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începe o mare competiție a ciclismului nostru:

A XlV-a EDIȚIE A
Ne aflăm în pragul celei de a 

XlV-a ediții a „Cursei Scînteii". In 
Capitală au început să sosească aler
gătorii invitați de ziarul „Scînteia" la 
această tradițională competiție de lung 
kilometraj. De la Cluj, Brăila, Ploiești 
și Brașov sosesc cei mai buni alergă
tori, tineri din noua generație de 

t^ti care, alături de fruntașii și 
speranțele ciclismului bucureștean, vor 
începe luni la ora prînzului disputa 
pentru cucerirea titlului de învingă
tor în cea' de XlV-a ediție a 
„Cursei Scînteii".

Toți rutierii participant la aceas-
fă întrecere sînt animați de dorința 
de a realiza performanțe de valoare. 
Traseul minunat ales, publicul entu- 
jîast care va primi caravana și buna 
iregătire pe care fiecare concurent 
>i-a asigurat-o prin antrenamente in- 
ense vor face ca ediția pe acest an a 
.Cursei Scînteii" să fie o adevărată 
sărbătoare a sportului nostru cu pe-

Start in proba de 100 m bras fete

Zile de sărbătoare pentru atletismul nostru

întrecerile finale ale campionatelor
republicane de seniori și senioare

In legătură cu ediția din acest an 
campionatelor republicane am cerut 
rerea antrenorului ION SOTER, 
lestru al sportului, care ne-a decla- 
t următoarele :
Am convingerea că in întrecerile 
pe stadionul Republicii vor fi în- 

listrate sumedenie de rezultate de 
loare și cîteva noi recorduri ale
ii. Mă gindesc in special la săritu- 
in înălțime, dar la bărbați, la tri- 

isalt și la săritura in lungime, alit 
femei cit și la bărbați.
line vor fi campionii anului 1961? 
e o întrebare la care nu se poale 
punde de pe acum. Oricine cerce
tă programul concursurilor și 
nărește listele celor mai buni per- 
meri iși poate da seama că sînt 
rte puține acele probe in care in- 
gătorii pot fi cit de cit anticipați, 
leosebi la sărituri și la aruncări 
urile de campioni sint intr-adevăr 
deschise ! Nu voi fi surprins cituși 
puțin dacă va ieși campion

•t care pină acum se află 
locul listei celor mai buni 
sezonului in curs.
ntrecerile din acest an ale

un 
pe la 
atleți

căm

in numărul d? azi
® La stadionul piticilor
® Comunicatul Federației 

Romîne de fotbal
® „Trofeo d’ltalia" la polo 
® Ancheta noastră
® Magazin sportiv

„CURSEI SCÎNTEII"
dale. De-a lungul a 830 km, cicliștii 
participanți la „Cursa Scînteii" vor 
trece prin Tirgoviște, Pitești, Craiova, 
Tg. Jiu, Hunedoara, Deva, Sibiu, 
Rm. Vîlcea, Curtea de Argeș și vor 
ajunge la București la 13 august pen
tru a decide pe stadionul Republicii 
pe învingătorul ediției a XlV-a.

Valoarea alergătorilor participanți 
la această ediție a „Cursei Scînteii" 
este bine prezentată de „cărțile de

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele republicane de juniori

înotătorii reșîțeiN au ciștigat 4 titluri
— Au fost stabilite 8 noi recorduri republicane

Incepînd de joi, Capitala noastră 
găzduiește întrecerile republicane ale 
celor mai tineri înotători și săritori

pionatelor republicam vor fi cel mai 
bun prilej pentru atleții noștri frun
tași de a-și verifica forțele înaintea 
marilor concursuri ale „internaționa
lelor “ de la 26—27 august.

Stadionul Republicii este gata să-și 

PROGRAMUL
R. VILARA

TEHNIC : SÎMBĂTĂ,
mg (serii), suliță B, 
18,15: 400 m B (se-

ora 18,25: 100 m

ora 19,50:
400 m F

4 x 100 m B ;
16,00: prăjină ; ora 18,00: cio- 
(pe stadionul Progresul), 400 
' ora 18,15: suliță F;
18,25: 200 m F (serii); ora

ora 18,00: 110 
lungime F; ora 
rii), înălțime B ;
F (serii); ora 18,35: 100 m B (se
rii); ora 18,45: 800 m F; ora 19,05: 
110 mg (finala), greutate F; ora 
19,15: 1.500 m, triplu; ora 19,25: 

100 m F (finală); ora 19,30: lOOșn 
B (finală), disc B; ora 19,40: 400 im 
B (finală); ora 19,50: 10.000 m, 
ora 20,30: 400 m F (serii); ora 
20,40: 4x100 m B; DUMINICA: 

ora 
can 
mg (serii) ;
ora
19,35: 200 m B (serii), lungime B„ 
înălțime F; ora 18,55: 80 mg (se-.’ 
rii) ; ora 19,10 : 800 m ~ 
5.000 m; ora 19,40: 
nală), greutate B ; ora 
F (finală); disc F ; ora 
(finală) ; ora 20,25 
ora 20,35: 400 m F (
20,45 : 3.000 m obst. ;

4x400 m; ora 21,20: 4 x 100 m F.

B ; ora 19,20 :
400 mg (fi- 
20,00: 200 m

20,10 :200 m B
80 mg (finală);; 

(finală) ; ora 
; ora 21,05:

primească oaspeții, atletii. antrenorii 
lor, arbitrii și spectatorii la întrece
rile finale ale campionatelor republi-' 
cane individuale de atletism pentru 
seniori și senioare. Pista, atît de re
numită în întreaga lume, a fost 
prinsă în „chingile" albe afeculoare-

Reprezentativa feminină de volei 
a R. P. Romine 

joacă la Budapesta
Activitatea internațională a voleibalis

telor noastre — anul acesta mai bogată 
ca altădată — continuă. Azi și niîine, 
la Budapesta, echipa noastră reprezen
tativă întîlneștc selecționata K.l*. Un
gare.

In vederea acestei partide, joi au pă
răsit Capitala următoarele sportive : 
Doina Ivânescu, Florina Dopovici, Dom
ni ca Costic, Ana Mocanii, Sonia Colce- 
riu, Viorica Herișanti, Daniela Vcrnescu, 
Ida Vanea, Alexandrina Berezeanu, Eli- 
sabota Goloșie, Dana Colimas. Antrenorii 
echipei sînt Gh. Conslantinesc.u și prof. 
/. Scttrta.

de ia trambulină. Concursul reunește 
sportivi talentați din București, Cluj, 
Reșița, Oradea, Galați, Arad, Timi
șoara și alte cîteva orașe din țară, 
mulți recordmani și chiar campioni 
republicani.

Prin noua lor formulă de desfășu
rare (concurenții, indiferent de ca
tegoria de vîrstă. se întrec 
comune), 
interes 
disputelor 
și de o bună valoare. De altfel, 
prima zi, 
Mărdărescu

în serii 
căpătat un 
majoritatea 
de strînse 

în 
Voichița Novac și Anca 

au corectat recordurile 
republicane de fețe categ. 1 și a 
Il-a ale probei de 100 m bras cu 
timpurile de 1:28,2 și respectiv 
1:32,2. Iată rezultatele înregistrate: 

JUNIORI-SEMIFINALE — 100 m 
liber: 1. R. Ladner (I.L.S.A. Timiș.) 
62,6; 2. M. Căprărescu (C. C. Ă.)

întrecerile au
• mai mare, 

fiind extrem

(Continuare tn pag. a 4-a)

lor, pe verdele gazonului a apărut 
geometria sectoarelor de aruncări, 
pragurile de la gropile de sărituri 
au fost revopsite în alb. Aparatul 
Telesid, ajutorul cel mai de preț al

6-a )(Continuare în pag. a

Foto : P. RomoșanFază din meciul C.C.A.—Racing

Duminică» Ia ora 17»30, pe stadionul
Dinamo București — Racing Club

„23 August”
Paris

Vizita delegației de partid
și guvernamentale a R. P. Romîne 

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 4 (Agerpres).
în cursul zilei de vineri, delegația de partid și guvernamentală 

a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și-a continuat vizitele prin Moscova.

Membrii delegației au vizitat șantierele construcțiilor de locu
ințe din cartierele Pesciannîi și Serebrianîi Bor. Dînd explicații în 
legătură cu ritmul și amploarea construcțiilor de locuințe din Mos
cova, Nikolai Evstratov, directorul Institutului planului general al 
orașului Moscova, a arătat membrilor delegației că numai în cartie
rul Serebrianîi Bor se construiesc blocuri cu o suprafață locuibilă 
de peste 1 milion metri pătrați.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, cvartalul al 9-lea din Cere- 
mușki, vast cartier de locuințe în sud-vestul capitalei, precum și 
șantierul unde se construiește noua clădire a Ambasadei R. P. Ro-

„(cea cc am văzut In Rominia 
a întrecut toate așteptările melc ”... 
impresiile d lui Djusar Harta Subrata, despre vizita in (ara noastră

De curînd ne-a vizitat țara dl. DJUSAR KARTA SUBRATA, repre
zentant al Ministerului Invățămîntului și Culturii din Indonezia. Oaspe
tele indonezian a vizitat bazele sportive ale Capitalei, Institutul de 
Cultură Fizică, Dispensarul Central pentru Sportivi, cluburi și asociații 
sportive din București și Constanța, litoralul Mării Negre și a avut 
convorbiri cu conducători *’ *’ ’-* '' ■""
îndeaproape de organizarea

La plecare, dl. Djusar 
articolul de mai jos :

ai M.I.C. și ai U.C.F.S. El s-a interesat 
și succesele mișcării sportive din R.P.R. 
Karta Subrata a scris pentru ziarul nostru

Răspunzînd cu multă plăcere rugă
minții redacției ziarului „Sportul 
popular", aș vrea să împărtășesc im
presiile mele din timpul șederii in 
Rominia. Zilele petrecute in țara dv. 
au fost deosebit de plăcute pentru 
mine, incepind cu primirea călduroa
să ce mi s-a făcut, continuind cu cu
noașterea diverselor obiective ale vizi
tei mele și terminind cu grija deose
bită pe care gazdele au arătat-o pen
tru mine, pentru sănătatea mea. Totul 
a fost minunat. Referindu-mă la ospi
talitatea și prietenia care se pare că 
este un obicei și o caracteristică a 
poporului romin, țin să spun că 
m-am simțit ca în propria mea țară, 
in mijlocul prietenilor mei intimi și 
al familiei mele. Intr-adevăr, am fost 
foarte impresionat de stadioane, de 
lacuri, de parcuri, de clădirile fru
moase, moderne și pline de farmec 
și de bulevardele largi și curate.

In ceea ce privește scopul vizitei 
mele în Rominia, trebuie s-o spun 
în mod deschis, din adincul inimii, 
bazîndu-mă numai pe realități, că 
ceea ce am văzut aici a întrecut 
toate așteptările mele, in special in 
domeniul culturii fizice și sportului.

Organizarea sportului în Rominia 
a atins un nivel atît de ridicat, incit 
intr-o exprimare științifică pot spune 
că în această țară „sportul intelec
tual" (sportul gîndit) a fost înde
plinit cu deplin succes. Noi va trebui 
să adoptăm același sistem în Indone

din Bucu- 
specializeze

zia pentru binele Indoneziei în 
general și pentru progresul sportului 
in special.

Cum intre Indonezia și Rominia au 
fost deja stabilite relații diplomatice, 
culturale și economice, consider legă
turile mai strînse in domeniul sportiv 
ca un alt puternic pion pentru întă
rirea prieteniei intre Indonezia și Ro
minia. In scopul dezvoltării și întă
ririi relațiilor sportive intre cele două 
țări putem, de exemplu, să facem 
schimburi de experiență și de vederi 
și vizite reciproce. Cel mai important 
lucru pentru Indonezia este să aibă 
posibilitatea de a trimite student! 
indonezieni care să studieze la Insti
tutul de Cultură Fizică 
rești și medici care să se 
in medicina sportivă.

Conducătorii romini pe 
vizitat mi-au promis că vor primi cu 
plăcere studenți indonezieni în facul
tățile rominești. Acest frumos gest 
va fi in curind fapt împlinit

Și cu această ocazie aș vrea să 
exprim din nou cele mai adinei mul
țumiri tuturor prietenilor și sportivi
lor, precum și poporului romin în ge
neral.

Un salut sportiv, pină cind ne vom 
intilni din nou.

DJUSAR KARTA SUBRATA
reprezentant al Ministerului ln- 
vățămîntului și Culturii din 

Indonezia



In aceste zile pe litoral... £ DINAMO BUCUREȘTI—0 DEMNĂ REPREZENTANTĂ 
A RUGBIULUl ROMINESC

In aceste zile călduroase de august
ț firmul însorit al Mării Negre cu- 

| 
I

țnoaște o animație specifică sezonului 
ide vară. Zeci de mii de oameni ai 
muncii din întreaga țară își petrec 
concediul de odihnă în stațiunile 

tcare punctează frumosul nostru lito- 
iral. Mulți dintre ei iau parte la dife- 
irite jocuri distractive, așa cum se 
'.poate vedea și în imaginea de față: 
; fotoreporterul M. Comaroni a surprins 
la Eforie un grup de tineri care-și 
măsoară forțele în cadrul cunoscu
tului joc cu „fringhia". Atmosfera 
este antrenantă, plină de voioșie !

Fruntași în muncă și în sport
In gospodăria agricolă colectivă din 

comuna Drăgușeni, raionul Bujor, re
giunea Galați, mulți utemiști sînt 
fruntași în muncă și în sport. Să fa
cem cunoștință cu cîțiva dintre ei și 
cu realizările lor

De curînd, au fost amenajate un te
ren de fotbal, două de handbal în 7 
și o pistă de atletism. Mulți sportivi 
fruntași în gospodăria noastră colec
tivă, printre care fotbalistul Constan

\ „Turneul internațional de rugbî de
✓ la Gdansk a constituit, în primul 
Xrind, un excelent prilej de confirmare 
( a valorii rugbiului rominesc"... 
A Așa iși începea comentariul său refe- 
\ rentul de specialitate al cotidianului 
S, .Dziennik Baltycki" care apare la 
(Gdansk. In continuare același coinen- 
/tator arăta că „echipa pregătită de 
(cunoscutul internațional Titi
✓ a arătat multe lucruri noi din 
S sportului cu balonul oval, ea 
✓rut ca o demnă reprezentantă 
k rugbistice din Romînia".
f Aprecieri la fel de măgulitoare au 
kputut fi întîlnite și in articolele apă- 
C rute în cursul desfășurării turneului, 

nu. numai în ziarul susamintit, ci și 
în alte publicații, mai ales în „Glos 
Baltycka", care a scris : „A fost foarte 
inspirată invitarea unei echipe din 
Rominia, țară in care rugbiul cunoaște 
o puternică dezvoltare. Realmente, 
'rugbiul rominesc cotat excelent, mai 
ales după victoria asupra Franței, 
ne-a oferit prin exponentul lui, echipa 
Dinamo București, adevărate lecții de 
măiestrie, de stăruință și de disci- 
iplină".

