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Ion Dumitrescu a cucerit
medalia de aur Ia talere

Șt. Petrescu și G. Maghiar pe 
la pistol viteză

locurile V și VI
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ROMA 9. Vineri pe poligonul Lazio, 
trăgătorii romîni au confirmat încă o 
dată că tirul nostru se menține la ni
velul internațional ridicat pe care l-a 
arătat în ultima vreme și n-a dez
mințit tradiția câștigării de medalii 
olimpice începută în anul 1952 la Hel
sinki. Pe la ora cinci și jumătate dra
pelul țării noastre a fost din nou ri
dicat pe cel mai înalt catarg. Ion 
Dumitrescu, dînd dovadă de multă dîr. 
zenie, de stăpînire de sine, a reușit, 
în fața unor trăgători de valoare mon
dială, să cîșțige medalia de aur. Con
curentul nostru a fost cel care a des
chis întrecerea. In prima serie din 
manșa a Il-a e! a lovit 25 de talere, 
situîndu-se astfel pe locul V, la 2 
puncte de trăgătorul sovietic Kalinin 
și de Rossini (Italia), la egalitate cu 
englezul Wheater și polonezul Smel- 
cinschi. Americanul Clark, cu care fu
sese la egalitate pînă atunci, a rămas 
din „pluton". Din acest moment, lupta 
a devenit foarte pasionantă, deoarece 
j'i I. Dumitrescu i se conturau șansele 

v gării unei medalii. In cea de a 
doua serie, trăgătorul nostru se con
centrează și reușește încă un „25". 
Clasamentul se modifică. Pe locul I — 
Rossini 145 t. I. Dumitrescu trece 
locul II cu 144 t, Kalinin, 
cu 143 t, Smelcinsclii, pe 
142 t, urmînd apoi încă 
renți cu un total de 140
(Clark, Wheater și francezul Foussier). 
După cele două serii de cîte 25 talere 
ale lui Dumitrescu, oficialii au venit 
la el și i-au oferit un cadou de... 500 
cartușe de vînătoare. Intre timp, specta
torii aflați pe poligon s-au apropiat de 
standul de tragere de la talere, atrași de 
vocea crainicului care anunța că ro- 
mînul Dumitrescu a realizat un succes 
rar: de 2 ori cîte 25 talere lovite.
In seria a IlI-a, Dumitrescu trage 
foarte bine pînă la antepenultimul 
taler, pe care îl ratează, dar reușește 
totuși să lovească 24. După consuma
rea acestei serii, Rossini conduce cu 
169 talere, iar pentru locul II se dă 
luptă strinsă între Kalinin și Dumi- 
tresou, fiecare cu cîte 168 t, în timp 
ce Clark rămîne Ia 4 puncte diferență, 
adică 164 t. Urmează ultima serie, în 
care trebuia să se decidă medafiații. 
Spectacolul devine deosebit de intere
sant. Primul care trage este tot I. 
Dumitrescu. El realizează 24 puncte, 
ratînd ultimul taler. Clasamentii'l su
feră modificări. Pentru a putea cîștiga, 
Rossini trebuia să lovească în ultima 
serie 24 talere, iar Kalinin 23. Ce s-â 
întîmplat însă? IGdinin a lovit 22 talere. 
Prin urmare I. Dumitrescu are oricum 
în acest moment medalia de argint. 
Se dă „start" pentru ultima serie și 
în grupa a V-a unde concurează Ros
sini. Și trăgătorul italian lovește doar 
22 talere și astfel Ion Dumitrescu se 
situează pe primul loc. Este interesant 
de menționat faptul că după ce a rea
lizat 24 t, I. Dumitrescu n-a mai stat 
la standul de tragere să vadă rezul
tatul iui Rossini, ci a plecat într-uu

parc apropiat, așteptînd să 
audă — de la crainic —, 
performanțele celorlalți’ 
concurenți. In acele mo
mente el se pregătea pen
tru un baraj pentru locu-. 
rile 1—2. 'După ce trăgă-i 
torul Kalinin și Rossini' 
și-au consumat ultima se
rie, spectatorii au venit în 
parc, împreună cu oficialii 
și l-au felicitat pe I. Du
mitrescu, pentru excelentul 
succes.

La terminarea concursu. 
lui, am stat de vorbă cu 
noul nostru campion olim
pic, care ne-a declarat ur
mătoarele : „Sînt foarte fe
ricit că am reușit să aduc 
patriei cea de a treia me
dalie de aur la Jocurile 
Olimpice. Succesul pe 
care l-am obținut este re
zultatul minunatelor con
diții de pregătire pe care 
le-am avut în țară, înain
tea J.O., condiții pe care 
partidul și guvernul le asi. 
gură sportivilor noștri. 
Mulțumesc tuturor tovară
șilor mei de muncă care

mi-au înlesnit o pregătire temeinică. 
Concursul s-a desfășurat în condiții 
deosebit de grele, în special în pri
vința tensiunii nervoase, deoarece aici 
erau prezenți trăgători foarte bine pre
gătiți, cu renume pe plan mondial".

Iată cum arată clasamentul acestei 
probe: I. I. DUM1TRESGU (R. P. 
Romînă) 192 t — campion olimpic; 
2. Rossini (Italia) 191 t; 3. Kalinin 
(U.R.S.S.) 190 t; 4. Ctark (S.U.A.) 
188 t; 5. Wheater (Anglia) 187 t; 6. 
Afsnes (Norvegia) 186 t; 7. Smelcinschi 
(Polonia) 184 t; 8. Foussier (Franța) 
183 t; 9. Kami (India) 183 t; 10. 
Szapary (Austria) 182 t; 11. Salhale 
(Liban) 182 t.

Tot vineri a fost stabilit — după 
desfășurarea manșei a Il-a — campio
nul olimpic la pistol viteză. Pe poligo
nul Umberto I. întrecerile deveneau tot 
mai pasionante după fiecare serie de 
5 focuri a celor mai buni trăgători din 
lume. Cît de surprinzătoare au fost 
rezultatele din manșa a Il-a o arată 
însăși clasamentul final. După prima 
manșă conducea autoritar Cerkasov 
(U.R.S.S.), iar compatriotul său Zabe
lin se găsea pe locul X. După con
sumarea ultimului foc, Zabelin a ocu
pat loCitl III, cucerind medalia de 
bronz iar Cerkasov s-a clasat pe locul 
XII. TRĂGĂTORII NOȘTRI STEFAN 
PETRESCU ȘI GAVRIL MAGHIAR, 
S-AIJ CLASAT IN ORDINE PE 
LOCURILE 5 SI 6 FAC1ND ASTFEL 
CINSTE TIRULUI NOSTRU, IȚIND

RADU URZ1CEANU
(Continuare în pag. a 4-a)

ROMA, 9. — La Terme di Cara
calla, sala amenajată pentru întrece
rile de gimnastică a fost pur și sim
plu asaltată în această după-amiază. 
Mii de spectatori, sportivi, tehnicieni, 
ziariști au luat drumul spre Terme, 
unde se anunța un spectacol sportiv 
de mare valoare tehnică și artistică. 
Spectacolul era „anunțat" încă de 
concursul pe echipe, unde gimnastele 
sovietic.’, cuceriseră aprecierea una
nimă. Parcurgînd cu privirea lista 
celor ce aveau să se întreacă in con
cursul pe aparate, spectatorii aveau 
garanția unei după-amiezc de adevă
rată încîntare. Și, într-adevăr, Latî- 
nina, Astahova, Liuhina, Nikolaeva, 
Muratova, Bosakova, Oeaslavska, Ike-

19,016 p; Stahova (R. S. Cehoslovacă) 
18,783 p; Sonia lovan 18,766 p. și 
Astahova 18,716 p. Imediat ce s-au 
terminat săriturile se face și festivi
tatea de premiere. Steagurile purpurii 
ale Uniunii Sovietice sînt înălțate pe 
toate cele trei catarge. Sala aclamă 
minute în șir pe excelentele sportive 
sovietice. Averry Brundage, președin
tele C. I. O., înmînează sportivelor 
medaliile, primele flori ale unui imens 
buchet pe care aveau să-l cîștige, în 
această după-amiază, gimnastele so
vietice.

Privirea ni se îndreaptă spre locul 
unde vor avea loc exercițiile la PARA
LELE. Ce putem spune despre acest 
aparat ? Superlativele par a fi termi-

concursul pe echipe) și face ca me
dalia de aur să-i revină. Clasamentul 
la bîrnă este următorul: 1. Bosa
kova 19,283 p. — campioană olimpică; 
2. Latînina 19,233 p; 3. Muratova
19,232 p; 4. Nikolaeva 19,183 p; 5. 
Ikeda 19 132 p; 6. Ceaslavska 19,083 p. 

încep să se audă acordurile muzicii. 
Este semnul că încep exercițiile la 
SOL. Este vorba însă în fapt de mult
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Succes
Mîine se dă startul în ediția pe 

acest an a „Turului ciclist al R. P. 
Române", competiție internațională 
de lung kilometraj. Timp de două 
săptămâni se vor întrece de-a lungul 
a peste 1.600 km cei mai valoroși 
cicliști din țara noastră, precum și 
reprezentanți de seamă ai sportului 
cu pedale din R. D. Germana, R. P 
Ungară. Belgia, R.P.F. Iugoslavia 
și Suedia. Ei vor lupta cu dârzenie 
pentru

In această întrecere de o rară frumusețe și de o nemaiîntîlnită 
valoare, reprezentanta noastră Sonia lovan a avut un rol deosebit. 
Ea a înregistrat o excelentă performanță calificîndu-se la .3 aparate 
printre primele 6 sportive din lume. Succesul Soniei iovan Ia actuala 
ediție a Jocurilor Olimpice — locul V la individual compus, locul V 
Ia sărituri și locul VI la sol și paralele — sînt o urmare firească 
a perseverenței cu care ea s-a pregătit, a dirzeniei cu care a luptat 
pentru ca echipa noastră să ocupe un loc bun în clasamentul pe na
țiuni. Sonia lovan nu s-a dezmințit nici de data aceasta. Ea a luptat 
cu mult patriotism pentru culorile sportive ale patriei. Iar ceea ce 
a reușit înseamnă pentru Sonia o răsplată bine meritată, iar pentru 
gimnastica noastră o carte de vizită excepțională.

da și Sonia noastră nu s-au dezmin
țit. Ele ne-au încântat, ne-au făcut să 
trăim clipe de deplină admirație.

In sală își fac loc cu greu opera
torii de la televiziune și fotoreporterii. 
Dar iată, sala amuțește... începe prima 
probă: SĂRITURILE. Prima sare 
reprezentanta noastră Sonia Iovan. 
După cum se știe prima evoluție este 
dezavantajată. Și de data aceasta se 
petrece același lucru, deși Sonia a să
rit foarte frumos. Totuși, cu rezultatul 
pe care îl obține ea ocupă locul V în 
clasamentul celor mai bune săritoare 
din lume, întreeînd-o pe marea reve
lație a actualei Olimpiade, Astahova. 
Proba a fost cîștigată de Nikolaeva 
(U.R.S.S.) cu 19,316 p. Urmează în 
ordine : Muratova 19,049; Latînina

nate. De aceea ne mulțumim să re
dăm exclamația spectatorilor care ne 
înconjoară: „O adevărată demonstra
ție de măiestrie !“ Insfîrșit, la paralele 
Astahova, cea care a cucerit publicul 
spectator în concursul pe echipe, cîș- 
tigă. Ea totalizează 19,616 p și cuce
rește ' medalia olimpică de aur. O ur
mează : Latînina 19,416 p;
19,399
19,333 
minat 
încă o 
pe podiumul învingătorilor 
din nou trei sportive din marea țară 
a socialismului.

Eva Bosakova — campioana mon
dială la bîrnă — nu se dezminte. Ea 
evoluează foarte bine (la fel ca în

Lîuhina 
p; Muratova 19,383 p; Ikeda 
p. și Iovan 19,099 p. S-a ter- 
o nouă probă. A fost intonat 
dată imnul Uniunii Sovietice, iar 

vedem

Turul ciclist al R. P. Romine, ediția I960

depiin, dragi cicliștii
diționala competiție „Turul ciclist 
al R. P. Române”.

In lupta cu kilometrii și intem
periile cicliștii vor fi susținuți cn 
entuziasm de către zeoile de mii de 
iubitori ai sportului care îi vor în
tâmpina pe traseu. Caravana „Tu
rului ciclist al R. P. Rornîne", e- 
diția 1960, va străbate un adevărat 
culoar viu, format din spectatorii 
înșiruiți de-a lungul șoselelor. petitlul de învingător in tra
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desfășurarea edifici pe anal
Gh. C.alcișcă conduce grupul care a întreprins o „evadare".

1959 a „Turului ciclist al R.P. Rornîne".

Străzile din orașe și la sosirea pe 
stadioane.

Valoarea alergătorilor partieipanți 
la această importantă competiție 
este o garanție a nivelului înalt 
la care se va ridica disputa pentru 
întâietate. Printre rutierii care, vor 
lua mîine startul se află alergători 
care au luat parte la Jocurile O- 
limpice de la Roma, la campionatele 
mondiale din R. O. Germană, la 
„Cursa Păcii”, „Turul Egiptului", 
întrecerile din Franța, Anglia, R. P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, în „Tu
rul Tunisului”, „Turul R. D. Ger
mane" și în alte întreceri interna
ționale. Alături de ei, cicliștii noștri 
vor lupta cu ardoare pentru a con
firma ascensiunea sportului cu pe
dale dovedită la Jocurile Olimpice 
de la Roma. Va fi o întrecere deo
sebit de interesantă care va stră
bate țara de la un capăt la celălalt, 
trecînd prin 11 regiuni. „Turul ci
clist al R. P. Rornîne”, ediția I960, 
va contribui efectiv Ia popularizarea 
sportului cu pedale în rîndul oa- ’ ■ ■ 
menilor muncii. •

In lupta care se va desfășura de-a 
lungul celor 13 etape va învinge 
ciclistul cel mai bine pregătit, mai 
combativ, mai curajos, cu mai multă 
voință de luptă.

URAM TUTUROR ALERGĂTO
RI LOR CARE VOR PORNI MÎINE 
SA SE ÎNTREAGA Z1V CADRUL 
„TURULUI CICLIST AL R P RO
MINE" SUCCES DEPLIN!
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Sonia Iovan a avut cea mai fru* 
moașă comportare 
noastre. Iat-o, in 
la sol.

dintre gimnastele 
fotografie, tacrirul

simplu exercițiumai mult decît un
sportiv. Este un balet de înaltă clasă. 
Și, de data aceasta, Larisa Latînina, 
cea care joi seara a cucerit pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pioană olimpică, ocupă primul loc cu 
19,583 p; locul 2: Astahova 19,532 p; 
3. Liuhina 19,449 p; 4. Bosakova
19,383 p : 5. Muratova 19.349 p; 6. 
Iovan 19,232 p. în sală spectatorii 
scandează numele gimnastelor și a- 
plaudă minute în șir înalta măiestrie 
a sportivelor sovietice. Ei își mani
festă astfel admirația față de aceste 
renumite 
Terme di 
dalii din

sportive care astă-seară la 
Caracalla au cucerit 11 me- 

cele 12 puse în joc.

DAN GIRLEȘTEANU

Bilanțul
medaliilor...

înaintea ultimelor două zile de con
curs, reprezentanții a 40 dc delegații 
prezente la J O. de la Roma figurează 
pe lista deținătorilor de medalii olim
pice. Iată ordinea lor (la egalitate de 
medalii de aur s-,a ținut seamă de nu
mărul total de medalii cucerite) :

U.R.S.S. 37 medalii de aur, 25 de 
argint, 29 de bronz; S.U.A. 33—18—15; 
Italia 13—10—8; Germania 10—19—11; 
Turcia 7—1 — 1; Australia 6—7—6; 
R.P. Ungară 5—8—8; R.P. Polonă 
4-5-11; R P. -------- ---------------
R.S. Cehoslovacă 
tanie 2—6—11 ;
Notia Zeelandă
1-6—4;
Suedia
Austria 1 —1—0;
Grecia
Belgia 0—2—2 ; 
Finlanda 0—1—3; 
frica de Sud 0—1—2; Olanda 0—1—2; 
R.A.U. 0—1—1 ;
India, Canada, 
Singapore și Taivan — cîte o medalie 
de argint ’, Argentina și Indiile de Veșț. 
cîte 2 medalii de bronz, iar Brazilia»' 
Mexic și Irak cîte o medalie de bronz*

R.P.
1-2-3;

1-0—0;

R.P.
ROM IN A 3-1—6;

3—2—3 ; Marea Bri- 
Danemarca

2—0—0;
Bulgaria

Pakistan
Norvegia

; Franța
Elveția
Iran 0—1—3 ;

2—2—1 ;
Japonia 

1—3—2;! 
1-1-0;! 
1—0—0;1 
0-2—2 ;• 
0-2—?;

A-i

R.P.F. Iugoslavia^ 
Portugalia, Ghana,
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Astăzi au loc primele finale
ale campionatului republican

TURUL CICLIST AL R. I». R.
' -------------------------------------------------------- — -------------- ———-4

r Dintre cele două semifinale ale pro- 
bei de simplu bărbați desfășurate ieri 
după-amiază pe terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2, mai disputată a fost 
aceea care a opus pe maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Vizirii colegului 
eaii de club Constantin Năstase. Fostul 
campion al țării a fost nevoit să de
pună serioase eforturi pentru a ieși 
învingător. Gh. Viziru a cîștigat cu 
8—6. I 6, 6—3, 8—6. Năstase a luptat 
cu multă ardoare, dar el a acționat 
inegal.

Cealaltă semifinală a avut o desfășu
rare mai rapidă, deși pe distanța tot a 
patru seturi. Țiriac a eîștigat la Cristea 
<*u 3—6, 6—1, 6—2, 6—0. In primul 
«et. Cristea a jucat fără greșeală, reu
șind aproape fiecare acțiune întreprin
să. In schimb, în următoarele seturi. 
Cristea a scăzut ritmul, în timp ce cam
pionul republican, în vervă, și-a hărțuit 
eonrtinuu adversarul cu mingi plasate la
teral .

Alte rezultate tehnice : dublu băr
bați, sferturi de finala : Cristea, Seres- 
ler-Ca ralul is, Zac&pceanu 6—3, 7—5,
6—4 ; dublu mixt, sferturi de finală : 
Mina Ilina, Țiriac-E. Stăneewr-u, Cris
tea 6—3, 6—1. J. Namian, Caralulis- 
Siegler, Dan cea 3-—6, 6—3, 6 1
dublu femei, semifinale : Mina Ilina, 
M. Nasta-El. Roșianu, H. Brenner 6 2,
6—4, J. Namian, E. Stăncescu-C. Do- 
boșiu, A. Verone 6—3, 6*— 0.

Astăzi, pe aceleași terenuri, de la ora 
8.30 vor avea Ioc semifinalele de dublu 
bărbați, iar de la ora 14,30 : finala 
de dublu bărbați, finala de simplu fe
mei și semifinalele de dublu mixt. 
Mîine, programul va fi următorul : 
ora 10: finala de dublu femei, iar de 
la ora 14,30 : finala de simplu mascu
lin, urmată de finala de dublu mixt. 
Concomitent cu finalele se vor disputa 
și meciuri pentru locurile 3—4 la toate 
probele.

