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NEW YORK 19 (Agerpres).—
La 19 septembrie, ora 9,17 oria New 

Yorkului (15,17 ora Bucureștiului), au 
; ‘ sosit4a New York pe bondul motonavei 

. . «e w •' ;„Baatika", pentru a participa la cea 
o pagini 25 bani jg_a &€6june a Adunării Gene-

șî> 
în 

se- 
so-

VINERI, LA ATENA

Uncepe ediția jubiliară a jocurilor Balcanice Be atletism
Marea Olimpiadă a predat ștafeta 

întrecerii surorii sale mai mici, Balca
ni uda... La scurtă vreme după ce pe 
,,Cento mila” a fost coborît steagul alb 
cu cele cinci cercuri ale înfrățirii con
tinentelor, pe catargele unui alt stadion 
— nu mai puțin glorios — se va înălța 

adierea vîntului mediteranean mătasea 
fiuturîndă a drapelelor, vestind înce
putul unei noi competiții tinerești pusă 
în slujba înțelegerii, și apropierii dintre 
popoare. De vineri marea arenă de mar
mură de la Panatliinaikos găzduiește tra
diționalele întreceri de atletism ale Jocu
rilor Balcanice.

Apropierea pe care ești totdeauna ten
tat să o faci între Olimpiadă și între
cerile balcanice este cît se poate de fi
rească. Pe același stadion din Atena, 
cu 64 de ani în urmă, a fost aprinsă 
pentru prima oară flacăra sacru a Jocuri
lor Olimpice moderne. Și tot aci, acum 
30 de ani, s-a desfășurat ediția inaugu
rală a Balcaniadei atletice. Aceleași i- 
dealuri au stat la temelia ambelor ma
nifestări. Noblețea și puritatea lor au 
dat trăinicie marilor reuniuni ale spor
tivilor, le-a clădit tradiții minunate, 
le-au ajutat să capete amploare, să cu
cerească i ni milo

Și desigur nu este o simplă coinciden
ță că de data aceasta Congresul țărilor 
participante la Balcaniadă va avea loc 
chiar în orașul Olimpia, acolo dc unde 
cu cîteva săptămîni în urmă a pornit în 
călătoria spre Roma flacăra olimpică. 
Importanța acestui Congres este cu totul 
remarcabilă fiindcă mișcarea sportivă 
balcanică aniversează cu acest prilej un 
frumos jubileu.

Aceasta este atmosfera, plină de săr
bătoare, de entuziasm, de așteptare în
frigurată, în care se deschide peste cîteva 
zile marea întrecere sportivă a atleților 
din țările balcanice. In zilele noastre 
■ ^rhd a ieșit din cadrele stricte ale 
performanței, ale rezultatelor tehnice, 
consemnate pe fișe de concurs și tabele 
de recorduri. Semnificația întrecerilor de 
pe stadion a căpătat ecouri profunde în

viafa popoarelor. Ideile de PACE Șl 
PRIETENIE au devenit tovarăși nedes- 
păr[ifi ale acestor intilniri, apropiind ti
neretul, ajutîndu-l să se cunoască, să se 
aprecieze, să se iubească.

★

rale a O.N.U., N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., conducătorul delegației so
vietice, Gh. Gheorghiu-Dej, conducă
torul delegației romîne, Todor Jivkov, 
conducătorul delegației bu'lgare, Janoș 
Radar, conducătorul delegației ungare, 

; ’ N. V. Podgornîi, conducătorul defe
rite din dorin|a sa de pace și de întcle-': Rație* R.S.S. Ucrainiene, și K. T. Ma-

semenea salutați de W. Gomulka 
A Novotny, care au sosit în ajun 
fruntea delegațiilor țărilor lor la 
siune. Printre cei veniți să salute
sirea delegațtlor se află de asemenea 
Eduard Mezincescu, adjunct al minis' 
trului Afacerilor Externe, Silviu Bru- 
can, reprezentantul permanent al R.P. 
Române la O.N.U., George Maco-vescu, 

la Washington, 
misiunii perma- 
la O.N.U. Sînt 
Ilie Murgiulescu,

politic, cultural, artistic, sportiv, izvo-

zurov, conducătorul delegației R.S.S.gerc. Pc răbojul marilor manifestări ta- r _
chin a te păcii s-a înscris la loc de cinste- 'Bieloruse. Pe bordul vasului se aflau 
Intîlnirea tineretului și studenților din* 
regiunea Balcanilor și Adriaticii, pe care de asemenea tovarășii Ștefan Voitec
a găzduit-o Capitala patriei noastre. O"Ș' Leonte Răutu, membri ai delegației
verigă importantă în înfăptuirea apro
pierii dintre tînăra generate a țărilor 
din zona Balcanilor o constituie Jocurile^

In cele trei decenii de existentă. Bal
caniada și-a cucerit un Ioc deosebit în

Aspect din cursa de 400 m plat de la edifia a XVTII-a a J. B. de la București j j 
Foto: Th. Iloibu

j ► R.P. Romîne, precum și membri și 
j j consilieri ai celorlalte delegații.
" Sub pavilionul președintelui Consiliu- 
- ■ lui de Miniștri al U.R.S.S. „Bailtika’
♦ trece de-a lungul cheiului East-River, 

plin de lume, ancorează în fața debar
caderului unde dis-de-dimineață s-a 
adunat multă lume pentru a întâmpina

♦ nava. Flutură drapelele de stat ale 
'■U.R.S.S., R.S.S.U., R.S.S.B„ Bulgariei, 
” Romîniei, Ungariei.

N. S, Hrușciov, Gh. Gheorghiu-Dej, 
"T. Jivkov, .1. Kadar, N. V. Podgornîi, 
"K. T. Mazurov sânt îtitîmpinați cu a- 
■. plauze furtunoase, cu numeroase exola- 
.Imâții de salut. Grupuri de copii oferă 
j j conducătorilor delegațiilor buchete 
' 'flori.

Conducătorii delegațiilor sosiți 
bordul motonavei „Baltika" silit de

do

pe 
a

ministrul R.P. Romine 
precum și meniuri ai 
nente a R.P. Romine 
prezenți de asemenea:
ministrul învățămîntoilui și Culturii, și 
Atanase Joja, președintele Academiei 
R.P. Romîne, care se află într-o vizită 
oficială în S.U.A. In numele opiniei pu
blice amerieane șeful guvernului sovietic 
estesalutat cordial de Cyrus Eaton, cu
noscut injust laș și fruntaș aii vieții 
publice, laureat al Premiului interna
țional Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare", și de soția acestuia.

Fotoreporteri, reporteri cinematogra
fici, operatori de televiziune își potri
vesc cu febrilitate obiectivele, sute de 
creioane și stilouri alunecă pe filele 
blocnotesurilor. Reprezentanții prese* 
americane și mondiale se grăbesc să 
redea toate amănuntele acestui eve
niment istoric.

După schimbul de cuvinte de salut 
Nikita Sergheevici Hrușciov a făcut 
o declarație pentru reprezentanții pre
sei americane, sovietice și străine, ai 
posturilor de radio și televiziune.

în continuare Gh. Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegației române, a tăcut 
o declarație.

rîndiil manifestărilor cc-și aduc contri
buția la prietenia dintre tineretul po
poarelor acestei părfi a lumii. Jocurile 
Balcanice au căpătat un sens și mai 
adine acum, în anii din urmă, o dală cu 
eforturile atît de prețioase pe care gu
vernul Republicii Populare Romînc le în
treprinde pentru ca zona Balcanilor să 
se transforme într-o zonă a păcii.

întregul popor a militat și militează 
în permanentă pentru transpunerea în 
viată a acestor minunate năzuințe. El a 
întreprins numeroase ac(iuni pe plan

Atena în preajma Jocurilor Balcanice
Corespondența specială de la redacția ziarului 

„Atlethikki Icho“ —-

• URIAS INTERES PENTRU ÎNTRECERI e UN BOGAT PRO
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S-AU ANTRENAT IERI LA ATENA

ATENA (prin telefon). Capitala Greciei 
trăiește febra zilelor premergătoare Jocu
rilor Balcanice. In viața orașului se simte 
interesul deosebit pentru această ediție 
jubiliară, care va fi fără îndoială un nou 
prilej dc întărire a legăturilor de prie
tenie între tinerii sportivi ai Balcanilor.

Ediția jubiliară de Ia Atena va fi cin
stită printr-o scrie de manifestări cultu
rale care vor cimenta și mai mult tradi
ția Jocurilor Balcanice.

Săptămîna care a început este ,,Săp
tămîna Balcaniadei atletice*. Manifestă
rile festive, organizarea expoziției retros
pective a Balcaniadelor de pînă acum, 
emisiunile originale de timbre închinate 
Balcaniadei, vizitarea nenumăratelor 
muzee naturale ale Greciei, sînt doar cîte- 
ya din acțiunile care vor asigura un ca
dru sărbătoresc acestor Jocuri jubiliare.

Pe stadionul Panathinaikos, care va 
găzdui întrecerile în zilele de 23. 24 și 
25 septembrie, pregătirile au fost în
cheiate. Atena așteptă primul start...

★
La scurtă vreme după sosirea sportivi

lor bulgari, iugoslavi și turci participant 
la Jocurile Balcanice, la Atena a sosit 
și prima parte a delegației sportivilor 
romîni. In centrul atenției reporterilor 
•S^a aflat recordmana mondială și cam
pioana olimpică lolanda Balaș, a cărei 
formidabilă performanță obținută recent 
1» Roma stăruie încă în mintea iubitorilor 
Se sport din Grecia.
ț Iu cursul zilei dc ieri atlefii. rontiut

pc

cu 
re-

s-au antrenat pc stadionul Panionios, cei 
iugoslavi au luat drumul stadionului 
Panelineos în timp cc atlefii turci și-au 
completat pregătirile pc stadionul Etlmi- 
kos. Atlejii bulgari nu s-au antrenat deo
camdată, ei uimind să apară mîine 
teren.

Pregătirile atletilor greci continpă 
asiduitate. Ei sînt hotărî(i să dea o 
plică demnă valoroșilor lor parteneri.

Timpul frumos. în continuă ameliorare 
fată de săptămîna trecută, ne îndreptă
țește să așteptăm rezultate de valoare, cît 
mai multe recorduri. Antrenamentele spor
tivilor străini au fost urmărite cu marc 
interes de numeroși spectatori, atrași de 
larga popularizare pe care presa și ra
dioul o fac necontenit Jocurilor Bal
canice.

In cursul zilei dc joi va avea loc pre
zentarea festivă a echipelor participante, 
pe stadionul olimpic, 
probelor se va da vineri la 
pe stadionul Panatliinaikos.

In următoarele două zile 
întrecerilor va începe la orele

Startul edifiei a XlX-a a
Balcanice este așteptat cu nerăbdare la 
Atena. Prczcnfa campioanei olimpice In
lands Balaș, a numeroși campioni bal
canici și a atîtor atlcți de valoare va 
asigura un înalt nivel tehnic marii com
petiții dc Ia Atena.

Primul start al 
orele 19,30

programul
20.

Jocurilor

ELIE SPOKiPiS

Balcanice. Edi|ia dc anul trecut a Balca-” 
niadei de atletism, desfășurată la Bucu- ■ 
rești, a constituit o splendidă demonstra- j j 
fie a prieteniei care unește tineretul din., 
această parte a lumii.

★
Jocurile Balcanice de la București • ■ 

ne-au adus și o inalltă satisfacție j 
sportivă. Pentru prima dată în istoria jț 
competiției, echipa masculină a țării " 
noastre a reușit să învingă în clasa- - 
meniul general, iar reprezentativa te--- 
mânută confirmându-și superioritatea .. 
demonstrată ia edițiile precedente dej j 
ta Atena și Sofia, a ocupat de ase-" 
menea loctrt întîi, 14 titluri balcanice;; 
au revenit atleților romîni, față de 10 • - 
cucerite de sportivii iugoslavi, 6 de cei., 
greci și 4 de atlețu bulgari. Echipa..a; păcii, delegațiile Uniunii Sovietice, 
noastră masculină a totalizat 151 "R.Ș.S.. Ucrainiene, 
puncte, întrecînd cu 29 p. pe urmă-' -României, 
toarea clasată, R.P.F. Iugoslavia. Gîte••,', ’ fl° 
două titluri balcanice au cucerit ZolA’. 
tan Vamos, Constantin Grecescu și”transmis
Ioana Petrescu, Pe tabelul de onoare"Gheorghiu-Dej de pe bordul acestei 
au mai figurat lolanda Balaș Lia Ma-"a^e/ai1®^e. nave a păcii și am fost 
noliu, Ana Coman, Maria Diți, Elisa- 
beta Teodorof, Ilie Savel, Cornel Po-”t 
rumb, Alexandru Bizim. Deosebit de j j 
semnificativ este faptul că dubla vie- - - , „ , • ami, r:, . ,. ‘ . 'a Adunam Generale a O.N.U. va fitorie pe echipe a reprezentativelor . . _..............
noastre a fost repurtată la cea mai ■-vins* că delegația țării noastre, care are

Printre altele tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a spus î 
„Conjugîndu-ne eforturile cu ale celorlalte state iubitoare de 

pace, al căror număr crește fără încetare în vremea noastră, atît 
de bogată în prefaceri, Republica Populară Romînă va face, din 
partea ei, tot ce-i stă în putință pentru a contribui la consolidarea 
păcii, pe care o doresc arzător toate popoarele planetei noastre. 
Năzuința de pace este profund ancorată în inimile și conștiințele 
sutelor de milioane de oameni din întreaga lume.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej pentru a adresa 
un mesaj de prietenie sinceră înzestratului și harnicului popor a-., 
merican".

SUCCES DEPLIN DELEGAȚIEI
ȚARII NOASTRE LA O. N. U.

1 • - Am urmărit cu mult interes drumul 
,j" motonavei sovietice „Baltika", cu care 

a au călătorit spre New York înalții soli

RS.S. Bieloruse, 
_ ., Bulgariei și Ungariei la

cea de a XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Am citit cu nespusă bucurie mesajul 
_____ ri de tovarășul Gheorghe

•profund impresionat de cuvintele cal- 
;de cuprinse în mesaj, care ne asi
gură că importanta misiune ce a fost 
încredințată delegației Republicii 

^Populare Romîne Ia apropiata sesiune

îndeplinită cu cinste. Sînt deplin con-

(Continuare in pag a 8-a)
în frunte pe cel mai scump și mai vred
nic fiu al patriei, tovarășul Gheorghe

Gheorghiu-Dej, își va aduce din plin 
aportul la dezbaterea celei mai mari 
probleme a epocii noastre — proble
ma dezarmării generale și totale. Ac
tuala sesiune a Adunării Generale a 
ON.U. constituie un eveniment de o 
importanță istorică și spre ea se în
dreaptă atenția tuturor oamenilor cinstiți 
din lume, care doresc să existe condiții 
optime pentru propășirea civilizației 
umane, pentru ca omenirea să trăia
scă în pace, să scape pentru totdeauna 
de spectrul amenințător al războaielor, 

împreună cu întregul tineret din pa' 
tria noastră, cu întregul popor, doresc 
delegației noastre la sesiunea Adunării 
Generale a O N.U. cane începe astăzi, 
succes deplin în misiunea sa nobilă 
de pace-

ALEXANDRU PENCIU j 
maestru al sportului

--------------------------------------------------<4.

TURNEUL ECHIPEI BRAZILIENE 
BAHIA IN ȚARA NOASTRĂ

divizionară A, iar partidele vor avea 
loc la Bacău, Timișoara și București.

sportivi romîni, parti
de a XlX-a ediție a

Federația noastră de fotbat a invitat 
în țara noastră, pentru cîteva jocuri, 
ecliipa braziliană Bahia, care se află 
în prezent în turneu în Europa. Bra
zilienii au acceptat invitația. Ei ur
mează să susțină trei partide la ur
mătoarele date propuse de forul nos
tru de specialitate: 6, 9 și 13 octom
brie. După toate probabilitățile, adver
sarii fotbaliștilor brazilieni vor fi, în 
ordine, o selecționată alcătuită din 
tineri jucători, o combinată Știința 
Timișoara — U.T.A. șt o combinată

MECIUL DE FOTBAL 
DINAMO BUGUREȘTI—ȘTI INTA 

TIMIȘOARA IN NOCTURNA

Singura partidă de campionat pro
gramată duminică în Capitală, Di
namo București—Știința Timișoara, sc 
va disputa la lumina reflectoarelor, 
începînd de la ora 20.15. Jocul va avea 
loc, firește, pe stadionul Republicii.

ATLET1I ROMÎNI ÎN DRUM SPRE 
ATENA

Ieri dimineața ’-a- părăsit Capitala 
plecînd pe calea aerului ia Alena un

prim grup de 
cipanți la cea 
Jocurilor Balcanice de atletism. Al doi
lea grup urmează să plece astăzi, tot 
cu avionul. Printre afleții și atletele 
oare ne vor reprezenta în întrecerea 
care începe yineri în capitala Greciei 
se află maestra emerită a sportului 
lolanda Balaș, campioană olimpică și 
recordmană mondială, maestra sportului 
Lia Manoliu, dublă campioană balcanică, 
campioanete balcanice Ioana Petrescu, 
Ana Coman, Maria Diți, campionii bal
canici Zoltan Vamoș, llie Savel, Con
stantin Grecescu, Cornel Porumb, pre
cum și Zoltan Szabo, Tiberiu Ardelea- 
nu, Florica Grecescu, Aridrei Barabaș



„CUPA MOLDOVEI” Concursul cultural-sportiv in București
---- ;---- —----- -------- .---- ---------------------------,

De citeva zile și în raionul Buhuși 
iu luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
„Cupei Moldovei", care s-au desfășu
rat aproape trei săptămîni. Peste 1200 
de sportivi și sportive s-au întrecut 
la atletism, fotbal, volei și oină. Acum, 
după faza raională, se cunosc campio
nii ce vor lua parte la faza regională.

Iată cîtiva dintre ci: atletism; 100 
m plat: V. Pruteanu (Blăgești) Î2,8; 
800 m plat: 1. I.tipu (Buda) 2-10. 
Greutate: C. Burlacii (Blăgești) 10.50 
m. înălțime: C. Plotou (Rocova) 1,55 
m Lungime: D Munteanu (Blăgești) 
4.80 m. Campioană de fotbal este e- 
chipa Avîntul Blăgești, iar la volei și

IȘI TREC NORMELE G.M.A.
Consiliul raional U.C.F.S. Alexandria, 

a organizat o serie de centre în me
diul sătesc pentru trecerea normelor 
G.M.A. La centrul din comuna Țigă
nești au obținut majoritatea normelor 
G.M.A- un număr de 76 tineri din 
Porosdiia, Brînceni și Țigănești. Ase
menea concursuri se organizează în 
fiecare duminică și în centrele din co- 
mimele Vitănești, Pielea, Mavrodin și 
Furcii leș ti.

T. Negii lescu, coresp.

SE DEZVOLTA TIRUL IN RAIONUL 
FĂLTICENI

Tirul a cunoscut în acest an o largă 
răspmdire în rindiil oamenilor muncii 
din raionul nostru. Este suficient 
*a aratăm că în actualul sezon comi
sia raională (președinte Gli. Bojenaru) 
a organizat 15 competiții, in cadrul 
cărora s-au întrecut numeroși tineri 
și vîrstnici iar asociațiile sportive și-au 
chemat trăgătorii lor la peste 40 con
cursuri de casă. Un număr de 8 to
varăși au absolvit recent școala de 
arbitri și instructori voluntari. Ei vor 
pune bazele practicării organizate a 
acestui sport într-o serie de asociații 
sportive, unde pînă acum nu existau 
secții de tir.

L. Negru, coresp.
I

IȘI RESPECTA ANGAJAMENTUL

Tînărul învățător Eugen Pascu din 
comuna Fîntînele, regiunea Constanța, 
a participat la cursurile de edu
cație fizică de la' Tîrgoviște. Re
întors în comună el a înființat o echipă 
de volei masculină și a fost inițiatorul 

oină, în ordine, GA.S. Zănești și 
Bistrița Buda.

Trebuie spus că față de numărul de 
membri U.C.F.S. din asociațiile spor
tive din Buhuși, la startul probelor 
din cadrul „Cupei Moldovei" ediția a- 
ceasta, s-au prezentat foarte putini 
concurcnti.

O altă latură ■ negativă este și aefljea 
că la această eompetiție au participat 
foarte puține tinere. Este o urmare fi
rească a felului in care activiștii spor
tivi, consiliile asociațiilor șportive din 
raonul Buhuși duc munca de atragere 
a tinerelor fete pe stadioane.

C. BALA IȚA coresp-

principal al acțiunii pentru amenaja
rea terenului pe care se desfășoară 
antrenamentele voleibaliștilor. De ase
menea, a organizat o reușită „dumi
nică sportivă".

M. Craeeanu, coresp.

NOI ARBITRI IN ACT1VITAIEA 
SPORTIVA

Comisia de specialitate de pe lîngă 
consiliul raional U.C.F.S. T. Severin 
a organizat un curs de arbitri de 
fotbal pe care l-au urmat cu regula
ritate 13 elevi. Cu toții au trecut cit 
succes examenele de absolvire. Noii 
arbitri vor fi folosiți in actualul cam
pionat raional.

Gh. Manafu, coresp.

ACȚIUNI PATRIOTICE

• Consiliul orășenesc U.C.F.S. Re
șița a organizat numeroase cursuri 
dc arbitri pe care Ic-a absolvit un 
mare număr de tinere cadre. Astfel, 
peste 100 de elevi au trecut cu succes 
examenele la cursurile de arbitri de 
fotbal, box, handbal, baschet și volei. 
Printre noii arbitri de fotbal se află 
muncitori fruntași în producție ca de 
exemplu Ion Radu — laminator, Ma-- 
tei Pîrvu — forjor și alții.

