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Au început Jocurile Balcanice de atletism

£ia JKanoliu, Crista Jfaksai, Zoltan Vameș 
și Constantin grecescu învingători în prima zi de întrecere

ATENA, 23 (prin telefon de la tri
misul nostru). Joi seara, în prezența a 
peste 30.000 de spectatori, a avut loc 
pe stadionul Panathinaikos (același care 
a găzduit acum 30 de ani prima edific 
a acestei tradifionale competiții) festivi
tatea de deschidere a ediției jubiliare 

focurilor Balcanice de atletism.
In -sunetele unui marș intonat de o fan- 

țfară de peste 400 de persoane, ceremonia 
a început cu ridicarea steagului Jocurilor 
'Balcanice. A urmat defilarea echipelor 
participante. Delegația R. P. Romîne a 
făcut o impresie deosebită prin ținuta sa 
exemplară și a fost primită de spectaloti 
cu vii aplauze. Drapelul țării noastre a 
fost purtat de atletul Alexandru Bizim, 
iar in fruntea coloanei noastre au dc- 
'filat cei doi căpitani de echipă : Ilie 
Savel (lotul masculin) si Iolanda Ba
laș (lotul feminin).

După defilare, atletul grec Paiuțas a 
făcut un tur de onoare pe stadion, pur- 
tînd o flacără olimpică. In acordul im
nurilor țărilor participante au fost ridi
cate drapelele, apoi atletul grec Skurtis 
a depus jurămîntul balcanic. A urmat 
'citirea listei primilor campioni balcanici 
(ediția din 1930).

După aceea au luat cuvîntul conducă
tori ai fiecărei delegații.

Dl. Nikolaidis, președintele federației 
'de atletism din Grecia, a făcut un istoric 
al Jocurilor și a trecut în revistă pe 
primii campioni balcanici. Din partea de
legației romîne a vorbit tov. Anton Tatu 
'Jianu, vicepreședinte al U.C.F.S., al cărui 
discurs a fost aplaudat cu multă căldură.

★
Peste 50-000 de spectatori au luat 

Ioc vineri seara în tribunele de mar
mură ale stadionului Panathinaikos, 
pentru a asista la întrecerile primei 
zile.a ediției jubiliare a Jocurilor Bal- 
carfice de atletism- Conform așteptă
rii , majoritatea probelor au prilejuit 
dispute echilibrate, spectaculoase, în
cheiate cu rezultate de valoare.

Reprezentanții țării noastre au cu
cerit în această primă zi de întreceri 
balcanice 4 titluri prin Lia Manoliu. 
Crista Maksai. Zoltan V-amoș și Con
stantin Grecescu. Fetele noastre au 
fost la înălțime, conducînd autoritar 
în clasamentul pe echipe. La băieți, 
în schimb, cu excepția celor doi cam
pioni, ceilalți atleți ai echipei noastre 
nu s-au prezentat la nivelul posibili
tăților.

CLASAMENTE: Femei. 1- R.P. Ro
mînă 31 p; 2- Iugoslavia 15 
garia 11 p; 4. Turcia 6 p.

Bărbați. 1. Iugoslavia 60 
cia 32 p; 3. R P. Romînă 25 
garia 22 p; 5- Turcia 8 p.

LIA MANOLIU, PENTRU A 
OARA CAMPIOANA BALCANICĂ

daliei de bronz la J.O., Lia Manoliu, 
a confirmat așteptările. Cu un foarte 
valoros 52,09 m realizat din prima 
încercare (ca la Roma!) ea a cuce
rit fără emoții, pentru a treia oară 
consecutiv, titlul de campioană bal
canică. Rezultatul corectează totodată 
cu aproape 3 m recordul balcanic sta
bilit de Lia anul trecut la București.

Excelentă comportarea celeilalte re
prezentante a țării noastre, Olimpia 
Oataramă care, cu 49,05 m (din a 
5-a aruncare) a obținut un promiță
tor record personal. Ea a mai avut o 
aruncare foarte bună, a 4-a: 48,06 m.

In aceste condiții, fosta campioană 
balcanică, Virginia Mihailova, deși la 
nivelul formei sale cele mai bune din 
acest sezon, a trebuit să se mulțu
mească cu locul 3. Iată rezultatele:

1. Lia Manoliu (R) 52,09 m — 
campioană balcanică, record balcanic;

Olimpia Cataramă (R) 49,05 m; 
Mihailova (B) 47,53 m; 4. Hudo-

Ieri, pe stadionul Panathinaikos, 
Lia Manoliu a adăugat un nou suc
ces șirului, de victorii din acest se
zon. Ea 4 devenit pentru a treia 
oară consecutiv campioană balcanică 
la 'aruncarea discului cu 52,09

NEW YORK 23 (Agerpres). — TASS transmite:
Pentru cea de-a i5-a sesiune a Adunării Generale ziua de» 

23 septembrie a fost o zi mare. în ședința plenară de dimi
neață a luat cuvîntul conducătorul delegației sovietice Nikita 
Sergheevici Hrușciov, președintele Consiliului de AYiniștri aii 
U.R.S.S.

Această cuvîntare a fost mult așteptată. Ea a fost anunțată 
încă înainte de începerea lucrărilor adunării. Și pe măsura, 
apropierii acestei zile devenea tot mai evident că cuvîntarea 
conducătorului delegației U.R.S.S- constituie un eveniment 
central al sesiunii. Aici se subliniază îndeosebi faptul că toc
mai șeful guvernului sovietic a fost inițiatorul organizării ac
tualei sesiuni la nivelul șefilor de state și guverne. Numeroși 
oameni de stat de frunte au răspuns la această inițiativă și 
participarea lor la lucrările Adunării Generale, după cum a 
afirmat președintele Adunării, Boland, dă celei de-a 15-a se
siuni un caracter excepțional, fără precedent.

Uriașul interes față de cuvîntarea lui N. S. Hrușciov a 
crescut și mai mult și datorită faptului că în ajun în cadrul 
adunării a luat cuvîntul președintele Statelor Unite, Eisenho
wer. Deși presa americană se străduiește să prezinte acest 
discurs ca un fel de „provocare" lansată Uniunii Sovietice 
unii observatori de seamă recunosc că discursul președintelui 
a provocat dezamăgire nu numai în rîndurile delegaților la 
adunare, ci și în rîndurile cercurilor largi ale opiniei publice 
americane. Aici se credea că președintele Statelor Unite va 

i în sfîrșit noi propuneri constructive pentru rezolva- 
celei mai importante probleme a zilelor noastre — pro

blema dezarmării generale și totale. După cum recunoaște 
însă ziarul „New York Times", nici în această problemă și nici 
într-o serie de alte probleme actuale de extremă importanță, 
discursul Iui Eisenhower nu a cuprins nimic nou.

La ora 10,35, ora New Yorkului, șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, a sosit la O.N.U. intrînd în sala de ședințe a 
sesiunii.

La ora 10,40 (ora New York).s-a deschis ședința Adunării 
Generale. A continuat dezbaterea politică generală. A luat 
cuvîntul Kwame Nkrumah, președintele Ghanei.

Președintele dă apoi cuvîntul conducătorului delegației 
sovietice, N. S. Hrușciov.

în liniștea solemnă a sălii izbucnesc aplauze furtunoase 
cînd președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N S. 
Hrușciov, se ridică de la locul său și se îndreaptă spre tribună* 
Ropotul de aplauze continuă pină ce răsună glasul liniștit șl 
ferm al șefului guvernului sovietic.

La ora 10,52 N. S. Hrușciov își începe cuvîntarea.
Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R-S.S., conducătorul delegației sovietice, a fost 
ascultată cu mare atenție și subliniată în repetate rînduri 
de aplauze
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(Continuare în pag. a 7-a)

Mai multă atenție organizării
si desfășurării antrenamentelor de fotbal1» »

V In planul de măsuri menit să ducă la îmbunătățirea activității fotbalistice o deosebită -atenție se acordă munctE 
f de instruire-antrenament. Lichidarea lipsurilor din pregătirea fotbaliștilor și netezirea drumului spre un pro—
\ greș real șl continuu sînt legate de o muncă de antrenament asiduă și conștientă, radical îmbunătățită sub toata- 
t aspectele pe care le ridică această importantă activitate a antrenorilor și fotbaliștilor.
\ Cum se desfășoară antrenamentele echipelor noastre fruntașe 7
C In.ultimul timp am urmărit — în lumina măsurilor luate în această direcție — numeroase ședințe de pre

<1 'gătire ă - fotbaliștilor din categoriile lAr și B. Am făcut cu acest prilej citeva constatări — și bune și rele — 
pe care le împărtășim cititorilor noștri 

'în rîndurile de mai jos, o dată cu a 
serie de observații ale unor antrenori 
liederali, care au urmărit astfel' 
țde antrenamente, în cadrul activității 
-lor de control și îndrumare.

Jucătorii să depună mai 
mult efort!

Mîine, pe stadionul Republicii

Festivalul cultural-sportiy al tineretului
se Încheie printr-o grandioasă manifestație sportivă 

Reprize de gimnastică, întreceri cicliste, demonstrații de călărie, fotbal 
in nocturnă și... sosirea cicliștilor din Turul R.P.R. în același program

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUA ZILE

9,Sîmbătă 24 septembrie: ora 
stadion Panathinaikos, decatlon, 
pentatlon femei; ora 16, stadion 
Panionios, suliță (b); de la ora 
18, stadion Panathinaikos: 80 m g, 
lungime (f), 200 m (b) serii, 200 
m (fj serii, 1.500 m, 110 m g (se
rii, greutate (f), 400 m (b) serii, 
200 m (f) finală, 3000 m obst., 
4x100 m (b).

Duminică 25 septembrie: ora 9, 
stadion Panathinaikos, pentatlon 
(f); ora 15 plecarea la maraton pe 
tradiționalul traseu Cîmpia Marat- 
honului-Atena; de la ora 18, sta
dion Panathinaikos: prăjină, disc 
(b), înălțime (f), 200 m (b) fina
la, 400 m (f) serii, 110 m g finala, 
80 m g (finala), 400 m (b) fi
nala, triplu salt, 400 m (f) finala, 
5000 m, 4x100 m (f), 4x400 m. Ora 
21: festivitatea de închidere.

U.

închiderea festivă a Concursului cul- 
turaț-sportiv al tineretului din Capita
lă, competiție ce a angrenai mase 
largi de tineri și tinere din uzine, fa
brici, instituții și școli, va avea toc 
tnîine, cu începere de la orele 18, pe 
stadionul Republicii.

Această manifestație a sportivilor 
bucureșteni va constitui o adevărată 
sărbătoare a tinereții. Programul bo
gat și variat va fi deschis de către 
12 buciumași și 16 trompeți. Nu vor 
fi încă stinse acordurile tulnicelor și 
ale trompetelor și își va face apari
ția impozanta coloană a celor peste 
4000 de participant!. Veți recunoaște 
printre ei pe sportivii care s-au între
cut în cadrul diferitelor discipline spor
tive cît și pe membrii numeroaselor 
ansambluri cultural-artistice ce s-au 
întrecut pe scenele Capitalei.

Primul ansamblu de gimnastică 
ce-și va face apariția pe gazonul sta
dionului va fi acela al tinerelor spor
tive din raionul Tudor Vladimirescu. 
Va urma repriza tinerelor de la cele 
două șeo-lii sportive de elevi din Ca
pitală intitulată „Umbreluțele". Specta
torii vor avea apoi ocazia să vadă 
pe cei peste 800 de tineri și tinere 
care vor prezenta un frumos și bogat 
program de dansuri populare romî- 
nești. Va fi apoi rîndul cicliștilor și 
al călăreților să-și arate îndem'narea 
și măiestria în cadrul unor demotu

strații care vor fi mult gustate de 
public. Vor urma din noii elevele șco
lilor sportive care vor prezenta 
„Cercurile olimpice" și „Flori, pentru 
voi I". Nici elevii nu vor rămine mai 
prejos. Ei vor înfățișa o panoramă a 
sporturilor, o frescă vie „pictată" pe 
fondul verzui al stadionului.

Regruparea sportivilor, reapariția 
ansamblului de gimnastică și cei 20 
de sportivi și dansatori cu torțe ar- 
zînde vor îndride programul festiv 
finalei Concursului cuitural-sportrv 
tineretului din Capitală, după ce

al 
al 
se

(Continuare în pag. a 2-a)

Sportivii <lin raionul Gh Gheorghiu-Dei s-au pregătit ca multă atenție pentru ser
barea cultural-sportivă care va avea loc duminică

Foto; T. tloilra

Noii antrenori ai Rapidului, I. MihăJ- 
rilescu și St. Filote, și-au dat seama 
-de la început că în munca de instrui
re și educație cu jucătorii au multe 
șde făcut, atît pentru a remedia o serie 
•de deficiențe, cit și pentru a crea, 
premisele creșterii calității jocului e- 
chipei. In acest scop, tirmînd indica
țiile federației, ei au pornit la drum 
prin mărirea numărului și duratei an
trenamentelor.

In conținutul antrenamentelor ei au 
(folosit mijloace care să ducă la îm
bunătățirea pregătirii fizice (și în 
special rezistența și rezistența în regim 
de viteză), la perfecționarea procedee
lor tehnice de bază, adaptate la jocul 

'în mișcare, la organizarea jocului echi
pei în ansamblul ei (apărare-atac) 
și la aplicarea concepției de joc. Re
zultatele muncii noilor antrenori au în
ceput să apară și acest lucru s-a vă
zut în partida cu C.C.A.. mai ales 
în repriza a doua. Desigur însă, că 
munca nu-i terminată și că mai sînt 
de făcut multe și în primul 
pentru a face mai activă, mai 
știenbă participarea jucătorilor la 
gătiră.

Mulți dintre jucători nu sînt 
obișnuiți cu pregătiri intense, de 
gă durată, ceea ce a făcut pe 
să creadă că nu pot face față 
antrenament mai lung și mai ., 
Acest lucru a fost lămurit curînd. An
trenorii Mihăilescu și Filote au cerut 
sprijinul a doi medici sportivi, care

(Continuate in pa£y a
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UN REUȘIT COLOCVIU CU CADRELE DIDACTICE ALE $COLU Festivalul cultural - sportiv al tineretului se încheie
SPORTIVE DE ELEVI

Conducerea Școlii sportive^ nr. 2 din 
Capitală a organizat acum câteva zile, 
în preajma începerii noului an de în- 
văjămînt, un colocviu pedagogic cu 
cadrele ei didactice. Deocamdată teo
retic. Nădăjduim că pe viitor și 
practic.

Intîlnirea aceasta pregătitoare a 
proîesorilor a avut loc timp de trei 
zile în atrăgătorul cadru al Snago- 
vului. Baza seminarizării au consti
tuit-o două referate prezentate de 
conducerea școlii (tovarășii profesori 
Constantin Popescu și Romulus Spi" 
rescu) și intitulate „Aspecte metodice 
în procesul de instruire sportivă" și 
„Despre importanta activității educa
tive și organizatorice". După cum se 
poate constata, temele au fost cuprin
zătoare, referindu-se la complexa ac
tivitate a Școlii sportive de elevi. Ele 
au dat cursanjilor posibilitatea de a 
face un adevărat tur de orizont al 
vastului cîmp de cunoștințe teoretice 
de specialitate. Examinarea care a ur
mat prezentării referatelor a dovedit 
că profesorii și-au asimilat temeinic 
toate cunoștințele, că ei sînt gata să 
le pună cu succes în practică, din 
prima zi de școală. Dintre cei care 
s-au străduit să dea cele mai bune 
răspunsuri cităm pe profesorii Vale
ria Pascal, Victor Cojocaru, Maria 
Miclea-Simion, Vasile Popescu, Maria 
Baciu, Mircea Stănculescu, Ileana 

Georgescu, Cornel Bîrsănescu, Iosif 
Pugliese etc.

Un moment important al acestei 
sesiuni ad-hoc de „examene" l-a con
stituit discutarea și definitivarea pla
nului de muncă, îmbogățit cn obiec
tive noi, interesante. De pildă, în 
anul școlar 1'330—1961 vor fi intro
duse pentru prima dată, Ia admitere, 
norme de control în examenul prac
tic pe diferite discipline sportive. Ast
fel, în decurs de aproape trei săptă
mâni Școala sportivă de elevi nr, 2 
va primi în cadrul ei un număr de 
650 de elevi, selecționați cu grijă din 
masa celor 10.000 care vor fi exami
nați. Pentru perioada vacanțelor s-a 
stabilit, de asemenea, ca elevii să

nr. 2 DIN CAPITALĂ
facă o practică de specializare în di
verse localități unde profesori și an
trenori cu o bogată experiență le vor 
da îndrumări corespunzătoare. Plină 
de perspectivă este și dorința condu
cerii celor două școli sportive de 
elevi din Capitală de a pregăti mari 
ansambluri de gimnastică și jocuri. 
Evoluția unui astfel de ansamblu va 
putea fi urmărită duminică și luni, în 
nocturnă, pe stadionul Republicii. 
Inițiativa va fi extinsă și la alte mari 
centre școlare, pentru documentare 
fiind invitați la serbarea de pe sta
dionul Republicii reprezentanții școli
lor sportive de elevi din întreaga 
țară.

Intîlnirea profesorilor de educație 
fizică ai Școlii sportive nr. 2 desfășu
rată la Snagov a avut și un epilog 
original, pe care-1 recomandăm în ca
zul unor acțiuni asemănătoare. Este 
vorba de un concurs gen „Cine știe, 
câștigă!", cu întrebări de o largă di
versitate, plecind de la regulamentele 
de organizare, până Ia probleme de 
cultură generală, legate — firește — 
de sport. Bine condusă, această nouă 
examinare a dovedit din partea con- 
curenților promptitudine și perspica
citate, siguranță în cunoașterea pro
blemelor de specialitate.

Forma atractivă a colocviului, pro
blemele variate luate în discuție, in
teresantele puncte incluse în planul 
de muncă, au asigurat succesul în
tâlnirii de la Snagov. Desigur că ci
frele și obiectivele propuse aci vor 
prinde viață în lunile care urmează, 
angrenînd în activitatea sportivă un 
număr cît mai mare de tineri și ti
nere. Aflăm că, paralel, Școala spor
tivă de elevi nr. 1 din Capitală și-a 
pregătit în mod aproape asemănător 
noul an de învățămint. Sîntem con
vinși că Ministerul Învățământului și 
Culturii,, prin direcția de resort, va 
sprijini dezvoltarea acestei utile me
tode de pregătire a cadrelor didac
tice, pentru ca ea să devină o obiș
nuință în preocupările tuturor școlilor 
sportive de elevi din țara noastră.

T. N.

(Urmare din pag. 1) 
va da citire mesajului de pace al ii-: 
neretului din București.

înainte de începerea festivității de 
închidere a Concursului culturaj-spor- 
tiv al tineretului Capitalei se așteap
tă sosirea cicliștilor din „Turul 
R.P.R.", aproximativ, în juruil orei 17.

După terminarea programului cui-: 
tural-sportiv de pe stadionul Repu
blicii, mai precis la orele 20,15 va avea 
loc jocul de fotbal în nocturnă din 
cadrul categoriei A între echipele Di* 
namo București și Știința Timișoara. 
In pauza meciului de fotbal va avea 
loc o demonstrație de călărie — șta
fetă pe iui traseu cu obstacole la care 
vor participa echipe de juniori și se-: 
niori.

Pe planul 
față de

Spectatorii admiră pe jucătorul de 
popice nu numai după precizia și 
eleganța cu care lansează bila, ci 
și după comportarea corectă, dis
ciplinată, pe care o are in timpul 
întrecerii. Sînt sportivi care pur șl 
simplu nu concep ca in lupta tine
rească de pe arene să-și facă loc 
neregularitățile. De pildă, pe popicarul 
Petre Purje, lăcătuș mecanic la rafi
năria din Cimpitia, nu l-am văzut 
vreodată să fie nervos în timpul jo
cului, el nu și-a manifestat nici
odată supărarea dacă a fost învins. 
Alte exemple? Ileana Antal (U.T.A.), 
Ecaterina Wentzel (Voința Constanța), 
Candida Nicolae (Laminorul Bucu
rești), Carol Zombori (Metrom Or. 
Stalin), Gh. Popescu (Dinamo Craio
va) și C. Antonescu (Rapid București) 
au bunul obicei ca după terminarea 
întrecerii — indiferent de rezultatul 
ei — să siringă mina prietenește ad
versarului, părăsind braț la braț arena 
de joc, in aplauzele spectatorilor. E 
o imagine cu care ne-am obișnuit în 
ultima vreme, o imagine care ilus
trează concepția nouă a sportivilor 
educați și crescuți de partid. Și spor
tivii notați mai sus sînt numai cîțiva 
din numeroșii popicari cu trăsături 
proprii tinerei noastre generații.

