
De pe bordul motonavei 
„BALTIKA"

12 (Agerprcs) TASS. Grupul de presă de pe lingă președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. transmite :

De aproape două zile motonava „Baltika" pe bordul căreia se află șeful 
delegației sovietice la cea,de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
N. S. Hrușciov, precum și delegațiile Bulgariei, Romîiiiei, Ungariei, Ucrai
nei și Bielorusiei în frunte cu tovarășii T. Jivkov, Gh. Gheorghiu-Dej, 
J. Kadar, N. V. Podgornîi și K. T. Mazurov, se află pe mare. Spre seară 
„Baltika" va intra în canalul Mînecii. Motonava a străbătut pînă în pre
zent aproximativ 850 de mile. Pe bordul motonavei „Baltika" se desfășoară 
o intensă muncă. Ca de obicei, N. S. Hrușciov studiază documentele, citeș
te informațiile curente, ascultă emisiunile de radio cu știri despre viața 
Țării Sovietice, despre cele mai importante evenimente de peste hotare. Cei 
de pe navă au primit cu multă căldură vestea îmbucurătoare a strălucitelor 
succese repurtate de sportivii sovietici la Jocurile Olimpice de la Roma, 
despre succesele sportivilor din țările de democrație populară. N. S. Hruș
ciov a apreciat mult victoriile remarcabile ale acestor sportivi.

„JOCURILE OLIMPICE S-AU DESFĂȘURAT 1NTR-O ATMOSFERA 
PLĂCUTĂ ȘI FARA ÎNDOIALA ELE AU~C~ONTRTB~UIT'LA~I NT ARI REA 
ÎNCREDF.RII, A ÎNȚELEGERII RECIPROCE ȘI A PRIETENIEI INIRE 
POPOARELE DIN TOATE ȚĂRILE. SPORTIVII NOȘTRI AU ÎNDREPTĂ
ȚIT SPERANȚELE OAMENILOR SOVIETICI", a spus Nikita Serglieevici.

Pe bordul navei sosesc numeroase telegrame adresate lui N. S. Hruș
ciov și conducătorilor delegațiilor Bulgariei, Romîniei și Ungariei. Oamenii 
sovietici, cetățenii din diferite țări urează delegației U.R.S.S. și celorlalte 
delegații care se află în drum spre, cea de-a 15-a sesiune a Adunării Gene
ride, cele mai mari succese la apropiatele lucrări de excepțională însemnă* 
tdte.

4-

Imagini de la Olimpiada:

Pe podiumul învingătorilor, lolanda Balaș pe primul loc, ălături'de'Jozwiakowska ț. 
țfj Shirley care au împărțit locul secund? realizînd aceeași, performanță (1,71).--

Medaliații probei de înălțime băieți: Savlakadze (in mijloci, negrul umeri- f-
can Thomas și Brumtțk

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNILt-EA '
aiicdf.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R, B, Romînd'
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„Turul ciclist al R. B. R.“, ediția I9601

După ce au parcurs 
străzile Capitalei, pâr
tiei panții la „Turul ci
clist al R.P.R.", ediția 
1960, au luat startul 
din Piața Scînteii în 
cea de a doua etapă ‘ 
București — Orașul 
Stalin. Iată-i după 
cîteva sute de metri de 

la plecare.
Foto : II. Nandy

(Citiți cronica etapei, 
a doua în pag. a 8-a),

In activitatea sportivă din regiunea Galați 
trebuie să se jacă o cotitură

Mișcarea sportivă din regiunea Ga
lați a înregistrat, în ultimii ani, o 
serie de frumoase succese. In primul 
rînd, trebuie să arătăm că în afara 
celor două cluburi sportive muncito
rești din orașele Galați și Brăila, 
există 573 de asociații sportive, iar 
numărul membrilor U.C.F.S. — care 
este în continuă creștere — trece în 
momentul de față de 150.000. Aceste 
realizări se datoresc faptului că ac
tiviștii Consiliului regional U.C.F.S. 
Galați s-au preocupat îndeaproape de 
atragerea oamenilor muncii în rîn- 
dul membrilor U.C.F.S. Datorită 
muncii intense dusă în ceea ce pri
vește încasarea cotizațiilor, organi
zarea și participarea Ia marile com-

0 etapă mai animată și mai promițătoare
• MEDIA DE GOLURI ARATA O EFICACITATE SPORITA
• CE DOVEDESC CELE 18 GOLURI MARCATE IN REPRIZA 
A DOUA • RITM DE JOC UNIFORM IN GENERAL
• VERIFICAREA JUCĂTORILOR DIN LOTURILE RE
PREZENTATIVE • JOI PRIMUL ANTRENAMENT COMUN

AL LOTULUI A

Etapa a doua campionatului cate
goriei A a fost mai bogată în eve
nimente. Jocurile s-au dovedit mai 
animate decît în prima etapă, cali
tativ au satisfăcut mai mult (chiar 
în partidele inegale ca raport de for
țe, datorită eforturilor echipei supe
rioare, cum a fost cazul întîlnirii 
C.C.A.—Corvinul), iar rezultatele au 
reușit să pasioneze, să facă mai in
teresantă întrecerea de-abia începută. 
Scorul de 3—3 din Giulești (după 
un joc dinamic, de bună calitate);

Duminică — cuplaj 
„biicureștean" la „23 August"

Cele două partide de categorie 
A, programate duminică în Bucu
rești, se vor disputa în cuplaj pe 
stadionul „23 August": DINAMO— 

'’PROGRESUL' LA ORA 14.45 șt 
G.C.A.—RAPID LA ORA 16.30.

victoria la scor a echipei campioane; 
un 4—0 puțin scontat la Arad; al 
doilea meci cîștigat la „zero" de Di
namo București (de data aceasta în 
deplasare); succesul în ultimul minut 
al dinamoviștilor băcăoani (după o 
partidă dramatică, cu goluri mscrise 
în aceleași minute) — toate acestea 
au contribuit la atracțiozîtatea unei 
etape care lasă să se întrevadă —

petiții de mase etc., s-au înregis
trat succese frumoase și în aceste 
direcții. Este în continuă creștere numă
rul purtătorilor insignelor F.G.M.A., 
G.M.A. gradul I, G.M.A. gradul II. 
Mereu mai numeroși sînt sportivii

DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI 
NOASTRE

pe pieptul cărora pot vedea in
signele „Cel maf-' bun sportiv din 
10", „Campion al asociației spor
tive" etc.

Sportul tt prins și prinde rădăcini 

și aceasta speră foarte mult iubitorii 
fotbalului — un campionat pasio
nant, desfășurat la un nivel tehnic 
ridicăt.

★
Pe scurt, bilanțul acestei a doua 

etape arată astfel 3 două victorii la 

(Continuare îft pag. a 5-a}

P. GAȚU

Șutul lui Tătaru a fost extrem de puternic. Nebela, deși in traiectoria mingiie. 
nu reușește să prindă balonul care trece peste el și intiă în' poartă (fază dim 

partida porcinul 7 — 1),

tot mai trainice în satele regiunH 
Galați. De unde înainte vreme aceas
tă activitate recreativă era total ne* 
cunoscută la sate, astăzi există nu
meroase asociații sportive sătești. In 
comunele Măicănești, Măxineni, Ur- 
leasca, Vădeni etc. întîlnim nu numai 
frumoase baze sportive, ci și o vio 
activitate.

Cu toate succesele obținute și 
pașii mari făcuți înainte în ceea ce 
privește întărirea și dezvoltarea miș* 
cării sportive, în regiunea Galați na 
s-a făcut totul, ținînd seama, mal 
ales, de posibilitățile existente. Ast- 
fel, în ultimul timp, în munca orga* 
nelor și organizațiilor U.C.F.S. din 
regiune și-au făcut loc o serie de 
lipsuri, l-n pofida sprijinului multi* 
lateral acordat de Comitetul regio* 
nai de partid, biroul consiliului re* 
gional U.C.F.S., în frunte cu tov» 
președinte Nicolae Tofan, nu a muncit 
cu aceeași răspundere ca în anii tre4 
cuți, abandonînd — uneori — princM> 
piui muncii colective ea și legătura! 

■permanentă și nemijlocită cu masei» 
de sportivi.

Stilul de muncă defectuos, lipsa d» 
«activitate în mijlocul maselor și fap-t- 
Ttul că — în general — organele șl 
organizațiile sportive din regiune 
n-au știut să găsească cele mai bun»,, 
metode în munca de angrenare a oa*j 

Țnenilor muncii în activitatea sportiv® 
au făcut ca în primele șapte luni at»( 
anului, în regiunea Galați, doar 300(* j 
de oameni ai muncii să intre în rîndul 
membrilor U.C.F.S.! O situație ne
corespunzătoare în acest sens există

I 
(Continuare In pag. a 2-a) t 
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Sportivii de la Locomotiva C.F.R. Ploiești
desfășoară o frumoasă activitate

ceput- reconstrucția arenei de popice 
ți amenajarea unei săli de box la 
clubul C.F.R, a unor terenuri de 
volei, baschet și handbal redus.

Dorind să aflăm și alte amănunte 
în legătură cu activitatea sportivă 
din ultima vreme de la Locomotiva 
C-F.R. Ploiești, ne-am adresat tov. 
Dumitru Teodorescu, secretarul asocia
ției.

— „Pentru atragerea d® noi membri 
U.C.F.S„ deci 
unui număr cît 
riați ceferiști în
— ne-a spus tov.
— am primit un 
partea organizațiilor de partid și a 
comitetelor de 
24 de unități. 
|atek au avui 
gite de ipartid 
unde <au fost 
culturii fizice
jin temeinic ni l-a dat și consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Noi am desfășu
rat, — bineînțeles și cu sprijinul or
ganizațiilor U.T.M. — o intensă și 
continuă propagandă vizuală în uni
tățile mari. Am confecționat nume
roase panouri ou aspecte din viața 
sportivă pe care le-am așezat în 
locuri vizibile. Un stimulent serios 
l-a constituit și participarea la dife
ritele întreceri rlin cadrul campiona
telor pe asociații. In orice caz, noi 
vom continua cu mai multă străduin
ță munca, pentru ca numărul mem
brilor U.C.F.S. să crească neconte
nit, pentru ca toți acești membri 
fie cu cotizația ia zi și mai ales 
practice efectiv sportul în număr 
mai mare".

Și fără îndoială că muncind 
continuare cu eforturi susținute, spor
tivii de ila Locomotiva C.F.R. Ploiești 
i^ar obține succese șl mai mari.

gt. a

i

In rîndurile miilor de șpertivi plo- 
ieșteni care desfășoară o rodnică ac
tivitate în producție ca»și <pe terenurile 
de sport, se allă și harnicii muncitori 
ceferiști. 4.200 dintre salariații celor 
24 de unități C.F-R. din Ploiești sînt 
membri U.C.F.S. In curînd alți 1.500 
de muncitori, tehnicieni și funcționari 
vor primi carnetele U.C.F.S. Zilnic 
pot fi văzuți la antrenamente pe te
renul de fotbal sau fn sal-a de -popice 
de la Rafinăria I sportivi de la aso
ciația 
tenis
C.F.R. este mare animație. O secție* 
fruntașă, de pildă, este cea de moto, 
condusă de instructorul Ștefan Ion. 
Dintre cei care au îndrăgit sportul 
cu motor am reținut. numele utemistu- 
lui Virgil ..Predeleanu, strungar, lă
cătușului Alfred Roth, secretarul or
ganizației U.T.M. de la Ploiești Triaj 
etc. Sportivi cu care ceferiștii din 
Ploiești se mîndresc sînt și săritorul 
cu prăjina, Cristache Roșu, lăcătuș 
la Revizia vagoane Ploiești-triaj, fon- 
distul Ion Crîngașu, lucrător horticol 
la secția L.4, fotbalistul ” ~
trescu, utemist, strungar la Depoul 
C.F.R. și alții.

In generai merită a îi
pentru activitatea pe care o desfă
șoară în muncă și sport, tinerii mun
citori de la Depoul C.F.R., Revizia 
vagoane Ploiești-triaj, Revizia vagoa
ne Ghighiu, Secția L4 și Stația Plo- 
iești-Sud. Datorită desfășurării unei 
munci susținute în momentulMț, față 
sînt în curs de formare .■-.«ilte* secții 
ca cele de box, volei.'-șiTTi'andbală-Cu 
sprijinul organizațieițsdeppartid|a^Io- 
dului de cale ferată*Tespectiv,^jptîn-

Locomotiva, iar la mesele de 
sau șah din sediul clubului,- 

nnr» anîmiitf» (1 «fV'IIA»'

pentru angrenarea 
mai mare de sala- 
practicarea sportului 
Dumitru Teodorescu 
ajutor deosebit din

întreprindere din cele 
Intr-o lună și jumă- 

îoc patru plenare lăr- 
pe Nod de cale ferată 
dezbătute probleme ale 
și sportului. Un spri-

N. Dutni-

evidențiați

să 
să 
cît

în

CULTURA FIZICĂ MEDICALĂ 
MIJLOC DE ÎNTĂRIRE

In stațiunea Călimănești, pe lingă 
obișnuita cură cu ape minerale și cele
lalte mijloace de tratament 
de sulf, băi de lumini ș.a^ 
fizică medicală 
loc important 
mului. Mul ți 
regularitate la 
fizică ce se desfășoară sub îndrumarea 
atentă a profesorului Marian Gălbenuș. 
Programul durează între 15 și 35 mi
nute. El începe prinlr-o alergare ușoară, 
după care se trece la aparatele și

constibuie și ea 
de refacere a 
vizitatori participă 
ședințele de

ca băi 
cultura 

un mij- 
organis- 

cu
cultură

Cînd nu te amesteci...

Știri din sportul 
de mase

• BISTRIȚA. Cu fiecare zi membrii 
asociației sportive Flacăra din. comuna 
Galații Bistriței, satul Dipșa, înregis
trează noi succese pe linia consolidării 
asociației lor. Recent ei și-au construit 
o popicărie modernă eu pistă de beton. 
In cadrul asociației există secții de 
atletism, fotbal, popice, șah și volei.

OCTAVIAN BERBECARU — coTesp.

9 PUCIOASA. Noi baze sportive au 
fost construite prin muncă patriotică, 
în raionul Pucioasa. In apropiere de 
termocentrala Doicești, de. Combinatul 
textil Constantin Ivănuș, de Fabrica de 
becuri Fieni s-au ridicat minunate sta
dioane unde oamenii muncii își petrec 
ceasurile de odihnă practicînd diferite 
discipline sportive. In prezent, o fru
moasă bază sportivă este în curs de a- 
menajar? ia mina Sotinga.

Gll. ALEXANDRESCU — «Mvesp.

© RUPEA. In ultimul timp în raio
nul Rupea au luat ființă încă 7 asociații 
sportive. Astfel au fost create asocia
țiile : Oltul, Sfat-raion, Progresul, 
Dinamo, Telecomunicații - Construcții 
C.F.R. și altele. In adunările generale 
de constituire noii membri U.C.F.S. 
și-au exprimat dorința de a juca : 
șah, volei, popice, fotbal, handbal etc. 

RADU CONSTANTINESCU — eoresjh

într-un cuvînt, Știința 
cu ...Știința. Și nici 

semene, fiindcă echipa 
pe teren era... Metalur-

7*0». Aurel Lucaciu, contabil la 
Trustul de extracție din Tg. Jiu, este 
mare amator de sport. După fotbal, cel 
puțin, se dă în vînt. Vă închipuiți deci 
că n-a trecut de loc indiferent pe lingă 
afișele care anunțau sosirea în oraș a

exercițiile corespunzătoare diagnostica-X unei echipe de fotbal din Craiova, din 
lui respectiv. Ședințele de cultură fi-î categoria B. Era vorba de C.S. C.F.R. 
zică se încheie cu jocuri sportive. Sala YElectro, care urma să se întreacă, în 
destinată acestui scop este sufieiemt de A cadrul unui meci amical, cu formația 
spațioasă și dotată cu diferite aparate X C.l.L. Tg. Jiu. Afișele au apărut într-o 
ca: spaliere, corzi, mingi medicinale,Imiercuri. Vineri, sportivii din Tg Jiu 
bastoane etc. iau observat că peste afișe se lipise un

Printre cei care s-au convins de im-A petic de hîrlie...Ii aștepta o... surpriză ? 
portanța ce trebuie acordată exercițiilor ♦ ÎVu prea mare. Din nu știm ce motive, 
fizice se numără și Neacșu PalaghiașL«S. C.F.R. Electro 
— muncitoare la fabrica „Adesgo” din ș vizita, dar în locul 
București — Matiaș Francisc .— mun- Y c^ipă craioveanăși 
citor la fabrica de butoaie din SighetJ|"-in^ 

—, muncitorul loan Cîmpeanu de f bare care nu supăra 
întreprinderea Gaz Metan din Mediaș Ț pe nimeni...
etc., care s-au hotărît să continue exer 
cițiile de educație fizică si după reîn- ■ 
toarcerea lor la locurile de muncă. 
Desigur că exemplul lor va fi urmat + cj’jț Electro 
și de alții care s-au convins de nece- J mi-e Știința? 
sitatea practicării sportului ca mijloc luna și alta, echipe 
pentru întărirea sănătății. I tari, din J3", pe

î care nu le vezi toa- 
tă ziua-bună ziua

4- prin Tg. Jiu. Așa ca,printre cetățenii care 
f veniseră în ziua meciului mai devreme 
Ala teren, ca nu cumva să rămînă fără 
4 bilet, a fost și tov. Lucaciu. Așteplîn- 

du-și rîndul, omul « început să-și 
Ț facă socotelile: ce să ia? „Tribună” 
fsau „peluză"? Cînd a ajuns la casa de 
4 bilete era încă nehotărît. Dar dilema 
4 în care se afla a putut fi rezolvată mai 
Ț ușor decît crezuse, cu ajutorul orga- 
X nizatorilor. care nu mai 
+ locurile pe categorii, așa 
4 mal, ci fixaseră 
Îlci ! Pentru trib\

gulă. Aceiași ban

GH. NILA — coresp.

O baza sportiva bine îngrijită

-K- ■?/ X
< - » - 5 V-V
A
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își contramandase 
ei venea tot o e-

de mid ți dintre spectatorii din Tg. Jiu. 
Portarul nu aducea de loc cu Pain, 
înaintașul centru era mult mai scund 
decît Bîscă, 
nu semăna 
nu putea să 
care apăruse
gistul, din campionatul regional De 
data aceasta, spectatorii s-au supărat 
de-a binelea. Și aveau și de ce : 5 lei 
„intrarea generală’9 Ui un meci amical 
intre două echipe din regiune, orice 
s-ar spune, e cam multișor și mai ales 
în afara tarifelor în vigoare.

Nu-i vorbă că spectatorii nici n-au 
putut să facă cunoștință cu prețurile 
stabilite de U.C.F.S. din locali tale

OWUKU VHXRUi; / .■ . ■ u K f, > N >y A

tov. 
avut 

nimic de zis. La ur
ma urmei, ce uii-e 

ce
Și

i

■

-
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prețuri tipărite, după cum se știe, pe 
verso-ul biletelor de intrare — de
oarece în locul biletelor tip au primit 
bilete de genul celor de cinematograf 
sau de „chermeze”, pe care însă nu 
scria nimic. Nici măcar prețul de irr* 
trare. Ba nu, cineva scrise CU CRE* 
IONUL un „5” mic și ăsta era... bi
letul. De altfel, clișeul de față stă măr
turie.

Tov. Lucac.iu, obișnuit la contabili
tate cu acte justificative, a cerut 
explicații tov. Alexandru Pîrvu, pre* 
ședi n lele con siliu l ui ra i onal 
asupra tuturor celor de mai 
cesta însă a dat din umeri, 
că nu e 
astfel de

Ciudat 
ședințe
U.C.F.S. Te pomenești că tov. Pîrtn nu 
*e ocupă de o serie întreagă de pro
bleme legate de activitatea sportivă 
din Tg. Jiu, fiindcă vorba lui — nu-i 
place să se... amestece!

împărțiseră 
cum e nor- 

intrarea generală 5 
lei ! Pentru tribună, prețul era în re~ 

ii îi plăteai însă și pen
tru o peluză, la un meci amical de 
„B”. Hotărît lucru, spectatorii aveau 

A dreptul să se supere. Și poate că s-au 
Ipi supărat, în primul moment. La fotbal 
4 însă, omul nu se uită la un leu — pe 
fasta au și contat, probabil, organizatorii 
Ț— așa că nimeni nu s-a întors acasă 
Afară să vadă meciul.
+ După surpriza cu „intrarea generală 

îngrijite. Printre lei", a urmat însă una și mai mare: 
grijă administra- a . ....................... \nici unul din jucătorii oaspeți nu se- 

fpnănau (nici la față nici... la șut!) cu 
Foto: T- Roibli f fotbaliștii craioveni cunoscuți, de altfel.

