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iUnul din cele mai importante suc
cese ale revolufiei noastre culturale în 
anii regimului democrat-popular este, 
desigur, și pătrunderea și extinderea 
sportului în mediu) sătesc.

Cele peste 6.000 de asociații spor
tive sătești care activează în prezent 

■4>e lingă G.A.S.-urile, G.A.C.-urile, 
iS.M.T.-urile, și căminele culturale des
fășoară o activitate rodnică. Asocia
țiile sportive sătești antrenează în di- 
terite competiții de mase — cu carac
ter local sau regional, — sute și sute 
de mii de tineri și tinere. Cei peste 
2.000.000 de participanți la diferite 
competiții de mase desfășurate anul 
trecut stau ca mărturie despre matu
ritatea și capacitatea organizatorică 
a asociațiilor sportive sătești.

Un rol deosebit de important în ob
ținerea acestor succese I au avut ca
drele din învățătnîntul sătesc. învăță
torul, căruia partidul și întreg poporul 
î-au încredințat misiunea de onoare de 
faheduca și instrui tinerele vlăstare ale 
patriei, are datoria de a sprijini din 
toate forțele și cu toată priceperea sa 
activitatea sportivă sătească. Contri
buind cu priceperea sa, cu experiența 
pedagogică pe care a acumulat-o în 
decursul anilor, învățătorul poate sti
mula nu numai activitatea de cultură 
fizică și sport a școlarilor, ci și a tine
retului sătesc care a depășit vîrsta șco
lară. Iată cîteva exemple în acest 
sens. învățătorul Victor Niculescu din 
comuna Ion Roată, raionul Urziceni, 
Idă un ajutor prețios consiliului de con
ducere al asociației sportive Uni- 

,* *eja pentru dezvoltarea activită
ții sportive. Rezultatul ? Intr-o scurtă 
.perioadă de timp, numărul membrilor 
îUjC.F.S. a crescut de la 30, cîți 
înainte, la peste 420 de membri! 
aceasta nu a fost totul. Au fost 
iritate 6 secții pe ramura de sport,

2:58,4, Cîrjan 3:05,5, Budai 3:06,5, Mu- 
reșanu 3:06,6, Gloss 3:08,6. 100 m flu
ture (f): M. Rotaru 1:23,2, V. Iurciuc 
1:26.4, N. Ștefănescu 1:26.9, C. Sala 
1:28.8 (nou record «le fetite), M. Witt
genstein 1:31,7, D. Langer 1:32,8 și I. 
Csordas 1:37,4; 4x200 m liber: Dinamo 
Buc. 9:33,0, C.C.A. 9:38.8, C.S. Mureșul 
9:51,9, C.S. Oradea 9:58,0, Olimpia He- 
șița 9:59,7, Rapid Buc. 10:01,4, și Pro
gresul Buc. 10:04.3

★
Ieri dimineață, calificările au fost 

dominate de înotătorii dinamoviști ; 
Șt. Kroner, Al. Popescu, Sanda ior
dan și ștafeta de 4x100 m mixt mas
culin au obținut cele mai bune tim
puri în seriile probelor de : 400 ni li
ber (m), 200 m fluture (m), 200 m 
bras (f) și în ștafeta mai sus amin
tită. Iată și finaliștii acestor probe: 
400 m liber (m) ; Kroner 4:55,9, Da- 
rofzi 5:00,3, Rttjinski 5:03,4, Mocanu 
5:03,6, Culineac 5:05,0, Căprărescu 
5:06,2, Chirvăsuță 5:07,9; 200 m flu
ture (m) : Popescu 2:39,0, Olărit 
2:54,2, Cerchez 2:55,0, Nagy 2:55,3, 
Medianu 2:57,4, Budai 2:58,9, Burduja 
3:00,6; 200 m bras (f) : S. Iordan 
3:02,5, F. Rambosec 3:06,6, A. Denie- 
trescu 3:11,9, M. Wagner 3:14,6, L. 
Hillerin 3:15,0, V. Novac 3:20,9, M. 
Wittgenstein 3:24,4; 4x100 m mixt
(m) : Dinamo 4:46,6, C.C.A. 4:49,6, 
C.S.O. 4:55,1, Progresul Buc. 5:01,5, 
Olimpia Reșița 5:03,7, Rapid Buc. 
5:11,8, C. S. Mureșul 5:14,0.

Semifinalele probelor de 100 m 
bras desfășurate după amiază au ca- 

(Coiituiuare in pag. a 6-a)

rn-au rămas numai pe hîrtie, ci desfă
șoară o vie activitate. Nu trece zi li- 
beră fără ca sătenii din Ion Roată 
să nu ia parte sau să nu asiste la di
ferite manifestații sportive. Pentru a 
face cit mai atractive aceste întîlniri 
sportive, de multe ori, sînt chemate la 
întrecere și echipe din comunele 
cinate, uneori chiar din orașele 
cenî, Fetești, București.

Octavian Puiu și Constantin
învățători în comuna Dridu, regiunea 
București, pe lingă faptul că ajută în 
mod permanent Ia organizarea diferi
telor manifestații sportive, participă 
ei înșiși la întreceri. Astfel, Constan
tin Dedu este recunoscut ca un bun a-

erau 
Dar 
înfi- 
care

înve- 
Urzi-

Dedu,

(Continuare în pag. a 2-a)

CantHisctii Buc,/ cunț^tpn repuuncan in proba du 1U0 spate

■Mulțumim din inimă tuturor celor ce au transmis urări de succes dete?
. gațîei noastre. Aicî în largul oceanului, fă mtt de kilometri depărtare der 

(patrie, ne bucurăm de știrile pe care le primim în fiecare zi cu privire fefr 
• « •• ...... -j.:*!  —_ fiisuccesele oamenilor muncii din țară. După cum știți, pe vasul „Balitika" nen 

aflăm împreună cu tovarășul Hrușciov și cu alți prieteni apropiați — delegați: 
aî țărilor socialiste: călătoria este foarte plăcută, statem cu toții sănătoși 
și bine dispuși. Asigurăm pe oamenii muncii că la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., care se anunță a fi una din cele mai impor
tante din întreaga istorie a acestei Organizații, ne vom îndeplini cu cinste 
misiunea ce ne-a fost încredințată de Marea Adunare Națională și de întregul 
nostru popor. împreună cu delegația Uniunii Sovietice, cu delegațiile celor
lalte țări socialiste și ale tuturor statelor iubitoare de pace vom face tot 
ce ne stă în putință ca sesiunea O.N.U. să contribuie în mod efectiv la 
rezolvarea măriilor probleme internaționale și în primul rînd a celei mai 
arzătoare dintre ele — problema dezarmării generale și totale. Sîntem 
convinși că lucrările Adunării Generale a O.N.U. vor fi urmărite cu atenție 
și interes de toți oamenii muncii din țara noastră, cărora le dorim noi 
realizări importante în activitatea lor pusă în slujba înfloririi patriei noastre 
dragi.

VOR LUPTA INDIRECT PENTRU
Meciuri echilibrate

ȘEFIA IN
in țară

Azi încep întrecerile finale ale Concursului
cultural - sportiv al tineretului din Capitală
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în prima zi de cursuri, elevii de pe întreg cuprinsul patriei au pășit în- 
rcurtea școlilor îmbrăcați sărbătorește, cu buchete mari de flori pentru profesorii 
iubiți.

Prima zi de școală a vestit un nou an de învățătură, de bucurii și~ț 
emoții. Elevii au fost întimpinați de clase curate și luminoase, de laboratoare! 
bine utilate și săli de sport. Au pășit în noul an școlar veseli, încrezători în 

viitorul lor luminos.

l4

festivitatea dc deschidere, va a- 
întîlnirea de fotbal dintre cani- 

raionului „Gheorghe Gheorghiu» 
și campioana raionului ,.23 Au- 
Tot atunci se vor întrece și e- 

cam pioana 
și campioana ra-

Azi, cu începere dc la orele 16, stadio
nul Tineretului din Capitală va găzdui 
primele întreceri ale fazei finale a Con
cursului cultural-sportiv al tineretului 
din București. Se întrec toate echipele 
campioane de raion precum și sportivii 
clasați pe primele locuri în probele res
pective.

După 
vea loc 
pioana 
Dej” 
gust”, 
chipele masculine de volei, 
raionului ..23 August" 
ionului „Nicolac llălcescti".

Au fost desemnați primii campioni republicani la natație

După un ,,debut" nedorit, cu zile 
reci și ploioase, toamna ne-a arătat, la 
fel dc brusc, și cealaltă față a sa... Un 
soare. încă, destul de puternic i-a îndem
nat din nou pe bucurcșteni să ia drumul 
parcurilor, și al stadioanelor. Mulți din
tre ci s-au îndreptat, așa cum au făcut-o 
în fiecare an în această perioadă, spre 
bazinul dc la șosea, loc dc întrecere a 
celor mai buni înotători și săritori ai 
țării.

Disputele au început joi dimineața (în 
piscina dc 50 metri eu apă încălzită) 
cu desfășurarea seriilor la 100 m spate 
masculin. Cel- mai bun timp a fost ob
ținut de recordmanul probei J). Caminschi 
(1:09,4), următorii calificați pentru fi
nală fiind : L. Darotzi 1:10,2, L. 
1:12,5, I. Magy 1:13,4, M. 
1:14.3, Fr. Fiîlop 1:11.8 și 
1:15,0.

In absența favoritei

Berea
Potoccanu
A. Muth

Alte întîlniri dc fotbal vor avea loc 
pe stadionul Tineretului, P.T.T. și pe te
renurile Constructorul și Silviculturii, 
întrecerile de volei (masculin și feminin) 
se vor desfășura tot pe stadionul Tine
retului cu începere dc la orele 16, iar con
cursurile de popice se vor ține pe arenele 
M.T.T. și Bere Gri vița.

întrecerile vor continua miercuri șl 
sîmbătă, respectiv 21 și 24 septembrie, 
urnund ca duminică 25 septembrie să fie 
desemnate campioanele pe orașul Bucu
rești.

4 noi recorduri republicane
Wăchter (suspendată de către clubul ci 
pentru lipsă dc interes în pregătirea sa 
ca și pentru acte de indisciplină), seriile 
probei dc 100 jn liber feminin au fost 
dominate de ț,spatista“ M. Both (1:13,0) 
M. Wittgenstein (1:13,2) și dc specia
lista probelor de fluture M. Rotam 
(1:13,9). S-au mai calificat pentru fina
lă : C. Bauer (1:14,5), I. Rothe (1:14,7), 
A. Troliani (1:14,8) și E. Nagy (1:14,8).

Cornel Mocanu a obținut cel măi bun 
timp în seriile probei de 1.500 m liber: 
20:05,3. Ceilalți șase finali.ști ai probei 
sînt : Șt. Ionescu 20:23,4, G. 
20:42,9, D. Nagy 20:45,4, C. 
21:04,8, V. Ștefănescu 21:06,7 
Mărculcscu 21:11,3.

După amiază s-au desfășurat 
probelor 100 m liber (ni), 400 m liber 
(f), 200 m bras (m), 100 m fluture 
(f) și 4x200 m liber (m), din care s-au 
calificat pentru semifinale și finale ur
mătorii înotători :

100 m liber: Blajec 59,4, Rujinski 
1:01,0, Fi roiu 1:01,0, Caminschi 1:01,2, 
Culineac 1:01,3, Șt. Ionescu 1:01,4, Da- 
rotzi 1:02,3, Chirvăsuță 1:02,3, C. Ma
rinescu 
1:03,3, 
1:05,3; 
5:46,7, 
5:53,0, 
5:59,7, 
6:07,8;

Ligner
Rusu 

și C.

1:02,5, Fiîlop 1:03,0, Gutter 
Sala 1:01,3, Bădiță 1:04,8, Rusu 
400 m liber (f): A. Troliani 
M. Wittgenstein 5:47,9, E. Nagy 
V. Iurcruc 5:53,2, M. Rotarii
A. Waldman 6:01,0, C. Bauer 

200 m bras (m): Mitrofan 2:47,8, 
Oanță 2:49,5, Schmaltzer 2:50,1, Chcțau 
2:51,0. Rînca 2:51,1, Kovacs 2:51,8, AL 
Popescu 2:53,4; Muth 2:55,1. A. Nim- 
lau 2:56,3 (nou record dc copii), Im ling

In fotografie Cacoveanu luptă
pentru balon cu apărarea feroviară. 
Fază din meciul C.C.A. — Rapid 
(5—2) disputat în septembrie anul 

trecut
i

Cea de a treia etapă a turului cam
pionatului categoriei A suscită un ins 
teres deosebit. Intr-adevăr, în caz de 
victorie, unele echipe instalate în 
fruntea clasamentului se pot distanta 
și mai mult, iar formațiile care încă 
nu au gustat bucuria victoriei au oca
zia să acumuleze puncte care să le fe
rească — deocamdată — de..- emoții.

Cuplajul din București, care va o- 
pune cele patru formații din Capitală 
se situează pe primul plan al între
cerilor de mîine. Dinamo, C C A., Pro’ 
greșul și Rapid au deopotrivă nevoie 
de puncte. Primele două echipe pen- 
tril a se menține pe primul plan a dis-t 
putei pentru întîietate (în meciurile' 
de mîine C.C.A., și Dinamo luptă.,- 
indirect pentru șefia în clasament),- 
iar ultimele două pentru a urca una 
sau două trepte pe tabela celor mai 
bune formații din tară. Partidele din 
tară se anunță la fel de pasionante 
și se pot solda cu victoria oricărei 
dintre echipele angrenate în întrecere.

Ce așteptăm de la această etapă ? 
in primul rind spectacole fotbalistice 
de calitate, joc frumos și nu luptă prin 
orice mijloace pentru puncte; atitu
dine disciplinată fată de arbitri. In 
etapa precedentă majoritatea echipelor; 
au dovedit că știu să joace corect și 
— exceptînd unele cazuri — ele au 
avut o comportare sportivă pe teren. 
De altfel, arbitrii delegați la jocurile 
de mîine vor sancționa cu coa mai 
mare severitate orice abatere de la 
conduita sportivă contribuind astfel la 
îmbunătățirea calității întîlnirilor. .

Iată acum programul meciurilor de 
mîine: DINAMO BUCUREȘTI —* 
PROGRESUL-, C.C.A. — RAPID 
(stadionul „23 August", cu începere 
de la ora 14,15, respectiv ora 16), 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA. 
CLUJ, U.T.A. — C.S.M-S- IAȘI, DI+ 
NAMO BACAU — MINERUL LU+ 
PENI, CORVINUL HUNEDOARA —* 
STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN*  
FARUL CONSTANȚA - 4>ETROLUU 
PLOIEȘTI,



ACTIVITATEA sportiva de mase
Competiții în plină desfășurare

Secția pe ramură de sport—factor important 
în dezvoltarea activității sportive

In activitatea unei asociații, secția 
pe ramură de sport reprezintă un fac
tor important. Fiind un adevărat pilon 
de bază, ea are datoria să mobilizeze 
și să angreneze membrii U.C.FJS. în 
desfășurarea activității compel iți on ale, 
să contribuie la succesul general al 
activității asociațiilor sportive. In 
strînsa colaborare cu consiliile asocia
țiilor, birourile de secții trebuie să în- 
drumeze cu atenție munca activiștilor 
obștești și a tehnicienilor spre con
tinua dezvoltare a activității sportive 
de mase.

Un exemplu demn de urmat în a- 
ceastă direcție îl constituie activitatea 
secției de țvopice a asociației sportive 
Berc Grivița (președintele consiliului 
asociației —■ Roman Dumitriu). Biroul 
acestei secții — condus de muncitorul 
Radu Florea — a pornit încă înainte 
de începutul acestui an la treabă. Cu 
ajutorul consiliului asociației au fost 
stabilite programul competition al și 
obiectivele secției pe anul I960; Pu- 
nînd un accent deosebit pe cuprinderea 
unui număr cît mai mareade muncitori 
în practicarea acestui sport, biroul 
secției a programat un număr sporit 
de concursuri pe asociație și a inițiat 
forme interesante do întrecere, caro 
să-j atragă pe membrii U.C.F.S. în 
dispute. Tn organizarea celor 7 com
petiții biroul a fost ajutat și dc către 
o scrie, de sportivi fruntași ai secției 
cum sînt Vasile Marinache, Ion Ke- 
resleș, Cornelia Moldoveanu, Sanda 
Iosif ș.a. Firește, este un merit al con
ducerii secției că a reușit să-i atragă 
pe acești sportivi în munca de orga
nizare a activității competiționale.

In cadrul concursurilor pe asociație, 
sportivii fruntași, pjycum și cei doi 
instructori voluntari care Se ocupă de 
pnogărt/irea formațiilor reprezenta tiv o 
ale asociației, au dat un sprijin efectiv 
concurenților începători, explicîndu-lo 
procedeele tehnice, încurajinchi-i și în- 
drumîndu-î pentru a trece peste greu
tățile inerente ale debutului. Acest 
lucru a avut un efect deosebit de po
zitiv asupra partic.ipanților. Aceștia s-au 
transformat în adevărați mobilizatori 
ai colegilor lor de muncă la întrecerii» 
de popice. Și astfel de la 15—20 
curea ț i eîți participau în 1959 Ia 
cursurile de popice s-a ajuns ca 
acesta la întrecerile desfășurate 
cinstea zilei de 23 August să se 1 
gistreze o participare de peste 
ooncurenți. Acesta este rezultatul muncii 
intense desfășurate în colaborare de 
către consiliul asociației, biroul secției 
și sportivi. Numărul concurenților la 
întrecerile de popice este datorită a- 
cestui lucru în permanentă creștere.

Firește însă că fără a deschide un 
orizont sportivilor care participau 
pentru prima oară la întreceri, suece-

Cupa Moldovei
► Recent, la Suceava, Do- 
(rohoi, Săveni și Vama s-a
► desfășurat etapa interra- 
( tonală a Cupei Moldovei,
► la volei, fotbal, oină și 
►gimnastică.
► La Suceava, întrecerile
► au prilejuit dispute dîrze 
(din care au ieșit învin-
► gatoriAtiițerii din echipele: 
►Locomotiva Dornești (Ră-
► dăuți) — fotbal — Vîo- 
►rul Negetești (Fălticeni)
► — oină — Recolta Dum-
► brăveni (Suceava) — vo- 
(iei băieți — Recolta
► Grănicești (Rădăuți) — 
( volei fete.
► La Vama, raionul Cîtn- 
( pulung, au cîștigat drep-
► tul de a participa la etapa 
►regională: Avîntul Frasin
► (Gura Humorului) —
► oină — Bradul Vama —
► volei fete — și gimnastică
► și Mucava — Molid la
► volei, băieți și fete.
( 0, ALEXA-coresp.

con- 
con- 
anul 

în 
înre- 

■ 60

sul ar fi fost parțial, iar numărul de 
sportivi cuprinși în. întreceri n-ar fi 
putut să fie în creștere. Conducerea 
secției a procedat însă judicios. A 
deschis începătorilor calea spre perfor
manță asigurindu-le o pregătire tehnică 
tot mai bună. Din rîndul începătorilor 
au fost selecționați cei mai buni, for- 
mîndu-se o a doua garnitură a aso
ciației care va fi înscrisă în competiții. 
Un stimulent pentru concurenții înce
pători este și faptul că cei mai buni 
dintre ei vor fi legitimați la federația 
de specialitate. Exemplul muncitorilor 
Dumitru Niculeecu, Ilie Bîlă, Ion Vin- 
tilă și al altora care au fost promovați 
în echipa secundă și care în curînd. 
vor putea să facă parte chiar din prima 
reprezentativă a asociației, este edifi
cator.

Bazîndu-se pe o largă activitate de 
mase, secția de popice a asociației spor
tive Bere Grivița a putut să obțină 
performanțe din ee în ce mai bune. 
Avînd asigurat un rezervor de cadre 
în continuă primenire, formațiile a- 
cestei asociații au repurtat succese în 
diferite întreceri. Echipa de băieți se. 
află pe locul II în campionatul raional, 
iar cea de fete a debutat merituos în 
campionatul orășenesc al cat. a Il-a. 
Paralel cu munca de cuprindere a unui' 
număr cît mai marc de muncitori în- 
practicarea sportului, secția s-a în-’ 
grijit de creșterea măiestriei snortive. 
a membrilor echipelor sale reprezeux-' 
tative. Cei doi instructori voluntarii 
muncesc cu conștiinciozitate fiind în-- 
drumați de către conducerea secției. X plinim. De cînd activiștii sportivi 
Pentru pregătirea eehipelor au fost J vizitează însă cu regularitate, 
perfectate întâlniri cu alte formații, auX< 
fost inițiate competiții etc. Membrii j mult, 
biroului secției, de altfel ca și cei ai 
consiliului asociației, sînt prezenți la 
întâlnirile pe care le susțin echipele, 
își notează a.wpectele cele mai impor
tante și apoi le discută personal sau 
în colectiv cu sportivii în cauză.