• Comisia de specialitate de pe 
lîngă consiliul raional U.C.F.S. Bîr- 
lad a înscris 19 tovarăși la cursul 
de arbitri de fotbal. Lecțiile au fost 
urmate cu regularitate și de către 
sportivi de la sate, ca: V. Tămășanu 
(Bogdănești), A. Petcu (Drăgălina), 
J. Baltag (Sîrbi) etc.

I. Plăvifu și F. Panainte — coresp.

întrecerile continuă
Ieri au continuat întrecerile din ca

drul ultimei etape a Concursului cui- 
dural-sportiv al tineretului din Capi
tală. Dăm mal jos rezultatele obfi- 
•iiute de sportivi:
I Stadionul Tineretului. Volei feminin 
(sferturi finală) : Mătasea Dudești 
(raion Tudor Vladimirescu) — Viito
rul Mase Plastice (raion 23 August) 

'2—0 (15—5, 15—11). S-au eviden
țiat : Virginia Dobrescu, Simion Ma- 
rica (Mătasea) și .Bogdana Bastaqhi 
(Viitorul). Proiectantul (raion I. V. 
Stalin) — Dacia (raion Gr. Roșie) 
2—0 (15—9, 15—8). Voleibalistele 
de la Proiectantul au fost net supe
rioare. Electrobobinaj (raion 1 Mai)—■ 
Semănătoarea (raion Gh. Gheorghiu- 
Dej) 2—0 (15—13, 15—8). Meci viu 
disputat numai în primul set. Mai 
bune pe teren : Amalia Giovani, Au
rora Haidău (Electrobobinaj) iar de 
la Semănătoarea Paraschiva Pisu și 
Elena Crăciun. Tricotajul Roșu (raion 
V. I. Lenin) — Intrep. Kirov (raion 
N. Bălcescu) 2-0 (15—10, 15—9).

Volei masculin: (sferturi finală): 
Electrobobinaj (raion 1 Mai) — Spar- 
tac (raion T. Vladimirescu) 2—1 
(15—6, 15—5, 15—17). S-an eviden
țiat : Marin Diaconcscu și Nicolae 
Dumitru (Electrobobinaj). Electrofar 
(raion Gr. Roșie) — U.C.R. (raion 
V. I. Lenin) 2—1 (12—15 15—13, 
15—9). Meci viu disputat. Artă-Cine- 
matografie (raion 1. V. Stalin) — Pre
cizia (raion Gh. Glieorghiu-Dcj) 2—0 
(15—11, 15—7). Selecționata (raion 
Băneasa)—Țcsătoriile Reunite (raion

In luptă pentru halon deasupra fileului de volei, sportivii de la Electrofar și 
U.C.R. I'ină la urmă primii obțin victoria cu 2—I

Un atac eșuai în fața porții echipei dc la „Semănătoarea"... Echipa metal ur pistil of. 
de la 23 August va învinge insă pini la urmă cu 3—2 in dauna echipei de la 

„Semănătoarea”
Foto: 11. Nandy

N. Bălcescu) 2-0 (15—13, 15—9). 
Meci de un nivel tehnic mediocru dar 
care a plăcut prin ardoarea cu care s-a 
disputat.

SELECȚIONATA DINAMO—SELEC
ȚIONATA RAIONULUI TUDOR VLA

DIMIRESCU 7—0 (3—0)

Fotbalul este frumos întotdeauna 
cînd este jucat cu pasiune, chiar dacă 
diferența de valoare dintre cele două 
echipe este prea marc. De acest lucru 
s-au convins numeroșii spectatori pre- 
zenți în tribuna stadionului P.T.T. Ia 
întîlnirea dintre Selecționata Dinamo

Foto : Gh. Dumitru 

și Selecționata raionului Tudor Vladi
mirescu. Partida, disputată în cadrtr» 
întrecerilor finale ale Concursului cul-i 
tural-sportiv a plăcut prin fazele ra-i 
pide construite de către tinerii foibaa 
liști din Selecționata Dinamo, priit 
golurile numeroasa înscrise de aceș-’ 
tia.

Pentru Selecționata Dinamo au mar-' 
cat loan Rogojan (2), Păun Tătarii 
(2), Ion Veronica (1), Gheorghe Dima 
și Virgil Zamlireseu cite unul. Dina* 
moviștii au fost superiori tehnic și
-—'— ------- — ------------

Primele meciuri de volei de pe 
stadionul Tineretului au fost pro
gramate pentru ora 16. La ora 
16,30 organizatorii au găsit dc cu
viință să... marcheze terenurile iar 
la ora 16,40 s-a „dat drumul" com
petiției. De ce pregătiri în ultimul 
moment ?

tactic. Dintre ei o bună impresie a lă
sat spectatorilor Virgil Zamfirescu, un 
element dotat cu multe calități.

La această întîlnire s-a petrecut un 
fapt regretabil. Mircea Cioltei (Selec
ționata raionului Tudor Vladimirescu) 
a avut o atitudine nesportivă Țață de 
arbitru. Cum era și firesc, cl a . t 
eliminat de pe teren.

In celelalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele scoruri : Selecționata „1 
Mai"—Selecționata „23 August" 1—3, 
Selecționata N. Bălcescu—Selecționata 
Grivița Roșie 3—2.

RINGUL 6 RINGUL

Povestire de IOAN GRIGORESCU
(Urmare din nr, 3687)

Primul meci începuse. Luptau cei din categoria „muscă*. 
Asta se putea ghici după felul rapid, spontan, în care 
reacționa publicul. „Pana" și „cocoșul" se întorseseră în 
cabine pentru a-și pregăti intrarea în ring, și Staszek îi 

auzea masindu-se reciproc, vorbind, dîndu-și sfaturi unul altuia. 
In jur și deasupra, părea că însuși betonul stadionului vibrează ; 
se simțea încordarea tribunelor, izbucnirea după fiecare lovi
tură reușită a celui preferat, sau ecoul unui vaier general, plin 
de dezamăgire, atunci cind adversarul marca puncte.

Fină să-i vină rindul lui Staszek pentru a intra în ring trecu 
mai bine de o oră. Antrenorul intră valvîrtej în cabina Iui.

— Hai Staszek ! Gata ’ E rindul tău.
In drum spre ring, printre șirurile de bănci de unde pri

veau cu o curiozitate vie mii de ochi, îi șopti :
— Ține-te tare, băiatule... Nu uita ce mi-ai promis. Egalează 

scorul ; nemții ne-au luat-o înainte cu două puncte, ai auzit, 
-nu ? Pe „greui" mergem la sigur, fără îndoială că el câștigă, 
dar victoria echipei depinde de tine. Dacă pierzi și tu, nu mai 
putem face nimic. E clar ?

Staszek nu răspunse nimic. Trecu printre coardele ringului, 
se trînti pe scaunul său din colț, aruncă de pe umeri halatul 
pufos și iși lăsă gambele fricționate de antrenor, iar mîinile 
înmănușate. Lumina proiectoarelor îndreptate spre ring îl orbea 
mai mult ca orieînd. Aerul i se părea îmbîcsit, privirile publi
cului, încurajat de cele două puncte cîștigate, i se păreau sfi
dătoare, prea sigure de izbînda echipei preferate. Iși lăsă ochii 
fn jos, făcindu-și de lucru cu tava albă, plină de sacîz fărimat, 
de care trebuia să-și frece cit mai bine tălpile.

îl auzi pe crainic anunțînd cu o voce atit de puternică par
tida următoare, incit pâlniile megafoanelor vibrau pînă aproape 
de șuierat.

— Categoria șemîgrea, trei reprize a cite trei minute. în 
ring Fritz Schuster „Golem" — Frankfurt pe Main și Stanislaw 
Kupala Staszek — Silezia.

Abia atunci Staszek iși văzu adversarul. Era intr-adevăr o 
namilă cu o ceafă taurească — cind s-a uitat Staszek prima 
dată Ia el, Golemul era întors și vorbea ceva cu antrenorul 
său — cu spetele păroase, solide, puternice, masive, ca niște 
butuci. Parcă vroia să părăsească ringul, după gesturi și după 
fața antrenorului său se vedea că schimbul de cuvinte dintre 
ei e destul de violent, deși tonul era ser-îșnit printre dinți. 
Ceafa Golemului se învinețise de furie. Parca cerea antrenoru
lui .să nu se bată, dar acesta, o altă namilă, de parcă i-ar fi

fost tată, se ridică de pe colțul ringului și apucîndu-1 de umeri, 
îl răsuci pe Ioc și îi făcu vînt în mijlocul ringului.

Publicul râdea ca de o glumă bună.
Golemul își făcu stingă „gardă", acoperindu-și aproaje jumă

tate din față." In aceeași clipă gongul bătu începerea partidei. 
Staszek se apropie de adversarul său, gata de luptă. Deocam
dată se cîntăreau din ochi. Golemul parcă făcînd sforțări să 
se ascundă cu totul sub mănușa stingă pe care nu și-o mișca 
dinaintea feței, Staszek urmărindu-și curios adversarul cu care 
peste o secundă trebuia să schimbe primele lovituri. Cerceta
rea aceasta se prelungi nefiresc de mult, cei doi se urmăreau 
reciproc în ring, făcînd cu brațele numai volte sterpe prin aer, 
dar încă nelovindu-se.

Tribunele începură să fluiere, arătîndu-și în felul acesta 
nemulțumirea pentru felul cum cei doi se evitau reciproc. Arbi
trul, care sărea în jurul lor cu pași laterali, le-a strigat de 
citeva ori să înceapă.

GOlcmul a atacat primul. Staszek a înțeles imediat că 
adversarul său vrea să-l culce la pămînt cu o- singură lovitură, 

eîntărește mult fiecare mișcare și își trimite pumnul ca 
proiectil. Era însă vădit incomodat dc garda prea strînsă, 
nil-i juca de Ioc, pentru că Golemul continua să-și as- 
fața înapoia mănușei mari, desfăcute. După aproape un 
Staszek trecu Ia atac. își lovea adversarul fulgerător, 

mai ales în partea stingă, care era mai descoperită, 
’ “ ““ care

că își 
pe un 
stingă 
cundă 
minut, 
în coaste, ,
făcînd în jurul Iui un adevărat dans, plin de exhibiții, 
să-1 constrângă pe Golem să-și descopere fața. Golemul se ferea 
cu abilitate, dar se vedea că loviturile repetate în partea stingă 
a pieptului îi provoacă multe neplăceri. Din cînd în cînd se 
năpustea asupra adversarului său, și atunci, numai mobilitatea 
uimitoare a lui Staszek îl ferea de loviturile nimicitoare.

Trecu prima repriză. Gongul sună calp ca un clopot spart, 
fără rezonanță. Golemul se trînti greu pe scaun și imediat se 
întoarse cu fața spre antrenorul său, cu care reluă discuția 
întreruptă. Staszek, fără să poată înțelege nimic din ploaia de 
sfaturi cu care il copleșea antrenorul, gîndea, obsedat, la un 
singur lucru : unde mai văzuse ochii aceia injectați, cu sprân
cene late, crescute pe arcade atît de proeminente ? Abia acum 
își dădea seama că tot timpul primei reprize nici nu zărise 
fața adversarului său.

Cum bătu gongul pentru începerea celei de a doua reprize, 
Staszek sări de pe scaun și se aruncă asupra Golemului, ăupu- 
nîndu-1 unor lovituri de mitralieră, atît de fulgerătoare și de 

neașteptate, incit acesta se lăsă împins într-un colț al ringului, 
unde se mulțumi să-și acopere fața cu mîinile și să aștepte 
ca arbitrul să-l despartă de adversarul care îl presa, parali- 
zîndu-i orice mișcare. Dar în momentul în care arbitrul îi 
despărți, Staszek apucă mîinile Golemului și Ie trase cu putere 
în jos. Acesta țîșni din Ioc ca împins de un resort. Staszek 
văzuse. Pomeții aceia mari, nasul lat fără zgârci, buzele căr
noase, barba pătrată, ochii injectați și arcadele proeminente, 
nu puteau fi decît ale unui singur om, pe care Staszek 11 
cunoștea bine, mai bine decît oricine pe acest pămînt. Rămase 
ca trăznit. Golemul îl surprinse descoperit și cu toată puterea

li trimise între ochi o directă care îl aruncă pe Staszek la 
pămînt.

— Nu se poate... Nu se poate.., — murmura Staszek in leșin, 
trintit pe scândurile ringului.

— Unu !... începu arbitrul să numere aplecat asupra celui 
căzut, la fiecare cifră coborîndu-și mina de sus in jos.

Era el, Adolf Gebauer, știa bine, parcă ieri se despărțiseră 
și parcă numai cu o zi înainte de aceasta îl întâlnise pentru 
prima dată. Tribunele vuiau, prin vacarmul general răzbăteau 
clar strigătele de bucurie, dar Staszek nu auzea decît zarva 
lagărului în zile de meci, și peste toate, ca prin vis, numără
toarea implacabilă a arbitrului :

- ...doi !...

Era cald, e zi de vară uscată, cînd pînă și noroiul veșnic 
din lagăr se zbicise. Tim, Lagcriilterster-ul de la Birkenau, 
arestat pentru banditism, dar care se lăuda ca fusese 

boxer profesionist, organizase pentru distracția SS-iștilor și a 
elitei lagărului, un nou meci de box. într-una din cele patru 
părți din jurul ringului fixat direct pe pămînt, se adunaseră 
citeva zeci de gradați și soldați SS-iști, iar in celelalte trei 
părți, se îmbulzise „elita" lagărului formată din numeroși 
„capo" și „Blokfuehrer-i". „Meciul" începea întotdeauna prin 
bătaia în pumni între perechi de deținuți luați la întîmplare și 
puși să se bată pentru un supliment de ciorbă. Lupta dura pină 
în momentul cînd unul din cei doi era făcut k.o. sau, pe limba 
lagărului, „bătut pină la leșin". SS-iștii și elita se amuzau 
copios, îndeosebi cînd pe cei puși să lupte îi podidea sîngele. 
Cind vreunul din ei cădea, un arbitru improvizat îi număra 
deasupra capului secundele hotărâtoare :

— ...trei !... patru !...
O dată, Tim a pus ochii pe Staszek. Nu știa că acesta fusele 

boxer, dar îl văzuse tînăr și bine legat și ii adusese drept adver
sar pe un grec supranumit Goliat, spaima tuturor deținuților 
în orele de folosire a latrinelor, căci grecul acesta era pus in 
lagăr mai mare peste latrine și mulți din cei care întîrziau 
prea mult în acel loc, după o lovitură dată de grec, trebuiau 
duși în baracă pe brațe. Staszek înțelesese să se bată respec- 
tind toate regulile jocului și, după primele minute, îl făcu pe 
grec să se poticnească și să cadă. SS-iștii îl admirau, Tim ridea 
satisfăcut de descoperirea sa, deținuții polonezi strigau : 
„Ura Se pornise o zarvă nemaipomenită, in vreme ce arbi
trul cadența secundele :

— ...cinci ! șase !...
Grecul și-a revenit repede, a sărit în picioare și atunci s-a 

pornit cu adevărat bătaia. Era înfuriat, sîngele îi năvălise în 
ochi, părea o fiară turbată care se năpustea orbește, căutând să 
lovească oriunde nimerea. Staszek se ferea cu abilitate, în acele 
minute părea unduios și alunecos ca o felină; se stringea Ia 
pămînt, ț.îșnea în aer, îi trecea uriașului pe sub brațe, lovindu-1 
din cind în cînd cu sete, în punctele pe care i Ie simțise mai5 
slabe. Nu i-a fost greu să-l scoată pe grec și mai mult din 
sărite. Acesta lovea urlînd ca o fiară, SS-iștii și ciracii lor dini 
elita lagărului strigau înnebuniți de plăcere, lucru care îl înfu-
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Comisiile pe ramură de sport din regiunea Ploiești 
trebuie sâ*șs îmbunătățească neintîrziat activitatea

Comisiile pe ramură de sport — alcătuite din activiști obștești — au 
un rol deosebit de important în dezvoltarea mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră. Ele au sarcina să asigure o continuă creș

tere a sportului de performanță în regiunile, raioanele și orașele patriei 
noastre, să contribuie la dezvoltarea disciplinelor sportive, să vegheze la 
organizarea în bune condițiuni a manifestațiilor sportive și să pregătească 
cadre tehnice competente. In același timp, comisiile pe ramură de sport au 
datoria să se îngrijească de educația comunistă a sportivilor, de for
marea acestora ca cetățeni harnici ai patriei. Gît de importantă este munca 
comisiilor pe ramură de sport, ne am convins în vizita făcută de curind la 
Ploiești, unde am constatat o serie de importante realizări oglindite în 
performanțele remarcabile obținute în unele ramuri sportive.

Un astfel de exemplu ne este oferit 
de comisia regională de ciclism. 
Străduindu-se să popularizeze a- 

ceastă disciplină sportivă în rîndurile 
tineretului, comisia de ciclism a reușit 
să atragă în practicarea acestui sport 
numeroase clemente, dintre care uncie 
pășesc spre afirmare. Ne referim la ti
nerii alergători care au ocupat locuri 
fruntașe în campionatul de mare fond 
al juniorilor. Unul dintre ei, Ștefan 
Padiu, a cucerit chiar titlul de campion 
al țării. Este un rezultat firesc al nu
meroaselor competiții cu caracter de 
mase organizate și desfășurate pe plan 
local, un rod al colaborării strînse cu 
federația de specialitate.

Aceleași cuvinte frumoase se pot spune 
și despre activitatea comisiei regionale 
de fotbal. Datorită dragostei și price
perii cu care au muncit membrii comi
siei, fotbalul din regiune a cunoscut o 
activitate tot mai bogată, 36 de formații 
participă la campionatul regional. Adău
gind cele aproape 100 echipe din cam
pionatele raionale și orășenești, vedem 
că în regiunea Ploiești comisia de spe
cialitate s-a preocupat de atragerea într-o 
activitate organizată și continuă a unu» 
marc număr de fotbaliști din rîndul ti
neretului muncitor de la orașe și sale.

O preocupare serioasă față de promo
varea tineretului au dovedit și comisiile 
regionale de handbal și schi. Rodnica 
activitate desfășurată de unii activiști 
obștești și antrenori (profesor Florin 
Stocncscu, la handbal, Mihai Bota și 
Marin Niculescu, la schi) a făcut ca nu
mărul celor ce practică handbalul și 
schiul să crească simțitor, ridicîndu-sc 
în același timp și nivelul performanțelor. 
Rezultatele bune obținute de comisiile 
respective ies și mai mult în evidență 
dacă ținem seama că marea majoritate 
a sportivilor proaspăt intrați în activi
tatea competițională este alcătuită din 
elemente muncitorești, provenite din fa
bricile și întreprinderile regiunii. Cel 
mai bun exemplu ne este oferit de e- 
chipa de handbal a Rafinăriei 3 Telea- 
jen, formată din foștii elevi ai școlii 
profesionale, astăzi fruntași la locurile 
lor de muncă. De asemenea, foarte multi 
dintre tinerii schiori fruntași din regiu
nea Ploiești sînt elevii școlilor profesio- 

' riale ai uzinelor „I. C. Frimu” din Si
naia sau lucrători ai acestei uzine.

In contrast cu activitatea rodnică 
a acestor comisii apare munca 
sporadică a altor comisii, unde ac

tivitatea este dusă numai de către 2—3 
entuziaști. Ncglijînd problemele de bază 
ale activității lor, comisiile regionale de 
atletism, natație, baschet, volei, gimnas

tică ș.a. se ocupă doar de programarea 
competițiilor incluse în campionatul re
publican, regional și orășenesc și uneori 
nici de acest lucru.

Să luăm, de pildă, natația. Deși în re
giunea Ploiești sînt 15 bazine de înot, 
la Federația romînă dc natație sînt afi
liate doar două secții! Concursurile des
fășurate în cursul verii la această dis

Exceptând rarele căzu rî in care recurge la ajutorul unor echipe 
bucureștene, echipa Petrolul susține meciurile de verificare 
,,în familie”, fapt care dăunează procesului de instruire 
și antrenament.

— De ce te-ai oprit Nae ?
— Păi, nu vrei să ne odihnim puțin ? Tot nu avem nici un adversar...

ciplină pot fi numărate pe degete, iar 
numărul participanților a fost departe 
dc cel al posibilităților existente în re
giune. Singurul oraș în care se muncește 
rodnic este Cîmpina, unde antrenorul 
Dorin Covaliuc desfășoară o activitate 
dintre cele mai frumoase. Comisia re
gională nu s-a îngrijit ca asociațiile 
sportive să angreneze într-o activitate 
sportivă de mase, -— baza sportului de 
performanță, — pe salariații rafinăriilor 
și fabricilor în incinta cărora se află 
majoritatea bazinelor. Și ar fi fost cît 
se poate dc bine ca după orele de muncă 
muncitorii și membrii familiilor lor să 
fie îndrumați către o activitate sportivă 
organizată și permanentă. La atletism, 
situația este, de asemenea, negativă, 
activitatea rezumîndu-se doar la partici
parea cîtorva atlcți la diferite concursuri. 
Tot ca o urmare a delăsării comisiei re
gionale, în care activează doar tovarășii 
Avram Corvin și Matei Nedclea, bazele 

<le atletism au devenit inutilizabile. 
Singura pistă de atletism pe care pot 
fi organizate concursuri în bune con
dițiuni este cea din orașul Cîmnina. 
Pista dc pe stadionul Petrolul Ploiești 
se află în reparație încă de astă primă
vară, iar șansele de a fi terminată curînd 
sînt destul dc mici. Cc misia de atletism 
a regiunii Ploiești are lipsuri și în ceea 
ce privește munca de propagandă și 
educație în rîndurile tinerilor muncitori 
și elevi.