Din păcate, mai există jucători și 
jucătoare care supraapreciindu-și ta
lentul, socotesc că nu trebuie să res
pecte disciplina și legile sportivității. 
Eram in trtbuna arenei Cimentul 
București, la finala campionatului re

printr-o grandioasă manifestație sportivă

latSr irt fotografi^, un^grap de- tineri dansatori pe care H>pefi întilni duminică p& 
stadionul Republicii Foto : T. Roibu

iutii, disciplina și respectul 
public și de adversar!

publican cînd cunoscutele jucătoare 
Olimpia Popesca (Constructorul Bucu
rești) și Florica Lăpușan (Rapid Bucu
rești) dovedind lipsuri în educația 
cetățenească, și-au adus reciproc in
jurii. Cearta lor a continuat și in 
holul arenei. Am fost siguri că an
trenorii respectivi vor lua pe loc 
măsuri. Cind am văzut însă că Fer
dinand Popescu și Ion Burduloiu au 
trecut cu vederea ieșirile elevelor lor, 
ne-am dat seama că în secțiile clu
burilor Constructorul și Rapid au 
început să-și facă loc germenii unei

Pe teme educative
morale străine sportului nostru. Pen
tru aceste fapte federația de speciali
tate le-a sancționat exemplar. Florica 
Lăpușan și Olimpia Popescu au fost 
suspendate trei etape din noul cam
pionat republican, iar cei doi antre
nori au primit un sever avertisment 
pentru lipsă de preocupare față de 
educarea sportivelor lor. Un avertis
ment a fost dat și birourilor de con
ducere a secțiilor de popice Construc
torul și Rapid București.

Tot cu prilejul finalei campionatu
lui R.P.R. pe anul 1960, jucătorilor 
Traian Enea și Constantin Pește, 
ambii de la Unirea Roman li s-a luat 
dreptul de a participa la competiție, 
pentru că adesea au venit in stare de

ebrietate la concursuri l Consiliul ds- 
sociației sportive Unirea i-a samă, 

țiouat cu scoaterea din echipă pîndj 
la îndreptare. Și o altă surpriză ne- 
plăcută: tinăra campioană a țării:
Ținea Balaban (Rapid București) aș 
început să alunece pe panta pericu-v 
loasă a îngimfării, absentind nemotivaE 
de la ședințele de antrenament. Con-, 
ducerea clubului i-a dat un serios 
avertisment. .s'**

Cu unii dintre acești sportivi am 
stat de vorbă și ne-am dai seama ca 
abaterile lor i-au frănuntat mult. Iată 
ce ne-a spus Florica Lăpușan: „Re
cunosc că am avut o atitudine neco* 
respunzătoare cu ținuta unei maestre 
a sportului, că am. adus o pată clu
bului Rapid din care fac parte. Acum,- 
cind mă gîndesc la cele întimplate; 
regret din suflet ieșirea mea nervoasă 
și necugetată. Analiza comportării mele 
de către F.R.P. mi-a arătat că trebuie 
să mă schimb, că trebuie să mă lupt 
din toate puterile pentru ca să-mi 
recapăt respectul tovarășilor mei. Mă 
angajez să caut ca în cel mai 
scurt timp să fiu un exemplu în. 
producție, iar pe arenele de joc mă 
voi strădui să am o conduită irepro
șabilă."

Sîntem convinși că și ceilalți spor-, 
tivi și sportive pot și trebuie să-și 
ia asemenea angajamente pe care au 
datoria să le îndeplinească cil mai 
curind.

TR. 1OANIȚESCU

Povestire de IOAN GRIGORESCU
(Urmare din nr. 3689)

Au ieșit în drum, au apucat-o spre riul Sola, unde se vedea 
că locul e pustiu. Era o înserare de iulie, cu cer înalt pe care 
începeau să licărească stele, cu un apus vinețiu in care se 
stingeau ultimele vîivătăi întârziate prinse din urmă de noapte.

Staszek aștepta să audă piedica revolverului ridieîndu-se și 
apoi bubuitura focului. Pășea tot mai încredințat că dintr-o 
clipă într-alta aceasta va sparge liniștea înserării și îl va mîn- 
tui de toate. Cind au ajuns la o distanță bună de lagăr, Geba
uer l-a strigat :

— Ascultă, silezianul© î Trebuie să ne despărțim. Ai tai au 
murit de mult, tu ai avut noroc că ești im mare boxer. Dar 
trebuie să recunoști, în fața mea te pleci. Nu mai am ce învăța 
de Ia tine. Vreu să mă descotorosesc de tine. Ai la dispoziție 
cincisprezece minute. Poți să fugi. Da, da, poți să evadezi. Ain 
o sută douăzeci de cîini lupi și ‘șase sute de SS-iști. Dar nu 
voi da alarma decît după cincisprezece minute. Dacă te găsesc, 
și pînă acum mie nu mi-a scăpat nici unul, știi ce te așteaptă... 
Dacă nu, deși eu sînt sigur că o să ne revedem peste cinci
sprezece minute, drum bun și să nu uiți, trebuie să te aperi 
mai bine cu stingă, te Lași prea des descoperit, deși îți spun 
drept, in jocul tău de picioare numai un adevărat maestru 
te poate egala.. Hai, dă-i drumul !.,.

Staszek zîmbi amar. Bănuia că totul e un truc și, intr-un 
anumit fel, ii era recunoscător neamțului că i-a creat această 
iluzie Știa că arta de a-și induce victima în eroare era una 
din primele virtuți ale SS-iștilor. A făcut cîțiva pași și a aștep
tat. Din clipă în clipă trebuia să audă bubuitura. Ori poate cel 
împușcat nici nu mai aude așa ceva, nu mai ar© timp cind 
să audă, glonțul străbate distanța cu o viteză mai mare decît 
cea a sunetului, A așteptat aproape un minut. 11 enerva acea
stă tăcere. Vroia să se termine odată, după mascaradele de 
patrusprezece luni, aceasta trebuia să fie mai simplă și chiar 
mai puțin tragică. S-a întors. Gebauer era departe, mergea 
spre lagăr. Abia atunci Staszek a înțeles că neamțul nu glu
mise. Planul hitleristului era diabolic. Nu mai avea ce face. 
Trebuia să încerce. O ultimă posibilitate, un vis, o amăgire, 
dar mai reale ceva decît orice vis, orice amăgire de libertate. 
Abia atunci a înțeles Staszek ce vroia să spună neamțul prin 
cîștigarea „cupei libertății**.

A țișnit din loc ca de pe jeratic. A fugit mîncînd pămân
tul, ca un zălud, departe, cît mai departe de locul acela unde 
avea să fie curind, numai peste un sfert de ceas, întors cu 
forța, dar avea cincisprezece minute de libertate și acestea tre
buiau trăite cu toată ființa. Nu credea nici o clipă că va 
scăpa. Nu putea ajunge prea departe. Cel mult pînă la rîu, 
de unde începea câmpul deschis pe care vroia să cadă. Știa că 
va muri acolo, pe cîmp, și lucrul acesta i se părea egal cu 
libertatea. Dar a fugit. A trecut rîul Sola înot, s-a aruncat în 
stufăriș, intr-un loc a frământat mlaștina, încercînd să lase 
urmele Unei cufundări in mîlul adine, vîscos. S-a întors apoi 
la rîu, a mers o bucată bună de drum numai prin apă, pentru 
a-și ascunde urmele de mirosul cîinilor, a runt o trestie și-a 
făcut din ea o țevută subțire, spărgîndu-i miezul nodurilor cu 
o nuielușă de răchită și mergind mai departe prin apă» a 
așteptat să audă sirenele de alarmă din lagăr sunînd. I s-a 
părut că trecuse o veșnicie de cind șe despărțise de Gebauer, 
în realitate nu trecuseră nici cinci minute. Cum a intrat pe 
poarta lagărului, Gebauer a dat alarma. Și* înainte ca Staszek 
să se cufunde in apă. văzduhul a fost înviorat de vaierul sire
nelor. A auzit apoi lătratul cîinilor. strigătul SS-iștilor, a văzut 
sclipind lanterne în noaptea tot mai densă, i-a simțit pe hăitui- 
tori pe urmele lui căutîndu-1, cercetând metru cu metru locul 
pe unde pașii lui lăsaseră o urmă cît de cît perceptibilă mim-
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sului fin al cîinilor. I-a văzut trecînd rîul, căutîndu-1 pe partea 
cealaltă, chemîndu-și clinii din mlaștina unde se tăvălise pen
tru a-i face să creadă că se scufundase. Cind i-a simțit aproape 
de locul unde se ascunsese, s-a cufundat în apă, într-o viroagă 
au în că de lingă mal și ținîndu-se afund între rădăcinile unei 
sălcii a început să respire prin țeava subțire de trestie. Mai 
departe, n-a mai auzit și ib-a mai văzut nimic. Abia intr-un’ 
târziu — i se păruse că stătea sub apă de un veac, — a îndrăz
nit să-și scoată capul. Era noapte adâncă și liniște. In depăr
tare, lagărul adormise. Doar din cind în cind. in susul râului, 
luciul apei reflecta strălucirea de o clipă a unui reflector ?caro 
se -rotea peste .pământ, căutând bezmetic.

Numai în a doua noapte a îndrăznit să-și părăsească ascun
zătoarea. A mers peste câmpuri, prin păduri, pînă în Silezia 
natală, unde a găsit prieteni vechi care l-au ascuns. Scăpase.

Trage-i tare in stânga, -e mereu descoperit și are inimă 
slabă, namila — îi șoptea la ureche antrenorul. Vezi și 
prinde-1 încă o dată âșa, ca atunci cînd i-ai strigat iui știu 

ce și s-a clătinat pe picioare. Dar cu mai multă forță și, dacă 
■poți, dublează imediat, altfel nu-1 culci. Are puncte ceva mai 
multe, trebuie să-l pui la pămînt. Nu te lăsa prea jos sub pum
nii lui, să nu te lovească în creștet. Aleargă-1 în ring, dan- 
sează-i ceva mai mult în față, trebui© să obosească. Giflie' ca 
o locomotivă, în ultimul minut e al tău. Fii atefot însă la col
țuri, să nu te prindă acolo, că e jale. Pipăie-i burta, dar dacă 
vezi că nu icnește, pu trage mult îp ea, are o adevărată pla
toșă de mușchi. Ai fost bine pînă acum și dacă nu te trimi
tea atunci pe scânduri, îl aveai în mină. Puteai înțr-a treia nici 
să n.u-1 mai atingi. Hai, dă-i drumul !

Chiar în clipa aceea gongul anunță ultima repriză. Lupta 
începu cu și mai multă sete : Staszek ii căuta vechile puncte 
slabe, i le știa doar bine, „le învățase** cu multi ani în urmă, 
Ia Auschwitz.

înțelegea că acum, la această întâlnire neașteptată și mult 
prea îndelung întârziată, venită cind Staszek de mult nu se 
mai gîudea la ea, trebuia lămurit totul. Trebuiau răzbunate 
cele patrusprezece luni de „antrenament", trebuiau răzbunați 
„sacii vii**, cei care primiseră la Birkenau pumnii ucigători ai 
„labei de fier**, cei trimiși la moarte pentru exercițiile Golemu- 
lui, cei ce nu avuseseră „norocul** lui Staszek și se lăsaseră 
rupți de cîinii lupi ori asfixiați în camerele de gazare ale 
Aufichwitz-ului. Parcă numai acum Staszek simțea că luptă cu 
adevărat. Parcă abia acum făcea acea partidă „dreaptă** la care 
fusese solicitat cu atâția ani în urmă. Tribunele vuiau. Antre
norii, atât cel al lui Staszek cît si al Golemului, aproape că se 
urcaseră pe podiumul ringului. Golemul rinjea hidos, înțelegea 
și el că întâlnirea pe care vroise s-o evite atunci cînd a văzut 
cine ii era partenerul, dar nu fusese lăsat de antrenor, era 
mult măi importantă decît își închipuise el. încerca să-l prindă 
pe „silezian" între pumnii lui de fier și, era clar, dacă l-ar fi 
prins, Staszek nu ar mai fi apucat să spună cu cine luptase 
în seara aceea. Dar acesta parcă înțelegea ce ar fi însemnat 
acum o lovitură din partea Golemului, își pusese în joc toată 
priceperea sa, se ferea din calea adversarului care bătea cu 
pumnii aerul ca un toreador într-o coridă cu cel mai fioros 
taur. L-a lovit fulgerător, pe rînd, în fiecare din locurile slabe 
ale Golemului. Lovitura de grație i-a dat-o în ultimul minut, 
o directă zvîrlită cu tot corpul, în arcadele proeminente, sub 
care ochii rămăseseră holbați, roșii, ca de fiară răpusă.

Arbitrul, speriat și el de puterea loviturii, număra sacadat :
— Unu... doi... trei... patru... cinci... șase... șapte... opt... 

nouă... zece !...
Tribunele se ridicaseră în picioare.
Pe Golem l-au scos pe brațe.
Staszek s-a dus în cabina Iui șl s-a trântit pe canapeaua 

învelită în mușama. Băieții au venit să-1 felicite, vroiau să-1 ia 
pe brațe și să-1 arunce în sus, dar el simțea că ii e frig, că 
nimic nu-I poate încălzi, că în sufletul lui se produsese o run- 
tură gravă, pe care nu știe cum s-o ascundă. Dorea să fie 
singur. Și-a luat ceasul din buzunarul hainei și I-a privit. A 
așteptat să se șcurgă minutele, unul cît© unul. I se păre-* că 
timpul trece prea încet, condamnabil de încet întreaga ființă 
1 se revolta, un glas lăuntric răsuna în el ca vuetul uneâ sirene
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de alarmă care îl îndemna să se ridice, să țîșnească din loc, 
să strige în gura mare că printre ei se află un criminal. Și' 
totuși, ceva îl reținea. Știa bine că, după lovitura primită^ 
Gebauer n-avea să-și revină ușor. Cînd au trecut primele cinici 
minute, n-a mai putut aștepta. Era convins că atunci f r se 
înșelat, doar rîul trecea chiar prin spatele lagărului și p •. ’a; 
el se putiea ajunge în trei zvârlituri de piatră. Atunci cumr'do 
sirenele răsunaseră chiar în momentul în care el abia trecusem' 
ap<a și încă n-apucase să iasă in cîmp ? Poate l-a salvat tocmai, 
cutezanța lui de a se ascunde de răzbunarea călăului chiar în i 
umbra acestuia. SS-iștii l-au căutat departe, dar el era acolo>i 
in apă, stringînd din dinți trestia și apăsîndu-și cu degetele 
nările congestionate de lipsa aerului... A așteptat în ascunză
toarea sa aproape două zii© și două nopți. Și totuși, minutele 
din așteptarea de acum, prelungită pesie vreme, cîndva, la 
cincisprezece ani după război, i se păreau mai grele, mai insu
portabile decît nenumăratele ceasuri de atunci. își calcula în 
tăcere puterea pumnului său și, la gândul că ea ar fi putut 
ceda înainte ca el să-1 prindă pe criminal, îi venea să-și muște 
brațul pînă la singe

Cind ultima secundă din timpul care îl mai ținu încă prizo
nier a trecut, Staszek a ieșit pe culoar și s-a îndreptat cu pași 
apăsați spre vestiarul boxerilor germani. Era cu halatul po 
umeri, cu mîiniie încă in bandaje; A deschis ușa vestiarului 
convins că va găsi locul pustiu iar criminalul pierdut în mul
țimea de pe stadion. Gebauer era încă acolo. Doi boxeri îl 
readuceau în simțiri, și-a ridicat capul exact în momentul în 
care Staszek i s-a oprit în față. A sărit ca ars și-a ridicat 
pumnii, dar n-a putut ' să lovească. Ochii lui Staszek îi parali
zau orice mișcare.

— Ascultă, Gebauer ! Mi-ai cerut să liu rezonabil. . Am 
așteptat dincolo exact timpul pe care cîndva mi l-ai dat tu 
mie... Eu n-aveam cîini dresați și nici polițiști... Puteai să fugi. 
Deși drept să-ți spun, știam că după directa aceea nu te puteai 
ridica prea repede... Totuși.. Sîntem chit. .

— Și ce vrei ?
— Exact, mein Herr - i se adresă lui Staszek manajerul 

Golemului — l-ai făcut k. o., acum ce mai vrei de la el ?
— Ascultați-mă... Hei, și voi de colo Fiți aici atențl,.., 

Golemul vostru nu e altcineva, decît...
— Taci, bestie ! — îi strigă Gebauer și se repezi în el cu 

toată forța trupului.
Staszek ii bară lovitura trimițîndu-i un pumn între ochi^, 

Golemul se clătină și căzu pe pat.
— Asta e Adolf Gebauer, untersturmfuehrer S.S. Gebauer*» 

criminalul de Ia Auschwitz...
Oamenii au făcut ochii mari. Cîțiva s-au apropiat de Golem^ 

Acesta își revenea din leșin. Manajerul lui s-a apropiat atunci 
de Staszek și i-a pus mina pe umăr

— Mă rog, mă rog, o fi Adolf Gebauer, șl ce vrei dura- ; 
neata ?

— Cum ce vreau ? A ucis mii de oameni la Auschwitz..*
- Poate te înșeli I
— Nu se poate ! 11 știu bine... Știam eu că ne vom ma£‘ i 

întâlni odată. El e...
— Ți-am spus !... O fi ! Și ce vrei ?... Știi unde te afli ?
— Exact — se ridică in clipa aceea Gebauer. — Știi undat ’ 

te afli ?
Și pe neașteptate îi repezi Iui Staszek un pumn de fier In? 

plină față. Staszek căzu la pămînt. Mai apucă să-1 vadă r>© i 
Golem aruncindu-și halatul p© umeri și fugind din vestiar. 
Cîțiva dintre sportivii germani s-au luat, strigind, după el.

Cînd Staszek s-a trezit, nu mai era nimeni in jurul său. 
pornit clătinîndu-se pe urma fugarului. S-a împotmolit în mul-- '! 
țimea de pe stadion care se îmbulzea spre ieșire, UndevaZ 
înainte, s© auzeau strigăte de alarmă și se vedea o vânzoleală^ 
de trupuri. N-a mai ajuns pînă acolo. Sau cînd a ajuns, totulj . 
se liniștise și ultimii spectatori părăseau stadionul. S-a întors* . 
în vestiar amețit nu atît de lovitura primită de la Gebauer^ ; 
cât de întâmplarea la care asistase. In seara aceea, n-a mai scos7 i 
nici un cuvint.

A aflat abia peste trei săptămâni, dintr-un ziar polonez, dfeț j 
Gebauer a fost prins.

