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Pe calea creșterii continue
a bunăstării poporului

’ I ----------L=Z=-----t ...............■-------------------------

b COMUNICATUL, s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului în întreaga țară. 
' Strmși în jurul aparatelor de radio sau a difuzoarelor — fa cluburi, în 
< piețe publice, la răspîntii de străzi sau acasă — oamenii muncii au 
. ascultat joi cu deosebită bucurie și satisfacție Hotărârea partidului și 
' guvernului cu privire la îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al 
‘ celor ce muncesc.
; Luptând cu avînt pentru traducerea în viață a politicii partidului, po

porul nostru s-a convins prin propria lui experiență de viață că Partidul 
I Muncitoresc Romîn nu cunoaște țeluri mai înalte decît slujirea devotată 
j! a intereselor fundamentale oile celor ce muncesc. Recenta Hotărîre a 
ij G.G. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. oglindește încă odată 
I consecvența cu care partidul nostru asigură creșterea continuă a bună- 
ț stării poporului muncitor. Căci, în ultimii ani, ca urmare a dezvoltării
I torțelor de producție, a creșterii productivității muncii șl a venitului na- 
il {Ionel, partidul și statul nostru au luat un șir de măsuri de sporire a ve- 
li niturilor oamenilor muncii; au fost mărite salariile muncitorilor, ingineri- 
l| lor și tehnicienilor, cadrelor didactice, medicale și funcționarilor, precum 

și pensiile; s-a introdus alocația de stat pentru copii; a fost desființat 
sau redus simțitor impozitul pe salarii; s-au făcut importante reduceri de 

'țuri de care a beneficiat întreaga populație. La acestea se adaugă 
ferea importantă a cheltuielilor statului pentru satisfacerea, gratuit 

.. cu plată redusă, a diferitelor nevoi social-culturale ale populației.
y1 Și iată acum o nouă măsură menită să contribuie la ridicarea nive- 
j'< lului de viață al celor ce muncesc din patria noastră: creșterea salariilor 
i, muncitorilor, cadrelor didactice și medico-sanitere. al altor cadre de 
i' (Continuare tn pag. a 2-a)
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Festivitatea de premiere a primelor trei 
echipe de fotbal din campionatul 1960-1961
Ieri seară, în sala de ședințe a 

U.C.F.S., a avut Ioc festivitatea de 
premiere a echipei campioane la 
fotbal și a formațiilor clasate pe 
locul 2 și 3 în campionatul pe 
I960—61. Eu ocazia festivității, tov. 
Al. Plntea, vicepreședinte al fede
rației de fotbal, a înmînat echipei

C.C.A. o cupă drept răsplată for
mației campioane, tricourile de cam
pioni și insignele, iar echipelor Di
namo și Rapid insigne.

In încheiere tov. Miron Olteana, 
vicepreședinte a'l U.C.F.S., a felicitat 
în numele biroului Consiliului Ge

neral al U.C.F.S. pe jucătorii an
trenorii și conducătorii echipelor 
premiate.

In fotografie tov. Al. Pintea pre- 
dînd cupa jucătorului Apolzan, că
pitanul echipei C.C.A., campioana 
R.P.R. pe anul 1960—61.

Echipa de pentatlon modern a 
R.P. Romîne a realizat un fru
mos succes clasîndu-se pe pri
mul Ioc in campionatele R. P. 
Polone. (Citiți amănunte despre 
acest concurs in pag. a 6-a)

Citiți in pag. a III a-.

ÎNVĂȚĂMINTELE CAMPIONATULUI

DE FOTBAL 1960-1961

Un puternic imbold 
în muncă

...întreprinderea de panificație „Pi- 
on-ierul". In fața cuptoarelor, meșterii 
brutari așteaptă o nouă șarjă de pli
ne. Peste cîteva clipe, franzelele au
rii și fierbinți sînt rînduite în rastele 
pentru a iua drumul centrelor de des
facere. In acest scurt răgaz, munci
torii brutari citesc în amănunțime Ho
tărîrea partidului și guvernului pe 
care au ascultat-o de cu seară la 
radio. Pe chipurile lor vezi satisfacție 
deplină, multă însuflețire.

— Sîntem bucuroși că industria pa
nificației și nrorărituilui figurează în 
Hotărîrea cu privire la majorarea sa
lariilor muncitorilor — ne spune tî- 
nărul cocător Gheorghe Chiriță. A- 
ceastă nouă dovadă a grijii părintești 
pe care ne-o poartă partidul, consti
tuie pentru noi un puternic imbold în 
activitatea de zi cu zi.

— Ne vom strădui cu și mai multă 
tragere de inimă să punem în prac
tică experiența dobîndită în concursul 
„Pentru pîinea de cea mai bună ca
litate" — ține să ne declare fotba
listul Gheorghe Pavel, de la recepție.

Cuvintele însuflețite găsesc apro
bare deplină în rîndul celorlalți mun
citori brutari... Și munca continuă 
cu mai mult elan, cu mai mult spor.

★

muncă pentru a-mi aduce contribuția la 
formarea unor cadre didactice de nădejde 
ale mișcării de cultură fizică și sport 
din Republica noastră dragă.

ION MOTROC
asistent la catedra de jocuri sportive 
a I.C.F., jucător în echipa de fotbal 

Rapid București

Cu o lună în urmă, Nicolae Ionescu 
ieșea fericit din sala în care studenții 
anului III al Facultății de Mecanizare 
a Institutului Agronomic din Craiova dă
deau examene la ,,Mașini-unelte “, una 
din ,,pietrele de încercare9* ale sesiunii. 
Pe carnetul său colegii puteau citi, ca 
în atîtea alte rînduri, o notă foarte bună: 
9. In același timp, pe șantierul unuia 
din blocurile noi de pe șoseaua Mi
hai Bravii din Capitală, o zidăriță se lua

Concursurile de
(5-6 august) și

motocros au loc la Riga
Leningrad (12-13 august)

Aseară a plecat în Uniunea 
tică un lot de motocicliști 
care va participa la tradiționalele 
concursuri de. motocros organizate de 
forul de specialitate din U.R.S.S. De
legația este formată din Mihai Dă- 
nescu, Mihai Pop, Traian 
Gh. Ioni fă și Erwin Seiler. 
Gheorghe Zdrinca.

Motocicliștii romîni vor 
întîi popas la Moscova,

Sovie- 
romîni

Macari e, 
Antrenor:

face mai 
urm în d ca 

— împreună cu celelalte delegații — 
să plece la 2 august spre Riga, 
unde la 5 și 6 august se va desfășura 
prima întrecere de motocros. Apoi,

la 12 și 13 august, sportivii noștri 
vor evolua în concursul organizat la 
Leningrad. După cum se știe compe
tițiile de motocros organizate anual 
în Uniunea Sovietică sînt adevărate 
campionate europene neoficiale. La 
întreceri vor participa și anul acesta 
cei mai valoroși alergători din mai 
multe țări ale Europei. Pînă acum 
și-au anunțat participarea, în afara 
sportivilor sovietici, motocrosiști din 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, R. D 
Germană, Belgia, Franța, Anglia, Fin
landa, Suedia, R. P. Romînă ș.a.

la întrecere cu băieții: a cui lucrare va 
fi mai apreciată de meșter ? Ea se nu
mea Viorica Ilerișanu și era, de fapt, 
studentă în anul I al Facultății de Con
strucții Givile și Industriale, aflată la 
practica de calificare. Iar președintele 
Comisiei examenului de stat de la Fa
cultatea de Instalații și Utilaj îl feli
cita pe candidatul Constantin Chirvăsuță 
pentru proiectul său de diplomă privind 
instalația de încălzire și ventilație a unei 
fabrici de pîine. Din acel moment can
didatul se putea socoti inginer.

...In după-amiaza în care i-am întîlnit, 
acum cîteva zile, nici baschetbalistul Ni- 
colae Ionescu, nici voleibalista Viorica 
Ilerișanu și nici polo-istul Constantin 
Chirvăsuță nu se mai gîndeau la emo
țiile și preocupările lor de acum o lună 
ci — sînt sigur — la ceea ce va fi peste 
o lună de zile. Fiindcă atît mai rămă
sese pînă în clipa în care, la Sofia, 
avea să fie dat semnalul de începere al 
Universiadei. Pentru această mare com
petiție, socotită pe drept cuvînt eveni
mentul sportiv nr. 1 al anului, Ionescu, 
Ilerișanu, Chirvăsuță și al ți peste 150 
de sportivi fruntași din toate centrele 
universitare ale țării se pregătesc cu 
multă sîrguință. De acest lucru m-am 
convins vizi tind cîteva baze sportive din 
Capitală, care găzduiesc antrenamentele 
loturilor noastre pentru Universiadă.

„AVEM DE APARAT PRESTIGIUL 
CUCERIT LA PARIS ȘI TORINO"

de jucători cu o bogată experiență inter
națională, ca Nicolau, Cherebețiu, Fie- 
raru, Miculescu, Drdgan se pregătesc 
tineri care s-au afirmat în ultimul cam
pionat : Coste, Cozonici, Kramer și alții. 
I^a fete, de asemenea: Doina Ivănescu, 
Sonia Colceriu, Florina Popovici, sînt 
secundate cu succes de Dana Goli mas, 
Elisabeta Goloșie, Doina Tărășanu

„Jucătorii noștri au de apărat presti
giul cucerit la Paris și la Torino, îmi 
spunea, prof. N. Mura fa care împreună 
cu maestrul emerit al sportului St. Roman 
se ocupă de pregătirea echipei mascu
line: Locul I la prima ediție a Univer
siadei și locul II la cea de a doua, locu
rile de frunte ocupate la toate campio
natele mondiale și europene din ultimii 
ani, marele succes de dată recentă ai 
Rapidului, toate acestea ne obligă sf

IACINT MANOLIU

(Continuare în pag. a 8-a)

Grație și voie bună... Un exer
cițiu în aer liber „interpretat* de 
gimnastele noastre care se pregă
tesc pentru Universiadă. De la 
stingă la dreapta: Sonia Iovan, 
Emilia Liță, Elena Leuștean, Emi
lia Niculescu, Uita Poreceanu, A- 
nastasia Zimbreșteanu.

In imaginea noastră, o parte din 
colectivul secției franzelărie ascultă 
cu atenție Hotărîrea, pe care o citește 
comunista Maria Andrei.

VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE
GRIJII PARTIDULUI

-Am -citit cu deosebită satisfacție Hotă- 
rîrea G.G. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri privind noi creșteri de salarii 
și reduceri de prețuri. Printre cei la care 
se referă Hotărîrea ne aflăm și noi pro
fesorii. Acestei prețuiri a muncii pe care 
o depunem, îi vom răspunde printr-o ac
tivitate și mai susținută. ’Alături de toți 
învățătorii și profesorii din patria noas
tră avem nobila misiune să educăm tine
retul în spiritul înaltelor calități ale mo
ralei comuniste, să-l pregătim cît mai 
bine pentru profesiunea pe care și-a 
alcs-o.

Voi depune întreaga mea capacitate de

Maturitatea și tinerețea par să-și fi 
dat întîlnire în loturile de volei. Alături



POSI-SCRIPIim LA FINALELE JUNIORILOR
Campionatele republi-

1 cane de juniori s-au în
cheiat într-o 

adevărat 
Cei mai

atmosferă 
sărbătoreas- 

buni din-
i Cil 

că. 
tre cei 600 de partici- 
panți ai finalelor și-au 

i și început de acum pre
gătirile pentru importan- 

i fele competiții internațio- 
| na le la care vor lua 
i parte. (Jocurile Balcanice 
de juniori de la Cluj și 
,,triunghiularul" cu echi
pele R.P. Polone și R.S. 

, Cehoslovace de la Poz
nan).

La încheierea campio
natelor de juniori este 
necesară o 
a modului 
desfășurat 
competiție a atletismului 
nostru Din capul locului 
trebuie să remarcăm fap 
ful că în acest an fi 
nalele au fost precedate 
de numeroase concursuri 
preliminarii (pe asociație 
sau club. oraș, raion și 
regiune) ia care au par
ticipat mii și mii de ti
neri atleți. Un fapt deo
sebit de 
și acela

•cursuri 
creștere 
tehnice, 
ționale 

.punctelor realizate de campionii ace
stui an s-a ridicat la 14.531 
p în 1960) la băieți și 8.088 
p în 1960) la fete. Simpla 
acestor cifre ne scutește de 
itarii I

Analizînd, mai departe, 
'rezultatelor primilor 6 clasați 
care probă reiese clar că la 
cele 22 de probe ale juniorilor de 
categ. I și la 8 din cele 11 probe 
■ ale junioarelor mari, rezultatele cam
pionatelor din acest an au fost mai 
bune decît cele ale anului precedent. 
Și prin numărul recordurilor repu
blicane înregistrate, campionatele re
cent încheiate sînt superioare celor 
din 1960.

Dintre rezultatele obținute acum se 
remarcă : 4,24 m la prăjină (Astafei 
și Savin), 13,93 m la greutate (Anca 
Gurău), 14,1 sec pe 110 mg (Caro- 
lea), 16,10 m la greutate (Bog), 
57,61 m la ciocan (Gheorghiu), 44,33 
m la suliță (Rodica Bucea), 11,9 sec. 
și 12,0 sec pe 80 mg (Elena Vasi și, 
respectiv. Margareta Costin), 1,62 m 
la înălțime (Rodica Voroneanu) etc.

Desfășurarea întrecerilor finale a 
prilejuit însă, din păcate, și o serie 
de... puncte negre, pentru a căror în
lăturare avem datoria să ne străduim 
serios. Astfel, am remarcat faptul 
că în finale nu toți participanții și-au 
realizat standardurile fixate de F.R.A. 
La suliță juniori mici performanța 
standard era de 42 m. Dar în con
curs 13 din cei 19 concurenți nu au 
putut s-o îndeplinească. Tot așa și la 
800 m junioare I, șase concurente nu 
au putut realiza cele 2:29,0 ale 
standardului. La disc junioare I din 
14 atlete numai 5 și-au îndeplinit 
standardul etc. Sîntem foarte curioși 
cum va explica, de exemplu, comisia 
regională de atletism Bacău faptul 
că Maria Mituleț a aruncat numai

scurtă analiză 
în care s-a 

această mare

îmbucurător este 
că la aceste con- 
s-a înregistrat o

simțitoare a
Cu ajutorul tabelei interna- 
am putut alia că totalul

Sanda Giță

cursurilor de perfecționare organizate 
cu participarea renumiților antrenori 
sovietici Filin, Popov, Mitropolski, 
Matveev și cu cehoslovacul Vomacka.

Actuala ediție a campionatelor de 
juniori n-a fost privită cu toată aten
ția de către secțiile de atletism din 
cluburile noastre. Astfel, Victoria, 
Metalul „23 August", Voința, C.C.A. 
din București, Dinamo Brașov, 
C.S.M. Mediaș, C.S.M. Sibiu, C.F.R. 
Timișoara, C.F.R. Electroputere Cra
iova, C.S.M. Galați, C.S.M. Brăila și 
încă altele au prezentat un număr 
mic de concurenți ale căror rezultate 
n-au depășit mediocritatea.

Dacă orașul București și regiunile 
Cluj, Brașov. Bacău, Banat și Cri- 
șana au prezentat numeroși concu
renți, în schimb alte regiuni ca Bucu
rești (3 participanți), Suceava (5) 
Plodești și Hunedoara 
reș și Oltenia (8) au 
în urmă.

Acestea sînt numai
medenia de aspecte prilejuite de în
trecerile finale ale campionatelor de 
juniori. Antrenorii, profesorii 
cație fizică, activiștii care 
pe tărîmul atletismului au 
să facă o analiză profundă
șurării întrecerilor și în baza conclu
ziilor pe care le vor trage să treacă 
de îndată la măsurile care se impun, 
adueîndu-și astfel contribuția 
creșterea nivelului atletismului 
țara noastră.

VALERIU MALTOPOL
Președintele comisiei de juniori

FRA

(7), Maramu- 
rătnas cu mult

cîteva din su-

de edu- 
lucrează 
datoria 

a desfă-

Astafei, Savin, Costache Gheorghe și 
rezultatelor elementelor,

(13.591 
p (7700 
citire a 
comen-

mediile 
la fie- 
15 din

tul principal pe selecția 
insistîndu-se — cu precădere — pe 
creșterea acelor tineri care dovedesc 
reale calități fizice și morale. Apre
ciem că profesorii și antrenorii noștri 
trebuie să pună imediat în practică 
cunoștințele acumulate cu ocazia

Iată acum un tabel comparativ al 
din i860 și 1961 :

JUNIORI

la 
din

din

rezultatelor campionatelor de juniori

19611960 I960 1961

Media primelor 6 locuriLocul 1

100 ni 10.8 11,0 11.18 11.20
200 m 22.9 23,2 23,80 23,30
400 m 50,7 53,1 52,50*) 52,90
800 m 1:59,4 1:59,5 2:03,2 2:01.8
1.500 m 4:10.8 4:06.5 4:15,3 4.11,2
3.000 m 9:10,0 9:10,2 9:19,S 9:26,5*)
110 mg 14,6 14,1 15.0 14.5
200 mg — 25,8 — 27,5
400 mg 58,2 58,5 60.1 58.8
1.500 m ob. 4:27,0 4:29.5 4:38.9 4:36.9
5 km mars 24:14,2 25:02,2 25:38,1 25:i3.3
4 x 100 m 44,3 44,4 45.5 45.
4 x 400 m 3:31,2 3:30.0 3:38,1 3.-39,7* j
lungime 7,04 7,07 6,69 6,66
triplu 14,1» 14,12 13,63 13,60
înălțime 1.89 1,96 1,84 1.83
prăjină 3,80 4,24 3.58 3,79
greutate 14.53 36.10 13.89 14,49
disc 50,19 53,49 46,28 48.53
suliță 56.83 57,61 54,10 53.16
ciocan 51.58 57,61 49,61 52,04
pentatlon — 2.394 - 2.125

JUNIOARE I
100 m 12,6 12,4 22,95 12,50
200 m 26.5 26,5 27,0 27,0
400 m 59,2 60,6 64,4 62,9'
800 m 2:21,0 2:19,4 2:26,1 2:21,1
80 mg 12.4 11,9 12,75 12,40*
lungime 5.39 5,38 5,07 5,14
înălțime 1,52 1,62 1,45 1,52
greutate 12,71 13,93 114)2 11,56
disc 41,66 41,62 37,23 37,90
suliță 39,75. 44,33 36,75 36,54
pentatlon — 3.894 3.447

medii cu 5 rezultate

LOCUL TREI ÎN

(Urmare din pag. 1)

specialitate șt personalului administrativ, concomitentă eu- reducerea pre
țurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum și a unor 
tarife.