Nu s-au folosit acțiuni și mijloace e- 
fîcace, ca organizarea concursurilor de 
popularizare cu participarea unor spor
tivi fruntași, agitația vizuală, stafiile, 
de radio-amplificare sau conferințele, din 
care cauză atletismul din regiunea Plo
iești bate pasul pc loc.

Baschetul ,,trăiește* doar prin cele 
două echipe ale clubului sportiv Petrolul, 
create și ridicate datorită în bună parte 
pasiunii și priceperii antrenorului Vasile 
Bordeianu. Despre o activitate mai largă 
în aeest domeniu nu poate fi vorba. Este 

suficient să precizăm că pentru a avea 
un adversar mai puternic, în compania 
căruia să se verifice potențialul înaintea 
finalelor campionatului dc calificare dc 
la Craiova, echipa masculină de baschet 
a fost nevoită să apeleze la serviciile 
unor jucători bucureșțeni, care au alcă
tuit o echipă ad-hoc. Comisia regională 
de specialitate a desfășurat o activitate 
slabă. Dc la formarea ci, membrii co
misiei s-au întrunit pînă acum de două 
sau trei ori, iar unii dintre aceștia au 
rupt orice contact încă de la alegerea 
lor în comisie.

n capitol special se cuvine muncii 
de propagandă și educație care 
este neglijată de comisiile pe ra

mură de sport din regiunea Ploiești. In 
afara judecării cazurilor de indisciplină 
ivite în special la fotbal, nu se mani
festă nici un fel de preocupare pentru 
această activitate atît de importantă. 

Comisiile au neglijat urmărirea activității 
profesionale a sportivilor, a partid pârii 
lor la formele de învăță mint politic, ca 
și a activității lor în timpul liber, factori 
de mare importanță în formarea trăsătu
rilor morale ale sportivului de tip nou. 
In privința aceasta se aștepta mai mult 
de la tinerii absolvenți ai Institutului de 
Cultură Fizică — destul de numeroși m 
orașul Ploiești — care însă și-au cam 
uitat îndatoririle. Profesori ca Gheorghe 
Baiazat și Elena Tătaru din comisia de 
gimnastică, Radu Tunaru din echipa de 
baschet Petrolul Ploiești, se mărginesc 
la îndeplinirea sarcinilor strict profesio
nale. deși pregătirea și capacitatea lor 
îi obligă la o activitate obștească pr:n 
care să contribuie mai activ la dezvolta
rea mișcării sportive din regiune.

Desigur că muncind ca pînă acum 
comisiile pe ramură de sport din 
regiunea Ploiești nu pot contribui 

la dezvoltarea sportului potrivit condi
țiilor existente. De aceea, considerăm 
că este necesară o cotitură radicală în 
stilul lor de muncă și o mai. atentă se
lecționare a cadrelor care alcătuiesc a- 
ceste organe. Comisiile pe ramură de 
sport trebuie să devină organe active, 
care să ducă o muncă colectivă și cu 
rezultate din cele mai bune.

O bună parte din lipsurile constatate 
în munca comisiilor pe ramură de sport 
din regiunea Ploiești se explică și prin 
faptul că consiliul regional U.C.F.S. 
Ploiești — care avea îndatorirea de a 
coordona și îndruma munca comisiil >r 
— nu a făcut mai nimic în această di
recție. Manifestând comoditate, adoptînd 
un stil formalistic în muncă, membrii 
consiliului regional U.C.F.S. au lăsat co 
misiile să se „descurce'9 cum or ști, 
fără a sesiza lipsurile enumerate mai 
sus, fără a lua măsuri eficace pentru ca 
starea de lucruri să se îndrepte.

In rezolvarea acestor sarcini o mare 
importanță o au și apropiatele alegeri 
ale comisiilor, cărora consiliile regional 
și orășenesc U.C.F.S. Ploiești vor trebui 
să le acorde un sprijin deosebit. De ase
menea, cluburile și asociațiile sportive 
au datoria să trimită delegații cei mai 
indicați, oameni cu simț de răspundere 
și dragoste pentru sport, care să aleagă 
în viitoarele comisii cadrele cele mai bine 
pregătite, oameni dornici să contribuie 
din toate puterile la dezvoltarea disci
plinelor sportive practicate în regiunea 
Ploiești. Membrii comisiilor pe ramură 
de sport trebuie să devină nu numai 
organizatori ai activității sportive, ci și 
propagandiști și educatori de seamă, care 
să sădească în inimile tinerilor patrio
tismul socialist, dragostea pentru sportul 
de tip nou, hotărîrea de a munci cu ab
negație pentru continua ridicare a măies
triei sportive. Activiștii obștești ai comi
siilor pe ramură de sport trebuie să fie 
prin munca lor exemple de hărnicie și 
pricepere, demne de urmat de masa spor
tivilor. Numai în acest fel ei vor putea 
asigura o educație sănătoasă tinerei ge
nerații de sportivi, care trebuie să crească 
și să se dezvolte pe măsura minunatelor 
condiții create de regimul nostru demo
crat-popular.

D. STANCULESCU 
C. ALEXE

Prin muncă 
patriotică

• Tinerii și virstnicii din multe Io» 
calități ale raionului Brad participă 
cu entuziasm la lucrările de amena
jare prin muncă patriotică a nume
roase terenuri de sport. Astfel, sportivii 
din comuna Băița au dat recent în 
folosință un frumos teren de fotbal, pe 
care acum se organizează cu regula
ritate întilniri cu echipe din satele în
vecinate. De asemenea, elevii școlii de 
maiștri din Brad au reamenajat in 
orele lor libere o popicărie, pe care au 
înzestrat-o cu dușuri și vestiar. Tot
odată, viitorii maiștri și-au amenajat 
in incinta școlii terenuri de volei și 
baschet, unde își petrec clipele de ră
gaz. In sfîrșit, in comuna Valișoara 
tinerii și-au făcut un teren de volei. 
In prezent, se află în lucru — prin 
muncă patriotică — încă o serie de 
baze sportive, care în curînd vor fi 
date în folosință numeroșilor amatori 
de sport din raionul nostru. (Miha: 
Susan — coresp.)

• Terenul de handbal terminat re
cent prin munca patriotică a tinerilor 
din orașul Galati este utilat cu doini 
vestiare, instalații pentru nocturnă și 
are tribune cu o capacitate de peste 
300 locuri. Noua bază sportivă va 
găzdui jocurile echipei Știința din ca
drul campionatului republican mascu
lin de handbal în 7. (I. Ilincu —
coresp.)

• Sportivii asociației Unio-Meteo- 
: rul roșu din Satu Mare au amenajat

4 terenuri de tenis. Cu prilejul inau
gurării acestora, s-a organizat o com
petiție Ia care au participat echipe din 
Baia Mare, Oradea și din localitate. 
(M. *uinitrașcu — coresp.)

• Reamenajarea stadionului „23 Au
gust* din Focșani se află pe s-fîrșite. 
La schimbarea portalului, acoperirea 
tribunei, mărirea pistei de atletism de 
la 4 la G culoare ș.a. au lucrat cu în
suflețire îrt orele lor libere numeroși 
oameni ai muncii. In mod deosebit 
s-au evidențiat salariații unităților 
P.T.T.R., Higiena și O.C.L. (C. Radu
lescu și N. Bobocea — coresp.)

® Tot la Focșani s-au dat în folo
sință trei noi popicării apartinîiMi în
treprinderilor I.G.O., Vinalcool șt 
Grupul HI șantiere construcții. Econo
miile realizate la construirea celor trei 
arene de popice se ridică la peste 
24.000-lei. (A. Axente— coresp.)

• Tinerii de la G.A.S. Riincti, raio
nul Hîrșova, regiunea Constanța, erau 
dornici să practice sportul popicelor. 
Aveau bile și,’ popice, dar le lipsea 
arena. Și iată că într-o buna zi, la 
îndemnul organizației de partid ute- 
rniștii și alți numeroși tineri din gos
podărie au ieșit Ia muncă patriotică, 
pentru lucrările de amenajare a popi- 
căriei. Avînd în frunte pe Ion Nedelcu, 
secretarul organizației de bază U.T.M, 
sportivii de aici au muncit zi de zi, 
reușind ca în interval de o șăptămînă 
să toarne betonul pistei și să termine 
toate lucrările necesare celorlalte in
stalații. Acum, aproape în fiecare seară, 
popicarii din Runcu se întrec cu drag 
pe noua lor bază sportivă. La realiza
rea ei au muncit în mod deosebit N. 
Aldea, Gh. Ioniță, I. Georgescu, Gh. 
Vasilescu ș.a. (E. Petre — coresp.)
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ria și mai mult pe grec. La un moment dat Staszek i-a sărit 
fin față proiectându-i o directă fulgerătoare în falcă. Grecul s-a 
clătinat, a bătut aerul cu miinile și a căzut ca o piatră. In 
vacarmul tot mai mare, arbitrul a început să numere :

— ...șapte !... opt
I-'au vărsat cîteva găleți de apă în în cap, dar totul a fost 

zadarnic. Staszek își desfăcea mănușile cînd, în ring a sărit un 
ofițer SS-ist, negricios, urît ca o maimuță, dar îmbrăcat ele
gant, cu mănuși de piele fină, galbenă.

— Bravo ! Meriți mai mult decît un supliment de supă. Vor
bești germana ?

Staszek i-a răspuns gîfîind :
— Da, sînt silezian, am urmat școala primară împreună cu 

mulți copii germani.
— Ești profesionist ?
— Mă pregăteam pentru asta, dar a început războiul... îna

inte de arestare am lucrat într-o mină.
— Ai o tehnică tare, să știi. Aș vrea să mă antrenez cu 

tine... Bine-nțeles, într-un cadru mai civilizat decît ăsta. La ce 
baracă stai ?

- La 37,
— O să-i las Blokfuehrur-ului vorbă. Mîine să nu mai ieși 

Ia muncă, aștepți să trimit după tine, sînt Untersturmfuehrur-ul 
Adolf Gebauer. Să știi că ai avut noroc cu mine !...

Staszek deschise ochii. In fața lui, rînjind victorios se afla 
același om. Auzea clar satisfacția stadionului care îl credea 
învins, arbitrul se apropia de cifra fatală :

— ..nouă !...
Sări în picioare și se puse în gardă. Surprins, Golemul își 

acoperi din nou fața, deși era clar, din privirile lui Staszek se 
putea înțelege ușor că îl recunoscuse. începu o luptă pe viață 
și pe moarte. Golem&l gîfîia concentrindu-și întreaga ființă în 
pumnul de fier care nu trebuia să mai nimerească decît o 
singură dată pentru a-1 zdrobi pe Staszek. Acesta făcea adevă
rate piruete de balerin, se contorsiona ca un șarpe, țișnea ca 
o panteră, lovea fulgerător, aruneîndu-se înainte cu tot corpul, 
dar Golemul era rezistent, nici măcar nu se clintea. Tribunele 
urlau înfierbîntate. Arbitrul se ferea cu îndemînare să nu fie 
prins între cei doi. Juriul se ridicase în picioare.

Cabrîndu-se ca un arc, Staszek prinse într-o zecime de se
cundă stingă adversarului și îi trimise o directă între ochi, 
strigîndu-i :

— Na, Herr Gebauer !... Te-am recunoscut !
Golemul se clătină, dar nu-și pierdu echilibrul Se năpusti 

asupra lui Staszek și mai înverșunat.
— Bestie ! De unde ai apărut ?
— Trebuia să ne întîlnim odată, din moment ce ai scăpat.
— Si tu ai scăpat... Ai putea să fii cel puțin rezonabil.
— Voi fi, nu te teme !... Na ! Ține !
— Tăcere ! strigă arbitrul. Dacă aveți ceva să vă spuneți, 

făceți-o dună meci, altfel întrerup jocul.
După cîteva secunde, gongul bătu anunțînd sfîrșitul celei de 

a doua reprize,
Golemul se trînti în scaunul pe care i-1 întinsese arbitrul,

fără să-și mai acopere fața. Privea spre Staszek cu ochii în 
lumina cărora ura se amesteca cu surprinderea. In ochii lui 
Staszek, ura se amesteca cu o curiozitate vădită. Gebauer se 
schimbase mult, craniul acela în care Staszek crezuse cîndva 
că nici glonțul nu poate pătrunde devenise și mai greu, și 
mai colțuros. Erau cam de aceeași vîrstă, fostul locotenent 
SS-ist Gebauer nu avea decît cu doi ani mai mult decît Staszek. 
își tunsese părul pină la piele, avea o țeastă cenușie, pe care 
pumnul o percepea a fi ca de piatră. Devenise mult mai volu
minos, părea cu totul abrutizat, din acea eleganță știută de 
Staszek, sub care fostul ofițer nazist își ascundea cândva urîțe
nia nu mai rămăsese nici urmă.

Atunci, a doua zi dimineața, Gebauer a trimis după el un 
soldat SS-ist. Acesta l-a scos din lagăr și l-a dus în subsolul 
revirului garnizoanei unde Gebauer își instalase o sală de 
antrenament. Avea cafea caldă într-un termos și țigări fine. L-a 
invitat. Staszek, pe atunci un flăcăiandru crud, a crezut că-1 
prinsese pe Dumnezeu de un picior. Au urmat însă paispre
zece luni de „antrenament", din primăvara lui 1943 pînă în vara 
lui 1944. Luni de calvar, în care numai datorită tinereții nu s-a 
produs în Staszek nici una din cele două mor ți prin care, spre 
sfîrșitul definitiv, treceau deținuții : mai întîi moartea psihică, 
adică indiferența, și apoi cea fizică. A ajuns pînă la marginea 
primei, s-a clătinat ca pe muchia unei prăpăstii negre, din care 
se ridicau chemări sinistre. Nu trebuia să mai facă decît un 
singur pas. Gebauer îl punea și pe el să se antreneze pe „saci 
vii“ de box, adică pe deținuții pe care îi spînzura de mîini în 
cîrligul din tavan și începea să le care la pumni pînă cînd 
cădea frînt de oboseală. Avea o teorie a lui despre un astfel 
da antrenament :

— Sacul de piele plin cu nisip ori talaș nu-ți oferă asperi
tățile de relief ale corpului omenesc. în afară de asta, nici 
densitatea, oricît de bine ar fi potrivit conținutul sacului, nu 
este aceeași. Apoi relaxarea corpului lovit, rezistența lui ini
țială, revenirea în poziția verticală sînt absolut altele. De ce 
nu încerci și tu ?

Gebauer ajunsese spaima lagărului. Deținuții îl porecliseră 
„labă de fier“. El nu folosea niciodată pistolul, oricît de prompt 
i se cerea să răspundă. Avea pentru astfel de situații o armă 
la fel de invulnerabilă pe care ținea să și-o perfecționeze la 
maximum : pumnul. Uneori, cu un singur pumn, omora omul. 
Cînd venea la apelurile de seară, lua în șir coloana de deținuți 
a unei întregi barăci și, „se încălzea" repezind fiecăruia cite 
un pumn în față. Tim mergea în urma lui și număra : citi cad 
și cîți mai rămîn încă în picioare.

Cu Staszek a fost „bun“. Patrusprezece luni, zi de zi, l-a 
tocat ca pe un biftec. Tînărul boxer era pentru Gebauer alt
ceva decît „sacii vii“ ori sacii cu nisip. El era tehnica. Era stu
diul necesar oricărei desăvîrșiri. Uneori, era adversarul cu care 
i se părea că se bate de la egal la egal. Luptele însă erau tot
deauna „aranjate" de Staszek. Neamțul trebuia să învingă cu 
orice preț. Altfel s-ar fi putut înfuria și l-ar fi trimis la gazare. 
Gebauer își ieșea ușor din fire. Staszek reușise să-i cunoască 
starea sufletească după felul în’care începea antrenamentul, șl 
mai curînd ori mai tîrziu, îi oferea victoria cotidiană. Pentru

Staszek, a se lăsa mereu bătut era un lucru nu numai umili
tor, dar aproape peste puteri de realizat. Și totuși neamțul 
trebuia să învingă. Uneori, în timpul luptei, Staszek se aprin
dea, uita în ce condiții joacă și își trimitea partenerul pe seîn- 
duri. Trebuia atunci să-și recompenseze imediat adversarul, 
altfel, o rezistență prea îndelungată ar fi putut avea pentru el 
un sfîrșit tragic. Se lăsa descoperit, primea direct în față lovi
tura neamțului înfuriat și aștepta să i so verse în cap găleata 
cu apă rece. Cu timpul, totul devenise o stranie obișnuință. 
Se petrecea, însă, în sufletul tinărului boxer o cumplită trage
die. Mascarada zilnică, cu sfîrșitul ei care trebuia, să dea satis
facție numai unuia din cei doi, îl făcea pe Staszek să-i invidieze 
pe ceilalți deținuți din lagăr care, chiar dacă duceau o luptă 
inegală, aveau ceva mai mult drept la risc. El era de două ori 
prizonier : o dată prizonierul Auschwltz-ului, a doua oară pri
zonierul maniei lui Gebauer.

Gebauer fluiera mulțumit. îndreptindu-se spre duș. îl privi 
cu dispreț.

— Ascultă, silezianule, nici nu știu cum te cheamă !... Am 
din ce în ce mai puțin de învățat de la tine. Va trebui să ne 
despărțim curînd.

Totuși nu s-au despărțit nici în zilele și nici în săptămînile 
următoare. Au continuat să „lupte" ca în trecut. Staszek să 
slăbească tot mai mult, Gebauer să-și înmulțească „sacii vii" 
de care, după ce se sătura, dacă aceștia mai respirau încă, se 
debarasa, trimițîndu-i la gazare ori la unul din doctorii care 
lichidau deținuții prin injectarea unei soluții de fenol în inimă. 
Abia la jumătatea verii lui 1944 Gebauer a început să-i ceară 
din nou să lupte ca un profesionist veritabil. într-una din zile 
după „antrenamentul" de dimineață, Gebauer i-a spus :

— Ascultă, silezianule ! Diseară te invit la o „nocturnă" deci
sivă. Dacă simt o singură clipă că nu pui la bătaie tot ce știi, 
n-o să am lacrimi să te plîng ! Știi ce te așteaptă. Nu-mi plac 
gesturile muierești între bărbați. Ori te bați dumnezeiește, ori 
te scutesc pentru totdeauna de corvoada asta... De altfel, te sfă
tuiesc din inimă să faci o partidă adevărată, am de gînd chiar 
să te recompensez. Poți să cîștigi „cupa libertății", să știi .’

Pattida a* fost cea mai' ridicolă, dar pentru Staszek și cea 
mai grea dintre toate. Trebuia să se mențină tot timpul pe 
firul riscant al graniței dintre jocul adevărat și cel simulat. In 
cele din urmă, i-a oferit neamțului o victorie „strălucită". Ge
bauer jubila, fusese convins că silezianul își pusese în joc toată 
arta sa și că înfrîngerea Iui egala cu o mare izbîndă... S-a scăl
dat sub duș, împrăștiind în jur stropi de apă. s-a îmbrăcat 
meticulos, și-a pus mănușile de piele galbenă, fără să-i arunce 
lui Staszek, care .aștepta resemnat în costumul lui murdar, văr
gat, de deținut, nici un cuvînt. Lui Tim îi spusese să plece. Pe 
Staszek l-a reținut, la privit cum așteaptă nerăbdător să afle 
ce avea să i se întîmple. Pe fața lui se putea citi ușor că se 
aștepta la ce era mai rău. Era gata pentru orice, numai să se 
sfîrșească totul’ odată L-a invitat cu el, afară. Staszek mergea 
înainte, Gebauer în urmă. .

Citiți sfîrșitul în numărul de sîmbată.
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Walter Ziegler (R. P. R. tineret) 
a recucerit tricoul galben

e VICTOR VAN SCHIL (BELGIA) A CISTIGAT ETAPA CONTRA CRO NOMERU • R. P. R. TINERET SE 
MENȚINE IN FRUNTE • MIERCURI O ETAPĂ DE MUNTE

INTERES DEOSEBIT PENTRU CAMPIONATELE REPUBLICANE

DEJ 13 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Etapa a 8-a, desfășurată pe 
ruta Cluj—Dej contra cronometru, cu 
plecări separate, dc-a lungul a 50 km 
a adus schimbarea liderului. C. Moi- 
ceanu, sosit al 21-lea în această 
cursă la 3 min. 5 sec. de învingător 
(a avut și o pană la intrarea în.oraș), 
a predat tricoul galben fostului lider 
Vi'. Ziegler și a trecut pe locul 3 după 
alergătorul german J. Grunzig. Etapa 
contra cronometru, cel mai judicios 
examen al pregătirii rutierilor, a edi
ficat pe specialiști în privința valorii 
participanților la această competiție de 
amploare. Media orară 42,875 km (!) 
este excelentă. Timpii concurenților pu
teau fi chiar mai buni dacă pe prima 
parte n-ar fi suflat un vînt puternic 
și dacă șoseaua (plată, ce-i drept) nu 
ar fi avut multe viraje. Chiar și așa, 
performanța este la nivelul celor reu
șite în marile întreceri internaționale, 
în rîndul cărora se situează Turul 
R.P.R. prin disputele și rezultatele ob
ținute în etapele consumate pînă 
acum.

