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Astăzi Ia ștrandul Tineretului Ț

Ultima zi a competiției internaționale de înot și poloj
— Dinamo București — Combinata Dozsa, joc decisiv în turneul de polo —ț

Piscina de la ștrandul Tineretului este începind de joi teatrul de desfășurare 
a' unei competiții internaționale de înot fi polo, interesantă atît prin valoarea 
performanțelor, cit și prin plăcuta ambianță de prietenie care s-a închegat in 
jurul bazinului, între participant (reprezentanți a 5 țări) și spectatori, mai 

i numeroși și mai entuziaști ca oricind,

întrecerile primei zile au debutat 
cu o probă în afară de concurs (100 
n<’ bras feminin) pentru i oferi valo
roasei Ursula Kupper (R.D.G.) posi
bilitatea îmbunătățirii propriului ei re
tor. \ mondial. Tentativa a eșuat, însă 
sp '•‘'orii au putut admira o verita
bil demonstrație de îmbinare armo
nioasă a tehnicii cu forța.

mii 50 de metri înotătoarea maghiară 
deținea un avantaj de aproximativ o 
secundă, pe care și l-a mărit prin spec
taculoasa și eficacea întoarcere prin 
rostogolire. Pentru locurile următoa
re, Temesvari, Samal și Voog au fur
nizat o întrecere spectaculoasă, în
cheiată în această ordine.

Fondiștii s-au întrecut în două serii

Al Popescu in timpul cursei de 200 m fluture pe care a ciștigat-o cu timpul 
de 2:27,3.

Prima finală (100 m spate mascu
lin) a aliniat la start pe cei mai buni 
7 „spatiști" calificați în seriile de di- 
Tnineață. Maghiarul G. Muller a întors 
cu avantaj (31,5) ta 50 m, față deGo- 
rodienko (32,0), și de Kamenski și 
Caminschi (ambii cu 32,1). Pe partea 
a doua a cursei, Miiller și-a mărit 
avantajul, cîștigînd fără emoție.

In cursa de 200 m bras (m), după 
prima lungime ordinea era următoa
re» Antonian, Schmaltzer, Prokopen- 
Vțjf jessner etc. La 100 m Prokopenko 
a .. Ț-5iit la conducere pe care n-a mai 
cedat-o pină la sfîrșit, încheind cursa 
cu un avantaj apreciabil și un timp 
foarte bun : 2:39,9. Pentru locurile ur
mătoare Messner l-a întrecut, confor
tabil, pe Schmaltzer, în timp ce An
tonian a „căzut" complet pe ultima 
lungime.

Katalin Boroș a „controlat" toată 
cursă de 100 m liber. încă după pri-

contra cronometru. Protagoniștii cursei 
de 1.500 m liber s-au aflat, însă, în 
seria desfășurată după-amiază. Pină 
la 300 m, germanul Bludau se afla la 
conducerea plutonului. Apoi cuplul so
vietic Androsov—Lavrinenko s-a in
stalat în frunte, furnizînd în conti
nuare o luptă strânsă pînă la 1350 m. 
Aici s-a produs atacul irezistibil, dez
lănțuit de Androsov care s-a detașat 
pe ultimele trei lungimi de bazin cu 
aproximativ 15 metri de colegul său. 
Mocanu și St. lonescu au făcut o

Azi și mime, la Constanța
Finalele campionatelor 
republicane pe echipe 

la haltere
Ultima mare reuniune din acest an 

a halterofililor noștri fruntași va oferi 
publicului constănțean un spectacol 
de calitate: campionatul republican 
pe echipe, întrecere la care parti
cipă numai sportivi de categoria I și 
maeștri ai sportului. Cu acest pri
lej, pe podiumul sălii sporturilor din 
Constanța vor evolua azi și mîine 
eunoscuții campioni și recordmani ai 
tării Balaș Fiți, Tiberiu Roman, Sil
viu Cazan ș. a.

Ce așteptăm de la acest campio
nat ? In primul rînd performanțe cît 
mai bune (recorduri republicane și 
personale), arbitraje exigente, corecte 
și imparțiale (prestate de Gh. Apos
tol, Gh. Purcărea și Gh. Mănăilescu) 
și, în special, afirmarea cît mai 
tor elemente tinere.

Campionatul începe azi la 
cu disputele la categoria 
ușoară, semiușoară, ușoară, 
locie, și va continua mîine

ruul-

17,30
mai

ora
cea 
semimij- 
cu înce-

In adunările care au Joc în întreaga țară, oamenii muncii continuă 
să manifeste adeziunea totală, sprijinul neprecupețit față de propunerile 
cuprinse în cuvîniarea tovarășului Gheorghe Gheorghiti-Dej, exprimîndu-și 
hotărârea de a siprijini activitatea delegației țării noastre prin noi rea
lizări în munca lor pașnică.

Adeziune totala și sprijin neprecupețit
La adunarea de la Combinatul side

rurgic de la 
tul numeroși 
tori. Oameni 
își pun mari 
a O.N.U. - 
Voivoda — șl așteaptă ca problema de
zarmării să fie rezolvată, ca omenirea 

, să fie izbăvită de primejdia unui răz- 
boi mondial, așteaptă să se facă pași 
însemnați spre făurirea unei lumi în 

’ care să nu mai existe sărăcie și foa- 
M a a e f mete, în care să înflorească pacea șl

Clirsă Slabă, adoptînd, amîndoi, tac- Țprietenia între popoare. Noi socotim că 
tici nepotrivite. > toate acestea pot și trebuie să fie înfăp-

Ultirna finală (4x100 m mixt femi-^ N<>| sprijinim prin fapte activitatea 
nin) a fost deosebit de pasionantă. Ț delegației noastre la O.N.U. - a spus 
După primele două schimburi (spate 4-apoi topitorul oțelar Ștefan Gîdar. Uti- 
si Hm ci rnnrlnrpr^p a avnf n n etnf a! 5 tUzhld rațional cuptoarele, In luna aoea- aviiT-n n cTnlAla \ gta nQi am peste pU^ 4 t<me

” de metal. Acest succes, ca și cele vii- 
/toare, noi le închinăm cauzei păcii, 
ț Cu satisfaț^ie și mîndrie au vorbit 

despre activitatea delegației țării noas- 
4-tre șl a celorlalte țări socialiste și pe- 
4-troliștii și ceilalți oameni ai muncii care 
4-au participat la adunările ce au avut 
yloc în regiunea Ploiești. La adunarea
♦ petroliștilor de Ia schela Boldești, son-
♦ dorul fruntaș Constantin Mareș spunea : 
♦Poporul nostru, care prețuiește ca lii- 
Țmina ochilor libertatea și independenta 
Ț cu cerite prin jertfe grele pentru a în- 
Țlătura dominația imperialiștilor, mani- 
Țfestă o caldă simpatie și un puternic 
^.sentiment de solidaritate față de cauza 
4. dreaptă a popoarelor coloniale. Așa 
ycum spunea tovarășul Gheorghe Gheor-

!
ghiu-Dej, exprimînd voința noastră a 
tuturora, poporul romin se pronunță cu 
hotărire pentru abolirea definitivă șl 
neîntârziată a blestematului regim co
lonial care face să se cutremure de 
rușine pe oricine se simte om.

♦ La o adunare a mecanizatorilor din 
î stațiunea de mașini și tractoare Sibî- 
T oara din regiunea Constanța, ing. Au- 
Țrel Pop a spus : Citind acele pasaje 
♦ din cuvlntarea rostită de tovarășul 
Ț Gheorghe Gheorghiu-Dej in care se re* 
4-feră la roadele muncii de construcție 
♦pașnică a poporalul nostru nu poți să 
Znu fii cuprins de o înaltă mîndrie pa-

și bras) conducerea a avut-o o ștafetă î 
în afară de concurs, reprezentativa def 
tineret a țării noastre; schimbul trei I 
Belovezkaia (delfin) din formația so
vietică a limpezit, însă, definitiv, pro
blema locului I, avantajul adus de ea 
(după ce a avut de remontat cîțiva 
metri buni) dovedindu-se decisiv. Pe 
locul secund : ștafeta dînamovistelor 
din București, urmată de cele germa
ne și maghiare.

Rezultatele tehnice: 100 m spate (m):
1. MOLLER (R.P.U.) 1.06,3; 2. Kamenski 
(U.R.S.S.) 1:07.2; 3. Caminschi (It P.R.) 
1:08,4; 4. Gorodienko (U.R.S.S.) 1:08,1;
5. Kosicli (R.D.G.) 1:09,7; 6. Magyar 
(R.P.U.) 1:10.0; 200 m bras (m):'l. 
PROKOPENKO (U.R.S.S.) 2:39.9: 2. 
Messner (R.DG.). 2:43,3; 3. Schmaltzer 
(R.P.R.) 2:48,7; 4. Rînea (R.P.R.) 
2:19,0; 5. Boczkaja (R.P.P.) 2:50,4;
6. Antonian (U.R.S.S.) 2:50,7; 100 m 
liber (f): 1. BOROS (R.P.U.) 1:06,2;
2. Temesvari (R.P.U.) 1:07,3; 3. SamaL
(U.R.S.S.) 1:08,0; 4. Voog (U.R.S.S.) 
1:08,8; 5. Cedro (R.P.P.) 1:10,5; 6/ 
Franck (R.P.P.) 1:11,4; 1.500 m liber: 
1. ANDROSOV (U.R.S.S.) 18:56,4; 2/ 
Lavrinenko (U.R.S.S.) 19:05,5, 3. Bludau. 
(R.D.G.) 19:15,5; 4. Ossig (R.P.P.)
19:27,7; 5. Mocanu (R.P.R.) 19.37.5;: 
6. Hontyanszki (R.P.U.) 19:48,1; 4x100 
m mixt (l) : 1. U.R.S.S (Sofdia, Koro-'

‘ ‘ * 5:09,9; 2.'
5:21,1; 4. 

R.P.U. 5:21,2; 5. R.P.P. 5:34,7; R.P.R.: 
tineret (în atari de concurs) 5:17,1.

★
Puternica selecționați maghiari a clu

burilor Dozsa Budapesta și Dozsa Szol-

bova, Belovezkaia, Samal) 
K.P.R. 5:19,4; 3. R.D.G.

GH. NICOLAESCU 
A. VASILIU

(Continuare In pag. a 4-a)

Distincții acordate unor antrenori și sportivi 
care s-au evidențiat la J. 0. de la Roma

Ieri dimineață a avut loc la sediul 
Consiliului General U-C.F S. festivi
tatea decernării titlurilor de antrenor 
emerit, maestru emerit al sportului și noul antrenor emerit Ion Corneanu 
maestru al sportului unor antrenori 
și sportivi care s-au distins cu pri
lejul Jocurilor Olimpice de la Roma.

Cu această ocazie, tov. Aurel Duma, 
președintele Consiliului General 
UC-F.S. a felicitat pe cei care ne-au 
reprezentat țara la Roma, pentru buna 
lor comportare, pentru performantele

realizate și le-a urat succes în viitoa-; 
rea lor activitate.

In numele celor distinși, a vorbit1

EI a mulțumit pentru înaltele titluri 
cu care au fost răsplătiți, asigurând 
conducerea U.C-F.S. că vor fi ta înăl
țimea încrederii acordate, atît prin 
viitoarele performanțe ce te vor ob
ține cît și prin întreaga lor compor-

Hunedoara au luat cuvîn- 
oțelari, fumaliști, lamina- 
ai muncii de pretutindeni 
speranțe în actuala sesiune 
a spus laminatorul Ioan

noi sîntem stăpîni pe bo* 
și ne bucurăm de o viață

triotică. Azi
gățiile țării . _ __ _____ _
din ce în ce mai înfloritoare. Promoto
rilor războiului rece care de peste ocean 
ne poartă grijă de ,,eliberare" le spu
nem că știm prea bine ce înseamnă li-» 
bertatea lor. Am gustat din plin ama
rul ei și sîntem sătuL Ne-am luat 
soarta în mîinile noastre, trăim așa cum 
vrem noi și trăim din ce în ce mal 
bine. Poporul nostru își dedică întreaga 
sa muncă creatoare ridicării continue 
a bunăstării sale. Colectivul de meca
nizatori ai S.M.T.-ului nostru, ca semn 
al deplinei sale adeziuni la politica par
tidului și guvernului nostru, raportează 
că zilele acestea și-a îndeplinit planul 
anual de muncă cu mai mult de 3 luni 
înainte.

La adunarea care a avut loc la Insti
tutul meihco-farmaceutic din Tg. Mureș 
s-a discutat cu mult interes despre des
fășurarea lucrărilor sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. In rîndurile profeso
rilor și studenților s-a bucurat de un 
larg răsunet propunerea delegației noa
stre în legătură cu necesitatea educării 
tineretului în spiritul ideilor de pace* 
respectului reciproc și înțelegerii între 
popoare.

Tînăra generație poate și trebuie să 
joace un roi important în înfăptuirea 
țelurilor mărețe ale omenirii, de pace 
și prietenie între popoare, spunea prof, 
dr. Vasile Săbăteanu. De aceasta sîntem 
convinși cu toții și sîntem gata să fa
cem totul pentru ca tineretul de pretu
tindeni să fie crescut în spiritul drago»- 
tei -față de om și realizările sale.

Adunări asemănătoare au mai avut 
loc la rafinăria nr. 1 din Ploiești, în 
schela petroliferă din Cîmplna, la Uzi
nele „Gheorghe Gheorghiu-Dej- din TJr- 
govLște, „I. C. Frimu* - Sinaia, Termo
centrala Ovidiu II, întreprinderea mi
nieră Teliuc, complexul C.F.K. Simerlaj 
S.M.T, Dobra, raionul lila, la fabrica 
,, Rulmentul» din Orașul Stalin, G-A.S. 
Scîntela raionul Criș, Uzinele caxbochlm 
din Chij, precum și în numeroase alte 
întreprinderi, instituții, unități socialiste 
ale agriculturii din întreaga țară.

(Agerpraț I

Pentru triumful vieții și al înțelegerii între popoare I
Am ascultat la radio, cu inuUă 

emoție, cuvîniarea ținuta de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ta înalta tri
bună a Organizației Națiunilor Unite. 
Prin glasul celui mai iubit fin al pa
triei au fost exprimate convingerile, 
sentimentele, aspirațiile de pace ale 
harnicului nostru popor.

Propunerea făcută ta cuvlntarea țe
stului delegației routine privind îmbu
nătățirea rotațiilor intre statele euro- 
-pene aparținind unor eisteme sociale
► diferite, reînnoirea propunerilor gu
vernului nunta de realizare a înțele-
► ger ii și colaborării multilaterale inter-
► balcanice sint pătrunse de spiritul co* 
.existenței pașnice, al prieteniei intre
popoare.

Ca orice ttnăr iubitor de viață, de 
binefacerile culturii și civilizației uma
ne, apreciez ta mod deosebit propu
nerea guvernului romin cu privire la 
promovarea ideilor păcii in rândurile

tineretului, propunere prezentată de pa 
poziția unui stat în care educafia ti
neretului in spiritul păcii ți prieteniei 
între popoare constituie • preocupare 
de deosebită importantă.

îmi exprim deplina convingere că 
cea de a 15-a sesiune a Organizației 
Națiunilor Unite, cea mai importantă 
din istoria acestui Înalt for interna
țional, va îndreptați așteptările tutu
ror oamenilor cinstit! din lume, că ea 
va aduce o mai bună înțelegere *1 *• 
propiere Intre popoare.

ing. GH. DROBOTA
component al echipei de rugbi

C.S.M.S. Iași

schimb, a netezit drumul formației militare spre titlu. 
In fotografie o fază din acest meci : Meszaroș in plină 
cursă spre poartă, urmărit de Mihăilescu. ,

în pag. a 5-a găsiți amănunte în legătură cu etapa 
de miine.

In etapa de miine a campionatului categoriei A de 
fotbal sint programate șapte partide interesante. Prin- 
tre ele o reeditare a unui derbi din campionatul trecut : 
C.C.A. — Steagul Roșu, al cărui rezultat a oprit ascensiu
nea în clasament a echipei din Orașul Stalin fi, în

A TREIA PERFORMANȚA 
MONDIALA 

TIMPURILOR

I
A TUTUROR j 
LA 10.000 M.

In ultima zi a 
nale sindicale de 
olimpic Piotr Bolotnikov a cîștigat 
proba de 10.000 m cu excelentul timp 
de 28:32,4 — performanță ce repre
zintă al treilea rezultat mondial al 
tuturor timpurilor. După cum se știe, 
recordul acestei probe este deținut d« 
către Vladimir Kuț (din anul 1956) 
cu performanța de

campionatelor unloî 
atletism, campionul

PESTE 100 DE
DE LA

28:30,4. (Agerpces)] r ./
ȚARI LA J. O.
TOKIO !

acordat ziarului el—Intr-un interviu 
vețian „La Suisse", președintele Co
mitetului internațional olimpic Averry 
Brundage a anunțat că, după părerea 
sa, la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară, care se vor desfă. 
șura în 1964 la Tokio, numărul țărta 
lor participante va întrece cu mult 
pe acela înregistrat la ediția de las 
Roma. „Peste o sută de țări vor hiar 
parte la Olimpiada de ta Tokio" — 
a. declarat Brundage.



• _
I £ s'/».WIN SPORTUL DE MASI-

?9 Cupa Moldovei44
Faza interraională Ia Pașcani

ta întrecerile din cadrul „Cupei Mol
dovei* desfășurate la Pașcani, faza in
terraională, gimnaștii asociației sportive 
Recolta Focuri au făcut din plin dovada 
măiestriei lor, au demonstrat că 
frumoasă ramură sportivă 
și-a cîștigat o frumoasă
tradiție în comună. Vasile 
Vodă, Prohor Hușleag,
Elena Liciu, Olga Băluțâ 
și Ecaterina Harpă, cei care 
au cules cele mai multe 
aplauze în confruntarea cu 
gimnaștii din Ruginoasa, 
sînt gata pentru finala pe 
regiune a competiției, care 
ya avea loc miine, la Iași.

Alături de gimnaști la 
finala pe regiune vor fi 
prezenți și jucătorii de 
oină ai echipei care repre
zintă G.A.C. „Mihai Emi- 
nescu* din comuna Grop- 
nifa. Printre component ii 
echipei se află sportivi de 
frunte, ca de pildă comu
nistul Ion Burlacii, utemiș- 
tii Gheorghe Zaharia și 
loan Boifă. Cu toții au a- 
dus un aport hotărîtor la 
obținerea victoriei în con
fruntarea decisivă cu echi
pa de oină din Lespezi. In 
drumul spre finala „Cupei 
Moldovei*, echipa de oină 
a G.A.C. „Mihai Eminescu” 
mai are de trecut un hop, 
fără îndoială cel mai greu : 
Intîlnirea cu sportivii din 
jucători de oină reputați.
anul trecut ai „Cupei Moldovei44.

Pregătirile pentru întrecerile din faza 
regională s-au încheiat de mult. Mîine, 
pe stadionul „23 August44 din la%i. atît 
gimnaștii din comuna Focuri cît și ju
cătorii de oină din comuna Giopnița nu-șî 
vor precupeți eforturile pentru ca în în
trecerea lor cu celelalte echipe din re
giune să se dovedească a fi, ca și pînă 
acum, cei mai buni !