Itinerarul cursei
ETAPA I

ETAPA A 1X-A

r a

Campionatul republican

0. TROIAMESC» Șl E. UNGUREAIO
LIDERI IN SEMIFINALELE BUCUREȘTENE

' După jucarea întreruptelor, situația 
B-a limpezit oarecum în grupa îniii. 
Conduce autoritar Troianescu cu 5’/> 
puncte, după ce in runda a 6-a învin
sese și pe Kirchmaier. El poate fl Între
cut în clasament doar de Gavrilă 1 
(5 p. din 5). aceasta depinzînd desigur 
de rezultatul întreruptei pe care, ulti
mul o mai are cu Rotaru. 5 puncte, 
dar din 6 partide, a acumulat și Dri- 
mer (învinge pe Rotaru). De asemenea, 
șanse de calificare demonstrează pînă 
acum Halte și Bondoc cu cîte 4 p., Jancso 
3*/» (1) p„ Opriș si Duță 3, stanciu și 
Buza 2’/i (1) p. In continuare, clasa
mentul este : Cernea 2 p., Rotaru șl
Deneș l’/i (1) p.. Beiu și Linția 1 p., 
Kirchmaier 0 p. Iată cîteva rezultate mal 
importante din această grupă : Linția— 
Halic ft-1. Bondoc—Buza ’/;—’/t. Jancso— 
Stnnciu ’.î—’ z (întrerupte) ; Gavrilă—O* 
priș 1—0, Linția-Bondoc 8-1, Duță—Halio 
1—0 (runda a 6-a).

In grupa a doua, ieri la prinz se

terminaseră 
șase runde, 
înregistra prima sa remiză 
gescu, în timp ce Ungureanu continua 
seria victoriilor, cîștigînd o importantă 
partidă la Botez. Alte rezultate tehnice : 
Muller—Botez 1—0, Braunstein—Varabie- 
scu 1-0, Nestorescu—Georgescu 0-1, Sei- 
meanu-Malcoci Va—Vt (întrerupte) ; 
Gunsberger—Pavlov V2—Va, Braunstein—
Nestorescu . 1—0, Schwartz—Seimeanu 1—0, 
Ălexandrescu— Buzoianu l—o, Miiller—Va- 
rabiescu 0—1 (runda a 6-a). Numărul 
impar de concurenți în această grupă 
face necesar aci un clasament pe puncte 
cîștigate și pierdute : Ungureanu 5-0, 
Szabo 4Va—Va. Pavlov și Georgescu 4—2, 
Varabiescu și Braunstein 3V2—2V2, Miiller 
3—2, Botez, Schwartz și Giinsberger 
2V2-3V2, Ălexandrescu 2-3. Malcoci IV2— 
3Va, Nestorescu IV2—4’/a, Seimeanu 1-4 
Buzoianu Va—5V2-

e-

Unde mergem
IN CAPITALĂ 

Azi
TENIS. Terenurile centrului de 

nament nr. 2, ora 8,30 și ora 14,30 
lele campionatului republican 
dual

antr*>- 
: fina- 
indivl-

RUGBI. Stadionul Dinamo, ora 
C.F.R. Gr. Roșie—Metalul, ora 10,30 ; 
C.C’a.—iDinamo (meciuri în cadrul eta
pei a doua a Cupei Dinamo).

BOX. Jncinta velodromului Dinamo, 
ora 10 : Dinamo—Constructorul.

TENIS. Terenurile centrului de antre
nament nr. 2 : ora 10 și ora 14,30 : fina
lele campionatului republican individual.

ETAPA A 1V-A

Mîine
FOTBAL. Stadionul Giuleștl, ora 10,30: 

Rapld-C.S.M.S. Iași. In deschidere, la 
ora 8,30 : Filaret—Timpuri Noi ; Stadio
nul 23 August, ora 14.45 : Dinamo Obor— 
C.S.C.F.R. Electro Craiova ; ora 16,30 ; 
C.C.A.—Corvinul Hunedoara ; teren Vic
toria (C.A.M.), ora 10,30 : Știinta—Chi
mia Govora.

CICLISM. Porțiunea Piața Stalln—Ar
cul de Triumf, ora 10 : Start In prima 
etapă a Turului ciclist al R.P.R.

IN ȚARĂ

Păreri asupra
Iată programul eoneumilui PRO

NOSPORT de mîine 11 septembrie :
I. Știința Cluj — Dinamo București 

șt. roșu — Petrolul 
U.T.A, — Progresul
Dinamo Bacău — Știința Tim. 
Rapid - C.S.M.S. Iași 
C.C.A. — Corvinul
Minerul — Farul
Gaz Met. Mediaș — Tract. Or. 
Stalin
Jip-1 Petroșani — Ind. Slrmei C. 
Ttirzii

X. Unirea
XI.

11. 
ni. 
IV.
V.

VI. 
VII. 

ym.
IX.

Iași — Poiana Cimpina 
Oradea — Mureșul (fostă 
Tg. Mureș)

c. s.
Voința . ...
C:F.R. Pașcani — Rulmentul Birlad 

de
xn.

A dona etapă a campionatelor 
fotbal se prezintă sub semnul dorinței 
de a se reabilita a echipelor care s-au 
deplasat în prima etapă și au fost — 
în majoritate — învinse. Așa fiind, 
ne putem aștepta lâ meciuri disputate 
și rczultate-surpriză. Vă amintim că și 
concursul de mîine beneficiază de un 
fond suplimentar de premii 
loare de 2ffîT.00(y lei, dtntre care un 
autoturism .,M'oskvici". De asemenea 
reperăm că echipa Voința Tg. Mureș 
apare în program sub numele de Mu
reșul Tg. Mures.

Iată acum cîteva pronosticuri în le
gătură cu etan a de mîine :

Wsrin Radu. mYihcitor tipo«graf la 
I . P. 2. nelipsnt spectator la întîlnirile 
de fotbal și participant la to-ate con
cursurile Pronosport, ne-a dat urmă
toarei fe pronosticuri :

I — 2; II — 2; Hi — 1; IV — 1;

ra-

SPORTUL POPULAR
■Fag. a 2-e Nr. 3683

Duminică 11 septembrie: circuit în
Capitală (13 ture X 6 km = 78 km). 
Start la ora 10.

ETAPA A ll-A
Luni 12 septembrie: București — 

Orașul Stalin (170 km). Start festiv: 
Piața Universității, ora 13,00; start teli- 
nit: Piața Scînteii, ora 13,30; Ploiești—■ 
14,50; Cîmpina — 15,40; Posada — 
16,30; Sinaia — 16,40; Poiana Țapu
lui — 16,50 ; Bușteni — 16,55; Azu- 
ga — 17,00; Predeal — 17,15; Orașul 
Stalin (sosirea pe stadionul Tinere
tului) — 18,00. Puncte de sprint : 
Ploiești, Cîmpina, Sinaia, Azuga. Punct 
de cățărare : Posada.

Miercuri 14 septembrie : Sibiu — 
Hunedoara (125 km). Start festiv: 
centrul orașului; start tehnic.: borna 
km 315; Sibiu — 15,00; Săcele — 
15,20; Sebeș — 16,20; Simeria — 
17,40; Hunedoara (sosirea pe stadio
nul „Corvinul") — 18,10. Puncte de 
sprint; Sebeș și Simeria.

Miercuri 21* septembrie: Vatra 
Dornci — Suceava (146 km). Start 
festiv ; centrul orașului ; start teh-1 
nic : borna km 146; Vatra Dornci —; 
14,40; Mestecăniș — 15,10; Cîmpu-I 

■ 15,45; Prisaca Dornei — 
Gura Humorului — 16,25sj
— 16,50; Suceava (sosirea 

stadionul Dinamo) — 17,30. 
sprint: Cîmpulung șL Gura 
Punct de cățărare: Mcs-;

ETAPA A III-A
Mnrfi 13 septembrie : Orașul Stalin

— Sibiu (143 km). Start festiv: cen
trul orașului ; start tehnic : borna km 
172; Orașul Stalin — 14.3Q; Codlea
— 14,50 ; Perșani — 15,25 , Șercaia— 14,50 ; Perșa-ni
— 15,45; Făgăraș — 16,10; Avrig — 
17,25; Sibiu (sosirea pe stadionul 
Clubului sportiv muncitoresc) — 18,00. 
Puncte de sprint: Șercaia și Făgăraș. 
Punct de cățărare : Perșani.

ETAPA A V-A

1
I Iișești 
pe 
Puncte de 
Humorului, 
tecăhiș.

Joi 15 septembrie: Caransebeș —; 
Timișoara (104 km). Start festiv: 
centrul orașului ; start tehnic : borna 

— 15,30; Sacu 
16,40 ; To-polo-

km 455; Caransebeș
■— 16,00 ; Lugoj —- ,v,tv , 
văț — 17.15; Recas — 17,30; Reme- 
tea . ”
stadionul C.F.R.) — 18,00. 
de sprint: Sacu și Lugoj.

★
Vineri 16 septembrie : zi de odihnă 

la Timisoara.
★

ETAPA A VI-A

16,00 ; Lugoj

17,45; Timișoara (sosirea pe
Puncte

primei etape

RD. V.

toate partidele din primele 
In seara precedentă, Szabo 

cu Geor-

Schița traseului

ETAPA A VILA

ETAPA A VIU-A

DtTmo

PIAȚA
VKPOW

Sîmbătă 17 septembrie: Timișoa
ra — Oradea (168 km). Start 
centrul orașului ; start tehnic : 
km 560; Timișoara — 13,00; 
— 14,15; Simand — 15,10; 
neu Criș — 15,30; Ciumeghiu — 
16,10; Salon ta — 16,25; Oradea (so
sirea pe stadionul „Libertății") — 
17,30. Puncte de sprint : Arad și 
Salonta

festiv: 
borna 
Arad 

Chiși-

ETAPA A X-A
Joi 22

Iași (139 
orașului;
407; Fălticeni —
11,50; Miroslăvești

septembrie ; Fălticeni ~ 
km). Start festiv: centrul 
start tehnic : borna km 

14,00; Moțca —i 
— 15,05 ; Strun-:, 

ga — 16,05; Tg. Frumos — 16,15;1,' 
Războieni — 16,20; Podul Iloaiei —5 
16,45; fași (sosirea de stadionul „23 
August") — 17,30. Puncte de sprint*?* 
Miroslăvești și Tg. Frumos

ETAPA A XI-A
Vineri 23 septembrie: Iași — Ba< 

cău (124 km). Start festiv: centrul! 
orașului ; start tehnic : borna km 
68; Iași — 14,30; Războieni —,
15,30; Tjf. Frumos — 15,35; Striiir 
ga — 15/45^ Roman — 16,30; Dum
brava — 
stadionul 
Punct de 
cățărare :

15,45; Roman —
17,15; Bacău (sosirea pe. 
.„23 August") — I7.30J 
sprint: Roman. Punct de 
Strunga.

ETAPA A XII-A

PIAȚA
SC/'/lTâ//

Duminică 18 septembrie : Oradea — 
Cluj (147 km). Start festiv : centrul 
orașului ; start tehnic : borna km 
628; Oradea — 9,15; Aleșd — 10,05; 
Piatra Craiului — 10,45; Huedin — 
11,50; PaiHiceni — 12,05; 
12,30; Cluj (sosirea pe 
„Gheorghe Gheorgliiu-Dej") 
Punct 
Punct

de cățărare: Piatra 
de sprint: Huedin.

Gilău — 
stadionul 
— 13,00. 
Craiului.

19 septembrie : Cluj DejLuni
(50 km). Această etapă va fi par
cursă individual contra-cronometru 
cu plecări din minut în minut în 
ordinea inversă a clasamentului ge
neral individual după șase etape.

A
Marți 20 septembrie : zi de odihnă 

la Vatra Dornci.

HANDBAL. Masculin, seria I : Bacău: 
Dinamo—C.C.A. București, Galați : Ști
ința—Rapid București; seria a n-a : Ora
dea : Rapid—Voința Sibiu, Petroșani : 
Știința—Dinamo Tg. Mureș, Timișoara ; 
Știința—Tehnometal, Orașui Stalin : Di
namo—Știința Craiova; feminin : Timi
șoara : C.S.S. Banatul—C. S. Oradea, 
Știința—Tractorul O. Stalin, Mediaș : 
Record—C. S. Mureșul Tg. Mureș.

Partioipanții la „Turul ciclist al 
R. P. Romine", ediția 1960, vor par
curge prima etapă in Capitailă pe un 
circuit înscris pe cileva artere princi
pale. Schița reprezintă acest circuit. El 
măsoară 6 km și va fi acoperit de 13 
ori de către alergători- Startul se va 
da la ora 10 din punctul marcat pe 
schiță.

concursului Pronosport de mîine
V — 1; VI — 1; VII — 2; VIII — I;
IX — I; X — X; XI — 1; XII — 2.

Vasile Tipa, maestru al sportului 
la box, indică următoarele 12 prono
sticuri: I — X; II — 1; IM — X; 
IV — X; V — I; VI — 1 ; VII — 2; 
VIII _ X; IX — 1; X — 2 ; XI — X ; 
XII — 1.

Și, în sfîrșit, iată și părerea unui 
fotbalist, Smărăndescu 11, fundașul 
dreapta al echipei Progresul : 1' — X; 
II — X; III — 2; IV — 1; V — 1;
VI _ 1; VII — X: VIII — 1; IX — X;
X — X; XI — J ; XII — 1.

® Astăsi, ultima ~i pentru anunța
rea biletelor cîștigătoare din fondul su
plimentar de 250.000 lei. Astăzi este

^J&’onosport
ultima zi în care deținătorii biletelor 
„Expres Olimpic” cîșligătoare la atri
buirea fondului suplimentar de 250.000 
lei, mai pot depirne aceste bilete îm
preună cu talonul III ’ al buletinelor 
Pronosport, pentru omologarea premii
lor.

Cîștigătorii acestor premii sînt anun
țați că vor primi premiile prin mandat 
poștal.

S Premii pentru participanfii la Tu
rul Ciclist al R.P.R.

Ca de obicei, I. S. Loto-Pronosport 
este prezentă în marile competiții spor
tive, Pentru Turul ciclist al R.P.R.,

Federația de specialitate 
ziarul „Sportul popular", 

o serie

de
cu

Loto-Pronosport acordă

organizat 
împreună 
I. S. ‘ 
de importante premii :

— o motocicletă „Java' 
cîștigătoruliii turului ț

— 13 ceasornice pentru 
etapelor ;

— 16 truse creion-stilou 
lor punctelor de spMnt.

O caravană auto „LOTO-PRONO- 
SPORT.” va fi presents ile-a lungul 
întregului traseu, informînd prin me
gafoane asupra situației cursei. Această 
caravană va difuza și numeroase ma
teriale de popularizare a concursurilor 
Pronosport și Pronoexprcs și a trage
rilor Loto Central.

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
36.

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 36 din 7 septembrie au fost sta
bilite următoarele premii :

Categoria a 11-a: 6 
lei fiecare.

Categoria - a IlI-a: 
2.463 Ici fiecare.

Categoria a IP-a:
350 lei fiecare.

Categoria a V-a: 908 variante a 
Ici fiecare.

Categoria a Vl-a: 4.349 variante a 
23 lei fiecare.

Reportul la categoria I este de 
61.769 lei.

Forul de premii: 404.742 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 

9P0Jt.

v> 350 cmc..

cî.știgătorii

cîștigălori-

variante a 8.769

23 variante

248 variante

a

a

95

Sîmbătă 24 septembrie: Bacău —; 
Focșani (104 km). Start festiv: cen
trul orașului ; start tehnic: centrul' 
orașului; Bacău — 15,00; Sascut — 
16,00; Adjud — 16,25; Mărășești— 
17,05; Faurci — 17,20; Focșani (so
sirea pe stadionul „23 August") —' 
17,30. Puncte de sprint: Adjud și 
'Mărâșești.

ETAPA A XIII-A
Duminică 25 septembrie: Focșani 

— București (198 km). Start festiv: 
centrul orașului ; start tehnic : borna 
km 
rat

180; Focșani — 12,30; Rni. Să-
— 13,25; Buzău — 14,15; Mizil1

Ploiești — 16,00; Otopcni 
Pia(a Scînteii — 17,30; 
stadionul „23 August" în 
17,40. Puncte de sprints 
Buzău, Ploiești.

— 15,05;
— 17,15; 
sosirea pe 
jurul orei 
Rtn. Sărat,

Lista participanților
NUMERE DE CONCURS

Waele; 2.
Theo Nijs ; 4. 
5. Victor van

’ ; 7.

Rene
Wil-

Schil 
Man- 

9.
10. Alex. Fessler

11. Alois Baie;

I. Adolf De 
Heitvelmans ; 3. 
fried Roeygens ; 
(Belgia); 6. Jorg Grunzig ; 
fred Briining; 8. Lothar Holme; 
Hans Scheibner;
(R. D. Germană) ;
12. Janes Bergant ; 13. Andrei Bolte- 
zar; 14. Anton Ukmar; 15. Petar
Novak (R.P.F. Iugoslavia) ; 16. Geza 
Torok ; 17. Janos Juszko ; 18. Ferenc 
fforvath; 19. Antal Megyerdi ; 20.
Joszef Szerencses (R. P. Ungară) ; 
21. Bengt Ekblom ; 22. Rolf Hiller ; 
23. Erik Dickman ; 24. Rune Nilsson; 
25. Ove Nilsson (Suedia) ; 26. Ga
briel Moiceanu ; 27. Aurel • Șelaru ; 
28. Ion Cosma ; 29. Ludovic Zanoni ; 
30. Gheorghe Calcișcă (R. P. Romî- 
nă I) ; 31. Ion Stoica ; 32. Walter 
Ziegler ; 33. Jon Braharu; 34. Nico- 
lae Niculcscu ; 35. Silviu Duță (R. P. 
Romînă — tineret) ; 36. Ștefan Po-

receanu; 37. Dumitru Munteanu ; 38. 
Constantin Moiceanu ; 39. Eugen Mi-: 
hailă ; 40. Constantin Baciu (Victo
ria); 41. Constantin Burtea ; 42. Ion 
Angel eseu ; 43. Va si le Dobrescu ; 44.; 
Constantin Istrate; 45. Vasile lo-:
nescu (Voința 1) ; 46. Petre Ghiță- 
47. Gheorghe Văsîi; 48. Dumitru Tă
tarii ; 49. Ilie Vlaicu; 50. Mihai Si-î 
mion (Voința II); 51. W. Egycd; 
52. Virgil Jica ; 53. Ma-tei Kammer; 
54. Petre Greff; 55. Virgil I ordache 
(Olimpia Orașul Stalin) ; 56. Ion 
Constantinescu ; 57. Nicolae Pelca-ru; 
58. Ion Hora ; 59. Constantin Dumi-. 
tru; 60. Dumitru Rotaru (C.P.B.)^ 
Gl. ’ion Vasile; 62. Gheorghe Radu-, 
lescu; 63. Simion Ariton; 64. Gri- 
gore Nicolae; 65. Gheorghe Neagoe 
(Casa Centrală a Armatei) ; 66. Con-: 
stantin Mclcioc; 67. Ștefan Petrescu; 
(58. Neacșu Petre ; 69. Alexandru
Mitroi; 70. Petre Nuță (individuali).