Apoi n-a mai auzit niciodată nimic despre el.
S fir și te
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« ■-« Pregătiri active in vederea campionatelor republicane

La
-.-CapitaIa noastră va fi gazda unui 
pnciirs internațional de înot și pola 
ă -nivelul marilor competiții europene. 
Șjn inițiativa clubului Dinamo Bucu- 
ești, înotătorii și jucătorii de polo 
Imamoviști vor putea evolua într-o 
lonipanie valoroasă, iar nelipsiții în- 
recerilor de la ștrandul Tineretului 
'or avea posibilitatea de a urmări 
,la lucru" — în bazinul de dimen- 
luni olimpice — cîteva „nume" des
ul de des întîlnite pe pistele de apă 
uropenc.
Și nu exagerăm cîtuși de puțin 

firmînd că apropiata competiție in- 
ernațională pe care o va găzdui între

polo, un mic turneu post olimpic —
28 septembrie și 2 octombrie bazinul 
de la șosea, va fi una din cele mai 
interesante întreceri sportive oferite a- 
matorilor de sport bucureșteni în acest 
sezon. „Capul de afiș" îl asigură re
cordmana mondială a probei de 100 
m bras, Ursula Keeper (1:19,0), și 
compatrioata sa Eleottore Lehman 
(2:51,9 la 200 m bras), ambele din 
R.D.G.; sprinterul nr. 1 al Europei 
— maghiarul Gtjula Dobay (55,7) și 
sovietica Zinaida Belovețkaia (1:12,6 
la 100 m fluture), ambii .finaliști olim
pici la Roma, clasați pe locurile 5 și 
respectiv 6 j campionii Uniunii Sovie
tice Marina Samali (1:05,6 la 100 m

la

UNDE ESTE ENTUZIASM...
Timișoara, oraș oare într-un trecut 

m prea îndepărtat repurta importante 
ucce.se în jocul de polo, își face — II _ ----- ....
i 
el 
a 
ă 
«ăi

ultimii ani — o apariție meteorică 
prima categorie a țării : dispare la 

cum... apare. Săptămîna trecută, 
București, echipa Voința a încercat 
teînscrie orașul de pe malurile Be- 

pe harta... campionatului repu- 
llican, dar fără succes. Prezența în 
chipă a fostului internațional Gavri- 
ă Torok (antrenor, căpitan și jucător, 
n același timp) n-a făout decît să 
ie reamintească de glorii apuse...

Palida și nesemnificativa evoluție a 
ormațiilor timișorene din ultimii ani 
W poate fi pusă decît pe seama dez
interesului cu care este privit sportul 
latației de către .
J.G.F.S., de cluburi și asociații spor- 
ivo și în special de foștii înotători și 
ttpăfori de polo, în prezent antrenori 
trio înaltă calificare.
‘Entuziasmul dispărut dintre fostele 

«Sorii ale natației timișorene a răsă- 
•ît, se pare, cîteva palme de loc mai 
ncolo, la Arad, între fruntariile ace- 
eîași regiuni. L-a adus cu el tînărul 
iptrenor loan Borza, care a găsit în- 
elegere printre componență secției de 
lătație a clubului C.F.R.

Și munca intensă — dusă în ciuda 
Condițiilor de pregătire necorespunză- 
oare — n-a întîrziat să-și arate roa
tele. Anul acesta, formația C.F.R. 
trad a cîștigat una din seriile campio-

organele locale

natului de calificare obținînd drept 
participare la (turneul final, alături 
echipele Rapid București și Voința 
mișoara.

In primele jocuri, .importanța parti
delor a influențat vădit evoluția poliș- 
tilor arădani. O nervozitate excesivă 
i-a împiedicat' pe aceștia să rezolve, 
clar și rapid, diferitele probleme ivite 
în joc, să mînuiască balonul la ade
văratele lor posibilități. Dar pe măsură 
ce șansele de promovare în prima ca
tegorie a țării se conturau, arădanii 
se eliberau de emoții și în același 
timp de... greșeli. Ultimul joc, cel cu 
Rapid București, ni i-a arătat „stăpîni" 
pe situație. Urmarea ? O victorie co
modă și clară (5—3) repurtată în 
fața unei echipe (Rapid București) su
ficient de puternică și care a avut la 
dispoziția sa condiții mult mai bune 
de pregătire.

Desigur, pentru a putea face față 
formațiilor de primă categorie, echipa 
C-ER. Arad mal are mult de lucru 
la toate capitolele : tehnică individua
lă, viteză la înot, concepție tactică. 
Oricum, am dori oa frumosul lor exem
plu să-i însullețească și pe vecinii lor, 
pe poliștii timișoreni, în trecut cei mai 
apreciați din întreaga țară, astăzi ră
mași mult în urmă...

G. NICOLAESCU

de 
de 
Ti-

liber), Ghiorghl Prokopenko (2:38,0 
200 m bras) și Ghenadii Androsov 
(18:17,6 la 1.500 m liber).

Probele de natație var avea în fie
care seară și un final pasionant: par
tidele de polo în care vor fi angajate 
pe lingă Dinamo București, alte trei" 
puternice formații europene: Dinamo 
Moscova, combinata ciuturilor Dcisa 
din Budapesta și Ssolnok și Dinamo 
Berlin (o veritabilă reprezentativă a 
R.D.Q.). Simpla enumerare a eîturva 
din numele celor care vor apăra șan
sele echipelor respective în acest tur
neu ne scutesc de sriee alte comen
tarii : Gogoladze, Cikoanala, Kartaseo, 
Novikov, Grigorovski- Alșveniradze 
(Dinamo Moscova), Boroș, Mayer, 
Domotor, lyanizsa (selecț. Dozsa), 
Ștefănescu, Bădiță, Zăhan, Blnjec, 
Kroner, Grințescu (Dinamo București), 
toți componenți ai echipelor reprezen
tative respective care au evoluat la 
turneul olimpic de la Roma.

( — a. v. — )

Peste cîteva zile, poligonul Tunari 
va cunoaște din nou freamătul mari
lor întreceri sportive. Aci, pe standu
rile de tragere, cu prilejul- campiona
telor republicane ............... .' .
echipe ediția 1960, se vor întîlni cei 
mai buni țintași ai țării. In toate clu
burile și asociațiile sportive din " 
pitală și din țară pregătirea este în 
toi- Lucru firesc, 
obținut performanțe valoroase, unele 
dintre ele superioare chiar recorduri
lor mondiale. Pentru atingerea sau 
depășirea lor este nevoie de o pregă
tire tehnică serioasă.

Cine vor fi noii campioni ai țării? 
Este foarte greu să anticipăm. Șan
sele de a urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, surîd nu numai, 
trăgătorilor cu experiență, ci și unor, 
tineri. Pe echipe și anul acesta lupta- 
pentru întâietate se va da tot între; 
formațiile Dinamo și C.C.A. Reamin
tim că la ediția trecută trăgătorii de 
la C.C.A au cucerit 
trofee. ,

„La actuala ediție, 
trenorul dilnamovist, ». „,
sportivii noștri se vor, strădui să-i de-, 
pășească pe cei de la C.C A. Și cînd

individuale și pe

Ca-

Anul trecut s-au

celle mai multe

ne .spunea an-j 
V. Panțuru,

Astăzi și

SPORTURI NAUTICE

mîine, la Snagov

Finalele campionatului republican de canotaj academic
mîine se desfășoară pe 

i Snagov finalele cani
Astăzi și 1 

apele lacului 
pionatului republican de canotaj aca
demic, ultima noastră competiție de 
amploare a sezonului de sporturi nau
tice 1960. In această etapă finală a 
întrecerilor pentru obținerea titlurilor 
de campioni sînt angajați — așa cum 
o arată listele de înscriere — 245 de 
sportivi din București, Timișoara, Arad, 
Tg. Mureș, Giuj, Oonstanța și Satii 
Mare reprezentînd 21 de cluburi și 
asociații sportive.

Finalele propriu-zise au loc mîine 
începînd de la ora 10, astăzi după- 
amiază, de la ora 17, urmînd să se

desfășoare calificările la cîteva probe, 
unde sînt înscrise mat mult de șase 
echipaje. Concursul prevede 11 probe 
dintre care 5 rezervate canotoarelor 
(scliif simplu, dublu, 4-f-l rame, 4-ț-l 
vîsfe, 8-|-l) și 6 canotorilor (schit 
simplu, dublu, 2 rame, 2-ț-l, 4+L? 
8-f-l). Avînd în vedere că la întrecerii 
participă cei mai buni mînuitori ai 
ramelor și vîslelor din țara noastră, 
maeștri ai sportului ca și o serie, 
de elemente tinere remarcate în ultimul 
timp, este de așteptat ca întrecerile 
să se ridice la un înalt nivel, să 
corespundă unor finale de campionat 
republican.

Prima înîrmgere a liderului 
'C.S. Oradea) in campionatul de polo

Rez.Kltatc (etapa I a returului) : Pro- 
țresul 'icurești — C. S. Oradea 5—1 
2—2"), C.C.A. — Voința București 
0—1 (5—0), C. S. Mureșul — Dinamo 
luc. 2—-8 (0—-3), Știința Cluj — Știința 
lucurești 4—2.

C. S. Oradea, liderul actual al cam- 
nonatului, a suferit joi în prima etapă 
l/returului prima înfrîngere. Din partea 
«lupei bucureștcnc Progresul, care o 
trma îndeaproape în clasament. Deși 
«bținutîî la limită, victoria gazdelor este 
>e deplin meritată. Tinerii jucători de 
a Progresul au avut inițiativa în joc, 
iu declanșat atacuri rapide și clare. Oră- 
Icnii, deficitari Ia capitolul pregătire fi
ică, au riscat puțin în acest meci, tri- 
nițînd, majoritatea timpului, în fața 
>or|ii adverse doar pe Novac. Este o 
actică greșit adoptată, după părerea 
toastră. care reduce mult din potențialul 
cal al echipei. Au înscris : Mărculescu, 
». lonescu, Miu, Medianii și Chețan pen- 
ru învingători, Oanță (2, unul dintre 
țoltiri din lovitură de la 4 m), Novac 
ii Ilegyessi pentru învinși. C.C.A. și 
Jinamo București au realizat în dauna 
ichipelor Voința Buc. și respectiv C. S. 
nureșul victorii la scoruri care ne 
icutesc de comentarii. Mai echilibrat 
i fost jocul dc la Cluj dintre formațiile 
studențești, la sfîrșitul căruia gazdele 
iu cucerit cele două puncte. Etapa vii- 
oarc programează mîine următoarele me- 
-iuri : București (ștrandul Tineretului, 
le Ia ora 10): Dinamo ■— Voința Buc., 
știința—G. S. Oradea, C.C.A. — Progresul 
Buc. Cluj: Știința — C. S. Mureșul.

din

Finala campionatului republican 
de pescuit staționar

Pasionații sportului unditului
Capitală vor avea prilejul să urmă
rească dumi.nită dimineața întrecerile 
finale ale celei de a doua ediții a 
campionatului republican de pescuit 
staționar. Competiția se va desfășura 
pe lacul Floreasca lîngă restaurantul 
Bordei, între orele 7 și 12. Vor lua 
parte cei mai buni pescari din întrea
ga țară, specializați în prinderea peș
tilor de talie mică (pescuit viteză).

Cîteva recomandări la reluarea campionatului
Miine un interesant cuplaj in Parcul Copilului: C.F.R. Grivița Roșie — Progresul și C.C.A. — Știința Buc.

rr

Iată o
rești. Cele doua formații bucureșlene

fază spectaculoasă din Miluirea de campionat care a opus astă 
voit evolua mîine în cuplajul din 

puternici.
„15“-lui feroviar — neînvins în 
an și atît de (apreciat — i-am 
manda mai mult calm în momentele 
dificile și, dacă va fi cazul, să strîngâ 
mîna cu sportivitate partenerului, a- 
tunci cînd acesta se va dovedi mai 
bun. Aceeași recomandare și forma
ției Dinamo și mai ales antrenorului 
său, care prea adesea jnvocă în apă
rarea unor insuccese factori subiectivi, 
în loc să caute greșeli în „propria-i 
curte".

Ne-am bucura dacă echipa C.G.A. 
va merge în continuare pe linia des
fășurării unui rtigbi în permanentă 
mișcare, după cum așteptăm ca „15“-le 
ieșean să ne bucure și pe viitor 
prin partidele de execelentă factură 
ou care ne-a obișnuit în ultimul timp. 
Sugerăm de asemenea Științei Gluj 
(pe care am dori s-o aplaudăm și în 
alte ocazii pentru frumoasa ei con
cepție de joc) să privească cu aceeași 
seriozitate toate partidele, indiferent 
de valoarea adversarului, pentru a fi 
scutită de surprize... neplăcute. De 
asemenea, așteptăm din partea Pro
gresului promovarea tineretului, care 
s-a cam lăsat așteptată ; de la Meta
lul abandonarea tacticii obstrucționis
te pentru a obține rezultate cît mai

Stadioanele din tară îșî deschid din 
nou porțile pentru a-î ,primi pe iubi
torii balonului oval. Azi și miine, la 
București, Ploiești și Timișoara cele 
mai bune echipe de rugbi își vor re
lua întrecerea, o dată ou prima etapă 
a returului.

Disputa a fost anul acesta mai dîr- 
ză ca oricînd, angajînd în lupta pentru 
fruntea clasamentului și formațiile din 
nrovincie — toate în mare progres — 
și în primul rînd „15-le“ Științei Cluj 
și cel al studenților ieșeni. Să sperăm 
că întrecerea va fi în continuare la 
fel de interesantă. Desigur că toți 
iubitorii rugbiului. care au aplaudat 
din toată inima strălucita victorie asu
pra naționalei Franței, așteaptă de la 
rugbiștii noștri fruntași ca ei să con
firme marele progres realizat în ulti
mii ani. Și aceasta prin partide de 
calitate, printr-un joc deschis, cît mai 
spectaculos. Desigur, că și forța joacă 
un rol de seamă în determinarea re
zultatului unei partide, dar rugbiștii nu 
trebuie în nici un caz și în nici o 
situație să depășească limitele spor
tivității, desfășurînd un joc corect.

Dorim în acest început de stagiune 
rugbistică să facem și cîteva recoman
dări echipelor nețaștre din A. Astfel

primăvară echipele Progresul și Știința Bucu- 
Parcul Copilului în compania unor adversari

acest 
reco-

„strînse"; iar din partea Gonstructo-, 
ritlui confirmarea valorii și talentului 
tinerilor oare au debutat în primă
vară. Sperăm. totodată, ca Știința 
București să confirme partidele bune 
din primăvară, ca Petrolul să realizeze 
în fine mult așteptata victorie în A," 
iar Știința Timișoara și Știința Pe-- 
troșani să justifice încrederea nume
roșilor lor suporteri. Intr-un cuvînt, 
dorim un campionat cît mai intere
sant, care să atragă tot mai mtriți 
tineri spre terenurile de rugbi.

D. GALLIMAGHI
Programul etapei a Xlf-a : Constric

torul—Dinamo (azi), G.F.R. GriFița 
Roșie —Progresul, O.G.A. — Știința 
București, Metalul — Știința Gluj, Pe
trolul Ploiești—C.S.M.S. Iași, Știința 
Timișoara — Știința Petroșani (mîi
ne).

CLASAMENTUL
1. C.F.R. Gr. Roșii^ 11 11 0 0 189: 34 33
2. C.C.A. 11 9 1 1 127: 21 30
3. Știința Cluj 11 7 2 2 78: 38 27
4. Dinamo 11 7 1 3 125: 62 26
5. Știința Buc. 11 6 1 4 85: 90 24
6. Progresul 11 4 2 5 65: 56 21
7. C.S.M.S. Iași 11 3 3 5 42: 58 20
8. Metalul 11 4 0 7 35: 46 19
9. Constructorul 11 3 1 7 45:114 18

10. Știința Petroșani 11 2 3 6 36: 99 18
11. Știința Timișoara n 2 1 8 45: 91 16
U. Petrolul Ploiești 11 0 1 10 29:132 12

spun acest lucru țirt seamă de faptul 
că ei s-au pregătit temeinic și că la 
ora actuală sini in formă. In mod 
deosebit îl remarc pe tînărul Al. Iju- 
sescu, care se prezintă foarte bine". 
La întrebarea caire va fi proba cea 
mai disputată, V. Panțuru a arătat 
că cea mai pasionantă luptă se va 
da la .pistol viteză, uinde în prezent 
avem un număr însemnat de trăgă
tori care pot realiza peste 580 puncte.'

Șansele trăgătanilcr bucureșteni în 
-actualul campionat republican, se 
vor cristaliza însă mai bine în între
cerile de sîtnbătă și duminică, cînd 
se va desfășura ultima etapă a cam
pionatului Capital®.

Ce surpriză ne mai oferă 
campionatul feminin?

Actualul campionat feminin de hand-’ 
l-bal în 7 poate fi socotit o adevărat! 
întrecere a surprizelor. Nu a existat etapă 

■în care unele din rezultatele înregistrate 
pe foile de arbitraj, să nu fie diametral 
opuse tuturor pronosticurilor. I)c aceea, 
și pe bună dreptate, ne întrebăm ce sur

priză ne mai oferă ’•etapa de mîine a a- 
^cestui campionat ?

lia București, Progresul și Rapid — 
ambele învinse în etapa trecută — vor 
lupta, prima pentru menținerea șefiei 
în clasament, iar cea de a doua pentru 
reabilitarea în fața înflăcăraților ei su
porteri. Jocul este deschis oricărui re
zultat și, sperăm, va oferi un spectacol 
de calitate.

In provincie — alte două meciuri e* 
chili brațe : la Tg. Mureș, C.S. Mureșul —• 
G.S.M. Sibiu, iar la Mediaș, Record — 
Tractorul Orașul Stalin. Programul etapei 
este completat dc derbiul timișorean.

Banatul și întîlnirea 
r- G.S. Oradea. Citiți 

Capitală la run

fȘtiința — 0.S.S. 
^Știința București 
’programul jocurilor din 
“brîca „Unde mergem

Jocuri importante In 
a campionatului 

de handbal in 7

seria a ll-a 
masculin

Primele două clasate în seria I a cams 
.pionatului masculin de handbal în V, 
Dinamo București și Rapid București, Sau 
toate șansele să-și mențină actuala pozi
ție în clasament și după etapa de mîine. 
Dinamoviștii, deși joacă în deplasare. Ia 
Galați, pot obține-și cea de-a patra vic
torie consecutivă în acest campionat, iar 
echipa giuleșteană este, de asemenea, fa
vorită în meciul ei, pe teren propriu, cu 
C.S.M.S. Iași.

In seria a Il-a, sînt programate două 
-întîlniri directe între echipele aflate Ia 
egalitate de puncte (4) în fruntea cla
samentului : Dinamo Orașul Stalin și 

(Știința Craiova primesc vizita dinamo- 
■viștilor din Tg. Mureș și, respectiv, e- 
-chipei timișorene Tehnometal.

Iată programul complet al etapei : 
SERIA I — București: Rapid — C.S.M.S. 
Iași ; C.C.A. —- Petrolul Telcajen ; Bacău: 
Dinamo — Știința București ; Galați: 
Știința Galați — Dinamo București ; 
SERIA a Il-a — Oradea: Rapid — Știința 
Petroșani"; Timișoara :rȘtiința — Voința 
Sibiu; Orașul Staling . Dinamo —■ Di
namo Tg. Mureș£ Craiova: Știința —- 
Tehnometal Timișoara.

Miine, o nouă etapă 
în întrecerea masculină

de handbal in 11
Dintre oale patru jocuri programate 

de etapa a II-ia a campionatului re
publican de handbal în 11 se desprin
de cel dintre' Voința Sibiu și C.S.M. 

{Reșița. Sibienii, Țcart au pierdut des- 
»tiil de greu în prima etapă la Făgă
raș, sînt dornici să înregistreze pri
ma lor victorie, iar reșițenii — învin
gători duminica trecută — să-și men
țină poziția fruntașă din clasament.

Ua București, puternica echipă a 
C.C.A., din care nu vor lipsi Bul- 
garu, brodea, Barabaș, Marcu, N'țes- 
cu, Jocnman are o sarcină relativ u- 
șoară în fața echipei sighișorene Voim 
ța. Jocul se va disputa mîine. pe 
stadionul Progresul, de la ora 15.15.

Programul etapei este completat de 
întâlnirile de la Făgăraș și Cisnădie. 
In •prima dintre ele, campioana tării 

Chimia Făgăraș — primește repli- 
dinamoviștilor din Orașul Stalin, 
în cea de a doua, proaspăta pro

ca
iar ...
movată Textila Cisnădie, care a de
butat în acest campionat cu o fru
moasă victorie la Orașul Stalin, va 
întâlni Victoria Jimbolia.
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înaintea ultimelor două etape: W. Ziegler și echipa noastră de tineret 
conduc in Turul ciclist al R. P. R.

£ Cosma (R. P. R. L) și R. Heuvelmans (Belgia) 
cîștigat or ii etapelor a X-a și respectiv a XI-a

Azi și mîine ultimele două etape *—

i TAȘI. 22 (prin telefon de la trimi- 
tMtl nostru). — Rareori am putut a- 
«Uta la o cursă de lung kilometraj 
<«■ un final atît de pasionant 1 Turul 
«fclist al R.P.R., ediția 1960, ține

I. COSMA (R.P.R. I)

încordată atenția tuturor prin lupta 
•trînsă care se dă acum — în ulti
mele etape — pentru cucerirea pri
melor locuri.