• La Bir Iad s-au desfășurat între
cerile etapei interraionale la care au 
luat parte echipele campioane din Bîr

lad, Murgeni și Huși. Iată rezulta
tele înregistrate :

Gimnastică. 1. Bîrlad ;
Bîrlad ; volei (masculin) : 1. Bîrlad ; 
fotbal: I. Murgeni; volei (fete); 1. 
Bîrlad. (FI. Panait — coresp.).

oină : 1

această

Echipele masculine de volei au furnizat întreceri spec
taculoase in cadrul .Cupei Moldovei". Aspect de la 
întrecerile masculine de volei ale 
Suceava.

Am privit de multe ori vitrinele 
împodobite cu imagini din activitatea 
sportivă a tinerilor J;~
raionul V. I. 
ta, o firmă 
că aci se 
U.C.F.S. din

Intr-o dimineață 
convorbire cu tovarășul Dumitru Za
haria, președintele Consiliului raional 
U.C.F.S. Tetna? Bineînțeles, activita
tea sportivă.

Activiștii sportivi din raionul V. I. 
Lenin se pot niîndri cu nenumărate 
succese. Astăzi, pe teritoriul raionului 
există 43 de asociații sportive, în sec
țiile cărora peste 18.400 de tineri și 
tinere practică diferite discipline spor
tive, în funcție de dorințele lor sau de 
aptitudinile pe care le au. Nu de mult, 
ca urmare a muncii depuse, au luat 
ființă încă două asociații sportive: 
Luceafărul cu 120 de membri și aso
ciația de pe lingă țesătoria „Tudor 
Vladimirescu" cu 150 de membri. 
Peste 6000 de muncitori din 15 între
prinderi, practică gimnastica în pro
ducție. Numeroase sînt competițiile de 
mase la care iau parte sportivii aso
ciațiilor din raionul V. I. Lenin.

Pe scurt, se poate spune că ac
tiviștii sportivi salariați și voluntari 
din raionul V. I. Lenin își îndeplinesc 
sarcinile în mod conștiincios și că 

angajamen- 
să nu și Ie

Lenin, 
anunța 
află 

același

și tinerelor din 
Undeva în dreap- 
pe cei interesați 

Consiliul raional 
raion.

am avut o lungă

zurilor, acțiunile inițiate pe linia o- 
biectivelor generale ale mișcării de cul
tură fizică și sport — creșterea nu
mărului de membri U.C.F.S., încasa
rea cotizațiilor, introducerea gimnas
ticii în producție etc., dar mai ales în 
ce privește competițiile sportive — au 
la bază tradițiile statornicite de ani 
de zile în viațh organizațiilor de aci. 
Se desfășoară campionate și compe
tiții de fotbal, 
masă, atletism,

volei, șah, tenis de 
adică sînt impulsio-

Din viața
organizației

noastre

l

rareori s-a întîmplat ca 
tele pe care și le-au luat 
ducă la îndeplinire.

Este însă oare aceasta 
Noi credem că nu. Și iată 
foind scriptele Consiliului 
U.C.F.S. iți poți da seama destul de 
lesne că în imensa majoritate a ca-

de ajuns ? 
de ce. Răs- 

raional

nate tocmai acele discipline care se 
bucură de o mare popularitate în 
raion, care au sute sau chiar inii de 
aderenți și care nu necesită inițiativă 
sau o activitate deosebită din partea 
activiștilor sportivi.

Există, ce-i drept, un început de ini
țiativă la Consiliul raional U.C.F.S. 
V. 1. Lenin. S-a organizat acum un 
campionat raional de handbal în 7, la 
care participă 12 echipe masculine, în 
care au fost atrase și școlile medii și 
profesionale. Se preconizează organi
zarea unui „campionat al campionilor 
asociațiilor sportive" cu fază raională.

Andrîeșenî, 
finaliștii de

etapei regionale 
Foto : Ștefan Petrescu

de volei desfășurate la 
cadrul fazei interraio- 
urmarite cu interes de 

a fost

• Meciurile 
Babadag în 
riale au fost 
un public numeros. Locul I 
obținut la băieți de către echipa ra
ionului Istria. La fete întrecerea a 
fost cîștigată de echipa raionului 
Medgidia!

La Tulcea au avut loc competițiile 
atletice. Săritura în înălțime a reve
nit concurentului Ion Jalbă, arunca
rea greutății lui V. Romanov, cursa 
de 460 m a fost cîștigata de Ana 
Diaconu etc. (M. Cruceanu — co
resp.).

$1 COOPERATORII PRACTICĂ GIMNASTICA IN PRODUCȚIE

Dar, cu riscul de a ne repeta, vom 
spune din nou : nu-i de ajuns. Trebuie 
mai multă inițiativă din partea acti
viștilor sportivi din raionul V. I. Le
nin. Trebuie, pentru că aci există con
diții ca activitatea sportivă să fie 
mult mai bogată, mai atractivă, să 
fie atrași pe stadioane un număr spo
rit de oameni ai muncii. Și aceasta, 
deși în raionul V. I. Lenin își des- 

sportiv 
o bază
se află 
secțiile

fășoară activitatea clubttl 
Progresul, ce are la dispoziție 
sportivă complexă, cu toate că 
a<ji asociații sportive mari, în 
cărora oameni entuziaști, îndrăgostiți 
de sport, sînt gata să 
toate forțele la reușita 
organizate.

Activiștii sportivi din
Lenin au dovedit deseori pricepere, 
perseverență și atașament față de pro
blemele mișcării de cultură fizic’" și 
sport. Este nevoie doar de mai n 4 
inițiativă și rezultatele se vor arăta 
curînd.

contribuie cu
competițiilor

raionul V. L

V. PAUNESCU

SCURTE ȘTIRI...
• Muncitorii de la întreprinderea 

de cultura și fermentarea tutunului 
din Craiova desfășoară o frumoasă 
activitate sportivă. Aceasta se d-ato- 
rește în cea mai mare măsură faptu
lui că președintele asociației sportive 
Victoria, tovarășa Angela Jifcu. este 
o veche activistă pe tarim sportiv- De 
12 ani, iov- Angela Jifcu îndrumează 
activitatea sportivă dînd rezultate 
bune la toate asociațiile în care a 
muncit. Dar. în același timp, Angela 
Jifcu este și o muncitoare destoinică; 
fiind fruntașă în producție de 4 ani. 
(Th. Ștefănescu — corespondent).

casei de mode din calea Victoriei nr. 
89 se face zilnic g mnastică în pro
ducție- Instructorul C. Scurtu este a- 
preciat de tovarășii 
pentru gama variată 
și pentru ritmul vioi 
exercițiilor în cele 5 
nastică în producție.

Pe baza bunelor rezultate obținute 
pînă acum, tehnicienii asociației spor
tive Start studiază introducerea gim
nasticii în producție în încă cîteva 
ateliere ale cooperativelor de produc
ție meșteșugărească din București.

Asociația sportivă Start, care acti
vează pe lîngă cooperativele de pro
ducție meșteșugărească, branșa îmbră
căminte și croitorie din București, a- 
cordă o atenție deosebită gimnasticii 

-în producție. In prezent, gimnastica 
în producție este practicată în mai 
multe cooperative. La atelierul coope
rativei „Soarele" din str. Blănari cele 
„5 minute" de educație fizică, după 
cîteva ore de muncă rodnică, sînt 
așteptate cu nerăbdare de cei aproape 
20 de muncitori. Lucrătorii cooperati
vei „Muncă și Artă" centrul nr. 4 din 
str- Doamnei, execută de 4 luni de 
zile gimnastica ir. producție- Rezul
tatul acestei activități continue a 

' fost îmbunătățirea muncii în ultimele 
• ore ale zilei de lucru. Din' această u- 
I nitate de* producție, instructorul de 

gimnastică Ștefan Strapazan, munci
torii iMircea Brandebin. Elena Țîră 
(jucătoare de volei), Velicu Săcui și 
Elena Căpriță sînt printre cei mai 
entuziaști participanți la repausul de 
educație fizică. Asemeni cooperative
lor mai sus amintite, și la atelierul

săi de muncă 
de exerciții, cit 
pe care-l aplică 

minute de gim-

„CUPA AGRICULTURII"
• La întrecerile desfășurate în ra- I 

ionul Năsăud au participat peste 4.000 ' 
de tineri, din care aproape 1.000 de 
tete. Iată cîștigătorii pe discipline ‘ 
sportive to

Fotbal : asociația sportivă „Spicul" 
Salva; volei (fete și băieți): asocia- 1 
ția sportivă „Hebe" Singeorz ; atle
tism : Jzachil Panes (Recolta Feldru) 1
— 100 m, Grigore llieș (Recolta Fel- 1 
dru) — săritura în lungime ; Floren
tina Neamțu (comuna G. Goșbuc)
— aruncarea greutății ș.a. (V. Gălă-
Jan — coresp.). 4

* MAGAZINELE I. D. M. S. SE PREGĂTESC

CarolIișoara) 12,8 sec; 800 m: 1. 
Qybrgy (Zetea) 2:12,1.

Handbal (fete) : Mugeni —
21 — 11; Dîrjiu — Petecu 4—3; Pe- 
tecu — Zetea 6—0; Mugeni — Dîr
jiu 8—1. întrecerea- a lost cîștigată 
de echipa din comuna Mugeni. Locul 
I in întrecerea masculină a fost cu
cerit de formația din comuna Zetea 
care în finală a întrecut cu 10—7 
echipa din comuna Petecu. (B. și I. 
Bartha — coresp.).

Zete;

PENTRU SEZONUL SPORTIV DE IARNĂ

• Din inițiativa asociației sportive 
a filaturii Lupeni și cu sprijinul con
ducerii întreprinderii, tinerii sportivi 
au reamenațal popicăria, preș ti rid nu
meroase ore de muncă patriotică. 
Printre popicarii care au participat la 
această acțiune se numără V- Moldo* 
van, Ștefan Kovaciș, Petre Bnlasc 
Gheorghe Vultur si alții. (N, Rop)*' , 

—- corespondent).

• Peste 500 de spectatori au asis-T 
tat la întrecerile finale ale raionului I 
Beclean. Cele mai frumoase disputet 
au fost oferite de probele de X 
atletism. Săritura în înălțime a fostr 
cîștigată de către țăranul colectiviști
Ștefan Șuket, care a trecut ștachetaX încet Jar sigur, sezonul de iarnă 
înălțată Ia 1,65. Finala competiției deȚse apropie, aducînd cu el bucuria re- 
fotbal s-a desfășurat între „Someșul” Xvederii schiorilor, patinelor și săniuțe- 
Coldău și „Avîntul" Spermezău. DupăT lor. E drept, pînă cînd vor începe să 
un meci dinamic și echilibrat întîlni- 
rea a luat sfîrșit cu scorul de 2—2
Echipa mai tînără,
mezău, s-a calificat pentru faza re
gională. (Șt. Mihuț

• Faza raională, care a avut loc 
recent la Odorhei, s-a bucurat de par
ticiparea unui numeros lot de spor
tivi. Iată rezultatele înregistrate:

Fotbal: Vlăhița — Rareș 1 — I;
Tăureni — Ulieș 3—0; Rareș-— Ze
tea 3—1 ; Tăureni — Vlăhița 2—1 ; _ ______
Rareș — Tăureni 2—0. S-a calificatlțară, magazinele cu profil 
echipa din Rareș. -a.: - ..

Popice: 1. Orășeni 1226 popice 
doborîte; 2. Tălișoara 1195 p.d.; 3. Sa
tul Mare 1189 p d. S-a calificat e- 
chipa din Orășeni.

Atletism: înălțime: I. Jakab (Măr-^articolelor sportive
tiniș) 1,55 m; lungime:

<dru Bedo (Mărtiniș) „
tate: 1. Damei Aron (Vlăhița) ”12,32 
m; 100 m: 1. Ladislau Fabian (Ta-

fie folosite aceste materiale sportive 
-2.+ mai este destul timp. In magazinele 

„Avîtitul" Sper-î I.D.M.S. din Capitală, ca și în cele 
din provincie, asociațiile sportive, oa- 
\nenii muncii, continuă să cumpere di- 
.verse materiale necesare practicării 
sporturilor specifice sezonului de vară: 
jningi de fotbal sau rugbi, plase de 
■volei, bocanci de fotbal etc. Dar bunii 
igospodtiri se îngrijesc din 
sigure sportivilor tot ceea 
cesar desfășurării intense 
de iarnă. Așa se face că

coresp.).

spre articolele sportive de iarnă. Este 
firesc, deoarece, după cum se vede, 
timpul permite să se continue intens 
activitatea specifică sporturilor din se
zonul de vară. Totuși, noi ținem sea
mă că nu peste mult timp, sporturile 
de iarnă își vor... reclama dreptul la 
activitate. Întreprinderea noastră a a- 
vut o serioasă preocupare pentru buna 
aprovizionare a TUTUROR magazine
lor I.D.M.S. din țară cu tot ceea 
este necesar sportivilor în sezonul 
iarnă.

ce 
de

timp să a- 
ce este ne- 
a activității 
în întreaga 

„ . sportiv ale
I.D.M.S.-ului sînt gata să primească 
mari cantități de materiale -și, echipa
ment specific sporturilor de iarnă. In 
dorința de a cunoaște mai amănunțit 
felul cum se va asigura desfacerea 

: de iarnă, ne-am 
1. Alexan-i adresat tovarășului TEODOR BADIC, 

5,75 mț greu-rdirector comercial în I.D.M.S.
.................................. „Problema materialelor și a echi

pamentului sportiv de iarnă, ne'-a spus 
tov. Bădrc, este, cum se spune, la zi.

SPORTUL POPULAR Xdeși în magazinele noastre nu veți
a 2-a Nr. jjgdea, momentan, preș, mare afluență

— Ce , 
cest sens,

„surprize" pregătiți în 
, sportivilor ?

fl

at— Vedeți, 
sortimentului 
că articolele 
nului de iarnă pot fi socotite ca sur
prize. In fond, schiurile, patinele, bo
cancii de schi etc., sînt aceleași în fie
care an. Magazinele noastre vor fi 
aprovizionate însă anul acesta cu sor
timente variate de articole sportive de 
iarnă în cantități deosebit de mari, 
așa îneît toate asociațiile sportive, toți 
iubitorii sporturilor de iarnă să-și poa
tă cumpăra tot ceea ce doresc.

din punct de vedere 
mărfurilor nu pot spune 
sportive necesare sezo-

E devreme... dar un bun gospodar se pregătește din timp cu cele trebuincioase. 
Mihai M. Starnanichi, student anul II I.M.F. își cumpără o pereche de 

bocanci pentru schi. Foto: Gh. Dumitru

unor articole specifice sporturilor 
de iarnă din import ?

— Ce mărfuri vor primi magazi
nele I D.M.S. în sezonul de iarnă ?

— Depozitele noastre sînt gata să 
expedieze magazinelor din toată țara 
bocanci de schi pentru oameni maturi 
și pentru copii, patine mari și mic', 
săniuțe, diferite aparate pentru sălile 
de sport — aci vreau să fac o paran
teză și să spun că I.D.M.S. poate să 
asigure absolut tuturor sălilor de sport 
din țară aparatură de gimnastică — 
mingi de tenis de masă, saltele de 
lupte sau gimnastică, un variat sor
timent de echipament sportiv începînd 
de la șosete de lînă și pînă la căciu
lite.

— Firește. Noi întreținem relații cu 
unele întreprinderi similare din străină
tate. De exemplu, din R.P. Polonă vom 
primi schiuri de calitate superioară 
care vor putea fi procurate prin ma
gazinele noastre. Vom primi, de ase
menea, cantități însemnate de ming» 
de tenis de masă din R.P. Chineză.

— Ați prevăzut posibilitatea ex
pedierii la magazinele' I.D.M.Ș, a

...Deci, bucurați-vă, sportivi l Schi
orii, patinatorii, toți tinerii care îndră
gesc sporturile de iarnă, vor avea toa
te posibilitățile de a desfășura o acti
vitate cît se poate de bogată.

Să așteptăm însă... iarna.



r
I octombrie... deschiderea noului an universitar ! In institutele de tnvă- 

țămint superior din întreaga țară vor păși astăzi, cu elan, zeci de mii fie 
studenți, fii de oameni ai muncii, dornici să-și îmbogățească cunoștințele de 
specialitate pentru a deveni constructori de nădejde ai societății noastre noi.

Prin grija partidului iubit, studenții Republicii au posibilitatea ca pa
ralel cu însușirea cunoștințelor pentru profesiunile pe care și le-au ales, să 
poată practica sportul în cele mai bune condițiuni, să urce necontenit treptele 
măiestriei sportive, să devină cetățeni viguroși, plini de sănătate, cu o mare 
capacitate de muncă. Catedrele de educație fizică din institute și facultăți, 
în strînsă colaborare cu comitetele U.T.M. și Asociațiile studenților, au dato
ria de a cuprinde un număr cît mai mare de tineri și tinere în campionatele 
universitare, în competițiile devenite tradiționale, în diferite concursuri și ac
țiuni sportive de mase, să extindă tot, mai mult gimnastica de înviorare în 
cămine. Astfel, marea masă a studen ților noștri va fi angrenată permanent 
într-o activitate, sportivă plină de perspective.

La început de an universitar, urăm din toată inima studenților, succes 
la învățătură și sport !

★

FIntervin cu tov. ION ȘICLOVAN, directorul I. C.
cii metodice în toate verigile 
lui nostru de educație fizică.

Un accent deosebit se va 
practica pedagogică. Pină acum ea se 
desfășura doar în anii 111 și IV. Pen
tru a lega și mai .................. '
viitoarea activitate 
tica pregătitoare va 
an de învățămînt, 
vor fi repartizați 
întreprinderi, școli, 
sportive, făcîndu-și 
gă antrenori, profesori și tehnicieni cu 
experiență.

— Cum va decurge activitatea 
de cercetări științifice în noul an 
de învățămînt ?

— Cercetările științifice 
răspundă problemelor vii 
ticsii. Printre cele mai , . 
subiecte, ce vor fi abordate, amintesc 
de îmbunătățirea conținutului progra
melor de educație fizică din școli și 
de activitatea sportivă de mase din 
mediul sătesc. In sesiunea de comu
nicări științifice a cadrelor didactice 
de la I.C.F., care va avea loc în luna 
decembrie a.c., vor fi făcute pentru 
prima dată comunicări în legătură cu 
dezvoltarea sportului la sate. De ase
menea, o atenție mare va fi acor
dată concluziilor trase după Jocurile 
Olimpice de la Roma, care trebuie să 
constituie un punct de plecare pentru 
pregătirile în vederea Jocurilor Olim
pice de la Tokio.

Iată doar cîteva din problemele de 
cercetări 
diate de 
studenții 
zică.