Citatele menționate mai sus nu re
prezintă expresia unei curtoazii de 
gazdă (a unor gazde foarte primi
toare, așa cum au fost sportivii polo
nezi) ele exprimă în mod indiscuta
bil frumoasa comportare dovedită de 
, Dinamo București. Rugbiștii de la 
Dinamo au căutat, înainte de toate, 

1 să demonstreze spectatorilor polonezi 
.frumusețea acestui joc. Este foarte 
adevărat că pentru a realiza un ade- 

‘vărat spectacol sportiv este necesar 
.ca și partenerul de joc să fie animat 
de aceeași dorință. Spunînd aceasta, 

ivreni să dăm unele explicații la acel 
110—9 cu DHfK Leipzig. Rezultatul 
a surprins pe specialiștii din

’ noastră, dată fiind diferența de 
.loare dintre cele două echipe, 
martor ocular trebuie să arăt

lonescu 
tehnica 
a apă- 
a școlii

Adăugind și erorile 
de o parte, anularea 
realizate de Dinamo 
tru, iar pe de altă 
gratuită a două lovituri de pedeapsă 
echipei germane), avem imaginea com
pletă a întîlnirii și, bineînțeles, expli
cația rezultatului.

De altfel, în legătură cu arbitrajul 
„Dziennik Baltycki" scria după meci: 
„Păcat că arbitrul, niciodată pe fază, 
n-a putut aprecia cum trebuie unele

ÎN RAIONUL TG. MUREȘ

de arbitraj (pe 
a trei încercări 

aproape de cen- 
parte, acordarea

Ilie Ion 
jucători

a fost unul dintre cei mai buni 
care au evoluat îu „Cupa ora

șului Gdansk”

In acest an a fost organizată cea 
de a Vil-a ediție a campionatului 
polisportiv al raionului Tg. Mureș, 
la fotbal, atletism și volei, campio
nat rezervat echipelor sportive să
tești. Devenită tradițională, 
competiție se 
popularitate in rîndul țăranilor mun
citori din raion.

In acest an, la fotbal s-au întrecut 
24 de echipe, iar la volei masculin 
fi feminin cite 14 echipe. Alte 14 
echipe au luat parte la întrecerile 
de atletism.

Cu prilejul întrecerilor (care c.on- 
ctituie adevărate „duminici sporti
ve"), oamenii muncii de pe ogoare 
Iși găsesc timp și pentru a împăr
tăși din experiența lor in 
agricole, ceea ce contribuie 
rea unei legături trainice 
sport cit și in producție. In 
campionatului o comportare foarte 
bună au avut 
sportive Grivița Roșie din Sintana

această
bucură de o largă

muncile 
la crea- 
atît in 

decursul

echipele asociației

la 
la

de Mureș, care au ciștigat seriile 
volei masculin și feminin, ca și 
atletism. La fotbal, echipa acestei 
asociații, alcătuită din colectiviști, s-a 
clasat pe locul 2. Comportări meri
torii au mai avut sportivii de la 
Stăruința Găiești, Nirajul Miercurea 
Niraj, Unirea Chendu, Flamura roșie 
Ghindari ș.a.

Iată ciștigătoarele competiției: FOT
BAL, seria I : Mureșul Cristești; 
seria a Il-a : Nirajul Miercurea Ni- 
raj; seria a IlI-a : Unirea Chendu. 
In finală a ieșit învingătoare echipa 
din Miercurea Niraj. VOLEI, mascu
lin, seria I : Grivița Roșie Sintana 
de Mureș; seria a Il-a : Stăruința 
Găiești ; feminin, seria I : Grivița 
Roșie Sintana de Mureș; seria a Il-a: 
Stăruința Găiești; ATLETISM, seria 
I : Grivița Roșie Sintana de Mureș; 
seria a Il-a: Stăruința Găiești.

10AN PAUȘ—coresp.

O frumoasă acțiune turistică
în regiunea Ploiești

consiliului regional 
telefoanele au sunat 

săptămîni parcă mai 
De la o oră la alta 

de la uzina „1 Mai“,

La sediul 
U.C.F.S. Ploiești 
In zilele acestei 
mult ca oricînd. 
sosesc noi vești 
de la Rafinăria nr. 1, de la Atelierele 
C.F.R., Uzinele mecanice, institutele 
de proiectări din oraș, de la consi
liul raional U.C.F.S. Cîmpina. Toate 
acestea, adăugate la activitatea fe
brilă a activiștilor consiliului regio- 

preves(.esc apropierea u- 
deosebit în viața spor- 
Despre ce este vorba ? 
intrat în biroul pre-

nai U.C.F.S., 
nui eveniment 
tivă a regiunii.

... Cînd am
ședintelui consiliului regional U.C-F.S- 
Ploiești, tov. Th. Constantinescu, cîți
va tovarăși discutau un program pe 
eare secretara 11 adusese nu cu mult 
timp înainte: duminică 6 august 
consiliul regional U.C.F.S. Ploiești, 
prin comisia regională de turism, or
ganizează în colaborare cu comitetul 
regional U-T.M. și consiliul sindical 
local, o mare excursie ce se va în-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 3870

cheia cu o duminică cultural-spor- 
tivă care va avea loc pe Dealul Mus
celului, din împrejurimile orașului 
Cimpina.

Aproape 1500 de muncitori ploieș- 
teni și familiile lor împreună cu alte 
mii de muncitori din Cîmpina vor 
face duminica aceasta o frumoasă 
excursie după care cele mai 
bune formații artistice de amatori din 
regiune și sportivii fruntași de la clu
bul Petrolul și de la asociațiile spor
tive 1 Mai, Flacăra Moreni și Poiana 
Cîmpina vor prezenta pentru harnicii 
muncitori petroliști programe artis
tice și demonstrații ■ sportive.

Așadar, miine, unul din cele mai 
frumoase locuri din regiune, Dealul 
Muscelului, va fi gazda unui impor
tant eveniment cultural-sportiv. Aci, 
timp de citeva ore, muzica, dansul și 
sportul vor oferi oamenilor muncii 
din Cîmpina și oaspeților lor, mun
citorii ploieșteni, clipe de destindere, 
de recreare, de reîmprospătare a for
țelor.

CONSTANTIN ALEXE

tin Oprea, șahiștii] Ion Vrabie, popi
carul Nicolae Stoian și alții nu nu
mai că își depășesc cu .regularitate 
sarcinile de producție, animați de do
rința de a contribui ia îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate, 
dar au lucrat și la amenajarea acestor 
baze sportive

Alți tineri- sportivi, printre care Io
nel Marchidan, Cezar Birth, lordache7cg Dinamo București a jucat în acest 
Racoviță și alții au efectuat cite 2001 meci pe linia ultimelor ei întîlniri. 
de ore de muncă patriotică la anie-t Adică — foarte bine. A început jocul 
najarea parcului din fața gospodărie; Siufr-un ritm sufocant și a condus cu 
și a terenului de sport. kg—q (min. 2) și 10—3 (min. 35).

Acești tineri sînt țărani colectiviști f jn general, în prima parte a întîlnirii, 
fruntași în muncă și despre realiză-lpnja de freisferturi a dinamoviștilor 
iile lor afli dc la panoul de onoareY(jn care ail strălucit Ilie, Balc.an și 
al G.A.C. Drăgușeni. Adăugind Ș>(Giugiuc) a hărțuit neîncetat apărarea 
faptul că ei au mai adunat și predat Kchi i germane, care a putut rezista 
la I.CM. 6400 kg. fier vechi, avemldalori{ă numai 
un tablou aproape complet al reali-fdeosebi(e După pauzăj 

noa’ ’nu au 
zare", 
un joc 
DHfK
,sură să asigure, în continuare, spec
taculozitatea întîlnirii, închizînd jocul.

zărilor sportivilor din comuna 
stră

GHEORGHE GHEȚAU 
elev

(Material primit în cadrul concursului 
nostru „Pentru cea mai bună 

corespondență")

FOTOC

bine gospo-
nu-

Orașul Timișoara se poate mân
dri cu multe și frumoase baze 
sportive. Stadioanele Locomotiva 
și Tehnometal, precum și numeroa
sele baze sportive înșirate de-a 
lungul Begăi sînt
dărite, astfel că, zi de zi, un 
măr mereu mai mare de oameni 
ai muncii vin aci să participe 
la frumoase competiții sportive.

Mari amatori de înot și de plaje, 
timișorenii au primit recent — 
prin grija organelor locale de par
tid și a sfatului popular al orașu
lui — un modern ștrand, unde mii 
și mii de locuitori ai orașului iși 
petrec după amiezele, brăzdind 
apa cristalină a celor citeva mari 
bazine de înot. Nu departe insă

din joc,

țara
va-
Ca 

însă

situații 
imaginare și, in 
mind rezultatul".

Al doilea joc al 
compania Lechiei 
nat, în schimb, o 
re.

sancționînd abateri 
ultimă esență, defor-

unei pregătiri fizice 
dinamoviștii 

mai insistat pe factorul „finali- 
căutînd să facă, în principal, 
demonstrativ. „Replica" echipei 
Leipzig n-a fost însă în ma

echipei Dinamo, în 
Gdansk, a însem- 
adevărată încînta- 

S-a jucat deschis, asigurîndu-se
baloanelor o circulație permanentă. 
S-a evitat în același timp (de o par
te și de alta) jocul în margine: de-a 
lungul întîlnirii balonul n-a ieșit din 
teren decît de șase ori. Înaintarea 
(în special Sebe, Tuțuianu și Zlătoia- 
nu) a colaborat efectiv cu linia de 
treisferturi în care cei mai buni au 
fost Diaconescu, Barbu și Rahtopei), 
punctele fiind realizate, în proporții 
de 80% din încercări.

Prin cîștigarea „Cupei 
Gdnask", Dinamo București 
noi sucesce în palmaresul 
a manifestat maturitate, 
tactică 
tehnice 
timpul 
biștilor
obligația de a se pregăti și în viitoi 
cu aceeași seriozitate și perseverență 
pentru a fi oricînd gata să reprezinte 
cu cinste rugbiul romînesc.

orașului 
a adăugat 
ei. Echipa 

o orientare
corespunzătoare, cunoștințe 
avansate. Ea a apărut tot 

ca o formație completă. Rug- 
dinamoviști le revine însă

RITICA
TI BERI U STAMA

unde este situat ștrandul, 
„Pădurea verde", un 
vizitat de timișoreni, 

acestei pădurici se află

alt 
In 
un 
de

de locul 
se află 
colț des 
mijlocul
teren de fotbal, care în zilele 
sărbătoare este-.. suprasolicitat. 
Dar, cum să susții un meci, fie și 
amical, cind barele cu care este 
înzestrat terenul se prezintă așa 
după cum arată fotografia noastră- 
Nu este oare păcat că în apropierea 
noului și modernului ștrand și 
intr-un loc unde afluența amato
rilor 
mare 
zinte 
sfatul

te sport este 
terenul 
in acest 
popular

deosebit de 
de sport să se pre- 
fel ? Ce părere are 
al orașului Timișoa-

ra sau organele locale U.C.F.S.

A apărut

nr. 15 al revistei ilustrate

SPORT
Din cuprinsul noului număr:

- INTRE SOARE SI APA
- SPORT PE LITORAL
- RUBRICA DE FOTBAL; Fotbalul; 

dragostea mea (povestește ma
estrul sportului Alexandru Apol- 
zan) — Dukla Praga 
Torino — Varietăți — 
impulsul lui Hidalgo 
din Paris) — Unde au 
norii ? — Boniperti a
fotbalului — Czako sau un 
pentru două generații.

- O ZI DE TABARA
- HANDBAL LA 1.010 M
- ATENȚIE MOTOCICLIȘTI !
- SPORT MAGAZIN :

— Iluzie optică —
unui arbitru internațional 
ricaturi — Cuvinte 
Rezultatele și 
cursului nostru 
Poșta redacției. <

- FESTIVALUL 
(imagini de la

U.R.S.S. - S.U.A.)
- CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI la 

ciclism

— Juventus 
Monaco sub 

(scrisoare 
fost antre- 
spus adio 

nume

Caleidoscop — 
Din albumul

Ca- 
incrucișate —

dezlegările con- 
— Supliment la 

de Matty
ATLETISMULUI 

i meciul atletic

Cereți chiar azi acest Interesant 
număr, care se găsește la orice 
chioșc al Difuzării Presei.



...LIPSEȘTE ÎNDRUMĂTORUL 
SPORTIV

Parcul de cultură și odihnă I. V. Stalin, acest mărgăritar al Bucu
reștilor, este un minunat loc de recreare pentru oamenii muncii 
și pentru copiii lor.

Este atît de vast acest parc, incit poate fi ușor asemuit cu un 
orășel. Harta care te intimpină la intrare e un adevărat ghid al vizi
tatorilor, fără de care nu te-ai putea descurca ușor. Și noi ne-am 
oprit în fața ei. Noi, adică noi doi și prietenul nostru, micul Cristinel 
Și consultindu-ne, ne-am întrebat :

Sînt în plin „efort” sportiv 
Zbor, pe discul rotativ!...

UNDE MERGEM?
— ...Minunat! Astăzi sint întreceri 

le canotaj. Ce spuneți, urmărim 
ursele 2

— De acord, insă de pe terasa clu
bului.

— Iar vrei să mă prinzi la o par- 
idă de șah 2

— îmi pare rău. Aș juca o par- 
idă, insă alături, pe terenul de tenis.