&
&

U.C.FS. 
sus. A- 
sp unind

■B
însă

treaba lui să se amestece în 
lucruri!
fel de a gîndi pen un pre- 
al unui consilii raipnal

In regiunea Ploiești sînt multe baze sportive frumoase și bine 
acestea se numără și stadionul Poiana Cimpina. Cu o deosebită t v
torul stadionului, tov. Gheorghe Cazacu, îl întreține în tot timpul anului. O grijă < 
deosebită o acordă și sportivii cîmpineni pentru păstrarea în bune condițiuni a* 

stadionului.
JACK BERARIU

VAS1LF GODESCU

Din viata

organizației noastre

/n activitatea sportivă din regiunea

(Urmare din t>ag. 1)

in raionul Focșani (președinte 
U.C.F.S. Victor Dinu) unde numă
rul membri’or U.C.F.S. este foarte 
redus față de posibilitățile acestui 
raion. Același lucru se poate spune 
despre raioanele Berești, Vrancea 
etc.

Tot o consecință a stilului de 
muncă defectuos al consiliului re
gional U.C.F.S. Galați este și fap
tul că nu totdeauna a controlat cu 
exigență activitatea consiliilor raiona
le. Aceasta, firește, a dus la nerespec- 
tarea Proiectului de statut al U.C.F.S., 
mai ales, în ceea ce privește la în
scrierea de membri. Astfel în multe 
cazuri — înscrierile de noi membri 
nu s-au făcut pe baza completării a- 
deziuniior, ci pe bază de-., tabele, lu
cru complet nejust.

Datorită faptului că munca de în
scriere de noi membri nu peste tot se 
face în conformitate cu Proiectul de 
statut, nici în ceea ce privește încasa
rea cotizațiilor nu s-au putut realiza 
decît în parte angajamentele luate. Lip
suri în această direcție există în 
orașele Galați (președinte U.C.F.S. 
fon Marinescu) și Brăila, în raioa
nele Galați, Berești etc. De aseme
nea, nu s-a acordat suficientă aten
ție înmînării carnetelor de membru

iți trebuie să se
al U.C.F.S. ; aproximativ 25o/o din 
numărul membrilor așteaptă și acum 
carnetele lor! Aceasta cu deosebire 
în orașul Brăila (președinte U.C.F.S. 
Em. Mîrza), în raioanele Tecuci (pre
ședinte U.C.F.S. Virgil Curteanu), 
Panciu (președinte U.C.F.S. Constan
tin Vlădoiu), Filimon Sîrbu (preșe
dinte U.C.F.S. Dumitru Ștefăneșcu), 
Galați (președinte U.C.F.S. Stan 
Leonid), Focșani etc.

Deși succesele înregistrate în în
tărirea și dezvoltarea asociațiilor 
sportive de la sate sînt destul de 
grăitoare, în regiunea .Galați mai 
există încă posibilități mari ca aces
tea să fie întregite. Dar, — din pă
cate — condițiile și posibilitățile în 
această direcție nu sînt folosite din 
plin. Să notăm doar faptul că nu
mai pe lîngă 50% din unitățile so
cialiste din agricultura regiunii exis
tă organizate asociații sportive, sau 
că, deși există un puternic activ 
obștesc, acesta este prea puțin chemat 
să-și aducă contribuția sa.

Munca de propagandă și educație 
se desfășoară încă la un nivel neco
respunzător. De altfel, comisia re
gională de propagandă și educație 
a luat ființă abia în luna iulie a.c., 
iar pe lîngă consiliile raionale 
U.C.F.S. Focșani, Brăila și Liești, 
ca și în orașul Focșani, nu există 
astfel de comisii. Firește, munca de 
educație cu sportivii a avut de su
ferit. De «ceea — nu intîmplător —

facă o cotitură
în campionatul regional de fotbal pe 
1053—1960 au existat o serie de 
abateri de la disciplină, de la nor
mele de conduită cetățenească.

In ceea ce privește propaganda, 
desigur, nu pot fi omise unele rea
lizări obținute prin conferințe, orga
nizarea de simpozioane, recenzii, vi
zitarea de întreprinderi, de locuri 
istorice etc., dar nu s-a făcut totul 
nici în această direcție.

Se cuvine — pe lîngă celelalte lip
suri — să arătăm aci și cîtevâ pro
bleme privind activitatea C.S.M. Ga
lați, pentru că o serie de neajunsuri 
și greutăți în activitatea acestuia sînt 
legate de stilul de muncă al consi
liilor regional și orășenesc U.C.F.S. 
Astfel, deși a luat ființă de aproape 
doi ani și cu toate că au fost înre
gistrate o serie de succese, Clubul 
sportiv muncitoresc Galați (preșe
dinte D. Lepădatu, secretar C. Go- 
lofca) nu duce nici acum o activitate 
susținută. Cauzele sînt mai multe. 
Astfel, trebuie arătat — printre altele 
— că asociațiile sportive Metalosport, 
Ancora, Victoria T.R.C.L. etc. care au 
aderat la club, nu-i acordă acestuia 
sprijinul la care s-au angajat.

Ca urmare a faptului că organele 
U.C.F.S. nu au dus o eficientă mun
că de control și îndrumare cu mem
brii consiliului de conducere a clu
bului, a fost posibil ca, în urma ve- 
țjficArii recent efectuate, să se «po

state — în activitatea financiară a 
clubului — o serie de abateri de la 
normele în vigoare. Abaterile respec
tive sînt o urinare și a faptului că 
consiliul regional U.C.F.S. a controlat 
sporadic activitatea clubului, că n-a 
luat din timp măsurile cuvenite.

A
Cauzele care au dus la apariția 

acestor lipsuri și greșeli în munca 
organelor U.C.F.S. din regiunea Ga
lați sînt multiple și în fruntea lor 
trebuie trecut stilul defectuos de 
muncă al Consiliului regional 
U.C.F.S.

Așa cum s-a arătat, consiliul res
pectiv nu urmărește cu continuitate 
modul cum sînt îndeplinite — de că
tre activiștii consiliilor raionale și oră
șenești — sarcinile pe linia dezvoltării 
activității sportive din regiune. De 
aci, birocratism și formalism în mun
că. neglijarea principalei îndatoriri a 
activului salariat, aceea de a îndruma 
și controla activitatea sportivă din 
regiune Iată de ce o serie de hotă- 
riri luate în cadrul biroului regional 
U.C.F.S. au rămas numai doar pe hîr- 
tie! Ce exemple de urmat pot cons
titui unii membri ai consiliului care 
nu. dovedesc, întotdeauna, exigență în 
muncă, care au rămas în urmă cu 
rezolvarea sarcinilor. Alți membri ai 
biroului consiliului regional U.C.F.S., 
ca de pildă tov. Mircea Răuță și 
Francisc Hurmuzis, nici nn iau parte 
la ședințele de birou. Din această 
cauză, de multe ori principiul muncii 
colective a fost încălcat, iov. N. To
fan. președintele consiliului regional 
U.C.F.S., luînd hotărîri de unul sin
gur, sau, în cel mai bun caz, con-

sultîndu-se numai cu tov. vicepre
ședinte C. Anghel.

Din cauza stilului de muncă gre
șit al consiliului regional, organele 
raionale și orășenești U.C.F.S. mani
festă în multe cazuri lipsă de răspun
dere față de traducerea în viată a 
sarcinilor.

A
In mișcarea de cultură fizică și 

sport din regiunea Galați trebuie să 
se facă o cotitură hotărîtă, Pentru 
aceasta, cerînd sprijinul organelor de 
partid — pe care I-a avut perma
nent — consiliul regional U.C.F.S. tre. 
Iulie să se ocupe îndeaproape de bu
nul mers aî activității sportive, să în
lăture lipsurile arătate și să dovedească 
mai multă exigență și spirit de răs
pundere în muncă. Mișcarea de cul
tură fizică și sport din regiunea Ga
lați trebuie să se ridice Ia nivelul 
condițiilor create de partid și gu
vern. Ea trebuie să fie în concor
danță cu marile realizări obținute în 
această regiune pe frontul construe- 
(iei noastre socialiste, cu eforturile 
depuse în această direcție de oame
nii muncii din regiune, cu condițiile 
materiale pe care partidul și guver
nul nostru le-au creat oamenilor mun
cii, cu sarcinile mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră.

Sarcinile planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960— 
1965 prevăd o dezvoltare nemaiîn- 
tîinită a acestei regiuni. Nici activi
tatea sportivă — căreia îi revin sar
cini mai mari decît pînă acum — 
nu trebuie să rămină mai prejos 1



Porțile școlilor se deschid din noii..; Pe ele vor intra sute de mii de 
copii... De toate virilele, din toate colțurile patriei..; Vor intra timid, ca îraliiu 
oară, cei de o șchioapă, din clasa I. Sau, cu pași siguri, familiarizați cu cadrul 
atît de drag lor, căutind din priviri locuri cunoscute, pline de amintiri, cei 
din a Xt-a, care vor avea de trecut examenul maturității.

Au adus cu ei tot soarele vacanței, toată voioșia taberelor de munte 'sari 
mare, a minunatelor excursii făcute pe plaiurile țării, dar Ji hotărirea de d 
munci cu puteri înzecite pentru îmbogățirea cunoștințelor, pentru pregătirea 
temeinică a meseriilor ce le vor îmbrățișa. Și, firește, au adus cu ei dragostea 
de sport, dorința de a figura cu cinste in formațiile școlare sau în întrecerile 
campionatelor republicane de juniori.

ti așteaptă clase luminoase, in clădiri noi, laboratoare ji ateliere bine uti
late, săli de sport in care au la dispoziție tot ce-și pot dori. Partidul și gu
vernul nostru oferă tinerei generații condiții minunate de pregătire. Și tinăra 
generație va ști să mulțumească acestei griji părintești, printr-o muncă avintată, 
chezășie a însușirii temeinice de noi și noi Cunoștințe, ă pregătirii in atUea șb 
atitea meserii ce le sint deschise.

La .startul" unui nou an școlar, urăm din toată inima tineretului studios 
succese dintre cele mai frumoase la învățătură, performanțe cit mai ridicate în 
activitatea sportivă'.

In pragul unui nou an de școală în
lată-ne fa sfîrșitul vacanței de 

vară... In școli s-au terminat pregă
tirile pentru deschiderea noului an 
școlar. S-au zugrăvit clasele, s-a re
parat mobilierul, s-a completat apa
ratura laboratoarelor, a sălilor de 
sport. Lozinci scrise cu litere vii — 
„Bine ați venit, dragi elevi !“ — te 
îtilimp.n.i pretutindeni. Noului an 
școlar i s-a pregătit o deschidere 
sărbătorească.

Grija pentru a oferi elevilor con
diții optime de învățătură și sport 
s-a manifestat și în rîndurile condu
cerii școlilor din raionul 23 August. 
Pregătirile au început, de fapt, cu 
■nulte săptămini in urmă, pe vremea 
cînd elevii se bucurau încă de fru
moasele zile de vacanță. Reîerin- 
du-ne, în special, la bazele sportive, 
trebuie să subliniem că a existat o

Vesti din tară
Tn lunile de vară, taberele de munte 

și de mare au răsunat de voioșia ele
vilor veniți să-și petreacă vacanța în 
mod cît mai plăcut. Să nu vă închipu
iți însă că în aceste zile școlile au 
rămas... pustii. Profesorii de educație 
fizică și o bună parte dintre elevi au 
venit deseori pentru a pregăti din 
vreme viitoarea activitate sportivă. 
Reatnenajarea bazelor sportive și con
struirea unora noi, repararea echipa
mentului și materialului sportiv precum 
și completarea lui, iată ce au făcut 
'profesorii și elevii, dornici ca activi
tatea sportivă să înceapă încă din 
prima zi, cu toată intensitatea. Des
pre aceste preocupări și realizări vom 
aminți; pe scurt, în rîndurile de mai 
jos.
• In orașul Ploiești, datorită spriji

nului comitetului de părinți, elevii șco
lii medii nr. 1 vor beneficia de o bază 
complexă alcătuită din două terenuri 
de baschet cu o tribună betonată a- 
vîtid o capacitate de 2.000 de locuri, 
un teren de handbal în 7, o pistă de 
atletism cu șase culoare, o groapă 
pentru sărituri. Elevii școlii au pre
stat sute de ore de muncă voluntară 
pentru ca această bază să fie dată în 
folosință cît mai grabnic.

« Prin grija Secțiunii de învăță- 
mînt și cultură a Sfatului popular al 
regiunii, numeroase școli de 7 ani dâ 
la sate au fost dotate cu material și 
echipament sportiv (bare, bîrne, lăzi, 

O IMAGINE DE SEZON...

Fiind vorba de pregătiri în vederea noului an școlar, vă așteptați desigur ca imagi
nea să reprezinte un elev cumpărind manuale și rechizite școlare. Pionierul Florea 
Surcea de la Școala nr. 19 mixtă din Capitală — pe oare fotoreporterul nostru 
ba surprins completîndu-și echipamentul sportiu — este însă elev în clasa a Vil a. 
Deci, manualele școlare le va primi gratuit, ca urmare a condițiilor tot mai favo
rabile de studiu pe care partidul și guvernul nostru le-au areal copiilor oamenilor

< de la orașe și sate^

preocupare permanentă pentru rea- 
menajarea lor, pentru lărgirea numă
rului acestora. Iată, de pildă, exem
plul oferit de Școala medie nr. 38 
„23 August" din str. Pescăruș, unde 
s-a amenajat o bună sală de sport. 
La aceeași școală este în curs de 
inaugurare și o bază sportivă în aer 
liber, cu terenuri pentru handbal, fot
bal, volei și baschet, cu pistă de 
atletism. Totul a fost realizat cu 
munca entuziastă a părinților și ele
vilor. a cetățenilor din raion.

Fără îndoială că acesta nu este 
singurul exemplu. O nouă bază 
sportivă a fost amenajată și pe Șo
seaua Mihai Bravu, acolo unde se 
afla înainte un loc viran. Noua bază 
sportivă a fost afectată Școlii medii 
nr. 8. La Școala medie nr. 13 „Mi- 
hai Viteazu", sala de sport a fost 
reamenajată, iar curtea interioară 

capre, saltele pentru gimnastică, tri
couri, discuri, sulițe, treninguri, pan
tofi). Printre școlile care vor benefi
cia de acest echipament și material se 
află și cele din comunele Smeeni, 
Gherăseni, Costești (raionul Buzău), 
Pănătău (Cislăti), Tomșani-Măguia 
(Gricov), Fîntînele (Mizil), Padina 
(Pogoane), Doicești, Fieni (Pucioasa), 
Dărmănești. Nedeiea, Vlădeni (raionul 
Ploiești), Dărîmați, Nicoleșfi (Rm. 
Sărat), Aluniș, Vărbilău (Teleajen), 
Bucșani, Aninoasa (Tîrgoviște).
• La Școala medie nr. 1 din Buzău 

a fost reamenajată vechea sală de 
gimnastică. Parchetul refăcut, vestia
rele spațioase și curățenia dau o este
tică frumoasă acestei săli. Aceeași 
preocupare a fost întîlnită și la Școa
la pedagogică tinde s-au făcut toate 
pregătirile pentru ca noul an școlar să 
fie întîmpinat sărbătorește și pe linie 
sportivă.

® La Hîrlău a fost construită o 
nouă școală. Datorită acestui fapt 
una din sălile de curs a vechii școli 
a putut fi transformată într-o sală de 
sport.

® In orașul Alba lulia, elevii școli
lor medii s-au îngrijit de repararea 
utilajului aflat în sălile de sport res
pective. Totodată, ei au adus o im
portantă contribuție prin munca vo
luntară prestată la construirea noilor 
vestiare și pentru amenajarea terenu
lui- de volei din Parcul mic.

Bine ați venit în școală nouă!
„Cînd trebuie Să venim la vizita 

medicală?- „Nu știți, clasa a 5-a o 
să învețe dimineață sau după-amiază?" 
„Care o sii fie clasa noastră ?“.

învățătorul Gheorghe BradU, de ser
viciu în acea dimineață, face față cu 
greu șuvoiului dc întrebări puse de 
mulțimea de școlari adunată la intra
rea noii școli elementare din Calea 
Plevnei. Mai de o parte, cîteva mame 
discută cu însuflețire. Toate se bucură 
pentru fericirea odraslelor lor care vor 
învăja în această școală unde strălu
cește noul și curățenia.

Intr-adevăr, cînd intri în Școala nr. 
165 din Calea Plevnei care peste cite- 
va zile își va deschide porțile, ai im
presia că vizitezi o expoziție. Cele 
douăzeci de săli de clasă, spațioase,

raionul 23 August
s-a pavat integral. în incinta ei vor 
lua ființă terenuri de volei și bas
chet. Preocupare pentru punerea la 
punct a bazelor sportive există și la 
școala medie nr. 15 „Elena Sirbu", 
școală care cuprinde numeroși frun
tași la învățătură și sport. „Bijute
ria" raionului nostru rămîne însă 
Școala elementară nr. 50 din str. Ion 
Maiorescu, care dispune de una din
tre cete mai frumoase și mai bine 
utilate săli de sport din Capitală.

Tot în cadrul acțiunilor de pregă
tire pentru noul an școlar, a fost 
complet reparchetată sala de sport 
a Școlii elementare nr. 51, iar la 
Școala elementară nr. 52 s-a asfal
tat curtea interioară, în cuprinsul 
căreia au fost montate panouri pen
tru baschet.

Există și o serie de acțiuni în 
perspectivă. Astfel se intenționează 
să se amenajeze o bază sportivă de 
mari proporții pe lîngă școala me
die nr. 29 „Alexandru Sahia". Aceas
tă bază sportivă va acoperi nevoile 
majorității școlilor din raionul nos
tru.

Am enumerat, bineînțeles, doar cî
teva acțiuni din cete întreprinse de 
școlile din raionul nostru, sub con
ducerea comitetului raional de par
tid și cu sprijinul Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al raionului 
23 August și al comisiei permanente 
de deputați pentru învățămînt, în di
recția asigurării unor condiții opti
me de desfășurare a activității spor
tive. Trebuie spus însă, că peste tot, 
în cele 30 de școli ale raionului nos
tru această preocupare s-a făcut 
simțită din plin.

Ne exprimăm, la încheierea aces
tor rînduri, dorința ca elevii să ma
nifeste și mai multă dragoste pen
tru bunurile școlilor respective, să le 
îngrijească, să le prelungească viața. 
In același timp, o urare: mult suc
ces școlarilor din raionul nostru în 
activitatea lor didactică și sportivă!

Inspector TRAIAN PREDOIESCU
șeful secțiunii de învățămînt și 
cultură din raionul 23 August

Cuvîntul profesorilor...
VIORICA BANCIU — școala medie 

nr. 7 „I. L. Caragiale" Buc.: „Ca orică
rui profesor, începutul unui nou an șco
lar îmi dă emoție. Apropiata întîlnirecu 
elevii, pruna oră de curs, iată momente 
care ne fac sâ așteptăm cu multă ne
răbdare ziua de 15 septembrie. Perso
nal, voi depune toate eforturile pentru 
ca în noul an școlar să obținem suc
cese cît mai frumoase. Și sint sigură 
de aceasta! Școala noastră s-a bucu
rat întotdeauna de o frumoasă tra
diție, nu numai în ceea ce privește 
învățătura dar și în activitatea spor
tivă".

VASILE MURGULEȚ — Școala spor
tivă de elevi Alba lulia: „Ne-am pregă
tit intens pentru începerea noului zn 
școlar. Elevii au reamenajat prin muncă 
voluntară bazele sportive, au pus la 
punct sala de sport; într-tm cuvînt, 
am pregătit noului an școlar o fru
moasă... primire. Avetn multe echipe 
sportive fruntașe pe raion și pentru a 
stimula și mai mult activitatea lor in 
noul an școlar, am întocmit un calen
dar sportiv i>ogat și variat. Lozinca 
nc trâ va fi: „Primii la învățătură, 
primii în sport".