(5u prilejul începerii cursurilor de 
învățămînt superior, ne-am adresat 
tov Ion Șiclovan, directorul Institu
tul' ' de Cultură Fizică, solicitîndu-i un 
inf» m 
obiective 
mint.

ia legătură 
ale noului

Care va fi

sistemu-

pune pe

cu principalele 
an de învăță-

cea mai impor- 
a conducerii in-tantă preocupare 

stitutului î
— Desigur că și în noul an de în

vățământ, unul din cele mai însem
nate obiective îl constituie educarea 
studenților în spiritul moralei comu
niste. Fiecare asistent, lector sau pro
fesor va avea responsabilitatea cuve
nită în educarea studenților. Pentru 
a menține o permanentă legătură cu 
mediul sănătos al muncitorilor, stu
denții vor fi trimiși în asociațiile 
sportive diin fabrici și din întreprin
deri, unde vor contribui Ia dezvolta
rea activității sportive de mase.

— Cum se va desfășura acti
vitatea didactică din acest an ?

— In noul an școlar se va trece 
fntr-o etapă superioară, prin elabora
rea de manuale în locul cursurilor. 
In manuale va fi promovată expe
riența pozitivă a antrenorilor noștri, 
a cercetătorilor științifici din dome
niul pedagogiei și științelor medicale. 
Totodată, va fi folosită experiența 
înaintată a sportului sovietic și din 
țările de democrație populară. Prin 
aceasta, manualele vor fi legate de 
viața practică. In activitatea didac
tică se va da o și mai mare atenție 
gîndirii pedagogice și metodice a stu
denților, care trebuie să devină nu 
nirGai buni tehnicieni, ci și cadre cu- 
nvsstaloare ale particularităților mun-

mult studenții de 
pedagogică, prac- 
începe din primul 
în care studenții 
la diferite fabrici, 

cluburi, asociații 
„ucenicia" pe lin-

științifice care 
către cadrele 
Institutului de

trebuie să 
ale prac- 

importante

vor fi stu- 
didactice și 
Cultură Fi-

REP.

Prin cîteva institute de învățămînt superior din țara
In toate centrele universitare din țară, pregătirea pentru noul an de în

vățământ care începe astăzi a fost, firește, la ordinea zilei. Din nu
meroase orașe ale patriei, corespondenții noștri ne-au transmis o serie de amă
nunte interesante, de noutăți privind activitatea sportivă. Iată cîteva din 
ele...

=========================
ORAȘUL STALIN... La Institutul po

litehnic din localitate în centrul aten
ției a stat «amenajarea sălii de sport, 
care acum este gata să primească sute 
și sute de studenți, practicanți ai di
feritelor jocuri sportive, ai gimnasticii 
etc. Intr-un viitor apropiat, sala va fi 
iluminată cu neon. Dar, pentru o mai 
bună desfășurare a antrenamentelor 
s-au încheiat contracte și cu diferite 
baze sportive din oraș. In același timp, 
s-a luat legătură cu decanatele, în ve
derea înscrierii studenților la normele 
de educație fizică, accentul punîndu-se, 
în special, pe cuprinderea studenților 
din anii III, IV, V, pentru trecerea 
normelor. Cei 650 de studenți care 
vor intra anul acesta în institut au 
avut de pe acum prilejul să cunoască 
imagini din activitatea sportivă de 
aci, datorită a două reușite panouri 
expuse în incinta institutului

TQ. MUREȘ... Catedra de educație 
fizică
ceutic din localitate și-a întocmit un 
bogat calendar sportiv pe întregul an 
de
Pe 
campionatelor

față de 12), fapt care atestă o preocu
pare și mai atentă pentru însușirea de 
către studenți a tuturor elementelor 
lecțiilor, ca și faptul că colocviile vor 
avea un caracter obligatoriu.

La Institutul pedagogie de 3 ani 
o inițiativă interesantă: înființarea,
unei facultăți de educație fizică cu 100 
de locuri.

In fine, merită a fi relevată editarea-, 
de către centrul de cercetări științific*-' 
de pe lingă consiliul regional U.G.F.S^ 
a unui volum intitulat „Probleme 
metodică în educația fizică pentru în— 
vățămîntul universitar". Autori: I. 
Bucur, I. Ilcă, K. Eilhardt și dr. 
Gatina.

da

G.-

a Institutului Medico-Farma-

cuprmde 
cadrul 

o 
de tradiție, 

(la nu mai puțin de 
Sezonul oficial

Ua sfîrșitul lunii, studenții și ca
drele didactice aparținînd Universi
tății „Alexandru Ion Cuza" vor săr
bători 100 de ani de la întemeierea 
acestui important lăcaș de cultură. 
Pentru cinstirea evenimentului, pregă
tirile au început cu mult timp în 
urmă și cunosc în aceste zile o am
ploare neobișnuită. De la sesiunea de 
comunicări științifice la pregătirea 
unui mare ansamblu cultural, de la 
grija pentru înnoirea aspectului localu
lui, ta cazarea celor peste 80 de de
legații din întreaga lume, nimic nu este 
neglijat de comitetul de organizare.

suita acestor pregătiri, sportului 
conferit un loc de frunte- Peste 
studenți, avind ca nucleu prin- 
pe cei de la Universitate — pre

In 
i s-a 
1500 
cipal 
gătesc o mare demonstrație de gim
nastică. începute cu aproape o lună 
de zile în urmă, pregătirile acestui 
ansamblu vor fi continuate acum, o 
dată cu începutul noului an universi
tar, punîndu-se un accent deosebit pe 
armonizarea cit mai perfectă a exer- 
cițiilor. Incepînd de astăzi, echipele 
universității vor participa alături de 
cele ale tuturor asociațiilor sportive 
din localitate, la o mare competiție —

Intre... se știu ei care

j Bine, anul trecut spuneam că nu e sala gata, dar acum ce mai spunem ? 
fcu  —- . - — MATTY,

învățămînt. Acesta 
lîngă întrecerile din 

universitare, 
rie de competiții 
„Gupa I.M.F. 
ramuri sportive), 
anului universitar se va deschide 
ziua de 9 octombrie, cînd va avea 
„Ziua sportului universitar" cu între
ceri de fotbal, baschet, volei (feminin) 
handbal (băieți), natație.

IOAN PAUȘ, corespondent
TIMIȘOARA... In orașul de pe ma

lurile Begăi, pregătirile — de aseme
nea — sînt la înălțime. De la șeful 
catedrei, lector 1. C. Bucur, am aflat 
că numărul studenților din anul I va 
fi de 5 ori mai mare decît în 
trecut. I ’ =
intuitiv ajutător — planșe, kinograme, 
diafilme — va fi pus la dispoziția 
studenților pentru a le trezi într-un 
grad cit mai mare interesul.

Nici baza materială n-a fost negli
jată: sala de gimnastică este înzes
trată cu încă 6 coșuri de baschet și o 
instalație pentru volei, saltele, trambu
line etc.

La Institutul de Medicină, unde ca
tedra de educație fizică este condusă 
de lectorul Ion Ilcă. semnalăm de 
exemplu, că numărul grupelor de studiu 
din anul I vor crește cu încă 9 (21

se
ca
13 
al 
în 

loc

I

anul 
Un bogat material didactic

AL. GROSS, corespondent |'

Terenurile de sport ale institutelor și facultăților din Capitală sînt, din nou, 
în plină efervescență. Ca și atiția alți colegi de ai lor din București, jucătorii 
echipei de baschet a Institutului Medico-Farmaceutic au ținut să-și înceapă 
activitatea sportivă cu o zi înainte de deschiderea cursurilor, efectuînd un prim 

antrenament... neoficial. .|
Foto : H. Nasady j

TOAMNA CLUJEANA
unui cuprinzător ansamblu de gimnas» 
tied în vederea realizării unor spec
tacole de masă în noua sală a spor
turilor. In acest ansamblu studenții 
vor ti prezenți cu un lot de gimnaști. 
a căror evoluție va putea fi aplaudată 
la scurt timp după deschiderea cursu
rilor- Va fi un spectacol cu totul nou 
în Clujul universitar, înzestrat acum 
cu un veritabil lăcaș al sporturilor. 
Se fac pregătiri intense. Va fi un suc
ces- Un succes pe măsura rezultatelor 
excepționale obținute pe tărîm pro
fesional de mulți dintre sportivii frun
tași ai Clujului, a căror listă poate 
începe cu medicul Traian Georgescu, 
cu inginerul chimist Pavel Marcu, cu 
juristul I- Fieraru și poate continua 
apoi cu reprezentanți ai fiecărei ra
muri sportiv0".

Sîntem convinși că va fi un succes 
la care studenții Universității „Babeșs 
Bolyai" (așa cum ne mărturisea tov. 
asistentă Maria Bîlc, șefa catedrei de 
educație fizică de la Universitate) își 
vor da din toată inima concursul- In 
așteptarea realizării acestui obiectiv 
— absolut nou în programa! sportu
lui studențesc din orașul de pe malul 
Someșului — privești la miile de 
tineri care se perindă zilnic prin fața 
afișierelor cu rezultatele examenului 
de admitere și te întrebi: „Pe cîți din-* 
tre ei oare, îi vor aplauda în viitoarea 
premieră sportivă din eleganta sală 
a sporturilor sau pe marele stadion cu 
30.000 de locuri, abia înălțat pe locul 
modestei construcții de odinioară din 
parcul orașului ? Pe mulți... Poate 
chiar pe toți I >

TEOFIL BĂLAJ ‘

La Cluj, primele frunze cad întot
deauna în fața Universității. Nu 
dintr-o ciudățenie a naturii, ci pentru 
că acolo le vede prima oară clujeanul 
căruia în orice altă parte a Clujului, 
toamna i se așterne sub picioare neob
servată. In fața Universității însă, 
primele frunze căzute înseamnă pri
mele emoții Ia examenul de admitere, 
apoi primele bucurii ale reușitei, apoi 
primele ceasuri din viața de student... 
Frunzele înseamnă, de aceea, pentru 
„gospodarii" celor 12 000 de studenți 
clujeni invitație la muncă. La o mun
că neobosită, febrilă și plină de grijă. 
Că este așa a confirmat-o încă o dată 
discuția recentă pe care am avut-o cu 
tov- Albin Morariu, președintele sec
ției de gimnastică a Consiliului re
gional U-C.F.S- Cluj, entuziast anima
tor al sportului supleței pe meleagurile 
noastre, fost campion national de gim
nastică.

, „Toamna aceasta ne-a adus nouă 
tuturor și studenților, poate, în pri- 

_ mul rîrid, un dar neasemuit de fru
mos: sala sporturilor din incinta par
cului sportiv al Universității „Babeș- 
Boli/ai". Partidul a dăruit tineretului 
nostru un bun nesperat pentru orice 
tînăr sportiv de acum 25-30 de ani. F.ste 
atit de frumos acest dar. incit rezul
tatele tinerilor sportivi clujeni vor tre
bui să fie de-a dreptul deosebite pen
tru al răsplăti. Și pentru a veni 
ajutorul studenților, al tinerilor 
general, cărora le revine 
rînd menirea de a mulțumi 
cese pentru frumosul dar, 
cu un colectiv de profesori 
nastică din Cluj am schițat planul

i

1

„Cupa Centenarului", organizată la 
volei, baschet, handbal redus și fotbal, 
întrecerile se vor încheia chiar in zi
lele sărbătoririi importantului eveni
ment- In programul sportiv figurează 
și o întilnire a-mi cală de fotbal între 
selecționata centrului universitar Iași 
și echipa de categoria A, Știința Cluj- 
In sfirșit, cei mai buni gimnaști șt 
gimnaste ale universității vor face o 
demonstrație de ansamblu cu prilejul 
adunării festive ce va avea loc în sala 
Teatrului Național „Vasile Alecsandri".

Paralel cu pregătirile pentru sărbă
torirea centenarului — principala 
noastră preocupare — studenții vor 
participa la o serie întreagă de acțiuni 
legale de asigurarea și dezvoltarea 
bazelor sportive. Cu sprijinul condu
cerii universității, al organelor de 
partid, s-a stabilit un plan de lucru 
amănunțit. Piuă la sfîrșitul acestei 
luni vor fi reamenajate și utilate ba
zele sportive de la căminele studen
țești „Iustin Georgescu" și „30 De
cembrie" (cîte lin teren de baschet șl 
volei) și „Ion Creangă" (teren de 
volei)- Colectivul catedrei de educație 
fizică al universității, în colaborare 
cu comitetul U.T.M. și asociația stu
denților se străduiește să se achite cu 
cinste de îndatoririle ce-i revin, în- 
grijindu-se să cuprindă în activitatea 
sportivă marea majoritate a studenți
lor, să le asigure participarea nu 
numai la campionatele universitare, 
dar și în 
five care 
dios din

lector
șeful

-_..k

toate celelalte întreceri spor- 
se adresează tineretului stu- 
învățămîntul superior-

EUGENIA BANCEA, 
catedrei de educație fizică 

de la Universitatea
„Al, Ion Cuza“ Iași, __

în 
în 

în primul 
prin suc- 
împreună 
de gim-
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Pregătiri din timp
pentru „Olimpiada universitară" de la Sofia!

Studenți din București și Cluj, Iași 
și Timișoara, Craiova și Orașul Sta
lin și-au dat întîlnire astă vară la 
Rm. Vîlcea. Tabără de vacanță ? De
sigur. Dar o tabără deosebită, care-i 
reunea pe componenții tuturor echipe
lor studențești de volei și baschet ac- 
tivînd în campionatele republicane. 
Mingea, plasa și panourile le-au fost 
studenților prieteni nedespărțiți în cele 
cîteva săptămîni petrecute în orașul 
de pe malul Oltului. Evident, pregă
tiri pentru „sesiunea" din toamnă : 
turul campionatelor pe anul 1960-61. 
Dar și pentru un alt eveniment, mult 
mai îndepărtat: Jocurile Mondiale 
Universitare care vor avea loc în au
gust—septembrie

Jocurile Mondiale

gust—septembrie 1961 la Sofia. Da, 
chiar așa. Studenții noștri au și în
ceput să se pregătească pentru „olim
piada universitară", cum sînt deuu-

mite întrecerile care din 2 
îi reunesc pe cei mai buni 
tanți ai sportului universitar 
colțurile lumii.

Sportul nostru studențesc

în 2 ani 
reprezen- 
din toate

Sportul nostru studențesc va fi ps 
larg reprezentat la J. M. U. La atle-l 
tism și volei, la baschet și natațieș 
scrimă și gimnastică, ia toate disci
plinele cuprinse în program, cei mal 
buni studenți sportivi din țara noas
tră își vor măsura forțele cu solfl 
sportului studențesc din alte zeci d» 
țări. Exemplul voleibaliștilor și bas- 
chetbaliștilor nu trebuie să rămîna 
izolat. Anul 1960—61 să fie pentru 
sportivii noștri fruntași anul pregăti
rilor temeinice în vederea Jocurilor 
de la Sofia. Spor la muncă deci, 
sportivi, antrenori, cluburi universU 
tare I __



Astă-seară

meciuri din
în sala Floreasca

celor 4“If

cinstea de a des-Boxului îi revine
chide seria manifestațiilor sportive ce 
se vor organiza în sala Floreasca în 
actualul sezon de toamnă, incepînd 
de astă-seară, spectatorii nelipsifi de 
ia reuniunile noastre pugilistice nu 
vor mai face obișnuitul drum spre 
stadionul Republicii sau Dinamo, ci 
se vor îndrepta spre ospitaliera sală 
de la Floreasca. „Turneul celor 4“, 
competiția în jurul căreia se poartă 
zilele acestea multe discuții privind 
șansele participanților, își începe des
fășurarea de la ora 19, printr-un pro
gram care se anunță deosebit de a- 
tractiv. Se vor disputa 10 partide la 
cinci categorii (cocoș, semiușoară, 
semimijlocie, mijlocie, grea), în ca
drul fiecărei categorii urmînd să evo
lueze cite două perechi.

La categoria cocoș, de pildă, Puiu 
Nicolae va primi replica tînărului 
Pătrașcu Florea (Craiova) care, cu 
prilejul campionatului republican de 
calificare ce a avut loc la Bacău, a 
lăsat o impresia foarte bună. In celă
lalt meci, experiența lui Mîndreanu 
va întîlni tinerețea clujeanului Atila 
Verdeș, boxer care a progresat mult 
In ultimul timp, îndeosebi la capi-

toiul tehnică. O revanșă pasionantă 
anunță „duelul” Czegeli—Zainescu, în 
cadrul căruia tînărul din Cîmpina va 
Căuta să obțină decizia, cu atît mai 
mult cu cît în ultima lor confrun
tare din finala „Cupei Eliberării", pu- 
gilistul bucureștean a obținut victo
ria la puncte. Iată programul celor
lalte meciuri : A. Farcaș — G. Si- 
monca; V. Neagu — Gr. Enache; 
A. Gănescu — D. Enu( ; P. Deca — 
Șt. Mașcovescu ; Tr. Stuparu — I. Is- 
trate ; I. Alexandru — F. Dan ; M. 
Gheorghioni — V. Netea.

Mîine dimineajă, de Ia ora 
sala Floreasca va găzdui a 
reuniune din „Turneul celor 4“.
gramul galei se anun(ă la fel de a- 
tractiv ca și în prima zi. Iată-1 : 
COCOȘ : A. Bariciu — M. Cristea ; 
C. Ciucă — A. Nuri ; PANA : I. Tur- 
cu — Gh. Predescu ; A. Nagy — Gh. 
Anghel ; UȘOARA ; I. Mihafic — M. 
Dumitrescu ; V. Mîrza — I. Marcu ; 
MIJLOCIE MICA: N. Stoenescu — 
N. Șerbii; C. Stănescu — I. Padu
raru ; SEMIGREA: M. Nicolau — 
E. loanovici; I. Ferentz — Gh. Si- 
mion.

9,30, 
doua 
Pro-

Luptă st rin să
TIMIȘOARA (prin telefon). — Pe 

măsură ce finala feminină se apropie 
de jumătatea desfășurării sale, lupta 
pentru titlului de campioană a țării 
devine tot mai strînsă. ~ 
runde 
fruntea clasamentului, de data aceasta 
pe primele locuri figurînd trei jucă
toare cu același număr de puncte: 
Margareta Teodorescu, Alexandra Ni
colau și Margareta Perevoznic. Prima 
are Ia ’ activ o serie neîntreruptă dc 
victorii cu piesele albe, dispunînd pe 
rînd de Gertrude Baumstark, Elisabeta 
Polihroniade și Suzana Makai. Actua
la campioană a învins de asemenea 
pe Rodica Manolescu. A slăbit oare
cum alura Alexandra Nicolau, care a 
făcut două remize cu Natalia Iliescu 
și Margareta Perevoznic. Ea rămîne, 
însă, neînvinsă în concurs ca și Mar
gareta Perevoznic și Maria Des
mireanu. Ultima a remizat în runda 
a 6-a cu Elisabeta Polihroniade, tota- 
lizînd astfel 4 puncte, la ‘/î P- de pri
mele trei clasate.