Pe fețele oamenilor muncii citești marea, bucurie pe care ei o încear
că pentru grija permanentă pe care partidul și guvernul o manifestă 
pentru continua ridicare a nivelului de trai. Prin aplicarea noilor măsuri 
veniturile bănești ale salariaților și altor categorii ale populației vor 
crește în ultimele 5 tuni ale acestui an cu circa 400 milioane lei, iar în 
19(>2 cu peste 2,5 miliarde lei; începind cu anul 1963 — cind măsurile 
arătate se vor aplica pe un an întreg în toate ramurile economiei națio
nale — acest spor va reprezenta aproape 5 miliarde lei față de anul 1961.

Sin t em fericiți și mîndri de viața înfloritoare pe care o trăim, pe 
care poporul nostru a făurit-o cu brațele și mintea sa sub conducerea 
înțeleaptă a partidului nostru iubit. Recenta Hotărîre a partidului și gu
vernului constituie pentru oamenii muncii un nou și puternic imbold de 
a munci cu un avînt și mai mare pentru îndeplinirea mărețelor sarcini 
trasate de cel de al 111-lea Congres al partidului, pentru înflorirea pa
triei, pentru bunăstarea și fericirea celor ce muncesc.

>1

Două nocturne interesante
in „potcoava ” de

Pc program — echipele maghiare 
Bajași Poszlo

la Giulești
li.T.K. Bu<lapesia (I)
(HI)

că Maria Mituleț a aruncat 
24,90 m la disc (standardul era de 
32 ni), cu atît mai mult cu cît FRA 
fusese încunoștințată că respectiva 
atletă reușise acest rezultat în con
cursurile preliminarii. Aim ales nu
mai un singur exemplu din cele cî
teva zeci care au existat. Antrenorii 
noștri le cunosc foarte bine și toc
mai de aceea așteptăm din partea lor 

iți a forurilor de atletism regionale 
o serioasă ședință de analiză. Proce- 
dîndu-se, în continuare, în acest fel 
nu facem altceva decît să ne „furăm 
singuri căciula !“...

O atentă analiză a rezultatelor ob
ținute, luate în ansamblul lor, ne 
arată clar că mai sînt încă destule 
probe în care nivelul general 
nesatisfăcător: sprintul la băieți 
special cursele de 200 și 400 

11.500 m și 3.000 m, lungimea și tri
plul și unele probe de aruncări, 

tfete, cu excepția primelor clasate, 
aruncări rezultatele înregistrate 
ne pot da încrederea că într-un 
itor apropiat vom putea asista la 
însemnat salt calitativ. Tocmai 
aceea considerăm că profesorii 
educație fizică și antrenorii trebuie 
să-și revizuiască nu numai stilul de 
muncă, dar mai ales grupele cu care 
lucrează. Trebuie să se pună accen-

este
(în 

m),

La 
la 

nu 
vi- 
un 
de 
de

Sezonul de atletism se află în pli
nă desfășurare 1 Deși în acest an 
lipsesc din calendarul competițional 
întreceri de mare amploare cum sînt 
Jocurile Olimpice și campionatele eu
ropene, totuși nu se poate spune că 
sezonul 1961 este neinteresant. Su
medenia de mari concursuri interna
ționale (Varșovia, Praga, Moscova, 
Helsinki, Budapesta. Stockholm etc) 
care au avut loc pînă acum, ca și 
cele care vor urma (București, So
fia, Belgrad) au fost și vor fi.sufi
ciente prilejuri pentru întîlniri de 
un ridicai nivel și pentru obținerea 
unor performante extrem de valo
roase.

Iată, de pildă, cum arată listele 
celor mai bune atlete europene ale 
anului 1961. In paranteze sînt no
tate rezultatele anului trecut.

De subliniat faptul că reprezentan
tele țării noastre ocupă primul loc 
la înălțime și suliță, și sînt bine cla
sate la disc, greutate și 800 rrp. In 
clasamentul întocmit, pe baza rezul
tatelor de mai jos, țara noastră se 
află pe locul trei în Europa, după 
U.R.S.S. și R.D. Germană.

100 METRI

SPORTUL POPULAR
Pa£. a 2-a Nr. 3866

11,4 (11,4) Maria Itkina (URSS)
11,6 (11,7) Hannelore Raepke (RDG)
11,6 (11,6) Jutta Heine (RFG)
11,6 (11,9) Celina Szyroka (Polonia)
11,6 (11,6) Halina Richter (Polonia)
11.6 (11,6) Valentina Maslovskaia (URSS)
11.7 (11,4) Irina Press (URSS)
11,7 (11,5) Gisela Birkemeyer (RDG)
11.7 (11,7) Tereza Ciepla (Polonia)

6 atlete au înregistrat rezultatul de
11.8 sec. ------

In sfirșit, vacanța-.■ amatorilor de 
baschet din Capitală a luat sfirșit. 
După cum am mai anunțat, ca răs
puns la invitația clubului Rapid Bucu
rești, două din cele mai bune forma
ții' din R. P. Ungară vor susține o 
serie de jocuri amicale în l'ața pu
blicului bucureștean. Un nimerit pri
lej, deci, de a viziona spectacole de 
bună calitate, cunoscută fiind valoa
rea europeană a baschetului maghiar-

Cine sînt oaspeții noștri ? Echipa 
feminină a clubului budapestan 
M.T-K., clasată pe locul secund în 
campionatul R. P. Ungare, la o dife
rență de numai două puncte de for
mația campioană, Voros Meteor. Din 
lot fac parte jucătoarele: Vajda, Hor- 
t âth, Korăcs, Hegedus, Keszey, Renn, 
Juhâsz, Hecht, Lăzăr și Estergomine, 
iar antrenor este Andor Hercze (bas
chetbalistele subliniate au făcut parte 
de mai multe ori din echipa re
prezentativă). Formația masculină 
..Ppszto" din Baja este mai puțin cu
noscută pe plan internațional, dar 
după părerea specialiștilor din țara 
vecină, baschetbaiiștii din Baja prac
tică un joc modern, spectaculos, e- 
chipa lor fiind revelația ultimului 
campionat masculin unde s-a clasat 
pe locul III. Dintre jucătorii mai cu- 
noscuțl remarcăm pe Kovăcs (unul 
din coșgeterii fruntași ai campiona
tului maghiar), Vetek și Râtvay.

Echipele vizitatoare vor primi as
tăzi replica selecționatei divizionare 
(fete) și a celei de tineret (băieți), iar 
miine pe cea a reprezentantelor clu
bului Rapid. In echipele noastre vot 
evolua o serie de jucătoare și jucă
tori cunoscuți printre care cităm pe: 
G- Ivanovici, D. Marian, V- Nicu- 
lescu, E. Cherciov, I. Romfeld, V.

C. Gheorghe, H. Kraus (scl. 
M. Vasileseu, M. KisSj

u jescu, 
divizionară), 
F. Dudescu, C. Dragomirescu, M. Di- 
mancea, 
Balint, 
neret).

Iată 
de la 
M.T.K. 
Baja (m); MIINE 
Rapid — M.T.K. (f) și Rapid — Poszt<5 
Baja (m). Meciurile au Ioc în „pot
coava" stadionului Giulești.

, I. Cimpoiaș, I- Brejan, A. 
C, Suciu, E. Filip (lotul de ti-

și programul jocurilor: AZI — 
ora 19: Sel. divizionară — 
(f) și Sel. de tineret — Posztd 

de ia ora 19:

Noi jocuri în campionatele 
interregionale

Duminică se desfășoară în întreaga 
țară etapa a Il-a din cadrul fazei 
interregionale a campionatului de ca-, 
lificare în categoria A la baschet 
lată programul întilnirilor :

MASCULIN — GRUPA I: Voința 
Satu Mare — Voința Oradea; Vo
ința Tg Mureș — C.S.M. (W; 
GRUPA Ă 11-a : Constructorul Ars J— 
Proiectantul Pitești ; Mureșul Deva 
— Metalul 7 Noiembrie Craiova; 
GRUPA A III-A: Știința Brăila — 
Țesătura Iasi ; C.S.A. Bacău — A.S.M. 
Rădăuți; GRUPA A IV-A: Tractorul 
Brașov — Progresul București ; Pe
trolul Ploiești — Sănătatea "

FEMININ — GRUPA I : 
rea Gheorghieni — S.S.E. 
C.S.M. Baia Mare — A.S.
Oradea ; GRUPA A 1I-A : 
Timișoara — S.S.E. Craiova ; GRU
PA A III-A: Agronomia Iași — Ști
ința Galați ; GRUPA A IV-A : Ceta
tea Giurgiu — Dinamo Sibiu.

Roșiori, 
înfrăți-:

Cluj; 
Blanuri 
Știința

EUROPA!
200 METRI

23,4 (23,6) Maria Itkina (URSS)
23.8 (24,0) Hannelore Raepke (RDG)
23.9 (23,9) Ludmila Ignatieva (URSS)
23.9 ( 23,9) Jennifer Smart (Anglia)
24,0 (24,0) Valentina Maslovskaia (URSS)
24,1 (23,7) Gisela Birkemeyer (RDG)
24.1 (23,9) Ludmila Ignatieva (URSS)
24.2 (24,6) Olga Sikovec (Iugoslavia)
24.2 (23,9) Jutta Heine (RFG)
24.3 (23,8) Halina Richter (Polonia)

400 METRI

53.8 (53.8) Maria Itkina (URSS)
54.8 (54,4) Ecaterina Parliuk (URSS)
55.4 (55,1) Zinaida Matistovici (URSS)
55,6 ( — ) Tamara Dmitrieva (URSS)
55.6 (56,0) Ludmila Sevțova (URSS)
55.7 ( - ) Barbara Mayer (RDG)
55,7 (55.7) Gerda Kraan (Olanda)
56.0 (56,8) Maeve Kyle (Anglia)
56.0 ( - ) Margarete Buscher (RFG)
56,0 (55,3) Joy Jordan (Anglia)

800 METRI

2:04,6 (2:04.3) Ludmila Sevțova (URSS) 
2:06,4 (2:08,1) Gerda Kraan (Olanda) 
2:07.0 (2:05,0) Ecaterina Parliuk (URSS) 
2:07.1 ( — ) Tamara Dmitrieva (URSS) 
2:07.3 ( — ) Vera Muhanova (URSS) 
2:07.5 (2:08,2) FLORICA GRECESCU

(RPR)
2:07,6 (2:06,6) Zinaida Matistovici (URSS) 
2:07,8 (2:05.3) Joy Jordan (Anglia)
2:08.6 (2:06,7) Nina Otkalenko (URSS) 
2:09.0 (2:08,0) Bedriska Kulhava (Ceho

slovacia)

ÎNĂLȚIME

80 M GARDURI

10,6 (10.6) Irina Press (URSS)
10.6 (10,5) Gisela Birkemeyer (RDG)
10.7 (10,6) Rimma Koșeleva (URSS)
30.8 (10,8) Galina Bîstrova (URSS)
10.8 (10,8) Karin Balzer (RDG)
10.9 (11,1) Gundula Diel (RDG)
10.9 (11,1) Tereza Ciepla (Polonia)
10.9 (11,2) Ingrid Schlundt (RFG)

8 atlete au înregistrat rezultatul de 
11,0 sec

1,91 (1.86) IOLANDA BALAS (RPR)
1,73 (1.77) Galina Doha (URSS)
1,71 (1.69) Ingrid Becker (RFG)
1,70 (1,75) Taisia Cencik (URSS)
1,70 (1,71) Dorothy Shirley (Anglia)
1,70 (1,65) Klara Pușkarieva (URSS)
1.69 (1,65) Ludmila Kostenko (URSS)
1.69 (1,65) Galina Siniegub (URSS)
1,68 (1.72) Lidia Smakova (URSS)
1,68 (1,67) Petronella Zwier (Olanda)

LUNGIME

6.48 (6.11) Tatiana Scelkanova (URSS)
6,42 (6,40) Hildrun Glaus (RDG)
6,31 (6,28) Joke Bijleveld (Olanda)
6,31 (6,31) Valentina Saprunova (URSS)
6,26 (6,25) Maria Bibro (Polonia)
6.19 (6,08) Tamara Makarova (URSS)
6.19 (6.20) Helga Hoffmann (RFG)
6,16 (6.14) Tatiana Frolova (URSS)
6,12 (6.08) Brunghild Neumann (RDG)
6,12 (5,88) Deiana lorgova (Bulgaria)

GREUTATE

17.41 (17,78) Tamara Press (URSS)
17,18 (16,08) Renate Garisch (RDG)
16,34 (16.73) Galina Zibina (URSS)
16,13 (15.42) Maria Kuznetova (URSS)
16,03 (16,32) Wilfriede Hoffmann (RDG)
15,97 (15.55) ANA ROTH (RPR)
15,81 (16,26) Tamara Tîșkievici (URSS)
15,74 (15.38) Margit Helmboldt (RDG)
15.63 (16,09) Ludmila Jdanova (URSS)
15.48 (16.69) Zinaida Doinikova (URSS)

DISC

57,43 (57.15) Tamara Press (URSS)
54,85 (55,49) Nina Ponomareva (URSS)
53.60 (55.33) Doris Muller (RDG)
53,29 (53.21) LIA MANOLIU (RPR)
52,58 (50.96) Jolan Kontsek (Ungaria)
52,24 (53.65) Kazimiera Rykowska (Pol.)
52,02 (53.04) Antonina Zolotuhina (URSS)
52.00 (54.26) Irene Schuch (RDG)
51,36 (52,65) Kriemhild Hausmann (RFG)
51,10 (49,05) OLIMPIA CATARAMA

(RPR)

sulița
56.64 (54.33) MARIA DIACONESCU (RPR)
56,21 (55,74) Dana Zatopkova (Ceho

slovacia)

MARIA DIACONESCU
554'- (59,55) Elvira Ozolina (URSS)
54,38 (55.59) Elena Goreeakoviv (URSS);
54,34 (55,23) Alevtina Sastiko (URSS)
53.58 (50,23) Crista Ranke (RDG)
52,77 (52,12) Anneliese Gerhard® ((RFG)
52,32 (50,01) Erika Strasser (Austria) 
52,03 (51,59) Erika Strossenreuther (RFG) 
51,66 Geisler (RFG)

In urma acestor rezultate clasamentul 
(întocmit după sistemul „clasic" : lo
cul 1 - 10 p; II - 9 p; III - 8 p;
... X — 1 p) are următoarea înfățișare:

L U.R.S.S. 280 p
2. R.D. Germană 96 p
3. R.P. ROMÎNA 3« p
4. R.F. Germană 36 p
5. Polonia 31 p
6. Olanda 22 p
7. Anglia 20 (p
«. Cehoslovacia 10 P
9.

10.
11.

Ungaria 6 p
Austria și Iugoslavia 3 p
Bulgaria ROMEO VI LARA ”



• T tocind în. revistă bilanțul activității fotbalistice din cadrul campio
natului pe 1960—1961, nu putem să nu ne amintim că acest sport, mult 
îndrăgit de oamenii muncii din țara noastră, a avut o perioadă de stag- 

i i nare, de rămânere în urmă fată de celelalte discipline sportive. După în- 
’ i delungate căutări, pe baza unor vii discuții și consultări cu cadre de

specialitate s-au stabilit principiile orientării în joc precum si ale metodicii 
i de pregătire, Și sezonul competițional 1960—1961 a început prin punerea în 
, practică a planului de măsuri, elaborat de U.C.F.S., în vederea redresării 

'( calitative a fotbalului.
Trebuie să subliniem faptul că si în acest an competitional. datorită 

grijii regimului nostru democrat-popular, s-au creat activității fotbalistice 
ji condițiuni tehnice si materiale optime, în scopul de a se înlesni o âcti- 
f vitate superioară de instruire-antrenament. Să vedem, în. rândurile ce ur- 
F mează, ce anume s-a realizat si ce anume mai avem de făcut pentru

ridicarea necontenită a nivelului calitativ al fotbalului, cum au muncit an- 
“ tren-orii și jucătorii pentru a-și însuși si, apoi, pentru a aplica în viață

îndrumările federației, cum s-a muncit pe drumul redresării fotbalului 
nostru.

★ *

Aplicarea 
orientării de joc

Apreciind după nivelul tehnic, 
general, al meciurilor, desfășu
rate în această edi|ie a cam

pionatului ajungem la concluzia că, 
APLICAREA ACESTOR PRINCIPI! IN 
JOC DE CĂTRE ECHIPELE NOAS
TRE A AVUT UN EFECT POZI
TIV, 1NREG1STRINDU-SE UN RE
VIRIMENT IN FOTBALUL NOSTRU. 

Este îmbucurător pentru noi să 
constatăm, în primul rînd, faptul că 
actele de indisciplină petrecute pe 
terenurile noastre de fotbal s-au re
dus simțitor. Unii jucători, care în 
trecut au practicat. în mod perseve
rent, un joc periculos, s-au debarasat 
de asemenea practici, au continuat, 
firește să lupte din răsputeri, dar în 
iiimitele sportivității. Un exemplu 
elocvent în această privință îl cons
tituie fundașul echipei Rapid, Dumi
tru Macri, care a și fost reintrodus 
în echipa reprezentativă. Rezultatele 
pozitive obținute la acest capitol se 
datoresc muncii educative depuse de 
unii antrenori (Șt. Onisie, A. Bo- 
tescu, Gică Nicolae, A. Șepci), care 
combat cu hotărîre orice tendință de 
joc neregulamentar, dar, în mare mă
sură, și comisiei de disciplină din ca
drul federației de specialitate, care a 
sancționat la timp și în mod exemplar 
pe cei certați cu disciplina. Un aport 
substanțial la bună desfășurare a par
tidelor revine și Colegiului Central de 
Arbitri, care a trasat de ia început 
de campionat sarcini de răspundere 
arbitrilor, menite să ajute aplicarea 
noii orientări, în ultimă esență redre
sarea fotbalului romînesc. Astfel, cei 

Sriai mulți dintre arbitri au manifestat 
ifteri multă fermitate față de abaterile 
de la regulament, indiferent dacă ele 
au fost ;ăvîrșite la mijlocul terenului 
sau în suprafața de pedeapsă, che- 
mînd prin aceasta la ordine pe apă
rătorii prea „zeloși".

