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DE LA
JOCURILE

BALCANICE

l. l.ia
Cata- 

Mihat-

începerea Jocurilor 
delegația noastră a

* depus coroane de flori la nlor- 
mintul Eroului Necunoscut, lat-o la 
plecarea de la această solemnitate.

IMAGINI

ț * sped de la festivitatea de pre- 
‘ miere a probei de aruncarea 

discului femei. Pe locul
. ’Manotiu. pe locul II Olimpia 

ramă, iar pe locul III Virginia 
Iova (Bulgaria).

Znainte de 
Balcanice.

i

cord cu federația de specialitate din 
U.R.S.S. ca meciul dintre selecționatele 
Italiei și Uniunii Sovietice să aibă loc 
la 13 Iunie 1961 la Roma.

Noi maeștri emeriti ai sportului 
în U.R.S.S.

Record de participare l,v cam
pionatele mondiale de volei

După cum se știe campionatele mon
diale de volei vor avea loc între 28 oc
tombrie și 15 noiembrie 1960 la Rio de 
Janeiro.. în “ ” ”
participa 21 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
garia, R. “ “ ’ “
S.U.A., Germania (echipa unită), Japo
nia, India, Peru, Turcia, Mexic etc. Com
petiția feminină va reuni 12 echipe.

A fost perfectat meciul de 
fotbal U.R.S.S.-ITALIA

Federația de fotbal a Italiei a alcă
tuit calendarul internațional al echipei 
reprezentative. S-a stabilit' de coPiun a-

In întrecerea masculină vor 
de echipe printre care 

~ ‘ R P. Bul-
P. Polonă, R. P. Romină, Pentru strălucita comportare la Jocu

rile Olimpice de la Roma Consiliul cen
tral al Uniunii asociațiilor și organiza
țiilor sportive din U.R.S.S. a conferit 
titlul de maestru emerit al sportului 
unul număr de 38 de sportivi. Printre 
aceștia se numără P Astahova, I. Vla
sov, A Zabelina, E. Ozolina, T. Pine- 
ghin, 1. Press, R. Savlakadze, I. Ter- 
Ovanesian, v. Rudenko ș.a.

. Oamenii muncii 
; ■ urmăresc în aceste 
\interes lucrările sesiunii Adunării Ge- 
■■nerale a O.N.U., fiind alături cu gîn- 
”dul și cu fapta de membrii delegației

- noastre.
, ’ Am citit cu satisfacție și emoție cu- 
Țvintarea rostită de tovarășul N. S- 

Hrușciov la cea de a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. în care 
Conducătorul delegației U.R.S.S. ex- 

.-primă cu atîta claritate necesitatea 
■•instaurării unei păci trainice în lume. 
I» De o covlrșitoare importanță sînt 
--propunerile făcute de șeful delegației 
--U.R.S.S. la O.N.U. privind lichidarea 

integrală și definitivă a colonialismu
lui, această rușine a timpului nostru, 
precum și dezarmarea generală și to- 

+ tală, dorință fierbinte a întregii ome- 
--niri. Prin aceste propuneri și — în 
Ț general — prin cuvlntarea rostită, 

tovarășul Hrușciov a lansat de la cea

mobiK», 
mcălzit 
tuturor 
pacea.

mai înaltă tribună un nou și 
zator mesaj de pace, care a 
și umplut de speranțe inimile 
acelora cărora le este scumpă

Deosebit de, importante pentru pro
movarea păcii in lume sînt și propu
nerile făcute de delegația țării noas
tre, care au fost înscrise pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. îmi exprim convin
gerea că discutarea lor la O.N.U. și 
luarea unor hotărîri corespunzătoare 
pe marginea lor, vor contribui la caui.a 
păcii.

Sîntern din toată inima alături ae 
delegația țării noastre la cea de a 
XV-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. și sprijinim cu toate tortele 
eforturile pe care le face pentru des
tinderea încordării internaționale, pen
tru coexistență pașnică.

GHEORGHE UrA 
secretar generat al Fedeiațiîii 

romîne de lupte z '

Un înalt simț de răspundere
față de soarta omenirii

delegației UR.SS. este caracterizată 
printr-un înalt simț de .răspundere fa
ță de soarba omenirii.,

Urmăresc cu mare interes tucrâr»!* 
actualei sesiuni a O.N.U Aștept cu 
nerăbdare cuvintarea pe care o un 

i ban fiu al poporului 
lagărului socialist sînt cei care de la nostru, tovarășul Gheorghe G'icor- 

ghiu-Deț. Cuvlntul său va exprima 
năzuințele de pace ale întregului 
nostru popor, dorința noastră fierbinte 
de a munci ou tot etanul pentru în
florirea continuă a scumpei noastre, 
patrii- , .

Prezența la lucrările celei de a 
XV-a sesiuni ordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a conducătorilor dele
gațiilor statelor socialiste a produs o 
imensă bucurie în rlndurile tuturor

• -oamenilor cinstiți, cărora le este dra- 
~-gă pacea. Ei știu că solii popoarelor rosti cel mai

'-înalta tribună a O.NU. luptă pen- 
j ~.tru apărarea cauzei păcii, a coejdsten-
■ -ței pașnice între popoare.
; ’ Și, într-adevăr cuvlntarea to- 
•-varășului N. S- Hrușciov constituie 
' ~o contribuție deosebit de prețioasă la
■ -rezolvarea problemelor arzătoare ale 
'^zilelor noastre- Ea arată dru-
■ -mul de luptă necurmată al statu
atul sovietic pentru pacea și fericirea

popoarelor. Cuvlntarea conducătorului

WALTER ZIEGLER 
cîștigătorul Turului ciclist 

al R. P- Romîne

înaintea primului start

în competiția internațională de înot și polo

Ne mai despart doar două zile de 
primul start într-un concurs cum n-a 
mai găzduit capitala noastră de la 
întrecerile sportive prietenești ale 
Festivalului din 1953; un concurs cu 
o participare valoroasă demnă de orice 
competiție de talie europeană. Căci, 
nu este mereu la îndemîna oricui să 
fie martorul ocular al unor probe de 
natație, în care sprinterii coboară sub 
56 sec pe suta de metri lber. brasiștii 
trec de limita celor 2:40,0 sec (la bă
ieți) și 2:52,0 (la fete) pe o distanță 
de 200 m, iar fondiștii parcurg 1.500 m 
în jurul a 18 minute. Cu o asemenea 
carte de vizită au sosit la București 
Gyula Dobay, recordmanul european 
55,7 al clasicei probe de 100 m liber, 
Ursula Kuper, recordmană mondială 
la 100 m bras și autoarea unui 2:51,9 
pe 200 m bras, Zinaida Belovezkaia 
finalistă olimpică la 100 m fluture cu 
un timp excelent (1:12,6), recordmanii 
Uniunii Sovietice Ghiorghi Prokopen
ko. Marina Samal și Ghenadii Andro
sov, pentru a nu vă cita decît pe cei 
care se numără printre primii perfor
meri ai lumii în acest sezon.

Turneul de polo nu este cu nimic 
mai prejos. Trei din cele patru echipe 
angajate în luptă cuprind în forma
țiile lor jucători care nu mai au ne
voie de vreo recomandare. Să spu
nem, doar, că fiecare are la activul 
lui numeroase întîlniri internaționale, 
iar echipele din care fac parte (com
binata ~
namo 
pe cu 
R. D. 
altfel, 
ta, ta 
cele trei formații s-au întîlnit cu re
gularitate, furnizînd de fiecare dată, 
jocuri de un înalt nivel tehnic și 
spectacular.

— 100 m fluture), Ghenadii Androsov 
(4:35,7 și 18:17,5 pe 400 m și respec
tiv 1.500 m liber). Marina Samal 
1:04,6 — 100 m liber), Ulvi Voog 
1:06,0 și 5:15,5 pe 100 m și respectiv 
400 m liber), Lidia Korobova (1:22,8
— 100 tn bras) și Irina Ljahovskaia
1:06,7 — 100 m ■" ' " ‘ ‘
aflat, că echipa 
Dinamo Moscova 
plasarea întrucît 
tori indisponibili.

I-am revăzut pe înotătorii sovietici 
ieri după-amiază Ia piscina de la șo
sea, parcurgînd „bazine" întregi în- 
tr-un tempo susținut. Am putut ad
mira ușurința în alunecare a Marinei 
Samal, stilul impetuos, în forță, al 
brasistului Prokopenko, „delfinul" 
rat al Zinaidei Belovezkaia, ca de 
fel, și sîrguința manifestată de 
componenții lotului în respectarea 
trutotul a indicațiilor primite de 
margine.

O oră mai tîrziu între culoarele 
zinului de 50 metri și-au făcut apa
riția înotătorii de la Dozsa și Dinamo 
Berlin. Privirile celor prezenți au fost 
atrase imediat de sprinturile explozive 
ale lui Gyula Dobay. Pe culoare ală-

liber). Totodată ani 
de polo a clubului 
nu a putut face de- 
are mai mulți jucă-

CU- 
alt- 
toți 
în-
Pe

ba-

Dozsa, Dinamo Berlin și Di- 
București) se confundă aproa- 
reprezentativele R. P. Ungare, 
Germane și R. P. Romîne. De 
în ultimii ani, fie la Budapes- 
Magdeburg sau la București

★

sovietici — 24 la număr 
primii în Capitală. Din 
purtată cu Abram Petro-

înotătorii
— au sosit 
convorbirea 
viei Gliild — antrenorul dinamoviști- 
lor — am aflat, că în lotul care a 
făcut deplasarea se numără nu mai 
puțin de 7 înotători și înotătoare abia 
înapoiati de la J. O. de la Roma : 
Giheorghi Prokopenko (2:38,0 — 200 
m bras), Zinaida Belovezkaia (i:l2,o

turăte Ursula Ktiper și prietena e< 
Eleonore Leliman parcurgeau lungimi 
după lungimi numai cu ajutorul bra
țelor.

Intr-un tîrziu, cînd luminile s-au «- 
prins deasupra bazinului gonind um
brele înserării, ultimii înotători inlîr- 
ziați într-o „joacă" cu stropii calzi ai 
apei au părăsit piscina pentru t face 
Ioc polițiilor care urmau la rînd. A 
tost tm prim contact al viitorilor pro
tagoniști...

GH. NICOLAESCU 
A. VASILIU

ULTIMELE ȘTIRI

® Organizatorii concursului au 
tărît ca seriile fiecărei probe să 
desfășoare dimineața iar finalele 
după-amiază aceleiași zile. Meciurile
de polo se vor disputa în nocturnă, 
la sfîrșitul întrecerilor de natație.
• A

fanților 
probele 
Gotter,

ho- 
se 
în

fost anunțată lista reprezen- 
clubului Dinamo București 
de natație: G. Blajec,

C. Rusu (100 m liber),

în 
G. 
G.

I(Continuare tn pag a 8-a)

Marina Samal, recordmana Uruunu Sovietice in proba 
timpul aalreaamelului de ieri.



f METODE FOLOSITE DE ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
SĂTEȘTI IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASE 

DIN REGIUNEA NOASTRĂ

Aspect de ansamblu de la țestivilatea de închidere a Concursului cultural- sportiv în Capdală.- ~~~~~~~~~~ * * _

După inimoasa sărbătoare a tinereții
Duminică seara, pe stadionul Re

publicii din Capitală ă luat sîîrșit, 
într-un decor de basm șil într-o atmos
feră sărbătorească, ultima fază a Con
cursului! cultural-sportiv al tineretu
lui din București.

Bogăția de culori, varietatea progra
mului, entuziasmul spectatorilor care 
nu mai conteneau cu aplauzele, 
au constituit un minunat 
pentru încheierea acestei 
a tinereții, începute cu șase 
urmă. Din primăvară și pînă ; 
miez de toamnă, stadioanele ; 
de sport au cunoscut o animape deo
sebită. întrecerile de pe terenurile 
sportive erau continuate pe scenele 
căminelor culturale, unde dansatorii 
și coriștii se întreceau în măiestrie și 
grație.

Și duminică seara am avut prile
jul să asistăm la o interesantă și pa
sionantă întrecere. Cine va reuși prii: 
programul prezentat să cucerească 
cele mai multe aplauze ?

Primii care
fost sportivii, 
a stadionului, 
gimnastică al 
ionul Tudor Vladimirescu. Curînd le-au 
minat tinerele eleve ale școlilor spor
tive din Capitală. Arabele evoluții au 
fost răsplătite din plin cu aplauze.

Apoi, pe gazonul feeric lummat, 
apar cei peste 800 de dansatori ai 
celor mai bune formații culturale din 
Capitala. Artiștii amatori au reușit să 
redea în dansul for optimismul și dra
gostea de viață.

Cine va cîștiga oare întrecerea ? 
Dansatorii sau sportivii ? Este prea 
devreme ca să ne pronunțăm I 1 ată 
că apar din nou sportivele. Se pare 
că greșim. Parcă sînt totuși dansa
toare... Dansul margaretelor și al ma
cilor...

t decor 
întreceri 
luni în 

acum în 
și sălile

au avut „cuvintul" au 
Pe scena fără decoruri 
a intrat ansamblul de 
muncitoarelor din ra-

a cîștigat totuși întrecerea ? 
greu sa te decizi. Este greu, 
că atît dansatorii cît și spor-

Dansul eșarfelor prezentat de elevele școlilor sportive din Capitală a plăcut 
prin vioiciunea lui

execută exercițiile cu grația dansato
rului și cu mișcarea firească a sporti
vului.

Cine
Este 

pentru
tivii s-au întrecut pe ei înșiși. In orice 
caz putem da un cîștigător sigur: 
publicul 1 Acesta a fost cucerit de im
presionanta și frumoasa manifestație 
a tinerilor din Capitala țârii. Siiitem 
siguri că astfel de manifestații vor 
avea și pe viitor mii de înflăcărați 
spectatori care nu vor pregeta să vină 
la noile demonstrații organizate în ca
pitală. Sînt grăitoare, de altfel, aceste 
cîteva impresii’.

CÎTEVA IMPRESII...

Dumitru Bălan. cazangiu la uzinelel 
„M.T.D."', membru al echipei culturale:' 
„A. fost'cea mai frumoasă manifesta-' 
ție cultural-sportivă de mase ce am 
văzut în ultimii ani. Mă bucur că 
am putut să contribuim și noi Ia buna 
ei reușită."

Printre numeroasele succese cu care 
se mîndrește mișcarea sportivă din 
regiunea Cluj se numără și dezvolta
rea crescîndă a competițiilor de mase 
în mediul sătesc. Devenite tradiționale, 
aceste întreceri populare cunosc de la 
an la an un avînt considerabil, expri
mat atît prin creșterea numărului de 
pârtiei,panți, cît și prin îmbogățirea 
formelor competiționale recreativ-a- 
tractîve. Un rol deosebit în obținerea 
acestor succese îl au asociațiile spor
tive. Ducind o temeinică muncă de 
propagandă și mobilizare, întrebuin- 
țînd metode avansate în organizarea 
competițiilor, căutînd ca intreceriile să 
fie accesibile tuturor membrilor 
U.C.F.S. prin forma desfășurării lor, 
asociațiile sportive din regiunea noas
tră se întăresc și se dezvoltă necon
tenit.

Care sînt metodele ce au fost folo
site de unele dintre asociațiile spor
tive fruntașe din mediul sătesc în acti
vitatea sportivă de _
mase din regiunea 
Cluj? Vorbind de p..
organizarea și des- Lzlfl
fășurarea „dumirii- . t
citor sportive" — I organizații 
formă care se dove
dește foarte bună — ------
prin posibilitatea regularității cît și a 
complexității ei — trebuie să arătăm 
Că asociațiile sportive fruntașe organi 
zează aceste manifestații in strinsă le
gătură cu organele locale. îndrumate 
permanent de organizațiile de partid, 
asociațiile sportive colaborează îndea
proape cu organizațiile de tineret, cu 
conducerile G-A.C. sau G.A.S. cu ca
drele din învățămînt. Procedind astfel, 
asociațiile sportive din Valea Drăga- 
nuhii (Huedin), Flacăra Dabica (Gher
la), Viticultorul Ciumbrud (Aiud), 
Cerbul Albac, .Moții Avram Iancu și 
Luminița Lupșa (toate din raionul 
Cimpeni) au obținut succese impor
tante în ceea ce privește numărul de 
participant, cit și în ceea ce privește 
numărul mare de spectatori.

Pentru a face cît mai atractive a- 
ceste întreceri au fost introduse, pe lin
gă numeroasele discipline sportive, di
ferite jocuri distractive, iată cîteva din 
ele: fuga în sac, fuga cu ouăle în 
lingură, trasul la fringhie. Recent au 
fost introduse și extinse și alte jocuri 
distractive ca : boxul indian (doi ad
versari stind pe o bîrnă ridicată de la 
pămint la aproximativ 50—00 cm caută 
să se doboare cu ajutorul unor saci 
CU rumeguș), și urcatul pe o prăjină 
cernită in virful căreia se 
don. Programarea a cît 
discipline sportive și mai 
belor de atletism, trîntă, 
în unele locuri chiar de 
a constituit o preocupare

află un ca
ma i multor 
ales a pro- 

ciclism și 
motociclisin, 
permanentă

acestor asociații. jnvățînd din expesa 
riența asociațiilor sportive fruntașe, și 
celelalte asociații au trecut la orga
nizarea „duminicilor sportive" cît mai 
variate ca desfășurare. Numai în se
mestrul I am înregistrat 267 de astfel 
de manifestații în regiunea noastră. 
S-au evidențiat în această privință ra
ioanele Sărmaș (41), Turda (45), 
Gherla (33), Cimpeni (32), Aiud (27) 
Și Huedin (25).

O altă formă de a atrage membri 
U.C.F.S. în cadrul competițiilor 
mase a constituit-o campionatul 
asociație. Ce metode au întrebuințat 
consiliile de conducere ale asociațiilor 
sportive din Valea Drăganului (Hue
din), Cuci (Luduș), Sîngeorgiul Nou 
(Beclean), Sîncrai (Huedin), Copaci 
(Năsăud) pentru buna desfășurare :a 
acestor competiții de mase ?

In primul rînd, o susținută muncă 
de propagandă. Fiecare acțiune înseam
nă o contribuție la reușita ctmcursuri- 

---------— lor. fată un exem
plu: Deasupra afi- 

• .------------------- șelor cu insignele
Viața ce urmau să fie
, itribuite invingăto-ei noastre rilor, se putea citi:

„Pentru aceaslă in- 
: T-ra jignă’se vor întrece

mâine..." și urma lista celor înscriși 
pînă atunci. Pentru creșterea «•/•utinuă 
a numărului deconcurenți fies-^eGnăr 
și-a luat angajamentul de a an
trena la probele la care ’participă, 
cite un tînăr ce n-a tăcut încă sport. 
Astfel, se reușea de multe ori, V11 
prilejul campionatului pe asociație, și 
înscrierea de noi membri în U.C.F.S.

In primul trimestru, datorită activi
tății depuse de asociații, în raionul 
Huedin s au ținut peste 50 de con
cursuri pe asociație la care au parti
cipat peste 1300 de tineri. Pentru buna 
organizare, a acestor competiții de 
mase, cit și pentru ajutorul dat altor 
asociații mai puțin dezvoltate, merită 
să evidențiem consiliile de conducere 
ale asociațiilor sportive din Sîncrai, 
Almaș, Ticu, Sfăraș Bucea, Morloca 
și Săcuieni, toate din raionul Huedin, 

Muncind și pe mai departe cu ace
eași dragoste de care au dat dovadă 
și pînă acum, Consiliile asociațiilor 
sportive din regîtmea noastră pot ob
ține noi succese pe drumul dezvoltării 
și consolidării sportului sătesc din țara 
noastră.

de
pe

VIRGIL GUȚU
șeful secției propagandă 

a consiliului regional If.G.F.S.
Cluj

DIN POSTA ZILEI*»

D. Pirvulescu, maestru tinerii 
sportului, campion olimpic: „Nu 
sesc cuvinte să exprim frumusețea 
acestei manifestații, a tineretului. A 
fost o adevărată sărbătoare, sărbătoa
re a tinereții".

