
Spor la învățătură, dragi elevi!
Intr-un cadru sărbătoresc își des

chid astăzi porțile școlile ele
mentare, profesionale și rpedii de 

pe întreg cuprinsul țării. Este o zi mult 
așteptată, ziua revederii cu profesorii 
și colegii — pentru elevii mai mari — 
și aceea a emoțiilor pe care le în
cearcă cei mai mici elevi, care pășesc 
astăzi pragul școlii.

După o vacanță plină de voioșie, 
petrecută — prin grija părintească a 
partidului și guvernului — la munte 
sau la mare, pionierii și școlarii revin 
astăzi în cadrul școlilor lor dragi, cu 
puteri noi. îi așteaptă săli de clasă 
luminoase și spațioase, laboratoare și 
ateliere înzestrate cu utilaje moderne, 
săli de gimnastică și baze sportive 
frumos amenajate. îi așteaptă în ace
lași timp, numeroase cadre didactice 
care sînt gata să le împărtășească 
din cunoștințele lor, să-i pregătească 
cît mai temeinic pentru viață, pentru 
a deveni vrednici constructori ai so
cietății noastre noi.

Elevii din clasele I—VII — la fel 
ca și părinții lor — au inima 
plină de bucurie. Prin grija ne
mărginită a partidului și guvernului, 
ei, elevii din clasele I—VII, vor primi 
gratuit manualele școlare. Iar astăzi, 
în ziua deschiderii cursurilor, o dată 
cu urarea de „bun venit, dragi elevii", 
școlarii vor primi și manualele după 
care vor învăța anul acesta. Și nu în
cape îndoială că elevii vor ști să răs
pundă acestui minunat dar prin re
zultate cît mai frumoase la învăță
tură, prin disciplină, printr-o compor
tare care să le facă cinste.

Paralel cu învățătura, principala lor 
preocupare, elevii vor desfășura și a- 
nul acesta o bogată și variată acti
vitate sportivă. Nu este vorba de orele 
de colectiv sportiv în care elevii se

Strălucita victorie a sportului sovietic la J. O. de la Roma 
a produs o uriașă impresie în întreaga lume

— Revista presei internaționale —
ANGLIA

întreaga presă engleză comentează 
pe larg succesul sportivilor sovietici 
obținut la cea de-a 17-a ediție a Jocu1- 
rilor Olimpice de la Roma. în comen
tariul său, ziarul „Yorkshire Post" 
subliniază că sportivii Uniunii Sovie
tice au arătat și la aceste Jocuri o

VIU INTERES PENTRU
Nu s-a stins încă bine ecoul suc

ceselor obținute de către tinerii din 
regiunea Stalin, Cluj, Oradea, Baia 
Mare, Hunedoara și R.A.M. în cadrul 
Concursului cultural-sportiv și iată că 
tinerii din aceste regiuni participă la 
o altă întrecere de mase. Noua com
petiție se intitulează — după cum am 
mai anunțat — „Cupa Agriculturii".

Aflată la cea de a doua ediție a 
sa, „Cupa Agriculturii" a stîrnit inte
res chiar de la începutul desfășurării 
ei. Numeroasele știri pe care le pri
mim din Zalău, Gherla, Beiuș, Reghin, 
Rupea, Gheorghieni, Aiud, Șomcuta, 
Chișineu Criș și alte localități ne a- 
rată că participarea la această com
petiție de mase este superioară atît 
din punct de vedere numeric cit și 
din cel al pregătirii concurenților față 
de ediția anterioară.

Prima etapă a început la data de 
15 iunie și s-a încheiat la începutul 
acestei luni. In această perioadă, după 
ce au fost desemnați campionii pe a- 
sociație, au avut loc întrecerile inter- 

pregătesc și fac sport de performanță, 
ci, in primul rînd, de orele de clasă. 
Materialele sportive (care au comple
tat inventarul și așa destul de bogat), 
sălile de gimnastică și, terenurile 
de sport aje școlilor le stau la dis
poziție.

Ca și în anii precedenți, din rîndu- 
rile elevilor vor fi selecționați zeci de 
mii de tineri care vor frecventa sec
țiile celor aproape 50 de școli spor
tive de elevi, a cluburilor sportive 
școlare unde, sub îndrumarea unor 
tehnicieni și antrenori cu înaltă cali
ficare, își vor desăvîrși pregătirea, 
vor căpăta bogate cunoștințe care să 
le înlesnească drumul către măies
tria sportivă. In afara acestora, alte 
zeci de mii de elevi vor lua startul 
la primele întreceri din cadrul cam
pionatelor republicane rezervate ele
vilor de la școlile medii și profesio
nale. Aceste campionate vor fi orga
nizate ca și anul trecut, la atletism, 
natație, volei, baschet, handbal și 
gimnastică (cu etapă finală), precum 
și Ia alte discipline sportive (ca de 
pildă schiul), care se vor opri Ia e- 
tape regionale.

Iată, așadar, o parte din perspectivele 
noului an de învățămînt ce se inau
gurează astăzi. Perspective dintre cele 
mai frumoase, nevisate și imposibil de 
realizat în anii întunecați de dinaintea 
Eliberării patriei noastre. Astăzi însă, 
în țara noastră, unde puterea aparține 
poporului — condus de partid —, ti
nerele vlăstare, au toate condițiile pen
tru a-și vedea îndeplinite și cele mai 
mărețe .visuri.

Cu prilejul deschiderii noului an 
școlar, adresăm tuturor elevilor ura
rea noastră de spor la învățătură și 
succese dintre cele mai frumoase pe 
terenurile de sport I 

înaltă măiestrie și o dîrzenie deose
bită.

Comentatorul remarcă dintre atleții 
sovietici pe cîștigătorul probei de să
ritură în înălțime Robert Savlakadze 
și pe fondistul Piotr Bolotnikov. El 
arată că „atletismul american a pri
mit o serioasă lovitură la Jocurile de 
la Roma. Fără atleții negri care sînt 
incluși în formație ca Johnsson, Wilma

„CUPA AGRICULTURII”
asociații, pe centre de comună. In pre
zent au loc întrecerile care vor da 
campionii de raion la următoarele dis
cipline sportive: atletism (băieți și 
fete), volei (băieți și fete), popice și 
fotbal.

Consiliile asociațiilor sportive sătești 
ale căror echipe și sportivi au cîștigat 
dreptul de a participa la finala pe 
raion, au datoria de a se ocupa în
deaproape de pregătirea lor. De ase
menea, nu trebuie neglijată nici pre
gătirea educativă a finaliștilor. Tri 
această direcție, consiliile asociațiilor 
sportive, îndrumate de organizațiile de 
partid, vor solicita ajutorul cadrelor 
didactice din comună.

Luînd toate măsurile din timp, pre
gătind cu atenție concurenții atît din 
punct de vedere tehnic cît și educativ, 
rezultatele finale pe raion se vor ri
dica la un nivel superior. In felul 
acesta vom reuși să asigurăm și pen
tru etapele următoare, cea regională 
și ultima, cea interregională, o parti
cipare la un nivel ridicat.
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1 OILE OE NATATIE
Astăzi încep campionatele de seniori ® Rapid București, C.F.R. Arad 

și Voința Timișoara în turneul de calificare pentru categoria A la polo

’ Nici un detaliu de organizare n-a 
'lost omis în vederea „finalelor" care 

(încep astăzi la ștrandul Tineretului: 
de la tribuna cu peste 1000 de locuri, 
special amenajată, și pînă la verifica
rea tuturor cronometrelor. In cursul 1 zilei de ieri au sosit și ultimii con- 
curenți, așa îneît, nu se așteaptă decît 
startul în prima cursă: 100 m spate 
masculin; după care, timp de patru 
zile, arbitrii vor înregistra sosirile în

39 de probe-serii, semifinale (unde va 
fi cazul) și finale.

„CAPETE DE AFIȘ"
Clanță sau Mitrofan? Sanda Iordan 

sau Florentina Rambosec? Iată cele

Rudolph, Davis, Calhoun, Boston și 
alții, echipa de atletism a S.U.A. nu 
ar fi putut obține victorii în această 
competiție".

„In timp ce acești sportivi negri 
aduc glorie țării lor peste hotare, se 
spune în articol, compatrioții lor de 
culoare din sudul S.U.A. mor aproape 
de foame și sînt supuși la umilințe".

Ziarul „Daily Post", care apare la 
Liverpool, publică un comentariu des
pre încheierea Jocurilor Olimpice cu 
un titlu mare pe întreaga pagină: 
„Rusia campioana Jocurilor Olimpice". 
In cronică se arată că echipa U.R.S.S. 
a ocupat din nou primul loc în clasa
mentul medaliilor de aur.

SUEDIA

Ziarele din Stockholm fac bilanțul 
Jocurilor Olimpice de vară încheiate 
duminică la Roma.

„Comentatorii sportivi sînt unanimi 
în părerea că sportivii Uniunii Sovie
tice, după J.O. de la Melbourne, nu 
numai că și-au menținut superioritatea 
în întrecerea cu echipa S.U.A., dar 
ei au demonstrat acum o superioritate 
și mai evidentă ca în trecut", scrie 
ziarul „Stockholms Tidningen". Atît 
în lupta pentru medalii cit și în cea 
pentru puncte echipa U.R.S.S. a obți-

(Continuare în pag- a 4-a) 

Rodnica activitate a comisiei de propagandă 
și educație din regiunea Cluj

două mari semne de întrebare cu largă 
circulație printre tehnicienii și amatorii 
de pronosticuri, recrutați, bineînțeles, 
din marea familie a celor care îndră
gesc acest sport. Intr-adevăr, primii 
doi sînt cei mai valoroși reprezentanți 
ai brasului romînesc, iar lupta lor pe 
distanța de 200 m, întotdeauna pasio
nantă, va decide și anul acesta pe 
cel mai bun. In ceea ce ne privește

Așa vor arăta serile la ștrandul Tineretului incepind de astăzi și pină duminică.

la actuala ediție, noi vom acorda cre
ditul nostru lui Mitrofan, care, în 
afara unei pregătiri ceva mai temei
nice, se prezintă la start și cu avan
tajul de a-și fi încercat, recent, forțele 
cu elita brasului mondial. Cui îi va 
reveni, însă, tricou] de campion la 
sfîrșitul probei de 100 m bras ? După 
toate probabilitățile nici lui Mitrofan, 
nici lui Oanță. Ci înotătorului Alex. 
Schmaltzer, care a acordat acestei 
curse o atenție specială. El este, de 
altfel, și primul brasist al nostru 
care, cu o lună în urmă la Cluj, a reu
șit să atingă timpul standard (1:15,0) 
fixat la 1 mai 1957, cînd brasul „sub
marin" fusese interzis. Discutînd des
pre această probă este prudent să nu 
neglijăm nici șansele lui Alex. Popescu, 
care și-a manifestat dorința de a se 
număra printre participant.