Strînsa colaborare dintre toți factorii 
care concură la bunul 
a contribuit efectiv la 
ni lor întreprinse. Unul 
i in por ten te rezul ta te
munca acestei secții și 
cadruâ asoeiației sportive „Bere Gri
vița* 4, este acela ca numind membri
lor U.C.F.S. este în creștere, că toți 
sînt cu cotizația la zi.

Prin activizarea și îndrumarea ju
dicioasă a secțiilor pe ramură de sport 
9e obține consolidarea organizatorică 
a asociațiilor sportive, se îndeplinește 
unul dintre cele mai importante obiec
tive ale mișcării sportive : cuprinderea 
unui număr din ce în ee mai mare de 
oameni ai muncii în practicarea orga
nizată a sportului.

mers al seo|iei 
succesul aoțiu- 

dintre cele mai 
obținute prin 

a celorlalte din

inilor 
le-au

Mai aproape de sportivi, mai aproape
p Președintele asociației sportive „Tim-
► pttri Noi" din Capitală îmi spunea, nu 
ide mult, că activitatea frumoasă a 
►■asociației pe care o conduce, ar fi de 
f neconceput fără îndrumarea permanen-
► tă a activiștilor U.G.F.S.
► — Uite, spunea el, să vă dau un 
rexemplu. Cu forțele proprii nu reușeam
► să alcătuim un plan de muncă cores
punzător. Și mai greu era să-l înde-

‘ ~ ‘ ' ■••••• j ne
.. ” ’ , dîn-

► du-ne îndrumări, situația s-a schimbat 
Astăzi avem în întreprinderea

.noastră un campionat pe asociație, la
► care participă multi tineri, cu înscrie
rile de membri stăm bine, la fel ți cu
► cotizațiile...
► Firește, că ceea ce-mi spunea preșe
dintele asociației respective, nu consti
tuia o noutate. In activitatea asocia
țiilor noastre sportive se ivesc zilnic 
(probleme organizatorice sau tehnice,
► care se rezolvă mai bine datorită pri
ceperii și dragostei pentru munca 
►sportivă manifestată de activiștii con- 
►siliilor U.C.F.S. De cele mai multe ori, 
( acolo unde „pune umărul" activistul 
-sportiv, unde intervin îndrumările sale 
(calificate, unde — pe scurt — acti-
■ vi.știi stau mai mult în mijlocul spor
tivilor și sînt mai aproape de pro
blemele lor — activitatea sportivă în 
■cadrul asociațiilor înregistrează suc- 
jcese frumoase.
■ Ne așteptam ca și în raionul Cîm- 
(pina, cunoscut ca un raion cu o acti-
■ vitate sportivă destul de dezvoltată, 
(asociațiile să simtă din plin sprijinul 
^activiștilor sportivi. Dar, din păcate, 
■lucrurile nu stau astfel...

obținea succese frumoase în activita
tea sportivă. Aceasta se datora într-o 
bună măsură și faptului că conduce
rea întreprinderii acorda un sprijin 
multilateral consiliului asociației spor
tive. Dar această situație îmbucură
toare nu a durat prea mult timp. De 
cînd echipa de fotbal a întreprinderii 
a... ratat calificarea în campionatul 
regional (în urma disputării baraju
lui), sportul nil se mai bucură — 
după cum ne spunea tehnicianul con
siliului raional U.C.F.S.-Cîmpina — 
de sprijinul conducerii acestei fabrici. 
„Nu mai vreau să aud de sport, ju- 
cați fără să știu eu...“ — le-a spus ti
nerilor tov. I. Ungureanu, directorul 
întreprinderii de reparații utilaj elec
tric.

„JUCAȚI FARA SA ȘTIU EU..." !

Z Nu a trecut prea mult timp de cînd 
Țconsiliul asociației Energopetrol (în- 

H. N. Ltreprindere de reparații utilaj electric)

Cînd consiliul există doar... hî

★
Să vedem însă, cum au ajutat ac

tiviștii consiliului raional U.C.F.S. pe 
tinerii din asociația sportivă Energo- 
petrol, pentru ca activitatea sportivă 
să cunoască din nou succese.

De curînd, consiliul asociației a fost 
vizitat de președintele consiliului raio
nal U.C.F.S., tov. Constantin Brand. 
S-au bucurat, desigur, tovarășii din 
asociație. Mulți dintre ei nici nu-l cu
noșteau pe președintele consiliului ra
ional U.C.F.S. pentru simplul motiv 
că acesta nu dăduse niciodată prin 
asociația lor. S-au înfiripat, firește, 
nădejdi intr-o... înviorare a muncii 
sportive. Dar în loc să analizeze te
meinic, care sînt cauzele slabei acti
vități sportive din întreprindere, pre
ședintele consiliului raional U.C.F.S. 
s-a mărginit la o scurtă discuție cu 
directorul întreprinderii, care a opus 
din nou ,,veto"-ul său în ceea ce pri
vește sprijinirea activității sportive. 
Astfel, tov. Brand a plecat din asocia
ție fără să rezolve nimic. Cit de mare 
a fost atunci supărarea muncitorilor 
Mihai Nițu, Aurel Bucătaru,.Constantin 
Gherman și a altor fruntași în muncă 
și în sport, aflind că activistul spor
tiv a plecat de la ei fără să găsească 
o soluție pentru impulsionarea activi
tății sportive din fabrică 1

Cupa Agriculturii

etapa
Agri'

In comuna Urlu s-a desfășurat t 
pe centre de comune a Cupei 
culturii din raionul Beclean.

întrecerile celor peste 70 de 1 
și tinere, cîștiigători ai primei 
au atras pe stadion peste 650 
spectatori, oameni ai muncii 
G.A.C., întovărășiri, G.A.S. etc-

La săritura în lungime pe primul 
loc s-a clasat colectivistul Bartha 
Samoilă din Uritt. La înălțime primul 
a fost Sîiket Ștefan din Uritt. între
ceri frumoase au oferit și proba de 
aruncare a greutății.

La

tineri 
faze 

1 <le 
din

sfîrșitul zilei de concurs, pri- 
trei clasați la fiecare probă 
fost conferite diplome.
MIHUȚ ȘTEFAN — cores<p.

Fază din „Cupa Moldovei". Se în
trec echipele masculine de volei Re
colta Dumbrăveni (raion Suceava) și> 
Steaua Valea Sladului, același raion.

Foto: Ștefan Popescu

de problemele lor
Gottlried) a pornit la muncă, decis să 
obțină rezultate cît mai frumoase. 
Dar, în același timp,’ s-au ivit și li
nele greutăți, fie că era vorba de în-i 
scrierea de membri în U.G.F.S. sau de 
încasarea cotizațiilor, fie că se punea' 
problema organizării unor competiții 
pe asociație. Este drept că, pînă la 
urmă, tovarășii din consiliul asocia
ției sportive au reușit să rezolve o 
bună parte din aceste probleme, da
torită sprijinului permanent pe care 
l-au primit de la comuniștii din or
ganizația de partid. Activiștii consi
liului raional U.C.F.S., cei care a.veau 
datoria să vină în mijlocul sportivi
lor,- să sprijine cit competență activi
tatea lor, nu au făcut însă acest lucru. 
Din luna ianuarie, atît președintele, 
cît și tehnicianul consiliului raional 
U.C.F.S. mi au venit deloc prin a- 
ceasta întreprindere. O singură dată 
își amintesc tovarășii din asociația 
sportivă că I-au văzut pe tehnicianul 
consiliului raional, cînd, din goana 
bicicletei, acesta le adusese cîteva... • 
bilete „Expres olimpic" și regulamen
tul Concursului cultural-sportiv al ti
neretului. La aceasta se r ezttmase 
„ajutorul" activistului sportiv l

★
Cele 68 de asociații sportive din 

orașul și raionul Cîmpina nu pot fi 
vizitate, firește, prea des de cei • 
activiști ai consiliului raional U.C,r' 
Pentru aceasta însă trebuie foțosif, 
mai mult decît pînă acum, în primit 
rînd activul obștesc, membrii consi
liului raional, care pot da un sprijin 
efectiv asociațiilor sportive din între
prinderile și satele raionului. " 
liile asociațiilor, sportivii, au 
de un sprijin competent, simt 
să vadă mai des în mijlocul 
activiștii U-C.F.S. și împreună,

Totul a pornit de la un afiș pe care 
l-am văzut în piața gării Adjud și care 
anunța un meci de fotbal, de pitici. 
Afișul mi-a îndreptat pașii spre aso
ciația Locomotiva. întâmplarea mi-a 
scos în cale un vechi prieten, care m-a 
condus la tovarășul Vasile Pletosu, șef 
de echipă la revizia de vagoane și se
cretarul asociației sportive Locomotiva.

Aci, timp de două ceasuri am discutat 
despre activitatea pe eare o desfășoară 
consiliul asociației în acest centru fe
roviar cu peste 1.500 de salariați. 
înainte de a începe o discuție temeinică 
tovarășul secretar telefona după tova
rășul Dumitru Roșu — tot șef de e- 
chipă și după Ion Neagu, președintele 
sindicatului „Mișcarea".

In activitatea 
comotiva din 
„locuri” goale, 
despre evidența 
a provocat o avalanșă de 
Datele cu privire la activitatea sportivă 
ne sînt furnizate din... memorie de către 
tov. Ncgoiță îndeosebi sau dc către tov. 
Dumitru Roșu, iar mai tîrziu de către 
președintele sindicalului — tov. Ion 
Neagu.

consiliului sportiv Lo- 
Adjud există 
O simplă 
membrilor

multe 
întrebare 
U.C.F.S. 

justificări.

Consiliul asociației sportive Locomo
tiva Adjud are o activitate slabă, neor
ganizată. Cu toate că asociația cefe
riștilor de aci constituie nucleul cel 
mai puternic din raion si activiștii 
U.C.F.S. se preocupă de activitatea a- 
cestei asociații (uneori substituindu-se 
consiliului asociației) viața ei nu se 
ridică la nivelul cerințelor.

Aceasta, deoarece activiștii U.C.F.S, în 
loc să ajute concret organele alese, să le 
învețe să muncească, să le îndrume și 
să le controleze activitatea, rezolvă ci 
direct problemele asociației. Dedubla
rea aceasta în munca de conducere are 
repercusiuni asupra rezultatelor, ne- 
cunoseîndu-se astfel responsabilitățile și 
sarcinile curente. Cum poate fi expli
cată altfel situația că din 815 membri 
U.C.F.S., înscriși în anul 1959 numai 
o parte fac sport. Aci sînt foarte rar 
organizate competiții sportive care să 
angreneze un număr mare de salariați 
în practicarea diferitelor discipline 
sportive.

Membrii consiliului asociației sc în
tâlnesc foarte rar pentru a discuta pro
blemele ivite in activitatea sportivă, pentru 
a analiza diversele aspecte ale muncii 
birourilor de secții. Printre membrii 
asociației Locomotiva Adiud se află 
iwujți oameni iiumo^i, c# de pildă iov.

Petre Ciobanii, care antrenează volun
tar echipele de fotbal. Dacă în consi
liul asociației ar fi fost aleși dintre 
aceștia, activitatea sportivă de aci ar 
fi avut desigur dc cîștigat.

Un scurt bilanț ne arată că asociația 
sportivă Locomotiva Adjud are nu mai 
puțin de 4 echipe de fotbal : una în 
campionatul regional pe locul VI, una 
în campionatul raional pe locul I în 
seria respectivă, o echipă de juniori pe 
locul II în campionatul regional și una 
de pitici (despre al căror meci am 
citit în afiș). Echipa de volei se află 
pe locul II în campionatul regional iar 
echipa dc tenis de masă pc locul IV. 
Doi jucători de fotbal au fost promo
vați în categoria B în formația echipei 
Steaua Roșie Bacău. Aceasta ne arată 
că în secțiile asociației Locomotiva Ad
jud există forțe numeroase și posibili
tăți ; tineri talentați dornici să facă 
sport. Este necesar însă ca membrii con
siliului asociației Locomotiva să riu aș
tepte ea lucrurile să meargă de la sine 
ci să muncească cu mai multă dragoste 
și simț de răspundere, iar consiliul ra
ional U.C.F.S. are datoria să-i ajute 
mai eficient, fără să se substituie con
siliului asociației.

DIN GOANA BICICLETEI...

noului consiliu alDe la alegerea 
asociației sportive Neptun (de pe lingă 
întreprinderea cu 
trecut exact nouă 
(președinte Ion Stețcu, secretar Horst

același nume) au 
luni. Noul consiliu

Consi- 
nevoie 
nevoia 
lor pe , 
să re

zolve mai bine diferitele probleme ale 
activității de cultură fizică și sport. 
Stînd mai mult în mijlocul sportivi
lor, perind sprijinul organizațiilor de 
partid, folosind mai temeinic colabo
rarea cu organizațiile LJ.T.M. din în
treprinderi și din sate, activiștii con- 
siliiilor U.C.F.S. au posibilități ne
limitate de a impulsiona activitatea 
sportivă. Se cere însă din partea lor 
mai multă tragere de inimă, dorință 
de a ajuta electiv munca sportivă, de 
a face ca asociațiile sportive să-și 
trăiască cu adevărat viața.

R. CÂLARASANU

învățătorul - sprijin prețios
al activității sportive sătești

(Urmare din pag- 1)

B. M1HAI

tlet, iar Octavian Puiu ca un bun fot
balist.

Un sprijin efectiv și permanent M a- 
cordă și Tache Chirică din comuna Șer- 
bănești, raionul lHești, Ion Răuță din 
comuna Cetățeni, regiunea Pitești, Lu
dovic Kiss din comuna Petecit, raio
nul Odorhei, Francisc Peterffi din co
muna Sînpaul, același raion, activi
tății de organizare și desfășurare a 
educației fizice și sportului. Trebuie 
să menționăm și faptul că în comu
nele unde funcționează acești învă- 
țători, datorită unei bune munci de 
props andă, sportul a devenit un prie
ten drag și al acelora care nu-l «nai

pot practica fie din cauza vîrstci fie 
din alte motive.

Asemenea învățătorilor mai sus amin, 
fiți, avem sute și sute de cadre di
dactice pe întreg cuprinsul patriei 
noastre, care nu precupețesc nici un 
efort pentru a ajuta la dezvoltarea 
sportului în mediul sătesc.

Contribuția cadrelor din învățămîn- 
tul sătesc, alături de cea a activiștilor 
sportivi, constituie un ajutor prețios 
în munca pe care organele și organi
zațiile U.C.F.S. o desfășoară perma
nent sub conducerea organizațiilor de 
partid pentni continua dezvoltare a 
sportului sătesc.



Numai cu fotbalul nu poți fi util; 
societății noastre, socialiste

PORTURI NAUTICE J

,Gu doi ani de zile în urmă, pe 
poarta Șantierului naval maritim Con
stanța intra un tînăr. Venit din Sa- 
rigbiol, un sat dobrogean, Gheorghe 
Bibu, lin de țăran colectivist, era dor
nic să învețe o meserie, să-și fălirea*  
§că un drtim sănătos în viață.

'Aici, în mijlocul harnicilor munci
tori portuari, Bibu s-a simțit ca acasă. 
Maistrul atelierului de vopsitorie, Tă- 
hase Limbidis, l-a primit cu drag .și 
a-căutat să-i insufle dragoste pentru 
meseria pe care și-a ales o. Treburile 
att mers bine o bucată de timp. Intr-o 
zi, tînărul nostru a îndrăgit fotbalul 
P/ezent la toate antrenamentele, re
marcat datorită talentului său de an
trenorul Constantin Humis, Bibu șl-a 
Cîștigat cu ușurință un loc în echipa 
de juniori a șantierului.

Din păcate, „furat" de unele elogii, 
de laudele excesive ale diverșilor su
porteri, Gheorghe Bibu a deve- 
init, încetul cu încetul, „vedetă", s-a... 
plictisit de meseria de vopsitor și cu 
îngăduința tov. ing. Nicolae Ecobiei 
— pe vremea aceea șeful serviciului 
organizarea muncii — a fost trecut 
Ia secția cazangerie. Bineînțeles că 
și aci trebuia să muncească. Dar Bibu 
nu concepea ca un fotbalist din lotul 
echipei de categoria B a șantierului 
isă se scoale la... 6 dimineața și să 
lucreze... 8 ore. In concluzie, după 
numai o lună el a cerut să fie schim- 
’ ăt în altă secție. Din nou s-au pro
dus intervenții din nou s-a apelat la 
^bunăvoințainginerului Nicolae E- 
cobici și iată-1 pe Bibu în altă secție, 
la mecanică, înconjurat cu aceeași dra
goste de muncitorii șantierului care 
încă mai vedeau în el un element bun, 
tin tînăr ce le poate face cinste.

Au trecut apoi cinci luni, o perioadă 
în care Gheorghe Bibu a avut nu mai 
puțin de 83 de zile lipsă I împrietenit 
cu’eîteva elemente descompuse, certate 
cu disciplina și neîncadrate in cîmpul 
muncii, Bibu înșela cu bună știință 
încrederea familiei sale, a colectiviști
lor din satul Sarighioî. Și într-o zi, 
nu a mai venit la lucru.

A colindat un timp pe Ia Farul, in 
formația de juniori, apoi a ajuns la 
Medgidia, ca în februarie 1960 să se 
reîntoarcă la șantier. Tovarășii de aci, 
muncitori de nădejde, sportivi cu care 
șantierul se mîndrește, ca sudorul Ion 
Spătaru, strungarul Nicolae Alboiu, 
constructorul naval Gheorghe Țară- 
lungă ș.a., au căutat să-l ajute! Se 
părea că treburile merg bine. Dar, 
neastimpărul i-a revenit lui Gh. Bibtt 
și în luna iulie a acestui an el a pă
răsit dtn nou șantierul.

Unde se află acum și ce face Bibu? 
Primit cu brațele deschise de către a- 
sociația sportivă Cimentul din Medgi
dia, ’ încearcă să-și cîștige existența 
prin-., fotbal, fugind de munca pro
ductivă.

Gheorghe Bibu este vinovat! A în
șelat încrederea părinților, a tovarăși
lor -Jb șantier, a celor care au crezut 
In ... Dar vinovați de această situație 
sînt ȘȘ acei care l-au lăsat pe tînărul 
tiostrtf să apuce pe un drum greșit 
Vinovat se face, în primul rînd, antre-

norul Constantin Humis. care i-a co-' 
coloșit lipsurile, ascunzînd colectivu- < 
Iui comportarea celui pe care trebuiai 
să-l pregătească din toate punctele de' 
vedere, să-l formeze ca pe un om util 
societății. Vinovați sînt și acei care, 
au admis mutarea riejustificată dintr-o 
secție în alta. Și deopotrivă, tinerii ■ 
din șantier, utemiștii care nu au știut' ; 
să-I ajute în momentele hotărîtoare' 
ale vieții. In finei răspunzători se fac 
și tovarășii din conducerea asociației 1 
sportive Cimentul Medgidia, fiindcă 
l-au primit pe Bibu și au acceptat o, 
sta’re de lucruri gravă, tînărul sportiv, 
jucind în echipa din localitate fără a" 
fi încadrat acolo în producție.

Și totuși Gheorghe Bibu se poate 
îndrepta. Pentru transformarea lui este 
necesară însă o temeinică muncă de 
educație, dusă în colectiv. Este nece
sar ca el să redevină acel harnic 
muncitor 
mijlocul 
prieteni.

Numai 
talentat, „
util societății noastre, socialiste! 
nește-țî din nou (și mai consecvent 
ca pînă acum) eforturile și priceperea 
cu muncitorii din rindul cărora faci 
parte și vei avea una dintre cele mai 
mari satisfacții în viață: aceea că 
prin munca ta ești de folos societății 
în care trăiești, patriei noastre socia
liste.

Pentru aceasta ca și pentru măies- • 
tria cu care știi să conduci balonul : finalelor campionatelor republicane de 

■—muncitorii, prietenii tăi cei mai a- 
propiați, te vor urmări cu toată dra
gostea! vor fi mindri de tine.

E BRUKNER

de la început, să revină 
muncitorilor, adevărații

cu fotbalul, oricît ai fi 
Gheorghe Bibu, nu poți

Astăzi și mîine, la Snagov

Aproape 250 sportivi iau startul in finalele campionatului de caiac-canoe
Iubitorii sporturilor nautice au pri

lejul să urmărească la S.nagov, astăzi 
și rutine, pe .cei mai buni mînuitori ai 
padelei și paga iei din țara noastră, 
care-și vor disputa întîietatea în cadrul

start a unor sportivi reputați, care 
ne-ati reprezentat de multe ori în con
cursurile de peste hotare. Pe de altă 
parte, vor fi interesante de urmărit 
roadele activității antrenorilor din o

în cea 
specia-

pentru 
la ora

mmnmI

■

Un start \plin‘ în proba de caiac dubla d unul concurs desfășurat pe lacul 
Snagov.

catac-canoe pe anul 1960. întrecerile 
se anunță deosebit de disputate da
torită valorii apropiate a multora din- 

^.tre finaliști (fapt consemnat în faza de 
E. PETRE zonă a competiției) ca și prezenței la

întreagă de centre nautice (Ga- 
Tg. Mureș, Tulcea, Timișoara, 
Mare, Arad, Reșița), modul cum

sene
lăți,
Satu
cel aproape 250 de finaliști reprezen- 
tînd 20 de asociații și cluburi sportive, 
vor înțelege să lupte cit toate forțele

ior pentru un loc cît mai bun 
mai importantă competiție de 
ii ta ie.