JULIETA CINTOIU — Școala medie 
nr. 35 cu program special de educație 
fizică : „In aceste zile, gindul nostru 
al tuturor profesorilor, se îndreaptă 

scăldate bogat în lumina zilei, cu linii 
armonioase și modem mobilate, 
(bănci mecanice cu pupitre din placi a- 
glomerate, table de perete de calitate 
superioară, cuiere elegante, vaze cil 
flori etc.), culoarele largi mozaicate, 
străjuite de plante exotice, vestiarele, 
bufetele, unde copiii vor putea servi 
sandviciuri și suc, o minunată sală de 
spectacole (circa 500 de locuri) cu 
cabină și aparate de proiecție, toate îți 
îneîntă ochiul șt te bucură nespus de

Irnpu rigoarea și eleganta clădire a Școlii elementare nr. 165 din Capitală este gatdf. 
primească oaspeții^

Foto ; Gh, Dumitru

ACOLO UNDE VOR ÎKVĂȚA
ȘI VOR FACE SPORT APROAPE 4000 DE ELEVI...
Impozanta clădire din calea Doro-: 

banți nr. 163 care adăpostește școlile 
medii nr. 7 „I. L. Caragiale" și nr- 
35, cu program special de educație fi
zică, te îndeamnă s-o asemuiești cu O 
uriașă uzină. O uzină in care își fac 
ucenicia aproape 4.000 de. elevi, viitori 
ingineri, profesori, medici. O. temeinică 
ucenicie profesională, dar •— în aceeași 
măsură — și sportivă- Pentru a vă 
convinge, răsfoiți — la întîmplarn 
foile de concurs ale campionatelor re’ 
publicație școlare, ale întrecerilor rezer
vate juniorilor. Aproape fără excepție, 
printre fruntași veți întâlni și numele 
unor elevi aparținând acestor școli.

Există, evident, dorința ca tradiția 
bunelor performanțe statornicită de-a 
lungul ultimilor ani sa fie continuată. 
Ne-au împărtășit-o cu. emoție profesori 
și elevi veniți să se înscrie.

Una din căile de realizare a aces
tei dorinți o constituie și pregătirea 
sălilor de gimnastică a completării e- 
chipamentiilui și materialului sportiv, 
a bazelor sportive în aer liber. Ce se 
poate spune în această direcție? Desi
gur, numai lucruri bune- Iată, de pildă, 
cele două săli de gimnastică de la 
„Caragiale". Curățenia care domnește 
aici ne demonstrează cu prisosință că 
ele sînt gata să-și primească oaspeții... 
La fel ca și hala de sport de pesie 
drum, din str- Haga, unde vor lucra 
elevii de la „35", precum și membrii 
clubului sportiv școlar.

către noul an școlar. Mi-am propus 
multe.-. In primul rînd, voi continua 
să lucrez cu aceeași perseverență pen
tru ca echipa de gimnastică a școlii 
noastre să cucerească din nou titlul 
de campioană. Vreau, de asemenea, 
să atrag cît mai multe gimnaste din 
rîndul tinerelor eleve, să lucrez cu 
ele intens, astfel ca la sfirșitul anului 
școlar această echipă de începătoare 
să obțină primul ei succes''.

SCRISOAREA
Dragă redacție.
Anul acesta, in iunie, am absolvit 

clasa a IV-a ca media generală 10... 
Acum, ca elevă in clasa a V-a doresc 
să repet — ca sa mă exprim in ter
meni sportivi — performanța...

Dc altfel, succeselor la învățătură 
le voi adăuga, sper, și multe succese 
in sport. Ascidfind îndemnul unor co
lege, dar și dmtr-o dorință mai veche, 
în vacanța de vară am urmat cursu
rile de inițiere în înot organizate la 
ștrandul Tineretului. Prin grija antre- 
noarei mele, profesoara Maria Stăpk- 
noiit. mă pot minări astăzi cu brevetul 
de înotător. Mai mult, acolo in minu
natele ore, de pregătire m-a frămitdai 

mult. Sala de sport este și ea o uttf* 
mă expresie a construcției moderne,, 
utilată cu aparate noi și de tot felul. 
Aici vor putea să facă sport în cele 
mai bune condițiuni toți cei aproape 
1000 de elevi cît se scontează că v» 
număra această școală.

Cîtă grija, cită dragoste, pentru vof 
copiii din vremurile noastre! Fiți bine— 
veniți în această minunată școala și 
spor lat* învățătură și sport!

De la una din ferestrele clădim pri-t 
vîm în curtea interioară. Asfaltul cu-4 
rat dă impresia unei uriașe placi de li-i 
noleum. Porțile pentru handbal redus; 
panourile de baschet și stîlpii pentru 
volei sînt o invitație la întreceri- Altor 
două terdnuri (de volei și baschet»' 
situate lîngă clădirea clubului sportiv 
școlar, li s-au făcut cu multă grijă 
„toaleta". Cele două piste, gropile pen-i 
tru sărituri, sectoarele de aruncări do-; 
vedesc că și atletismul se bucură dă 
multă trecere printre elevii de aici'. 
(Nu însă și din partea administrație! 
celor două școli, care n-au găsit încă 
formula cea mai bună, pentru ca ni
sipul de la gropile de sărituri să nu 
mai fie împrăștiat fără rost și, în ge
neral, terenul rezervat probelor atlet ce 
să fie izolat de restul bazelor sportive 
aflate în incinta școlii).

La capitalul „echipament șl material 
sportiv", în schimb, mai sint’încă pro
bleme. Cui revine sarcina să le rezol
ve ? Una dintre acestea, cea mai acută; 
cea mai importantă, Secțiunii de învă
țământ și cultură a raionului I. V. 
Stalin- Ne referim la orientarea cu to
tul greșită, atunci cind s-a stabilit,, de 
pildă, ca Școlii medii nr. 35 să i se 
fixeze un inventar similari cu acela al 
școlilor medii de cultură generală. Or, 
este firesc că unei școli -cu specific 
sportiv, cu un număr sporit de ore de 
educație fizică, de muncă practicii, ti 
csle necesară o cantitate mai mare de 
material sportiv, în special mingi (pen
tru a lucra în condițiile cerute de pro-' 
grama analitică efectivului unei clase 
îi trebuie cel puțin 10 mingi și nu 2-3 
cite sînt prevăzute în momentul de- 
față) și cel puțin două rânduri de e\ 
chipament. O cere nu numai faiplul căt
un singur rînd de echipament utilizat! 
în mod permanent este supus uzurii—• 
intr-un timp mult mai scurt, — dar și 
normele igienice, de care pe cit se 
pare, nu s a ținut seama- Iată, așadar; 
una din problemele acute pe care or-- 
ganele trebuie s-o rezolve neîntârziate

TIBERIU STAMA /

UNEI ELEVE...
un gitid: acela de a da examen lâ „IN 
ceul sportiv". Știam că trebuie să tred 
un examen greu, constînd din exerciții 
de gimnastică și din probe atletice, 
M-am pregătit însă cu multă rîvnă. 
zile de-a rindul și... am reușit.

Cu aceeași rîvnă vot căuta să do- 
bindesc succese la învățătură și în 
sport in noul an școlar pe care îl aș- 
țepi cu multă bucurie. ,

ANCA STANESCU ’ 
elevă în clasa a V-a, Școala medie

nr. 35 cu program special de educației 
fizică
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A 17-a ediție a Jocurilor Olimpice a luat sfârșit
Inlr-o almosferă de mare sărbătoare ă aval loc ^0 COnfinUSte â VSlOrîl SpOftiVÎIOr îlOȘÎtî

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A JOCURILOR OLIMPICE DE LA ROMA
ROMA, (prin telefon de la trimisul special „Agprpres", T, Vornicu).
Intr-o atmosferă de mare sărbătoare, duminică seara s-a încheiat la Roma 

cea de-a 17-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. In tribunele stadionului 
din care am urmărit desfășurarea unor întreceri atît de frumoase și pasionante 
se aflau 100.000 de spectatori veniți să-și ia rămas bun de la reprezentanții 
celor 85 de țări care, începând de la 25 august, transformaseră Roma într-o 
capitală a lumii sportive. Niciodată pînă la această mare întrecere nu lua
seră startul într-un concurs atîția participanți, niciodată nu fuseseră obținute 
performanțe de un nivel atît de ridicat.

do bronz, în timp ce sportivii din S.U.A.' 
au câștigat 71 de medalii ( 34 aur, 21 ar-' 
gint și 16 bronz). Sportivii sovietici s au 
prezentat mult mai I’ 
la J. O. de la Melbourne, dovedind în
semnate progrese și în alte discipline.

nivii soviciici S’4u 
bine pregătiți caț 
ime. dovedind în-

Roma, obișnuită cu prezența turiști
lor din toate colțurile lumii, primise 
ca o bună gazdă pe cei mai renumiți 
sportivi și numeroși spectatori veniți de 
departe, dornici să asiste la isprăvile 
lor. Dar iată că se apropie clipa des
părțirii. Se încheiase în fața noastră 
ultimul concurs al Jocurilor — Marele 
Premiu Olimpic de călărie •— cînd 
noaptea cobora peste stadion. Deodată, 
se aprind reflectoarele. In sunetele 
fanfarei, 12 marinari și 8 studenți ai 
Institutului de Sport și Educație Fizi
că trec pe pistă, îndreptîndu-se spre 
dreapta acesteia, nu departe de linia 
de sosire, unde se afla catargul pe care 
timp de 18 zile a fluturat steagul alb 
cu cele 5 cercuri olimpice. Ei formea
ză garda de onoare a steagului. In cu- 
rînd, acestora li se alătură și o parte a 
echipei italiene cuprinzînd pe purtă
torii medaliilor de aur cucerite la 
Jocuri. In lumina reflectoarelor, trom- 
peții anunță de trei ori semnalele olim
pice.

Cu aceasta a început festivitatea de 
închidere, la care au asistat primul mi
nistru al Italiei, A. Fonf ani, președintele 
Comitetului de organizare, Giullio An
dreotti și președintele Comitetului O- 
limpic Internațional, A. Brundage. Pe 
marile tablouri din stingă și din dreap
ta stadionului apar cu litere luminoase 
cuvintele „Citius Altius Fortius". Lîngă 
trepiedul pe care arde flacăra olimpică 
s-au aliniat membrii grupului artistic 
„Fedeli di V itorchiano”, Deodată se 
aud acordurile unui marș și pe stadion 
își fac intrarea, unul după altul, purtă
torii steagurilor celor 85 de țări parti
cipante la Jocuri. In frunte se află steJ 
garul delegației grecești. Spectatorii se 
ridică în picioare și aplaudă în ritm 
această defilare atît de spectaculoasă 
și emoționantă, regăsind printre pur
tătorii steagurilor numeroși campioni . 
olimpici, sportivi care vor rămine în.^ 
amintirea lor, ca halterofilul sovietic'" 
Vlasov, decatlonistul american Johnsson,^ 
maratonistul etiopian Abebe și alții,** 
Aceștia înconjoară stadionul și se ali-'W 
niazăi în centrul lui. In clipa în care--jj 
stegarii au ocupat locurile lor, preșe
dintele Comitetului Olimpic Interna-.

în întuneric pentru cîteva clipe, dar 
aceasta durează foarte puțin deoarece 
spectatorii aprind torțe pretutindeni 
în tribune. Din spatele stadionului fîșiile 
albastre de lumină ale reflectoarelor 
brăzdează întunericul.

Răsună apoi la scurt interval 5 salve 
de tun. Marinarii coboară steagul olim
pic, în timp ce studenții Institutului 
de Sport și Educație Fizică îl poartă 
spre ieșire în acordurile Imnului Soa
relui de Mascagni. Stegarii părăsesc și 
ei stadionul în timp ce spectatorii în 
picioare continuă să aplaude frenetic. 
Pe tablourile din stingă și dreapta sta
dionului apar cuvintele 9,La revedere, 
Tokio 1964”.

Noaptea, pe Pincio, a fost organizată 
o mare serbare populară, care a mar
cat încheierea celei de-a 17-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de la Roma. Pe 
bună dreptate, Jocurile au fost conți* 
derate ca cea mai însemnată competiție 
sportivă a timpurilor noastre, ele au 
servit în același timp cauzei cunoașterii, 
apropierii și înțelegerii tineretului din 
lumea întreagă.

☆

După încheierea Jocurilor Olimpice 
(Ic la Roma agențiile internaționale do 
presă și ziarele au alcătuit tradi|ional&le 
clasamente neoficiale pe puncte, luî.nl 
în considerație rezultatele primilor 6 
sportivi clasați în fiecare probă. Indi
ferent de sistemul dc punctaj, în toate 
aceste clasamente pe primul loc se află 
echipa Uniunii Sovietice, care a oîști- 
gat întrecerea sportivă cu echipa S.U.A., 
devenită punctul de mare atracție al ulti
melor ediții a Jocurilor Olimpice. Spor
tivii sovietici au cucerit 193 medalii 
dintre care 43 de aur, 29 de argint și 31

La cea de a 17-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară a fost confirmată șl 
valoarea sportivilor patriei noastre. De
legația Republicii Populare Romine s-a 
situat pe locul 10 în clasamentul neofi
cial pe țări. Sportivii noștri au întrecut 
țări cu vechi tradiții în sport cum sînt 3 
Anglia, Franța, Finlanda, Norvegia* 
Suedia etc. Animați de un puternic pa
triotism socialist, sportivii romînl au 
luptat pentru gloria sportivă a patricL 
pentru a ridica drapelul țării lor dragi 
tot mai sus. im ascendență de valoare 
delegația noastră s-a clasat pe locul 10 
dintr-un total de 85 de țări, față de 
locul 11 din 67 de țări, obținut la Mel
bourne — 195G. Aceasta înseamnă o pu
ternică afirmare a sportului nostru, 
sport ai cărui pași sînt călăuziți cu 
grijă și răspundere părintească dc par
tidul nostru drag.

Valoarea noastră sportivă o confirmă 
și faptul că la 6 ramuri sportive (atle
tism, lupte, scrimă, gimnastică, tir, ca* 
noe, box) am avut reprezentanți în pri
mele trei locuri, iar la 10 discipline în 
primele 6 locuri. Atletismul romînesa 
și-a cucerit aprecierea unanimă a spe
cialiștilor care, în Iolanda Balaș, re* 
cord mană mondială și olimpică, în Lia 
Manoliu etc., au văzut exponenții de 
frunte ai atletismului nostru, în conti
nuu progres. Dacă la lupte a fost rea
lizată o puternică afirmare, în urma 
cîștigării turneului din 1958 în țările 
nordice, sau în cadrul Balcaniadei din 
anul acesta din Bulgaria, Ia Jocurile 
Olimpice, sportul luptelor din țara 
noastră și-a eîștigat definitiv consacra
rea. O medalia de aur, una de argint 
șl una de bronz confirmă din plin va
loarea înaltă a luptătorilor romînl. Ne 
mândrim și cu echipa de gimnastică* 
care a eîștigat medalia de bronz, dar 
și cu echipa de polo, care, pentru pri
ma dată în isoria confruntărilor spor
tive de o asemenea amploare, 
fost cea de la Roma, s-a situat 
mele 6 locuri. Nu putem uita 
manța splendidă a cicliștilor 
care au întrecut țări cu veche 
în această disciplină sportivă.

Vorbind despre confirmarea 
sportivilor romîni, despre afirmarea 
sportului din țara noastră, nu putem 
trece cu vederea și faptul că în unele 
probe, la unele discipline putem făcu 
mai mult. La caiac-canoe, la box, la 
călărie, la scrimă, în pofida condițiilor 
grele de întrecere, unii sportivi puteau 
realiza rezultate mai bune, prlntr-o 
concentrare mai mare, și printr-un e- 
fort de voință.

Făcînd bilanțul succeselor este bine 
să ne aruncăm privirea asupra acelor 
discipline unde puteam realiza perfor
manțe și mai frumoase, aceasta în inte
resul pregătirii viitoare a olimpicilor* 
în interesul întăririi necontenite a pres
tigiului sportiv al patriei.

Zicînd „La revedere" Romei, orașul 
gazdă al Jocurilor Olimpice, trebuie să 
ne pregătim cu deosebită răspundere 
pentru marea confruntare de la Tokio 
din 1964. Aceasta o cere afirmarea spor
tului romînesc pe caro am căpătat-o* 
nu cu puțină trudă, de-a lungul anilor* 
sub conducerea partidului, în regimul 
nostru de democrație populară.

G. VASILB

► Duminică scară, pe „Stadie dci Cen- 
btomilla* din Roma a luat sfîrșit cea de 
a 17-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară.

* Uriașa competiție care a ținut timp 
de 18 Zile și la care au participat peste 
7.000 de sportivi din 85 de țări s-a în

cheiat. Flacăra olimpică a fost stinsă, 
iar drapelul alb cu cele cinci cercuri 
a fost coborît de pe principalul catarg. 

’ După ce au încercat emoții și satis----- - —J,_ —din majorl- 
____ , care au participat 
la această mare confruntare, s-au reîn
tors în țările lor.

A în spiritul prieteniei o- 
_ . _ , păcii și înfrățirii între po-

* poare, Olimpiada de la Roma a fost un
minunat prilej de cunoaștere reciprocă, 
'a tradițiilor sportive, un prilej impor
tant de verificare a valorilor sportive 
internaționale. In marea și greaua dis- 

kpntă sportivă, în lupta pentru secunde 
«și centimetri, pentru un loc cît mai 
de frunte în clasament, au izbândit cei 

' mai buni dintre cei buni, cei care au 
jdovedit dârzenie în luptă, o înaltă pre
gătire morală și tehnică. Au fost cam
pioni mondiali și olimpici, ' “ *

1 internaționale sportive" care 
'nevoiți să guste din cupa înfrîngerii. 
f Intr-adevăr, Jocurile Olimpice de 
(Roma au fost un înalt criteriu de
lecție,

* In marea confruntare olimpică, și 
această dată sportivii din țările socia
liste s-au impus categoric. Indiscutabil,
► sportivii țărilor socialiste, țări unde 
»sportul a atins cele mai înalte culmi, 
au fost protagoniștii întrecerilor, ei au 

’dovedit încă o dată vitalitatea și 
(trăinicia sportului de tip nou. La îh-
cheirea celei de a 17-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de la Roma, reprezentanții

1 Uniunii Sovietice, R.P. Ungare, R.P. 
Romîne, R.P. Polone, R.P. Bulgaria, 

fR.S. Cehoslovace și sportivii din R.D. 
i Germană au cucerit un mare număr 
do medalii.

Educați Ia școala înaltului patriotism, 
la școala voinței, sportivii lagărului so- 
eialist au luptat fără a precupeți vreun 
pic de energie, au dovedit în marea 
confruntare sportivă imensa lor putere 

Ide luptă și combativitate. Disciplina lor 
^exemplară, înaltul lor patriotism, au 
cucerit respectul cuvenit din partea tu
turor sportivilor participanți la Jocurile 
(Olimpice. întreaga presă străină a sub
liniat conduita morală care caracteri
zează pe sportivii țărilor socialiste. 
Mîndria lagărului socialist a reprezen- 

’tat-o delegația sportivă sovietică la 
►Jocurile Olimpice. Ea a eîștigat detașat 
întrecerea cu sportivii din S.U.A., mai 
categoric chiar decît la ediția prece- 

identă, do la Melbourne. Sportivii so
vietici au ocupat primul loc în clasa
mentul neoficial pe puncte, au cucerit 
,primul loc în ceea ce privește meda
liile, ei s-au aflat la majoritatea pro
belor în primele 6 locuri. Sportivii so
vietici au învins cu un avans zdrobitor 
pe sportivii Statelor Unite, principalii 
lor adversari la Jocurile Olimpice de la 
Roma. Duelul eîștigat cu sportivii ame
ricani, medaliile cucerite de țările so-

► cJaliste, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
►au confirmat încă o dată, din plin, va
loarea înaltă a sportului de tip nou.

In acest sens sînt elocvente medaliile taSa țărUm^^nmli^ca^1 

oară la ciclism, iahting, scrimă și călă
rie. In total sportivii din U.R.S.S. au’ 
acumulat 810f/2 puncte, după clasamen
tul întocmit de agenția americană. 
„United Press International44. Pe locul 
doj urmează eohipa S.U.A. cu 56-1 
puncte, iar pe locul 3 echipa Germanici, 
cu puncte. După cum se vede,
sportivii sovietici au obținut 32 medalii 
mai mult ca sportivii din S.U.A. și au 
întrecut echipa americană cu 246 
puncte.