Mai sînt însă antrenori, care mai 
confunda noțiunea de combativitate 
cu jocul excesiv de dur. Așa de pilda, 
antrenorul Tr. lonescu (Dlnamo Buc.) 
nu a căutat să canalizeze particu
laritățile jucătorilor săi spre un joc 
corect și disciplinat. La fel, antre
norul C. Simionescu (Știința Buc.) 
nu s-a preocupat în suficientă mă
sură de educația fotbaliștilor pe care 
îi antrenează.

Jocul colectiv, constructiv
CEASTA CARACTERISTICA A 
JOCULUI MODERN S-A ÎN
TREVĂZUT LA ECHIPELE

NOASTRE CU PUTIN ÎNAINTE DE 
ELABORAREA NOILOR PRINCIPII 
DE JOC. Dar, la ediția 1960-1961 a 
campionatului ea a constituit o preocu
pare sporită din partea majorității an
trenorilor de categorie A și B, care au 
căutat să imprime în jocul echipelor 
lor amprenta acțiunilor colective. Tre
buie să subliniem, în această privință, 
meritul antrenorilor de la C.C.A., 
Rapid, Dinamo București, Steagul 
roșu Brașov, Știința Cluj etc. Acțiu
nile individuale ale unor jucători 
(Constantin, I. lonescu, Fusulan, Se- 
redai etc.) sînt subordonate jocului 
colectiv.

In privința organizării acțiunilor 
constructive, prin trecerea din apă
rare în atac (în situații maj dificile) 
s-a făcut prea puțin. Preocupări ®u 
existat doar la unele echipe (C.C.A., 
Steagul roșu. Rapid, Știința Cluj, 
U.T.A.), celelalte preferind degajările 
.întîmplătoare, fără adresă, în dorința 
de a se elibera, oricum, de presiunea 
atacului advers (Știința Timișoara,' 
Minerul Lupeni, Corvinul, C.S.M.S. 
Iași, Petrolul etc.).

Jocurile ’.școală" din cursul săptă- 
mînii nu eu fost folosite în scopul 
realizării unui joc colectiv, construc
tiv, urmărindu-se doar o oarecare 
omogenizare sau definitivarea forma
țiilor. Se poete afirma că, jocul mai 
organizat al echipelor C.C.A., Știința 
Cluj, Progresul (în ultima parte a 
campionatului), Dinamo București, 
Steagul roșu se datorează jucătorilor 
coordonatori (Constantin. Mateianu, 
Smărăndescu I, Țircovnic’u. Seredai). 
Un exemplu edificator în această 
privință îl constituie și Bone, mijlo

cașul echipei reprezentative. Acesta, 
datorita pregătirii sale tehnico-tacti- 
ce a reușit să aducă o contribuție 
însemnată la realizarea unui joc mai 
organizat atît în apărare cît și în 
atac, în meciul cu Turcia. Tot în 
legătură cu organizarea jocului tre
buie subliniat faptul că, formațiile 
noastre de categorie republicană nu 
aplică, de loc, în joc principiul alter
nării efortului, de la un comparti
ment la altul (de exemplu: interii cu 
halfii) sau chiar între jucătorii ace-- 
luiași compartiment. Așa se face că, 
în timp ce o extremă (să zicem cea 
de pe partea stingă) este incontinuu 
solicitată, cealaltă „șomează" pur și 
simplu și termină reprize sau meciul 
întreg cu multe resurse. Neaplicarea 
acestui principiu duce și la lipsă 
de varietate în joc, la șablonism.

Joc echilibrat și elastic

In majoritatea cazurilor, echipele 
noastre și-au organizat jocul 
în așa fel îneît să nu neglije

ze siguranța apărării atunc; cînd 
s-au aflat în atac. Aceasta a contri
buit la o' mai ușoară trecere de la 
o situație de joc la alta, adică la 
echilibrarea jocului în mișcare. Echi
pele care au realizat într-o oarecare 
măsură un joc echilibrat; și elastic 
au fost : C.C.A., Dinamo București, 
Rapid, Steagul roșu, Metalul Tîrgo- 
viște, . Dinamo Bacău. Industria 
Sîrmei C. Tiirzti etc. Antrenorii a- 
cestor formații au înțeles ca, 
fiecare jucător trebuie să-și respecte 
sarcinile pe posturi în măsura cerin
țelor fotbalului modern.

FOTBALUL STRICT DEFENSIV, 
COMBĂTUT DE NOUA ORIEN
TARE DE JOC ESTE PRAC
TICAT DE ECHIPELE CARE PUN 
ACCENT PE OBȚINEREA UNOR 
REZULTATE IMEDIATE. DE MO
MENT. IN DEFAVOAREA CALITĂ
ȚII ȘI SPECTACULOZITĂȚII JOCU 
LUI. Așa s-au comportat echipele 
Știința Timișoara, Corvinul Hune
doara, Petrolul Ploiești. Dinamo Să- 
sar, Chimia Govora. Gloria Bistrița, 
Dinamo Barza, în special în jocurile 
desfășurate în deplasare. Trebuie să 
accentuăm însă că nici jocul strict ofen
siv mi poate fi considerat ca singu
ra soluție spre realizarea unui fot
bal adevărat, singura cale spre ob
ținerea victoriei. Jocul pur ofensiv 
presupune că, atenția jucătorilor este 
îndreptată numai în acest sens și că 
în acest caz se pot ivi situați; difi
cile pentru apărători, provocate In

Pentru a suplini lipsa de tehnică, 
unii jucători din apărare recurg 
la oprirea adversarului prin joc 

nercgulamentar

— Hei, ce crezi că dacă m-ai 
driblat pofi să te duci, așa, de capul 
tău ?

Desen de S. NOVAC

special de declanșarea rapidă a con
traatacurilor adverse. Sînt echipe ca: 
Știința Cluj, C.S.M.S. Iași, Știința 
București, C.S.M. Sibiu și uneori 
C.C-A., care nu și-au luat întotdeauna 
măsuri privind siguranța apărării. 
Deficientele care împiedică realizarea 
jocului echilibrat și elastic sînt ge
nerate de faptul că, în procesul în- 
structiv-educativ se mai comit încă 
greșeli. Astfel, în jocurile „școală"

nu s.e stabilesc sarcin; precise, iar 
cînd se face aceasta, ele nu sînt ur
mărite cu atenție și exigență.

In prevederile orientării noastre, 
jocul nu maj este fragmentat în atac 
și apărare, jucătorii nu sînt numai 
atacanți sau apărători. Echipa tre
buie să formeze un tot unitar, care 
caută să rezolve permanent în mod 
eficient sarcinile de atac și de a- 
parare, fiecare jucător acționînd în 
funcție de atribuțiile, pe care le are 
în caidrul echipei.

Despre acțiunile purtate in viteză 
și cu pase in adincime

Această caracteristică a fost nu
mai parțial realizată, deoarece 
viteza acțiunilor a crescut mai 

mult în zona de organizare și des
fășurare a atacurilor, la mijlocul te
renului, și mai pu(in în zona de fi
nalizare. Antrenori; trebuie să știe 
că, nu este suficient să se spună 
jucătorilor „JUCATI MAI RAPID ÎN 
ZONA DE FINALIZARE". Ei nu vor 
putea realiza acest lucru, dacă nu 
sînt pregătiți în mod corespunzător 
la antrenamente. Pentru a se rezolva 
această problemă trebuie exersate 
diferite complexe de exerciții tehni- 
co-tactice, pe care jucătorii să le re
pete pe o perioadă mai îndelungată, 
pînă ce ele devin deprinderi care eu 
la bază principiul: „PASEAZA ȘI 
TfȘNEȘTE PENTRU REPRIMIREA 
MINGII".

Pasarea mingii in triunghi, în zo
ne de finalizare, realizată partial de 
unele echipe, se datorează mai mult 
inspirației de moment a unor jucă
tor; în loc să fie urmarea unei pre
gătiri metodice. In controalele efec
tuate la antrenamentele echipelor 
s-a constatat că nu se exersează de 
loc pasele în triunghi și că nu sînt 
preocupări nici pentru dezvoltarea 
vitezei în zona dc finalizare, prin 
aplicarea unor exerciții corespunzătoa. 
re. In zona de finalizare pasa în a- 
dincime e considerată ca fiind deci
sivă. La majoritatea echipelor noas
tre s-a observat însă, că, în față 
zonei de finalizare se folosesc pase 
laterale, spre extreme, chiar în situa
ți; care permit efectuarea pase; în 
adînoime. AȘADAR. JOCUL CU AC
ȚIUNI PURTATE IN VITEZA ȘI CU 
PASE IN ADINCIME RAMINE O 
PROBLEMA A (VIITORULUI CAM
PIONAT.

Perseverența

Oaltă caracteristică a orientării 
de joc o formează perseverența 
pentru atingerea scopului final. 

Pentru a se obține un randament 
crescut și constant se cere ca jucă
torii să aibă calitatea de a persevera 
în acțiunile lor pe tot timpul jocului, 
indiferent de scor, și să nu demo
bilizeze cînd rezultatul le este de
favorabil. Ne sînt încă proaspete 
exemplele oferite de echipele C.C.A. 
(în meciul cu Steagul roșu și Dina
mo București), de Petrolul (cu 
U.T.A.), de Știința Cluj (cu Dinamo 
Bacău), care au cîștigat, prin per
severentă, jocuri aproape pierdute. 
Alte formații, în schimb, cedează 
uneori psihologic, dînd dovadă de 
lipsă de perseverentă în lupta finală, 
fapt care duce la scoruri neobișnuite. 
(Petrolul în meciurile cu Dinamo Bucu
rești și cu Știința Cluj, Știința Ti
mișoara cu Progresul, U.T.A. cu 
Farul etc.).

Perseverența îmbracă și forme in
dividuale. Și aici, putem enumera 
jucători care insistă de multe ori cu 
succes, chiar cînd sînt depășiți de 
adversari sau cînd mingea pare pier
dut.! (Seredai, Dridea, Macri, Nun- 
weitler III și IV, Jenei, Czako, H. 
Moldovan, Koszka ș.a.). Alții însă 
(Alexandrescu, Apolzan, Taba,rcea, 
David. Florea, Lazăr) nu mai insistă 
cînd pierd mingea și se lasă depășiți. 
In concluzie și la acest capitol al 
pregătirii morale și de voință antre
nori; noștri trebuie să muncească 
maj mult pentru a insufla jucători
lor dragoste sporită față de culo
rile clubului, — mai multă dîrze- 
nie în disputa cu partenerul de luptă 
sportivă.

Sistemul de joc

Ca primă treaptă pentru trecerea 
de la sistemul W.M. la siste
mul cu trei fundași s-a văzut că 

echipele noastre au început să apli
ce unele principii esențiale și anume 
acelea pentru care aveau posibilități:———------ *.

N.R.; Campionatul pe 1960—61 a însemnat în ge
neral pași înainte pe drumul redresării calitative 1 
fotbalului nostru. Măsurile luate de federația de 
specialitate au început deci să-și arate roadele. M-ai 
sînt însă multe de făcut pentru a fi satisfăcuți de 
jocul prestat de majoritatea echipelor noastre. E 
nevoie de o promovare curajoasă și mult mai can
titativă a elementelor tinere, de îmbunătățirea con-

— mărirea zonei de activitate a 
înaintașilor, în special a extremelor* 
cu sarcini mărite în apărare;

— plasament -variat din partea ju
cătorilor care alcătuiesc tripleta cu 
un vîrf și cu două vîrfuri de atac;

— sarcina ca toți jucătorii să par
ticipe într-o măsură mai mare la 
acțiunile de atac și de apărare ale 
echipei.

Jocurile prestate de echipele noas
tre în campionat au dovedit că, an
trenorii au avut o preocupare în 
această direcție, în urma căreia s-a 
constatat o mai bună organizare și 
conlucrare atî-t în atac cît și în a- 
părare (la to-ate echipele de categoria 
A și la unele din categoria B: Jiul 
Petroșani, Dinamo Suceava, Metalul 
C. Turzii. Arieșul Turda, Metalul 
Tîrgoviște, Dinanto Pitești etc.).

Aplicarea mal uniformă și constantă 
a sarcinilor de maî sus s a efectuat 
cu multe variații, uneor; însă și cu 
aspecte incorecte. Acesteia au diferit 
de la echipă la echipă, în sinul ace
leiași formații și de la joc la joc.

Mărirea zonei de acțiune a înain
tașilor se aplică aproape de toate 
echipele. Au rămas doar puțini acei 
jucători, care nu respectă acest prin
cipiu. Referitor însă la îndeplinirea 
concomitentă a sarcinilor de atac și 
de apărare, exemplele negative sînt 
numeroase: Dinulescu, Alexandrescu, 
Varga, Ozon, Proca, Gram, Malrcu, 
Manolache. Unguroiu și încă mulți 
alții.

Extremele vin în mod frecvent în 
apărare, dar aportul lor, real, în a- 
ceastă direcție este foarte scăzut, fi
indcă nu cunosc procedeul tehnic de 
atacare Și deposedare a adversarului, 
comitînd astfel, în majoritatea cazu
rilor, faulturi (Cacovea-nu, Vasile An- 
ghel, Marin, Copil, H. Moldovan șa.). 
Sînt însă și extreme, care în mări
rea zone: de activitate, nu văd alt
ceva, decît o poziție mai favorabilă 
pentru a porni la atac refuzînd, din 
comoditate, să vină în ajutorul apă
rării (Ivansuc. Creiniceanu, Pîrcălab 
etc.).

Circulația jucătorilor din tripletă, 
în mod variat, a primit o aplicare 
destul de largă, dar bine studiată 
și conștient aplicată a fost folosită 
doar de un număr redus de echipe 
(Dinamo București, C.C.A., Rapid, 
U.T.A., Știința Cluj, C.S.M.S. Iași). 
In rest, echiipele au «plicat-o mai 
mult lateral, ca schimb de locuri 
(Știința Timișoara, Dinamo Bacău, 
Petrolul, Farul ș.a.).

Trecerea elastică și ritmică de la 
un vîrf la două vîrfuri de atac și 
invers, după necesitățile ofensive 
și defensive ale jocului, nu s-a cris-

Sarcini pentru anul competițional 1961-1962
In urma analizei activității campionatului ediția 1960—1961, pentru anul 

competițional 1961-1962 decurs următoarele sarcini: pentru îmbunătățirea 
calitativă a fotbalului nostru, noile principii de joc vor fi imprimate 

atît la echipele de categorie A si B cît si la formațiile de categorie inferi
oară (regiune, oraș, juniori), iar realizarea caracteristicilor orientării se 
va face in funcție de categoria în care activează fiecare echipă.

Pentru categoria A. La sfîrșitul anului competițional 1961—1962. jocul 
echipelor trebuie să reflecte realizarea tuturor caracteristicilor orientării 
de joc și să ducă la formarea coordonatorilor de joc (unul sau doi) în 
cadrul fiecărei echipe. Treptele de realizare voi* fi stabilite de antrenori, 
în funcție de specificul fiecărei echipe.

In ceea ce privește sistemul de joc cu trei fundași, echipele trebuie 
să acționeze ca un tot unitar1, să mărească razele de acțiune la toți jucă
torii și să încadreze, alternativ, mijlocașii în acțiunile de apărare în asa 
fel, încit să avem apărări cu patru jucători, care acționează în scară, 
într-o sincronizare corespunzătoare cu acțiunile stoperului. Mijlocașii șă 
fie încadrați alternativ și în acțiunile de atac ; în aceiași timp trebuie 
realizată circulația rațională în jocul tripletelor.

La echipele de tineret va trebui să se imprime același joc ca la 
formațiile de categoria A, urmînd ca pînă Ia sfîrșitul anului competitio
nal să se realizeze aceleași caracteristici.

Antrenorul secund va răspunde de pregătirea echipei de tineret si 
va colabora cu antrenorul principal la pregătirea primei formații. Antre
norul principal are sarcini mai mari decît pînă acum, deoarece va supra
veghea și îndruma instruirea tuturor echipelor din secție (tineret, juniori), 
în special în ceea ce privește imprimarea orientării de joc Ta toate 
formațiile.

Pentru categoria B. Pînă la sfîrsitul anului competitional se vor rea
liza următoarele caracteristici ale orientării :

— joc corect, sportiv ; joc colectiv, constructiv și elastic ; joc cu 
acțiuni purtate în viteză la nivelul tehnicității jucătorilor ; acțiunile să 
poarte amprenta hotărârii, perseverenței, dirzeniei.

La toate echipele de categoria B se va forma un coordonator de joc. 
Din sistemul de .ioc se vor realiza : mărirea razelor de acțiune a 

tuturor jucătorilor ; încadrarea alternativă a mijlocașilor în atac si apă
rare ; echipa va acționa ca un tot unitar.

Pentru echipele de categorii inferioare.
La echipele de categorie' regională se va realiza: joc corect, sportiv ; 

joc constructiv, colectiv; joc caracterizat prin dârzenie, perseverentă si 
botărire.

Celelalte caracteristici ale orientării de joc vor putea fi realizate la 
nivelul tehnicității jucătorilor, in ceea ce privește sistemul de joc, se 
va mări raza de acțiune a jucătorilor si se va face încadrarea alterna
tivă a mijlocașilor în atac si apărare.

La echipele de juniori se va realiza: joc corect, sportiv; joc con
structiv și colectiv; joc caracterizat prin dârzenie.

Din sistemul de joc se va realiza mărirea razei de acțiune a extre
melor și încadrarea alternativă a mijlocașilor în atac si apărare.

La echipele mai avansate (regiune si juniori) antrenorii vor putea 
realiza mai mult, în funcție de parrticul'aritătile jucătorilor.

COLEGÎUL CENTRAL DE ANTRENORI

tinuă și la un nivel mai înalt a pregătirii tehnice, 
fizice Și tactice. Trebuie de asemeni îmbunătățită 
munca de educație comunistă în rînduri’e fotbaliști
lor noștri, de la care așteptăm un progres calitativ 
la nivelul condițiilor create pentru practicarea aces 
tui mult îndrăgit sport de către masele largi ale 
oamenilor muncii.