Iată acum celelalte rezultate înregis
trate în rundele de la începutul săp- 
tămînii : Makai — Baumstark 72'72, 
Desmireanu — Filipescu 1-0, Chiș — 
Steroiu *A-*A. Soos -— Szigmond 1-0, 
Farcaș — Nicolau 0—1, Iliescu—Rădă-

După șase 
avem din nou egalitatea în

în finala campionatului feminin
cină 72’72, Perevoznic — Manolescu 
‘A-’A (runda a 4-a) ; Polihroniade — 
Makai 1-0, Baumstark — Desmireanu

Filipescu — Chiș ’A-'A, Ste
roiu— Soos 0—1, Szigmond — Farcaș 
’A'Vî, Rădăcină — Perevoznic 0-1. 
Nicolau — Iliescu ’A-'A (runda a 
5-a); Chiș — Baumstark 72’72, Far
caș —• Steroiu 1-0, Iliescu — Szigmond 
72'72. Manolescu — Rădăcină 0-1, 
Soos — Filipescu într. (runda a 6-a).

Clasamentul după 6 runde se pre
zintă astfel : Alexandra Nicolau, Mar
gareta Perevoznic și Margareta Teo
dorescu 472, Maria Desmireanu 4, Eli-

Baum-
Farcaș

salK-ta Polihroniade, Gertrude 
stark. Elena Rădăcină, Rene 
3 etc.

Aseară, în runda a 7-a, cinci din 
cele șapte partide încheiate s-au ter
minat cu un rezultat de remiză. Ega
litatea a fost consemnată în întîlnirile 
Rădăcină—Teodorescu, Nicolau Mano- 
lescu, Zsigmond—Perevoznic, Steroiu 
—Iliescu și Filipescu —Farcaș, Soos, 
cu negrele, a cîștigat la Baumstark, 
iar Polihroniade a întrecut-o, cu al
bele, pe Chiș.

AL. GROSS 
corespondent

Joi și vineri la C-uj

Două meciuri deosebit de importante
înaintea campionatului mondial

R. P.
Clujenii, mari amatori 
iubitori ai voleiului,

Romînă
ai sportului 

vor avea pri-

R. P Polonă

Ultima zi a competiției internaționale de înot și polo
(Urmare din pag 1)

nok a debutat în turneul de polo cu o 
categorică victorie asupra Gwardiei Var- 
șovia: 8—0 (5—0). prin punctele în
scrise de Kanizsa (5) Domotor (2) și 
Mayer. In cel de-al doilea meci al serii 
«-au întîlnit formațiile Dinamo București 
și Dynamo Berlin. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 7—4 (4—2). A 
fost un joc viu disputat presărat adesea 
eu faze dinamice, spectaculoase, care au 
„încălzit” tribunele. Păcat, însă, că am
bele echipe — preocupate mai mult de 
rezultat — nu au ridicat disputa lor la 
nivelul așteptat pe toată durata parti- 

Au fost uncie momente de joc dur 
ambele părți ceea ce a făcut nece- 

deseori intervenția arbitrului ita- 
Andrea Costa.

In acest joc bucureștcnii au reușit ac
țiuni bine gîndite, dar au făcut și gre
șeli de... începători. Ne referim în spe
cial la Zahan care — neinspirat — 
a ratat cît pentru 10 partide! Cele 11 
goluri au fost înscrise în ordine de : 
Culineac, Bezold, Blajec, Vohs (4 m), 
Zahan, Culineac 
Kroner, Culineac 
ner. A. Costa a conclus corect și autori
tar formațiile : Dinamo București : ȘTE- 
FANESCU — Bădiță, Zahan — Blajec 
— CULINEAC, Grințescu, KRONER;
Dynamo Berlin : BECKER — Wenzel,
Balerstedt — Kollmey — KLUGE, Be- 
aold, VOHS.

★
Ieri, în cea de a doua zi a con

cursului înotătorii maghiari au cîști- 
trei probe prin G. Dobay (57,7— 

100 m liber), K- Boroș (1:16,9 — 100 
m spate) și ștafeta 4 x 200 m liber 
i(8:56,9), celelalte două revenind re
prezentantului nostru Al. Popescu 
(2:27,8—200 m fluture) și sovieticei 
R. Arkadieva (5:36,8—400 m liber).

Rezultatele tehnice

100 m liber (m) : 1. DOBAY (R.P.U.) 
57,7; 2. Konoplev '
3. Blajec (R.P.R.) 
(R.P.U.) 59,9;
(U.R.S.S.) 60,1 ; 6. ^IUUaU
60,1 ; 400 m liber (f) : 1. ARKADIE
VA (U.R.S.S.) 5:36,8; 2. Ljahovskaia 
(U.R.S.S.) 5:37,5; 3. Gerhardt
(R.P.U.) 5:45,3; 4. Kohlitz (R.D.G.)

(U.R.S.S.) 59,3; 
59,4 ; 4. Mii 1 Ier 
5. Vladimirov 
Bludau (R.D.G.)

zile: 1.
3.
5.

dci. 
din 
sară 
lian

(4 m),
Kliige, și

Kliige,
Kro-

ale zilei a Il-a :

Meciul Progresul București 
Știința București 

programului de m ine, la polo
' Cel mai interesant meci din a treia 
etapă a returului campionatului repu
blican de polo pe apă este, fără îndo
ială, cel dintre echipele bucureștcne 
Progresul și Știința. Victoriile reali
zate de Progresul asupra echipelor C.S. 
Oradea și C.C.A. și cea obținută dc 
studenți în fața orâdenilor, sînt dovezi 
grăitoare despre nivelul de pregătire 
atins în momentul de față de aceste 
tinere formații. Deși sînt despărțite :n 
clasament de șapte puncte și patru 
locuri, Progresul și Știința promit o în
trecere interesantă și spectaculoasă.

Celelalte jocuri din cadrul acestei ș 
etape se desfășoară la Oradea (C.S. 
Oradea—C.S. Mureșul) și la Cluj (Ștî- 
i-x- r> i-< partida Di-

a fost amî-

in fruntea

ința—Voința București), 
namo București—C.C.A. 
nată.

Iată acum clasamentul
Progresul București 
C.S. Oradea
Știința Cluj

1.
2.
3.

■4. C.C.A.
15. Știința București 
y6. C.S. Mureșul
*7. Dinamo București 

Voința București

la zi :
8611 40-27 13
8602 43-19 12
8413 28-22 9
8404 34-28 8
8224 22-32 6
8305 28-45 6
3 2 1 0 35-10 5
9018 18-65 1

Clasament după două _ 
U.R.S.S. 96 p; 2. R.P.U. 65 p; 
R.P.R. 45 p ; 4. R.D.G. 28 p; 
R.P.P. 22 p.

In turneul de polo, Dinamo Bucu
rești și-a „croit" drum, aseară, spre 
primul loc, învingînd Gwardia Varșo
via la un scor confortabil : 18—0

și ,
lejul să asiste săptămîna viitoare, joi 
și vineri, la ultima verificare a echipei 
noastre masculine înaintea campio
natului mondial: meciurile cu R. P. 
Polonă, care vor avea loc în noua sală 
a sporturilor, recent dată în folosință.

Vor fi deosebit de interesante aceste 
meciuri și desigur, vor prilejui con
cluzii importante atît pentru voleiba
liștii noștri, cît și pentru cei oaspeți, 
pentru că și unii și alții vor fi prezenti 
la această ediție a campionatului 
mondial.

Echipa R.P. Romîne, care în ultima 
vreme s-a pregătit intens sub condu
cerea antrenorului Nicolae Sotir, 
fi alcătuită din următorul lot: 
rebețiu, Corbeanu, Derzei, Drăgar fie
rarii, Miculescu, Mihăilescu, H. f 
colau, Pavel, Păunoiu, Roman, Rusescu.

Voleibaliștii din selecționata R.P. 
Polone sosesc miercuri cu avionul în 
Capitală, de unde își vor continua 
drumul spre Cluj. Ei nu au anunțat 
pînă acum componența lotului.

Partidele vor
Meszaros (R.P.

va 
lie-

Ni-

fi conduse de arbitrul 
Ungară).

(10—0), un rezultat. ce ne scutește de

J
% ■■■**<

J.

.5:48,9; 5. Grossman (R.D.G.) 5:50,2; 
6. Kunatowska (R.P.P.) 5:50,9; 7.
Iurciuc (R.P.R.) 5:53,0; 100 m spate 
(f): 1. BOROȘ (R.P.U.) 1:16,9; 2. 
Prangel (U.R.S.S.) 1:19,1 ; 3. Sofdia 
(U.R.S.S.) 1:19,9; 4. Gyorgy (R.D.G.) 
1:21,9; 5. Trohani (R.P.R.) 1:22,3; 6. 
Cziz (R.P.P.) 1:23,2; 200 m fluture: 
1. AL. POPESCU (R.P.R.) 2:27,8; 2. 
Fomenko (U.R.S.S.) 2:33,2; 3. Boga- 
cev (U.R.S.S.) 2:34,6; 4. Bonyar
(R.P.U.) 2:36,6; 5. Wielinski (R.P.P.) 
2:39,8; 6. Șt. Ionescu (R.P.R.) 2:45,4; 
ștafeta 4 x 200 m liber: 1. R.P.U. 
(KANIZSA, MOLLER, HORNY- 
ANSZKY, DOBAY) 8:56,9; 2. U.R.S.S. 
8:59,3; 3. R.P.R. 9:05,1- 4. R.P.P. 
9:34,2.

S-a dat plecarea in cursa de 100 m spate (f). Admirați ștartul perfect al îno
tătoarei maghiare Kato Boroș, ciștigătoarea probei, aflată pe culoarul 4.

comentarii. Au marcat: Zahan 6, 
Grinjescu 5, Kroner 4, Culineac, Bă
diță și Laszlo. In cel de-al doilea joc 
combinata Dozsa a întrecut mai greu 
decît arată scorul, 5—2 (1 — 1), pe 
Dynamo Berlin și, astfel, va juca 
astă seară cu Dinamo București întîl- 
nirea „cheie" a turneului. Au înscris: 
Domotor 2, Splis 2 și Kiss pentru 
Dozsa, Vohs și Kliige pentru Dyna
mo. Foarte, bune arbitrajele lui G. 
Sturm (R.D.G.) și A. Costa (Italia). 
Concursul de înot continuă astăzi di
mineață de la ora 11 și după-amiază 
de la ora 17, după care vor urma 
jocurile de polo: Dynamo Berlin — 
Gwardia Varșovia și Dinamo Bucu
rești — Combinata Dozsa.

Finalele campionatului
La Miercurea Ciuc s-au desfășurat 

întrecerile finale ale campionatului 
masculin și feminin dc volei al coope
rației meșteșugărești (UCECOM).

Primul loc în întrecerea feminină 
și titlul de campioană a cooperației 
meșteșugărești a revenit echipei locale 
Voința Miercurea Ciuc, care, de-a 
lungul celor trei zile de întreceri a 
demonstrat o superioritate netă, cîști- 
gînd cele trei meciuri cu același scor; 
3—0. In campionatul masculin, primul 
loc a fost ocupat de formația Victoria 
Bistrița- Cel mai greu meci al echi
pei campioane a fost cel disputat în 
compania Voinței Brăila. Jucătorii din 
Bistrița au trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a termina învingători 
în cinci seturi.

Iată rezultatele tehnice și clasa
mentele:

cooperației meșteșugărești
FEMININ: Voința Miercurea Ciuc 

cu Voinfa R. Sărat 3—0, cu Stăruința 
Baia Mare 3—0, cu Voința Suceava 
3—0; Voinfa R- Sărat cu Stăruința 
Baia Mare 3—1, cu Voința Suceava 
3—1; Stăruința Baia Mare cu Voinfa 
Suceava 3—1. Clasament: 1. VOINȚA 
MIERCUREA CIUC; 2. Voința R. Să
rat; 3- Stăruinfa Baia Mare; 4. Vo' 
in{a Suceava.

MASCULIN: Victoria Bistrița cu 
Voinfa Brăila 3—2, cu Voinfa Sucea
va 3—1, cu Voinfa Craiova 3—0: Vo- 
infa Brăila cu Voinfa Suceava 3—2, 
cu Voinfa Craiova 3—0; Voinfa Su
ceava cu Voința Craiova 3—0. Clasa
ment: 1- VICTORIA BISTRIȚA; 2- 
Voinfa Brăila; 3. Voința Suceava; 4- 
Voinfa Craiova-
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„Cupa 10 ani de Ia reînceperea concursurilor oficiale”
Reprezentativele regiunilor Cluj, Suceava, București, 

Craiova și Ploiești își vor disputa întîetatea
• Federația Romînă dc OinS organi

zează la mijlocul lunii octombrie o com
petiție jubiliara dotata cu trofeul „Cupa 
10 ani de la reînceperea concursurilor 
oficiale”. Regulamentul competiției pre
vede ca In cadrul ei să se în (Unească se
lecționatele a 5 regiuni cu cea mai bo
gată activitate în actualul sezon. Forul

Antrenorul E. Freund și-a uitat rolul de educator!
Poliștii echipei C*S. Oradea s-au com

portat slab în meciurile susținute săp- 
tămîna trecută în compania formațiilor 
bucureștcne Progresul și Știința, care 
au realizat victorii surprinzătoare dar 
pe deplin meritate. Orădenii au jucat 
sub valoarea lor. Acționînd cu centru 
fix, ci au dat jocului un caracter static 
și au permis adversarilor să facă o apă
rare sigură, peste care nu s-a putut trece 
decît cu multă greutate, mai ales că 
titularul postului de centru fix — No- 
7ac — nu a reușit să-și depășească ad
versarii direcți.

Urmarea acestei greșeli tactice comi
să de antrenorul E. Freund a fost crea
rea unei stări de nervozitate excesivă 
și chiar practicarea unui joc brutal de că
tre orădeni, care au căutat deseori să iasă 
din impas prin faulturi grosolane Apoi,

pe cei care comiteau faulturi, jucătorii 
au început să protesteze, să sc enerveze 
și mai tare, să conteste aproape orice 
decizie a arbitrului.

Ne așteptam ca antrenorul E. Freund

36.95 tfifoil tujbiuul -.H* Țiivylaescu. sliinii^t

să indice schimbarea tacticii și să arate 
poliștilor orădeni că sînt conduși nu 
din cauza arbitrului, ci pentru că nu 
încearcă să se demarce, nu șutează mai 
des Ia poartă, nu sînt suficient de atenți 
în apărare.

Din păcate însă, antrenorul E. Freund 
S-a ajălurst opitțțci greșite, a jucătorilor

și a început 
torilor și a , - . —,_____
față de deciziile arbitrului. O atitudine 
total greșită deoarece : 1. arbitrul con
dusese corect și autoritar, fără nici un 
fel de părtinire ; 2. prin comportarea sa 
antrenorul a încurajat echipa să aibă o 
atitudine nesportivă, să lase pe plan se
cund jocul propriu-zis.

Antrenorul E. Freund a greșit (pentru 
a cîta oară ?). In loc să observe și să 
îndrepte erorile tactice ale echipei sale, 
a încercat să „rezolvc“ situația jocului 
printr-o atitudine total nejustificată, do
vedind astfel că este departe dc a în
deplini rolul dc educator pc care 
să-l aibă un antrenor. Ce părere 
această privință conducerea C.S. 
și federația dc specialitate ?

să-și arate, în fața specta- 
j ucă lori lor, nemulț um irea

trebuie 
au, în 

Oraib'a

ST,

<le specialitate a stabilit aseară cele 
cinci regiuni. Ele sînt : Cluj, București, 
Craiova, Suceava și Ploiești. Birou] fe
deral a ales ca loc de desfășurare a a- 
cestor întreceri orașul Buzău. Jocurile 
vor avea loc la 15 și 16 octombrie.

Este de datoria consiliilor regionale 
U.C.F.S. și a comisiilor lor de speciali
tate să asigure reprezentativelor invitate 
condițiuni bune dc pregătire.

• F.R.O. a trimis comisiilor din re
giunile București, Craiova, Suceava, Cluj 
și Ploiești un instructaj tehnic cu pri
vire la selecționarea și pregătirea echi
pelor care se vor întîlni la 15 și 16 
octombrie pe stadionul din Buzău. Acest 
îndrumar constituie un ajutor prețios în 
munca antrenorilor care răspund de se
lecționarea și pregătirea echipelor res
pective.

• Biroul federal va acorda distincții 
cu prilejul aniversării a 10 ani de la re
începerea competițiilor oficiale. Aceste 
distincții vor fi atribuite activiștilor 
sportivi, antrenorilor, arbitrilor și jucă
torilor care s-au 
șebit în ultimii 
popularizare și 
nostru național.

© Consiliul U.C.F.S. al regiunii Bucu
rești organizează între o și 9 octombrie 
la Roșiorii de Vede „Cupa de toamnă”, 
la care și-au anunțat 
marc număr de echipe, 
constitui și un criteriu 
narea formației care va 
nea București în 
reînceperea concursurilor oficiale”.

evidențiat în mod deo- 
10 ani în acțiunea de 
dezvoltare a sportului

participarea un
Competiția va 

pentru selectio- 
reprezenta’ regiu- 

„Cupa 10 ani de la
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Mîine in categoria A

in perspectivă jocuri echilibrate și spectacole de calitate
E greu să alegi un „cap de afiș" din 

programul etapei a V-a pentru că în ma
joritatea întîlnirilor se întrec formații <le 
forțe sensibil egale, iar dacă unele echi
pe sînt inferioare din punct de vedere 
valoric față de adversari, echilibrul se 
restabilește prin avantajul terenului pro
priu, cum este cazul meciurilor Minerul- 
Dinamo București și C.S.M.S. Iași-Petro- 
lul.

Dacă e cazul însă să acordăm... întîic- 
tate vreunei partide, aceasta ar fi meciul 
U.T.A.-Știința Cluj în care vor evolua 
două linii de atac tinere, cu perspectivă, 
dornice de afirmare. Publicul arădan va

a-

CUPLAJ IN CAPITALĂ
Cele două partide din București se 

dispută mîine pe stadionul „23 
August4*, după următorul program :

Ora 14.15 : Rapid-Farul.
Ora 16: C.C.A.-Steagul roșu.

avea ocazia să vadă la lucru două for
malii care caută să practice un fotbal 
tehnic, spectaculos. Dar și meciul C.C.A.- 
Steagul roșu poate oferi un spectacol de 
bun nivel tehnic, avînd în vedere com
ponența celor două echipe (să ne amin
tim doar dc disputa lor din turul cam- 
pamatului trecut...). Rapid și Farul au 
<,■ -.ia să se reabiliteze după jocurile 
riecorespunz.ătoare din etapa precedentă, 
iar Știința Timișoara să confirme în me
ciul cu Progresul jocul 
București în compania
Interesantă și mai ales

bun prestat la 
dinamoviștilor. 
echilibrată se

anunță și partida Dinamo Bacău-Corvi- 
nul, în care atacanții dinamoviști vor tre
bui să depună eforturi serioase pentru a 
străpunge apărarea ermetică a hunedo- 
renilor.

Pronosticurile în această etapă sînt, 
deci, hazardante. Am dori însă ca... pro
nosticul nostru în ceea ce privește cali
tatea întîlnirilor, nivelul spectacular al 
fiecărei partide să nu dea greș ! Și 
aceasta depinde numai și numai de cei 
154 fotbaliști angrenați în întrecere,
jutați, desigur, și de arbitraje cores
punzătoare.