învingătorul etapei a 8-a, belgianul 
Victor Van Schil, este un alergător 
cu multă rezistență și, în același timp, 
înzestrat cu calități de sprinter. El se 
anunță ca un serios pretendent la 
unul din primele locuri ale clasamen
tului final. Walter Ziegler a luptat cu 
ardoare pentru a-și recăpăta tricoul 
galben și eforturile sale au fost în
cununate de succes. Geza Torok, al 
treilea clasat, a vrut să infirme proasta 
impresie pe care a lăsat-o în etapa 
a Vil-a, cînd a pierdut 18 minute. El 
a rulat excelent și la jumătatea etapei 
contra cronometru se afla pe locul 3, 
pozifie pe care și-a menținut-o pînă 
la sfîrșitul întrecerii. Gicliștii din 
R.D.G., angrenați în dispută pe două 
„ conturi" — în clasamentul individual 
ș: ' i cel pe echipe — și-au realizat-o 
pare din speranțe. Grunzig Se află 
*csi n pe locul 2 iar echipa lor (în-, 
viirsi de formația noastră de tineret) 
a reușit, totuși, să reducă distanța 
fa’a de R.P.R. I cu 47 sec. Cicliștii 
b--i icni, mai puțin omogeni, s-au mul
ti i it cu victoria în etapă, iar cei 
siieu -zi cu menținerea lui B. Ekblom 
in rimele 10 locuri ale clasamentului 
gen ral.

Pe traseu cicliștii au fost înHmpi- 
mr le foarte mulți spectatori. Indeo- 
seb la Gherla și la Dej primirea a 
fost impresionantă. Sosirea la Dej s-a 
făcut pe stadion în fața unui public 
numeros, care i-a salutat cu căldură 
pc alergători.

Și acum iată clasamentul etapei : 1.
Victor Van Schil (Belgia) 1 h 10:47 
(medie orară 42,857 km); 2. W. Zie
gler (R.P.R. tineret) 1 h 10:53; 3. 
Geza Torok (R. P. U.) 1 h 11:11;
4. J. Grunzig (R.D.G.) 1 h 11:23;
5. G. Moiceanu (R.P.R. I) 1 h 11:42;

Un reușit concurs 
la Baia Mare

Zilele trecute a avut loc în „Sala 
spoiturilor" din Baia Mare un intere
sant concurs de lupte clasice, la care 
au participat aproape 30 de sportivi 
din asociațiile Topitorul, Stăruința și 
C.S.M.

Dintre tinerii luptători care s-au 
evidențiat în această întâlnire notăm 
pe: V. Orza, Gh. Podina, V. Bran 
(Stăruința), N. Tîră, I. Lazici, A. 
Covacs (C.S.M.) și Călin Pop, Vaier 
Ionuț și Z. Varga (Topitorul). Iată 
primii clasați: Cat. 52 kg. I. Szentesi 
(S), Ioan Tepe (S); Cat. 57 kg. I. 
Borbely (C.S.M.), I. Lazici (C.S.M.); 
Cat. 62 kg. Alexu Bălan (C.S.M.), A. 
Kovacs (C.S.M.); Cat. 67 kg. V. Ma
tusz (C.S.M.), Gh. Ti țiu (Top.); Cat. 
73 kg. E. Gsillik (S), Șt. Berindan 
(S); Gat. 79 kg. C. Ardeleana (C.S.M.), 
V. Orza (S); Cat. -87 kg. G. Popovici 
(C.S.M.), M. Brad (C.S.M.); Cat 
grea Gh. Crișan (C.S.M.), D Pieop 
(C.SM.).

1 h 11:46; 7.A. Fessler (R.D.G.)6.
S. Duță (R.P.R. tineret) 11111:48; 8.
N. Niculescu (R.P.R. tineret) 1 h 11:84;
9. A. Șelaru (R.P.R. I) 1 h 12:07;
10. H. Scheibner (R.D.G.) 1 h 12:13;
11. I. Cosma (R.P.R. I) 1 h 12:20;
12. M. Bruning (R.D.G.) 1 h 12:29;
13. L. Zanoni (R.P.R. I) 1 h 12:39;
14. Theo Nijs (Belgia) 1 h 12:50;
15. D. Constantin (C.P.B.) 1 h 12:55;
16. L. Hohne (R.D.G.) 1 h 12:57;
17. B. Ekblom (Suedia) 1 h 13:05;
18. R. Heuvelmans (Belgia) 1 h 13:11;

Walter Ziegler (R. P. R. tineret) va reîmbrăca nitine 
tricoul galben înaintea startului în etapa a 9-a, Vatra 
Dornei-Suceava. Iată-l pe stadionul Tineretului din 
Orașul Stalin, după ce a cîștigat etapa a 2-a, răspun- 

zînd publicului care-l aplaudă cu entuziasm

19. I. Braharu (R. P. R. tineret) 
1 h 13:43; 20. F. Horvath (R. P. U.) 
1 h 13:47; 21. C. Moiceanu (Victoria) 
1 h 13:52.

Clasamentul etapei pe echipe: 1. 
R.P.R. tineret 3 h 34:29 ; 2. R.D.G. 
3 h 35:22 ; 3. R.P.R. I 3 h 36:09;
4. Belgia 3 h 36:48; 5. R. P. Un
gară 3 h 39:05.

Clasamentul general individual după

Cititorii noștri au remarcat, desigur, 
că în cronicile ultimului campionat 
republican au fost cuprinse nu nu
mai comentarii tehnice ci, din păcate, 
și relatarea unor aspecte care în 
mod firesc n-ar trebui să-și aibă locul 
într-o întrecere sportivă. Am fost ne- 
voiți să consemnăm că în multe din 
meciuri jucătorii au protestat la de
ciziile arbitrilor, au vorbit pe teren, 
au „interpelat" publicul, au făcut tot 
felul de gesturi nelalocul lor... Ase
menea manifestări au dat o notă nu 
prea bună acestei competiții atît de im
portante și urmărită cu mare interes 
de public.

însuși cîștigătorul întrecerii. Ion 
Țiriac, și-a adus o „contribuție" sub
stanțială în această direcție. Campio
nul republican de tenis a ținut cu 
tot dinadinsul să fie și... campionul 
indisciplinei I Ion Țiriac, pe care îl 
admirăm cum execută serviciul, cum 
atacă cu eleganță la fileu, același 
Țiriac înjură pe teren, aruncă cu ra
cheta în pămînt, refuză să mai con
tinue jocul cînd o decizie a arbi
trului i se pare nejustă... Că manifestă
rile de acest gen ale lui Ion Țiriac izvo
răsc din îngîmfarca exasperantă și 
din lipsa de educație a acestuia este 
de asemenea un fapt evident. Așa 
se și explică de ce jucătorul bucu- 
reștean nu și-a dat nici pînă acum 
osteneala de a răspunde la critica 
care i-a fost adresată în ziar acum 
mai bine de două luni I

Dar nu este în intenția noastră de 
a limita atmosfera nesănătoasă care 
domnește iacă pe terenurile de tenis 
la un singur „caz Țiriac". Campionul

opt etape: 1. W. Ziegler (R.P.R. tine
ret) 25 h 05:31 ; 2. J. Grunzig
(R.D.G.) 25 h 06:46 ; 3. C. Moiceanu 
(Victoria) 25 h 08:10; 4. D. Constan
tin (C.P.B.) 25 h 09:54 ; 5. L. Zanoni 
(R.P.R. I) 25 h 10:28; 6. A. Șelaru 
(R.P.R. I) 25 li 10:47; 7. S. Duță 
(R.P.R. tineret) 25 h 11:00; 8. T. Nijs 
(Belgia) 25 h 11:09; 9. L. Hohne 
(R.D.G.) 25 h 11:23; 10. B. Ekblom 
(Suedia) 25 h 11:49; 11. G. Moiceanu 
(R.P.R. 1) 25 h 12:01 ; 12. D. Mun- 
teanu (Victoria) 25 h 12:04; 13. R.

Heuvelmans (Belgia) 25 h 
12:19; 14. V. Van Schil 
(Belgia) 25 h 12:24; 
15. L. Arany (R. P. U.) 
25 h 13:12; 16. F. Hor
vath (R.P.U.) 25 h 13:16; 
17. I. Cosma (R.P.R. I) 
2511 13:27; 18. H. Scheib
ner (R.D.G.) 25 h 13:59; 
19. I. Braharu (R. P. R. 
tineret) 25 h 15:10; 20.
I. Stoica (R.P.R. tine
ret) 25 h 16:11-, 21. Gh. 
Galciscă (R.P.R. I) 25 h 
17:59; 22. A. Fessler
(R.D.G.) 25 h 18:02; 23.
E. Alihăilă (Victoria) 
25 h 18:07; 24. M. Bru
ning (R.D.G.) 25 h 18:21; 
25. S. Ariton (G. C. A.) 
25 h 18:32; 26. Gh. Vă- 
sîi (Voința II) 25 h 
1'9:19; 27. De Waele
Adolf (Belgia) 25 h 19:38; 
28. Șt. Poreceanu (Vic
toria) 25 h 19:59; 29.0. 
Baciu (Victoria) 25 h 
20:16; 30. Gh. Radulescu 
(C.G.A.) 25 h 22:24.

Clasamentul pe echipe:
I. R. P. R. tineret 75 h
23:18; 2. R.P.R. I 75 h 
27:23 ; 3. R. D. G. 7511 
28:50; 4. Belgia 75 h
33:59; 5. Victoria 75 h 
36:51 ; 6. R. P. U. 75 h 
38:22 ; 7. G. G. A. 75 h 
58:47; 8. C.P.B. 76 h 17:52;
9. Voința I 76 h 21:15;
10. Voința II 76 h 21:16;
II. Olimpia Or. Stalin 
77 h 10:12; 12. R.P.F. 
Iugoslavia 77 h 14:31.

Marți caravana ciclistă va avea 
zi de odihnă în frumoasa stațiune de 
munte Vatra Dornei. Această zi de 
repaos este binevenită pentru partici
pant la Turul ciclist al R. P. R. 
deoarece miercuri îi așteaptă o etapă 
de munte în care vor avea de esca
ladat un urcuș (Mestecănișul) lung 
de aproape 40 km. Etapa a 9-a se 
va desfășura pe ruta Vatra Dornei— 
Suceava.

IIR1STACIIE NAUM

Pe marg’nea campionatului republican

Mai multă disciplină și seriozitate
nostru nu face decît să continue o... 
„tradiție" (de loc onorabilă). De ani de 
zile se perpetuează în tenis această 
tendință de neseriozitate. A început, 
de pildă, să fie privită ca fapt normai 
discuția continuă între jucători pe 
teren, după cum nu mai miră pe 
nimeni că aproape fiecare minge de
cisivă este supusă unei adevărate 
„expertize" în care se exprimă păreri 
contradictorii. Și arbitrii s-au obișnuit 
cu aceasta... Așa bunăoară, Mircea 
Constantinescu — unul din cei mai 
buni arbitri ai noștri — a adresat 
lui Gh. Viziru, în timpul unei partide 
de dublu. următoarea rugăminte : 
„Gogule, să nu vorbim după fiecare 
■ninge 1 Facem discuția măcar după 
două mingi!"... O intervenție care nu 
este lipsnă de umor, dar care în 
fond reprezintă o concesie cu nimic 
justificată. Și este bine ca pe viitor, 
arbitrii să curme în fașă orice aba
tere, mergînd pînă la eliminarea dc 
pe teren a celor recalcitranți. Sanc
țiunile nu sînt niciodată prea 
aspre când este vorba de instaurarea 
unui climat de disciplină și de adevă
rată sportivitate.

A fi sportiv înseamnă în primul 
rînd a avea o atitudine demnă, de 
respect față de adversar și public. 
Noțiunea de sportivitate nu poate fi 
niciodată separată de exigență și 
sobrietate in comportare. Se vede că 
linii din tenismanii noștri sînt de altă 
părere..; De exemplu, Eugen Cristea 
afișează în permanență o „bună dis

Ca în fiecare an, campionatele repu
blicane de tir individual și pe ■echi|»c 
stîrnesc un interes deosebit în rîndul 
trăgătorilor și al iubitorilor acestui sport, 
întrecerile, care vor avea loc pc poligo
nul Tunari între 4—9 octombrie a.c., 
vor reuni la standurile de concurs pc cei 
mai buni țintași din țâră, care, ca și 
în anii preccdcnfi, sc vor strădui să 
realizeze performanțe dc valoare.

Biroul Federației romînc de tir a ho
tă rît ca la actuala ediție, juniorii să 
poată concura la seniori, iar junioara 
din echipa de senioare la juniori. S-a 
hotărît, de asemenea, ca nici un club 
sau asociație sportivă să nu participe 
decît cu o echipă, iar proba de cerb 
alergător să nu aibă loc. înscrierile pen
tru concurs se pot face pînă la data 
de 24 septembrie.

Iată programul campionatelor : ZIUA 
I, de la ora 9,30—15 : armă liberă 
calibru redus 60 locuri culcat seniori

Astă - seară: Progresul - Constructorul
Aslă-seară. amatorii de box din Ca

pitală vor avea prilejul să vadă 
„la lucru" pe pugiliștii echipelor Pro
gresul și Constructorul. Intîlnirea se 
anunță interesantă, dacă ținem seama 
și de faptul că boxerii de la Progresul 
se pregătesc pentru turneul din R. P. 
Bulgaria. Antrenorul Lucian Popescu 
ne spunea zilele trecute că dacă „ele
vii" pe care îi va urca în ring aste- 
seară se vor prezenta într-o formă 
bună, atunci, în linii mari, echipa pen
tru R.P. Bulgaria va fi aceeași".

Reuniunea de astă-seară progra
mează II meciuri. Dacă în primele

Șantierul naval Oltenița — Combinatul poligrafic
București 12-16

Duminică scara, sala dc festivități din 
orașul Oltenița, s-a dovedit neîncăpă
toare pentru cei aproape 800 spectatori 
prezenți la întîlnirca amicală dc box 
între echipele S.N.O. și C.P.B. Aceste 
întîlniri au fost completate cu meciuri 
între boxeri dc la Metalul, Grivița 
Roșie, I. A. T. Mogoșoaia și Școala 
sportivă de elevi Rapid din Capitală. În
tîlniri le au fost deosebit de disputate. 
S-au evidențiat Valerian Ivașcu (S.N.O.), 
Chcorghe Simioncscu (C.P.B.). De sem
nalat faptul că organizatorii — asociația 
sportivă Șantierul Naval Oltenița — nu 
a asigurat condițiile optime desfășurării 
unei gale, datorită faptului, că cei din 
conducerea asociației sportive, nu văd 
cu „ochi buni” alte sporturi în afară 
de fotbal. Remarcăm totuși munca neo
bosită a antrenorului voluntar Ion Pa-

>

poziție" dusă dincolo de limitele de
cenței. Evoluția sa pe teren este com
pletată totdeauna de o sumedenie de 
„bancuri", gesturi mai mult sau mai 
puțin comice, o mimică ce se vrea 
expresivă...

Departe de noi gîndtil de a pre
tinde jucătorilor să intre pe teren 
contractați. Dar de aci și pînă la 
a te preta pe teren la anumite exhi
biții de prost gust e o mare dife
rență. Jucătorul care intră pe teren 
este dator să aibă o ținută exemplară, 
indiferent că în tribune au luat loc 
5000 de spectatorii sau doar... 5 cu
noscuți și prieteni. Participarea în 
competiție obligă I

Ne-am referit la cîteva exemple ne
gative care din nefericire nu sînt 
cazuri izolate. Este cu atît mai re
gretabil, că ele sînt furnizate de 
obicei de jucători cu „state de ser
viciu^ mai vechi, cu palmares mai 
begat. Iar exemplul rău poate influența 
deseori pe cei tineri, jucători care vor 
fi schimbul de mîine în tenisul nostru. 
Un talent incontestabil, Șt. Burciu, 
care a tăcut frumoase progrese în 
ultimul sezon, a regresat în schimb 
vizibil ia capitolul comportării spor
tive. în timpul jocului, Burciu este 
într-o continuă agitație, vociferează, 
c mereu nemulțumit. El arc și o me
todă oarecum „inedită": în partidele 
de dublu nu caută să-și paseze ad
versarii la fileu, ci îi... țintește, doar, 
doar ii va lovi* Luate sepai'at, toate 
acestea nu constituie infracțiuni grave, 

(2 scrii); ora 9,30 — 13,30: pistol vi
teză și talere aruncate din jau| manșa 
1. ZIUA A II-A, ora 8,30 — 13: 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
juniori; ora 9,30 — 13,30 : pistol vi
teză manșa a doua; ora 9 —13,30 : ta
lere manșa a doua; ora 14—16.30: 
armă liberă calibru redus 60 focuri culcat 
senioare. ZIUA A III-A, ora 8,30 — 17: 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori pozițiile culcat și în genunchi 
(2 scrii). ZIUA A 1V-A, ora 9 — 13,15: 
armă liberă calibru redus poziția în vi
ei oare (2 scrii) ; ora 9 — 1.4 : pistol 
calibru marc și skcct manșa 1. ZIUA A 
V-A, ora 9 — 14 : Skect manșa a doua, 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare, iar dc la ora 9 — 17 armă 
liberă calibru mare 3x40 focuri. ZIUA 
A VI-A, ora 9 — 12 : pistol precizie și 
armă militară 3x20 focuri, ora 13,30 : 
festivitatea dc închidere.

patru întâlniri nu figurează nume prea 
cunoscute, în schimb celelalte meciuri 
au ca protagoniști boxeri cunoscuți, cu 
o bună valoare. Iată de altfel progra
mul galei: C. Crudu (P)-Gh. Stăncuf
(O) ; V. Dorobanții (P)-Gh- Glieorghe 
(C); I. Mitu (P)-C- Fălcușanu (C),’ 
I. Cocoș (P)-I. Marinescu (C); Al- 
Bariciu (P)-D- Miron (C); I. Stoica
(P) -V. Barbu (C); C. Rusu (P)-M. 
Dincă (C); D. Fieraru (P)-M. Pîrvu 
(C); I. Marin (P)-A- Tănase (C); A. 
Gănescu (P)-M- Voicu (C); Gh. 
Rossler (P)-E- Schnapf (C) Reuniu
nea începe la ora 19, pe terenul Pro
gresul.

raschiv. Rezultate tehnice: Anton Mo- 
goș (C.P.B.) b.p. Gh. Țugui (S.N.O.); 
Valerian Ivașcu (S.N.O.) b.p. V. Stan 
(C.P.B.); C. Mihai (C.P.B.) h. ah. II 
Al. Stoican (S.N.O.); Gh. Ciobanii 
(S.N.O.) b.ab. II Sebastian Georgescu 
(I.A.T. Mogoșoaia); Gh. Simioncscu 
(C.P.B.) b.p. N. Slav (S.N.O.); E. 
Stăncescu (Șc. sp. elevi Rapid) b.ab. II 
Marin Lulea (S.N.O.); C. Popescu 
(C.P.B.) meci nul 1). Ivașcu (S.N.O.). 
Alte rezultate : Ștclian Bălan (Grivița 
Roșie) meci nul cu Aurică Țenea (Me
talul); N. Mocanu (Grivița Roșie) meci 
nul cu Cristian Brezeanu (Metalul); As 
drei Olteanu (Metalul) b.p. Șonci Crișn 
(C.P.B.). Scorul întîlnirii 16—12 pentru 
C.P.B.

N. TOKACEK 
corespondent

dar pot deveni în viitor, dacă sînt 
trecute cu vederea.

A venit momentul ca fiecare jucă
tor de tenis — indiferent dacă se 
simte vizat sau nu de aceste rînduri 
— să analizeze profund această stare 
de lucruri. Sportivii și cei care răspund 
de activitatea lor trebuie sâ-.și dea 
seama că faptele amintite mai sus 
pun tenisul într-o poziție care face 
disonanță cu concepția despre viață, 
despre morala care stă la baza miș
cării noastre sportive.

Sîntem convinși că există suficiente 
cadre bine pregătite și dornice să 
ajute la menținerea unei atmosfere să
nătoase pe terenurile de tenis. Asocia
țiile, cluburile, antrenorii, arbitrii și 
bineînțeles forul de specialitate, au 
datoria să nu precupețească nici un 
efort în această direcție. Numai ast
fel se vor putea pune premizele unei 
dezvoltări armonioase a tenisului, 
la nivelul celorlalte sporturi.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

N.R. Și sîmbătă și duminică, în cursul 
întîlnirii Progresul — C.C.A. din 
campionatul pe echipe al Capitalei, 
jucătorii C. Năstase, E. Ci stea, S. 
Verone și P. liaine, s-au făcut vino- 
vați de manifestări cu totul inadmisi
bile. Ultimii doi au recurs chiar la 
bruscări. De asemenea, sînt de sem
nalat greșeli flagrante de arbitraj cum 
au fost acelea ale lui I. Tepuș

Comisia orășenească precum și bi
roul F.R.T. au datoria să analizeze 
de urgență toate aceste abateri, sanc- 
ționînd cu asprime pe cei vinovați. Se 
cuvine mai multă atenție și la dele
gările de arbitri, domeniu in care se 
greșește în mod evident, deoarece se 
recurge la serviciile unor jucători ai 
cluburilor angajate în întrecere, mai 
ales c«nd aceștia mi au împlinit mă
car vîrsta majoratului.



O intervenție spectaculoasă a lui Birtașu (C.F.R. Roșiori) în partida cu Metalul 
București, meci cîștigat de echipa din Roșiori cu 2—1

Foto : B. Ciobanii

Primele concluzii asupra etapei
1. Note bune la capitolul sportivitate
2. Arbitraje bune

>- 3. Nivelul tehnic in îmbunătățire

MECiURl VIU DISPUTATE SI COMPORTARE SPORTIVĂ ÎN CATEGORIA B
Ceea ce a caracterizat etapa de duminică a cate

goriei B a fost nota de sportivitate în care s-a dis
putat marea majoritate a partidelor. De data aceasta, 
relatările corespondenților noștri subliniază caracterul 
viu disputat al întîlnirilor dar și corectitudinea 
jocurilor. Abaterile de la disciplină au fost foarte-foar- 
te rare și acolo unde s-au produs ele au fost sanc
ționate prompt și sever. De pildă, jucătorul Grigore 
(Metalul București) a fost eliminat din joc pentru lo
virea adversarului. Fără să aștepte măsura disciplinară 
din partea federației, conducerea clubului Metalul a

intervenit imediat și energic, suspendînd pe 12 etape 
pe acest jucător nedisciplinat.