Concursul hipic internațional
de trap

zilele de duminică 11 și 18 septem- 
la orele 9,30 se organizează pe hi-

de duminică
In

brie-- --------
podromul Băneasa-Trap primul concurs 
internațional de alergări din țara noa
stră. Această competiție va alinia la 
start cei mai buni trăpași romîni și 
maghiari.

întîlnirea 
a avut loc 
In capitala . 
citat un interes 
a fost neîncăpător pen: cu masele de 
spectatori care au ținut să asiste la des
fășurarea întrecerilor. Și din punct de 
vedere tehnic s-au obținut rezultate 
deosebite. Armăsarul romîn Săltăreț a 
învins în două probe campionii cailor 
din țara vecină. Comentînd perfor
manța realizată de armăsarul nostru, 
care a parcurs kilometrul în 1’22,7, presa 
de specialitate îl consideră drept un 
campion autentic, capabil să înfrunt® 
orice trăpași din generația sa.

Crescătoria ungară se bucură de o re
putație deosebită. Ea a produs pe Ki- 
nescon, care figurează în analele hi
pice printre puținii cai rămași neînvinși. 
Kinescon a disputat cu succes 71 de a- 
Jergări la Budapesta, Viena. Baden-Ba
den și pe hipodromurile engleze.

in țara noastră, în ultimii ani, creșterea

este revanșa meciului care 
in anul trecut la Budapesta, 
țârii vecine concursul a .sus- 

deosebit. Hipodromul

calului a făcut mari progrese. Produșil 
. hergheliilor de stat au obținut mari suc

cese la concursurile internaționale de la 
Budapesta în 1951 șl 1958, precum șl la 
Varșovia in 1953, echipa noastră recol» 
tind cel mal mare număr de victorii.

In asemenea condițiuni, întîlnirea de 
la București suscită un viu interes In 
cercurile sportive. Programul meciului 
cuprinde șase alergări, cite trei de fie-, 
care reuniune. Vor fl alintați cel mal 
buni cal. Campionul trăpașilor din țara 
vecină este armăsarul de 6 ani EZerjo; 
acreditat cu recordul de 1’21,2. Dintre 
caii de 3 ani, Hokas, cîștlgătorul Der
biului și-a scăzut recent reeordul la 1,25. 
Din lot fac parte trei fruntași dc 4 
ani cu valori foarte apropiate, Ghazi,- 
1’23,1 cîștlgătorul Derbiului din anul tre
cut, Gelbert șl Gixen cu 1’22,8.

Deși caii unguri au valori superioare; 
antrenorii și conducătorii noștri aș
teaptă cu îneredere marea confruntare.- 
Cert este că înțîlnlrea se anunță deose-, 
bit de pasionantă.

In alergările 
au luat parte 
ghlarl pentru 
nul §1 modul

de miercuri 7 septembrie 
șl unii conducători nu- 
a se familiariza cu terp*' 
de dare a startului.



WILHELM PIECK
Cu motocicletele pe Caraiman...

h. Ambasada R. D. Germane din București
Ațineri, la orele 9 dimineața tovarășii: 

(Sltivif Stoica, Gheorghe-Apostol, Emil 
Bodnăr/iș, Alexandru Dfăgfifoi, Dumi
tru’Coliii, Ianoș Fazekaș, Anton Moi- 
sescu. Avram Bunaciu au exprimat con. 
doleanțe ambasadorului R. D. Ger
mane la București, Wilhelm Bick, și 
celorlalți membri ai Ambasadei, cu 
prilejul încetării din viață a tovarășu
lui Wilhelm Pieck, președintele Repu
blicii Democrate Germane, păstrînd 
cîteva minute de reculegere în fața 
bustului eminentului luptător pentru 
cauza păcii și socialismului.

De asemenea au venit la sediul Am
basadei R. D. Germane, pentru a pre
zenta condoleanțe, membri ai C.G. 
al P.M.R., miniștri, membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor de stat și 
obștești, oameni de știință, artă și cul
tură, activiști de partid.

Au mai prezentat condoleanțe șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați la

C O M U
Comitetul Central al Partidului Mun

citoresc Rornin, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne și 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne au hotărît 
ca sîmbătă 10 septembrie 1960 — ziua

Adunări de doliu în Capitală
Cu profundă tristețe, pătrunși de 

greaua pierdere pe care a suferit-o po
porul R. D. Germane prin încetarea din 
viață a tovarășului Wilhelm Pieck, ieri 
au avut loc în Capitală numeroase a- 
dunări de doliu, în memoria aceluia care 
prin întreaga sa activitate și viață, a 
fost un exemplu strălucit de luptător 
consecvent pentru îndeplinirea celor 
mai înalte aspirații ale clasei munci
toare și poporului său.

La Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" 
peste 2.000 de ceferiști au luat parte 
Ia adunarea de doliu. In cuvinte sim
ple emoționante, ceferiștii și-au ex
primat stima și recunoștința pe care 
ei, împreună cu întregul nostru popor, 
o păstrează memoriei lui Wilhelm 
Pieck. „Prețuim uriașa luptă dusă de 
tovarășul Wilhelm Pieck pentru pace, 
democrație și socialism", a subliniat 
printre altele maistrul Dumitru Ștefă- 
nescu, unul din participanții la gre
vele și luptele din februarie 1933.

La Institutul Politehnic din Bucu
rești, în amfiteatrul mare, s-au adunat 
ieri într-o adunare de doliu cadrele 
didactice, studenții și personalul teh- 
nico-administrativ al Institutului.

Prof. Gh. Buzdugan a vorbit despre 
lupta dîrză a lui Wilhelm Pieck pen
tru demascarea politicii revanșarde, 
bazate pe reînvierea militarismului 
german, dusă de cercurile reacționare 
din Germania occidentală. „întreaga 
viață și activitate a lui Pieck, a spus 
vorbitorul, a fost închinată țelurilor

Delegația guvernamentală
MOSCOVA 8 (Agerpras). - TASS 

•transmite: Comitetul Central al
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri 
a,l U.R.S.S. au hotărît să trimită ur
mătoarea delegație guvernamentală a 
U.R.S.S. la funeraliile lui Wilhelm 
Pieck:

Leonid Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
(șeful delegației), Mihail Pervuhin, am- 

★ ¥
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 8 septembrie, conducătorii Parti

dului Comunist și guvernului sovietic 
au făcut o viztfă la ambasada Repu
blicii Democrate Germane de la Mos
cova în legătură cu încetarea din viață 
a lui Wilhelm Pieck.

Nikita Hrnșciov, Nikolai Ignatov, 
Frc! Kozlov, Otto Kuusinen, Anastas

Buaurșști șt alți membri ai corpului, 
diplomatic. ®el? prezenți au semnat în 
caftea de condoleanțe.

Intr-un șir lung impresionant, dele
gații ale oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile bucureștene, 
în semn de adînc omagiu adus mare
lui dispărut, vin la Ambasada R. D. 
Germane pentru a prezenta condo
leanțe. Cu durere ei pășesc înăuntru 
și păstrează un moment de reculegere 
în fața bustului tovarășului Wilhelm 
Pieck, care este străjuit de steaguri 
roșii și drapele de stat îndoliate ale 
R. D. Germane.

Oamenii muncii semnează apoi în 
cartea de condoleanțe. Ej asigură po
porul frate german că vor fi întot
deauna solidari cu lupta sa hotărîtă 
pentru reunificarea Germaniei, pentru 
făurirea unei Germanii democrate, pen
tru pace trainică în întreaga lume,

N I C A T
funeraliilor tovarășului Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate Ger
mane, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania — să fie 
zi de doliu.

nobile ale luptei pentru pace și socia
lism''. Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria mare
lui fiu al poporului german.

Aproape 3.000 de metalurgiști de la 
Uzinele „23 August" și „Republica" 
au participat împreună la adunarea de 
doliu în memoria tovarășului Wilhelm 
Pieck, președintele R. D. Germane, 
eminent activist al mișcării comuniste 
internaționale. într-o tăcere solemnă 
ei au păstrat un moment de recule
gere.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii Uzinelor „Semănătoarea" 
au participat vineri la adunarea de do
liu în care au cinstit memoria tova
rășului Wilhelm Pieck.

După ce a fost păstrat un moment 
de reculegere, tovarășul Dumitru Cră- 
ciunescu, secretar al comitetului de 
partid, a evocat în cuvîntarea sa. fi
gura tovarășului Wilhelm Pieck, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședinte al Republicii Democrate Ger
mane, activist de frunte al mișcării 
muncitorești germane și internaționale. ’ 
Un miting de doliu închinat memoriei ' 
tovarășului Wilhelm Pieck a avut loc ! 
și la întreprinderea „Industria Bumba- Ș 
cului". Cei prezenți au păstrat un f 
moment de reculegere.

în aceste momente de adîncă durere, 
cinstind memoria lui Wilhelm Pieck, 
poporul nostru este din toată inima 
alături de poporul german.

a U.R.S.S. Ia funeralii
basadorul U.R.S.S. în R, D. Germană, 
membru supleant al Prezidiului G.G. 
a! P.C.U.S., Dmitri Ustinov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al C.C. al P.C.U.S., 
și Serghei Lapin, ministrul Afacerilor 
Externe al R.S.F.S.R.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 
hotărît să declare ziua de 10 septem
brie, în care vor avea loc funeraliile 
președintelui R. D. Germane, Wil
helm Pieck, zi de doliu în U.R.S.S.

★
Mikoian, Dmitri Poleanski, Mihail 
Suslov, Pioir Pospelov, precum și An
drei Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., au păstrat cîteva 
minute de reculegere în fața portre
tului lui Wilhelm Pieck.

Conducătorii P.C.U.S. și ai guver
nului sovietic au semnat în cartea dt» 
condoleanțe a arnb^a.dei,

Pe serpentinele care duc de Ia Si
naia la Cota 1.400 sau pe potecile 

: Stîncoase care îndreaptă pe drumeț 
spre Caraiman sau vîrful Omul, goana 
motoriei iștilor atrăsese atenția sutelor 
de turiști. Timp de cîteva ore, uruitul 
motoarelor a tulburat liniștea adîncă 

In fotografie, unul din componența lotului R.P. Rotnînc, Ștefan Ianco- 
vici, care s-a pregătit cu multă conștiinciozitate. Iată-l in timpul unui 
antrenament.

și odihnitoare care domnește aici zi și 
noapte, vară și iarnă...

Cînd am ajuns la Cota 1.400 
grupul motocicliștilor se întorcea.

— De unde veniți, ce faceți aci ? 
l-am întrebat pe antrenorul Nicolae 
Sădeanu.

— Am făcut o „plimbare" pe Ca» 
raiman. Toți pe care-i vedeți aci — 
Mircea Cernescu, Iosif Popa, Mihai 
Pop, Vast te Szabo, Ludovic Szabo, 
Gheorghe Ioniță, Mihai Dănescu, Barbu 
Predescu și Ștefan lancovici — au trecut 
cu nota „10" examenele de îndemînare 
la care au fost supuși; alergare pe 
poteci înguste, viteză...

— A fost cam greu ■— intervine 
Cernescu —. dar un asemenea antrena
ment este foarte util înaintea „Cursei 
de 6 zile" din Austria, care începe săp- 
tămîna viitoare.

— Am plecat azi din București pen
tru a ne antrena — ne spune Iosif 
Popa. Am făcut peste 200 km și nici 
unul din noi, cred, nu se simte obosit.

Cei doi Szabo, — Vasile și Ludovic
— sînt de data aceasta mai tăcuți, 
Iși controlează motoarele. Ceva niu este 
în regulă la mașinile lor.

— Nu trage așa cum îmi place mie
— spune Vasile. Dar nu-i grav ; trebuie 
să reglez aprinderea și totul va fi nor
mal.

La 1 octombrie

Start
în „Cupa F. R. Box”

Din inițiativa federației de speciali
tate, la 1 octombrie va începe în în
treaga țară disputarea unei competiții 
pe echipe reprezentative de cluburi 
și regiuni, dotată cu „CUPA FEDERA
ȚIEI ROMINE DE BOX”.

La federație au sosit primele în
scrieri : CS.M. Galați, CS.M. Brăila, 
Dinamo Craiova, Farul Constanța, A.S. 
Marina Constanța, C.S.M. Reșița, 
C.S.MS. Iași, I.M.B. Timișoara, Di
namo Oradea, CS.M. Cluj, selecționata 
regiunii Ploiești., selecționata R.A.M., 
AS/ Steagul roșu Or. Stalin, precum 
șȚ formațiile bucureștene Dinam-o, 
'U.C.A., Metalul M.I.G., Progresul, Vo
ința și Rapid. Echipele trebuie să 
confirme federației de specialitate pînă 
la 25 septembrie participarea la a- 
ceastă competiție.

Cupa F.R. Box se va organiza sis
tem campionat (tur-retur). Ultima eta
pă a turului va avea loc la 15 octom
brie « Returul se va disputa între 22 
octombrie—5 noiembrie, după care 
capii de zonă (se vor fixa patru zone) 
se vor întîlni în turneul final, care 
se organizează între 19 noiembrie —* 
3 decembrie.

De la F.R.S.B.A.
Federația Română de Schi-Bob-Al

pinism anunță că perioada de transfe
rări pentru cele trei discipline, este 
de la 1—30 septembrie 1960.

Conform regulamentului de trans
ferări, actele necesare vor fi înaintate 
în termenul de mai sus la Federație. 
Asociațiile și cluburile sportive apar- 
ținînd Regiunii Stalin vor înainta actele 
ooiuișici regionale de schi-bob-alpinism.

— Cursa de 6 zile ne va cere în 
afară de o bună pregătire și mașini 
foarte puternice, care trag bine și a- 
leargă cu viteză mare — intervine în 
discuție M. Dan eseu.

Inchipuiți-vă că în cursa de 6 zile 
o etapă are aproximativ 200—44)0 km.

Un traseu extrem de diur, cu urcușuri 
pînă la 3.000 m altitudine! Și apoi 
se cere viteză pe șosea, nu glumă, 
mediile orare fiind foarte ridicate.

— Și să nu uitați, băieți, că la a- 
ceastă mare întrecere veți avea de în
fruntat pe renumiții alergători sovietici, 
cehoslovaci, suedezi, germani, italieni, 
englezi etc. De aceea trebuie să vă 
pregătiți cî>t mai bine. In Austria 
avem de apărat prestigiul cucerit o dată 
cu medaliile de aur obținute la ultima 
ediție a cursei de 6 zile, le-a spus 
secretarul general al F.R.M., Alexandru 
Suhală.

La Cotă, era aproape de înserat.. 
Pauza a fost reconfortantă și necesară^ 
Pînă la București îi aștepta un drum 
de peste 130 de kilometri.

ION OCHSENFEU)

JOCURI ECHILIBRATE IN CAPITALA
Printre cele mai atractive mani

festații sportive cuprinse în progra-: 
mul competițicxnal din Capitală de la 
sfîrșiitul acestei săiptămîni se numără 
și jocurile de handbal în 7. Iubitorii 
acestui sport vor avea prilejul să a- 
siste la unul din derbiurile campio
natului feminin, precum și la o serie 
de partide echilibrate, care pot furni
za întreceri sportive de o bună ca
litate.

Meciul principal se dispută între c- 
chipele feminine Știința și Progresul, 
în componența cărora intră majori
tatea handbalistelor noastre fruntașe.

In afară de această partidă-derbi 
în Capitală vor mai avea loc și 
alte întîlniri echilibrate. Astfel, me
ciul dintre echipele feminine Rapid 
și C.S.M. Sibiu, precum și cel din
tre formațiile masculine Știința și 
C.S.M.S. Iași se anunță viu dispu
tate. Dar, iată programul complet al 
meciurilor de handbal în 7 de la 
sfîrșitul acest^f* săptămîni din Capi
tală : SIMBĂcA, teren Progresul : 
ora 18: C.S. Școlar București — 
P.T.T. (m) ; ora 19: Știința — Pro
gresul (f) ; DUMINICA, stadion Di
namo (în incinta velodromului), ora 
17,30: Rapid București — C.S.M. Si

Concursul dotat
Clubul sportiv Voința București 

dovedește o preocupare deosebită pen
tru dezvoltarea atletismului în rîndu- 
rile capiilor și juniorilor. După con
cursul care a avut loc cu cîteva luni 
în urmă și încheiat cu un frumos 
succes, Voința a organizat recent o 
nouă competiție. La întrecerile orga
nizate pe stadionul Voința au par
ticipat peste 300 de copii și juniori 
din cluburile și asociațiile: Progre
sul, Dinamo, Rapid, C. S. Școlar, 
Constructorul, Metalul, Voința, 
P.T.T. etc. La capătul unor con
cursuri vîu disputate, clasamentul „Cu
pei de toamnă" arată astfel: 1. Vo
ința 126 p ; 2. Dinamo 95 p ; 3. Pro
gresul 88 p ; 4. C. S. Școlar 51 p ; 
5. Constructorul 33 p ; 6. Metalul, 
Rapid, S.S.E. 1 p.

Iată și cîteva din cele mai bune

Caiaciștii și canoiștii bucureșteni 
și-au desemnat reprezentanții 

in finalele campionatului 
republican

De curînd au avut loc pe lacul He- 
răstrăuUntrecerile fazei de zonă a cam
pionatului republican de caiac-canoe 

; seniori pe anul 1960. In general, star
turile celor 13 probe înscrise pe pro
gramul concursului au fost bine popu
late, aproape 150 sportivi (din 8 aso
ciații și cluburi) încercîndu-și șansele 
•pentru a se califica în finala ce se 
jva desfășura la Snagov în zilele de 
;17 și 18 septembrie a.c. Iată care sînt 
'finaliștii din Capitală : FEMININ. Ca
pac simplu: 500 tn: 1. Anca Vurte- 
ijeanu (Victoria) 2:52,5, 2. Magdalena 
'Veron (Constr.) 3:00,3; Caiac dublu 
•500 ni: 1. Rapid (Rodica Bughiu — 
Sanda Cotîrlici) 2:31,5, 2. Voința
(Iulia Bongathy-|-Georgeta Mihai) 
2:31,9; MASCULIN. Caiac simplu 500 
m: 1. Radu Matei (Voința) 2:19,8,
2. C. Grigorescu (Dinamo) 2:23,9; 
Caiac dublu 500 m: 1. Rapid (P.
Toncu — A. Zimbulmaș) 2:04,0, 2. 
G.O.A. (S. Andreescu — F. Tomescu); 
Caiac simplu 1000 m •. 1. G. Sidarenco 
(Dinamo) 3:51,0, 2. V. Mocioiu (Vo
ința) 4:10,0; Caiac dublu 1000 m: 1. 
Dinamo (G. Mercurian — S. Tudor) 
3:34,6, 2. Victoria (J. Crăciun — G. 
Frumușantt) 3:40,8; Caiac 4 1000 m:
1. G.G.A. (.S. Vișevan, T. Serghei, N. 
Stefănescu, L. Danielov) 3:03,0, 2.
Progresul (I. Svoboda, G. Ispas, V. 
Moruzov, P. Someșan) 3:09,0; Caiac 
simplu 10.000 m : 1. M. Simionov (Di
namo) 51:00,0, 2. V. Isăcescu (Pro
gresul) 52:22,5; Caiac dublu 10.000 m:
1. Dinamo (I. Smirnov —- T. Ivanov) 
46:47,0, 2. Progresul (A. Tănase — V. 

tSterea) 48:32,8; Canoe simplu 1000 m: 
1. N. Muscalu (Rapid) 4:45,9, 2. M. 
Ionescu (Constr.) 4:53,3; Canoe dublu 
1000 m: 1. O.G.A. (S. Nichiforov, S. 
Isariev) 4:22,8, 2. G.G.A. (A. Cuciuc 
— P. Aftene) 4:28,9; Canoe simplu 
10.000 m: 1. A. Igorov (G.C.A.) 