In general, sportivii din R. P. Ro
mână au avut o comportare meritorie, 
ocupînd locul 10 în clasamcntull gene-, 
ral neoficial pe medalii și puncte. Ei 
au obținut 3 medalii de aur, una de 
argint și 6 dc bronz, întrocînd o serie, 
de țări cu o veche tradiție în sport ca 
Suedia, Franța, Finlanda, Elveția, Bel
gia și Norvegia. De remarcat că spor
tivii romîni an cucerit mai multe me
dalii de aur decît cei din Anglia, iar 
echipa Franței nu a obținut nici o tnc-‘ 
dalie de aur. Iată acum clasamentul 
neoficial pe puncte, pe națiuni întocmit 
de agenția americană U.P.I. : 1. U.R.S.S. 
81O‘/2 puncte ; 2. S.U.A. 564V? puncte;. 
3. Germania 31872 puncte ; 4. Italia 
271 puncte ; 5. R. P. Ungară 168,/2I 
puncte ; 6. Australia 1651/3 puncte;, 
7. R. P. Polonă 1603/4 puncte ; 8. Ja
ponia 156!/2 puncte ; 9. Anglia 147!/2< 
puncte ; 10. R. P. Romînă 86*^ puncte; 
11. Turcia 85 puncte ; 12. R. S. Ce-*
hoslovacă 82f/2 puncte ; 13. Suedial
63 1/3 puncte ; 14. Franța 543/4 puncte;' 
15. Finlanda SUA puncte ; 16. Dane-4 
marca 46 puncte ; 17. R. P. Bulgaria| 
43 puncte ; 18. Olanda 393/4 puncte ;, 
19. Elveția 38 puncte ; 20. Noua Ze-* 
elandă 36 puncte ; 21. Belgia 26 puncte;. 
2*2. Iugoslavia 25*/2 puncte ; 23. Iran 
22 puncte ; 24. Africa de Sud 21’A* 
puncte ; 25. Norvegia 1772 puncte;- 
26. Canada 16 puncte.

elimpice de aur cucerite pentru prima
tors in țările 

Desfășurată 
'limpice, al p

„somități 
au fost

la 
se-

de

cuia a 
In prl- 
perfor* 
noștri* 

tradiție

valorii

Despre marea întrecere a halterofililor
Turneul olimpic de haltere â prile- 

Tjuit cea mai formidabilă confruntare 
:pe care o cunoaște istoria destul de 

, r> > • ... '"veche a acestui sport. Nici un concurs
țtonal, Avery Brundage, col,oara dm< ;internațional> fîe el campionat ohm- 
iTllilIrirt rlr, irul run's* I nrlrpntin/lll-eo ,^’pic, european sau mondial, nu a cu- 

^noscut o asemenea avalanșă de recor- 
->duri și de mari performanțe. Toți par- 

; , - . . ‘ticipanții s-an prezentat în formă ma-
Japonte,, țara care va gazdu, tm«oa-"xima și Ia fjccare categorie lupta a 

rele Jocuri iar pe catargele pe care..acerbă N(] Q datâ departajarea 
-- fost șarbatorUe vtctonde. sportivdor-- ^^ c|asați jfl ^jta^ a

' - • ^trebuit s-o faca... cîntarul.
Președintele Comitetului Olimpic In-" Bilanțul 1Ce] mai semnificativ al în- 

, . î încinsă--trecerii îl constituie succesul repurtat
zw;_ -t-de at|ețjj sovietici. Prezentînd doar 6 

concurenți (Plukfelder — favorit in
contestabil la categoria mijlocie s?a 
.................... i ajunul competiției) echi-

tribuna de onoare, ÎJidreptîndu-se spre 
podiumul în jurul căruia stegarii for
mează un arc de cerc. Fanfara intonează 
apoi pe rînd hnnurile Greciei, Italiei

au I
se înalță steagurile celor 3 țări.

ternațiimdl' (CJ.O.) declară î 
cea de-a 17-a ediție a Jocurilor Olim
pice, inuitîrul tineretul din întreaga

trebuit s-o facă... cîntarul.
Bilanțul cel mai semnificativ al în

lume să se întilnească la cea de-a ^-«țîmbolnăvit în .......... ____________
edtfie din 1964 de la Tokio, după corc-j-pa U.R.S.S. a cucerit 5 medalii de aurI i-1 r» 11 ir IZ- » •' * “ • 11 - * TT 11 r-f • •membrii grupului ,JFedeli di Vitorchia- 
no” execută din trompete semnalele\
Ron^i Apoi fanfara și corul
Cecrtîa» cînlă Imnul Olimpic. In ;Ciaf pe
timp, flaiăra de pe trepied se stinge , .pe adversarii lor principali, atleții a- 
incet, încet. Stadionul întreg se cufundă. .tnerlcan>-

și 1 de argint Halterofilii sovietici au 
stăbiilit (la total) 3 recorduri mondiale 

. » au egalat 1
record al lumii. In clasamentul neofi-

■ Fără îndoială că senzafia turneului 
■-----. -------------------- —ă---------------- Ța prilejuit-o. performanța deasupra ori-

”cărei închipuiri a lui Iutii Vfasov. In CONCURS ATLETIC f limitele categoriei grea se aștepta unul 
■•dintre cele mai pasionante dueluri ale 

întrecerii. Americanii înscriseseră doi
- - concurenți, pe Bradford și Shemanshi, 
"ultimul campion olimpic la Helsinki, 

• la categoria semigrea.. Ei își puseseră

Brad lord, creditat îr> acest an cu un 
kg., fusese pregătit 
treacă de 500. Ceea

„POST OLIMPIC”
’ După încheierea întrecerilor olim
pice de atletism, <
din U.R.SS-, R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Romînă și Italia

° i r»«► *n $3-1 detroneze ne Iurii Vtasov.
_ " ."Bradford, creditat ît» acest an cu un

’ -z- atl , Par'țe u,n' ’ rezultat de 492,5 kg., fusese pregătit 
concurs la Carrara. lata cîteva rezul-"în n1od spccial să treacă de 500 Ceea 
tate din .această competiție : 1500 dc altfei rell?Ca la antrenamente,
vainoș (R.P.R.) 3:56,2; Gandini^(I-’’Antrenorul americanilor, Bob Hofman, 
f;|E) :• Baralwș jțR.P^.R^) 3:56,7.știindn-l pe Bradford capabil de 510—-

Savlâkad’ic'țu'R.S.S/) kg’ Cra îoar,e optimis‘ eonsiderînd
Sardi (Hal.) 21,6; suliță: Țp"acest rezultat suficient pentru victorie. 
... . " c: Cihak"In schimb, atletului sovietic el I s-a

400 rn Trotisil (R.S.C.) 47,5; 
ținte: Savlakadze (U.R.S.S.) 2,11;
200 nts.wăi 2i,G, ou?
buleuko (U.R.S.S.) 77,18; disc 
(R.S.C.) 5172; FEMEI: 80 nig 
Stolzova (R.S.C.) 11,2; înălțime: 
Gianli: (Hal.)' 1,60; disc: PonOniare-' 
va (U.R.S.Ș.) 55,12; suliță: PeSkova- 
(R.S.C.) 5L94; Diți (R.P.R.) 50,98,4 
Zatopkova (R.S.C.) 49,65 m.

•■părut prea mic. El a împins 180 kg, 
..a smuls 155, a aruncat — ca nimeni 
"în lume 202,5 kg acumtilînd un total 
"de 537,5 kg.,' cu 25 kg. mâi mult de
ceit recordul — aparent.de granit —, 
■■al lui Paul Anderson. De remarcatei)

Ia categoria grea trei oameni au ri
dicat peste 500 kg.

Jurii Vlasou, cel mai puternic om din lume

„Vorobiov redivivus — au co- bourne, dar învins la europenele de 
niehtat ziarele după ce marele atlet amil trecut) a cifcprit-medalia de aur. 
(dc șase ori campion al hunii, cam- Piițini se așteptau la această revenire 
pion al Jocurilor Olimpice de la Mei- a multiplului campion. El avea o con-

curentă deosebit de periculoasă dîrt, 
partea compatriotului său Lomakin și 
a campionului mondial, reprezentan-i 
tul Marii Britanii,.............. "
biov nu numai că 
limpic dar a făcut 
record al lumii — 
cu 457,5 kg. și-a 
cord.

Deosebit de spectaculoasă a fost vic
toria lui Aleksandr Kurînov asupra 
lui Tomy Kono, învingător a două O- 
limpiade și a șase campionate ale lu
mii. Kurînov a adăugat 17,5 kg. per
formanței sale maxime din acest ah 
(420 kg.), lăsîndu-1. cu 10 kg. în urină 
pe havaian. La categoria ușoară Bu- 
șuev a preluat titlul deținut dc com
patriotul său Rîbak și a îmbunătățit 
cu 10 kg. recordul olimpic (397,5 kg.). 
In sfîrșit, consemnăm splendida re-, 
vanșă pc care Minaev și-a luat-o după 
patru ani în .fața lui Berger, învingin- 
dn-1 categoric cu 10, kg. La categoria 
celor mai ușori, Charles Vinci, omul 
surpriză de la Melbourne și-a păstrat 
titlul, - egalind recordul mondial.

Trebuie în mod special subliniată 
excelenta comportare a halterofililor 
polonezi care au cucerit un titlu o- 
limpic prin Palinski (e drept avan
tajat de absența lui PliikfeIder), o me
dalie de bronz prin Bochenek și au 
fost prezenți în mai multe finale. FJ 
s-au clasat pe un foarte merituos loc 3 
în clasamentul general. In progres 
sînt dc asemenea halterofilii maghiari.

Iată acum bilanțul întrecerilor o- 
limpice dc haltere : 1. U.R.S.S. 40 p. 
(5 medalii de aur, 1 de bronz), 2. 
S.U.A. 34 p. (I_p44-1), 3. R. P. Po
lonă 20 p. (14~0-|-1), 4. Japonia 10 p. 
(O4-I4-O), 5-6. Iran (04-04-2); R P. 
Ungară (O4-O4-I) 9 p., 7—8. Singa
pore (O4-I4-O), Franța 5 p, 9—>12. 
Italia (O4-O4-I), Marea f 
(O4-O4-I), R.A.U., Fiblanda, 4 
€oreea de 'Sud 3 p., 14. R. P. 
rîa 2 p, 15. Canada 1 p.

Martin. Dar Voro- 
a cucerit titlul o-' 
aceasta cu un noii 
472,5 kg. Loin akin 

egalat propriul re-

Britanic
I p., 13

Bufga-

V Cil,

aparent.de


T B R L

O etapă mai animată 
și mai promițătoare

(Urmare din pag- 1) 

scor, două rezultate de egalitate, o 
Victorie în deplasare și 30 de goluri 
în 7. meciuri, ceea ce înseamnă o 
medie de 4,50. In comparație cu eta
pa primă (în cere s-au marcat 21 de 
goluri), eficacitatea a fost sporită 
duminica aceasta. E direțpt că 14 
goluri au fost marcate în două par
tide (8 Ia C.C.A.—Corvinul și 6 la 
Rapid—C.S.M.S. Iași), dar oricum 
în jocul înaintașilor s-a remarcat o 
îmbunătățire în ceea ce privește fi
nalizarea.

■N

Reținem în mod special faptul că 
din aceste 30 de goluri, 18 au fost 
marcate în repriza a doua, multe în 
a doua parte a acestei reprize și 
chiar în ultimele două minute (Di
namo Bacău și-a asigurat victoria în 
ultimul minut de joc, UT.A. a fixat 
scorul de 4—0 cu un minut înainte 
de sfîrșit, Rapid a egalat în penulti
mul minut). Acest lucru dovedește 
pe de o parte o pregătire fizică mai 
bună, un ritm de joc susținut, care 
permite echipelor să lupte cu succes 
pin®, da sfîrșitul meciului, iar ne de 
alță parte mai multă insistență în 
joc, chiar atunci cînd echipele își 
văd victoria asigurată din prima re
priză. Faptul este îmbucurător pen
tru că în trecut echipele „încetau" 
să mai joace din momentul în care 
luau conducerea. Cum se vede, o 
veche meteahnă este pe punctul de a 
fi înlăturată.

★
Din acest punct de vedere se cu

vine să subliniem în mod deosebit 
jocul echipei C.C.A., care a ținut să 
marcheze printr-o comportare bună, 
printr-un fotbal spectaculos ziua în 
care urma să fie premiată pentru 
cucerirea titlului de campioană pe 
anul 1959—60. (Spectatorii cuplaju
lui de duminică au aplaudat căldu
ros atunci cînd, la sfîrșitul meciului, 
tov. G. Burtică, vicepreședinte al 
federației de fotbal, a înmînat lui 
Apolzan, căpitanul echipei, cupa și 
tricourile de campioni și jucătorilor 
insignele de campioni).

La pauză, scorul era 4—0 șî după 
aspectul jocului nu rămînea nici o 
îndoială că C.C.A. va cîștiga la scor 
partidă cu Corvinul. Era de așteptat 
ca jucătorii să nu mai insiste, să 
slăbească ritmul și ■— deci •—, să

scadă valoarea spectacolului. Dar nu 
a fost așa. Militarii au jucat în ace
lași ritm, au insistat să înscrie și 
au fost la un pas de a rotunji și 
mai mult scorul. Jocul lor la întîl- 
nire, bazat pe execuții tehnice pre
cise, apreciate mult de spectatori, au 
făcut deseori „mat" apărarea oaspe
ților. Nici aceștia nu au cedat lupta 
și nici nu au intrat în apărare a- 
tunci cînd scorul lua proporții, ci au 
continuat să joace deschis și să in
siste la poartă tocmai în repriza a 
doua cînd, de altfel, au și jucat ceva 
mai bine și au marcat. Rămîne ca în 
viitoarele evoluții la București să in
firme impresia lăsată duminică, de 
un lot de jucători care a părut de 
valoare modestă.

*
Această etapă, care a prilejuit a- 

tirmarea unor noi jucători (Mihăilă, 
Cuc și Turcan la Minerul) sau a 
confirmat valoarea altora (Unguroiu 
la C.S.M.S. Iași, Nemeș la Dinamo 
Bacău), a servit și drept o primă 
verificare a jucătorilor cuprinși în 
loturile reprezentative A, B și tine
ret. Acestea, conform planului de 
măsuri pentru ridicarea calitativă a 
fotbalului nostru, își vor începe cu- 
rînd activitatea de pregătire. Pen
tru început, cei care vor face primul 
antrenament (scopul: verificare, o- 
mogenizare) sînt fotbaliștii din lotul 
A : Uții, Toma—Popa, Nunweiller 
III, Caricaș, Soare, Staicu—Petru 
Emil, Bone, Szigeti—Ivansuc, An- 
ghel, Mateianu, Marcu, Ene II, Un
guroiu, Tătaru și Eftimie. Dintre el 
însă, doi (Bone și Ivansuc) sînt ac
cidentați de duminică și probabil că 
nu vor juca joi, cînd este fixat pe 
stadionul Republicii primul antrena
ment comun. Lotul va juca o repri
ză cu Știința București și alta cu 
Dinamo (oraș). Toți jucătorii cu
prinși în acest lot (în care sînt po
sibile modificări în urma viitoarelor 
jocuri de campionat) au fost urmă
riți duminică, la fel ca și cei pro
puși pentru lotul B (se va antrena 
săptămîna viitoare) și tineret (an
trenament: peste două săptămîni) 
de observatori federali : antrenorii 
federali Em. Vogi, A. Niculescu, C. 
Braun Și Gh. Ola au asistat la par
tidele din București, Lupeni și Cluj, 
iar Gr. Arjoca, secretar general ad
junct al federației, la Bacău,

VICTORII LA SCOR ÎN CEA DE

în etapa de duminică am remarcat un lucru 
obișnuit în întrecerea echipelor de categoria B : 
o parte multe victorii la 
unele rezultate favorabile 
tima constatare denotă 
mai constituie un factor

SERIA I

A II-A ETAPĂ A CATEGORIEI B

Științei. Mi-au plăcut Moguț, Mateia
nu, Eftimie, Anghel și Varga".

SPIRIDON BOGORIN, lăcătuș me
canic Ia uzinele Metrom din Orașul 
Stalin i ' „Mă număr printre miile de 
susținători di echipei Steagul roșu. 
Sînt nelipsit la meciurile acestei for
mații, chiar și la cele din deplasare. 
In ultimul timp formația din Orașul 
Stalin ă suferit patru eșecuri: a pier
dut trei meciuri tn fața unor echipe 
maghiare și o partidă la București. 
De aceea, am așteptat cu nerăbdare 
partida cu Petrolul, prilej de reabili
tare pentru fotbaliștii din Orașul Sta
lin. De ta bun început, trebuie să spun 
că Intr-o* oarecare măsură ei au reușit 
să se reabiliteze. In repriza Intîi am 
asistat la un joc plăcut, cu multe ac
țiuni la poartă. Jucătorii de la Stea
gul roșu au posibilități, dar joacă cu... 
toane. Acest lucru s-a confirmat în 
repriza a doua cînd formația a jucat 
mai slab, David și Hașoti, de exemplu, 
au ținut prea mult mingea, îngrămă
dind acțiunile pe centru și pierzînd 
deseori balonul. Nu pot să trec cu ve
derea jocul brutal al lui Cojocarii, pie
dicile lui Fior ea sau „teatrul" jucat 
de Zaharia, Chiriță și Badea de la 
Ploiești, care atunci cînd fuseseră faul
tați — s-au prefăcut a fi accidentați 
provocînd o atmosferă nesănătoasă. 
Pe viitor aș dori să văd mai mult fot
bal, mai puține durități și „scene tea- 
frale".

VASILE COȚA, maistru instalator 
T.R.C.L.-Cliij: „Joc specific de cam
pionat. S-a luptat mult pentru puncte, 
urnutriiutu-se înainte de toate rezulta-, 
tul Dinamo a jucat mai legat, dac u- 
neori a depășit limitele jocului bărbă
tesc. tn condiții normate' (fără cei doi 
accidentați —- Ivansuc și Suciu), re
zultatul putea consemna o victorie ă

M1IIAI LAREȘ, frezor la uzinele 
metalurgice Bacău: „Intllnirea Ditiamo- 
Știința Timișoara o așteptam cu mult 
interes, deoarece dinamovișiii aveau 
ca adversară pe teren propriu o nouă 
promovată în A — Știință Timișoara 
— și veneau după o înfrînpere la Plo
iești. Cu toate că dinamoviștii au pă
răsit terenul învingători, totuși ei au 
rămas datori publicului băcăoan în 
ceea ce privește calitatea jocului. Insu
ficiența preciziei în șuturile la poartă, 
îngrămădirea jocului pe centru, unde 
Dădui eseu a frînat atacul, au făcut ca 
jocul echipei Dinamo să fie lipsit de 
spectaculozitate. Apărarea care consti
tuia un zid greu de trecut, s-a prezen
tat slab. Mi-au plăcut Lxizăr, Gram, 
Cincu și Nemeș — acesta numai în 
prima repriză. Nu mi-a plăcut gestul 
tui Drăgoi și Neacșu care s-au lovit 
reciproc. Pentru viitoarele întîlniri aiît 
eu cit și ceilalți muncitori din uzină, 
care venim cu drag la meciurile de 
fotbal, cerem de la jucători și. antre
nori să înlăture deficiențele arătate în 
meciul de azi, pentru cri nivelul spec
tacolelor fotbalistice la care asistăm 
să se ridice continuu, astfel cuni pre
văd recentele măsuri luate deforurile 
superioare. ' In ceea ce privește jocul 
oaspeților, ei au luptat pentru un meci 
nul, fapt ce s-a văzut de la început, 
cînd s-au apărat în 9 oameni, păstrînd 
doar două vîrfuri de atac. In cîmp, 
timișorenii . au avut o legătură bună, 
au stăplnit bine balonul, dar și la ei' 
imprecizia în șut și-a ■spus' căvîritul.' 
Mi-au plăcut J’tircdn,Taiiuse''șiFilipv.

scor, iar pe de altă

puțin 
pe de 
parte 

echipelor în deplasare. Ul-
că avantajul terenului nu 
determinant, ca în trecut;

PAȘCANI. Feroviarii 
au învins la scor (4—0) 
Bîrlad, într-un meci în care și-au de
pășit net adversarul. Cele patru goluri 
au fost marcate de centrul înaintaș R. 
Atanasiu (min, 15, 22, 58 și 87) în 
urma unor combinații spectaculoase, la 
care au contribuit toți înaintașii. S-au 
remarcat Panaite, I. Simina și R. Ata- 
nasiii (C.F.R.) și Slumski, Manolache 
și Frincu (Rulmentul), (C. Enea-co- 
respondent).

PLOIEȘTI. Prahova a întîlnit în 
Steaua roșie Bacău un adversar foarte 
slab, oare a jucat fără orizont. Cele 
patru goluri ale localnicilor au fost 
înscrise de Cliirilă (min. 25), Voinea 
(min. 53) și Zinculescu (min. 70 și 
90). (St. lonescu-corespondent).

CONSTANȚA. Partida dintre S.N.M. 
și Rapid Focșani s-a terminat cu scor

din localitate 
pe Rulmentul

O notă proastă pentru unele echipe: la Galați, Pitești 
și Cluj s-au comis multe neregularităti în joc, csea 
ce a determinat pe arbitri să recurgă la eliminări 
(au fost eliminați jucători de la Aurul Brad și Dinamo 
Galați pentru atitudine necuviincioasă sau pentru 
lovirea intenționată a adversarului).