Constatarea prilejuită de această etapă este îmbucu
rătoare. Măsurile luate recent de federație au avut 
efectul dorit. E bine ca asociațiile și cluburile sportive, 
secțiile de fotbal să meargă mai departe pe această 
linie de îndrumare permanentă a jucătorilor spre com
portare sportivă, disciplinată. Atunci și calitatea fotba
lului se va îmbunătăți.

Iată cîteva amănunte în legătură cu partidele de 
duminică.

Pentru comentatorul de fotbal o re
venire asupra unei etape ca cea de du
minică este deosebit de plăcută- Cu 
atît mai plăcută cu cit — din păcate 
— nu în fiecare săptămlnă are ocazia 
să consemneze, în rîndurile sale, as
pecte pozitive la toate „capitolele" pe 
care le cuprinde de obicei comentato
rul etapei.
n rimul aspect pe care îl înregistrăm
I cu satisfaefie este acela al at

mosferei de deplină sportivitate în
care s-au disputat toate cele șapte 
jocuri ale etapei- Atît în meciurile cu
plajului de la București, pe care le-am 
vizionat, cit și în cele din provincie- 
de la care am primit relatări ale co
respondenților noștri sau ale delegați- 
lor federali, nu s-au înregistrat acte de 
nesportivitate, ieșiri de indisciplină. 
Chiar scoaterea din joc pentru cîteva 
minute a lui Văcaru de către Zavoda
II nu trebuie privită la proporțiile pe 
care i le-au dat unii spectatori, deoa
rece era vorba de un accident de joc, 
și nicidecum de o lovire intențio
nată. In restul cuplajului, faulturi de 
joc sau mici „ciocniri" incidentale, care 
n-au influențat nota generală de spor, 
tivitate în care s au întrecut duminică 
cei 44 de jucători ai echipelor buru- 
reștene. Mențiuni speciale merită și 
jucătorii echipelor U.T.A., C-S.M.S- 
Iași, Barul Constanța și Petrolul care 
au oferit spectatorilor arădeni și con
st ănțeni întreceri desfășurate într-o re
marcabilă atmosferă de sportivitate. 
Șf fără îndoială că una dintre expli

cațiile calității îmbunătățite a partide
lor este șt atmosfera de sportivitate 
în care s-au disputat întrecerile, cal
mul jucătorilor, faptul că ei s-au putut 
concentra exclusiv asupra execuțiilor 
tehnice, a aplicării schemelor tactice, 
asupra jocului. Este știut că cel mai 
mare dușman al fotbalului de calitate 
este jocul dur, nervozitatea, crisparea.

In jurul 
balonului rotund

® Mîine, miercuri, pe terenul Metaiul 
din Dudești se dispută, cu începere de 
la ora 16, un meci amical între Rapid 
București și Bumbacul din campiona
tul orășenesc.

® Deoarece de duminică va susține 
3 meciuri în LI.R.S.S. (primul la Uj- 
gorod cu Spartak), C.S.M. Baia Mare 
a cerut amînarea meciului de cam
pionat cu Dinamo Săsar. Federația a 
aprobat cererea, iixînd jocul de cam
pionat la data de 6 octombrie.

Astăzi este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor la concursul special PRONO- 
EXPRES. La acest concurs se atribuie, 
după cum știți, numeroase premii su
plimentare printre care trei autoturisme, 
dintre care 1 „Volga" și 2 „Moskvici", 
motociclete, scutere, ele. Este intere
sant de remarcat că — datorită efec
tuării a două extrageri de cite 8 nu
mere - șansele de eiștig la acest con
curs special sînt deosebit de mari.

Sînt toate motivele, deci, pentru ea

Tragerea concursului specia! 
PRONOEXPRES de mîine, 21 
septembrie, are loc la Hunedoara. 
Cu această ocazie vor fi înmînate 
cele două premii de cîte 58.324 lei 
obținute la trecutul concurs Pro
noexpres de IOSIF KOROK din 
Sebeș Alba și VASILE BOGDAN 
din Lupeni.

în jurul acestei trageri să existe un 
interes foarte mare. De sigur, princi
palele puncte de atracție ale concursu
lui special le constituie autoturismul 
„Volga**, cele două autoturisme „Mosk
vici**, motocicletele și scuterele. In afară

Cu egală satisfacție am înregistrat 
și felul cum arbitrii și-au dat 
contribuita la reușita acestei 

etape. Roadele muncii depuse în acea' 
stă direcție încep să se arate- Con
ducătorii celor șapte jocuri (și ne fa
cem o plăcută datorie menționîndu-le 
din nou numele: Mircea Cruțescti, 
Alexandru Toth, Mihai Popa, Vasile 
Drug, Stelian Mataizer, Nicolae Barta, 
Constantin Mitran) au arbitrat cu 
competentă, au ținut bihe în mîini 
,,frînele“ jocului, au fost elemente ac
tive în realizarea unor jocuri de ca
litate.
Q i pentru că am ajuns la acest 
0 capitol, trebuie sa spunem că în 
Y această a treia etapă echipele 
s-au prezentat mai bine, au apărut 
mai „rodate", ceea ce a avut ca ur
mare jocuri de nivel tehnic și specta
cular care au mulțumit- A plăcut în 
mod. deosebit meciul dintre Rapid și 
C.C A. în care — în special în re
priza a doua — rapidiștii au fost o 
adevărată revelație. Echipa feroviară 
a func(ionat bine în toate comparti
mentele și a cîștigat un meci în care 
a demonstrat potențialul său real., 
„Creierul" atacului a fost Ozon care — 
știind să-și pună jocul plin de fantezie 
in slujba echipei — a contribuit toi- 

„ECHPA
CUPLAJULUI BUCUREȘTEAN"
Mîiidrit-Greavu, Caricaș, Panait- 

Ioniță, Nunweiler IV-Oaidă, Balint, 
Ozon, Țîrcovnicu, Tătaru.

odată și la punerea în valoare a cali
tăților incontestabile pe care le posedă 
cei doi tineri care l-au încadrat in atac, 
Balint și Ion. De altfel, superioritatea 
Rapidului în jocul colectiv, în puterea 
de luptă au fost elementele care au 
decis rezultatul. Sub așteptări a jucat 
C.C.A. Spre deosebire de Rapid, care 
de fiecare dată cînd a fost condus a 
găsit resurse pentru a egala, militarii 
— din clipa în care scorul a devenit 
3-2 pentru feroviari — în loc să for
țeze și mai mult ritmul au jucat parcă 
resemnafi- Foarte slab, atacul echipei 
campioane, în care nici un jucător nu 
s-a apropiat de randamentul său nor
mal.

Asupra celorlalte jacuri ale etapei 
vom mai reveni joi. Deocamdată, 
subliniem partidele bune făcute 
de U T.A-, Dinamo Bacău și Corvinul 
Hunedoara precum și comportarea 
Științei Cluj care a cucerit primele 
două puncte, în deplasare

RADU URZIGEANU

• DUMINICA ULTIMUL CONCURS PRONOSPORT AL LUNII SEPTEM
BRIE, ULTIMUL CARE BENEFICIAZĂ DE FONDUL SUPLIMENTAR 

DE 200.000 LEI.

de aceasta însă, datorită faptului că se 
așteaptă o participare deosebită, este 
și normal ca fondul de premii să fie șl 
el respectabil. Ceea ce va duce la înre
gistrarea unor premii importante, pe 
linia celor acordate la concursul de 
săptămîna trecută cînd doi participant 
au obținut cite 58.324 Ici

Nu neglijați deci acest concurs spe
cial Pronoexpres care vă poate aduce un 
premiu de valoare. Vă reamintim însă 
că numai astăzi mai puteți depune bu
letinele dvs., folosind oricare din po
sibilitățile de joc: buletinele sistem 
normal, buletinele combinate (colective), 
buletinele sistem redus, buletinele cu 
numerele în ordinea de preferință pre
cum și buletinele-abonament care parti
cipă automat.

★
Concursul Pronosport de alaltăieri a

Seria I Seria a lla

FOCȘANI. Echipa locală, Rapid, a 
obținut o nouă victorie întrecînd de 
data aceasta pe fotbaliștii de la Di
namo Suceava cu 2—0. Pînă în mi
nutul 70, jocul a fost confuz, lăsînd 
impresia că se va încheia cu un re
zultat nedecis. Abia în ultimele 20 
de minute, gazdele pun stăpînire pe 
joc. Ele înscriu de două ori prin Dei- 
ninger (min. 81) și Stătescu (min. 
87). S-au remarcat: Colceriu, Șerbu- 
leac de la Rapid, Potolea de la oas
peți. Arbitrajul lui C. Marin (Bucu
rești) — inegal (slab în prima re
priză, foarte bun în repriza secundă). 
(A. Axente și H. Cohn — coresp.).

PAȘCANI. Ceferiștii din localitate 
n-au reușit decît un rezultat de ega
litate (1 — 1) în fața Metalului Tîrgo- 
viște. Jocul a fost foarte disputat 
și, în general, de bună calitate. Au 
înscris Simina (min. 34) din 11 m 
pentru C.F.R. și Paleru (min. 63) 
pentru Metalul. Corect arbitrajul lui 
Cr. Popescu (București). (Constantin 
Enea — coresp.).

BRAILA. Intîlnirea dintre C.S.M. 
Brăila și Rulmentul Bîrlad (2—1) a 
oferit un spectacol frumos, aplaudat 
mult de peste 7.000 de spectatori. Lo
calnicii au meritat victoria. Ei au do
minat aproape 80 de minute și puteau 
realiza un scor mai mare, dacă înain
tașii Bogdan, Botez și Rociu n-ar fi 
ratat cîteva ocazii clare. Au marcat 
Coteț (min. 16) și Bogdan (min. 39) 
pentru C.S.M., Stoian (min. 18) pen
tru Rulmentul. (N. Costin și I. Bal
tag — coresp.).

PLOIEȘTI. Joc spectaculos, în 
care Prahova 1 Mai s-a dovedit a 
fi mai eficace în fața echipei S.N.M. 
Constanța. Scorul de 2—1 a fost 
stabilit de Bageac (min. 31) și Zin- 
culescu (min. 47) pentru Prahova 
1 Mai, Șeitaru (min. 58) pentru
S.N.M. Bun arbitrajul lui Anton Ni- 
colau (București). (Gh. Moise — 
coresp.).

IAȘI. Deși a păstrat inițiativa în 
majoritatea timpului și a avut nu
meroase ocazii de a înscrie, Unirea 
nu a marcat decît un gol în partida 
cu Steaua roșie Bacău, trebuind în 
cele din urmă să se mulțumească cu 
un rezultat de egalitate (1—1). In 
general, jocul n-a satisfăcut, ambele 
echipe manifestînd serioase lipsuri 
de ordin tehnic. Au marcat Creangă 
(min. 52) pentru Unirea și Manga
lagiu (min. 72) pentru Steaua roșie. 
A arbitrat foarte bine A. Bentu (Bucu
rești). (P. Codrea și Gh. Vasiliu — 
coresp.).

SUCEAVA. Foresta Fălticeni, deși 
a dominat peste 70 de minute, a pier
dut în fața dinamoviștilor din Ga
lați cu 2—1, datorită lipsei de calm 
și a impreciziei atacanților respectivi. 
Dinamo Galați a făcut mai mult un 
joc de apărare, cu rare contraatacuri. 
Au înscris Pavel (min. 68 din 11 m) 
pentru Foresta, Ștefănescu (min. 25) 
și Dărăban (min. 65) pentru Dinamo. 
A arbitrat foarte bine Gheorghe Ol- 
teanu (București). (Negru Lazăr —• 
coresp.).

debutat printr-o surpriză: Rapid, care 
nu conta ca favorită, a întrecut pe 
C.C.A. și iată un „1“ destul de puțin 
scontat chiar în fruntea programului. 
Și „X**-ul care a urmat, cel de la me
ciul Dinamo-Progresul n-a fost primul 
semn în ordinea preferințelor. Dar se
ria surprizelor sau a „semi-surprlzelor** 
nu s-a oprit aici, știința Cluj a între
cut pe știința Timișoara la ea acasă, 
deși avea indisponibilități în formație 
iar Petrolul a scos un prețios rezul
tat de egalitate la Constanța. Finalul 
programului este: ,,X“ la Tractorul- 
Dinamo Obor, „2“ la Chimia Făgăraș— 
Știința Craiova, „2“ la Foresta Fălticeni— 
Dinamo Galați.

Toate aceste surprize au „triat** mult 
variantele depuse la- concursul de du
minică Ce ne va aduce concursul de 
duminică? Un lucru este cert; el se

CHIMIA FAGARAȘ — ȘTIINȚA 
CRAIOVA (0—1). O victorie meritată 
a studenților craioveni, care s-au apă
rat organizat și au contraatacat peri
culos. Unicul gol al întîlnirii a fost 
marcat de Onea în min. 66, portarul 
gazdelor fiind prins pe picior greșit. 
Chimia Făgăraș a ținut exagerat de 
mult mingea, îndeosebi în careul 
advers. Raport de cornere 6—5 pentru 
gazde. (V. Lazăr și M. Diaconii — 
coresp.).

A S. ACADEMIA MILITARĂ — 
GAZ METAN MEDIAȘ (8—0). Sco
rul reflectă just raportul de forțe de 
pe teren. Echipa bucureșteană a prac
ticat un fotbal spectaculos, cu multe 
faze frumoase la poartă, atacul în spe
cial manifestînd o vervă deosebită. 
Oaspeții au avut o comportare slabă, 
au comis greșeli elementare, au jucat 
fără orizont, fără orientare tactică. 
Este adevărat că și ei au ratat cîteva 
ocazii favorabile. Au înscris: Iordache 
(2), Lttpescu (2), Aii, Grigore, Chitic 
și Scînteie. Prin jocul practicat s-au 
remarcat în mod deosebit Scînteie, 
Iordache, Aii, Mateescu și Grigore de 
la echipa A. S. Academia Militară. 
(N. Tokacek — coresp.).

DRUBETA TR. SEVERIN — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (1—0). Joc d’e fac
tură tehnică modestă. Perioadele de 
dominare au alternat, dar localnicii au 
avut totuși mai multe ocazii Je a în
scrie. Singurul gol al partidei a fost 
înscris de către Vlad în min. 27. In. 
tîlnirda s-a desfășurat sub semnul unei 
depline sportivități. (Gh. Manafu — 
coresp.).

CHIMIA GOVORA — DINAMO 
PITEȘTI (2—1). Deși conduși cu
1—0 (pentru Dinamo a marcat Pîn- 
tea în min. 42), jucătorii echipei gazdă, 
dînd dovadă de o mare voință, au 
reușit să termine victorioși, înscriind 
în repriza a doua de două ori prin 
Teodorescu (min. 71) și Lambrii 
(min. 76). Victoria este meritată. 
(D. Roșianu — coresp.).

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
DINAMO OBOR (0—0). Echipa gazdă 
a avut inițiativa în cea mai mare par
te a jocului, dar înaintașii săi au ju
cat dezorganizat. Dinamoviștii bucu- 
reșleni s-au apărat supranumeric, mai 
ales în repriza a doua, cînd Nicules- 
cu, accidentat, a trecut ca figurant pe 
extremă. Am reținut de asemenea con
traatacurile periculoase ale echipei oas- 
pe. Arbitrul Gh. Dumitrescu — Bucu
rești — n-a acordat un „11 m“ echipei 
Tractorul la un atac neregulamentar 
al dinamovistiilui Olteanu. (P. Dumi
trescu si V. Secâreanu — coresp.).

6.S. C.F.R. ELECTRO CRAIOVA— 
C.S.M. SIBIU (0—2). In fața a peste 
4.000 spectatori, echipa sibiană a ob
ținut o victorie meritată, datorită 
unui joc rapid, cu pase precise. Gaz
dele au practicat un joc confuz, lipsit 
Je finalitate. Au înscris: Toderici 
(min. 33) și Dadeș (min. 76). (R. 
Schultz — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — C.F.R. 
ROȘIORI (1—2). De-a lungul celor 
90 minute de joc, feroviarii au arătat 
că alcătuiesc o echipă matură, care 
știe să iasă din încurcătură atunci

va menține pe linia de mare interes 
Imprimată de lupta foarte echilibrată 
ce se dă în campionat, de revenirea 
unor echipe care au avut un start destul 
de slab. In plus, concursul PRONO
SPORT de duminică 25 septembrie

Iată numerele ieșite la extrage
rile pentru premiile în obiecte și 
bani ale concursurilor speciale 
Pronoexpres din anul acesta: 
10 februarie: 1-2-4-11-18-22-24-37. 
20 aprilie: 11 -14-19-33-40-43-45-49 
15 iunie: 2-9-16-30-34-37-38-44.

Care se va repeta la tragerea 
de mîine?

oferă un punct special de atracție: este 
ultimul care beneficiază de fondul su
plimentar de premii in valoare de 
200.000 lei, dintre caro un autoturism 
„Moskvici .

Iată acum rezultate provizorii ale 
trierii concurșulul Pronosport de du
minică 18 septembrie:

11 variante cu 11 rezultate exacte
111,20 variante cu 10 rezultate exacte. 
1.009.60 variante cu 9 rezultate exacte. 
Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
sport. 

cînd adversarul o „încolțește" și să 
atace periculos..

Echipa bucureșteană s-a comportat 
mai slab decît ne așteptam. Apărarea 
a fost penetrabilă, linia de mijloc s-a 
văzut doar în prima parte a meciului, 
în timp ce cvintetul ofensiv (din care 
s-au remarcat totuși Asan II și Ene 
III) a jucat fără legătură. In aceste 
condiții, victoria oaspeților, care au 
tras mai precis la poartă, este meri
tată. Golurile au fost înscrise de Ene 
III (min. 18) pentru Metalul, Fiță 
(min. 21) și Coteț (min. 76) pentru 
C.F.R.

Arbitrul I. Gheorghiță (București) a 
condus cu multe greșeli, în special în 
prima repriză. El a fost însă de multe 
ori indus în eroare și de semnalizările 
greșite ale arbitrilor de tușă. A pro
cedat just însă eliminîndu-1 pe Grigore 
(Metalul) pentru lovirea adversarului 
(Mr T.).

Seria a !!l-a
INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA 

TURZII și-a depășit adversarul abia 
în penultimul minut de joc printr-un 
11 metri transformat de Chețan, ob- 
ținînd astfel o victorie la limită 
(2—1) asupra ceferiștilor timișoreni. 
Scorul a fost deschis de lonescu 
(C.F.R.) în min. 11. Localnici; au 
egalat prin Drăghici (min. 61). In
dustria Sîrmei a jucat sub posibilități 
și după aspectul jocului C.F.R.. Timi
șoara merita un scor de egalitate. 
De remarcat că din min. 30 echipa lo
cală a jucat în zece oameni (Urcau, 
accidentat, a părăsit terenul). (P. Țo- 
nea — coresp.).

RECOLTA CĂREI a terminat la 
egalitate (1 — 1) cu Aurul Brad intr-un 
meci în care a dominat majoritatea 
timpului. Au marcat Pavlovici (min.
21) și respectiv Pripaș (min. 74). Par
tida s-a disputat la Satu Mare. (M. 
Dumitrașcu-coresp.).

ARIEȘUL TURDA a confirmat for
ma sa bună cîștigînd meciul cu C.S.M. 
Baia Mare cu 2—0, prin golurile mar
cate de Pîrvu (min. 4) și Bora (min. 
89). In prima repriză inițiativa a apar
ținut localnicilor, iar în repriza a doua 
au dominat mai mult oaspeții. De re
marcat că în min. 47 Fejes țC.S.M.) 
a apărat o lovitură de la II metri 
executată de Ursu. O notă discordan
tă a produs Nedelcu II care a protes
tat la deciziile arbitrului și uneori a 
jucat dur. (Iosif Pataki — coresp.).

C. S. ORADEA a cîștigat la scor 
(4-0) partida cu A.M.E.F.A., dominînd 
autoritar în special în repriza secun
dă. Autorii golurilor: Koszegi (min.
22) , Tomeș (min. 54) și Dulgheru 
(min. 64 și 75). S-au remarcat Szi- 
lagyi, Rădulescu și Tomeș, respectiv 
Dușan și Mercea (M. Pop — coresp.).

JIUL PETROȘANI a obținut o vic
torie surprinzătoare ca scor (5—0) a- 
supra formației C.S.M. Cluj. înainta
rea echipei locale a desfășurat un joc 
frumos cu acțiuni în viteză. S-a re
marcat buna legătură între comparti
mente și pregătirea fizică superioară 
a fotbaliștilor din Petroșani. Clujenii 
au practicat un joc confuz, avînd 
mari goluri în apărare. Autorii golu
rilor: Giurdărescu (min. 2 și 41) și 
Crăciun (min. 15, 67 și 69). S-au re
marcat Farcaș, Gabor și Tîlvescu, res
pectiv Fodor și Pînzaru de la oaspeți. 
(I. Zamora și I. Palița — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ și GLORIA 
BISTRIȚA au oferit o întrecere dina
mică și spectaculoasă, care s-a încheiat 
cu un scor alb. Mureșenii au dominat 
mai mult, însă forma bună a portaru
lui Iliescu a salvat echipa oaspe de 
la înfrîngere. Arbitrul Ulianovici Sta
nislav (Bacău) a condus cu greșeli. 
El nu a acordat cîte un 11 metri echi
pelor. (V. Kadar — coresp.),

DINAMO SASAR, deși nu a jucat 
Ia valoarea sa reală, a învins la un 
scor concludent (4—0) formația C.S.M. 
Reșița. Echipa locală a fost superioa
ră atît în jocul de cîmp, cit și în 
acțiunile din fața porții. Cele patru 
goluri marcate de Toma (min. 21), 
Mircea Sas (min. 53), Gali (min. 75) 
și Negrău (min. 86) au fost rodul 
unor acțiuni colective. S-au eviden
țiat : Pop II, Szakacs, Mircea Sas și 
Gali, respectiv Jojart, Varga, Apro 
și Tischler. Trebuie spus că Schiopu 
(Reșița) a depășit uneori limitele 
jocului bărbătesc. (V. Săsăranu — 
coresp.).



nai :
Finala campionatului republican 

va cuprinde mulți debutanți!
După campionatele republicane de seniori

NOTE LA SFIRȘITUL CELOR 4 ZILE DE ÎNTRECERI
Contrar tuturor așteptărilor, lupta 

acerba care sa dat în semifinalele 
bucurcștene pentru obținerea califică
rii în finală n-a avut ca rezultat crea
rea de egalități pe locurile fruntașe 
ale clasamentului. In ambele grupe, 
cite patru jucători s-au desprins dm 
pluton, cucerind dreptul de a figura în 
etapa finală a campionatului țării, fără 
a mai fi nevoie de departajări supli
mentare.