Brasul feminin are doar două pro
tagoniste, atît la 100 m cît și la 200 
m: Sanda Iordan și Fior. Rambosec. 
„Duelul" lor a pasionat cu prilejul na
ționalelor de juniori, va entuziasma, 
sîntem siguri, și de data aceasta. Cu 
trei săptămîni în urmă victoria a re

venit (surprinzător) Florentinei Ram
bosec. Acum ?... Este foarte greu de 
apreciat. N-am putut s-o aflăm nici 
de la una nici de la cealaltă. întrucît 
ambele concurente afișează o reținere 
ușor Je înțeles...

Evoluția lui Alex. Popescu este aș
teptată și ea cu viu interes. Deși 
fără adversar serios în probele de 
fluture, Al. Popescu, abia întors de 

ia Roma, și-a continuat pregătirile cu 
seriozitate, simțind, se pare, că recor
dul țării (Al. Popescu — 2:24,3 — 16 
mai I960) nu este o „stîncă" de ne
învins.

Iată programul primelor două zile 
de concurs: ASTAZI, ora 10: Seriile 
probelor 100 m spate (m), 100 m liber 
(f), 1500 m liber (m), 4x100 m mixt 
(f); ora 12: sărituri impuse de 
la trambulină (m-|-f). De la ora 18,30, 
serii la 100 m liber (m), 400 m liber 
(f), 200 m bras (m), 100 m fluture 
(m), 4x200 m liber (m). MIINE, 
ora 10: serii și semifinale la 400 m 
liber (m), 200 m bras (f), 200 m 
fluture (m), 100 m liber (f), 200 in 
bras (m), 4x100 m mixt (m). Ora 17: 
sărituri liber alese de la trambulină 
(m-rț-f). De la 18,30: finale la 100 m 
spate (m), 100 m fluture (f), 1500 
m liber (m), 4x100 m mixt (f) și 
semifinale la 100 ra bras (f) și 100 
m bras (m). La sfîrșitul fiecărei zile 
de concurs este programat cite un 
meci de polo în cadrul turneului de 
calificare în cat. A, la care participă 
echipele Rapid București, C.F.R. 
Arad și Voința Timișoara.

G. NICOLAESCU

Au sosit „olimpicii"

Cei trei sportivi romîni care au cucerit la Roma medalii de dur: I. Duinjitresfciu 
£tir[, E^vuleșcu (luple)^ £» I^lșnda Balaș (atletism).

" ' Eâta; fiii. Dumitru,

Sub îndrumarea Consiliului re
gional U C.F.S. Cluj, comisia re
gională de propagandă și educa
ție a înregistrat în cursul acestui 
an o serie de succese care au con
tribuit în mare măsură la popu
larizarea și dezvoltarea mișcării 
sportive de mase.

Astfel, în întreaga regiune au 
fost confecționate numeroase foto
montaje și panouri 
re, vitrine sportive 
permanent în scopul 
cît mai mulți tineri 
practicarea sportului. 
Beclean, de pildă, au 
ționate 74 de fotomontaje și„ pa
nouri cu aspecte din viața spor
tivă a regiunii și a patriei noastre. 
In raionul Năsăud s-a introdus 
la stația de radioficare emisiunea 
locală „De vorbă cu sportivii", iar 
în raionul Dej s-au prelucrat nu
meroase conferințe cu caracter 
sportiv și educativ, la care au 
participat peste 6000 de auditori.

De o largă popularitate s-au 
bucurat cele 10 „concursuri-ghici-

mobilizatoa- 
cu caracter 
de a atrage 
și tinere în 

In raionul 
fost confec-

sport, organi- 
Sărmaș, Bc-

toare" pe teme de 
zate în raioanele 
clean, Gherla, Turda ș.a. Remar
căm inițiativa comisiei regionale 
de propagandă și educație de a 
organiza asemenea concursuri în 
mediul sătesc.

Rezultate frumoase s-au obținut 
și în ce privește organizarea de 
„duminici sportive", în special în 
raioanele Dej, Gherla, Năsăud și 
Luduș, precum și în organizarea 
„săptămînii cărții și filmului 
tiv".

în cursul trimestrului III 
luat măsuri de a se organiza 
tămîna cărții sportive" în 
raioanele regiunii, în care 
se vor amenaja numeroase 
duri cu cărți la terenurile 
sport și în diferite librării.

Remarcăm că în marea majori
tate a asociațiilor sportive din re
giunea Cluj se organizează săp- 

tna- 
pre-

spor-

s-au 
„săo- 
toate 
scop 
stan- 

de

giunea Cluj se organizează 
tămînal citirea în colectiv a 
terialelor mai importante din 
sa sportivă.

O măsură asemănătoare 
luat și în ceea ce privește

pindirea presei sportive. Astfel, 
s-a mărit numărul abonamentelor 
la publicațiile sportive.

Slab se desfășoară munca de 
răspîndire a cărții și presei spor
tive în raioanele Aiud, Bedean, 
Zalău și Luduș, unde atît orga
nele U.C.F.S., comisiile de propa
gandă și educație ale acestora, 
precum și centrele de difuzare a 
presei nu acordă atenția cuvenită 
acestei probleme.

Pentru popularizarea rezultate
lor sportivilor din regiunea noa
stră în competițiile republicane și 
internaționale, s-a organizat o ex
poziție volantă de 15 panouri, 
care a putut fi văzută pînă în 
prezent în orașele Cluj și Gherla, 
în momentul de față ea se află 
în raionul Dej. Expoziția a stîrnit 
un viu interes în rîndurile oame
nilor muncii, tineretului și spor
tivilor și va trece pînă la 30 sep
tembrie prin 
giunii Cluj.

toate raioanele re-

s-a 
răs-

VALERIA 
ALEXANDRU

BORZA
MOMETE—coresp.



Pregătiri pentru întîlnirea 
cu echipa de tineret a R. P. Ungare

de atîtea 
boxerilor

Sala Floreasica II, în care 
ori au avut loc pregătirile 
noștri fruntași, a fost preferată și de 
data aceasta de către pugiliști. Numai 
că acum nu este vorba de boxerii pri
mei noastre garnituri, ci de selecționata 
de tineret a R.P. Romîne, care — după 
cum se știe — Ia 25 septembrie va întîl- 
ni la Budapesta formația de tineret a 
R.P. Ungare. Spectatorii ocazionali, 
care nu vor să scape prilejul de a ur
mări antrenamentele speranțelor boxu
lui nostru, au deseori prilejul să urmă
rească „dueluri" foarte frumoase în 
care, fapt îmbucurător, primează ele
mentele de tehnică. Antrenorii Ion Chi
ri ac și Florea Costin fac tot ce e po
sibil pentru ca tinerii noștri pugiliști 
să acumuleze cît mai multe cunoștințe 
de tehnică. Este drept că sarcina an
trenorilor e oarecum ușurată datorită 
faptului că în Iotul de tineret au fost

de elemente de
faptului că în Iotul 
introduse o seamă

Actualități
• întîlnirea amicală între echipele 

Progresul și Constructorul, care urma 
să se desfășoare astă-seară pe stadio
nul Progresul, a fost amînată pentru 
sîmbătă seara, pe același teren.

• De curînd a avut loc în orașul 
Vaslui o interesantă reunidne de box, 
în cadrul căreia au evoluat cîțiva 
boxeri fruntași din orașul Iași. In 
deschiderea galei, boxerii Gh. Vieru 
și Gr. Verepceanu au susținut un meci 
demonstrativ, mult aplaudat de cei

De pe mtinsul țării
Turismul, această activitate recreativă a oamenilor muncii, este tot 

mai îndrăgit în țara noastră. Nu este zi în care poșta să nu ne aducă
zeci de scrisori în care corespondenți ai ziarului nostru sau chiar turiștii 

plecați în excursii să nu ne relateze diverse acțiuni sau 
despre frumusețile admirate cu ocazia excursiilor. Iată 
scrisori.

BACĂU. — Regiunea noastră și îm
prejurimile ei oferă amatorilor de tu
rism obiective dintre cele mai frumoa
se și interesante : Cheile Bicazului, La
cul Roșu, Ceahlăul, Valea Bistriței, fru
mosul lac de acumulare creat de mîna 
omului la Bicaz etc. Iată de ce apărea 

■ firească dorința a sute și mii dc oa
meni ai muncii din Bacău ca în orașul 
lor să ia ființă o agenție O.N.T. „Car- 
pa|iw, prin intermediul căreia să se or
ganizeze cît mai multe excursii. Dîndu-se 
urmare acestei dorințe, în orașul nos
tru a fost creată de curînd o astfel de 
agenție. Deși lucrările legate de organi
zarea ei na sînt complet terminate, a- 
genția a pornit la treabă. Cu sprijinul 
unui grup de 
turism au și 
pW Ceahlău, la

muncitori îndrăgostiți dc 
fost programate excursii 
Clicile Bicazului etc.