Iată unele aspecte din jocurile etapei a H-a:

stadionul „23 August" aveau impresia 
că bucurcștenii vor cîștiga ușor. In
tr-adevăr, nu trecuseră 10 minute și 
Tătărășanu, portarul craiovenilor făcuse 
cunoștință cu șuturile atacanților dina- 
moviști. Graiovenii au (în min. 15) 
un contraatac soldat cu o lovitură de 
colț. Buldur, din voie, înscrie fără 
drept de apel: 0—1 I încurajați de 
acest gol, craiovenii — care nu se 
prea văzuseră pînă atunci în terenul 
dinamoviștilor — atacă insistent, joacă 
mai bine decît adversarii lor și în min. 
28 Ciurezn înscrie al doilea gol. Ei 
au mai departe inițiativa, mai ales 
că atacul formației buciireștene joacă 
foarte încîlcit și ratează copilărește 
(Bukosi, Buzata). După pauză, oas
peții, deficitari la capitolul pregătire 
fizică, permit bucurcștenilor să aibă 
inițiativa. Gazdele au dominat din ce 
în ce mai puternic și în min. 65, 
George Marin și Buzatu în min. 90, 
înscriu, astfel că meciul se termină 
cu un just rezultat de egalitate. Jocul

——---——~
care putea să-l cîștige și mai categoric. 
Intervențiile salvatoare ale portarului 
Chimiei, Sanda, oare a apărat excep
țional goluri gata făcute, a făcut însă 
ca scorul să nu ia proporții. Chimia 
Govora a jucat foarte slab și în spe
cial, Birn și Marin care mai mult au 
încurcat jocul prin acțiunile lor indi
viduale. Golurile au fost înscrise de 
Dridea 11 și Gibea. Arbitrajul lui Ene 
Alexandru (Craiova) a fost foarte slab. 
A condus tot timpul neatent, a lăsat 
nesancționate o serie întreagă de ob
strucții și în plus nu a acordat Știin
ței din București două lovituri de la 
11 m, cînd Dridea II a fost tras de 
rnînă, iar Ionescu trântit în careul de 
6 metri. (D. G.).

SERIA A III-A

Nou atac la poarta fotbaliștilor craioveni și din nou portarul Tătărășanu trebuie 
să intervină. Iată-l prinzind mingea la care a sărit și Buzatu (Dinamo Obor), 

Fază din partida Dinamo Obor — C.S.C.F.R. Electro Craiova 2—2.
Foto : T. Roibu

alb. Apărătorii celor două echipe n-au 
precupețit nici un efort de-a lungul ce
lor 90 de minute, luptînd cu o ardoare 
demnă de subliniat. S-au remarcat 
Bartha, Tatomir și Vultur respectiv 
Surleac, Blîndu și Isac. (L. Brukner- 
cOrespondent).

BÎRLAD. Meciul Unirea Iași — Po
iana Cîmpina (1—2) disputat în loca
litate, a dat cîștig de cauză echipei 
care s-a comportat mai bine în final. 
Unirea Iași a jucat bine în repriza I, 
cînd a dominat mai mult. Cîmpinenii 
srau dovedit a li mai tehnici și s-au 
descurcat mai ușor în fața porții. Au 
marcat Bontaș (min. 36) și Dima 
(min. 76) pentru Poiana, Tiran" (min. 
40) pentru Unirea. (E. Sotomon-co- 
respondent). ...........

GALAȚI. 15.000 de spectatori au 
asistat la „o îutîliiire desfășurată în
tr-un ritm .lent. Dinamo Galați a în- 1 
vîns cu 10 formația C.S.M. Brăila 
prin golul marcat de Dudaș în min. 
15. Jucătorul Dogan (Dinamo) a fost 
eliminat pentru' lovirea , intenționată a 
adversarului (mia 44), iar Matei (Di
namo) fiind accidentat — din min. 
73 a fost figurant> pe extremă. (V. 
Pafadescu-cores po nde nt).

TîRGOVIȘTE. Metalul din localitate 
și-a asigurat victoria (4—2) în meciul, 

.cu Fortsta Fălticeni încă dîn prima 
repriză cînd au marcat 3 goluri prin 
Cazacii (mîn. 17 și 32 din 11 m) și 
Murcșan (min. 24). Pentru oaspeți a 
marcat: Stanciu (min. 38). In. repriza 
a doua Cazacu a majorat scorul (min. 
52), iar Popescu a mai marcat un gol 
pentru Foresta (min?65). (M. Avariu- 
corespondent). . i

MGRENI. Flacăra a dominat 70 de 
minute în partida cu Dinamo Suceava, 
obținând o meritată victorie ia scor 
(5—2). Pentru localnici au marcat 
Ștefănescu . (2), Gapoianu, Brîndușescu 
și lordăiK’seu, iar pentru oaspeți Bur
lacii și Nicola din lovituri tibere.- S-au 
remarcat. Ștefăriescu, Brîndușescu și 
Eălcuțeșcu,: respective Ștefan s Vasile . și 

^Nicola, (P. Aridrei-cbrespotident).

SERIA A H-A
DINAMO OBGR — C.S.C.F.fc: E- 

LECTRd CRAIOVA (2—2).’ Așa cum 
începuse partidă, spectatorii de la'

a fost pasionant, cu multe faze fru
moase. Arbitrul P. Tomescu (Pitești) 
a avut și decizii bune și greșite. El nu 
a acordat un penalti dinamoviștilor în 
repriza a doua. (M. T.)

DINAMO PITEȘTI a dispus de 
C.F.R. ROȘIORI cu 2—1 într-un joc 
mediocru, cu multe durități de o parte 
și de alta. Au înscris Ha'lagian (min. 
35) și Lovin (mfn. 54), pentru Di
namo, Coteț (min. 78) pentru C.F.R. 
Roșiori. (I. Ghilibar-coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ cu o linie de 
atac în mare vervă a marcat patru 
goluri formației DRUBETA TR. SEVE
RIN. Autorii golurilor: Taflan (min. 
21), Bărbat (min. 47), Palfi (min. 63 
din 11 m) și Gref (min. 76). în thi'n. 
62 oaspeții au ratat un ti m prin 
Mazilii. (V. Lazăr și M. Diacotui- 

. ioresp.). y' • ■ ■
! G.S.M. SIBIU a obținut o victorie 
meritată în meciul • cu METALUL 
BUCUREȘTI. Gazdele, jucînd mai ho- 
tărît și insistînd ; mai mult la pparta 
adversă, au înscris trei goluri prin 
Dadeș (min. 34 și'85) și Solomonovîci 
(min. 60). (M. Vlădoianu și G. Pi- 
tariu-coresp.). : . — ' < • " .

GAZ METAN MEDIAȘ a pierdut pe 
teren propriu în fața echipei TRACTO
RUL ORAȘUL STALIN. Oaspeții au 
meritat victoria ia scor (2—5). Au
torii golurilor: Petru (min. 6), Binder 
(min. 28)$ Nemeș (min. 48 și 83) și 
Popa (min. 87) pentru Tractorul, Oan- 
cea (min. 25) și Coman (min. 53) 
pentru Gaz Metan. (P. Vintilă-coresp.). 

ȘTIINȚA GRAIOVA a învins la scor 
(3—0) Â.S. ACADEMIA MILITARĂ 
după un meci în care studenții aii 
avut permanent inițiativa. Au marcat: 
Constantinescu (min. 5), Onea (min. 
50) și Bîscă (min. 53). (M. Gheor- 
ghionhi și Șt. lonescu-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — CHIMIA 
GOVORA (2—0), Spectatorii, prezenți 
la această întâlnire, au rămas profund 
dezamăgiți de jocul oferit de cele două 
formații și în special de către Chimia 
Govora, în pîndjjl căreja au jucat Birn 
și Marîn, foști la Progresul București. 

U 1 ;............. „ ,
^obstrucțiile comise de jucătorii arnbe- ’ 
lor echipe au dus la un joc încîlcit, 1 
anost,. Știința, deși a itoiniiiat mult 
— în sp'cbil în renri.-a a două a 
învins destul de greu întriitn joc pe

C.S.M. CLUJ a învins la limită 
(1—0) pe AURUL BRAD după un 
joc modest. Golul victoriei a fost mar
cat de Treabă (min. 21), după o lovi
tură liberă executată de Călbăjosu, De 
remarcat că în timpul jocului au fost 
eliminați doi fotbaliști pentru atitudine 
necuviincioasă față de arbitru : Manole 
și Milralache (Aurul). Arbitrul D. Flo- 
rescu (București) s-a mișcat greoi pe 
teren și nu a aplicat legea avanta
jului. (V. Ghioreanu-corespondent).

6.5. M. REȘIȚA a pierdut pe teren 
propriu (0—1) partida cu ARIEȘIJL 
TURDA. Jocul a fost viu disputat, 
prima repriză aparținând oaspeților, 
iar cea de a doua gazdelor. Unicul 
gol a fost înscris de Podaru (min. 
28) de la aproximativ 30 m. S-au re
marcat Recelescu (cel mai bun din 
22), Pătrașcu și Husek, respectiv Po
daru, Ursu, Ivan și Pop. (I. Plăviț- 
corespondent).

C.S.M. BAIA MARE a fost 
cu 1—0 de A.M.E.F.A. după 
de slabă factură tehnică în care lo
calnicii au dominat mai mult (ra t 
de cornere 12—4). Golul arădenilor a 
fost marcat în min. 66 de Nedeb n. 
Băimărenii au ratat o lovitură de la 
11 m prin Gergely III. De 
că spre sfîrșitul partidei, 
zece minute poarta echipei 
fost apărată de Mălăieni, 
Vlad II s-a accidentat. (V. 
1. Bondrea-corespondenți).

C.F.R. TIMIȘOARA a obținut o vic
torie meritată în meciul cu DINAMO 
SASAR (2—0), Feroviarii au jucat 
bine, în special în prima repriză cînd 
au acționat mai clar și mai periculos. 
După pauză jocul s-a echilibrat. Au
torii golurilor: Ioneșcu (min. 30) și 
Bălan (min. 44). Din min. 70 timișo
renii an jucat în zece oameni; Boroș, 
accidentat, a părăsit terenul. Arbitrul 
G. Prelici (București) a Condus cu 
scăpări. (Pavel Velțain-corespondent).

RECOLTA CĂREI și GLORIA BIS
TRIȚA au furnizat un joc de factură 
tehnică mediocră. Echipa din Cărei a 
cîștâgat cu 2—0 prin golurile marcate 
de Fischer (min. 75) și Pavlovici 
(min. 80). Jocul s-a disputat la Satu 
Mare, deoarece terenul din Cărei este 
în’ reparație. (M. Dumitrescu-cores- 
pondent).

6.5. ORADEA a obținut un rezultat 
de egalitate (3—3) cu MUREȘUL TG. 
MUREȘ, după ce a fost condusă cu 
2—0 și 3—1. Localnicii au jucat sub 
otice critică, nemulțumind pe efei 8000 
de spectatori prezenți la îritîlnire. An- ■ 
trenorii Ronaî și Szilagyi trebuie să 
acorde mai măre atenție pregătirii for
mației locale. Au marcat: Jacob, Mes- 
zarosi și "Someș, respectiv Jlajdu (2) 
și Țujon. (M. Rosin și M. Poip-cores-

. pondențij.
JIUL PETROȘANI și IND. S1RMEI 

CIMPIA TURZII și-au împărțit punc
tele (1 — 1) într-un meci de slabă fac
tură tehnică. în prima repriză oaspeții , 

, au jucat mai legat, acționînd hotăriț.
După pauză Jiul și-a revenit, echili- . 
brînd jocul. Au marcat Manea (min. 
77) pentru Jiul și Adam (min, 64) 
pentru Ihd. Sîrmei. Ambele echipe au 
ratat cîte două ocazii mari : Jitii prin ‘ 
Manea (miri, 34) .și. Crăciun (min. ; 
67), iar formația oaspe prin Suru

Plăviț-

învinsă 
ti rt 'oc

menționat 
timp de 
locale a 
deoarece 
Barbu și

maro;, joșii ia Progresul .București, , . ,. ■ sA,
Numeroasele execuții tehnice greșite, (min. 43) și -R;«ab (mm. 80), ( . -

moca și 1. PaJița-cOre^pondenti).
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Joi —etapa a ll-a 
a Cupei Dinamo

© Dint cauza terenului moale, meciu
rile din cadrul etapei a II-a a Cupei 
Dinamo, care urmau să aibă loc dumi
nică dimineața, în cuplaj pe stadionul 
Dinamo, se vor desfășura joi 15 septem
brie, pe același stadion, după urmate*' 
rul program :

Ora 15,30 i C.F.R. Grivița Roșie — 
Metalul:

Ora 17 : C.C.A. — Dinamo
• Joi, lo întâlnirea dintre C.F.R. 

Grivița Roșie și Dinamo, jucătorul 
Castel Stănescu și-a lovit adversarul 
direct, pe D. lonescu. L-a lovit cu in
tenție, atunci cînd și-a dat seama că 
nu-l poate deposeda de balon. O abatere 
gravă de la disciplină, un gest care con
travine in mod flagrant spiritului spor
tiv. lată, însă, că cel lovit abia a aștep
tat prilejul ripostei. Arbitrul Nicola* 
Popa a procedat bine, eliminîndu-i. Pe
nibil spectacol să vezi pe tușă — în 
condițiile amintite — doi dintre cei 
mai cunoscuți și apreciați rugbiști. Cos- 
tel Stănescu trece drept ceZ mai bun 
deschizător la grămadă din țară, D. 
lonescu este, fără îndoială, un ade
vărat coordonator al „15-ltti” dinamo- 
vist (de altfel, lipsa lui s-a făcut sini' 
țită imediat, reducînd în mod sensibil 
potențialul echipei respective).

Costel Stănescu nu este la prima a- 
baterp. de acest fel. Nu a trecut prea 
mult timp de cînd și-a luat un angaja
ment. Să se îndrepte, să fie un exemplu 
de disciplină. Pe cît se vede, un anga
jament formal.

In ceea ce l privește pe D. lonescu, 
gestul său nu poate însemna decît un 
prost exemplu, o știrbire a autorității 
sale, nu numai de jucător, dar și de 
antrenor. In această din urmă calitate 
D. lonescu va cere jucătorilor pe care-i 
instruiește ca aceștia să respecte prin
cipiul adevăratei lupte sportive. Dar 
pentru a avea prestigiu, pentru a fi as
cultat trebuie să fii tu însuți un exem
plu de disciplină. Altfel...

T. S.

ECHIPELE FEMININE PETROLUL PLOIEȘTI $1 VOINȚA ORADEA
VOR JUCA ÎN CATEGORIA A

Turneul final al campionatului fe
minin de calificare la baschet a pri
lejuit o luptă pasionantă între echi
pele Petrolul Ploiești, Voința Oradea, 
C.S.M. Rădăuți și Școala sportivă de 
eleve Arad, dornice de a ocupa pri
mele două’ locuri care aduceau pro
movarea în prima categorie a țării. 
Meciurile, desfășurate la sfîrșitul săp- 
tamîuii trecute ’pe terenul și în sala 
Petrolul din Ploiești, au stîrnit un 
mare interes în rîndurile numeroșilor 
spectatori, în primul rînd prin dîrzc- 
nia cu care fiecare componentă a for
mațiilor a luptat pentru victoria echi
pei sale. Sub acest aspect, al comba
tivității’, competiția a fost pe deplin reu
șită și a dat cîștig de cauză forma
ției Petrolul Ploiești. învingătoare în 
toate cele, trei partide susținute. Iată 
rezultatele și clasamentul final al tur
neului : Petrolul Ploiești—C.S.M- Ră
dăuți 38—26 ; Voința Oradea—S.S.E. 
Arad 37—33; Petrolul Ploiești—S.S.E. 
Arad 42—29 ; Voința Oradea—C.S M. 
Rădăuți 7G—14; Petrolul Ploiești—Vo
ința Oradea 49—45 ; C.S.M- Rădăuți—
S.S.E. Arad 47—30.

CLASAMENT:

1. Petrolul Ploiești
2. Voința Oradea
3. C.S.M. Rădăuți
4. S S.E. Arad

3 3 0 129—100 6
3 2 1 158— 96 5
3 1 2 87—141 4
3 0 3 92—126 3

Finala campionatului feminin de ca
lificare a avut însă drept scop nu nu
mai desemnarea celor două partici
pante la campionatul republican care 
va începe la sfîrșitul lunii octombrie, 
ci și verificarea modului cum secțiile 
de baschet ale cluburilor și asociații
lor sportive au pus în aplicare îndru
mările date de federația de speciali
tate pentru asigurarea progresului în 
această ramură sportivă. Sub acest 
aspect constatările sînt diferite și ele 
rezultă mai ușor dintr-o scurtă ana
liză a fiecărei echipe.

PETROLUL PLOIEȘTI (antrenor: 
Vasile Bordeianu). Echipa .gazdă a 
realizat o categorică victorie, pentru 
care merită felicitări. Jucătoarele s-au 
dovedit bine pregătite tehnic și în spe
cial tactic pentru nivelul campionatu
lui de calificare. Pentru categoria A 
însă, valoarea arătată în jocurile de 
la Ploiești este insuficientă și de aceea 
se imptme atît o intensificare a antre
namentelor, cît și întărirea formației 
prin promovarea unor elemente tinere

Finalele seniorilor Astă-jeară, pe terenul Progresul

® NOI PROBE OLIMPICE ® TURNEUL DE CALIFICARE LA 
POLO ® LA SFÎRȘITUL LUNII; „DINAMOVIADA",

SELECȚIONATA CATEGORIEI A—SPARTAK FRAGA
Oaspeții au ciștigat și partida de la Petroșani

In sportul natației, competițiile eu 
caracter republican se țin lanț, ca în
totdeauna, în perioada sfârșit de au
gust — început de septembrie. Intc-ade
văr, abia au luat sfîrșit „naționalele** 
do juniori și cele școlare și iată că un 
nou concurs — și cel mai important — 
urmează la rînd. Este vorba de finalele 
campionatelor republicane de seniori, 
programate pentru săptămâna aceasta 
(joi, vineri, sâmbătă și duminică) în 
piscina de 50 m din incinta ștrandu
lui Tineretului. Timp de patru zile, 
între cele șapte culoare ale bazinului 
de Ia șosea, cei mai valoroși înotători 
ai țarii își vor disputa mult invidiatele 
titluri de campioni. Vom putea urmări, 
astfel, în zilele competiției pe : Alex. 
Popescu. M. Mitrofan, A. Oanță, St. lo
nescu, G. Blajec, Al. Schmaltzer, D. Ca* 
minschi, Șt. Kroner, T. Rînea, C. Mo- 
cnnu, L. Darotzi, L. Berea, G. Goiter, 
G. Lingner. M. Potoceanu, I. Kovacs, 
Fr. Fulbp, Maria Both, Ingrid fVăchter, 
Ecaterina Orosz-Cristea, Sanda Ior
dan, Măriuca Rotaru, Florentina 
bosec, Ingrid Rothe. Eva Nagy, Maria 
Klosz, Eva Banfi, Anca Trohani etc.

"k
La actuala ediție desfășurarea unor 

probe (100 m bras masculin, 100 m flu
ture masculin, 200 m liber masculin, 
200 m liber feminin) va fi urmărită 
cu interes deosebit. De ce? Pentru că 
de cîtva timp, din zilele congresului 
F.I.N.A., probele enumerate mai sus 
au devenit curse olimpice, oare vor fi
gura începând cu „Tokio 1964’* în pro
gramul Jocurilor Olimpice. Ne vom 
bucura, așadar, de aci înainte, dacă, de 
pildă, Alex. Popescu va reuși timpuri 
apropiate de 1 minut pe 100 m fluture, 
dacă b rasiștii noștri vor realiza perfor
manțe sub 75 de sec. pe distanța de 
100 m...

cu talie înaltă. Jucătoarele de bază 
au fost Angela Vasile, Silvia Popescu, 
Doina Cervis, Corina Costea și ileana 
Rață.

VOINȚA ORADEA (antrenor: M. 
Szalteleky)- A prezentat un lot în care 
tinerețea și maturitatea au fost bine 
împletite. Maria Borși, Ana Stamatiu, 
Iuliana Papp, Ileana Borși, elemente 
tinere și talentate, au avut în Marîa 
Radi, Margareta Szilagy .și Lenke So
ra, jucătoare rutinate, un ajutor pre
țios în special în momentele dificile. 
Pentru viitor considerăm că este ne
cesară utilizarea cu mai mult curaj a 
tuturor jucătoarelor tinere, fără de 
care progresul formației este limitat.

C.S.M. RĂDĂUȚI (antrenor: losit 
Satinger). O echipă de elan în care 
Aurica Tecleanu — motorul formației

—. Rodica Scripa și Cornelia Miretp- 
iu'att dovedit reale calități. Păcat însă 
că antrenorul nu s-a preocupat de a- 
sigurarea unei medii de înălțime care 
să corespundă cerințelor baschetului 
modern. Ne referim în special la re
zerve, a căror vîrstă mult prea fra
gedă (13—15 ani) și dezvoltare fizică 
au fost departe de a corespunde ce
rințelor finalelor campionatului de ca
lificare.