DIN NOU MODIFICĂRI
IN CLASAMENTE

Desfășurată joi pe ruta Fălticeni— 
Iași (142 km) etapa a X-a a supus 
pe alergători la un continuu și difi
cil efort. Un vînt puternic a bătut 
tot timpul din față și uneori lateral 
îngreunînd vizibil rulajul. Tocmai în

Sosirea cicliștilor are loc 
pe stadionul Republicii

„Sosirea" în București a a- 
; lergătorilor participant la 

„Turul ciclist al R.P.R.", edi
ția 1960, s-a modificat. Ast
fel, ei vor intra în centrul 

! Capitalei pe la Piața Scîn- 
teii și vor parcurge în conti
nuare porțiuni de pe șosea
ua Kiseleff, Piața Victoriei, 

. Calea Victoriei. Bulevardul 
' 6 Martie, strada B. P. Haș- 

deu, Puțul cu apă rece și 
stadionul Republicii. Primii 
alergători sînt așteptați să 

| sosească duminică în jurul o- 
J rei 17 și vor intra pe sta

dion pe la peluza I. In aș
teptarea caravanei cicliste 

’ vor avea loc pe pista sfădi- 
' onului probe demonstrative 

executate de cei mai buni 
pistarzi ai țării.
— -------------
aceste condiții au atacat cicliștii ger
mani. Ei au impus o trenă infernală 
căreia nu i-aw rezistat decît puțini 
dintre cei 58 cicliști rămași în cursă.

După 78 km constatăm că di
ferența dintre plutonul fruntaș și 
grupul urmăritor format din A. Șe
laru, I. Vasile, Gh. Rădulescu, E. Mi- 
hăilă, B. Ekblom, C. Dumitru, Gri- 
gore Nicolae și V. Ionescu este de 
2,35 min. In acest moment arbitrul 
principal al cursei ne anunță că G. 
Moiceanu a abandonat fiind suferind 
de stomac, scăzînd astfel considerabil 
din forța primei noastre reprezenta
tive. Pe străzile lașului încep hîrțu- 
ielile, specifice fiecărui final de etapă. 
Pe stadionul „23 August" din locali
tate asistăm la o sosire pasionantă. 
Iși dispută primul loc I. Cosma și 
L. Hohne. Din nou alergătorul nos
tru și-a confirmat calitățile de bun 
sprinter, depășindu-1 de puțin pe L. 
Hohne. Iată ordinea sosirii : I. Cosma 
(R.P.R. I) 3 h 57:46, L. Hohne 
'(R.D.G.) același timp, AÂ. Bru
ning (R.D.G.) 3 h 57:49, T. Nijs (Bel
gia, St. Poreceanu (Victoria), V. Van 
Schil (Belgia), J. Grunzig (R.D.G.), 
I. Stoica (R.P.R. tineret), W. Ziegler 
(R.P.R, tineret) și L. Zanoni 
(R.P.R. I) același timp cu Briîning. 

.Pe echipe etapa a fost cîștigată de 

reprezentativa R.D.G. cu 11 h 35:24.
In clasamentul general individual 

continuă să conducă după zece etape 
W. Ziegler (R.P.R. tineret) cu 30 h 
47:58 urmat în ordine de J. Grunzig 
(R.D.G.) 30 h 49:13 și L. Zanoni 
(RJP.R. I) 30 h 52:55. In clasamen
tul pe echipe primul loc este ocu
pat de formația de tineret a țării 
noastre cu 92 h 31:02 secundată de

Succes, băieți!

Sîntem înaintea ultimelor două 
tape ale Turului ciclist al R.P.R., «- 
di ți a I960. Cei cinci alergători ai e- 
chipei noastre de tineret, W. Ziegler, 
S. Duță, I. Braharu, I. Stoica ți N. 
Niculescu au avut pînă în prezent o 
comportare excelentă. Ei s-au instalat 
încă din etapa a doua în fruntea cla
samentului pe echipe, iar IF. Ziegler 
și-a recucerit în etapa a 8-a tricoul 
galben pe care-l va purta și azi fn 
penultima etapă a competiției. Sin- 
tem convinși că tinerii noștri rutieri 
vor lupta din toate puterile pentru 
a-și apăra poziția de lideri. Noi le 
dorim succes deplin în ultimele etape.

echipa R.D.G. cu 92 h 35:41. R.P.R. I 
a trecut de pe locul 2 pe locul 3 cu 
92 h 36:23.

BACALJ, 23 (prin telefon). — în 
etapa a Xl-a Iași—Bacău desfășurată 
pe o lungime de 124 km s-a mers din 
nou cu o medie orară ridicată: 
41,775 km. A trecut o oră de la start 
și ne aflăm în dreptul bornei kilome
trice care le indică că au fost par
curși 43 de km din această cursă. 
Prin Tg. Frumos primul trece C. Is- 
trate. Urmează ultimul urcuș ai Tu
rului : Strunga. Primii au ajuns în 
vîrf D. Mnnteanu, L. Zanoni și M. 
Kammer. La coborîre plutonul se re
grupează. Pe străzile orașului Roman, 
caravana este întîmpinată cu entu
ziasm de numeroșii spectatori înși
ruiți pe trotuare. Sprintul este cîști
gat de L. Holme urmat în ordine de
I. Stoica, B. Ekblotn și I. Cosma. 
In continuare grosul plutonului se 
menține compact și credeam că va 
fi o etapă cu o sosire în bloc. Dar, 
cu 14 km înainte de Bacău se des
prind pe rind R. Heuvelmans, A. Șe- 
iaru, C. Moiceanu, B. Ekblom, Gh. 
Rădulescu, M. Bruning, G. Dumitru 
și S. Duță și după circa 2—3 km ei

Ou pătrundem pentru cîteva clipe in viața intimă a caravanei, in mijlocul 
faptelor nevlezbălute de cronicari. „Dezvăluirea” lor, îi va crea cititorului o 

imagine mai completă asupra celor ce se înlimplă de-a lungul a două săplănuni 
într-un tur ciclist.

Afluență la oficiile poștale

In diminețile dinaintea startului, pe 
majoritatea concurenților îi poți găsi 
în fața... ghișeelor poștale. Zeci și 
zeci de scrisori, ilustrate și telegrame 
sînt expediate spre București, Berlin, 
Stockholm, Bruxelles, Belgrad și Bu
dapesta. Din Sibiu, Hunedoara, Timi
șoara sau Iași călătoresc sute și mii 
de kilometri, cu avionul sau cu trenul, 
salutările trimise de pe traseul „Turu
lui ciclist al R. P. Romine". Cel mai 
frecvent însă în aceste mesaje sînt cu
prinse speranțele cicliștilor spre un 
rezultat final mai bun. Și dacă la 
sfîrșitul competiției s-ar face o statis
tică s-ar constata fără îndoială că 
pentru a îndeplini toate aceste năzu
ințe Turul ar fi trebuit să aibă cel 
puțin 20 de locuri... întîi I

Vin cicliștii!

Emoționant și in același timp plin 
de farmec este „alaiul" care precede 
caravana ciclistă. Din orașele capăt 
de etapă sosesc înaintea cursei, zeci 
de motociclete și mașini, cu mult mai 
numeroase deci! cele care însoțesc 
permanent pe cicliști. împodobite cu 
steaguri și flori, vehiculele au un as
pect sărbătoresc. Spectatorii înșiruiți 
pe traseu sînt anunțați în acest fel 
de apropiata spsire a cicliștilor. Fie

se grupează înlr-un mic pluton. Ințe- 
legîndu-se bine la trenă „fugarii* 
reușesc să ajungă pe stadionul 23 
August din Bacău cu un avans de 
34 sec. Sprintul final este cîștigat de 
alergătorul belgian R. Heuvelmans cu 
2 h 58:36, urmat în ordine de S. 
Duță (R.P.R. tineret) 2 h 58:38, M. 
M. Bruning (R.D.G.) 2 h 58:40, Gh. 
Rădulescu (G.G.A.) 2 h 58:41, A. 
Șelaru (R.P.R. I) 2 h 58:43, B. Ek
blom (Suedia) 2 h 58:45, G. Moiceanu 
(Victoria) și G. Dumitru (G. P. B.) 
același timp cu Ekblom. Clasamentul 
etapei pe echipe : 1. Belgia 8 h 56:58,
2. R.P.R. tineret 8 h 57:00, 3. R.P.R. I 
8 h 57:03, 4. R.D.G. 8 h 57:04.

Și acum clasamentul general indi
vidual după 11 etape: 1. W. Ziegler 
(R. P. R. tineret) 33 h 47:10, 2. J. 
Grunzig (R.D.G.) 33 h 48:25, 3. S. 
Duță (R.P.R. tineret) 33 h 51:58, 4. 
L. Zanoni (R.P.R. I) 33 h 52:07, 5. 
L. Hohne (R.D.G.) 33 h 52:29, 6.
D. Munteanu (Victoria) 33 h 52:35,
7. V. Van Schîl (Belgia) 33 h 53:05,
8. R. Heuvelmans (Belgia) 33 h 53:41,
9. A. Șelaru (R.P.R. I) 33 h 54:03,
10. I. Cosma (R.P.R. I) 33 h 54:50.

Clasamentul pe echipe : 1. R. P. R. 
tineret 101 h 28:02, 2. R. D. G. 
101 h 32:45, 3. R.P.R. I 101 h 33:26, 
4. Belgia 101 h 3S:42, 5. R. P. U. 
101 h 46:36, 6. Victoria 101 h 48:29,

R. HEUVELMANS (Belgia)

7. G.C.A 102 h 08:07, 8. Voința 1 
103 h 01:43. R.P.F.I. se află pe locul 
12 cu 104 h 18:02. Azi se desfășoară 
etapa a XH-a Bacău—Focșani iar 
mîine ultima etapă Focșani—Buzău— 
P loiești—București.

IIRISTACHE NAUM

CI IPF din viata INTIMĂ A CARAVANEI... «=
» ■

care se grăbește din acest moment 
să-și caute un loc mai bun pe trotuar 
și apoi aplaudă cu entuziasm trecerea 
alergătorilor. La sfîrșitul etapei o sin
gură categorie de spectatori constată 
că n-a văzut nimic: este vorba de 
aceia care... s-au agitat înaintea ca
ravanei. Au totuși mulțumirea că și-au 
adus contribuția la reușita cursei. Și 
adevărul acesta este.

Unde sînt concurență ?

La sosire, alergătorii sînt prăfuiți, 
transpirați, udați de ploaie sau de 
apa aruncată din belșug de specta
tori. învingătorii sau învinșii, primii 
Bucuroși, cei de-al doilea înnourați, se 
îndreaptă apoi spre elegantele liote- 
luri. Iubitorii ciclismului nu se mul
țumesc cu cele cîteva clipe cît i-au 
văzut la sosire. Ii însoțesc la hotel și 
apoi îi așteaptă să iasă, pentru a-i cu
noaște, pentru a-i felicita. Astfel, aș
teptarea se prelungește ore întregi și 
alergătorii nu se mai zăresc. Impaci
entați, cei ce așteaptă încep să se în
trebe : unde sînt concurență ?

Și într-adevăr, unde sînt cicliștii ? 
Nu s-a întîmplat totuși nimic extraor
dinar. Cicliștii sînt la plimbare, la 
masă sau chiar la un spectacol. Me
tamorfoza petrecută însă de la intra
rea și pînă la ieșirea lor din hotel i-a 
derutat pe înflăcărații suporteri. După

Un grup de sportivi a venii la intrarea în regiunea Timișoara cu 
buchete de flori pentru a-i întimpina pe participanții la Turul ciclist al 
R.P.R. Asemenea primiri entuziaste au fost făcute alergătorilor în 1 ale 
satele și orașele regiunu. Timișoara, ca de altfel pretutindeni pe unde a 
trecut caravana ciclistă in acest an.

O NOAPTE PE MĂGURA
După etapa contra cronometru în

cheiată la Dej, cicliștii au scăpat de 
emoțiile panelor de cauciuc, cei puțin 
pe restul distanței ce-i separa de 
Vatra Dornei, orașul de start în cea 
de a 9-a etapă a Turului Ciclist al 
R.P.R. Pe această rută, alergătorii au 
mers liniștit, dar nu și fără o preo
cupare deosebită. De la geamurile 
autobuzelor cu care au făcut trans- 
bordarea, cicliștii nu se mai saturau 
privind minunatul peisaj...

Luis Hemmeryckx, conducătorul for
mației belgiene, un mare iubitor 
al naturii, ne-a mărturisit că un peisaj 
asemănător nu a mai întîlnit decît 
doar în sudul Elveției, unde turiști 
de pe întreg globul vin să-și desfete 
privirile.

La această afirmație, Traian Chi- 
comban, unul dintre arbitrii caravanei 
(vi-1 amintiți desigur pe ciclistul frun
taș Traian Cliicomban) nu s-a putut 
abține să nu intervină : „Îmi pare rău 
că dl. Luis Hemmeryckx nu a făcut 
transbordarea de la Dej la Vatra 
Dornei cu mine, cu motocicleta. Pe 
aici, priveliștile sini unice. Oprindu-tnă 
aproape ia fiecare kilometru să pri
vesc în stingă și in dreapta șoselii, 

ce au făcut baie, s-au bărbierit și 
și-au lu .t costumele de stradă, cicliș
tii au devenit oameni... obișnuiți, greu 
de recunoscut în tumultul străzii...

Un bidon pentru P. Nuță

„Veteranul" P. Nuță, ciclistul cu 
cele mai mari performanțe de... lon
gevitate sportivă din cursă, are o me
teahnă : consumă multă apă pe tra
seu. Colegii de alergare i-au făcut o 
glumă. Im Vatra Dornei s-a trezit la 
start cu un bidon în fața bicicletei. 
Arăta la fel cu toate celelalte, numai 
că era de 7-8 ori mai... încăpător. 
Toți se uitau la el și zîmbeau pe as
cuns, curioși să vadă ce va face. P. 
Nuță a examinat cu o figură serioasă 
bidonul, s-a uitat ta bicicletă și apoi 
a spus:

— Nu este bun.
— De ce 7
— Nu intră în suporți.

Priviri semnificative

Cu doi ani în urmă am asistat la 
o cursă de selecție la Cluj. Seara mă 
întorceam cu trenul spre Capitală. In 
același compartiment călătoreau și 
doi cicliști : I. Cosma și W. Ziegler. 
Am discutat de una de alta și într-un 
tîrziu am adus vorba, ca din întîm- 
plare, despre rezultatul cursei (băie
ții nu merseseră prost, dar nu se cla
saseră pe primele locuri și deci nu fu
seseră selecționați în lotul reprezenta
tiv). S-au uitat unul la altul și apoi 
mi-au răspuns„Veți mai auzi de 

m-a apucat noaptea in virjui Mugurii 
Calului. Aci, un cui, ca să-mi facă 
parcă în necaz — dar ce știe el? I 
— a dezumflat cauciucul din spate 
al motocicletei. Neavind camere de 
rezervă și nici petec cald, am așteptai 
o altă mașină să-i cer ajutor. La un 
moment dat am văzut, nu departe de 
mine o claie mare de fin proaspăt 
cosit. îmi făcea parcă cu ochiul. I-am 
ascultat invitația și o bună bucată 
din noapte am petrec ut-o stînd culcai 
pe stog și admirînd Măgura Calului 
sub clar de lună. Am dormit minu
nat in balsamul florilor de munte, iat 
dimineața au văzut .Măgura Calului" 
in răsărit de soare. Dar să nu nuu 
vorbesc și de ceața deasă ce acope
rea întreaga vale a Dornei, făcindu-ți 
impresia că de la poalele muntelui se 
întinde o mare nesfirșită. Ce spuneți, 
toate acestea nu l-ar fi impresionai 
și mai mult pe dl. Luis Hemmeryckxl 
Eu acolo sus pe creastă aș ,t! orga
nizai cicliștilor ziua de n Si 
fi Văzut cu ce forțe proaspete i-ar f 
inarmat natura și în etapele următoari 
ar fi zburdat ca iezii."

GH. ȘTEFANESCU

noi. Vom munci mai mult ca inainf.t 
și ca siguranță vom izbuti",

Anul trecut 1. Cosma a cîștigat Tu 
rul R.P.R. Cînd am ajuns la Bucu. 
rești, la capătul ultimei etape, mi-: 
spus : „M-am ținut de cuvuit". Lîng: 
noi se afla și W. Ziegler. Nu spune: 
nimic. Privea fix spre roata bicicle. 
tei.

Acum însă... De două zile conduci 
din nou în actuala ediție a Turulu 
ciclist. In fiecare zi îmi dă tîrcoali 
și-mi aruncă priviri semnificative. L< 
înțeleg sensul. Știu de pe acum ce-m 
va spune Ziegler la București. Știi 
și ce va trebui să-i răspund, chiai 
dacă nu-și va menține primul Ioc pî 
nă în capitala țării.

— Bravo I Te-ai ținut de cuvînt

Surpriza pionierilor

In etapa a 9-a cînd au terminat di 
urcat Mestecănișul, cicliștii erau, fi 
rește, obosiți. Ii aștepta însă o sur 
priză. Pionierii din împrejurimi au fă 
cut în dimineața acelei zile o „con 
sfătuire fulger" și apoi au trecut li 
treabă. Au cules brațe întregi de fior 
de munte, roșii, albe, galbene și vio 
lele. Apoi s-au cocoțat în vîrful Me 
stecănișului acolo unde avea Io. 
sprintul semietapei și au acoperit li 
nia albă a sosirii cu flori. Regulamen 
tul nu permite acest lucru. Gestul co 
piilor a fost însă atit de impresionau 
Incit nici cicliștii și nici neînduple 
cații arbitri nu s-au supărat. Dimpo 
trivă. Le-au mulțumit călduros perifri 
plăcuta surpriză.

H. N,



Dtimiiiică în caisgorâ #: etapa a ro-a
• MECI IN NOCTURNA IN CAPITALA • JOC ECHILIBRAT M

ORAȘUL STALIN • C.C.A. ARE O SARCINA DIFICILA LA IAȘI

MAI MULTĂ ATENȚIE ORGANIZĂRII SI DESFĂȘURĂRII
Etapa a IV-a a categoriei A progra

mează numai 6 jocuri (meciul Progresul 
— Minerul s-a disputat joi), dintre 
care se desprind cele din București, 
Orașul Stalin și Iași.

La București Dinamo va primi replica 
tinerei formații studențești din Timișoara, 
care este dornică să se afirme în fața 
spectatorilor din Capitală. Meciul, care 
se desfășoară mîine în nocturnă (ora 
20.15) pe stadionul Republicii, promite 
o întrecere interesantă. Foarte echilibrat 
se anunță meciul Steagul roșu — Rapid. 
Feroviarii se deplasează la Orașul Stalin 
aureolați de o victorie obținută în fața 
echipei campioane, C.C.A. La Rapid va 
debuta înaintașul Iordache (transferat 
de la Academia Militară), care va juca 
în locul lui Balint (indisponibil). C.G.A. 
are o misiune grea la Iași, unde C.S.M.S. 
este greu de întrecut. Rămîne de văzut 
cum se va descurca apărarea militarilor 
(care s-a dovedit destul de penetrabilă 
duminica trecută) în fața contraatacuri
lor rapide ale ieșenilor...

Știința Cluj va încerca în meciul cu

4-2 pentru Progresul, dar Minerul 
merita un rezultat de egalitate

Așteptîndu-ne — la obișnuita vizită 
în cabinele jucătorilor făcută imediat 
după meci — să găsim o atmosferă 
veselă în tabăra echipei învingătoare 
(Progresul) și tristă în rindurile for
mației învinse (Minerul), am crezut 
o clipă că am... greșit ușile vestiare
lor. La Progresul : discuții intermina
bile, reproșuri, critici. La Minerul: li
niște (dar nu apăsătoare), calm (dar 
rai prefăcut).

Și atmosfera din cabine oglindea în

Afingea Z-a depășit pe Com-an. și Oaidă (in tricou cu dungi) va trimite balonul 
cu capul în plasă. Fază din jocul Progresul — Minerul (4—2). »

Autorii celorlalte goluri: loniță (min. 
30), Oaidă (min. 38) respectiv Nisi- 
peanu (min. 32) și Țurcan (min. 67).