Programul finalelor prevede 
sîmbătă dimineața începînd de
10 desfășurarea celor patru probe de 
fond și anume: caiac simplu și dubiu, 
canoe simplu și dublu. Sîmbătă dună 
amiază se vor desfășura seriile 
probe de viteză, iar duminică ditni- 
neața, începînd de la ora 
finalele probelor de viteză, 
urmează :K-1 și K-2 500 m 
500 m, K-2 500 m și K-l, 
G-2 și K-4 (toate cîte 1000

*

unor

10, toate 
după cum 
fete, K-t 
K-2, C-l, 
tn) băieți.

schifiștii biicureșteni 
cadrul fazei de zonă 
republican de canotaj

SE ANUNȚA
măsura ce Întrecerea scinifinatișl*Pe

lor sc apropie de sfirșit, lupta pentru ca
lificare devine din ce în ce mai interesan
tă. In grupele din Capitală se poate vor
bi de pe acum despre cîfiva probabili 
calificați. Este vorba de jucătorii din 
fruntea tabelei de concurs. Dar, bineînțe*  
Ies, pentru calificare un loc patru va
lorează tot atît cît și primul !... Și ta 
special pentru locurile IV din ambele 
grupe bucureștene se prezintă o serie în
treagă de candidați cu șanse.

In grupa întîi, după zece runde clasa
mentul avea un nou lider, pe I). Drimer, 
care-1 înlocuise pe Troianescu. In această 
rundă Drimer învingea pe Beiu, iar Troia
nescu împărțea punctul cu Lin|ia. Intra 
cei doi fruntași s-a creat astfel o dis
tantă minimă, de jumătate punct, care 
se menține și după 12 runde. Amîndcă 
au partide întrerupte cu avantaj ; Drimer 
la Deneș. iar Troianescu la Cernea. Dacă 
locurile I și II par a fi deci’ dc pe a-

Semifinalele campionatului republican

„FINIȘ” ~
„rezervate*,  pentru celelalte două
se da o luptă foarte sirînsă. După

STRINS!...
cum 
însă 
o victorie la Ilalie, buciircștcanul Bon
doc a urcat pe locul trei în clasament 
și ultimele partide pe care le are dc sus
ținut (cu Gavrilă, Jancso și Deneș) stat 
decisive, atît pentru el cît și pentru pri
mii doi dintre adversarii săi. Gavrilă și-a 
stricat bună parte din șanse, picrzînd 
la Ilalie, Stanciu și Buză. De asemenea 
Jancso are o întreruptă în dezavantaj 
la Ilalie, astfel că acesta poate urca în 
clasament. O seric de patru victorii (la 
Bondoc. Jancso, Deucș și Kircbmaicr) 
l-a adus și pe Rotaru în plutonul frun
taș. Iată alte rezultate mai importantet 
Drimer-Jancso */ 2—*/»,  Driincr-Bondoc 
1—0, Buza-Troianescu 0—1, Gavrilă-
Troianescu y,—*/ 2, Jancso-Duță 0—1.
In clasament (după 12 runde): Drimer 
9*/ 2 (1). Troianescu 9 (1), Bondoc 8, 
Duță 7*/j,  Rotaru și Gavrilă 7, Jancso și

6Stanciu 6*/ 2 <l)v Buza 6*/ 2, Ilalie 
(1) etc.

Interesantă este lupta și în a doua 
grupă bucureș teană. Infrîngerea suferită 
de Ungureanu la Szabo, n-a micșorat 
șansele primului la locul întîi, dar pare 
să fi asigurat lui Szabo calificarea. A- 
cesta fusese învins surprinzător în runda 
a 9-a de Midler. I’entru calificare șanse 
mai mari par a avea și Pavlov, Georges
cu și Botez. Ultimul a cîștigat ieri 
(runda a 13-a) în primele ore partida sa 
cu( Scimeanu, îmbunătățindu-și simțitor 
poziția. Rezultate tehnice: Pavlov-Ungu- 
îcanu 0—1, Botcz-Szabo */ 2—*/ 2, Vara- 
biescu-Pavlov 0—1, Gcorgcscu-Braun- 
stein ‘/2—*/ 2, Giinsberger-Georgescit 1—0, 
Schwartz-Gunsberger 1—0, Botcz-Pavlov 
V2—V?. După 12 runde : Ungureanu 9, 
Pavlov (o partidă mai mult) și Szabo 8, 
Georgescu 7, Botez și Braunstein hf/2, 
Miiller, Varatnescu și Gunsbergcr 6.

RD V.

Zilele trecute 
s-au întrecut în 
a campionatului 
academic seniori. în general, starturile 
celor 11 probe ale concursului au fost 
bine populate, iar disputele pentru de
semnarea învingătorilor destul de 
strînse. Echipajele cîștigătoare în ca
drul fiecărei curse au obținut dreptul 
de a concura în cadrul finalelor cam
pionatului republican de canotaj aca
demic care se vor desfășura 
de 24 și 25 septembrie a.c, 
Snagov. La aceste finale vor 
parte pe lîngă reprezentanții 
și cîștigătorii probelor din 
centre ale țării, schifiști fruntași ca
lificați direct conform regulamentului 
sau cei care datorită rezultatelor su
perioare au fost invitați în mod spe
cial de către federația de specialitate.

Tată care sînt cele mai bune rezultate 
obținute la concursul din Capitală : FE
MININ. Schif simplu : 1. Elisabeta Rusu 
(Voința) 4:19,0; 2 Alexandra Mincu- 
lescu (Metalul) 4:31,8 ; Schif dublu : 1. 
Rapid (Costela Stanciu, Ștefania Con- 
stantinescu) 3:59,0 ; 2. Metalul 4:3G,1 ; 3. 
Rapid 5:04.8. Schif 4+1 r : 1. Rapid
(Ana Pildner, Stela Găvan, Valeria Co- 
stăchescu, Anastasia Aloman + Gab< 
Barean) 3:35,0; 2. Știința 3:42,0; 3. Vo
ința 4:14,0; Schiif 4+1 v : 1. Victoria 
(Lucia Antoni, Emilia Mirea, Ioana Pen- 
ca, Stana Cristian + Rita Danielian) 
3:30,0 ; 2. Metalul 4:03,1 ; X Metalul 
4:30,1. Schif 8+1 : 1. Clubul sportiv șco
lar (Maria Halberg," Anca Chiriac, Ale
xandrina Simian, “ M ‘ _
Cristina Predoescu, Elena Raț, Mariana 
Limpede, Maria lonescu + 
sile) 3:12,0 ; 2 Ivîcvâluî 3.28,u , u. xvu 
3:44,4. MASCULIN : Schif simplu : 
Dan Ciomirtan (Știința) 3:14,5 ; 2. x».
Niculescu (Constr) 3:15,2: 3. Mărcuță
(Victoria) 3:17,8 ; 4. Mîndroiu (Știința) 
3:25,0 ; 5. S. Varga (C C.A.) 3:25,8 ; 6. D. 
Stratulat (Rapid) 3:26,2. Schif dublu : 1. 
Rapid (M. Barbu, A. Aposteanu) 3:20,6 : 
2. Știința 3:29,4 ; 3. C.S.S. 3:31,4 ; Schif 
2 v : 1. Dinamo (A Teodorov, L Husa- 
renko) 3:10,0; 2. C.C A. 3:10,4; 3. Me
talul 3:12,4 ; Schif 2+1 ; 1. C.C.A. (N. 
Bulan cea, Gh. Baca + A. Zimer) 3:26,0; 
2. Constructorul 3:27,4 ; 3. Rapid 3:32.9. 
Schif 4+1 r: 1. C.C.A. (R. Jungert, E. 
Meszaroș, I. Begu, M. Rădulescu + S, 
Lupu) 3:06,0 ; 2. Dinamo Obor 3:10,8 ; 3. 
Voința 3:13,8. Schif 8+1 : 1. Dinamo (S. 
Boroș, I. Pooora, I. Voican, P. Nistor^ 
G. Paraschiv, I. Ignat, D. Sebestian. S. 
Ivanov + C. Păunescu) 2:42,6 ; 2 Pro
gresul 2:49,8 ; 3. Metalul 3:02.3.

în zilele 
pe lacul 
mai lua 

Capitalei 
celelalte

Gabriela Popescu;
Tir-’—v 

Liliana Va- 
Metalul 3:28,0 : 3. Rapid 
...... ......................... 1.

D.

2 RINGUL RINGUL 3

în numărul de joi, „Gazeta Literară" a publicat poves
tirea „Ringul" de loan Grigorescu, din volumul „Obsesia" al 
aceluiași autor, aflat sub tipar.

Reproducem în numărul de astăzi începutul acestei 
povestiri emoționante și de o înaltă valoare educativă.

La vestiarul boxerilor era răcoare, aproape frig. Ușa care 
dădea în culoare avea un ochi de geam spart și pe acolo 
sufla un vînt rece, aer înghețat din subsolurile de beton 

ale stadionului. Staszek stătea ghemuit pe canapeaua de masaj 
-învelită în mușama, cuibărindu-se în halatul său pufos, dar atît 

Jde rece, incit i se părea că e făcut din hîrtie. Băieții se încăl- 
tzeau sărind, făcînd exerciții pugilistice, rizind, trădîndu-și toată 

nervozitatea caracteristică începutului de întrecere, in astfel de 
'^momente, Staszek îi asemăna pe băieți cu un grup de cai tineri, 

care adulmecau pista și distanțele înainte de semnalul cursei. 
Acum era mahmur, avea impresia că e bolnav, în ultimul timp 

•■învinsese din ce în ce mai greu, iar începutul meciurilor nu-i 
mai provoca acea stare de efervescență pe care o trăiesc de 
atâtea ori, ci, din c® în ce mai mult, o teamă tot mai înverșu- 

tnată, strecurată în inima lui față de sfîrșitul inevitabil pe care, 
',;cu fiecare meci, îl simțea tot mai aproape. Iși spusese de multe 
•ori că e timpul să-și înceteze cariera, dar de fiecare dată alun- 
!.gase acest gînd, sau își spusese că o va face după o victorie 
răsunătoare, pentru ca în felul acesta, părăsirea ringului să nu-i 
japară ca ceva dezonorant. Fiecare nouă victorie, însă, îl lega 
,și mai mult de ring. Ajunsese un fel de veteran, pugilistic al 
Sileziei. De mai bine do cincisprezece ani nu ieșise din nici o 
reprezentativă a regiunii sale, iar în cei aproape douăzeci de 

•ani de box, trecuse prin toate categoriile, de la „pană", cînd 
t/nu avea uecît 17 ani, la semigrea, acum la aproape 37 de ani, 
^-Era înalt, avea un piept lat, musculos, mîini cu adevărat „pro- 
âfesioniste^ adevărate ciocane legate de trup prin noduri de 
^mușchi care, în momentele de încordare fizică, i se împleteau 
|pe sub piele ca niște șerpi. Avea un tors strîns în talte, spatele 
;l.dur, teluric, picioarele drepte, cu tălpile late, ca de halterofil^ 
dar cu încheieturile mobile, flexibile ca ale balerinilor. Chipul 
lui nu fusese niciodată frumos, poate doar în tinerețe, cînd se 
poate spune despre bărbat că nu trebuie să fie decît ceva mai 
-puțin urît decît dracul pentru ca să placă, altfel, fața lată, negri
cioasă, nasul turtit, bărbia ușor teșită, străină Iul, parcă împru*  
muiată de la un marinar care, lucru precis, și-ar fi ascuns-o sub 
o barbă stufoasă, ochii cenușii, cu gene scurte, fruntea îngustă, 

»părtil tuns „box", ca o perie lată, toate acestea îi dădeau cea 
mai autentică înfățișare „profesionistă". Avea în schimb o voce 
plăcută, melodioasă, și întotdeauna cind cînta, înfățișarea i se 
^schimba, trăsăturile brutale i se înmuiau, chipul aspru, colțuros^ 
*ua.. dată un aspect copilăresc. Avea buzele cărnoase^
roșii, o dantură de fiară puternică, cu maxilarele ca niște men
ghine. înfățișarea lui impresiona întotdeauna adversarul, iar 
publicul, doar văzîndu-1, miza fără ezitare pe el. Fusese, pe 

rind, campion la toate categoriile prin care trecuse. Titlul și-l 
cîștigase întotdeauna pe neașteptate, așa cum și-1 pierduse de 
fiecare dată, pentru ca după un an-doi, să și-1 recîștige iarăși, 
tocmai atunci cind toți îl credeau epuizat, incapabil de a mai 
da ceva nou.

Acum, intr-adevăr, se simțea frint. Dacă s-ar fi aflat în țară 
Ia el, ar fi renunțat fără prea muite explicații să se bată, dar 
aici, în străinătate, și tocmai in Frankfurt pe Main, trebuia cu 
orice preț să facă față întîlnirii. înțelegea că aceasta e ultima 
lui șansă, că în curînd se va mulțumi numai cu funcția de an
trenor Ia cine știe ce asociație regională, sau poate chiar la 
vreuna raională, știa bine că în sport, laurii nu se acordă decît 
celui mai capabil. Lucrase cîțiva ani în mină, în Silezia, asta la 
început de tot, în prima sa tinerețe, apoi sportul il scosese la 
suprafață, intr-un birou minier. Se dăruise atît de mult boxului, 
îneît niciodată nu excelase în altă muncă. Ani de zile fusese 
mîndria echipei, cu ea se ridicase și tot în ea avea să-și încheie 
cariera. Simțea însă că sfîrșitul venise prea brusc, încerca să 
atribuie starea sa de acum unei indispoziții trecătoare, dar 
totodată își clădea seama cu certitudine că nu era altceva decît 
inevitabila oboseală adusă de timp, că totul se termina și că 
nimic nu-1 mai putea ajuta să redevină ceea ce fusese odată. 
Era în constatarea aceasta un lucru atît de crud și de trist, 
incit dacă nu ar fi avut meci și nu s-ar fi aflat aici , într-un 
loc străin, ar fi făcut ceea ce nu mai făcuse niciodată — s-ar 
fi îmbătat și ar fi plîns. Dar trebuia să lupte, cu toate că, în 
privința rezultatului, nu putea da nici un fel de asigurări. I se 
părea că în cabină aerul se încălzise brusc, îi venea să arunce 
halatul pufos și să dea drumul ventilatorului de pe măsuța 
fixată în perete.

In ajun mîncase prost, iar la prînz, înainte de meci, renun
țase chiar la obiceiul său, nedezmințit pînă atunci, de a mânca 
un biftec „tătăresc", din carne crudă cu gălbenuș de ou proas
păt, sardele, ceapă, multă, piper, lămâie și ulei de măsline, 
toate amestecate chiar de mina lui, indiferent unde ar fi luat 
masa. Acum însă, după primele înghițituri, i se făcu greață. 
Simțea o sete arzătoare și, numai convingerea profundă că 
dacă ar fi cedat trebuia să renunțe la luptă, îl oprea să bea. 
Acum îi era totuna, de aceea își zicea că făcuse rău că își 
stăvilise pornirea și nu băuse, căci din ce în ce mai mult*  con
sidera meciul pierdut dinainte.

Nici măcar nu se dusese să-și vadă adversarul. Nu-1 cu
noștea. Ceilalți se întorseseră de la întâlnirea de "cunoaștere 
cu echipa adversă zgomotoși, fiecare comenta impresia pe 

care i-o făcuseră jucătorii germani, doar Staszek nu putea 
spune nimic, asculta și zîmbea, parcă străin de toate.

— Hei Staszek — i-a strigat Marian, vedeta silezlană la 
s,ușoară" — tu ai azi de furcă cu o adevărată gorilă !

L-ați văzut, mă ? a întrebat Eysiek, „cocoșul". Nu degeaba 
$î-a luat pseudonimul de -„Golem0', arată ca un urangutan. Asta 
odată figură; noroc cu Staszek al nostru, care dacă se mai 
strâmbă puțin ii poate trece drept frate, altfel, să-i fi picat 
altuia din nof unul așa urît, zău dacă nu ar fi lăsat-o baltă 
numai privindu-1 !

“ Namilă de lut, nu alta ! a zis și antrenorul. Ăstuia nu-i 
lipsește decît o jumătate de kilogram pentru categoria grea, dar, 
crede-mă, Staszek; cu atît mai rău pentru el. Tu ești mai mobil, 
trebuie să știi să te ferești. Se vede că are labe solide, caută 
să-i afli punctele slabe. N-o să-ți fie ușor, dar nu-mi fac griji 

...Dar ce ai, frate ? Ți-e rău ? Parcă nu-ți sini toți boii acasă ?
— Lăsați-mă-n pace ! ii răspunse ursuz Staszek.
— Ba n-am să te las, spune-mi, te doare ceva 7
*- Nimic, nu vezi ?
— Fii atent, bătrîne ! N-o să ne faci satul de rîs tocmai aici î 
~ Du-te dracului ! Ți-am spus o dată : lasă-mă-n pace !
Băieții erau gata. Numai eîteva minute îi mai despărțeau 

de intrarea tuturor pe ring, pentru prezentare.
Staszek se apropie de antrenor.
— știi ceva ? Hai, nu te supăra că te-am repezit ! o să mă 

bat bine... Dar aș vrea să nu ies la prezentare. Se poate?
— Dar ce ai, frate, spune odată ’
— Nimic, crede-mă... Niște gânduri proaste. Ies numai la 

luptă, ți-1 culc pe Golem și mă lași in pace. Bine ?
— Nu sînt de acord. Doar aici nu e nici Katowice, nici 

Cracovia. Cum să nu te prezinți ? O să ieșim cu un om mai 
puțin ?

— Am crezut că înțelegi și. tu un lucru omenesc, simplu. 
Atunci n-o să-ți spun decît că nu ies și gata.

— Dacă-i așa, nici nu joci ! Dăm două puncte prin Repre
zentare, te lasă inima ?

— Nu joc, și gata !
— Ce, ești nebun ? Crezi că merge numai așa, cum vrei tu ?
— Ba doar tu ai spus că nu joc !
— Hai, nu fi prost ! E o întîlnire de prestigiu, nu glumă ! 

Cel puțini dacă mi-ai spune că ești bolnav.
— Ei da, sînt bolnav, acum ești mulțumit ?
— Ce ai ? Să-ți aduc un doctor ?
— Nu vindecă el asta.
— Dar zi-i odată, omule, ce te doare ?
— Sfîrșitul... Sînt gata. Mi-e frică de ring. Mai de mult 

timp mi-e frică. Acum trebuie să-i pun capăt !
- — Ești un prost! Desigur, la un moment dat tuturor ne
trebuie mult curaj pentru a ne despărți de ring. Dar tu mai ai 
timp, lasă, am văzut eu, te bați încă bine. Uite, dacă nu vrei 
să ieși, la prezentare, nu ieși, o să mascăm noi cumva lipsa 
ta. dar pune-ți ambiția și arâtă-ne ce știi. Aici trebuie să în
vingem, înțelegi, trebuie !... Uite, sună de intrare, ce faci, vii 
or rămâi ?

— Rămân !
*- Ce are ? De ce nu vine ? începură să întrebe ceilalți co

echipieri, pregătindu-se de ieșire.
— Ascultă, Staszek, să nu ne faci vreo figură ! Tine-te bine ! 

îl îndeamnă Marian.
- O să am grijă, acum lăsați-mă o clipă singur.
Ceilalți ieșiră. Staszek auzi ecoul stadionului in nocturnă, 

ropotul de aplauze la intrarea echipelor pe ring, apoi se lăsă 
tăcerea, dar numai atît timp cît căpitanii echipelor si-au schim
bat tradiționalul buchet de flori și insignele asociațiilor Și din 
nou, stadionul ca o ființă unică, colosală, începu să freamăte,, 
dar de data asta ceva mai potolit, trădîndu-și nerăbdarea de 
a vedea odată meciul început Staszek se ridică de pe canapea 
și se privi în oglindă cu ochi triști, întrebători. Nu-și putu 
da nici un răspuns. Făcu cîțiva pași prin camera cu cabine, 
luă din cuier o coardă și începu să sară ritmic, se opri, respiră 
Adânc întinzând brațele înainte și în lături, apoi, ceva mal 
înviorat, lovi de eîteva ori aerul cu pumnii strînși, cu tot corpul 
cabrat înainte, cu picioarele jucind pe loc, pentru încălzire.