’57:59,8, 2. G. Cernenco (Dinamo) lh 
01:40,0; Canoe dublu 10.000 m: 1. 
G.G.A. (E. Iurco — T. Tarara) 53:21,2, 

ț2. Dinamo (M. Somovschi — L. Ca- 
• linov) 56:40,0.

Sîmbătă de Ia orele 16,30 și dumi- 
■nică de la orele 8 se va desfășura, tot 

iu, faza de zonă a 
•publican de canotaj 

»pe lacul Herăsti 
'^campionatului i 
academic seniori.

biu (f) ; ora 18,45 ; Știința București 
— C.S.M.S, Iași (m) ; ora 20: Di
namo București — Petrolul Telea- 
jcn (m).

★
Ieri searăps^a‘hotărît ca prima etapă 

a campionatului masculin de handbal 
în 11 să aibă loc la 18 septembrie.

Campionatul Capitald
In curînd va fi reluat, campionatul 

celor mai bune echipe feminine și mas
culine bucureștene. In acest scop fede
rația de specialitate convoacă pentru 
marți, ora 18,30, ia sediul U.C.F.S- 
(str. V- Conta 16) pe delegații și an
trenorii echipelor • de cat. I, partici
pante în campionatul Capitalei. Cu pri
lejul acestei consfătuiri, vor fi luate 
în discuție o serie de probleme legate 
de reluarea întrecerilor campionatului 
Bucui-eștiuiui într-o nouă formă de 
organizare.

cu „Cupa de toamnă”
rezultate înregistrate cu acest prilej: 
JUNIORI: 80 tn: C. Priminescu 
(CSS) și C. Simion (P) 10,1; 300 m: 
N. Mirea (P) și C. Simion 40,0; 
înălțime: P. Tetradov (D) 1,60;
greutate: L. Popescu (CSS) 13,20; 
JUNIOARE : 200 m : S. Nemethi (C) 
29,0; înălțime: M. Cosmovici (D) 
1,32; COPII; 60 m: Cl. Cepan (V). 
8,2; greutate: P. Ioan (P) 10,68;
lungime: Gh. Bomboi (P) și M. 
Hoștea (V) 4,70; FETE : lungime : 
V. Matei (P) 3,74.

Felicităm clubul Voința pentru pre
ocuparea arătată și eforturile făcute 
în direcția popularizării, atletismului 
și recomandăm și celorlalte cluburi 
bucureștene să se inspire din acest 
exemplu și să organizeze, la rîndu-le, 
cit mai multe competiții de acest fel.



SUCCESE DE PRESTIGIU ALE SPOU
Olimpiada” IOLANDEI BALAȘ

O splendidă carieră sportivă în cifre —

lolanda Balaș
a primit numeroase 
telegrame de felicitare

In satul olimpic de la Roma, pe a- 
dresa Iolandei Balaș sosesc numeroase 
telegrame în care iubitorii sportului 
din țara noastră o felicită pe excepțio
nala atletă pentru strălucita sa victorie 
olimpică. Iată, mai jos, textul telegra
mei trimisă de Clubul sportiv al Casei 
Centrale a Armatei din care face parte 
lolanda Balaș:

..Conducerea Casei Centrale a Ar
matei, activiștii și sportivii Clubului 
sportiv C.C.A. vă felicită cu toată dra
gostea pentru titlul de campioană o- 
limpică pe care l-ați cucerit la cea 
de a XVII-a ediție a J.O.. dorindu-vă 
iuti și răsunătoare succese în activitatea 
sportivă de performanță”.

★ ★

la Roma, lolanda 
Balaș a adăugat impresio
nantului său palmares 
sportiv unicul trofeu core
ii mai lipsea : medalia
olimpică dc aur !

Atletismul mondial se 
află, fără îndoială, in 
fața unei personalități ex
cepționale din istoria spor
tului, Performanțele, vic
toriile și recordurile Io
landei Balaș umbresc toate 
marile cariere sportive 
ale celor mai străluciți 
campioni pe care i-a cu
noscut întrecerea de pe 
stadion.

Ne propunem. în rin- 
durile de mai jos, să vă 
prezentăm un... post scrip- 
tum la atîtea și atîtea 
cronici redactate despre 
minunatele realizări ale 
Iolandei, reprezentantă 
fruntașă a mișcării de cul
tură fizică și sport din 

patria noastră, apărute în zeci de 
ziare și de reviste de pe toate meri
dianele. Este, mai exact spus, o sinte
ză cifrică a unei cariere de-a dreptul 
impresionante. I)ar trebuie să subli
niem că în spatele acestor cifre stau 
ani de muncă intensă, de pregătire 
minuțioasă, de studii și cercetări. Și, 
toate aceste cifre n-ar fi putut exista 
fără sprijinul și îndrumarea perma
nentă pe care regimul nostru democrat- 
popular le acordă mișcării sportive, 
dezvoltării armonioase, multilaterale, n 
tineretului patriei.

Vechii greci numeau Olimpiadă, pe
rioada de patru ani dintre Jocuri. Im- 
brățișînd această antică măsurătoare a 
timpului, vom arăta că în anii celei 
de a XVlI-a Olimpiade moderne re
prezentanta Republicii Populare Ro
mîne. lolanda Balaș, a cîștigat absolut 
toate concursurile interne și interna
ționale la care a participat. In lista 
lungă a victoriilor pe care o vedeți 
mai jos este trecut în paranteze re
zultatul celei de a doua clasată. A 
fost cu adevărat o „Olimpiadă" a Io
landei Balaș, încheiată strălucitor prin- 
tr-o victorie și noi recorduri olimpice.

Și cum gîndul nu stă niciodată pe

loc, el se îndreaptă de pe acum înspre 
Tokio, locul celei de a XVIII-a ediții 
a Jocurilor Olimpice!...

1957

(1.56)
(1,68) 
d,61) 
(1,54)
(1,58)
(1,66)
(1.50)
(1.40)
(1,60)
(1,60)
(1.50)
(1.56)
(1,35)
(1,53)

958

București 18. 5.
București 1. 6.
Varșovia 8. 6.
Fraga 15. G.
București 23. 6.
Auc 30. 6.
Moscova 31. 7.
București 11. 8.
București 20. 8.
Atena 31. 8.
Paris 6. 9.
Cluj 29. 9.
București 9.10.
București 13.10.
București 19 10.

(1,52)
(1.57)
(1,55)
(1.58)
(1.38)
(1,35)
(1,58)
(1.54)
(1.(50)
(1,00)
(1,57)
(1,50)
(1,45)
(1.55)
(1,70)
(1-40)
(1,64) București
(1,64) Sofia

București 
București 
București 
Sofia 
București 
București 
Varșovia
Cluj 
Cluj 
Brno
București 
Or. Stalin 
Poiana Stalin 
Copenhaga 
Stockholm 
Ploiești

27.
3. 

11. 
23. 
31.
7.

14.
21.
22.

5.
10.
26.
31.
10. 
21.

7.
15. 
21.

R.M.

K.M,

R.M.

★

„lolanda Balaș a cîștigat Olimpiada 
cu cea mai mare siguranța"

reprezintă

1,70 (1,55) Dresda
1.82 (1.51) București
1,80 (1,51) București
1.83 (1,51) București

26. 9.
4.10.

11.10.
18.10.

1959

1,75 (1,52) București 3. 5.
1,80 (1,65) Pekin 14. 5.
1,80 (1,65) Scnian 18. 5.
1,80 (1,55) Tientin 22. 5.
1,80 (1,50) Șanhiai 29. 5
1,80 (1,70) Varșovia 13. 6.
1,70 (1,45) București 24. 6
1,80 (1,70) Moscova 4. 7.
1,81 (1,54) Budapesta 12. 7.
1,75 (1,70) Viena 2. 8,
1,82 (1,56) București 16. 8.
1,75 (1,45) Poiana Stalin 30. 8.
1,80 (1,73) Torino 6. 9.
1,84 (1,64) București 21. 9.
1,803 (1,62) Londra 30. 9.
1,80 (1,65) Roma 12.10

1960

1,76 (1,42) București 16. 4.
1,75*(1,55) București 5. 5.
1,80 (1,52) București 14. 5
1,81 (1,60) Cluj 25. 5.
1,85 (1,70) București 6. 6.
1,83 (1,60) Varșovia 11. 6.
1,72 (1,56) Budapesta 25. 6.
1,83 (1,73) Moscova 3. 7.
1,86 (1.54) București 10. 7.1,84 (1,60) Oslo 27. 7.
1,84 (1,50) Gotteborg 1. 8.
1,83 (1,55) Stockholm 4. 8.
1,65 (calif.) Roma 7. 9.
1,85 (1,71) Roma 8. 9.

K.M«

(sublinierile cu aldine 
cursurile el internaționale).

„FIȘA TEHNICA' 
A IOLANDEI

R.M

R.M

con-

Ce scriu ziarele italiene despre victoria 
atletei noastre

— 1,77 in; 1959 — 1,82 m; 1960 — 
1,86 m.
9 Campioană internațională a R. P. 

Romîne : 1952 — 
m; 1954 — 1,63 
1958 — 1,77 m;

• Campioană
l, 65 m ; 1958 —
m.

1,53 m ; 1953 — 1,59 
m ; 1955 — 1,67 m ; 
1960 — 1,85 m.
balcanică :
1,70 m ;

1957 —
1959 — 1,84

1960— 1,85 
1956
universitară:

La jocurile Olimpice 
țări, reprezentanții spor 
lucitele lor succese glor 
cu atît mai mare și mai 
nivel incomparabil superit 
participarea la această ( 
vorbește de Ia sine despi 
de la Roma.

MEDALII I
C Campioană olimpică: 

m ; locul V cu 1,67 m în
• Campioană mondială

1954 — 1,61 m (Budapesta) ; 1957 — 
1,66 m (Paris) ; 1959 — 1,80 m (To
rino).

©Campioană europeană: 1958 — 
1,77 m (Stockholm) ; medalia de ar
gint în 1954 — 1,65 m (Berna)

@ Cîștigătoare la
Varșovia (1955 — 
(1957 — 1,66 in)
1.75 m)

® Recordmană a
1,803 m — 1959

© Recordmană a
1,86 m — 1960. In 
sale a doborît sau a egalat 
recordul lumii : 1,75 ni —
1.76 m — 13.10.1957 (record 
record mondial egalat) ; 1,78

lolanda BALAȘ - atletism 
Dumitru PIRVULESCU - li 
Ion DUMITRESCU - tir

MEDALII DI
Ion CERNEA - lupte clasi

Festivalurile de la: 
1,66 m) ; Moscova 
și Viena (1959 —-

Marii Britanii:

lumii și a Europei: 
decursul activității 

de 10 ori 
14.7-1956; 
european; 
m — 7.6. 

1958; 1,80 m — 22.6.1958; 1,81 m — 
31.7.1958; 1,82 m — 4.10.1958; 1,83 
m — 18.10 1958; 1,84 m — 21.9.1959; 
1,85 m — 6.6.1960; 1,86 m — 10,7 
1960.

PENTRU PR

• Recordmană
8.9. I960.

olimpică : 1,85 m —

© In 
obținut 
1,70 m

decursul
de 66 de
și mai mult:

activității sale ea a 
ori rezultate de peste

m 
m 
m 
m 
m 
m

1
2
3
4
2
3

13
2
3
2

10
1
2
1
1

16

ROMA 9. Ziarele italiene care au apărut vineri și pe care am avut ocazia 
să le frunzărim relatează, Ia loc de cinste, despre marele succes repurtat în 
proba de săritură în înălțime, de către lolanda Balaș.

Iată acum spicuiri din cîteva ziare italiene...
cu ușurință peste 1,85 in. Dacă, une
ori, ea n-ar fi fost turburată de stri
gătele publicului, dacă s-ar fi putut 
concentra în toată liniștea, singură cu 
ștacheta, ea ar fi sărit cu aceeași natu
ralețe și ‘ "
iaflă însă, 
picioare» și 
bind despre 
dești la căprioare sau la pasărea Fla- 
mengo. O fată care se înalță cu atîta 
putere nu mai e o fată, ci un drăcu- 
șor în fustă, sau mai bine-zis în 
șort.

Ziarul „ROMA SPORT’60“, un coti
dian care a apărut cu prilejul ediției 
a XVII-a a Jocurilor Olimpice, publică 
pe prima pagină o fotografie mare, pe 
trei coloane, a Iolandei Balaș în 
timpul săriturii la ' “ 
rior o înfățișează 
mii împreună cu 
Joszwiakowska și 
țarini său ziarul 
„A șasea medalie 
a zilei de joi a fost atribuită Iolandei 
Balaș, o atletă care nu putea pierde 
proba. Balaș a rămas singură în con
curs, dar deși fără adversare, ea a mai 
sărit încă 12 cm".

Majoritatea ziarelor italiene, ca de 
altfel și numeroșii specialiști cu care 
am stat de vorbă imediat după Con
curs, o consideră pe lolanda Balaș și 
pe negresa Wilma Rudolph ca pe cele 
mai mari atlete ale celei de a XVII-a 
Olimpiade.

Ziarul „LA GAZETTA DELLO 
SPORT", sub semnătura redactorului 
Ezio Bresciani, publică un amplu co
mentariu de atletism întitulat „Balaș, 
Bolotnikov, Tîbulenko" pe care-1 con
sacră celor mai valoroși învingători 
din ultima zi a întrecerilor olimpice de 
atletism. El scrie între altele: „lolanda 
Balaș a cîștigat Olimpiada cu cea mai 
mare siguranță. Felul în care sare ro
mînca, a demonstrat nu numai calități 
fizice excepționale, ci și un îndelungat 
studiu tehnic. Ea sare într-una din 

general 
bine la

• S-a născut la Timișoara 12.12.1930
0 Clubul: Casa Centrală a Armatei 

București
• Campioană a R P. Romîne: 1951 — 

1,48 m; 1952 — 1,53 m; 1953 — 1,55 
m ; 1954 — 1,60 m ; 1955 — 1,62 m ; 
1956 — 1,70 m ; 1957 — 1,70 m ; 1958

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

• Evoluția
(12 ani)

performanțelor sale:
1,28
1,35
1.40
1,51
1,53
1,60
1,65
1,70
1.75
1.76
1.83
1.84
1,86

m 
Dl 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
rn 
in 
rn

In decursul activității sale atle- 
a doborît sau a egalat de 32 detice

ori recordul țării la săritura în înăl
țime .

ROMEO VILARA

1,87 m 1 Fără îndo- 
că romînca are «în 

1,90 m. Desigur că, vor- 
loli, nu poți să nu te gîn-

Ion Dumitrescu a cucerit 
medalia de aur la talere

(Urmare di ti pag- 1) p; 4. Human (Africa

variantele stilului, numit în 
«lejvden», dar adoptat foairte 
posibilitățile ei“.

Ziarul „L’UNITA", într-un 
care începe în pagina 1, relatează pe 
larg desfășurarea probei de săritură în 
înălțime și subliniază mai a'les ușu
rința și stilul propriu al marei noastre 
campioane. Ziarul comentează faptul 
că, după ce-și asigurase victoria, deși 
concursul dura de mai bine de trei 
orc, lolanda a rămas mai departe în 
concurs pentru că: „Ea vrea să dea 
publicului, generos și cald în aplauze, 
iot ceea ce poate.. Crainicul sipune 
«liniște vă rog». Apoi repetă aceste 
cuvinte în engleză și franceză și tot 
s adionul tace în onoarea Iolandei Ba
laș... De data aceasta «la grande bion- 
da» zboară peste ștachetă și stadionul 
izbucnește în aplauze".

Sub semnătura lui Giorgio,.Be,llami, 
ziarul „CORIERRE DELLO SPORT", 
relatează urmatoarW: lolanda Balaș 
» cîștigat proba ue înălțime sărind

reportaj

1,85 m, iar în înțe
pe recordmana lu- 
următoarele clasate 
Shirley. In comen- 
scrie următoarele: 
de aur, la atletism,

SINGURA ȚARĂ CU DOI TRĂGĂ
TORI CLASAȚI IN PRIMII ȘASE.

Iată rezultatele: 1. Mc Millan
(S.U.A.) 587 p/147 — campion olim
pic (3 concurcnți au obținut rezultate 
egale și primul loc a fost stabilit la 
baraj); 2. Linnosvuo (Finlanda) 587 
p/139; 3. Zabelin (U.R.S.S.) 587 p/ 
135; 4. Schneider (Elveția) 586 p; 5. 
Ștefan Petrescu (R. P. Romînă) 585 
p; 6. G. Maghiar (R. P. Romînă) 583 
p; 7. Zajac (R. P. 
8. Umecek (R. S. 
p; 9. Schvab (R. 
581 p; 10. Wallen 
11. Beîson (Suefdia) 
kasov (U.R.S.S.) 579 p.

DUPĂ DESFĂȘURAREA CALIFI
CĂRILOR DIN CELE DOUĂ GRUPE 
LA ARMĂ LIBERĂ CALIBRU REDUS 
40 FOCURI POZIȚIA CULCAT. CON- 
CURENTII ROMINI AU OBȚINUT 
LOCURI FRUNTAȘE. N ROTARU 
A OCUPAT LOCUL I IN PRIMA 
SERIE, IAR I. SIRBU S-A CLASAT 
PE LOCUL II IN SERIA A II-A CU 
UN PUNCTAJ SUPERIOR INSĂ. 
IATĂ REZULTATELE: GRUPA I: 1. 
N. ROTARU (R. P. Romînă) 391 p; 
2. Godwuin (Anglia) 391 d: 3 Kohen

(Bulgaria) 391
de Sud) 390 p; 5. Lastoria (Peru) 
390 p: 6. Sonemberger (Elveția) 390 
p; SERIA A II-A: 1. Varner (Canada) 
394 p; 2. I. Sîrbu (R. P. Romînă) 
393 p; 3 Forcella (Venezuela) 391 p; 
4. Jlill (S.U.A.) 390 .....................
(Finlanda) 389 p; 6.
gia) 389 p. Sîmbătă 
armă liberă 60 focuri

p; 5. Nordquist 
Richter (Norve- 

are loc finala la 
culcat.

Polonă) 582 p; 
Cehoslovacă) 582 
S. Cehoslovacă) 
(Suedia) 580 p; 
580 p; 12. Cer-

Dc zece ani proba de aruncare < 
cui ui în atletismul nostru feminin 
dominată de un nume : LI A M/ 
LIU.

Pe fata aceasta înaltă, blondă, 
urmărit-o crescîncl, ca sportiv, ca 
ca cetățean al patriei noastre no 
cum, aruneînd o privire pe dr 
străbătut de Lia Manoliu veden 
satisfacție că ea s-a realizat în to-t

A terminat cu succes Institutul 
li tehnic, fiind astăzi un apreciat 
ner la I PR O MET. A dețsfășui 
muncă rodnică pe tărîm obștesc. 1 
cerit pc stadion laurii multor vict

Debutul sportiv în 1946 la vîrsl 
14 ani, ca jucătoare de... tenis dc i 
Curînd însă schimbă mingea de 
loid cu cea de baschet și este seh 
nată în lotul reprezentativ. Iar în c 
echipei C.S.U. București, își aduce 
tribuția la victoria în cadrul camp 
tul ui republican în 1950.