Florica Marinete, muncitoare ta Fla-
Din nou ne întrebăm: sînt sportive căra roșie: „Minunat, atrăgător, înțe

sau dansatoare ? Și una și alta. Ele- resant, iată cum aș caracteriza pe scurt 
.vele școlilor sportive din Capitală ce am văzut la această manifestație."

al 
gă-

Evoluția plină de grație a „steluțelor" a znuils ropote de aplauze

Știri din asociațiile sportive
• In comunele Collău, Finteșul 

Atare, Săcălășeni ș.a., din regiunea 
Baia Atare au luat ființă noi asociații 
sportive, care desfășoară încă din pri
mele zile o frumoasă activitate. (V. 
Săsărauu-coresp. regional).

o Asociația sportivă Autobuzul 
(Slatina), are o activitate bogată. Cei 
285 membri U.C.F.S. din asociație 
participă la numeroase competiții de 
șah, baschet, tenis de masă, volei, 
fotbal etc. Cele mai frumoase rezul
tate le-au obținut secțiile de fotbal și 
baschet. (1. Fețeanu — coresp.).
• Asociația sportivă Olimpia din 

Giurgiu a obținut in ultimul timp suc
cese însemnate în cepa ce priveș
te creșterea numărului de membri 
U.C.F.S. in prezent, în această aso
ciație activează 1.500 membri, toți cu 
cotizațiile achitate Ia zi. (V. 
coresp.).

• Nu de mult a luat ființă 
muna Aciua (raionul Somcufa
o asociație sportivă pe care tinerii au 
denumit-o „Someșul". Printre primele 
acțiuni ale consiliului acestei asociații 
sătești a fost și inițiativa de a se a- 
menaja o bază sportivă. Acest lucru 
s-a realizat foarte repede datorită do
rinței tinerilor sportivi din comună 
de a avea un teren de sport. Astfel, 
prin munca patriotică a tinerilor și cu 
sprijinul consiliului raional U.C.F.S., 
s-a reușit sâ se amenajeze un frumos 
teren de fotbal. De asemenea, tinerii 
și-au procurat echipament de fotbal 
complet, precum și alte materiale și 
echipament necesare desfășurării acti-

I „SPARlACHIADA PETROLISTULUI"

Lazăr-

în co- 
Mare)

vitațn sportive. (Nicolae Ciuta- 
eoresp.).

• Locuitorii din comuna Cerneți 
(raionul T. Severin) au participat de 
curînd la o frumoasă manifestație 
sportivă cu prilejul unei „duminici 
sportive" ce a avut loc în comună. 
Tinerii din asociația „Pandurii lui 
Tudor", membri ai gospodăriei agri
cole colective cu același nume, au 
fost gazde primitoare pentru oaspeții 
din asociația sportivă Tribuna (co
muna Simian), cu care s-au întrecut 
in numeroase competiții. Din pro
gramul „duminicii sportive" au făcut 
parte întreceri de atletism, trîntă, vo
lei și, firește, fotbal. (Gh. Manafu- 
coresp.).

• In comuna Bila (raionul Dră- 
gănești-reg. București), au avut loc 
frumoase întreceri sportive între ti
nerii din această comuna și cei din 
satul Vlașinul. S-au desfășurat me
ciuri de fotbal, oină, precum 
ceri de atletism. întrecerile 
tism au angrenat un număr 
tineri din comună, printre 
peste 30 de fete, (Nicu 
coresp.).

e Consiliul asociației sportive Ra
pid (comuna 
pina) a luat 
un turneu de 
și echipe din
cești, Buștenari, Livadea, Sfirleanca, 
Vîlcăneșți și Vărbilău. Pînă la urmă, 
a ieșit 
mima 
premiu 
clasate
diplome. (Gh. Nilă-coresp.).

Primele întreceri ale celei „v „ doua 
ediții a „Spartachiadei Petrolistului" 
ait atras pe terenurile de sport din 
Moreni numeroși tineri și tinere. Ast
fel, peste 1.200 de sportivi și-au dis
putat întâietatea pînă în prezent la 
atletism, volei, tir, popice, șah, tenis 
de masă și fotbal. La o serie dc dis
cipline au și fost desemnați sportivii 
care s-au calificat în faza superioară 
a competiției, iar la altele întrecerile 
continuă

Răzvan Săvulescu — coresp.

„CUPA AGRICULTURII- 
IN RAIONUL CLUJ

..Cupa Agriculturii" a angrenat în 
întrecerile ej aproape 4.000 de tineri 
(dintre care 1307 lemei) din satele 
raionului nostru. Cei mai buni dintre 
ei s-au întrecut recent în etapa inter- 
comunala programată in 6 centre.
Sportivii calificați în această etapă au 
concurat la atletism, volei, 
popice.

fotbal și

Gh. Benga — coresp.

și între- 
de atle- 
mare de 
care și 

Șaramet-

Cosminele, raionul Cîm- 
inițiativa de a organiza 
fotbal, la care a invitat 
satele învecinate : Meli-

învingătoare echipa din co- 
Vîlcănești care a primit ca 
o minge de fotbal. Echipele 
pe locul doi și trei, au primit

O REUȘITA COMPETIȚIE DE TIR

Poligonul Tractorul din Caracal a 
găzduit un reușit concurs de tir, la 
care au participat trăgători din asocia
țiile sportive sătești din raionul nostru. 
Confruntările celor peste 160 trăgători 
au fost interesante și după două zile 
de concurs pe primele trei locuri s-an 
clasat echipele Recolta Boșoteni cit 
290 p„ Unirea Dioști 280 p. și Rri- 
colta Rotunda 270 p. In clasamentul 
individual, primul loc l-a ocupat spolți 
tivul Dumitru Cozma (Recolta R<> 
tundă) urmat în ordine de Steiiati 
Pîrvu (A.S. Spic de grîu Boșoteni> și 
C. Voiculescu (Unirea Dioști).

Gh. Donciu și
Th. Dana — «ml-sjw



LA ÎNCEPUTUL
UNUI NOU AN locul II la concursul

DE ACTIVITATE tl

(Jlubtil sportiv școlar din București 
pășește ân cel de ai patrulea an de 
activitate, O activitate 
multe succese, rod ai 
nunate create tinerei 
'Către partid și guvern.
- încă din primul an de activitatea 
.Oubttl sportiv școlar din București, 
oa formă superioară de pregătire a 
elevilor cu aptitudini pentru sportul 
de performanță, și-a dovedit din plin 
eficiența. Pe plan orășenesc sau re
gional, în competițiile organizate de 
Ministerul învățămîntului și Culturii, 
în campionatele republicane rezervate 
juniorilor, reprezentanții clubului au 
avut totdeauna un cuvînt de spus, 
s-au situat de fiecare dată pe locuri 
fruntașe. Unor discipline sportive cu 
tradiție în rîndul elevilor ca atletis
mul, gimnastica, voleiul, baschetul, na- 
tația, li s-au adăugat altele, precum 
handbalul, boxul, canotajul care, prin 
exponenții clubului și-au cîștigat o 
largă popularitate în masa tineretului 
studios din Capitală. Astăzi, clubul 
a-jU 's să se mîndrească cu o serie 
de talente remarcabile, campioni șco
lari sau republicani de juniori, printre 
dare înotătoarele Florentina Rambosec 
(100 și 200 m bras) și Anca Trohani 

-(400 m spate), gimnasta Cristina An. 
deiță (categoria I senioare), boxerul 
'Constantin Anton (categoria ușoară), 
■Beta Simona Dăscălescu (înălțime 
datego ria a It-a junioare). In rîndu- 
rite clubului figurează însă și alți 
■sportivi fruntași, printre care cano
toarea Dana Iliescu, participantă la 
campionatele europene de canotaj aca
demic de la Londra, gimnastele Ileana 
Mihăilescu și Maria Crăciunescu, hand- 
baliștii Gheorghe Lighel și Mircea 
Daca, baschetbalistele Elena Pitulescu, 
Mariana Dumitrescu și Elena Cosmo- 
vici, atleții Betre Astafei, Virginia Giu- 
linaru și Afanasie Savin. Toți aceștia 
oa și mulți alții sînt 
elemente disciplinate, 
tuație la învățătură, 
de urmat pentru toți
de membri ai Clubului sportiv școlar 
București.

Inaugurăm noul an sub cele mai 
frumoase auspicii. Avem la dispoziție 
avserje de baze sportive pe care mem
brii ribului se vor putea pregăti în 
coiTari'n ăjptime. Dispunem de un activ 
de antrenori și. profesori de educație 
fizică cu o bogată experiență, recu- 
noscuți totodată ca buni pedagogi, 
oameni care știu să muncească cu

încu ruinată de 
condițiilor mi- 

generații de

în același timp 
cu o bună si- 
exemple demne 
cei aproape 400

Progre- 
o foto
lii iur-

Săplămitia trecută, în parcul 
sul. Parcă într-o joi. încerc 
grafie. Pe pista de atletism. 
Hanță. Dacă mai intirziu un minut 
soarele o să cadă dincolo de centura 
cu umbre.

Prima declanșare nu mi se pare gro
zavă. Am impresia că Rodica Mun- 
teoria a mascat-o pe Maria Mihai. 
Și nu se cade: un „12,5“ mascat de 
un .13.4“ t

„Vă rog încă un start, fetelor 1" 
'Aștept. Un minut. Am ajuns la .pe 
tocuri". Acum așteaptă fetele. Și cind 
să spun .start" (după... .sînt gata"), 
iată că apare in trombă 
Se răstește: „Liber la 
tele se dau ta o parte, 
riate. Alergătorul trece 
că-i pasă.

...Intre timp umbrele s-au lungit și 
au cuprins turnanta. Liniile porții de 
tugbi s-au întins și ele pe gazon. E 
cam tîrziu. Am să renunț la fotogra
fie... 
cina, 
bind.

un alergător. 
coardă 1“ Fe- 
Aproape spe- 
țanțoș. Nici

Dar iată-l pe alergătorul ca pri- 
A încetinit. Se oprește. Tot zim-

— îmi faci greutăți, tovarășe fon- 
dist...

— Nu puteam altfel. Eram la temă.
72 curat pe 400. Lucrez la ritm...

:— Și pe ce distanțe alergi?
•— Intre 5000 și maraton.
— Cum te cheamă? 

acestui an, 
vizita o serie de 
din Capitală — 

să prețuiască 
care prin munca

de aseme- 
a Partidului, 
cunoaște și 

de lupta da
de partid,

a unor expo- 
și cu prilejul 
competițională- 
gustul elevilor 

cultură, vom
participarea unor 
în lumea tnuzi- 
Radu Aldulescu, 

și Magda lancu-

elevii, să le insufle dragoste pentru 
sport, să-i supravegheze la învățătură, 
să Ie îndrume atent pașii în viață. 
Rîndurile clubului se vor mări cu alți 
și alți tineri, foști membri ai celor 
două școli sportive de elevi, care sînt 
dornici să uree încă o treaptă pe 
drumul atit de frumos al măiestriei.

Ca și în anii precedenți. din pro
gramul clubului nu vor lipsi mani
festații cu caracter cultural-educativ. 
Astfel, chiar în cursul 
sportivii noștri vor 
mari întreprinderi 
unde vor învăța 
și mai mult pe cei 
lor la strung sau la forjă, la turnă
torie sau Ia diferite agregate își aduc 
contribuția la desăvîrșirea construcției 
socialiste în scumpa noastră patrie.

Elevii noștri vor vizita, 
nea, muzeul de Istorie 
prilej fericit pentru a 
aprofunda aspecte legate 
sei muncitoare, condusă 
pentru libertate și o viață mai bună, 
pentru eliberarea țării de sub robia 
capitalistă, pentru pace. Vizitarea unor 
întreprinderi și muzee, 
ziții va fi continuată 
unor deplasări pe linie

Pentru a dezvolta 
noștri pentru artă 
organiza audiții cu 
figuri reprezentative 
cală ca Ion Voicu, 
Valentin Teodorian 
lescu etc. Vom viziona, de asemenea, 
spectacole de teatru și filme cu teme 
educative.

Excursiile — alt capitol important 
în activitatea clubului- — vor fi or
ganizate în scopul cunoașterii fru
museților patriei, a trecutului de luptă 
și de muncă al poporului nostru.

Iată, așadar, cite lucruri frumoase 
se pot spune acum la începutul unui 
nou an de activitate, cîte proiecte 
sînt pe cale de înfăptuire. Prin grija 
părintească a partidului și guvernului, 
toate aceste proiecte vor prinde viață. 
Elevii noștri au tot ce le trebuie pen
tru a învăța bine, pentru a se dez
volta într-un spirit sănătos, al atașa
mentului față de cuceririle 
citoare, al patriotismului, 
de 
ai

clasei mim
ai dorinței 

de nădejdea deveni constructori 
vieții noastre noi.

MIHAt NiCULESCU 
președintele Clubului sportiv 

școlar București

MARATONISTUL
maraton.

antrenezi

.douăjde-

— Moldovan Vasile. Am categoria a 
Il-a. La 25 de ani, pentru 
tot e ceva. Nu ?

— Cum să nu. Și te 
mult?

— Tizi am făcut numai 
mii"... îs de noapte.

— Unde lucrezi ?
— La l.T.B. Electrician, 

vagoane în grijă.
— Și n-ai să fii obosit ?

Am zece

Car

r t e
d

r e p o

beau la cafele, 
an 400 in J2". Și 
egal, imperturbabil.
insă, intilnește un

— Auzi vorbă. Drept să vă spun, 
cind sint de noapte și vin de la an
trenament, tni-e parcă de 10 ori mai 
ușor. Am ta depou un tovarăș mai 
băirin care nu crede că vin de la a- 
lergare. Spune că

...Vasile mai are 
pornește cu pas 
Pe partea opusă, 
obstacol natural neprevăzut. Ghiuzelea 
cade chiar pe pistă dintr-un placa/ in 
forță. „Liber la coardă" na mai are 
nici un efect, dar Vasile nu ocolește.

Marele premiu

Ștefan Popovici in timpul unui 
concurs.

Ștefan Popovici pe

REZULTATE MEDIOCRE IN ULTIMA ETAPĂ

A CAMPIONATULUI CAPITALEI
Sîmbătâ și duminică trăgătorii bucu- 

reșteni s-au întrecut pe poligonul Tu
nari în ultima etapă a campionatului 
Capitalei, etapă care a constituit și o 
ultimă verificare a sportivilor înaintea 
campionatelor republicane. Cea mai 
bună comportare dc-a lungul celor pa
tru etape au avut-o trăgătorii dinamo- 
viști, care au prezentat un lot omogen, 
bme pregătit din punct de vedere teh
nic. asigurîndu-și astfel primul loc în 
clasamentul general și cucerind în a- 
cslași timp cele mai multe titluri de 
campioni ai Capitalei. Pentru preocu
parea de care au dat dovadă față de 
secțiile de tir merită, de asemenea, să 
scoatem în evidență cluburile C.C.A. 
și Știința.

Din punct de vedere al lezultatelof 
individuale, cu unele excepții (P. Mo- 
cuță, N. Rotaru, M. Rușescu, M. Fe
recați!, C. Aiitonescu, S. Dănescu, Ana 
Gore'ti, Mariana Mriller, T. Jeglinski, 
Eue Drăgan) ele au fost nesatisfăcă
toare față de cerințele actuale. La armă 
liberă calibru redus 3x30 focuri se
nioare, de pildă, numai 5 concurente 
au reușit să depășească 800 p. Un alt 
aspect negativ al întrecerilor din ulti
ma etapă l-a constituit și atitudinea 
echipei feminine Metalul, care deși era 
prima în clasament după trei etape, 
de data aceasta nu s-a prezentat la 
concurs. Este de datoria clubului Me
talul să analizeze temeinic acest lucru. 
Semnalăm, de asemenea, slaba preocu
pare a federației de specialitate pentru 
punerea la punct a poligonului Tunari 
în vederea campionatelor republicane. 
(Instalațiile de la pistol viteză se de
fectează foarte des, iar semnalizatoa
rele sună încontinuu).

lată rezultatele : armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare poziția cul
cat: 1. Victoria 862 p; 2. Dînamo 
858 p; 3. Știința 857 p. Poziția in 
genunchi: 1. Victoria 834 p; 2. Știința 
825 p; 3. Dinamo 808 p. Poziția in 
picioare: 1. Victoria 757 p; 2. Dina
mo 717 p; 3. Știința 691 p. Pe trei 
poziții: 1. Victoria 2.453 p: 2. Dina
mo 2.383 p; 3. Știința 2.376 p. Armă

Tema-i temă. Sare ca peste groapa cu 
apă.

Mă apropii de antrenorul Petcu.
— Ce-mi puteți spune despre Mol

dovan ?
— Nu prea multe. Rare ori mi-a 

fost dat să întilnesc un mai mare în
drăgostit de sport. „...Bine Vasile I Tot 
.72 I"... Pentru el sportul e, cum să-ți 
spun, o necesitate vitală un fapt intrat 
in obișnuință.

Vasilică s-a apropiat. Pare că 
prins sensul ultimelor cuvinte:

— Și uite că nu pot. Duminică 
fi vrut să fiu aici, că sub 3 ore 
maraton nu-i glumă... Dar ce, parcă 
poți să te-nțelegi cu nevasta? Spune 
să mergem la Parada circului, că e 
o grozăvie...

— Și ție nu-ți place ?
— Auzi vorbă I Da’ vreau să mă 

las cit mai greu... Ca să pot veni și 
luni și marți, la rînd.

Vasile pornește spre casă alergînd. 
Ca un maratonist ce 
leargă cițiva pași cu 
strigă antrenorului: 
vezi, poate te mai 
miercuri, O convocare. Să ani ceva 
la mînă. O îmbrobodim, fii pe pace..."

a

aș 
la

se respectă. A- 
capul întors. Ii 
„Nea Traiane, 

gîndești pentru

IOAN CHIRILA

în fiecare an un număr important 
de trăgători de talere și skeet participă 
la tradiționalul concurs dotat cu „Ma
rele premiu al orașului Brno" din R; 
8. Cehoslovacă. Acum cîteva zile re
prezentativa țării noastre la skeet s-a 
înapoiat îu țară adueîndu-ne un fru
mos rezultat: locul 2 cucerit prin tră
gătorul Ștefan Popovici, într-o între
cere pasionantă, în care au evoluat 
sportivi cunoscuți din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. cele de la poligonul nostru și de multe 
P. Romînă, Austria, Elveția și R. F 
Germană.

liberă calibru redus 3x40 jocuri seniori 
poziția culcat: 1. C.C.A. 1.564 p; 2. 
Știința 1.554 p; 3. Dinamo 1.544 p; 
poziția în genunchi: 1. Dinamo 1.495 
p; 2. Știința 1.492 p; 3. C.C.A. 1.487 
p. Poziția în picioare: 1. C.C.A. 1.406 
p; 2. Dinamo 1.389 p; 3. Victoria 
1.387 p. Pe trei poziții: 1. C.C.A. 
4.457 p ; 2. Dinamo 4.428 p ; 3. Știința 
4.381 p. Pistol liber - 1. Dinamo 2.126 
p; 2.- C.C.A. 2.081 p; 3. Știința 2.050 
p. Pistol viteză: 1. Dinamo 2.280 p;
2. Metalul 2.210 p; 3. C.C.A. 2.175 p. 
Clasament general după patru etape: 
1. Metalul 8.958 p; 2—3. Dinamo și 
C C.A. cîte 8.836 p ; 4. Sănătatea 8.640 
p; 5. Voința 8.400 p; 6. Știința 8.138 
p. Clasamentul absolut al campionatu
lui Capitalei pe echipe se prezintă ast
fel:!. Dinamo 6,5 p: 2. C.C.A. 13,5 p;
3, Metalul 16 p; 4. Știința 16 p ; 5. Pro
gresul 24 p ; 6. Voința 24 p. Titlurile 
de campioni ai Capitalei pe echipe au 
fost cîștigate de: Metalul (pistol vi
teză), Dinamo, (pistol liber, armă libe
ră senioare pozițiile culcat, genunchi, 
picioare și t-r.ei poziții), C.C.A. (armă 
liberă seniori pozițiile genunchi, picioa
re si trei poziții), Știința (armă liberă 
seniori, poziția culcat).