Citiți continuarea în numărul nostru de marți.



C. Moiceanu (Victoria) și R. P. R. tineret conduc 
în clasamentele generale

■9 I. COSMA (R.P.R. I) A CÎȘTIGAT ETAPA A V-A ® DIN NOU CU APROAPE 45 KM/H • JORG GRUN- 
ZIG CEL MAI PERICULOS ADVERSAR AL LIDERULUI CLASAMENTULUI INDIVIDUAL o URMEAZA 

DOUĂ ETAPE DIFICILE

TIMIȘOARA 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Joi dimineața rutierii 
partieipanți la Turul Ciclist a.I R. P.. 
R online ediția 1960 au luat loc în au
tobuze pentru a parcurge astfel dis
tanța de 100 km dintre Hunedoara și 
Caransebeș. Organizatorii au fixat 
această transbdrdare pentru a-i feri 
pe cicliști de duritățile drumului de 
munte.

La intrarea în regiunea Timișoara 
(cu mult înainte de Caransebeș și deci 
în timp ce caravana efectua încă 
transbordarea) am fost așteptați de 
reprezentanți ai sportului din împre
jurimi. Aceștia au oferit cicliștilor fru
moase buchete de flori, le-au urat bttn 
venit și mult succes în dificila dar 
atît de frumoasa lor întrecere. Apoi, 
pînă la Caransebeș prin toate satele 
pionierii j-au întîmpinat cu brațe pline 
de flori, au făcut să răsune trompetele 
și tobele, au fluturat stegulețe în semn 
de salut. La Caransebeș, orașul era 
îmbrăcat în straie de sărbătoare. Sute 
de steaguri ale națiunilor participante 
•la această mare competiție interna
țională erau arborate pe clădirile din 
centrul . orașului, iar pe trotuare erau 
masați mii de cetățeni carc-i aclamați 
pe cicliști. Apoi, de aici și pînă la 
Timisoara, în timpul cursei, alergătorii 
au fost întîmpinați cu același entu
ziasm. Spectatorii din sate și orașe 
au așternut înaintea cicliștilor un ade
vărat covor multicolor de flori de 
toamnă. Primirea care s-a făcut ciclîș- 
tilor in această regiune a fost excep
ționala și cu siguranță că alergătorii 
noștri ca și cei din Belgia, Suedia, 
R. P. Ungară, R.P.F. Iugoslavia și 
R. D. Germană nu o vor uirta.

O NOUA ETAPA GU O MEDIE 
ORARA EXCEPȚIONALA: 44,832 KM

La ora 15,30 s-a dat startul în

„Cupa Dinamo" in <Hină desfășurare

M Dinamo a întrecut pe C.C.A., dar C.F.R. Grivița Roșie 
conduce în clasamentul competiției...

• C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE — META
LUL 19—6 (6—3) • DINAMO >-

0. C. A. 3—0 (0—0).
® C.E.R. Grivița Roșie a obținut joi. fn 

compania Metalului o victorie mai dificilă) 
decît o arată scorul. Și aceasta datorită fap
tului că s-a angajat în jocul îftcîlcit al îna
intării adverse, în loc să asigure balonului o 
circulație permanentă, să valorifice excelenta 
ei linie dc treisferturi. Așa se face că prima 
repriză, feroviarii au încheiat-o cu un avan-1 
taj minim : 6.3. Abia după pauză, rugbiștii 
dc la C.F.R, Grivița Roșie adoptă o tactică 
corespunzătoare. Șarjele feroviare animă jo
cul, îneîntă pe cei aflațî în tribune. Realiza
tori : Tîbuleac (7), Wusek (3), Rusa (6) și 
OWmt’nco (3) pentru C.F.R. Grivița Roșie. 
Cktrvase (3) și Anastase Toma (3) pentru 
Metalul. Foarte bun arbitrajul lui AL Cari 
nabel.

® C.C,A. a jucat mai bine de o repriză 
în jumătatea tie teren a dinamoviștilor și, 
după felul în care a evoluat, lăsa să se în

Turneul echipei A.S.Z.
Miine, rugbiștii polonezi

' Ieri dimineața a sosit în Capitală 
cunoscuta echipă poloneză de rugbi 
A.S.Z. Varșovia care ne vizitează 
țara la invitația U.A.S.R.

A.S.Z. Varșovia este una dintre 
formațiile cele mai apreciate dițn 
campionatul polonez. Ea ocupă locul II 
în clasament, în imediata apropiere 
a Lechiei Gdansk. Componenții echi
pei sînt în marea lor majoritate stu- 
denți ai Academiei de Cultură Fizică 
din Varșovia sau absolvenți ai aces
tei instituții de învățămînt superior.

In lețțătură cu turneul întreprins în 
țara noastră, conducătorul echipei, 
■Joachim Starcewski, a ținut să ne 
spună: „in nici o țară nu ne-am sim
țit mai bine ca aici, la dv. Sportivii 
din Romînia ne-au țăcut totdeauna o 
primire frumoasă, s-au dovedit de 
frecare dată gazde bune. Revetiipi în 
Romînia ca dorința de a arăta spor
tivilor de aici, că rugbiul polonez se 
află in continuă ascensiune, că acest 
sport răspunde itdegral temperamen
tului și calităților fizice ale tineretului 
tnostru".

Iar antrenorul Marian Rondarowicz 

etapa a V-a Caransebeș—Timfcoara 
107 km. De la început se rulează cu 
aproape 50 km/h. Nu au trecut decît 
cîțiva kilometri și sîntem obligați să 
deschidem blok-notesurile: a spart 
tînăru.1 alergător C. Burtea. Sprintul 
de la Sacul (22 km de la plecare) 
este cîștigat de Anton Ukmar, urmat 
de I. Stoica și Lothar Hbhne. După 
puțin timp, un alt alergător rămînc să 
repare o pană de baieu: Victor Van 
Schil.

In etapa de astăzi inițiativa o vor 
avea alergătorii romîni. înainte de 
Lugoj, din pluton se desprind I. Stoica 
și S. Ariton. Imediat se detașează și
I. Cosma, care printr-un efort susți
nut reușește să se alăture fugarilor. 
Ordinea sprintului la Lugoj: S. Ariton, 
I. Stoica, I. Cosma. La 20 sec. trece 
plutonul condus de Manfred Bruning. 
Din pluton se fac semne insistente 
către mașina atelier. I. Braharu, are 
o defecțiune mecanică și rămînc pentru 
a schimba bicicleta. In același timp 
sparge și C. Baciu. Amîndoi vor prin
de însă plutonul la Topolovățit. între 
timp, fugarii se distanțează, cu toate 
că alergătorii germani, maghiari șl 
belgieni conduc puternic plutonul pen
tru a-i prinde; Cu .30 km. înainte de 
Timișoara cei trei rutieri romîni își 
creează un avans de 1,15 min. înre
gistrăm o nouă evadare: Lothar Hbh
ne (în mare vervă în ultimele etape) 
și Geza Torok încearcă să realizeze în 
doi ce n-a reușit plutonul. La Rccaș 
primii lugiari au un miiiiit avails față 
de cei doi urmăritori și 2 minute față 
de grosul plutonului. Pe străzile Ti
mișoarei plutonul urmăritor îi ajunge 
pe Torok și Hbhne, dar nu-i poate 
ajunge pe cei trei cicliști romîni care 
au rulat excelent. Sprintul final este 
cîștigat de I. Cosma. C. Moiceanu a 
venit în plutonul masiv alături de

trevadă că va termina victorioasă meciul. Mi
litarii au avut numeroase ocazii să înscrie. Au 
apărut însă cu un Penciu în zi slabă. Talen
tatul rugbist militar n-a reușit să transfoime 
njei una din numeroasele lovituri dc pedeap
să de care a beneficiat C.C.A. In schimb, 
dinamoviștii' cărora le.a aparținut ultimul 
sfert de oră. au inițiat o frumoasă acțiune pe 
înaintare și cu concursul lui... Merghișcscu, 
înscriu o spectaculoasă încercare prin Zlăto- 
ianu. A condus bine. C. Galicovschi.

înaintea ultimei etape a competiției clasa- 

Grivița Roșie va întîlni pe C.C.A., iar Dina
mo pe Metalul. (T. ST.)

O Federația Romînă de Rugbi convoacă 
pentru luni 19 septembrie, ora 19, la sediul 
său din str. Vasile Conta nr. 16, pe toți ar
bitrii din București, în vederea unor impor
tante comunicări.

meatul1 se prezintă astfel :
1. C,F.R. GRIVIȚA ROȘIE 2 1 1 0 22
2- Dinamo 2 110 6
3. C.C.A. 2 1 0 1 31
4. Metalul 2 0 0 2 9 :

In ultima etapă a „Cupei Dinamo" ('

Varșovia în țară noastră 
vor întîlni Știința București

a adăugat: „Echipele mminești de 
club care au jucat la noi — C.F.R. 
Grivița Roșie, Dinamo, Constructorul, 
Metalul — și-au cîștigat simpatia 
prin jocul lor deschis, de mare spec
tacol. Noi am căutat să imprimăm 
echipei această caracteristică. Nă
dăjduim să satisfacem într-o bună 
măsură exigențele publicului romînesc, 
un bun cunoscător al acestui sport".

Jucătorii Științei București, primii 
adversari ai rugbiștilor polonezi 
așteaptă această întîlnirc cu mult op
timism. Lotul Științei București este 
următorul: Grigoriu, Anastasiu, Smi- 
gerschi, Ghiță, Tudorache, Roibu, Ilies
cu, Tenenbaum, Dinescu, Bacă, Leon- 
te, Ciuliani, Nagel, Stănculescu, V. 
Georgescu, P. Georgescu, Gudov și 
T eodorescu.

Meciul va avea loc pe stadionul 
Republicii miine dimineață începînd 
de la ora 9 și va fi condus de N. 
Ghiondea.

Cel de al doilea meci al turneului 
schipei poloneze va avea loc la Cluj, 
marți 20 septembrie, în compania for
mației locale Știmța.

ceilalți cicliști clasați pe primele locuri 
în clasamentul general, astfel că își 
păstrează tricoul ^galben. Iată ordinea 
sosirii la Timișoara : I. Cosma 
(R.P.R. I) 2h 23:12, S Ariton (C.C.A.) 
2h 23:13, I. Stoica (R.P.R. tineret) 
2h 23:16, Victor Van Schil (Belgia) 
2h 25:00, Manfred Bruning (R.D.G.) 
același timp, Rene Heuvelmans (Bel
gia) 2h 25:01, Gh. Calcișcă (R.P.R. I), 
Rolf Hiller (Suedia), Bengt Efcblom 
(Suedia) și V. Dobrescu (Voința I) 
același timp cu Heuvelmans. Medie 
orară: 44,832 km.

Clasamentul etaipei pe echipe: 1
R.P.R. I 711 13:14; 2. C.C.A 71i 13:46:’
3. R.P.R. Tineret 7h 13:49; 4. Belgia 
7h 15:02; 5. R D. Germană 7h 15:02; 
6. Suedia 7h 15:03.

Clasamentul generat individual după 
cinci etape : 1. C. Moiceanu (Victoria) 
1411 56:43; 2. Jorg Grunzig (R.D.G.) 
14h 57:14; 3. W. Ziegler (R.P.R. tine
ret) 14h 58:48; 4. C. Duimitru (C.P.B.) 
14h 59:24; 5. Rene Heuvelmans (Bel
gia) 15h 00:04; 6. L. Zanoni (R.P.R. 
I) 15h 00:44; 7. A. Șelarii (R.P.R. I) 
15h 01:05; 8. Bengt Ekblom (Suedia) 
15h 01:09; 9. Geza Torok (R.P.U.) 
15h 01:31; 10. S. Duță (R.P.R. tineret) 
15h 01:37; II. Gh. Rădulescu (C.C.A.) 
15h 01:39; 12. Ferenc Horvath (R.P.U.) 
15h 01:54; 13. Lothar Hbhne (R.D.G.) 
15h 01:56; 14. D. Muntea-nu (Victoria) 
15b 02:10; 15. Theo Ni'js (Belgia)
15h 02:24; 16. Hăns Sclieibner
(R.D.G.) 15h 02:47; 17. Ludovic Arany 
(R.P.U.) 1511 03:10; 18. I. Stoica
(R.P.R. tineret) 15h 03:21; 19. I.
Cosma (R.P.R. I) 15h 03:38; 20. Șt. 
Poreceantr (Victoria) 15h 04:03.

Ști acum clasamentul (pe echipe: 1. 
R.P.R. Tineret 44h 57:55; 2. R.P.R. I 
45h 00:20; 3. R. D. Germană 4511 
02:33; 4. Victoria 45h 03:41; 5. Belgia 
45h 04:52; 6.- R.P.U 4511 06:20; 7. 
GiG.A. 45h 11:16; 8. Voința I 45h 
14:51; 9. C.P.B. 45h 15:36; 10. Voința 

41 45h 18:47; 11. Olimpia Orașul Stalin 
M5h 21:41; 12. R.P.F. Iugoslavia 4511 
25:06; 13. Suedia 4511 28:34.

Vineri a fost zi de odihnă. Simbătă 
se desfășoară etapa Timișoara—Ora
dea, iar duminică cicliștii vor parcurge 
etapa Oradea—Cluj.

HRISTACHE NAUM

Valorosul nostru rutier I. Cosnia 
(R.P.R. I) a cîștigat etapa a V-a 
Caransebeș — Timișoara. lată-l 
făcind turul de onoare în aplauzele 
miilor de spectatori prezenți in tri
bunele stadionului C.F.R. din Timi

șoara
(Telefoto AGERPRES)

Figuri de antrenori voluntari

MAISTRUL DE ȘANTIER IOSIF BACILA DIN SIBIU
înainte de a Scrie rîndurile ce urmea

ză, prin minte mi s-au perindat multe, 
figuri de antrenori care constituie exem
ple demne de urmat pentru elevii lor. 
In cele diit urmă m-am oprit la Iosif 
Băcilă din Sibiu. I-am întîlnit numele 
mai des în carnetul de notițe culese de-a 
lungul anilor, pe arenele de popice.

...Sibiu 1952. .De cîtva timp făcusem 
cunoștință cu tov. Iosif Băcilă, un om 
de statură potrivită, cu ochii vioi și 
părul ușor încărunțit. Vorbea cu insufle-, 
fire: „Mai avem multe dc făcuL.. Să 
bitumizăm pistele,’ să’ atragem tinere
tul pc arenele dc popice și mâi ales să 
spulberăm concepțiile greșite ale unor 
sportivi cu privire • la antrenament. Tre
buie să-i învățăm să se pregătească me
todic. Popicele sînt un joc în care spor
tivul trebuie să acționeze ca... ceasorni
cul". Despre el însă, n-a scos o. vorbă 
Am aflat de la activiștii sportivi că Io

Încă de la prima etapă, Rolf Ilillcr 
din echipa Suediei acuza ușoare dureri 
lombare. In etapa a II-a, în apropiere 
de Sinaia, mașina de depanare l-a găsit 
pe Hiller oprit pe marginea șoselii, sub 
umbrela improvizată a unui arbore, la 
adăpost de ploaia care începuse să cadă 
torențial. Crezînd că a abandonat, arbi
trii l-au invitat pe ciclistul suedez în 
autobuz. Acesta însă a refuzat categoric 
și după puțin timp a reluat cursa. La 
Orașul Stalin Hiller s-a declarat satis
făcut : ,,Durerea pe care o simțeam m-a 
oprit locului cîtcva minute, chir nu mi-a 
părut rău. Din acel loc unde am rămas, 
am putut să admir un colț de natură, 
dc un rar pitoresc, de pe frumoasa dv. 
„Vale a Prahovei”.

Pînă în prezent, actuala ediție a „Tu
rului R.P.R.” a întrecut în rapiditate 
toate competițiile cicliste desfășurate 
de-a lungul anilor în țara noastră. Pri
mele patru etape au fost parcurse cu o 
medie orară generală de peste 41 km/h!

Bengt Nordgreu, conducătorul echipei 

--------- ------- X f
L. Hohne (R.D.G.) ciștigătorul / ■

etapei a IV-a Sibiu — Hunedoara, 
este îmbrățișat de antrenorul său. Cei 1 
mai mici spectatori, pionierii, i-au i 
înmînat, în semn de prietenie, bu- ;l 

chetul de flori.
(Telefoto AGERPRES)

sif Băcilă este salariat la întreprinderea 
construcții H din Sibiu, că face parte 
din anul 1945 din comisia de popice a 
orașului, că tot în 1945 a înființat pri
ma echipă de popice: Dumbrava, care 
cinci ani la rînd avea să cîștige titlul 
de campioană a orașului.

In anii următori l-am reîntîlnit de ne
numărate ori, fie pe arenele de popice 
arbitrînd diferite întîlniri internaționale, 
fie cu prilejul unor conferințe ale fe
derației. Anul trecut l-am revăzut în tri
bunele arenei Metrom din Or. Stalin ca 
simplu spectator la. dubla întâlnire din
tre reprezentativele noastre și echipele 
R.P. Ungare. Din vorbă în vorbă am a- 
flat că este de meserie tâmplar, specialist 
în parchete, că a lucrat la ridicarea fa
bricii de bere de la Sadu și ă fabricii de 
mezeluri din Sibiu, fiind unul dintre 
fruntașii în producție ai Trustului con
strucții II din Sibiu. Pentru meritele 

Suediei, vorbindu-ne despre valoarea con- 
curențiior belgieni și germani, partici- 
punți la Turul R.P.R., ne-a mărturisit că 
ambele loturi se prezintă excelent pre
gătite, numai că, după părerea lui, bel
gienii nu vor putea obține pînă la urmă 
rezultatele pe care le scontează. „Cicliștii 
belgieni sînt prea individualiști. Ei nu în
țeleg să se ajute și nu-și coordonează 
acțiunile. Fiecare dintre ei parcă ar face 
parte dintr-o altă echipă, ceea cc nu se 
întîmplă cu componenții lotului R.D.G., 
exemplu dc omogenitate".

Cel mai vîrstnic ciclist participant la 
Turul R.P.R. este Petre Nuțu. Acesta, 
în ciuda celor 34 ani ai săi, demonstrează 
încă o vigoare lăudabilă, reușind să facă 
față hărțuielilor unor cicliști mai tineri. 
Petre Nuță ne-a declarat însă că acest 
tur este ultima sa competiție la care par
ticipă în calitate de concurent. Aceeași 
declarație ne aducem aminte cu ne-a mal 
făcut-o de cel puțin patru ori în ultimii 
ani! Am dori totuși... să nu se țină 
de cuvînt și pe mai departe.

GH. ȘTEFANESCU

sale, Josif Băcilă a fost promovat ca 
maistru de șantier, iar de cîteta luni 
lucrează pe șantierul din strada Mali- 
novski din Sibiu, unde se vor înălța o 
serie de blocuri. In momentul de față 
el antrenează voluntar echipa masculină 
de tineret a asociației sportive Construc
ții II și formația feminină Voința Si
biu.

— Cum reușiți să vă faceți timp pen
tru pregătirea celor două echipe?

— Cînd îți iubești cu adevărat echipa, 
nu mai simți oboseala. Să vă fac —> de
altfel o mărturisire : în echipa feminină 
joacă și fetița mea, Doina.

Anul acesta antrenorul Iosif Băcilă a 
avut o dublă satisfacție : fetele pe care 
le antrenează au mers din victorie în vic
torie, calificîndu-se în finala campio
natului republican pe echipe, iar Doina 
a jucat în prima ei finală pe țară.

IR. IOANIȚESCU



TB H L

PREGĂTIRILE ECHIPELOR DE FOTBAL
DIN CATEGORIA A PENTRU ETAPA DE MÎINE

Echipele de categoria A s-au pregătit cu multă atenție pentru etapa de 
miine. lată unele amănunte și formații probabile în legătură cu etapa de 
duminică : '

i_____________ ________ ._______________________

® CORVINUL HUNEDOARA a jucat 
joi un meci de antrenament în compania 
unei echipe combinate din regiune, cîști- 
gîiul cu scorul «Ic 7—1. Antrenorul llie 
Savu va alinia duminică următoarea for
mație : Niculescu 1 — Niculescu II, 
Nacu, Coiciu — Molnar, Tătaru — Pop, 
Constantine seu, Cuteanu, ’Aapis, Zanca. 
După cum se vede portarul Nebcla, care 
s-a comportat foarte slab rn meciul cu 
C.C.A. nu a fost inclus în echipă.

© U.T.A. nu va putea folosi duminică 
pe Țîrlea (accidentat), și pe Czako. An
trenorul Reinhardt ne-a comunicat că 
Macavci va înlocui pe Czako.

O PROGRESUL va alinia în meciul 
cu Dinamo formația : Mîndru — Smărăn- 
descu II, Caricaș, Soare — Ioniță, Știr
bei (Pașcanii) — Oaidă, Smărăndescu l, 
Dinulescu (Protopopescu), Mafteufă, 
Baboi e.