Drimer și Troianescu și-au păstrat 
locurile fruntașe și în clasamentul fi
nal al pnmei grupe. Intîlnirea lor- din 
ultima rundă s-a terminat cu un aș
teptat rezultat de egalitate- Astfel, D. 
Drimer termină primul, cu un total de 
12'/j puncte, urmat fiind la o 
jumătate de punct de O. Troianescu. 
Pe locul trei s-a clasat surprinzător 
V. Bondoc, care încheie cu o serie re 
tnarcabilă: 4 puncte din 6 partide. Tot 
4 puncte — dar din 4 partide 1 — 
a trecut la activul său și vechiul ju
cător arădean I- Halic, care ocupă ast
fel locul patru în clasament. La nu
mai jumătate de punct de aceștia din 
urmă au rămas doi jucători care 
concurau cu șanse apreciabile la califi
care, Gavrilă I și Stanciu- Iată cla
samentul final al grupei: 1. Drimer 
J2'/2 p. (din 15 posibile); 2- Troianescu 
12 p-; 3-4. Bondoc și Halic 10 p.;
5- 6. Stanciu și Gavrilă 9*/2 P-; 7,
Duță 8'/a p.; 8. Rotaru 8 p.; 9-10-
Jancso și Buză 7’/2 P-; ii Cernea G‘/i 
p-; 12 Deneș 6 p.; 13. Opriș 5* l/2 p-: 
14-15. Bein și Linția 3 p.; 16- Kirch- 
«na ier 1 p. ...............

Consfătuirea organizată recent de către 
Federația romînă de rugbi, cu delegații 
și antrenorii echipelor bucureștene care 
activează în campionatul republican a 
fost instructivă.

Iri cadrul consfătuirii, tov. Romulus 
Popescu, secretarul general al Federației, 
a făcut 0 amplă analiză a felului cum 
s-a desfășurat turul campionatului repu
blican. S-au scos în evidență o serie de 
aspecte pozitive (o preocupare mai a- 
tentă a antrenorilor și jucătorilor pen
tru calitate, mai multă grijă pentru
munca educativă și, ca o rezultantă a 
acestui fapt, mai puține abateri de la 
disciplină). Au fost arătate însă și unele 
aspecte negative, cu accent pe lipsa de 
interes manifestată de unele asociații 
și cluburi sportive în organizarea unor 
meciuri (întîlnirea C.F.R. Grivița Roșie 
— C.S.M.S. Iași desfășurată pe terenul 
din Parcul Copilului, ca și unele jocuri 
programate pe stadionul Tineretului și 
pe terenul Constructorul), dcterminînd 
situații de nctolcrat, ca pătrunderea unor 
spectatori în incinta spațiului de joc, 
intervenții ale acestora la deciziile arbi
trilor etc.

In referatul prezentat, tov. Popescu 
s-a referit și la ținuta neglijentă în care 
au apărut pe teren o scrie de echipe — 
fără numere pe tricouri, cu jambiere de

In grupa a doua calificații sînt, în 
ordine- Ungureanu, Szabo, Georgescu 
și Pavlov- De puțin a ratat califica
rea Botez, căruia i-a lipsit o jumătate 
de punct, poate chiar cea pierdută în 
ultima rundă în fața tînărului Sch
wartz, cu care a făcut remiză.-. Clasa
mentul final: 1. Ungureanu 11 p. 
(din 14); 2. Szabo 10 p-; 3-4. Geor
gescu și Pavlov 9'/i p.; 5- Botez 9 p :
6- 7. Gunsberger și Varabiescu 8 p.:
8. Braunstein 7>/2 P i 9- R- Alexan- 
drescu 6*/a p.; 10 Muller 6 p.; 11. Sei- 
«neann 5 p.; 12-13 Malcoci și Sch
wartz 4'A p-; 14 Nestorescu 4 p.; 15- 
Buzoianu 2 p.

De remarcat că în grupele bucureș- 
tene s-au calificat cîtiva jucători care 
n-au mai participat pînă acum la fi
nală : Bondoc, Geongescu, Ungureantt

Reprezentativa regiunii Constanța 
a cîștigat „Cupa Mării**

CONSTANȚA 19 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică a avut loc un 
interesant concurs de atletism rezer
vat sportivilor de categoria a II-a și 
a IH-a- Devenită tradițională, aceas
tă competiție — dotată cu „Cupa 
Măr'-i" — a reunit peste 200 de atleți 
și atlete din 7 regiuni ale țării-

Victoria finală a revenit reprezen
tanților regiunii Constanța care au 
totalizat 207 puncte- Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele regiunii 
Bacău cu 181 p (cîștigătoarea prime
lor două ediții) și regiunii Stalin cu 
168 p.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: MASCULIN — 100 m; M. Co- 
ciaș (Const) 11,3; 110 m garduri: L 
Carolea (St) 16,3; 400 m garduri: Tr. 
Kica (Bacău) 61,3; înălțime: I. Arvay 
(St) 1,83; prăjină: N- Butn-aru (Bac) 
3,50; lungime; I. Cîrlan (Bac) 6,52; 
greutate: S. Zgîrcitu (Gal) 13,72.
FEMININ- 100 m: E. Kissi (Gal) 
13,0: 200 m: E. Cheșu (Gal) 26,9; 800 
m: V. Coșa (Const) 2:29,3; lungime: 
A. Potroacă (PI) 4,92; 80 m garduri: 
V- Pufanu (Bac) 13,3; suliță: R- 
Ștefănescu (Const) 30,31-

L- BRUCKNER-corespondent
CONCURS PENTRU JUNIORI SI 

COPII IN CAPITALA
Stadionul Tineretului din Capitală 

a găzduit duminică dimineață un 
concurs de atletism rezervat copiilor 
și juniorilor. Iată cîteva din rezulta
tele înregistrate: lungime băieți: D- 
Duțulescu (C.S.S.) 5,77; 60 m fete:
Gabriela Radulescu (C-S.S.) 8,0; 100 
m juniori: A- Stamatescu (C-S-S.j 
10,8; 100 m junioare: Maria Mihai 
(Progr) 12,7; 800 m juniori: N. Teo- 
dorescu (Constr) 2:01,5; A, Dinescu 
(Constr) 2;04,2; disc juniori: U. Cot
tier (Dinamo) 51,66; ciocan juniori: 
I. Constantinescu (Progr) 46,68; lun
gime juniori: M- Kalnicov (Dinamo) 
6,61; disc junioare. Ana Miloș (Dina
mo) 36,97; înălțime băieți: A. Cio
can (C.S.S.) 1,80.

N. NICOLAE — corespondent 

Faptul că ultimul este și cîștigătoru1 
seriei merită să fie cu atît mai mult 
subliniat. (rd. v.).

★

BACAU. — In această grupă, pri
mii doi clasați — Bălanei și M- Ră- 
dulescu — au terminat concursul fără 
să fi suferit vreo înfrîngere. Debutant 
în finală va fi bucureșteanul Gh. Ni- 
coleanu, clasat pe locul 3-4. Iată cla* 
samentul: 1- Bălanei 10'/2 p. (din 13);
2. Rădulescu 10 p.; 3-4- Pușcașii și
Nicoleanu. 9 p ; 5-6. Partos și Marco* 
viei 8V2 p-; 7. Weisman 7‘/2 p.; 8. 
Șuta 6V2 P-; 9. Drozd 5 p.; 10-11. Bu- 
boci și Bucătarii 4 p.; 12-13 Martin 
și Cociș 3‘/2 P; 14. Orghici l'/2 p-

★
SIBIU 19 (prin telefon). Abia în ul

tima rundă au fost desemnați cei pa
tru șahiști calificați pentru finala 
campionatului republican din turneul 
semifinal găzduit în localitate-

Iată clasamentul final:
1. Soos 11 p, 2-5. Gheorghiu, Nagy, 

Nacht, Alexandrescti 10*/s p, (în or
dinea punctajului coeficienților), 6. 
Erdeuș 9‘/2 p, 7. Reicher 9 p, 8. Bozdo- 
ghină 8‘/2’ p, 9. Horvath 7 p, 10—11. 
Bîrzoi, Tocăniță 6‘/2 p, 12—13. Ceau- 
șeanu. Pichler 5 p, 14—15. Rosenthal, 
Cocoș 4 p., 16. Popovici 2 p-

M. VLADOIANU, C. PITARU
corespondenți

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru public, la spectaco

lele ansamblului maghiar pe gheață 
„Așa s-a născut dragostea" (între
1—14 octombrie, la patinoarul artifi
cial din parcul „23 August") se pun 
în vînzare începînd de azi marți, 
dtipă-amiază, la casa specială din str. 
Ion Vidu- Comitetele sindicale din în
treprinderi, organizații de mase și in
stituții pot reține din timp bilete la 
sediul I.E.B.S. din str. Vasile Conta 
nr. 16, etaj VII, telefon 11.60.52.

în preajma reluării campionatului republican

O consfătuire binevenită

„Cupa Dinamo“-o competiție care și-a dovedit utilitatea
Organizată în scopul verificării stadiului de pregătire a 

xmo r echipe bucureștene participante la campionatul repu
blican, „Cupa Dinamo" și-a dovedit din plin utilitatea. Ei 
a permis antrenorilor echipelor participante să vadă ce 
retușări mai trebuie făcute înaintea reluării campionatului, 
care se anunță — datorită valorii sensibil egale a multor 
formații competitoare — deosebit de interesant.

Trebuie să apreciem, inițiativa clubului sportiv Dinamo, 
care a organizat destul de bine această competiție. De 
altfel, rugbiștii de la Dinamo au fost și cei care au și 
fcîștigat trofeul pus în joc. Ei au dovedit că în perioada de 
pregătire au muncit mult. Echipa s-a orientat bine din 
punct de vedere tactic, a avut totodată un plus de agresi
vitate. Poate că la capitolul „omogenitate" ar trebui să 
se mai insiste, lucru care ar asigura echipei un potențial 
sporit.

O comportare bună a avut și echipa G.C.A., care a pri
vit competiția cu multă seriozitate. După o victorie destul 
de ușoară în fața Metalului (31—3), militarii au pierdut la 
limită (0—3) în jocul cu Dinamo și au -terminat puternic, 
întrecînd net pe rugbiștii feroviari (21—3). C.C.A. a folosit 

I cu mult curaj o serie de elemente tinere, care au dat

satisfacție deplină (Iatan, Ghiță Dan, Mihalcea, Nica). 
înaintarea a constituit și de data aceasta compartimentul 
forte al echipei, avînd în Blăgescu un execelent coordona
tor. De asemenea, linia de treisferturi — pusă deseori în 
valoare — a acționat cu multă siguranță. Ciobănel, în 
special, a lăcit o impresie foarte bună.

G.F.R. Grivița Roșie s-a comportat inegal. A început bine, 
anunțîndu-se ca o pretendentă la primul loc. Dar, intere
sul ci pentru competiție a scăzut treptat: la ultimul joc 
(cu* G.G.A.), feroviarii au aliniat o formație fără cîțiva 
titulari — Mladin, Stănescu, Moraru. Lipsa lui Moraru, 
mai ales, s-a făcut simțită, echipa nemaiavînd un coordo
nator capabil să dirijeze jucătorii în diferite situații.

Pentru Metalul, echipă cu mulți tineri talentați dar mai 
puțin experimentați, competiția a fost de un mare folos. 
Antrenorul G. Diamandi a procedat bine îndrumînd formația 
mai mult către aplicarea unor procedee tactice și mai puțin 
către rezultat. Ii reproșăm doar faptul că la ultimul meci, 
cel cu Dinamo, n-a prezentat la teren decît 13 jucători. Nu 
cumva este la mijloc o lipsă de autoritate din partea an
trenorului ?

T1BERIU 8 IAMA I

S a încheiat o nouă ediție — a 
XlII-a — a campionatelor republicane 
de seniori- Tot ceea ce posedă mat va
loros sportul natației a „defilat" timp 
de patru zile printre cele 7 culoare ale 
piscinei de 50 m, demonstrîrtd în fața 
unui public receptiv și entuziast la 
eforturile lor, calitățile și... lipsurile.

La puțin timp de la desfășurarea ul
timei probe, secretariatul concursului 
calculase și clasamentul general pe 
echipe. Locul I revenise înotătorilor 
de la Dinamo București, superiori ce
lorlalți, atît în probele masculine cît 
și în cele feminine. Așadar, s-a înre
gistrat o superioritate dinamovistă- în 
ansamblu, dar și cu cîteva individuali
tăți în formație, care au făcut po
sibil acest succes. Ne referim la punc
tele aduse de Al. Popescu, Gh. Banu 
(sărituri), Șt. Kroner, L. Berea, A- 

l Zahan, iSarida Iordan și Vasilica Iur- 
ciuc- Forma bună manifestată la a- 
ceastă ediție le-a permis înotătorilor 
dinamoviști să realizeze trei recorduri 
republicane, prin Alex- Popescu (14)4,2 
— 100 m fluture), Sanda Iordan 
(3:02,1 — 200 m hras) și L. Berea 

' (1:10,7 — 100 m spate juniori). Dar, 
pentru ca acest succes să poată fi -re
petat, conducerea clubului Dinamo tre. 
buie să acorde mai multă atenție sec
ției de înot. Numai cu două elemente 
tinere (L. Berea și Cristina Balaban) 
cu reale perspective de dezvoltare, nu 
se poate păstra o supremație de lungă 
durată-

Finala feminină a-probei de 100 m flu
ture ne-a adus nici mai mult nici mai 
puțin decît trei recorduri republicane : 
unul de senioare (Nicoleta Ștefănescu 
— 1:18,0), altul de junioare (Măriuca 
Rotaru — 1:21,0), și un al treilea la 
categoria fetițe (Codruța Salla —• 
1:28,7). Este un fapt aproape unic în 
istoria natației noastre, pe care, avînd 
o semnificație deosebită, ne grăbim

BU G B I

diferite culori, cu echipament murdar etc. 
Un capitol important din referat l-a con
stituit problema unor cazuri de indisci
plină care s-au mai ivit pe alocuri, cum 
a fost recent cel oferit de jucătorii C. 
St aneseu și D. Ionescu în competiția 
dotată cu ,,Cupa Dinamo“.

După ce a subliniat eficiența referatu
lui , delegatul asociației sportive C.F.R. 
Grivița Roșie, tov. Dumitru Gheorghe, 
a arătat că în cadrul asociației respective 
se va pune, pe viitor, un accent deosebit 
pe munca educativă, astfel ca să nu mai 
existe abateri de la disciplina. De ase
menea, vor fi luate măsuri organizatorice 
pentru ca întîlnirilc programate pe tere
nul din Parcul Copilului să aibă o des
fășurare corespunzătoare.

Luînd cuvîntul în numele clubului spor
tiv Progresul, tov. Victor Vardela a ară-’ 
tal. printre altele, necesitatea desfășurării 
unei mai intense munci educative cu 
sportivii, muncă ce trebuie dusă în pri
mul rînd de antrenori. Vorbitorul a su
bliniat că de felul cum este privită a- 
ceastă muncă depinde nu numai con
duita sportivă a jucătorilor, ci — în 
ultimă esență — și rezultatele.

Reprezentantul clubului sportiv Știin
ța, tov. Al. Carnabel, a ținut să mențio
neze că conducerea clubului este hotă- 
rîtă să ia cele mai riguroase măsuri pen

să-l consemnăm în rîndurile de față. 
Intr-un an de zile ■— ne-am imaginat 
noi — fetița C-odruța Salla va fi 
capabilă să corecteze actualul record 
de junioare, în aceeași perioadă Mă-

Muriuca Rotaru (Rapid Buc.) recordma
na probei 100 m fluture junioare

l'oto : II. Nandi

riuca Rotaru va putea ameliora cea 
mai bună -performanță de senioare, iar 
Nicoleta Ștefănescu va aspira la re
zultate în jurul lui 1:15,0-.. Și atunci, 
s-ar putea trage următoarea concluzie: 
proba de 100 m fluture feminin este o 
cursă în care se progresează ARMO- 
NIOS-.

★
A fost o adevărată îneînt-are să ur

mărim la actuala ediție a campionate
lor evoluția săritorilor. Atît campionul

tru ca jocurile ce le va organiza pe sta
dionul Tineretului să uu mai dea prilej 
la critici, de altfel bine întemeiate. In 
același timp, cu sprijinul Uniunii Aso
ciației Studenților din București și a co
mitetului U.T.M. de pe lingă Centrul u- 
niversitar din Capitală se va duce 9 
muncă educativă cît mai susținută nu 
numai cu sportivii, ci și cu spectatori» 
care vin să susțină echipa.

Antrenorul D. Ionescu, din partea 
clubului sportiv Constructorul, după ce 
și-a însușit critica adusă de federație, a 
arătat că pe viitor, cu sprijinul orga
nelor de partid, a conducerii clubului 
și a comitetului sindical de secție, spor
tivilor li se va face o educație corespun
zătoare. Pe de altă parte, se va merge 
pînă la excluderea din rîndul echipelor 
a acelor jucători care vor manifesta a- 
bateri de la conduita sportivă.

In același spirit au mai luat cuvîntul 
delegații C.C.A., tov. N. Pană și P. Cos- 
mănescu, precum și reprezentantul clu
bului sportiv Metalul, tov. C. Diamandi.

In concluzia consfătuirii, tov. I. Ni- 
țulescu, vicepreședinte al Federației ro- 
mîne de rugbi, după ce a subliniat im
portanța consfătuirii și-a exprimat con
vingerea că toate echipele se vor stră
dui să privească pe viitor munca edu
cativă cu mai multă seriozitate. 

celor două probe (trambulină și turn) 
Gheorghe Banu, cît și următorii doi 
clasați. Avram Rotman și Pantelimon 
Decuseară, au marcat un serios salt 
calitativ, fapt care le-a permis să 
concureze la o bună valoare. Conti- 
nuînd să se pregătească cu aceeași a- 
tenție și pe viitor, Gh. Banu va fi ca
pabil, în foarte scurt timp, să-și mă
soare forțele cu cei mai valoroși sări
tori. Și, în sfîrșit, o altă concluzie 
îmbucurătoare, prilejuită de desfășu
rarea probelor de sărituri : juniorii, 
prezenți în număr mare la trambulină 
și turn, an demonstrat frumoase per
spective de dezvoltare.

★

O sosire foarte strînsă și -, o decizie 
neconformă cu regulamentul de des
fășurare a campionatelor, a prilejuit-o 
desfășurarea probei de 100 m bras 
masculin, la sfîrșitul căreia Al. Schmal- 
tzer (culoarul 4) și M. Mitrofan 
(culoarul 5) au atins peretele bazinu
lui aproape în același timp- Spunem 
aproape, pentru că pentru Al. Schmal- 
tzer, eronometrorii de culoar au safes 
pe fișele lor timpii 1:14,9 și 1:15,0, iar 
pentru M. Mitrofan 1:15,1 și 1:15,2 
consfințind așadar victoria primului- 
Ce au hotărît însă arbitrii de sosire? 
Until dintre ei. Th- Angelescu, antre
nor la clubul Progresul) pentru culo
rile căruia concura Mitrofan, a indicat 
egalitate; celălalt a notat pe fișa sa 
un semn de întrebare, recunoscînd. 
sincer, că n-a văzut clar. Dilema ar
bitrului de sosire putea fi rezolvată, 
după părerea noastră, cu ajutorul cro- 
nometrelor. La scurt timp după aceea, 
arbitrul de sosire a înlocuit semnul 
întrebării cu semnul egalității. Și cum, 
conform regulamentului, arbitrii de 
sosire au ultimul cuvînt, cursa trebuia 
repetată, tot conform regulamentului, 
așa cum de altfel s-a mai întîmplat 
cu doi ani în urmă tot într-o probă 
de bras între M. Mitrofan și F. Heitz. 
Dar, eroare, organizatorii au renunțat 
la repetarea cursei, acordînd titlul de 
campion ambilor înotători. Ceea ce 
contravine, repetăm, regulamentului..-

G. NICOLAESCU

JOI SE REIA CAMPIONATUL 
DE POLO

Joi se reia campionatul republicări 
de polo. Prima etapă (completă, ca de 
altfel toate celelalte care vor urma de 
aci înainte) a returului programează 
următoarele meciuri; București (ștran
dul Tineretului de la ora 17): Pro
gresul— C.S-Oradea și Voința—-C-C.A.; 
Cluj: Știința—Știința Buc.; Tg. Mu
reș: C.S- Mureșul—Dinamo Bucur ^i. 
lată cum se prezintă clasamentul 
înaintea acestor jocuri:
I C. S. Oradea
2- Progresul Buc.
3- C.C-A.
4. C.S. Mureșul
5- Știința Cluj
6. Știința București
7. Dinamo București
8- Voința București

6 6 0 0 36:10
6 4 11 29-21
6 3 0 3 22:21
6 3 0 3 22:29
6 2 13 16:16
6 12 3 16:25
10 10 6:6
7 0 16 15-34

12
9
6
6
5
4
1
1

MLir:l?l.l = î:l<

Clasamente
CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ

1. Progresul Buc. 4 3 0 1 44:18 6
2. C.S.M. Sibiu 4 3 0 1 36:26 6
3. știința Timișoara 4 3 0 1 31:24 6
4. C. S. Mureșul Tg. Mureș 4 2 0 2 20:18 4
5. Record Mediaș 3 2 0 1 21:20 4
6. C.S.S. Banatul Tim. 4 2 0 2 18:20 4
7. Știința Buc. 4 2 0 2 15:10 4
8. Rapid Buc. 3 1 1 1 22:18 3
9. Tractorul Or. Stalin 4 0 1 3 16:24 1
10 . C.S, Oradea 4 0 0 4 10:46 0

In clasament figurează și rezultatul 
meciului Știința Buc.—C.S.M. Sibiu, 
omologat cu scorul de 6—0 în favoarea 
echipei sibiene.