PAUL GORETI
antrenor

Cum rămîne cu banii ?
Chiar dacă n-ați fost pe stadionul 

Giulești in ziua cind trebuia să se 
desfășoare meciul dintre Rapid și 
Record Mediaș din cadrul cam
pionatului feminin de handbal in 7 
și deci nu sînteți unul dintre cci pă
căliți cu această ocazie, știți, desigur, 
ce s-a întimplat atunci: cu puțin
•timp înainte de începerea meciului. 
Rapid a anunțat că... nu mai joacă1 
Motivul? Ii lipsea o jucătoare, Ana 
Stark, care era plecată în R S. Ceho
slovacă 'împreună cu echipa Știința și 
nu se întorsese încă. Fără îndoială, 
Ana Stark este o jucătoare de bază 
irt echipa Rapidului, dar nu se răs
toarnă pămîntul dacă intr-un meci 
lipsește din formație- In fond, se 
poate întîmpla ca un jucător să de' 
viriă indisponibil și din alte motive 
decit acela că în momentul respectiv 
lipsește din țară. Și ce facem în si
tuația aceasta? Nu se mai joacă me
ciuri, nu se mai desfășoară campio
nate? Nu se mai practică poate nici 
sportul respectiv?

La Rapid cam așa s-au petrecut 
lucrurile; nu e Ana Stark, nu se 
joacă handbal/ Că handbalistele din 
Mediaș bătuseră drumul pină la 
București, că se cheltuise o sumă fru
mușică de bani, că publicul aștepta 
cu sufletul la gură începerea meciului, 
care marca totodată — rugăm reți
neți — deschiderea campionatului, 
toate''acestea s-au dovedit argumente 
slabe, care n-au rezistat în fața con
ducerii secției de handbal a clubului 
Rapid

După părerea noastră, Rapid tre
buia s'ă piardă meciul prin forfait și 
trebuia să primească și o papară pen
tru atitudinea avută. Biroul Federa
ției de handbal, lăsîndu-se însă con
vins de argumentele Rapidului, a de
cis reprogramarea meciului pentru 
ziua de 4 octombrie.

Hotărirea e... hotărire. Deci la 4 
octombrie vom vedea meciul care ar 
fi fost logic să se joace în ziua cind

Iată ce ne-a declarat maestrul spor
tului Ștefan Popovici despre întrecerile 
de la Brno: „Cu mai multă concen
trare și stăpînire de sine, puteam să 
cuceresc primul loc de care mă des-, 
parte doar un punct. Am fost însă exa
gerat de emoționat, lucru care nu se 
Intimplă pentru prima dată. Condi
țiile de tragere au avut și ele oarecare 
influență. Aparatele de aruncat tale
rele. de pildă, nu produc zgomot ca 

ori aruncarea talerelor ne-a surprins. 
Primul loc in clasament a fost ocupat 
de Dvorak (R. S. Cehoslovacă) cu. 141 
talere din 150 posibile. Pentru locul 
2 s-a făcut baraj intre mine și tier-, 
man (R.S. Cehoslovacă) amlndoi a- 
vind cite 143 talere. După prima scrie 
de 25 de focuri iar eram la egalitate, 
amîndoi lovind toate talerele. In seria 
a doua eu am lovit 22, iar Herman 21. 
In felul acesta mi-am asigurat locul
2. Ceilalți concurenți romîni, I. Albes- 
cu și D. Danciu, au ocupat locurile 
7 și respectiv 9, cu 137 și 136 talere 
lovite. Concursul a fost dotat cu nu
meroase premii. Astfel, primul clasat 
a primit o armă cu 4 rînduri de țevi. 
1000 de cartușe și o cupă de cristal. Pen
tru locul 2 organizatorii 
de asemenea, o armă cu 
de țevi (pentru sheet șt 
cate din șanț) și o cupă.
narea concursului trăgătorii au luat 
parte la o vinăioare colectivă de po- 
tirmehi, care 
litoașă. S-au 
câți".

Rezultatele 
noștri la concursul de
dreptățesc să credem că la campiona
tele republicane de care ne mai des
part doar cîteva zile, ei vor fi la înăl
țimea cerințelor.

au acordat, 
două rîtiduri 
talere arun- 
După ternu-

a fost destul de Irtic- 
impușcat peste 300 bu-

de trăgătorii 
la Brno ne in

obținute

oară: la 20 
o problemă'

a fost programat înlîia 
august- Se mai pune insă 
cu acest meci programat șt lăsat bal
tă s-au cheltuit peste 3.000 
I-a cheltuit Record Mediaș 
plasarea la București. Ca să 
irosească alți 3 000 de Ici cu

ca
te va plăti Ra-

Record Mediaș 
decit cel mult 

— cazarea și

de lel
ea de- 

nu se 
rejuca- 

rea meciului — și mai ales să nu-i 
cheltuiască. Record Mediaș, care 
ii-are nici o vină — F.R.H. a găsit o 
soluție acceptabilă: fot vin medieșeti- 
cele la București pentru un alt meci 
cu altă echipă, mai stau două zile și 
susțin și întîlnirea cu Rapid. In felul 
acesta nu se mai fac cheltuieli supli
mentare cu transportul. Rămîn.- 
zarea și masa, pe care 
pidul.

După cam se vede, 
nu rămîne in pagubă 
cu.-, meciul. Paguba 
întreținerea — o suportă Rapidul. Dar 
din ce bani? Din banii mișcării spor
tive? Așa ceva nu e permis. Și dacă 
s-a socotit că vina Rapidului nu e 
chiar așa de mare, să vedem cine a 
produs toată încurcătura, în urma că
reia s-au aruncat niște bani pe fe
reastră?! Fără îndoială că totul a 
pornit de la indisciplina echipei Știin
ța București, care și-a permis să-și 
lungească turneul, deși știa că începe 
campionatul. Măsura luată de 
(ia. de handbal de a da meci 
Științei prin neprezentare in 
pe care trebuia s-o susțină în 
zi cu C.S.M. Sibiu este justă, 
incompletă. Știința trebuie să 
și pagubele materiale. Și mai precis, ntf 
clubul Știința, din fondurile sportive, 
ci oamenii care au crezut că se pot 
juca cu disciplina printre care, desi
gur, și antrenorul federal N. Nedef. 
care a fost investit cu calitatea de 
conducător al echipei Știința în acest 
turneu.

Federa- 
pierdat 
partida 
aceeași 
Dar « 

suporte

JACK BERAR1U 
VASILE GODESCU
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însemnări din desfâ$urarea unei mari competiții: 
„Turul ciclist al R. P. Romine", ediția 1960 (I)

JULIETA NAMIAN ȘI 
G. BOSCH AU CÎȘTIGAT 

„CUPA CÂRPACILOR”
Comentarii privind comportarea celor mai buni rutieri

„Turul ciclist al R.P. Romîne", ediția 1060, reprezintă o filă importantă 
din istoria sportului cu pedale din țara noastră. Pe această filă s-au în
scris performanțe de valoare care îmbogățesc palmaresul ciclismului romî- 
nesc, ridicîndu-1 în ierarhia internațională. înconjurînd țara, caravana „Tu
rului ciclist al R.P. Romine" a obținut nu numai performanțe exprimate 
în cifre, ci și succese propagandistice de importanță care vor contribui 
efectiv la progresul sportului nostru.

mentul general). Lor li se datoresc în 
buna măsură multe din acțiunile care 
au făcut atît de frumoasă această 
cursă.

De-a lungul celor 15 zile am notat 
pe carnete numeroase impresii pe care 
acum — după încheierea marii com
petiții internaționale — le vom depăna 
pentru a reda cititorilor o imagine cît 
piai --- --- ----ceeareală, mai completă, asupra

WALTER ZIEGLER

SIBIU (prin telefon). Interesantă* 
competiție de tenis dotată cu „Cuntc 
Carpaților" a continuat sîmbătă și du-< 
minică, iar luni au avut loc doar semis 
finalele și finala probei de dublu băw 
bați. Făcînd o caracterizare generală^ 
se poate spune că multe întîlniri au fost 
spectaculoase și disputate cu dîrzeni& 
întrecerile au fost însă umbrite de coms 
portarea nesportivă a lui Gh. Viziru. Iri 
partidele susținute cu Rakosi, Georgescu 
și Bosch, Gh. Viziru a gesticulat, a fost 
necuviincios cu publicul, a protestat. Ia,' 
deciziile arbitrilor. Iu meciul cu Bosch, 
la o decizie discutabilă a arbitrului a 
refuzat să continue jocul și nu a revenit 
pe teren decît la intervenția secretarului 
federației. In ultimul set, fiind condus 
cu 3—0, Gh. Viziru a trimis intenționat, 
toate mingile afară sau îti fileu. Apoi^ 
el s-a retras din probele de dublu băr- 
bați și dublu mixt. Față dc asemenea! 
manifestări nesportive repetate, ar fî 
cazul ca_ forul de specialitate să treacă 
la măsuri energice.

Iată rezultatele mai importante : sim* 
piu bărbați sferturi de finală : Năstase-—» 
Ba rd an 4—6, 8—6, 6—1, Bosch—•
Takacs 6—1, 6—1, Georgescu—Cristea 
6—4, 4—6, 6—0, Gh. Viziru—Rakosî 
6—3, 4—6, 6—0, semi fi nule : Bosch-i- 
Năstase 6—2, 6—4, 6—1, GI 
ziru—Georgescu 10—8, 4—6,
6—2, finala : Bosch—Gh. Vizi
5— 7 ' 
de finală :
6— 6, ' ’ 
6-3, 
T—5, 
6—1, 
șianu 
Doboșiu 6—4, 
mian—II. Brenner 6—4, 6—1; 
mixt, semifinale: II. Brenner^ Georges* 
cu—R. Turușanco, Turdeanu 6—0, 6— 
J. Namian, Cristea—Bauer, Bardan 6—
6—2, finala: J. Namian, Cristea— 
Brenner, Georgescu 7—5, 6—1 • dublii 
bărbați, semifinale: Bosch, Georgescu* 
Cristea, Bardan 8—10, 7—5, 6—4, Tui* 
deanu, Rakosi-Vasilescu, Cirimbci 6— 
6—2, finala : Turdeanu, Rakosi-Boscby 
Georgescu 8—6, 1—6, 6—4.

Belgia (locul IV) a avut în compo
nența reprezentativei sale cicliști de 
valoare cum sînt Victor Van Schil, 
Rene Heuvelmans și Tlieo Nijs. Ne- 
fiind însă omogenă și nccoordonîndu-și 
cu atenție eforturile, echipa n-a contat 
în lupta pentru primele trei locuri. 
Cicliștii clubului Victoria s-au compor
tat foarte bine și ei se bucură pe me
rit de faptul că au reușit să se cla
seze pe locul V, înaintea unor puter
nice formații cum este de pildă cea a 
R.P. Ungare. Componenții echipei 
R.P. Ungare n-au fost în această com
petiție la nivelul valorii lor reale.

Treî echipe de valori egale 
și-au împărțit primele locuri
Luată în ansamblu, comportarea ci

cliștilor romîni este excelentă. Ei au 
dominat competiția impunîndu-se ca 
reale valori. Victoriile în clasamentele 
generale (individual și pe echipe), cele 
7 locuri întîi în etape, buna comportare 
generală — toate acestea sînt argu-

coul galben" de la Constantin Moiceanu 
(după ce îl mai purtase o dată la în
ceputul cursei) Walter Ziegler a lup
tat cu o ardoare rar întîlnită pentru 
a-1 menține, a fost tot timpul în frun
tea plutonului, prezent la fiecare acți
une, atent la fiecare mișcare a prin
cipalilor săi adversari și a reușit ast
fel să-și apere trofeul cu succes. El 
s-a dovedit astfel unul dintre cele mai 
valoroase elemente ale noii generații. 
Ținînd seamă că pregătirea de bază 
a făcut-o în secția de ciclism a clubu
lui sportiv Dinamo trebuie să-i acor
dăm și antrenorului Nicolae Voicu fe
licitări pentru contribuția pe care și-a 
adus-o la creșterea acestui rutier.

După părerea noastră, cel de al doi
lea ciclist (ca valoare) al competiției 
a fost Lothar Hohne (R.D.G.) șt nu 
Jorg Griinzig așa cum recomandă cla
samentul final. Tînărul ciclist german 
a repurtat două victorii de etapă și s-a 
arătat a fi — în momentele grele ale 
competiției — unul dintre cei mai 
compleți participanți. Selecționat amil 
acesta în echipa R.D. Germane, care 
a participat la campionatele mondiale, 
el își va cuceri cu siguranță un loc 
în viitoarele reprezentative ale aces
tei atît de puternice țări în ciclismul 
mondial.

Jorg Griinzig (R.D.G.) și Silviu 
Duță (R.P.R.-tineret) au fost oameni 
de „zile", care au știut să folosească 
cele mai prielnice împrejurări. Este 
adevărat că în aceste momente ei s-au 
dovedit a fi! combativi și acest lucru

CLASAMENT GENERAL INDIV1- DUAL AL „TURULUI 
AL R.P. ROMINE", EDI'ț’IA 1960

1. Walter Ziegler (R.P.R.-tineret) 
41 h. 04:01 ; 2. Jorg Grunzig (R.D.G.) 
4111.05:16; 3. Silviu Duță (R.PR.-
tineret) 41 h. 08:24 ; 4. Lothar Hohne 
(R.D.G.) 41 h 08:49 ; 5. Ludovic Za
noni (R.P.R. I) 41 h. 08:58 ; 6. Ion
Cosma (R.P.R. I) 41 h. 09:16 ; 7. D. 
Munteanu (Victoria) 41 11.09:26 ; 8.
Victor Van Schil (Belgia) 41 h. 09:56 ; 
9. Rene Heuvelmans (Belgia) 41 h. 
10:32 ; 10. Aurel Șelaru (R.P.R. 1)
41 h. 10:54 ; 11. Theo Nijs (Belgia) 41 h. 
11:15; 12. Bengt Eckblom (Suedia) 41 h. 
11:47 ; 13. Ludovic Aranyi (R.P.U.)
41 h. 12:22 ; 14. Hans Scheibner
(R.D.G.) 41 h. 12:47; 15. C. Dumitru
(C.P.B.) 41 h. 13:18 ; 16. Ion Stoica
(R.P.R.-tineret) 41 h. 14:41 ; 17. Ion
Braharu (R.P.R.-tineret) 41 h. 14:57 ; 
18. Manfred Bruning (R.D.G.) 41 h.
15:52 : 19. Gh. Calcișcă (R.P.R. I)
41 h. 17:20; 20. St. Poreceanu (Vic
toria) 41 h. 17:48;- 21. Alex. Fessler 
(R.D.G.) 41 h. 17:57; 22. Simion Ariton 
(C.C.A.) 41 h. 17:59; 23. C. Moiceanu 
(Victoria) 41 h. 22:01 ; 24. Ferenc
Horvath (R.P.U.) 41 h. 23:46 ; 25. Va
sile Ionescu (Voința I) 41 h. 27:30 ; 26. 
Geza Tordk (R.P.U.) 41 h. 28:43 ; 27.
C. Baciu (Victoria) 41 h. 33:58 : 28.
Gh. Rădulescu (C.C.A.) 41 h. 34:58 ;

CICLIST

Szerencses
Ion Vasile
Gh. Neagoe
Matei Kammer

(R.P.U.)
(C.C.A.)
(C.C.A.)

41 h.
41 h.
41 h. 

(Ol. Or.

29. Joszef 
36:37 ; 30. 
38:26 ; 31. 
39:54 * 32.
Stalin) 41 h. 40:20 ; 33. C. Burtea (Vo
ința I) 41 h. 43:59 ; 34. N.
(R.P.R.-tineret) 41 h. 44:14 ; 35. Adojf
de Waele (Belgia) 41 h. 44:36 ; 36. Gh. 
Văsii (Voința II) 41 h. 46:40 ; 37.
James Traven (R.P.F. Iugoslavia) 
41 h. 51:51; 38. C. Istrate (Voința I)
41 h. 52:13; 39. Anton Ukmar (R.P.F. 
Iugoslavia) 41 h. 57:51; 40. Mihai Si
mion (Voința II) 42 h. 02:43 ; 41. Petre 
Ghiță (Voința II) 42 h. 09:02 ; 42. ” 
lordache (Ol. Or. Stalin) 42 h. 11:00:

Ilie Vlaicu (Voința II) 42 h. 11:59; 
N. Pelcaru (C.P.B.) 42 h. 12:47 ; 45. 
Egyed (Ol. Or. Stalin) 42 h. 14:50; 
Rune Nilsson (Suedia) 42 h. 16:45;
Ion Angelescu (Voința I) 42 li. 

19:06; 48. Gr. Nicolae (C.C.A.) 42 11. 
26:47 ; 49. Ion Hora (C.P.B.) 42 h. 
29:10 ; .50. Ion Constantinescu (C.P.B.)
42 h. 30:30 ; 51. D. Tătaru (Voința II)
42 h. 33:41; 52. D. Rotaru (C.P.B.) 
42 h. 39:52 ; 53. Janes Bergant (R.P.F. 
Iugoslavia) 42 h. 56:39 ; 54. Petra
Neacșu (indiv.) 43. h. 01:30; 55. Petre 
Nuță (indiv.) 43 h. 15:40.

Niculescu

V.

43.
44. 
w.
46.
47.

6—2, 6—4,
Georgescu 10— 
finala : Bosch—
6—4, 6—0; simplu femei sferturi

11. Brenner—R. Turu.șanco 
E. Roci a nu—M. Ci o golea1 

C. Doboșiu—E. Puszjaî
J. Namian—Bogdan 6—0^ 

Brenner—E. Ro-

Na-
dublii

6—1,
6—4,
6—1. 
semifinale: H. _
4—6, 6—4, 6—2, J. Namian 
_ - 11—9, finala: J.

spec-ce a însemnat pentru sportivi
tatori „Turul ciclist al R.P. Romine' 
ediția 1960.

Și

O victorie indiscutabilă și cîteva 
amănunte despre cei mai buni 

cicliști ai competiției

mente care situează pe reprezentanții 
noștri în fruntea participanților la a- 
ceastă competiție internațională. Im- 
părțiți pe echipe (ne referim în speci
al la cele două reprezentative) alergă
torii noștri au făcut din nou dovada 
unei perfecte coeziuni. Spiritul de echi-

La capătul celei mai frumoase com
petiții cicliste desfășurate în țara noas
tră, tînărul rutier dinamovist — com
ponent al formației de tineret a R. P. 
Romine — WALTER ZIEGLER a repur
tat o victorie strălucită. Sînt cazuri 
cînd în marile întreceri pe etape în- 
timplarea favorizează ascensiunea unui

Deși, echipa a beneficiat de aportul pri
milor alergători n-a reușit totuși să se 
claseze pe un loc fruntaș. R.P.F. Iu
goslavia a fost reprezentată de o echi
pa slabă, fără perspective, din care — 
cu toate eforturile — nu putem remar
ca pe nimeni. Dorim ca în viitor să-i 
vedem în concurs pe cicliștii! iugoslavi 
care și-au creat renume în întrecerile 
internaționale.

HRISTACHE NAUM

ț
f
<

CLASAMENT GENERAL
AL CELOR MAI BUNI CAȚARATOBI

1. Gh. Rădulescu (C.C.A.) 25 puncte; 
2. D. Munteanu (Victoria) 23 p ; 3. 
Matei Kammer (Ol. Or. Stalin) 15 p : 
4—5. Ion Stoica (R.P.R.-tineret) și 
Ludovic Zanoni (R.P.R. I) 10 p ; 6—7. 
Ion Braharu (R.P.R.-tineret) și Aurel 
Șelaru (R.P.R. I) 7 p ; 8-11. Ion An
gelescu (Voința I), Rune Nilsson 
(Suedia), C. Moiceanu (Victoria) și 
C. Burtea (Voința I) 5 p ; 12-14. L. 
Aranyi (R.P.U.), Bengt Ekblom 
(Suedia) și Ion Cosma (R.P.R. I) 3 p; 
15—18. Geza Tbrok (R.P.U.), Man
ured Briining (R.D.G.), Gh. Vasîi (Vo
ința II) și Jorg Grunzig (R.D.G.) 1 p.