Nu am fost mulțumiți de arbitrajul 
lui N. Vizireanu j~‘ jj 
nesancționate multe faulturi, 
avertizat pe 
acceptat golul marcat de Dinulescu, 
dintr-un ofsaid vizibil din orice colț 
al stadionului. Faptul că arbitrul de 
tușă P. Tomescu — Pitești, care se 
gîndea probabil în altă parte, nu 
ridicase steagul nu constituie o scuză.

PROGRESUL: Mîndru — Smărăn
descu II, CARICAȘ, Soare — loniță, 
Pașcanu — OAIDĂ Protopopescu, 
Coicea Maftetiță, Dinulescu.

MINERUL: Kiss — Dan, OOMAN, 
Cheresteș — MIHA1LA, Mihaly — 
Cucii, Szbke Nisipeanu, ȚURCAN, 
CREIN1CEANU.

mod fidel cele întîmplate cu puțin 
înainte de teren. Fotbaliștii bucureș- 
teni meritau cu prisosință reproșurile 
antrenorului I. Lupaș. Deși au cîști- 
gat, și încă la un scor în aparență 
concludent — 4—2 (3—1) — ci nu 
au fost cu nimic superiori adversaru
lui. Intrînd încrezuți pe teren, jucă
torii de la Progresul au acționat rare
ori în colectiv, încercînd, în majorita
tea cazurilor să rezolve sarcinile pe 
cont propriu. Unii dintre ei și în mod 
special Smărăndescu II au căutat ca 
prin „intrări tari" să-și intimideze 
adversarii. De altfel raportul de... 
faulturi (15—7 în „favoarea" Progre
sului) reflectă clar acest fapt.

Ce am remarcat la Minerul ? In pri
mul rînd tendința spre nn joc simplu, 
curat, colectiv și de ofensivă perma
nentă. (In apropierea porții, atacanții

MlEOIUm
SLAVIA SOFIA—DIMANO BUCU

REȘTI 0—0 ÎN 67 MINUTE...

SOFIA 23 (prin telefon). — Intîl- 
nirea s-a disputat cu prilejul înce
perii celei de a X-a ediții n Turului 
ciclist ai R. P. Bulgaria. Meciul a 
început pe o ploaie măruntă, care în 
repriza a doua s-a transformat într-o 
furtună, determinînd întreruperea jo
cului în min. 67. în prima repriză 
Dinamo a dominat și a avut nume
roase ocazii, mai ales la început, dar 
pe care le-a ratat. In min. 7 Ene II 
a și marcat, de altfel, un gel vala
bil, dar arbitrul l-a anulat pe motiv 
de ofsaid (Eftimie care se alia 

Dinamo Bacău să confirme forma bună 
arătată în etapa precedentă, ca și U.T.A., 
care arc de susținut un joc dificil Ia 
Constanța. In ultimul meci al etapei Pe
trolul joacă pe teren propriu cu Cors 
vinul.

★
La ultimele meciuri de campionat 

s-a constatat că echipele organizatoare 
nu iau suficiente măsuri de ordine și 
permit accesul în incinta terenurilor 
a unor persoane care nil au nici o ca
litate, contrar dispozițiilor în vigoare. 
Observatorii federali au atras atenția 
echipelor asupra necesității respectării 
cu strictețe a acestor dispoziții. Fe
derația este ferm hotărîtă să sancțio
neze orice abatere în această direcție, 
prin suspendarea terenurilor respective. 
De asemenea, arbitrii delegați cu con
ducerea meciurilor au datoria să nu 
înceapă jocul pînă nu se conving că 
în incinta terenului nu se găsesc decît 
persoanele autorizate (antrenorii echi
pelor, medicul delegat, observatorul 
federal, etc., prevăzute în dispoziția 
federației de fotbal).

s-au „pierdut" însă adesea). Jucătorii 
echipei oaspe au avut o conduită ire
proșabilă pe teren. Ei nu s-au des
curajat cînd au primit primul gol 
complet gratuit (în min. 16 la o lo
vitură de poartă Cheresteș în loc să 
degajeze a trimis balonul peste porta
rul Kiss la... Coicea, care a marcat 
nestingherit) și nu și-au pierdut cal
mul nici după ultimul got înscris din 
ofsaid de Dinulescu în min 74 — con- 
tinuînd să pericliteze poarta lui Mîndru.

(Cluj). El a lăsat 
nu l-a 

Smărăndescu II și a

AL. 1N0VAN

în poziție de ofsaid pasiv). După 
pauză, în cele 22 de minute, întîlni- 
nea a fost echilibrată, dar s-a jucat 
greu .din cauza terenului desfundat 
Dinamo a jucat în formația Cosma 
— Popa, Nunweiller III, Panait — 
Alexandru, Nunweiller IV — Anghel, 
Țîrcovnicu, Ene II, Eftimie, Sely- 
mesi.

Toma Hristov

C.S.M. BAIA MARE IN U.R.S.S.

BAIA MARE 23 (prin telefon). — 
Joi, C.S.M. Baia Mare a susținut 
primul meci în U.R.S.S., jucînd la 
Galuș cu echipa locală Chimistul. în-

(Urmare diri pag. 1)

Iaîa fiecare antrenament urmăreso 
curba efortului jucătorilor, prin indici 
fiziologici (puls, tensiune, dinnamo- 
metrie). La sfîrșitul fiecărei ședințe 
de pregătire antrenorii primesc din 
partea medicilor concluziile respecti
ve, care le ajută pe viitor la dozarea 
efortului și, mai ales, ]a efectuarea 
unor antrenamente care să mărească 
randamentul jucătorilor. Așa s-a pro
cedat, de exemplu, la antrenamentul 
de marți, care a avut o durată și o 
intensitate crescută. Datele medicilor 
au dus la concluzia că organismul 
jucătorilor a făcut față unui efort in
tens și prelungit.

Subliniem acest aspect ca pozitiv în 
munca antrenorilor. Colaborarea antre- 
nori-medici este de mare importanță 
în munca de instruire. Exemplul Ra. 
piduîui (ca, de altfel, și al echipelor 
Știința Giuj, G.G.A., C.S.M.S.. Dinamo 
București), trebuie urmat de toate for
mațiile fruntașe.

La Rapid, munca de instruire este 
pe drum bun, deoarece conținutul an
trenamentelor pleacă de la profilul de 
joc. Antrenorii trelxiie să pună 
însă mai mult accent pe sporirea 
numărului de repetări și pe individua
lizarea pregătirii jucătorilor, in aceas
tă privință am constatat lipsuri.

Orice meci de antrenament tre-
buie lua) în serios

Echipa Metalul (antrenor: Gh. Pe
trescu) își face antrenamentele pe te
renul II din parcul „23 August". Aici 
s-au desfășurat ultimele pregătiri în 
vederea partidei dificile de azi eu 
Academia Militară (stadionul Dinamo, 
ora 16). Marți, fotbaliștii m talurgiști 
au făcut un antrenament intens, cu 
caracter tehnic, în cursul căruia au 
folosit mult și o parte din aparatele 
ajutătoare (celealte nu sînt încă gata). 
Iar miercuri, Metalul a susținut un 
antrenament la două porți, în compa
nia formației Tehnoinetal. Gum me
ciul de campionat are loc azi, antre
namentul de miercuri era ultima șe
dință de pregătire ma,i intensă. In mod 
normal, jucătorii Metalului trebuiau 
să facă din acest antrenament, o adevă
rată repetiție generală în vederea jo
cului de azi. Adică, să insiste în joc, 
să se comporte ca și cum ar fi dis
putat chiar o partidă oficială.

In realitate însă, în prima repriză 
antrenamentul a decurs în așa fel in
cit aveai impresia că Metalul este par
tenerul echipei Tehnometal și nu in
vers. Jucătorii metalurgiști, cu puține 
excepții, nu au luat în serios meciul 
de pregătire, au jucat fără interes. 
Acțiunile au fost schematice, înaintașii 
jucînd strict legați de posturi. A fost 
nevoie de intervenția energică, la pau
ză, a antrenorului pentru a reda an
trenamentului caracterul stabilit. Și. în 
repriza a doua, jucătorii s-au mișcat 
mai bine, au acționat mai clar, mai 
iute, mai orientat în teren, strădum- 
du-se de data aceasta ca meciul să-și 
atingă scopul. In atac însă, ej au 
făcut în unele perioade, din nou, joc 
pozițional, contrar concepției de joc 
stabilite de federație.

Fotbaliștii de la Metalul trebuie să 
privească în viitor cu totul altfel pre
gătirea lor personală, pentru că numai 
prin antrenament serios pot realiza 
comportări și rezultate la înălțimea 
pretențiilor, justificate, ale muncitori
lor de la uzinele „23 August*1. Disci
plină, seriozitate, perseverență, parti
cipare conștientă — iată ce trebuie să 
dovedească ei în pregătire. Iar antre
norul și conducerea secției de fotbal 
trebuie să insiste și mai mult in mun
ca de educație cu jucătorii. Exigența 
lor trebuie să se manifeste permanent, 

*

tîlnirea s-a terminat la egalitate: 
1 — 1 (1 — 1). Golul băimărenilor a 
fost înscris de Mălăieru din 11 m, 
în min. 44. Cei mai buni jucători de 
la C.S.M. au fost Gergely III și Fr. 
Nagy. Sîmbătă, C.S.M. joacă la Sta-Nagy. Sîmbătă, C.S.M. joacă la 
nislav cu Spartak.

V. Săsăranu
coresp. regional

PROGRESUL JOACA LA TOLBUHIN

Astăzi pleacă în R. P. Bulgaria 
echipa Progresului, care mîine va 
juca la Tolbuhin, cu selecționata ora
șului.

ANTRENAMENTELOR DE FOTBAL
chiar și față de cele mai mici 
de înfumurare ale lui Dan sau 
pretexte de „indispoziție" ale lui An
tonică, prezent... pe tușă la antrena
mentul de miercuri.

Munca de instruire trebuie 
organizată mai atent

des-

sub- 
Sar- 
fost

Antrenamentul de miercuri al echipei 
C.G.A. (antrenor: St. Onisie) a avut ca 
temă individualizarea, iar ca sarcină co
rectarea deficientelor jucătorilor. Durata: 
90 de minute, intensitatea medie. Jucă
torii au fost împăr(iți pe grupe. Lucrul 
pe grupe a durat 60 de minute, după care 
antrenamentul a luat un alt curs, a deve
nit general, de ansamblu. Lotul s-a îm
părțit în două : apărătorii au organizat 
un joc de handbal între ei, atacanfii au 
exersat trasul la poartă din lansări, 
chideri, centrări etc.

Ca observație generală trebuie să 
liniem că tema a fost bine aleasă, 
cina lecției de antrenament însă a 
insuficient de precisă, generală și în ne- 
concordanță cu lipsurile manifestate de 
jucători în pregătirea fizică. Corectarea 
deficiențelor — sarcina acestui antrena
ment — nu a cuprins și factorul fizic, 
unde jucătorii au lăsat de dorit ca viteză, 
forță, rezistență și rezistență în viteză. 
La acest capitol nu s-a lucrat de loc. 
Durata lecției a fost prea mică (trebuia 
să fie de 180 minute) intensitatea des
tul de slabă pentru jucători de categoria 
A, iar participarea jucătorilor la pregă
tire diferită. Constantin și Cacovcanu, de 
pildă, au lucrat bine, intens și repetat 
(multe repetări) pentru a realiza o mai 
mare omogenitate acestei aripi. Au exer
sat combinații în funcție de inter și au 
mai lucrat și pentru specializare : extrema 
— centrări din alergare, interul deschi
deri — alternativ — cu ambele picioare. 
In schimb, Zavoda II, Ivănescu și Staicu 
s-au pregătit static, 
interes.

Considerăm că se 
organizare a muncii 
cadrare în metodica 
bilită la cursul de perfecționare a antre
norilor de la Orașul Stalin. Și acest lucru 
este posibil la echipa C.C.A., dovadă că 
antrenamentul de vineri a fost mult 
bun din acest punct de vedere.

lent, fără prea mult

impune o mai atent.t 
de instruire și o în- 
antrenamentului sta-

mai

Să perfecționam trasul
la poartă !

Era ora 17 cînd jucătorii Științei 
antrenorul lor C. Simionescu auȘ' 

pornit să urce și să coboare în tugâ

Desigur că antrenamentele echipelor fruntașe prezintă și alte aspecte, 
la fel de importante, asupra cărora vom reveni curind. Cele prezen
tate mai sus sînt suficiente însă, pentru a sublinia pe de o parte că în 
munca de instruire s-au făcut progrese, iar pe de altă parte că mai stăruie 
lipsuri și încă importante, privind: organizarea lecțiilor de antrenament, 
exigența antrenorilor, mărirea duratei și intensității antrenamentelor, par
ticiparea activă și conștientă a jucătorilor în procesul de instruire, procu
rarea și folosirea pe scară mai largă a aparatelor ajutătoare etc. Exigen
ța antrenorilor și a federației, ca organ tehnic de îndrumare și control în 
activitatea fotbalistică, trebuie sporită față de organizarea și desfășurarea 
antrenamentelor, pentru ca rezultatele bune să apară cît mai repede, cali
tatea fotbalului să se îmbunătățească în mod continuu.

Materiale redactate de: A. NICULESCU și GH. OLA, — antrenori 
federali, P. GAȚU și M. TUDORAN.

Lotul B s-a antrenat la Cîmpina
C11MPINA 23 (prin telefon). — Joi, 

lotul B a făcut un antrenament la 
două porți în compania formației lo
cale Poiana. Scopul : verificarea unor 
jucători în vederea selecționării în 
lotul secund și verificarea gradului 
de pregătire al altor jucători prin 
prisma cerințelor unei activități pe 
plan 
rului

partene- 
jucat

internațional. Datorită 
de joc, Poiana (care a

atins. Ca 
nu a co
in partea

foarte bine), scopul a fost 
ansambhi însă, selecționata 
respuns așteptărilor, decît 
a doua. Deficiența principală: trasul 
la poartă, în ciuda faptului că lotul 
a înscris șase goluri (și a primit nu
mai unul). Patru din ele însă, le-a 

țmarcat în ultimele 15 minute cînd 
joiana a slăbit. Scor final; 6—1

semne
micile îmbunătățirea pregătirii fizice), deși

tribunele stadionului (exerciții penfrB

; începutul antrenamentului fusese fixat 
pentru ora 16,30... Fotbaliștii își con-

• tinuă pregătirea fizică alergînd în ju
rul terenului. Alergările sînt combi
nate cu sărituri în lungime, dar s-a 
făcut puțin pentru îmbunătățirea vi- 
tezii și a startului de pe loc. La un 
moment dat, pe teren apar porțile 
mici. Ele nu sînt însă folosite pentru 
îmbunătățirea direcției șutului, ci pen
tru sărit peste ele I

A început apoi partea a doua a 
antrenamentului, rezervată îmbunătă
țirii pregătirii tehnice. Tema: condu
cerea mingii (printre jaloane), ter
minată 
doi, cu 
poartă. 
bine la 
potrivesc mingea, dar din viteză 
șese de foarte multe ori", ne-a 
antrenorul Simionescu).

Antrenamentul s-a 
ora 18,30, o dată cu 
ricului.

Deși antrenamentul 
cel mai ridicat ca intensitate, durata 
lui prea scurtă (doar 90 
a permis 
mare de

cu șut la poartă, și pasă în 
fentă, încheiată tot cu șut la 
(.Jucătorii mei trag 
poartă de pe loc, după

foarte
ce-șl 

i gre- 
spus

încheiat 
căderea întane-

către

de miercuri era

folosirea unui 
exerciții.

minute) nu 
număr mat

Mai este nevoie 
termen ?

de un

Una din măsurile luate pentru im- 
iucătorilor a 

aparate 
dilerite- 
cotifec- 
aparate 

bunătățirea pregătirii 
fost înzestrarea terenurilor cu 
ajutătoare, necesare exersării 
lor procedee tehnice. Pentru 
ționarea și arnena/area acestor
s-a dat șl un termen: piuă la înce
perea campionatului '•alegoriilor A șl 
B. Termenul însă a trecut de mult 
șl sînt echipe care și-au procurat nu
mai o parte din aceste aparate (Ra
pid, Metalul, Știința etc.). Oare în 
felul acesta înțeleg secțiile de fotbal 
ale cluburilor și asociațiilor 
să pună în aplicare măsurile 
sportive superioare 1

Este de datoria federației 
troleze și in această privință felul 
în care sînt duse la îndeplinire masă
rile luate de U.C.F.S.

sportive 
torurilor

să con-

Au
Și

marcat: Le re te r, Raksi,
Seredai (3), respectiv 

a folosit echipa : Oană 
Greavu (Buzeșan), Ce-

(1-0).
Tischier
Na nu. Lotul
(Sfetcu) — , _ ,, __
polschi, Nagy—Tabarcea, Stoica —' 
Manea, Seredai, Manolache (Raksi), 
Lereter, Tischier.

St. Constantinescu și Eug. Stroe, 
coresp.

★
La 29 septembrie va face un antre

nament comun lotul de tineret. în 
care au fost convocați următorii iu- 
cători : Florea (Iași), Datcu (Dinamo 
Obor) — Straton, Jenei (Ind. Sir- 
mci). Mureșan, Costin — loniță, 
Alexandrescu (Iași), O. Popescu, 
Nunweiller IV — Pîrcălab, Varga 
(Dinamo Buc.), Nemeș (Bacău), Var
ga (Reșița), Badea, Iacob (C.S. 
Oradea).
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Mîine, Ia Budapesta

Se întîlnesc speranțele boxului
din R.P.Ungară și R.P.Romînă

Selecționata de tineret a R.P.R. la 
box a părăsit ieri Capitala îndreptîn- 
du-se spre Budapesta, unde duminică 
va înfrunta selecționata de tineret a 
tării vecine. Cea de a doua întîlnire 
în‘/e tinerii pugiliști romîni și ma
ghiari va avea loc marți sau miercuri 
ia Debrețin sau la Gyongyos (orga
nizatorii încă nu s-au stabilit asupra 
orașului și a datei). Din selecționata 
tării noastr ■ fac parte cei mai în for
mă ' tineri pugiliști sub vîrsta de 21 
de ani, printre care Constantin Ciu- 
câ, Attila Verdes, Ion Turcu. Petre 
Zăinescu, Tr„ian Stuparu, Mihai Ni- 
colau, Mihai Gheorgheoni.

Tinerele speranțe ale boxului nostru 
vor avea o sarcină grea la Budapesta. 
După cum ne-a comunicat Gyorgy 
V cze, redactorul de specialitate al 
ziarului „Nep Sport", din echipa tă
rii vecine nu vor lipsi Păli (cat. u- 
șoară sau semimijlocie, participant 
la .J.O. de la Roma), Gy. Simon (cat. 
pană, declarat anul trecut cel mai

tehnic junior din R. P. Ungara), Du- 
najecz, I. Nemet, A. Szabo, Szenăsi 
și alții,_ toți foști satt actuali campioni 
la juniori, selecționați în 
tativele de juniori sau de 
ocazia diferitelor întîlnirr 
na le.

Sperăm că tinerii noștri 
tanți, dornici de afirmare, 
zenta cu cinste culorile patriei noas
tre în cele două întîlniri pe care le 
vor susține în R. P. Ungară.

Vorwdrts a ciștigat greu în fața dinamoviștilor bucureștenî

Știința Timișoara — Spartak 
Potrubi Praga 3 — 1

Timișoara (prut telefon). — Miercuri, 
după un meci viu disputat, formația 
studențească din localitate a întrecut 
echipa Spartak Potrubi Praga cu 3-1 
(15-5, 8-15, 15-9, 17-15), luîndu-și ast
fel revanșa pentru înfrîngerea sufe
rită cu cîteva zile înainte din partea 
aceleiași echipe. Cel mai interesant a 
fost setul al patrulea în care Știința, 
deși a fost condusă cu 6-0, a egalat la 
upi. apoi a cîștigat la limită. S-au 
re «areal Mușat, Coste, Cozonici, res
pectiv Kriz și Sastinka.

Cu acest joc, Spartak Potrubi Pra
ga și-a încheiat turneul efectuat în 
țara noastră.