SERIA I

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 3 3 0 0 70:33 6
2. Rapid Buc, 3 3 0 0 69:37 6
3. C.C.A. 3 2 0 1 58:48 4
4. Petrolul Teleajen 3 2 0 1 43:46 4
5. Știința Buc. 3 1 0 2 51:40 2
6. C.S.M.S. Iași 3 1 0 2 43:64 2
7. Știința Galați 3 0 0 3 38:55 0
8. Dinamo Bacău 3 0 0 3 36:85 0

SERIA A II-A

1. Dinamo Or. Stalin 3 2 0 1 69:42 4
2. Voința Sibiu 3 2 0 1 50:39 4
3. Dinamo Tg. Mureș 3 2 0 1 51:47 4
4. Știința Craiova 3 2 0 1 60:57 4
5. Tehnometal Timiș, 3 2 0 1 55:64 4
G. Știința Timiș. 3 1 0 2 60:48 2
7. Știința Petroșani 3 1 0 2 51:63 2
8. Dinamo Oradea 3 0 0 3 35:71 0



Pe marginea finalelor campionatului republican de caiac-canoe

UN CONCURS REUȘIT, UMBRIT INSĂ DE UNELE ATITUDINI NESPORTIVE
în molcome zite 
finaliștifor cam- 

de caiac-canoe

Snagovul, învăluit 
de toamnă, a oferit 
pionatului republican 
un cadru atrăgător și prielnic între
cerilor. Iar starturile „bogate", dispu
tele dinamice ca și organizarea de ca
litate, au constituit punctele de.atrac
ție ale acestei importante competiții 
interne, care n-a fost scutită insă ne 
câteva surprize nedorite...

Aproape 10 orașe, reprezentate de 
peste 20 de cluburi și asociații 
sportive și de 250 concurenți, au 

luat parte la cele 13 probe ale fina
lelor. N-a existat start cu mai puțin 
de 9 înscrieri. Deci succes de parti
cipare. Fapt și mai îmbucurător, o 
serie de tineri și-au reconfirmat va
loarea, cîștigind titluri de campioni. 
Este vorba în primul rînd de talentații 
caiaciști de la C.C.A. N- Artimov și A. 
Coțolenco sau de Maria Szekely (Vo
ința Tg. Mureș), care a adus provin
ciei singurul titlu de campion. Ul
tima, cu destule emoții însă, pentru 
că mai mult de jumătate din cursă 
ea a lost condusă, de și mai tinără 
Hilde Lauer (FI. Roșie Timișoara) o 
caiacistă tenace și cu mari posibili
tăți, revelația concursului. Totodată 
este «lemiiă de remarcat prezența in 
finale a unor secții nautice de curînd 
înființate: Centrul federației de la
Tulcea și Olimpia Reșița. Cei din 
Tulcea au reușit chiar să obțină im 
merituos loc 3 în proba de caiac 4. 
După cum se vede, familia mînuito- 
rifor padelej și pagaiei sporește...

= ggrrma d! i a it e/he-
Azi și miine, in sala Dinamo,

u n .spectator prezent pentru prima 
oară în tribuna de 
tăiat" de pe Snagov 
surprins de... „luptele
a asistat în proba

la „matul 
ar Ii ră- 

navale" la 
de canoe 

al... 
la

I să
Și

ce și-a rupt padela în Urma unei 
ciocniri cu I- Barbu (Voința Buc.) și 
apoi s-a răsturnat, a ieșit din probă- 
Dar, spre surprinderea generată, după 
un tur el a reintrat în întrecere doar 
cu scopul de a se 
Barbu! 
ficați, 
cientă. 
patibile 
nou cei în cauză trebuie sancționați 
cu hotărire, iar atitudinea lor anali
zată cu toată seriozitatea de clubu
rile respective. Ar fi de dorit în ace
lași timp ca și 
jează asemenea 
în discuție de 
tate. Sutele de 
Iul 
așa 
dini 
sportive.

„răzbuna" pe 
Ambii au fost, firește, descali- 
Desigur, măsura este insuii- 
Pentru atitudinile lor, incorn- 
cit morala sportivului de tip

Iclum Lipalit (stîagn) contă să-și 
croiască drum prin barajul neregula- 
mcultir efectuat de Igorov ți Tarara 
in proba de canoe fond,.

Vorwăits Berlin joacă
Paralel cu turneul efectuat de echipa 

S.K. Chemie Halle în țară, o altă echi
pă germană ne vizitează, jucînd însă 
în Capitală. Este vorba de formația 
Vorwărts Berlin, clasată pe locul al 
treilea în campionatul R. D. Germane, 
Oaspeții, sosiți în Capitală luni dimi
neață, au și efectuat un antrenament 
în cursul căruia au arătat o bună va- 
■loare. Vorwărts Berlin va susține pri- 
nnul meci astă-seară în sala Dinamo 
(ora 19,30) în compania campioanei 
țării noastre, C.C.A.

Următoarea partidă va avea loc 
miine seară, cînd Vorwărts va juca 
tot în sala Dinamo cu echipa de se
niori Rapid București (ora 19,30) și cu 
echipa de juniori a aceluiași club (ora 
18).

In aceste întreceri oaspeții vor folosi 
următorul lot (în paranteze sînt tre
cute în ordine numărul jucătorului și 
înălțimea): Gotze (3-1,85), Spohke 
(4-1,80), Wiesel (5-1,80), Schaltz (6- 
1,90), Eisenhut (7-1,80), Binder (8- 
1,96), Flau (9-1,96), Pleitz (10-1,98), 
Beune (11-1,92), Gustman (12-1,85), 
Thieme (13-1.80), Weise (14-2,00). Din 
tre aceștia, Flau și Pleitz fac parte 
din prima reprezentativă a R. D. Ger
mană, iar Eisenhut și iWeise din selec
ționata de juniori.

Formațiile romîne vor fi alcătuite

cu C. C. A. și Rapid
din următoarele loturi : C.C.A. : Fol- 
bert, Fodor, Nedef, Nlculescu, Nova- 
cek, Nedelea, Testiban, Cimpoiaș, Va- 
leriu, Cotigariu; RAPID (seniori) t 
Costescu, Cr. Popescu, Ganea, lancu- 
lescu, Predulea, B. Popescu, Stănescu, 
I. Dinescu, Tursugian, Gh. Anghel; 
RAPID (juniori) : Ghiță, Manolescu, 
Nichita, Szabo, Coman, Costache. Ste
re, Tomescu, R. Popescu, Gheorghiu,

Programul jocurilor: sala Dinamo, 
MARȚI de la ora 19,30: C.C.A.—Vor- 
wărts Berlin; MIERCURI, ora 181 
Rapid—Vorwărts (juniori), ora 19,30; 
Rapid—Vorwărts (seniori).

Știința Cluj-S. K. Chemie Haî'e 
36-76 la seniori și 58-57 la juniori

ContinuLÎndu-și turneul în țara noastră, 
echipa masculină dc basclut Sport Klub 
Chemie Halle din R. D. Germană a jucat 
duminică la Cluj în compania eehineî 
locale Știința. Studenții au învins cn 
scorul dc 96—76 (43—38). La juniori 
victoria a revenit de -asemenea gazdelor 
cu 58—57 (33—31).

S. K. Chemie Malic joacă azi la 
Oradea cu echipele Dinamo.

A. DIM! IR IU — corespondent

De la 30 octombrie

Baschetul se va juca după noul regulament

tăiat" au 
cmn se cuvine, 
care n-au

antrenorii care încura- 
comportări să fie luați 
federația de specia li- 
spectatori de la „irta- 
dezaprubat vehement, 

asemenea atitu-
ce căuta in întrecerile

Nichifor Tarara, care vrînd 
cu orice preț întrecerea 
desființeze adversarul prinef- 
Ichim Lipalit, i-a făcut aces-

mas 
care 
simplu fond. „Eroul" principal 
spectacolului a fost canoistul de 
C.C.A., 
cîștige 
să-și... 
pal, pe
tuia din urmă o permanentă obstruc
ție impingtndu-1 — în timpul cursei — 
in pontonul din fața tribunei sau în 
stufăriș. După eliminarea din cursă a 
lui Tarara (care nu vroia să pără
sească parcursul) colegul său de 
club, Igorov, a căutat — prin acțiuni 
similare — să bareze drumul 
.■ 'ie a! lui Ichim Lipalit, 
pentru care la rîndul său a fost eli
minat. Pe de altă parte, în proba de 
caiac simplu fond, un alt sportiv de 
!a C.C.A. și anume Rășcanu, după

spre 
fapt

Reținem în schimb, cu multă sa
tisfacție, gestnl cunoscutului 
eanoist Simion Ismailciuc. La 

capătul unei splendide lupte sportive 
campionul european, mondial și olim
pic nu s-a... supărat că a fost învins 
de Serghei Filip (G.C.A.), care s-a 
dovedit mai bun de-a lungul celoi 
1000 metri, și l-a felicitat călduros, 
lată un gest frumos care a oferit nu
meroșilor tineri prezenți la concurs 
o pildă de o deosebită forță educativă. 
De altfel, sutele de spectatori dk» 
tribună, au răsplătit prin aplauze vil 
această imagine oglindind prietenia 
celor avîntați cu toate forțele lor îu- 
tr-o corectă luptă sportivă...

NEAGOE MARDAN

Reținem in 
tislacție, 
ca tint'

Cu prilejul congresului desfășurat 
la Roma in zilele de 30 și 31 august 
1960, Federația internațională de 
baschet (F.I.B.A.) a aprobat o serie 
de modificări aduse i ' 1
jocului de baschet, cu 
dinamiza desfășurarea 
de a spori disciplina 
de a preciza unele 
interpretări diferite, 
aceste modificări:

— Cercul central 
1,80 m. Suprafața 
în două de o linie trasată în diametru, 
paralel cu liniile de fund.

— Punctele centrale ale liniilor la
terale vor fi.marcate prin cîte o liffe 
de 10 cm lungime și 5 cm lățime în 
interiorul terenului. Prin aceasta dis
pare noțiunea de teren de atac și 
teren de apărare și deci și infracțiu
nea de „teren" (pasarea mingii din 
terenul de atac în terenul dc apărare).

— Inelele vor fi' vopsite în culoare 
portocalie.

— Înlocuirile nu trebuie să dureze 
mai mult de 20 de secunde, 
timpul de 20 de secunde va 
pășit, durata înlocuirii va fi 
derată timp de odihnă și va 
scris echipei în culpă.

— Antrenorii echipelor

regulamentului 
scopul de a 

meciurilor, 
jucătorilor și 

reguli care aveau 
lată care sînt

are o rază <le 
sa este împărțită

Dacă 
fi de- 
consi- 
fi în

să 
în

TURISM

„ROMINIA, TARA FRUMUSEȚILOR TURISTICE”
Dorind să continue tradiția expoziții

lor de fotografii turistice și să facă cu
noscute frumusețile naturale ale țării noa
stre, Ministerul hivățumîiilului și Cul
turii, Oficiul Național de Turism „Car- 
păți”, Uniunea Artiștilor Plastici și A- 
rociația artiștilor fotografi, organizează 
o expoziție de fotografii turistice și o 
expoziție de afișe cu temă turistică.

Tema principală a fotografiilor care 
vor fi prezentate la expoziție este 
„Roinînia, țara frumuseților turistice", 
cuprinzind monumente ale naturii, mo
numente tie arhitectură, peisaje de muu- 
te, de marc, din Delta Dunării, regiunile 
pitorești din țară, momente din excursii 
turistice, obiective turistice etc.

La expoziție pot participa fotografi 
amatori și profesioniști din țară. Se vor 
prezenta cel mult 15 fotografii alb-ne- 
gru și un număr nelimitat de fotografii 
colorate, avlnd un format minim 13 x 13, 
ți scris pe verso titlul lucrării, autorul 
ți adresa.

Din fotografiile admise in expoziție 
(care se va deschide la 1 decembrie a c. 
in București) juriul va selecționa un 
număr important pentru a fi reproduse 
in lucrările de popularizare a turismu
lui.

Cele mai bune fotografii vor fi pre
miate astfel: o călătorie in străinătate, 
două călătorii in țară, diplome. Foto
grafiile vor trebui trimise pină Ia dala 
de 1 noiembrie a.c.

Expoziția de afișe are tema: 
Rominia”.
70 x 100 și vor fi astfel executate ilicit 
să permită 
culori. Cele mai bune Vor fi premiate 
(două călătorii în străinătate, o călătorie 
In faru), primele șase uimind a fi achizi-

,,Vizitați 
Afițele tor avea formatul

tipărirea în. maximum șase

fi expediate piuă lafi ouate. Afișele vor 
dala de 15 decembrie ac. expoziția des- 
chizindu-se la 30 decembrie u.c.

Atît fotografiile cit și afișele vor fi 
trimise pe adresa: O.NT. Carpați, Ofi
ciul de propagandă, București, Calea 
Moșilor 32.

___ ____  __ r__ trebuie 
fie îmbrăcați în cursul meciurilor 
echipament sportiv.

— Numerotarea 
între 4 și 15.

-— La angajarea 
gea este considerată în 
cînd: 
între cei 
de unul din acești jucători.

— In ultimele 5 minute ale repri
zei secunde și în tot cursul prelungi
rilor, cronometrnl va fi oprit la fie
care fluier al oficialilor.

— Minutul de întrerupere va putea 
fi cerut numai cînd mingea este 
„moartă" și cronometrai stă.

— Orice minge repusă în joc de la 
linia dc fund din spatele coșului 
advers (în atac) și în zona cuprinsă 
între linia de fund și punctele de

jucătorilor va fi

„între doi" min- 
z t joc atunci 

a atins punctul cel mai înalt 
doi jucători și este atinsă

centru se va face prin intermediul 
arbitrului.

— La executarea aruncărilor libere 
spațiile cele mai apropiate de coș vor 
fi ocupate de adversarii celui care 
efectuează aruncarea.

— Aruncarea liberă va fi executată 
în timp de 5 secunde de la înmînarea 
mingii de către arbitru jucătorului 
beneficiar.

— Dacă în timpul executării unei 
aruncări libere sînt comise infracțiuni 
de către jucătorii ambelor formații 
(depășirea spațiului de pedeapsă) și 
aruncarea liberă a reușit, infracțiu
nea este neglijată și coșul este con
siderat valabil. In caz că aruncarea 
a fost ratată, mingea va fi repusă în 
joc prin aruncare „între doi" 
cercul cel mai apropiat.

— Greșelile tehnice considerate în 
mod evident neintenționale și care nu 
au efect asupra jocului nu vor fi 
considerate greșeli tehnice, afară de 
cazurile de repetare după avertizarea 
făcută de arbitru jucătorului vinovat 
sau căpitanului de echipă. Infracțiu
nile tehnice premeditate și atitudinile 
nesportive vor fi sancționate cu gre
șeală tehnică. Greșeala tehnică se va 
înscrie în dreptul jucătorului care a 
comis-o și se vor acorda echipei ad
verse cîte două aruncări libere pen
tru fiecare greșeală. Pentru greșeală 
flagrantă sau repetată, jucătorul poa
te fi descalificat și elinunat din joc.

— Greșeala tehnică săvîrșită de 
antrenor va fi trecută în dreptul său,

din

tar echipa adversă va beneficia de 
o aruncare la coș. Pentru greșeli 
flagrante sau repetate, antrenorul 
poate ii îndepărtat din apropierea te
renului și înlocuit cu căpitanul echi
pei.

— Greșeala personală comisă asu
pra unui jucător care nu este în ac
țiune de aruncare la coș este sanc
ționată prin trecerea ei la rubrica 
jucătorului care a comis-o, iar min
gea este repusă în joc de către ad
versari de la linia laterală cea mai 
apropiată de locul infracțiunii.

— Greșeala personală intenționată 
este sancționată cu două aruncări la 
coș. Un jucător care 
mod repetat greșeli intenționate poa
te li................

săvîrșește în

descalificat.
1» ultimele 5 minute de joc și 

în prelungiri toate greșelile personale 
sînt considerate intenționate.

— Un jucător care a comis 5 gre
șeli personale sau tehnice este desca
lificat.

—> Dacă unui jucător aflat în ac
țiune de aruncare la coș i se săvîr- 
șesc faulturi multiple, 
valabil în caz că 
nu se va executa 
beră, dar fiecărui 
trece în foaia de 
șeală personală.

Toate aceste modificări intră în vi
goare de la data de 30 octombrie 
1960

coșul va fi 
a fost marcat și 
nici o aruncare li- 

jucător i se va 
arbitraj cîte o gre-

OCTAV D1MITRIU 
antrenor federal —

CUM SE VA DESFĂȘURĂ NOUL CAMPIONAT
REPUBLICAN PE ECHIPE?

Un nume nou viitorul 
campionat masculin: Farul Constanța

Ca reprezentanții a voleiului constSu- 
țeau în viitorul campionat republican de 
volei, formația clubului sportiv Farul 
vine să confirme saltul calitativ făcut în 
sportul dc performanță în această re
giune a țării. Alcătuită din jucători fără 
nume sonore dar îndrăgostiți dc sportul 
ție care-1 practică, compoueiiții echipei 
au reușit ca, printr-o pregătire conștiin
cioasă, condusă cu perseverență de an
trenorul Petre Biro, să realizeze o per
formanță pentru care merită toate fe
licitările.

Echipa este formată din Petre Biro, 
Mihai Dumitrof, Gheorghe Tudosc, Sirun 
Arteuian, Constantin Damian, Gheorghe 
Brătucu, Victor lablonschi, Stelian Nico- 
lacșcu, 
Balaș și Victor Cosini, 
fac cinste mișcării sportive din 
nostru. 
Printre 
Călușul

Alexandru Ciocănel, Glieorghe 
elemente care 

orașul 
Ei sînt fruntași în psodue|te. 

aceștia, marinarul lablonsChi. lă- 
Tudosc de ia atelierele C.F.ll.

Palas, Nicolaescu, inginer șef al șantieru
lui de construcții Năvodari, elevul Bră
tucu, tebuioianul Dumitrof. Acești spor
tivi sînt hotărîți să se comporte cit mai 
bine în campionat alături dc fruntașele 
recunoscute ale voleiului nostru mascu
lin.

In intervalul <le timp ce a rămas pină 
la începerea campionatului, echipa mai 
are dc pus la punct unele (leficiențc care 
au ieșit la iveală cu prilejul finalei cam
pionatului dc calificare. Antrenorului 
Biro îi revine sarcina de a insista în 
special în mărirea forței <lc atac și omo- 
gcniz,area lotului — în prezent valoarea 
primilor șapte jucători fitul cu mult su
perioară restului. Rezolvînd aceste ca
rențe, sîntem convinși că voleiul eonstăn- 
țean va avea în viitorul campionat un 
demn reprezentant în prima categorie a 
tării.

E. PETRE și L. BRUCKNER 
eorespondent»

La 1 octombrie va începe campio
natul republican de popice, ediția 
1960/1961. Și-au anunțat participarea 
peste 1000 de echipe feminine și mas
culine.

In regulamentul acestei importante 
competiții au fost făcute — în spiritul 
regulamentului internațional — o se
rie de modificări cu scopul de a ne 
apropia cit mai muJt de condițiile în 
care se desfășoară marile concursuri 
inter-țări.

In primul 
prima fază . ___ ,
raională și orășenească) probele cla
sice: 100 bile mixte femei și 200 bile 
mixte bărbați. Pină acum aceste pro
be erau incluse în program, numai în 
fazele superioare ale competiției, ceea 
ce făcea ca un sportiv să concureze 
de 2—3 ori de-a lungul unui an la 
probele clasice.

La fel de binevenită ni se pare și 
prevederea ca fiecare echipă de cate
goria I să promoveze în mod obli
gatoriu cîte o jucătoare sub 26 api și, 
respectiv, în echipele masculine cîte 
un jucător sub vîrsta de 30 ani. Sco
pul: întinerirea formațiilor.

Pentru angrenarea unui număr cît 
mai mare de femei în pract carea po
picelor, regulamentul prevede organi
zarea concursurilor feminine în urmă
toarele centre: Craiova, Tg. Secuiesc, 
Sf. Gheorghe, Turda, Medgidia, P- 
Neamț, Pitești, Rorna-i, lași, Tr. Seve
rin, Constanța, G.urgiu, Cimpma, Sa-

rînd au fost introduse din 
a campionatului .(etapa

Iu Mare și Mediaș- De asemenea, par
ticiparea echipelor masculine de cat- 1 
din orașele București, Timișoara, 
Arad, Reșița, Ploiești, Orașul Stalin, 
Sibiu, Cluj, Oradea, Baia Mare și Tg- 
Mureș ,1a campionatul republican este 
condiționată și de înscrierea în com
petiție a. unși formații feminine a a- 
«ociațiilor respective.