G. DALBAN-coresp.

SALONTA. — Comisia de turism din 
cadru] consiliului raional U.C.F.S. des
fășoară o bogată activitate. Numai în 
preajma zilei de 23 August s-au orga
nizat șase excursii, la care au luat 
parte 681 iubitori ai drumeției. Au fost 
vizitate localitățile Arad, Băile 8 Mar
tie, Băile 9 Mai, insula Ada Kaleh etc. 
In viitorul apropiat urmează să se or
ganizeze excursii la București, peștera 
Mcziad, Cluj. Dc remarcat este faptul 
că numărul parlicipanților crește din 
zi în zi — dovadă că o bună organizare 
a activității turistice aduce roade fru
moase.

i
TC. MUREȘ. — Cercul turistic de pe 

lingă Casa de Cultură a Sindicatelor a 
organizat — în colaborare cu comisia 
de alpinism de pe lîngă consiliul orășe
nesc U.C.F.S. — un concurs de orientare

In atenția elevilor
de la Școlile Sportive

din Capitală

>

In
a.c.,
Capitală organizează tradiționala de
monstrație sportivă, care va avea loc 
în nocturnă pe stadionul Republicii. 
Conducerile celor două școli invită pe 
toți elevii demonstranți să ia parte la 
repetiția generală ce se va desfășura 
astăzi, începînd de Ia ora 16, pc sta
dionul Tineretului. 

zilele de 25 și 26 septembrie 
Școlile Sportive dc Elevi din

L

certă valoare, ținînd seamă de calitatea 
boxului ce se practică în R.P. Ungară.

Este știut faptul că cele două echipe 
s-au întîlnit anul trecut la București și 
că victoria a revenit atunci boxerilor 
romîni la un scor concludent: 7—3. 
Interesant de arătat că din formația 
pe care am prezentat-o anul trecut, 
doar doi pugiliști au mai fost selec
ționați anul acesta : Ion Turcu și Mi
hai Gheorghioni. In rest, pugiliști ti
neri, dornici să se afirme. Iată de altfel 
lotul din care se va alcătui reprezen
tativa noastră de tineret : muscă : C. 
Ciucă, Ameth Nuri; cocoș: Atila Ver- 
deș; pană : Ion Turcu; semiușoară: 
Petre Zăinescu; ușoară: Vasile Mîrza, 
Marcu Ion; semimijlocie : Mihai Du
mitrescu, Constantin Anton; mijloci» 
mică : Virgil Badea ; mijlocie: Tiaian 
Stuparu, Ilie Păunoiu:semigrea: Mi
hai Nicolau; grea : Mihai Gheorghioni,

— R- C. t~.

•••
peste 1000 de spectatori prezenți în 
sala Mihail Eminescu. (<3. Adumi- 
tresei-coresp).

• Sala clubului central din Bicaz 
a găzduit — nu de mult — întîlnirea 
dintre echipele Betonul (Bicaz) și Vo
ința (Bîrlad). In general, meciurile 
au plăcut, întîlnirea luînd sfîrșit cu 
un _ rezultat de egalitate : 9—9. Cele 
mai frumoase partide le-au furnizat pe
rechile Vasile Maftei—Petre Mihai și 
Florin Vrabie—Const. Negură, (FI. 
Painaite-coresp.).

să- nu ne vorbească 
spicuiri din cîteva

de gradul II, combi- 
„Cupa 

Traseul concursului a măsurat

turistică complex 
nat cu probe alpine și dotat cu 
R.A.M.". ~ -
62 km., împărțiți în două etape. Prima 
(36 km) a avut următorul traseu: La
cul Roșu — Lohas — Țofranca—Piatra 
Unică, iar a doua (26 km) a avut itinc- 
rariul Terko—Masivul Nășcălat—Glu
meț—Păltiniș—Pasul Ghimeș—Livezi. 
Cu prilejul concursului un număr de 30 
dc sportivi au trecut norma insignei 
„Alpinist R.P.R.", întrucît au străbătui 
un traseu de gradul III B. Iată primele 
trei echipe clasate: 1. Stăruința Petufi 
Sandor II 797 p., 2. Textila Mureș I 
792 p., 3. Fabrica de zahăr II 778 p. 
etc.

IOAN PAUȘ-coresp.

CLUJ. — A.S. Proiectantul a organizat 
un concurs de orientare turistică cu e- 
tape de zi și de noapte, la care au par
ticipat 11 echipe. „Cupa Proiectantul" 
a fost cîștigată de echipa asociației or
ganizatoare, alcătuită din Carol Foilor 
și Arpad Bindasz. Locul II a revenit e- 
chipei Metalul Cluj, iar locul III for
mației ~ - - — -Rapid Cluj.

ȘTEFAN TAMAȘ-coresp.

VARGA FRANC ISC-coresp.

Președintele: . Nu te mira I Este echipa de fotbal, dar am echipat-o astfel ca să
nu lăsăm impresia că facem numai fotbal l

Desene de CLENCIU.
Președintele: Facem .numai box cu^ utfibra că nu cere investiții l

De cîteva săptămîni a luat ființă la Ghergani o asociație sportivă cu secții 
de atletism, volei, handbal etc., dar care este complet lipsită de materiale 

— corespondent)sportive. (Marin Nisipeanu

Asociația sportivă „Granitul" din Babadag își rezumă activitatea numai 
Ia fotbal (președintele asociației: C. Zaharia). (I. Fucigiu — corespondent),

Un nou antrenor emerit 
prof. Constantin Popescu
Recent, la sediul federației 

handbal a avut loc festivitatea de în- 
minare a titlului de antrenor emerit, 
prof. Constantin Popescu, antrenorul 
echipei reprezentative feminine de 
handbal a țării noastre. De ani de zile 
acest harnic tehnician s-a ocupat cu 
multă perseverență de selecționarea 
și pregătirea jucătoarelor care au in
trat în componența reprezentativei 
țării noastre. Muncind neobosit, prof. 
Constantin Popescu, ajutat de colegiul 
de antrenori și de activul federației, 
s-a străduit să traducă in viață con
cepția unitară de pregătire și de joc 
în handbalul nostru feminin.

In afară de aceasta, prof. Constantin 
Popescu a desfășurat o intensă mun
că de popularizarea handbalului în

Constantin Popescu, antrenorul echipei 
campioane mondiale de handbal feminin, 
primește din poftea Iov. Emil Ghibu, 
șeful Secției Tehnice

de antrenor
U.C.F.S. carnetul 
emerit.

ritul urile tineretului. Ca director al 
Școlii sportive de elevi nr. 2 din Ca
pitală și ca antrenor al diferitelor 
echipe de juniori și de copii, . prof. 
Constantin Popescu a contribuit pe o 
scară largă la răspîndirea acestui 
sport printre elevi-, In sfîrșit, el este 
antrenorul echipei Progresul, una din 
cele mai bune formații ale handbalu
lui nostru. Iată dar suficiente motive 
pentru a putea spune că acordarea 
titlului de înaltă cinste de antrenor 
emerit vine să încununeze eforturile 
prof. Constantin Popescu, a cărui 

perseverență și putere de muncă tre
buie să constituie un exemplu pentru 
ceilalți antrenori.

Campionatul juniorilor pe Capitală, ediția 1960
destul de lungă,După o vacanță 

trăgătorii bucureșteni s-au întîlnit din 
nou duminică și luni la poligonul Tu
nari, în cacfrul campionatului de ju
niori și junioare individual și pe 
echipe din orașul București.

Iată primii clasați : armă liberă
calibru redus 3x30 focuri : individual: 
grupa A poziția culcat: Mircea Ruses
cu (Dinamo) 294 p. : grupa B: 
Constanța Radu (C.C.A.) 292 p.; e- 
chipe culcat: Știința 871 p.; poziția 
în genunchi : grupa A : Septimiu Dă- 
nescu (Știința) 285 p.; grupa B: La
zăr Mihai (C. sp. școlar) 271 p.; e- 
ehipe poziția în genunchi : Știința 843 
p.; poziția în picioare : grupa A : 
Mircea Rusescu (Dinamo) 271 p.;

Pro sau contra „nocturnelor”?
public destul de numeros a a- 
la întîlnirile de-handbal în 7sistat

desfășurate duminică seara în incinta 
velodromului Dinamo din Capitală, iar 
echipele au făcut eforturi lăudabile 
pentru a oferi celor prezenți specta
cole sportive de o cât mai bună cali
tate. In interesul acestor prime cam
pionate republicane (în actuala formă), 
care s-au bucurat de la început de un 
frumos succes, sîntem îndreptățiți însă, 
alături de nenumărații iubitori ai 
handbalului din Capitală, să pretin
dem organizatorilor condiții cît mai 
bune pentru desfășurarea întrecerilor. 
Pentru că, trebuie spus, ultima „noc
turnă" de la Dinamo a fost departe 
de a întruni astfel de condiții. In pri
mul rînd, iluminarea terenului și în 
special a sectoarelor celor două porți

republicanProgramul campionatului
handbal în 11masculin de

Făgăraș:

25 septembrie — Sibiu : 
Reșița ; București : 

Sighișoara ; Cisnădie : 
Făgăraș:

Etapa f — 18 septembrie
Chimia — Voința Sibiu; Or. Stalin: Di- 
namo-Textila Cisnădie; Jimboiia : 
toria — C.C.A. ; ’
C.S.M. Reșița ;

Etapa a Il-a —
Voința - C.S.M. 
C.C.A. — Voința _ _... 
Textila — Victoria Jimboiia ; 
Chimia — Dinamo Or. Stalin.

Etapa a IlI-a — 2 octombrie — Or. Sta
lin : Dinamo — Voința Sibiu ; Jimboiia : 
Victoria — Chimia Făgăraș ; Sighișoara: 
Voința — Textila Cisnădie ; Reșița : 
C.S.M. Reșița - C C.A.

Etapa a IV-a — 6 octombrie — Sibiu : 
Voința — C.C.A. ; Cisnădie : Textila - 
C.S.M. Reșița ; Făgăraș : Chimia — Vo
ința Sighișoara ; Or. Stalin : Dinamo - 
Victoria Jimboiia.

Etapa a V-a — 9 octombrie — Jimboiia: 
Victoria — Voința Sibiu ; Sighișoara : 
Voința - Dinamo Or. Stalin ; Reșița : 
C.S.M. Reșița — Chimia Făgăraș ; Bucu
rești : C.C.A. - Textila Cisnădie.