9. Indisponibilitatea lui Ivansuc, Su- 
Cb \ și Georgescu a ridicat probleme în

S IȚIȚI MIINE

programul celor două jocuri de pe 
stadionul „23 August". Programul 
cuprinde date interesante privind 
întîlnirile precedente, amănunte 
despre jucători, clasamente, curio*  
zități, umor etc.

ceea ce privește alcătuirea formației la 
ȘTIINȚA CLUJ. După toate probabilită
țile studenții clujeni vor deplasa la Ti
mișoara următoarea echipă : Mogul —- 
kromcly, Mure șan, Costin — Cîmpeanu, 
Popescu — Constantin, Marca, Mateia- 
nu, Petru Emil, II. Moldovan.

• De la Dinamo București 6 jucători 
s-au antrenat ieri împreună cu fotba
liștii «lin lot. Ceilalți jucători s-au an
trenat în ,,familie**.  Miine dinamoviștii 
vor alinia formația care a jucat duminică 
trecută la Cluj, adică : Uțu — Popa. 
Nunweiller III, Panait — Vasile Alexan
dru, Nunweiller IV —■ Angliei, Varga, 
Ene II, Țîrcovnicu, Eftimie.

© Siluîndu-se pe principiul de a nu 
schimba formația care în etapa preceden
tă a <>stat un joc corespunzător, PE- 
TK£- va folosi în partida cu Farul 
formația : Sfetcu — Tendler, Cepolschi, 
Florea — D. Munteanu, M. Marcel — 
Zaharia, Tabarcea, Dridea, Badea, Chi- 
riță. In meciul de antrenament de joi cu 
Prahova, Petrolul a fost învins cu 4—3.

• C.C.A. a susținut miercuri la Giur
giu un meci amical rn compania forma
ției Dunărea. După cum ne-a relatat co
respondentul nostru Tr. Barbălată, jucă
torii militari au dovedit o bună dispozi
ție de joc. C.C.A. a cîștigat partida cu

Cine va avea 12 rezultate 
duminică ?

• DOUA PREMII A CITE 58.324 LEI LA PRONOEXPRES
® MIERCURI 21 SEPTEMBRIE, CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES 

» IN FRUNTEA PREMIILOR: 3 AUTOTURISME (1 „VOLGA" 
ȘI 2 „MOSKVICI")

Pronosport

Programul concursului Pronosport ni\ 33 «Te 
mîjne 18 semptembrie este «Ico-sebit ele inte
resant.

Numai prezența meciurilor intcr-bucureștcne 
în fruntea programului asigură concursului 
Pronosport de miine o deosebită atracție. Dar 
partidele de la București sînt completate de 
intilniri la fel de echilibrate: $tiinta Timi
șoara — Știința Cluj, 
Farul — Petrolul. UTA 
— CSMS lași, Aricșul 
>— GSM Baia Mare 
etc. Numărul de va
riante depuse este în 
creștere, posibilitatea 
apariției unor surprize 
este evidentă, așa că în concursul de miine 
pot fi înregistrate premii-rccord.

Un concurs Pronoexpres de marc atracție. 
Miercuri 21 septembrie va avea loc tragerea 
din urnă pentru concursul special Pronoexpres. 
Acest concurs beneficiază de premii — nume
roase șj valo.vase — atribuite din fond su
plimentar. Fiecare variantă are două șanse 
de cîștig : la premiile obișnuite în bani și 
la cele suplimentare, în obiecte și bani.

Printre premiile suplimentare întîlnim 3 
autoturisme (I ,,Volga" și 2 .Moskvrci" și 10 
scutere ,,Manet").

Depunerea buletinelor la acest concurs 
face pînă marți 20 septembrie. Cumpărați, vă 
deci • ’ n vreme, buletin*'  pentru concursul st’- 
special Pronoexpres de miercuri 21 septem-

se

5—0 (2—0) prin golurile marcate de 
Alexandrcscu (4) și Foilor. In meciul 
cu Rapid C.C.A. va alinia echipa : 
Toma—Zavoda II, Apolzan (Ivănescu), 
Staicu—Ivănescu (Crișan), Mihăilescu— 
Cacoveanu, Constantin (Crișan), Alexan
drcscu, Raksi, Tătaru.

® ȘTIINȚA TIMIȘOARA s-a antrenat 
joi ,,în familie”. Echipa întîi a învins 
echipa secundă cu scorul de 6—0 prin 
golurile marcate de Lcrcter (3), Filip, 
Mîțaru și Cojereanu. Formația probabilă 
pentru meciul de mîinc .Curcan (Udrea) 
—Codreanu, Turcau, Neacșu (Georgescu)
— Cojereanu (Ilălmăgean), Tunase — 
Manolache, lordăchescu, Filip, Lereter, 
Gîrleanu (Mîțaru).

© Formația echipei C.S.M.S. IAȘI 
pentru partida cu U.T.A. : Florea —
Scarlat, Moțoc, Dragomirescu — Alexan- 
drescu, Don — Dram, Avasilichioaie, 
Voica, Unguroiu, Demien.

® La DINAMO BACAU se anunță o 
singură schimbare : în locul lui Nemeș 
(accidentat) va juca Filip sau Ciripoiu.
• FARUL CONSTANȚA s-a antrenat 

joi în compania echipei Ancora, cîștigînd 
partida ce a durat 4x30 de minute cu 
scorul de 10—2. Pentru Farul au mar
cat Cioscscu (1), Olaru (3), Vasilcscu 
(2) și Datcu. Formația pentru meciul 
cu Petrolul : Ghibănesctț — Strat on,
Brînzei, Florescu — Corneanu, Bibere
— Sever (Niculescu), Olaru, Ciosescu, 
Datcu, Vasileseu.

9 După cum nc-a relatat coresponden
tul nostru C. Gruia, STEAGUL ROȘU s-a 
antrenat joi 45 de minute cu Cauciucul 
(14—1) și alte 60 de minute cu o e- 
chipă combinată, în care a jucat apă
rarea sa imediată (5—1). Au marcat 
Meszaros (8), Proca (7), Scrcdai (3), 
David. Antrenorul Silviu Ploieșteanu nu 
s-a fixat asupra formației de duminică.

Biletele pentru jocurile de fotbal 
Dinamo—Progresul și Rapid—C.C.A. 
ce vor avea loc în cuplaj pe stadionul 
23 August duminică 18 septembrie 
a.c., au seria 59 și nu 58, cum din , 
eroare s-a comunicat.

• joi, RAPID a jucat trei reprize a 
35 minute cu Bumbacul (5—0). In a- 
ccastă partidă, .feroviarii au folosit în 
primele două reprize formația pe care 
antrenorii Mihăilescu și Filotc intențio
nează s-o opună echipei C.C.A. : Dungu 
— Great u, Mo troc, Macri — Lan ga, 
Neacșu — Copil, Balint, Ion Ion, Geor
gescu, Văcaru. E posibilă o modificare : 
juniorul Dinu în locul Iui Georgescu. 
Bodo și Koszka sînt indisponibili.

9 MINERUL va alinia probabil echipa 
de duminica trecută.

bric care oferă mari avantaje de premiere 
participanților.

© Rețineți ! A început vînzarea buletinelor- 
abonament la Pronoexpres pe luna octombrie. 
Procurați-vă din vreme abonamentele Prono
expres care vă asigură posibilitatea pârtiei, 
parii cu același buletin de joc la toate con
cursurile Pronoexpres dintr-o lună.

Premiile concursului 
Pronoexpres din 14 
septembrie. In urma 
trierii și omologării va
riantelor depuse la 
roncuruul Pronoexpres 
de miercuri 14 septem
brie au fost stabilite 

următoarele premii:
Categoria J 2 variante a 58.324 lei fiecare 
Categoria a Il-a 9 variante a 6G05 lei 

fiecare
Categoria a IH.a 65 variante a 985 lei 
Categoria a IV.a 360 var jante a 228 lei 

fiecare
Categoria a V-a 1365 variante a 60 lei

fiecare
Categoria a Vl.a 6371 variante a 17 lei

fiecare.
Premiul 1 a fost obținut de participanții 

Bogdan Vasile din Lupeni str. T. Vladimi- 
rescu bloc IV și Korech Iosif din Sebeș Alba 
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Conclusive ședinței de analiză 
a etapei a doua a campionatului

olimpic de fot- 
Madrid — Pe- 
care a asistat, 
și discuțiile au 
scopul urmărit.

O dată cu începerea campionatului, 
federația a pus în aplicare măsura 
de a se analiza desfășurarea fiecărei 
etape de categoria A sub toate as
pectele ei și în principal în lumina 
realizării concepției de joc și a unui 
fotbal de calitate. O astfel de ședință 
s-a ținut după prima etapă; a 
doua a avut Ioc ieri dimineață la 
sediul federației. Metoda este foarte 
bună pentru că lipsurile constatate 
pot fi sesizate imediat și discutate 
cu antrenorii în vederea remedierii 
lor.

La ședința de ieri, la care au a- 
sistat tov. M. Olieanu — vicepre
ședinte a! U.C.F.S. — și Em. Ghibu, 
șeful Secției Tehnice U.C.F.S. — au 
fost prezenți toți antrenorii echipelor 
de categorie A (mai puțin Vasile La- 
zăr de ia Minerul Lupeni, care este 
bolnav), secretarul general al fede
rației, I. Stoian, Gr. Arjoca, secretar 
general adjunct, antrenorii federali, 
membri ai colegiului de arbitri și 
arbitrii meciurilor de duminică.

în prima parte a ședinței, obser
vatorii federali Ia jocurile din etapa 
a doua au prezentat rapoarte asupra 
desfășurării partidelor, după care au 
urmat discuții. Un referat foarte in
teresant a prezentat antrenorul fe
deral Gică Popescu, cu privire la cele 
constatate Ia turneul 
bal și la jocul Real 
naro! Montevideo, la

Atît rapoartele cit 
fost bune, servind 
Ele au permis ca în finalul ședinței 
să se tragă concluzii prețioase pentru 
viitor în ceea ce privește sarcinile 
principale ale antrenorilor și jucători
lor pe linia îmbunătățirii calitative a 
jocului și a aplicării concepției de 
joc, lucru care se poate realiza nu
mai printr-o temeinică pregătire la 
cluburi și asociații. Pe scurt, conclu
ziile trase de tov, Em. Ghibu se pre
zintă astfel :

1. Dacă în prima etapă numai un 
meci din cele șapte a satisfăcut, în 
a doua se poate spune că au cores
puns 2—3. Este un progres, fără în
doială, totuși mic, astfel că concluzia 
generală nu poate fi satisfăcătoare în 
ce privește calitatea jocului și apli
carea concepției de joc.

2. Aplicarea sporadică a concepției 
de joc se datorește faptului că 
în procesul de instruire pregătirea 
jucătorilor nu se face în condiții de 
joc, ca și mentalității jucătorilor care 
încă gîndesc în spiritul principiilor și 
sarcinilor sistemului WJM. în schimb, 
cei tineri, promovați acum 
goria A (Balint, fon Ion, 
Mihăilă),

în cate-
Turcan, 

se încadrează și aplică 
mai bine principiile concepției preco
nizate de federație. După cum sub
linia în referatul său tov. Gică Po
pescu — această concepție este pe 
linia orientării fotbalului modern : joc 
în viteză, elastic, echilibrat, în care 
jucătorii nu sînt legați de posturi, ci 
participă în egală măsură în atac și 
în apărare.

3. Trebuie lucrat foarte mult pen
tru însușirea perfectă a procedeelor 
tehnice în așa măsură incit jucătorii
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să-și poată concentra gîndirea spre 
orientarea tactică și nu asupra exe
cuțiilor tehnice, cum se întîmplă în 
prezent.

4. Antrenorii trebuie să manifeste 
foarte multă exigență față de activi
tatea de pregătire și joc a fotbaliști
lor, și s-o aprecieze nu la nivelul 
cerințelor competițiilor interne, ci la 
cerințele jocurilor internaționale. Nu
mai astfel se va ajunge la un randa
ment de joc ridicat, la înălțimea pre
tențiilor. Or, primul antrenament co
mun al lotului a scos în evidență 
lacune frecvent constatate în jocurile 
echipe'or de club, ceea ce înseamnă 
că aici trebuie întărită munca de in
struire. în fond, de pregătirea selec- 
ționabililo.r răspund tot antrenorii e- 
chipelor.

5. Majoritatea jocurilor s-au dispu
tat corect, iar arbitrajele s-au situat, 
în general, pe linia progresului în
registrat în prima etapă. Totuși, refe
ratul prezentat de tov. Al. Costeanu 
subliniază că colegiul central nti-i 
mulțumit de bilanțul etapei a doua, 
în primul rînd pentru că s-a consta
tat o reținere în sancționarea jucă
torilor vinovați, mai ales în careu. 
Aceasta se datorește unei mentalități 
vechi, care promovează „duhul blîn- 
deții“ în pedepsirea infracțiunilor. Or, 
sancțiunea promptă pe teren are o 
valoare educativă infinit mai mare 
decît aceea pe care o dă federația 
sau clubul după o săptămînă. in a- 
ceastă privință antrenorul federal 
Gică Popescu a subliniat că la J.O., 
în Italia, arbitrajele au fost bune da
torită unei pregătiri fizice excelente 
(care permite arbitrilor să fie mereu 
aproape de fază), a unei mari compe
tențe și a promptitudinii cu care sînt 
sancționate infracțiunile (11 m pentru 
ținere cu mina, eliminare pentru pro
test în jocul Iugoslavia — Danemar
ca). în această privință arbitrii no-ș- 
tri au o lipsă mare.

Față de toate aceste probleme și, 
în general, față de aplicarea planului 
de măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății jocului și arbitrajelor, se impune 
mai multă consecvență și fermitate 
din partea antrenorilor și arbitrilor.

P. GAȚU
★

La sfîrșitul ședinței, antrenorii au 
primit, în scris, instrucțiunile privind 
aplicarea concepției de joc și antre
nament. De asemenea, au fost infor
mați că joi 22 septembrie va avea 
loc la Cîmpina antrenamentul comun 
al lotului B care cuprinde pe urmă
torii jucători : Mîndru, Sfetcu —
E. Nagy (C.S.M. Sibiu), Greavu, Ce
polschi (Petrolul), Buzeșan (Dinamo 
Obor), Tabarcea, Stoica (Dinamo Ba
cău), Seredai, Creiniceanu, 
che (Știința Tim.), 
năilă, Manea (Jiul)

Manola-
Lereter, Năftă- 

și Oaidă.

Măsuri disciplinare binevenite

sus- 
apli- 
cate-
sus- 
iată

Abia au trecut două săptămîni de 
cînd, Ia propunerea comisiei de disci
plină, Biroul Federal a aprobat 
pendarea executării pedepselor 
cate unor jucători de fotbal de 
goria A și B, care au avut o 
pendare maximă de 6 etape și 
că această comisie a fost nevoită să 
se întrunească iarăși, de astă dată nu 
ca să... ierte, ci să aplice alte sanc
țiuni. In cele două etape consumate 
pînă acum în turul categoriei B, 
unii jucători — înțelegînd greșit 
măsura educativă privind suspenda
rea executării pedepselor — s-au de
dat Ia acte de indisciplină, lovindu-și 
în mod intenționat adversarul, călcîud 
în mod flagrant cele mai elementare 
îndatoriri ce revin fotbaliștilor pe te
renurile de sport.

Fotbalistul Stiber Tudor (Metalul 
Tîrgoviște) și-a lovit intenționat ad
versarul, de aceea a fost suspendat pe 5 
etape de campionat. Asemenea manifes
tări nesportive au comis și jucătorii 
Steanță Stelian (Drubeta T. Seve
rin), Mihalache Mircea, Manole Ioan 
(ambii de la Aurul Brad) și Abdul
gani Dogan (Dinamo Galați) care au 
fost suspendați pe cite 6 etape, pre
cum și Olieanu Constantin (Drubeta
T. Severin) și Andrieș Ștefan (C.F R. 
Pașcani) suspendați pe Un an.

Sancțiunile propuse de comisia de 
disciplină și aprobate de Biroul Fe
deral sînt bine venite și dovedesc că 
forurile de specialitate merg consec
vent pe linia trasată de Ccnsil’ui Ge
neral U.C.F.S, în ceea ce privește rea-

LA ANTRENAMENTUL
SELECTI0NAB1LIL0R!■■■

Activitatea de pregătire a loturilor 
început joi, cînd un prim efectiv doa . . .

selccționabili a făcut un antrenament 
comun pe stadionul Republicii. Sco- 
ptul: verificarea posibilităților unor ju
cători în vederea includerii lor în- 
tr-unul din loturile reprezentative și 
o mai bună cunoaștere între ei. An
trenamentul, care a constat dintr-un 
joc la două porți cu Academia Mili
tară, și-a atins în bună măsură scopul 
și, în plus, a prilejuit cîtcva obser
vații privind orientarea jucătorilor pe 
teren.

La acest antrenament au fost con. 
vocați 18 jucători, dintre care însă, 
nu au jucat decît 14: Toma (Uțu) — 
Popa, Nunweiller III, Staicu — Petru 
Emil, Szigeti — V. Anghel, Mateianu 
(Eftimie), Ene II (Marcu de la Ști
ința Cluj), Unguroiu, Tătarii,

Dintre Ivansuc, Caricaș, Soare și 
Bone — prezenți pe teren — primul 
nu putea fî folosit deoarece este acci
dentat de duminică și nu va putea 
juca nici la echipa sa.

Antrenamentul a scos în evidență 
— o dată în plus — forma foarte 
bună în special a lui Tătaru, care s-a 
mișcat cu extremă ușurință, a acțio
nat cu multă claritate și eficacitate, 
trăgîrid întreaga înaintare după el. De 
asemenea, meciul a confirmat buna 
pregătire a lui Eftimie, Nunweiller 
III. Petru Emil și Szigeti s-au dovedit 
doi mijlocași pe care se poate conta 
pentru loturile de tineret și, respectiv
B. Au constituit o linie care s-a orien
tat bine în'joc, Jublînd alternativ sto
perul și luînd parte efectiv la acțiunile 
ofensive. Unguroiu și Staicu mai tre
buie verificați. în orice caz, sînt ele
mente cu perspective.

Ca ansamblu, formația folosită a 
lăsat să se întrevadă în joc aceleași 
lacune ca la echipele de club. In pri
mul rînd, înaintașii nu joacă direct 
mingea, preferă — greșeală frecvent 
făcută în echipele lor — să conducă 
inutil, pierzînd posibilitatea de a sur
prinde apărarea. De asemenea, după 
ce pasează, înaintașii rămîn pe loc, 
nu încearcă să se demarce, pentru a 
reprimi eventual mingea. O altă ob
servație : pasele lungi sînt imprecise. 
Majoritatea ajung la adversari. Toate 
aceste lipsuri pot fi înlăturate nu 
lot ci la echipele cărora aparțin 
cătorii.

Meciul cu Academia Militară s-a 
cheiat cu scorul de 7—1 (2—1) 
favoarea lotului. Punctele au fost mar
cate de Tătaru (2), Petru Emil, An
ghel, Eftimie (2) și Chimina (auto
gol), respectiv Lupescu.

Următorul antrenament va avea loc 
săptămînă viitoare.

in 
iu-

în-
în

principalelor obiective ale lot- 
Și după cum știm un lactor

lizarea 
halului, 
important în redresarea fotbalului nos
tru îl constituie jocul țehnie, disputat 
în limitele celei mai depline sportivi
tăți. Trebuie să se curme din rădă
cini intențiile de a „compensa" lip
surile din pregătirea tehnică șt fizică 
printr-un joc dur, prin periclitarea in
tegrității corporale a adversarilor. Fot
baliști recidiviști ca Olteana Constan
tin (Drubeta) și Andrieș Ștelat» 
(C F.R. Pașcani) nu au ce căuta pe 
terenurile de sport! Conducerile echi
pelor Drubeta T. Severin, Aurul Brad, 
Dinamo Galați, C.F.R. Pașcani, Meta
lul Tîrgoviște, ai căror jucători s-au 
dedat la -"te de indisciplină, trebuie 
să ia măsuri urgente pentru a întări 
munca de educație în cadrul secțiilor 
de fotbal respective. Din recentele 
măsuri aplicate de federație au în^ă 
de învățat și ceilalți jucători certați 
cu disciplina : în etapele următoare, 
arbitrii jocurilor nu vor trece cu ve
derea nici cele mai mici infracțiuni 
comise de fotbaliști, sancționînd prompt 
toate actele de indisciplină, neîngă- 
dumd ca fotbaliștii să treacă pesie 
limitele jocului bărbătesc.

Ne asociem întru totul hotărîrii 
luate de comisia de disciplină în cazul 
abaterilor comise de fotbaliștii sus- 
menționați.
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Pe marginea campionatului repub 1 ican

Joc de atac sau de așteptare?...
Cum se cîștigă o partidă de tenis? 