N. Mihăilescu-coresp.

In meci revanșă
Toma ConsM—»OReanu

Astă-seară va avea Ioc în potcoava 
stadionului Dinamo o interesantă reuni
une pugilistică în cadrul căreia se vor 
întîlni boxerii echipelor Dinamo și Me
talul. Programul galei cuprinde cîteva 
întîlniri ce se anunță a fi atractive. Iată 
cîtcva partide pe care amatorii de box 
din Capitală au prilejul să le vizioneze: 
Ludovic Ambruș — Marin Cristea; Toma 
Constantin — Andrei Olteann (după cum 
se știe, ultima întîlnire dintre cei doi 
cocoși a revenit boxerului metalurgist); 
Stelian Saramando — Constantin Popa; 
Dănilă Done — .Petre Vizitiu: Dănilă 
Enuț — Ilie Gheorghe; Ion Oltcanu — 
Dumitru loncscu. Reuniunea va începe 
la ora 19.

reprezen- 
tineret cu 
internațio-

reprezen- 
vor repre-

Kiss și Flau au fost cei mai buni jucători in meciul Dinamo — Vorwărts. 
în fotografie, Flau (nr. 9) încearcă să-l deposedeze de balon pe Kiss.

Foto Gh. Dumitru

Echipele Vorwărts Berlin și Dinamo 
București ne-au oferit joi scară o între
cere pasionantă, a cărei cîștigătoare a 
fost necunoscută pînă în ultima secundă. 
Oaspcjii au pornit întîlnirea cu multă 
Iiotărîrc și pînă la sfîrșit nu au slăbit

Ședință tehnică
F.R.T.M. aduce ia cunoștință pe 

ceasta c.ale jucătorilor, jucătoarelor 
și antrenorilor echipelor din campio
natul raioanelor și orașului București 
că ședința tehnică anunțată pentru 
mîine ora 9 la sediul U.C.F.S. (str. 
V. Conta nr. 16) se amînă pentru joi 
29 septembrie a.c. ora 17,30 în același 
Ioc.

a-

La Timișoara

de șah 
trebuie

Ti-

S. K. Chemie Halle învingătoare 
și învinsă la Tg. Mureș

TG. MUREȘ, 23 (prin telefon). In jo
curile disputate joi scară în localitate, 
echipa germană S. K. Chemie Halle a 
învins la seniori pe Voința Tg. Mureș 
cu 56—45 (32—24) și a fost învinsă la 
juniori de selecționata orașului cu 65—58 
(39-37).

V. KADAR — coresp. regional

în nici un moment ritmul, manifestind 
prin aceasta o excelentă pregătire fizică. 
Dinamoviștii au prezentat o formație 
tînără, alcătuită din clemente talentate, 
cu mari perspective, care au luptat din 
răsputeri pentru succesul echipei.

Dinamoviștii au condus cu 4—2, 6—5, 
11-—6, 13—10, dar de fiecare dată oas
peții au remontat, ajungînd ca în minu
tul 14 să conducă cu 17—15. De aci 
urmează o pasionantă dispută în care 
— minut dc minut — conducerea la scor 
a alternat astfel : minutul 16:18—17 pen
tru Dinamo, minutul 17:19—18 pentru 
Vorwărts, apoi : 19—20, 21—20.

- - 24—24,
28—27, 
32—31, 
34—35, 
39—36,

24—22,
26—27,
30—31,
33—35,
37—36,

21_ 22,
26—24.
28—29,
32—33,
35—35,
39—38,

Interesantă competiție 
internațională in sala Giulești

52—50,
56—54,

52—52,
57—54,

Azi, prima runda a finalei campionatului feminin
Cine va fi noua campioană 

a țării ? întrebarea aceasta 
să-și găsească răspuns la capătul în
trecerii care începe azi după-amiază 
la Timișoara, unde — în sala de fes
tivități a școlii mixte nr. 1 — cele 
16 finaliste ale campionatului repu
blican vor lua primul lor contact în 
fa*i tablelor cu 64 patrate.

Bineînțeles că șansele cele mai
mari pentru obținerea titlului le au
kt juc ioarele consacrate. Se așteaptă 
ca actuala 
Teodorescu, 
deosebit de 
din partea 
Alexano. 4 
me.c

campioană, Margareta 
să primească o replică 
puternică în primul rînd 

Elisabefei Polihroniade și 
Nicolau, care prin ulii

lor rezultate internaționale se 
recomandă ca autorizate candidate la 
«Iu.

Primele rezultate

Ieri după-amiază a avut loc la 
mișoara ședința tehnică premergătoare 
deschiderii campionatului, cu care 
ocazie a fost stabilită prin tragere la 
sorți ordinea participantelor pe tabela 
de concurs. Iată — după cum ne-a 
transmis corespondentul nostru Al. 
Gross — rezultatul tragerii la sorți :

I. Natalia Iliescu (Progresul Bucu
rești), 2. Margareta Perevoznic (Pe
trolul Ploiești), 3. Rodica Manolescu 
(Spartac Buc.), 4. Elena Rădăcină 
(Progresul Buc.), 5. Alexandra Ni- 
colau (Constructorul Buc.), 6. Vera 
Zsigmond (Constructorul Buc.), 7. 
Virginia Steroiu (Progresul Buc.), 8. 
Sanda FHipescu (Progresul Buc.), 9. 
Gertrude Baumstark (Timișoara), 10. 
Elisabeta Polihroniade (Știința Buc.), 
11. Suzana Makai (Rapid Oradea), 

,12. Maria Dezmireanu (Știința Buc.), 
113. Emilia Ghi.ș (G. S. M. Baia Mare), 
*14. Paraschiva Soos (Voința Tg. Mu
reș), 15. Renee Farcas (Rapid Ora
dea), 16. Margareta Teodorescu (Pro
gresul Buc.).

Azi și mîine se desfășoară în sala 
Giulești o interesantă întrecere orga
nizată de C.G.A., la care participă 
echipele masculine Vorwărts Berlin, 
Dinamo, Rapid și Progresul din Bucu
rești. Competiția, dotată cu o cupă, 
se va desfășura după următorul pro
gram : AZI, de la ora 18: Dinamo— 
Rapid și Vorwărts—Progresul; MII- 
NE, ora 10: învinsele între ele (pen
tru locurile 3—4); ora 11,30: învin
gătoarele între ele (pentru locurile 
1-2).

începe campionatul 
orașului București

primele 
campionatului de 

București, la care 
masculine împărțite 
I : Academia R. P. 
Viitorul, Sănătatea 

.,Casa Scînteii”, M.T.Tc., Berc 
Recolta; CATEGORIA II-A, 

Proiectantul 2, Sudorul, C.C.A. 
, Di na ni o 2 ; seria B : E.F.A.

Azi și mîine se desfășoară 
întreceri din cadrul 
baschet al orașului 
iau parte 18 echipe 
astfel : CATEGORIA 
Romîne, 1
1, C.P.B. 
Rahova, 
seria A : 1
2, I.F.A., 
2, Academia Militară 2, Frigul, Orizon
tul, Sănătatea 2.

Campionatul orășenesc dc juniori va 
începe la o dată ce va fi anunțată ulte
rior. Campionatele de calificare masculin 
și feminin își încep desfășurarea la 23 
octombrie.

din „Cupa CarpațHor”
SIBIU 23 (prin telefon). — Pe cele 

trei terenuri cu zgură roșie ale clubului 
Libertatea an început întrecerile tradițio
nalei competiții de tenis dotată cu „Cupa 
Cwpr. '.lor", la care participă o serie 
de jucători fruntași din întreaga țară. 
Frimele întîlniri au furnizat un spec
tacol frumos.

Iată rezultatele înregistrate în prima 
zi : SIMPLU BĂRBAȚI. Turul l : Turdea- 
nu-Liingu 6—2, 6—1 ; Mărmureann-Ne- 
gu( 6—1, 6—2 ; Bardan-Cirimbci 6—2, 
7—5 ; Barabas-Miiller 9—-7. 6—0 -, Geor- 
gescu-Pusztai 6—2, 4—6, 6—3 ; Vasiles- 
cu-Szckely 7—5, 6—2 ; Ghidrai-Turușan- 
co 4—6. 6-—4, 6-—2 ; Rakosi-Boaglie 
6—0, o—2 ; Turul II : Bardan-Mărmu- 
rranu 6—2, 6—4 ; Cristea-Ghidrai 6—4,
6- 3 -. Năstasc-Turdeanu 7—5, 6—2. 
SIMPLU FEMEI. Turul I: Turușanco- 
M Jtci
7— 5, 
6-Z; 
Turul

G.

6—1, 6—4; Ciogolea-Komorocz.î 
1—6, 6—0, Pusztai-Bauer 6—-1, 

Bogdan-Bokor 6—3, 6—0.
II : Namian-Bogdan 6—0, 6—1. 
FRÂNGEA și V. VLADOIANU 

corespondenți

SPORTUL POPULAR
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57—-56, 57—58 șj 59—58 pentru Vor- 
warts, scor cu care se încheie partida. 
La pauză : 30—;29 pentru oaspe|i. De re-: 
marcat că în ultimele 20 de secunde min
gea a aparținut gazdelor, care au „plim
bat” însă balonul pînă-Ia fluierul final 
al arbitrilor, fără a încerca o aruncare 
la coș sau pătrundere.

Punctele au fost înscrise de : Flau 
30, Pleitz 9, Wiessel 9, Gotze 6, Scholz
3, Eisenhut 2, pentru Vorwărts și : Kiss 
32, Parasckivescu 9, Wisner 6, Ncgoi/ă
4, Vasilescu 4, Dudescu 3, pentru Di
namo. Cel mai buni jucători : Flau, 
Wiesel, Pleitz, Kiss, Parasckivescu fi 
Vasilescu. Au arbitrat bine : Al. Popescu 
fi M. Tănăsescu.

In întrecerea echipelor de tineret vic
toria a revenit dinamovistilor cu scorul 
de 36—29 (12—13).

D. ST.

Deși învinsă, echipa germană S. K< 
Chemie Halle a realizat în compania' 
Rapidului Buourești un debut foarte 
frumos în Capitală. Bazîndu-și acțiti-’ 
nile pe atacuri ratpide și pe aruncări 
la coș de la semidistanță, baschetba- 
liștii germani au făcut un joc specta" 
cules, aplaudat de publicul aflat în 
sala Giulești. Formația Rapid — în
vingătoare cu 75 —66 (35—26) — a 
făcut o partidă reușită, manifestind 
vervă de joc, siguranță în apărare și 
eficacitate în acțiunile ofensive. După 
valoarea arătată în meciul cu S. K. 
Ohemie Halle, ca și în partida cu 
Vorwărts, Rapid promite o compor
tare bună hi campionatul categoriei 
A.

In deschidere, echipa de tineret Ra
pid a învins echipa de tineret S. K. 
Chemie Halte cu 49—43 (29—15).

Unde mergem?
IN CAPITALA

Azi

TENIS DE MASA: întreceri în 
campionatul pe echipe al Capitalei: 
sala Constructorul : ora 18 : Con
structorul 11 — Constructorul I (m), 
sala Progresul, ora 19 : Progresul ii 
— Progresul I (m), sala Mendeleev, 
ora 18: C.S. Școlar — Orizonturi (f), 
ora 19: C. S. Școlar — Orizonturi 
(m), ora 19,30: E.F.A. — Pasteur (m).

RUGBI; stadionul Constructorul, 
ora 16: Constructorul — Din-amo 
(cat. A).

HANDBAL: stadionul Giulești, ora 
17: Rapid — Progresul (f) — meci 
de handbal în 7.

FOTBAL: stadionul Dinamo: ora 
16: Metalul — Academia Militară.

BASCHET: sala Giulești, de la 
ora 18 : Rapid — Dinamo și Vor
wărts — Progresul.

SPORTURI NAUTICE : Lacul Sna- 
gov, de la ora 17 : finalele campiona
tului republican <' 'de canotaj academic.

Mîine
MASA: întreceri în 
echipe al Capitalei: 

sala Constructorul, ora 10: Spartac 
— C. S. Școlar (f), ora 11 : Sănăta
tea — Spartac (f).

RUGBI: teren Parcul Copilului,

TENIS DE 
campionatul pe

ora 9,30: C.F.R. Grivița Roșie —■ 
Progresul, ora 11: C.C.A. — Știința 
Buc.; teren Gloria, ora 16: Meta
lul — Știința Cluj (cat. A).

BASCHET: sala Giulești, ora 10: 
meci intre învinsele jocurilor de sîm- 
bătă; ora 11,30: meci între învin
gătoarele jocurilor de sîmbălă.

HANDBAL : stadionul Giulești, ora 
10: Știința Buc. — C.S. Oradea (f), 
ora 11 : Rapid — C.S.M.S. Iași (m), 
ora 12,15: C.C.A. — Petrolul Telea- 
jen (rn) — meciuri de handbal în 7 
Stadionul Progresiul, ora 15,15: C.C.A. 
— Voința Sighișoara — meci de 
handbal în 11.

NATAȚIE: ștrandul Tinerelului, de 
la ora 10 : trei jocuri de polo în 
cadrul campionatului republican: Di
namo Buc. — Voința Buc., Știința 
Buc. — C.S. Oradea C.C.A. — Pro
gresul Buc.

FOTBAL: stadionul Republicii, ora 
20,15: Dinamo — Știința Timișoara; 
teren Victoria (C.A.M.), ora 10: 
Știința Buc. — Dinamo Obor.

SPORTURI NAUTICE : Lacul Sna- 
gov, de la ora 10: finalele campiona
tului republican de canotaj academic.

A apărut revista;
Premii mari în perspectivă la concursul de mîine

DE 200.000 LEISUPLI MENTARE 
dintre

* ULTIMUL CONCURS CARE PARTICIPA LA PREMIILE
mii în valoare de 200.000 tei, ( 
care un autoturism „Moskvici".

2. Anunță premii de valoare, ținînd 
cont de rezultatele înregistrate în 
concursurile anterioare. După cum am 
mai arătat ultimele două concursuri 
nu au avut nici o variantă cu 12 re
zultate exacte și calculele făcute au 
demonstrat că o asemenea variantă 
ar fi beneficiat de o sumă-record. 
Se înțelege deci că realizarea în con-

Pronosportul vă prezintă pentru 
mîine următorul interesant program : 

I. Dinamo Buc.—Știința Timișoara 
(cat. A)
Rulmentul Bîrlad
Ploiești (cat. B)
Steagul roșu — Rapid (cat. A) 
Petrolul — Corvinul (cat. A) 
C.S.M.S. Iași — C.C.A. (cat. A) 
Știința Cluj — Dinamo Bacău 
(cat. A)
Farul - U.T.A. (cat. A)
St. roșie Bacău — Foresta Făl
ticeni (cat. B)
C.S. C.F.R. Electro Craiova — 
Șt. Craiova (cat. B) 
Gloria Bistrija — Jiul 
șani (cat. B)

XL C.S.M. Reșița - Ind.
C. Turzii (cat. B) 

XII. Aurul Brad — C. S.
(cat. B)

Ce puncte de atracție are concursul 
de mîine ?

1. Este ultimul concurs din luna 
septembrie, deci ultimul care benefi
ciază de fondul suplimentar de pre-

n.
III.
IV.
V. 

VI.

VII. 
VIII.

IX.

X.

Prahova

Petro-

Sîrmei

Oradea

Oronosport
cursul de mîine a 12 rezultate exacte 
ar echivala cu un premiu de mare 
valoare ținînd cont și de echilibrul 
partidelor și de participarea tot mai 
mare la concursurile Pronosport.

De la Hunedoara ni s-a comunicat 
pronosticurile date de minerul VASI- 
LE BOGDAN din Lupeni, premiat la 
concursul Pronoexpres din 14 sep
tembrie cu 58.324 lei și nelipsit par-

concursurile Pronosport.
i indicate: 

, «i —‘ 1 ; III — 1, X; IV — 
«x, v — 2, X; VI — 1 ; VII — 

1, X; VIII - 1, X; IX - 1, 2; X - 
i _ x * xii__  i

Iar ȘTEFAN BALINT, maestru al 
sportului, halful echipei Corvinul Hu
nedoara, ne-a dat următoarele pro
nosticuri :

I - X, I ; II - 1 ; III — X, 2; 
IV — X ; V — 2, I ; VI — 1 ; VII — 
1 ; VIII - 1, X; IX - 1, 2; X — 
1, 2 ; XI — 1 ; XII — 1, X.
• Marți 27 septembrie, la ora 9, 

va avea loc la Agenția Centrală Loto- 
Pronosport din Capitală (cal. Victo
riei 9) tragerea din urnă pentru a- 
cordarea premiilor suplimentare în 
valoare de 200.000 lei acordat 
cursurilor Pronosport din luna 
tembrie.

0 Operațiunile de omologare 
concursului special Pronoexpres 
în curs de desfășurare.

Rubiică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport. k

ticipant la
Iată cele 12 pronosticuri 

I —1.2 ; II — ' —
I, X; V nr. 18

con- 
sep-

ale 
sînt

Din sumar:
O Fotoreportaj din Turul ciclist al 

R. P. Romîne
0 Cum a ciștigat medalia de aur la 

J.O. Ion Dumitrescu
0 Echipa romînă de gimnastică cîș- 

tigătoarea medaliei de bronz la 
Roma

O Antrenorul emerit Constantin Po
pescu

0 Reportaj în Deltă
0 Povestește Gheorghe Axioti, -fost 

campion de box
0 Tehnică șl viteză — un amplu fo

toreportaj cu fotbaliștii de la Di- 
mano București
Echipa de rugbl Progresul
Imagini de la J.O. (campionii o- 
limpici Nlna 
Elliot, loset 
Rudolph) 
Sport-Magazin 
Fotoreportaje : 
canotaj
Prin asociațiile sportive: Apoldul 
de sus și Cauciucul Jilava

o Ponomareva, Herb 
Schmidt și Wilma

de tenis, pescuit.o
o

Cereți chiar azi acest număr la 
chioșcurile de ziare.

■w ,



CTU Hl
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(Urmare din pag 1)

birnik (I) 44,20 m; 5. Celesnik (I) 
44,05 m; 6. Hristova (B) 42,02 m.
LA CIOCAN, DIN NOU : 1. BEZJAK, 

2. RACICI
Ordinea primilor 2 clasați a ră

mas neschimbată la aruncarea cioca
nului, față de întrecerile de la Bucu
rești. A învins din nou Zvonko Bez- 
jak, finalist la Olimpiadă, dar după 
o luptă foarte strînsă cu compatriotul 
său Racici.

Sub orice critică s-au prezentat a- 
runcătorii noștri Rășcănescu și Dră- 
gulescu, care n-au reușit nici măcar 
să se califice în finală, deși perfor
manțele cu care s-au ocupai locurile 
3—6 le erau inirutotul accesibile.

1. Zvonko Bezjak (1) 63,92 m — 
campion balcanic, record balcanic; 
2.' Racici (I) 63,89 m; 3. Krmnov 

'fB;-60,32 m; 4. Ivanov (B) 57,39 
m ; 5. Kuveloianios (G) 57,34 m — 
record grec; 6. Poli tis (G) 56,42 m ; 
7. Rășcănescu (R) 56,34 m; 8. Dră- 
gulescu (R) 55,38 m.
O FRUMOASĂ SI CLARA VICTORIE 

A LUI ZOLTAN VAMOȘ

Multe emoții ne-a dat, la început, 
proba de 800 m 1 Pe mai bine de ju
mătate din distanță alergătorul nos
tru Zoltan Vamoș (favorit după cal
culele „hirtiei" dar nu și pe curioasa 
pistă de la Panathinaikos) a fost 
blocat de alergătorii turci Dalkilic și 
Kocak și iugoslavii Ingolici și Va- 
zici. La intrarea în ultima turnantă 
se produce o busculadă. Distanța pînă . 
acolo este insă prea mare pentru a ne 
putea da seama exact ce s-a întîm- 
plat. In linie dreaptă il vedem pe 
Vamoș ocolind doi adversari și apoi 
îndreptindu-se singur, sigur și ire
zistibil spre victorie. In spatele lui 
Vamoș, care termină cursa fără a 
forța, se încinge o luptă îndîriită pen
tru celelalte locuri.

1. Zoltan Vamoș (R) 1:52,7 —
campion balcanic; 2. Ingolici (I)
1:53,2; 3. Dalkilic (T) 1:53,4; 4. Va- 
zici (1) 1:53,8; 5. Depastas (G)
1:53,9; 6. Morayemos (G) 1:53,9; 7. 
Sudrigean (R).