Vic- 
Sighișoara : Voința -

Spartakus Budapesta
învingătoare și Ia Sibiu
SIBIU 14, (prin telefon). Astăzi a avut 

Ioc în localitate meciul internațional de 
handbal în 7 dintre echipa Voința Sibiu 
și Spartakus Budapesta. După o partidă 
viu disputată victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 20—19 (13—9).

grupa B: N. Crețu (C.C.A.) 247 p. ț 
echipe în picioare : Știința 776 p.; 
proba armă liberă calibru redus gru
pa A: Mircea Rusescu (Dinamo) 847 
p.; grupa B: Lazăr Mihai (C.sp.șc.) 
805 p.; pe echipe : 1. Știința 2490 p.; 
2. Clubul sportiv școlar 2333 p. ; 3. 
C.C.A. 1590 p.; pistol pentatlon 20 
focuri: individual: Barbu Ionescu
(C.C.A.) 192 p; pe echipe: Știința 
537 p; pistol precizie 20 focuri : Bar
bu Ionescu (C.C.A.) 184 p; pe e-
cliipe : Știința 504 p; armă liberă 
culcat 60 focuri: grupa A: 7. Olă- 
răscu (Știința) 589 p; grupa B: 
Mihai Lazăr (CI. sp. șc.) 574 p.

N. TOKACEK 

a fost destul de slabă. De asemenea, 
trebuie subliniat și faptul că meciurile 
s-au terminat la o oră tîrzîe (după 
ora 21,30), ceea ce a fost un inconve
nient vădit pentru spectatori în aceas
tă perioadă, cînd temperatura a scă
zut

Soluții de îndreptare sînt două : ori 
se îmbunătățește iluminația și, în orice 
caz, jocurile să fie programate mai 
devreme, ori se renunță la „nocturne", 
treeîndu-se la programarea meciurilor 
dimineața, cînd volumul manifestații
lor sportive este mai redus. Ultima 
soluție ni se pare însă cea mai bună. 
Ea ar aduce 
și, în același 
pentru aceste

economii organizatorilor 
timp, ar mări interesul 
competiții.

(a. v.)

Textila Cisnădie ; Făgăraș 
Or. Stalin : Dinamo ■ 

Reșița ; Jimboiia ; Victoria

Etapa a Vl-a — 16 octombrie — Sibiu 
Voința
Chimia — C.C.A. 
C.S.M. ~
Voința Sighișoara.

Etapa a Vil-a — 23 octombrie — Sighi
șoara : Voința — Voința Sibiu ; Reșița : 
C.S.M, Reșița — Victoria Jimboiia ; 
București : C.C.A. — Dinamo Or. Stalin ; 
Cisnădie : Textila — Chimia Făgăraș.

La chioșcurile de difuzare a pre
sei din întreaga țară s-a pus în 
vînzare nr. 17 al revistei ilustrate

SPORT
Din cuprins spicuim următoarele:

— Sportivii 
Imagini de la 
pică.

romîni la J.O. — 
marea întrecere olim- 

din pregătirea echi-Noutăți
de fotbal: Steagul roșu, Pe- 
Ploiești, Știința Timișoara,

pe lor 
trolul
Corvinul Hunedoara, Dinamo Bucu
rești și Progresul,

— Din experiența sportivilor so
vietici (mijloace auxiliare pentru 
antrenamentul fotbaliștilor).

—• Cursa de șase zile — între
cerea celor mai buni motocicliști 
din țara noastră.

— Cit mai multă viteză — re
portaj cu atleta Aurora Mihăilescu.

— Alexandru Penciu — prezen
tarea valorosului nostru rugbist.

— Campionatele europene de ca
notaj academic de Ia Londra.

— .Magazin sportiv. — Despre 
fotbal și fotbaliști, Portarul ceho
slovac Imrich GlaJiv, „Rwinnll", 
Poșta redacției, Cuvinte încrucișate, 
Umor etc.

— Campioni 
ni na Seredina, 
Irina Press, Armin Hary etc.

Stacho, „Rechinii".

olimpici — Anto- 
Gert Fredrikssen,



Completări la cronica 
de la Cluj

Partida de la Cluj, Știința—Dina- 
no București a provocat multe dis- 
■uții în cele două „tabere", pe mar
ginea jocului echipelor și a rezulta- 
ului. Clujenii susțin că dinamoviștii 
iu jucat dur și că nu au meritat să 
:îștige, iar dinamoviștii — dimpotri
vă -- afirmă că studenții au recurs 
a durități și că rezultatul este just.

Clon la această întîlnire a asistat, 
n calitate de observator al federației 
intrenorul federal Gh. Ola, l-am ru
jat să ne spună părerea sa în aceas- 
ă privință. Și iată ce ne-a declarat:

— locul a începui într-o notă de 
nnsiune accentuată. Ambele echipe 
u intrat pe teren crispate. Fiecare a 
rmărit un rezultat favorabil: Dina- 
10 pentru a confirma ascensiunea de 
prmă și ultimele performante, Știin- 
i pentru a se reabilita după infrîn- 
erea de la Hunedoara. De aceea sau 
ngajat într-un joc „tare'', fără a 
luneca insă pe panta durităli- 
r- Cine a dat tonul ? Ca de obi- 
>i, echipele se acuză una pe cealal- 
t După părerea mea, ambele sini 
i fel de vinovate. Am intervenit la 
nuzc' ' efectul a fost pozitiv, dovadă 
i î priza a doua, jucătorii au fost 
tai calmi, și-au văzut de joc, și in 
eneral, spectacolul a fost mai bun. 
itmul de joc menținîndu-se susținut, 
tiința — fără o pregătire fizică com- 
'.etă — a căzut treptat și Dinamo a 
rofitat pentru a prelua inițiativa și a 
■arca golul victoriei.
— Despre rezultat ce ne puteți 

>une ?
— In prima repriză Știința a avut 
ai multe ocazii, iar Dinamo in a 
■>ua. După mine, un rezultat de ega
late ar fi fost mai just.
— Cum a condus Al. Toth ?
— Satisfăcător in prima repriză, 
nd însă s-a cam „pierdut" în unele 
irioade. Era și un joc foarte grea 
i condus. Dar după pauză a arbi- 
at bine; chiar foarte bine.
— Cum s-au produs cele două ac- 
dentă'ri ?
— Ambele in joc, în luptă pentru 
Ion. In primul sau al doilea minut, 
ansuc — după ce l-a depășit ne 
mail lăsîndu-l in urmă, — s-a in- 
eptat spre poartă. Ajuns la colțul 
reului mic, a fost atacat în vi\'ză, 
r corect, de Nunweiller 111, care a 
mis mingea în corner. In ciocnire, 
ibii jucători au căzut la pămlnt, 
ansuc accidentindu-se la genunchi, 
ciu, sărind’ la o minge inaltă, a 
zid —să fi fost jenat de ad- 
rsar — pe piciorul drept la care 
ea, la genunchi, o entorsă mai ve- 
i. El s-a resimțit, dar pentru scurt 
ip, continuind să joace.
’n ceea ce privește jucătorii, tre- 
!e să remarc in mod special pe Ma- 
mu și Nunweiller IV, care au fost 

mai buni in echipele lor. Apoi, pe 
orgescu, Moguț și Popescu de la 
ința, Nunweiller III, Uțu, Panait 
Ene II de la Dinamo. Sub orice 

‘ică a jucat V. Anghel, pe care 
sersarul direct, Cîmpeanu, s-a pri
nt să-l țină In șah.
— Cine este acest jucător ?
-- Cîmpeanu a jucat pînă acum la 
'.M. Cluj, unde a ocupat fie postul 
centru înaintaș, fie pe cel de mij- 
iș. La Știința a fost improvizat în 
daș pentru că studenții nu aveau 
Iar in acest post. Deși fără viteza 
Anghel, dar cu un bun plasa- 

it, Cîmpeanu l-a „ținut" foarte 
i pe dinamovist.
'am acestea au fost aspectele prin
de ale meciului de la Cluj — a 
îeiat antrenorul federal Gh. Ola.

teren, cele mai bune soluții de a con
tracara jocul adversarilor.

în schimb. Farul Constanța, la a 
doua înfrîngere consecutivă, a arătat 
că n-a învățat nimic din jocul pierdut 
în fața C.C.A. Fotbaliștii constănțeni 
acționează fără convingere, fără nerv. 
Unii dintre jucători (Brînzei, Cio- 
sescu, Datcu) imprimă un ritm lent 
întregii echipe, alții (Olaru, Moroianu) 
acționează dezordonat.

Antrenorul federal Coloman Braun, 
prezent la Lupeni în calitate de ob
servator federal, a caracterizat jocul 
celor două echipe ca „fiind rezultatul 
a două orientări în ce privește atitu
dinea conducătorilor grupărilor respec
tive în promovarea cu curaj a ele
mentelor tinere. Minerul a trimis pementelor tinere. Minerul a trimis 
teren

n l

Răsfoind rapoartele 
arbitrilor și ale 

observatorilor federali

dintre deelemente tinere,

Nici un pericol I Sfetcu . va respinge cu pumnul (fază 
din meciul St. roșu — Petrolul, 1—1).

detașează Mihăilă (17 ani), un 
tentic talent. Farul are în echipă 
cători rutinați, dar care practică 
joc static, „bătrînesc", lipsit de 
cacitate".

au- 
ju- 
un 

efi-

V. PÂUNESCU

O echipă care știe 
ce vrea

joc. 
di- 
nu

de

• Arbitrul 1. Gheorghiță — Bucu
rești (Steagul roșu—Petrolul) notea
ză în raportul său că „au fost aver
tizați Cojocarii, Campo, Szigeti, Sbir- 
cea și Birsan de la Steagul roșu pen
tru faulturi repetate asupra adversa
rului, în luptă pentru balon. De ase
menea, Badea, Cepolschi, Dridea Și 
Florea de la Petrolul pentru același 
motiv". In continuare, arbitrul scrie: 
„Jocul s-a desfășurat sub semnul unei 
tensiuni foarte accentuate. Din aceas
tă cauză, mulți jucători au comis nu
meroase neregularități, nivelul jocului 
a avut suferit, s-a creat o atmos

feră încordată in rindul 
spectatorilor".