S.S.E. ARAD (antrenor: Arcadie 
Btîndu). De departe echipa cu cele mai 
mari perspective, deși a pierdut toate 
cele trei meciuri. Toate jucătoarele 
sînt tinere, cu o dezvoltare fizică care 
le poate asigura un progres evident, 
cu condiția ridicării permanente a va
lorii tehnice. Pentru aceasta se impun 
mai multe jocuri oficiale sau amicale, 
deoarece lipsa de experiență a fost 
un serios balast. Un mai strîns con
tact cu formațiile din Oradea și Ti
mișoara ar fi binevenit pentru acea
stă echipă tînără din care am remar
cat îndeosebi pe Magdalena Wagner, 
Irnia Kbver, Valeria Midori, Isabela 
Oster și Elisabeta Reinhardt.

D. STANCULESCU

La actuala ediție pe trambulina și 
platforma de sărituri se prevede o lup
tă mai strânsa și deci mai pasionantă 
pentru câștigarea titlului de campioni. 
Cu cele mai mari șanse vor concura 
Gheorghe Banu (Dinamo București) 
și Avram Rotman (Constructorul Bucu
rești). Din lista celor înscriși mai re
ținem pe Mircea Condoviei (C.C.A.), 
și Pantelimou Decuseară (Dinamo Buc.)

★
Tot cu începere de joi și tot la ștran

dul Tineretului se va desfășura turneul 
de calificare pentru campionatul cate
goriei A de polo. Participă cele trei 
echipe (Rapid București, Voința Ti
mișoara si C.F.R. Arad) câștigătoare în 
seriile campionatului de calificare. Din
tre cele trei formații, în prima catego
rie a tării vor promova două.

★
Spre sfîrșitul lunii, mai precis în

tre 28 septembrie și 2 octombrie, ca
pitala țării va găzdui o importantă 
competiție internațională de înot și 
polo. Este vorba de „Dimamoviada na- 
tației” la care vor participa reprezen
tativele cluburilor Dinamo din U.R.S.S., 
R.P. Chineză, RJ5. Cehoslovacă, R P. 
Polonă, R. P. Ungară, R.P. Bulgaria, 
R. P. Română, R. D. Germană.

— G. N. —

Duminică, la Dinamo
Meciuri frumoase în întîlnirea dintre echipele

de tineret Dinamo-Constructorui
Duminică dimineață, cu toată „con

curența** meciului de fotbal din Giu- 
lești, gala de box dintre echipele de 
tineret afle cluburilor bucureștene Di- 
nautio și Constructorul s-a bucurat de 
o asistență numeroasă. Amatorii de 
spectacole pugilistice care nu au fost 
prezenți la această întrecere au ce re
greta. Majoritatea meciurilor disputate 
au întrecut așteptările, sportivii celor 
două cluburi practioînd un box de ca
litate, aplaudat* de spectatori. La sfîrși
tul galei, rezultatul a fost favorabil 
dinanioviștilor: 26—22.

Primii care au urcat în ring au fost 
boxerii juniori. La categoria minună, 
întrecerea dintre Fl. Micu (C) și FI. 
Paraschiv (D) a fost atît de strînsă în- 
cît arbitrii judecători n-au putut de
semna un cîștigător : meci nul.

Gh. Stăncuț (C) și C. Văduva (D) 
au evoluat în limitele categoriei bîrtie. 
Tînărul boxer de la Constructorul, cu 
avansate cunoștințe tehnice și tactice, 
și-a depășit net adversarul la puncte. 
Am remarcat la Gh. Stăncuț un blocaj 
bun și o pregătire eficace a atacului. 
„Cocoșul” D. Anghel (D) a repurtat 
o victorie ușoară la puncte în fața lui 
C. Radulescu (C), care (inexplicabil) a 
boxat timorat tot timpul meciului.

In primul meci de seniori L. Duță

61.769 ki report la concursul Pronoexpres de mîine
Concureiil Pronoexpres de mîine este 

unul dintre cele mai importante din ul
tima perioadă de timp. El se prezintă 
cu un report-record: 61.769 lei la ca
tegoria 1, Deci șansele pentru obține
rea unui premiu de mare valoare sînt 
numeroase. Totul este ca participarea 
la acest concurs să fie bine pregătită 
și reprezentată prin cât mai multe va
riante.

Aveți posibilitatea să jucați la con
cursul de mîine în diferite moduri. Bu
letinele sistem redus au oferit adese
ori mari premii. Cu ajutorul lor pu
teți fi prezent la concurs cu un grup 
de numere sporit dar cu o taxă de 
participare redusă. In această direcție 
este foarte bine să consultați broșura 
de scheme reduse Pronoexpres editată 
de I.S. Loto-Pronosport. Dintre scheme, 
vă recomandăm schema nr. 7, cea mai 
populară schemă, care are la activ mari 
premii.

Aveți, de asemenea, și un alt mod 
de participare : buletinele cu numere 
în ordinea de preferință care și ele au 
adus celor ce le-au folosit premii de 
foarte mare valoare. Iată numai câțiva 
dintre cîștigătorii la Pronoexpres :

Ion Mcmole, Brăila : 100.000 lei;
Buba Pompiliu. Brăila : 83.930 lei ;
Adriana Mihai, București; 93.990 lei; 
Vladimir Gheorghiu, com. Apold (Hu
nedoara): 82.049 lei; Nicolae lorda- 
che. București : 74.374 lei; Maria Olaru, 
Cîmpina: 84.524 lei; Maria Ana, Orașul 
Statia : 78.052 lei; Ana Cond-rea, Moi-

(PETROȘANI (prin telefon). Echipa 
■pragilbeză masculină Spartak Potrtibi 
și-a continuat turneul pe oare îl intre- 

‘prinde îft tara noastră, întâlnind dumi
nică formația locală Jiul. ComporUn- 
•d-u-.se mai bine și fiind mai rutina ti 
decît voleibaliștii din localitate, oas
peții au câștigat cu 3-1 (16-14, 15 13, 
1345, 15-13) după un meci foarte dis
putat. (I. Tudor — ooresp.)

★
După cum se vede, Spartak Polrubi 

•Pra*ga se dovedește o echipă valoroasă, 
reușind pînă acum două victorii în 
compania echipelor noastre, la Timi
șoara și Petroșani- Oaspeții vor juca 
al treilea meci astă-seară, în Capitală, 
unde vor întâlni selecționata catego
riei A. Echipa noastră, care se pregă
tește sub conducerea antrenorului N.. 
Sotir ajutat de N. Murafa și Gh. Con
sta ntinescu. va fi alcătuită din urmă
torul lot: Barbută, Chiriță, Corbeanu, 
Cherebetiu. Derzei, Drăgan, Fierarii, 
Ganciu, Miculescu. Mihăilcscu, H- Ni- 
colau, Pavel, Păunoiu, Roman și Ru- 
sescu.

Pentru a avea o comportare cît mai 
frumoasă în meciul cu Spartak Po-

(D) — D. Miron (C) arbitrii judecători 
au comis o greșeală, acordînd victoria la 
puncte boxerului dinamovist, în ciuda 
faptului că D. Miron a punctat mult 
mai mult în toate cele trei reprize. La 
categoria pană, dinarnovistul Gh. An* 
ghcl l-a întîlnit pc M. Dincă (C). Po
sesori al unor lovituri puternice, ambii 
pugiliști s-au -.căutat*' încă din prima 
repriză, urmărind lovitura decisivă. Cu 
mai multe cunoștințe tehnice, Gh. An
ghel a reușit să câștige la puncte un 
meci foarte disputat. Petre Vizitiu (D), 
practicind un box confuz, cu dese ob
strucții, a reușit cu mare greutate să 
obțină un rezultat de egalitate în fața 
Iui M. Voicu (C). A. Tănase (C) și 
Gh. Ilie (D) au prilejuit o întrecere 
cu lovituri extrem de puternioe. In re
priza a doua Gh. Ilie recepționează nn 
fulgerător croșeu de stingă la bărbie 
și este numărat. După ultima repriză, 
în care cei doi sportivi au luptat piuă 
la epuizare, juriul a dat o justă decizie 
de egalitate. Punctînd mai mult, îndeo
sebi cu „wn-doi”-u.ri la figură, C. Nicu 
(C) l-a învins la puncte pe Al. Po
darii (D).

Alte rezultate : V. Petrescu (I>) b. 
ab. II T. Doiciu (C) ; S. Bîrsu (D) 
b.p. N. Dumitru (C); Gli. Nicdloscu 
(C) m.n. I. Radulescu (D); D. Pascu 
(C) b.p. I. Dobre (D).

P. HENȚ

neșli ; 73.514 \ei;Eugen Schipeh, Timi
șoara: 82.387 lei; luliu Toth, Arad: 
58.977 lei.

Sînt toate șansele ca această listă 
să se completeze cu numele a noi mari 
cîștigători chiar la concursul de mîine. 
Aceste nume pot fi chiar ale dv. Cu o 
singură condiție : să jucați neaparat la 
concursul Pronoexpres de mîine 11 sep
tembrie.

★
Tragerea concursului Pronoexpres de 

mîine. miercuri 14 septembrie, are loc 
la Hunedoara.

pAPnosport
Premiile posesorilor de bilete „Ex

pres Olimpic”. Duminică, pe stadionul 
Ciulești, în pauza meciului Rapid—- 
CJS.M.S. Iași a avut loc înmînarea pre
miului de 50.000 lei obținut de partici
panta S. SPITZER din București, po
sesoarea biletului „Expres Olimpic** 
SS003566 și participantă la concursu
rile Pronosport din luna august. In a- 
ceastă săptămină are loc omologarea 
întregii serii de premii, numele mari
lor cîștigători urmînd a fi anunțate.

Concursul Pronosport din 11 septem
brie și., surprizele. Concursul Prono
sport nr. 37 de duminică ne-a adus și 
primele surprize în etapele cu meciuri 
din campionatele noastre. Ca o surpriză 

tritbi, jucătorii selecționatei noâstre s-atl 
ppegătit cu atenție. Duminică au sus-1 
ținut un meci de verificare. Au fost 
alcătuite două echipe: formația Ro
man. Drăgan, H. Nicolau. Rusescti. 
Fierarii, Corbeanu a întrecut cu 5-0 
(s-au jucat cinci seturi) echipa atcă-f 
tiuită din Miculescu, Cherebetiu, Băr-t 
buță. Păunoiu, Mihăilescu, Ganciu, 
Pavel. Dcrzei n-a fost folosit fiind ac
cidentat.

Meciul Selecționata categoriei A-Spar* 
tak Potrubi Praga are loc astă-seară 
începînd de la ora 19 <pe terenul Pro
gresul (str- Dr. Staicovici). In caz da 
ploaie, partida se va disputa la ora 
19,30 în sala Dinamo-

In așteptarea 
campionatului...

Așadar, federația a stabilit; echipele 
feminine vor începe campionatul la 16 
octombrie și vor încheia prima parte 
a întrecerii ia 25 decembrie a c., retu
rul urmind să se dispute între 12 mar
tie— 21 mai 1961. Echipele masculine 
vor disputa cele 22 de etape ale cam
pionatului pe 1960-1961 fără întreru
pere, între 8 ianuarie — 4 iunie 1961-

In zilele premergătoare începerii no
ului campionat, ar fi bine ca formațiile 
feminine să nu se rezume doar la 
antrenamente, ci să participe și la o 
serie de jocuri de verificare. Pentru că 
a devenit-, tradițională întîrzierea 
(nedorită) cu care echipele noastre, 
atît cele masculine cît și cele feminine 
încep să se „încălzească". De-abia din 
etapa a IV-a sau a V-a a campionatu
lui, ele se comportă Ia adevărata tar 
valoare, spectatorii fiind nemulțumiți 
de jocurile prestate în primele etape. 
Și atunci de cc să nu se organizeze 
jocuri de verificare (sau chiar o corn-: 
petiție pentru echipele bucureștene) în 
care să se definitiveze formațiile și să 
se pună ta punct toate amănuntele ?

Problema se pune cti și mai multă 
acuitate pentru echipele masculine din 
categoria A- Pînă la 8 ianuarie 1961 
mai sînt patru luni care nu tretațJS să 
fie luni de inactivitate. După părerea 
noastră, în acest răstimp toate echi
pele trebuie să participe la cît mai 
multe jocuri de verificare și chiar la 
o competiție. In București unde sînt 5 
echipe masculine din categoria A, a- 
cest lucru e mai ușor de organizat, dar 
F. R. Volei are datoria să se preocupe 
în egală măsură și de echipele din 
provincie, cărora trebuie să li se or
ganizeze un calendar adecvat.

100% poate fi considerată victoria 
Tractorului Orașul Stalin la Mediaș și 
a Poianei Cîmpina la Iași. Alte partide 
în care „soliștii” păreau evidenți au adus 
surprize pe jumătate. Este cazul me
ciului de egalitate de pe stadionul Giu-: 
Iești, al celui de la Petroșani etc. Și. în 
sfîrșit, alte partide care erau deschise 
s-au terminat cu cel mai puțin proba
bil dintre semne. Ne gîndiiu la „2“-uI 
de la Cluj sau la „l“-ul de la Arad. 
Mai ales înfrângerea Progresului la 
Arad poale fi considerată destul dc sur
prinzătoare, dacă ne ghidăm după <exul- 
tatelo anterioare.

In orice caz sînt toate șansele ca a- 
cest concurs să distribuie premii de va
loare și să deschidă seria unor con
cursuri atractive. Perspectivele există... 
Duminică programul concursului Prono-’ 
sport se deschide cu derbi uri le bucuJ 
reștene : Rapid—C.C.A. și Dinamo 
București—Progresul, urmate de alte 
meciuri foarte interesante Știința Timi
șoara—Știința Cluj, U.tJÂ.—C.S.M.S. 
Iași, Tractorul Orașul Stalin—Dinamo 
Obor, Foresta Fălticeni—Dinamo Galați 
etc.

In încheiere, iată rezultatele provizo
rii ale trierii variantelor depuse la con
cursul Pronosport din 11 septembrie :

7 variante cu 11 rezultate exacte 
112 variante cu 10 rezultate exacte 
846 variante cu 9 rezultate exacte.
Rubrică redactată de I, S. Loto- 

Pronosport.



Și acum, Jocurile Balcanice!
După încheierea întrecerilor de la 

Roma, pe primul plan al preocupărilor 
at.leților din Balcani, se află acum e- 
diția jubiliară a Jocurilor Balcanice 
care va avea loc Ia Atena între 23—25 
septembrie.

Alleții din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Ro-mîaia și Turcia s-au an
trenat cu asiduitate în vederea acestui 
important eveniment internațional și au 
și început să-și pregătească... echipa
mentele de concurs.

Alleții din R.P. Bulgaria, câștigătorii 
ediției din 1958 a Jocurilor Balcanice, 
s-au pregătit cu toată seriozitatea în 
vederea apropiatelor întreceri de la A- 
r.na. Un ziarist bulgar, tov. Marko 

detrunov ne-a trimis recent lista celor 
mai buni performeri din acest an.

lat-o : BARB AȚI : 100 m: Bîcivarov 
10.4; Manev, Pencev și Georgiev 10.8: 
200 m: Bîcivarov 21,8; Dimitrov 22,1; 
Kirilov 22,4; 400 m : Staneev 49,1 ; Di
mitrov 49,4; Dincev 49,9; Sapungiev 
50.1; 800 m: Sapungiev 1:53,2; Spa- 
sov 1:53,4; Anghelov 1:54,0; 1.500 m: 
Anghelov 3:52,6; Makedonski 3:56,2; 
Kostov 3:57,5; 5.000 m: 
14 :45,2; Barcev 14:57,6 ;
11:58,4; 10.000 m: Vucikov 
Barcev 31:29,9 ; Zdravkov
f10 mg: Kaburov 14,6; Vladkov 
Bo j i nov și V ui pev 15,2; 400 m g: 
gher 53,7; Dimitrov 54,2;

In campionatul feminin
Progresul București a învins cu 6-3 o echipă de nerecunoscut — Știința București54,3; 3.000 m obst.: Peev 9:19,6; So

loviov 9:19,9; Spasov 9:20,0; lungime: 
Slavkov 7,50; Tonev 7,45; Daskov 7,38; 
Marinpv 7,22; triplu: Patarinski 15,67; 
Gurgusinov 15,61; Stoikovski 15,09; 
înălțime : Kumanov 2.01; Grigorov
I, 98 ; Slavkov 1,99 ; Belcev 1,98 ; pră
jină : Hristov 4,61; Hlebarov 4,43; To
dorov 4,10; greutate: Kaleev 16,45; 
Artarski 16,16 (neoficial 17,22); Ivanov 
15,78; disc : Artarski 53,94 (neoficial 
54,38); Giurov 49,78; Damianov 
49,05 ; suliță: Dicev 73,80 ; Pavlov 72,72; 
Sakov 68,49; ciocan: Krumo-v 60.43; 
Ivanov 56,29 ; Kolcev 52,34 ; decatlon: 
Slavkov 6878 p; Vitanov 5269 p; Eel- 
cev 5208 p; FEMEI : 100 m : Kerkova
II, 9; Tomova 12,0; Trifonova 12,3; 
Vasilieva 12,4; 200 m: Kerkova 25.0; 
Tomova 25,3; Trifonova 26.3; 400 m: 
Isaieva 57,6; Moneva 59,9; Boneva 
60,4; 800 m : Isaieva 2:12,9; Danai- 
lova 2:15,7; Sikalova 2:25,0; 80 mg: 
Kerkova 11,0; Draganova și Vasilieva 
11,9; Kirilova 12.0; lungime: lorgova 
5,77; Leskovska 5,50; Tomova 5,49; 
Naneva 5,46; înălțime: Ruseva 1.58; 
Maneva și Petrova 1,53 ; greutate : 
nova 15,29; Saramovici 14,81; 
bova 14,38; disc: Mihailova 47,74;
leva 41,90; Hristova 41,52; suliță: 
Arsova 47,75; Ivanova 44,82 (neoficial 
16,08) ; Baltakova 44,33 ; pentatlon : 
Kerkova 4154 p; Abadjieva 3984 p; 
Kirilova 3974 p; Vasilieva 3925 p.

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 6-3 (5-1). în
ceputul partidei ne lăsa să întrevedem 
o luptă pasionantă. Ambele echipe 
s-au „lansat" într-un joc rapid, dus 
într-un ritm foarte susținut, care pro
mitea un bun spectacol handbalistic.

Vasife). Știința, în schimb, a combinat 
excesiv de mult și... a tras foarte 
puțin la poartă, deși avea in echipă 
jucătoare cu o forță remarcabilă de 
șut (A. Niculescu, A. Szoko, li. Pădu- 
reanu). In aceste condiții, Progresul 
a marcat gol după gol (M. Ghiță și

al Lîlianei Borcea, Elenei Roșit șt Au
rorei Popescu. Știința s-a comportat 
slab fiind departe de valoarea sa 
obișnuită

A. VAS1LIU
RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. SI

BIU 11—6 (4—3). joc echilibrat doar 
în prima repriză, cînd sibiencele au 
dat o replică viguroasă formației bucn- 
reștene. După pauză însă, rapidistele 
au acționat mai sigur, obținînd o 
victorie clară. învingătoarele au avut 
cele mai bune jucătoare în Maria Con- 
stantinescu, Elena Drăgliici și Ana 
Starck, în timp ce de la echipa oaspe 
nu am putut remarca decît pe lise 
Waltzer și Lucia Dobre. Au înscris : 
M. Constantinescu 5, A. Starck 2, E. 
Drăghici 2, E. Brînzei și C. Dumitrescu 
pentru Rapid, I. Waltzer 3 și L. Dobre 
3 pentru C.S.M. Sibiu.

C. BUȘU-corespondent
G.S.S. BANATUL TIMISOARA — 

.S. ORADEA 8—4 (4—2). Victorie 
meritată a localnicelor. Au marcat • 
Ziegler 6, Nemecz 2 pentru Banat»!, 
Sundu 3 si Mureșan 1 pentru orădence.

STIINTA TIMISOARA — TRACTO
RUL OR. STALIN 8—4 j“ *j ' 
dentele au prezentat o echipă 
omogenă, asigiirîndu-și 
din prima repriză.

L. MAKSAY
și N. NESTOR — corespondenți

RECORD MEDIAȘ — C.S. MURE
ȘUL TG. MUREȘ '6—4 (4—4). Lo
calnicele au obținut o surprinzătoare 
victorie în fața puternicei formații 
mureșene, datorită, în special, supe
riorității lor din repriza secundă.