PREGĂTIRI FORMAȚII...
• C.S.M.S. Iași, care a făcut antrena

mente obișnuite săptămîna aceasta, va 
alinia duminică formația din partida cu 
C.C.A. E posibil totuși, să se facă una 
sau două schimbări, în funcție de legi
timarea unor noi jucători.

• Joi, Știința Timișoara a jucat cu 
echipa sa secundă (2—2, prin golurile 
înscrise de Mîțaru și Gîrleanu, respectiv 
Feodot 2). Cu Progresul va juca aceeași 
echipă de duminica trecută, mai puțin 
Lereter, care este indisponibil pentru 
2—3 săptămîni și care va fi înlocuit 
de Georgescu sau Iordăchescu.

• Rapid a întîlnit joi Olimpia Giur
giu și a învins cu 3—2, prin golurile 
marcate de Georgescu, Văcaru și Vlad 
(un jucător de la CFR Arad). Formația 
probabilă pentru meciul cu Farul : Dungu 
—- Greavu, Motroc, Macri — Neacșu, 
Koczka — Ion, Balint, Ozon, Georgescu 
sau Iordache, Văcaru.

• Petrolul — Prahova 1—1 (0—0). 
Au marcat : D. Munteanu și, respectiv,

SE
ULTIM TERMEN !

Cluburile și asociațiile sportive cu 
echipe în campionatul categoriilor A 
și B se lasă greu convinse că, în 
interesul îmbunătățirii pregătirii teh
nice a jucătorilor, trebuie să-și în
zestreze bazele sportive cu a-parate 
ajutătoare. Pe de altă parte, comisiile 
locale de fotbal, precum și orga.iele 
locale IJ.C.F.S. trec — se pare — ușor 
cu vederea una din îndatoririle lor prin
cipale : aceea a unui control perma
nent al îndeplinirii sarcinilor care 
decurg din planul de măsuri luate 
de l . C. F. S. pentru ridicarea ca
lității fotbalului. De asemenea, nici 
federația nu a dovedit sulicientă 
preocupare în această direcție.

Numai așa se explică de ce un in
terval de aproape două luni nn a fost 
■— totuși — îndeajuns pentru echipe 
ca să-și procure aparatele indicate de 
federație ca obligatorii în munca de 
pregătire tehnică cu jucătorii. Terme
nul de 4 septembrie, dat tuturor echi- 
f 'or de categorie A și B, a fost de 
to alt depășit și la ora actuală foarte 
puține terenuri dispun de toată apa
ratura necesară. Știința Timișoara și 
Steagul roșu — de pildă — s-au în
grijit din timp să-și confecționeze 
cele 10 aparate ajutătoare și antre
norii le folosesc 
asemenea, Dinamo București dispune 
de marea majoritate a acestor aparate 
(aici însă, e de remarcat că unele 
sînt montate pe un teren prea mic 
îngreunînd activitatea jucătorilor). In 
schimb, U.T.A., Știmța Cluj, Progre
sul, Rapid, Jiul 
București etc. au 
C.F.R. Timișoara, 
nu au de loc !-..

Recent, acestor 
dat un nou termen, 5 octombrie, dată 
pînă la care trebuie să-și completeze 
sau să-și confecționeze aparatura a- 
jutătoare, în caz contrar urmînd să 
fie suspendate de federație, deci să 
nu mai fie programate în campionat.’ 
Ar fi o măsură aspră, dar meritată, 
la care insă credem că nu se va a- 
junge- Sperăm că măcar acum clubu
rile și asociațiile vor înțelege să-și în
deplinească această obligație elemen
tară.

MAI MULTA EXIGENȚA
Invitată să evolueze la Tolbuhin, 

în R. P. Bulgaria, cu prilejul inaugu
rării stadionului local, echipa de fot-

I

să-și confecționeze

la antrenamente. De

Petroșani. Metalul 
numai parțial, iar 
Minerul Lupeni etc.

echipe li s-a acor-

LOCAȚIUNE DE BILETE
Pentru competiția de box „Turneul ce- 

lor patru", care va avea loc între 1—6 
octombrie a.c., în fiecare seară, în Sala 
Floreasca, biletele s-au pus în vînzare 
la casele Stad. 23 August, Republicii, 
Dinamo, Agenția Centrală Pronosport, 
Agenția C.C.A., Chioșcul Special din str. 
Ion Vidu, iar în seara galelor biletele 
se vor putea procura și la casele sălii 
Floreasca.

Pentru această competiție sînt valabile 
permisele roșii și albastre în piele, al
bastre dermatin, verzi dermatin, și gris 
dermatin cu ștampila ,,box“, precum și 
carnetele de antrenori și arbitri box.

Pentru masa presei, carnetele verzi 
dermatin sînt valabile numai însoțite 
de delegații eliberate de ziarele respec
tive și în limita locurilor repartizate 
fiecărui ziart

I
bal a Progresului a Jucat duminică 
trecută cu selecționata orașului ( care 
are echipă în categoria B). Rezulta
tul se cunoaște: bucureștenii au cîști
gat greu cu 1—0- A doua zi, fotba
liștii Progresului au jucat la Silistra 
un meci neprevăzut în această de
plasare, cu o formație (Dorostol) din 
campionatul de zonă (cum ar fi la 
noi campionatul regional). De data 
aceasta, echipa Progresului a pierdut 
cu 2—1 1... Deci, un bilanț total ne
satisfăcător.

Poate că federația, cunoscînd for
ma necorespunzătoare a acestei echi
pe (constatată în actualul campio
nat.), nu ar fi trebuit săi încredin
țeze această sarcină. “Este un lucru 
discutabil. In orice caz, însă, ne-am 
așteptat la o cu totul altă compor
tare din partea unor jucători de ca
tegorie A- Rezultatele — în compania 
unor formații de categorie inferioară 
— sînt foarte slabe și ele dovedesc 
lipsă de interes, de dragoste față de 
club, de simț de răspundere. Și nu-i 
pentru 
lui au 
într-un 
cea stă
la Progresul și-au 
creditul pe care îl au în fața susținăto
rilor lor. ,

Pe viitor, federația trebuie să ma
nifeste mai multă exigență în desem
narea echipelor care să susțină par
tide internaționale, în special peste 
hotare.

prima dată- La începutul anu- 
avut comportări asemănătoare 
turneu în Iugoslavia. Cu a- 

nouă „ispravă", fotbaliștii de 
pierdut mult din

Niculescu. Petrolul a dominat, dar a com
binat inutil și, în plus, a fost imprecis 
în șuturi. A folosit echipa : Ionescu 
(Sfetcu) — Florea (Tendler), Cepolschi, 
Neacșu (Florea) — D. Munteanu (Neac
șu), M. Marcel (Giurca) — Zaharia, 
Tabarcea (D. Munteanu), Dridea, A. 
Munteanu, Babone (Chiriță).

• Indisponibilități la Progresul : Ca- 
ricaș și Soare sînt accidentați din me
ciurile din R. P. Bulgaria, Baboie este 
bolnav, iar Pașcanu s-a lovit la antre
nament. Probabil să nu joace duminică. 
Echipa proiectată : Mîndru — Smărăn- 
descu II, Ioni fă, Nedelcu — Pașcanu 
(Maior), Știrbei — Oaidâ, Protopopescu, 
Dinulescu, Mafteuță, Cruțiu.

• Dinamo i 
cu formația 
Uțu, Ivan și 
modificări în • 
ția Minerului.

• Steagul 
mația pentru 
duminică la 
timp de 120 
echipa sa de 
ținători ai Steagului roșu vor pleca du
minică dimineață la București cu un 
tren special.

• C.C.A. a jucat joi cu IC AR (12—0) 
și a folosit echipa: Toma (Voinescu) — 
Zavoda II, Ivăncscu, .Stai cu — Crișan, 
Mihăilescu — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Raksi și Tătaru.

• Dinamo Bacău a întîlnit joi pe 
A.S.A. P. Neamț (4—1, prin golurile 
înscrise de Gram 2, Drăgoi și Ciripoi), 
după 30 de minute de antrenament în 
,,familie". Formația : Bucur — Gross 
(Giosanu), Lazăr, Cincu (Gross) — Vă
tafii, Cîrnaru (Radulescu), Drăgoi (Fi
lip), Rădulescu (Nemeș), Gram, Ciripoi, 
Publik. Stoica, accidentat la Cluj, nu va 
juca duminică cu Corvinul. El va fi în
locuit cu Cîrnaru sau Rădulescu.

• Rapid Deva—Corvinul Flunedoara 
3—3 (1—2). Joc frumos. Au marcat: 
Zapis, Zanca și Dănciulescu (C), Vaida 
(2) și Botescu (R). Corvinul a aliniat 
echipa : Nebela — Beldean, Popescu, 
Izghireanu (Tătaru) — Balint (Oprea), 
Molnar (Izghireanu) — Pîrvu, Anton, 
Zapis (Cuteanu), Oprea (Dănciulescu), 
Zanca. Echipa pentru duminică n-a fost 
încă alcătuită.

a plecat aseară la Lupcni, 
din etapa trecută, plus, 
Varga. Sînt posibile unele 

echipă, în raport cu forma-

roșu nu și-a alcătuit for- 
partida cu C.C.A. 0 va face 
București. Joi s-a antrenat 
de minute cu Rulmentul și 
tineret. Peste 1200 de sus-

LOTUL DE 
ANTRENAT

TINERET S-A 
LA PITEȘTI

Etapa de mîine 
a campionatului feminin

Cu un deosebit interes este aștep
tată întîlnirea de mîine, din cadrul 
celei de a Vl-a etape a campionatului 
republican feminin de handbal In 7, 
care opune echipei campioane — 
Știința București — pe actualul lider 
al clasamentului, formația studentelor 
timișorene. Știința Timișoara, dacă 
va beneficia de aportul lui Gunther și 
Reipp, are o ocazie de a obține un 
rezultat favorabil, mai ales că bucu- 
reștencele nu se regăsesc deloc în a 
cest campionat. In orice caz, întîlnirea 
prezintă o mare importanță pentru 
primele locuri în clasament. Jocul are 
loc pe terenul Progresul de la ora 11,30, 
avînd în deschidere meciul Progresul— 
Record Mediaș (f).

In 
avea 
lația 
tîlni 
șui — și la Timișoara, unde elevele de la 
C.S.S. Banatul vor pune la grea în
cercare experimentata formație bucu- 
reșteană Rapid. Ultimul joc este pro
gramat la Oradea între G.S.O. și 
C.S.M. Sibiu.

țară, jocuri mai interesante vor 
loc la Orașul Stalin unde reve- 
etapei trecute. Tractorul va în- 

o echipă redutabilă — GS. Mure-

Multe jocuri echilibrate 
în întrecerea ma cuiină la „7” 
Campionatul ''masculin de handbal 

în 7 programează azi și mîine, în 
seria I, meciuri inter bucureștene: Di
namo — Știința și C.C.A- — Rapid, 

giuleștenii, an- 
penteu primul 

șanse.
se anunță me- 

(Petrolul —

în care dinamoviștii și 
gajați direct în lupta 
loc pășirează primele

Foarte interesante 
ciurile de la Teleajen 
C.Ș.M-S. Iași) și Bacău (Dinamo — 
Știința Galați), toate cele patru for
mații fiind la fel interesate in lupta 
penfru evitarea retrogradării.

In seria a Il-a, cu excepția întîlnirii 
de la Timișoara dintre Tehnometal și 
Rapid Oradea, unde gazdele sînt 
mari favorite, celelalte trei meciuri 
sînt deschise oricărui rezultat. Lide
rul, D naimo Orașul Stalin se depla" 
sează la Sibiu, unde Voința nu a 
pierdut încă nici un joc- La Tg- Mu
reș, Dinamo primește vizita Științei 
Craiova, o echipă în continuă afirma
re, iar la Petroșani studenții din loca
litate și cei timișoreni își vor dispti i 
cele doua puncte în cadrul unui joc 
pasionant.

In campionatul de „11”

Fruntașele C. C. A. și Chimia Făgăraș,
deplasaresusțin jocuri grele

Fază din intUnira* d* taUb. dintre
Foto:

formațiile C.C.A. și Voința Sighișoara. 
B. Ciobanu

telefon).— Joi, lotulPITEȘTI 30 (prin
de tineret s-a antrenat în coțnpania echi
pei locale Dinamo. Aceasta din urmă a 
cîștigat cu 2—0 (2—0) prin punctele 
marcate de Pîntca (5’) și Bîzgu (12’). 
Jocul a fost frumos, dinamic, cu acțiuni 
destul de bine concepute, datorită în pri
mul rînd dinamoviștilor. Lotul nu s-a 
ridicat la înălțimea așteptărilor. Linia 
de atac — și în special aripa dreaptă 
Pîrcălab—Varga (amîndoi au jucat fără 
interes) — a dovedit lipsă de finalitate. 
S-au remarcat : Varga, Ilaimovici, Radu 
și Ghinea (Dinamo), Datcu, Ioniță și 
Surdan (lot). Lotul a aliniat formația : 
Florea (Datcu) — Straton (Jenei — C. 
Turzii), Mureșan (Ioniță), Costin — 
NunuJeiller IV, Popescu — Pîrcălab, 
Varga, Toma (Dinamo Săsar), Crăciun 
(Surdan), Czako (Iacob).

D. ȘTEFANESCU — coresp.

Cea de a IlI-a etapă a campionatu
lui masculin de handbal In 11 oferă 
amatorilor din Reșița, Sighișoara, Jim- 
bolia și Orașul Stalin patru me
ciuri foarte echilibrate.

C.C.A. are o sarcină destul de difi
cilă în întîlnirea de la Reșița eu 
C.S.M., o echipă redutabilă pe teren 
propriu. O deplasare grea are și cam-

pioana țării, Chimia 
bolia, unde Victoria 
greu de învins.

Programul etapei este completat de 
partida Dinamo Or. Stalin—Voir,a 
Sibiu și de jocul de la Sighișoara din
tre cele două echipe proaspăt promo
vate în categoria A, Voința și Textila 
Cisnădie.

Făgăraș, la Jim- 
esie de asemeni

Vie activitate competițională
Zilele trecute »-* deaflșurot in sala 

Floreasca <Hn Capitali cea de a patra 
etapă a ------- *“—— *------ *
R.P.R. la lupte ____,
București. Cu acest prilej am remarcat 
o sensibili creștere a numărului de ele
mente tehnice întrebuințate de luptători.
Majoritatea sportivilor an părăsit garda

campionatului individual al 
clasice seniori, oraș

Foto: B. Ciobanu

Fază din meciul de rugbi C.C.A.—Știința București desfășurat duminică in 
Capitală.

• Etapa a Il-a a returului campiona
tului republican promite 
fel de interesante ca și cele din
prwnhiulă. ln .aten|la iubitorilor acestui
r- -

plica formației noastre campioane, S.F.R. 
Gri vi |a Roșie.

Cel mai pasionant meci din tari va 
▼ea Ioc la Iași, unde rugbiștii de 
C.S.M.S. —— învingători duminici 
Ploiești — sînt dumici si realizeze

■- 
la 
la

------------• 
nouă victorie, de data aceasta In dauna 
Constructorului București.

lnsflrșit, la Cluj, studenții din loca
litate au o misiune relativ ușoară tn fata 
colegilor lor din Timișoara, la fel ea și 
studenții din Petroșani în jocul eu Pe
trolul Ploești.
• înaintea acestei

sport din Capitală se situează două în- 
spectacole la tîlniri : Știința București-Dinamo și Pro- 

etapa gresul-C.C.A.
'fot în Capitală, Metalul vi' pruni re-

clasamentul
campionatului republican arați astfel:
1. C.F.R, Gr. Rofta nn« • MS: rr 36
X C.C.A. U !• 1 1 141: M 33
3. Știința Cluj 13 • 3 2 B3: 41 30
4. Dinamo n • 1 1 134: «5 29
5. Știința București 13 • 1 • M345 25
6. C.S.M.S. Iași 13 4 > S 42: 58 23
7. Progresul 13 4 2 • tt: V. 22
8. Metalul 13 4 • 38: W 20
9. Știința Timișoara 13 2 1 • 57: M 19

10. Constructorul 13 2 1 • 48:133 19
lls Știința Petroșani 13 21 7 44:111 19
U, Petrolul Ploiești 11 • IU »:lâ» U

pasivă, pe care o adoptau în prima re
priză, și au trecut la atac deschis. 
Dintre participant s-au evidențiat Vh.d 
Vlădescu, I. Munteanu, M. Scînteie și 
Francisc Horvath. Ultimul, medaliat o- 
limpic la Melbourne, se află într-o ac
centuată formă de revenire. Dăm mai 
jos primii clasați, în ordinea categori
ilor : 52 kg. : V. Vlădescu (Dinamo), S. 
Geantă (Metalul) ; 57 kg : V, Coman
(Metalul), I. Dragomir (Progresul), I. 
Bobei (C.C.A.) ; 62 kg : Fr. Horvath (Di
namo), P. David (C.C.A.), V. Suta (iDi- 
namo) ; 67 kg: I. Mavric'Js (Metalul); 
L Damianidis (Progresul), I. Munteanu 
(Progresul) ; 73 kg ; St. Stanciu (Met.) 
N. Elefterie (Prog), S. Costache (Semă
nătoarea) ; 79 kg : M. Belușică (Dinamo); 
C. Badea (C.C.A.), N. Stroie (Rapid) ; 
87 kg : M. Scînteie (Progresul), O. Ret- 
falvi (C.C.A.) ; cat. grea : P. Dașcău 
(C.C.A.), T. Tarbă (C.C.A.), V. Constan- 
tinescu (Prog).

Cea de a doua fază a campionatului 
pe echipe al orașului București a în
ceput săptămîna aceasta. Miercuri seara; 
sala Dinamo a găzduit una din serii. 
Iată rezultatele obținute de cele trei 
echipe : Progresul - Titanii ,,23 August* 
7-1, Dinamo - Titanii ,.23 August" 8-0, Di
namo—Progresul îVz—’/i.

Incontestabil că cea mal bună for
mație a acestei serii a fos. echipa Di
namo, în rîndul căreia am remarcat pre
zența celor patru olimpici I. Cernea; 
Gh. Dumitru, I. Țăranu și Gh Popovici. 
In general, ne lipsesc criterii obiective 
de aprecierea formei sportive în care 
se află cei patru „olimpici", deoarece 
adversarii pe care i-au întîlnit au fost 
cu mult inferiori.

Iată cîteva din rezultatele indi
viduale mai importante : 57 kg : Dra
gomir (Prog) înv. p. Iosifescu (Titanii); 
Gh. Szabad (Din) înv. p. Dragomir 
(Prog) ; 62 kg : Bu! a (Prog) înv. p. Ma- 
nole (Titanii) ; 67 kg : V. Popescu (Din) 
înv. tuș I. Munteanu (Prog) : 73 kg ; N. 
Elefterie (Prog) înv. tuș Giubeca (Ti
tanii), Gh. Dumitru (Din) înv. tuș Giu
beca (Titanii) ; 79 kg : M. Belușică (Din) 
înv. tuș Mihai (Prog) ; 87 kg : I. țăranu 
(Din) înv. tuș Scînteie (Prog) ; cat. 
grea : Constantinescu (Prog) înv. tuș 
Nicolau (Titanii).