— Și Cristinel ce să facă, să se 
ite la noi 2
— Ai dreptate. Singura soluție ră- 

ilrie tot fotbalul...
— Nene, dacă vreți intr-adevăr să 

iceți sport — intervine Cristinel — 
eniți cu mine la...

"IPCUL DE DISTRACȚIE 
ȘI SPORT

Atit a așteptat Cristinel ! Și o 
orni cu pași voinicești înaintea noas- 
'ăz lăsăm in urmă ecluza și intrăm 

orralee largă ca un bulevard. O 
itecă ascunsă printre arbori și 
tă-ne in mijlocul unei poienițe plină 
i verdeață, soare și... larma voioa- 
: a zeci de copii. Cristinel, bineîn- 
les, ne-a părăsit imediat. II zărim 
iste o clipă împreună cu alți trei 
<pii pe scara de gimnastică. O ade

vărată intrecere sportivă.- De pe o 
bancă, o bunicuță care croșeta liniști
tă, sare ca arsă și ia „startul" spre 
jocul copiilor, alarmată de viteza cu 
care nepoțica ei urcă scara. Dar, 
ajunsă la țintă, mustrarea i se opreș
te pe buze. Fetița cu zulufi aurii a 
ieșit prima! Bunicuța zimbește feri
cită...

— Probabil că n-ai avut încălzi
rea făcută — încercăm să-l consolăm 
pe Cristinel. Oricum, locul II...

— Lasă nene, că nu ieșea prima 
dacă n-o vedea pe bunica ei sărind 
de pe bancă. Ce vreți, s-a speriat 
fata... Să mă vedeți insă Ia...

...PISTA DE BICICLETE
Cum e și normat, la biciclete e 

mare afluență. Aici nu contează vite
za, nu e nici un pericol să derapezi 
la viraje. Bicicletele sint bine fixate 
pe pitghii, iar singura grijă a viitori
lor cicliști este să ajungă cu picioa
rele la pedale... De altfel, acest loc 
de distracție al copiilor este un ade
vărat complex sportiv. Nimic nu lip
sește pentru ca micuții vizitatori să 
poată face cu plăcere și folos primii 
pași in sport. Le stau la dispoziție 
paralele, inele, prăjini, discuri rota
tive, tobogane, valul mării, leagănul 

ferăstrău, balansoare, mă rog, apara
te pentru copii de orice virstă, pentru 
toate aptitudinile.

După cum observăm, prietenul nos
tru Cristinel nu s-a oprit asupra unui 
sport. Le practică pe toate, de-a val
ma, ca și ceilalți copii. Ce s-ar mai 
bucura ei de un concurs organizat 
așa după toate regulile, dar...

Intr-adevăr, majoritatea copiilor vin 
aici însoțiți de părinți. Aceștia fac 
ce pot . ca să-și distreze copiii 
dar, individual, fără a le da ampren
ta unor pasionante întreceri sportive. 
Este păcat că utilizarea aparatelor de 
sport să nu -se facă sub îndrumarea 
unui specialist, care să călăuzească 
metodic primii pași ai copiilor spre 
sport. S-ar putea, de pildă, organiza 
concursuri pe diferite ramuri de sport, 
care să deschidă gustul celor mici 
pentru întreceri. Prezența unui îndru
mător sportiv ar face ca jocurile 
copiilor să devină o poartă de intra
re in arena sportivă.

Șl E IN PLUS CEVA,
... despre care ne sesizează Cristi

nel, printr-o întrebare :
— Nene, de ce scrie pe inelele 

rotative „Numai pină la 10 ani" 2
— Fiindcă, vezi tu... aparatul este 

Suc și gheață se găsește
Responsabilul... lipsește !

făcut pentru voi, puștii... Or, dacă 
ar veni să zicem, un băiat mai mare, 
de 15 ani de pildă...

— Sau de 30, ca nenea ăla care 
se joacă acum la inele...

Un pluton compact de fete
A pornit pe biciclete

— Exact... Ei bine, aparatul s-ar 
strica..

— Și atunci de ce se joacă, nu știe 
să citească, sah vrea să ne strice 
inelele 2

Ce răspuns am fi putut să-i dăm 
micuțului nostru prieten 2 In ce situa
ție neplăcută te pun uneori copiii 2... 
Ca să scăpăm din încurcătură, am 
încercat să schimbăm subiectul. L-am 
invitat pe Cristinel la...

CENTRUL DE RĂCORITOARE
— Nu, vă mulțumesc! Nu merg, 

nene — ne-a refuzat el.
— Cum se poate așa ceva, Cristi

nel ? Refuzi tu, pe căldura asta, un 
suc rece de la gheață 2

— Nu refuz, dar de ce să merg 2 
Lipsește...

— Ce lipsește, sucul 2
— Ba este cit vrei!
— Atunci, nu o fi adus încă gheața?
— Ba i-a adus și gheață !
— Atunci ce lipsește 2...

RESPONSABILUL
El lipsește. Motiv pentru care 

chioșcul stă in majoritatea timpului 
închis, iar copiii se uită cu jind la 
stivele de lăzi încărcate cu suc. Alții, 
mai practici, ca să se răcorească, au 
inceput să se joace cu blocurile de 
gheață din spatele chioșcului. Gheață, 
lăsată cu o punctualitate demnă de 
toată lauda, in fiecare dimineață, 
acestui responsabil puțin punctual... 
Numeroasele sesizări făcute de con
ducerea parcului T.A.P.L.-ului raional 
au avut soarta gheții; s-au... topit !

★
Sintem din nou in fața hărții de 

la intrarea parcului...
— La anu’ — ne spune cu impor

tanță Cristinel — se va schimba 
harta.

— 12!
— Va fi însemnat și traseul trenu

lui pionierilor. Poate că voi nu știți, 
dar muncitorii Griviței Roșii ne-au 
dăruit un trenuleț cu o locomotivă 
și patru vagoane. Vara viitoare am 
să mă plimb sigur cu el. E al doilea 
an de cind stă in magazie. S-o găsi 
pină atunci cineva să pună și treaba 
asta pe roate...

Troleibuzul care ne duce spre 
casă e plin de copii. Șoseaua 
se desfășoară in urma noas

tră ca o panglică nesfîrșită. E 
veselie, voioșie, fiecare are ceva 
de spus (sportul este subiectul 
principal), unii povestesc plimba
rea făcută cu barca pe lac, alții 
demonstrează cum au obținut 
„performanța” din ziua aceea... 
Singur, Cristinel șade tăcut. Și 
exclamă după un timp :

— Da, încet mai merge trolei
buzul ăsta !

Apoi, continuă, exprimind poate 
gindul tuturor copiilor din mașină:

— Face o poftă de mîncare spor
tul ăsta, nene !...

SANDU MARIAN 
VASILE TOFAN

In urma omologării rezultatelor 
curilor din campionatul republican, 
itegoria A și campionatul categoria 

pe anul competițional 1960—1961. 
i fost stabilite următoarele clasa- 
ente :

CATEGORIA A

Retrogradrază in campionatele re
gionale echipele C.S. C.F.R., Electro- 
putere Craiova și Drubeta Tr. Severin.

C.C.A. București 26 17 3 6 61:36 37 T>Ct.
Dinamo Buc. 26 14 4 8 56:31 32 ”
Rapid Buc. 26 11 8 7 37:31 30 ”
Știinta Cluj 26 12 5 9 48:44 29 ”
St. r. Brașov 26 12 4 10 50:40 28 ”
Petrolul PI. 26 10 8 8 45:45 28 ”
U.T. Arad 26 12 3 11 46:42 27 ”
Dinamo Bacău 26 11 3 12 39:36 25 ”
Progresul Buc. 26 10 5 11 48:51 25 ”
știinta Tim. 26 9 7 10 45:49 25 ”
Minerul Lupeni 26 10 2 14 30:50 22 ”
C.S.M.S. Iași 26 7 6 13 43:49 20 ”
Farul Constanta 26 8 4 14 37:58 20 ’*
Corvînul Huned. 26 5 6: 15i 28:51 16 „

Se declară campioană republicană
anul 1960—1961 echipa C.C.A.

curești.
Retrogradează in campionatul ca-
(oriei B echipele C.S.M.S. lași.
rut Constanța și Corvînul Hune-
ara.

SERIA a ll-a
1. Dinamo Pitești 26 17 4 5 60:24 38 pct.
2. Știinta Craiova 26 12 5 9• 42:221 29
3. Știinta Buc. 28 12 5 9 43:34 25)
4. C.S.M. Sibiu 26 12 4 10 44:37 28 »»
5. Tractorul Bv. 26 10 7 9 37:28 27 »»
6. Din. Obor Buc. 26 9 9 8 37:29 27 »»
7. C.S.M. Mediaș 26 10 6 10 36:43 26 »*
8. C.F.R. Roșiori 26 10 6 10 19:25 26
9. Acad. Mii. Buc. 26 9 7 10 38:37 25 *»

10. Metalul Buc. 26 10 5 11 33:42 25 »»
U. Chimia Govora 26 8 7 11 25:41 23 »•
12. Chimia Făgăraș 26 9 4 13 33:44 22 »»
13. C.F.R. Elec. Cr. 26 8 5 13 33:49 21 *•
14. Drub. Tr. Sev. 26 6 6 14 34:59 18

Promovează în campionatul repu-
blican categoria A echipa Dinamo Pi-
iești.

CATEGORIA B
SERIA I

Metalul Tîrg. 26 18 5 3 68:21 41 pet
Dinamo Galati 26 15 6 5 48:23 36
Flacăra Moreni 26 12 6 8 44:39 30 »»

Poiana Cîm. 26 11 7 8 35:28 29
C.F.R. Pașcani 26 10 7 9 37:38 27
Dinamo Suc. 26 10 7 9 36:38 27 »*
C.S.M Brăila 26 7 11 8 29:33 25
S.N.M. Cta. 26 7 10 9 33:31 24
Foresta Fălt. 26 9 6 11 33:43 24
Rapid Focșani 26 9 5 12 37:42 23 •»
Prahova Pi. 26 9 4 13 44:45 22
Steaua r. Bac. 26 6 9 11 22:46 21
Jnirea Iași 26 6 5 15 39:55 17 »•
țuim Birlad 26 5 6 15 28:58 16

Tomovează in campionatul republi- 
categoria A echipa Metalul Tîr- 

ișle.
Retrogradează in campionatele re
sale echipele Unirea Iași și Rul- 
itul Birlad.

COMUNICAT
cu privire la omo’ogarea rezultatelor campionatului de fotbal 

categoriile A și B pe anul 1960-1961 și s’stcmul competițional

SIRIA a lila
1. Jiul Petroșani 26 14 6 6 39:21 34 pet
2. C.S.M. Baia M. 26 14 6 6 37:22 34 »»
3. Ind. S. C. T. 26 14 5 7 53:29 33 »»
4. C.F.R. Tim. 26 15 2 9 50:27 32
5. C.S. Oradea 26 14 2 10 49:38 30
6. Arieșul Turda 26 10 8 8 36:34 28
7. Mureșul Tg. M. 26 10 7 9 39:33 27
8. C.S.M. Cluj 26 9 7 10 29:41 25
9. Recolta Cărei ?6 8 8 10 24:36 24

10. Dinamo Săsar 26 10 3 13 35:36 23 ♦*
11. C.S.M. Reșița 26 8 7 11 27:39 23 »»
12. AMEFA Arad 26 6 9 11 29:32 21 »»
13. Gloria Bistrița 26 6 6 14 24:47 18
14 Dinamn Barza 26 4 4 18 26:62 12

Promovează în campionatul repu
blican categoria A echipa Jiul Petro
șani

Retrogradează in campionatele re
gionale echipele Gloria Bistrița și 
Dinamo Barza

După omologarea rezultatelor din 
turneele de baraj, au promovat în 
campionatul categoriei B, următoarele 
echipe i

pe anul 1961-1962
SERIA 1

1. Știința Galați
2. Ceahlăul Piatra Neamț.

SERIA a II a
1. C.F.R. Arad
2. Carpați Sinaia

SERIA a III a
1. I.R.A. Tg. Mureș
2. Crișul Oradea

★
In anul competițional 1961—1962, 

se vor desfășura următoarele cam
pionate :

1. Campionatul republican categoria 
A = 1 serie cu 14 echipe și para
lel, campionatul de tineret.

2. Campionatul categoria B = 3 
serii cu 14 echipe fiecare.

3. Campionate regionale, raionale 
și orășenești.

4. Campionatul republican de ju
niori.

5. Cupa R.P.R.
1. Campionatul republican categoria A

In acest campionat vor participa 
următoarele echipe :

f. C.C.A. București
2. Dinamo București
3. Rapid București
4. Știința Cluj
5. St. Roșu Brașov
6. Petrolul Ploiești
7. U.T.A. Arad
8. Dinamo Bacău
§. Progresul București

10. Știința Timișoara
11. Minerul Lupeni
12. Metalul Tîrgoviște
13. Dinamo Pitești
14. Jiul Petroșani

In campionatul de tineret vor par
ticipa cele 14 echipe de tineret ale 
secțiilor de fotbal cu echipe în cam
pionatul republican categoria A.

2. Campionatul categoriei B
In seriile acestui campionat vor 

participa următoarele echipe:

SERIA I

1. C.S.M.S. Iași
2. Dinamo Galați
3. Flacăra Moreni
4. Poiana Cîmpina
5. C.F.R. Pașcani
6. Dinamo Suceava
7. C.S.M. Brăila
8. Foresta Fălticeni
9. Rapid Focșani

10. Prahova Ploiești
11. St. Roșie Bacău
12. Știința Galați
13. Ceahlăul P. Neamț
14. Carpați Sinaia

SERIA a II a 4

1. Farul Constanța
2. Știința Craiova
3. Știința București
4. C.S.M. Sibiu
5. Tractorul Brașov
6. Dinamo Obor
7. C.S.M. Mediaș .
8. C.F.R. Roșiori /

9. FI. Roșie București
10. Metalul București
11. S.N.M. Constanța
12. C.S.M. Reșița
13. Chimia Govora
14. Chimia Făgăraș

SERIA a III a

1. Corvînul Hunedoara
2. C.S.M. Baia Mare
3. Ind. Sîrmei C. Turzii
4. C.F.R. Timișoara
5. C.S. Oradea
6. Arieșul Turda
7. Mureșul Tg. Mure:.
8. C.S.M. Cluj
9. Recolta Cărei

10. Dinamo Săsar
11. AMEFA Arad
12. C.F.R. Arad
13. I.R.A. Tg. Mureș
14. Crișul Oradea

3. Campionatele regionale, raionale 
și orășenești

Se dispută ca și pină in prezent 
după o formulă stabilită de consiliile 
regionale U.C.F.S. cu aprobarea Fe
derației Romine de Fotbal.