Dar atletismul a fost sportul 
sale consacrări. A început ca ar 
toare de greutate, într-o rvrcme 
recordul țării noastre nu ftwsnra 
mult de 12 metri... A fost camp 
națională de junioare Ia această 
bă în 1949. încerca să arunce și 
cui, dar rezultatele care nu ații 
nici 30 de metri făceau să nu i se 
vadă viitor în această probă a riu 
și vitezii.

ROMA 9.

deșfășui

Sonia

Campioana țării noastre, Sonia I 
avut o comportare excepționa

sărim

a
Terme di Caracalla. Ea s-a clas: 
primele șase locuri la trei dintre 
patru aparate (paralele,
sol) și a ocupat locul V în clasam, 
general individual. Este cea mai 
performanță a maestrei sportului ' 
lovan, această perseverentă și con 
cioasă sportivă, cea mai bună în ull 
an dintre sportivele noastre. Sonic 
van a întrecut Ia actuala ediție a 
rilor Olimpice gimnaste ini ier 
mondial printre care Eva Bosal 
(R. S. Cehoslovacă), lngrid Fost ( 
mania), Natalia Kot (R. P. Poli 
Lidia Ivanova ți Tamara Liu 
(U.R.S.S.), Ikeda și Ono (Japonia

SONIA IOV AN LEUȘȚEA?ELENA



IVILOR ROMINI LA JOCURILE OLIMPICE
STE LOR! ??Am avut nespus de mare încredere în tine!Cf

an participat peste 7.000 de sportivi din 87 de 
afirmat puternic, au făcut să crească prin stră- 
noastre dragi. Valoarea acestor succese este 

marile întreceri de Ia Roma s-au ridicat Ia un

pînă noaptea tîrziu, te
la redacție au zbîrnîit

.oma, la care 
mînesc s-au 
ivă a patriei 
cativă cu cit 
le la Melbourn e în 1956, iar lupta sportivă, ținînd seama de
ă a fost mai grea ca oricînd. Tabloul de onoare de mai jos 
lidele perform anțe ale sportivilor noștri la Jocurile Olimpice

MEDALII DE BRONZ

Zile în șir, 
lefoanele de 
necontenit. Iubitorii sportului doreau 
să cunoască amănunte cît mai detai
late de la marea întrecere sportivă 
de la Roma. Ce-a mai făcut Pîrvu
lescu ?... Are șanse 
Fabra ?... Poate să 
de aur ?...

...Și într-un 
calea undelor, 
ale imnului R.

să-l bată pe 
cîștige medalia

de noapte, pe

;ice

IT

Echipa feminină de gimnastică: Sonia IOVAN, 
Elena LEUSTEAN, Emilia LITĂ, Anastasia IONES- 
CU, Uia PORECEANU, Elena NICULESCU 
Lia MANOLIU - atletism
Maria VICOL - scrimă
Leon ROTMAN - canoe
Ion ȚĂRANU - lupte clasice
Ion MONEA — box

miez 
acordurile melodioase 
P. Romine, care răz-

♦+

OARA PE PODIUMUL OLIMPIC...
Momentul marii cotituri în cariera 
etică a Liei Manoliu s-a produs în 
mina lui 1950. Intilnirca cu Nina 
mibadze, faimoasa recordmană și ine
fabilă profesoară, prietenia cimen- 
ă în jurul cercului de aruncare, an-

1954,

namentele comune, sfaturile marii 
apioane sovietice, primite prin viu 
i și prin scrisori, au dat aripi tine- 
atlete. Granițe, odinioară de vis 

itru fiecare dintre aruncătoarele noas- 
devin, an de am, realitate. Peste

40 m în 1950, peete 45 tu în 
peste 50 m în 1960...

Opt medalii de campioană a ,___ ,
două de campioană balcanică, două de 
campioană internațională a R. P. Ro
mine, victorii în numeroase meciuri și 
concursuri internaționale, locul VI la 
Jocurile Olimpice de la Helsinki din 
1952 (eu rezultatul de 42,56 m) iată 
jie scurt palmaresul sportiv al maestrei 
sportului Lia Manoliu.

Dar cel mai răsunător succes l-a re
purtat Lia în recenta finală olimpică 
de la Roma. A fost confruntarea cea 
mai puternică din istoria tuturor con
cursurilor atletice. In concurs s-au 
prezentat cele mai de seamă aruncă
toare din lume (cu performanțe scrise 
cu majuscule) cu o vastă experiență. 
Lia Manoliu nu s-a lăsat intimidată de 
renuniele adversarelor sale. Intr-o con
centrare supremă ea a reușit să obțină 
un rezultat foarte aproape de perfor
manța sa maximă. Ceea ce nu este tot
deauna ușor într-o întrecere de aseme
nea tensiune.

Și a ureat prima oară pe podiumul 
olimpic. Doar două dintre atlete au 
obținut rezultate mai bune. Și ele sînt 
elevele Ninei Dumbadze. Care se poate 
mituiri astfel cu... trei medalii.

tării,

bateau peste străvechea „Basilica di 
Massenzio" au ajuns pînă la noi. 
D. Pîrvulescu urcase pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului învingă
torilor, cucerind MEDALIA DE AURI A 
doua zi dimineața sportivii, antreno
rii și arbitrii, care au intrat în sediul 
Consiliului General U.C.F.S. au tre
cut pe la federația de lupte pentru 
a lăsa felicitări care să fie trans
mise noului campion olimpic. Dar 
cum ușa era închisă (secretarul 
derației căutînd de zor mijlocul 
mai rapid cu care să expedieze 
Roma înalta distincție ce-i fusese 
cordată 
maestru 
a scris 
mentele 
stăpîniți
excelenta performanță a sportivului 
nostru, „BRAVO LUPTĂTORI, BRA
VO Ț1E PÎRVULESCU!" Și hîrtia 
mai stă și astăzi prinsă pe ușa bi-

fe
ed 
la 
a- 
delui Pîrvulescu, titlul 

emerit al sportului), cineva 
pe o coală de hîrtie senti- 
și bucuria de care au fost 
toți cei ce au aflat despre

VALER1U CH1OSE

>an a cincea gimnasta din lume
zoluția echipei noastre elogiată de presa italiană —
te altele. Specialiștii, spectatorii și 
iștii prezențî la această adevărată 
adă a măiestriei, au apreciat în a- 
îze entuziaste sau în cuvinte calde 
a înaltă a Soniei lovan. Iată, de 
si, care este părerea ziarului „Corri- 
dello Sport” despre echipa noas- 

și Sania lovan : „Sonia lovan în 
e formă a condus echipa romînă 
t o frumoasă afirmare la liber alese, 
nația Elenei Leuștean a reușit să „su- 
' japonezelor medalia de> bronz, de- 
strîiul o foarte bună continuitate și 
ătire la fiecare aparat. In orice 
clasa Soniei lovan și a Elenei Leuș- 
nu se discută. Strălucită în mod 

ial a fost comportarea romincelor 
ol ; formate toate la școala Elenei 
tean, ele au reușit figuri neașteptat

de expresive. lovan (9,733 p.) este 
foarte bine pregătită. Ea a prezentat 
un exercițiu de mare valoare. Cu o 
siguranță magnifică romincele au ob
ținut 47,865 p. la sol. Săriturile la cal 
ale romincelor au fost obișnuite (45,465 
p.), bîrna bună (46,366 p.) și foarte 
bune paralelele (47,264 p.). Asupra 
tuturor primează personalitatea. Sonia 
lovan, admirabilă la toate aparatele".

Sînt aprecieri competente, măguli
toare pentru echipa noastră, pentru 
Sonia lovan. Pentru că, într-adevăr, la 
cea de a XVII-a ediție a Jocurilor O- 
limpice gimnastele noastre — în frun
te cu Sonia lovan — au reprezentat 
foarte frumos gimnastica noastră, i-au 
apărat prestigiul pe care aceasta și l-a 
cucerit în lumea întreagă și i-au adău
gat încă un galon.

Sîntem în măsură să dăm acum și 
clasamentul primelor șase gimnaste la 
individual compus : 1. Larisa Latînina 
77,031 p. campioană olimpică ; 2. Mu
ratova 76,696 p; 3. Astahova 76,164 p; 
4. Nikolaeva 75,831 p; (toate din 
U.R.S.S.); 5. SONIA IOVAN 75,797 p; 
6. Ikeda (Japonia) 75,696 p. Rezultate 
la bîrnă : 1. Eva Bosakova 19,166 p; 
2. Muratova 19,132 p ; 3. Latînina
19,066 p ; 4. Nikolaeva 18,966 p; 5. 
Ikeda 18,932 p; 6. Ceaslawska (R. S. 
Cehoslovacă) 18,766 p. Sol : 1. Latînina 
19,566 p ; 2. Astahova 19,532 p ; 3. 
Liuhina (U.R.S.S.) 19.366 p; 
tova 19,233 p ; 5. SONIA 
19,199 p; 6. Eva Bosakova

4. Mura- 
IOVAN 

19,199 p.

roului federației de lupte. Mai tîr
ziu, au început să sosească la re
dacție scrisori din țară. Din Chiși- 
neu Criș, Emilian Abrud an, asistent 
de laborator scrie: „Azi 2 septembrie 
îmi serbez ziua de naștere. Iți mulțu
mesc din tot sufletul pentru minunatul 
cadou, oferit de la Basilica di Masseu- 
zio, zilei mele onomastice. Am avut 
încredere nespus 
mîndrim cu așa

Mulți dintre 
tori ai ziarului 
ai reuniunilor de lupte, l-ați văzut 
poate de mai multe ori pe D. Pir
vulescu în focul întrecerilor sportive. 
Ați admirat desigur dîrzenia și com
bativitatea lui, ați fost impresionați 
de forța și de tactica de care dă 
dovadă. Să vă mai dăm însă și alte 
amănunte despre el. Vă aduceți a- 
minte că, cu cîteva luni în urmă, 
el a cîștigat mult rîvnitul titlu de 
campion balcanic la lupte clasice. 
Din cele 8 întîlniri internaționale

de mare în tine. Ne 
sportivi".
dumneavoastră, citi- 
nostru și pasionați

susținute anul acesta 
el nu a pierdut nici 
lescu este muncitsr rectificator la u- 
zinele Steagul roșu din Or. Stalin, 
unde este, apreciat de tovărășii care 
îl înconjoară. De curînd a împlinit 
27 de ani. A fost de mai multe ori 
campion al țării la categoria 52 kg 
și practică acest sport din copilărie. 
Are 1,66 m înălțime. La Olimpiada 
de la Melbourne s-a clasat pe locul 
IV. De altfel, în foarte multe con
cursuri internaționale mari, campio
nate europene și mondiale, a avut 
multe șanse să se claseze în primii 
trei. De fiecare dată însă n-a reușit 
să treacă 
dorința Iui 
sport din 
Pe pieptul
cește medalia de 
olimpic și insigna 
rit al sportului din

pînă la J. O. 
una. D. Pîrvu-

de locul IV. Acum însă, 
și a miilor de iubitori de 
țara noastră a triumfat, 
lui D. Pîrvulescu strâlu- 

aur, de campion 
de maestru eme- 
R. P. Romînă.

VAS1LE GODESCU

O

Punctele
Zoltan Vamoș n-a urcat pe podiu

mul olimpic de la Roma. Pe pieptul 
lui nu strălucește medalia de aur a 
■ olandei și nici bronzul de mare me
rit al Liei Manoliu. Zoltan Vamoș 
a adus atletismului nostru doar 
două puncte. Un loc cinci care aduce 
două puncte.

Și totuși, acest loc cinci 
zonanță care depășește cu 
frele rigide ale clasamen
tului. In formidabila 
Olimpiadă atletică de la 
Roma, în care 8 m la 
lungime reprezintă locul 
IV, în care ^recordmanul 
mondial John Thomas 
luptă din greu pentru lo
cul III, în care 4,50 la 
prăjină și „sub 29“ pe 
10.000 atribuie doar locul 
VIII, iar 45,9 pe 400 — 
locul VI, Zoltan Vamoș 
obține un certificat de 
maturitate sportivă, în cea 
mai grea întrecere 
ții sale.

...Micul „Zoii" a 
put cu fotbalul. La 
La U.T.A. Intr-un 
cu... sprinturi.

a vie-

înce- 
Arad. 

post 
Extrem 

dreapta. A fost titular la 
pitici și apoi la juniori. 
Foarte curînd însă, la 
Timișoara, în cadrul Șco
lii medii tehnice de cul
tură fizică, a luat primul 
start... atletul Vamoș. Au 
urmat anii de alergare 
prin clisa arăturilor de 
toamnă, pe potecile de 
polei ate dezghețului, pe 
covoarele moi ale frun
zelor, sub privirile mi
rate ale pădurarului și 
veverițelor. dar

Peste puțin timp a îmbrăcat pan
tofii cu cuie. Acum încep repetările 
fără sfîrșit. Undeva, într-un colț, an
trenorul notează în caiete groase 
timpuri intermediare... Pînă cînd ?

Și iată că într-o bună zi, la Mos
cova, în 1957, Vamoș obține un splen
did 1:49,4 pe 800. O primă opțiune 
pentru viitoarele performanțe. Peste 
un an, Ia Sofia, in cadrul Balcania
dei, recordul lui Grecescu pe 1.500 
(3:46,7) cade, iar noul record al lui 
Vamoș (3:44,2) stabilește o legătură 
între tînărul fondist roniîn și Olim
piada de la Roma. Anul trecut a

frumoasă performantă

lui Vamos5

fost anul lui 3:43,0 (la „republicane"), 
al lui 1:48,2 pe 800 (la Balcaniadă) 
și al excepționalului loc 5 pe Cenio- 
mi la

in sfîrșit, Vamoș alege. Alege 1.500, 
cu toată prezența lui Herb Eliiot, 
cu toată cascada recordurilor, cu toa
tă tradiția furtunoasă a olimnicului 
1.500.

Și truda continuă. Caietul antre-

-A

are o

f
Un moment din extraordinara cursă de 1500 m. 
Elliot a trecut la

Vamoș
conducere, accelerează mereu, 
(nr. 213) nu cedează pasu'..

Tintorescu e mult mai gros, 
scoarțe. Timpurile scad me

D. G,

EMILIA L1ȚA ANASTASIA 1ONESCU. UTTA PORECEANL ELENA NICULESCU

norului 
Are și 
reu. La Praga (3:40,5) Vamoș con
firmă titlul său de candidat la finala 
romană.

...6 septembrie 1960. Cei 100.000 de 
pe Centomila trăiesc emoțiile desfă
șurării seriilor Ia 1.500. Trei serii 
mai dure decît finala lui Barthel 
(Helsinki) și a lui Delanney (Mel
bourne). Trei serii în care alergă
torii eliminați ar putea forma oricînd 
2 ștafete apte să atace recordul mon
dial. Dar Zoltan Vamoș rezistă și se 
aliniază la startul finalei. începe ului
toarea cursă de 1.500. O cursă care 
n-a mai fost de loc o întrecere ,.de 
tempo", ci o interminabilă serie de 
sprinturi. Vamoș n-a mai dozat nimic. 
S-a lansat în urma fenomenului Herb 
Elliot. Iar locul V (3:40,8) obținut la 
capătul linei alergări în care a fost 
plasat pînă spre sfîrșit în poziția me
daliei de bronz este în fond prețul 
acestui curaj deosebit.

...Punctele lui Vamoș reprezintă un 
succes de prestigiu și, mai ales, oferă 
o imagine asupra posibilităților atle
tismului nostru. Ele sînt un prilej 
de bucurie 
avertisment 
noștri care 
raționament 
sportului sînt în primul rînd record
mani ai muncii neobosite.

și, în același timp, un 
pentru mulți din atleții 
nu înțeleg să facă un 

simplu : recordmanii

IOAN CHIR1LA



în sprijinul antrenorilor de fotbal i

Echipele să-și însușească temeinic concepția 
avansată de joc și antrenament stabilită

MÎINE, ETAPA A ll-A

C.S.M.S. Iași -►

Din analiza nivelului scăzut al fot
balului nostru a reieșit în mod clar 
că una din cauzele principale care au 
dus la această stare de lucruri o con
stituie slaba calitate a pregătirii jucă
torilor de fotbal, a procesului de in
struire și educație ce se desfășoară în 
secțiile cluburilor și asociațiilor spor
tive.

In vederea ridicării clasei fotbalu
lui nostru se impune îmbunătățirea ra
dicală a antrenamentelor, Ia nivelul 
cerințelor acestei ramuri sportive pe 
plan internațional.

In acest scop, una din acțiunile pre- 
văzute în planul de măsuri a fost a- 
ceea a organizării unui curs de per
fecționare pentru antrenorii echipelor 
de categorie A și B, curs la care a 
luat parte și un număr de jucători ti
neri, de perspectivă. Țelul principal al 
acestui curs a fost stabilirea unei con
cepții avansate de joc și antrenament. 
Acest curs, deosebit de important în 
ansamblul de măsuri privind îmbunătă
țirea fotbalului, reprezintă numai punc
tul de plecare în creșterea calitativă 
a pregătirii fotbaliștilor noștri...

Pentru atingerea acestui scop 
esențial este felul perseverent și siste
matic în care cele dezbătute și stabi
lite la acest curs sînt puse în practică 
în cadrul secțiilor de fotbal. Pentru 
aceasta se impune ca toți factorii care 
răspund de îmbunătățirea fotbalului 
nostru să ajute, să colaboreze strîns 
cu antrenorii pentru ridicarea calității 
muncii de pregătire a echipelor. De 
aceea considerăm deosebit de impor
tantă cunoașterea temeinică de către 
toți factorii a concepției de joc și 
antrenament stabilită, fn dorința de 
a veni, în primul rînd, în ajutorul an
trenorilor și instructorilor de fotbal 
din întreaga țară, prezentăm în acest 
articol o sinteză a concepției de joc și 
antrenament elaborate de un colectiv 
de tehnicieni.

Concepția de joc reprezintă exprima
rea în joc a unor trăsături caracte
ristice pe care o echipă le realizează 
în urma unei pregătiri corespunzătoa
re, în concordanță cu particularitățile 
jucătorilor și la nivelul cunoștin
țelor avansate ale fotbalului. Concep
ția de joc se reflectă într-un joc de 
bază închegat, în care acțiunile au 
un mod specific de desfășurare.

Analizînd jocul echipelor noastre în 
campionatul precedent și în întîlnirile 
internaționale se constată că din aceste 
partide cu greu s-ar putea desprinde 
caracteristicile ce condiționează exis
tența unei concepții avansate de joc. 
Inexistența acesteia s-a reflectat prin: 
joc de bază neconturat, prin idei și 
soluții tactice „salvatoare" de la meci 
la meci, prin diversitatea de metode 
aplicate în pregătirea echipelor etc.