IJflTtllllS DE MASA

începe intîlnirea internațională de tineret 
dintre reprezentativele R. P. Romine și U. R. S. S.

Pe tinerii jucători de tenis de masă 
sovietici, sosiți joi în Capitală, iam 
întîkiit ieri dimineață la antrenament- 
Majoritatea au predilecție pentru jo
cul ofensiv, atacă și contraatacă cu 
multă dezinvoltură- Impresionează 
inai ales maestrul spartului Ghenadii 
Averin, campion unional, cunoscut de 
altfel publicului nostru și maestra 
sport-ului Laima Balaișite. In discuția 
purtată cu antrenorul I- S. Lihterman, 
președintele colegiului unional al an
trenorilor de tenis de masă, acesta 
ne-a declarat: „Jucătorii și jucătoarele 
de tenis de masă din R.P- Romînâ 
sint printre cei mai buni din Europa 
și ne bucurăm că avem ocazia să ne 
înttlnim cu astfel de sportivi. Sper că 
jucătorii noștri vor satisface așteptă
rile și împreună cu sportivii rornini 
vor furniza partide spectaculoase și 
de un bun nivel tehnic, efectuînd în 
același timp și un schimb rodnic de 
experiență".

Tovarășa Maria Petrovna Harcenko, 
conducătoarea delegației, ne-a spus: 
„Sportivii noștri așteaptă cu emoție 
întrecerea, finind seama de valoarea 
jucătorilor romi ni- Pe lingă schiul) ii 
de experiență, sint convinsă că vom 
face cu prilejul ■ acestei competiții și 
o bună propagandă tenisului de masă"-

Lotul oaspeților cuprinde pe Ghena
dii Averin, Helmuta-s Lisimas (maes
tru al sportului), Nicolai Novikov, 
Sigmund Kalnin, Laima Balaișite, 
Sofa Beloțerkovskaia, Zintra Lukina 
și Aldona Kondrataite.

Echipele noastre reprezentative de

„Cupa Progresul”
Clubul sportiv Progresul organizes^ 

ză mîine dimineață, cu începere de la 
ora 9, i>n concurs de atletism deschis 
seniorilor, juniorilor și copiilor din 
Capitală. întrecerile se vor desfășura 
pe stadionul Progresul din str. dr. 
Staicovici ți vor fi dotate cu „Cupa 
Progresul".

Un concurs cu meciuri foarte echilibrate

tstonosport

• PRONOSTICURILE LUI EFTIMIE 
ȘI BACUT 1 e NU UITATI BULETI- 

NELE-ABONAMENT 
LA PRONOEXPRES

Iată programul concursului Prono
sport de mîine 2 octombrie :

I. C.C.A.—Steagul roșu
II. U.T.A.-Știința Cluj
III. Știința Timișoara-Progresul
IV. C.S.M.S. Iași—Petrolul
V. Minerul—Dinamo Buc.

VI. Dinamo Bacău—Corvinul
VII. c.S. Oradea—Jiul

VIII. Gloria Bistrița—C.S.M. Reșița
IX. Chimia Govora—Metalul Buc.
X. Chimia Făgăraș—Academia Militară

XI. Rulmentul Bîrlad-Dinamo Suceava
XII. Flacăra Moreni—iDinamo Galați

Programul se pi zintă, în ansam
blul său, foarte echilibrat. Incepînd 
cu intîlnirea de la București în care 
apar două formații cu frumoase resurse 
tehnice, continuînd 
cu partida de la 
Arad, unde Știința 
este capabilă să cu
cerească un punct, 
și terminînd cu 
intîlnirea Minerul—Dinamo București, 
oricare dintre meciurile de A se poate 
solda cu rezultate-surpriză. Foarte in
teresante sint și meciurile de catego
rie B. Pentru programul de mîine vă 
prezentăm două pronosticuri:

Eftimie (Dinamo București) : 1; l,x; 
1,2; l,x; y,2; 1 ; l,x; l,x ; 1; 1 ; l,x ;

Băcut I (G.S. Oradea) : l,x; 1 ; 
l,x : 1 ; 2,x ; 1 ; 1 ; 1,2; 1 ; l,x ; 1 ; 1,2.

Deoarece mu Iți participanți ne-au 
cerut să publicăm în ziarul de sîmbă<ă 
programul concursului Pronosport din 
săptămîna următoare le satisfacem do
leanța :

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 41 

Etapa din 9 octombrie 1960
I. Comb. Ll.T A., Șt. Timiș.—Victoria 

Bahia (Brazilia) ; II. Petrolul—C.C.A. 
(cat. A) ; III. Dinamo București—Di
namo Bacău (cat. A.) ; IV. Progresul- 
Știința Cluj (cat. A) ; V. Corvinul-- 
Rapid (cat. A) ; VI. Minerul—Steagul 
roșu (cat. A) ; VII. Farul—C.S.M.S. 
Iași (cat. A) ; VIII. Jiul—C.F.R. ti
mișoara (cat. B.) ; IX. C.S.M. Reșița- 
C.S.M. Baia Mare (cat. B) ; X. C.S.M. 
Sibiu—Știința Craiova (cat. B) ; XI. 
Rapid Focșani — Prahova Ploești 

tineret vor fi alcătuite din Rethi, Bo- 
dea, Angelescu, Antonescu, Giurgiucă, 
Szentivani, Mariana Jandrescu, Eleo
nora Mihalca, Victoria Jandrescu, Iu- 
dith Kreszek, Erna Max.

Competiția începe azi după-amiază, 
în sala Dinamo, la ora 17.30 cu festi
vitatea de deschidere. La ora 18, se 
vor întîlni selecționatele feminine de 
tineret ale celor două țări, iar în con
tinuare vor juca reprezentativele mas
culine. Și la fete și la băieți, echipele 
sînt formate din cîte 3 sportivi-

Mîine dimineață (de la ora 9,30) 
și după-amiază (de la ora 17), tot 
în sala Dinamo, se vor desfășura două 
turnee de simplu (masculin și femi
nin). Se vor întrece 9 jucătoare și 10 
jucători. Concomitent se vor disputa

Oaspeții sovietici /otograjiafi ieri, după antrenament

■pentatlon^^/vt, Mr"" :
Mîine începe campionatul republican

Mîine încep în Capitală întrecerile 
din cadrul celui de al Vl-lea cam
pionat republican de pentatlon mo
dern. La întreceri participă i Casa Cen
trală a Armatei cu 2 echipe (D. Țin
tea, C. Lichiardopol, Marinescu, Ște- 

(cat. B) ; XII. Dinamo Pitești—Di
namo Obor (cat. B).

• Ieri a avut loc tragerea din urnă 
pentru desemnarea cîștigătorului au
toturismului ,,Moskvici“ acordat, din 
fond suplimentar, participanților la 
concursurile Pronosport din Juna sep
tembrie. Autoturismul a revenit parti
cipantului Ardeleanu Petre din Bucu
rești.

Marți, ultima zi cînd mai puteți cum
păra buletine-abonament pe luna oc
tombrie la Pronoexpres. Marți 4 oc
tombrie este ultima zi cînd mai puteți 
cumpăra buletine-abonament Pronoex
pres pentru concursurile lunii octom
brie. Ca și mulți alți participanți, Ni- 
culae Vătu din corn. Giubega, regiunea 
Craiova, a obținut pe un buletin-abo- 
nament la Pronoexpres tm premiu în 
valoare de 30.000 lei. Bulefinele-abona- 

rnent la Pronoex
pres vă oferă posi
bilitatea să jucați 
aceleași numere la 
toate tragerile Pro
noexpres. în afară

de aceasta, prin buletinele-abonament 
economisiți timp și bani.

Concursul Pronoexpres de miercuri 
5 octombrie beneficiază de un report 
de 27.286 lei la categoria I. La ul
tima tragere Pronoexpres, cinci parti
cipanți au obținut cîte un premiu 
de categoria a Il-a în valoare de 
cîte 14.188 lei. Și dv. puteți realiza 
un asemenea premiu participînd la 
tragerea Pronoexpres de miercuri pc 
buletinele sistem redus sau pe buleti
ne cu numere în ordinea de preferință.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 28 SEPTEM

BRIE
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 39, etapa din 28 septembrie au 
fost stabilite următoarele premii:

Categoria a Ii-a: 5 variante a cîte 
14.188 lei

Categoria a 111-a: 40 variante a
cîte 1.909 lei

Categoria a IV-a: 361 variante a
cîte 325 lei

Categoria a V-a: 1.018 variante a
rite 11F, lei

Categoria a Vl-a: 6490 variante a
cîte 21 lei

Fond de premii: 545.701 lei.
Se reportează 27.286 lei la cate

goria L _ _ 

și meciuri la probele de dublu băieți, 
fete și mixt. Iși vor măsura forțele 
următoarele cupluri: Averi-n — Novi
kov, Kalnin — Usinas, Balaișite — 
Kondrataite, Beloțerkovskaia — Luki
na, Balaișite — Averin, Lukina •— 
Kalnin (UjR-S-S.) și Rethi — Ange
lescu, Bodea — Antonescu, Mariana 
Jandrescu — Eleonora Mihalca, Vic
toria Jandrescu — Iudith Kreszek, M. 
Jandrescu — Rethi, E- Mihalca — 
Bodea (R. P. Romînă).

Așa cum lesne se poate deduce, cele 
două zile de tenis de masă din sala 
Dinamo, vor constitui desigur tui nou 
pr.lej pentru iubitorii acestui sport de 
a urmări întreceri interesante, dispu
tate între speranțele tenisului de masă 
din cele două țări.

fănescu, Croitorii, Vesa, Mocioiu), 
Știința București (C. Țintea, Liș- 
nevschi, Sîrbulescu, Albiei), Progresul 
București (Teodorescu, Roman To- 
miuc), A.S.A. și Știința Cluj (Deak, 
Robu, Paruțiu, Gereb, Ciobotaru, Pan 
tor) și Dinamo Oradea (T. Tîlmaciu, 
Munteanu, Fabian, Turkosi);

Concursurile, individual și pe echi
pe, se vor desfășura după următorul 
program: duminică 2 octombrie — 
ora 9,00 : proba de călărie, pe terenul 
de la G.A.S. Roșia; luni 3 oct. — ora 
9,00 : proba de spadă, în sala de la 
ștrandul Tineretului; marți 4 oct. — 
ora 9,30: proba de tir, la poligonul 
Tunari; miercuri 5 oct. — ora 111 
proba de înot, în bazinul de la ștran
dul Tineretului; joi 6 oct. — ora 15: 
proba de cros, pe parcursul din comu
na Călugăreni.

Expunere pe marginea 
întrecerilor de la J. 0.
Luni la ora 19 va avea loc în sala 

Dinamo din Capitală o expunere cu- 
prinzînd observații pe, marginea în
trecerilor de baschet de Ia Jocurile O- 
limpice de la Roma, ținută de maes
trul sportului Mihai Nedef. Expunerea 
va fi însoțită de exemplificări prac
tice și de o proiecție. Cu această o- 
cazie se va ține și un colocviu prac
tic asupra noului regulament care 
intră în vigoare de la 30 octombrie.

Sînt invitați să participe membrii 
biroului F-R. Baschet, ai colegiilor și 
comisiilor F.R. Baschet, comisia ora
șului București precum și toți antre
norii și arbitrii din Capitală.

AZI
In Capitală

RUGBI. — Teren Gloria, ora 16: 
Metalul—C.F.R. Grivița Roșie (cat.
A)

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, 
de la ora 11 și 17: ziua a treia a 
competiției internaționale de înot și 
polo.

HANDBAL. — Stadiomil Dinamo, 
ora 16.30 : Dinamo—Știința București 
(masculin).

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, ora 
16 : Dinamo Obor—C.SM. Sibiu (cat;
B) .

TENIS. — Teren Știința, de la ora 
15 : Știința—Progresul; teren Progre
sul. de la ora 15: C.C.A.—Dinamo 
(tntîlniri în campionatul Capitalei),

însemnări din desfășurarea unei mari competiții:

„Turul ciclist al R. P. Romine”, 
ediția 1960 (II)

„Turul ciclist al R. P. Romîne*, ediția 1960, continuă să fie un subiect 
de actualitate. Impresiile pe care le-am cules în cele 15 zile cît a durat între
cerea sînt deosebit de bogate și pline de conținut. Fără îndoială însă că la 
loc de frunte se situează calda primire pe care au făcut-o caravanei iubitorii 
sportului din cele 11 regiuni pe care le-a străbătut anul acesta „Turul ciclist 
al R. P, Romîne“.

Succesul unei importante acți
uni propagandistice

„Turul ciclist al R. P. Romîne*, edi
ția 1960, a constituit o importantă ac
țiune propagandistică. Inconjurînd țara 
de la un capăt la celălalt caravana ci- 
clistă a contribuit efectiv la populari
zarea sportului în peste 200 de orașe și 
sate, a strîns în jurul ei simpatia unei 
mase imense de spectatori. Zecile de 
mii de oameni care îi întîmpinau în fie
care etapă pe cicliști au luat cunoștință 
cu bucurie de succesele repurtate de 
sportivii noștri, i-au aplaudat și încu
rajat cu entuziasm pe concurenți. Ur
mărind cu emoție desfășurarea acestei 
importante întreceri internaționale, oa
menii muncii au apreciat progresul evi
dent realizat în ultimul timp de cicliștii 
romîni. Cursa a trecut prin importante 
regiuni industriale, prin sate și orașe 
de munte, prin localități cu tradiție în 
activitatea sportivă și prin altele în care 
sportul și-a făcut de curînd prieteni. 
Oferindu-le tuturor prilejul de a asista 
Ia „secvențe* din acest concurs, întrece
rea a reușit să reunească suporteri din 
diferite colțuri ale țării, să țină încor
dată atenția tuturor celor care au văzut 
— chiar și numai în treacăt — caravana 
ciclistă. Acesta este unul din marile 
merite ale „Turului ciclist al R. P. Ro
mine”.

Alergătorii străini și-au putut da sca
ma — așa după cum de altfel au și su
bliniat în declarațiile pe care ni le-au 
făcut — de hărnicia poporului nostru, 
de ritmul rapid în care se făurește vii
torul fericit al patriei noastre. Cei care 
cu ani în urmă ne-au mai vizitat țara în 
diferite ocazii au găsit locuri aproape 
complet schimbate, clădiri înșirate ca măr
gelele pe străzi altădată pline de lo
cuințe insalubre, fabrici și uzine noi, 
școli, teatre și case de cultură care nu 
existaseră. Fără îndoială că întorși acasă 
cicliștii belgieni, suedezi, iugoslavi, ger
mani și maghiari vor povesti lucrurile 
pe care le-au văzut în țara noastră, vor 
vorbi despre ospitalitatea poporului ro- 
mîii, despre belșugul și bunăstarea pe 
care le-au întîlnit aici.
Comisia din Oradea a cucerit 

locul I
Poate și fără confirmarea noastră ofi

cială cititorii și-au dat seama din re
latările făcute în cronici că pe primul 
loc în întrecerea dintre comisiile locale 
(constituite pentru primirea caravanei) 
s-a situat Oradea. Pentru prima oară 
această comisie cucerește locul fruntaș 
și eforturile pe care le-a făcut pentru 
a cîștiga întrecerea sînt lăudabile. Pa
voazarea sărbătorească a orașului, ordi
nea și disciplina exemplară care au dom
nit în tot timpul trecerii caravanei, miile 
de spectatori din tribunele stadionului 
care au asistat la sosire, patronarea e- 
chipelor de către întreprinderi etc. etc. 
au constituit argumentele care au pledat 
în favoarea acordării locului 1 acestei 
comisii. După comisiile din Focșani și 
Timișoara, învingătoare în edițiile pre
cedente, comisia din Oradea primește în 
acest an răsplata intensei sale munci. 
Pe locurile următoare s-au clasat : II. 
Comisia din Timișoara, III. comisia din 
Focșani.

Despre comportarea echipelor 
noastre

Dupi cc ne-ain ocupat în materialul 
anteridr despre formațiile noastre repre
zentative și despre cele de peste hotare 
vom continua astăzi să analizăm com
portarea formațiilor de club participante 
la „Turul R.P.R.”. Echipa clubului spor
tiv Victoria (locul V) a avut cea mai 
bună comportare în această cursă. Ea 
a reușit să depășească echipa R. P. Un

Unde mergem?
TENIS DE MASA. — Sala Dinamo, 

do la ora 17.30: R.P. Romînă (tine
ret)—U.R.S.S. (tineret), fete și băieți.

MÎINE
In Capitală

FOTBAL. — Stadionul „23 Au
gust", ora 14.15: Rapid—Farul; ora 
16: C.C.A.—Steagul roșu (cat. A). 
Teren Victoria (C.A.M.) : ora 10.30: 
Știința—Dinamo Pitești (cat. B).

TENIS. — Teren Știința, de la ora 
8.30 și 15 : Știința—Progresul; teren 
Progresul, de la ora 8.30 și 15 : C.C.A. 
—Dinamo.
, TENIS DE MASA. — Sala Dinamo, 

gare datorită valorii componențelor săi 
și îndrumării tactice pe care a primit-o 
îndeosebi în ultimele etape. D. Munteanu, 
Șt. Poreceanu, C. Moiceanu, C. Baciu 
și Eugen Mihăilă (abandonat în etapa 
a Xl-a fiind bolnav) au alcătuit o echipă 
omogenă cu multă putere de luptă.

Casa Centrală a Armatei s-a clasat pe 
locul VII. In fond aceasta era a doua 
formație a clubului deoarece patru din- 
trci cei mai buni alergători ai săi (I. 
Stoica, I. Braham, S. Duță, N. Nicu- 
lescu) împreună cu antrenorul secției, 
Ervant Norhadian, au fost selecționați 
în echipa de tineret a țării, cîștigatoarea 
întrecerii. Forma slabă a unor alergă
tori (Ion Vasile), îmbolnăvirea altora 
(Gh. Rădulescu) și nivelul scăzut la 
care s-au prezentat Gh. Ncagoc și Gr. 
Nicolae, n-au permis echipei să ocupe un 
loc mai bun. Simion Ariton, deși anonim 
în desfășurarea generală a cursei, a 
fost totuși unul dintre oamenii dc bară 
ai echipei. Ținînd scama că este vo a, 
de a doua echipă a clubului (deci de 
rezerve) nu poate fi socotită ca slabă 
comportarea pe care a avut-o în această 
cursă.

Voința I, C.P.B., Voința II și Olimpia 
Orașul Stalin au făcut față grelei în
treceri și acesta este un lucru de laudă. 
Trebuie subliniată atitudinea pozitivă 
a acestor cluburi și asociații sportive 
care au făcut eforturi pentru a fi re
prezentate la „Turul ciclist al R. P. Ro- 
mîne”. Experiența acumulată cu acest 
prilej le va fi de real folos în activitatea 
viitoare.