Prin acțiuni ofensive, atacuri la fileu, 
sau așteptînd pe linia de fund a tere
nului ca adversarul să greșească ? 
Pentru a da răspuns acestor întrebări 
ne vom referi la două dintre cele mai 
importante meciuri ale recentului cam
pionat republican. In partida Cristea- 
Bosch, primul — deși cunoscut ca un 
redutabil jucător de atac — a preferat 
să trimită interminabile „baloane", 
pentru a-i obliga pe Bosch să caute 
decizia în veniri la fileu, acțiuni în 
care însă acesta. nu este încă suficient 
de sigur. „Tactica" lui Cristea a reu
șit. Bosch cîștiga un voie, dar apoi 
pierdea 2-3... Și pînă' la urmă învingă
tor a rămas Cristea.

Al doilea exemplu de acest fel ni 
l-a oferit finala de simplu bărbați. 
După cîștigarea primului set și la 4-2 
în ccl de al doilea, Tiriac a conside
rat că nu mai trebuie să insiste, re- 
curgîrid la mingi înalte, „telefonate", 
care — după părerea lui — îl pun 
la adăpost de... neplăceri. Maniera a- 
ceasta de joc era însă să-l coste. Ad
versarul din față știa mai bine decît 
Bosch să contracareze baloanele. Viziru 
a venit în fpță, a redus de fiecare 
dată înălțimea mingilor și apoi prin 
voleuri decisive a început să acumuleze 
punct după punct. Rezultatul : Tiriac 
a pierdut setul doi și era Ia un pas să 
cedeze și pe următorul, dacă nu-și dă
dea seama la timp că jocul de atac îi 
oferă posibilități mai bune. In special 
în ultimul set am văzut pe campionul 
nostru atacînd în forță, cu servicii pu
ternice și dese atacuri la fileu.

Concluzia este ușor de dedus. Jocul 
de expectativă poate aduce puncte nu
mai în fața unor tenismani care nu 
stăpîriesc încă toată gama loviturilor 
de atac. Tactica „baloanelor" asigură 
eventual victoria, dar numai la un ni
vel mediocru. La confruntări interna
ționale. de pildă, nu poți spera prea 
mult stînd doar pe fundul terenului. 
Să nu uităm că „baloanele” nu l-au 
ajutat pe Tiriac în meciul decisiv din 
Cupa Davis cu campionul polonez W. 
Gasiorek t Deci, preocuparea antreno
rilor și jucătorilor noștri trebuie să fie 
îndreptată către un joc complet, prin- 
tr-o pregătire care să asigure un nivel 
superior. Tinerii noștri tenismani nu 
trebuie să considere ca punct final al 
antrenamentului victoria în fața unuia 
sau altuia dintre partenerii obișnuiți 
din competițiile interne, ci să aspire 
mereu la realizarea dc performanțe 
cît mai înalte.

Se poate spune totuși că în ultimul 
campionat republican o serie de jucă
tori au prezentat un joc îmbunătățit. 
Pe lingă finaltștii probei de simplu, 
s-au prezentat mulțumitor Năstase, 
Cristea, Bardan, Dron, C. Popovici,

schimb, ne aștep- 
la Serester (ceva 
D. Vizirii, Btirciu

Mărmureanu etc. In 
tam la mai mult de 
mai bun la dublu), 
și, desigur, BoscIl

Dacă 
tisfăcut 
în nici 
trecere, 
blicană 
ei din 
și acestea cu o serie întreagă de re
zerve — în rest' este de-a dreptul'im
posibil de a face vreo evidențiere; Ma
joritatea jucătoarelor noastre continuă 
să practice un tenis învechit, lipsit 
complet de forță și fantezie tactică. 
Este timpul ca procesul lor dc instru
ire să fie pus în acord cu evoluția ac
tuală a tenisului feminin în arena in
ternațională, de care ne separă încă o 
distanță apreciabilă.

Față de restul concurentelor, Julieta 
Namian a demonstrat tocmai preocu- 
parea de a da jocului ei acel ■ plus de 
inițiativă și tărie. Ea folosește mai 
mult ca oricare alta smeciurile și vo- 
leurile și chiar dacă acum execuțiile 
nu sînt totdeauna perfecte, ea trebuie 
să persevereze în cizelarea lor. Un titlu 
republican (ia dublu mixt) a revenit

masculine au s-a-întrecerile
în parte, cele feminine nu pot 
un caz pretinde o notă de... 
In afară de campioana repu- 
Julieta Namian și adversara 
semifinală Mina llina — dar

CLASAMENTE...
CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ

și tinerei Mina Ilina. Evoluția ei a 
constituit totuși o decepție. In special 
în partidele de simplu, Mina a prezen
tat un joc șablon, numai de pe linia 
de fund, fără a încerca acțiuni variate. 
Este păcat că, cu posibilitățile sale cu
noscute și loviturile din ce în ce tnai 
bune pe care le are. Mina llina nu 
realizează progrese așteptate.

Iată cîteva aspecte asupra cărora 
ar fi indicat să-și îndrepte atenția atît 
forurile competente, cît și mai ales 
antrenorii. Din păcate, se pare că a- 
ccștia din urmă sînt mai mult preocu
pați de pregătirea și propria lor evo
luție în concurs... Numai astfel putem 
explica afluența „tradițională" la în
treceri: a acestor jucători-anfrenori, ca
re cu greu pot să împace sarcinile care 
le revin din dubla lor calitate. Poate 
că tocmai din această cauză la ulti
mul campionat au abundat incidentele 
și atitudinile nesportive, urmare a li
nei slabe munci educative, a lipsei de 
supraveghere și în concurs. Problema 
prezintă importanță deosebită și ea va 
iacc obiectul unui material viitor.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA
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Un nou joc al selecționatei categoriei A
Joi seara, in sala Dinamo, selecționata 

categoriei A a susținut tnt nou joc de 
verificare, dc data asta în compania c- 
cliipci orașului București. Rezultatul 
(6—0 pentru selecționata categoriei A) 
contează mai puțin. Interesează mai mult 
felul în care s-au comportat selecționații, 
cum au rezolvat o serie de situații inter
venite în timpul jocului.

Din capul locului trebuie să arătăm 
că n-a mai domnit aceeași atmosferă de 
meci ca marți seara, cînd selecționata a 
jucat în compania formației Spartak 
Draga, ci mai mult aceea a unui joc de 
«ntrenament Jn plus, jucătorii s-au pre
zentat cu tricouri de culori diferite iar 
alții au apărut în treninguri, ceea ce a 
dat partidei o notă de improvizație. To- 
• uși, seleefionata a jucat destul dc bine, 
dar nu la fel ca în meciul cu Spartak. 
Cauza : jucătorii n-au tnai dovedit aceeași 
concentrare.

Cu acest prilej, s-an pus în practică 
diverse scheme tactice atît în apărare 
rit și m atac, majoritatea jucătorilor 
comportîndu-se bine. Serviciul a fost 
puternic și constant, blocajul destul dc 
bun, dar primirea ceva mai slabă, da
torită lipsei de concentrare de care vor
beam mai sus.

Selecționata categoriei A, care a înce
put cu formația Roman, Drăgan, II. Ni
colau, Corbeanu, Ficraru, Ruscscu, a în-

Irebuinlat tot lotul (mai puțin Parei 
care este bolnav), verifieîndu-se astfel 
pregătirea tuturor jucătorilor.

Echipa Capitalei a fost alcătuită din 
Plocon, Cristea, Apostol, Ercmia, Balade, 
C. Nicolau, Rosenberg. In ultimele două 
seturi Păunoiu, Miltăilescu și Ganciu au 
jucat în echipa Capitalei.

Continuînd seria jocurilor de verifi
care, selecționata categorici A va juca 
duminică Ia Ploiești, în compania selco 
(ionatei orașului și mar|i la Orașul Sta*  
lin, cu selecționata locală.

COMPETIȚII..,
COMPETIȚII...

• J.

Progresul București 
Record Mediaș 
Știința Timișoara 
C.S.S. Banatul Timiș 
Rapid București 
Știința București 
C.S.M. Sibiu
C. S. Mureșul Tg. Mureș 
Tractorul Or Stalin

S. Oradea

Start în campionatul
de handbal

republican masculin
in 11

„GUPA REGIUNII GALAȚI"
La Brăila, pe terenul Voința, s-au 

desfășurat jocurile de volei din cadrul 
„Cupei regiunii Galați”, competiție ini
țiată de comisia regională de volei.. 
Jocurile masculine au fost disputate și 
au desemnat ca echipe finaliste pe 
Știința Galați și Celuloza Ghiscani. 
Jocul dintre aceste două echipe a- fost 
spectaculos și victoria a revenit volei
baliștilor de la Celuloza cu 3—1 (15 
—13, 11—15, 15-8, 17—15) care au' 
cucerit astfel trofeul pus în joc. S-au. 
evidențiat jucătorii Mateescu, Lighinaș 
(Celuloza), Kramer, Moșescu (Știința^ 
Pe locul III s-a clasat echipa repre
zentativă a orașului Brăila.

La fete primul loc a fost ocupat de 
formația Voința Brăila.

N. COSTIN și I. BALTAG-; 
corespondenți

echipe de 
începe de

I

1.
2.
3.
41
5
6.
7.
8
9.

10. C.
CAMPIONATUL REPUBLICAN

MASCULIN

SERIA

1. Rapid București

2 2 0 0 55:25 4

2. Dinamo București 2200 47:23 4
3. C.C.A 2 2 0 0 48:25 4
4 știința București 2101 39:26 2
5^ Petrolul Teleajen 2101 21:34 2
6. Știința Galați 2 0 0 2 26:40 0
7. C.S.M.S Iași 2 0 0 2 28:52 0
8. Dinamo Bacău 2002 24:03 0

SERIA A II-A

1. Dinamo Or. Stalin 2 2 0 0 51:28 4
2. Știința Timișoara 2 10 1 44:31 2
3. Dinamo Tg. Mureș 2101 34:31 2
4. Voința Sibiu 2101 28:27 2
5. Știința Petroșani 2 10 1 39:11 2
6. Tetmometal Timișoara 2 1 0 1 36:46 2
7. Știința Craiova 2101 31:43 2
8. Rapid Oradea 2 0 0 2 21:42 0

Opt din cete mai bune 
handbal în 11 din țară vor 
mîine întrecerea lor în cadrul celui 
de-al XI 1-lea campionat republican 
masculin- In actuala ediție, titlul de 
campioană republicană va fi disputat 
de către Chimia Făgăraș — cîștigă- 
toarea ultimului campionat, C.C A„ 
Dinamo Orașul Stalin, Voința Sibiu. 
C.S-M. Reșița. Victoria Jimbolia și 
cele două echipe promovate în cate
goria A, Textila Cisnădtc 
Sighișoara.

Dintre meciurile primei etape, cel 
mai interesant ni se pare

$i Voința

a fi cel de

vorla Făgăraș unde actualii campioni 
primi replica unei formații destul de 
incomode — Voința Sibiu.

Singura reprezentantă a Capitalei 
în acest campionat, C.C.A. deplasează 
la Jimbolia o garnitură puternică în 
vederea meciului cu echipa locală. 
Victoria.

La Orașul Stalin, puternica forma
ție dinamovistă va primi vizita echipei 
Textila Cisnădie, iar cea de-a doua 
formație promovată, Voința Sighișoa
ra va juca pe teren propriu cu C-S.M. 
Reșița.

O INTERESANTA COMPETIȚIE
LA CARACAL
raional U.G.F.S. Caracal a 
de curînd o competiție 
luat parte echipe feminine

Au fost desemnați
primii campioni republicani la natație

4 noi recorduri republicane

DINAMO—C. C. A CAP 
CUPLAJ BUCUREȘTEAN AL 
Ca și la fotbal, compionatul republican 

masculin de handbal în 7 programează 
mîine primul cuplaj bucureștean. Cele 
patru formafii din Capitalii participante 
în prima serie a competiției vor avea 
așadar primele confruntări directe: Știin
ța va juca cu Rapid, iar Dinamo va 
întîlni C.C.A.

In perspectivă, două înt'dniri echili
brate (așa cum au fost întotdeauna jocu
rile dintre aceste echipe), de la care nn 
va lipsi cu siguranță nici un iubitor al 
handbalului din București. Interesul 
pentru aceste partide este cu atît mm 
mare cu cît trei din cele patru formați*  
(Rapid, Dinamo și C.C.A.) sînt neînvinse 
pînă Î11 prezent. Jocurile se vor desfă-

Miine în
DE AFIȘ ÎN PRIMUL 

CAMPIONATULUI

Capitală

MASCULIN
șura mîine, în incinta velodromului 
uamo, după următorul 
48,30 : Știința—Rapid;
ttamo—C.C.A.

Celelalte două jocuri 
mei serii vor avea Ioc 
chi pa locală C.S.M.S. 
si la Teleajcn între Petrolul și Dinam» 
Bacău.

Iată și programul meciurilor care vor 
avea loc în cadrul seriei a Il-a : CRA
IOVA: Știința—Dinamo Oradea; TIM1 
ȘOARA : Telmonietal—Dinamo Orașul 
Stalin; TG. MUREȘ : Dinamo—Știința 
Timișoara ; SIBIU : Voința—Știința Pe
troșani.

program : 
ora 19,45:

re

ora 
Di-

pri-din cadrul 
la Iași, între e- 

și Știința Galați

Consiliul 
organizat 
la care au , _ __ , ______
alcătuite din jucătoare pînă la virsts 
de 19 ani.

Și-au dat concursul formațiile femi
nine de tineret din orașele Ttirnu Se
verin. Țg. Jiu, Segarcea, Strehaia, Gra-' 
iova și Caracal, care s-au dovedit foarte 
bine pregătite. Majoritatea jucătoarelor 
au arătat o deosebită forță în atac și 
o bună detentă. De asemenea, trebuie 
să remarcăm numărul mare de spec
tatori.

In finala competiției s-au întîlnit 
echipele din Tr. Severin și Craiova. 
Mai bine pregătite, jucătoarele din Cra
iova au oîștigat partida cu 2—1 — și 
cu aceasta competiția. Echipei cîșiigă- 
toare i s-a înmînat „Cupa Viitorului*'  
și diplome.

CRISTIAN LEPĂD ATU-cor-..

UNDE MERGEM?
IN CAPITALA

Azi

(Urmare clin pag. 1) 
lificat pentru întrecerile finale pe ur
mătorii: feminin — S. Iordan 1:26,6, 
p. Rambosec 1:26,7, M. Wagner 1:29,9, 
A. Dcmetrescti 1:30,4, L. Ilillerin 
1:31,7, M. Wittgenstein 1:32,6, V. No
vac 1:36,8; masculin — Schmaltzer 
4:16,1, Mitrofan 1:16,1, Oanță 1:17,7, 
Rînea 1:17,9, Popescu 1:18,0, Chețan 
1:18,7, Kovacs 1:18,7. în aceeași pro
bă: A. Nicolau 1:21,1 — rec. repu
blican de copii.

Prima finală, cea de 100 m spate 
(m) a revenit conform așteptărilor 
lui D. Caninschi (Șt. Buc.) cu 1:07,6, 
urmat în ordine de Darotzi (Șt. Cluj) 
1:08,0, Berea (Dinamo) 1:11,7, Nagy 
(C.C.A.) 1:12,8, Potoceanu (Olimpia
Reșița) 1:13,3, F. Ftildp (G. S. Mure
șul) 1:14,9, Muth (G.S.O.) 1:15,0.

Al doilea titlu republican a revenit 
NicoleNj Ștefănescu (Rapid Buc.) câș
tigătoare a probei de 100 m fluture 
cu timpul de 1:18,0 — nou record re
publican de senioare (V. R. : N. Ște- 
fănesco 1:19,1). Pe locurile următoare 
s-au clasat: M. Rotaru (Rapid Buc.) 
1:21,0, 
categ. 
1:25,7, 
Buc.) 
soara) 
tițe, I Csordas (G.S.M. Cluj) 1:36,8, 
D. Langer (Olimpia Reșița) 1:39,2.

La capătul unei lupte extrem de dis
putate, în care Șt. Ionescu și G. Mo
canii au parcurs „cap la cap" 30 de 
bazine, primul și-a adjudecat de jus
tețe titlul de campion al probei de

— nou record de junioare 
a Il-a, V. litrciuc (Dinamo) 
M. Wittgenstein (Progresul 

1:27,5, G. Sala (G. S. Șc. Timi- 
1:28J — nou record de fe-

1.500 in liber, cu timpul de 19:44,0. Pe 
locurile următoare: C. Mocanii 19:44,2, 
Ligner (Olimpia) 20:25,8, Nagy*  (C.S. 
Mureșul) 20:55,8, Riisu (Dinamo) 
21:00,0, Mărculescu (Progresul Buc.) 
21:06,5. Ultima finală a serii, cea de 
4x100 m mixt (f) a fost cîștigată de 
echipa Dinamo Buc. (Cristea, Iordan, 
lurciuc, Rothe) cu 5:31,0, urmată de 
Rapid Buc. 5:35,0, Olimpia Reșița 
5:36,7, G. S. Șc. Buc. 5:57,1, Progresul 
Buc. 6:13,0, C.Q.A. 6:16,0.

SĂRITURI dc la trambulină (f) : 
EMILIA NEGULESCU (Rapid Buc.) 
campioană republicană 117',54, Maria 
Magdalena Ihe (Progr. Buc.) 98,32, 
Elke Schneider (S. S. E. Sibiu) 94,12, 
Karin Mild (S.S.E. Sibiu) 90,93; Să
rituri de la trambulină (m) : ~
BANU (Dinamo Buc.) 143,18, 
Rotman (Constructorul Buc.) 
P. Decuseară (Dinamo Buc.) 
M. Cotidovici (C.G.A.) 117,79.

întrecerile continuă azi (ora
16,30) si mîine la aceleași ore.

MECIURI VIU DISPUTATE 
TURNEUL DE CALIFICARE

Turneul de calificare pentru categoria 
A Ia polo a debutat cu o marc surpriză. 
In primul joc desfășurat joi dimineață, 
earc a opus echipele Rapid București și 
C.F.R. Arad, victoria a revenit, Ia mare 
luptă, poloiștilor arădeni cu scorul 
3—2 (1—2).

Seara, Ia sfîrșitul întrecerilor de 
tație, C.F.R Arad a întîlnit și pc 
dc-a treia participantă la turneu 
Voinfa Timișoara. Deși au avut tnai mult 
timp inițiativa și au condus la pauză 
cu 2—-1, arădenii nu au mai avut resurse 
fizice pentru a rezista pînă Ia sfîrșitid 
înlîlnirii și au părăsit bazinul învinși 
Scor final 4—3 (l—2) pentru Voința.

G.
A. 

139,46, 
126,78,

10 Și
IN

de

na- 
cea

Progresul București-Știința Timișoara, 
cel mai interesant joc al etapei 

campionatului feminin
Etapa de mîine a campionatului re

publican feminin de handbal în 7 pro
gramează, atit în Capitală cît și în 
țară, o serie de partide interesante cu 
o importanță majoră pentru primele 
locuri din clasament.

In Capitală, liderul campionatului — 
Progresul București — întilnește va
loroasa formație timișoreană Știința. 
Bucureșiencefe pornesc desigur favorite, 
dar victoria lor i a depinde în mare 
măsură de felul cum apărarea va 
hila pe principala realizatoare a 
mafiei timișorene, G. Reipp, care 
dat mult de furcă și în partida 
fășurată în cadrul campionatului 
publican trecut. Jocul este programat

ani- 
for- 
le-a 
des- 

re-

mîine dimineață de Ia ora 11 pe te
renul Progresul.

Celelalte două formații bucureștene, 
Știința și Rapid joacă în deplasare cu 
C.S.S. Banatul Timișoara și respectiv 
Tractorul Orașul Stalin.

La Sibiu are loc un meci intere
sant între echipa locală C.S.M. și 
Record Mediaș — neînvinsă pînă în 
prezent, — iar ultimul joc al etapei 
se desfășoară la Oradea între C.S.O. 
și C.S. Mureșul Tg. Mureș.

De la Institutul
de Cultură Fizică

Sc aduce Ia cunoștință candidaților 
pentru examenul de admitere la secția 
fără frecventă a Institutului de Cultură 
Fizică, că luni 19 septembrie a.c. încep 
cursurile de

înscrierile 
primesc pină

Exa-'cntil 
octombrie.

pregătire.
pentru acest examen se mai 
la data- tie l octombrie 

va avea loc între 8 și 14

CURSĂ DE VITEZĂ
LA PLOIEȘTI

Mîine, dimineață, începînd de la ora 
9, se va desfășura la Ploiești o inte
resantă cursă motdciclisfă de viteză pe 
circuit, la care și-au anunțat partici
parea o seamă de alergători valoroși 
de la. cluburile C.C.A., Dinamo, Voința 
precum și din Orașul Stalin, Focșani, 
Galați, Pfoești etc.