M. VLADO1ANU și C. PITARIU
corespondenți

Pe cînd răspunsul ?

a „Turului ciclist al R.P.R.",
Ion Stoica,

rutier în clasament șl chiar îi înles
nește victoria (ex. o busculadă în 
care sînt angrenați cîțiva dintre 
protagoniști, o defecțiune survenită li
derului într-un moment important etc). 
De obicei după o astfel de cursă se 
vorbește despre un învingător (cel 
care a primit cununa de lauri) și des
pre un cîștigător moral (cel pe care 
...„ghinionul" l-a oprit să-și realizeze 
șansele). In „Turul ciclist al R.P. Ro- 
inînc", ediția 1960 Walter Ziegler este 
cîștigătorul indiscutabil, căruia nici cel 
mai „cusurgiu" dintre specialiști nu-i 
poate face vreo obiecție. El se poate 
bucura din plin de victoria pe care a 
obținut-o grație talentului, pregătirii, 
Voinței și dîrzeniei sale. Preluînd „tri

Echipa de tineret a R. P. Romîne, cîștigătoare 
ediția 1960. De la stingă la dreapta: Silvia Duță, Ion Braharu,

Walter Ziegler si N. Niculescu.
pă a generat succesul final și pentru 
aceasta trebuie să-i felicităm călduros 
pe rutierii noștri. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît echipa R.D. Germane (una 
dintre cele mai valoroase formații pe 
care această țară le-a trimis peste ho
tare) a fost sensibil egală cu echipele 
noastre. Beneficiind de o mai mare 
experiență (în special decît echipa

le-a adus — pe merit — locuri frun
tașe în clasamentul competiției.

Există și o categorie de cicliști care, 
deși n-au putut să urce podiumul în
vingătorilor, au fost totuși la valoarea 
celor mai buni rutieri ai competiției. 
Ne referim la Ion Cosma '(învingător 
în trei etape), Victor Van Schil (Bel
gia) — unul dintre cei mai populari 
cicliști ai întrecerii, Ludovic Zanoni, 
Dumitru Munteanu, Rene Heuvelmans, 
Aurel Șelaru, Theo Nijs, Bengt E—r- 
blom, ion Stoica și chiar Constantin 
Moiceanu (care din cauza unei pane 
de baieu, suferită într-un moment cri
tic, a pierdut 16 minute într-o etapă 
Și prin aceasta 21 de locuri în clasa

—...... : -----------

Rapa lll-a a campionatului republican individual,
rn plină desfășurare

Sîmbătă și duminică a avut loc 
în sala de la ștrandul Tineretului .din 
.Capitală, prima confruntare a etapei 
a IlI-a din campionatul republican 
(individual de scrimă. La floretă băr 
bați pe primele trei locuri s-au cla
sat Tănase Mureșan (Știința) 6 v.> 
dosif Zilahi (C.C.A.) 6 v și Sorin 
Poenarti (CC.A ) 4 v. iar la spadă 
Constantin Steiian 7 v., Dan Ionescu

5 v- și Gh. Lăudoiu 5 v. (toți trei de 
la C.C.A.). In cadrul întrecerilor s-au 
mai remarcat tinerii P- Neiberg (Clu
bul sportiv școlar Buc.), A- Radocea 
și R. Schmidt (ambii de la Progresul).

Etapa a IlI-a a campionatului va 
continua în zilele de 1 octombrie, de 
la ora 16,30, cu proba de sabie și 2 
octombrie, de ia ora 9 floretă femei, 
iar de la ora 10 spadă.

CLASAMENTUL GENERAL
AL CELOR MAI BUNI SPRINTERI

1. Lothar Hohne (R.D.G.) 39 puncte; 
2.-3. Gh. Rădulescu (C.C.A.) și Ion 
Stoica (R.P.R.-tineret) 27 p; 4. Ion 
Cosma (R.P.R. I) 24 p; 5. Ion Braharu 
(R.P.R.-tineret) 13 p; 6. Simion Ariton 
(C.C.A.) 12 p ; T. St. Poreceanu (Vic
toria) 11 p ; 8-9. Ion Angelescu (Vo
ința I) și Constantin Istrate (Vo
ința I) 10 p ; 10. L. Aranyi (R.P.U 1 
Op; 11. Hans Scheibner (R.D.G.) 8 p; 
12-13. D. Munteanu (Victoria) și Gh. 
Calcișcă (R.P.R. I) 6 p ; 14-19. Aurel 
Șelaru (R.P.R. I), Geza TSrok (R.P.U.), 
Anton Ukmar (R.P.F. Iugoslavia), 
Jorg Grunzig (R.D.G.), Silviu Duță 
(R.P.R.-tineret) și C. Baciu (V/ctoria) 
5 p. ; 20—21. Walter Ziegler (R.P.R.- 
tineret) și Bengt Eckblom (Su
edia) 4 p ; 22. Ion Hora (C.P.B.)
3 p ; 23—25. Ion Vasile (C.C.A.), Rune 
Nilsson (Suedia), D. Rotaru (C.P.B.) 
2 p ; 26—28. Victor Van ' ' ‘ '
Gr. Nicolae (C.C.A.) și 
ning (R.D.G.) 1 p.

Schil (Belgia), 
Manfred Brii-

noastră de tineret), formația R.D. Ger
mane asalta cu insistență primul loc. 
Pentru a contracara aceste acțiuni ci
cliștii noștri au fost obligați să arunce 
în luptă toată pregătirea lor, toată 
puterea de luptă. Succesul final este 
© mărturie a forței lor.

In ultima vreme am bătut foarte des 
la ușa Federației romîne de oină. Moti
vul : F.R.O. organizează la mijlocul 
lunii octombrie o competiție de amploa
re, dotată cu trofeul „Cupa 10 ani dc 
la reînceperea concursurilor oficiale*4. 
Regulamentul acestei competiții prevede 
ca la întrecerile de la 15—16 octombrie 
să fie invitate selecționatele a 5 regiuni 
eu cea mai bogată activitate în actualul 
sezon. Doream, în consecință, ca forul 
de specialitate să ne furnizeze cîteva in
formații în legătură cu activitatea comi
siilor regionale, pentru a populariza re
zultatele acestora și astfel să creăm un 
stimulent în întrecerea pentru califica
rea în rîndul celor 5 regiuni care vor 
participa la „Cupa 10 ani de la reîn
ceperea concursurilor oficiale**. încă un 
amănunt : regulamentul mai prevede ca 
întrecerile să se desfășoare într-un oraș 
din regiunea care va fi stabilită, în urma 
rapoartelor și a datelor culese de pe 
teren, ca fruntașe în acțiunea de atra
gere a unui număr cît mai mare de tineri 
și vîrstnici pe terenurile dc oină. La 
început, tov. Darie, secretarul federației 
ne-a spus cu optimism : „Am trimis a- 
drese la toate consiliile regionale U.C.F.S. 
în care am indicat și problemele ce ne 
interesează Vom avea material bere
chet”.

A trecut o săplămînă, a trecut o lună, 
au trecut două luni și informările nu 
mai soseau. Ieri dimineață am făcut din 
nou o vizită la sediul federației. Ca de 
obicei — numai că de data aceasta su
părat nu glumă — tov. Darie nc-a răs
puns :

— Nu am primit nimic. Nu cunosc 
mai nimic despre activitatea din țară.

— Mai sînt trei săptămîni pînă la...
— Știu tovarășe, ce să fac ? Uitați-vă 

și dv.
Și scoțînd un biblioraft din dulap, 

continuă :
— In aprilie am trimis adresa cu 

nr. 11.430, în care printre altele rugam 
consiliile regionale U.C.F.S. să ne 
mită informări trimestriale Apoi, la 
iulie am expediat tuturor comisiilor 
gionale regulamentul „Cupei 10 ani

trl-
16
re
de

la reînceperea concursurilor oficiale99 șî 
rugam ca cel mai tîrziu la 15 'tej^ 
brie să ne informeze detailat d t ur^ 
motoarele: 1. numărul sportidlrur cegi-t 
timați, 2. numărul competițiilor organic 
zale în actualul sezon, 3. numărul echîd 
pelor și sportivilor participanți, 4. nud 
mărul secțiilor afiliate. Pe baza acestoț 
date trebuie să facem și selecționarea 
celor 5 echipe din regiunile cu cea mai 
bogată activitate. In ultima instanță am 
cerut telefonic aceste rapoarte. Și Iași 
și Cluj și alte consilii regionale mi-aiz 
spus că-mi vor trimite urgent rapoartele 
respective. Le-ați văzut?... 
Spuneți și dv. ce înseamnă

Din cele relatate mai sus 
ric noi tragem următoarele

1. Deși în unele regiuni ca dc exenw 
piu Ploiești, București, Bacău și Su
ceava există activitate compctițională 
— îndeosebi la sate — membrii comi
siilor respective nu s-au învrednicit’ 
dintr-o condamnabilă neglijență să înre
gistreze evenimentele petrecute în re
giunea lor.

2. Este de presupus că unele consilii 
regionale U.C.F.S., nerespectînd indica
țiile date la începutul anului de consi
liul general U.C.F.S., nu au organizat 
campionate raionale și regionale și acum 
nu au pur și simplu ce să raporteze.

3. Și, însfîrșit, rezultă destul de clar 
lipsa de control și îndrumare a federa
ției dc specialitate în îndeplinirea sarci
nilor pe care le-a trasat, pentru că altfel 
nu ne putem explica absența aproape 
totală de date culese de pe teren.

Toate acestea se petrec într-o perioadă 
cînd prin organizarea concursurilor locale 
trebuie să se facă o cotitură radicală 
în acțiunea de dezvoltare a sportului 
nostru național. Și ceea ce ne surprinde 
mai mult este faptul că consiliile re
gionale U.C.F.S. și comisiile lor dc spe
cialitate au uitat dc aceste sarcini acuin^ 
în preajma unei competiții de amploarei 
După părerea noastră, este vorba de un 
grav dezinteres, pentru care cei vinovați 
trebuie trași la răspundere.

TR. 1QAN1ȚESCU

Că eu nu. 
toate astea?. 
de tov. Da. 
concluzii:



de sfîrșit Ionescu 
apărarea dinamo- 

stabilind rezul-

multe partide au fost 
indisciplină ceea ce 
cum ar fi Popescu

Etapa a IV-a a categoriei B a fost caracterizată, în ge
neral, de jocuri echilibrate și, în consecință, de scoruri 
strinse. Dacă în etapa precedentă am remarcat că majo
ritatea întîlnirilor au fost viu disputate și spectaculoase, 
de astă dată consemnăm că puține jocuri s-au ridicat la 
un bun nivel tehnic. In același timp 
presărate de durități și de acte de 
a dus la eliminarea unor jucători

(Știința București), Vlad (Tractorul), Ghiță (Chimia Go
vora) Ștefănescu (FI. Moreni), sau la accidentarea 
unor fotbaliști. După cum se vede, unii jucători încă nu au 
învățat nimic din recentele măsuri luate de forurile de 
specialitate. E necesar ca în viitor să se pună mai mult 
accent pe munca de educație în secțiile de fotbal vizate.

lată acum unele amănunte privind desfășurarea jocu
rilor de duminică.

SERIA I
METALUL T1RGOV1ȘTE — RAPID 

FOCȘANI (3—0). Metalul a dominat 
majoritatea timpului. Raport de cor- 
nere: 11—2 în favoarea gazdelor.
Punctele au fost înscrise de Cazacu 
(2, dintre care unul dintr-o lovitură 
de la 11 m) și Mureșanu. (M. Avanu, 
coresp.)

DINAMO SUCEAVA — POIANA 
G1MPINA (0—0). Rezultatul de 0—0 
nedreptățește echipa- locală, care a 
avut inițiativa în joc. (C. Alexa — 
coresp.).

FLACĂRA MORENI — S-N.M. 
CONSTANȚA (2—1). Meci specific de 
campionat, necorespunzător, însă, din 
punct de vedere tehnic. în prima parte 
a jocului, gazdele au ratat foarte 
mult prin Capoianu, Ștefănescu și 
Brîndușa. Scorul este deschis abia în 
min. 62, prin Capoianu, dar constăn- 
țenii egalează în min. 84 prin Buso- 

_ nu. In ultimul minut Capoianu a- 
duec -victoria echipei sale, profitînd de 
q ezitare a apărării adverse. In min. 
69 Ștefănescu (Flacăra) a fost eli
minat pentru proteste repetate la de
ciziile arbitrului M. Rotaru (Iași). 
(R- Săvulescu și I. Savu, coresp.)

STEAUA ROȘIE BACĂU — FO- 
RESTA FĂLTICENI (1—0). în prima 
repriză gazdele stăpânesc jocul, dar 
vînhtl puternic defavorizează ambele 
echipe. Superioritatea băcăoanilor se 
concretizează prin golul înscris de 
Sorin Avram în min. 23. (A. Aromî- 
nesei. coresp ).

DINAMO GALAȚI —UNIREA IAȘI 
(1—1). A fost un meci al ocaziilor 
ratate. în prima repriză ieșenii au 
trimis de două ori mingea în bară, 
iar în cea secundă a fost rîndul gaz
delor să „lovească" de cinci ori bara. 
Tot gălățenii au ratat în min. 89 (wtn 
Dudaș o lovitură de la 11 m, care a 
nimerit... bara. Punctele au fost în
scrise de Tiron (min. 58) pentru 
Unirea și Voicu I (min. 74) pentru 
Dinamo. De remarcat că în min. 86 
portarul ieșan, Lavric, s-a accidentat, 
locul lui fiind luat de Creangă. (A. 
Schenkman, coresp.)

C.S.M. BRĂILA — G.F.R. PAȘ
CANI (1—1). Partidă anostă, cu 
«nulte greșeli de ambele părți. Brăi- 
lenii au avut inițiativa în prima re
priză, dar cei care au înscris primii, 
au fost oaspeții, prin Vornicii (min. 
13). Profitînd de o bîlbîială în fața 
porții, Coteț aduce egalarea în min. 
27 /N. Costin și I. Baltag, coresp.). 

MENTUL BIRLAD - PRA
HOVA 1 MAI PLOIEȘTI (1-1). Joc 
de slab nivel tehnic, încheiat cu un 
rezultat echitabil. Oaspeții au prestat 
un joc mai bun în cîmp, combinativ, 
dar ineficace. In final, bîrlădenii au 
fost superiori, ratînd trei ocazii prin 
Frîucu, Manolache și Stoian. Au în
scris : Voinea (min. 56 pentru Praho
va) și Luchian (min. 65) pentru Rul
mentul. (E. Soloman și FI. Panainte, 
coresp.)

SERIA A ll-A
ȘTIINȚA BUC. — DINAMO OBOR 

(3—1). Un atac pe partea dreaptă 
condus de Buzatu, care trimite batonul 
lui Comșa. Acesta trage spre poartă, 
Bukdssi intervine pe traiectoria mingii 
și o introduce în poartă. Este minutul 
18 și Dinamo Obor, ca urmare a unui 
joc mai decis în apărare și atac, con
duce cu 1—0. Jucătorii de la Știința 
protestează fa golul înscris de dina- 
movjști, acuzînd ofsaid- Unul dintre 
ei —• Popescu — este eliminat de pc 
teren»

Știința strînge rîndurile și pornește 
la atac. După pauză studenții domină 
și 5 minute de la reluare Dumitrescu 
II egalează. Tot el înscrie în min. 
72 al doilea gol pentru echipa sa.

Lotul de tineret 
joacă joi la Pitești
Lotul de tineret va susține joi un 

meci <ie verificare la Pitești în com
pania echipei locale Dinamo. Lotul va 
întrebuința pe următorii jucători : Flo- 
rea (lași), Datcu (Dinamo Obor), 
Straton (Farul), Jenei (C. Turzîi), 
Mureșan (Știința Cluj), Costin (Știin
ța Cluj), Nunweiler IV (Dinamo Buc.), 
Alexandrescu (Iași), Popescu (Știința 
Cluj), Pîrcălab (U.T.A.), Varga (Di
namo București), Nemeș (Bacău), To
ma (Dinamo Săsar), Crăciun (jiul), 
Surdan (C.F.R. Timișoara), Czako 
(U.T.A.) și Iacob (C.S.O.).

Cu 7 minute înainte 
II trece peste toată 
vistă și marchează, 
tatul final al partidei.

.Arbitrul Gh- Geangu a condus 
bine in prima repriză, cînd pe drept 
a anulat un gol înscris de atacanții 
dinamoviști, acordîndu-1 însă pe cel 
marcat de Bukossi și eliminîndu-1 pe 
Popescu (Șt.). In schimb, în a doua 
parte a meciului a greșit de multe 
ori, deși cei doi „tușieri" au semna
lat foarte bine. (M. T.).

G.S. DRUBETA T. SEVERIN — 
CHIMIA GOVORA (2—1). Cei 4000 
de spectatori, dintre care peste 600 de 
vilceni, au asistat la o partidă presă
rată de durități, notă imprimată în
deosebi de către oaspeți. Gazdele au 
dominat tot timpul. Duritățile de pe 
teren s-au soldat cu accidentarea jucă
torilor Vlad și Amza de la Drubeta 
și cu eliminarea, în min. 65, a lui 
Ghiță de la Chimia.

Au înscris: Amza (min- 6, 80) pen
tru Drubeta și A- Teodorescu (min. 
32) din lovitură liberă de la 20 m, 
pentru Chimia. (Gih. Manafu — 
coresp).

C.S.M. SIBIU — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN (1—1). A fost o 
partidă foarte disputată. Sibienii au 
ratat mult. Portarul Oană de la Trac
torul a apărat excepțional. Au înscris 
Moarcăș (Tr.) în min. 18 din lovitură 
liberă de la 30 m. și Dudaș (min. 60) 
la o învălmășeală, pentru Sibiu. In 
min. 60 Vlad (Tractorul) a fost eli
minat de pe teren pentru injurii aduse 
arbitrului. (C. Pitaru și V. Vtădoianu 
— coresp.).

G.S. G.F.R. ELECTRO — ȘTIINȚA 
GRA1OVA (0—1). Cele două echipe 
craiovene au oferit spectatorilor pre- 
zenți în număr mare — peste 10.000 — 
o partidă de un bun nivel tehnic. Jo
cul a fost eclijlibrat multă vreme și un 
rezultat de egalitate ar fi fost 
echitabil- Golul a fost înscris în 
prie poartă de către Sandru în 
69. (R. Schultz — coresp.).

G.F.R. ROȘIORI — CHIMIA 
GÂRAȘ (3—0). Roșiorenii au izbutit o 
victorie categorică pe teren propriu. Au 
înscris: Dobrescu, Kapatos, David.

DINAMO PITEȘTI — GAZ METAN 
MEDIAȘ (3—I). Dinamoviștii piteșteni 
au desfășurat un joc frumos cu multe 
combinații și cu dese șuturi la poartă. 
Scorul putea fi mai mare, dar Gaz 
Metan s-a apărat supranumeric. Au 
înscris: Lovin (min. 60, 76 din 
m și 79), respectiv Jiga (min. 69). 
(Dorel Ștefănescu — coresp.). 
METALUL BUC. — A. S. ACADE
MIA MILITARĂ (2—1). Metalurgiștii 
au obținut o victorie dificilă, la limită, 
intr-un joc pe care tot atît de bine l-ar 
fi putut cîștiga și militarii dacă în ul
timele minute nu ar fi ratat două 
ocazii clare.

Metalul a jucat bine 15 minute 
cînd au reușit să înscrie de două orij 
apoi a slăbit ritmul, a recurs Ia o 
serie de artificii, pentru ca, după ce 
Academia Militară a redus scorul, să 
lupte din răsputeri, uneori prin mij
loace nepermise, să mențină rezul
tatul.

Au marcat: Roman și Metz, respec
tiv Aii.

mai 
pro- 

min.

FA-

II

Concursul Pron oexpres de mâine:

Continuarea „seriei” marilor premii...
• AS 1 AZI, TRAGEREA DIN URNA 

PENTRU FONDUL SUPLIMENTAR 
DE PREMII PRONOSPORT 
PE LUNA SEPTEMBRIE

esteConcursul Pronoexpres de mii ne 
deosebit de atractiv. El vine după o serie 
de concursuri care ne-au adus un masiv 
pluton de mari premiați. Marile premii 
sînt în serie la Pronoexpres și acest 
lucru nu este de neglijat. Vă reamintim 
numai pe cei din fruntea listelor de 
premii la ultimele concursuri pronoex
pres :

LA 14 SEPTEMBRIE : Vasile Bogdan 
din Lupeni și Iosif Korech din Sebeș 
Alba cîte 58.324 lei

LA 21 SEPTEMBRIE ‘ Miliai Pavelescu 
din București și Dumitru Arnăutu din 
din Orașul Stalin cîte 69.752 lei ; llie 
[Darlea din Orașul Stalin : 1 autoturism 
„Moskvici^.