Arbitrajul a progresat în 
ritmul activității cicliste

Aprecierile pe care le-au făcut cicliștii 
și conducătorii echipelor străine, parti
cipante la competiție, la adresa bunei 
comportări a arbitrilor constituie un pri
lej de mîndrie. Corpul nostru de arbitri 
a progresat evident. La aceasta a con
tribuit și faptul că F.R.C. a trimis la 
importantele competiții de peste hotare 
o serie de arbitri care au învățat și îm
părtășit colegilor lor noutățile în ma
terie de arbitra] aflat cu această ocazie. 
Modul exemplar în care și-a făcut da
toria, promptitudinea cu care a alcătuit 
clasamentele (la mai puțin de o oră de 
la desfășurarea primei semietape se pri
meau file tipărite cu clasamente!) șl 
operativitatea în rezolvarea unor situații 
dificile sînt numai cîteva din calitățile 
pe care le-a dovedit corpul de orbi 
F.R.C. are datoria să sprijine în con
tinuare colegiul de arbitri pentru ca 
acesta să se mențină —• așa cum a 
făcut-o pînă acum — în pas cu dezvol
tarea activității cicliste din țara noastră*

HRISTACHE NAUM

Campionatul de fond 
al R. P. R.

Campionatul republican de fond, amî- 
nat din cauza Jocurilor Olimpice de la 
Roma, se va ține în ziua dc 9 octom
brie. Comisia dc organizare a stabilit 
ca întrecerile juniorilor să se desfășoare 
pc una din șoselele din împrejurimile 
Capitalei. In schimb, seniorii vor pleca 
și sosi din orașul Ploiești, disputîndu-și 
întîietatea pe o porțiune din șoseaua 
Ploiești—Or. Stalin. Ei vor parcurge 
170 km și vor avea de escaladat Posada 
și Timișul. Juniorii se vor întrece dc-a 
lungul a 100 km. După toate probabi
litățile, la startul campionatului se vor 
prezenta peste 150 de cicliști, dintre 
care 60 juniori.

de la ora 9.30 și 17: turneu individual 
de tineret romîno— sovietic (fete șl 
băieți).

POLO. — Ștrandul Tineretului, ora 
11 : Progresul—Știința București
(camp. rep.).

RLJGBL — Stadionul Tineretului, 
teren III, ora 10: Metalul II—Petro
lul II Pitești (camp, de calificare).' 
Teren II, ora 11 : Petrol-Chimie—C.F.R. 
Buzău (camp, de calificare). Teren III, 
ora 11,30: Aeronautica—Gloria (camp, 
de calificare). Teren Progresul, ora 
14,30: Știința Buc.—Dinamo; ora 16: 
Progresul — C.C.A. (cat A).

HANDBAL. — Teren Progresul, de 
la ora 10.30 : Progresul—Record Me-t 
diaș (f), Știința—Știința Timișoara 
(f) și C.C.A.—Rapid (m)..
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A fost stabilit programul campionatului Campionatele unionale

■

A»

■

mondial masculin de handbal în 7
In preliminarii echipa noastră

" Recent s-a încheiat în orașul Liege 
’din Belgia Congresul Federației Inter
naționale de Handbal. Cu acest prilej 
au fost luate o serie de hotărîri impor
tante privind, în special, desfășurarea 
yiitwuiui campionat mondial masculin 
de handbal în 7, care va avea loc între 
,1 șil 12 martie 1961 în R. F. Germană. 
Această ediție a campionatului mon
dial a întrunit cea mai largă partici
pare : 22 de echipe înscrise, față de 
16 la ultima ediție.

Congresul Federației Internaționale 
a stabilit că din cele 22 de echipe în
scrise 5 se vor califica direct în turne
ul final: Germania (echipa unită), 
Suedia (campioana mondială). Brazi
lia, Islanda și Japonia, care datorită 
situației geografice nu pot disputa jo
curi de baraj. Celelalte 17 echipe vor par
ticipa la meciuri sau la turnee de ba
raj. 7 formații se vor califica pentru 
turneul final, în care se vor întrece, 
deci, 12 echipe.

sindicale de atletism
intilnește reprezentativa U.R.S.S.

Iată cum se vor disputa calificările:
1. R.S. Cehoslovacă — R. P. Polonă;
2. R.P.F. Iugoslavia — R P. Ungară;
3. R. P. ROMINA — U.R.S.S.; 4. El
veția — Austria ; 5. Norvegia, Finlan
da, Danemarca; 6. Spania, Portuga
lia, Franța ; 7. Belgia, Olanda, Luxem
burg (din cadrul acestor 3 grupe se 
califică prima clasată).

Federația de specialitate din țara 
noastră a discutat cu federația sovie
tică și a stabilit ca datele celor două 
meciuri să fie I decembrie și 15 ianua
rie. Rămîne doar să se precizeze unde 
va avea loc primul meci: la Moscova 
sau la București.

Dintre celelalte hotărîri ale Congre
sului merită a fi subliniate cea pri
vind organizarea Cupei Campionilor 
Europeni la handbal în 7 pentru echi
pele feminine (organizator: federația 
din R.S. Cehoslovacă), precum și fap
tul că viitorul curs de arbitri va avea 
loc în 1961 în Suedia.

locuri în majoritatea pro- 
au participat. Printre per- 
valoare obținute se remar- 
Elvirei Ozolina la arunca-

67 DE MECIURI IN 11 ZILE IN CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI PE GHEATA
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In orașul Krasnodar s-au desfășurat £ 

timp de cîteva zile campionatele uniona-4- 
le sindicale de atletism, în cadrul cărora Ț 
au evoluat și numeroși sportivi partici-T 
panți la Jocurile Olimpice de la Roma.j 
Aceștia au obținut rezultate bune, ocu-4- 
pînd primele 
bel or la care 
formanțele de 
că rezultatul
rea suliței. Ea a cîștigat această probă 
cu 58,17 m al doilea rezultat mondial 
obținut vreodată la această probă. După 
cum se știe, recordul mondial îi aparține 
cu 59,55 m. In cursa de 100 m, Vera . 
Krepkina a obținut 11,9 sec., rezultat cul
care ea a ocupat primul loc. Valerii Bru-^. Redăm mai jos cîteva cifre 
mei, după o luptă strînsă eu V. HoroWf oglindesc succesele îruegisirate 

r Tf>portul chinez in cei 11 ani de la
Iov, a cîștigat prob, de săritură îa ™»l-Tc|amarea R. p. Chineze: 
țime eu 2,11 m. Iată alte rezultate în-4"

Nu de mult s-au desfășurat la Ri
mini, în Italia, lucrările celui de al 
44-lea Congres al Ligii Internationale 
de hochei pe glieață, la care au fost 
reprezentate 25 de țări. Cu acest pri- 
Jej, Liga a aprobat unele modificări 
în statutul și regulamentele sale, a 
admis afilierea Bulgariei și Coreei de 
Sud (cu care numărul țărilor afiliate 
sa ridicat la 27), a ratificat o serie 
de modificări în regulamentul de joc, 
care vor intra în vigoare în actualul 
sezon etc-

O mare parte din discuții a fost a- 
fectată problemei campionatului mon
dial și european din 1961- Delegatul 
federației elvețiene a citit un raport 
asupra organizării campionatelor, care 
vor avea loc în Elveția, la Geneva și 
Lausanne, între 2 și 12 martie. La 
această ediție și-au anunțat participa
rea 18 țări. Termenul de înscriere 
expiră la 1 decembrie a.c-, iar pînă

la 1 ianuarie 1961 țările trebuie să 
confirme participarea definitivă. Con
gresul a stabilit că federațiile pot face, 
pînă la 15 februarie 1961, schimbări 
în listele de jucători anunțați. Progra
mul complet al jocurilor va fi alcă
tuit la 15 ianuarie la Geneva. Noua 
formulă de disputare prevede 67 de 
meciuri care vor permite clasificarea 
echipelor de la primul pînă la locul 18-

Cu ocazia congresului au fost sta
bilite diferite turnee ale tarilor parti
cipante la campionate. Astfel, echipa 
Canadei va susține în Europa o serie 
de meciuri înaintea campionatului: 30 
ianuarie în Norvegia, 1—8 februarie 
în Suedia (4 jocuri), 8 februarie în 
Finlanda, 8—15 februarie în U.R.S.S. 
(3 jocuri), 15—24 februarie în Ceho
slovacia (5 meciuri), 24 februarie în 
R.D.G-. 26 februarie în RF.G., 28 fe
bruarie în italia.

PE SCURT
în turneul in
ia Marianske 
se află marele 
Pachman cu

9 După 12 runde, 
tf ațional de șah de 
Lozne, pe primul loc 
maestru cehoslovac 
7*/2 p, urmat de Trifunovici (Iugosla
via), Filip (R. S. Cehoslovacă), 
Lehmar (R. F. Germană) și Eisinger 
(R. F. Germană) — toți cu cîte 7 p. 
Șahistul romîn T. Ghițescu a acumu
lat 6‘/2 p și are o partidă întreruptă 
pentru a doua oară cu șahistul iu
goslav Jansa.

• T.urul delist al Bulgariei a con
tinuat cu desfășurarea etapelor a VI-a 
și a VII-a. Cea de a Vl-a etapă 
(Burgas—Varna, 140 km) a revenit 
ciclistului bulgar Dimităr Koțev, ur
mat de Durnez (Belgia) și Ampler 
(R. D. Germană) — sosiți în același 
timp. După această etapă, pe pri
mul loc în clasamentul general a 
trecut rutierul Ampler. Pe distanța 
Varna—Silistra (170 km) s-a desfă
șurat cea de a Vll-a etapă a acestei 
competiții internaționale. Victoria în 
etapă a fost obținută de către ciclis
tul belgian Lebout cu timpul de 
4 h 29:02, urmat de Rrdningen (O- 
landa) în 4 h 29:33. In clasamentul 
general individual continuă să con
ducă Ampler, iar pe echipe, pe primul 
loc se află selecționata cicliștilor bul
gari.

dionul White City din Londra, atle
tul australian Herb Elliot, campion 
olimpic la J. O. de la Roma, a cîști- 
gat proba de I milă, realizînd perfor
manța de 3:59,8. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Michel Bernard 
(Franța) — 4:01,6 și Gordon Pirie 
(Anglia) — 4:03,0. Alte rezultate: 
120 yarzi garduri: Gardner (Jamai
ca) 14,4 sec. 100 yarzi plat: Radford 
(Anglia) 9,9 sec.;
Bragg (S.U.A.) 4,60 
Ridgway (Australia)

prăjină: Don
m; înălțime: 

2,03 ni.

campionatele de

• Echipa de handbal A. S. K. Vor- 
wârts Berlin, campioana R. D. Ger
mane, a plecat într-un turneu în R. P. 
Chineză. Handbaliștii germani, . „ ' vor
evolua în mai multe orașe din R. P. 
Chineză, printre care Pekin, Canton 
și Șanhai.

® In continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în R. P. Chineză, echipa 
selecționată masculină de tenis de 
masă a Suediei a întîlnit la Pekin re
prezentativa orașului. Jucătorii chi
nezi au terminat învingători cu sco
rul de 5—2. Pînă în prezent jucătorii 
suedezi au susținut cinci întîlniri, obți
nută o singură victorie.

• Au luat sfîrșit 
atletism ale R. P. Chineze. In ultima 
zi a întrecerilor atleta Cen Fen-tun a 
stabilit un noii record al țării sale la 
pentatlon — 4.415 puncte (vechiul re
cord îi aparținea tot ei și era de 
4.376 p.). lată rezultatele obținute de 
ea: greutate: 10J99 m, înălțime: 172 
m, 200 m: 27,2 sec., 80 m.g. 11,5 / 
lungime 5,41 m.

Aspect de la o întrecere atletică desfă șurată pe stadionul din Pekin
* —----

6 orașe ale Chinei Populare 
înființate in ultimii ani jnsti- 
cultură fizică: Pekin, Șanhai, 
Cendu, Sian și Uhan. De ase- 
în numeroase orașe ale țării

care 
de 

pro-

registrate In această competiție: FEMEI: î. * ^ud trecut. la Pekin a fost dat 
disc: E. Kuznețova 52,26 m ; 400 m : 
G. Semenenko 55,4 sec ; 80 m. g. : Ko- 
șeleva 11,1 sec.; săritură in înălțime : 
Taisia Cencik 1,70 
gime: L. Radcenko 
6,13 m; aruncarea 
Tîșkevici 15,22 m.
lurii Konovalov 10,5 sec., L. Barteniev4
10,6 sec.4 5000 m: Piotr BolotnikovI 
14:13,2; aruncarea greutății: V. Lipsnisî 
17,48 m ; 800 m: V. Savenkov 1:50.8 : 
400 m. g. : P. Sedov 51,5; săritura 
lungime: Igor Ter Ovanesian 7,68 m;-4 
aruncarea discului: K. Metsur 54,85 m:X?‘ apărare' se bucură 
200 m: I. Konovalov 21,7 sec., L. Bar- f popularitate în rîndurile 
teniev 21,8; 3000 m obstacole: N. Soko-f Normele acestui complex 
lor 8:49,4; aruncarea ciocanului: fost trecute de peste 10
Kolodii 65,39 m. tineri și tinere.

în folosință un mare stadion cu o 
capacitate de 80.000 locuri. Pe acest 
mare complex sportiv s-a desfășurat 
în toamna trecută prima spartachiadă 

m • săritură in lum-lPe întreaga Chină la care s-au 
6,25 m, V. Krepkina±trecut 1L000 de tineri

T nere. 
greutății: Tamara T
BĂRBAȚI: 100 m:-^ • Dacă în perioada 1936—1948 

fost doborîte doar 7 recorduri națio
nale de atletism. în cadrul primei 
spartachiade pe întreaga Climă au 
fost stabilite 844 de noi recorduri la 
diferite discipline sportive.

• Complexul „Gata pentru muncă 
și apărare'

în- 
ti-

au

de o mare 
tineretului, 

sportiv au 
milioane de

• în 
au fost 
tute de 
Șenian, 
menea, 
funcționează școli superioare sportive, 
care pregătesc cadre calificate pe tă- 
rîm sportiv.

• Mișcarea sportivă din R.P. Chi
neză se mindrește cu campioni de 
mare clasă. Jucătorul de tenis de 
masă Iun Ruo-tuan este primul sportiv 
chinez care a cucerit un titlu de campion 
al lumii. Halterofilii lluan [ian-hoi, 
Cen Țin-kai și Ciao Țin-kui au reali
zat performanțe superioare recorduri
lor oficiale mondiale.

• Numeroși sportivi chinezi au a- 
tins o măiestrie ridicată, fiind distinși 
cu titlul de maestru al sportului. In 
prezent, în R.P. Chineză există aproape 
1500 maeștri ai sportului, iar un nu
măr de aproape 300.000 sportivi au 
gradele I, II și III de clasificare.

SEMIFINALISTELE
„CUPEI U.R.S.S.”

Spartak Erevan 4—0, Admiralteeț Le
ningrad-Belarus Minsk 3—0.

•
2
2
3
1
0

cadrul ultimelor trei meciuri 
de finală ale „Cupei 

s-au înregistrat următoarele 
Vilnius—Șahtior

In 
sferturile 
U.R.S.S." 
rezultate: Spartak 
Stalino I—2, Torpedo Moscova—Di
namo Moscova 2—0, Dinamo Tbilisi— 
Șirak Leninakan 5—1. Echipele învin
gătoare, cărora lf se adaugă S.K.A. 
Odesa, calificată anterior, vor evolua 
în continuare în cadrul semifinalelor, 
programate pentru zilele de 26 și 27 
octombrie — la Moscova. Finala va 
avea loc la 30 octombrie tot în capitala 
U.R.S.S.

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ETAPEI 
FINALE A CAMPIONATULUI UNIU

NII SOVIETICE

S-au încheiat jocurile din tur 
cadrul celorlalte grupe finale ale 
pionatului U.R.S.S. In turneul 
tru locurile 7—12 s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate: Daugava Riga- 
Dinamo Tbilisi 1—1, Spartak Moscova-

și în 
cani-
pen-

Oinamoviada de atletism de la Budapesta
BUDAPESTA, 30 (prin telefon'). — 

Vineri au început pe 
capitala R. P, Ungare

Nepstadion din 
întrecerile ma-

de democrație populară. In prima zi 
de concurs — în nocturnă — au fost 
înregistrate rezultatele : BARBAȚ1:
100 m: Prokoroionski (U. R. S. S.) 
10,3 sec.; 800 m: Szentgaly (R.P.U.) 
1:54,0; 5.000 m: L. Kovacs (R.P.U.) 
14:18,0; 4x400 m: R. D. Germană 
3:13,7; 200 mg: Aretenko (U.R.S.S.) 
23,9 sec.; lungime: Goreeaiev 
(U.R.S.S.) 7,35 m ; FEMEI : 100 m: 
Itkina (U. R. S. S.) 11,6; înălțime: 
Lenske (R.D.G.) 1,63 m; disc : Nem
cova (R. S. Ceh.) 51,61 m.

Concursurile continuă sîmbătă
duminică cînd vor lua parte și atleții 
clubului Dinamo din București (Zoltan 
Vamoș, Andrei Barabaș, C-tin Gre- 
cescu, Florica Greccscu, Elisabeta 
leodorof etc.).

Și

larelui concurs atletic internațional 
care participă atleji ai cluburilor Di- 
naino din Uniunea Sovietică și țările zr~ — — ------ ------------- •—

5 4
5 3
5 2
5 0
5 1
5 1

Admiralteeț
Dinamo Tbilisi 
Spartak Moscova 
Daugava Riga 
Spartak Erevan 
Belarus Minsk

Iată ultimele jocuri 
turneul pentru locurile 13—18: Kairat 
Alma Ata—Pahtaktor Tașkent 
Avangard Harkov—Șahtior
3-0.

1 
o
1
2
3
4

s
B
3
3
2

ale turului din

1—0. 
Sta li no

samentului se află echipa Servette din 
Geneva, care a acumulat punctajul 
maxim: 12. Pe locurile următoare se 
găsesc Zurich (9), Basel, Young Boys, 
Young Fellows, Chaux de Foods 
toate cu cîte 8 p. Iată rezultatele e- 
tapei a Vl-a: Chiaso—Servette 1-3,
Grasshoppers-Chaiix de Fonds 1-5, 
Grenchen-Fribourg 2-2, Lausanne- Ba
sel 3-1, Lticerna-Zurich 1-1, Young 
Boys-Biel 3-3, Young Fellows-Winter- 
tur 3-1.

Avangard Harkov 
Șahtior 
Zenit 
Kairat
Aripile Sovietelor <> 
Pabtaktor

Clasamentul definitiv 
tulul va fi cunoscut la
tind va lua' sfîrJit această

al
23

3
3
3
2
1
1

1 
1 
o 
o
1
1

1 
1
2
3
3
3

5
5
5
5
5
5
campiona- 
octombrie, 
competiție.

LIDERUL ÎNVINS 
IN CAMPIONATUL POLONEZ

In cea de a XVII-a etapă a campio
natului polonez Legia Varșovia, lider 
al competiției, a pierdut cu 2—1 în 
fața Wislei Krakovia. Alte rezultate: 
L.S.K.—Polonia 
Szczecin—Polonia 
Gwardia
1- 3,
2- 1, 
1—0. 
șovia 
Odra

Bytom 1—1, Pogon 
Bvdgoscz 4—1,

Varșovia—Gornik Zabrze
Ruch Cliorzow—Lechia Gdansk 
Odra Opole—Stal Soșnowiec
Continuă să conducă Legia Var- 
cu 23 p. urmată de Ruch — 22, 
și Gornik — cu cîte 20 p.