In campionatul 1960—1961 am asistat 
la multe asemenea faze spectaculoase 

talizat încă suficient, fi.ind lăsată Ia 
aprecierea și... bunăvoința jucători
lor. Încadrarea mijlocașilor în linia 
de fund nu este o problemă nouă 
și totuși majoritatea echipelor, chiar 
și cele fruntașe au tratat-o cu su
perficialitate. Rezultate promițătoare 
au fost observate le Koszka, Nun- 
weilter IV și Petescu. încadrarea 
mijlocașilor în linia de atac este mult 
mai frecventă; la atest capitol se re
marcă Bone, Pașcanu, Petru Emil,, 
Seredai, V. Alexandru. Uneor; se i 
fac, însă, exagerări, mijlocașii igno- ! 
rînd sarcinile defensive (P. Emil, ! 
Ca.p-aș, Tănase). REZULTĂ CA A-; 
PORTUL OFENSIV ȘI DEFENSIV; 
AL MIJLOCAȘILOR TREBUIE RE
ZOLVAT MAI JUDICIOS, DINDU-SE 
O ATENTIE DEOSEBITA PREGA-. 
TIRII METODICE A JUCĂTORILOR, 
CARE TREBUIE SA-ȘI MAREASCA 
CAPACITATEA FIZICA ȘI ORIEN
TAREA TACTICA.

In concluzie se poate afirma că, 
prin trecerea de la sistemul W.M. 
la sistemul cu trei fundași s-au ob
ținut rezultate satisfăcătoare la toate 
echipele de categorie A și la unele 
formații de categoria secunda Noile 
principi; aplicate corect și consec
vent vor putea rezolva. în mod fa
vorabil. multe probleme legate de 
îmbunătățirea calitativă a fotbalului 
nostru. Rezultatele ar fi fost și mai 
bune, dacă antrenorii ar fi folosit cu 
mai multă convingere metode variate 
de pregătire.

Fâcînd bilanțul părților negative 
și pozitive, după un an de la pre
conizarea orientării. Colegiul centrul 
al antrenorilor apreciază campiona
tul pe 1960—1961, ca un început pro 
mițător de redresare a fotbalului 
nostru



Mii de bucureșteni pleacă în fiecare săptămână 
să se recreeze pe litoral, pe (Valea Prahovei, 
în Delta Dunării, la Lacul Roșu sau la Bicaz. 

Dar, fără îndoială și în frumoasa noastră Capitală 
și în împrejurimile ei se poate petrece la s.firșit de 
săptămînă o zi plăcută, fie la ștrandurile de pe 
malurile lacurilor Floreasca, Tei, Băneasa sau la 
rîul Argeș, fie în aerul răcoros din pădurile Băneasa, 
Andromache și Pustnicul.

Vacantă plăcută pentru studenti

vacanței, un nou program de joaci

e multă larmă și voioșie. Căprioarele (sin 
pășunat ; 
copiii di 

23 Augus 
o parte

opri. J 
alții).

In jurul focului de tabără copiii cint"

„Cum petrec copiii? Minunat"

Zilele trecute ara făcut o vizită la cîteva din 
aceste „perle" ale Bucureștiului și peste tot am 
găsit aceeași animație și voie bună. In cântecele 
acordeoanelor sau muzicuțelor s-e încing „bătute", 
se joacă volei, șah, se organizează concursuri de 
orientare turistică și de înot. Frumoasă este Capi
tala patriei noastre Și împrejurimile ei I Vă invităm 
să le vizitați 1

pînă seara tîr- 
a U.A.S.R. de 

Tei cunoaște o
In fiecare zi 

mii de studenți

De dimineața și 
ziu, baza sportivă 
pe malul 
animație deosebită, 
își dau întîlnire aci 
și cadre didactice din Capitală care 
vin să-și petreacă vacanța în mod 
cît mai plăcut și folositor. I-am 
găsit în p'lină activitate. Unii jucau 
șah, tenis de masă, popice, fotbal, 
volei sau baschet, a'lțij se avîntau în 
larg cu ambarcațiuni zvelte sau cu 
adevărate vaporașe, canoele de 
10-j-l, înotau sau răsfoiau cărțile 
în sala de lectură. Cei mai mulți 
însă erau pe plajă, pe nisipul auriu 
și fierbinte. Complexul, oare se în
tinde pe o suprafață imensă, asigură 
miilor de vizitatori, cele mai va
riate posibilități de distracție și re
creare. Cadre de specialitate predau 
cu dragoste primele noțiuni pentru 
fnvățarea înotului și „secretele" 
iahtingului, organizează pasionante 
întreceri sportive intergrupe sau fa
cultăți. dotate cu pnBliii. Studenții 
au la dispoziție trei terenuri de 
fotbal, unul (jî handbal, patru 
de volei, trei de baschet, unul de 
tenis, bazin de înot pentru concurs, 
pistă de atletism,

lacului

S-a dat startul intr-un concurs de înot

pistă de atletism, bazin de înot 
pentru lecții, 120 de ambarcațiuni 
sportive și de agrement, o popicărie

unui 
timp 
sînt 
diferite acțiuni cultural sportive și
educative. In ziua cînd am vizitat

program minuțios întocmit, pe 
de două săptămîni, în care 

cuprinse și armonios împletite

la

La pădurea „Pustnicul 
aproape 400 in pădure și împrejurimi) s-au oprit din 
ciulindu-și urechile, ascultă și ele cum se zbenguiesc 

tabăra de pionieri. Simt copiii oamenilor muncii din raionul 
care pe socoteala statului nostru democrat-popular își petrec 
vacanței in mijlocul naturii. Cînd am poposit în tabără, pionierii era 
tocmai la ridicarea drapelului. începea o nouă zi din cele afectate pentr 
petrecerea cit mai plăcută și utilă a 
sport și cultură.

cu 64 pă-

nimerit sportiv din acest an de 
Sofia : Universiada.

Fără îndoială că mulți din 
prezenți la ștrand doresc să ia 
o gustare, să bea un suc sau 
bere la bufetul din incinta 
sportive. Butetul însă, o 
a I.A.P.L. Bistrița, este foarte prost 
aprovizionat. Pînă acum 10—15 zile 
a lipsit complet gheața, 
servite preparate alterate 
fost scoase din consumație 
intervenția Sanepidului, iar 
termină de obicej 
mineața. Și mai 
faptul că bufetul 
18, adică atunci 
foarte aglomerată.
de urîf produce mormanul de sticle 
de suc și aipe minerale care nu sînt 
ridicate cu săptămînile.

V. GORUN

cei
Și 
o 

bazei
sucursală

fost 
au 
la 
se 
di-

au 
care 

numai 
berea

pe la ora 10 
curios este însă 

se închide la ora 
cînd baza este 

Un aspect destul

-După o baie răcoritoare o partidă de șah adună in jurul tablei 
trățele mai mulți amatori ai acestui sport

cu două piste, sală de gimnastică, 
sală de tenis de masă, bibliotecă cu 
peste 1000 de volume, sală de lec
tură, 3 plaje, porticuri de gimnastică, 
balansoare, leagăne, haltere etc.

,.și pentru viitorii student!
ra- 
în 

tabără

(aici interlocutoarea se 
vorba de ea și încă de

Am profitat de acest moment 
întrerupere pentru a plasa a d< 
întrebare : dar despre sport ce 
puteți spune ?

Faptul că tabăra aceasta Se t 
in jurul Bucure știu lui, în albia mi 
vă a Mostiștei (aici sînt diverse ț 
cele de păduri, lacul „Pustnicul" 
bun pentru pescuit și pentru plirnl 
în ambarcațiuni) dă posibilitatea 
se facă sport.

Amabilul nostru ghid, vesel și i 
vorbăreț, ne-a dat apoi pe... rr 
responsabilului sportiv, tov. N. Hu 
profesor de educație fizică.

sub

Lăsînd pe copii (sînt peste 150) 
să-și oficieze festivitatea de deschi
dere a noii zile de tabără, ne-am 
retras mai spre umbra unor pomi, în 
interiorul curții, unde am făcut o 
primă cunoștință : Dana Vasiliu, pro
fesoară de geografie, responsabilă cu 
excursiile, orientarea turistică și alte 
activități culturale.

— Petrec bine copiii ? am lansat 
întrebarea.

— Binee? E puțin spus. Minunat !
— a venit răspunsul profesoarei. Dar 
mai întii — continuă interlocutoarea
— să vă punem in temă...

„...Tabăra este organizată
directa îndrumare a organelor U.T.M. 
și cu sprijinul raionului de partid „23 
August". Săptămânal sint găzduiți 
in corturi între 150-180 copii ai oa
menilor muncii din acest raion, pio
nieri fruntași la învățătură. Director 
al taberei este comunistul Ion Milea, 
directorul școlii medii nr. 38, un om 
Plin de inițiativă, mult iubit de pio
nieri. El este ajutat de un comanda
ment format din IV. Matei, profesor 
de științe naturale, N. Humă — pro
fesor de muzică, lancu Săceanu — 
instructor superior de pionieri și..."

Distracții pentru mari și mici

sport... sport... sport!
AL-am găsit pe tov. Humă, la pi 

rul pantei taberei, la cîțivâ pași 
unul din malurile lacului „Pustnic 
Era înconjurat de zeci de „era’ 
roșii “ care ascultau atente u: 
indicații în legătură cu întrece 
sportive ce urmau să se desfășo 

— Atenție, copii 1 începe concwi 
Cine va ciștiga — spunea suri: 
tînărul profesor — primește drept ; 
miu o prăjitură !“.

Prăjituri și dulciuri se dau 
belșug, în fiecare zi, la mesele i 
sistente ce le iau micii cetățeni, 
în afara acestora ei mai primesc, 
ocazia diverselor întreceri cultt 
sportive, un supliment de dul< 
drept premii. (Pe vremea mea, a 
17 ani, copiii oamenilor muncii ax 
la „i 
odihnă și 
dane pline 
echipament 
biată minge 
munte și la 
lele îmbuibate 
moșierilor, ale tuturor exploatatori

Să revenim. In tabără se org 
zează întreceri la fotbal, volei, 
între detașamente. Plină de dîrz 
dar și de... haz este orice compel 
Micile divergențe de opinii în 
vința unui campion sau altul 
ivesc totuși și aici. Pe Cornel sai 
Florin, pasionați ai voleiului, îi 
deseori cu bobițe de lacrimi în 
țurile genelor cînd pierd, sau

distracții 
de gunoaie, 
și material 
de cîrpă.

mare aveau acces od 
ale negustorilor

,dispoziție" in loc de tabere 
gratuite, 1 

in loc 
sportiv 

Și-ap oi

Parcul de cultură și

baza sportivă, programul 
o întâlnire a studenților 
de la uzinele „23 August 
atunci se mai întîlniseră cu tinerii 
de la Electronica, fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej “ și „Vasile 
Roaită") întîlnire care a cuprins și 
o serie de întreceri sportive la fotbal 
și volei. In program a figurat de 
asemenea, un concurs dotat cu 
premii „Pentru cel mai bun aruncător 
la coș“. Stația de radioficare este 
și ea folosită în mod judicios cu- 
p.rinzînid emisiuni pe teme educative, 
albume studențești, comentarii jn- 

prezent 
studenții care își petrec vacanța în 
moid atîit de plăcut pe frumoasa bază 
de la Tei au dovedit o comportare 
demnă, deși pe ici pe colo s-au mai 
semnalat și cazuri de indisciplină 
saiu lipsă de grijă față de avutul 
obștesc.

a cuprins 
cu tinerii 

(pînă

Pentru pionierii și elevii din 
ionul 1 Mai, a fost amenajată 
incinta acestui complex o 
de vară, în care copiii desfășoară 
o bogată activitate pe terenurile de 
sport. Ei fac de asemenea, 
roase excursii pentru cunoașterea 
Capitalei și 
acum au vizitat tabăra de pionieri 
și noul cartier muncitoresc din ra-, temaționale etc. Pînă în 
ionul Grivița Roșie, eu făcut o 
excursie la Buftea, la Mogoșoaia și 
la pădurea Băneasa, unde au făcut 
cunoștință— cu locatarii parcului 
zoologic.

nume-

împrejurimilor. Pînă

Planificarea — cheia succeselor
Este și firesc să vorbim de multe 

aspecte pozitive din vizita pe care 
am făcut-o la baza sportivă a 
U.A.S.R. dacă amintim faptul că în
treaga activitate care se desfășoară 
aci este bine organizată și pla
nificată. Comandamentul bazei spor
tive în frunte cu directorul Ion Ște- 
fănescu, responsabilul sportiv C. 
Boerescu și responsabilul cultural 
Virgil Teodorescu, lucrează pe baza

Și unele neajunsuri
Comandamentul bazei sportive ar 

trebui ca pe 
des în rîndul 
fruntași de la 
rești, care să 
experiența lor. 
menea, să se 
fotomontaje cu 
rile sportivilor 
mai

viitor să aducă mai 
studenților, sportivi 

clubul Știința Bucu- 
le împărtășească din 
Este necesar de ase- 
înființeze mai multe 
aspecte din realiză- 

noștri și să se facă 
mare popularizare marelui eve-

Pe aleile curate și umbroase din Parcul de cultură și odihnă 
,1. V. Stalin" — cel mai frumos din țară — se perindă zilnic mii de 
bucureșteni și de turiști din toate colțurile patriei. Pentru toate verste
le se găsesc aici distracții din belșug. Cei mici se urcă in carlinga 
avionului și în virajele amețitoare se și văd aviatorii de miine, se 
avîntă in bărci sau în lanțuri, arătindu-și care mai de care curajul. 
Dar oricît de viteaz ai fii, nu poți rezista „covorului fermecat". 
O învirtitură, două, trei și te-ai dus de-a berbeleacul. Dar nici unul 
nu se dă bătut. Mai încearcă de citeva ori, dar... Totuși e frumos 

să-ți cultivi curajul și perseverența.
Tot pentru cei mici sint amenajate in

odihnă diferite aparate de gimnastică și nu puțini sînt copiii care 
lucrează cu îndîrjire la paralele, visînd să ajungă se pare sportivi de 
performanță. Fotografia de față vorbește de altfel de la sine.

Si pentru cei vîrstnici se găsesc aici 'de toate. Ambarcațiuni, tir 
sportiv, dulapuri zburătoare și chiar... covorul fermecat rezervat celor 
mici. Toate aceste distracții vă așteaptă, dragi bucureșteni.
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Astăzi (ora 20) și miine (ora 12) Ia ștrandul Tineretului

Selecționata de tineret—Burevestnik (U.R.S.S.)

„scăpînd" din mină partida 
rhitraj, devenind un supor- 
îit. Supărarea însă trece re- 
zîntul blind și încurajator al 
ui de educație fizică are 
raculoase. Și, apoi și prăji- 
'ace efectul ei...
iul de sport este foarte 
Inie pionierii sînt angrenați 
e și interesante competiții 
fac excursii cu caracter de 

concursuri de înot, exer- 
pescuit etc. Pînă în pre- 
prima serie detașamentele 

2 au fost fruntașe în mai 
■ecerile sportive. Din seria 
23 iulie) detașamentul nr. 1.

găleata și să tune. Curtea era inva
dată de apă. Corturile solide și bine 
impregnate erau amenințate totuși 
de arpă".

Tonul la lupta împotriva apei l-a 
dat cortul 15. Elevii pionieri Gh. 
Cucu, Victor Crocos, C. Turcu, V. 
Eftimie, C. Voiculescu au ieșit afară 
în ploaie și cu lopeți au început să 
facă șanțuri în jurul corturilor pen
tru a înlesni scurgerea apei. întregul 
comandament al taberei pînă la me
dic erau în mijlocul lor. Fetele au 
sărit și ele în ajutor. Se considerau 
jignite. Cortul 13 prin Anca Ionescu, 
Elenița Fundi, Adriana Dibo, au 
dovedit că în muncă fetele pot fi 
oricînd egale cu băieții. In două ore 
de muncă intensă corturile au fost 
și mai consolidate, apei i s-a făcut 
drum organizat spre lac. Nici un 
firicel de teamă nu s-a ivit pe fețele 
copiilor.

L-am întrebat mai tîrziu pe elevul 
Cucu : „dar de fulger nu te-ai
temut?" Mi-a răspuns zîmbind: „Nul 
Cunosc bine acest fenomen al na
turii". M-am gindit în acel moment 
din nou la anii din urmă, cînd de 
frică, urmare a educației mistice 
făcută în școală, atunci cînd ploua 
și fulgera băgăm capul sub o pătură 
(la noi plapuma a venit mai tîrziu) 
și așteptam îngroziți să se termine 
tunetele. Dar viața noastră nouă a 
schimbat și omul. L-a făcut mai 
curajos, mai puternic, stăpîn pe el. 
Și exemplul lui Cucu este o frîntură 
din alte sute de mii de exemple din 
eroismul de fiecare zi al oamenilor 
noștri noi.

Partide pasionante de șah in campionatul... taberei
loc de cinste și 

cele mai multe 
mare

este la 
stîrnit cele mai
Cel mai mare succes l-a 

selecționata taberei, în me- 
ănești. A fost „epocal", spu- 
i. „Noi — se repezeau gălă- 
ii — i-am învins fără drept 
înspre amurg la tabără a 

:. Foc de tabără, program 
stractiv (tabăra posedă sta- 
adio-amplificare, picup cu 
netofon). Aproape de „stin- 
•ul pionierilor a prins să 
unate cîntece patriotice ca 
ibit, părinte drag", „Repu- 
*ață patrie" și „Salutul cra- 
Șii“.

luptă cu apele

La ora 12 noaptea cînd se termina
se „lupta “ a sosit și mașina raionu
lui de partid, cu primul secretar, to
varășul Matei. Era încărcată. Sute 
de metri de masă plastică au fost 
aduse pentru acoperirea și apărarea 
corturilor. Prezența activiștilor de 
partid în mijlocul pionierilor, a co
mandamentului, a fost ca un recon
fortant. In amurg am plecat din ta
bără. In jurul focului copiii dansau, 
jucau, își povesteau din 
petrecute în viața lor 
această minunată colonie, 
voce cristalină de fetiță 
dea tonul cîntecului „Să 
lui oștean", 
celor peste 
început să

momentele 
zilnică în 

Deodată, o 
a prins să 
fii partidu-

Ca la o comandă glasurile 
„150 de cravate roșii" au 
cînte.

de eroism n-au lipsit — 
directorul. Duminică spre 

t o noapte îngrozitoare. Nu 
a bine seara culturală și 
să bată un vint puternic, 

oiau și copacii. Copiii s-au 
ă fără teamă. Și-au asi- 
urile bine, au inchis intra
ră. A început să plouă cu

Soarele, roșu precum purpuriile 
cravate, se pironise înspre fun
dul pădurii deasupra unor bă- 

trini stejari, nevrind parcă să mai 
amurgească. Prea frumos era ciutul 
și prea frumoasă era joaca și viața 
copiilor din tabăra pădurii „Pustni
cului". Ce nume impropriu! In acele 
clipe eu i-aș fi dat numele de pă
durea „Voioșiei", pentru că la glasul 
cristalin al copiilor, „florile pămintu- 
lui", s-au adăugat și trilurile privi
ghetorilor, întregul cor de păsărele. 
Toată „lumea" — copii și păsări — 
laolaltă, cînta. Ce bine-i cind cinți 
și cind ești voios !