4. Campionatul republican de juniori

Se dispută ca și piuă în prezent, 
in două faze, regională și finală

Faza finală se organizează de către 
Federația Romîtiă de Fotbal.

5. Cupa R.P.R.

Se dispută după aceeași formulă, 
ca și în anul competițional 1960—1961.

FEDERAȚIA ROM1NA 
DE FOTBAL

SPORTUL POPULAR 
ftlr, 387Q l’ag. a



BOX

Astă-seară pe velodromul Dinamo

METALUL 23 AUGUST J1SKRA PROSTEJOV
Astăzi începe la Moscova ediția a IV-a

a competiției „Trofeo d’Italiaii

Amatorii de spectacole pugilistice din 
Capitală vor avea prilejul să urmăreas
că astă-seară începînd de la ora 19,30 
pe velodromul Dinamo, meciurile din 
cadrul galei internaționale de box din
tre clubul sportiv Metalul 23 August 
din București și clubul Jiskra Proste- 
iov din Republica Socialistă Cehoslovacă.

peților: are 31 de ani. Pugilist cu o 
tehnică bună și o experiență a ringului 
căpătată în peste 200 de meciuri, spor
tivul cehoslovac l-a învins distanțat pe 
Marin Cristea în întîlnirca anterioară. 
Este interesant de văzut dacă astă-seară 
reprezentantul nostru va reuși să-și ia 
revanșa.

a „Cupei

din componența de bază ai echipei Metalul, 
nou in

în limitele căreia Ghe(u Velicu îl va în
tîlni pe Polacek. Cei doi sportivi s-au 
mai întîlnit și anul trecut în Cehoslova
cia cînd, după o luptă extrem de dispu
tată, Ghețu a reușit să obțină foarte 
greu victoria la puncte.

Din formația metalurgiștilor bucureș- 
teni mai fac parte : Dumitru Minea, Dă- 
nilă Done, Gheorghe Dumitru, Dănilă 
Enuț, Zamfir Ciocîrlan și Ion Petrov.

După meciul cu Metalul 23 August, 
boxerii cehoslovaci se vor deplasa la 
Cîmpulung Muscel unde vor întîlni o se
lecționată locală și Ia Galați unde vor 
primi replica sportivilor de la C.S.M.

Etapa a Il-a

Eliberării"

Scurt istoric al marelui turneu

Astăzi, 15.000 de moscoviți vor lua loc 
în tribunele bazinului de la complexul 
Lujniki, pentru a asista la primele 
jocuri de polo din cadrul competiției 
dotate cu „Trofeo d’Italia", competiție 
care reunește cele mai bune șase for
mații din lume (Italia, UR.S.S., Un
garia, Iugoslavia, Romînia, R.D. Ger
mană).

Turneul, care se va desfășura pe 
parcursul a cinci zile, debutează cu 
un program, deosebit de atrăgător : 
în primul meci, reprezentativa țării 
gazdă va primi replica selecționatei 
Italiei, campioană olimpică. In conti
nuare se vor disputa jocurile Romî- 
nia-Ungaria și R. D. 
slavia.

„Trofeo d’Italia" a 
anul 1949, cu ocazia

Germană-Iugo-

greb, la cea de a IlI-a ediție, potrivit 
parcă unei reguli, gazdele n-au reușit 
să triumfe. Cei mai buni s-au dovedit 
a fi jucătorii sovietici care duceau 
cu ei, la Moscova, interesantul trofeu.

Vor reuși jucătorii reprezentativei 
gazdă să cucerească pentru a doua 
oară consecutiv Trofeo d’Italia"? In 
acest caz, după cum arătam mai sus, 
competiția celor mai bune șase forma
ții din lume, născută cu 11 ani în 
urmă la Bordighera, se va sfîrși, iar 
„Trofeo d’Italia" va rămîne în vitrina 
Federației sovietice. De nu, cele șase 
echipe vor 
intîlnire în
Ia Tokio...

A. Olteanu (dreapta) unul 
va apărea azi din fața publicului bucureștean.

Foto : P. Romoșan

Întîlnirea se anunță a fi deosebit de dis
cutată 
București
«ele două înfrîngeri suferite 
cut la Prostejov în fața 
noștri.

La categoria muscă, Marin 
va întîlni pe Jaroslav Machu. Machu este 
cel mai vîrstnic boxer din formația oas-

deoarece pugiliștii cehi vin la 
hotărîți să-și ia revanșa după 

anul ne
sportivilor

Cristea îl

Andrei Olteanu, campion republican 
la categoria cocoș, va încrucișa mănușile 
cu Joscf Galatik maestru al sportului 
din R.S. Cehoslovacă, iar veteranul pu- 
giliștilor de la Metalul, 
se va întîlni din 
în fața căruia a 
Prostejov.

Fără îndoială 
meci este cel de

Astă-seară, în orașele Pitești, Bacău, 
Brașov și Timișoara se dispută mtîlnirilc 
din cadrul sferturilor de finală ale „Cu
pei Eliberării “. La Pitești, selecționata 
regiunii Argeș va primi vizita pugiliști- 
lor din regiunea București. Firește, gaz
dele au prima șansă. Boxerii din regiu
nea Bacău, care în prima etapă au furni
zat surpriza competiției reușind să eli
mine echipa regiunii Galați, primesc re
plica selecționatei orașului București, în 
care orice rezultat este posibil. La Bra
șov, selecționata locală are o misiune 
dificilă în fața pugiliștilor din regiunea 
Oltenia iar la Timișoara, reprezentativa 
Banatului are prima șansă în meciul 
cu formația regiunii Maramureș.

nou cu 
pierdut

Dumitru Rizea
Hubert Sotola, 
anul trecut la

maică cel
la categoria

așteptat 
semigrea,

EUROPENE FEROVIARE

Azi și miine, la Lugoj

Confruntarea echipelor de tineret
ale R. P. Romine și R. P. Ungare

După cum s-a anunțat, simbătă șl 
duminică are loc la Lugoj întîlnirea 
nternaționaiă de gimnastică dintre 
■chipele masculine și feminine de ti
neret ale R. P. Romine și R. P. 
Ungare. Acest concurs va permite o 
’recere în revistă a gradului de pre
gătire și a perspectivelor pe care le 
au tinerii sportivi, speranțele gimna- 
ticii din cele două țări. Reprezen

tanții noștri s-au pregătit cu asidui
tate pentru această confruntare și 
•perăm că prin comportarea lor, se

desfășura în aer 
A.^.M., incepînd 
ambele zile. In 

masculine își vor 
sărituri, cal cu

Marți vor începe în orașul Magdeburg 
(R.D. Germană) campionatele europene 
feroviare de box. După cum este cunos
cut, prima ediție a acestei competiții a 
avut loc Ia București în 1958. Dintre 
boxerii ceferiști prezenți la prima ediție 
a acestor campionate, în prezent mai 
fac parte din echipă Ion Turcu, Mihai 
Stoian și Petre Zaharia. Dc data aceasta, 
pe lîngă pugiliști cu experiență ca Za
haria, Stoian, Puiu și Turcu au fost 
selecționați și cîțiva tineri ca Davidescu, 
Pătruț, Tănase, Moise ș.a.

luat naștere în 
unei sesiuni a 

Federației Internaționale de natație, 
care a avut loc la Bordighera, în 
Italia. S-a hotărît atunci ca cele mai 
bune șase formații din lume să se 
întîlnească în cadrul unui turneu în 
anul care urmează Jocurilor Olimpice. 
Și, cum, cu un an în urmă se desfă- 
șurase Ia Londra cea de a XlV-a edi
ție a J.O., organizatorii n-au mai 
stat pe ginduri. Prima ediție a fost 
încredințată Italiei (de aici și denu
mirea Trofeului), care cucerise în 
1948 la Londra locul I printre forma
țiile de polo din lume. Primul turneu 
disputat în două părți (la Milano și 
apoi la Geneva, cu participarea Italiei, 
Ungariei, Olandei, Belgiei, Suediei și 
Franței), a dat cîștig de cauză repre
zentativei Olandei, care a plecaț spre 
țară ducînd importantul trofeu, dar 
care nu-1 putea „încuia" definitiv în 
vitrina federației de specialitate ; pen
tru că, spunea regulamentul compe
tiției, numai echipa care va cuceri 
„Trofeo d’Italia" de două ori consecu
tiv sau de trei ori cu întreruperi, va 
avea dreptul să se considere „proprie
tar permanent". Și cum tot regula
mentul spunea : „Reprezentativa care 
cîștigă o ediție o organizează pe cea 
următoare", cele mai bune șase for
mații reprezentative, clasate la J.O. 
de la Helsinki, din 1952, s-au întîl
nit un an mai tirziu în Olanda, la 
Nlmega- Dar aici, olandezii n-au pu
tut reedita performanța din anul 1949 
așa îneît, ediția a IlI-a s-a desfășurat 
la Zagreb, deoarece poloiștii iugoslavi 
se clasaseră la Nlmega pe primul loc. 
înaintea Ungariei, Olandei, Spaniei, 
Italiei și Belgiei. Și, în sfîrșit, la Za-

trebui să-și dea din nou 
anul 1965, după J.O. de

NICOLAESCU

Peste cite va zile, 
start in campionatul 

rezervat juniorilor
Intre 11 și 13 

nari va fi gazda ____ __ __________
competiții interne rezervată juniorilor, 
campionatele republicane individuale si 
pe echipe. Interesul pe care l-a stîrnit 
acest concurs este oglindit și de faptul 
că anul acesta și-au anunțat participarea 
peste 80 concurenți, un număr record, 
reprezentînd 15 cluburi și asociații 
sportive. Trebuie să arătăm totuși că 
o parte din cluburi și asociații spor
tive au privit cu foarte mare ușurință 
această întrecere și deși au secții frun
tașe, nu au înscris nici un concurent. 
Este vorba de cluburile Petrolul Plo
iești și Victoria București, ca și de 
asociația C.F.R. Arad a cărei secție 
de tir a dat elemente chiar în lotu
rile republicane. Facem, de asemenea, e- 
marca că U.T.A. o asociație sportivă 
mare a înscris la campionatele repu
blicane doar... 2 concurenți.

Ce părere are consiliul 
U.C.F.S. Arad ?

Iată programul 
rilor : vineri cu
9.30 arma liberă 
focuri culcat junioare,
12.30 aceeași probă rezervată juniorilor ; 
simbătă 12 ora 9,30 armă liberă cali
bru redus 3 x 30 focuri juniori, iar 
duminică de la ora 9 aceeași probă 
rezervată juniorilor.

august poligonul Tu- 
celei mai importante

desfășurării 
începere de 
calibru redus 

iar de

raional

întrece- 
la

60
la

ora 
de 

ora

vor dovedi la înălțimea prestigiului 
gimnasticii noastre.

Concursul se va 
liber, pe stadionul 
de Ia ora 17, în 
prima zi, echipele 
măsura forțele la
minere și bară, iar cele feminine la 
sărituri și paralele. Duminică băieții 
vor concura la paralele, inele și sol, 
fetele la bîrnă și sol. Programul cu
prinde numai exerciții liber alese. 
Clasamentul se va alcătui pe echipe, 
individual compus și pe aparate.

CAMPIONATELE DE JUNIORI
Urmare din pag. 1)

52,8: 3. I. Popa (Rapid) 63,2; 4. 
V. Țăranu (Rapid) 63,2; 5. V. Hor
vath (C.S.M. Cluj) 63,7 ; 6. A. Leszai 
'I.C.A. Arad) 63,9. 100 in bras: 1. 
!. Condiescu (C.C.A.) 1:18,4; 2.
G. Săruleanu (C.S:Ș.) 1:21,8; 3.
A. Nicolau (Rapid) 1:22,1 ; 4. G.
Malarcilic (C.S.Ș.) 1:22,8; 5. N. Cîr- 
ian (C.S.Ș.) 1:23,7; 6. ~ '
Timiș.) 1:24,0; 100 m

VL Potoceanu (Reșița) 
L. Berea (Dinamo)
Albert (C.S.Ș. Cluj) 1:13,0; 
Varfalvi (C.S.Ș. Cluj) 1:13,9;
3oia (C.S.Ș.) ’1:14,2; 6. F. Sala (Ti
miș.) 1:14,9.

_ JUNIOARE-SEMIFINALE — 100 m 
iber: C. Balaban (Dinamo) 1:12,2;

M, Rotaru (Rapid) 1:12,9; 3. A. 
Waldman (C.S.Ș. Cluj) 1:14,3; 4.
E. Tofan (C.S.Ș.) 1:14,4: 5. E. Na-

............. “ ..................... 6.
... . ... 1:14,8;
bras: 1. S. Iordan (Dinamo)

2. F. Rambosek ‘
3. M. Klosz (Tg.

4. V. Novac (C.S.Ș.) 
Reznicenko (C.S.Ș.) 

lillcrin (C.C.A.) 1:32,9 
spate: 1. A. Trohani (C.S.Ș.) 
2. C. Balaban 1:24,6; 3. M.

; 4. H.
5. I. Kovacs

6. D. Tomov

R. K 
spate : 
1:11,0; 

1:11,6; 3.
4.
5.

iy (Harghita Tg. Mureș) 1:14,5; 
D. Langer (Olimpia Reșița) 
100 ni 1 
1:25,1 ;
1:27,3 ;
1 .-28,2 ;

, 5. Z 
i’>. L H

(C.S.Ș.) 
Mureș) 
1:29,6 ; 
1:30,1 ;.

; 100 in 
1:22,8 ;

Di- 
Tin-

2. C. Balaban
•nescu (C. .Ș.) 1:25,7;

• oca (Dinamo) 1:26,1; 
(2.S.Ș. Cluj) 1:28,6; ( 
ț C.C.A.) 1:28,9.