Natație: Ștrandul Tuneretului: de 
ora 10 și ora 16,30: finalele cam

pionatelor republicane de înot și sări-: 
turi.

Fotbal: Stadionul Dinamo, ora 16; 
Metalul—C.F.R. Roșiori de Vede.

Tenîs : Teren Progresul ora 15: Pro
gresul—C.C.A. ; teren Știința ora 15: 
Știința—Dinamo, în campionatul Capi
talei pc echipe.

Mîine

la

Natație : Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 și ora 16,30: finalele cam
pionatelor republicane de înot și să
rituri. î

Handbal: Teren Progresul, ora 11: 
Progresul București—Știința Timi
șoara (f) ; teren Dinamo, ora 18,30: 
Știința București—Rapid București 
(m) ; ora 19,45: Dinamo—C.C.A. 
(m).

Rugbi: Stadionul Republicii, ora 8,45 
Știința București — A.S.Z, Varșovia; 
stadionul Dinamo, ora 9 Dinamo— 
Metalul, ora 10,30 : C.F.R. Grivița Ro
șie—C.C.A. (meciuri în cadrul ultimei 
etape a „Cupei Dinamo").

Fotbal: Stadionul „23 August", ora 
14,15: Dinamo—Progresul, ora 16; 
C.C.A.—Rapid. In deschidere, de labra 
13, finala campionatului echipelor de 
străzi (copii). Stadionul Republicii, 
ora 10,30: Academia Militară—-Gaz 
Metan Mediaș.

Tenis : Teren Progresul și Știința, 
de la orele 8,30 și |5: meciuri in 
camp. Capitalei.



la 19 septembrie, Se la Bad Aussee (Austria) se va da startul în

CURSA MOTOCICLISTĂ DE 6 ZILE

Luni începe la Bml Aussee (Austria) 
cursa motociclistă de regularitate și re
zistență de 6 zile la care participă 
și alergători din țara noastră, in clișeu, 
Gh. doniță (nr. 13) — component al
echipei R. P. Romine — in timpul unei 

curse desfășurată in Iară.

Luni dimineață, din orașul austriac 
Bad Aussee se va da startul în tra
diționala competiție motociclistă de 
regularitate și rezistență — cursa de 
6 zile. Fiecare ediție a acestei 
imjtortante competiții internațio
nale '• s-a bucurat de o participare 
selectă, ceea ce a făcut ca întrecerea 
motocicliștilor să se ridice la un înalt 
nivel tehnic și să fie. denumită (neo
ficial, bineînțeles) „olimpiada motoci- 
cliștilor".

AnUl trecut cursa a avut loc, după 
cum se știe, la Gottwaldov (R.S. Ce
hoslovacă) și a fost oîștigată de mc- 
tocicliștii țării gazdă. Dar ediția de 
anul trecut are pentru motocicliștii ro- 
mînii o semnificație deosebită. Prezenți 
pentru a cincea oară la „Six Days", 
alergătorii noștri au obținut în aceas
tă ediție o performanță strălucită, reu

O T B A E PE GLOBF
ACTIVITATEA COMPETJȚIONALA 

IN U.R.S.S.

In Uniunea Sovietică se desfășoară 
în prezent concomitent întrecerile fi
nale ale campionatului categoriei A 
și întîlniri pentru Cupa U.R.S.S. In 
cadrul campionatului, pentru locurile 
7—12 s-au mai înregistrat următoa
rele rezultate : Dinamo Tbilisi-Spartak 
Erevan 3—0, Belarus Minsk — Dau
gava Riga 1—0, Spartak Moscova — 
Dinamo Tbilisi 2—2. Alte rezultate: 
Șahtior Stalino-Kairat Alma Ata 3—0, 
Pahtaktor Tașkent — Zenit Leningrad 
2—0, Șahtior Stalino — Aripile So
viete! Kuibîșev 1—0, Kairat Alma 
Atr: Zenit Leningrad 0—1 (pentru
locurile 13—18); Kalev Tallin — Spar
tak Vilnius 2—2, Neftianik Baku — 
Moldova Chisinau 1 — 1 (pentru locurile 
19-22).

în sferturile de finală ale Cupei
U.R.S.S. campioana unională, Dinamo 
Moscova, a întîlnit pe Ț.S.K.A. Vic
toria a revenit dinamoviștilor cu sco
rul de 1—0. Pentru calificarea în se
mifinale, Dinamo va trebui să susțină 
un meci suplimentar cu Torpedo Mos
cova. Intrecînd pe S.K.A. Rostov cu 
4—0, Șahtior Stalino s-a calificat di
rect în semifinalele Cupei U.R.S.S.

O MARE SURPRIZA 
IN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC

Cea de a V-a etapă a campionatu
lui R.S. Cehoslovace a adus una din 
cele mai mari surprize ale competiției: 
noua promovată Trencin a întrecut cu 
2—1 pe campioana țării, Spartak Hra- 
dcc Kralove. Alte rezultate: Ruda
Hvczda Brno — Banik Ostrava 2—0, 
Snop Kladno — Slovan Nitra 3—1, 
Slovan Bratislava — Spartak Stalin
grad Praga 4—0, Dukla Praga — 
Tatran Preșov 5—0, Dynamo Praga — 
Spartak Sokolovo 0—2. In fruntea 
clasamentului se află Dukla Praga și 
Ruda Hvezda Bratislava cu cîte 8 
puncte (ultima avînd un meci mai 
puțin disputat), urmate de Spartak 
Kradcc Kralove, Banik Ostrava, Slo
van Nitra, Spartak Stalingrad și 
Spartak Trnava cu cîte 6 pct. (ultima 
echipă cu un meci mai puțin) etc.

ETAPA A 16-A A CAMPIONATULUI 
R. D. GERMANE

Rezultate tehnice: Chemie Zeitz — 
Vorwârts Berlin 2—3, Weisenfefs —. 
Aufbau Magdeburg 0—2, Einheit Dres- 
da — Motor Zwickau 1—1, Dynamo 
Berlin t- Motor Jena 1 — 1, Empor 
Rostock — Aktivist 1—I. Contîniiă 
să conducă Vorwârts Berlin (24 p), 
urmată ia un punct de Motor Zwickau, 
Lokomotiv l.eipzig a acumulat 20 p, 
Aufbau Magdeburg 19, Wismut Karl 
Marx Stadt 18 efc. 

șind să cîștige 7 medalii de aur și una 
de argint și să ocupe locul doi în cla
samentul general pe națiuni, după pu
ternica echipă a R.S. Cehoslovace.

Ineepînd de luni, cei mai buni aler
gători din țara noastră, specializați 
în probele de regularitate și rezisten
ță, vor fi chemați din nou la startul 
Cursei de 6 zile. In acest an și-au 
anunțat participarea la întrecerile din 
Austria puternicele echipe reprezenta
tive ale R.S. Cehoslovace, U.R.S.S., 
R.D. Germane, R.P. Polone, R.P. Bul
garia, R.P. Ungare, R.F. Germane, 
Italiei, Franfei, Angliei, Finlandei, 
Suediei, Norvegiei, Austriei etc.

Ca și în edițiile precedente, motoci
cliștii vor participa la întreceri pentru 
cucerirea „Trofeului Națiunilor" și a 
„Vasului de Argint". Organizatorii au 
anunțat că au delimitat etapele, după 
cum urmează: Etapa I (19.IX) 383 
km ; etapa a Il-a (2O.IXJ: 445 km ; e- 
tapa a IlI-a (21.IX) 160 km; etapa 
a IV-a (22.IX): 350 km; etapa a V-a 
(23.IX) 312 km; etapa a Vl-a (24. 
IX); 130 km, și că traseul va fi deose
bit de dificil. Pe tot parcursul se vor 
face probe de departajare (la care se 
acordă punctaj auxiliar): ce constă din 
por țiuni de viteză, porțiuni de cros și 
îndemînare.

Ținînd seamă de dificultatea traseu
lui, precum și de marele număr de țări 
înscrise în competiție, fără îndoială 
că motocicliștii romîni (care se vor 
întrece în probele pentru cucerirea 
Vasului de Argint) vor avea de dat 
un examen dificil, pe oare sperăm să-l 
treacă cu bine, cu atît mai mult cu 
cît ei au de. apărat prestigiul cucerit 
anul trecut, la Gottwaldov. Echipa 
țării noastre (Mihai Pop, Ludovic Sza
bo, Gheorghe lonifă, Barbu Predescu, 
Mircea Cernescu, Vasile Szabo, Iosif 
Popa, Ștefan tancovici, Mihai Dănes- 
cu) este însă decisă să aibă o compor
tare la înălțimea prestigiului de care 
se bucură

R. C.

IN PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL

S-au desfășurat noi întîlniri din ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal, ediția 1962. La Te
gucigalpa s--au întîlnit în primul meci 
reprezentativele statelor Honduras și 
Costa Rica. In mod surprinzător, vic
toria a revenit gazdelor cu 2—1. In 
retur, Costa Rica a întrecut la San 
Jose selecționata Hondurasului cu sco
rul de 5—0.

NOI ÎNTÎLNIRI IN CADRUL 6.0.E,

In cadrul competiției dotată cu 
„Cupa Campionilor Europeni" s-au 
desfășurat recent noi întîlniri. La 
Viena, Rapid, campioana Austriei, a 
întrecut cu 4—0 pe Besiktas Istanbul. 
Campioana Irlandei, Limerik, deși a

încă dinainte de a se fi încheiat. 
Olimpiada de la Roma dăduse răspunsul 
la întrebarea care dintre națiunile par
ticipante va culege cei mai mulți lauri 
în întrecerea supremă. Numărul de 
victorii, transpus în puncte după felu
rite sisteme de calcul și clasament, com
portarea generală în disciplinele spor
tive, omogenitatea rezultatelor înregis
trate pe stadioanele din capitala Italiei, 
indicau fără echivoc supremația spor
tului sovietic, chiar cu mai multe zile 
înainte ca flacăra olimpică să se ți 
stins, pe „Cenlomila". Sportivii Uni
unii Sovietice obțineau victorie după 
victorie, lăsînd tot mai mult în urmă 
pe reprezentanții S.U.A. Iar presa mon
dială avea prilejul să sublinieze în mod 
plastic că „americanii, după cc au pier
dut marea cursă din cosmos, sosesc pe 
locul doi și în întrecerea de pe sta
dion...”.

Oricărui insucces i se caută de obicei 
explicații, urmate în mod inevitabil de... 
scuzele respective. Unele din acestea au 
fost prezentate — e drept, nedibaci — 
de Averry Brundage, care și-a amintit 
cu acest prilej că înainte de a fi preșe
dintele (',.1.0. rămîne totuși... american.

Și iată „teza" prezentată de d. Brun
dage în fața opiniei publice. Pasămite 
eșecul americanilor la Roma s-ar datora 
...traiului bun din S.U.A., care (traiul 
bun) îi sustrage pe oameni de la pre
ocupările sportive, îi moleșește, făcin- 
du-i inepți pentru efortul fizic Și de 
voință necesar într-o întrecere pe sta
dion...

.,Logica" aceasta n -ar merita poate 
nici un conșentafțiv, dacă autorul ei n-ar

„Sportul a repurtat o victorie strălucită 
asupra războiului rece”

Presa mondială continuă să comenteze recenta edifie a J. 0.
Pretutindeni în lume Jocurile Olim

pice recent încheiate continuă să fie 
subiect de discuție și peste tot este 
scoasă în evidență strălucita victorie 
a sportului sovietic.

Comeniînd întrecerile Bruno Ny
berg, vicepreședintele Federației Inter
naționale de haltere a declarat:

„Aceste Jocuri au fost cele mai fan
tastice dar și mai fantastic este Jurii 
Vlasov. E minunat și ceea ce aș vrea 
în primul rînd să subliniez, un ade
vărat atlet".

Iată ce spune despre marele cam
pion secretarul general al Federației 
Internaționale de lialtere, Oscar Stey :

„Evoluția lui Vlasov provoacă o im
presie de nedescris. Din punct de ve
dere ai purității tehnicii el poate fi 
comparat doar cu Norbert Shemanski, 
în anii de glorie ai acestuia. Atunci 
Shemanski era poreclit „profesorul 
halterelor". Acum acest titlu i se cu
vine lui Vlasov. Am studiat cu aten
ție metodica antrenamentelor acestui 
mare atlet și nu pot să nu remarc 
maniera creatoare în care privește 
Vlasov pregătirea halterofililor. Prin
cipiul Iui Vlasov, forța se desăvîrșește 
doar pe baza unei tehnice perfecte, 
trebuie aplicat de toți halterofilii".

„Cea mai strălucită întâlnire a spor
tivilor din toate timpurile, scrie zia
rul „Corriere Sportivo", a luat sfîrșit 
sub semnul unei superiorități totale a 
atleților sovietici".

„Sportivii sovietici, sublimează zia
rul „Avânți", au demonstrat forță și 
pregătire în toate disciplinele, spre 
deosebire de americani care au făcut 
marea greșeală de a-și subestima ad
versarii. In orice caz, adaugă ziarul, 
duelul dintre U.R.S.S. și S.U.A. a fost 
cinstit și cavaleresc, el n-a dat nicio
dată apă la moară războiului rece și 
a adus multe rezultate excepționale, 
noi recorduri".

„Corriere dello Sport" vorbește cu 

jucat pe teren propriu, nu a putut opune 
rezistență echipei Young Boys Berna 
(Elveția), învingătoare cu 6—0. In- 
tilnirea dintre echipele campioane ale 
Finlandei și Suediei (I.F.K. Kampa- 
terna — I.F.K. Malmoe) a revenit oas
peților. Scor 3—1 pentru I.F.K. 
Malmoe.

• ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 
ÎN U.R.S.S. In primul meci al turneu
lui pe care îl întreprinde în U.R.S.S., 
selecționata Canadei a întîlnit la Mos
cova pe Lokomotiv. Fotbaliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul de 
3—1. La Minsk s-a desfășurat întîl- 
nirea dintre Belarus și reprezentativa 
Japoniei. Fotbaliștii oaspeți au obținut 
prima lor victorie în U.R.S.S.: 3—1.

• La Milano, Ujpesti Dozsa Buda
pesta a întrecut cu 4—2 pe Milan din 
localitate, fruntașă a campionatului 
italian.

O logică bizară...
fi o persoană eu răspundere în farul 
care conduce mișcarea olimpică Con
form teoriei lui Brundage, S.U.A. ar fi 
trebuit, dimpotrivă, să obțină numai 
succese la J.O., realizînd performanțe 
sportive direct proporționale cu. scă
derea nivelului de trai din această 
țară. De pildă — în virtutea aceluiași 
raționament — se pot recolta campioni 
cu duiumul din armata de șomeri din 
S.U.A., numărați cu milioanele! Sau 
din rîndul micilor fermieri pauperizați 
tot mai mult și ale căror venituri au 
scăzut — după statisticile americane — 
cu zeci de procente. „Ștofă" de record
mani ar avea și copiii subalimentați

NOTE 
EXTERNE 

din periferiile marilor orașe, proveni ți 
din familii care locuiesc în bordeie și 
„case pe roate"...

Probabil de „viață bună” și-a pus 
capăt zilelor faimosul campion olimpic 
Cornelius Johnson, a urcat treptele are
nei de circ Paul Anderson, au bălul la 
Ușa azilului atîția și atîția foști cam
pioni și recordmani. „Belșugul” și „bu
nul trai” de care... se plinge d. Brun
dage i-du îndemnat probabil pe mulți 
sportivi taleniați să apară în exhibiții 
înjositoare, să-și riște viața de dragul 
a cîțiva dolari în nebunești jocuri ale 
mor ții.

In aceste condiții ..teza" prezentată 
de Averry Brundage nu poale devii să 

o măre admirație despre rezultatele 
și măiestria arătată de sportivii so
vietici în întrecerile de gimnastică. 
„Școala sovietică, arată ziarul, și-a 
demonstrat evidenta sa supremație. 
Succesul repurtat a fost strălucit, fiind 
urmarea pregătirii minuțioase și mă
iestriei unor sportivi de clasă înaltă".

Numeroase ziare relatează atmosfera 
de prietenie și înțelegere care a dom
nit la Roma în timpul Jocurilor, în
tre sportivii din diferite țări.

„Toți participant, remarcă ziarul 
„Narodna Mladej" din Sofia, au cu
cerit pentru omenire medalia cea mai 
dragă, medalia prieteniei dintre tinerii 
din diferite țări, din sisteme politice 
și sociale felurite".

Aceeași idee este reluată de ziarul 
„Al-Ahram" din Cairo, care scrie:

„Sportul a repurtat o victorie stră
lucită asupra războiului rece. Rușii și 
americanii au concurat alături ca prie
teni".

Desigur că încă multa vreme nu se 
vor stinge ecourile uriașei competiții 
desfășurate în capitala Italiei.

Echipele de baschet 
S. K. Chemie Halle 
și-au început turneul 

în tara noastră
TG. AÎUREȘ, 16 (prtn telefon). 

Echipele masculine de baschet (seniori 
și juniori) S. K. Chemie llallc și-au 
început turneul în țara noastră jucînd 
joi seara la Tg. Aîureș, pe terenul Vo
ința. In întrecerea juniorilor, oaspeții 
an învins echipa Harghita Tg. .Aîureș 
cu 65-61 (35-34). La seniori, Dinamo 
Tg. Aîureș a obținut o categorică vic
torie îti fața oaspeților, cu scorul de 
86-54 ( 43-36). Baschetbaliștii germani 
vor susține revanșa cu echipele mure
șene, după care vor juca la Cluj cu 
Știința (duminică) și la Oradea cu 
Dinamo (marți).

VASILE RADAR — coresp. reg.

GHIȚESCU L-A ÎNVINS PE FILIP 

IN TURNEUL 
DE LA MARIANSKE LAZNE

In stațiunea balneo-cliinaterică Ma- 
rianskc Lazne a început un mare turneu 
internațional dc șah la care participă 
jucători din 7 țări. Printre concurenți 
se numără marii maeștri Packman, b'ilip, 
Habar, Trifunovici, maeștrii internaționali 
Rejfir, Ujtclki, Bely. In această compa
nie selectă joacă maestrul romîn TEO
DOR G1HȚESCU. In runda întîia el a 
remizat cu Rabar iar în runda a dona 
J-a învins pe Filip, aflîndu-se în fruntea 
clasamentului la egalitate cu Packman. 
Bely și Habar cu cîte l1/? p.

stîrnească ilaritate. Pentru oricine, este 
cît se poate de clar că progresul în 
sport nu poate fi conceput decît în 
strînsă legătură cu condițiile de viață tot 
mai bune. Iată una din explicațiile 
faptului că diferența de puncte dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. a crescut de la o 
Olimpiadă la alta, că discipline sportive 
in care, altădată americanii nu aveau 
concurență sînt astăzi dominate de a- 
tleții sovietici și cei din țările de de
mocrație populară.

Cu șubredele argumente ale domnului 
Brundage n-a fost de acord nici chiar 
un compatriot al său — nu mai puțin 
cunoscut în arena sportului — faimosul 
atlet negru Jesse Oivens. Sub titlul 
„Owens nu este de acord cu afirmațiile 
lui Brundage” ziarul italian „Corriere 
dello Sport” în ediția sa specială din 
11 septembrie a.c. face cunoscut răspun
sul marelui atlet. Oivens arată că în 
sport nu se pot obține succese din faima 
trecutului. Completîndu-l, putem a~ 
răta că țări ca R. P. Polonă, R. P. Un
gară, R. P. Romînă, R. S. Cehoslovacă 
etc., pregătindu-se temeinic, s-au situat 
pe primul plan al întrecerilor olimpice. 
Mai departe în articolul citat, Jesse 
Oivens dă unn din adevăratele, explicații 
(de insuccesului american la Roma : 
S.U.A. nu mai pot ține pasul eu pro
gresul general în sport și trebuie să-și 
revizuiască total sistemul de pregătire 
și organizare a mișcării sportive.

Dar toate acestea au scăpat desigur 
președintelui Brundage...

V. CRISIIAN

OLIMPIADA DE LA ROMA
Mic reportaj de V. Vasiliu

z-------------------------- --------v,

— Te sfătuiesc să mergi cu mine la 
atletism, dacă vrei un spectacol minunat. 
Azi are loc săritura la înălțime femei!! I

Vameșul italian : 
de dur ?

Aveți cumva obiecte

Poftiți!Pirvulescu : Da !

— Nu vă supurați ?! Ce aveți in 
geamantan, de e așa greu ?