(1)

O TACTICA GREȘITA A ALERGĂ
TOARELOR NOASTRE A FACILITAT 

VICTORIA LUI GUL CIRAV

L Va-aminti(i cursa de la Crosul bal
canic desfășurat în primăvara acestui 
an la București. Atunci, talentata re
prezentantă a Turciei, 
țîșnit de la plecare și

Giîl
n-a

Ciray, a 
mai cedat

Reprezentativele 
de wasă ale R.

de tenis
P. Remine

au evjiiiat la Pekin
PEKIN 23 (Agerpres). — Echipele 

selecționate de tenis de masă ale 
R. P. Romine au susținut noi me
ciuri la Pekin în compania reprezen
tativelor secunde ale R. P. Chineze, 
în cele două întîlniri victoriile au 
f-ost împărțite; echipa feminină a 
R. P. Rorrtîne a dîșfigat cu scorul 
de 3—0, în timp ce echipa masculină 
a gazdelor a terminat învingătoare 
cu 13—7. O impresie excelenta a lă
sat i jucătorul chinez Ciuan Lan-sun 
care a învins pe R. Negulescu, A. 
Rethj, Gh. Cobirzan și M. Popescu. 
Cea mai spectaculoasa partidă a fost 
cea în. care jucătorul chinez l-a în
vins cu 21 — 15; 21—11 pe Radu Ne
gulescu. Dintre ceilalți jucători ro
mîni o frumoasă comportare a avut 
Cobîrzan, învingător cu 2—1 în me
ciul cu Tao-pen.

conducerea pînă la capătul celor 2000 pează. Ivanovici trece la conducere, 
m. Așa s-a întîmplat și pe stadionul urmat de Grecescu, Mihalici și Saban. 
Panathinaikos. După 50 m, Ciray avea 
un avantaj de 10 m. O urmau Gre
cescu și Teodorov, iar la alți 3—4 m 
alergătoarele iugoslave și bulgare. La 
ieșirea în linie dreaptă, l'lorica Gre
cescu forțează și încearcă să recupe
reze, dar este prea lîrziu. Consideram 
că alergătoarele 
tic în această 
Ciray (care nu 
se distanțeze de

1. Gul Ciray 
oană balcanică, 
cord turc ; 
2:11,4; 3. 
4. Rajkov 
2:16,2; 6.

noastre an greșit tac- 
probă, permițind lui 
pornea favorită) 
Ja plecare.

(T) 2:J0,1 — campi- 
record balcanic, re- 

2. Florica Grecescu (R) 
El. Teodorov (R) 2:14,7; 
(I) 2:15,0; 5. Isaieva (B) 
Danailova (B) 2:16,7.

sâ

MAKSAI, CAMPIOANACRISTA
BALCANICA LA 100 m

In finala cursei de 100 m, alergă
toarele noastre au încadrat-o pe prin
cipala lor adversara, iugoslava Ol era 
Sikovec. Aceasta a condus o bună 
parte din distanță, fiind întrecută 
apoi de Petrescu și de Maksai. Crista 
Maksai a obținut o frumoasă și a- 
plaudată victorie pe linia de sosire, 
în fața fostei campioane balcanice. 
Ioana Petrescu.

1. Crista Maksai (R) 12,2 — 
pioana balcanica ; 2. Ioana
trescu (R) 12,3; 3. Sikovec (I) 
4. Kolenc (I) 12,4; 5. Kerkova 
12,5; 6. Trifonova (B) 12,6.

ÎNVINGĂTOR scontat 
mg: KOVACI

Primele garduri ie trece 
Kovaci (pe culoarul 5)

LA

cam-
Pc- 

12,4;
(B)

400

dințiicel
urmat în

deaproape de Savel (culoarul 6). La 
ieșirea în linie dreaptă, Kovaci se de
zechilibrează și Savel trece un mo
ment pe primul plan. Revenirea iu
goslavului este însă puternică. Pe ul
timele 3 garduri el se distanțează. 
Savel, fără resurse, pierde pe ultimii 
metri de plat în fața alergătorilor 
greci.

1. Djani Kovaci (I) 52,0 
pion balcanic, 
Frotissios (G) 
3. Scurtis ("' 
(R) 53,4; 5. . 
nel (R) 54,8.

cam- 
record iugoslav; 2.
52,2 — record grec;

(G) 53,2; 4. Ilie Savel
, 5. Mafic (T) 54,7; 6. Stă- 
54,8.

SOSIRE FOARTE STRîNSÂ LA 100m 
BĂRBAȚI

probei de 100 m bărbați aFinaia 
ocazionat o luptă foarte strînsă, rezul
tatul final fiind comunicat numai după 
developarea filmului sosirii. Atleții 
romîni s-au clasat pe locurile 4 din 
serii, Măgdaș cu 11,0 și Kineses 11,9 
(clacat).

1. Bîcivarov (B) 10,7 — campion 
balcanic; 2. Komitudis (G) 10,7; 3. 
Lorger (I) 10,7; 4. Georgo-ponlos (G) 
10,8; 5. Gluk (I) 10,8; 6. Manev (B) 
10,8.

GRECESCU DIN NOU CEL MAI 
BUN FOND1ST BALCANIC

Constantin Grecescu și-a înscris pen
tru a treia oară numele pe lista câști
gătorilor .titlului balcanic la 10.000 m 
și a făcut să răsune pentru a patra 
oară astă seară pc stadionul Panathi- 
naikos, acordurile imnului nostru de 
sfiit.

El a condus încă de la început 
cursa. Cu 17 ture înainte de sosiie, 
Grecescu și Mihalici aveau un avans 
de 15 m asupra lui Ivanovici și Weiss, 
iar aceștia doi erau cu 30 m înaintea 
concurențelor turci. Weiss trece apoi pe 
locul 3, pe care însă îl cedează lui 
Saban care are o revenire cu 11 ture 
înainte de sfîrșit. Situația se menține 
aceeași încă cinci ture. Din acest mo
ment, alergătorii din frunte se regru-

PE SCURT
e Turneul internațional de șah de la 

Marianske Lazne a continuat cu des
fășurarea partidelor cuprinse în runda 
a VIl-a. lată cîteva rezultate: Rcjfir 
(R.S.C.) — îriiunovjci (R.P.F.I.)
î/2—V-, Kozma (R.S.C.) — Ghițescu 
(R.P.R.) 1—0; Pachman (R.S.C.) — 
Lokvenc (Austria) </?—*/2.

® La Veneția se desfășoară în a- 
eeste zile campionatele mondiale de 
călărie. Tn proba de obstacole, cate
goria mijlocie, pe primul toc s-au cla
sat la egalitate Raymondo d’Inzeo

(Italia) și David Broome (Anglia). 
Proba de obstacole (sărituri) a lost 
cîștigată pentru a doua oară consecu
tiv de sportivul italian Raymondo 
d'lnzeo, urmat de Carlos Delia (Ar
gentina) și David Broome

» Prima etapă a Turului ciclist al 
R.P. Bulgaria, disputată pe circuit în 
jurul Sofiei (95 km) a fost cîștigată 
de către olandezul Kroningen în 2 h 
56:12, urmat de KeHermann ‘
Lebout (Belgia), Jansen 
etc. același timp.

(R.D.G.)ț
(Olanda)

li

In cursa motociclistă de 6 zilei

PATRU ALERGĂTORI ROMÎNI LUPTĂ
Nici o schimbare in ordine în urmă
toarele patru ture și .jumătate. Cînd 
mai erau două ture și jumătate, Milia- 
Ifci forțează puternic ,și trece la condu
cere, dar Grecescu prinde „plasa". 
Amindoi se detașează cu 10 m de Iva
novici și cu mai mult de 20 m de Sa
ban. La intrarea in ultimul tur Miha- 
lici conduce pînă la 200 in, cînd este 
surprins de finișul lui Gjecescu, care 
trece primul linia de sosire.

1. Constantin Grecescu (R) 30:18,4 — 
campion balcanic; 2. Mihalici

Ivanovici (I) 30:32,4; 
30:44,2; “ ’

Vucikov (B) 32:30,0.

PENTRU MEDALII DE AUR

30:20,0; 3.
Saban (T) 
31:15,4; 6.

2,01

5.
(1)

4.
Weiss (R)

m LA ÎNĂLȚIME

întrecerea la săritura în înălțime băr
bați s-a oprit la 2,01 m, realizați de 
trei concurenți, printre care Porumb. 
Acesta a ocupat locul trei deoarece a 
sărit 2,01 din a treia încercare.

1. Majfan (I) 2,01 m 
balcanic; ‘ ’ j"
Porumb (R) 2,01 m; 4. Kumanov 
1,98 m; 5. Ducu (R) 1,94 m; 6. 
Inner (T) 1,94 m.

campion
2. Kavcici (1) 2,01 m; 3.
“......................... (B)

Sa-

TSAKAN1KAS CAMPION 
LA GREUTATE

I. Tsakanikas (G) 17,26 m — cam
pion balcanic; 2. Jocovici (I) 16,63 m; 
3. Artarski (B) 16,40 m; 4. Ar. Rou- 
banis (G) 16,35 m; 5. Skiljevici (I) 
16,19 m; 6. Ivanov (B) 16,06 m.

La ora cînd telefonăm nu ne-au 
parvenit rezultatele primei zile a deca
tlonului. Notăm însă abandonul cam
pionului balcanic SJavkov, accidentat.

IMPORTANTE HOTARIRI 
ALE CONGRESULUI BALCANIC

Joi la prînz s-au încheiat la Atena 
lucrările Congresului ordinar al Jocu
rilor Balcanice de atletism. Cu acest 
prilej au fost luate o serie de im
portante hotărîri.

Astfel, printre altele, a fost stabilit 
regulamentul tehnic și protocolul în 
legătură cu organizarea primei ediții 
(experimentală) a Jocurilor Balcanice 
de atletism pentru juniori și junioa
re, care va avea loc în anul 1961. 
De asemenea s-a admis propunerea 
delegației romîne de a se introduce 
în programul Jocurilor 
ba de 20 km marș pe

Au fost stabilite și 
fășurare a viitoarelor 
canice. Astfel, ediția a 
lui balcanic va avea loc la Sofia la 
26 martie, 1961, iar ediția a XX-a a 
Jocurilor Balcanice de atletism se va 
desfășură la Belgrad în zilele de 
15—17 septembrie 1961.

Balcanice pro- 
șosea.
datele de des- 
întreceri bal- 
Vl-a a crosu-

Pentru amatorii de statistică greul 
începe abia după..., terminarea JocurU 
lor Olimpice. Vine vremea feluritelor 
calcule, vremea clasamentelor, a bilan
țurilor. Ziariștii occidentali au socotit 
(și au publicai) aproape tot ce se 
putea exprima cifric despre J.O. Ince- 
pind cu cantitatea de limonada care 
s-a băut în capitala Italiei, continuînd 
cu numărul de beefsteake-uri muicata 
și ajungind la beneficiile realizate din 
vinzarea biletelor și din transmiterea 
competițiilor la televiziune, au văzui 
lumina tiparului cifre astronomice, 
transpuse in lire italiene sau engleze, 
în dolari sau franci. Dar toate acestea 
țin desigur exclusiv de domeniul cu
riozităților. Opinia publică este cu a- 
devărat interesată de bilanțul sportiv 
al Jocurilor. Iar pe acesta îl oferă cit 
se poate de grăitor clasamentul (deși 
neoficial) pe națiuni și numărul de 
medalii obținut de fiecare țară.

Se știe că la actuala ediție a Jocu
rilor reprezentativa Uniunii Sovietice 
a repurtat o victorie strălucită, impu- 
nindu-se de departe drept cea mat 
puternică, mai omogenă și mai bine 
pregătită dintre toate participantele, la 
marea întrecere. Și dacă cil patru ani 
in urmă echipa U.R.S.S. intrecuse pe 
cea a S.U.A. cu 126,5 puncte, acum 
diferența a crescut la 219,5 puncte I

Metamorfoze interesante au avut loc 
în zilele Jocurilor în presa americană. 
Ziarele din S.U.A. au hotărit să facă 
calculul pe puncte după așa-zisul sis
tem american, in care pentru primul 
loc șe acordă 10 și țyj 7 puncte, cuui

I I

BAD AUSSEE 24 (prin telefon). 
Azi s-au desfășurat întrecerile etapei 
a cincea din cadrul „Cursei de G zile". 
Dintre sportivii romîni care luptă pen
tru medalii de aur au rămas în cursă 
Mihai Dănescu, Barbu Predescu, Ște
fan Iancovici și Ludovic Szabo. Toți 
alergătorii 'au realizat punctajul ma
xim: 1500 puncte. Barbu Predescu a 
depășit chiar norma de 1500 p. înainte 
de a cincea etapă el acumulase 1313 
p. iar în etapa de ieri a mai realizat 
încă 300 puncte, ceea ce ii mărește 
șansele in lupta pentru obținerea me
daliei de aur. Mihai Pop și Vasile Sza
bo luptă acum pentru medalii de argint.

Pop a 
iar V. 
puncte

Traseul etapelor cuprinde porțiuni 
extrem de accidentate, fapt care ex
plică cele peste 60 de abandonuri în
registrate de la începutul întrecerilor; 
Astfel au abandonat o seamă de aler-i 
gători de valoare din Anglia, Elveția^ 
R.F. Germană, R.P. Polonă. Tn ge«8* 
ral nu există nici o echipă care să tjt 
fi avut un concurent abandonat. 0» 
clasamentul .Trofeului Națiunilor*’ 
conduce echipaj Austriei, cit zero punoJ 
te penalizare, urmată de formația R.Sj 
Cehoslovace, cu 1 p. penalizare.

SPARTAK KRALOVE
DIN NOU ÎNVINSĂ

în etapa a Vi-a a campionatului ce
hoslovac, campioana țării, Spartak Hra- 
dec Kralove, a fost întrecută pe teren 
propriu de noua promovată Snop 
Kladno : 2—4. O altă surpriză o con
stituie înfrîngerea pe teren propriu 
a echipei Rude Hvezda Brno : 1—3 
cu Dynamo Praga. Alte rezultate: 
Banik Ostrava—Tatran Preșov 2—1, 
Spartak Stalingrad—Dukla Praga 
1—5, Slovan Nitra—Slovan Bratisla
va 0—4, Ruda Hvezda Bratislava — 
Trencin 3—2, Spartak Sokolovo '■— 
Spartak Trnava 3—1. Clasament : 
Dukla Praga, Ruda Hvezda Bratis
lava — cîte 10 p (ultima un joc mai 
puțin), Banik — 8 p, Snop Kladno 
7 p, Spartak Kralove, Spartak Trna- 
va, Spartak Sokolovo, Slovan Nitra 
și Spartak Stalingrad — cite 6 p.

DUPĂ ALTE DOUĂ ETAPE 
IN CAMPIONATUL R. P. UNGARE

Ungare are un 
Dozsa, care în 
a obținut două

primit ieri 3 puncte penalizare,
Szăbo a terminat cursa cu 6 
penalizare.

PE
cu câte 7 
— 6 p.

p, Pecs, Csepei și Honved

SCORURI MARI
IN CAMPIONATUL POLONEZ

Reluarea campionatului polonez i 
coincis cu o etapă bogată în goluri. 
Iată rezultatele etapei a XVI-a: Stal— 
L.S.K. 2—0, Legia—Odra 1 — 1, Lechia 
—Wisla 2—2, Bydgoszcz—Gwardra 
5—2, Gornik—Ruch 4—2, Bytom— 
Pogon 5—1. Clasament: Legia 23 p, 
Ruch 20, Odra, Gornik, Polonia Byd
goszcz — cu cîte 18 p.

MONACO
CONTINUA SĂ CONDUCĂ

Campionatul R. P. 
nou lider : Ujpesti 
ultimele două etape 
victorii : 4—2 cu Vasas și 5—0 cu 
Diosgyor. Fostul lider, Ferencvaros, 
a întrecut pe M.T.K. cu 4—1 dar, 
în mod surprinzător, a fost învins 
de Szeged cu 2—0. Alte rezultate: 
etapa a 4-a: Dorog—Salgotarjan 0—3, 
Debrețin—Pecs 0—1, Honved—Csepei 
0—0, Diosgyor—Szeged 0—I, Gyor— 
Tatabanya 0—0; etapa a 5-a : M.T.K. 
—Honved 1—5, Csepei—Debrețin
0—0, Pecs—Dorog 0—0, Salgotarjan— 
Gybr 2—1. Conduce Ujpesti cu 9 p, 
urmată de Ferencvaros și Salgotarjan

în campionatul francez s-au dis
putat alte două etape. Iată rezulta
tele înregistrate : etapa a V-a : Reims 
—Toulouse 4—2, Troyes—Rennes 2—3, 
Angers—Sedan 0—Racing—Lyon 
3—2, Rouen—Nancy 3—1, St. Etienne 
—Monaco 0—1, Nice—Le Havre 3—3, 
Grenoble—Stade Franțais 1—0, Li

moges—Valenciennes 2—1, Nîmes— 
Lens 1—2 ; etapa a 6-a : Sedan—Nî
mes 1—3, Nancy—Racing I — 1, Va
lenciennes—Lyon 1—2, Lens—St.
Etienne 1—3, Rennes—Limoges 3—2, 
Stade Frânșais—Nice 1—3, Le Havre 
—Reims 2—1, Grenoble—Troyes 1—0, 
Toulouse—Rouen 2—0. Deși cu un 
meci mai puțin, Monaco conduce cu 
10 p, urmată de Racing — 9, Lyon, 
Nice și Le Havre — 7 p.

® în Cupa Campionilor Europeni : 
Juventus Torino—Ț.D.N.A. Sofia 2—0, 
Aarhus (Danemarca)—Legia Varșo
via (R. P. Polonă) 3—0.

® Șahtibr Stalino a întrecut cu 2—1 
selecționata Canadei.

este uzitat in Europa. .Clasamentul 
urma, după calculul statisticienilor de 
peste ocean, să aducă pe primul loc 
echipa S.U.A. care, ziceau ei, va cu
ceri atîleâ medalii de aur îneît va 
compensa pe cele de argint și de 
bronz, precum și locurile 4—6 obținute 
de sportivii sovietici. Dar nici acest 
calcul nut: s-a dovedit eficace. Echipa 
U.R.S.S. a obținut cu 9 medalii de 
nur mai mult decît cea a S.U.A. iar 
după „socoteala americană" reprezen
tativa sovietică acumulează 812 puncte, 
cu 246,5 puncte mai mult decît ad-

NOTE EXTERNE
versorii lor principali. Diferența apărea 
deci și mai mare.

In această situație „contabilii" spor
tivi americani au căutat noi metode 
pentru a ieși din încurcătură. Agenția 
U.P.l. și-a amintit dintr-odată despre 
.sistemul itaU.au" de calcul care ia în 
considerație numai primele trei locuri, 
cele medaliate. Dar și aceasta a creat 
confuzie și consternare: sportivii so 
viefici îi întreceau pe cei americani 
la medalii de aur, de arg at și de. 
bronz I

Ca o culme a tuturor acestor 
trucuri matematice a venit propunerea 
formulată de dl. Averry Brundage, 
președinte (american) al ~ ~ 
dage a emis, după cum 
londonez .Daily Mail",

liru „celei mai sportive națiuni". Pen
tru aceasta propunea președintele 
0:1.0. ca punctele realizate la J.O. să 
fie împărțite... la numărul populației 
țării respective. Dacă Olanda are, să 
zicem, 45 de puncte și o populație de 
4.570.000 locuitori se împarte 45 la 
4.57 și -e obține un oarecare coeficient 
— 9,85. Cine are cel mai mare, 
coefii ient, acela este... • cîș'igătorul 
Olimpiadei.

Dar după calcule febrile pe „mate
maticienii" americani i-a așteptat o 
nouă surpriză. După .sistemul" lui 
Brundage echipa S.U.A. ajunge, nici 
mai aproape, nici mai departe dacii 
pe locul... 23.