Concepția avansată de joc stabilită 
poate fi formulată astfel: joc construc
tiv, dinamic, colectiv, echilibrat și 
elastic, bazat pe o tehnicitate înaltă 
și o pregătire fizică superioară. Joctt'l 
este purtat în viteză, dublat de perse
verența și dîrzenia necesară impunerii 
jocului propriu. întreaga echipă par- 
t;r!oă activ la desfășurarea fazelor, 
acțr nînd ca un tot unitar, printr-o le
gătură armonioasă a jocului în atac 
cu jocul în apărare și invers. Jocul se 
încadrează în principiile generale de 
așezare a jucătorilor după sistemul cu 
trei fundași, cu liniile de mijlocași și 
înaintași variabile ca număr și așe
zare, în funcție de necesitățile defen
sive sau ofensive ale jocului, în care 
raza de acțiune și sarcinile, precum și 
inițiativa creatoare a jucătorilor sînt 
mărite spre a realiza un randament 
ridicat al echipei,

Așadar, caracteristicile acestei con
tend i avansate de joc sînt următoa
rele :

1. Joc dinamic, constructiv, cu ac
țiuni purtate în viteză. Viteza trebuie 
să caracterizeze principalele aspecte 
ale jocului: circulația mingii, deplasa
rea jucătorilor cu și fără minge, pă
trunderile în zona de finalizare, exe
cutarea procedeelor tehnice.

2. Joc colectiv, care se manifestă 
prin participarea întregii echipe la ac
țiuni. Se realizează prin transmiterea, 
pasarea curgătoare a mingii, fără 
opriri inutile, ajutorare reciprocă între 
jucători și compartimente, combaterea 
acțiunilor individuale fără scop tactic 
și nesubordonate jocului colectiv, sti
mularea acțiunilor individuale prin 
care se manifestă inițiativa, capacita
tea creatoare puse în scop colectiv, ac
țiuni care contribuie la desfășurarea 
unui joc variat.
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3. Joc echilibrat și elastic. In fot
balul modern sarcinile nu mai pot fi 
fragmentate în cele două aspecte — 
atac și apărare. Echipa trebuie să 
constituie tot timpul un tot unitar. 
Baza jocului echilibrat și elastic o con
stituie capacitatea jucătorilor de a în
deplini cu rapiditate și în mod continuu 
sarcinile de atac și apărare. Prin ur
mare, cînd echipa este în atac, ea 
trebuie să ia măsuri de siguranță în 
apărare, fără a-și reduce însă posibi
litatea de a susține acțiunile ofensive 
în continuare și chiar supranumeric.

4. Sistemul de joc, forma de așeza
re generală a jucătorilor. încorsetarea 
în sarcini fixe mai ales a jucătorilor 
din atac este azi depășită. Pentru a 
putea face față cerințelor concepției 
avansate de joc se impune: pregătirea 
jucătorilor în mod multilateral, fără 
a se neglija însă pregătirea specială 
pentru postul respectiv. Echipele vor 
juca în apărare cu trei fundași, aju
tați în acțiunile defensive de un mij
locaș, în raport cu faza de joc; în 
atac vor urmări: acțiuni pe front larg, 
mărirea razei de acțiune a extreme
lor, jucătorii din tripletă să nu mai 
fie legați strict de sarcinile sistemului 
în WM, fiecare trebuind să știe să re
zolve sarcinile postului său, dar și 
pe cele ale posturilor apropiate.
. Această concepție de joc poate fi 
realizată numai avînd la bază o con
cepție corespunzătoare de antrena
ment, deoarece concepția de joc 
cere din partea fotbaliștilor o pregă
tire tehnică, tactică, fizică și morală 
superioară.

In această privință trebuie elimina
te grabnic principalele lipsuri de pînă 
acum a>le antrenamentelor, ca: număr 
redus de antrenamente săptămînale, 
durată și intensitate scăzută, folo
sirea unor mijloace uniforme și înve
chite, neglijarea pregătirii tehnice in
dividuale în condiții de joc și a pre
gătirii fizice multilaterale.

Concepția de antrenament stabilită 
pleacă de la premisa că antrenamentul 
este un proces pedagogic, instruct!v- 
educativ, care se conduce după prin
cipiul de bază al educației comuniste 
— pregătirea multilaterală. In acest 
sens, concepția de antrenament 
cuprinde în mod armonios toți factorii 
antrenamentului: fizic, tehnic, tactic, 
moral și de voință și teoretic, privin- 
du-i și rezolvîndu-i în strînsă unitate, 
cu accent pe unii sau pe alții dintre 
factori, în funcție de sarcinile diferi
telor perioade (pregătitoare, competițio- 
na'lă și de tranziție).

Antrenamentele se vor caracteriza 
printr-un volum crescut, o intensitate 
mărită în care repetările, corectările și 
individualizarea vor constitui preocu
pări permanente.

Față de nivelul actual, pre
gătirii tehnice trebuie să i se dea o 
atenție deosebită prin: mărirea timpu
lui acordat în antrenamente perfec
ționării tehnicii individuale și, mai 
ales, executării procedeelor tehnice în 
condiții de joc și în viteză. în acest 
scop, se vor folosi în mod obligatoriu 
aparatele ajutătoare.

Se impune mărirea considerabilă a 
numărului de repetări ale tuturor pro
cedeelor tehnice, dar mai ales a celor 
deficitare.

Caracteristicile concepției avansate 
de joc stabilite — joc dinamic, purtai 
în viteză, fără scăderea ritmului — 
cer calități și o pregătire fizică supe
rioară. Pe primul plan trebuie să stea 
dezvoltarea vitezei, a rezistenței în re
gim de viteză și a îndemînării: rapidi
tatea în deplasare, viteza de reacție, 
viteza în acțiuni. De asemenea, trebuie 
să se acorde o mai mare preocupare 
pentru pregătirea fizică generală. In 
acest scop, se vor folosi multe exerciții 
speciale și sporturile complimentare: 
atletismul (săriturile în lungime, înăl
țime, alergările pe distanțe diferite, a- 
runcările), gimnastica (cu și fără a- 
parate, acrobatică), baschetul, handba
lul redus, hocheiul. Pentru a se ajunge 
la îmbunătățirea substanțială a pregă
tirii jucătorilor trebuie să se efectueze 
antrenamente zilnice în perioada pre
gătitoare și 4—5 antrenamente în pe
rioada competițională.

De munca educativă dusă cu fotba
liștii depinde realizarea și dezvoltarea 
calităților morale necesare punerii în 
aplicare a concepției avansate de joc: 
perseverența, combativitatea, inițiativa, 

spiritul creator, disciplina, punctuali
tatea, respectul față de antrenori și cei
lalți jucători și — mai ales — 
mărirea responsabilității jucătorilor și 
participarea lor conștientă și activă în 
procesul de pregătire și în jocuri. în 
vederea desfășurării unei intense și te
meinice munci educative, conducerile 
cluburilor și asociațiilor sportive au 
sarcina să colaboreze mai strîns cu 
organizațiile U.T.M. și sindicale, care 
acordă un sprijin prețios în munca 
educativă cu sportivii.

Pentru îmbunătățirea antrenamente
lor trebuie luate următoarele măsuri :

1. întocmirea de către antrenori a 
planificării muncii, care să reflecte 
cerințele sporite în creșterea cantitativă 
și calitativă a antrenamentelor, în fo
losirea unor mijloace variate în pro
cesul instructiv-educativ.

2. Darea normelor de control pentru 
pregătirea tehnică și fizică, norme de 
control care vor forma principalul mij
loc de urmărire a eficacității antrena
mentelor.

<3. întocmirea pentru toți jucătorii 
echipelor de categorie A și B a caiete
lor individuale de antrenament, care 
să conțină datele normelor de control, 
principalele lipsuri tehnice, fizice etc. 
și principalele mijloace, exerciții de 
îndeplinit pentru ridicarea continuă a 
măiestriei sportive.

4. Folosirea cu maximum de eficien
ță a aparatelor ajutătoare pentru per
fecționarea tehnicii (culoarul de șut, 
rozeta, jaloanele, mingea suspendată 
etc.).

5. Prezentarea regulată a jucătorilor 
la controlul medical sportiv și folosi
rea de către antrenor a datelor respec
tive.

în sfîrșit, pentru ridicarea calității 
jocurilor, în afară de urmărirea punerii 
în aplicare în cadrul antrenamentelor 
a celor arătate, organele U.G.F.S. și 
ale federației de fotbal vor lua cele 
mai severe măsuri împotriva jucători
lor care comit durități de orice fel, 
care joacă brutal, periculos, precum și 
contra celor care au atitudini neco
respunzătoare față de arbitri și spec
tatori. Antrenorii acestor jucători tre
buie, de asemenea, trași la răspundere.

Sintem convinși că punerea în apli
care cu perseverență a concepției a- 
vansate de joc și antrenament stabilite, 
cît și perfecționarea lor continuă pe 
baza datelor noi, științifice, va con
tribui la ridicarea fotbalului nostru la 
nivelul cerințelor.

CITIȚI REVISTA

Arbitri au analizat,., arbitrajele...
Primele meciuri de campionat au pri

lejuit ședințe de analize nu numai pen
tru antrenori, ci și pentru arbitri. Para
lel cu măsurile luate pentru îmbunătă
țirea procesului de instruire se urmă
rește și ridicarea calității arbitrajelor, 
știut fiind rolul important și contribu
ția pe care o pot avea în această largă 
acțiune de amploare tehnică a fotba
lului nostru.

La începutul săptămînii, în baza ra
poartelor diferiților observatori. Coie- 
giul central al arbitrilor a analizat com
portarea conducătorilor primelor jocuri 
din campionat. In legătură cu această 
analiză — pe care o considerăm bine
venită și o dorim continuată după fie
care etapă — am stat de vorbă cu tov. 
Al. Costeanu, președintele Colegiului.

— Din relatările corespondenților noș
tri a rezultat că cei mai mulți arbitri 
au dat satisfacție în prima etapă.

— Intr-adevăr, așa este — ne-a spus 
tov. Al. Costeanu. După cum a reieșit 
și din rapoartele observatorilor noștri, 
majoritatea arbitrilor au aplicat îndru
mările primite la cursul de la București, 
fapt care i-a ajutat să presteze arbi
traje de calitate. In această privință pu
tem cita pe C. Nițescu — Sibiu, I. Ritter 
— Timișoara (fostul internațional, n.n.); 
N. Bartha — Tg. Mureș, N. Vizireanu — 
Cluj, N. Mihăilescu, P. Costandatos. 
Dumitrescu Budești, A. Bentu, — toți 
din București, St. Mataizer — Craiova și 
alții, delegați la jocuri din categoria A 
și B.

— Printre acești arbitri figurează și 
cîteva nume noi~

♦

Campionatul categoriei A și B de fotbal continuă miine cu jocurile " 
etapei a doua. In prima categorie sînt programate următoarele jocuri (în -- 
paranteze, arbitrii):

București (Stadionul Giulești, ora 10.30): Rapid 
(C. Nițescu-Sibiu).

București (Stadionul „23 August", 
Hunedoara (St. Mataizer-Cratova). In 
Obor — G.S.G.F.R. Electro Craiova. înaintea începerii meciului C.C.A. — 
Corvinul Hunedoara va avea loc festivitatea de premiere a echipei cam- 
pioane G.G.A.

Bacău: Dinamo—Știința Timișoara (Gh. Dulea-București). +
Orașul Stalin: Steagul roșu — Petrolul (I Gheorghiță-București). “ 
Cluj: Știința — Dinamo București (Al. Toth-Oradea).
Lupeni: Minerul — Farul (M. Cruțescu-București).

Arad: U.T.A — Progresul (A. Galambos-B. Mare).
O etapă interesantă de 1 ... ..

decit duminica trecută X

Profitînd de prezența la București 
a antrenorilor echipelor din categoria 
A, am aflat ce proiecte au în legătură 
cu formațiile pentru jocurile de dumi
nică. Iată-le :

• RAPID (antrenori: I. Mihăilescu 
și Șt. Filote): Dungu-Greavu, Motroc,

Fază din meciul Știința Timișoara—Rapid București (0—0).
Foto: H. Cristea

Macri-Bodo,. Koszka-Copil, Ballint, Ion 
C. Ion, Georgescu, Văcărit.

• C.S.M.S. (antrenor I. Ungtiroiu): 
Florea-ScarJat, Dăntilescu, Dragomi- 
rescu-Alexandrescu, Don.Dram, Avasi- 
lichioaie, Voica, Unguroiu, Demien.

• C.C.A. (antrenor: Șt. Onisie): Voi- 
nescu-Zavoda II, Apoizan, Staicu-Mi- 
hăi'lescu, Bone-Cacoveanu. Crișan, A- 
lexandrescu, Raksi, Tătaru.

• CORVINUL HUNEDOARA (an
trenor: Ilie Savu): Nebelea-Niculescu 
II, Nacu, Coiciu-Pop, Molnar-Gavriilă, 
Constantinescu, Zapis, R. Tttdor, Zan. 
ca.

o DINAMO BACAU (antrenor: Gică 
Niculae): Ghiță-Gross, Lazăr, Cincu 
(Giosanu)-Vătafu, Stoica-Drăgoi, Ra
dulescu, Gram, Nemeș, Publik.

«'ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antrenor: 
E. Mladin) : Curcan-Georgescu (Co- 
dreanti), Țuroan, Neacșu-Cojereanu (Ig- 
na), Țănase-Gîrleaiui, lordăchescu, 
Manolache (Filip), Lereter, Mițaru.

• STEAGUL ROȘU (antrenor: S. 
Ploeșteanu): Cerneanu-Zbîrcea, Cojoca-

— Sînt elemente tinere, necunoscute 
spectatorilor meciurilor de fotbal,- pro
venite din noile cadre de arbitri pe care 
ne-am propus să le ajutăm pentru a 
deveni conducători de jocuri de bază și 
care — cel puțin în prima etapă — nu 
ne-au înșelat speranțele.

— Totuși au fost și arbitri care n-au 
reușit să satisfacă. Cel puțin la Bucu
rești...

— Lucrul acesta l-am analizat în șe
dința Colegiului, ca de altfel toate arbi
trajele. Sînt cîteva cazuri, din fericire 
puține la număr, în care arbitrii au 
greșit. Mă refer de pildă la Gh. Osiac — 
Timișoara care în prima repriză a me
ciului Progresul—Steagul roșu a condus 
bine, dar în a doua a comis greșeli. 
Nu mă refer în mod special la golul 
reclamat de Steagul roșu din repriza 
a doua. Asupra acestui fapt părerile sînt 
împărțite.

— Totuși, un confrate — aflat lingă 
poartă — a văzut clar că mingea a fost 
respinsă din interiorul porții.

— Arbitrul Osiac a lăsat impresia că 
nu a avut nici un fel de dubiu în acel 
moment, fiind aproape de fază. Poate 
că ar fi trebuit ca la protestele jucăto
rilor din Orașul Stalin să consulte și 
arbitrul de tușă respectiv. In această 
privință însă, Colegiul culege date și 
din confruntarea lor va ajunge la o de
plină edificare. Am analizat însă greșeli 
mai evidente ale arbitrului Osiac. in
admisibile pentru un conducător de 
jocuri cu experiența sa : nu a mai fost 
aproape de faze, n-a mai sancționat în 
mod constant și egal folosirea incorectă 

ora 16.30): C.G.A. — Corvinul .. 
deschidere, la ora 14.45: Dinamo "

la care așteptăm jocuri de calitate mai bună ț"

ru, Bîrsan-Campo, Szigeti-Hașoti, Fu- 
sulan, Seredai, Meszaros, DaviJ.
• PETROLUL (antrenor: Ilie Oa- 

nă): Ionescu-Tendler, Cepolschi, Flo- 
rea-D. Munteanu, M. Marcel-Zaharia, 
Tabarcea, Drldea, Badea, Chiriță.

• ȘTIINȚA CLUJ (antrenor: A

Sepci și dr. M. Luca): Moguf-!<ro- 
mely, Georgescu, Mttreșan (Cîmpea- 
nu)-Petru Etnii, Popescu-Ivansuc, Su- 
ciu (Constantin), Mărcii. Mateianu, 
Moldovan.

• DINAMO BUCUREȘTI (ant^ori:.- 
Tr. Ionescu și D. Niculae-Nicușor): 
Uțu-Popa, Nunweiller [II, Panait- 
Alexandru, Nunweiller. iV-Anghel, 
Varga, Ene II, Țîrcovnicu, Eftimie.

• MINERUL (antrenor: V. Lazăr): 
Mihalache-Plev, Com.ari, Dan II-Mi- 
hăi'lă, Mihalv-Cucu, Szoke, NÎsipeanu, 
Sima II (Tttrcan), Creiniceanu.

® FARUL (antrenori: I. Lenghe.iu 
și M. Tudor): Romail-Straton, Brinzei, 
Florescu-Corneanu, Bibere-Morbianu, 
Olarii, Ciosescu, Datcu, Vasilescu.

@ U.T.Aj (antrenori: N. Dumitrescu 
și 1. Reinhardt): Coman-Sziics, "ăcuț 
II, Neamțu (Farmati)-Capaș. Pets-- 
chowski (Neamțu)-Pîrcalab, Tăiuean 
(Mețeas), Mețcas (Petschowski), Flo
ri iț, Czako.

<3 PROGRESUL (antrenor: I. Lu- 
paș) nu ne-a comunicat formația.

a forței fizice, nu a fost suficient de 
atent la semnalizările de la tușă, adică 
nu a respectat îndrumările de la cursul 
arbitrilor. De aceea a făcut atîtea gre
șeli. Este adevărat însă că și unul din 
tușieri, V. Pădureanu, a greșit, în spe
cial la aprecierea și semnalarea pozi
ției de ofsaid, adică tocmai acolo unde 
se cere maximum de atenție și nu se 
admit greșeli.

— Despre arbitrajul la meciul Dl* 
namo—U.T.A. ce ne puteți spune ?

— Considerăm că a fost bun. deși me
ciul nu l-a solicitat prea mult. Totuși, 
îi reproșăm lui M. Popa că nu l-a eli
minat pe jucătorul Panait pentru 
atacuri neregulamentare și pentru căl
carea cu persistență a regulilor de joc. 
In asemenea situații, avertismentele fără 
eliminare înseamnă, de fapt, o încu
rajare. O asemenea îngăduință a mani
festat și arbitrul N. Mihăilescu față de 
cîteva gesturi nesportive ale jucătoru
lui Zaharia (Petrolul).

Noi am analizat toate arbitrajele și 
am luat măsurile necesare. Concluzia 
care se desprinde însă după prima e- 
tapă este următoarea : atita timp cît au 
fost respectate îndrumările de la cur;., 
arbitrajele au fost bune ; cînd aceste 
îndrumări au fost ignorate s-au comi3 
greșeli^ Vom continua să analizăm ar
bitrajele și să reamintim arbitrilor că 
nu trebuie manifestată nici o îngăduință 
față de folosirea incorectă a corpulu’, 
față de jocul dur și brutal, față de ati
tudinile nesportive, pentru că nni, ni 
astfel vor reuși să contribuie la dir.- • 
plinarea jocului și la îmbunătățirea lui 
calitativă.



Hocheiul călătorește 
spre sud

Hocheiștii sovietici au 
avut în acest an cea mai 
scurtă vacanță de pînă 
acum. Filele calendarului 
indicau încă zilele lui 
august cînd în metroul și 
troleibuzele din Moscova 
puteai îutîliii tineri cu 
crose pe umăr și piirtînd 
saci cu echipament ho- 
cheistic... Vara relativ 
răcoroasă din anul acesta 
a permis tehnicienilor de 
la patinoarele artificiale 
din capitala Uniunii So
vietice să pregătească
mai de timpuriu mult 
dorita gheață și astfel 
echipele de hochei mos
covite au putut trece la 
primele antrenamente în 
aer liber.