V. STUPARU

Colțul zoologic de la Băneasa 
este un punct de atracție foarte 
mare pentru bucureșteni. In fie
care zi sute de vizitatori petrec 
ore in șir, amuzîndu-se de gium
bușlucurile maimuțelor și de ghi- 
dușiile urșilor... juniori sau ad- 
mirînd măreția regelui junglei. 
Ca doi copii neastimpărați, cei 
doi ursuleți din fotografie delec
tează toată ziua pe vizitatorii 
colțului zoologic din pădurea Bă

neasa

Pe jucătorii de polo ai selecționatei 
Burevestnik din U.R.S.S. i-am în- 
tîlnit miercuri după amiază, la prima 
ședință de antrenament efectuată în 
bazinul de 25 m, de la ștrandul Ti
neretului. Toți foarte tineri, de vîrsta 
studenției, suportaseră ușor cele cî- 
teva ore de zbor pe ruta Moscova— 
Kiev->Odesa—București și acum se 
mișcau cu vioiciune de-a lungul și 
de-a latul piscinei.

Indicațiile de pe margine fuseseră 
date pentru vreo 15 minute, timp su
ficient ca să ne întreținem cu an
trenorul lotului, Pavel Sahnovski și 
cu Andrei Kistiakovski, conducăto
rul delegației. „Am venit la București, 
in dorința de a ne pregăti împreună 
cu jucătorii români, despre care avem 
o impresie foarte bună. Botul nostru 
se pregătește pentru Universiadă, I 
sportivii români pentru „Trofeo d’Ita
lia" și, de asemenea, pentru Univer
siadă".

— Din cîte centre universitare pro
vin jucătorii selecționatei ?

— Din trei : Moscova, Leningrad și 
Kiev. Nouă sînt din Moscova (Zaițev, 
Egorov, Kalașnikov, Pireiko, Kuzne- 
țov, Musatkin, Rasmadjan, Popov, 
Kondratov), trei din Kiev (Zemtov, 
Vozniuk, Kolesnikov) și doi din Le
ningrad (Smirov, Hott).

Lui Andrei Kistiakovski, docent al 
Institutului de construcții din Mos
cova și „doctor" în-, polo pe apă (cî- 
teva din numeroasele sale cărți de 
specialitate au fost tradyse și în ro- 
mînește) am considerat util să-i cerem 
un pronostic pentru „Trofeo d’ Italia", 
competiție la care va fi de altfel pre
zent. „După părerea mea — ne-a spus 
el — cinci echipe (n.n. din 6) candi
dează cu apreciabile șanse la primul 
loc, adică toate participantele, Unga

Au început pregătirile C.C.A. se antrenează
pentru noul sezon pentru jocul cu Racing

Abia s-a încheiat campionatul 
1960—61 și iată că scurta vacanță 
fotbalistică a luat sfîrșit. Rînd pe 
rînd, echipele reîncep pregătirile. 
Unele formații au și început an
trenamentele, iar altele, mai mult 
solicitate în ultimul timp în în
tîlniri internaționale, le vor în-

Note9 știri
NOI JOCURI INTERNATIONALE 

IN ȚARA

Orașele Cîmpia Turzii, Petroșani 
și Baia Mare vor găzdui la începutul 
lunii august noi jocuri internaționale. 
Este vorba de turneul echipei sovie
tice Iris Omsk, de categoria B, care 
la 3 august va juca la C. Turzii cu 
Industria Sîrmei, le 6 august (Ziua 
Minerului) la Petroșani cu Jiul, iar 
la 10 august la Baia' Mare cu C.S.M. 
Formația oaspe va sosi în țară la 
1 august.

PESTE 4.500 KM IN 8 ZILE—

Progresul București s-a reîntors joi 
în țară, după turneul întreprins în 
R.P. Polonă. In decurs de opt zile 
jucătorii bucureșteni au susținut două 
meciuri și au parcurs în timp de 72 
de ore peste... 4.500 km. Astfel n.u 
e de mirare că echipa își va reîncepe 
antrenamentele abia miercurea viitoa
re. După sosirea în Capitală, antre
norul I. Lupaș a completat cu unele 
amănunte interesante relatarea s.a 
telefonică, apărută în ziarul nostru 
după jocul de la Szczecin, lată ce 
ne-a spus antrenorul Progresului: 
„Gazdele ne-au făcut o primire foarte 
bună, dîndu-ne prilej să vizităm în 
afară de locurile de desfășurare aile 
celor două întîlniri (Katovice și 
Szczecin) Cracovia, Auschwitzul și 
fostul lagăr de concentrare Birkenau, 
La jocul de la Katov'ce cu Ruch au 
fost prezenți membri aj guvernului 
polonez și cosmonautul Iuri Gagarin, 
(aflat în vizită în R.P. Polonă), 
care au asistat înainte de meci la o 
grandioasă serbare închinată aniver
sării eliberării Poloniei. Echipa Ruch, 
fosta campioană a Poloniei este pro- 
priu-zis din Chorzov și nu din Kato
vice al cărui stadion (cu o capaci
tate de 100.000 de locuri) îl folosește. 
Această formație (care ne-a învins 
cu 4—3) încă nu a pierdut pe teren 
propriu decît în fa‘a echipei brazi
liene Santos, cu 4—2. 

ria, U.R.S.S., Italia, Iugoslavia, Ro- 
mînia, mai puțin jucătorii din R. D. 
Germană.

— Mă așteptam să acordați credit 
mai mare compatrioților dv., care au 
cîștigat de altfel și ultima ediție des
fășurată la Zagreb. Va fi mai greu 
„acasă"?

— Nu uitați că, în ultimul timp, 
avem de-a face cu o regrupare a for
țelor in jocul de polo. Rezultatele ob
ținute la J.O. de la Roma sînt sufi
cient de elocvente in acest sens.

★
Miercuri seara, imediat după an

trenament, a avut loc ședința teh
nică, unde s-a stabilit și adversarul

VO Lt ■

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE JUNIORI

încă din prima zi, finalele cam
pionatelor republicane de juniori 
eu trezit un interes deosebit.

Dintre cele.patru meciuri jucate ieri, 
cele mai disputate au fost partidele 
masculine. Aproape toate echipele au 
posibilități fizice deosebite, fiind al
cătuite din juniori bine clădiți. O 
impresie frumoasă au lăsat cele două 
echipe cîștigătoare, S.S.E. Ploiești și 
Rapid București- Alături de ele, 
Pandurul Tg. Jiu s-a dovedit o 
echipă cu reale posibilități.

In schimb, meciurile feminine nu 
au satisfăcut pe de-a întregul. Nici

cepe după o scurtă perioadă de 
relaxare a jucătorilor. 

VEȘTI DE LA ARAD
Echipa textiliștilor arădeni a reîn

ceput pregătirile în ziua de 20 iulie 
sub conducerea antrenorilor Rein
hardt și Dumitrescu. La primele șe
dințe de pregătire au participat întreg 
lotul echipei (în afară de Coman și 
Pîrcălab), precum și cîțiva juniori 
între care portarul Possler, Szigeti, 
Roman, Stan etc. Duminică U.T.A. 
via susține primul joc de verificare cu 
o echipă de categorie inferioară. (St. 
Weinberger coresp.).

4- Ediția .1960—1961 a campionatului 
T orașului Brașov a fost cîștigată de 
T echipa de fotbal Partizanul Roșu 
y care după un joc egal, în ultimul 
Ț meci al barajului a învins cu 4—1 
4- formația Unirea Săcele. Proaspeții 
T campioni ai orașului Brașov, pregă- 
x tindu-se cu conștiinciozitate au for- 
T mat o echipă omogenă, disciplinată, 
X care a știut să împletească munca 
y în producție cu sportul. Maistrul țe- 
Ț sat or Gh. Gheorghe, maistrul fila- 
4- tor Ion Marincaș, ajutorii de maiștri 
J Florin Deliu, Adrian Doltu. munci- 

torii Gh. Duduc, Augustin Mureșan,

ȘI-AU FĂCUT DATORIA |

Jucătorii echipei Partizanul Roșu trăiesc din plin evenimentul. Li se "» 
luminează în acest moment de către delegatul consiliului U.C.F.S. tov. -- 
Iuli/u Beke, cupa de cîștigători ai campionatului orașului Brașov li 

fotbal, ediția 1960—1961

formației sovietice pentru cele două 
jocuri oficiale programate astăzi (ora 
20) și mîine (ora 12) la ștrandul Tine
retului. Partenerii oaspeților vor fi 
jucătorii selecționatei de tineret, care 
la sfîrșitul lunii trecute au cîștigat 
turneul internațional de la Magde
burg. Iată și loturile celor două echi
pe: Selecționata de tineret : Mureșan, 
Csiszer, Firoiu, Țăranu, Alexandre- 
scu, Fleșeriu, Mihăilescu, Chirvăsuță, 
Culineac, Mărculescu, C. Marinescu ; 
Burevestnik: Zaițev, Smirnov, Kalaș
nikov, Pireiko, Kuznețov, Hott, Zem- 
țov, Vozniuk. Kolesnikov, Rasmadjan, 
Popov.

chiar echipele învingătoare. In ceea 
ce privește pe reprezentantele Bucu- 
reștiului, voleibalistele Clubului spor
tiv școlar, deși învingătoare, nu s-au 
comportat pe măsura condițiilor și 
a pregătirii lor.

Rezultate tehnice: FEMININ:
C.S.Ș. București — Corvinul Deva 
3—0 (1, 8. 4), C.S.Ș. Luceafărul
Brașov — Ș.S.E. Piatra Neamț 3—0 
(12, 9, 8); MASCULIN: Ș.S.E
Ploiești — Pandurul Tg. Jiu 3—0 
(9, 13, 12), Rapid București —
Ș.S.E. Bacău 3—0 (7, 3, 9).

După cum se știe, puternica forma
ție franceză Racing Club Paris va sus
ține la 3 si 6 august două întîlniri în 
Capitală • cu C.C.A. și Dinamo.

In vederea întîlnirii din 3 august, 
formația noastră campioană si-a reînce
put pregătirile în ziua de 19 iulie, sub 
conducerea antrenorului St. Onisie. La 
antrenamente nu participă Bone, Ca- 
coveanu si Alexandrescu, care urmea
ză tratamente medicale. C.C.A. a sus
ținut joi un joc de antrenament cu 
formația sa de tineret, cîstigînd cu 5-1 
prin golurile înscrise de Constantin, 
Crișan, Matei, Tătaru și Raksi. Iată e- 
chipa folosită : Voinescu—Zavoda II, 
Cojocaru, ivănescu—Jeneij Mihăilescu 
I—Raksi, Constantin, Matei, Crișan, Tă
taru. Au mai jucat Toma, Apoîzan și 
Staieu, care — restabilit după o în
delungată absentă a reapărut iarăși în 
rândurile fotbaliștilor militari. Este po
sibil ca în jocurile de campionat 
Staieu să-și reocupe postul în echipă.

Niculae Mureș, inginerul Iulian Topa 
și alți tineri fotbaliști sînt apreciați 
pentru felul cum își îndeplinesc sar
cinile profesionale. Fotbaliștii echipei 
Partizanul Roșu au reușit să repre
zinte cu cinste culorile fabricii lor, 
care a cucerit steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură, lată 
jucători de fotbal care constituie 
exemple demne de urmat.

G. GRUIA

(Materia] trimis în cadrul con
cursului nostru „Pentru cea mai 
bnnfl corespondență”)
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„Cupa Metalul” a fost cîștigată de boxerii 
Combinatului Poligrafic București

In finala „Cupei Metalul', un meci frumos au oferit „penele' Puiu Raneti 
(stingă) și Glieorglie Rișnoveanu

Foto: I, Popa

Joi seara, in gradina clubului Me
talul, a avut loc ultima reuniune din 
cadrul competiției dotată cu „Cupa 
Metalul". Trofeul a fost cucerit de 
către asociația sportivă a Combina
tului Poligrafic București, care a

In reuniunea finală a competiției 
o comportare frumoasă a avut-o ti- 
nărul Constantin Ștefan (Semănă
toarea). Utilizînd îndeosebi serii de 
directe la față și contrînd eficace, 
atunci cind a fost atacat, Ștefan a

2). Boxînd cu Gh. Rișnoveanu (Se
mănătoarea), un sportiv cu lovituri 
dure* Raneti a știut să-1 țină la 
distanță cu directe de stingă, care 
au mers din plin și care i-au adus 
6 victorie la puncte.

Dumitru Nicolae (I.T.B.) și 'Du
mitru Chișnoiu (Semănătoarea) au 
furnizat un meci dinamic în care 
inițiativa a aparținut în majoritatea 
timpului pugilistului de la I.T.B. Din 
repriza a doua Chișnoiu a fost de
pășit categoric de Dumitru Nicolae, 
care, atacînd cu lovituri variate la 
corp și la -față a obținut o victorie 
pe deplin meritată. Iată celelalte re
zultate: Sebastian Nicolaescu (C.P.B.) 
b.p. Ion Florea (C.P.B.); Nicolae 
Dincă (Progresul) b p. Anton Mogoș 
(C.P.B.); Gheorghe Gheorghe (I.T.B.) 
b.p. Marin Dogaru (Semănătoarea) ; 
Petre Anghel (Progresul) b.p. Stere 
Păun (Flacăra roșie) ; Florea Marin 
(Metalul) b.p. Marin Telefan (Pro
gresul); Gheorghe Iancu (Semănătoa
rea) b.p. Ghiță Nicolae (Metalul); Ilie 
Cojocaru (C.P.B.) b.p. lire Tudor 
(C.P.B.); Fănică Mustață (Voința) 
b.p. Gheorghe Dinu (Voința)

Echipa R. P. Romine a ciștîgat concursul
de la Varșovia

Gheorghe Tomiuc pe lotul II
VARȘOVIA 27 (prin telefon). Proba 

de cros., ultima din dificila dispută 
a pentatlonului modern, s-a desfășurat 
pe un traseu lung de 4.000 m în parcul 
din incinta Institutului de Cultură Fi
zică (A.W.F.) în prezența unui mare 
număr de spectatori. Traseul n-a pus 
concurcnților prea multe probleme (a 
fost puțin accidentat, dar foarte în- 
tortochiat) astfel că întrecerea de cros 
a devenit mai mult o cursă dc... plat.

Aruncînd în focul luptei sportive 
toată energia lor, tinerii noștri repre
zentanți au reușit nu numai să refacă 
handicapul de 93 dc puncte care-i se
parau de prima echipă a R. P. Polone, 
dar au terminat învingători cu un a- 
vantaj de 188 puncte.

Iată acum clasamentul acestei probe: 
I. Wach 13:15,0—1225 p; 2. Tomiuc 
14:04,0—J168 p; 3. Kanicwski 14:30.0— 
1063 p; 4. Marinescu 14:41,0—1057 p; 
5. Strehowski 14:42,0—1054 p ; 6. Ma
zur 14:58,0—1006 p; ...12 Croitorii 
15:28,0—916 p ;... 15. Țintea 15:41.0— 
877 p. Pe echipe: 1. R.P. Romînă 3141 
p; 2. R. P. Polonă I 3036 p; 3. K. P. 
Polonă II 2940 p.

In urma acestor rezultate clasamentele 
generale ale campionatului național al 
R. P. Polone se prezintă astfel : IN
DIVIDUAL : 1. Kaczor 4411 p ; 2. Gheor-

GH. TOMIUC

ghe Tomiuc 4359 p ; 3. Kaniewski 425 
p; 4. Nicolae Marinescu 4201 p;
Mazur 4014 p; 6. Lipski 4007 p;... i 
Traian Croitorii 3865 p; 9. Dumitru 'Joii 
tea 3816 p. ECIIJPE : 1. R. P. ROM IN 
(Tomiuc, Marinescu, Croitorii) 12383 j 
2. R. P. Polonă 1 (Kaczor, Mazur, K; 
niewski) 12195 p; 3. R. P. Polonă 1 
(Sulajnis, Wach, Lipski) 10580 p.

întrunit cel mai mare număr de 
puncte (20). Pe locul II s-au clasat 
asociația sportivă Semănătoarea și 
clubul sportiv Metalul cite 14
puncte fiecare.

a

cîștigat prin K.O. în repriza a doua 
în fața lui Nicolae Cimiș (Șc.
nr. 2).

Apreciabile cunoștințe tehnice 
demonstrat Puiu Raneti (Șc. sp.

sp.

A XlV^a ediție a „Cursei Scinteii”
INTENSE PREGĂTIRI LA BUCUREȘTI, PLOIEȘTI, BRAȘOV, BRĂILA •

-------------------- -------------------- “ *---- ----------- ---------- ----------- CEI
o

CEL MAI VALOROS DEBUTANT? • NUMEROASE PREMII PENTRU
CUM VA FI DESEMNAT 
MAI BUNI ALERGĂTORI

Meciul Progresul—Voros Meteor
o confruntare de maeștri

Un eveniment sportiv așteptat cu 
deosebit interes este desigur întîlni- 
nea internațională de șah dintre echi
pele cluburilor Vorba Meteor Buda
pesta și Progresul București, care 
începe azi în Capitală. Prezența în 
rindurile celor două echipe a unei 
serii întregi de nume binecunoscute 
în arena șahiști internațională face 
«â crească desigur atracția acestui 
meci.

prima masă a oaspe 
marele maestru interna 
Portisch, multiplu cam 
Ungare și calificat pen

La sfirșit de săptămină
SIMBĂTĂ

POLO PE APA : ștrandul Tineretului, 
de la ora 20 : selecționata de tineret a 
R.P.R.—Sol. Burevestnik (U.R.S.S.).