N.R. — Considerăm că 
arbitrul a greșit rezu- 
mîndu-se la simpla sanc
ționare a faulturilor și 
la avertizarea jucătorilor 
vinovați. Intervențiile 
sale trebuiau să fie mai 
energice, eiiminînd pe 
jucătorii recidiviștL Ar fi 
procedat, de altfel, în 
spiritul îndrumărilor da
te de federație la recentul 
curs al 'arbitrilor.

© Observatorul federal 
Ion Ștefan 
Progresul) 
că jucătorul Petschovski 
(U-T.A) a avut atitudini 
nesportive, că și-a lovit 
adversarii (Dlnulescu, 
Cart caș), fără ca arbi
trul să observe-

N.R. — Relatările ob
servatorului federal a- 
runcă o lumină proastă 
asupra activității lui 
Petschovski din ultimul 
timp. Oare acesta este 
exemplul pe care-1 dă 
tinerilor săi tovarăși de 
echipă ?...

• Arbitrul Gh. Geangtt — Bucu
rești (Chimia Făgăraș—Drubeta Tr. 
Severin) scrie în raportul său : „tri 
min. 85 a fost eliminat jucătorul 
Steanță Stelian de la Drubeta, pen
tru lovirea cu piciorul a adversarului, 
căzut la pămlnt".

® Arbitrul D. Florescu — Bucu
rești (C.S.M. Cluj—Aurul Brad) : 
„In mod special am avertizat de 
două ori pe Mano’.e Ion și Mihalaclie 
Mircea (Aurul Brad) pe care in re
priza a doua i-am și eliminat" (mo
tivul: jucați extrem de dur, erau gă-

(U.T.A.—
semnalează

tivul: jucați extrem de dur.

drbltru-

au pro- 
pe cei

lăgioși șl contestau deciziile 
lui).

N.R. — Acești doi arbitri 
cedat bine sancționînd astfel 
trei jucători.

Dialoguri giuleștene
— Să știi că ieșenii rămîn in A.
— Adică cum ?
— Știu să se demarce!
— Numai edit ?
— Crezi că-i puțin ?

— Ai numărat de cite 
Georgescu in adversar ?

— Nu!
— Nici eu, E greu...
— Poate că a numărat 

Mihăilescu.

ori a tras

antrenorul

de un bă-

E și

Un-

vezi

★
— Uite că e nevoie și 

trîn.
— Avasilichioaie?
— Te cred. Liniștește mingea, 

asta o artă..
★

— De unde a mai apărut și 
guroiu ăsta ?

— E băiatul antrenorului. II
pe tat-su ? Stă lingă Filote, noul an
trenor ăl. Rapidului. Acum 20 de ani 
au jucai în aceeași echipă, la Brăila. 
Extreme. Filote pe dreapta, Unguroiu 
pe stingă. Sint prieteni...

— Poate că de aceea se joacă fără 
durități. Or fi făcut echipele vestiar 
comun.

— E o idee...
•ir

— Bravo, Avasilichioaie!!!
— Nu mă asurzi ! Ce-ți veni? Nici 

n-a fost pe fază...
— Da, dar a încheiat-o frumos. 

N-ai văzut? L-a mlngliat pe Ungu
roiu după șutul tras afară de la 
metri.

8

fi
★

vreo 10.000 de ieșeni în— Or
tribună ?

Da
— Nu
— Sint raputiști In... retragere...

★
— Cite minute mai sint?
— 10.
— Și de ce nu trag ieșenii de timp?
— Mușcă-ți limba. Abia au intrat 

in A.
Culese de

de
vezi cum aplaudă?

unde 1

Di mo 
la

IOAN CHIR1LA

București
Sofia

de fotbal a clubului Dinamo 
va susține la 22 septembrie 
amica! în R. P. Bulgaria, 

vor întîlni la

Echi pa
București 
un meci
Fotbaliștii dinamoviști 
Sofia cunoscuta formație Levschî.

De mîine, la Craiova 
finala campionatului 
masculin de calificare
La numai o săptămînă de la desfă

șurarea finalei campionatului feminin 
de calificare la baschet, se va disputa 
și turneul final al campionatului mas
culin, în urma căruia vor fi desemnate 
cele două echipe care vor lua parte 
din toamna acestui an la campionatul 
republican.

Cele două locuri care aduc califi
carea vor fi disputate de echipele: 
Știința Craiova, Voința Tg. Mureș, 
Petrolul Ploiești și C.S.M. Galați.

întrecerile se vor desfășura vmeri, 
sîmbătă și duminică pe terenul „7 
Noiembrie" din orașul Craiova.

Programul returului 
categoriei A

(P-g)

Două orientări) 
două rezultate «<•

i minutul 25, cînd Turcan a în- 
3 primul gol, primul său gol în 
goria A, cei prezenți la această 
idă au întrevăzut victoria finală 
jcalnicilor.
inerul Lupeni a dominat de la un 
it la altul partida cu Farul. In- 
ja echipă a acționat în acest meci 
in tot unitar, desfășurînd un joc 
perspectivă, cu acțiuni perpen- 
lare pe poartă, neconsiderînd nici o 
re pierdută. Tinerețea, puterea de 
i, dorința nemărginită de a în- 
e, acestea au fost principalele 
iri ale fotbaliștilor din Lupeni 
iceastă întîlnire. Remarcabil est-s 
ptul că deși antrenorul lor Vasile 
r (bolnav) nu a fost prezent la 
ătirea și desfășurarea partidei, ti- 
fotbaliști din Lupeni au găsit pe

Două echipe, două stiluri de 
Și spectatorilor prezenți duminică 
mineața la stadionul „Giulești" 
le-a fost greu să aleagă.

Una din echipe pornea atacurile
la mijlocași, cu mingi în diagonală 
pînă în apropierea careului advers, 
dar aici începea dantelăria : pas... 
stop... pas... stop... Și așa mai departe 
pînă ce apărătorii adverși intrau în 
posesia mingii sau barau în așa fel 
drumul înaintașilor îneît nu lăsau nici 
un culoar de șut spre poartă. Cred 
că ați ghicit. Așa acționa Rapid...

O minge lungă — tot în diagonală 
— trimisă de fundașii hărțuiți de 
atacanții adverși ajungea (de regulă) 
la unul din interi care se mișca pe 
teren ca... argintul viu (Avasilichioaie). 
O deschidere lungă pe aripi (sau pe 
centru) și... Dar să-l întrebați mai 
bine pe Dungu, cum se simțea cînd se 
pomenea netam-nesam față în față cu 
Unguroiu sau cu Voica. Așa au acțio
nat fotbaliștii de la C.S.M.S. Iași...

Cum era și firesc, spectatorii au 
aplaudat acțiunile simple (însă nu 
simpliste) dar eficace ale ieșenilor, E 
drept, în prima repriză ieșenii s-au 
cam aglomerat în apărare. Aveau însă 
de păstrat avantajul a două goluri (și 
rapidiștii atacau în trombă)... O notă 
bună în plus echipei oaspe: cînd a 
sesizat că adversarul, slab pregătit din 
punct de vedere fizic, cedează pasul, 
a ieșit în atac.

Urmărind atent caracteristicile jocu
lui celor două echipe am putut con
stata ușor că cel practicat de for
mația recent promovată în categoria 
A se încadrează mai bine în concepția 
de joc preconizată de federație: joc 
dinamic, constructiv, cu acțiuni purtate 
în viteză.

Desigur, și antrenorul Unguroiu mai 
are mult de lucrat cu echipa (apă
rarea încă e nesigură, fapt pentru 
care deseori se masează în fața porții, 
în declanșarea atacurilor se bazează 
exagerat de mult pe Avasilichioaie 
etc,, ele.), dar un lucru e cert: 
C.S.M.S. Iași este o echipă care știe 
ce vrea pe teren. Și acesta este e- 
sențial 1

IN JURUL BALONULUI ROTUND
fotbal a-© Federația romînă de 

duce Ia cunoștința secțiilor de fot
bal ale asociațiilor și cluburilor spor
tive că viza carnetelor pentru cam
pionatul 1960—61 categoria A și B 
începe la 31 octombrie a.c., iar ce
rerile de legitimări de jucători noi 
se primesc dc la data de 15 septem
brie a.c. Aceste operațiuni sc vor 
face Ia fede/ație.

Legitimările noi pentru jucătorii care 
participă Ia campionatelor regionale, 
raionale și orășenești se vor efectua de 
către comisiile regionale de fotbal res
pective dc la 15 septembrie a.c Viza

carnetelor pentru aceste categorii se 
va face la aceleași comisii regionale >n- 
cepînd de la data de 31 octombrie a.c.

O Meciul de categoria B Metalul 
București—C.F.R. Roșiori se dispută 
sîmbătă după-amiază fie stadionul Dina
mo din Capitală. Ora de începere : 16.30.

© Deoarece terenul de la Cărei este 
încă în reparații, partida Recolta Cărei— 
Aurul Brad se va disputa la Satu Mare.

® Biletele pentru cuplajul Dinamo— 
Progresul și Rapid—C.C.A. (Stadio
nul 23 August) se pun în vfnzare de 
joi la casele obișnuite. Sînt valabile 
biletele cu seria 58.

AL, 1N0VAN

NICI 0 VARIANTĂ CU 12 REZULTATE LA CONCURSUL PRONOSPORT
DE DUMINICA TRECUTĂ

In urma trierii și omologării 
telor depuse la concursul 
nr. 37 din 11 septembrie au 
lite următoarele premii :

6 variante cu 11 rezultate 
cîtc 12.775 lei

105,50 variante cu 10 rezultate exacte 
cite 871 lei
813,10 variante cu 9 rezultate exacte 
cite 169 lei.
Fond de premii : 306.602 lei
Deci nici unul dintre participant! 

reușit să indice 12 rezultate exacte, 
tuși deținătorii variantelor cu 11 
zultate exacte au obținut premii foarte 
frumoase : cite 12.775 lei. Iată numele 
lor :

Vasile Anlohi — Tg. Ocna — str. Re
publicii 88; loan Iliescu — Constanta 
str. Dragalina 1; Filip Popa — com. 
Livadia — raion Ilatcg, reg. Hunedoara; 
Gheorghe Marinescu — București — str. 
M. Rosetti 10; Dumitru Godeanu — 
București — str. Bis. Enei 14; Francisc 
Biro — Reghin — str. Jdanov 19.