Dar nu numai hoche
iștii din Moscova au fă
cut pregătiri intense în 
această vară. Crosa și

Meciuri de fotbal 
in patru reprize, 

cu doi arbitri de centru 
și doi de poartă...

Există în S.U.A. o fe
derație a sportului uni
versitar, în sânul căreia 
funcționează o comisie 
ad-hoc însărcinată eu <>- 
laborarea de noi reguli 
«au eu modificarea celor 
existente în fiecare sport. 
Bineînțeles că fotbalul nu 
a putut face o excepție, 
•teși federația de fotbal a 
S.U.A. aplică de 35 de an.i 
regulile de joc aprobate 
de F.T.F.A. Federația spor
tului universitar, care este 
afiliata la federația de 
fotbal a S.U.A., a modi
ficat însă substanțial re
gulamentul de joc al 
F.I.F.A.-ei, noile reguli 
fiind obligatorii la jocu
rile dintre echipele uni
versitare.

Ce prevăd noile reguli 
de ioc ?

Jată. oîtcva din aceste 
prevederi :

& Un joc de fotbal se 
dispută în... patru reprize.

O Meciurile sînt con
duse de doi arbitri, cîte 
unul în fiecare jumătate 
de teren. Amândoi au a- 
ceeași autoritate și res
ponsabilitate în ce pri
vește sancționarea’ greșe
lilor și incorectitudinilor 
comise în orice parte a 
terenului.

O Arbitrii de tușă sînt 
delegați <Ie cele două e- 
chipe care dispută meciul. 
„Tușierii“ sînt însărcinați 
să furnizeze o minge de 
rezervă atunci cînd aceea 
cu care s-a jucat a fost 
degajată în afara terenu
lui (ca să nu se piardă 
tiinp),

® Aruncarea intențio
nată a mingii în aut este 
pedepsită cu o lovitură li
beră indirectă.

0 La fiecare poartă 
fmtcîionează cîte un ar
bitru, cu însărcinarea dc 
a controla loviturile de 
colț, marcarea golurilor 
ele.

Ca la ei la nimehi ! 

pucul au fost solicitate șî 
rntiit mai în sudul Uni
unii Sovietice, chiar la 
Tbilisi, acolo unde în se
zonul estival mercurul 
termometpului numai a- 
rareori coboară sub 35 de 
grade. Aci se construiește 
primul patinoar artificial, 
o modernă bază de ho
chei pe gheată, a cărei 
inauigurare va coincide 
cu introducerea acestui 
sport specific de iarnă pe 
plaiut ile mereu însorite 
ale Gruziei. O adevărată 
cutezanță...

Sportivii gruzini arată 
de pe acum un interes 
deosebit pentru noul 
sport si „secțiile de ho_- 
chei recent înființate ale 
cluburilor din Tbilisi au 
și primit numeroase în
scrieri/ In august proas
peții Hochei ști gruzini au 
ieșit chiar, la primele an
trenamente pe patine sub 
conducerea ' maestrului 
sportului V. Zaharov.: 
Deocamdată însă numai 
pe planșeul unui teren de 
baschet (patinele erau 
cu... rotile) unde spor
tivii gruzini se simt — 
bineînțeles — cel mai în 

Din întîmplările inedite ale J. O. de la Roma

Varietăți
Autografele „olimpicilor"

Finala cursei de 200 ni plat a fost de-a dreptul 
dramatică. In primul rînd pentru a-tleții americani 
care s-au văzut deposedați de un alt titlu la sprint 
unde, erau considerați... senatori de drept. In al 
doilea rînd, pentru eforturile epuizante ce au tre
buit să le depună competitorii în vederea cuceririi 
medaliei de aur. Ială-l aci pe oiști gu tor, italianul 
Livio Berruli (dreapta) care a egalat pentru a doua 
oară recordul mondial al probei cu 20,5 sec. și pe 
cel de al doilea clasat, negrul american Lester Carney, 
(slîngd) sosit la numai o zecime de secundă. Pe 
ultima parte a cursei Carney a lansat un atac extra
ordinar de puternic împotriva italianului', dar Berruti 
printr-un efort suprem a reușit să rupă primul 
firul alb de la sosire. Consecințele acestui „duel" 
acerb se văd: cei doi atleți au căzut epuizați pe pistă 
imediat după trecerea liniei de sosire. Moment care 
nu le-a... scăpat fotografilor și operatorilor tele
viziunii.

largul lor... Dar alături, 
impunătoarea schelă a 
viitorului patinoar promi
te ca foarte curînd visul 
să devină realitate: ho
chei pe gheață sub soa
rele sudului I

Unde s-a „născut" baschetul?
Baschetul a apărut pe 

lume, după cum se știe, 
acum șapte decenii. In
tr-adevăr, în anul 1891, 
un instructor sportiv de 
la colegiul din Springfield 
(S.U.A.), James Naismith, 
preocupat de găsirea unui 
joc distractiv în măsură 
să învioreze orele sale dc 
educație fizică, a pus ba
zele acestui sport pasio
nant. Tsloria sportivă a- 
dtice și unele amănunte. 
Astfel, se arată că inven
tatorul baschetului s-a in
spirat, în pasarea balo
nului, după fotbalul ame
rican, și că, pentru mar
carea punctelor, s-a gîndit 
Ja un procedeu original, 
instalînd la cele două ca
pete' opuse ale terenului, 
cutii suspendate la o înăl
țime de doi metri. El a 
căutat în magazia cole
giului două cutii potrivite 
pentru această treabă dar, 
negăsi.ndu-le, s-a mulțumit 
la sugestia administratoru-

Magdaiena are patine cu rohle Știați că...
In primăvara aceslui an, 

cu prilejul turneului de 
hochei pe gheață între
prins în București, de ?• 
chip a Torpedo Gorki, Di- 
mitri Boghinov, antreno
rul acestei formalii, a ur- 
murit-o la un antrenament 
pe palinatoarea noastră 
de viteză, Magdalena U- 
drea.

Placul impresionai de 
stilul corect al acestei 
sportive, Boghinov s-a in
teresat de metodele de 
pregătire folosite de V- 
dreu

— In curînd. cînd nu 
vei mai avea gheață, cum 
vei continua să te pregă
tești în vederea sezonului 
viitor ?

— Voi practica atle
tismul. încă de cîlivfr ani, 
în fiecare vară, mă antre- 

lui, eu două coșuri goale 
de piersici (de unde și 
forma coșurilor de baschet 
tic astăzi). După ce le-a 
scos fundul, lc-a agățat 
de două balcoane care se 
aflau în curte, față în 
față, și jocul condus după 
reguli foarte simple, a în
ceput cu multă însuflețire. 
Și iată că, întrecînd aștep
tările instructorului spor-, 
tiv James Naismith, jocul 
acesta distractiv care a 
primit numele de baschet 
(în limba engleză „basket** 
înseamnă coș) s-a dovedit 
un sport în stare să atragă 
mari mase de tinerj.

,.Oficial”, aceiasta este 
originea baschetului. Și 
totuși, el are „strămoși”... 
îndepărtați. Știați, dc pil
dă, că pe meleagurile 
R. D. Vie! nani se practică 
un joc asemănător? Și nu 
de cîteva decenii, ci dc 
mai multe veacuri! In nu
meroase sate din această 
țaiă, îndeosebi în regiu-

După multe elimina
torii, concursul la care 
participă multi colecțio
nari de autografe a intrat 
de acum într-o fază finală. 
Luii dețin o colecție a- 
proape completă și a in
signelor olimpice ale di
feritelor țări . participante. 
Pasiunea dc colecționar e 
însă foarte relativă, căci 
autografele se vînd zilnic 
în piața Bologna la lici
tație. In ultima vreme au

nez si particip la con
cursuri în probele de a- 
lergări. Aceasta pentru re
zistență. Pentru menține
rea unei bune pregătiri 
fizice voi juca volei, bas
chet și tenis. In ceea ce 
privește antrenatmentul 
specific pentru sportul 
preferat voi face imitații 
de patinaj pe uscat.

— Și toate acestea crezi 
că-ți sînt suficiente? De 
ce nu adaugi celor pe 
care le-ai enumerat și șe
dințe de pregătire pe pa
tine cu rotile? La noi, 
toți patinatorii continuu 
să se antreneze în timpul 
veni, si mai ales toamna, 
alunecind pe asfalt sau pe 
podiumul de parchet cu 
patine cu rotile. Cu aju
torul lor se antrenează în 
condiții aproape identice 

nile de munte, cu prilejul 
tradiționalelor sărbători 
ale primăverii, se desfă
șoară mari întreceri în ca
drul popularului sport na
țional „Kon”.

Despre ce este vorba? 
Pe o pajiște nu prea mare, 
cam cît dimensiunile unui 
teren dc baschet, se află 
plantat un bambus înalt 
de 6—7 m. In vîrful bam
busului este suspendat un 
inel cu diametrul de 
20—30 cm. Două echipe 
alcătuite din băieți sau 
fete, în pitorești costume 
naționale își dispută o 
minge făcută din bucăți 
multicolore dc stofă. Sco
pul este dc a introduce 
această minge prin inelul 
din vîrful bambusului. 
Jocul este vechi de secole. 
Oare James Naismith să 
nu fi știut nimic despre 
jocul național vietnamez 
„Kon” atunci cînd a pus 
bazele baschetului?

— J. B. —

tografele nu mai sînt însă 
cumpărată fără a fi bine 
verificate, deoarece au a- 
părut... contrafaceri. In 
plus, unii sportivi nu s-au 
putut abține să nu le joace 
un renghiu solicitatorilor 
de autografe. Astfel, în co
lecția tînărului italian 
Giuglio, care deținea o 
colecție record de 2786 
autografe, a fost descope
rită și semnătura lui... 
Julius Cerar!...

Cu cele pe care le oferă 
gheața, exersîml împinge
rea picioarelor, lucrul bra
țelor, poziția corpului în 
alunecare, tăierea gheței 
în turnantă ele.

Vile, să știi cu de 
îndată ce voi ajunge în 
țară am să-ți trimit c.idou 
o pereche de patine cu 
rotile. Cu condiția numai 
să te. antrenezi sîreuin- 
cins.

Cum era și firesc. Ho- 
ghinov s-a ținut tie cu- 
vint. Cu puțin timp în 
urmă Magdalena Vdrea a 
primit niște patine spe
ciale (cu rotile dispuse 
în linie) împreună cm 
cîteva rinduri din partea 
antrenorului echipei Tor
pedo. „Al CR1JA ȘI AN- 
TRENEAZA-TE AȘA 
CUM Al PROMIS, AM 
SA-Ț1 URMĂRESC RE
ZULTATELE”.

Magdalena Udrea este 
fericită, Iși va monta pa
tinele pe ghete și va în
cepe de îndată să se an
treneze, așa cum a slătuit-o 
Boghinov. Este liotărîtă să 
nu dezmintă așteptările 
bunului ei sfătuitor.

GII. ȘTEFÂNESCU

JEAN BENJAMIN, 
BUCUREȘTI. — 1) La 
sporturile pe echipe din 
cadrul Olimpiadei se a- 
cordă cîte o singură me
dalie. Fiecare, jucător din 
echipa respectivă primeș
te, e adevărat, cile o 
medalie comemorativă, 
dar într-un clasament, 
cum e și firesc, nu apa
re decît medalia cucerită 
de echipă. AltfM; ar... 
curge cu ' medalii. La 
rugbi, de pildă, ar fi 15, 
fără a mai socoti și re
zervele I 2) Nu există 
un sistem fix de punctaj 
pentru primele 6 locuri. 
Unii acordă 10 puncte 
pentru locul I, 5 pentru 
cel de al doilea, 4 pen
tru al treilea și așa mai 
departe. Acesta este sis
temul de punctaj pe care 
îl folosesc, îndeobște, 
americanii. Italienii acor
dă 6 puncte pentru pri
mul loc, 5 pentru cel de 
al doilea etc., etc. Un 

, alt sistem de punctaj a- 
tribuie 7 puncte primului 

! loc, în rest punctajul fă- 
c.îndu-se la fel ca în pri
mele două formule. Refe- 
rindu-ne la punctajul ac
tualei Olimpiade, trebuie 
să arătăm că, indiferent 
ce sistem ar fi folosit, 
în linii mari . situația ră- 
mîne aceeași : 1)
U.R.S.S., 2) S.U.A., 3) 
Germania etc.

MARIUS BUZEA, 
FOCȘANI. — 1) Cen
trul înaintaș al echipei 
C.C.A., Alexandrescu, are 
32 de ani. l-a împlinit.în 
august. în „A“ a jucat 
la 3 echipe: la Juven
tus, Ia C.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc și la C.C.A. 

_2) Atletul negru Ralph 
Boston, recordman mon
dial la săritura în lun
gime, a împlinit în mai 

"21 de arfi: Are 1.86 m 
înălțime țji cântărește 74 
de kilograme. N-ați au
zit dosit în ultima vreme 
de el, pentru că pînă mai 
acrim” uri ari nu practica 
săritură în lungime, pre- 
gătindu-se pentru... de- 

■ eatlon. -Obținuse .4,16 in 
la prăjină, 10,4 sec. pe 
100 m și 2,05 la săritura 
în înălțime.

M. ONAC, BUCU
REȘTI. — lată textul 
jurămîntului olimpic: 
„Jurăm că vom lua par

...Prima femeie din 
lume care a cucerit a 
medalie olimpică de aur 
a fost sportiva engleză 
Clara Cooper (Marea 
Britanic) victorioasă în 

i finala de tenis de cîmp 
la simplu asupra sporti
vei franceze H. S. Pre
vost cu scorul de 6—4, 
6—2? De notat că pe 
lista de înscrieri au figu
rat...2 participante (1), 
adică „finalistele". Este 
interesant de arătat că 
la aceeași Olimpiadă, o 
altă sportivă și anume 
MargarethAbbot (S.U.A.) 
a cucerit o medalie olim
pică de aur la golf... 
fără adversari Aceste au
tentice curiozități se în- 
tîmplau exact acum 60 
de ani, la cea de a doua 
Olimpiadă de la Paris, 
din 1900.

...La Olimpiada de la 
Los Angeles din 1932 
s-a întîmplat un fapt 
mult comentat în rîndul 
iubitorilor gimnasticii ? 
La bară fixă doi finlan
dezi, Heinki Savolainen 
și Einări Terăsvirta au 
terminat la egalitate cu 
punctajul de 54,2, ne lo
cul 11. Spre surprihderea 
tuturor Einări Terăsvirta 
a cedat însă compatrio
tului său medalia de ar
gint el mulțumindu-se cu 
cea de bronz. .

te la Jocurile Olimpice 
in luptă dreaptă, respec- 
iitul regulamentul și dor
nici să ne între cern in 
spiritul adevăratei sporti
vități, pentru gloria țărilor 
noastre și a sportului",

CIOCAN ANTON1U, 
COMUNA DETA. — 1) 
Vreți să știți dacă cele 
5 lovituri de la 11 metri, 
care au fost executate 
în ultima vreme și la noi 
la unele competiții fot
balistice cu caracter de 
cupă, pot fi trase de un 
singur jucător ? Nu 1 Re
gulamentul prevede ca 
iiecare .11 metri" să fie 
executat de alt jucător, 
2) Dacă una din lovitu
rile de pedeapsă este res
pinsă de portar, mingea 
nu mai poate fi reluată. 
Se consideră lovitură ra
tată. 3) Veți primi răs
puns prin scrisoare.

L. GROSU, BUCU
REȘTI. — 1) La recor
durile stabilite în proba 
de 200 m, se țin în e- 
vidență atît performanțele 
realizate pe pistele cu 
turnantă cît și rezultatele 
înregistrate în linie 
dreaptă. Recordurile mon
diale respective sînt: 
20,5 sec. și respectiv 20,0 
sec. 2) Performanța lui 
Germar în această probă 
— 20,4 — a fost obți
nută pe o pistă de 500 
m, cu o jumătate de tur
nantă. Sper că nu mai 
aveți nici o nedumerire 1

EUGEN BUZUR1U, 
SIGHIȘOARA.— 1) A- 
veți dreptate: cu atîția... 
Nunweiler, greu sa mai 
ieși la capăt I Fotbalis
tul care a apărut în e- 
chipa națională este Ion 
Nunweiler, sau cum se 
scrie în cronici : Nun
weiler III. 2) Vîrsta 
exactă a lui Vladimir 
Kuț: 34 de ani. 3) E- 
chipa de fotbal a țării 
noastre care a făcut joc 
egal (2—2) în 1951, la 
Fraga, cu echipa Ceho
slovaciei, a avut urmă-, 
toarea formație: Voi-: 
nescu — Zavoda II, A-; 
polzan, Farțnati Fia-; 
maropol (Băcuț I), Bone. 
(Serfozo) — P. Atold®- 
veanu, Zavoda I, Vaczi, 
Petschovschi, Filote.

ION POȘTAȘUL'



ROMA 9. Vineri s-a desfășurat pe 
traseul de la Pratoni del Vivaro, cea 
de a doua probă din cadrul concursu- 
lu: complet de călărie: proba de fond, 

concurenți înscriși 
parțiale primite la 
reiese că au reușit 
numai 22 de cala
și concurentul nos-

Din cei 73 de 
(după rezultatele 
închiderea ediției) 
să temine proba 
reți, printre care
tru Oscar Recer, pe calul Adjtid. Cei
lalți concurenți ’ au fost eliminați sau 
s-aii retras din probă. Călărețul Gri- 
gore Lupancu, pe Bambus, a fost eli

minat, iar Andrei Kadar, cu Mureș, 
s-a retras din probă în urma acciden
tării calului.

Sîmbătă după amiază are loc 
ultima întrecere din cadrul probei 
complete de călărie: parcursul de
obstacole, care va stabili clasamentul 
final. După eliminările înregistrate în 
proba de fond, la întrecerile pe echi
pe au rămas să-și dispute întîietatea 
doar Anglia, Irlanda, Australia și 
Franța cu cîte 4 călăreți, Italia și 
Elveția cu cîte 3.

La haltere
Alexei Kurinov l-a învins pe Kono, 

iar Palinski pe George

Echipa noastră de sabie 
învingătoare în prima . 

întîlnire susținută
ROMA 9. Vineri după-amiază au în

ceput să se desfășoare, la Palăzzo dei, 
Congressi, primele în-treoeri — elimina-, 
torii — ale probei de sabie pe echipe- In 
primul meci susținut, echipa noastră a 
înregistrat un frumos succes. Ea a1 
întrecut (la tușe) formația Portugaliei.* 
Iată victoriile înregistrate : Mustață 4 ; 
Pelmuș 2 ; Szantho și Rohoni cîte 1 ; 
Rodriguez 3; Marquilhas 2; Azinhais 
2; Ferreira 1- Scor final 8—8. La tușe 
58—64. Fiindu-ne favorabil rezultatul 
la tușe, am obținut calificarea în turul 
următor.