Sînt toate semnele ca și concursul de 
mîine să se mențină pe linia celor pre
cedente și lista de mai sus să fie com
pletată cu alte nume și cu noi cifre mari 
Mai ales că și participarea la con
cursuri a crescut considerabil I

(Bucu-
a 

ni 
o-

Din min- 72, Academia Militară a 
jucat în 10 oameni, deoarece la o 
ciocnire. Anton Dumitru (Metalul) 
l-a rănit la cap pe portarul Opanschi, 
scoțîndu-1 din joc-

Arbitrul Radu Mărgărit 
rești) a condus cu scăpări. El nu 
acordat Academici Militare un 11 
la un hends în careu, (Carbeloti 
prise mingea cu mina) (d. c.).

SERIA A III-A
GLORIA BISTRIȚA — JIUL PE

TROȘANI (1—2). Localnicii meritau 
un rezultat de egalitate. Au înscris: 
Crăciun (2) pentru Jiul și Onaca 
pentru Gloria. Arbitrul V. Drug 
(București) a condus foarte slab: 
(O. Berbecaru — coresip.).

AURUL BRAD — C. S. ORADEA 
(0—1). Cei 4000 de spectatori pre- 
zenți la această întîlnire nu au fost 
satisfă.cuți de spectacoiliiT oferit de 
cele două echipe. Atacul gazdelor a 
funcționat slab, iar apărarea a jucat 
nervos. Oaspeții au făcut mai mult 
un joc de apărare. Singurul gol al 
meciului a fost înscris de către Sza- 
kacs I în min. 78. I. Ritter (Timișoa
ra) a coridus corect. (M. Susan-co- 
resp.).

ARIEȘUL TURbA — c’s.M. GLyj 
(1—2). Echipa gazdă a deschis sco
rul în min. 43 printr-un... autogol al 
lui Balogh (C.S.M.). La reluare, clu
jenii pornesc hotărîți să cîștige și în 
min. 72 și 78 Crăciun și, respectiv, 
Fluieraș înscriu de două ori. De re
marcat că oaspeții în repriza a doua 
au tras de trei ori în bară. A arbitrat 
corect f Costa-Oradea (I. Pataki-co- 
resp.).

C.S.M. REȘIȚA — INDUSTRIA 
S1RME1 GIMPIA TURZII (2—1). In 
urma unui joc de un nivel tehnic bun, 
care a plăcut celor peste 6.000 spec
tatori, echipa reșițeană a obținut vic
toria cu 2—1. Gazdele s-au remarcat 
prin pase precise, deschideri lungi și 
multe șuturi la poartă, fapt care a 
contribuit la realizarea unor faze spec
taculoase. Toate golurile au fost în
scrise de către reșițeni. Mai întîi Șchio- 
pu, în min. 9, înscrie în proprie poar
tă și oaspeții... conduc cu 1—0. Apoi 
Mateon (min. 31 și 65) a înscris două 
goluri în poarta adversă. (I. Plăvițiu- 
coresp.),

A.M.E.F.A. — MUREȘUL TG. MU
REȘ (3—2). In repriza întîi oaspeții 
au jucat mai legat și au dominat mai 
mult. După ce Ciurugă înscrie pentru 
A.M.E.F.A. îti min. 4, Selymesi (min. 
10) aduce egalarea pentru Mureșul. In 
ultimele două minute ale primei repri
ze se înscriu încă două goluri: Mer- 
cea pentru gazde și Jozsi pentru oas
peți. După pauză gazdele joacă mai 
bine, domină și Mercea în min. 73 
înscrie golul victoriei. (St. lacob- 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — RECOLTA 
CĂREI (1—1). Rezultatul oglindește 
întocmai desfășurarea partidei. Gazde
le au jucat mai slab ca de obicei. Me
ciul a plăcut numeroșilor spectatori 
prezenți prin fazele sale dinamice, prin 
nota de sportivitate ce a caracterizat 
lupta ambelor echipe pentru obținerea 
victoriei. Au marcat: Ionescu (min. 89) 
respectiv Szikszai (min. 49). (L. Sa
muel- coresp.).

Nu trebuie să se uite că toate moda
litățile de participare au adus satisfacții 
frumoase : buletinele sistem redus, cele 
cu numere în ordinea de preferință și, 
mai ales în ultima perioadă de timp, 
buletinele-abonament, toate au de-

Otonosport
monstrat cît de folositoare sînt. Rămiae 
numai ca dvs. să vă alegeți modul de 
participare. Nu strică chiar să le uti
lizați pe toate...

Fiindcă sîntem la capitolul Pronoex
pres vă reamintim că numai pină la 
4 octombrie, deci pînă marțea viitoare 
mai puteți cumpăra buletinele-abona
ment pentru concursurile Pronoexpres 
din luna octombrie. Ele vă asigură par
ticiparea la toate concursurile lunii oc
tombrie, cu aceleași numere.

Extragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres de mîine 28 oc
tombrie va avea loc în orașul Buhuși.

Portarul echipei Academia Militară intervine la un corner executai de 
metalurgiști. Pază din meciul Metalul București—Academia Militară (2—l).

l oto: H. Nandy

Etapa de duminică a categoriei A 
a confirmat forma bună a unor echipe, 
cum ar fi Știința Cluj, U.T.A. și Di
namo București și revenirea în formă 
a Științei Timișoara și Steagul roșu.
S-a observat străduința unor echipe 
de a practica un fotbal simplu, în vi
teză, cu mărirea ritmului de joc în fa
zele de finalizare. Cel mai elocvent 
exemplu în această privință ne-a ofe
rit-o jocul desfășurat în nocturnă la 
București între Dinamo și Știința Ti
mișoara. Studenții timișoreni au con
struit în prima repriză unele atacuri 
rar văzute în ultimul timp pe terenu
rile noastre de fotbal. Trebuie să re
marcăm puterea de luptă a studenților 
din Cluj, care au reușit să egaleze 
după ce au fost conduși cu 2-0 (un 
autogol și un gol marcat la o situație 
de ofsaid) cîștigînd pînă la urmă la 
un scor concludent (4-2). .Victoria Ști-

Completări la două cronici
AȘA DA!

• Nc-au plăcut în partida Dinamo Bucu
rești—Știința Timișoara acțiunile simple, 
purtate într-o viteză debordantă de ata- 
canfii formației studențești în prima re
priză. Iată un exemplu : Gîrleanu pasează 
lung din marginea propriului careu (de 
la circa 25 m) la Igna, acesta îl deschi
de pc Mîțaru extrema stîngă, care trece 
de doi apărători, centrează în diagonală 
și Gîrleanu — inițiatorul atacului —, 
venind în viteză (vă închipuiți ce sprint 
a făcut!) șutează spectaculos la poartă... 
Am dori să asistăm cit mai des la ase
menea acțiuni !

• O notă bună fotbaliștilor dinamo- 
viști care în repriza secundă nu au pre
cupețit nici un efort, luptînd pentru fie
care minge. Apărarea a sprijinit per
manent atacul. De altfel două din cele 
trei goluri au fost înscrise de mijlocași 
(V. Alexandru și Nunweiller).
• Am remarcat în meciul

Iași—C.C.A. jocul echipei locale în pri
ma repriză, și în special elanul și voința 
de luptă a atacanților Unguroiu și Voiea 
și a stoperului Moțoc. Cei doi atacanți 
le-au dat mult de lucru apărătorilor 
bucureștcni și în special portarului Voi- 
nescu, iar Moțoc l-a oprit mereu cu 
promptitudine pe Alexandrcscu cînd a-

C.S.M.S.

DESPRE CONCURSUL PRONO
SPORT DE DUMINICA

Ne așteaptă un nou concurs, dumi
nică. Cu meciuri pasionante cum sînt 
C.C.A.—steagul roșu, U.T.A.—știința Cluj, 
C.S. Oradea—Jiul etc. Este clar că 
echilibrul întrecerii din ambele cam
pionate tace ca oaspeții să-și impună 
adeseori superioritatea și să obțină vic
toria în meciurile în deplasare. De aici 
o prezență mai mare a „2“-urilor și deci 
a premiilor de mare valoare.

Astăzi, la ora 9, la Agenția Centrală 
din Cal. Victoriei nr. 9, are loc tra.gerea 
din urnă pentru fondul supli > ntar de 
premii în valoare de 200.000 Ie. acordat 
concursurilor Pronosport din luna sep
tembrie. Vom avea, așa dar, in această 
săptămină o nouă grupă de premiați : 
premiați „suplimentari-.

In urma trierii variantelor la con
cursul Pronosport din 25 septembrie au 
fost stabilite următoarele rezultate PRO
VIZORII :

6.30 variante cu 12 rezultate exacte 
191 variante cu 11 rezultate exacte 
2148,70 variante cu 10 rezultate exacte

Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 
sport.

In categoria A

inței nu a fost întîmpiătoare: după ce 
în prima repriză r. acționat — greșit 
orientat — pe tripletă, în cea de a 
doua parte a jocului ? desfășurat ata-, 
ctirile în adîncime, , împrimînd parti-: 
dei un ritm rapid, jocul tehnic al ară
denilor le-a adus satisfacția unui meci 
de egalitate obținut în deplasare.

Desigur că în această etapă am con
semnat și multe aspecte negative, asu
pra cărora vom mai reveni. Aici amin
tim doar că unele formații se bazează 
prea mult pe apărare, negiijînd chiar 
și contraatacurile cum a procedat de 
exemplu Corvinul la Ploiești. O altă 
carență în jocul unor echipe e lipsa de 
finalizare: Petrolul de exemplu, deși 
șî-a masat în majoritatea timpului 
versarul în careu, 
singur gol.

Despre arbitraje 
mărul următor al

ad
una marcat doar

nu*vom reveni în 
ziarului nostru.

ccsta conducea contraatacurile echipei 
sale.

• In acest joc s-a evidențiat apărarea: 
bucureștenilor, care în frunte cu Voines- 
cu, Apolzan și Zavoda II a stăvilit cit 
mult calm iureșul ieșenilor susținut cu 
multă, multă ardoare de cei aproape 25 
de mii de spectatori.
• Ne-a impresionat plăcut felul cum 

unii suporterii din Iași își susțin ccliina 
lor favorită chiar și 
cînd ea se apără cu

în momentele erele,» 
îndîrjire..

AȘA NU!
• Nu ne-au plăcut desele obstrucții 

și faulturi comise de jucătorii forma
țiilor Dinamo București și Știința 
Timișoara. Arbitrul O- Comșa a fost 
nevoit să întrerupă jocul din această 
cauză de 30 de ori (!?!) și a trecut 
cu vederea încă vreo 15 faulturi... 
Condamnabilă este comportarea iui 
Selymesi, care deseori a intervenit 
periculos cînd fundașul Codreanu de
gaja mingea. La fel a acționat uneori 
și Nunweiller IV. De exemplu, la un 
moment dat, după ce la o „foarfecă" 
neregulamentară îl faultase pe Igna. 
și-a călcat adversarul pe mînă. ple- 
cînd apoi fără să se sinchisească de 
jucătorul căzut De la Știința cete 
mai multe obstrucții și faulturi le-a 
comis... înaintașul Manolache (6 laț 
număr !).

• Dezaprobăm atitudinea lui Lere-ț 
ter, Igna și Mîțaru care spre sfîrși-ț 
tul primei reprize, cînd conduceau cu 
1—0 și-au luat în zeflemea adversa
rul pasînd mingea intre ei minute în 
șir lingă linia de tușă. Nu era oare 
mai bine (și mai corect) dacă îu loc 
de a încerca să-și ridiculizeze adver* 
sării ei ar fi forțat, prin acțiuni con
tinue la poartă, majorarea scorului?..-

• In meciul C-S.M.S. Iași — C C.A- 
echipa locală, în care amatorii de 
fotbal din Iași pun atîta speranță, 
s-a dovedit a fi o formație doar de..- 
o singură repriză. In cea de a doua 
parte a partidei cu C C.A. gazdele au 
jucat confuz. In această perioadă din-’ 
tre cei cinci atacanți s-au mai miș
cat doar doi: Unguroiu și Voica, dar 
și ei cu mult sub nivelul obișnuit-

• Reprobăm lipsa de sportivitate a 
unor spectatori ieșeni, care nu „văd" 
faulturile comise de jucătorii echipei 
favorite, dar în schimb reclamă fault 
cînd adversarul într-un duel cîștigă 
mingea în mod reglementar-
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Noul regulament 
și însușit cit

Noile modificări ale regulamentului 
de baschet sînt cît se poate de bine
venite. Ele promit să îmbunătățească 
condițiile de desfășurare a întrecerilor, 
să dinamizeze jocul, să elimine timpii 
morți și, în același timp, să contri
buie la asigurarea unei șt mai mari 
discipline din partea jucătorilor.

Dintre cele mai însemnate modifi
cări amintim pe acelea privitoare la 
penalizarea greșelilor personale și 
tehnice. In primul rînd subliniem fap
tul că greșelile tehnice comise de ju
cători vor fi adăugate la cele perso
nale, ducînd la eliminarea jucătorului 
respectiv atunci cînd comite un număr 
de cinci. Acest lucru va obliga pe ju
cători să aibă o comportare pe de
plin sportivă, deoarece orice atitudine 
nelalocul ei contribuie la descalifica
rea lui.

Faptul că nu se mai execută decîț 
greșelile tehnice, cele intenționate și 
cele făcute asupra unui adversar în 
timpul aruncării la coș (în caz că 
aruncarea este ratată) va duce la 
sporirea ritmului de joc și în același 
timp la curmarea „tacticii" faulturilor 
„neintenționate" din ultimele minute 
de joc. Acum, după noul regulament, 
posibilitățile de a profita de pe urma 
regulilor de joc, sînt reduse. Pînă în 
ultimele cinci minute faultul obișnuit 
nu se execută, iar mingea este repusă 
în joc de la linia laterală (în felul 
acesta balonul revenind echipei din 
care face parte jucătorul faultat), iar 
în ultimele cinci minute orice gre
șeală personală este sancționată cu 
două aruncări la coș. Deci, o stavilă 
pentru cei care încearcă să intre în 
posesia mingii pe calea faulturilor și 
— în același timp — o invitație pen
tru perfecționarea procedeelor tehnice 
la aruncările libere. Privitor la mări
rea timpului considerat decisiv într-un 
meci de baschet, de la trei minute la 
cinci minute, apreciem că modificarea 
este cît se poate de binevenită, de
oarece în cursul competițiilor de pînă 
acum s-a dovedit deseori că perioada 
de trei minute era insuficienta pentru 
a decide un cîștigător cu adevărat 
merituos în cazul unei partide echi
librate.

O altă modificare importantă, și 
care va elimina în mare măsură efec-

SPORTURI NRUTICE

C. C. 4. (la băieți) și Metalul București (la Jele) 
au dominat întrecerile campionatului republican

Schifiștii au tras cortina peste activi
tatea oficială de sporturi nautice din a- 
cest an. Campionatul lor, desfășurat sila
bă tă pe un timp nefavorabil (vînt din 
fața, care explică timpurile slabe) și 
duminică dimineața în condiții atmosfe
rice mai bune, nu s-a ridicat la nivelul 
spectacular pc care ar fi trebuit să-l 
înregistrăm la o finală de campionat. 
Cauza? Aceeași pe care o semnalăm a- 
proape stereotip în ultimii ani : marca 
diferență valorică dintre echipajele din 
Iotul republican —• care merg în concurs 
în cîștigătoare sigure — și restul echi
pajelor participante. Așa au stat lucru
rile în special la fete, unde favoritele 
n-au luptat dccît cu... vîntul și cu valu
rile. Iar dintre probele masculine doar 
două au ridicat semne de întrebare asu
pra cîștigătorului: dublu și 8+1. La 
dublu, CCA a întrecut — după o luptă 
echilibrată — echipajul de începători 
din Deltă al lui Dinamo, în timp ce la 
8+1 spectacolul oferit de lupta dintre 
Dinamo și Știința a compensat calitatea 
slabă a spectacolelor anterioare. In a- 
ceastă probă clasică, Știința a condus 
pînă în apropierea liniei de sosire. Fini
șul șefului de ramă dinamovist I. Pe
trov a fost însă mai bun și astfel Di
namo a cîști gat pentru a patra oară 
consecutiv proba care încheie progra
mul de întreceri.

La probele masculine, canotorii de la 
CCA au primit patru din cele șase co
roane din frunze de stejar decernate 
campionilor. Militarii au prezentat o 
garnitură bogată (la unele probe chiar 
cîte două echipaje), bine pregătită, cu 
numeroși vîslași din Iotul olimpic sau 

trebuie discutat 
mai grabnic!

tul neplăcut al deselor întreruperi, 
este scurtarea timpului afectat schim
bărilor de jucători, de la un minut la 
20 de secunde, și în același timp, in
terzicerea efectuării schimburilor în 
afara momentelor în care cronome- 
trele nu funcționează.

MODIFICĂRILE TREBUIE 
STUDIATE ȘI APLICATE

Deoarece pînă la începerea campio
natelor republicane mai este doar o 
lună de zile, comisiile regionale, raio
nale și orășenești de baschet, cole
giile de antrenori și arbitrii din ca
drul comisiilor au datoria de a pro.- 
ceda de urgență la studierea în co
lectiv a noilor modificări ale regula
mentului, pentru cunoașterea și însu
șirea acestora. Colegiile dc arbitri 
trebuie să treacă la organizarea unor 
lecții practice și teoretice și a unor 
colocvii în care să aprofundeze noul 
regulament și să-l poată aplica cu 
toată siguranța. In același timp, cole
giile de antrenori sînt datoare să stu
dieze influența noilor modificări asu
pra desfășurării meciurilor, sub aspect 
tehnic, tactic și disciplinar. In sfîrșit, 
antrenorii și instructorii — după con
cluziile trase în cadrul colegiilor de 
antrenori — vor trebui să discute cu 
jucătorii, organizînd ședințe teoretice 
și mai ales antrenamente practice 
pentru cunoașterea în profunzime a 
regulamentului și aplicarea lui.

Pentru o mai temeinică verificare a 
însușirii noilor reguli, considerăm că 
este foarte utilă organizarea unor 
competiții pe plan regional, raional 
sau orășenesc Ia care să participe toate 
echipele din centrele respective. In fe
lul acesta, antrenorii, arbitrii, jucă
torii, scorerii și cronometrorii vor da 
cel mai bun examen, vor realiza cea 
mai eficace practică. Și astfel de com
petiții sînt cu atit mai utile, cu cît 
perioada de o lună pînă la începerea 
campionatelor republicane trebuie fo
losită intens pentru pregătirea și veri
ficarea formațiilor participante la a- 
ceste importante competiții.

Inițiativa federației de baschet, or
ganizatoarea „Cupei F. R. Baschet" 
pentru echipele de categorie A din 
Capitală, poate constitui un stimulent I

D. STĂNCULESCU

de nenumărate oii campioni republicani 
Iii acest fel, ci și-au menținut presti
giul cucerit în această ramură nautică. 
Singurul lor concurent la supremație, 
Dinamo București, n-a prezentat la acest 
campionat dccît trei echipe. Dinamoviștii 
au totuși satisfacția de a fi cucerit, cu 
ele, două titluri și un loc secund. Deși 
CCA și Dinamo au cucerit toate titlurile, 
aceste două cluburi fruntașe, adevărată 
,,osatură” a loturilor noastre reprezenta
tive, trebuie să insiste asupra nivelului 
tehnic, asupra nivelului valoric la 
care se prezintă vîslașii lor. Com
portări care merită subliniate au mai 
avut : Voința București la 4+1 rame 
Dan Ciomîrtan la simplu, Voința Timi
șoara și Marina Constanța (care au ofe
rit un pasionant duel pentru locul 3, la 
8+1), Metalul Buc. la dublu. O notă 
bună și pentru sportivii din Satu Marc, 
pentru prima oară participant! la un 
campionat.

La fete. Metalul București a dominat 
autoritar, cîștigînd 3 din cele cinci tit
luri. însumând majoritatea componente
lor lotului R.P.R., Metalul a „recoltat” 
16 tricouri de campion. îmbucurătoare, 
în legătură cu probele feminine, compor
tarea unor echipaje tinere, mai ales de 
la cluburile școlare: CSS București la
4-|~l  rame, CSS Banatul Timișoara și 
CSS București la 8-ț-l. Pentru probele 
de vîsle s-au impus cîtcva sportive foar
te tinere ca : Cornelia Jude (Banatul Ti
mișoara), Gertrude Oster (Strungul A- 
rad). Luminița Golgofiu (CSM Cluj’), 
Dagntar Braun (Flamura roșie Timi
șoara).