Răspunsul pe care-l merită acești 
amatori de prestidigitație aritmetică l-a 
dat chiar un ziar american, .New York 
Times", care scria:

„Rușii i-au învins zdrobito. pe a- 
tnericani la J.O. și lucrul acesta re
iese din orice clasament. Ei au luat 
mai ipulte medalii de aur, de argint 
și de bronz decît noi, au întrecut 
echipa americană ca număr de puncte. 
Și rușii au făcut toate acestea in 
dul cel mai cinstit."

Aceasta este desigur concluzia 
se impune și care a devenit clară 
tru orice amator de statistică.

mo

care
pen-

r*

C.I.O. Brun- 
scria ziarul 

teoria slabi-.
SPOR.TUL POPULAR

Nr. 3691 Pag. a 7-a

itaU.au


Lau reafii Jocurilor O! impice 
de la Roma

ATLETISM—BARBAȚI GIMNASTICA—BARBAȚI

Semnat: M. TAL
De mult doream un autograf al catn- 

Î(ionului mondial de șah. Evident, 0 co- 
ecție de specialitate nu se poate pre

tinde completă fără semnătura lui 
Mihail Tal, șahistul care actualmente 
de|ine primul loc în lume. Și iată 
că n-a trebuit să plecăm pînă la... 
Riga, unde domiciliază Tal, fiindcă 
autograful mult dorit a făcut el dru
mul încoace; purtat de o scrisoare 
adresată redacției noastre. Șansă ne
sperată !

Intr-adevăr, avem în față scrisoarea 
cu antetul revistei „Sahs" — organul 
Federației de șah din R.S.S. Letonă 
— și semnată de redactorul-șef al 
acestei p „cații care nu este altul 
decît... M. Tal 1 Actualul campion 
mondial este ziarist de profesie. Și 
încă un ziarist foarte priceput, fiindcă 
revista ce 0 editează — sosită cu 
aceeași poștă — se prezintă la cel 
mai înalt nivel gazetăresc. De cel 
șahist nu mai vorbim, garanția titlu
lui mondial aflat în... redacție este 
mai mult decît elocventă.

Ce ne scrie Tal? Și aci ne-a fost 
rezervată o plăcută surpriză. Cam
pionul mondial se interesează de ma
teriale șahiste în limba romînă și 
dorește un schimb permanent cu „Re
vista de Șah“ — publicația noastră 
de specialitate — pe care e consi
deră splendidă (textual).

Și semnează :

M-Tal)
?Editor

O nouă colecție la îndemâna turiștilor : „MUNȚII 
NOȘTRI", editată de O.N.T. „Carpați". Peste citeva 
zile vor apare primele broșuri: Bucegi, Piatra Craiu
lui, Făgăraș, Retezat, Ceahlău, fiecare conținind o 
hartă cu indicarea cotelor, a cabanelor, a drumurilor, 
precum și schițe de itinerarii. Traseele sînt prezen
tate în amănunt, arătîndu-se marcajele, punctele de 
reper etc. Fiecare broșură conține un indicator de 

cabane, un mic vocabular turistic și ilustrații.

100 m:
Armin Hary (echipa unită a 

Germaniei) 10,2 sec.
200 m:

Livio Berruti (Italia) 20,5 sec.
400 m:
Otis Davis (S.U.A.) 44,9 sec. 
800 m:
Peter Snell (Noua Zeelandă) 

1:46.3.
1.500 m:
Herbert Elliott (Australia) 

3:35,6 min.
5.000 m:
Muray HalLberg (Noua Zee

landă) 13:43,4.
10.000 :

Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
28:32,2 min.
Maraton:
Bikila Abebe (Etiopia) 2h:15:16,2 

Ștafeta 4x100 m»
Echipa unită a Germaniei (Cul

lman, Hary, Mahlendorf, Lauer) 
39,5 sec.

Ștafeta 4x400 m;
S.U.A. (Yerman, Young, Glenn

Davis, Otis Davis) 3:02,2 min.
110 m.g:
Lee Calhoun (S.U.A.) 13,8 sec. 
400 m.g:
Glenn Davis (S.U.A.) 49,3 sec. 
3.000 m obstacole;.

Zdzislaw Krzyszkowiak (Polonia) 
8:34,2 min.

20 km marș:
Vladimir Golubnicii (U.R.S.S.) 

lh:34:07,2.
50 km marș:

Donald Thomson (Marea Brita- 
nie) 4h: 25:30,0.

Săritura în înălțime:
Robert Savlakadze (U.R.S.S.) 

2,16 m.
Săritura cu prăjina:

Donald Bragg (S.U.A.) 4,70 m. 
Săritura în lungime: 
Ralph Boston (S.U.A.) 8,12 m. 
Triplusalt:
Josef Schmidt (Polonia) 

16,81 m.
Greutate:
William Nieder (S.U.A.) 19,68 ro 
Disc:

Alfred Oerter (S.U.A.) 59,18 m 
Ciocan:

Vasili Rudenkov (U.R.S.S.) 
67,10 m.

Suliță:
Viktor Tibulenko (U.R.S.S.) 

84,64 m.
Decatlon:
Safer Johnson (S.U.A.) 8392 p.

ATLETISM—FEMEI

Individual compus;
Boris Sahlin (U.R.S.S.) 115,95 p.
Echipe:
Japonia (Ono, Tsurumi, Endo, 

Takamoto, Aihara, Mitsukuri). 
575,20 p.

Sol:
Nobuyuku Aihara (Japonia, 

19,450 p.
Inele:

Albert Azarian (U.R.S.S.) 
19,725 p.

Paralele:
Boris Sahlin (U.R.S.S.) 19,400 p.

Bară:
Takashi Ono (Japonia) 19.600 p. 
Cal cu minere:
Boris Sahlin (U.R.S.S.) și 

Eugen Ekman (Finlanda) 19,375 
Sărituri:
Boris Sahlin (U.R.S.S.) și Ta

kashi Ono (Japonia) 19,350 p.

GIMNASTICA—FEMEI

Proba completă (pe echipe): 
Australia 128,18 minus puncte 
Proba completă (individual) : 
Lawrence Morgan (Australia) 

7,15 minus puncte
Marele Premiu al Națiunilor : 
Echipa unită a Germaniei 

(Schockembhle, Thidermann, Win
kler) 46 Vt p. penalizare.

Proba de vînătoare :
Raymondo D’Inzeo (Italia) pe 

„Posilippo* 12 p. penalizare (04-12)

CANOTAJ ACADEMIC

Autografele — o pasiune a lui Kusocinski
Regretatul atlet polonez Ja

nus Kusocinski, cîștigătorul 
probei de 10.000 metri la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angelos, avea o mare pasi
une pentru autografe de la

diverse personalități literare. 
El a ținut să aibă în co
lecția sa și un autograf al 
marelui scriitor irlandez 
Bernard Shaw, astfel că a

D-ale maratonului

Reporterul: Vă simțiți obosit ?...
Desen de GRAD

întocmit o scrisoare foarte 
frumoasă, în care, după ce 
și-a exprimat admirația față 
de operele lui G.B.S., a în
cheiat solicitînd un autograf.

După cîtva timp, Ktlso- 
cinski, a primit din An
glia un plic. L-a deschis 
cu emoție... Intr-adevăr, 
primise un răspuns 
din partea renumitului 
umorist. Iată ceea ce îi 
scria acesta:

„Din păcate sînt ne
voit să refuz cererea 
d-voastră, deoarece din 
principiu nu dau auto
grafe.

Semnat:
George Bernard Shaw 

P.S.: Niciodată 1
G.B. Shaw

...In felul acesta, la- 
nusz Kusocinski a devenit 
fericitul posesor a două 
autografe ale autorului 
lui „Pygmalion“.

Rudolph

Rudolph

Sevțova

(S.U.A.)

(S.U.A.)

(U.R.S.S.)

loo m:
Wilma

11,0 sec.
200 m:
Wilma 

24,0 sec.
800 m:
Ludmila 

2:04,3 min.
Ștafeta 4x100 m:

S.U.A. (Hudson, Jones, Wil
liams, Rudolph) 44,5 sec.

BO m.g.:
Irina Press (U.R.S.S ) 10,8 sec.
Săritura ' A - -
Iolanda

1,85 m.
Săritura_ ____ _____
Vera Krepkina (U.R.S.S ) 6,37 m
Greutate:
Tamara Press

17,32 m.
Disc:
Nina Ponomareva

55.10 m.
Suliță:
Elvira Ozolina

55,98 m.

în înălțime:
Balaș (Romînia)

în lungime:

(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)

NATAȚIE—BARBAȚI
100 m liber:
John Devitt (Australia) 55,2 sec.
400 m liber:
Murray Rose (Australia) 

4:18,3.
1.500 m liber:
Jon Konrads (Australia) 

17:19,6.
100 m spate:

David Theile (Australia) 1:01,9
200 m bras:

William Mulliken (S.U.A.) 
2:37,4.

200 m fluture:
Mike Troy (S.U.A.) 2:12,8.

Ștafeta 4x100 m mixt:
S.U.A. (McKinney, Hait, Lar

son, Farrell) 4:05,4 min.
Ștafeta 4x200 m liber:

S.U.A. (Harrison, Blick, Troy» 
Farrell) 8:10,2 min.

Individual compus:
Larissa Latînina (U.R. S.S.)

77,031 p
Echipe:

U.R.S.S. (Latînina, Astahova,
Ljuhina, Muratova, Ivanova,
Nikolaeva) 382,320 p.
Sărituri:

Margarita Nikolaeva (U.R.S.S.) 
19,316 p.

19,583 p.

Paralele inegale :
Polina Astahova (UJLS.S4

19,616 p.
Bîrnă:
Eva Bosakova (R. S. Ceho-

slovacă) 19,282 p.
Sol:
Larissa Latînina (U.R S.S.)

BOX
Muscă:

Gyula Tdrok (Ungaria)
Cocoș:
Oleg Grigoriev (U.R.S.S.)
Pană:
Francesco Musso (Italia)
Semiușoară:
Kazimir Pazdior (Polonia)
Ușoară:
Bohumil Nemecek (Cehoslova

cia).
Semimijlocie:
Giovanni Benvenutti (Italia)
Mij locie-ușoară:
Wilbert McKlure (S.U.A.)
Mijlocie:
Edward Crook (S.U.A.)
Semigrea:
Casius Clay (S.U.A.)
Grea:
Francesco de Piecoli (Italia)

LUPTE CLASICE
cat. 52 kg.
Dumitru Pîrvulescu (Romînia)
Cat. 57 kg.
Oleg Karavaev (U.R.S.S.)

Cat. 62 kg.
Muhazir Sille (Turcia)
Cat. G7 kg.
Awrandil Korize (U.xC.S.S.)
Cat. 73 kg.
Mitliat Bairak (Turcia)

Cat. 79 kg.
Dimitrie Dobrev (Bulgaria)
Cat. 87 kg.
Tovik Kis (Turcia)
Cat. grea
Ivan Bogdan (U.R.SS.)

LUPTE LIBERE
Cat. 52 kg.
Ahmed Bilek (Turcia)

Cat. 57 kg.
Terry McKann (S.U.A.)
Cat. 62 kg.
Mustafa Dagistanlî (Turcia)
Cat. 67 kg.
Shelby Wilson (S.U.A.)

Cat. 73 kg.
Douglas Blubaugh (S.U.A.)

Cat. 79 kg.
Hasan Gungor (Turcia)

Cat. 87 kg.
Is met Atli (Turcia)
Cat. grea.
Wilfried Dietrich (echipa unită 

a Germaniei).

BASCHET
S.UJV

FOTBAL
iugoslavia

HOCHEI PE IARBA
POLO Pakistan

Simplu :
Viaceslav Ivanov (U.R.S.S.) 

7:13,96 min.
Dublu :
Cehoslovacia (Kozak—Schmidt)

6:47,50 min.
2 fără cîrmaci :
U.R.S.S. (Boreiko—Golovanov) 

7:02,01 min.
24 1:

Echipa unită a Germaniei — 
(Knubel, Renenberg, Zerta) 
7:29,14 min.

4 fără cîrmaci :
S.U.A. (Ayrault, Nash, Sayre, 

Walles) 6:26,26 min.
4 + 1 :
Echipa unită a Germaniei 

(Cintl, Effertz, Litz, Riekemann; 
Obst) 6:39,12 min.

8 + 1 :
Echipa unită a Germaniei (Bit

tner, Hopp, Lenk, F. Schepke, K. 
Schepke, Schroder, GroddecI x 
Rulffs ; Padge) 5:57,18 min. L

HALTERE

Cocoș :
Charles Vinci (S.U.A.) 345,0 kg 

(105.0-107,5-132,5)
Pană :
Evghenii Minaev (U.R.S.S.) 372,6 

kg. (120,0-110,0-142,5)
Ușoară:
Viktor Bușuev (U.R.S.S.) 397,5

kg. (125,0-122,5-150,0)
Semimijlocie :
Aleksandr Kurinov (U.R.S.S.)

437.5 kg. (135,0-132,5-170.0)
Mijlocie :
Ireneusz Palinski (Polonia) 442,5 

kg. (130.0-132,5-180,0)
Semigrea :
Arkadii Vorobiov (U.R.S.S.)

472.5 kg. (152,5-142,5-177,5)
Grea :
lurii Vlasov (U.R.S.S.) 537,5 kg. 

(180,0-155,0-202,5)

PENTATLON MODERN

Individual :
Ferenc Nemeth (Ungaria) 5024 p. 
Pe echipe :
Ungaria 14863 p.

SCRIMA — BĂRBAȚI

Floretă :
Viktor Jdanovicl (U.R.S.S.)
Echipe :
U.K. S.S.
Spadă
Giuseppe Delfino (Italia)
Echipe :
Italia
Sabie :
Rudolf Karpati (Ungaria)
Echipe :
Ungaria

SCRIMA — FEMEI

Floretă :
Heidi Schmid (echipa unită a

Germaniei)
Echipe :
U.R.S.S.

CICLISM

Fond :
Viktor Kapitonov (U.R. S.S.) 

4 h 20:37,0.
100 km echipe :
Italia (Trape, cogliati, Fornoni, 

Bailetti) 2 h 14:33,0
1.000 m :
Sânte Gaiardoni (Italia) 1:07,27 

min,
Tandem:
Giuseppe Beghetto—Sergio Blan

che t to (italic)
4.000 m urmărire echipe :
Italia (Vigna, Testa, Valotto, 

Arienti)
Sprint :
Sânte Gaiardoni (Italia)

IAHTING

CONSTANTIN CALDARARU, TG. CARBUNEȘTI. 
•— 1) Ion Monea are 20 de an». In 1958 a fost 
campion national de juniori la cat. mijlocie-ușoară. 
Ca senior s-a afirmat în special prin victoria 
obținută asupra lui Robert Mitchell, în meciul 
cu Scotia, din primăvară : K.O, în prima re-* 
priză. — 2) Iolanda Balaș este născută la Ti-» 
rnisoara.

VICTOR ” AZUREANU. BUCUREȘTI. — 1) Ion 
— ..Micky“ Mihăilescu a jucat într-o vreme 
la Locomotiva Craiova și a fost totodată și an
trenorul acestei echipe. Acum, alături de Ștefan 
Filote, răspunde de pregătirea fotbaliștilor de 
la Rapid-București, echipa în care, în anii tine
reții, și-a desfășurat cea mai mare parte din 
activitatea sa fotbalistică. Pe ce posturi a ju-* 
cat ? E mai simplu să vă spunem ce n-a jucat: 
portar!. — 2) Campioana olimpică de la Mel
bourne la proba de săritură în înălțime, ame- 
licanca de culoare Mc Daniels, s-a retras de 
mult din sport. Ea a sărit atunci 1,76 m. ceea 
ce a constituit un nou record mondial. Pe locu-» 
•ile H — IU. cu un rezultat de 1.67 m, s-au cla
sat Pisareva (U.R.S.S.) și Hopkins (Anglia), care 
au luat medalii de argint. Aceeași performanță.

1,67. au obținut și următoarele 3. clasate: Io
landa Balaș (Romînia), Masson (Australia) și 
Lasking (Suedia). De atunci însă...

IULIAN MUSTAȚA, COMUNA SARMASAG. — 
Ați pierdut pariul ! La fotbal, scorul de 1—0 este 
mai bun decît indiferent ce rezultat în care echipa 
cîștigătoare a primit măcar un singur gol. Chiar 
dacă a marcat 100 I

ANDREI RADULESCU. BUCUREȘTI. — 1) La 
box, fotbal, lupte clasice și lupte libere, nepu- 
tîndu-se face o departajare pentru locurile III 
și IV, se acordă la Jocurile Olimpice cîte două 
medalii de bronz, — 2) A fost o omisiune : luptă
torul Gh. Dumitru a obținut locul V—VI la ca
tegoria sa. •— 3) Cea mai bună performanță a 
halterofilului polonez de categorie mijlocie, Pa- 
linski, a fost 432,500 kg, pînă la Olimpiadă. La 
Roma a cucerit titlul cu un rezultat mult supe
rior celei mal bune performanțe ale sale : 442,500 
kg. Recordul mondial îl deține însă excelentul 
halterofil sovietic Plukfelder,; cu 457,500 kg. După 
cum 6e știe, Plukfelder n-a participat însă la 
Jocurile Olimpice, diu motive de boală.

ION POȘTAȘU1T

Italia
Sărituri de la platformă:
Gary Tobian (S.U.A.) 170,00 p. 
Sărituri din turn:
Robert Webster (S.U.A.) 

165,56 p.

NATAȚIE FEMEI
100 m liber:
Dawn Fraser (Australia) 

1:01,2.
400 m liber:

Chris Von Saltza (S.U.A.) 4:50,6.
100 m fluture:
Caroline Schuler (S.U.A.) 

1:09,5.
200 m bras:
Anita Lonsbrough (Marea Bri- 

tanie) 2:49,5.
100 m spate:
Lynn Burke (S.U.A.) 1:09,3. 

Ștafeta 4x100 m liber:
S.U.A. (Spillane. Stobs, Wood, 

Von Saltza) 4:08,9 min.
ștafetă 4x100 m mixt) 

S.U.A. (Burke, Kempner, 
Schuler, Von Saltza) 4:41,1 min.

Sărituri de la platformă:
Ingrid Krămer (echipa unită 

a Germaniei) 155,81 p.
Sărituri din turn:
Ingrid Krămer (echipa unită 

a Germaniei) 91,28 p

CAIAC—CANOE
Caiac simplu :

Erik Hansen (Danemarca) 
3:53,00 min.

Caiac dublu :
Fredriksson—Sjodelius (Suedia) 

3:34,70.
Ștafeta 4x500 m.
Echipa unită a Germaniei 

(Lange, Perleberg, Wentztke, 
Krause)

7:39,43 nun.
Canoe simplu ;
lanos Pani (Ungaria) 4:33,39 

min.
Canoe dublu
Ghciș tor—Makarenko (U.R.S.S.)

4:17,94 min.
CAIAC — FEMEI

Caiac simplu :
Antonins. Seredina (U.R S.S.) 

2:08,08 min.
Caiac dublu :

Șubina—Seredina (U.R.S.S.) 1:54,76 
min.

CĂLĂRIE

Marele Premiu de dresaj :
Serghei Filatov (U.R.S.S ) 2144 p.

Clasa 5,5 :
S.U.A. (O’Day, Hunt. Smith) 

6900 p.
Clasa Dragon :
Grecia (Constantin, EskidjogloUj

Zaimis) 6733 p.
Clasa Star :
U.R.S.S. (Pineghin, Sutkov) 

7619 p.
Clasa Olandezul zburător :
Norvegia (Lunde, Bergvall) 

6774 p.
Clasa Finn :
Paul Elstriim (Danemarca) 

8171 p.

TIR
Pistol liber 60 focuri :
Aleksei Gusein (U.R.S.S.) 560 p.
Armă liberă calibru mare :
Hubert ' Hammerer (Austria) 

1129 p
Armă liberă calibru redus :
Viktor Samburkin (U.R.S.S.) 

1148 p.
Pistol viteză :
William McMillan (S.U.A.) 587 p.
Talere :
Ion Dumitrescu (Romînia) 192 p.
60 focuri culcat :
Peter Kohnke (echipa unită a 

Germaniei) 590 p.

Redacția «> administrația: București str Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05. Interurban 72. nr. 1-2 STAS 3132. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2. str. BrezoianU 23-25. 
& A Abonamentele se tac la oficiile poștale prin (actorii poțtali fi dituzorii din întreprinderi.