Foarte interesant este că fiecare din
tre cei șase cîștigători a fost „închis" 
ds all meci- Astfel i Vasile Antohi de

varian- 
l’ronosport 
fost stabi-

exacte a

a

a

n-a
To-
re

Dinanio Bacău—Știința Timișoara {unde 
a indicat 2). Ioan Iliescu de Gaz Metan- 
Tractorul (unde a indicat 1), Filip 
Popa de Rapid—CSMS Iași (unde a avut 
1). Gheorghe Marinescu de Steagul roșu- 
Petrolul (unde a avut 1). Dumitru Go
deanu de Minerul—Farul (a indicat x), 
Francisc Biro de Cl'R Pașcani—Rulmen
tul (a avut 2).

Să ne pregătim însă pentru variante 
,,cu 12“ la concursul de duminică. A- 
cesta se bucură de ..capete de afiș" re
cunoscute : derbi uri Ic bucii reștenc Ra
pid—C.C.A. și Dinamo—Progresul. Cum 
totdeauna meciurile dintre formațiile 
bucureștcne au fost echilibrate și s-au 
încheiat cu rezultate nescontate ne putem 
aștepta Ia premii foarte importante in 
concursul de duminică.

pronoexpr.es
La tragerea Pronoexpres din 

septembrie 1960 au fost extrase 
urnă următoarele numere:

39 21 18 31 19 32
Numere de rezervă : 48 22
Fond de premii : 457.324 lei. 
Rubrică redactată la I. S. 1 

EroijosgQU. _

14 
din

Loto-

ETAPA I (25 SEPT.)
Constructorul București — Dinamo 
Petrolul Ploiești — C.S.M.S. lași 
C.C.A. — Știința București
Știința Timișoara — Știința Petroșani 
C.F.R. Grivița Roșie — Progresul 
Metalul București — Știința Cluj

ETAPA A II-A (2 OCT.)
C.S.M.S. Iași — Constructorul Buc. 
Știința Buc. — Dinamo
Știința Petroșani — Petrolul Ploiești 
Progresul — C.C.A.
Știința Cluj — Știința Timișoara 
Metalul Buc. — C.F.R. Grivița Roșie

ETAPA A III-A (9 OCT.)
Constructorul Buc. — Știința Buc. 
Știința Petroșani — C.S.M.S. Iași 
Dinamo — Progresul
Petrolul Ploiești — Știința Cluj 
C.C.A. — Metalul București
Știința Timișoara — C.F.R. Gnvita 

Rosie
F.IAPA A IV-A (16 OCT.)

Constructorul Buc. — Șt. Petroșani 
Progresul — Știința București 
C.S.M.S. Iași —- Știința Cluj 
Metalul București — Dinamo
C.F.R. Grivița Roșie — Petrolul

Ploiești
Știința Timișoara — C.C.A.

ETAPA A V-A (23 OCT.)

Constructorul Buc. — Progresul 
Știința Petroșani — Știința Cluj
Știința Buc. — Metalul Buc. 
C.S.M.S. Iași — C.F.R. Grivița Roșie 
Dinamo — Știința Timișoara
Petrolul Ploiești — C.CA.

ETAPA A VI-A (30 OCT.)
Știința Cluj — Constructorul Buc. 
.Metalul București — Progresul
C.F.R. Grivița Roșie — Știința 

Petroșani
Știința Timișoara — Știința Buc- 
C.C.A. — C.S.M.S. Iași
Petrolul Ploiești — Dinamo

ETAPA A VII-A (6 NOIEMBRIE»
C.C.A. — Constructorul București 
Petrolul Ploiești — Știința Timișoara 
C.S.M.S. Iași — Metalul
Dinamo — C.F.R. Grivița Roșie 
Știința București — Știința Cluj 
Știința Petroșani — Progresul
ETAPA A VIII-A (13 NOIEMBRIE)
Constructorul Buc. — C.F.R. Grivița 

Roșie
Știința Timișoara — Metalul Buc. 
C.C.A — Știința Cluj
Petrolul Ploiești — Progresul 
Dinamo — Știința Petroșani
C.S.M.S. Iași — Știința Bucureșii

ETAPA A IX-A (20 NOIEMBRIE)
Constructorul Buc. — Știința 

Timișoara
C.F.R. Grivița Roșie — C.C.A. 
Metalul Buc. — Petrolul Ploiești 
Dinamo — Știința Cluj
Progresul — C.S.M.S. Iași 
Știința Petroșani — Știința Buc.

ETAPA A X-A (27 NOIEMBRIE)
Constructorul Buc. — Metalul Buc. 
Știința Cluj — C.F.R. Grivița Roșie 
Progresul — Știința Timișoara 
Știința Petroșani — C.C.A.
Știința Buc. — Petrolul Ploiești 
C.S.M.S. Iași •— Dinamo
ETAPA A XI-A (4 DECEMBRIE)
Petrolul Ploiești—Constructorul Buc. 
C.C.A. — Dinamo
Știința Timișoara —• C.S.M.S. Iași 
C.F.R. Grivița Roșie — Știința Buc. 
Metalul Buc. — Știința Petroșani 
Știința Cluj — Progresul

pronoexpr.es


Turul cîclîsi al R. P» R.» edîfla 1960 Mina Ilina și Ion Țiriac, campioni
O excelentă medie orară in etapa Sibiu-Hunedoara! 

44,900 km
C. Moiceanu (Victoria) și Lothar Hohne (R. D. G.) cîștigătorii etapelor de marți 

și respectiv miercuri C, Moiceanu a preluat tricoul galben R* R. Tineret 
continuă să conducă în clasamentul general

republicani de tenis la dublu mixt

SIBIU 13 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Antrenorul echipei de ti
neret a țării noastre, Ervant Norlia- 
dian, a stabilit pentru componenții 
formației o nouă tactică: aceea de a 
evada în compania unor rutieri mai 
puțin cunoșcuți. Firește, în astfel de 
condiții, o desprindere de pluton are 
mai mulți sorți de izbîndă, deoarece 
protagoniștii sînt mai... indulgenți cu 
codașii clasamentului. Această tactică 
pe care cicliștii noștri au aplicat-o 
f arte bine, a derutat echipa belgiană 
și a adus în etapa de marți forma
ției de tineret a R.P.R. consolidarea 
poziției de fruntașă în clasamentul 
general j>e echipe și tricoul galben lui 
Walter Ziegler. Dar să vă relatăm d- 
teva din peripețiile acestei scurte dar 
deosebit de interesante etape în care 
s-a rulat cu peste 42 km/oră.

Startul s-a dat din centrul Orașului 
Stalin la ora 14,30. Vremea rece nu a 
constituit o piedică pentru iubitorii 
sportului. Mii de spectatori au fost 
prezenți la start și pe străzile orașu
lui. Intr-o atmosferă entuziastă cara
vana a pornit să străbată cei 143 km 
ai etapei a IlI-a, Orașul Stalin — Si
biu. Se alerga foarte rapid. Am par
curs mai mult de 15 km și acul kilo
metrajului mașinii — pe care șoferul 
ni-1 arată cu insistență — se menține 
constant între 48—50 km. La această 
viteză este imposibil să te gîndești la 
vreo evadare. Ar trebui să rulezi cu 
55—60 km pe oră pentru a te putea 
desprinde de pluton și acest lucru este 
aproape imposibil. Trena aceasta in
fernală este impusă de alergătorii ger
mani și cei belgieni care vor astfel 
să anuleze intențiile de evadare ale 
rutierilor noștri. La Codlea, caravana 
este intîmpinată cu căldură: fanfara, 
pionierii și numeroși spectatori salută 
cu entuziasm trecerea cicliștilor. La 
ieșirea din oraș, un grup de 11 aler
gători, printre care și G. Moiceanu, 
Janes Bergant, Manfred Bruning, 
Rune Nilsson și Ludovic Arany, se de
tașează, dar după mai puțin de 5 km 
sint ajunși. A trecut o oră de la ple
care și s-au parcurs 44 km I Rolf Hil
ler, cel mai bun om al echipei sue
deze, sparge înainte de Perșani, re
pară cu o iuțeală demnă de admirat 
și prinde foarte repede plutonul. Căță- 
rarea de la Perșani este cîștigată de 
M. Kammer, urmat de Gh. Rădulescu, 
Rune Nilsson și Ludovic Arany.

iNTILNIRI INTFRNATIONAIF
ALE SPORTIVILOR NOSTRU

IN LUNA OCTOMBRIE
ATLETISM
16 octombrie, în Italia, meciul tri

unghiular feminin R. P. Romînă—R. P. 
Ungară—Italia.

La începutul funii, un grup de atleți 
urmează să participe la un concurs 
internațional care va avea loc la Ti
rana (R. P. Albania).

LUPTE CLASICE
15—16 octombrie, în R. P. Ungară: 

întiln rea de tineret R. P. Romînă— 
Iugoslavia—R. P. Ungară.

NAI AȚIE-POLO
8 — 9 octombrie la Karl Marxstadt 

(R.£>.(«.): meci de juniori R. P. Ro- 
mină— R. D. Germană.

VOLEI
6 și 8 octombrie la Cluj: două în- 

tilniri masculine R. P. Romînă—R. P. 
Polonă.

29 octombrie—15 noiembrie, în Bra
zilia participarea la campionatul 
mondial

TENIS DE MASA
1 —2 octombrie. Ia București: me

ciul de tineret R. P. Romînă—U.R.S.S.
ȘUI
16 octombrie — 9 noiembri-, la 

Leipzig (R.D.G.); participarea la Olim
piadă.