Din nou nesătisfăcătoare prezenta A- 
radului la aceste campionate. Și dacă Ia 
probele feminine se simte un reviriment 
(UTA a prezentat un „patru” și un

Campionatul s-a reluat sub auspicii dintre cele mai îmbucurătoare
• NICI O SCHIMBARE IN CLASAMENT • „ECHIPA SAPTAMINII"

Este un fapt cert, echipele noaslte 
de rngbi nil și-au irosit timpul in a- 
ceastă prelungită vacanță de vară ! 
Dimpotrivă, ele au făcut eforturi lău
dabile în direcția trecerii către un 
joc în plină viteză și permanentă miș
care. Și bine au făcut antrenorii noștri 
că au pornit cu curaj la aplicarea a-

calat de fiecare dată în propria-i linie 
de treisferturi, trecîndu-.și adesea ad
versarul, fie el Nica> Kramer sau Nanti. 
Deci Nagel era — cum se spune — 
în mare vervă de joc. Atunci de ce 
oare antrenorul său, Dan Ionescu. nu 
l-a trecut pe postul de mijlocaș la 
deschidere în locul lui Ciuliani (neco-

Fază din meciul C.C.A. — Știința București. Nagel s-a intercalat in lima 
de treisferturi și este gata să primească balonul care i-a fost transmis de 

Teodorescu înainte de a fi placat.
Foto : B. Ciobattu

cestei concepții de joc, care cores
punde pe deplin calităților temperamen
tale ale rugbiștilor noștri.

• Cel mai bine s-au dovedit a fi 
pregătite Știința București și G.G.A. 
Apoi. C.F.R. Grivița Roșie, Știința Cluj 
și DÎnamo. Dar tendințe pozitive s-au 
făcut remarcate și în jocul Construc
torului (care — repetăm — a pierdut 
doar din cauza lipsei de experiență a 
tinerilor săi echipieri) și în rîndurile 
Metalului, care a încercat adesea să 
„aerisească" jocul. Aflăm de asemenea, 
lucruri bune și despre Știința Timi
șoara, Știința Petroșani și C.S.M.S. 
Iași. Totul este acum să se perseve
reze pe acest drum.

• Și acum două chestiuni de tac
tică. Prima se referă la Știința Bucu
rești. Nu înțelegem de ce Mircea 
Nagel (unul din cei mai buni de pe 
teren) nu a fost folosit în postul de 
mijlocaș la deschidere, care-i convine — 
după părerea noastră — perfect. El a 
jucat duminică fundaș. Și nu a jucat 
de loc rău. A fost Ia baza tuturor con
traatacurilor studenților și s-a inter- 

„opt”), la probele masculine arădenii 
rămîn mai departe „descopcriți”...

RADU URZICEANU
REZULTATE TEHNICE

FETE
4-\-l RAME: 1. Progresul Buc. 

(Iuliana Bulugioiu, Galina Dîngă, 
Elena Diaconcscu, Gliizela Rostaș 4- 
Angela Codrcanu) 4.22; 2. C.S.S.
Buc. (Dana Iliescu, Gabriela Ștefan, 
Olimpia Bogdan, Alexandrina Ștefan 
4- Silvia Corfescu) 4.29; 3. Rapid
Buc. (Stela Georgescu, Val. Costă- 
cliescu, Ștefania Ghițoiu, Anastasia 
Aloman 4- Gabriela Barcan) 4.31,9; 
4. Voința Arad 4.48,4 ; 5. Voința Tim. 
4.57,1 ; 6. Unio Satu Mare 5.49.5.

SIMPLU: 1. Florica Ghiuzelea
(Victoria Buc.) 5.24,7; 2. Cornelia 
Jude (C.S.S. Banatul Tim.) 5.32,9; 
3. Gertrude Oster (Strungul Arad) 
5.34,7; 4. Luminița Golgoțiu (C.S.M. 
Cluj) 5.36,4; 5. Elisabeta Rusii
(Voința Buc.) 6.26,7; 6. (olanda
Izuszki (Voința Tg. Mures) 6.57,7.

44-7 VISLE: L Metalul Buc. (Du
mitra Mihalache, Viorica Udrescu, 
Elena Petroseneanu, Maria Marton 4- 
Elena Barcani) 4.10,0; 2. Victoria
Buc. (Lucia Antoni, Maria Drăghici, 
Ioana Penca, Stana Cristian -ț- Rita 
Danielian) 4.27: 3. Voința Tim. (Iu- 
elita Herczeg, Hedvig Cristian, Livia 
Gonți, Gertrude Killer Elisabeta 
Limmert) 4.27,0; 4. U.T. Arad 5.13.

DUBLU: 1. Metalul Buc. (Tifina
Sălceanu, Emilia Rigard) 4.22: 2. Pi. 
toșie Tim. (Dora Lakatoș, Dagmar 
Braun) 4.31,2; 3. Rapid Buc. (Cos- 
tela Stanciu, Elena Radu) 5.12,2.

8+1: Metalul Buc. (Magda Jifcu, 
Maria Trinks. Lucia Kurt, Marta 
Kardos, Stela Stanciu-Neacșu, Maria 
Panait, Victoria Petrescu, Elena Ue- 
vet -ț- Ștefania Borisov) 4.00; 2.

respunzător), suptuiîndii-1 Ia eforturi 
suplimentare și la curse obositoare, 
mai lungi cu 20—30 de metri. Atunci 
cînd Știința forța victoria în repriza 
a doua, cînd G.G.A. era copios domi
nată, o asemenea schimbare se im
punea categoric (mai ales că Ciuliani 
— de obicei fundaș — ar fi putut a- 
păra perfect fundul terenului, militarii 
nefiind deosebit de periculoși). Și dacă 
ar fi fost operată în timp util, desigur 
că alta ar fi fost soarta partidei.

Cea de a doua constatare se referă 
la Știința Cluj, în speță la „pivotul" 
acesteia, Radu Demian, care nu și-a 
putut face jocul obișnuit în margine, 
unde metalurgiștii Doruțiu și Dumi
trescu l-au dominat. Surprinzător, dar 
adevărat I Lucrul a fost posibil deoa
rece colegii de echipă nu l-au pro
tejat deloc pe Demian (vă aduceți 
aminte ce bine l-au apărat coechi
pierii în partida cu Franța ?). Șt 
astfel, el a fost mereu supus buscu
ladelor și împingerilor — de multe ori 
în afara literei și spiritului regulamen
tului — ale adversarilor. Astfel, a

C.S.S. Banatul Tim. 4.15,5; 3. C.S.S. 
Buc. 4.20; 4. U.T. Arad 4.21,5.

BĂIEȚI
4+1 RAME: 1. C.C.A- I (Kuresca, 

Kiss, Varga, Milincovici + Lupu) 
7.41,4; 2. C.C.A. II (Begu, Mesaroș, 
lunger, Rădulescn 4- Ghită) 7.55,5;
3. Voința Buc. (Radulescu, Marinescu, 
Mihăilescu, Marin -j- Guist) 8.07,2;
4. Știința Tim. 8.10,6; 5. Unio Satu
Mare 8.13,5; 6. Strungul Arad ;
7. Dinamo Obor.

2 FĂRĂ CIRMACI: 1. Dinamo 
Buc. (Pongraț, Radu) 8.20; 2. C.C.A. 
(Bartik, Patky) 8.43; 3. Metalul Buc. 
(Șerban, Frîncu) 8.54; 4. Rapid Buc.;
5. Știința Buc.; 6. C.F.R. Timișoara.

SIMPLU: 1. A. Ferenczi (C.C.A.) 
8.55,2; 2. D. Ciomîrtan (Știința Buc.) 
9.09; 3. D. Nicolescu (Constr. Buc.) 
9.37,2; 4. I. Labu (U.T. Arad) 9.44,7;
5. S. Pakay (C.F.R. Tim.) 9.45,7;
6. E. Golgoțiu (C.S.M. Cluj) ; 7. Z. 
Henies (Voința Tg. Mureș).

2+1: I. C.C.A. (Vereș, Jiva + 
Ziin) 8.27; 2. Constr. Buc. (Bamber
ger, Ghiță + Davidescu) 8.50,5; 
3. C.C.A. II (Bulancea, Baka -ț- Bîr- 
sescu) 8.54,0; 4. FI. roșie Tim.;
5. Voința Tg. Mureș.

DUBLU: 1. C.C.A. (Bondar, Co
vaci) 8.03; 2. Dinatno Buc. (Teodoru, 
Husarenco) 8.12,5; 3. Metalul Buc.
(Stănescu, Lăncrăjan) 8.17; 4. Voința 
Arad: 5. FI. roșie Tim.; 6. Voința
Tg. Mureș.

1. Dinamo București (I. Pe
trov, S. Petrov, Boroș, Somovsclii, 
Voican, Pocora, Paraschiv, Ivanov ■+ 
Păunescu) 6.39,5; 2. Știința Buc.
(Boicti, Rifelt, Bulugioiu, Biltz, Seho- 
vits, Dumitra, Cartacai, Larion 4- 
Frankl) 6.41,1; 3. Voința Tini. 6.54,7; 
4 .Marina Constanța 6.55,2; 5. Voința 
Arad. 

pierdut Știința Cluj multe baloane care 
se puteau cîștiga și așa se explică 
faptul că clujenii nu s-au putut im
pune cu adevărat decît spre sfîrșit, a- 
lunci cînd superioritatea lor tehnici 
de ansamblu și-a spus, în cele din 
urmă cuvîntlll.

• fn această etapă au marcat: 
Ionescu (3), Nanu (3), Penciu (7), 
Merghișescu (2), de la C.C.A. și RojW 
(3) pentru Știința Buc.; Tîbuleac (7), 
Oblemenco (3), Picu (3), Wusek (3) 
de la C.F.R. și Chiriac (3) pentru 
Progresul; Crișan (6), Paloșanu (3), 
Călmian (3) și Gherasim (2) de ia 
Știința Cluj și Chirvase (3) pentru Me
talul; Bărbălău (3), Olteanu (3) șt 
Nagy (3) de la Dinamo. P. Niculescu 
(3) pentru Constructorul’; Borșaru (3) 
și Rotaru (3) pentru C.S.M.S. lași, 
Cetea (6), lsac (3) și Cumpăna? (3) 
pentru Știința Timișoara, Ureche (3)’ 
și Mateescu (5) pentru Știința Petro
șani.

• Și acum pe baza remarcăriior
făcute în partidele din CapitalJÎ să în
cercăm să alcătuim echipa săptămînii: 
Penciu (C.C.A.) sau Naget (Știința 
Buc.)—Ciobănel (C.C.A.), Wusek 
(C.F.R.), Căliman (Știința Cluj), Teo
dorescu (Știința Buc.)—Chiriac (Pro
gresul), Leonte (Știința Buc.) — Palo
șanu (Știința Cluj), Bărbălău (Di
namo) sau Rusii (C.F.R.), Picu
(C.F.R.)—Blăgescu (C.C.A.). Ro‘ <
(Știința Buc.) sau Doruțiu (Metal. 
Vicol (Progresul), Căpușa» (C.C.A.), 
Griin (Metalul).

D. GALLIMACHI
CLASAMENTUL

1. C.F.R. Gr. Roșie 12 12 0 0 205 27 36
2. C.C.A. 12 10 1 1 142 24 33
3. știirtța Cluj 12 8 2 2 92 41 30
4. Dinamo 12 8 1 3 134 65 29
K Știința Buc. 12 6 1 5 88 105 25
«. C.S.M.S. iași 12 4 8 5 48 58 23
7. Progresul 12 4 2 6 68 72 22
8. Metalul 12 4 0 8 38 60 20
9. Știința Timișoara 12 3 1 8 57 99 19

10. Constructorul 12 3 1 8 48 123 19
11. Știința Petroșani 12 2 3 7 44 111 19
ÎS. Petrolul Ploiești 12 0 1 11 29 198 18

Selecționata regiunii București 

și Ion Pană, pentru a doua oară 

consecutiv campioni republicani 

la pescuit staționar
Vremea frumoasă de duminică di

mineață a permis iubitorilor bticu- 
reșteni ai sportului cu undița ca și 
attor spectatori aflați ocazional pe 
malul lacului Herăstrău, în „călda
rea" dintre ecluză și podul din fața 
restaurantului Bordei, să urmărească 
pasionantele întreceri ale finalei cam
pionatului republican de pescuit sta
ționar (pescuit viteză). Și des* 
din peluzele de pe maluri, de> 
pentru cîteVa ore tribune impro’fiKrre.’ 
au răsunat aplauze, ca o răsplată 
pentru sîrguința și măiestria concu- 
renților.

intr-adevăr, cea de a doua ediție a 
acestei competiții s-a bucurat de o 
organizare optimă, de o participare 
numeroasă și valoroasă. Au luat parte 
5(1 de concurenți (din 14 regiuni), ca
lificați din etapa regională. Au lipsit, 
inexplicabil, reprezentanții regiunii 
Galați și R.A.M- Printre cei care s-au 
întrecut duminică am remarcat și pre
zența unui număr de patru pescărițe, 
printre care și o pionieră.

Pentru a doua oară consecutiv, 
concursul a luat sfîrșit cu victoriile 
selecționatei regiunii București la e- 
chipe și a utemistului Ion Pană (fi
liala Grivița Roșie București), mun
citor sticlar la Electrofar. Rezultatul 
lui Ion Pană este mai bun cu 80 de 
puncte decît cel obținut anul trecut: 
1875 p- în 1960 față de 1795 p. tu 
1959.

După mai bine de trei ore de con
curs, finala campionatului republican 
de pescuit staționar (pescuit viteză) 
s-a terminat cu următoarele rezultate: 
echipe:, I. sel. reg. București (Ion 
Pană, Petrache Florea, Dumitru Io- 
nescu) 2255 p- — campioană republi' 
cană — 2. sel. reg. Timișoara (Ioan 
Gremplini, R. Roxin, Gheorghe Calu- 
gherovici) 920 p-, 3- sel. reg. Suceava 
(Mihai Teodorii. Gheorghe Pînzaru, 
Aurehan Eremia) 890 p.. 4. sel rog. 
Cluj (Vasile Ardeleana, Mircea Bichi- 
ceanu, Francisc Talaș) 860 p„ 5. sel. 
reg. Oradea (I. Nagy, Paul Bocor, 
Zoltan Kosa) 800 p- Individual: t- 
Ion Pană (filiala Gr. Roșie București) 
1875 p- — campion republican —, 2. 
Silvia lancovici (fii. Gr. Roșie Bucu
rești) 730 p., 3. Sandu Petru (fii. Le
nin București) 720 p., 4- Petre Diaco
nii (fii- Gr. Roșie București) 495 p„
5- Mihai Teodoru (reg. Suceava) 
490 p.



!:ț

t

“Jocurile Balcanice și-au confi rmat din nou semnificația majoră ® Cîteva întîmplări 
comportare a echipei noastre feminine * Atleții noștri au

din ultima zi de întreceri ® Frumoasa 
evoluat sub așteptări

Nicoiau 
Perevoznic 
3 runde 

telefon). PrH 
finalei feminine

ATENA 26 (prin telefon de la tri<- 
misul nostru special). — Duminică 
seara, aproape de miezul nopții, după 
ce atletul bulgar Hristov a făcut ulti
ma încercare de a doborî recordul bal
canic la săritura cu prăjina — ■1,60 in 
— pe terenul inundat de luminile re
flectoarelor și-au făcut apariția echi
pele celor 5 țări participante la cea 
de a XlX-a ediție a Jocurilor Balca
nice. Nici un spectator nu se clintise 
de la locul său. Tribunele îi aclamau 
pe atleții care timp de trei zile și-a-u 
disputat cu ardoare întîietatea în aceste 
nimtiiiaie întreceri, al căror mare în
vingător a fost spiritul de prietenie și 
buna înțelegere între sportivii din Bal
cani.

Președintele Federației de Atletism 
a Greciei (SEGAS) d. Nir.okndis a 
îmninat cupe celor două echipe cîști: 
gătoare: R. P. Romînă (la femei) și 
Iugoslavia (la bărbați). Din partea 
eciiipei noastre, cupa a fost primită de 
Mamda Balaș. Prilej p?ntru spectatori 
de a ovaționa din nou, îndelung și 
entuziast, pe campioana olimpică așa 
cum făcuseră cu cîteva ceasuri mai 
înainte, la terminarea probei de sări- 
ir i în înălțime. Organiz'aforii au prC- 

asemenea<pe fiecare cîștigator 
a! probelor masculine ■ cu cile o fru
moasă statuetă. In sunetele Imnurilor 
dc Stat an fost coborîte de pe catar- 
guri drapele celor 5 ‘țări. A fost co
bori! și steagul Jocurilor Balcanice. 
Peste un an, el îi va uni din nou, sub 
fluturarea lui, pe stadionul Armatei 
•Populare din Belfyrad, pe cei mai bum 
ătleți ai țarilor balcani te.

Ediția înciliinată celor 30 de ani de 
■existență a Jocurilor Baloanice s-a 
■biK'iirat de un deosebit succes. Coin- 
.peiiți.i a «ticnit im mare interes in rîii- 
dnrite ainatorilor dc sport dui Grecia 
care s-au dovedit din nou indriigostiți 
de atletism., uinplind tribunele staițio- 
ntihii ■Panathinaikos. S-au obținut re
zultate de' valoare, în fruntea cărora 
se situează cele 10 recorduri balcanice. 
Mai presus de acestea. Jocurile’Balcăni- 
» e ao lfost un nou prilej de întărire 'Si 
prieleniei intre sportivii țarilor balca
nice. Așa cum sublinia d. Viqlios, se
cretarul general al sportului grec în 
toastul rostit la recepția oferită ditmi- 
wă în cinstea c.onducaforifor delega
țiilor participante la J. B., Joctiriie 
Balcanice au dovedit cri există posibi
litatea dezvoltării cu succes a colabo
rării între sportivii din Balcani, ele se 
înscriu <;a o contribuție la crearea 
unei atmosfere de pace și liniște în 
acea.‘4ă parte a lumii.

200 m bărbați. 199 metri din 200 cursa 
a fost condusă de alergătorul nostru 
llarie Măgdaș. Cu un metru înainte dc 
sosire, Măgdaș a călcat într-o adînci- 
tură a pistei și a căzut. In cădere el 
a trecut cu pieptul, cel dinții, linia de 
sosire dar nu și cu picioarele, astfel că 
rînd pe rind a fost întrecut de Bîciva- 
rov, Danifovici, Komitudis și ceilalți. 
S-a ridicat cu greu și a trecut lii'ia 
de sosire pentru a nu fi descalificat. 
Ratase o mare victorie. .Silit )oarle 
niihnit de această întunplare, spunea 
.el - seara la hotel. Ar fi fost cel mai 
frumos succes din activitatea mm spor
tivă. De ce n-am căzut cu un metru 
mai departe?"... Forma bună în care 
se afla Măgdaș este ilustrată și de re
zultatul său din serie, unde a -ocupat 
locul 2 cu 21,6 scc., după Bîcivar-ov 
(2t,5) și înaintea lui Savici (21,9).

Și cursa «le 5.000 m a avut un epi
log neprevăzut. La jumătatea ultimei 
turnante, cu cca. 200 m înainte de so
sire, atletul grec Papavasiliii care lan
sase un nou atac in pasionantul său 
duci cu Grecescu, s-a împiedicat și a 
căzut. Practic, ctrrsa se încliciase aco
lo, în favoarea Iui Grecescu. Intîmpla- 
Tea l-a afectat, desigur, pe l’apavasiliu 
dar și pe reprezentantul nostru. „îmi 
pare rău de căderea lui. Rapavasiliu, 
mărturisea mai tfrzru Grecescu. Aș fi 
vrut să mă întrec cu el ia finiș. Re- 
zisfaseih tirturor încercărilor Iui de 
plită atunci și mă pre^iiteum tocmai să 
lansez atatul 'decisiv. Silit sigur că aș 
fi cîștigat și' așa".