FINALE-JUNIORI — 1.500 m liber:

SPORTUL POPULAR
2ag. a 4-a JSIr. 3870r- '

1. G. LINGNER (Olimpia
20:25,6; 2. M. Căprărescu 
21:17,1; 3. G. Gotter
22:03,3 .
CEANU (Ol. Reșița) 1:10,1 — nou 
rec, juniori categ. a ll-a (v rec. — 
1:10,7); 2. L. Berea 1:10,5; 3. A. 
Bota (C.S.S. Buc.) 1:11,8; 100 m 
bras: 1. I. CONDIESCU (C.C.A.) 
1:17,0; 2. A. Nicolau 1:20,9; 3. G. 
Săruleanu 1:22,9; 100 m fluture: 1.
H. PISCHL (Ol. Reșița) 1:11,0 — 
nou rec. juniori categ a ll-a (v. rec. 
— 1:11,3) ;. 2. Z. Szabados (Harghi
ta) 1:11,3; 3 Gh. Naghi (Harghita) 
1:12,1; 4. M. Zager (C.S.S. Buc.) 
1:17,4 — nou rec. băieți categ. a ll-a 
(v. rec. — 1:21,6); 100 m liber: 1. 
R. LADNER (I.L.S.A. Timiș.) 61,2;
2. M. Căprărescu 62,4; 3. 1. Popa 
62,7 ; 4. V. Țăranu 63,5 ; ștafeta 4x100 
m mixt: 1. OLIMPIA REȘIȚA (PO- 
TOCEANU LOWEFELD, PISCHL, 
LINGNER) 4:52,1 ; 2. C.S.S. Buc. 
4:58,6; 3. Harghita Tg. Mureș 5:01,6; 
4. Rapid 5:05,6.

FINALE-JUN1OARE — 100 m liber:
I. CRISTINA BALABAN (Dinamo) 
1:08,8 — nou rec. fete categ. 1 (v._ 
rec. — 1:09,8) ; 2. Eva Nagy 1:11,7;
3. Măriuca Rotarii 1:11,7; 100 m
bras: 1. SANDA IORDAN (Dinamo) 
1:23,7 — nou rec. junioare categ. 1 
și senioare (v. rcc. — 1:23,8) ; 2. 
Maria Klosz 1:27,2; 3. FI. Rambosek 
1:27,4 ; .............
spate: 1. ANCA 
Buc.) 
1:20,5 
rec.
13J3.9.

Reșița) 
(C.C.A.) 

(Dinamo) 
100 m spate: 1. M. POTO-

4. V. Novac 1:29,5;
' TROHANI (C.S.Ș.
1:20,3; 2. Cristina Balaban
- nou rec. fete categ. I. (v.

— 1:26,5); 3. Henriette Țincoca
X"

100 ni

A XlV-a ediție a 
regulamentului său, prin traseul pe 
care se desfășoară și prin tradiția 
pe care o are este o cursă a consa
crării tineretului. Anul acesta — mai 
mult ca oricînd — organizatorii au 
făcut un regulament care să-i sti
muleze în primul rînd pe cicliștii ti
neri, pe cei care prin combativitatea 
lor vor dovedi că merită să fie se
lecționați în echipele reprezentative. 
Clasamentul debutanților alcătuit

„Cursei Scînteii“
(Urmare din pag. 1)

vizită" ale unor rutieri. Ion Cosma — 
ciclistul nr. 1 al țării noastre — are 
în palmares performanțe de răsunet: 
locul V la Jocurile Olimpice de la 
Roma, locul 1 la „Marele premiu al 
primăverii" (Paris, 1960), locul 1 în 
cursa de o zi desfășurată la Ventu- 
rina (Italia, 1960) și recentele per
formanțe înregistrate în cea de a 
XlV-a ediție a „Cursei Păcii" (a cîști- 
gat etapa încheiată la Rostock, s-a 
clasat 
neral 
butie 
III’ în 
Aurel 
IlI-a eciiții a 
fia").
etapa încheiată la Gdansk

pe locul 7 în clasamentul ge- 
individual și a adus o contri- 
importantă la cucerirea locului 
clasamentul general pe echipe). 
Șelaru (cîștigătorul celei de a 

„Cursei București—So- 
G. Moiceanu (învingător în 

" ' — („Cursa
Păcii", ediția 1961), Ludovic Zanoni, 
N. Niculescu, S. Duță, St. Poreceanu, 
D. Munteanu ș.a. sînt cicliști cu vechi 
state de serviciu, învingători în dife
rite curse dc amploare. Acestui lot de 
„ași ai pedalei" i se adaugă un altul 
nu mai puțin valoros. Este vorba de 
tinerii cicliști care luptă pentru cuce
rirea dreptului de a îmbrăca peste 
puțină vreme tricoul reprezentativei 
noastre : tînărul campion de semifond 
Petre Ghiță, C. Tudose, Tr. Cojocnea- 
nu, N. Matei, S. Mihălleanu, Gh. Va- 
silescu, St. Padiu. A. Rusu, I. Sze- 
kelyi, P. Dulu, St. Marceff și chiar 
I Ardeleanu. Gh. Bădără și W. Egyed 
care — deși au fost incluși într-o se
rie de echipe care s-au deplasat peste 
hotare — n-ati făcut încă parte din 
prima reprezentativă a țării.

Cicliștii fruntași vor avea o foarte 
grea misiune în disputa cu acești re
prezentanți ai generației tinere. Sîn- 
tem convinși că în clasamentul gene
ral final mulți tineri se vor situa înain
tea unor alergători cu experiență. La 
aceasta va contribui fără îndoialS 
combativitatea tinerilor, dorința lor 
dc afirmare, talentul și pregătirea lor.

tru ca întrecerea care începe luni să 
aibă un nivel ridicat. Pentru a fi in
vitați și la celelalte mari competiții 
ale sezonului de toamnă cicliștii tre
buie să dovedească la „Cursa Scîn
teii" că merită acest lucru, că au 
ajuns la maturitatea care să le per
mită să participe la întreceri de am
ploare. Cum s-ar spune, cicliștii își 
vor da cu acest prilej „examenul do 
maturitate".

Cicliștii vor pomi luni la ora 14
Piața Scinteii va găzdui și anul acesta startul tehnic al „Cursei Scinteii", 

să străbată traseul primei etape.

în exclusivitate pentru alergătorii ti
neri și clasamentul sprinterilor 
numai
arată grija organizatorilor întrecerii 
pentru tineret, pentru 
cursei.

„Cursa Scînteii" deschide sezonul 
marilor întreceri de toamnă, în fapt 
cele mai importante din acest an.

sînt 
două dintre dovezile care ne

dinamizarea

ct
la
13

loc
Ir

Pregătirile pentru „Cursa Scînteii" 
s-au încheiat. Astăzi se vor întîlni 
toți (cicliști, arbitri, organizatori) 
ședința tehnică, iar luni la ora 
în Piața Universității va avea 
solemnitatea startului, pentru ca
ora 14 să se dea din Piața Scîntei 
startul efectiv’ în prima etapă. Seara 
la Piteștj, vom cunoaște numele pri 

. ____  __ mului învingător de etapă din actuali
s* „Cursa Spinteii" prin ’ caracteristica Este deci un argument in plus pen- ediție a „Cursei Scinteii",



Jucătorii noștri fruntași asaltează... 
panourile de la Floreasca

Pe basclictbaliștii noștri 
runtași i-am regăsit, fc- 
i.ți de puternicele raze 
ol a re, în sala Floreasca. 
tar oare numai căldura 
>ridă de august să-i ti 
urlat pe component ii Io- 
ilui studențesc spre fru- 
îoasa sală ? Răspunsul 
am primit cîteva clipe mai 
trziu de la prof. Aurel 
'redescu, unul din antre- 
orii formației care ne va 
eprezenta la Universiadă.

„La Sofia, ca de altfel
- de acum înainte — la 
rice competiție internațlo- 
alăi de mare anvergură se 
a juca în sală. $i cum 
ermometrul nu coboară în 
ceste zile. în mod obișnuit, 
ub 20—25 de grade, dacă 
u te acomodezi din timp, 
iști foarte mult... Buna 
omportare de la „europe-

a atras după sine o 
reffere a prestigiului nos- 
ru în baschetul european 
' ca atare dorim să ne 
rezentăm cît mai bine"
— nc-a spus prof. Aurel 
*redescu.

In sală forfotă mare. Pa- 
alel cu seniorii își pune la 
junct pregătirile și lotul de 
incret. Panourile de cristal 
a și cele mărginașe 
înt... solicitate neîn-
rcrupt. Exerciții de tehnică individuală 
i chiar cu cîte 2—3 jucători (aruncări 
lin săritură de la distanță, din „cîrlig”, 
>aravanc, încrucișări), totul se repetă cu 
riultă conștiinciozitate. Apoi joc de ve- 
ificare în ritm cît mai susținut. Tine- 
ctul de-al) ia poate ține piept atacu- 
ilor primei echipe. Scurta vacanță, de 
are au beneficiat membrii lotului repre- 
entativ se face adesea simțită. Pa
iele și aruncările la coș nu mai au întot- 
leauna aceeași precizie, dar pofta de joc 
:ste deosebită în ciuda deselor broboane 
le sudoare care năpădesc fețele tutu- 
or.

Asistăm la evoluția lui Demian, Albu, 
Vedef, Popescu, J. Ionescu, Giurgiu, 
Wfivvici, Viciu, Popa, Niculescu, Visner, 
rh. Valeriu. Singurul absent, motivat — 
Vosievici. După cum se poate cu ușu- 
ință observa, un lot puternic, „înalt”, 
n frumoase perspective.

Sîrguința celor prezenți, ca de altfel 
ti începutul oarecum timpuriu al pregă- 
irilor (primele antrenamente au avut loc 
ju aproape două săptămîni în urmă, iar

„SPERANȚELE" R. P. ROMÎNE ȘI R. P. POLONE 
SE INTÎLNESC AZI ȘI MÎINE ÎN CAPITALĂ

Ieri au sosit în Capitală baschetba- 
iștii din reprezentativa de tineret a R.P. 
Polone, „speranțele" țării prietene pentru

ETAPĂ ECHILIBRATĂ
ÎN CAMPIONATUL INTERREGIONAL
Etapa a IlI-a a campionatului inter

regional programează o scrie de jocuri 
interesante printre care remarcăm : Vo
ința Oradea — Voința Tg. Mureș, Țe
sătura Iași — A.S.A. Bacău, Progresul 
București — Petrolul Ploiești, Farul 
Constanța — Tractorul Brașov (mascu
lin), S.S.E. Deva — Știința Timișoara 
și Voința București — Cetatea Giurgiu 
(feminin). Iată de altfel programul com
plet al etapei :

MASCULIN — GRUPA 1 : C.S.M. 
Cluj — Voința Satu Mare ; Voința Ora
dea — Voința Tg. Mureș ; GRUPA A 
Il-a: Metalul 7 Noiembrie Craiova — 
Constructorul Arad ; Proiectantul Pitești 
— Mureșul Deva; GRUPA A IlI-a : 
Țesătura Iași — A.S.A. Bacău ; A.S.M. 
Rădăuți — Știința Brăila ; GRUPA A 
IV-a : Progresul București — Petrolul 
Ploiești (azi pe terenul Progresul 
de la ora 18) ; Farul Constanța — Trac
torul Brașov. FEMININ — GRUPA I : 
A.S. Blănuri Oradea — înfrățirea Ghcor- 
ghicni; S.S.E. Cluj — C.S.M. Baia Mare; 
GRUPA A Il-a : S.S.E. Deva — Știința 
Timișoara ; GRUPA A IlI-a : Știința 
Galați — Știința Cîmpulung Moldove
nesc ; GRUPA A IV-a : Voința Bucu
rești — Cetatea Giurgiu (mîine pe tc- 
jenul Voința de la ora 9).<

bl miez de vară

H, Giurgiu pătrunde decis spre coșul advers. 
(Aspect de la antrenamentul lotului reprezentativ 

studențesc)

Universiada arc loc la sfîrșitul lunii) 
își au însă explicația lor. Reprezentativa 
noastră va fi supusă în curînd la un 
examen concludent — meciurile cu echi
pa națională a Cubei.

Despre viitorii noștri adversari se 
cunosc date relativ puține. Ultima lor 
evoluție în Europa a fost cu prilejul 
J.O. de la Helsinki (1952). Atunci, cîș- 
tigînd meciurile cu Belgia 71—63 și 
59—51, baschclbaliștii cubani s-au ca
lificat în sferturile de finală. Aici însă, 
după înfrîngcrca din partea Franței 
(42—58), ei au ratat calificarea în pri
mele 8 echipe ale turneului, pierzînd la 
limită și partida cu Chile : 52—53.

Acum, a fia ți în turneu pe continentul 
nostru, sportivii cubani au susținut o 
seric de întîlniri, întrecînd printre altele 
reprezentativa R.D. Germane — una din 
revelațiile ultimului campionat euro

pean — la Berlin, cu 58—54. Este fără 
îndoială un rezultat valoros, care trebuie 
să atragă atenția selecționabililor noștri.

ad. v.

J.O. de la Tokio. Recent ei au parti
cipat la un turneu internațional des
fășurat Ia Wroclaw unde s-au clasat pe 
locul III.

Oaspeții vor susține două meciuri în 
București. Astăzi, ei vor întîlni selecțio
nata de juniori a țării noastre, iar mîine 
reprezentativa de tineret, două formații 
în care specialiștii noștri își pun mari 
speranțe. Partidele vor avea loc în noc
turnă, în fiecare seară pe terenul Pro
gresul, începînd de la ora 20.

Concurs de navomodele 
pe Herăstrău

Mîine dimineață, cei mai buni con
structori de navomodele din țară se 
vor prezenta in Parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin'1, la debarcade
rul din fața Expoziției. Ei vor aduce 
acolo motonave, cargouri, nave te
leghidate, autopropulsate... O întrea
gă „flotă" maritimă și fluvială.

La ora 10, se va da startul- Apoi, 
sportivii navomodeliști vor începe 
marea lor demonstrație organizată de 
Federația sportului aviatic și radio
amator, în cinstea Zilei marinei R.P. 
Romine.

Cei prezenți vor admira, cu siguran
ță, măiestria constructorilor de navo
modele și, desigur vor fi plăcut sur
prinși de viteza stabilită și precizia 
cu care merg aceste nave liliputane. 
Iată ordinea demonstrației : veliere, 
autopropulsate, teleghidate, hidrogli- 
soare, machete,

-....................................—........................................................................................ .........