A XVII-a ETAPA IN R.D. GERMANA

Rezultate tehnice: VorwAsts Berlin— 
Rotation Leipzig 3-0, Motot Zwickau— 
Empor Rostock 0-1. Motor Jena— Che- 
mie Zeitz 6-0, Lokomotiv Leipzig— 
Fortschritt Weissenfels 3-1, Chemie 
Halle—Einheit Dresda 1-2, Aufbau 
Magdeburg—Dynamo Berlin 0-0, Akti- 
vist—Wismut 
clasament: 
Zwickau 23, 
Aufbau 20 p.

Karl Marx Stadt 3-0. In 
Vorwărts 26 p., Motor

Lokomotiv Leipzig 22,

SERVETTE CONDUCE IN CAMPIO
NATUL ELVEȚIAN

După consumarea a șase etape, în 
£âni£*2Balnl Siyejian în fruntea cla-

• A doua etapă a campionatului 
spaniol s-a încheiat cu următoarele i't- 
zultâte: Valencia-Sevilla 6-0, Elctîe- 
Real Madrid 3-4, Real Sociedad—Sa- 
ragoza 2-2, Atletico Madrid-Mallorca 
2-1, Santander-Ovideo 3-0, Atletico

Bilbao-Valladolid Betis-Barce-
lona 1-3, Espanol-Granada 3-1. Valen
cia, Barcelona și Real Madrid au a- 
cumulat cîte 4 p.

• In cadrul primului tur al „Gupei 
campionilor europeni” F.G. Barcelona 
a întrecut în primul meci pe campioana 
Belgiei, S.K. Lierse, cu 2-0 (0-0), iar 
la Edinburg, Benfica (Portugalia) a 
obținut o surprinzătoare victorie în 
fața campioanei Scoției, Hearst of 
Midlothian: 2-0.

• In competiția rezervată echipelor 
cîștigătoare ale cupelor naționale, la 
Glasgow, Rangers a întrecut cu 4-2 
(0-1) echipa Ferencvaros din Buda
pesta.

întîlniri internaționale amicale: Țara 
Galilor—Irlanda 3-2, Austria—R. P. 
Ungară (selecționate B) 2-2, Anglia— 
Irlanda (amatori) 3-2, Roma-Munchen 
1860 6-1, Olanda-Saar 3-1, Tatran 
Pre:ov—Dynamo Berlin 4-2, Dynamo 
Praga—W.A.K. Viena 1-1. Anglia— 
Danemarca (juniori) 5-1.
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ZAMFIR, 
datele și

De necrezut, dar 
vărat! Fotbalul a 
prezent ieri pe patinoar.

Mariana Nagy și Gabor Vida intr un spectaculos 
exercițiu de echilibru și... forță.

Foto: B. Ciobanu

11 metri 
din bară, 
reluată de 
a tras, cl 
dintre co- 

bineîn-

găsit parteneri la înălți- 
Un singur regret: 

să dan- 
atît 
Și

adversar, 
care nu 

po- 
„decît" de... 11 ori.

Antrenorul de scrimă se apără.,.

acest timp, solista
1 a ansamblului, 

Nagy, dublă

E drept, cu mai \
vreme în urmă. \1

anii 1918—1928 a y

un
meci, neputîn- 

jocul U?

n-â
—tie
ca și toate 
excelentei 
întrunește 
pentru a
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La 12 ani, maestru
al sportului din U.R.SJS

In sala de sport din str. 
Mendeleev era ieri diminea
ță multă animație. Mai alps 
foarte mulți tineri și ti
nere. Motivul? Se antrenau 
speranțele tenisului de ma
să sovietic care evoluează 
cu înc^oere de azi în sala 
Di nan. Cum am intrat în 
sală, atenția m;-a fost a- 
trâsă la una din mese, unde 
un spiriduș de fată, cu 
două funde mari și albe 
prinse în părul blond, 
iaca minge după minge. 
Fetița vioaie care juca cu 
o pasiune caracteristică ti- 

decît 
vîrstă 
tînăr 

din

nereții nu era alta 
Laima Balaișite, în 
de... 12 ani cel mai 
maestru al sportului 
U.R.S.S.
,.L'a locuiește la Vilnius 
și este campioana de se
nioare a Il.S.S. Lituaniene", 
ne-a satisfăcut prompt cu
riozitatea, antrenorul sovie
tic 1. ,S. Lihterman. E un 
copil foart' bun și pasiu
nea pentru acest sport a 
căpătat-o de la mama sa, 
tot jucătoare de tenia de 
masă, caic îi este de altfel 
și ăiilrenoare.

De, micuța campioană 
lituaniană am aflat încă de

Curiozități pugilistice
• Printre recordurile de 

longevitate pugilislică poa
te fi citat Cv* al 
Mendoza, care a 
regularitate ti Tip 
ani ! Un alt caz 
îl oferă negrul 
Rosebud, care, în 1916. la 
New York, la vîrsta de 64 
de ani, a susținut un meci 
cu IL Johnson, în etate de 
45 de ani, cîștigînd prin 
K.O. în repriza a 4-a.

• Cele mai multe victo
rii prin K.O. din istoria 
modernă a boxului le-.a ob
ținut Young Stribling, li
nul din boxerii renumiți 
în urmă cu 30 de ani. El a 
încheiat prin K.O. 127 
meciuri !

• In meciul disputat 
ziua de 17 aprilie 1909, 
Circul de iarnă din Paris, 
Joe Jeanette a fost la po
dea de... 27 de ori! Ceea 
ce n:i l-a împiedicat să 
cîștige în cele din urmă 
prin K.O. în repriza a 49-a, 
în fața unui 
Sam Mac Vea, 
făcuse cunoștință cu. 
deaua 

anul trecut, cina, cu pri
lejul unui turneu a] sporti
vilor rom mi la Moscova, 
Laima a făcut multe clipe 
grele chiar primelor noas
tre jucătoare. Intr-adevăr, 
așa cum am văzut-o la an
trenament, tînăra reprezen
tantă a tenisului de masă 
sovietic promite să ajungă 
o jucătoare cu renume.

CT. C.

...duminici 18 Mptem- 
brie, înir-an med din 
campionatul de fotbal al 
regiunii Brăila, Progresul 
Brăila—Tractorul Tecuci, 
s-a înregistrat scorul de— 
17—0?

...renumita sportivă 
sovietică Nina Ponoma
reva, campioana olimpi
că la aruncarea discului, 
a debutat in atletism 
ca... alergătoare de cros? 
In 1948, la vîrsta de 19 
ani, participînd pentru 
prima oară la o întrece
re sportivă, ea a ocupat 
locul al IlI-Iea la crosul 
orășenesc din Esentuki. 
pe distanță de 500 de 
metri.

...la Budapesta a fost 
realizat filmul .Mănuși
le grele", in care este 
descrisă prodigioasa ca
rieră sportivă a 
campion olimpic 
Laszlo Papp ?

Desen de GRAD

Cunoașteți 
regulamentul de fotbal?

Un jucător din 
A este surprins în 
de arbitrul jocului. Unul 
din fundașii echipei li 
execută extrem de puternic 
lovitura liberă acordată de 
arbitru și mingea intră di
rect în poarta adversă, sub 
privirile consternate ale 
portarului, care alunecase 
in momentul în care sărise 
să intercepteze balonul. 
K gol ?

Lovituri liberă indirectă 
imediata apropiere a 

porții echipei A. Unul din 
înaintașii echipei B trage, 
portarul se dl la o parte 
pentru a lăsa să treacă 
mingea direct — în care 
cai punctul bineînțeles n-ar 
fi valabil — dar mingea 
fi atinge totuși copul 

! intră în poartă. E gol ?

...Georges Roland, cam
pionul de tenis de masă 
al Belgiei, este în viața 
de toate zilele un cunos
cut... astronom ? El a 
descoperit acum cîțiva 
ani o cometă, care poar
tă de-atunci numele de 
.cometa Roland". Tn re
vanșă, clubul sportiv din 
care Roiand face parte 
se numește acum „Clu
bul sportiv Cometa" I

.„discobolul sovietic V. 
Kompaneiț este și un ex
celent halteotil ? Deși are 
ta activ o performan
tă de 425 de kilogra
me. el va rămlne totuși 
credincios probei de a- 
runcarea discului unde 
cu rezultatele sale 
peste 55 de metri, are 
totdeauna un cuvînt

La prima repetiție a ansamblului maghiar pe gheață
De vorbă cu cîț.va protagoniști din „Așa s-a născut dragostea

in cunoscut revista pe gheață „AȘA S-A NĂSCUT DRAGOSTEA" îi 
înainte de a o vedea. Lectura programului, și a textului prezentării, 
ne-a dezvăluit captivantul subiect al acestui spectacol. Dar cum rela

tarea unui film sau a unei piese de teatru reprezintă doar o imagine eu totul 
palidă a originalului și cum, la urma urmei, dragostea nu poate fi povestită 
ci numai redată ds înșiși eroii ei, ne-arn grăbit ieri să-i vedem pe artiștii 
budapestani sosiți joi în Capitală, la prima lor evoluție pe scena de gheață.

Tn timp ce menuetul 
își depăna ritmul legănat, 
întruchipat fiind de 15 
grațioase perechi, într-un 
colț o sportivă într-un 
costum negru, făcea pi
ruete la nesfîrșit cu e 
mare măiestrie. Este greu 
să oprești un... perpe- 
ttiuin mobile. Am așteptat

rota- 
parcă 
apro- 
Falsă

deci ca „titirezul" 
sfîrșească singur 
ții le. Le prelungea 
înadins, bănuind 
pierea reporterilor, 
impresie. Patinatoarea su
plă pe care o admirasem 
minute în șir, a stopat 
brusc la „rampă", aștep- 
tRid să fie întrebată. 
Răspunsurile? Iată-le în 
rezumat:

Eszter Jurek; 23 ani; 
campioană mondială uni
versitară la 17 ; 
campioană a R. 
gare; interpreta 
legendarei zeițe 
pasionată de sport și de 
artă.

1956) era în- 
trei parteneri 
Vida, Miklos 

și Laszlo

Tn
nr.
Mariana 
campioană europeană și 
de două ori medaliată la 
Jocurile Olimpice de iar
nă (Oslo 1952 și Cortina 
d’Ampezzo 
cadrată de 
— Gabor 
Kuharowicz
Boldog — cu care retușa 
pe rînd diferitele sale ro
luri. Un minut de răgaz.»

...renumitul fotbalist 
brazilian Didi, care de 
un an de zile făcea par
te din lotul lui Real Ma
drid, s-a reîntors în pa
trie, la clubul său Bota- 
fogo ? La Real Madrid 
el n-a jucat decît 
singur 
du se încadra în 
niei de atac.

...In anul 1912 
în țara noastră 
7 echipe de fotbal ? Șase 
echipe activau la Bucu
rești și una la Ploiești. 
Dintre echipele bucureș- 
tene, trei erau formații 
ale liceelor „Gh. Lazăr", 
„Matei Basarab" și „Mi- 
hai Viteazul".

V. GEGEA, ARAD. - 1) 
Birtașu apără acum poarta 
echipei C.t.R. Roșiori din 
categoria B. - 2) Arbitrul 
face parte din joc. Dacă 
mingea îl lovește pe arbir 
tru și intră . în gol... e 
gol ! Dar, firește, nu dorim 
o asemenea fază nici unuj 
arbitru ! Dacă mingea ri
coșată din arbitru iese în 
aut, lovitura va. fi execu
tată de un jucător al e- 
chipei adverse celeia din 
care face parte jucătorul 
care a atins ultima oară 
balonul. — 3) Cu prilejul 
sesiunii de la Roma, din 
timpul Olimpiadei, I.A.A.F. 
a. omologat o serie de re^ portari după 1944. 
corduri stabilite în cursul 
acestui an, printre care 
și săritura de 1,85 m. a 
lolandei Balaș. Ultimul ei 
record mondial, 1.86, sta
bilit ,cu puțin timp îna
inte de începerea Jocu
rilor Olimpice, n-ă fost 
luat încă în discuțje, dar 
și acest record, .............
celelalte ale 
noastre atlete, 
toate condițiile 
fi omologat.

CICERONE 
SIBIU. - lată 
locurile de naștere ale ce
lor trei fotbaliști pe care

— Se împlinesc aproa
pe zece ani de clnd...

— ...de cînd mă aflam 
în îneîntătoarea Poiana 
Stalin și cuceream pri
mul meu mare succes in
ternațional, titlul de cam
pioană mondială universi
tară, ne-a continuat fraza 
Mariana. Făceam pereche 
cu fratele meu. Dar el 
a părăsit patinajul de 
performanță de dragul 
noii sale pasiuni, medi
cina. Și iată-mă singură. 
Sînt bucuroasă

Localitatea Olimpia se 
află situată tn partea de 
vest a Peloponezului, la a- 
proape 10 km de țărmul 
mării Ionice, la confluenta 
fluviului Alfen cu torentul 
Cladeos.

Txi origine, așa cum este 
descris pe larg în lucrarea 
„ Șapte monumente celebre 
ale arhitecturii antice” a ar- 
hitecfilor Georgeta și Traian 
Chifulescu, Olimpia era un 
centru pur religios, de im
portantă locală. Apoi, faima 
sa a crescut prin organi
zarea Jocurilor Olimpice.

Olimpia, un 
muzeu, a devenit astăzi un 
important centru turisticul

11 simpatizați în mod deo
sebit : Gh. Constantin :
București, 14 decembrie 
1932, Niculae Tătaru : 
Sibiu, 16 decembrie 1931, 
Cornellu Popa : Iași, 19 
martie 1935.

ALEXANDRU ȘTEFA- 
NESCU, BUCUREȘTI. - 
E greu de stabilit un cla
sament ai celor mal buni 
_____ . . Prefe
rințele mele se îndreaptă, 
în ordine, spre următorii 
6 portari : 1. Voinescu, 2. 
Toma. 3. Valentin Stănescu, 
4. Crîsnic, 5. Mîndru, 6. 
Markl. Dar e un clasa
ment pe care l-ar putea 
contesta alți portari care 
au evoluat în această pe
rioadă. De pildă, jiu știm 
ce părere va avea despre., 
părerea noastră Traian 
Ionescu, actualul antrenor 
al echipei Dinamo Bucu
rești, și el un bun portar 
la vremea iul !.

GH. DRINOVAN, LUGOJ. 
— U.T.A. a cîștigat campio
natul țării la fotbal în 

ine.
n-am reușit încă 
sez cu nimeni 
bine ceardașul. 
însă sper să nu vă 
ziluzionez.
mă leagă 
amintire 
notă.

Greciei. An de an poposesc 
acolo zeci și zeci de mii 
de turiști din toată lumea 
Gloria sportivă a acestei 
localități s a stins insă <le 
multe veacuri... Dar iată, 
că peste cîfiva ani, nume
le Olimpiei va intra din 
nou in actualitatea spor
tivă. In anul 1965 se îm
plinesc 3.000 de ani de la 
înființarea Jocurilor Olim
pice. In vederea acestei im
portante aniversări, Comi
tetul Olimpic al Greciei a 
cerut C.I.O. să i aprobe să 
organizeze, în mod simbolic, 
• mare manifestafie atle- să care, fără discuție, se 
tied internațională. Con- va bucura de un binemeri-
cursurile urmează să aibă lat succes...

anii 1946-1947, 1947-1948 șt 
In 1954. Deci : de 3 ori. - 
2) Nu e nici o legătură de 
rudenie între Tătaru de la 
C.C.A. și jucătorul cu a- 
celași nume de la Cor- 
vinul Hunedoara. — 3) Pri
mul meci de fotbal dintre 
Romînla și Cehoslovacia a 
avut loc în 1923, la Cluj. 
Cehoslovacia a cîștigat cu 
6—0. De altfel, înainte de 
1944 nram repurtat nici o 
victorie asupra echipei re
prezentative ' - - -
Cehoslovaciei.
s-a spart la 4 Iulie 1948 
la București : am învinș 
cu 2-1.

ALEXANDRU MIMET. 
ODORHEI. - Cele 5 lovi
turi de la 11 metri de fie
care echipă, executate in 
ultimul timp la unele com
petiții amicale, la sfîrșitul 
unul meci, reprezintă doar 
un mijloc de a departaja 
două echipe aflate la ega
litate. După cum am mai 
arătat, în asemenea cazuri 
lovitura apărată de portar

Secretul ni La destăinuit 
conducătorul ansamblului, 
Janos Krajcsouits.

— II vedeți pe tîriărul 
acela ? Este
noastră, Gyula Jelfy, un 
talent deosebit.

fost ușor să-l srnul- 
fotbalului. Era ju- fi

în echipa Vasas. Și f
pasionat. Aproape y

nior 
încă 
trei ani fie-am... luptat cu C| 
el. Dar am învins. Și sînt y 
convins că spectatorii na \
vor regreta zelul nostru, f |
O veți vedea... A

Dar Istvan Rrajcsovits l
a uitat un singur amă- C 
nunt. Și el a fost fotba- |(
list, 
multă 
între 
jucat la același club, Va
sa s. A fost de 27 ori 
lecționat în echipa de 
neret a Ungariei, iar 
tre anii 1949—1950 a 
cupat funcția de secretar /
general al Federației de \
fotbal. Și totuși, patina- S
jul artistic La cucerit și pe J
el. Să aibă oare farmece j
mai tari ca fotbalul ? (
Premiera ne v<a da ras- r<
punsul... /

Ioc la Olimpia, chiar tn in
cinta anticului stadion 
(care bineînțeles, va fi rea- 
menajat). Ele vor fi des
chise numai bărbaților 
vechea Eladă femeile 
erau admise la J.O. 
măcar ca spectatoare, 
,,legea* aceasta nu va 
fi respectată acum!) ți vor 
cuprinde probele atletice 
care existau și in progra
mul J.O. antice: proba de 
viteză (stadiul), arunca
rea discului, aruncarea su
liței etc.

Este o inițiativă frumoa-

sau care nimerește bara se 
consideră ratată, mingea 
nemaiputînd fi reluată. 
In timpul jocului însă, 
mingea respinsă de portar 
poate fi reluată de oricare 
jucător (inclusiv cel care 
a executat lovitura). Dacă 
însă La executarea unei lo
vituri de la 
mingea revine 
ea nu poate fi 
jucătorul care 
numai de unul 
echipierii săi sau 
țeles de un adversar mai f,
iute de picior ! E surprin- \
zător că un jucător — fie S
și din campionatul regio- r
nai ! — nu cunoaște în așa \
măsură regulamentul îneît /.
— așa cum spuneți dv. că II
s-au petrecut lucrurile în y
meciul Avîntul Odorhei — C l
Avîntul Comand — execu- C
tînd un penalti și găsin- f
du-se din nou în posesia V
balonului respins de por- g
tar, a ezitat să tragă din I
nou în poartă de teamă j
că golul nu e valabil, cău- 
tînd un coechipier căruia

“ \ paseze mingea ! In y 
orice caz, bine că a tras C;
pînă la urmă, Golul e g
perfect valabil. Il