Jeli a'' încercat să doboare recordul 
mondial dar n-a reușit. „Săritorii de 
triplu care tocmai își încerce,u elanul 
m-aii împiedicat literalmente să pot 
sări in bune 'corniițitini la ultima înăl
țime, ne povestea ca. Trebuia să le 
tradersez 'pista și fiecare clan, eram 
nevoită să-l încep' de mai multe ori. 
(îYed că aș fi putut sări 1 <87și-ttii 
pare rău 'Că 
spectatorilor 
Iriți-adevăr,

mai locul 1 ci și pe al 
doilea. După strălucita 
victorie de anul trecut, 
echipa noastră masculină 
pornea favorită. Dar de 
la primele prol»e s-n vă
zut -că nu vom conta în 
lupta pentru întîietate. 
Am prezentat o echipa 
obosita, lipsită de com
bativitate, -convinsă — 
probabil — că amicala 
victoriei de - la București 
este ea singură suficientă 
pentru a reedita succe
sul. In echipa noastra au 
existat goluri imense. Au 
fost probe în care n-am 
luat nici «n punct: 100 

tu, disc, prăjină; ciocan; 
(da, chiar și ciocanul 
unde acum 3 ani, pe a- 
celași stadion, Râșcăne- 
sen devenea campion'. 
Diferența între primul ți* 
al doilea om a fost evi
dentă. Chiar și lă semi- 
fond și fond, probe câști
gate de Zoltan Varaoș și 
de Constantin Greoescii, 
marii performeri ai aces
tei Balcaniade, „omul 2“ 
nu s-a văzut: Sudrigean' 
și Aioanci au alergat „de 
forma" (de ce oare ?) 
iar Barhbăș a fost de nc-
recimoscuit. Așteptam un rezultat ban 
dc la Llțșac, dar npesța ;Ucârga... 15,7 
sec. în serii. Pricop, propunîndu-și, c 
tactică greșită, nu aduce nici el nici 
un punct. Rorunih, dezavantajat .— e 
dr^pt. —t de Ipptuf lua elanul tra- 
versînd pista pe care treceau alergă
torii, nu și-a aparat totuși așa puni ar 
fi trebuit titlul. La fel Iile ’Silvei. Și 
tTmfți alții...

Tn aceste condiții, echipa noastră 
niftuculiiM 4i cmwtat dpar- pe cîtwa ih- 
diyiduajități Vamoș, (ireccscji, Bizim 

■— singurii care au cucerit titluri 
precrim și pe cîțiva aticii ‘te s-au

Îndată după start in cursa de 800 m femei. 
Conduce.Ciraț/ (Turcia'), urmată de Farkaș (Iugo
slavia, nr. ,208), Elisabeta Teodorov și Florini 

Grețescu (H.P.R.) Și Isaieva (Bulgaria).

ASPECTE PE LA ULTIMELE 
ÎNTRECERI

- ' merflatiile pc marginea Tcznltatc-
wf! ,.zlci de a XlX-a Balcaniade se 
cuvin procedate de unele completări la 
succinta relatare asupra probelor ulti
mei zile, făcută ieri.

.Niimele noului campion Ia săritura 
cu prăjina este Hristov {Bulgaria). 
Tinarul atlet, o revelație a actualului 

rezolvat la... altitudinea de 
cu compatriotul său, 
Hlebnr-ov. Apoi, după 

a încercat la -1,60 m

sezon, a
4,50 m duelul 
•experimentatul 
cum spuneam, 
dar fără succes, astfel că s-a mulțumit
a egala recordul balcanic al lui Rou- 
baius. Clasamentul complet al probei 
este: 1. Hristov (B) 4,50 m; 2. Hlc- 
barov (B) 4,45 m; 3. Rouhanis (G) 
4,40 m; 4. Kuzmanovici (I) -1,40 m; 
5. Ltikman (I) 4,30 m; 6. Efstatiadis 
(G) 4,10 m; 7. Trandafilov (R) 4,10 
m. Celălalt concurent romin Zoltan 
Szabo nu este clasat: el a intrat în 
concurs la 4,00 in înălțime pe care 
însă a dol>orit-o de trei ori...

Un final dramatic — cnviiitul ntt c 
de loc exagerat — a avut -cursa dc

COMPETIȚIE PUGILISTICĂ
IN CAPITALĂ

fhtininîca dimineața, în sala dc fes
tivități a uzinelor „Semănătoarea", 
s-an desfășurat primele întîlniri din 
competiția, la care participă lioxeri dc 
la Grivița Roșie, C.P.B., Pasteur, 
I.S.B., Rapid și Constructorul. întâlni
rile au . furnizat întreceri atractive. 
Pentru boxul bun și spectaculos s-au 
evidențiat : Ion Ion, lulius Low (Se
mănătoarea), T. Crîngașn (Rapid), 
Șonei Crișu (C.P.B.), A. Befodi (Pas
te ii).

A-stă-soară, cu începere dc la ora 19, 
tot în aceeași sală, va avea loc reu
niunea finală a competiției

NIC. TOKACEK

acest dar 
meritat-o".

‘âtenienV l-au 
acordat Jolandei o atenție cu totul și 
cu totul deosebită. In primul rînd prin 
aceea ‘că... ău păstrat tăcere dcsăvîrșită 
la toate încercările ei. Apoi, prin'ova
țiile cu care subliniau fiecare săritură 
retișilă. In. sfîtșit, prin baloanele mul
ticolore pe care le-aii înălțat în cin
stea campioanei noastre și prin minu
tele în șir cuxl au scandat Ba-laș, 
Ba-laș, Ba-laș!

rt-am oferit 
ateiiieni. Ar fi
spectatorii

PRIMELE CONCLUZII LA 
LECTURA CLASAMENTELOR

Vom începe cu fetele. Atletele noas
tre sî-nt din nou in frunte, pentru a pa
tra oară consecutiv. Am repurtat o vic
torie clară, categorică. Șirul victoriilor 
noastre Ia actuala ediție a fost deschis' 
și închis de cele dopa medaliate olim
pice : Lia Maiioliu și lolanda Balaș. 
Succes general și la celelalte aruncări, 
prin Ana Coman și Maria Dili. Com
portare bună la sprint, în special din 
partea Cristei Maksai, care a cucerit 
o medalie dc aur și una dc .argint. In
succesul neașteptat de la 800 m a fost 
compensat de victoria tot atit de neaș
teptată a Aureliei Sîrbu la pentatlon, 
in fața marei favorite, iugoslava Dra
ga Stamcjcici. Intr-un cuvînt : un 
mare și bine meritat succes, pentru 
care echipa noastră, în frunte eu ca
pitona ci, foii, merită toate felicită
rile.

La băieți locul I a revenit, ta mare 
distanță, iugoslaviei, Atleții iugoslavi 
s-au prezentat iiwomparabil mai bine 
pregătiți dccit cu un an în urmă, la 
București. In comportarea tor s-au sim
țit efectele unei pregătiri sistematice 
începută din timp în vederea campio
natelor europene «in 1962, pe care le 
va găzdui Belgradul. I-'actortiI liotă- 
rîtor al succesului echipei iugoslave, 
care explică mai ales diferența mare 
față de celelalte clasate, a fost omo
genitatea : „omul 1" și „omul 2" la fel 
de buni la aproape toate probele. N-a 
fost finală fără cel puțin un atlet iu
goslav, majoritatea cu amîndoi. Astfel, 
cu puține individualități remarcabile 
(Bczjak, Lorger, Kovaci, Stoianovici), 
și cu un lot întinerit în mare măsură 
echipa Iugoslaviei a repurtat o fru
moasă victorie.

O revelație, echipa Greciei. S-a pre
zentat bine pusă la punct, la valoarea 
cea mai bună a majorității componen- 
ților și a obținut prin Papavasiliu, 
Manglaras și Tsakanikas victorii nuill 
aplaudate. Echipa Bulgariei nu a con
tat în lupta pentru primul loc, dar se 
întoarce acasă cu o frumoasă recoltă 
de medalii de aur prin Bîcivarov, Ar- 
tarski (autorul unui excelent record 
balcanic), Hristov și Patarinski,

Cît despre atleții noștri, comporta
rea lor a fost cu mult sub așteptări. 
Am pierdut fără drept de apel nu nu-

■preZdnlal Ia valoarea' lor obișnuită : 
Licker, Ș. Io,--i (ia triplii), Ciochină, 
Popescu GJi., Strzelbiscki, Toma Voicp, 
Ak-saroș (căruia nti-i ici'tăm însă 
greșeala de â fi alergat .cursă de 1.5'00 
m uitîiidu-șe mereu înapoi, după, grecul 

. Dellas care nu-i mai putea luă locul 
în clasaii^entul general, în loc ,să. for
țeze la ’maximum : tin tinjp' mai 1 ,-n 
cu 3 șecîuxlc i-ar fi adus ioetil 2 1).

Dar, comportarea atleților noștri ]a 
Balcaniada de la . Atena necesită o 
discuție mult mai amplă, care, de.sig.ur, 
nu va hitîrzia.

ROMEO VILA PA

Alexandra 
și Margareta 

conduc după
TIMIȘOARA (prin 

mele două runde ale
au avut o desfășurare liniștită, majori
tatea partidelor centrale închcindu-se 
cu rezultate de egalitate. Astfel, deți
nătoarea titlului Margaret* Teodorescu 
a debutat cu o remiză la Natalia Ilies
cu, întrerupînd apoi cu tînăra timișo- 
roaix-ă Grota Baumstarck. Două remi
ze și-a trecut la activ Elisabeta Poli- 
hroniade: cu Virginia Steroiu și San
da Eilipcscu.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
sîmbătă și duminică: Rodica MaiHi- 
lescu-Paraschiva Soos 1—0, Elena Ră- 
dăcină-Emilia Chiș V2—[f2, Vera Szig- 
mond — Suzaha Maldrai 1—0 (runda 
1) ; Snzana Makkai — Virginia Ste
roiu V2—‘/? (runda a 2-a). S-au între
rupt partidele Soos — Rădăcină și Far- 
caș — Manolescu.

In singura partidă întreruptă diri 
prima rondă, tînăra studentă Gertru
de Baumstarck a reușit să culeagă 
— la reluare — a prețioasă victorie 
în fața Sandei Filipeseu, clasata pe 
locttl trei în ediția dc anul trecut a 
campionatului.

Luni dupa-amiază s-au desfășurat 
partidele, celei de a treia runde. Ea a 
adus și prima înfrtngerc a campioanei, 
învinsă de Margareta Perevoznic. 
Aceasta trece fii fruntea clasamentu
lui, la egalitate cu Alexandra Nico- 
latt, învingătoare asupra Paraschivei 
Șooș. fată celelalte rezultate .înregis
trate : Rodica Manolescu-Natalia
Iliescu 1—0, Gertrude Bauinstarck- 
Elisabeta Pojihroniade ’/2—'/2, Sanda 
Filipescii-Siizana Makkai 1—0, Vera 
Szigmond-Emilia Ghiș '/2—’/2, Elena 
Radăcinâ-Renee l'arca.ș ‘Â—

Tn clasament după 3 runde con
duc Alexandra Micolau și. Margareta 
Perevbznic cm cîte 2>/2 puncte, ur
mate de Rodica Manolescu 2 (1),
Gertrude Baumstarck 1 */2 (1), Ma
ria Desmireanit U/j (din 2 partide), 
Elisabeta Polihroniado, Sanda l’ili- 
pescri ți Vera Szigmond P/,, Eterna 
Rădăcină 1 (1), Virginia Steroiu I
(din 2 partide). Emilia Gliiș și Nata
lia Iliescu I, Renee Fareaș -i Mar
gareta Teodorescit l/2 (I), Suzana 
Makkai >/2, ParascLtva Soos 0 (I).

AL. GROSS — corespondent

<• T

La jumătatea turului
Etapa și... surpriza 1 Așa poale fi 

caracterizată, firește sumar, desfășura
rea primei jumătăți a turului campio
natului republican feminin de handbal 
în 7. Angajate într-o luptă dîrză poa
te mai echilibrată ca oricând, cele mai 
bune echipe feminine' din ,țâră își dis
pută titlul dc campioană .republicaiia.

Cil toate acestea, cde. ciiici etape 
desfășurate pînă acum iau scos in relief 
comportarea contradictorie, dc la o 
duminică la cealaltă, a cîtorva dintre 
principalele protagoniste ale întrecerii. 
De aici și surprizele care au curs în 
lanț. Astfel, Progresul București, după 
ce a obținut o frumoasă victorie (6—3) 
în fața campioanei țării — Știința 
București — a pierdut în mod surprin
zător, pe teren propriu, în fața Științei 
Timișoara. O altă echipă fruntașă in 
ediția trecută a campionatului, Rapid 
București, după o excelentă compor
tare în fața formației sibiene C.S.M., 
o suptăinînii mai tirziu termină destul 
dc greu, la egalitate, eu Tractorul Ora
șul Stalin. De altfel, în general echi
pele bucurcștene, ținând seama că în 
cadrul lor evoluează majoritatea com
ponentelor lotului republican, se pre
zintă mai slab ca în anii trecuți, ceea 
ce face ca în nîqmentul de față trei 
echipe provinciale să se alte în primele 
patru locuri ale lolasameutuJui. Tot ca 
o sui priză de mari proporții poate îi 
considerată victoria la scor (!), a 
Tractorului Orașul Stalin, în care a’ 
reintrat Mora M’indt, la Mediaș în fața 
echipei locale Record.

Fără îndoială că lipsa unei pregă
tiri metodice și conștiincioase, o serie 
de greșeli tactice precwm și desconsi
derarea posibilităților formațiilor pro
vinciale, in unele partide an dus la 
actuala situație a echipelor bucureș- 
tene în clasament. In orice caz, aceas
ta mi diminuează succesul formațiilor 
din provincie și, în special, al studen
telor timișorene, care după jocurile de 
duminică au preltaat șefia clasawaen- 
tului. De altfel, Știință Timișoara este 
singura formație, care în ciuda unor 
indisponibilități (jucătoare reținute dc 
actuala sesiune de examene), a avut 
o comportare -constant -Inină.

Cîteva cuvinte și despre -ultima cla
sată. C.S.O., care în 5 jocuri nu a

realizat nki un punct. Evoluția jucă
toarelor din orașul de pe malurile Cri- 
șului este departe de nivelul cerut de 
aodistă competiție ș«,‘ credem, că cea 
mai bună soluție pentru remedierea 
situației actuale ar fi reunirea celor 
mai Nine echipe din oraș într-o for
mație care sa reprezinte cp 
Oradea în acest campionat.

cinste

LA BĂIEȚI, LUPTA MARE 
IN SERIA A II-A

'Superioritatea netă a echipelor 
naino și Rapid București asupra celor
lalte participante din seria 
problema primului loc în 
să lie rezolvat;") de duelul 
foarte interesant) al acestor 
mâții. Ambele au înregistrat pînă acum 
victorii la scor și meciul lor direct (ce 
va avea loc la 16 octombrie) este aș
teptat cu viu interes. De asemeni, con
semnăm pentru prima oară lipsa 
C.C.A.-uIui de pe primul plan al în
trecerii. Anul acesta, obiectivul nr. 1 
al militarilor este probabil cucerirea 
tithiku la ,11" unde ci aliniază cea

Di-

1 face ca 
clasament 
(<le altfel 
doua for-

nun bună -gamitmă, in timp ce pentru 
acest campionat, G.O.A.-id prezintă o 
formație tânără în care dintre consa- 
ccați au mai rămas doar Thelman si 
Oțetea.

In seria a 11-a în schimb, asistăi’n 
la o luptă excepțională în care nu mai 
pitim de 7 echipe își dispută cu șanse 
aproximativ egale primul loc și deci, 
calificarea în finală. Dtipă primele 
jocuri, Dinanw Orașul Stalin, cete 
două echipe timișorene Știința și Tch- 
nornetal și Dinamo Tg. Mureș — for
mații mai experimentate — se anunță 
ca principale candidate Ia „șefie", 
dar nici posibilitățile Voinței Sibiu. 
Științei Craiova și Științei Petroșani, 
care a întrecut duminică Dinam© Ora
dea î deplasare cu 16—15, nu sint 
de neglijat. Etapele viitoare vor lămuri 
probabil mai mult lucrurile și in a- 
ccastă serie. In orice caz, faptul nu 
poate decît să ne bucure cu atît mai 
mult, cu cît putem consemna astăzi 
succese ale unor formații din orașe cu 
o mai mică tradiție în handbal ca Pe
troșani și Craiova,

CLASAMENTE • M •

A. VASILIU

Seria a U-aCAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ
1. Știința Timișoara 5 4 1 3«:26 8 î. Dinamo Or. Stalin 4301 87:54 b2. Progresul București 5 3 11 4H:22 1 2. știința Craiova 4211 78:75 5

3. C. S. Mureșul Tg. Mures 5302 30:24 0 3. Tebnometa] Tim. 4211 73:82 5
4. Știința București 5302 25:21 6 4. Știința Tim. 4 2 b 2 8: :G2 4
5. C.S.1W. Sibiu 5 3 42 42::«J € 5. Dinamo Tg. Mureș 4 2 0 2 «C:..5 4
6. Rapid ■■ București 4121 20:22 4 6. Voința Sibiu 4 2 0 2 : 4
y. Record Mediaș 4202 24:28 4 7. Știința Petroșani 4 2 0 2 67:78 4
K C.S.S. Banatul Timiș. 5 2 0 3 20:27 4 8. Dinamo Oradea 9004 50:87 0
9. Tractorul Or. Sattin 5113 24:27 3
10. C.S. Oradea 5 0 0 5 12:56 0 CAMPIONATUL REPUBUCAN

DE HANDBAț in a i
CAMPIONATUL KKPUBLICAN 1. Chimia FăgAraș 2 2 0 0 25: 9 4

RSIAS'CUTalN ■2. C.C.A 3200 34:16 43. TesiXîla Cisnădie 2 1 1 0 23:19 3
Seria i 4. Voința Sibiu 2 1 € 1 13:76 2

5. C.S.M, Reșița 2101 23:25 2
1. Dinamo București ■ 4 4 0 0 83:45 8 6. Victoria Jimbolia 2 0 1 1 14:18 I
2. RauLd București ■4 4 0 <192:51 8 7. Dinamo Or. Stalin 2002 16:33 0
3. C C.A. 430 r77:60 6 8. Voința Sighișoara 2002 20:78 (
4. Petrolul Teîeaien 4 2 0 2 55:65 4

2
2
2
«

4 1 0 8 63:55
4 10 3 57 :W
4 1 0 3 51 :S7
4 0 0 4 50:78

I S. Știința Bucnrești
«. C S.M.S. .laș) 

J 7. * ;f Bacău
I 8. știința Uatați



întrecerile șahiștilor sovietici
• 9 F eiB il PE (frlL o B

S-au încheiat alte două semifinale 
ale campionatului de șah a| U.R.S.S., 
ediția 19G0.

O luptă dîrză s-a dat în cadrul 
grupei de la Odesa, unde nici după 
ultima rundă nu au fost desemnați 
jucătorii care vor lua parte la finală. 
Deocamdată s-au calificat cei doi în
vingători ai semifinalei, marii maeștri 
Averbach și Bronstein (Moscova). 
Locurile 3—5 au fost împărțite de 
marele maestru Kotov (Moscova), 
maestrul internațional Furman (Lenin
grad) și maestrul ucrainean Stein. Ei 
vor participa îu luna octombrie la un 
meci turneu suplimentar pentru a de
semna pe cei doi jucători care vor 
avea dreptul de a participa în finală.

Anterior se încheiase campionatul 
R.S.F.S.R., care conta de asemenea ca

Intîi pe pista de 
pe terenul

In acest an» pentru desemnarea cam
pionilor, cele mai bune rachete din te
nisul sovietib și-au dat întîlnire pe te
renurile scăldate îrt razele soarelui de 
toamna ale Kievului.

înainte de a reda cele petrecute în 
ultima zi a campionatului» atunci cînd 
au (ost stabiliți deținătorii titlurilor 
puse în joc, o mențiune trebuie acordată 
primei r.ile de concurs, un preludiu pe 
cît de original pe atît de prețios și care 
merită toată atenția. Înainte de a-și 
disputa iulîietatea în fața fileului» tenis- 
manii sovietici s-au întrecut cu aceeași 
ardoare pe... pista de atletism. Intr-ade
văr. o valoroasă tradiție a campionatu
lui unional de tenis cere ca participanții 
să îndeplinească în prealabil anumite 
norme în cadrul unui poliatlon Atletic.