Motocicliștii romini 
au plecat în Austria

Ieri dimineața au părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre BadAussee (Aus
tria) motocicliștii romini care vor 
participa la tradiționala cursă „Six 
Days". Au făcut deplasarea următorii 
alergători : M. Poip, L. Szabo, Gh. 
Ioniță, B Predescu, M. Cernescu, V. 
Szabo, 1. Popa, Șt Iancovici, M. Dă- 
nescu. Lotul sportivilor noștri este 
însoțit de antrenorul Gh. Mormocea.

O evadare reușită
înainte de Făgăraș sprintează sec 

Geza Torok. El reușește să se distan
țeze și în curînd are un avans de 
500 m. O barieră buclucașă îl reține 
însă și plutonul îl integrează în com
ponența sa. Bariera aceasta a jucat 
însă și un alt rol. După trecerea tre
nului, cînd atenția alergătorilor era 
îndreptată spre reluarea locurilor în 
pluton (în poziții cît mai avantajoase), 
A. Șelaru evadează. II urmează Bengt 
Ekblom, G. Istrate, I. Hora, W. Zieg
ler (acesta a profitat de neatenția 
purtătorului tricoului galben, Rene 
Heuvelmans, și a... șters-o), Grigore 
Nicolae, S. Duță, N. Pelcaru, G. Moi
ceanu, Jorg Grunzig și G. Dumitru. 
Momentul a fost deosebit de impor
tant. în grupul fugarilor se afla și 
Ziegler și deci tricoul galben — în 
cazul unei reușite — putea trece în 
posesia ciclistului romîn. Cînd cei 11 
rutieri aveau un avans de 7—800 m, 
alergătorii belgieni s-au sesizat și au 
atacat. Cicliștii germani au stat însă 
în expectativă, deoarece îl aveau prin
tre „evadați" pe Grunzig. Numai efor
turile belgienilor nu au fost suficiente. 
W. Ziegler, într-o vervă extraordi
nară, a rulat excelent, J. Grunzig și-a 
adus și el contribuția, iar restul cicliș
tilor romîni s-au comportat Ia înălți
mea situației. In comuna Olteț, fu
garii au un avans de 2,20 min. Gu 
30 km înainte de Sibiu evadează din 
plutonul urmăritor un grup de 5 aler
gători, condus de L. Zanoni. La ur
cușul de la Bradu se pierd din grupul 
fugarilor Gr. Niculae, N. Pelcaru, G. 
Istrate și I. Hora, astfel că la sprin
tul din Sibiu se prezintă 7 alergători, 
învingător: G. Moiceanu (Victoria) 
3 h 20:10, urmat în ordine de Jorg 
Grunzig (R.D.G.) 3 h 20:11, S. Duță 
(R.P.R. Tineret), W. Ziegler (R.P.R. 
Tineret), Bengt Ekblom (Suedia), A. 
Șelaru (R.P.R. I), toți în același timp 
cu alergătorul german Grunzig, C. Du
mitru (C.P.B.) 3 h 20:22, N. Pelcaru 
(G.P.B.) 3 h 22:11, O. Istrate (C.P.B.) 
3 h 22:13 și I. Hora (C.P.B.), același 
timp cu Istrate.

Clasamentul etapei pe echipe: 1.
R.P.R. Tineret 10 h 04:34, 2. C.P.B. 
10 h 04:46, 3. Victoria 10 h 07:44,
4. R.P.R. I 10 h 07:45, 5. R.D.G. 10 h 
08,35.

Clasamentul general individual după 
trei etape: 1. W. Ziegler (R.P.R. Ti
neret) 9 h 44:10, 2. C. Moiceanu (Vic
toria) 9 h 44:33, 3. J. Grunzig
(R.D.G.) 9 h 45:04, 4. S. Duță
(R.P.R. Tineret) 9 h 45:43, 5. G. Du
mitru (C.P.B.) 9 h 46:43, 6. Rene
Heuvelmans (Belgia) 9 h 47:54.

Clasament general pe echipe: 1. 
R.P.R. Tineret 29 h 20:24, 2. R.P.R. I 
29 h 25:39, 3. Victoria 29 h 26:11,
4. R.D.G. 29 h 26:22, 5. Belgia 29 h 
28:23, 6. R.P.U. 29 h 29:22.

în clasamentul sprinterilor conduce 
Gh. Rădulescu (C.C.A.) cu 12 p, iar 
în cel rezervat cățărătorilor tot el 
ocupă primul ioc cu 17 p.

O etapă foarte rapidă
HUNEDOARA 14 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Animatorii eta
pei de miercuri (Sibiu—Hunedoara 125 
km) au fost cicliștii germani și ma
ghiari. Ei și-au unit eforturile și au 
lansat un puternic atac, chiar în cli
pa în care au sesizat că purtătorul 
tricoului galben, W. Ziegler, nu se 
simte bine. Intîi, un grup de 6 cicliști, 
apoi încă unul de 3 și, în sfîrșit, un 
grup de 9 rutieri au părăsit pe rînd 
plutonul sub privirile neputincioase 
ale lui Ziegler. Fugarii și-au mărit 
treptat avansul. Din cei 18 cicliști ,,c- 
vadați" 10 erau din echipele străine,

Un joc bun al selecționatei categoriei A de volei
3-0 (3,10,0) cu Spartak Potrubi Praga

Evoluția voleibaliștilor din selecțio
nata categoriei A în compania echipei 
Spartak Potrubi Praga a fost în dese 
rînduri aplaudată de spectatorii pre
zenți marți seara în sala Dinamo. Nu 
este mai puțin adevărat însă că aplau
zele au subliniat și jocul de calitate 
prestat de oaspeți.

Voleibaliștii noștri s-au comportat 
mai bine decît la ultimele meciuri de 
verificare, îndeosebi formația Roman, 
Drăgan, H. Nicolati, Corbeanu, Fie
rarii și Rusescu. Atacul a arătat o 
forță și vigoare deosebite. în plus, 
a fost ceva mai variat de cum eram 

astfel că la un moment dat tricoul 
galben trecuse teoretic la Jorg Grun
zig. O acțiune lansată pe ultima par
te a cursei l-a adus în frunte și pe G. 
Moiceanu, astfel că șansele romînilor 
au fost refăcute- Și acum să trecem, 
pe scurt, în revistă cîteva din cele 
inai interesante momente ale etapei 
a IV-a care a fost cea mai rapidă : 
media orară înregistrată a fost de 
44,900 km 1

Startul s-a dat la ora 15. Imediat 
evadează Hans Scheibner, Ferenc 
Horvath, Theo Nijs, N. Niculescu, Gh. 
Văsîi și P. Ghiță. Apoi, pe dealul de 
la Săcele se desprind din grosul plu
tonului Gh. Rădulescu, P. Gref, D. 
Munteanu și după puțfn timp îi ur
mează un grup de 9 alergători format 
din Alex Fessler, Lothar Hohne, Jorg 
Grunzig, Ludovic Arany, Geza Torok, 
Bengt Ekblom, L. Zanoni, C- Dumi
tru și Alois Baj. In curînd fugarii se 
grupează și la Sebeș au un avans de 
1,30 min. Sprintul din centrul orașu
lui este cîștigat de Geza Torok. La 
ieșirea din Simeria P. Ghiță nu mri 
poate rezista altirei și rămîne, în timp 
ce din urmă se zărește un mic plu
ton condus de St. Poreceanu. Ii iden
tificăm și pe ceilalți: G. Moicean", 
Gh. Calcișcă, Rene Heuvelmans, Wil
fried Roeygens, I. Stoica și Rolf Hil
ler, pedalează în forță și reușesc să 
prindă plutonul fruntaș la intrarea în 
Hunedoara. Pe străzile orașului asis
tăm la o luptă încordată. Alergătorul 
german Lothar Hohne se detașează, 
se menține în frunte și trece primul 
linia de sosire în aplauzele nenumăra- 
ților spectatori și pioneri, care oferă 
flori primilor cicliști în această etapă.

Iată ordinea sosirii: L. Hohne 
(R.D-G.) 2 h 46:51, G. Torok (R.P.U.) 

2 h 47:06, D. Munteanu (Victoria) 
2 h 47:09; urmat în același timp de 
un pluton de 20 alergători încheiat 
de G. Moiceanu (Victoria). Pe echi
pe, etapa a fost cîștigată de forma
ția R.D.G. cu 8 h 2'1:09.

Și acum clasamentul general indi
vidual după patru etape : I- G. Moi
ceanu (Victoria) 12 h 31:42, 2. J. 
Grunzig (R-D.G.) 12 h 32:13, 3. W. 
Ziegler (R.P.R. Tineret) 12 h 33:47,
4. C. Dumitru (C.P.B.) 12 h 33:52,
5. R. Heuvelmans (Belgia) 12 h 35:03,
6. S. Duță (R-P.R. Tineret) 12 h
35:20, 7. L. Zanoni (R.P R. I) 12 h
35:43, 8. A. Șelarii (R.P.R. I) 12 h
36:04, 9. B. Ekblom (Suedia) 12 h
36:08, 10. G. Torok (R.P.U.) 12 li
36:30.

Clasamentul pe echipe: I. R.P.R. 
, ineret 37 h 41:06, 2. R.P.R. J 37 t 

47:06, 3. R.D.G. 37 h 47:34, 4. Victc 
ria 37 h 47:38, 5. Belgia 37 h 49.50, 
6. R.P-U. 37 h 50:46, 7. C.C.A. 37 h 
57:30, 8. Voința I 37 h 59:17. Repre
zentativele Iugoslaviei și Suediei se 
află pe locurile 12 și respectiv 13. Ari 
se desfășoară etapa Caransebeș—Ti
mișoara tar vineri este zi de odihnă 
la Timișoara.

HRISTACHE NAUM

Semifinalele campionatului de șah al U.R.S.S.
In trei orașe ale Uniunii Sovietice se 

dispută semifinalele celui de al 
XXVIlI-lea campionat unional de șah.