— Locul întîi pe națiuni!!!

k LUAT SFÎRȘIT TURNEUL 
INTERNATIONAL OE ȘAH 
DE LA BAD SALZUNGEN 

Corvin Radovici pe locul 3-6
In turneul internațional de șah de 

la Bad Salzungen reprezentantul no
stru Corvin Radovici a continuat seria 
remizelor. El a încheiat la egalitate 
întîlnirile cu Golz, Drozd și. în ultima 
rundă, cu Lutikov. Acesta din urmă a 
avut un finiș puternic și obținînd trei 
puncte din ultimele patru partide a 
ocupat primul loc. Radovici termină 
competiția neînvins. Dar, într-un ast
fel de turneu, o singură victorie (la 
Liebert) și 10 remize reprezintă un 
rezultat care nu-1 putea situa mai sus 
în clasamentul general.

Iată rezultatul final al turneului : 
1. Lutikov (U.R.S.S.) 7 p., 2. Fuchs 
(R.D.G.), 6‘/2 p., 3—6. Malich (R.D.G.), 
RADOVICI (R.P.R.), Golz (R.D.G.), 
Prachov (R.P. Bulgaria) 6 p., 7—8. 
Popov (R.P. Bulgaria), Drozd (R.P. 
Polonă) 5'/2 p, 9—10. Liebert (R.D.G.), 
Lengyel (R.P. Ungară) 5 p., 11. Bert
hold (R.D.G.) 4 p., 12. Jezek (R.S. 
Cehoslovacă) 3'4.



Fostul campion olimpic de atletism
Imre Nemeth prezintă la București...

Ansamblul maghiar pe gheață
Jn această toamnă patinoarul artificial „23 August" 

își va deschide porțile mai devreme, llucurați-vă, iubi
tori ai sporturilor pe gheață, dar... nu vă ascuțiți încă 
patinele. Intre 1 și 14 octombrie veți putea fi doar 
spectatori la evoluția Ansamblului maghiar.

In ciuda vîrstei sale fra
gede („actul de naștere*  
este datat : 1957), ansam
blul pc gheață din țara 
prietenă și-a cucerit o bine
meritată reputație, asaltînd 
supremația europeană de
ținută pînă acum dc for
mația patinatorilor vicnezi. 
In patru ani de existență 
ansamblul din Budapesta a 
pregătit cinci repertorii, a 
căror diversitate în conți
nut și formă a impresio
nat de fiecare dată. Amin
tiri dc neuitat au lăsat 
„Flori pe gheață", ,,Cok- 
lail pe gheață", „Confetti", 
„Gheață nouă în parc", iar 
acum culege entuziaste a- 
plauzc s-a născut
dragostea", spectacol pe 
care vom avea și noi pri
lejul să-l vizionăm.

Dovezi ale succesului? 
Cei peste 1.000.000 de 
spectatori maghiari și su
tele dc mii din turneele dc 
.peste hotare! La Moscova 
în 1958, în R. S. CeW 
slovacă și R.P. Polonă, la 
începutul acestui an, în 
prezent din nou în capitala 
Uniunii Sovietice (dc unde 
vor veni la București) 
s-au stabilit veritabile „re
corduri” dc aplauze.

Tonul înaltei ținute spor
tive și artistice îl dau ca
petele dc afiș ale progra
mului. Figurează aici re
numita MARIANA NAGY. 
dublă campioană europeană, 
medaliată a J.O. dc iarnă 
campioană mondială univer
sitară, încadrată de alii doi 
campioni mondiali univer
sitari (ESZTER JUREK și 
GABOR VIDA) și dc mul
tiplii campioni ai R. P 
Ungare cum sînt Gyorgy 
Boiond, Miklos Kucharo- 
viez, Alice Petersz, Gyorgy 
Csaho, Zoltan Tolgvesi etc.

Regizorul ori ginalului 
spectacol a pus în scenă 
vechi și celebre povești de 
dragoste. Vor apare în fala 
noastră perechi de îndră
gostiți devenite clasice, 
Antonin și Cleopatra, Ro
meo și Julicta, Arlechine 
și Colombina ș.a., jucate... 
pe dogele dc ghidușul A- 
mor. Dar cum dragostea

Șahisfe...
Unui electrician

Cind joacă, este cam dis-
. trat

Și veșnic are o surpriză: 
Cît s-ar feri, neapărat 
Rămîne cu o piesă-n...

priză

Unui birocrat
El „chibițează*  regulat
Dc două ori pe săptămînă; 
Nu „ 'iacă, dar e încîntat 
Cind o partidă... se amină

Unui îndrăgostit
El suferă adine, dar speră 
Ca orice nou amorezat... 
De aceea, regulat preferă 
.«Gambitul damei acceptat"

MIRCEA CODRESC’J

iiplu campion internațional 
al R.P.R., IMRE NE- 
METII, acum directorul ar
tistic al ansamblului.

se înfiripă pretutindeni, și 
dintotdeauna, o vom ve
dea încolțind suav în inijna 
neînțelesului Chariot, co-

Această imagine nu poate reda, din păcate* bogăția de 
culori a costumelor din acest „tablou indian*, unul 
dintre cele mai reușite ale spectacolului Ansamblului

inaghiar pe gheață
chelind frivol la curtea 
plină de last de la Versail
les, făcînd feste „cava
lerilor*  operetei, intrînd tu
multuos în inima unei tinere 
indience, sau priiizînd 
viață, din spuma mării, și 
întru pîn du-se în străluci
toarea Venus... Dar, să nu 
divulgăm, prea mult din 
surprizele spectacolului. 
Pregătiți-vă însă ca la sfir- 
șit să fiți oaspeți la o au
tentică nuntă țărănească 
în care mirele, mireasa și 
ceilalți eroi ai petrecerii 
fac față cu brio dificultă
ților unui înfocat ceardaș 
pe... gheață.

Notația, cel mai... scump sport 
la Jocurile Olimpice de la Roma!

Ca să poată urmări 
marile întreceri olimpice, 
amatorii de sport din 
Roma și numeroși tu
riști prezenți în orașul 
„etern" au trebuit să 
cheltuiască nu numai 
multă enelrgie, alergînd 
de la o bază U alta (la 
distante enorme), nu nu
mai mult timp ci și im
portante sume de bani. 
Toate biletele au fost 
scumpe- Recordul îl de
ține însă natația care a 
fost, la Roma, cel mai..- 
scump sport. Spectatorul 
prezent în fiecare zi la 
„St.adio dell nuoto" a 
trebuit să plătească nu 
mai puțin de 55.000 de 
lire pentru seria comple
tă de 20 de bilete, sumă 
care depășește conside
rabil salariul mediu lu

Avcin deci toate motivele 
să așteptăm cu multă ne
răbdare cunoștința cu an
samblul maghiar. Care re
zervă iubitorilor... atletis
mului o revedere. Aceea cu 
1 ostul campion olimpic Ia 
aruncarea ciocanului și mul-

Artiștii maghiari sînt aș
tepta ’ să sosească în Ca
pitală la 28 septembrie. 
Piuă atunci, însă, puteți 
urinări la cinematograful 
Patria cîteva fragmente din 
spectacolele lor dc la Mos 
cova pc care organizatoarea 
turneului, întreprinderea 
de Exploatare a Bazelor 
Sportive (I.E.B.S.), într-un 
record de operativitate’ 
le-a filmat la Palatul Spor
turilor de la Lujniki pen
tru a oferi bucurcștcnilor 
o premieră a... premierei.

VALERIU CHIOSE 
NEAGOE MARDAN

nar din Italia. Pe lista 
sporturilor care au ce
rut importante sacrificii 
materiale din partea 
spectatorilor se numără 
și boxul (cele 18 bilete 
au costat — pentru tri
buna I — 46.000 de
lire), atletismul (seria de 
8 bilete reprezentînd 
40.000 de lire), călăria 
pentru 6 bilete trebuia 
plătită suma de 21.000 
dc lire), luptele (16-500 
lire seria completă de 20 
de bilete), haltere (7 bi
lete 16.500 lire) etc. 
Cele mai accesibile pre
țuri au fost fixate la 
sporturile care interesau 
prea puțin : hochei pe
iarbă, pentatlon modern, 
dresaj, Oricum, o slabă 
consolare pentru ama
torii de box, natație sau 
atletism 1

Pentru a cincea oară 
campioană a tării

11 septembrie 1960. 
După-amiază fotbalisti
că la „23 August". In 
fața tribunei principale, 
unsprezece tineri în tri
couri roș-albastre așteap
tă plini de emoție. Peste 
cîteva momente li se vor 
acorda Cupa și tricouri
le dc campioni. In rîndul 
celor cate aplaudă cea de 
a cincea învestire a echi
pei C.C.A. cu titlul de 
campioană se află și an
trenorul echipei adverse 
— Corvinul Hunedoara. 
E și firesc. Ilie Savu este 
doar unul din pionierii 
acestei formații. Severul 
scor (7—1) cu care a 
fost învinsă echipa ce o 
antrenează de către cam
pioni, rtiu-1 împiedică să 
se gîndească cu drag la 
drumul presărat de atî- 
fea victorii, străbătut de 
primii lui tovarăși de 
sport...

...Pentru a cincea oară 
fotbaliștii de la C.C.A. 
îmbracă tricourile de 
campioni. Minunat prilej 
de readucere aminte. 
1951. Intîia oară : „Cam
pionatul Diviziei A a luat 
sfîrșit cu victoria finală 
a echipei Casei Centrale 
a Armatei. Formația 
bucureșteană care a ocu
pat primul loc timp de 21 
etape a cucerit astfel — 
pentru prima dată — ti
tlul de campioană a 
R.P.R." (Sp. popular nr.

ȘTIAȚI CA...
•..motocicletele vor pu

tea fi folosite și iarna ? 
Motocicliștii sovietici au 
rezolvat această proble
mă, aducîmd unele modi
ficări mașinilor. Astfel, 
la roți au fost fixate 
crampoane de metal, iar 
lîn locul roților de la 
ataș au fost puse tălpici 
de schi- Cu mașinile ast- 
fel modificate, motocicliș
tii sovietici nu se tem de 
straturile cele mai groase 
de zăpadă 1

...cea mai tînără cam
pioană de senioare din 
lume este loy Foster, în 
vîrstă de numai-. 8 ani? 
Anul trecut, Joy Foster 
a cîștigat campionatul de 
tenis de masă al Indiilor 
de Vest.

...cea mai mare arenă 
dc sport din antichitate 
a fost Circus Maximus? 
Ea era folosită pentru 
întreceri de pugilat, că
lărie și lupte între’ gla
diatori și avea o capaci
tate de 200.000 de locuri- 

-.Vasilii Rudcnkov, 
cîștigătorul medaliei de 
aur la aruncarea cioca
nului, la Jocurile Olim
pice de la Roma este... 
stîngaci ? Excelentul a- 
tlet sovietic este bine 
„clădit" : el are înălțimea 
de 1,87 m și cîntărește 
98 de kilograme. La 3 
mai.Rudenkov a împlinit 
29 de ani-

1964 din 5 noiembrie 
1951).

„.1952. „Formația bucu
reșteană a dat dovadă 
în acest campionat de 
multă constanță în com
portare și s-a menținut 
la un bun nivel tehnic, 
impunîndu-se drept cea 
mai bună din țară și cu
cerind pentru a doua 
oară consecutiv titlul de 
campioană a R.P.R." (Sp. 
popular nr. 2154 din 29 
noiembrie 1952).

1953. „...campionatul 
republican de fotbal pe 
anul 1953 s-a terminat 
cu victoria echipei C.C.A. 
care cîștigă trei ani con
secutiv titlul de campi
oană". (Sp. popular nr. 
2349 din 10.XII.1953). 
...1956. „Succesul final a 
fost de partea echipei
C.C.A.  care a devenit 
campioană a țării". (Sp. 
popular nr. 2922 din 12 
noiembrie 1956).

Și acum „știați că..."
...C.C.A. a susținut în 

cele cinci campionate în 
care a ieșit învingătoare 
111 partide dintre care 
a cîștigat 79, a terminat 
25 la egalitate a pierdut 
17, înscriind 232 goluri, 
primind 102 ?

...principalii' rivali în 
aceste întreceri au fost 
Dinamo București (1951 
și 1952), Petrolul Plo
iești (1953 și 1956) și 
Steagul roșu (1960) ?

...cel mai greu campi-

Un gest mult aplaudat
PalLazzeUo dello Sport- 

Pe podiumul instalat în 
mijlocul sălii se întrec 
cei mai buni halterofili 
din lume. Lupta pentru 
titlul de campion olim
pic la categoria ușoară 
(67,5 kg) este foarte 
strînsă. Publicul specta
tor urmărește cu încor
dare desfășurarea corn 
cursului. Printre favoriți 
se numără sportivul so
vietic V. Bușhuev (cam
pion mondial la această 
categorie), japonezul 

Yamazaki (recordman al 
lumii la aruncat,-160 kg) 
și singaporezul Tan Howc 
Liang-

După patru ore de 
concurs, conduce Bușhuev 
care pînă la urmă cîș
tigă titlul de campion 
olimpic. Pînă aici nimic 
deosebit. Iată însă că pe 
podium se urcă cubane
zul Torres. La picioarele 
lui se odihnește o hal
teră de 110 kg. Atletul o 
apucă cu hotărîre și exe
cută un -„smuls cu am
bele brațe" spre a o duce 
Într-Hn singur tim-p dea
supra capului- Dar, din 
cauza greutății maxime, 
sportivul își pierde echi
librul și haltera tinde să 
cadă înainte. Rumoare 
în sală-. Urmărind greu
tatea, Torres încearcă s-o 
redreseze vîrîndu-și cor
pul sub ea. înaintînd ast
fel spre marginea podiu- 

Aspecte din
De la (ne) trimisul

„Tar“
nostru special

onat a fost pentru mili
tari cel din 1951 cînd au 
cîștigat la ...golaveraj 
față de Dinamo ?

...portarul Voinescu nu 
a fost sancționat nici
odată ?

...Vasile Zavoda a par
ticipat la cele mai multe 
jocuri ale echipei ? ...cei 
mai vechi jucători din e 
chi.pă sînt Apolzan, F. 
Zavoda și Bone ? ...de-a 
lungul celor cinci cam
pionate echipa a cuprins 
printre alți pe Voinescu, 
Tema, Zavoda II, Andro- 
vici, Apolzan, Rodeanu, 
V. Dumitrescu, Ivănescu, 
Balint, Caricaș, Onisie, 
Bone, Jenei, Dodean, 
Topșa, Cernea, V. Mol
dovan, Roman, Flamaro- 
pol, Drăgan, Alexandres- 
cu, Petschovski, Constan
tin, Ferenczi, Zavoda I, 
Tătaru, Cacoveanu, Bă- 
deanțu, P. Moldoveana 
și Raksi ?

Un buchet de perfor
manțe sportive care face 
multă cinste echipei 
C.C.A. Urăm echipei 
G. 6. A în campionatul 
pe 1960/1961 noi succese 
în pregătire și în întîlni- 
rile pe care le va susține.

G. P.

mului- Sesizînd pericolul, 
cei din imediata ltii a- 
propiere fug care încotro. 
Mai sînt cîțiva centime
tri pînă la marginea po
diumului și haltera con
tinuă să tragă după ea 
pe ridicătorul cubanez. 
In acel moment însă, se 
ridică de pe scaun arbi
trul șef de platou. Din 
doi pași este lingă spor
tiv și preia haltera de 
110 kg. O ține la piept 
cîteva secunde, cubane
zul eliberat de greutate 
își recăpăta echilibrul apoi 
primește -imediat haltera.

Publicul care a asistat 
la această scenă, aplaiudă 
puternic. Modest, arbitrul 
șef de platou revine la 
locul său. Spectatorii 
însă continuă să-l aplau
de. Un minut, două.-. 
Intră în funcție și apa
ratele de filmat. Gazeta
rii îl asaltează cu între
bări : „Cum vă numiți ? 
Din ce țară sînteți ? Cîți 
ani aveți ? etc-, etc- „La 
care, antrenorul emerit 
Ștefan Petrescu răspunde 
simplu : ,,Sint din Ro- 
mlnia, am 55 de ani, iu
besc halterele și oricare 
ar fi fost in lo.cul meu 
ar fi făcut la fel."

V. T.
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Fără cuvinte
Desene de MATTY

Poșta 
magazin
FI.O RE A BUlCA, C.ARAN. 

SEBEȘ. — 1) Echipa Romîni- 
ei n.a participat la campio
natul mondial de fotbal des
fășurat în 1950. In turneul fi
nal disputat în Brazilia s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Brazilia-Mexic 4.0 (1-0), 
Anglia-Chile 2.0 (1-0), Sue-
:dia-ltalia 3-2 (2-1), Iugosla,
via.Elvcția 3-0 (0-0), Spania.
S.U.A. 3-1 (0.1), Brazilia-El-
veția 2-2 (2-1). Spania-Chile 
2-0 (2-0) Suedia.Puraguay
2-2 (2-0),' S.U.A.-Anglia 1-0
(1.0), Iugoslavia-Mexic 4-1 
(2-0), Brazilia-Iugoslavia 2_0 
(1-0), Spania-Anglia 1-0 (0.0), 
Italia.Paraguay 2-0 (1-0),
Chile .S.U.A. 5-2 (2-0), Elve-
tia-Mexic 2-1 (2.0), Uruguay-
Bolivia 8-0 (4-0). Finala s.a
disputat, de asemenea, sub 
formă de turneu. Uruguay a 
cucerit campionatul mondial 
în baza următoarelor rezultate:. 
Brazilia-Suedia 7-1 (3-0). U-
ruguay.Spania 2-2 (1-2), Bra
zilia _ Spania 6-1 (3-0).
Uruguay-Suedia 3-2 (1-2). Su- 
edia-Spania 3-1 (2-0). Uru-
guay-Brazilia 2-1 (0-0), — 2)
In 1954, Romînia a luat parte la 
meciurile preliminare : 3-1
(la București) și 2-1 (la So
fia) cu Bulgaria, 0-’2 (la Pra- 
ga) și 0-1 (la București) cu 
Cehoslovacia. Pentru turneul 
final din Elveția s.a calificat 
Cehoslovacia.

VOICU Mill AI, PLOIEȘTI
— I) Lovitura de la 11 mptrr. 
respinsă de portar, poate? .; 
reluată de oricare jucător, in
clusiv cel care a executat 
penalti-ul. Iar dacă în felul 
acesta se marchează gol, 
punctul e perfect valabil. — 
P) Porțile echipei naționale 
sînt deschise tuturor fotbaliș
tilor. Deci, și celor din _,B“. 
Dc altfel, avem la îndemînă 
și un exemplu : Meszaroș II 
activa în „B“, la Locomotiva 
Tîrgu Mureș, cînd a fost se
lecționat în echipa națională 
A. In general însă, cum e și 
firesc, pe cei mai buni jucă
tori, susceptibili de a fi se
lecționați, îi întîlnim în echi
pele din categorja A.

MARI AX TEODORESCU. 
GALAȚI, — 1) Cu ni „arată" 
Livio Berutti ? E înalt și —• 
relativ — slab. Are 67 de 
kilograme la înălțimea de 
1,81 m. — 2) Viitoarea edi
ție a campionatelor mondiale 
de tenis de masă va avea loc 
în aprilie 1961, în R. P. 
Chineză.

EUGEN BUR1LEAXU. RE
ȘIȚA. — In 1956, finala Cu
pei R.P.R. s-a disputat între 
Progresul Oradea și Energia 
Cîmpia Turzii. Scor : ^-0.
Progresul activase în acel an 
în categoria A, iar Energia 
Cîmpia Turzii juca în cate, 
goria B, Centrul înaintaș ' al 
orădenilor în acest meci a 
fost... Caricaș.

MIHAI DURAX. CLUJ. — 
1) Corvinul Hunedoara a mai 
jucat în categoria A, în 1954.
— 2) înotătorul american Mike 
Troy are 19 ani. — 3) Ren
nie, fostul jucător al echi
pei naționale de junio'*  n-a 
mai fost, ca senior. »eași 
aripă de neoprit. Nu e La 
că este și dezavantajat de fi
zic. N.a abandonat fotbalul; 
joacă într-o echipă din |im- 
bolia, din campionatul regio
nal.

VASILE POPA, FOCȘANI.
— 1) In meciul disputat la 
15 decembrie 1957 (scor 3-1 
(2-1) pentru Locomotiva Bucu
rești) formațiile au fost urmă
toarele : Locomotiva : Dungu
— Greavu, Vărzan, Macri —
Stancu, Langa — Copil, Se- 
redai, Olaru, Georgescu, Pi
lote. C.C.A. : Voinescu —
Dragomircscu, Apolzan, Ivă. 
nescu — Staicu, Jenei — Ca
coveanu, Onisie, Biîkossi. Cos- 
tea, Tăta.u. — 2) In mcciu. 
rile de box dintre amatori, 
pugilistul care cade „din 
pumn" nu poate relua lupta 
înainte de „8“. Această pre
vedere a regulamentului îi 
ferește, în bună măsură, de 
a reîncepe să boxeze înainte 
de a-și reveni. In boxul pro
fesionist, pugilistul se poate 
ridica imediat — bineînțeles 
dacă... poate !
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