In cel de al doilea meci echipa R.P. 
Romîne a fost învinsă de Italia cu ______
9—3. Din seria noastră a fost elimi- joi~'Sel."Buoure^i- 
nată așadar reprezentativa Portugaliei. 
In semifinale echipa noastră de sabie 
va întîlni formația R.P. I Ingare- Ce
lelalte semifinaliste sînt: R.P. Polonii, 
Germania, U.R.S.S., S.U.A., Italia și 
Franța.

Noi întîlnîrî intern ațicmale de volei
a TURNEUL ECHIPEI
6 ȘI 8 OCTOMBRIE, LA CLUJ,
O ECHIPA DE TINERET PLEACĂ

CEHOSLOVACE SPARTAK POTRUBI ® LA
R. P. ROMI NA — R. P. POLONA 

IN ITALIA

Formația cehoslovacă Spartak Potrubi 
din Praga se află de cîteva zile în țara 
noastră. După meciul susținut ieri la 
Timișoara, voleibaliștii din R. S. Ceho
slovacă vor evolua duminică la Pe- 

< troșani unde vor juca cu Jiul. Marți, 
la București, vor întîlni o selecționată 
a categoriei A (meciul va avea loc în 
nocturnă începînd de la ora 19 pe te
renul Progresul), iar joi vor juca la 
Constanța, cu Farul (fost C.F.R.), re
cent promovată în categoria A.

® In zilele de 6 și 8 octombrie ax., 
la Cluj, se va disputa dubla întîlnire 
internațională R. P. Romînă — R. P. 
Polonă. Lotul nostru este alcătuit din: 
Corbeanu, Cherebețiu, Berzei, Drăgan, 

IFieraru, Ganciu, Miculescu, Mihăilescu, 
H. Nicolau, Pavel, Păunoiu, Roman și 
Rusescu. Vor avea loc și o serie de 
jocuri de verificare: duminică cu Sel. 
București, marți cu Spartak Praga și

(Rapid București), Bărbuță, Dăbală 
(Știința Cluj), Selba/fer, Wolf (C.C.A.). 
Kramer (Știința Galați), Ardelea 
(Știința București), C. Vlad (Construc
torul Buaunelști). Antrenorii echipei 
sînt I. Takacs și T. Tunase.

SPARTAK 
ÎNVINGĂTOARE

POTRUBI PRAGA
ÎN PRIMUL JOC

9 (prut telefon).

ROMA, 9. — La categoria semimij- 
locie desfășurată joi noaptea, tînărtd 
halbiolil sovietic Alexei Kurinov (în 
vîrstă de 23 ani) a obținut o splen
didă, victorie asupra cunoscutului hal
terofil american T. Kono, care- din 
1952 a cîștigat toate titlurile de cam
pion mondial și olimpic la categoria 
la care a - participat.. După ..priina miș
care (împins) halterofilul american 
avea un avantaj de 5 kg. Apoi, Ku
rinov s-a comportat excelent la 
„smdls" și la „aruncat". După 3 pro
be. Kurinov a cîștigat întrecerea de
venind campion olimpic, avînd un 
avantaj de 10 kg. față de Kpno. O 
comportare frumoasă a avut și spor-, 
tivul maghiar Veres care a cucerit 
medalia olimpică de bronz.' CLASA
MENT : /. Alexel Kurinov (U.R.S.S.)
437.5 kg; 2. Toiriy Kono (S. U. A.)
427.5 kg; 3, G. Veres (Ungaria) 405 

' kg: 4. Paterni (Franța) 400 kg.
Vineri după-amiază concursurile de

haltere au continuat cu desfășurarea 
întrecerilor la categoria mijlocie. O 
comportare remarcabilă a avut-o spor
tivul polonez Palinski care învingîn- 
du-1 pe George (S.U.A.) a cucerit 
medalia olimpică de aur.

CLASAMENT: 1. Palinski (Polo
nia) 442,5 kg (130 — 132,5 — 180); 
2. lames George (S. U. A.) 430 
(132,5 — 132,5 — 165); 3. lan 
chenek (Polonia) 420 kg (130 — 
— 170).

La ora cînd închidem ediția între
cerile la categoria semi-grea nu s-au 
terminat. Pe primele locuri se allă 
halterofilii sovietici Trofim Lomakin și 
Arcadi Vorobiov.

kg. 
Bo-
120

India învinsă în finala
turneului de hochei!

Seria victoriilor obținute de repre
zentativa Indiei în turneele olimpice 
de hochei pe iarbă a fost întreruptă 
ieri după-amiază 1 Noii deținători ai 
medaliei de aur sînt hoclieiștii din 
Pakistan, care în finala competiției au 
obținut o victorie la limită în fața 
Indiei: 1—0 (1—0).

Succesul pakistanezilor se datorește 
în bună parte activității celor doi 
interi, Hamid și Nasher. Ultimul este 
și autorul unicului gol, înscris în mi
nutul 12. Echipa Pakistanului a con
tinuat să domine pînă la finele primei 
reprize, dar după pauză indienii sînt 
cei care atacă mai mult și pakistanezii 
recurg la numeroase neregularități și 
auturi pentru a putea menține rezul
tatul, care-i consacră campioni olim
pici. De amintit că India fusese pînă 
acum de 6 ori cîștigătoare a turneului, 
din 1928 pînă în 1956.

Pentru locul trei s-au întrecut echi
pele Spaniei și Marii Britanii. Spa
niolii au cîștigat cu 2—1.

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). — 
Primul joc disputat în țara noastră de 
formația masculină pragheză Spartak 
Potrubi a coincis cu o victorie: 3—2 
(15—13, 10—15, 14—16, 15-8,
15—12) asupra Științei Timișoara. 
Spartak a cîștigat datorită unei mai 
bune orientări în teren și preciziei pa
selor. în atac, învingătorii au jucat 
foarte variat, alternînd mingile trase 
în forță cu cele puse sau trase ușor 
pe lîngă blocaj. Știința a jucat bine, 
dar în unele momente a fost surprin
să de jocul complet al adversarilor.

S-au remarcat: Vzelezmy, Jilek, 
Sopa, Kucera (Spartak), Cozonici, Cos
te, Mușat. A arbitrat foarte bine 1< 
Amărășteanu-Craiova.

N. MIHĂILESCU — cores$.

• Se pregătesc ca multă asiduitate 
i din echipa de tineret a 

, au fost invitați de U.I.S.P.
(Uniunea italiană a sportului popu
lar) să dispute câteva partide în 
Italia. Ei vor evolua în mai 
multe orașe printre care Modena și 
Florența. Lotul este alcătuit din: Chi- 
riță, lordache, Sziics (Tractorul Or. 
Stalin), Pădurețu (Progresul București). 
Timirgazin (C.S.M.S. Iași), Grigorovici

e< .și jucătorii 
țării, care

Echîpa de spadă a Italiei, 
campioană olimpică

ROMA 9. Vineri dimineață au con-' 
tinuat întrecerile eliminatorii la proba i 
de spadă pe echipe. Iată cîteva t 
tate: Suedia — Belgia 9—4; Germa, 
nia — Finlanda 9—5; U.R.S.S. — Ja
ponia 9—0; Elveția — Franța 8—8;, 
Anglia — S.U.A. 9—5; Luxemburg— 
R.P. Polonă 8-8.

ROMA 9. — Vineri după amiază, 
s-au desfășurat finalele probei de spa-' 
dă pe echipe. Demonstrînd o formă 
bună reprezentativa Italiei alcătuită 
din Delfino, Pellegrino, Pavesi și Sa- 
ecaro a cucerit titlul olimpic învingînd, 
Anglia cu 9-5. Pentru locurile 3-4 s-au. 
întîlnit U.R.S.S- și R-P. Ungară- Au 
învins sportivii sovietici cu 9-5-

enn'â i h* perspectivă, un nou meci Tal-Botvitnik

Astăzi, ultimele jocuri 
în turneul olimpic de baschet

Î
La Moscova, marele maestru M. Bot- 
vinik, fostul campion mondial de șah, 
a făcut cunoscut presei că a înaintat 
Federației internaționale de șah 

(F.I.D.E.) propunerea unui meci re
vanșă cu actualul deținător al titlului, 
,M. Tal. Al doilea meci Tal-Botvinik 
ar urma să aibă loc în primăvara anu
lui 1961.

k In legătură cu aceasta, campionul 
mondial Mihail Tal a acordat un inter
viu unui corespondent al ziarului „Li- 
teraturnaia Gazeta91 în care a declarat

> printre altele : .Mă bucură foarte
mult posibilitatea (le a mă putea întîl
ni din nou cu Mihail Botvinik și, indi
ferent de rezultatul meciului-revanșă, 
sînt convins că el îmi va prilejui sa

tisfacție din punct de vedere șahist”.

La întrebarea care anume dintre cei 
mai buni șahiști din lume are șanse de 
a deveni chalenger la titlul mondial 
pentru anul 1963, Mihail Tal a spus : 
„După părerea mea, cele mai mari șan- 
se le au șahiștii sovietici care se voi 
califica în viitorul turneu al candida 
ților la titlul mondial. Printre șahiștii 
străini, consider ca și înainte pe. ma 
rele maestru iugoslav Svetozar Gligoric 
ca adversarul cel mai redutabil. Ni 
voi ascunde de asemenea că o anumili 
surpriză pentru mine a constituit-o per 
formanța obținută la Buenos Aires d< 
marele maestru american S. Reshevsky 
care a ocupat locurile 1—2, la egali 
tate ou campionul unional V. Kor 
cinoi”.

Astăzi va 
olimpică la 
ciuri, f ” '

fi cunoscută și campioana 
baschet. In ultimele me- 

S.U.A. va întîlni Brazilia, iar 
U.R.S.S. va juca cu Italia. In partida 
cu Italia desfășurată joi seara, echipa 
S.U.A. a obținut victoria cu scorul de 
112—81.

lată clasamentul turneului pentru 
locurile 1—4 înaintea ultimelor două 
meciuri:

1. S.U.A.
2. Brazilia
3. U.R.S.S.
4. Italia

2 2
2 1
2 1
2 0

0
1
1
2

193:138
140:139
121:143
156:190

4
3
3
2

ROMA, 9. — Un număr record de 
spectatori (40.000) au urmărit pe sta
dionul Flatninio întîlnirea pentru lo
curile 3—4 din cadrul turneului olim
pic de fotbal dintre reprezentativele 
R. P. Ungare și Italiei.

Victoria a revenit cu 2—1 (1—0) 
echipei R. P. Ungare care a 
astfel medalia de bronz. Jocul 
dicat, în general, la un bun nivel teh
nic, inițiativa alternînd ambelor echipe.

cucerit 
s-a ri-

(BijaDhDgijQ □Deasa
Do a [zxhEP a ud
S ÎMBĂTA 10 SEPTEMBRIE

ATLETISM: ultima probă a concursului: cursa de maraton, se desfă
șoară seara. : J .

BASCHET; seara: ultimele întîlniri în cadrul turneului final pentru 
desemnarea locurilor 1—4 ale clasamentului. - , •

FOTBAL: seara : finala turneului, pe stadionul Flaminio, între echipele 
Iugoslaviei și Danemarcei.

CĂLĂRIE: dupâ-amiaza: proba completă de călărie (obstacole).
GIMNASTICA: după-amiază: concursuri speciale pentru desemnarea 

campionilor olimpici pe aparate.
HALȚERE : seara: întreceri în cadrul categoriei grea.
SCRIMA: dimineața și după amiaza: proba de sabie pe echipe.
TIR: dimineața : proba de armă liberă calibru redus poziția culcat 60 de 

foctiri-finala.

DUMINICA 11 SEPTEMBRIE

CĂLĂRIE: dimineața și dupâ-amiaza: Marele Premiu Olimpic ide ob
stacole ne echipe (manșa I și a Il-a).

CEREMONIA închiderii întrecerilor celei DE a XVII-A 
EDIȚII A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ.

Alte rezultate: pentru locurile 9— . 
12: Franța — Filipine 122—75; Me
xic — R.P.U. 69—57; pentru locurile 
13—16 : Porto Rico — Japonia 93—73.1

★
In turneul pentru locurile 5—8 s-au1 

disputat vineri seară partidele R.P.' 
Polonă—Uruguay și R-S. Cehoslovacă— 
R.P-F. Iugoslavia- In primul meci bas-, 
chetbaliștii polonezi au întrecut echipa 
Uruguay-ului cu scorul de 64—62* 
(35—31). In cea de a doua partidă,' ; 
la închiderea ediției, Iugoslavia con- 
ducea cu 45—38, scor realizat după* ; 
20 de minute de joc. '

FOTBAL PE GLOB
DUPĂ PATRU ETAPE IN CAMPIO

NATUL R. S. CEHOSLOVACE

întrecînd pe Dynamo Praga cu
2— 0, Ruda Hvezda Bratislava este 
singura echipă din campionatul ce
hoslovac care, după patru etape, a 
acumulat 8 puncte. Alte rezultate 
înregistrate în etapa a patra : Ba- 
nik Ostrava — Dukla Praga 3—1, 
Tatran Preșov — Slovan Bratislava
3— 0, Spartak Stalingrad — Snop 
Kladno 4—1, Slova-n Nitra — Jed- 
nota Trencin 4—3, Spartak Hradec- 
Kralove — Spartak Trnava 2—2, 
Spartak Sokolovo — Ruda Hvezda 
Brno 2—0. Conduce Ruda Hvezda 
Bratislava cu 8 p„ urmată de Dukla 
Praga, Spartak Hradec Kralove. 
Spartak Stalingrad, Banik Ostrava. 

.Slovan Nitra și Spartak Trnava 
cîte 6 p. etc.

La început gazdele au dominat cu 
autoritate, dar forma excepțională a 
portarului Torok nu a permis deschi
derea scorului. Treptat, echipa ma
ghiară revine și înscrie prin Orosz 
(min. 31) singurul punct al reprizei. 
După pauză gazdele sînt în atac. To
tuși, echipa maghiară este aceea care 
înscrie în urma unui contraatac prin 
Dunai (min. 70). Apoi jocul se echi-X 1 J 11* M V 1,1 VIV l VUIV UI1C 1 VKV-UIrfU VVUlfZK.1’.
burează, publicul asistlnd la acțiunii campioane ale unor țări europene. Ho friHrMicofa'i intronrtn-ea rlr*

La Amste.dam, echipa norvegian 
Fredrickstadt a terminat Ta egali 
tate (0—0) cu campioana fîlanăe 
Ajax Amsterdam. Pentru etapa urmă 
toare s-a calificat echipa norvegia 
nă, învingătoare în primul meci c 
scorul de 4—3. La Paris, campioan 
Franței, Reims, a obținut o categc 
rică victorie cu 6—1 (3—0) în joci 
cu Esch sur Alzette (Luxemburg 
contînd pentru primul tur al C.C.I 

în orașul Accra s-a disputat pr 
mul meci în cadru! preliminariile 
celui de al 7-lea campionat mondii 
de fotbal. Naționala Ghanei a dispv 
cu scorul de 4 — 1 de echipa Nigi 
riei. Din această subgrupă mai fs 
parte și formațiile R.A.U., Sudant 
lui, Marocului și Tunisiei.

cu

MECIURI DIN „C.C.E/* 
Șl PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI MONDIAL

° în continuarea turneului ț 
care-1 întreprinde în Uniunea Sovi 
tică, selecționata Japoniei a întîln 
pe Pahtaktor Tașkent. Fotbaliștii s' 
vietici au cîștigat cu 6—1.

Au început întrecerile din cadrul 
competiției care angrenează echipele

de toată frumusețea întreprinse de 
ambele formații. Mijlocașul italian 
Turn bu rus se i 
gazdele joacă în 10. Totuși, în ulti
mele minute de joc echipa italiană 
preia din nou inițiativa și reușește să1 
reducă scorul prin golul marcat în 
minutul 83 de către Tomeazzi. Meciul 
ia sfîrșit cu scorul de 2—1 în favoa
rea fotbaliștilor maghiari. Raport de 
cornere: 11—8 în favoarea echipei 
Italiei. ~ .

Arbitrul Leafe (Anglia) a condus, 
următoarele formații: . %

R. P. UNGARA: Torok—Dudas, 
Varhidi, Dalnoki—Kovacs III, Solymos- 
si—Satori, Gdrbcs, Albert, Orosz, Du-

• în turneu în Belgia, Lokomot 
Sofia a întîlnit la Bruxelles form 
ția Daring. Meciul s-a încheiat ( 
un rezultat de egalitate: 2—2.

ații. Mijlocașul iiaiian, 
accidentează astfel incit. > î** if) în

• în cadrul unui concurs de hal-

»ter£ desfășurat recent la Moscova, 
halterofilul sovietic Feodor Bogda-
novski (categoria mijlocie) a stabi
lit un nou record mondial la stilul 

•„împins" cu un rezultat de 140,500 
kg. Vechiul record era de 140 kg și J aparținea compatriotului său Viktor
Timoșenko. 1

• Intr-un co-ncurs de natație des- 
. lășurat la Pekin, înotătorul Fu Tiu- 
ciu a stabilit un nou record al R. P.cr.rr* .ir • o ' I 'T' VIU a SldUull LUI 11UU ICVU1U cu ..nai. ITALIA: Alfien-Burgmch, Tre-, fChineze în proba de 100 m liber: 

bbi—Tumburus, Salvadore, Irapantoni '554 . Vechiul record era de
lî < < Iz-* r» «-a! 11 Tn m z» O *11 , p.^.,

. • ■ •___________
Sîmbătă seara se întîlnesc în finala lano s-a disputat 

turneului olimpic echipele Iugoslaviei ; tre italianul Duil . . CArfi-z nontru fitil

—Cella, Bulgarelli, Rivera, Tomeazzi, 
Rossano.

și Danemarcei.

56.5 sec.
1 Pe stadionul San Siro din Mi

lano s-a disputat meciul de box din- 
~ lio Lot și americanul 

Ortiz pentru titlul mondial al cate
goriei setnimijlocie. După 15 reprize,

-------------- ;——--------- . .victoria a revenit la puncte pugilis-
De la trimișii noștri speciala < tutui italian

DAN GIRLEȘTEANU și 
RADU URZICEANU

® în orașul Port Elisabeth s-a 
disputat meciul internațional de rugbi 
dintre echipele Africii de Sud și Noii

Zeelande. Echipa africană a obțin 
victoria cu scorul de 8—3 (3—3).

a A luat sfîrșit Turul ciclist al SI 
vaciei. Victoria a revenit rutierul 
maghiar Megyerdi cu timpul 
34 Ii 45 min. 16 sec. urmat de Rev 
(R. S. Cehoslovacă) la 2 min. 58 ș< 
Pe echipe primul loc a fost ocupat 
reprezentativa R. S. Cehoslovace. I 
tima etapă, desfășurată în circuit 
străzile orașului Bratislava, a fc 
cîștigată de cehoslovacul Fagala.

a Iată rezultatele finale ale turui 
fui internațional de tenis de la Kăf 
vice : simplu bărbați : Gasiorek (R. 
Pol.) — Piatek (R. P. Pol.) 6- 
3—6, 2—6, 7—5, 6—3; simplu fem 
Purkowa (R. S. Ceh.) — Etgre> 
(R. S. Ceh) 6—1. 1—6. -6—4. dl» 
bărbați: Mills, Taylor (Anglia) — C 
siorek, Piatek 6—2, 6—2, dublu 
mei : Stewart (S. U. A.), Johanr 
(R. D. G.) — Jedrzejowska, Ryis 
(R. P. Pol.) 6-0, 6—2.