Amil acesta poliatlonul tenismanilor 
a cuprins o cursă de sprint» săritura în 
înălțime, triplu salt (de pe loc) și a- 
runcarca mingii. Rezultatele înregistrate 
au dovedit că toți candidații la titlurile 
de campioni s-au prezentat cu o pregă
tire fizică adecvată, element indispensa
bil pentru bune performanțe și în „spor
tul alb". Astfel, cei 30 m ai alergării 
de viteză au fost parcurși în timpul de 
4 sec de mai mulți concurenți, în frunte 
cu cunoscutul jucător din Tallin. Tomas 
Le jus

Dar dacă Lejus a demonstrat a fi cel 
mai bun dintre sprinteri, el nu și-a pu
tut repeta succesul și pe terenul de zgură 
roșie, unde a trebuit să cedeze în semi
finală în fața Iui Scrglici Libacev. A- 
cesta a avut adversar în finală pe cam
pionul de anul trecut M. Mozcr. Titlul 
a rămas în posesia iui Mozer. care a 
cîștigat partida cu 4—6. 4—6, 6—3,
6—2. 6—3.

înaintea prirctriui start 
in competiția internațională 

de înot și polo 
(Urmare din pag. 1)

Rusu,. Șt. Ionescu, G. Gotter (400 tn 
liber), G. Rusu, G. Gotter (1.500 m 
liber). Al. Popescu, Al. Schmaltzer 
(200 ni bras) Al. Popescu (200 m 
fluture), L. Berea, D. Gaminschi (100 
m spate), Vasilica Iurciuc, Ingrid Ro
the, Cristina Baiaban (100 m liber), 
Anca Trohani, Vasilica Iurciuc (400 
m liber), Ecaterina Gristea, Anca Tro
hani (100 m spate), Vasilica Iurciuc 
(100 m fluture) Sanda Iordan, Flo
rentina Ratnbosel (200 m bras).

o lată și componența loturilor 
echipelor de polo participante la tur
neu : Dinamo Berlin — Becker, Gassel, 
Kluge, Elferdt, Voss, Ballerstedt, Pet- 
zold, Cuno, Wentzel, Koltmey, Stro- 
bach; Dinamo București — Ștetâne- 
scu. Bădiță, Zahan, Btajec, Grințescu, 
Kroner, Gulineac, Laszln, Al. Popescu; 
Gwardia Varșovia — Gizek, Kosmow- 
ski, Kozlowski, Zakrzewski, A. Wojcie
chowski, Zwiorczynski, J. Wojciechow
ski, St. Kossowski Tumilowicz, Moz- 
dziez, Nowacki; Combinata Dozsa — 
Szegedy, Kemeny, Mayer, Brinza, 
Varga, Hanak, Spliz, Domotor, Kanizsa, 
Kiss. 

o semifinală a întrecerii pentru titlul 
unional. în cadrul campionatului 
R.S.F.S.R. primele locuri în clasament 
și dreptul de a participa în finală au 
fost obținute, în ordine, de marele 
maestru Taimanov (Leningrad), pre
cum și maeștri Tarasov (Omsk), Lu- 
tikov (Novosibirsk) și Borisenko 
(Sverdlovsk).

După cum se știe în celelalte semi
finale ale campionatului Uniunii So
vietice s-au calificat următorii jucă
tori : Polugaevski, Simaghin, Gufeld 
și Cerepkov la Vilnius; Spasski, Bo- 
leslavski, Bannik și Hasin la Rostov.

Drept de a participa direct în finală 
a fost oferit campionului mondial 
M. Tal, foștilor campioni mondiali M. 
Botvinic și V. Smîslov, campionului 
U.R.S.S. V. Korcinoi, marilor maeștri 
P. Keres și T. Petrosian.

atletism și apoi 
de tenis!
Ca și. în finala masculinii, în ultima 

confruntare a probei de simplu femei, 
succesul a revenit reprezentantei Kievului, 
Kuzmenko. Campioană a U.R.S.S. a re- 
cîștigat titlul delimit tn 1956 și 1958, 
întrecînd pe redutabila jucStoare din 
Moscova Ana Dmitrieva tn două seturi : 
8—6, 6—2.

La dublu bărbați Mozcr și Libacev an 
cîștigat în fata „veteranilor" Andreev și 
Ozerov (3—6, 7—5, 6—1, 3—6, 6—4). 
De notat că ultimul și-a sărbătorit cu 
acest prilej un sfert de veac de activi
tate tenisistl..;

In celelalte finale s-an înregistrat re
zultatele : dublu femei Kuzmenko, Dmi
trieva—Filipova, Preobra jenskaia 6—4,
6—3; dublu mixt : Kuzmenko, Mozer— 
Dmitrieva, Libacev 6—1. 6—1.

Pe ringul de Ia „Sportcsamok”

Boxerii din echipa noastră de tineret
s-au comportat excelent

Ora tîrzie la care am obținut, du
minică seara, legătura telefonică cu 
Budapesta, ne-a lipsit de posibilitatea 
de a furniza cititorilor noștri amă
nunte asupra întîlnirii dintre echipele 
de tineret ale celor două țări. Acum 
însă sîntem în măsură să facem unele 
considerațiuni asupra meciului de du
minică.

Cei zece pugiliști romîni care au e- 
voluat pe ringul de la „Sportcsarnok" 
au lăsat o impresie excelentă. Supe
riori. în ansamblu, boxerilor maghiari 
atît din punct de vedere fizic cît și 
tehnic, reprezentanții noștri au reușit 
să cucerească nu numai o victorie de 
prestigiu, dar să se și bucure de elo
giile tehnicienilor din R. P. Ungară.

Constantin Ciucă a avut un adver
sar incomod, care s-a dus tot timpul 
înainte. Ciucă l-a depășit însă pe 
Akerman cu serii prelungite la corp 
și lovituri variate, cărora boxerul 
maghiar cu greu le-a putut face față.

Așa cum anunțam în ziarul de 
ieri, Verdeș a pierdut la puncte în fața 
lui Egri. Boxerul maghiar, cunoscut 
pentru loviturile sale extrem de dure, 
a fost superior lui Verdeș în primele 
două reprize, cînd a punctat mai 
mult. în ultimul rund însă, atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta, Verdeș 
a pornit hotărît la atac surprinzîn- 
du-1 pe Egri cu o ploaie de lovituri 
la față, îneît acesta era gata-gata să 
fie out. Primele două reprize au cîn- 
tărit însă mult în balanța victoriei 
boxerului maghiar, care a obținut 
decizia la puncte. Turcu s-a comportat 
sub așteptări și a pierdut în fața lui 
Simon. Deși s-a dus tot timpul peste 
adversar, boxerul nostru nu a reușit 
să-l „găsească" decît rare ori, dato
rită excelentelor deplasări ale pugilis- 
tului maghiar. în plus, Simon a mar
cat multe serii la față și la corp. Pe
tre Zăinescu s-a urcat în ring con
vins că meciul său cu Kajdi este o 
simplă formalitate. în primele schim
buri de lovituri s-a observat chiar su
perioritatea categorică a boxerului

LUPTA STRINSA PENTRU TITLUL 
DE CAMPIOANA A U.R.S.S.

Deși s-a încheiat turul etapei finale 
a campionatului U.R.S.S. pentru desem
narea echipei campioane, toate cele 
6 participante la întrecere păstrează 
pentru retur șanse de a ocupa primul 
loc. In ultimele jocuri ale torului, 
T.S.K.A. a întrecut cu 1—0 pe Dinamo 
Moscova, Dinamo Kiev a repurtat o 
victorie cu 3—1 în meciul cu S.K.A. 
Rostov, iar în celălalt derbiu moscovit 
Lokomotiv-Torpedo, feroviarii au în
vins cu 2-1. Iată cum arată clasa
mentul înaintea returului:

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

5 3 11 9: 3 7
5 3 0 2 12: 6 6
5 2 12 10:10 5
5 2 1 2 3: 9 5
5 2 0 3 4: 6 4
5 0 3 2 3: 7 3

Alte rezultate înregistrate în cele
lalte grupe: Daugava Riga—Spartak 
Erevan 0—0, Admiralteeț Leningrad— 
Dinamo Tbilisi, 0—1. Belarus Minsk- 
Spartak Moscova 1—2 (pentru locurile
7—12) ; Șahtior Staiino—Pahtaktor 
Tașkent 0—0, Zenit Leningrad—Ari
pile Sovietelor Kuibîșev 5—3 (pentru 
locurile 13-18); Neftianik Baku—Kalev 
Tallin 0—2, Moldova Chișinău—Spar
tak -Vilnius 1—1 (pentru tocurile 
19—22).

IN DERBIU BUDAPESTAN: 
FERENCVAROS—UJPESTI 2—0 

.-1 - >3 ■ ' - .
Derbiul celei de a Vl-a etape a cam

pionatului ungar s-a desfășurat Intre 
echipele budapestane ferencvaros șl 
Ujpesti, ultima lider al clasamentului, 
întrecută cu 2—0, Ujpesti a fost ne
voită să cedeze primul toc echipei 
Salgotarjan, învingătoare cu 4—1 la 
Pecs. Alte rezultate: Dorpg—Gsepel 
2—2, Debrețin—M.T.K. 0—3, Honved- 
Szeged 3—3, Diosgyor—Tatabanya 1-2, 

romîn. Dar această situație nu a du
rat mult. Trimis la podea în repri
za I (cînd lăsase brațele jos în ur
ma une>i intervenții a arbitrului ma
ghiar din ring), Zăinescu a recepțio
nat și în repriza secundă o serie vio
lentă la figură fiind la un pas de a 
cădea din nou. Zdruncinat, Zăinescu 
nu mai putea da randamentul obiș
nuit, «fapt care l-a determinat pe an
trenorul Chiriac să arunce prosopul. 
Nici Marcu nu s-a prezentat bine în 
meciul cu fstvan. El a fost numărat 
în toate reprizele și, în cele din ur
mă. a fost abandonat de arbitrul din 
ring. Badea Virgil a cîștigat două 
reprize în meciul cu Csala și cu a- 
ceasta, a obținut decizia la puncte. 
Mulțumitor s-a comportat și Stuparu, 
care a avut un adversar (Ferenc) 
fricos. Gheorghioni „s-a jucat" cu 
Szabo, a lovit foarte puternic și ar
bitrul Ruzsa (R.P.U.) nu a mai avut 
ce face decît să ridice mina repre
zentantului nostru iar judecătorii să 
consemneze în buletine victoria prin 
abandon a boxerului romîn.

NOI STARTURI ALE ATLEȚILOR SOVIETICI
Pe stadionul din Odesa s-au desfă

șurat campionatele de atletism ale clu
bului T.S.K.A., competiție care a reu
nit o serie de nume consacrate ale 
atletismului sovietic. O dublă victorie 
a obținut campioana olimpică Nina 
Ponomareva. Ea a cîștigat proba sa 
de specialitate, aruncarea discului cu 
53,37 m și a fost prima la aruncarea 
greutății — e drept cu o performanță 
mai modestă: 14,61 m. Pista înmuiată 
de ploaie a influențat în general re
zultatele la alergări. Totuși, Iurii Za
harov a obținut pe 10.000 29:52,6 iar 
Rjîșcin 8:41,2 la 3000 m obstacole. 
Veteranul Ivan Semenov, cunoscut iu
bitorilor de atletism din țara noastră 

Vasas—Gyor 2—2. In clasament: Sal
gotarjan, Ujpesti și Ferencvaros — 
cîte 9 p, M.T.K. și Szeged — cite 
8 p., Vasas și Csepel — cîte 7 p etc.

NOI SURPRIZE IN CAMPIONATUL 
CEHOSLOVAC

Noua promovată, Snop Kladno, care 
întrecuse în etapa trecută pe campioana 
țării, a realizat duminică o nouă sur
priză: 1—0 cu Ruda Hvezda Brati
slava. Spartak Hradec Kralove a cu
noscut din nou înfrîngerea :’ 0—2 Cu 
Slovan Bratislava. Alte rezultate. Di
namo Praga—Banik Ostrava- 5—2, 
Spartak Trnava—Ruda Hvezda Brno 
5—1, Trencin—Spartak Sokolovo 3—1, 
Dukla Praga—Slovan Nitra 4—0, Ta- 
tran Preșov—Spartak Stalingrad 3—2. 
Pe primul loc în clasament se află 
Dukla Praga cu 12 p, urmată de Ruda 
Hvezda Bratislava — 10 p (un joc 
mai puțin), Snop Kladno — 9 p. 
Banik Ostrava și Spartak Trnava — 
cîte 8 p. etc.

„RECORDUL" LUI TOTIkNHAM

Un adevărat record l-a stabilit echipa 
Tottenham Hotspur prin cîștigarea tu
turor primelor zece întilniri de la în
ceputul campionatului, rezultat fără 
■precedent în istoria fotbalului englez. 
Sîmbătă, liderul a întrecut cu 6-2 pe 
Aston Villa, ridicînd astfel la 20 totalul 
său de puncte. Pe locul doi — cu 
17 p. — se clasează Sheffield Wed
nesday, învingătoare cu 3—1 asupra 
lui Burn ley. Urmează — cu 14 p. — 
Everton (4-1 cu West Ham), Blank
bum (2-1 cu Bolton) și Wolverhamp
ton (3-1 cu Manchester United»

REGRUPARE IN CAMP1ONAIUL 
AUSTRIE»

Noua promovată Schwechat n-a re
zistat în fruntea clasamentului, în cam
pionatul austriac. Sîmbătă ea a fost 
învinsă de Wiener Neustadt cu 4-2. 
Alte rezultate din etapa a 5-a : Rapid- 
S.V.S. Linz 3-1, Austria Viena—Dorn
birn 3-0, Graz-W.S.K. 2-2. Austria Sal
zburg—Wacker 0-0, L.A.S.K.—Simme
ring 4-1, Vienna—W.A.G. 0-0. In clasa
ment : Austria Viena șl Rapid 8L 
W.A.G., Schwechat și L.A.S.K 7 .

A DOUA ETAPA IN BULGARIA

Performera etapei este echipa Minior 
Dimitrovo, care a reușit să întreacă 
la Sofia pe Slavia : 2-1. O altă victorie 
în deplasare a realizat Spartak Varna 
la Stara Zagora : 2-1 cu Beroe. Ge- 
lelalte rezultate : Levski-Lokomotiv i-l, 
Spartak Plovdiv—Spartak Sofia 2-2, 
Marek Stanke Dimitrov—Sepfemvrt 
Sofia 1-1, Ciornoe more Varna—Dunav 
Ruse 2-0. După 2 etape doar Minior 
a realizat punctajul maxim: 4. Cite 
3 puncte au acumulat Levski și Loko
motiv, ambele din Sofia.

START IN CAMPIONATUL ITALIAN

A început campionatul italian, ediția 
1960—1961. Participă la competiție 18 
echipe, printre care 3 nou promovate • 
Lecco, Catania și Torino. O victorie 
conctudentă a realizat în prima etapă 
Inter în fața Atalantei: 5-1. Două 
puncte a obținut și campioana țarii, 
Juventus: Udinese—Juventus 0-1. De 
remarcat că noile promovate au fost 
toate învinse și n-au marcat nici un 
gol. Rezultate tehnice: Bari—Roma 
0-3, Fiorentina—Lecco 4-0, Lanerosi— 
Napoli 2-3, Lazio—Bologna 1-3 Milan- 

încă de la Meciul prieteniei din 1950, 
a reușit 30:07,0 pe 10.000 m — re
cord personal — și a cîștigat mara
tonul redus pe distanța de 30 km, 
ceea ce la cei 34 de ani ai săi nu 
este de loc rău.

Iată alte rezultate : FEMEI : 100 m 
— Maslovșkaia 12,0 sec., 400 m — 
Parliuc 55,8 sec., 80 m g. — Mas- 
tovskaia 10,8 sec., înălțime — Dolia
l, 71 m. BARBAȚI. 100 m — Kosanov 
10,4 sec., 800 m — Maricev 1:50,8, 
110 mg. — Blinov 14,3 sec., 400 
mg. — Anisimov 52,5, lungime — 
Cen 7,56 m, disc — Buhanțev 55,79
m, greutate — Karasev 17,67 m.

Catania 3-0, Spat—Padova 1-1, Torino- 
Sampdoria 0-1.

F.TAPA INCOMPLETA IN FRANțk

Intîlnirea Finlanda—Franța din pre
liminariile campionatului mondial a 
făcut ca etapa a Vil-a a campiona
tului francez să fie incompletă, lată 
cîteva rezultate : Nancy—Toulouse .2-2, 
Troyes—Le Havre 4-3, Valenciennes— 
Sedan 1-3, Rennes—Grenoble 1-0, 
Stade Francais—Lens 0-0, Rouen— 
Nimes 2-1, Limoges—Lyon 1-0. Monaco 
și Racing se află în fruntea clasamen
tului cu cite 10 p, urmate de Rennes 
— 9 p, Nice și Sedan — cite 8 o, 
Reims — 7 p. etc

VOJVODINA LIDER IN CAMP1U- . 
NATUL IUGOSLAV

întrecînd cu 5-0 pe Rijeka, Vojvo-’ 
dina Novisad ocupă poziția de lider 
în campionatul R.P.F.I. Alte rezu1' -*r> 
din etapa a Il-a: Partizan Bele - 
Dinamo Zagreb 1-1, Vardar SkdlJie— 
O.F.K. Beograd 1-3, Haidnk Spirt—’ 
Velej Mostar 2-2, Sarajevo—Steaua 
Roșie Belgrad i-l. Clasament: Vdjvo- 
dtna 4 p. Partizan și O.F.K. Beogr«d* 
— cîte 3 p.

• lată rezultatele înregistrate in 
nrima etapă a campionatului spaniol: 
Valencia—Atletico BJIbao 1-0 Granada- 
Etche I-l, Saragoza—Atletico Madrid 
4-t, Mallorca—Santander 2-1, Ovideo- 
Betis 2-1, Barcelona—Valladolid 2-f, 
Real Madrid—Real Sociedad 3-1, Se
villa—Espanol 2-0.

IN PRELIMINARIILE CAMP1ONA- i 
TULIJI MONDIAL

Au fost inaugurate locurile prelimi
nare pentru campionatul mondial din 
anul 1962 și pe continentul european. 
La Helsinki, reprezentativa Finlandei 
a intilnit în primul meci selecționata 
Franței. Fotbaliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 2-1, după ce la 
pauză fuseseră conduși cu 1-0. Din 
această grupă (a doua europeană) mai 
face parte și Bulgaria. La Tegucigalpa, 
echipa Hondurasului a terminat la 
egatitate (1-1) cu selecționata Giiatc- 
malei în cadrul unei subgrupe din 
grupa a IV-a americană.

• Selecționata Canadei a întîlr" ’a 
Leningrad intr-un meci amic .<>« »•. 
Zenit. Gazdele au cîștigat cu 4-1.' j

PE SCURT
• La cea de a XlV-a ediție a Olimpia

dei de șah de Ia Leipzig (17 octombrie—• 
9 noiembrie) și-au anunțat participarea 
34 de echipe. Federația maghiară a al
cătuit reprezentativa în vederea marii 
competiții. In formație au fost incluși 
marii maeștri Szabo, Rare za și Portisch, 
maeștri internaționali Bilek, Lengyel și 
Kluper.

• Ia continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în IL P. Chineză selecționata 
de tenis de masă a Suediei a jucat la 
Sanhai cu reprezentativa orașului. Gaz
dele au învins cu scorul de 5—0. Cam
pionul suedez Tony Larsson a pierdut 
cele două meciuri susținute în fata lui 
Li Fun-iun și Li-Fn

• Cea de a treia etapă a Turului ci
clist al R. P. Bulgaria desfășurată în
tre Pazargik și Iloskovo (134 km) a fost 
cîștigată de iugoslavul Valcic cu tim
pul de 3 h 13 min. El a fost urmat de 
Ampler (R. D. Germană) și Durncz 
(Belgia). In clasamentul general indivi
dual conduce belgianul Andre de Bal 
cu 10 h 00:38,0 urmat de Kollcrm*»n 
(ILD.G.) la 1:04.2, Durncz (Belgia) la 
1:49,0, Valcic (Iugoslavia) 1:57,0, To
dorov (Bulgaria) la 1:59,0. Pe echipe 
conduce Belgia.

• La Viena s-a desfășurat meciul «le 
box dintre pugilistul maghiar Laszlo 
Papp și vestgermanul Erich Walter, 
Papp a obținut victoria prin k. o. în re
priza a IX-a. Boxerul maghiar, de trei 
ori campion olimpic, este chalangcrul 
oficial al campionului european al cate
goriei mijlocie Buby Scholtz (R, F. 
Ge rmană).
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