VOLEI : terenurile Știința (str. Vasile 
Pîrvan), de la ora 16,30 : finalele cam
pionatelor republicane de juniori.

SPORTURI NAUTICE: lacul Heră
strău, de la ora 18 : faza dc zonă a 
campionatelor republicane de juniori la 
caiac-canoe.

CICLISM : șos. București—Giurgiu 
(km. 11), de Ia ora 16,30: cursa de 
fond, velodromul Dinamo, de la ora 16,30 
concurs de pistă.

ATLETISM : stadionul Republicii, de 
la ora 17 : concurs pentru obținerea 
ștandardurilor de participare la 
pion ațele republicane dc seniori.

cam-

DUMINICĂ

POLO PE APA : ștrandul Tineretului, 
rdc la ora 12: Set. de tineret al R.P.R.— 
Sei. Burevestnik (U.R.S.S.).

VOLEI : terenurile Știința, <Ie la ora 
8,30 : finalele campionatelor republicane 
Se juniori.

SPORTURI NAUTICE : lacul llcrăs- 
’’jiu, de la ora 8 : faza dc zonă a cam
pionatelor republicane de juniori Ia caiac- 
panoe.

Cicloturism : stadionul Dinamo, 
Ia ora 7,30 : plecarea în excursie la 
Snagov.

Astfel, la 
ților va juca 
țional Lajos 
pion al R.P.
tru viitorul turneu interzonal din ca
drul campionatului mondial de șah. 
Următorii săi coechipieri sînt maeștrii 
internaționali Bilek și Szilagy. O a- 
tracțic este desigur și echipierul de 
la masa a 4-a, maestrul. Janos Flesch, 
care are la activ o performanță ori
ginală. El deține recordul mondial 
de „partide oarbe", stabilit acum un 
an la Budapesta : din 52 de partide 
— 31 cîștigate, 18 remize și numai 
3 pierdute. In sfirșit, iată ceilalți com- 
ponenți ai echipei oaspe: Barcsay, 
Meszaros, Somogy_ 
tisch și A. Tyroler 
trenorul echipei).

Progresul prezintă, de asemenea, o 
formație puternică, în frunte cu ma
estrul internațional dr. O. Troianescu. 
Jucători redutabili vor evolua și la 
următoarele mese ale Progresului : M. 
Rădulescu, O. Pușcașu, D. Drimer, 
V Urseanu, M. Pavlov, E. Nacht, 
<3. Bozdoghină, 0. Botez și Gh. Ga
vrila II.

Se joacă deci la 
retur.
bului Finanțe-Bănci 
nei 2. Runda 1 sc 
pînd de la ora 17, 
rea continuă la aceeași oră cu dis
putarea rundei a 2-a. Partidele între
rupte vor fi reluate luni dimineața în 
sala Progresul din str. Lipscani 16.

Kuibus, F. Por- 
(care este și an-

Intîlnirea are
10 mese, tur și 
loc în sala Glu- 
din str. Doam- 

dispută azi, înce- 
iar tnîine întîlni-

RD. V.

IN ȚARA

ATLETISM : pc stadionul din Poiana 
Brașov arc loc astăzi și mtinc concursul 
dotat cu „Cupa Poiana Brașov". 
Participă echipele regiunilor Bacău, 
Brașov, Dobrogea, Calați și Ploiești.

SPORTUL POPULAR
Mr. 3866 Paj. a 6 a

Etapa inaugurală ă campionatului 
de fotbal al R. P. Ungare, progra
mează o serie de partide interesante. 
Participanții la Pronosport vor avea 
prilejul 
pentru i 
gramul 
miine-

Capul 
echipelor 
rencvaros. M-T.K. și Salgotarjan se 
întilnesc într-o partidă care în mod 
normal nu poate reveni decît for
mației M.T.K.. Un alt meci în care 
este de așteptat victoria gazdelor este 
cel dintre Pecs și Tatabanya. Vasas 
primește acasă lormația Gyor. Komlo, 
proaspătă promovată, nu are prea 
multe șanse in deplasare în fața for
mației din Szeged. Dorog și Ilonved

să Ie analizeze cu atenție 
că eie sint cuprinse în pro- 

concursului Pronosport de

de afiș îl constituie derbiul 
budapestane Csepel și Fe-

Start! Din fața Casei Scinteii — de unde se va da startul in cea de a
XIF-a ediție a „Cursei Scinteii' — alergătorii au pornit să străbată traseul 

primei etape a ediției de anul trecut

Pc șoselele din jurul Capitalei, din 
împrejurimile Brașovului, Ploicștiului și 
Brăilei pot fi văzuți la antrenamente 
numeroși rutieri. Sînt cicliștii invitați 
să participe la cea dc a XlV-a ediție 
a „Cursei Scinteii".

Organizatorii au trimis invitații unor 
cluburi și asociații sportive din Bucu
rești (Dinamo, C.C.A., Flacăra roșie. 
Voința, I.T.B. și C.P.B.). Brașov, Ploiești 
și Brăila. Printre cci 60 de alergători 
care vor lua startid în cea dc a XlV-a 
ediție a „Cursei Scinteii” sc 
Silviu Duță, Ion Vasile, Gr.
D. liotaru, N. Niculescu (C.C.A.), Ion' 
Cosma, Ludovic Zanoni, Gabriel Moi- 
ceanu, Marcel Voinea, Aurel Șelaru, FI. 
Cristescu, P. Gliiță, Gh. Calcișcă, C. 
Tudose, Tr. Cojocneanu, N. Matei (Di
namo), V. Dobrescu, A. Simion, V. Co- 
hanciuc (Voința), Șt. Poreceanu, 
Munteanu, C. Melciec, C. Ilaciu 
roșie) ș.a.

Caravana „Cursei Scinteii" 
bate anul acesta 6 regiuni.

este în general asfaltat, iar anumite 
porțiuni s'mt acoperite cu piatră cubică 
(în special pe Valea Oltului). Cei 830 
km. sînt impărțiți în 6 etape. Alergătorii 
vor beneficia <ic o zi de odihnă in care 
se va face și transbordarea de la Tg. 
jiu la Hunedoara.

Așa- cum am anunțat, se prcconizeas 
alcătuirea unui clasament al debutanțilt 
în „Cursa Scinteii”. E»te vorba de line» 
alergători care participă pentru prin 
oară la această mare întrecere ciclist 
Fiindcă nu au fost încă stabilite regi 
Iile de alcătuire a acestui (4a sa mei 
propunem două soluții : a) întocmin 
unui clasament general al debutanțiL 
— după încheierea celor 6 etape — i 
baza adiționării timpilor realizați 
fiecare etapă ; b) alcătuirea unui Jdas 
merit general pe baza locurilor ,£cupa 
în fiecare etapă. Propunem de asemeni 
ca limita de vîrstă să fie 21 de 
iar în caz de 
variantă) sau de puncte (a doua 
riantăl sa se acorde locul mai 
ciclistului mai tînăr.

Ca și la precedentele ediții și 
acesta la „Cursa Scmleii* se vor 
numeroase premii cicliștilor care 
pregătirea, puterea de luptă și corn ba 
vitatea lor vor realiza performanțe 
valoare. In afara premiilor acordate 
organizatori în clasamentele generale, 
serie de întreprinderi, comisii locale 
organizare și diferite ziare oferă pren 
primilor clasați în etape. Ziarul „Sport 
popular” oferă premii primilor trei c 
sa ți în etapa I. ziarul „Romînia liber 
primilor trei clasați în etapa a IV 
ziarul „Informația Bucureștiului” cicl 
tilor evidențiați în ultima etapă etc.

virstă să fie 21 de ar 
egalitate de timp (prin

v 
b<

H. N.

numără
Nicolae,

/>.
(Flacăra

va stră-
Druinul

se întilnesc intr-o partidă perfect e- 
chilibrată.

Celelalte partide opun echipe caro 
activează în campionatul categoriei B.

★
Iată care este programul

Pronosport nr. 72 din 6 august

I, Dinamo Buc. - 
(pauză)

II. Dinamo Buc, ș
(final)

III. 1
IV. i
V. l

VI. 1 
VII. '

VIII. Salgotarjan
IX. " "

concursului
1961 :

Club Paris

X. 
XI.

XII.

R acing

Racing

Ujpcst — Vasas (cat. A R.P.U.)
Gyor — M.T.K. (cat. A R.P.U.) 
Ozd — Fcrencvaros (cat. A R.P.U.) 
Komlo — Dorog (cat. A R.P.U.) 
Tatabanya — Szeged (cat. A ” *
*’* ’w Pecs (cat. A
Szegedi Epitok — Diosgvor 
R.P.U.)
Szolnok — Kecskemet (cat. B 
Penzugyorok
R.P.U.)
Kaposzvar
R.P.U.)

Club Paris

R.P.U.)
R.P.U.) 

(cat. B

.... . . .... R.P.U.)
Szallitok (cat. B

Oroszlanyi (cat. B

an
of<
l»I

Astăzi se desfășoară „Cupa 23 August" la cicliști
BUCUREȘTI- 

LA ORA 16,3
PE ȘOSEAUA 

ÎNCEPE
o PROBELE DE FOND AU LOC

GIURGIU • CONCURSUL PE VELODROM
Il-a (50. km), semicurse (30 km), l 
ciclete de oraș (15 km) și fete (15 kn 
In afara clasamentelor individuale 
vor alcătui și clasamente pe echi 
la categoriile avansați și tineret, j 
niori cat. I și a Il-a.

Tot astăzi se desfășoară pe velodr 
mul Dinamo din Capitală concurs 
de pistă dotat cu „Cupa 23 Augus 
Se vor disputa următoarele prob 
viteză, 1 000 m cu start de pe loc 
semifond. „Cupa 23 August" va fi 
tribuită învingătorului probei de s 
mifond. întrecerile încep la ora 16,:

Consiliul raional U.C.F.S. 1 Mai, 
în colaborare cu comisia orășenească 
de ciclism, organizează astăzi între
ceri de fond și de pistă dotate cu 
„Cupa 23 August". întrecerea de fond 
se va desfășura pe șoseaua Bucu
rești—Giurgiu (start la km 11) cu în
cepere de la ora 16,30. In program sînt 
prevăzute probe pentru avansați și 
tineret (100 km), juniori cat. I și a

Marți este ultima zi pentru depu
nerea buletinelor la Pronoexpres.

REȚINEȚI ! NUMAI PINA MARȚI 
VA MAI PUTEȚI PROCURA BULE
TINE ABONAMENT LA PRONO
EXPRES PE LUNA AUGUST

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 30

14 variante
2.219 lei.

284 variante
133 lei.

2409 variante
23 lei.

Fond de premii:

A apărut

REVISTA DE ȘAH 
nr. 7/1961

DIN

cu

cu

cu

Rubrică redactată 
sport.

23

12

11

10

IULIE 1961

rezultate

rezultate

rezultate

126.978.

a

a

a

de Lotoprono-

Din cuprins :
Dchipa R.P. Romîne și-a luat re 

vanșa în meciul cu echipa R.D 
Germane : iO'/s—9Va (D. Drimer) 
Teoria modernă

M. Rădulescu : Obiective tactic* 
tipice în deschideri; L, Tucă: Not; 
teoretice.

Partide. Din ultimele meciuri in 
ternaționale susținute de reprezen
tativa noastră și de Ia alte con 
cursuri.

Invătati șahul cu A. Lilienthal.
Combinații, partide scurte.



i Din caietele statisticienilor

i
de atletism...

I Iolanda Balaș a făcut K.O. tabela de punctaj

i

De fiecare dată

formanță 
atletism, 
spec ia Ulate

cînd
înregistrează o per-

* ‘ ’lv în
de 
i-

I

deosebită 
cronicarii 

apelează 
mediat la tabela inter
națională de punctaj. Gu 
ajutorul punctelor aces
teia se pot tace fel de 
fel de comparații, statis
tici și aprecieri.

Bineînțeles că recordul 
de 1,91 m realizat de 
Iolanda Balaș la Sofia 
n-a putut face o excep
ție de la această... tradi
ție. In ceea ce o priveș
te pe Iolanda, problema 
apare ceva mai delicată 
deoarece în tabela inter
națională rezultatele la 
săritura în înălțime se

1. 2.

ioo m
ZOO m
800 m
80 mg 

lungime 
greutate 
disc 
suliță

1184 p
11% p
1199 p
1189 p
1198 p

1200 p
1200 p
1200 p

mai 
sînt 

cîteva preci-

Pentru 
bine 
necesare 
zări: în prima coloană 
am notat performanțele 
maxime cuprinse în ta-

a înțelege 
acest tablou

opresc la 1,85 m, pentru 
care se acordă 11112 
puncte !■ In atari condi- 
țiuni sînt necesare o se
rie J 
tare 
zia
',91
cu.„

de calcule suplimen- 
care duc la condu
că performanța de 
m este echivalentă 
1246 p. Să vedem 

acum cu ce performanțe 
feminine de atletism este 
echivalent 
landei... 
mine în 
fel de delicată, deoarece 
tabela se înclieie la 1200 
puncte, și deci a fost 
nevoie de ajutorul altor 
calcule pentru a duce la 
capăt țabloul comparativ 
de mai jos :

recordul 
Problema 
continuare,

pe

BOTV1NIC!JOACA

100
m

UMOR

Cum a fost la meci...
TEREN : 

gime și 70
SPECTATORI : 2000 Ia 

tribună, 1500 la peluză 
și 80 la televizorul meu.

TIMPUL: contrar ce
lui prevăzut de 
nul meteorologic.

FORMAȚIILE : 
care au apărut 
ren.

ARBITRUL: foarte 
tent... cu soția.

Meciul a fost peste 
șteptări, deoarece spec ta- 

mai 
de 
La 
ju
pe 
în

de

3.

10.8
22,0 

1:59,5
9,9
7,25 

18.09
62,15
56,79

jos :

4

punctajele 
pentru 

3.

a-
aceste 

rezulta- 
„1.91

m lun- 
lățime.

buleti-

cele 
te-

a-

a-

belă ; 2.
cordate 
performanțe ; 
te echivalente cu 
m" ; 4. recordurile mon- 
iiale ia zi.

„Biografia“ unui mare record
Redăm. mai 

„biografia" unuia 
ire recordurile mondiale 
stabilite la Moscova, cu

prilejul întîlnirii de atle
tism dintre echipele 
Uniunii Sovietice 
S.U.A. :

Și

ÎNĂLȚIME - BARB ATI (ihcepînd de Ia 2,01)

2,01 : George Horine (S.U.A.) 1912 
2,02 : Eddie Beeson (S.U.A.)

Harald Osborn (S.U.A.) 
William Marty (S.U.A.) 1933 
William Marty (S.U.A.) 1934 
Cornelius Johnson (S.U.A.) 1936 
David Albritton (S.U.A.) 1936 

Melvin Walker (S.U.A.) 1937 
Lester Steers (S.U A.)

Walter Dawis (S.U.A.) 1953
Charles Dumas (S«U.A._) 
lui’ii 
John 
John 
John 
John 
Valerii Brume! (U.R.S.S.) 
Valerii Brumei (U.R.S.S.)

Stepanov 
Thomas 
Thomas 
Thomas 
Thomas

1914
1924

1956
(U.R.S.S.) 1957

19G0
1960
1960

(S.U.A.)
(S.U.A.) 
(S.U.A.)
(S.U.A.) 1960

1941

MAMA LUI BOSTON

63
a

cu

a

este
in-

în
8,28 m — prin- 
întrebări care 
atletului ame- 
culoare Ralph

„Atențiune 1 Atențiune! 
Aici centrul de radio- 
ficare Călimănești! Dragi 
ascultători, azi de la 
ora 10 se va desfășura 
în sala Clubului Cen
tral un interesant con
curs de șah cu partici
parea campionului Bot
vinic !“

Așadar, Botvinik la 
Călimănești ! Probabil 
că a venit la odihnă.

Cu mult înaintea 
ceperii concursului 
greu mai puteai găsi 
loc in sală. Cum e 
firesc, fiecare dorea să-l 
vadă și să-l urmărească 
pe celebrul campion ai 
lumii-

Iată că șahiștii își fac 
apariția. Întrecerea 
ceput. Dar unde-i 
vinik ? Figura-i 
binecunoscută după 
tografiile apărute 
presă, așa că ar fi 
ușor... reperat.

Cineva întreabă: 
— De ce nu s-a 

zentat Botvinik la 
curs ?

— Cum nu 
zentat ? Iată-l 
masă!... i se 
prompt.

Intr-adevăr, 
masă se afla 
Dar nu Mihail Botvinik, 
campionul mondial, ci... 
Victor Botvinic, campio
nul orașului Călimănești, 
învingător in numeroase

concursuri desfășurate în 
localitate sau la Rm. 
Vilcea. Cine i-a pus in
să să se gindească 
Botvinik „cel 
cind, aveau și
Botvinic-

Spectatorii au

la 
mare**, 

ei un...

prins să

Scrisoare

e t

in- 
cu 
un 
și

a in- 
Bot- 
este 
fa
in 

fost

pre
con-

pre-

din Călimănești

zîmbească. S-au... păcă
lit ! In sală s-a așternut 
apoi liniștea. Publicul a 
urmărit cu multă aten
ție desfășurarea partide
lor și în special pe aceea 
susținută de Victor 
Botvinic. Acesta a a- 
dus partida intr-un final 
avantajos și după cîteva 
mutări a ciștigat-o. De

altfel, el avea 
câștigătorul 
căci în 
învins 
Victor 
vedit 
tizului 
trind proporțiile...

Victor Botvinic este 
unul dintre cei mai a- 
preciați medici din sta
țiunea Călimănești. El 
este președintele asocia
ției sportive Oltul Căli
mănești. Șahul i-a adus 
satisfacții: a ciștigat
multe concursuri. Ca 
studii, preferă partidele 
lui Alehin, 
bineînțeles... 
lui Botvinik.
DRAGOMIR

concursului, 
continuare și-a 
toți adversarii. 