VINTlLÂ-corespondent

Fază din meciul feminin Progresul București — Știința București, 
opoziția adversarei sale, Elena Roșu (Progresul) va arunca la poartă din plonjon.

Foto : H. Nandy

Vucikov
Manoev 

31:18,8;
57,6;
15,1 ; 
Cen-

31

Bojinov

F. R. O. organizează o competiție de amploare

(6-2).

victoria

„Cupa 10 ani de la reînceperea 
concursurilor oficiale'"

Competiția, dotată cu trofeul „Cupa 
10 ani de la reînceperea concursuri
lor oficiale” are scopul de a stimula 
și dezvolta mișcarea de mase, îndeo
sebi campionatele locale. Intr-adevăr, 
în cadrul ei își vo-r disputa întîietatea 
reprezentativele regiunilor eu cea mai 
rodnică activitate în actualul sezon. Ia
tă cîteva amănunte spicuite din regula
mentul viitoarei competiții cu carac
ter republican. întrecerile se vor des
fășura între 15-16 octombrie. Meciu
rile vor fi găzduite de regiunea cu cea 
mai bogată activitate pe acest an, sta 
bilită de biroul federal, în urma re
zultatelor culese de pe teren. In cadrul 
competiției se vor întrece reprezenta
tivele a cinci regiuni, fruntașe în ac
țiunea de atragere a unu; număr cit 
mac mare de tineri pe terenurile dc 
oină/ Jocurile se vot desfășura sistem 

iieu. Selecționata care Va acumula 
cel mai mare număr de puncte va cu
ceri trofeul pus în joc.

® Vestea organizării „Cupei 10 ani 
de Ia reînceperea concursurilor oficiale” 
a impulsionat munca multor comisii 
raionale și regionale. Vom da numai 
un singur exemplu ; comisia raionului 
R. Sărat. Membrii acestei comisii, în 
fruntea cărora se află antrenorul Mauo- 
lache Bălan, au inițiat o serie de ren* 
și te concursuri în cadrul cărora și-au 
disputat întîietatea multe echipe. Cîte
va dintre aceste competiții : „Cupa I 
Mai”. In finală s-au calificat- 6 echipe. 
Cîștigătoare : Energia 1 Obidiți. „Cupa 
pionierilor" a reunit în orașul R. Sărat 
un număr de 6 echipe, selecționate din
tre cei măi buni jucători din școlile 
elementare. Au învins elevii Școlii de 

ani din comuna Obidiți. „Cupa sece
rișului” s-a bucurat de cea mai largă 
participare. In finală s-au întîlnit opt 
echipe reprezentând comunele Obidiți, 
Costieni, Stiubei. Voetin. Grebanu, Pu- 
iești și Ziduri. Din nou trofeul a fost 
cîștigat de jucătorii echipei Energia I 
Obidiți. La concursul școlilor medij și 
profesionale s-au înscris toate echipele 
existente în raion. Primele trei locuri 
în clasamentul final : 1. Școala medie 
nr. 1 Rin. Sărat, 2. Școala de meserii. 
?. Școala agricolă.

In afară de aceste concursuri, comi
sia raională a mai organizat cu prile
jul ,?duminicilor sportive”, a concursu
rilor cultural-sportive și în cinstea celui 
de al II 1-lea Congres al P.M.R, nume
roase întîlniri de oină între comunele 
învecinate. La reușita acestor întreceri 
au contribuit și sfaturile populare care 
i-au sprijinit pe organizatori Membrii 
comisiei raionale Rin. Sărat sînt ferm 
deciși să sprijine comisia regională în 
așa fel incit regiunea Ploiești să se cla
seze printre cele cinci echipe care vor 
fi invitate la „Cupa 10 ani de la reîn
ceperea concursurilor oficiale”.

• Și acum, părerea antrenorului 
bucureștean A. Rafailescu despre 
cîșligătoarea campionatului regiu
nii București : „Lupta pentru ob- 
țineren titlului de eehipâ campioană n 
regiuni București s a dat între Drum 
Nou Olteni și A vintul Curcani, De ce

a cîștigat echipa din Olteni și de ce a 
pierdut formația din Curcani, fostă 
campioană a țării ? Jucătorii din Olteni 
au prezentat pe teren o echipă omo
genă, fără vedete, cu an conducător 
unic în persoana maestrului sportului 
Ion Albu. Superioritatea echipei din 
Olteni a ieșit în evidență — în spe
cial — în aplicarea schemelor tactice. 
La „bătaie” a aplicat grupele mobile 
formate în funcție de desfășurarea jo
cului, iar la „prindere” n folosit la 
maximum combinația variată de pase.

i
O veste plăcută 
sportului nostru 
organizează la mijlocul lunii octom
brie o competiție de amploare, eu 
prilejul aniversării a 10 an, de la 
reluarea activității oficiale.

pentru iubitorii 
național : l'.R.O

In majoritatea cazurilor jucătorii echi
pei Drum Nou au tras numai la capă
tul acestor combinații. Disciplina a 
constituit și ea un factor determinant 
în realizarea victoriei.

Avîntul Curcani a fost stăpînită de 
o exagerată autoîncredere. Pe de altă 
parte, unii dintre jucătorii ei (P, Po
pescu, A. Blaga etc.) au fost lipsiți de 
antrenament și desigur că și a- 
ceasta a contribuit la înfrîngere.

In general, la această finală la care 
au participat opt echipe am asistat la 
jocuri viu disputate, iar ceea ce 
bucurai nespus 
elemente tinere 
dezvoltare'9,

m-a 
a fost prezența multor 
cu reale perspectiva de

A fost însă un simplu „foc de paie", 
căci după ce fiecare echipă a marcat 
cîte un gol (A. Vasilc pentru Pro
gresul și A. Szoko pentru Știința) 
partida a luat o întorsătură 
tată. Progresul a continuat să 
foarte bine din punct de vedere 
folosind cu mult succes pivoții 
semicerc (din astfel de situații 
ținut două lovituri de la 7 m 
altă ocazie de gol fructificată

neaștep- 
joace 

tactic, 
de la 
a ob- 
și o 

de A.

V. Dumitrescu de două ori), luînd un 
avantaj care avea să fie decisiv.

In repriza secundă Progresul a con
tinuat să aibă inițiativa, în timp ce 
handbalistele de la Știința acționînd 
nervos au ratat cîteva bune ocazii de 
gol. De-abia în ultimele minute, cam-! 
pioanele au reușit să reducă din han
dicap prin A. Niculescu și A. Szoko. 
Victoria 
meritată.

Progresului este pe deplin 
O mențiune pentru jocul bun

Echipele bucureștene învingătoare
în campionatul masculin
SERIA 1 14—18 (4—8). Joc echilibrat,

D.

AMĂNUNTE
ECHIPEI

IN R.
Invitată la

PRIVIND TURNEUL
FEMININE ȘTIINȚA
8. CEHOSLOVACA

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI 30—15 (18—8). Victorie surprin
zătoare, pentru scorul la care a fost 
realizată, dar totuși pe deplin meri
tată. Știința a constituit o frumoas; 
surpriză prin jocul ei rapid și viguros. 
Studenții au acționat simplu în fața 
semicercului fără să neglijeze însă și 
aruncările de la distanță. Ieșenii s-au 
apărat slab și în plus au ratat foarte 
mult. Aii înscris : Jianu 6, Fabian 5, 
Banciu 5, Bota 4, Stanciu 3, Simescu 
3, Mirea 2, Chica și Ene pentru 

"3, Bobe 
Schmidt

uanuu u,---- - ---------...
3, Mirea '2, Chica și E™ 
Știința, Horobet 5, Kaunerth 
2, Ștefănică 2, Burger, Mirza, 
pentru C.S.M.S.

DINAMO BUCUREȘTI — 
LUL TELEAJEN 25—Î0 (13—9). Pe
troliștii nu au rezistat decît o repriză. 
După pauză,’atacul dinamovist în care 
Moser, Ivănescu și Costaclie I au fost 
cei mai buni a acționat mai clar, iar 
apărarea a fost mai puțin penetrabilă. 
In schimb oaspeții au fost de nere
cunoscut nereușind să mai înscrie decît 
un singur gol.

DINAMO BACĂU — C.C.A. 13—26 
(5—9). Victoria militarilor s-a contu
rat în repriza secundă cînd gazdele nit 
au mai putut face față atacurilor echi
pei bucureștene. (Gh. Dalban-corespon- 
deut).

ȘTIINȚA GALAȚI — RAPID BUCU-

PETRO-

REȘTI , , ____ __
viu disputat în care bucureștenii își 
datorează victoria doar unui ’ plus de 
maturitate și concepție tactică. (V. Pa- 
ladescu-coresp. regional).

SERIA A Il-A
RAPID ORADEA — VOINȚA SI

BIU 10—16 (6—8). Tînăra echipă oră- 
deană nu a rezistat decît o repriză, 
cînd a jucat de Ia egal la egal cu 
redutabila formație sibiană. (I. Ghișa- 
coresp. regional).

DINAMO OR. STALIN — STIINTA 
CRAIOVA 25—12 (7—8). Deși’ au con
dus la pauză, studenții craioveni au 
fost nevoiți să cedeze la scor unei 
echipe mai tehnice -și mai bine pre
gătite. (P. Dumitrescli-coresp.).

STIINTA PETROȘANI — DlNAMO 
TG'. MUREȘ 19—17 (10—8). Joc
foarte disputat, în care gazdele au 
luptat cu multă ambiție pentru un 
rezultat favorabil pe care de altfel 
l-au și obținut. (I. T-udor-coresp.).

STIINTA TIMIȘOARA — TEI1NO- 
METAL TIMIȘOARA 26—12 (13—6). 
Derbiul timișorean a fost tranșat net 
în favoarea studenților, care au avut 
în Jude un foarte bun conducător de 
joc. Tehnometal s-a prezentat foarte 
slab, atacul în special, neconstituind 
în nici un moment un pericol mai 
serios pentru apărarea studenților. (N. 
Nestor-coresp.).

un turneu în R.S. Ceho
slovacă, echipa feminină de handbal 
în 7 Știința P icurești a s’osit la 22 
august 1960.1a Bratislava. A doua zi, 
echipa a efectuat un antrenament șl 
apoi s-a deplasat în localitatea Bytca, 
unde am întîlnit o formație locală din 
liga a Il-a. In deosebită vervă de joc, 
fetele noastre au cîștigat cu 18-4 
(9-2).

In aceeași seara am plecat în ora
șul Zilina, iar a doua zi după o călă
torie de cîteva ore, pe o ,căldură cani
culară am sosit în Oloniue în jurul 
orei 15. La ora 17, am întîlnit o for
mație locală, care ocupă uri loc frun
taș în prima ligă.. Handicapate de o- 
boseală și de faptul că echipa adversă 
folosea ghete cu crampoan'e, la pauză 
formația noastră era condusă cu 3—2. 
Cu un efort de voință, jucătoarele noa
stre își revin în partea a doua a jocu
lui' și obțin în final victoria cu 5—4.

A doua zi ne-am deplasat la Teplice, 
unde am stat pînă la sfîrșitul turneului. 
„Cupa Slovaciei", competiție tradiționa
lă, se organizează anual, cu participarea 
celor mai bune echipe slovace și a unor 
formații de peste hotare. An'.l acesta 

selecționatele orașelaf 
, Trencin

TR. ANDRONACHE

Întovărășeam caravana cîclistă în 
etapa a Il-a a campionatului repu
blican de mare fond, rezervat junio
rilor. La plecare, talentatul alergă
tor Gh. Bădără (C.S.M. Brăila) — pe 
care îl cunoșteam o fire veselă era 
abătut. Arbitrul principal al cursei, 
tov. Ștefan Robert, mi-a explicat! 
„E bolnav. Păcat. Avea mari șanse la 
titlu". Pe traseu. Gh. Bădără ne-a 
uimit pur și simplu : a rulat în per
manență în fruntea plutonului și a 
luat parte de fiecare dată la repeta
tele tentative de evadare. In apro
piere de sosire n-a mai putut rezista. 
In drum spre hotel f-am întrebat:

— De ce ai făcut atîta efort dacă 
nu te simțeai bine ?

— Cind ești angrenat în întrecere 
uiți de dureri. Și apoi, ce fel de 
ciclist este cineva dacă nu dă în 
cursă tot ce poate, dacă nu luptă 
din răsputeri pentru a reprezenta cu

cinste culorile asociației sau clubului 
din care face parte ?“

Gh. Bădără este unul din nume
roșii cicliști cu însușiri proprii tine
rei noastre generații. Să vă numim 
și alții ca Bădără : Ștefan Padiu 
(Petrolul Ploiești), C. Niculescu 
(Victoria), I. Szekely (Voința Cluj), 
Tr. Cojocneanu (Dinamo), C. 
descu (Șc. sp. Or. Stalin), C. 
niuță (Tractorul Or. Stalin), 
Caragea (C.S.M. Brăila), P.

au

Du- 
Să- 
Gh.
Si- 

mion (C.C.A.), N. Chiriacescu (Con
structorul) etc. care au avut o com
portare meritorie.

Tot în această competiție am no
tat însă .și o serie de fapte negative, 
care denotă grave lipsuri în educa
ția sportivilor. Iată-le: M. Dumitres
cu (Voința Ploiești), cîștigătorul ul
timei etape, l-a lovit pe Șt. Marcel 
(Constructorul) pentru că l-a ajuns 
din urmă atrăgînd după el grosul 
plutonului; M. Gurgui (CI. sp. șc.

fond al juniorilor
Buc.) și A. Orban (C.S.M. Cluj), 
refuzat să ia startul în etapa a IV-a
pe motiv că au fost penalizați (în 
mod just, de altfel), iar Gh. Vasiles- 
cu (Victoria), D. Paraschiv (Victo
ria), C. ~ 
Ilie Dincă 
namo) au 
pentru că 
hicule.

Asemenea atitudini nesănătoase 
nu fac cinste cîtuși de puțin asocia
țiilor și cluburilor din care fac parte 
cicliștii respectivi, 
grav, e faptul că 
cu elemente tinere, 
tare, cărora astfel 
frînează progresul, 
pali sînt antrenorii 
că nu au transformat secțiile de ju
niori într-o școală în cadrul căreia 
să se formeze caracterele sportivilor, 
modul de comportare sportivă.

Popescu (Constructorul),
(P.T.T.) și M. Deak (Di- 

fost sancționați cu 30 sec 
au mers în plasa unor ve-

Ceea ce-i mai 
avem de-a face 
în plină dezvol- 

de manifestări le 
Vinovății princi- 
lor, care se pare

au participat i.. .
Olomouc, Martin, Bratislava, 
precum și Știința București-

Turneul celor șase echipe 
pante a fost concentrat ca programa-e, 
în două zile, urmînd ca fiecare să 
țină într-o zi 2—3 jocuri.

Iată rezultatele înregistrate de 
ința București: cu sel. Ofomiic 
(3—2), cu sel. Bratislava 9—6 (4--3), 
cu sel. Trencin 7—2 (4—i). cu Sla
via Senec 8—4 (7—2), cu 
tin 11—2 (5— . ~
rezultate Știința București 
locul I.

Echipa noastră a. obținut victorii în 
cele 7 jocuri disputate în interval de 
8 zile, datorită ttnei pregătiri fizice 
superioare și unui nivel tehnico-tactic 
ridicat. Este dificil de remarcat cineva. 
Totuși, o impresie deosebită au lăsat 
următoarele jucătoare: A. Stark, A. 
Niculescu, 1. Ștefănescu, 1. Nagy, A. 
Szoko și C. Cîrligeanu. Lhi merit deo
sebit Ia acest frumos succes al hand
balului nostru revine prof. N. Nedef 
— antrenor federal — care s-a ocupat 
personal de pregătirea echipei și de 
conducerea ci pe toata durata turneu
lui.

Acest succes confirmă valoarea 
handbalului din țara noastră, dar ne 
obligă să ne pregătim în continuare 
cu tot atîta conștiinciozitate pentru 
ridicarea permanentă a măiestriei și a 
prestigiului de care se bucură peste 
hotare handbalul romînesc.

sus-

Ști-
8—3

sel. Mar-
1). Ca urmare a acestor 

a ocupat

Prof. CLAUDIU ATANASIU 
coordonator tehnic al Clubului 

sportiv Știința București
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„Turtii cicîisl al R. P. Romîne‘% edi(ia i960

Walter Ziegler (R.P.R. tineret) a cîștigat etapa a II~a
•— Rene Heuvelmans (Belgia) și R. P. R. tineret pe primele locuri in clasamentele generale —•

ION TIRIAC SI PERECHEA JULIETA NAMIAN-EVA STANCES»

ORAȘUL STALIN 12 (prin telefon 
de h trimisul nostru). — Ieri, aler
gătorii participanți Ia „Turul ciclist al 
R. P. R.“, ediția 1960, au luat startul 
în etapa a doua: București—Orașul 
Stalin. La ora 13, în Piața Universi
tății s-au strîns mii de spectatori. In 
aplauzele celor prezenți ciclistul bel
gian Rene Heuvelmans a primit tri
coul galben — semn distinctiv al li
derului — pe care l-a cucerit dumi
nică dimineața, cînd a terminat în
vingător prima etapă pe circuit. După 
festivitate, caravana s-a pus în miș
care. Pe arterele Capitalei se aflau nu
meroși spectatori care le-au adresat 
celor 67 rutieri un călduros drum bun. 
La ora 13,30 pe o vreme deosebit de 
frumoasă, s-a dat din Piața Scînteii 
startul tehnic. De-a lungul celor 170 
km am asistat la o dispută încordată, 
care a probat din nou calitățile valo
roase ale rutierilor participanți la 
cursă. Au fost atîtea episoade foarte 
interesante încît cu greu le-am putea 
reproduce pe toate pe spațiul unei cro
nici. îndeosebi, finalul a fost dramatic, 
plin de neprevăzut și de satisfacții 
pentru echipa de tineret a R. P. R., 
care a obținut cu acest prilej suc
cese deosebite. O evadare lungă 
de peste 120 km, o „vînătoa- 
re“ emoționantă între pluton și 
fugari, încercări îndîrjite de a forța 
detașarea de plutonul masiv (efectuată 
de mai mulți cicliști cu șanse la cuce
rirea tricoului galben), o ploaie to
rențială, coborîrea amețitoare a ser
pentinelor Timișului, o nouă tentativă 
realizată de un grup de șase cicliști, 
apoi o serie de pane cărora le-au că
zut „victime" 5 din cei 6 fugari și — 
în sfîrșit — un final pasionant care a 
electrizat spectatorii din tribunele sta
dionului Tineretului din Orașul Stalin. 
Acestea sînt pe scurt cîteva din sec
vențele etapei a Il-a care a avut după 
cum se vede o desfășurare neașteptat 
de agitată. Walter Ziegler învingătorul 
ei merită toate felicitările pentru dîrze- 
nja cu care și-a apărat șansele la sfîr- 
șitul etapei în dispută cu valoroșii 
alergători belgieni care forțau apro
pierea. Să vă relatăm acum cîteva din 
fazele acestei atît de animate etape.

La ieșirea din Capitală, în dreptul 
aeroportului Băneasa, I. Angelescu 
sprintează sec și se desprinde. El este 
urmat de I. Braharu și Gh. Radu
lescu. Plutonul rămîne calm. Nu s-au 
parcurs decît cîțiva kilometri din cei 
170 ai etapei și nimeni nu acordă vreo 
șansă acestei acțiuni. Tocmai pe aces
te „calcule" ale alergătorilor din plu
ton .se biztiie și fugarii. Ei se pun 
serios pe treabă. Fac o „morișcă" 
ștrașnică și la Snagov — cînd ma
șina noastră depășește plutonul — 
au un avans de' 2 min. 30 sec. 1 La 
Ploiești, cînd evadarea nu mai poate 
fi rocotită 6 glumă, fugarii au de-a- 
cuni 3 minute avans. Vremea se schim
bă treptat. Pe cer încep să se profi
leze nori negri prevestitori de ploaie. 
Lă Băicoi avansul fugarilor s-a mă
rit la 5 minute. Plutonul forțează. G. 
Moiceanu, D. Munteanu și I. Gonsfan- 
tinescu inițiază un atac dar cicliștii 
belgieni și cei din echipa R.D.G. im
primă plutonului o alură puternică. 
După cîțiva kilometri grupul lui' G. 
Moiceanu ,este ajuns, tei mai neliniș

Ieri, la Roma
Tamara Press a realizat 
uîi nou record moNial 

la aruncarea discului
Intr-un concurs atletic desfășurat 

ieri la Roma, atleta sovietică Tamara 
Press a realizat un nou record al lu
mii la aruncarea discului, obținînd 
performanța de 57,15 m. Vechiul re
cord era de 57,04 m și aparținea spor
tivei Nina Dumbadze. (Agerpres).