O altă prevedere importantă: între
cerile din fazele superioare (incepind 
cu etapa regională) se vor desfășura 
numai pe arene cu piste din bitum. 
In sfîrșit, a fost introdus timpul re
gulamentar pentru lansare: 40 mîn. 
100 bile mixte fete și'80 min. 200 bi
le mixte băieți.

Toate aceste modificări sînt menite 
să ducă Ia creșterea nivelului tehnic 
al jucătorilor de popice- In legătură 
cn ele iată ce ne-a declarat antreno
rul bucureștean Ațex. Andrei: „Fără 
îndoială că introducerea probelor cla
sice va roda pe sportivii noștri în 
vederea viitoarelor confruntări inter
naționale. Pentru a fi la înălțime tre
buie să ne intensificăm pregătirile. 
După părerea mea sînt absolut nece
sare cel puțin două antrenamente: 
unul de pregătire fizică la începutul 
sâptămînii, iar celălalt pentru desă- 
vlrșirea tehnicii Îndeosebi trebuie să 
exersăm la „canale” și în focul la di
guri". — tr. 1. —



La Bad Aussee

Au început întrecerile „Cursei de 6 zile”
feri dimineața, din orașul austriac 

Bad Aussee s-a dat startul în tradițio
nala competiție motociclistă de 6 zile 
la care participă, după cum se știe, 
și alergători din țara noastră. în prima 
etapă, alergătorii au avut de parcurs 
383 kin., pe șosele de munte, înguste. 
Lapovița și zăpada au stînjenit foarte 
mult pe motocicliști. Alergătorii romîni

Campionatul mondial masculin de handiial în 7
Viitorul campionat mondial masculin 

de handbal în 7 va avea loc între 1 
și 12 martie 1961 în R.F. Germană. 
La campionat și-au anunțat oficial 
participarea 20 de țări: R. S. Ceho
slovacă. RP. Romînă, U.R.S.S., R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, Brazilia, Dane
marca, Germania (echipă unită), Fin
landa, Franța, Olanda, Japonia, Is
landa. Iugoslavia, Luxemburg, Nor

începe ediția jubiliară
a Jacurilor Balcanice de atletism

(Urmare din pag. 1) 

valoroasă din punct de vedere tehnic- 
sportiv dintre Balcaniade. La Bucu
rești a fost stabilit anul trecut un re
cord mondial, 15 recorduri balcanice, 
20 de recorduri naționale, 8 recorduri 
naționale egalate.

Succesele repurtate la cea de a 
XVII l-a ediție a .1. B. obligă pe atleții 
noștri la o comportare cît mai valo
roasă. Ei s-au pregătit minuțios în 
vederea marii competiții de la Atena. 
O parte dintre atleții noștri au trecut 
— și nu fără succes — greul exa
men al ultimei Olimpiade. Desigur că 
și atleții celorlalte reprezentative pri
vesc cu mare seriozitate ediția jubilia
ră a Jocurilor, care începe ta sfîrșitul 
acestei săptămmi. Va fi o întrecere 
deosebit de dîrză, în care victoria va 
putea fi obținută numai cu prețul 
unor eforturi maxime, învingătorul tre
buind să se depășească pe sine. Fără 
îndoială că sportivii greci, care la 
București au obținut un frumos suc-

Au fost desemnați primii participchti 
la finala campionatului de șah 

al U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — Partidele 

din cadrul semifinalelor celui de-al 
28-lea campionat de șah al U.R.S.S. 
au luat sfîrșit. In semifinala din Vil
nius primele trei locuri au fost împăr
țite de marele maestru Polugaevski 
(Kuibîșev), maestrul internațional Si- 
ntaghin (Moscova) și de tînărul maes
tru ucrainean Gufeld. Pe locul patru 

situat maestrul Gerepkov din 
Leningrad-

In semifinala din Rostov primul loc 
a fost cucerit de marele maestru Spas
ski din Leningrad. Locurile doi și trei 
au fost împărțite de marele maeștrii 
Boleslavski din Minsk și maestrul 
Bannik din Kiev. Locul patru a re
venit maestrului Hasin (Moscova).

TURUL CICLIST 
AL R. B. BULGARIA

Joi începe la Sofia cea de a X-a 
ediție, jubiliară, a turului ciclist al R.P, 
Bulgaria, competiție care angrenează 
în acest an rutieri de valoare dim mai 
multe țări ale Europei- Astfel, și-au 
anunțat participarea selecționate de 
cicliști din Belgia, R.D Germană, Da
nemarca, R.P. Polonă, Olanda și R P.F, 
Jugoslavia- Nencio Hristov, Boian Ko- 
tev, Stoian Gheorghiev, Dimităr Kotev 
și Ivan Todorov vor alcătui prima re
prezentativă a R.P. Bulgaria- In afară 
de aceasta ciclismul bulgar va mai fi 
reprezentat prin numeroase alte echipe, 
ale asociațiilor, cluburilor și regiuni
lor Anul acesta turui ciclist al R- P. 
Bulgaria se va desfășura de-a lungul 
a 10 etape mă-sufîn-d aproape 1500 km 
(T.H.).

(M. Pop, L. Szabo, Gh. Ioniță, B. Pre- 
descu, M. Cernescu, V. Szabo, I. Popa, 
St. Iancovici, M. Dănescu) au avut o 
comportare bună, ei terminînd cursa 
fără să primească nici o penalizare. 
Deoarece cursa s-a terminat tîrziu, la 
ora cînd am luat legătura telefonică 
cu Bad Aussee nu se stabilise cla
samentul primei etape.

vegia, Austria, Suedia, Elveția șt 
Spania.

La turneul final al competiției vor 
participa 12 echipe, care vor fi cunos
cute după desfășurarea întîlnirilor pre
liminarii programate între 1 decembrie 
I960 și 15 ianuarie 1961. Repartiția: 
pe grupe a echipelor va fi făcută la 
sfîrșituf acestei luni cu ocazia congre
sului federației, care va avea loc la 
Liege. (Agerpres).

ces, vor căuta ca la Atena, pe teren 
propriu, în fața compatrioților lor, să 
recucerească supremația balcanică în 
atletism, pe care au deținut-o constant 
pînă în 1940. Sportivii iugoslavi sînt 
desigur și ei dornici să obțină re
vanșa. Atleții bulgari năzuiesc să ree
diteze frumosul lor succes obținut cu 
doi ani în urmă la Sofia.

Sîntem convinși că în această am
bianță de frumoasă rivalitate sportivă 
atleții noștri vor ști să-și mobilizeze 
forțele, vor pune în valoare întreaga 
lor măiestrie, vor lupta cu patriotis
mul care-i caracterizează, pentru a 
realiza un rezultat pe măsura înaltu
lui prestigiu sportiv de care se bucură 
patria noastră în întreaga lume.

Din toată inima le urăm succes de
plin I

F O T B
TORPEDO MOSCOVA 

S-A DISTANȚAT

In cea de a patra etapă a turneului 
final al campionatului U.R.S.S., pen
tru -locurile 1—6 Torpedo Moscova a 
obținut o nouă victorie, întrecînd cu
2—0 pe dinamoviștii din Kiev după un 
-meci în care a avut tot timpul iniția
tiva. Gu această victorie, Torpedo Mos
cova s-a distanțat cu 3 puncte față 
de Dinamo Kiev și Dinamo Moscova. 
Campionii unionali, dinamoviștii din 
Moscova, au cîștigat în deplasare:
2— 0 cu S.K.A. Rostov. In cel de al 
treilea meci al etapei s-ait întîlnit 
echipele moscovite T.S.K.A. și Loko
motiv. Militarii au cîștigat cu scorul 
de 2—1, aceasta fiind prihia lor vic
torie în turneul final. Clasament: 
Torpedo 7 p, Dinamo Kiev și Dinamo 
Moscova 4 p, Lokomotiv Moscova,
S.K.A. Rostov și Ț.S.K.A. — 3 p.

In turneul pentru locurile 7—12 
Admirailteeț Leningrad a întrecut cu
3— 1 pe Spartak Erevan, iar Avangard 
Harkov a terminat la egalitate (0-K)) 
cu Aripile Sovietelor Kuibîșev (pen
tru locurile 13—18).

START tN CAMPIONATUL 
R P. BULGARIA

A început campionatul bulgar, edi
ția 1960—1961. In acest an participă 
la această competiție 14 echipe. Noile 
promovate sînt: Beroe (Stara /ago
ra), Ciornoe more (Varna) și Marek 
(Stanke Dimitrov). Principalele preten
dente la titlul de campioană, care și-au 
disputat întîietatea și anul trecut, 
Ț.D.N.A. și Levski, s-att întîlnit în 
prima etapă. Cu 1—0 au cîștigat 
fotbaliștii echipei Levski. Alte rezul
tate : Lokomotiv Sofia — Spartak 
Sofia 2—1, Dunav Ruse — Spartak 
Plovdiv 2—0, Botev Plovdiv — Be
roe Stara Zagora 3—0, Spartak Var
na — Marek Stanke Dimitrov 0—0,

Noi recorduri europene 
la natație

înotătorii japonezi care au parti
cipat la J O de la Roma au evoluat 
la Budapesta în cadriil unui concurs 
desfășurat ia bazinul de pe insula Mar
gareta. In proba de 100 m liber vic
toria a revenit campionului maghiar 
Gyula Dobay cu timpul de 55,9 sec. 
Alte rezultate înregistrate: 100 m
spate masculin: Tomita (Japonia) 
1:03,5; 200 m bras femei: Killerman 
(R.P. Ungară) 2:52,9; 100 m fluture 
femei: Egervari (R.P. Ungară) 1:15,3. 
In meciul de polo echipa R P. Ungare 
a învins cu scorul de 12—2 selecțio
nata Japoniei.

In proba de ștafetă 4 x 100 m liber 
bărbați echipa R.P. Ungare a stabilit 
un nou record european cu timpul 
de 3:46:9. De remarcat că în această 
ștafetă Dobay a înotat 100 m liber în 
55,7 sec. (nou record european). (Ager
pres) .

Josef Kozak despre campionatul mondial de volei
Josef Kozak este una dintre cele mai 

cunoscute figuri ale voleiului mondial. 
De 7 ani ani antrenor al echipei mas
culine a R. S. Cehoslovace, Kozak a 
avut un mare rol în afirmarea voleiu
lui dîn țara sa pe plan mondial. Sub 
îndrumarea lui, reprezentativa mascu
lină cehoslovacă a reușit în 1955 la 
București și în 1958 la Praga să cu
cerească titlul de campioană a Eu
ropei, iar în 1956, la Paris, și pe 
cel de campioană a lumii. Kozak ne-a 
vizitat cu prilejul turneului internațio
nal de la Constanța. Am discutat 
— nu de mult, cu el — despre vii
torul campionat mondial.

— Ce părere aveți despre cam
pionatul mondial masculin din 
Brazilia ?

— Cei patru ani care au trecut de 
la ultima ediție și-au pus amprenta 
și asupra voleiului. Eu nu sînt de 
acord cu cei care spun că voleiul a 
cunoscut în acest timp o stagnare. 
Dimpotrivă, după mine, clasa mondială 
a voleiului a crescut în acest interval. 
Ca urmare, dacă noi am cucerit la 
Paris titlul mondial fără a suferi vreo

AL E> E
Minior Dimitrovo — Ciornoe more 
Varna 1—0, Septemvri — Slavia So
fia 1 — 1,

PRIMA ETAPA IN R.P.F.
IUGOSLAVIA

Duminica trecută s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului iugoslav 
ediția 1960—1961. Iată rezultatele în
registrate : Radnicki — Sarajevo 4—1, 
Split — Partizan 2—4, Dinamo — 
Vojvodina 2—4, Rijeka — Vardar 
2—0, O.F.K. Beograd — Haiduk 
Split 1 — 1, Velej — Steaua Roșie 
Belgrad 2—2. Noile promovate în pri
ma divizie sînt echipele Split și Var
dar.
PRIMA HMFRINGERE A LUI RAPID 

VIENA
A patra etapă a campionatului Aus

triei a furnizat o inare surpriză. Ra
pid, a suferit o înfrîngere în deplasa
re la Schwechat. Gazdele au cîștigat 
cu 3—2, după ce la pauză conduceau 
cu 3—0 I Tot duminică, Wiener Neus
tadt a învins la Salzburg echipa loca
lă Austria cu 3—0, iar Dornbirn și 
Wacker și-au împărțit punctele : 2—2. 
Celelalte întîlniri ale etapei s-ati dis
putat sîmbătă : W.AC. — Graz 2—2, 
Wiener Sportklub — L.A.S.K. 6—6, 
Simmering — Austria Viena 0—3, 
S.V.S. Linz — Vienna 1 — 1. Conduce 
noua promovată Schwechat cu 7 
puncte. Urmează în clasament: Aus
tria Viena, W.AC. și Rapid, fiecare 
'u 6 puncte.

IN FRUNTE — TOTTENHAM

In Anglia s-au desfășurat pînă acum 
nouă etape ale campionatului primei 
ligi profesioniste. Un șir neîntrerupt 
de victorii a obținut pînă acum echipa 
londoneză Tottenham, care sîmbătă a 
dispus de Leicester cu 2—1. Scorul 
etapei l-a realizat Arsenal, care a 
marcat 5 puncte în poarta lui New
castle, fără să primească vreunui. Alte

PENTRU MARILE VICTORII REALIZATE

Numeroși sportivi sovietici au fost distinși 
cu ordine și medalii ale U R.S.S.

Printr-un decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. un mare 
număr de sportivi sovietici au fost de
corați cu ordine și medalii ale U.R.S.S. 
pentru evoluția plină de succes la cea 
de a XVII-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară și la cea de a VIII-a a 
J.O. de iarnă, precum și pentru per
formanțe deosebite obținute în acest an.

Astfel, un număr de 10 sportivi au 
fost distinși cu Ordinul Lenin: Piotr 
Bolotnikov, Jurii Vlasou. Evghenii Gri- 
șin, Viktor Kapitonov. Vera Krepkina, 
Tamara Press, Antonina Seredina, Ro
bert Savlakadze, Boris Sahlin, Lev 
Iașin. Ordinul Drapelul Roșu al Mun

înfrîngere, nu e sigur că acest lucru 
se va mai întîmpla la Rio de Janeiro. 
Adică nu cred că echipa de pe primul 
loc va mai scăpa neînvinsă. Aceasta 
fiindcă o serie de reprezentative care 
la Paris s-au situat pe planul al doi
lea, au făcut mari progrese între timp 
și le-au ajuns pe cele care atunci 
erau fruntașe. Nivelul voleiului mon
dial a crescut în ansamblu.

— Ce echipe credeți că-șî vor 
disputa locurile fruntașe ?

— Dintre cele europene, în primul 
rînd formația Uniunii Sovietice, care 
și-a regăsit cadența și se apropie cu 
pași mari de valoarea sa din 1949— 
1951. Un cuvînt important va avea de 
spus și echipa țării dv. dacă se va 
prezenta mai bine decît a făcut-o la 
Constanța. Apoi, dați-mi voie să so
cotesc printre pretendentele la un loc 
fruntaș și echipa R. S. Cehoslovace. 
Dintre formațiile din alte continente, 
cea mai bine pregătită mi se pare 
echipa Braziliei, care nu numai că 
joacă pe teren propriu, dar în ultimul 
timp a făcut mari progrese. In Bra
zilia voleiul este un joc foarte popu-

GLOB
rezultate : Aston Villa—Manchester 
U. 3—1, Everton — Boilton 4—3, 
Burnley Birmingham 2—1, Manches
ter C. — Cardiff 4—2, West Brom
wich — Nottingham 2—2, Preston — 
Sheffield 2—2, West Ham — B'ack- 
pool 3—3, Wolwerhanipton — Black
burn 0—0. In fruntea tabelei s-au 
creat distanțe... Tottenham are 18 
puncte, Sheffield 15, Burnley, Everton 
și Wolwerhampton 12.

® In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în U.R.S.S., selecționata 
Canadei a jucat la Harkov cu Avan
gard din localitate. Intîlnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate • 
2—2.

9 Campioana Italiei, Juventus To
rino, și-a adjudecat duminică seara 
pe stadionul San Siro din Milano și 
titlul de cîștigătoare a Cupei. După un 
meci care a necesitat și prelungiri, 
Juventus a întrecut cu 3—2 pe Fioren
tina. De remarcat că finalistele Cupei 
au ocupat în ediția trecută a campio
natului primele două locuri ale clasa
mentului.

® Iu finala care a desemnat pe cîș- 
tigătoarea Cupei Greciei, Olimpiakos 
a întrecut cu 3—0 pe campioana țării, 
Panathinaikos.

e Intr-lin meci retur pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal, reprezentativa Nigeriei a ter
minat la egalitate (2—2) cu selecțio
nata Ghanei. In primul meci, după 
cum se știe, victoria, a revenit Ghanei 
cu 4 — 1.

9 La Oslo s-au întîlnrt duminică 
naționalele Norvegiei și Suediei. In 
mod surprinzător, fotbaliștii norvegieni 
au cîștigat această întîlnire cu scorul 
de 3-1.

® Alte întîlniri internaționale : Ruda 
Hvezda Brno — WAC Viena 3—3; 
Lanerosi — Steaua Roșie Belgrad 
2—0; Reprezentativa orașului Leipzig 
— Selecționata orașului Belgrad 9—2 
(întîlnirea a contat pentru primul tur 
al competiției dotată cu „Cupa orașelor 
expoziție"). Irlanda — Islanda (se
lecționate secunde) 2—1 

cii a fost conferit unui număr de 32 
de sportivi, învingători ai celor două 
Olimpiade, realizatori ai marilor re
corduri și performanțe cu care se mîn- 
drește sportul sovietic. Printre aceștia 
se numără Polina Astahova, Viaceslav 
Ivanov, Vasilii Rudenkov, Elvira Ozo- 
lina, Lidia Skoblikova, Boris Stenin, 
Viktor Tîbulenko ș.a. înalta distincție 
a fost conferită de asemenea antreno
rilor Leonid Homenkov, Gavril Korob
kov, Aleksei Aleksandrov, Maria Fa
deeva, Ivan Manaenko, Leonid Șeleș- 
nev. Aitor 275 sportivi și antrenori 
le-au fost, de asemenea, conferite ord 
dine și medalii ale U.R.S.S.

Iar. Nu știu însă nimic despre echipa 
S.U.A., pe care n-am mai văzut-o de 
la campionatele mondiale din 1956.

■— Ce jucători pregătiți dv. pen
tru Rio de Janeiro ?

— Noi am întinerit în mare parte 
echipa și dintre cei mai vechi mai 
fac parte doar Paldus (cel mai în 
vîrstă: are 34 de ani), Laznicka, 
Paulus, Mușii și Maly. Ceilalți sînt 
numai tineri : Smidl (20 ani), Handlij, 
Veselko, Kriz, Sorm, Humhal, Stolar- 
jik, Kovarik, Sastinka, Golian, Kernel, 
Toman. Echipa are o medie de vîrstă 
între 26—27 ani și o înălțime medie 
de 1,85 m.

M. T.

PE SCURT
® Au luat sfîrșit campionatele inter- 

naționale de tenis ale S.U.A., desfășurate 
la Forrest Hills, iîngă New York. In 
finala de simplu masculin, australianul 
N. Fraser l-a întrecut din nou pe com
patriotul său IL Laver în trei setur : 
6—4, 6—4, 10—8. La femei, o 
surpriză : Maria Bueno (Brazilia) a fost 
învinsă de Darlene Hard (S.U.A.). Sco
rul : 6—3, 10—12, 6—4.

• Cunoscutul automobilist britanic 
Donald Campbell a suferit un grav acci
dent în timpul uneia din tentativele de 
doborîre a recordului mondial absolut 
de viteză, pe care le efectua pe fundul 
unui lac sărat din statul Utah (S.U.A.). 
Campbell este internat în spital, iar 
mașina sa — „Pasărea albastră” — 
complet distrusă.

® Ciclistul italian Ercole Baldini a 
cîștigat Marele premiu al națiunilor 
(contracronometru), desfășurat la Paris. 
El a acoperit distanța de 108 km în 2h 
23:8,0 (medie orară 42,334 km.).

o In turneul internațional de șah 
de la Marianske Lazne, după trei runde 
conduc Ghițescu (R.P. Romînă) și 
Pachman (R.S. Cehoslovacă) cu cîte 
2l/2 p fiecare. In runda a treia Ghi
țescu l-a învins pe jucătorul cehoslovac 
Ujtelki.

® Inotătoarea suedeză Jane Cede- 
qttisf a stabilit un nou record mondial 
în proba de 1.500 m liber: 19:23,6 (ve
chiul record era de 19:25,7 și apar
ținea australiancei lisa Konrads).

a S-a stabilit ca viitoarea ediție a 
campionatelor mondiale de patinaj ar
tistic din anul 1961 să aibă loc la 
Praga, iar campionatele europene de 
patinaj artistic — în februarie, la 
Berlin. Campionatele mondiale de 
hochei pe gheață sînt programate între 
2—12 martie, în Elveția.

a Tradiționalul cros internațional 
(6 km) organizat de ziarul „Rude 
Pravo" din Praga a fost cîștigat la 
această ediție de atletul Honecke (R.D- 
Germană) cu timpul de 17:14,0.

a Intr-un meci internațional feminin 
de baschet, la Strassbourg, echipa 
Graffenstenden a învins cu scorul 
de 61—56 (29—25) echipa A.Z.S.
Varșovia.