Botvinic s-a do- 
a fi la înălțimea 

său. Firește păs-

ROȘiANU
— corespondent 

(Material primit in ca
drul concursului 

„Pentru cea mai bună 
corespondență")

s-a
la prima 
răspunde

la prima 
Botvinic-

așteptat 
o jumătate 
să înceapă, 
arbitrului, 

s-au aliniat 
iar fotografii

cată faza din ultimul 
minut, cind portarul e- 
chipei oaspete respinge ., 
cererea unui fotograf de 
a se da mai la o parte 
din poartă pentru a fo
tografia acțiunea din ca
reu.

La terminarea partidei, 
antrenorul localnicilor 
ne-a declarat că tot tim
pul a avut victoria in 
buzunar. Ca dovadă, ne-a 
arătat un pachet de ți
gări „Victoria “.

In cursul meciului s-a 
remarcat în primul rind 
portarul gazdelor prin... 
elegantul său tricou. 
De asemenea și cei cinci 
atacanți 
au jucat
perinița la 
dată după meci în onoa
rea oaspeților.

localnicii 
poarta. Este 

de cei care pre- 
poarta stadionului 
a intra fără bilet, 
însă este respins

ai localnicilor 
foarte bine... 

reuniunea
I

Dc-alc
di-
25, 
de 

ca-în
trage 

pe un 
minu-

torii au 
mult de 
oră pină 
fluierul 
cătorii 
teren
spatele porții oaspeților. 
Timp de zece minute de 
la începere, 
presează 
vorba 
sează 
pentru 
Atacul
de portar, care reușește 
să blocheze sigur poarta 
cu un... drug.

Meciul a avut faze 
namice. In minutul 
de pildă, un atacant 
la oaspeți intră 
reul advers și 
tare... de tricou 
apărător, iar trei
te după aceea șutul ace
luiași se oprește în pla
sa... sîrmei care împrej- 
muiește terenul.

Pină la sfîrșitul întîl- 
nirii mingea trece de Ia 
o poartă la cealaltă da
torită... vîntului puter
nic. Mai trebuie remar-

ciclismului

La Moscova, după ce 
stabilise un nou record 
mondial la săritura 
lungime — 
tre alte 
i s-au pus 
rican de
Boston, a fost una privi
toare la mama sa. Bos
ton a răspuns: „Mama 
mea ? Ea are acum 
de ani. In viața ei 
crescut 10 copii și 
toate acestea este nevoită 
să lucreze și azi. Ea 
femeie de serviciu 
tr-un magazin. Cînd 
auzit că am devenit cam
pion olimpic, a lăsat mă
tura din mină și s-a așe
zat pe un scaun, spu- 
nînd :

— „Ziua aceasta impor
tantă trebuie s-o serbez 
în mod deosebit. Voi bea

un pahar cu lapte, iar 
după-amiază îmi voi per
mite să mă odihnesc un 
sfert de oră...'.

Așa s-a „ospătat' in 
ziua aceea negresa Bos
ton.

DIN ACTIVITATEA 
LUI MATHEWS

ȘTIAȚI CA...
...francezul M. Guillon 

(77 ani) a reușit o re
marcabilă performanță ci- 
clistă pentru virsta sa ? 
El 
la 
550 
tă, 
după 5 zile. Un amănunt 
interesant, fără îndoială, 
este acela că, în tinerețe, 
Guillon nu a activat în 
ciclism, ci ca...

a mers de Ia Paris 
Amsterdam, cale de 
kilometri, pe bicicle- 

ajungînd la destinație

, a luat parte, re
ia Moscova, la o 
pe 100 metri, rea- 
timpul de 10,6 se- 
? O viteză care ex- 
și excelenta per-

înotător !

...recordmanul
la săritura în 
atletul sovietic Ter Ova

european 
lungime,

nesian. 
cent, 
cursă 
lizind 
cunde 
plică 
formanfă cu care a sta
bilit un nou record eu
ropean; 8,19 m.

Stanley Mathews a de
pus in 
deosebită 
balistică, 
(aproape 
3 puncte 
enumera 
tuie i 

manțe:
1. In ultimele 

de campionat a 
mare formă, salvindu-și 
echipa, Blackpool, de la 
retrogradare.

2. In vacanta fotbalis
tică el n-a pus ghetele In 
cui. A plecat în Canada 
și a jucat în formația To
ronto City.

3. 
sa din 
lungit 
tractul

Pină 
întreabă - 
curiozitate 
fotbalului.

ultimele luni o 
activitate fot- 

Pentru virsta sa 
47 de ani), cele 
pe care 
mai jos 

adevărate

le vom 
consti- 
perj or-

meciuri 
fost In

După reîntoarcerea 
Canada, și-a pre- 

cu încă 2 ani con- 
la Blackpool.
cind... Stanley, se 

cu legitimă 
— pasionatii

... primul joc internatio
nal de rugbi a avut loc 
la 27 martie 1871 ? Cele 
două echipe care s-au 
înfruntat atunci au fost 
selecționatele Angliei și 
Scoției.

Un accident cu ur
mări grave ? Nicidecum. 
Acest participant la ulti
mul Tur " 
căzut în apă, ci de 
voie s-a 
Motivul 
ginale - 
fă în Turul Franței 
tapă care poartă reputa
ția de „cea mai căldu
roasă". Este etapa Mont
pellier-Perpignan în care 
soarele torid al sudului 
face de obicei 
printre campionii pedalei, 
chiar cei mai rezistenți. 
Cu ani în urmă, această 
etapă ' ..'
pentru neuitatul Coppi, 
care a c„..~- 
din plin neplăcerile inso- 
lației La actuala ediție. 
,,etapa caniculei- 
dezmințit .’ 
aflați în urmărirea unui 
loc bun în clasament ar 
fi schimbat 
cupa victoriei 
cană 
clistul cu
rezistat 
de un 
în cale 
și s-a 
tare în 
cu tot. 
au compensat cu priso
sință minutele pierdute.

al Franței n-a 
bună 
ea!... 
ori- 

Exis- 
o e-

aruncat în 
acestei băi 
- căldura.

ravagii

a fost ,,fatală

cunoscut â turui

?i
nu s-a

76 rutieri

bucuroși 
cu 

rece.
104

o... 
Ci
n-a

cu apă
l nr.
tentației oferite 

rîu domol, ieșit 
ca prin minune 

aruncat fără ezi- 
apă cu bicicletă 
Binefacerile băii

I

19€

I

ROSOGA. TIR-
- 1) înainte de 

noi n-am avut nici 
campion european de 

amator. 2) Iată re- 
celor trei întîl- 
atletism dintre 

și S.U.A. : 1958,
Moscova : la bărbați : 

la femei : 
general :

Fiîadelfia : 
108-127, 

Rezultat
1961 ;

MIHAI 
GU JIU.
1944 
un 
box 
zultatele 
niri de 
U.R.S.S. 
la 
109-126, la femei : 6?-44.
Rezultat general : 172-170,

1959. la Fiîadelfia : la
bărbați : 108-127, la femei: 
67-40. Rezultat general : 
175-167. 1961 : Ia Moscova: 
la bărbați : 111—124. Ia fe
mei : 68-39. Rezultat ge
neral : 179-163. 3) Fotba
listul Constantin Tîlvetscu, 
de la Jiul. este... conce
tățean eu dv. Aie 25 de 
ani. înainte 
Jiul, jucase 
mișoara. Cu 
a jucat și „ _
Birlad. 4) Iuliu Utu. 
tarul echipei Dinamo 
București, împlinește la 
14 septembrie 25 de ani. 
El joacă la Dinamo din 
1956. înainte, făcuse par
te din formația Științei 
Timișoara.

ROMULUS BATRINA, 
COMUNA PINCOTA. - 1) 
In meciul ne care l-am 
susținut în 1952. la Tur
ku. în cadrul Olimpiadei, 
cu reprezentativa de fot
bal a R.P. Ungare (scor; 
1-2), am aliniat următoa
rea formație : Voinescu— 
Zavoda II, Covaci, Far- 
maiî — Călinoiu. Serfozb— 
Paraschiva. lordache, O- 

zon, Petschovschi, Suru.

de a veni la 
la Știinta Ti
ani în urmă 
la Dinamo 

por-

Golul nostru 
scris de 
are acum 
Popescu, 
Cluj, este 
Rapidului, 
turi de 
lui Boston: dep.. 
8,02. 7,75, dep.

LEON COBZARU, BUCU
REȘTI. — In meciul Ra
pid—Steagul roșu Brașov 
disputat la 25 august 1957, 
Pe stadionul ,23 August" 
din București, Rapid a 
condus cu 3-1 pînă în 
minutul... 85, prin goluri
le înscrise de Ene II 
(min. 27), Copil (min. 39) 
și Copil (min. 62). Pentru 
Steagul roșu înscrisese Szi- 
gheti, în min. 59. In in
terval de trei minute însă 
(min. 85. 86 și 88). Fusu- 
lan a marcat 3 goluri, 
prilejuind astfel una din 
cele mai senzaționale răs
turnări de rezultat din 
istoria meciurilor noastre 
de fotbal. Dar de ce 
m-ați pus să răscolesc a- 
mintiri atît de neplăcute 
pentru Rapid ?...

PETRU IZGHIREANU, 
?AGET. — 1) Mircea Dri
dea a debutat în echipa 
de juniori a Petrolului. 
2) Curcan n-a apărat ni
ciodată poarta primei

a 1
Suru.

32 de 
de la 
fostul

4) Cele 
Ia Moscova

fost în- 
2) Iașin 

ani. 3) 
Știința 

half al 
; 6 sări- 

ale 
8,28, 8,22.

noastre echipe reprezen
tative de fotbal.

LUCIAN SUTA, 
DEA. — 1) Jesse
a fost recordman 

la săritura în 
(8,13 m). la

Ia 200 m

dut cu 
București 
joc egal, 
unde am 
rea eehipă : 
ger. Albu 
tormani. 
Bindea, 
Bodola. Dobay. 2) 
cum se știe.
■perea noului 
echipele de 
vor trebui să aibă

TOȚI PENTRU UNUL.. SI UNUL PENTRU TOTI!!!

Desen de ADRIAN ANDRONIC

dial 
gime 
(10,2) 
De 
parte 
fetă 
a stabilit un nou ______
mondial Ia Olimpiada din 
1936 : 39,8 sec. El n-a
concurat si la săritura în 
înălțime. 2) 
comandarea 
Eugen Ducu. 
severeze mai 
ti-enament, . __  ______
ajunge din nou în situa
ția... delicată 
fia : sâmbătă, 
duminică ;
... 1,91 !

VASILE 
REȘTL - 
susținut două 
reprezentativa 
a Iugoslaviei.

ORA- 
Owens 
mon- 

lun-
100 m 

și Ia 200 m (20A). 
asemenea. a făcut 

din echipa de sta- 
4x100 a S.U.A.. care 

record

Reținem re
făcută lui 
ca să per- 
mult Ia an- 

pentru a nu

ae Ia So- 
Ducu: 1.96, 

Iolanda Balas:

PIRICI,
1)

BUCU- 
In 1938 am 
meciuri cu 
de fotbal
Am iîlcr-

1-0 meciul de la 
I si am făcut 

1-1. la Belgrad, 
avut următoa- 

David—Bui- 
Vintllă, Ko- 

Demetrovici — 
Bogdan. Baratki. 

.. . „După
de la înce- 

campionat 
categorie A 

si o 
echipă de tineret. Cum si 
aceste echipe vor avea 
un clasament al lor. aș 
dori să știu ce se va în- 
tîmpla cu echipa de ti
neret la sfîrșitul campio
natului. dacă prima e- 
chlpă retrogradează? Chiar 
iacă echipa de tineret o- 
cuDă un loc fruntaș, nu 
za mai putea juca în 
campionatul următor? „Nu: 
retrogradează si va. Dar, 
dacă are fotbaliști a<M 
de buni, desigur că a- 
cestla vor împrospăta Io
tul primei echipe, a.iu- 
tind-o astfel să revină cit 
mai repede în „A". Tră- 
gînd învățămintele nece
sare. antrenorul respectiv 
ar putea face din aceste 
..rezerve» titulari în 
ma echipă si din 
iaii... rezerve !

ION POȘTASU

In 4 rînduri
La regata Snagov 

sportivii noștri au ob
ținut 11 victorii- 

Aii fost veseli spectatorii 
Cind s-a terminat regata, 
Căci ai noștri-au scos 

victorii, 
Vorba-aceea, cu... lopata!

Basclietbalista Maria
Oualu de la I.T.B. vine 
la antrenament numai
cind îți... amintește.

nri- 
ti-tu- !■

De antrenament, firește. 
Jucat o ar ea și-aminteșie 
Dar o face, ce pacat, 
După ce..t s-a terminat f

iV. TEODOR

Antrenorilor care 
au uitat să-și înscrie 
sportivii la recentul 
concurs de natație 
din Capitală-

Nu uitară antrenorii 
Insă după cum se aude 
Grijulii cu-notătorii 
l-au ferit să... nu se ude

I. CH'VU



Campionatul republican
STREJNTG, 28 (prin telefon). —' 

Prima probă de ,,KX) km cu (el fix'* 
Strejnic—Siliștea Gumești a fost cîș
tigată de sportivul polonez Zbigniew 
Kirakowski (1.000 p.) urmat de Va
lentin Romașcu și Nicolae Conțu cu 
472,372 p., Szeredai Pal (R.P. Un
gară) 409,557 p., Mircea Finescu
359,305 p., Mihai Bindea 233,823 p., 
Mereke Waclav (R.S. Cehoslovacă) 
139,453 p. ș.a.

In cea de a doua probă „triunghi 
100 km“ Strejnic—Tîrgoviște—Boteni— 
Strejnic, planoristul Ion Alexa a o- 
cupat locul întîi cu 1.000 p. Au ve
nit în ordine Szeredai Pal (R.P. Un
gară) 993 p., Nicolae Mihăiță 928 
p., Mircea Finescu 834 p-, Mihai

Bîndea 824 p., Valentin Romașcu 793 
p., Nicolae Conțu, 678 p., Ovidiu 
Popa și Emil Iliescu 511 p., Zbig
niew Kirakowski (R.P. Polonă) 391 
p., Mereke Waclav (R.S. Cehoslova
că) 317 p. etc.

După două probe în clasament con
duce Szeredai Pal 1403,57 p., se
cundat de Zbigniew Kirakowski 
1391,875 p., Valentin Romașcu
1265,622 p., Mircea Finescu 1196,117 
p., Nicolae Conțu 1150,434 p., Mihai 
Bîndea 1058,635 p., Ion Alexa
1101,260 p., Mihăiță Nicolae 942,448 
puncte.

Proba de 100 km. țel fix (Strej- 
nic — Bălăci) a fost cîștigată de 
Ovidiu Pop.a, II. N. Mihăiță, III. V. 
Marcek (R.S. Cehoslovacă).

Dinamo București pc primul loc 
in turneul de ia (idaiisit

(prin telefon de la 
special). Joi rugbiștii 
susținut cea de a 

din cadrul turneului

Actualitatea șahistă

GDANSK 28 
trimisul nostru 
dinamoviști au 
doua intîlnire
desfășurat la Gdansk. Ei au întîlnit 
echipa locală Lechia, de care au 
dispus cu scorul de 23—11 (13—8),
după un joc care a entuziasmat nu
meroșii spectatori.

în min. 11 Balcan reușește o în
cercare transformată de Pilă și sco
rul este de 5—0 pentru Dinamo 
București. Cîteva minute mai tîrziu 
același Pilă transformă după 
Stoica realizează o încercare: 
Este 
bela 
dar 
min.
încercare a lui Kaminski transfor
mată de Valor. Repriza se termină 
cu 13—8 în urma unei încercări a 
lui Tuțuianu, netransformată însă-

După pauză dlnamoviștii își impun 
mai autoritar superioritatea și înscriu

ce
10-0. 

rîndul gazdelor să modifice fa
de marcaj prin Komar (10—3) 
transformarea este ratată. în 
30 scorul devine 10—8 după o

în 
cît 
atunci cînd scorul devenise 18—8. O 
încercare (mai frumoasă) a lui Dia- 
conescu, transformată de Pilă sta
bilește scorul final al partidei 23—11. 
A arbitrat foarte bine Junge (RDG)..

Intîlnirea dintre Leipzig și Lechia 
a luat sfîrșit cu scorul de 3—0 (3—0). 
In urma acestor rezultate Dinamo 
București s-a clasat pe primul Ioc 
în turneul de rugbi desfășurat la 
Gdansk.

timp ce polonezii nu reușesc de- 
o lovitură de pedeapsă (min. 71)

TIBERIU STAMA

TURNEUL DE LA DEBREȚIN

După consumarea partidelor rundei 
a 10-a, conducerea în clasament o 
deține șahistul maghiar Haag, cu 
7 puncte, urmat de Boleslavski 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte și o partidă 
întreruptă, Suetin (U.R.S.S.) și Po- 
gats (RP. Ungară) — ambii cu cîte 
6 puncte. Ciocîltea a țost nevoit să 
se recunoască învins în partida în
treruptă din runda 9-a la Pogats, 
iar apoi, în cea de a 10-a rundă 
a pierdut cu negrele, la Suetin.

CAMPIONATUL MONDIAL 
STUDENȚESC

în cea de-a 9-a rundă a campio
natului mondial studențesc de șah 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : R.D. Germană — R S. Ceho
slovacă 2‘/2—1*/2 ; Finlanda — Suedia 
4—0; Olanda — Anglia 2—2; R.P. 
Mongolă — Tunisia 3—1 ; S.U.A. — 
R.P. Bulgaria 2—1 (1) ;
Ungară — Danemarca 3—1. Echipa 
U.R.S.S. a avut zi liberă. In runda

a 10-a U.R.S.S. — Danemarca 
3‘/2-l‘/2; S.U.A. — Suedia 3—1 ; 
R.D. Germană — Finlanda 4—0; 
R.P. Mongolă — Anglia 1—1 (2) ; 
R.S. Cehoslovacă — Olanda 2—1 (1).

Tinerii noștri handbaliști
in R. P. Bulgaria

masculină de tineret la 
a țării noastre a pără-

R.P.