SPARTACUS BUDAPESTA
ÎNVINGĂTOARE LA SIGHIȘOARA
SIGHIȘOARA 12 (prin telefon). In 

primul joc susținut în țara noastră, 
echipa Spartacus Budapesta a întîlnit 
formația locală Voința. După un joc 
foarte frumos, handbaliștii maghiari au 
terminat învingători cu scorul de 
14—11 (6—5).

ION TUB JAN-corespondent 

tiți sînt alergătorii germani, care aii 
de apărat poziția de fruntași în cla
samentul pe echipe. La Cîmpina, ca
ravana este întîmpinată cu entuziasm. 
Prin fața miilor de localnici trec în 
ordine la sprint Gh. Rădulescu, I. Bra
haru și I. Angelescu iar Ia 4,30 min, 
plutonul. La intrarea în Breaza o ba
rieră îi oprește pe fugari 30 sec. iar 
pentru a recompensa parcă pe acești 
curajoși rutieri îi reține și pe urmări
torii lor mai bine de un minut. Astfel 
că distanța dintre evadați și grupul 
masiv nu numai că nu s-a micșorat dar 
chiar s-a mai mărit cu cîteva secunde.

începe urcușul Posadei. Cei trei 
alergători se resimt de pe urma efor
turilor depuse și urcă foarte greu. 
Singur Gh. Rădulescu se pare că arc 
mai multe forțe. El cîștigă sprintul de 
cățărarc, urmat de Braharu și Ange
lescu. Sub presiunea acțiunilor între
prinse de o serie de cicliști romuri 
precum și de alergătorii belgieni și 
germani, distanța dintre pluton și fu
gari se micșorează văzînd cu ochii. 
La Sinaia, unde I. Braharu trece pri
mul la sprint avansul fugarilor este

de numai 1 minut. Pe șosea încep să 
se zărească primii alergători care se 
desprind din grosul plutonului pentru 
a-i ajunge pe Gh. Rădulescu și colegii 
lui de acțiune. V. Dobrescu, W. Zieg
ler și Lothar Holme se află acum la 
cîteva sute de metri de fugari. înciu
dat de faptul că eforturile făcute de-a 
lungul a 120 km. ar putea să fie inu
tile Gh. Rădulescu se desprinde de 
Angelescu și Braharu. Acest ultim efort 
nu reușește însă să-1 mențină în frun
te și el este ajtms de grupul urmări
tor. Plutonul se află Ia 2 —300 m și 
din el încep să se „rupă" alți și alți 
alergători care se atașează grupului 
fruntaș. Printre cei care forțează se 
află și Rene Heuvelmans. Lucrurile nu 
s-au liniștit. Se încearcă noi acțiuni. 
Walter Ziegler fuge dar este prins. La 
Azuga începe să plouă. La început 
mai liniștit și apoi din ce în ce mai 
tare. La intrarea în Predeal plutonul 
este compact. Norii au coborît pînă 
la ...nivelul șoselei și ploaia devine 
torențială. Deși este numai ora 17 a- 
proape că s-a întunecat. Cu toată 
ploaia un grup de spectatori îi încu
rajează pe rutieri. începe coborîrea 
serpentinelor Timișului. G. Moiceanu 
să răstoarnă, însă va relua alergarea. 
In frunte se formează un grup de 
6 alergători (W. Ziegler, Lothar Hohne, 
Gh. Galcișcă, Hans Scheibner, G. Ba- 
citt și I. Cosma) care coboară cu o 
viteză extraordinară deși șoseaua este 
umedă. Cei șase rutieri iau un avans 
de pesfe 500 m la această coborîre. 
In zare se profilează Postăvarul înfă
șurat intr-o eșarfă de nori, ceea ce

FOTBAL PE
ETAPA FINALA

A CAMPIONATULUI U.R.S.S.

La sfîrșitul săptămîmi trecute s-au 
desfășurat jocurile din cadrul etapei 
a treia a turneului final pentru de
semnarea campioanei unionale. La 
Kiev, echipa dinamoviștilor din loca
litate a întrecut cu un scor sever 
(4—0) pe Ț.S.K.A-, victorie care le-a 
permis acestora să treacă pe locul II 
în clasament. Intîlnind pe dinamoviștii 
din Moscova, campioni unionali, Loko
motiv Moscova a cîștigat cu 4—1. 
Fruntașa clasamentului, Torpedo Mos

egalitate (1 — 1) 
din Rostov —

cova, a terminat la 
cu echipa militară 
S.K.A.

1. Torpedo
2. Dinamo Kiev
3-4. S.K.A. Rostov
3—4. Lokomotiv
5. Dinamo Moscova
6. T-S.K.A.

In turneul pentru 
Admira Iteeț Leningrad 
Moscova pe Spartak cu 

3 2 1 0 6:1 5
3 2 0 1 9:3 4
3 0 3 0 2:2 3
3 1 1 1 7:7 3
3 1 0 2 2:5 2
3 0 1 2 0:8 1

acuri-le 7—12, 
a întrecut la 
1—0.

înseamnă că vremea nu se va în
drepta. Intrarea în Orașul Stalin se 
face pe o nouă variantă. Șoseaua este 
acoperită cu piatră colțuroasă. Ploaia 
a stat, dar un nou impediment, vine 
să-i supună pe cicliști la eforturi. Pe 
distanța de cîteva sute de metri sparg 
pe rînd Gh. Calcișcă, Hans Scheibner,
1. Cosma, Lothar Hbhne (care conti
nuă să ruleze pe geantă și pierde evi
dent contactul cu fruntașii) și O. 
Baciu. In față a rămas doar Walter 
Ziegler, care pedalează cu peste 45 
km pe oră spre linia de sosire. In 
spate plutonul înșirat pe cîteva sute 
de metri este condus puternic de 
purtătorul tricoului galben Rene Heu
velmans. Pe străzile Orașului Stalin 
bătălia se desfășoară cu îndîrjire. 
La intrarea pe stadionul Tineretului 
tînărul rutier Walter Ziegler mai păs
trează un avans de 100 m și reușește 
să cîștige această pasionantă etapă. 
Iată ordinea sosirii : 1. W. Ziegler 
(R.P.R. tineret), 4 h 33:27 (timp cu 
bonificație 4 h 32:27), 2. Rene Heu
velmans (Belgia) 4 h 33:40 (timp cu 
bonificație 4 h 33:10), 3. Victor Van 
Scliil (Belgia), 4. L. Zanoni (R.P.R. 
I) același timp cu R. Heuvelmans,
5. I. Braharu (R.P.R. tineret) 4 h 
33:47, 6. C. Moiceanu (Victoria) 4 h 
33:51, 7. Jiirg Grunzig (R.D.G.), 8. 
V. lonescu (Voința I) același timp cu 
C. Moiceanu, 9. Manfred Briining 
(R.D.G.) 4 h 34:00, 10. S. Duță
(R.P.R. tineret), 11. Ludovic Arany 
, R.P.U.), 12. Ferenc Horvath (R.P.U.), 
13. G. Moiceanu (R.P.R. I), 14. D. 
Constantin (C.P.B.), 15. Anton Ukmar 
(R.P.F.I.) același timp cu Manfred 
Briining.

Clasamentul etapei pe echipe: 1. 
R.P.R. tineret 13 h 41:14, 2. Belgia 
13 li 41:20, 3. R.P.U. 13 h 42:10.

Clasamentul general individual după 
două etape: 1. Rene Heuvelmans
(Belgia) 6 h 23:42, 2. Walter Ziegler 
(R.P.R. tineret) 6 h 23:59; 3. Ludovic 
Zanoni (R.P.R. I) 6 h 25:12, 4. I. 
Braharu (R.P.R. tineret) G h 25:19,
5. C. Moiceanu (Victoria) 6 h 25:23,
6. Jbrg Grunzig (R.D.G.) 6 h 25:23,
7. Manfred Bruning (R.D.G.) 6 h
25:32, 8. S. Duță (R.P.R. tineret) 
6 h 25:32, 9. Ludovic Arany (R.P.U.) 
același timp, 10, G, Moiceanu (R.P.R. 
I) același timp, 11. Ferenc Horvath 
(R.P.U.) același timp, 12. Geza Torbk 
(R.P.U.) 6. h 25:42, 13. Victor Van 
Schil (Belgia) G h 25:53, 14. V. Io- 
nescu (Voința I) 6 h 26:04, 15. Gh. 
Rădulescu (C.C.A.) 6 h 26:07.

Și acum clasamentul general pe 
echipe: 1. R.P.R. tineret 19 h 15:50,
2. Belgia 19 h 16:37. 3. R.P.U. 19 
h 16:46, 4. R.D.G. 19 h 17:47, 5. 
R.P.R. I 19 h 17:54, 6. Victoria 19 h 
18:27, 7. C.C.A. 19 h 20:11, 8. Voința 
I 19 h 21:13, 9. Voința II 19 h 22:32,
10. Olimpia Orașul Stalin 19 h 23:38,
11. R.P.F. Iugoslavia 19 h 27,50, 12. 
G.P.B. 19 h 27:51, 13. Suedia 19 h 
41:08.

Azi se desfășoară etapa a IlI-a pe 
ruta Orașul Stalin — Sibiu iar 
miercuri etapa a IV-a Sibiu — Hune
doara.

1IR1STACHE NAUM |

O NOUA VICTORIE PENTRU 
TOTTENHAM

In etapa de sîmbătă a campionatu
lui englez derbiul l-a constituit întîl- 
nirea Arsenal—Tottenham, cîștigată 
de ultima cu 3—2. Wolverhampton a 
fost învinsă în deplasare de Everton 
cu 3 — 1. Alte rezultate: Birmingham- 
Preston 1—3, Blackburn—Aston Villa 
4—1, Cardiff—Nottingham 1—3, Chel
sea—West Flam 3—2, Manchester
U.—Leicester 1—1, Newcastle—Man
chester C. 1—3, Sheffield—Fulham 
2—0, West Bromwich—Burnley 0—2.

REIMS ÎNTRECUTA DE LENS!

Dintre rezultatele înregistrate în cea 
de a patra etapă a campionatului Fran
ței reține în primul rînd atenția în- 
frîngerea suferită de echipa campioa
nă, Reims, în meciul cu Lc.is: ()--2. 
Monaco a obținut cea de a 4-a victo
rie consecutivă, întrecînd cu 1—0 pe 
Rouen. Alte rezultate: Sedan—St. 
Etienne 2—2, Nancy—Grenoble 1-- 1, 
Angers—Nîmes 4—2, Stade Fran- 
țais—Rennes 3—1, Le Havre—Valen
ciennes 0—1, Lyon—Nice 4—3, Limo-

CAMPIONI Al
Numerosul public, care a luat cu 

asalt tribunele neîhcăpătoare de Ia 
Centrul de antrenament nr. 2, a avut 
prilejul să urmărească în partida Ti
riac—Gh. Viziru o întrecere specifică 
de campionat. Schimburi palpitante de 
mingi, evoluții interesante de scor, 
luptă dîrză. Meciul, fără a străluci ca 
valoare tehnică, a oferit uneori faze 
de un nivel mulțumitor.

Victorios a ieșit Ion Țiriac (Dinamo 
București) în patru seturi: 6-2. 5-7, 
9-7, 6-4, care a devenit astfel pentru 
a doua oară consecutiv campion al 
țării. După ce și-a adjudecat primul 
set — fiind mai mobil și venind mai 
des la fileu, Țiriac conduce și în setul 
următor cu 4-2. Gh. Vizirii (C.C.A.) 
este însă mai atent, plasează cu exac
titate mingile, reușește să-1 paseze de 
cîteva ori pe Țiriac și cîștigă setul- 
In cel de al treilea, Gh. Viziru începe 
foarte tare, atacă cu hotărîre și con
duce detașat: 3-0. Apoi, în mod inex
plicabil, Vizirii se retrage în apărare, 
ceea ce dă posibilitatea adversarului 
său să preia inițiativa și să remonte
ze la 3-2. Din nou, Viziru insistă, ter
mină decisiv mingile și ia avantaj: 
4-2, 5-2, 5-3. Intîlnirea devine de o 
dîrzenie neobișnuită. In ghemul ur
mător Viziru are 30-0, dar o minge 
care a atins filetil, trimisă de Țiriac, 
mi poate fi reluată de Viziru și aces
ta — nervos — pierde apoi trei punc
te la rînd și scorul devine 5-4. In 
ghemul 10, Țiriac protestează la două 
decizii dictate cu nehotărîre de arbi
tru și nu mai vrea să continue jocul. 
Revine însă pe teren și din nou se 
dedă la manifestări nesportive, lovind 
și aruneînd cu racheta de pămînt. De 
asemenea, Gh. Viziru trimite inten
ționat o minge în tribune. De la 5-5, 
ambii jucători conduc pe rînd, Țiriac

Campionatul republican de șah

La jumătatea întrecerilor semifinale
întrecerile semifinalelor campiona

tului republican de șah au trecut de 
jumătatea desfășurării lor și o dată cu 
apropierea „finișului" lupta pentru ca
lificare devine tot mai interesantă. 
După cum se știe, din fiecare grupă 
urmează să se califice în finală cîte 
4 concurenți.

In prima grupă bucureșteană s-a 
produs o primă ciocnire între frun
tași : Drimer l-a învins pe Gavrilă în 
runda a 7-a. Troianesctt a mai acumu
lat o victorie (la Opriș) și a întrerupt 
în poziție complicată cu Gavrilă. Șan
se la calificare prezintă acum și Bon
doc, după alte două victorii consecu
tive (ia Cernea și Duță). Iată cîteva 
rezultate : Rotaru—Gavrilă ,A—*A» 
Buza—Jancso */2—'/2 (întrerupte) ; 
Halic—Rotaru 0—1, Deneș—Buza 
0—1, Jancos—Linția 1—0 (runda a 
7-a) ; Stanciu—Opriș ]/2—*/2, Linția— 
Deneș 0—1 (rund a 8-a). în cla
sament: Troianescu 6‘/2 (1), Drimer 
6 (1),Bondoc 6, Gavrilă 5*/2 (1), Jan
cso 5 (1), Halic, Buza 4 (1) etc.

Mult mai complicată este lupta în 
ă doua grupă. Aci cu șanse luptă cel 
puțin 6 concurenți. Iată principalele 
rezultate : Buzoiantt-Ungureanu 0—1, 
Varabiescu—Alexandrescu 1—0, Pav
lov—Muller 1—0, Malcoci—Schwartz 
1—0, Seirnea nu—Georgescu */2-^-*/2. 
Szabo—Braunstein 0—1, Nestorescu— 
Gunsberger 0—1 (runda a 7-a) ; Ungu- 

ges—Racing 0—1, Toulouse—Troyes 
3—3.
1. Monaco 4 4 0 0 10:1 8
2. Racing 4 3 10 14:7 7
3. Lvon 4 3 0 1 9:5 6

Reims, Nice, Le Havre, Sedan, Tou
louse — cu cite 5 p., Nancy, St. Eti
enne, Stade Franțais, Lens, Valen
ciennes, Angers — cu cîte 4 p-, Ren
nes — cu 3 p., Nîmes și Rouen —- 
cu cîte 2 p„ Limoges, Grenoble și 
Troyes, care au realizat cîte un sin
gur punct.

A TREIA ETAPĂ ÎN AUSTRIA

Rapid Viena, care acumulase patru 
puncte din două etape, a realizat du
minica trecută o nouă victorie (2 — 1 
cu Austria Salzburg), astfel că se 
află singură în fruntea clasamentului 
cu 6 p. O urmează Siemmering, care 
în cea de a treia etapă a terminat la 
egalitate (0—0) cu Wacker. Alte re
zultate : Graz—Vienna 3—0, W.A.C.— 
Linz A.S.K. 4—2, Wiener Neustadt— 
Dornbirn 5—0, Schwechat—S.V.S- 
Linz 1—1, Austria Viena—Wiener 
Sport Klub 3—1.

TĂRII LA TENIS
fiind acela care cîștigă setul al trei
lea și apoi și pe al patrulea.

In ultima parte a partidei. Țiriac 
a acționat aproape fără greșeală, ex- 
celînd mai ales în servicii foarte pu
ternice din prima minge, fapt care i-a 
adus puncte prețioase. Ca manieră de 
joc, credem că Țiriac trebuia să atace 
mai mult, așa cum a procedat în ul
timul set- Cît despre Gh. Viziru el 
a jpcat destul de bine, dar nu și-a 
păstrat calmul tocmai în momentele 
decisive. In ceea ce privește atitudi
nile nesportive avute de Țiriac, soco
tim că F.R.T. nu se va limita numai 
la observațiile făcute în pauza mec'u- 
lui, ci va lua măsuri de sancționare 
exemplară pentru intronarea și pe te
renurile de tenis a unei comportări cu 
adevărat sportive și de respect pentru 
public. Și Viziru se face vinovat de 
abateri și menționăm că după ce a 
sărutat pe învingător la sfîrșitul me
ciului, la intrarea în vestiare și-a 
spart racheta I... Două gesturi care nu 
se împacă unul cu altul.

Finala de dublu femei a fost o sim
plă formalitate, ea revenind cu ușu
rință perechii Julicta Namian—Bva 
Stăncescu (Progresul București) care 
a învins în două seturi : 6-0, 6-2, cu
plul Mina Ilina—Mariana Nasta (Pe
trolul Pitești, Progresul București).

Ultima finală, cea de dubiu mixt, a 
fost întreruptă după disputarea unul 
singur set. Mina Iltna și I. Țiriac au 
cîștigat cil 6-4 la Julieta Namian— 
Caraiulis. Meciul va continua azi de ■ 
la ora 16 pe terenul Centrului de an
trenament nr. 2.

Turneul de consolare la simplu mas
culin a revenit tînărului Petre Măr- 
mureanu (Progresul București) <_arc 
l-a învins pe Ion Bitrcescu (C.C.A.) 
cu 6-2, 3-6, 7-5.

C. COMARNISGHl

reanu—Varabiescu >/2—'/2, Alexan- 
dresett—Pavlov */2—'/,, Georgescu— 
Malcoci 1—0, ilratinsfein—Seimeanu 
0—1, (runda a 8-a). In clasament : Un- 
gureanu 6’/2, Pavlov, Georgescu 5‘/2, 
Varabiescu 5, Szabo 4‘/2 (o partidă 
întreruptă cu avantaj la Gunsberger), 
Braunstein 41/,. De notat că Szabo și 
Ungitreantt au o partidă mai puțin ju
cată

■Ar
SIBIU, (prin telefon). — După 9 

runde, în fruntea clasamentului se 
află tînărul ploieștean Fl.. Gheorghiu 
cu 7 p. Printre învinșii săi este și 
maestrul Reicher. Nacht, după remize 
cu Soos și Alexandrescu, a fost ajuns 
de ultimul, amîndoi avînd 6</2 p Ur
mează: Soos și Bozdoigliină 5 I'D., 
Nagy și Erdeuș 4>/2 (2), Horvaili 
4’/2 (lj> Reicher 41/, etc. (M. Vlădo- 
ianm și C. Pitariu — corespondenți)

BAOAU (prin telefon). — In clasa
mentul semifinalei, după 7 runde, con
duce Bălanei cu 6 p„ urmat de NU 
coleanu 5‘/2, M. Rădulescu și Weis
man 5, Partos 4*/?, Marcovici 4 (1), 
Pușcașii 4. (A. Arominesei — coresp.)<

Șahiștii romini 
peste hotare

Turneul internațional de șah care 
se desfășoară în localitatea balneară 
Bad Salzungen din R. D. Germană 
a ajuns la runda a 8-a. Șahistul ro- 
mîn C. Radovici este pînă acum ne
învins, fiind clasat la */2 punct de1 
cei doi lideri Drozd (R. P. Polonă)' 
și Praehov (R. P. Bulgaria), ambii 
cu cîte 4>/2 p. Urmează în clasament: 
Radovici (R.P.R.), LutikoV (U.R.S.S.), 
Fuchs și Maiich (R.D.G.) 4 p., Len
gyel (R. P. Ungară), Golz (R. D. G.) 
și Jezek (R. S. Cehoslovacă) p., 
Liebert (R.D.G.) și Popov (R. P. 
Bulgaria) 2‘/2' p., Berthold (R.D.G.)' 
2 p. Radovici are o victorie la Liebert 
și remize cu Maiich, Fuchs, Jezek, 
Praehov, Berthold și Poipov. Luni sea
ra, în runda a 8-a, Radovici a remi
zat cu campionul bulgar Popov,

★

In cursul zilei de azi urmează să 
ipărăsească țara maestrul sportului 
T. Ghițescu, invitat să participe ia un 
important turneu internațional de șah 
organizat de federația de specialitate 
din R. S. Cehoslovacă. Turneul se va 
desfășura la Marianske Lazne.