La Vilnius, după consumarea a 13 run
de. în frunte se află tînărul maestru 
ucrainean E. Gufeld care a acumulat 
9‘/2 puncte. II urmează, la jumătate punct, 
marele maestru L. Polugaevski. Pe locu
rile următoare sînt clasați deocamdată 
V. Sima ghin, A. Cerepkov, G. Uusi 8* 1/, 
p., V. Antoșin, V. Baghirov, A. Gipslis 
8 p. etc.

a devenit cea mai puternică națiur 
sportivă a Jocurilor Olimpice".

MEXIC

Analizînd cauzele care au dus 
victoria sportivilor sovietici la Joc 
rile Olimpice de la Roma, -ynoscut 
ziarist mexican S. Fabila scrie 
ziarul „El Popular": „Rusia a ie 
învingătoare la aceste Jocuri pent 
că structura ei social-economică și p 
litică oferă întregului tineret posibi 
tatea de a practica sportul și de a 
bucura de toate cuceririle culturii".

Fabila subliniază că „această Olii 
piadă a fost o sărbătoare minunată 
înfrățirii dintre popoarele lumii, ca 
a demonstrat în mod convingător 
coexistența pașnică între toate țâr 
poate și trebuie să fie o realitate".

FRANȚA

„Marii învingători ai cetei de-a F 
| Olimpiade, subliniază ziarul „Par
I Jour", sînt rușii care au cules o 

coltă bogată de medalii de aur, c( 
ce le-a permis să întreacă cu m
S.U.A.".

Un număr de comeniatori spori 
arată că victoria sportului sovit 
de la Roma nu este cîtuși de pu 
un fenomen întîmplător, ci expre 
unuia din avantajele orînduirii soc 
liste care a transformat sportul 
tr-un bun al maselor largi popul; 
Ziarul „Liberation" apreciază sttcce 
echipei olimpice a U.R.S.S. ca un 
zultat al adevăratului caracter 
masă al sportului. „Politica de p 
promovată de U.R.S.S., grija ei p 
tru bunăstarea oamenilor muncii, ar 
ziarul „l’Humanite", și-au adus r 
dele Ia Roma".

AUSTRALIA

„Jocurile Olimpice de la Roma 
reprezentat un triumf al sportului 
Vietic", scrie în numărul său de m 
ziarul „Age" care apare la Mclboti

„Sportivii sovietici au întrecut 
mult pe toți atleții lumii", scrie „A 
„Trăsătura cea mai caracteristici 
Jocurilor Olimpice de la Roma, 
marcă ziarul, o constituie superio 
tea sportivilor Uniunii Sovietice 
a devenit astăzi puterea de frunb 
domeniul sporturilor".

In grupa de la Odesa lider este marele 
maestru I. Averbach, fostul campion al

obișnuițî, deși în această direcție ntl 
s-a făcut încă totul. S-ău remarcat 
progrese și în jocul din linia a doua: 
multe mingi „scoase" erau folosibile 
chiar din prima pasă (ceea ce s-a 
întîmplat însă rareori). în legătură cu 
apărarea, a fost interesant de urmărit 
felul cum s-au încadrat jucătorii noștri 
într-un sistem nou, marți seara pentru 
prima dată folosit într-un joc public: 
cei trei jucători de pe linia a doua 
rămîn pe locurile lor, în timp ce blo
cajul este dublat de extrema care nu 
ia parte Ia joc. Dintre toți jucătorii, 
cel care s-a integrat mai bine —

Marți a continuat pe terenul Centru
lui de antrenament nr. 2 partida fi
nală de dublu mixt Mina lima, Țiriac 
(Petrolul Pitești, Dinamo București) — 
Julieta Namian, Caralulis (Progresul 
București). Reluat de la scorul de 
6—4, setul doi a revenit tot perechii 
Mina Ilina—Țiriac cu scorul de 6—3. 
In această ultimă parte a jocului, su
perioritatea învingătorilor a fost și 
mai evidentă decît o arată scorul. Atît 
Mina Ilina, cît și Ion Țiriac au venit 
mereu la fileu și au încheiat majo
ritatea acțiunilor cu smeciuri sau vo- 
leuri decisive. în schimb, adversarii 
au deziluzionat. Julieta Namian, prea 
rigidă în execuția loviturilor, a ratat 
voleurile unul după altul, în timp ce 
partenerul ei, Caralulis, extrem de

întreceri atletice post-olimpice
Atletele și atleții participant! la Jocu

rile Olimpice au evoluat într-o serie de 
concursuri. După cum s-a mai anunțat 
într-unul din acestea, desfășurat în noc
turn ă la Roma, Tamara Press a stabilit 
excepționalul său record mondial la a- 
rnncarea discului cu o performanță de 
57,15 m. O comportare meritorie au a- 
vut atleții romîni prezenți Ia starturile 
mai multor probe. Astfel, Andrei Barabaș 
a cîștigat cursa de 1000 m în 2:31,3 iar 
Maria Diți proba de aruncarea suliței 
cu 48,75 m. Lia Manoliu s a clasat a 
doua după Tamara Press obfinînd 51,02 
m. Alte rezultate : ciocan — Szivotski 
(R. P. Ungară) 67.60 m, 400 mg. — 
Marai (Italia) 52,8 sec., suliță — 
Kulcsar (R.P.U.) 75,80 m, AL Bizim 
68.22 m

★
Atleți din 15 țări s-au întîlnit pe sta

dionul ,,Bislel” din Oslo. După canicula 
din capitala Italiei răcoarea norvegiană 
(4-16°) a constituit o piedică pentru 
pârtiei panți. Două frumoase victorii a 
obținut semifondistul francez Michel 
Bernard. El a cîștigat cursele dc 3000 
(stabilind cu 7:57,0 un noii record al 
Franței) șî 1500 m (3:43,7). Roger 
Moens a fost învingător pe 800 m 
(1:48,3) iar Nikolai Sokolov la 3.000

Strălucita victorie a sportului sovietic la J. 0. de la Romi 
a produs o uriașă impresie in întreaga lume
(Urmare din pag. 1)

nut o victorie convingătoare asupra , 
echipei S.U.A.

„Trăsătura cea mai caracteristică a 
sportivilor sovietici la actuala Olim
piadă, scrie comentatorul ziarului „Ny 
Dag", este uimitoarea multilateralitate 
și înaltul nivel de dezvoltare al tutu
ror disciplinelor sportive. La Roma, 
sportivii sovietici au arătat că sînt 
acum cei mai buni Ia numeroase dis
cipline, considerate ca monopoluri ale 
sportului occidental ca de exemplu, 
călărie, scrimă și ciclism".

Obținînd cele mai multe puncte după 
clasamentul neoficial. Uniunea Sovie
tică, scrie ziarul „Svenske Tagbladet".

U.R.S.S. El arc 9% puncte. Fostul can
didat la titlul mondial D. Bronstein are 
9 puncte și o partidă întreruptă. Printre 
cei clasați pc următoarele locuri se nu
mără și marele maestru A. Kotov cu 6 
puncte și trei întrerupte.

La Rostov pe Don, în clasamentul gru
pei primele două locuri sînt împărțite 
acum de Spasski și Bannik. fiecare 
cu cîtc 91/, puncte. La un punct distan
tă se găsesc I. Boleslavski, A. Hasin. 
Cu șansă la calificare concurează I. Bon- 
darevski, A. Suetin, R. Ilolmov, fiecare 
cu cîtc 7’/2 p.

după părerea noastră — acestui sis
tem, a fost Rusescu. De-a lungul me
ciului s-au mai evidențiat Corbeanu, 
H. Nicolau și Drăgan.

In ultimul set, antrenorul N. Soti.r 
l'-a mai folosit pe Cherebețiu, Derzei, 
Miculescu și Mihăilescu. S-a dovedit 
însă că între pregătirea primilor șase 
jucători și aceștia, există o mare dife
rență, care trebuie neapărat lichidată.

Spartak Praga a folosit pe : Sastinka, 
Kriz, Jelezmy, Kucera, Jilek, Novak. 
Sopa. Partida a fost corect arbitrată 
de Alilan Stănescu

MIRCEA TUDORAN 

greoi, a interceptat din această cauză 
cu întîrziere multe mingi.

In urma acestui rezultat, cuplul 
Mina Ilina—Ion Țiriac a cucerit titlul 
de campion al țării la proba de dublu 
mixt.

★
La sfîrșitul acestei săptămîni va 

începe turul al doilea al întrecerilor 
pentru campionatul pe echipe al Ca
pitalei. Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura întîlnirile Progresul — C.C.A. 
și Știința — Dinamo. Primul meci 
se va disputa pe terenurile Progresul 
din str. Dr. Staicovici nr. 42—44, iar 
cel de al doilea pe terenurile Știința 
de lingă Centrul de antrenament nr. 2. 
Sîmbătă jocurile încep la ora 15, iar 
duminică de la ora 8,30 și 15.

in obstacole (8:41,2). Manfred Preussgei 
a obținui la prăjină 4,58 m, Svere Stran 
dli a cîștigat ciocanul cu 62,77 m, iai 
Sidlo sulița cu 80,95 m. La săritura îi 
înălțime a învins Viktor Bolșov cu 2JM 
m. Cursa de 100 m a revenit lui I) 
Johnson (Indiile dc Vest) în 10,4 see 
iar cea dc 200 m englezului Segal b 
21,1 sec.

★
40.000 dc atenicni au urmărit pe sta 

dionul olimpic din capitala Grecie-’ oi 
ghiularul atletic dintre echipele
S.U.A. și a Germaniei (echipa ./iă) 
Dintre rezultate remarcăm : înălțime — 
Thomas 2,15 m, greutate — Niede 
19.76 m, lungime — Boston 7,82 m 
100 m — Norton 10.5 sec., ștafeta 4i 
100 m S.U.A. 40,7 sec.

★
Reprezentativa de atletism a S.U.A 

evoluează la Londra, pe stadionul Wliit 
City, unde întîlnește în nocturnă o s< 
lecționată a țărilor britanice. Majoritate 
probelor din concurs o formează alerg.’ 
rile de ștafetă. Cu deosebit interes est 
așteptată și cursa dc 1 milă, în care < 
voluează cunoscutul alergător australia 
Herb Elliot într-o tentativă dc a-și am< 
li ora propriul său record mondi; 
(3:54,5)
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