IRINA PRESS: 4971 p
la pentatlon

- 'MOSCOVA (Agerpres). — Atleta-- 
,■ ‘ sovietică Irina Press, sora mai mică'. ’ 
..a recordmanei mondiale Tamara-■

Press, a realizat o valoroasă per-\\ 
•..formanță in proba de pentatlon,., 
■■totalizînd 4971 puncte, la numai- • 
"1 punct fată de propriul său re-'.". 
■ ■cord mondial. In cele 5 probe, lri--~ 
"na Press a obținut următoarele re-" 
•. zultate : greutate — 15,02 m ; înăl— - 
■;țime — 1,63 m; 200 m — 24,8 sec ;T 
j j lungime 6,06 m; 80 m garduri — j L 
- - 11,3 sec.

>- ►

Campionatele mondiale de scrimă

Azi au loc ultimele întreceri
telefon). Joi, după 
spectaculoase, s-a

TOR1NO 28 (prin 
întreceri deosebit de 
încheiat proba de sabie, Ia startul căreia 
au fost prezenți 76 de concurcnți dintre 
cei mai buni sabreri din lume. Un stră
lucit succes a repurtat trăgătorul sovie
tic Iakov Rîlski, care a reușit să cîștige 
titlul 
unor 
sitat 
tivul 
voriții probei, sportivii polonezi și ma
ghiari. Acesta este cel de al treilea titlu 
de campion mondial cucerit de reprezen
tanții Uniunii Sovietice Ia actuala ediție 
a campionatelor mondiale.

Singurul nostru participant în proba 
de sabie, L. Rohoni, a tras destul de 
bine în primele asalturi reușind să trea
că cu succes de turul I și II. In sfer
turile de finală, concurînd alături de 
actualul campion mondial, Rîlski, Paw
lowski (R.P.P.), maghiarii Kovacs și 
Meszena și italianul Caleia, el a avut o 
comportare mai slabă și a realizat doar 
o victorie, ratînd astfel calificarea. 
Clasamentul final: 1. Rîlski (U.R.S.S.) 
— campion mondial — 5 v după ba
raj, 2. Oliira (R.P.P.) 5 v d. b., 3.
Zablowski (R.P.P.) 4 v, 4. Pawlowski 
(R.P.P.) 3 v. 5. Calorese (Italia) 3 v, 
6. Arabou (Franța) 3 v, 7. Mcndelcny 
(R.P.U.) 3 v, 8. Cică (Italia) 2 v.

Joi după-amiază au intrat în între
cere echipele «ie spadă și sabie care azi 
vor încheia actuala ediție a mondiale
lor de scrimă. Dună primele meciuri o

formă bună dovedesc spadasinii din 
formațiile U.R.S.S., R.P. Ungare, Angliei 
și Italiei, care sînt de fapt favoritele 
probei.

Selecționata 
handbal în 7 
stț joi dimineața Capitala, îndreptîn- 
du-se spre orașul Burgas din R.P. 
Bulgaria. Tinerii noștri hadbaliști 
vor susține în țara prietenă 
întîlniri amicale cu cele mai 
formații bulgare. Din lot fac 
printre alții: Tale, Samungi,
midt. Paraschiv, Banciu, Moldovea- 
nu. Jumate și Duca. Antrenorul echi
pei este prof. Eugen Trofin.

cîteva 
bune 
parte 
Sch-

de campion mondial, la capătul 
întîlniri epuizante care au nece- 
în final întreceri de baraj. Spor- 
sovietic a reușit să învingă pe fa-

,, Turul Iugoslaviei
c. F1OICEANU PE LOCUL III IN ETAPA A DOUA

Pf MWH

• E’chipa R.P. Ungare pentru 
apropiatele campionate mondiale de 
pentatlon modern, ce vor avea loc 
la Moscova, va cuprinde pe Andras 
Balcz-o Imre N«agy, Ferenc Nemeth 
și dr. Ferenc Tordc.
• Intr-un meci de box desfășurat 

la Sao Paolo, campionul mondial! 
•profesionist la categoria cocoș, bra-i 
zilianul Eder Jofre l-a învins prin 
K.O. în repriza a 10-a pe japonezul 
Sadao Yaoica.
• Echipa cehoslovacă de bascheâ

Slavia Praga, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucat la Riga cu for
mația V.Z.F. Victoria a revenit 
baschetballștilor letoni cu scorul de 
64—36 “
• La 

marele 
orașului 
anunțat 
Anglia, 
Suedia, 
R.P, Polonă, R.F, Germană, Elveția, 
Austria. Finlanda, Iugoslavia și Da
nemarca. Organizatorii așteaptă 
asemenea, angajamentul motociclișfi- 
lor din 
Zeelandă. In total vor lua startu1 
peste 100 alergători.

(39—10).
6 august se va desfășura 
premiu de

Budapesta la care 
perticiparea concurenți din
R.D. Germană,

R.S. Cehoslovacă,

motociclism al 
și-au

Franța,
Olanda,

Canada, Italia și Noik

NOI RECORDURI MONDIALE
STABILITE DE CICLIȘTII ITALIENI

27 (prin telefon). Joi
o căldură sufocantă, 100 

de cicliști din mai multe fări ale Eu
ropei au luat startul în ediția din acest 
an a „Turului Iugoslaviei”. Prima etapă 
s-a desfășurat pe ruta Banya Luka — 
Zagreb (187 km). învingătorul etapei 
este olandezul Bekers, care a fost cro
nometrat cu 4 h 29:45. El a fost urmat 
de bulgarul Bobekov și iugoslavul Le- 
vacic care au fost înregistrați cu timpul 
de 4 h 29:47. Alergătorul nostru G. 
Moiceanu a sosit cu același pluton, pe 
locul 11, cu timpul de 4 li 29:54. Gh. 
Rădulescu, care se afla în plutonul fu
garilor, a suferit pe ultima parte a 
cursei o pană de boaieu și a rămas. In 
plus el a trebuit să-I ajute și pe Ion 
Stoica deoarece acesta s-a simțit rău 
în finalul cursei. Locurile ocupate de ei 
sînt : 27. Gh. Rădulescu (4 h 33:30) 
și 32. I. Stoica (4 h 33:45). Walter 
Ziegler a avut o comportare foarte slabă.

ZAGltEB 
amiază, pe

la El a venit printre ultimii concurenti fiind 
înregistrat cu timpul de 4 h 48:32.

RIJEKA 28 (prin telefon). Etapa 
a II-a desfășurată pe ruta Zagreb- 
Rijeka (180 km) a fost cîștigată de 
iugoslavul Valcic (5h33:ll) urmat 
la 31 sec. de colegul său de echipă 
Boltezar. O frumoasă performanță a 
realizat C. Moiceanu clasat pe locul 
III 
ral 
cu 
la

(5h33:57). In clasamentul gene- 
după două etape conduce Valcic 

10h02:06, iar C. Moiceanu e urcat 
locul 8 (timp : 10h04:52).

Poloniei"

Xe pregătim pentru Universiadă!
(Urmare din pag- 1)

ne prezentăm cît mai 
la Universiadă”.

bine pregătit! și

DOUA RECORDURI LA... BASCHET

Mărturisesc că n-am văzut niciodată 
jucînd echipa de baschet a clubului spor
tiv școlar „Banatul" din Timișoara. 
Ca atare, n-o cunoaștem pe fata aceea 
vioaie, ale cărei pase precise și subtile 
stîrneau admirația celor strînși în jurul 
terenului de la stadionul Tineretului.

— Cine este ?
— Ecaterina Cherciov, de la „Bana

tul" Timișoara. E studentă. Trece în 
ultimul an la Politehnică.

Intr-adevăr, la 22 de ani, Ecaterina 
Cherciov va fi inginer constructor. Sînt 
doar 6 fete în anul IV al Facultății de 
Construcții din Timișoara și, printre ele, 
și Ecaterina 
ma sesiune: 
și la „Beton 
și Fundații* 
ce* . In plus, și acest lucru o situează 
deasupra colegilor ei, n-a rămas mai 
prejos nici la sport, reușind să-și asi
gure selecționarea în lotul pentru Univer
siadă. „Va fi un adevărat campionat 
european, mi-a spus ea. De aceea, ne 
pregătim cu multă ambiție, pentru a 
avea o comportare cît mai bună în ca
drul primei ediții a Universiadei la bas
chet feminin*.

Antrenorii S. Ferencz și C. Dinescu 
au fost de acord că „ambiție* e cu- 
vîntul cel mai potrivit pentru a carac
teriza starea de spirit a lotului pe cCire-l 
pregătesc. Totodată ei mi-au comunicat 
două performanțe deosebit? — adevă
rate recorduri — pe care le-a obținut 
lotul feminin de baschet chiar de cînd 
s-a constituit în actuala-i componență: me
dia de virstă : 21 de ani și media de 
înălțime : 1.75 m !...

Cherciov. Iată, în ulti- 
a promovat cu succes 

armat", fi la „Geotehnică 
fi la „Construcții metali-

SPORT ȘI ȘTIINȚA
De multe ori sălile și terenurile pe 

care se desfășoară pregătirile sportivi
lor fruntași sînt numite „laboratoare ale 
sportului de performanță*. Zilele trecu
te comparația aceasta mi-a părut a avea 
și un sens propriu, deoarece la toate an
trenamentele la care am asistat am în
tâlnit persoane care, înarmate cu diferite 
ustensile medicale, efectuau pe loc di
verse observații și înregistrări asupra 
sportivilor.

— Cine sînt acești musafiri ai antre
namentelor ? l-am întrebat pe un an
trenor.

— Nu sînt cîtuși de puțin musafiri, 
ci colaboratorii noștri apropiat i, medicii 
sportivi.

Explicații mai ample avea să-mi dea 
dr. Miron Georgescu, directorul Dispen
sarului Central pentru Sportivi. „Pentru 
prima oară — mi-a spus el — am 
reușit ca în cadrul pregătirilor unor lo
turi reprezentative să asigurăm pe lîngă 
fiecare antrenor cîte un medic. In acest 
mod, la fiecare 5—10 sportivi revine 
și un medic, care cunoscîndu-i perfect 
din punct de vedere medical și sportiv, 
urmărindu-le comportarea la antrenamen
te, are posibilitatea să colaboreze cu 
antrenorul în toate etapele procesului 

! de pregătire. In această activitate sînt 
angrenați 30 de medici care în curînd 
vor termina cursul de doi ani de spe
cializare în medicină sportivă, organizat 
de M.S.P.S. și U.C.F.S. Ei au ocazia 
să calice practic cunoștințele căpătate la 
curs, imprimînd pregătirii sportivilor un 

’ adevărat caracter științific”.
Un amănunt interesant: doi dintre 

■ medici „cumulează* și rolul de membri 
ai loturilor: dr. Gabriel Cherebețiu (vo
lei) și dr. Eugen Cristea (tenis).

„COLOCVIILE" DINAINTEA 
UNIVERSIADEI

înaintea examenelor, este știut, 
’ dau colocviile. înaintea „examenelor* 

Universiadei, „colocviile" la care vor tre-

bai să răspundă studenții sportivi sînt 
numeroasele competiții și întîlniri oficia
le : la atletism — campionatele republi
cane (5—6 august) și a XlII-a ediție a 
„internaționalelor" (26—28 august); 
la baschet masculin — meciul cu echipa 
Cubei și meciurile turneu ale selecțio
natei studențești cu echipele bucureștene; 
la baschet feminin — întîlnirile cu 
M.T.K.; la tenis — „Cupa Eliberării"; la 
natație — campionatele republicane de ju
niori și de seniori; la gimnastică masculin 
— Cupa Europei, și multe altele. Toate 
aceste confruntări, vor fi pentru antre
nori și medici prilejuri prețioase de ve
rificare a muncii de pregătire desfășu
rate, constituind totodată și criterii si
gure, de selecționare. Sportivii le așteap
tă cu încredere. E firesc să fie așa. 
Orice student știe că o muncă temeinică, 
susținută, bine îndrumată, nu poate 
avea decît un singur rezultat: succesul! 
La antrenamentele loturilor noastre stu
dențești în vederea Universiadei am în- 
tîlnit această atmosferă de muncă. Stă 
numai în puterea sportivilor ca și suc
cesele să urmeze.

se.

velodromul Vigorelli dir 
ciclistul italian Leandrt 

a stabilit un nou recorc 
pe distanța de 5.000 m (ît

• Pe 
Milano, 
Faggin 
mondial
cadrul unei probe de urmărire indi 
viduală), realizînd timpul de 6:02^ 
— medie orară 49,669 km. Vechiu 
record, deținut de același 
era de 6:06,4.

• Ciclistul italian Mario 
a stabilit pe velodromul 
din Milano un nou record 
la 1.000 m lansat cu timpul 
(medie orară 57,507 km),
record al probei, deținut de 
se! li. era de 1:03,4. (Agerpresj-

sportiv/

Morettin 
Vigorell 
mondia 

de 1:02,1 
Vechiu 
"°rna

noștri 
nesatisfăcătorcomportă

dimineață am avut o convorbire te
cii antrenorul E. Golgotzi care 

„Turul Poloniei", 
capătul etapei a 

V-a — ni s-au comunicat vești proaste care 
ne fac să credem că echipa trimisă în a- 
ceaslă competiție internațională n-a fost 
suficient de bine pregătită, că forța ei nu 
corespunde valorii întrecerii. Iată ce ne-a 
relatat interlocutorul nostru:

„De la sfirșitul etapei a V~a nu mai 
gurăm în clasamentul pe echipe. Porniți 
la startul turului cu 5 alergători — în 
de 6 cît prevedea regulamentul — am 
ferit aproape zi de zi pierderi. In etapa a 
II-a a abandonat Badăra care a acuzat 
dureri de stomac, în etapa a IlI-a Arde- 
leanu — bolnav de furunculoza, iar în 
etapa a V-a A, Șelaru care n-a mai putut 
rezista. Acum contam doar în clasamentul 
individual cu Egyed (locul 12) și Duța (70). 
Timpul este nefavorabil: ploua încontinuu, 
uneori ne prinde furtuna și, în general, 
este rece ca ioamna'\ Fură îndoială, com
portarea cicliștilor noștri în „Turul Polo
niei" nemulțumește total.

se
Ieri

lefonică ._ .. .
conduce echipa noastră in 
De la Zielona Gora —

fi
de 
loc
SIL-

Dubla intîlnire studențească 
de volei dintre reprezentativele 

R. P. Bulgaria și R. P. Romine
SOFIA 28 (prin telefon de la co 

respondentul nostru). Vineri după 
amiază s-au desfășurat pe terenu 
clubului T.D.N.A. întîlnirile feminin 
și masculine dintre reprezentativei 
studențești de volei ale R. P. Bul 
garia și R. P. Romine. în ambel 
partide victoria a revenit voleibaliș 

d 
c 

re
vanșă vor avea loc duminică dimi 
neața.

tilor bulgari, la fete cu scorul
3-0 (7, 10, 14), Iar la băieți
3—1 (13, 10, —14, 7). Meciurile

TOMA HR1STOV

Campionatul de fotbal al U.R.S.S
Faza preliminară a campionatului 

de fotbal al Uniunii Sovietice se a- 
propie de sfîrșit. Doar trei etape au 
mai răraas pînă cînd vor fi cunoscute 
cele zece finaliste care își vor disputa 
titlul de campioană unională- Tocmai 
de aceea, ultimele întîlniri s-au des
fășurat sub semnul unei lupte îndîr- 
jite pentru cucerirea victoriei, ținind 
— mai ales — seama că rezultatele 
jocurilor preliminarii contează și în

In turneul de fotbal de la New York

DUKLA PRAGA—VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE
Zilele aoestea urmează să ia sfîrsit 

jocurile celei de a doua serii a tur
neului 
formă 
lungul
Dukla _ .
slovace, care Înaintea ultimului joc (cu 
Shamrock Rowers) se află pe primul 
loc în clasament cu 11 puncte (gol
averaj 26:6), urmată de formația cana
diană Concordia Montreal cu 9 p. 
(15:8). După cum se vede, liderul cla
samentului are un golaveraj foarte 
bun: nemaiputînd pierde locul I chiar 
dacă ar pierde în ultimul meci. Pe

de fotbal de la New York. O 
constant bună a manifestat de-a 

turneului echipa cehoslovacă 
Praga. campioana R.S. Ceho-

locurile următoare în clasament se 
află Steaua roșie Belgrad — 7 p.» Es- 
panol Barcelona — 7 p., Monaco — 6. 
Rapid Viena — 4, Shamrock Rowers
— 3 și Petah Tikva — 1 p. In ultimele 
meciuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Steaua roșie Belgrad—Rapid 
Viena 3-0. Espanol Barcelona—Petah
Tikva 4-1. După cum se știe, învingă- 
toarea 
lui va 
toarea
susține
cea de
R.S.

ediției din acest an a turneu- 
fi cunoscută după ce învingă- 
seriei I. Everton Anglia, va 
un meci cu prima clasată în 
a doua serie. Dukla Praga — 

Cehoslovacă.

cadrul turneului final. De semnala 
înfrîngerea categorică a liderului se 
riei a II-a, Dinamo Kiev, de cătr 
Dinamo Moscova, cu 5—0. Două din 
tre golurile învingătorilor au fost în 
scrise de către.-. învinși, firește î 
proprie poartă. Nici soarta fruntașe 
seriei I n-a fost mai bună. Torped 
a fost învinsă de către Lokomoti 
Moscova cu 1—0, același scor cu car 
a cîștigat în tur Torpedo. Alte rezu) 
tate înregistrate în ultimele zile: Ac 
miralteeț — Daugava 1—1, Trud 
Spartak Vilnius 6—0, Avangard — Șal 
tior 3-2, Dinamo Tbilisi — Trud 1 
Neftianik — Șahtior 1—2, Spartak Vi 
nius — Admiralteeț 3—2, Daugava • 
Avangard 1—1 (seria I); Pahtakor 
Zenit 0—1, Kairat — Spartak Ereva 
0—1, Pahtakor — Kalev 0—0, Sparta 
Moscova — Belarus 3—0, Zenit 
Ț.S.K.A. 1-2, Kairat - Kalev 3-' 
Pahtakor — Spartak Erevan 1—0 (s< 
ria a II-a). In grupa I continuă s 
conducă Torpedo Moscova cu I 
puncte, urmată de Lokomotiv și I 
vangard cu cite 22 p, iar în cea c 
a doua serie pe primul loc a treci 
din nou Ț.S-K.A-, care a acumulat 5 
puncte, urmată de Dinamo Kiev cu 2 
p., Spartak Moscova 22 p.