Titlul de campion obligă!
C. C. A.-—Racing 1-3 (1-2)

Am așteptat cu interes întîlnirea in
ternațională amicală C.C.A.—Racing. 
Urmau să-și dispute întîietatea două 
valori ale fotbalului romînesc și fran
cez. Vroiam să vedem în ce măsură 
este pregătită echipa noastră pentru 
apropiatele întîlniri din competiția 
europeană rezervată echipelor de club, 
campioane.

După 90 de minute de joc, tabela 
de marcaj indica scorul de 3—1 în 
favoarea fotbaliștilor francezi, prin 
punctele înscrise de Heutte (min. 9), 
Ujlaki (min. 41), Marcel (min. 69) 
pentru Racing și Matei (min. 17) 
pentru C.C.A. Era rezultatul firesc, 
dar nu și dorit, al modului în care 
parizienii, în condițiile de desfășurare 
ale partidei (căldura excesivă) reu
șiseră să găsească cele mai bune so
luții, să impună un ritm convdnabil 
care le-a permiș să controleze jocul 
majoritatea timpului. Oaspeții au ju
cat sobru, economic, insistînd penisu 
rezultat. Ei au arătat tehnică individuală 
cizelată, dexteritate îq trecerile de 
balon de la un jucător la altul, par
ticiparea masivă în atac și apărare 
— dar au dovedit și slăbiciuni care 
folosite de o echipă C.C.A., în pleni
tudinea forțelor sale, ar fi dat alt 
rezultat.

Joi. după amiază, fotbaliștii de la 
C.C.A. au primit o lecție aspră. Jo
cul lor a nemulțumit publicul spec
tator. Este știut că C.C.A. și-a 
început pregătirile mult mai tîr- 
ziu decît în alți ani. Este 
de asemenea adevărat că din forma
ția prezentată pe teren au absentat 
cîțiva titulari, ceea ce cîntărește greu 
în organizarea jocului bucureștenilor, 
dar titlul de campioană și reputația 
fotbaliștilor de la C.C.A. obligă I

Mîine, pe stadionul „23 August"

Dinamo București—Racing Club Paris
Echipa franceză Racing Club Paris 

va întîlni duminică, tot pe stadionul 
,,23 August” formația Dinamo București. 
Jucătorii dinamoviști au deci posibilita
tea să „revanșeze" în partida de mîine 
și înfrîngerea suferită de colegii lor mi
litari și acest lucru face ca interesul 
pentru joc să crească. Dinamo Bucu
rești este la începutul pregătirilor pen
tru acest sezon, totuși, cunoscînd com
bativitatea componenților echipei îmbi
nată cu tehnica multora dintre jucători, 
credem că dinamoviștii sînt în stare 
să-și impună jocul în fața fotbaliștilor 
francezi. In orice caz întîlnirea între 
Dinamo și Racing va prilejui o dispută 
interesantă, care merită să fie văzută 
de amatorii jocului cu balonul rotund.

Navomodeliștii pregătesc pentru lansarea pe apă o țalupă fluviali 
teleghidată

Finala constructorilor de navomodele
Ieri dimineață, cei mai buni navo

modeliști din țară au luat startul în 
cadrul finalelor campionatelor repu
blicane de navomodele pe anul 1961. 
La stand, prima probă din campionat, 
au fost prezentate în fața comisiei un 
număr de 51 machete.

Iată constructorii de navomodele 
care au obținut cel mai bun punctaj: 
veliere — Alexandru Bîlcu (Or. Buc.), 
Ion Mujic (Reg. Hunedoara), Dumi
tru Voina (Reg. Brașov), Ștefania 
Ivanovici (Or. Buc.), și Ariton Casian 
(Or, Buc.) toți cîte 20 p, Hidrogli-

6-ar fi putut ca, fructificind bunele 
ocazii create în repriza a doua (Raksi 
și Matei au ratat copilărește situații 
extrem de favorabile) GC.A. să mo
difice scorul în favoarea sa. Aceasta 
nu ne-ar fi îngăduit însă să trecem 
cu ușurință peste erorile comise de 
fotbaliștii militari și în special, de 
către apărarea imediată (care a pri
mit goluri parabile), să nu aducem 
în discuție comportarea necorespun
zătoare a acestora. într-o partidă de 
prestigiu.

Eforturile unora dintre elementele 
de bază ale echipei (Constantin. Je
nei și în prima repriză Raksi) nu au 
putut suplini lipsa spiritului comba
tiv al celorlalți, principala armă cu 
care C.C.A. s-ar fi impus în fața teh
nicului „11“ francez. Apoi, unul din 
marile „atu“-uri cu care C.C.A. își 
depășește de obicei adversarii, jocul 
exploziv al extremelor, n-a existat în 
acest meci. Putinele încercări cura
joase ale tînărului debutant Stănoaie 
s-au stins repede. Surprinzătoare au 
fost pentru spectatori cele 6 (l?l?)
modificări survenite în partea a doua 
a jocului în formația C.C.A. din 
cauza unui singur echipier — Tă
tara. Dacă mai adăugăm că 
Alexandrescu a jucat convalescent 
reies clar cauzele care au dus la 
„hora pe loc" din repriza secundă, 
a fotbaliștilor militari în terenul ad
vers. Privind toate acestea ne între
băm: unde sînt resursele de altă dată 
pe care C.CLA. le arunca în luptă în 
situații similare ? Cum este posibil ca 
o echipă să se transfigureze în acest

In partida de duminică, care începe 
la ora 17,30, fiind precedată de finala 
Cupei „23 Augnst” pe Capitală, Dinamo 
va folosi, probabil, următoarea forma
ție : Uțu (Datcu) — Popa, Nnnweiler 
III, Ivan (Panait) — V. Alexandru, 
Nunweiler IV (Szakacs) — Ene II, Var
ga (Țîrcovnicu), Frățilă, linguroia, Da
vid (Publik).

Echipa Racing Club Paris ▼» prezenta 
o formație din care nu vor lipsi ctinos- 
cuții Marcel, Heutte, Ujlaki, Marche și 
ceilalți internaționali, a căror măiestrie 
în joc a fost deseori aplaudată în par
tida dc joi.

(Biletele de intrare pentru acest joc 
s-au pus în vînzare de azi, la casele o- 
bișnuite).

soare —- Anatol Delinschi (Reg. Bra
șov) 20 p. Petre Delinschi (Reg. Bra
șov 19 p. Autopropulsate — Constan
tin Culea (Or. Buc.), Mircea Busuioc 
(Reg. Buc.) și Anatol Delinschi (Reg. 
Brașov) cîte 20 p. Teleghidate — Mir
cea Busuioc și Gheorghe Bucur (Reg. 
Buc.) 20 p, V. Romanescu și D. Pe
trescu (Or. Buc.) 19 p. Machete vi
trine — Mihai Petrescu 60 p (ptr. mo
tonava „Transilvania"), Constantin 
Georgescu 60 p (port avion), Teodor 
Antaș 58 p (remorcher cu șlep). 

chip ? Jucători care altă dată ne-au 
arătat atîtea lucruri frumoase să... 
uite dinfr-o dată să joace fotbal II

Comportarea echipei C.C.A. a fost 
sub orice așteptări, dar credem că, 
avînd în vedere sezonul bogat care-i 
așteaptă, fotbaliștii și conducerea e- 
chipei bucureștene vor trage conclu
ziile cuvenite.

Arbitrul M, Cruțescu a condus for
mațiile :

C.C.A.: Voinescu—Zavoda II. Cojo- 
caru, Ivănescu (Măndoiu)—Jenei 
(Ivănescu), Mihăilescu I—Stănoaie 
(Matei), Constantin, Matei (Alexan
drescu), Raksi (Jenei), Tătaru (Raksi).

RACING : Miredin (Taillandier) — 
Lelong, Marche (Lettellier)—Goro- 
koff, Bodin, Lagadec—Tokpa, Heutte, 
Ujlaki, Marcel, Guillot (Senac).

AL. INOVAN
V. PAUNESCU

ȘTIRI
JOC INTERNAȚIONAL LA CIMPIA 
TURZH : INDUSTRIA SIRMEI — 

IRTIȘ OMSK 1—0 (0—0)
Cîmpia Turzii (prin telefon). Joi în 

localitate, în fața a 6.000 de specta
tori a avut loc un interesant joc in
ternațional între Industria Sîrmei și 
Irtiș Omsk (U.R.S.S.). Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
prin golul înscris de Raab, în min. 
82, care a șutat fulgerător de la 20 
de metri.

PARTIDE AMICALE PE STADIONUL’ 
PROGRESUL

Stadionul Progresul din strada dr. 
Staicovici va găzdui duminică două 
jocuri amicale. La ora 9 C.C.A. va 
întîlni formația de tineret a Progre
sului, iar la ora 11, Progresul va 
juca cu C.C.A.-tineret.

LA 13 AUGUST, JOCURI RE
STANȚĂ IN CUPA R.P.R.

Pentru ziua de 13 august au fost 
programate două meciuri restanță din 
optimile de finală ale Cupei R.P.R. 
La Galați, Dinamo Bacău va întîlni 
pe Progresul, iar la Deva, C.S.M. 
Sibiu pe Știința Timișoara. Data de 
desfășurare a meciului restanță Ra
pid—Petrolul va fi stabilită ulterior.

REZULTATELE MECIURILOR 
DE PREGĂTIRE

Rapid București—Firul roșu Tăl- 
maciu 6—1. In jocul amical disputat 
la Sibiu, punctele au lost înscrise de 
Leahevici (3), Georgescu, Copil și 
Kraus, respectiv Marin. (1. Ionescu 
coresp.).

Știința Timișoara—Selecționata ora
șului Timișoara 12—0 (4—0). Au
marcat Afanolache (5), Gîrleanu (2), 
Vîlcov (2), Hălmăgeanu, Feodot și 
R. Lazăr. Formația Științei : Pain— 
Georgescu, Țurcan, Hălmăgeanu—Pe- 
tescu, Tănase—Igna, R. Lazăr, Ma- 
nolache, Feodot, Gîrleanu. Au mai 
jucat: Enăc.hescu, Botescu, Jenei și 
Vîlcov. (Al. Gross, coresp. regional).

Prahova Ploiești a susținut zilele 
trecute mai multe jocuri amicale. La 
Cernavodă a învins echipa Ideal cu 
2—1, la Hirșova a dispus de selec
ționata orașului cu 8—3, iar la Plo
iești a întrecut cu 6—1 formația Ca
rotajul, din campionatul regional. 
(M I ■’opescu, coresp.).

Rapid Focșani—Voința R. Sărat 
5—0 (2—0). Au înscris Gh. Ioan (3), 
Stătescu și Bogdan. (C. Rădulescu, 
coresp.).

Minerul Lupeni a învins echipa sa 
de tineret eu 7—2 prin golurile mar
cate de Cuteanu (3), Creiniceanu 
(2), Nisipeanu și Mihăilă. La 6 
august, cu ocazia Zilei Minerului, 
formația din Lupeni va juca cu se
lecționata Craiovei. In continuare la 
9 august va întîlni pe Jiul, la Pe
troșani, la 13 august pe U.T.A., la 
Arad, iar la 16 august pe Jiul la 
Lupeni.

• Luni 7 august, cu începere de 
la ora 20, in sala Dinamo va avea 
loc ședința plenară a colegiului de 
antrenori — oraș București, cu oca
zia căreia se vor face comunicări 
importante.

• Joi, 3 august, s-a deschis la Po
iana Brașov cursul de perfecționare 
a arbitrilor de categorie republicană. 
La acest curs, care se va încheia la 
9 august, participă o serie de arbitri 
de fotbal din întreaga țară.

SPORTUL POPULAR
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ÎNTRECERILE FINALE ALE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE SENIORI $1 SENIOARE
(Urmare din pag. I) 

arbitrilor de sosire a și fost montat 
în dreptul liniei finișului și așteaptă* 
numai să fie pus în funcțiune. Pe 
înaltul tribunelor au fost arborate 
steagurile. Stadionul Republicii a îm
brăcat din nou haine de sărbătoare.. 
In fond, astăzi, și miine, el va li 
gazdă celei mai importante compe
tiții interne a atletismului nostru : 
campionatele de seniori și senioare I

Pentru a cinsti acest însemnat e- 
veniment arbitrii bucureșteni s-au or
ganizat cu toată atenția în diferite 
comisii și subcomisii, și-au împărțit 
sarcini concrete. Cronometrele au fost 
supuse unei minuțioase verificări și 
astăzi ele vor fi pornite o dată cu 
primul start al campionatelor. Ră- 
mîne numai ca și protagoniștii între-, 
cerilor, cei mai de seamă atleți ai 
țării, să reușească să se mobilizeze 
ia maximum, să arunce în focul în-’ 
trecerii sportive toată energia lor si 
să realizeze rezultate dintre cele mai' 
bune, și, de ce nu, noi recorduri re
publicane. Spectatorii, pe care-i aș
teptăm în număr cît mai mare, vor 
ști desigur să aplaude cu căldură 
fiecare rezultat valoros din cele care 
vor fi înregistrate. Intrarea este gra
tuită.

★
Iată care sînt listele celor mai 

buni atleți ai țării pe anul 1961 :
100 METRI

Vamoș, Mihaly, Boghean, Barabaș, pe care-i vedeți în fotografie, sînt 
cîțiva dintre protagoniștii probelor de semifond la campionatele republicane.

Să promovăm curajos tinerele cadre

10,7 El. Kineses (St. Buc.)
10.7 A. Stamatescu (Met. Buc.)
10,3 A. Tudorașcu (Met. Buc.)
10.8 C. Nedelea (St. Timiș.)
10.8 P. Mănescu (Progr. Buc.)
10,9* R. Woli (CSM Reșița)
10,9* N. Tothpall (CSS Tg. M.)
10,9* Gh. Zamfirescu (CSS Buc.)

51,1* R. Wolf
51.2 Gr. Enache (CCA)
51.3 Gh. Ciobanu (St. Buc.)
51.3 Tr. Sudrigean (Dinamo Br.)

10,9 D. Drăgan (Corvinul)
6 atleti au alergat
200 METRI

22,1 El. Kineses
22,3 St. Dobay (Dinamo Buc.)
22,3 St. Nițu (Dinamo Buc.)
22,4 I. Savel (Dinamo Buc.)
22,4 A. Stamatescu
22,6 V. Jurcă (Șt. Buc.)
22,7 I. Wiesenmayer (Prog. Buc.)
22,7 C. Nedelea
22.8* N. Tothpall

4 atleti au alergat 23,i
400 METRI

49,4 St. Nitu
50,0 I. Savel
50,2 I. Wiesenmayer
50,4 I. Mesaroș (CFR Timiș.)
50,6 I. Popescu (St, Cluj)

4:01,5 V. Florea (Laminorul Roman) 
4:02.5 V. Popa (Prog. Timiș.) 
4:03,3 I. Veliciu (Progr. Timiș.)

5.000 METRI

14:04,6 A. Barabas
14:21,4 C. Grecescu
15:03,6 T. Strzelbiscki (Rapid Buc.) 
15:12,0 V. Caramihai (ITB)
15:13,6 I. Pricop (Prog. Timiș.) 
15:15,0 Ov. Lupu (CCA)
15:15,6 I. Veliciu
15:24,4 Gr. Cojocaru (St. Cluj) 
15:27,2 D. Buiac (St. Buc.)
15:28,2 V. Florea

10.000 METRI

29:36,8 C. Grecescu
31:03,0 I. Pricop
31:09,2 Ov. Lupu
31:10,4 V. Weiss (Dinamo Buc.) 
31:45,8 T. Voicu (Rapid Buc.) 
32:08,0 Al. Arnăutu (Met. Buc.) 
32:49,4 C. Dinu (Met. Buc.) 
33:15,0 D. Tîlmaciu (CCA) 
33:30,0 M. Babaraica (ITB)
33:39,0 V. Puiulet (Prahova PI.)

4,20 Z. Szabo (Șt. Buc.)
4,10 M. Trandafilov (Dinamo Buc.) 
4,05 Gh. Constantin (Met. Buc.) 
4,00* E. Simionescu (CSS Buc.)
4,00 S. Cristescu (Prog. Buc.)
3,95 V. Cincă (Șt. București)
3.80 P. loan (CCA)
3.80 Z. Schnabel (Șt. Buc.)
3.80 V. Mutiu (Șt. Cluj)

LUNGIME
7,10 S. loan (CCA)
7,07* M. Calnicov (Dinamo BUC.)
7,06 I. Leu (Șt. Buc.)
7,04 Ad Samungi (CCA)
7,01 R. Licker (ITB) J.
6.96 N. Popovschi (Șt. Buc.)
6,95 D. Drăgan
6.93* M. Axente
6.90 w. Keller (CSM Reșița)
6.86 O. Viscopoleanu (Rapid Buc.)

110 MG (106 CM)

800 METRI
1:51,3 Z. Vamos (Dinamo Buc.)
1:51,8 St. Mihaly (Dinamo Buc.)
1:53,6 I. Dăndărău (CCA)
1:54,0 St. Beregszaszi (Dinamo Buc.) 
1:54,4 A. Barabas (Dinamo Buc.)
1:56,3* Gh. Plăcintaru (St. Cluj)
1:56,9* H. Schmidt (Steagul roșu Br.)
1:56,9 Gh. Boghean (CCA)
1:58,1 Gh. Biro (CSM Cluj) 
1:58,2* Fr. Baban (St. Cluj)
1:58,2 V. Serdenciuc (Laminorul 

Roman)

M. 
T. 
I. 
I. 
E. 
Al. 
V.
L. 
C.
M. 
V. 
P.

Buc.) 
(St. Buc.)

Ursac (Șt.
Ardeleanu

Mesaros
Carolea (St. roșu Br.) 
Constantinescu (Șt. Buc.)
Dincă (CSM Cluj)

Georgescu (Prahova PI.)
Preda (Șt. Buc.)
Tîlnariu (I.S. C. Turail)
Axente (Dinamo Buc.)

Pop (SSE
Păunescu

Oradea) 
(Dinamo Buc.)

400 M GARDURI

1.500 METRI
3:42,6 Z. Vamos
3:46,5 A. Barabas
3:50,2 St. Mihaly
3:53,2 c. Grecescu (Dinamo Buc.)
3:53,8 I. Dăndărău
3:58,0 Gh . Boghean
4:00,4 M. David (CSM Cluj)

Concurs de verificare 
la 10 km marș juniori

Miine dimineață, la ora 8, pe sta
dionul Dinamo se va desfășura o 
probă de 10 km marș rezervată ju
niorilor, în scopul verificării pregă
tirii acestora.

SPDRTURpN fl UTIC E;

Faza de zonă 
a campionatului de jun'ori

In întreaga țară sînt programate pen
tru azi și mîine întrecerile fazei de zonă 
a campionatului republican de canotaj a- 
eademic juniori. Tinerii sportivi din di
verse centre nautice ale tării își dispută 
calificarea pentru finalele care vor avea 
loc la 18—20 august la Snagov.

In Capitală. întrecerile fazei de zonă 
suit programate numai în cursul dimineții 
de mîine. pe lacul Herăstrău. începînd de 
la ora 7.30. Sînt prevăzute probe de sim
plu, dublu. 4-4-1 și 8+1 pentru băieți 
și simplu, 4-{-l vîsle, 4 + 1 rame și 
8+1 pentru fele. Cele opt probe se vor 
bucura de o largă participare.

SPORTUL POPULAR
tag. a 6-a Nr. 3870

53.6
54.4
54.5
55,0
55.7
55.8
56.7
56.8
57,3
57,7

Jurcă
Georgescu

Savel
Tontsch (Met. Buc.)

V.
V.
I.
C.
St. Dobay
Gh. Stănel (Rapid Buc.)
I. — ’ “ “
I.
V. 
Em.

Ehedi (Șt. Buc.) 
Ferencz (Corvinul)
Pop

Consta ntinescu
3.000 M OBST.

2,03
2,03
2.00*
1,96
1,93*

1.91
1.90*
1.90*
1,87

T. 
V.
C.
V. 
I.
V.
Gr. 
G. 
C. 
T.

Strzelbiscki
Florea
Aioanei (CCA)
Caramihai

Veliciu
Weiss
Cojocaru

Egyed (CSM Cluj)
Paghidas (Laminorul Roman) 
Has (Dinamo Buc.)

ÎNĂLȚIME

Porumb (St. Cluj)
Dumitrescu (St. Buc.)
Ducu (Prog. Buc.)
Merică (CSMS Iași)
Spiridon (Șc. Sp. UCFS

TRIPLU
15,47 s. loan
15,40 s. Ciochină (Șt. Buc.)
15,29 M. Stein (Șt. Buc.)
15,11 O Viscopoleanu
14.97 Ad. lonescu (Dinamo Buc.)
14.58 N. Mărăsescu (CCA)
14.56 N. Ionel (FI. roșie Buc.)
14.49 D. Vlădescu (Met. Buc.)
14,46 £>. Voinea (CCA)
14.30 H. Haller (St. roșu Br.)

GREUTATE
16,39 A. Raica (Progr. Buc.)
16,20 N. Ivanov (Din. Buc.)
16,08 C. Crețu (Met. Buc.)
14,o0 c. Constantin (CSM Brăila)
14,77 Gh . Popescu (Șt. Buc.)
14,06 V. Sălăjan (Dinamo Buc.)
14,04 I. Cristea (Rapid Buc.)
13,90 A. Gagea (CSMS lași)
13,86 I. Vorovenci (Pitești)
13,83 I. Moisescu (Șt. Cluj)

DISC
51,81 V. Manolescu (Dinamo Buc.)
51,11 V. Sălăjan
47,48 E. Vîlsan (CCA)
45,98 K. Sokol (Șt. Cluj)
45,33 C. Constantin
45,27 St. Panda (UT Arad)
44,97* L. Kotlar (Dinamo Buc.)
43,90 P. Flora (CS Oradea)
42,88 I. Gydrgy (IS C. Turzii)
42,20 C. Drăgan (CSM Brăila)

Nu s-a stins încă ecoul răsunătoa
relor victorii pe care sportivii noștri 
le-au realizat în ultima vreme in 
marile întreceri internaționale la care 
au luat parte.

Explicația succeselor dobîndite în 
anumite ramuri sportive stă, după 
părerea noastră, atît în condițiile ma
teriale create dezvoltării sportului în 
țara noastră cît și în preocuparea 
pentru recrutarea cadrelor, în per
manenta lărgire a basei de masă, în 
îndrumarea elementelor talentate și 
promovarea lor cu mult curaj dar 
și cu multă atenție în loturile re
prezentative.

Lucrul acesta a putut fi realizat 
însă numai cu prețul unei munci sus
ținute, a unor acțiuni de perspectivă 
în care să existe răbdarea și preocu
parea pentru ur
mărirea fiecărui 
element talentat. 
Numai o aseme
nea activitate a 
făcut ca o serie 
din tinerii noștri 
jucători de hand
bal să ajungă 
campioni mondiali, 
ca Maria Alexan
dru să devină cam
pioană mondială 
la tenis de masă 
etc.

Sînt discipline sportive ca scrima, 
boxul, gimnastica feminină, canota
jul, rugbiul, tirul și handbalul în 
care se desfășoară o muncă tenace, 
atentă și de perspectivă pentru ri
dicarea cadrelor.

Atunci cind boxerul Cristea Marin 
l-a învins pe Mircea Dobrescu, în 
afară de puerila explicație a unor 
greșeli de arbitraj, toate comentariile 
au fost străbătute de satisfacție și 
optimism. Și aceasta nu pentru că 
Dobrescu nu s-ar bucura de simpatie 
și prețuire sau că valoarea sa ar fi 
scăzut, ci pentru faptul că, la reala 
și apreciata sa valoare, a fost între
cut de un tînăr cu autentice perspec
tive de campion. E un fapt elemen
tar, cunoscut, că cele mai mari pro
grese se obțin în acele discipline în 
care, la o etapă dată, un număr cît 
mai mare de performeri (ne referim 
la campioni și la recordmani) sînt 
depășiți de elementele tinere, de ca
dre noi.

Pentru aceasta se impune dezvol
tarea pe bază de mase a fiecărei dis-

ANCHETA NOASTRĂ

G/mlii'tgdutnr 
SCHIMBUL 
MÎÎNE

cipline sportive, transformarea cam
pionatelor republicane în mari com
petiții populare nu numai ca ațrac- 
tivitate pentru public, ci și ca număr 
de sportivi participanți.

O altă problemă legată de ridica
rea cadrelor o reprezintă centrele de 
copii. In mai toate disciplinele, clu
burile sportive au astfel de centre 
și în unele ramuri ca schiul, tenisul 
de masă, natația și atletismul ase
menea centre au fost organizate și 
la nivel orășenesc sau regional.

Rezultatele obținute nu sînt însă 
— deocamdată — pe măsura efortu
rilor depuse. Și aceasta pentru că, 
acele elemente pe care le prezentăm 
ca pe „campionii și recordmanii de 
mîine“ nu sînt urmărite cu toată 
atenția în evoluția lor. Nu există o 

formă simplă și 
eficace de eviden
ță — o fișă sau 
un carnet al spor
tivului în care să 
se consemneze re
zultatele obținute 
în cadrul centru
lui de copii, clu
bul la care a fost 
repartizat, activi
tatea pe care o 
desfășoară și re
zultatele pe care 
le obține în ca

drul clubului respectiv.
In fiecare vară mii de copii 

învață să înoate. Acesta este un 
lucru bun. Din rîndurlle lor se remarcă 
numeroase elemente talentate. Cite 
din aceste elemente ajung in sportul 
de performanță, printr-o atentă în
drumare și urmărire după ce-și ter
mină activitatea în cadrul centrului 
de copii ? Răspunsul constituie, după 
părerea noastră, precizarea uneia din 
cauzele nivelului scăzut al natației 
noastre pe plan mondial.

Desigur că această importantă pro
blemă a ridicării cadrelor mai are nu
meroase aspecte. Atit cele prezen
tate cît și toate celelalte ar trebui 
să constituie tema unor largi și sus
ținute dezbateri încheiate cu elabo
rarea unor măsuri concrete și efica
ce. Numai pe acest drum vor înflori 
marile performanțe ale viitorului, 
performanțe pe care le așteptăm cu 
totală încredere.

Ing. MARCEL RUSESCU
maestru al sportului

C.
C.
E.
Al.
Al.
Giurgiu)

Gr. “ 
V. 
C. 
C.

Marinescu (St. Buc.) 
Păltineanu (CCA) 
Semen (CSS Buc.) 
Popovici (St. Timiș.)

3 atleți au sărit 1.85 m
PRĂJINĂ

4.30 D. Gîrleanu (Prog. Buc.)
4,24* P. Astafei (CSS Buc.)
4,24* A. Savin (CSS Buc.)

SULIȚA
78.46 Al. Bizim (Șt. Buc.)
74,38 Gh. Popescu (Șt. Buc.)
66,90 I. Cristea
63,15 G. Pikulski (CSM Sibiu)
63,08 H. Wentzel (Chimia Făgăraș)
61,30 Al. Crăciunescu (ITB)
57,90* W. Sokol (CSS Tg. M.) 
57,05 K. Sokol
56,86* V. Ene (SSE Rm. Vîlcea)
56.47 I. Sabău (Șt. Buc.)

CIOCAN
58.58 C. Drăgulescu (Rapid Buc.)
58.29 N. Rășcănescu (CCA)
55.30 C. Mușat (Șt. Buc.)
55.20 F. Amels (CSM Mediaș) 
54,93* -D. Gheorghiu (Rapid Buc.) 
52,85 V. Manolescu
51,87 I. Erdely (St. roșu Br.) 
51,62* I. Bog (SSE Oradea)
50,52 D. Greifenstein (Corvinul)
49.59 G. Szasz (Rapid Oradea)

♦ — Juniori

Din nou spre înălțimi
Duminică 6 august, alpiniștii noștri 

se vor lua din nou... de piept cu mun
tele ! Pentru că secția de speciali
tate de la Jiul Petroșani a luat ini
țiativa să organizeze, în cinstea „Zilei 
Minerului", o alpiniadă la care au 
fost invitați sportivi din majoritatea 
secțiilor de alpinism din țară.

Spre deosebire de alte acțiuni ase
mănătoare, aceasta va prezenta o 
noutate : nu se vor escalada trasee 
vechi, ci toate echipele participante 
vor efectua numai ture in premieră.

Această acțiune va contribui la dez
voltarea alpinismului în regiunea Hu
nedoara intrucit sportivii de la Jiul 
Petroșani, Vlscoza Lupeni etc. vor 
avea prilejul să facă un util schimb 
de experiență cu alpiniștii din regiuni 
cu o tradiție mai veche în acest do
meniu.

Ascensiunile vor avea loc la Cheile 
Taia și Cheile Roșia-

---■. . — II" îl R O ^(ll> § II" O HRII : -
„Capul de afiș" al programului 

concursului Pronosport de miine îi 
deține, fără îndoială, întîlnirea in
ternațională : Dinamo București —• 
Racing Club Paris. Desigur, un meci 
„tare". Afirmația se bazează pe ur
mătoarele considerente: Așa cum ne- 
au spus conducătorii echipei franceze. 
Racing are. în evoluția sa, unele., 
curiozități. După un meci slab poate 
realiza, la întîlnirea următoare, un 
meci care să ridice tribunele in pi
cioare, după cum, în urma unei vic
torii, poate face apoi un meci destul 
de slab De altfel, aceasta este o 
caracteristică bine știută a acestei 
formații.

In plus, contează și faptul că dî- 
namoviștii au avut posibilitatea să 
studieze atent felul de joc al fran
cezilor. Este lesne de presupus că 
gazdele își vor axa acțiunile potrivit 
celor ce au constatat în jocul C.C.A. 
—Racing.

Ca atare partida Dmamo—Racing, 
cu pronosticul la pauză și cel final, 
constituie un serios punct de între
bare, ceea ce va pune la încercare 
pe participanții la concursul Prono
sport de mîine.

In rest, etapa de miine cuprinde 
întîlniri din campionatul R. P. Un
gare, categoria A și B. Majoritatea 
formațiilor sînt binecunoscute parti- 
cipanților obișnuiți la Pronosport, iar 
Programul Loto-Pronosport din săp- 
tămîna aceasta aduce lămuriri cu 
privire la campionatul maghiar.

CONCURS SPECIAL PRONO-
EXPRES

Miercuri 9 august va avea loc fa 
Predeal tragerea unui nou concura 
special Pronoexpres. De reținut că la 
acest concurs special se atribuie nu

meroase și importante premii supli
mentare în obiecte: două autoturisme 
(Volga și Skoda), motociclete, scu
tere, motorete, frigidere, aragazuri, 
aparate de radio „Stern 2“ (cu tran- 
zistori), mobilă și altele.

Participați cu cît mai multe buletine 
spre a vă mări șansele de cîștig la 
acest concurs special Pronoexpres.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 31 DIN 30 IULIE 

1961
Categoria I : 1 variantă cu 12 re

zultate exacte = 33.281 lei; catego
ria a Il-a : 8 variante cu 11 rezul
tate exacte a 4.992 lei fiecare; cate
goria a 111-a : 86 variante cu 10 re
zultate exacte a 694 lei fiecare.

Fond de premii: 133.124 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. __

La sfirșit de săptămînă
Sîmbâtâ

ATLETISM : stadionul Republicii, 
de la ora 18: campionatele republi
cane ale seniorilor și senioarelor.

BOX: velodromul Dinamo, de Ia 
ora 19,30: întîlnirea dintre echipele 
Metalul 23 August—Jiskra Prostejov

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 și de la ora 17: finalele 
campionatelor republicane de juniori

BASCHET: terenul Progresul (str. 
dr. Staicovici), de la ora 20: întîlni
rea echipelor de juniori ale R. P. Ro
mine și R. P. Polone; teren Voința 
(capătul tramvaiului 5), de ia ora 
9: Voința Buc. —■ Cetatea Giurgiu 
(f) ; teren Progresul, de la ora 181 
Progrestd Buc.—Petrolul Ploiești (m). 
meciuri în cadrul campionatului inter
regional.

Duminică
ATLETISM : stadionul Republicii, 

de la ora 16: campionatele republi
cane ale seniorilor și seiiioarc.cn.

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 și de la ora 17: finalele 
campionatelor republicane de juniori

BASCHET: terenul Progresul, de 
la ora 20: întîlnirea echinn'or d" 
niori ale R.P. Romine și R.P. Polone

FOTBAL: stadionul 23 August, ora 
17,30: Dinamo Buc.—Racing Club 
Paris. In deschidere, la ora 15,30: se
lecționatele raioanelor N. Bălcescu—■ 
23 August (finala „Cupei 23 August" 
pe Capitală); stadionul Progresul, 
ora 9: C.C.A.—Progresul (tineret); 
ora 11: Progresul—C.C.A. (tineret)

CANOTAJ ACADEMIC : lacul He
răstrău (sosirile vor avea loc la de
barcaderul Bordei), de la ora 7,30: 
faza de zonă a campionatelor repu-. 
blicane de juniori.

seiiioarc.cn


SUPĂRAREA
E mare supărare, in casă la Furtună... 
Ileana dăscălița, e dusă la un curs 
Pe linie sportivă, c-a fost ea cea mai bună 
La-ntre cerga din urmă c-o lună, la concurs.

Și taică-su doar fierbe... „Auzi 1 — se umflă 
moșul —

Să umble despuiată pe cimpuri in chiloți 
Așa-i cind cintă-n curte, găina nu cocoșul... 
Să vezi de-acum Furtună, că-ți rid în față 

toți...
Și cit am învățat-o... Copchilo, fii de treabă, 
Te-am dat in tirg la carte, să ai și tu un rost 
Dar știu eu ce-i aicea... tămiia ei de babă
Că ea i-a dat friu liber, iar eu am fost un prost".

Dar iată-ntr-o gazetă..., el azi a dat de-o poză 
„Anapoda copchilă ! ei uite-o și-n ziar!" 
Și-o caldă bucurie pe chipu-i ca o roză, 
S-a prins, privind la poza, din .Sportul 

popular".
Ileana dăscălița, zîmbea la moș Furtună 
Cu chipu-i de atletă în luptă încercat...
Și dup-o supărare mai bine de o lună, 
Chiar astăzi moș Furtună, cu baba s-a-mpăcat..'.

ȘT. LEPĂDATU 
comuna Săucești, regiunea Bacău 

(Material primit în cadrul concursului „Pentru 
cea mai bună corespondență")

Știați că...
...în orașul sovietic Cc- 

liabinsk primul meci o- 
ficial de fotbal a avut 
loc în urmă cu 40 de ani? 
Acest sport a luat o mare 
extindere, de-a lungul a- 
nilor, în Celiabinsk iunc- 
.ționînd astăzi 300 de e- 

* cliipo, dintre care 115 
patfticipă la campionatul 
orășenesc.

... cunoscuta patinatoa
re sovietică Rimma Ju- 
kova, fostă campioană 
mondială, a debutat în 
literatură ? Primele ei 
nuvele cu subiect sportiv, 
apărute în ziarul ,,So- 
vetski Sport” au fost 
foarte mult apreciate.

Cei mai „bătrini"—mărșăluitorii
Publicația „Der Leichtathlet “ din R.D.G., publică

un interesant 
participant! Ia 
interesante :

tabel 
J.o.

CU 
de

vîrsta medie a atleților
la Roma. Iată cele mai

vîrsta medie ...și a primilor
a tuturor atleților. șase clasați

100 m plat 23,4 23,3
400 m plat 24,3 22,8
1500 m 25,0 24,7
5000 m 26,1 27,7
10.000 m 27,8 27,7
Maraton 30,5 29,8
50 km. marș 30,6 30,8
înălțime 22,2 22,2
Prăjină 25,9 24,5
Ciocan 26,0 26,0
Decatlon 24,2 27,0

Unele asociații continuă să folo
sească jucători de fotbal vîrstnici, în 
timp ce elemente tinere, talentate, dor
nice să se afirme, sînt ținute pe tușă 
de ani și ani !

— Măi bateți, înțelegeți ! Nu pot schimba jucători 
ca nea Nae, nea Mitică, nea Gogu, nea Chelie 
și alții, care joacă fotbal în echipa noastră de 
30 de ani, cu voi, care sînteți tineri și, vorba 

aceea, mai puteți aștepta !

Verificatî-vă cunoștințele sportive
1. Printre inițiatorii 

primei Societăți de gim
nastică din Moscova se 
afla și un celebru scri
itor. Ii cunoașteți nu
mele ?

S C H I... 
VARA!
Schi în plină caniculăl 

Bineînțeles însă, nu pe 
zăpadă și nici pe tălpici 
care alunecă. Dar aceste 
„schiuri» denumite „Schi- 
roller" de către norve
gieni, care le-au con
ceput și le-au confecțio
nat, asigură schiorului în 
timpul verii un antrena
ment destul de apropiat 
de ce! din timpul iernii. 
Intr-adevăr, mișcările se 
pot face la fel ca și cu 
schiurile obișnuite. Un 
mare avantaj este acela 
că roțile nu se învîrtesc 
decît înainte, ceea ce îi 
permite _ schiorului să 
urce orice pantă încli
nată.

In fotografie: schiorul 
maghiar I. Uzsoki, în 
timpul unui antrenament 
pe schiuri cu roți.

A — M. I. Lermontov 
B - A. P- Cehov C — 
L. N- Tolstoi

2- Cine este autorul 
cărții „Boxul începe la 
40 de ani“ ?

A—Ray „Sugar" Robin
son B a Nikolai Korolev 
C - Archie Moore

3. Campioana și re
cordmana țării noastre la 
aruncarea discului, Lia 
Manoliu, s-a remarcat în 
primii ei ani de sport in
tr-o altă disciplină, reu
șind să ajungă pînă in 
lotul reprezentativ al ță
rii. Despre ce sport e 
vorba ?

A “ Handbal B - Volei 
C “ Baschet

4. Care compozitor ro- 
min este autorul „Uver
turii sportive*' ?

A “ Paul Constantine- 
seu B - Anatol Vieru 
C - Achim Stoia

FLORENTIN BURCIU, - 
BUCUREȘTI. ;,Pe data de 
29 septembrie eu împli
nesc 19 ani. In campio
natul viitor, 1961—1962, 
mai am dreptul să joc 
ia juniori, la echi
pa mea ,, Autobuzul". 11-
nînd seama că noul cam
pionat începe înainte ca 
eu să împlinesc vîrsta a- 
mintită. După cîte știu, 
pot să joc, dar aștept să 
văd ce spuneți și dv“. Nu 
e rău că întrebați șî pe 
alfii : nu puteti juca. In 
noul campionat nu pot 
participa decit tinerii năs- 
cuți cdl mai tîrziu în a- 
nul 1943. Dv„ din punct 
de vedere al regulamen
tului, aveți 19 ani de la... 
1 ianuarie 1961. Numai 
pentru... felicitări trebuie 
să așteptati totuși pQnă 
Ia 29 septembrie ț

COSTEL MIREA. CRA
IOVA. — 1) în englezește 
„wolver" înseamnă lup. 
Acesta este motivul pen
tru care fotbaliștii de la 
Wolverhampton sînt nu- 
niti „lupii**. — 2) Iolanda

Cu Ghiță Cacoveanu 
despre el și despre alții

— Daa ! Am devenit 
maestru al sportului! Chi
tă Cacoveanu zîmbește fe
ricit și-și culcă obrazul pe 
țesătura dezmierdătoare a 
tricoului de campion. Este 
al treilea pe care îl pri
mește. Pare un copil mare, 
care a primit un dar neaș
teptat. Apoi se întoarce 
către noi :

— Un interviu cu 
mine...? Dacă vreți să 
șerifi despre meciurile 
mele... mari... nu trebuie să 
scoateți bloc-notesul. Sînt 
așa de puține că pot fi ți
nute minte, pe dinafară.

— Care sînt ?
— Cu Arsenal, la Lon

dra, cu Borussia la Bolog
na și bineînțeles în na
țională în meciul cu Iugo
slavia la Belgrad, cînd am 
marcat golul victorios...

— Și celelalte...?
— Celelalte... Mi-aduc 

aminte, de pildă, de cel 
cu Petrolul — 6—1 pentru 
ei. Cînd s-a termi
nat jocul, aveam impresia 
că tabela de marcaj a fost 
uitată așa de la alt îneci. 
N-am să uit niciodată iro
niile cu care ne-au tratat 
ploieștenii, la ieșirea de pe 
teren. In deosebi pe mine. 
Se pare — continuă rîzînd 
Cacoveanu — că publicul re
zervă totdeauna pentru 
mine o porție serioasă de 
,,atenții". De tnulte ori, 
de ce n-aș recunoaște-o, 
îndreptățit.

— „Gurile rele* spun că 
Ghiță Cacoveanu este „o- 
pera” lui Constantin. Ce 
crezi despre acest lucru ?

— In mare parte sînt de 
acord. Dar eu cred că fie
care dintre jucătorii C.C.A.- 
ului este, „opera" întregii 
echipe. Nu-i greu să joci 
bine cînd ai spatele asi
gurat de Vasile Zavoda, 
cînd știi că interul stingă 
al adversarului ..nu va tre
ce* prin zona lui Jenei, 
cînd Alexandrescu te lan
sează exact pe traiectoria 
care îți convine sau cînd 
alergînd cu balonul spre 
magnetizantul careu al ad
versarilor. simți că Tăta- 
ru sau Racsi te așteaptă 
undeva la un punct de 
„prim ajutor".

Cu Constantin m-am în- 
tîlnit întiia oară într-o di
mineață friguroasă de pri
măvară timpurie, acum șase 
ani. De atunci nu 
ne-am mai despărțit nici
odată. Am făcut împreună 
o aripă care „a zburat" 
peste multe apărări reduta

Ștafeta...
Nu este nici o eroare. 

Ștafeta de 100x100 m 
'este o... specialitate a 
secției de natație a clu
bului parizian Racing. 
La cîțiva ani odată (ul
tima oară în 1953) a- 
cest club organizează un 
concurs la care sînt mo
bilizați toți membrii săi.

La ediția din anul a- 
cesta clubul nu a dis
pus însă de 100 înotă
tori, astfel că ștafeta a 
fost completată cu o se
rie de... voleibaliști, care,

Balaș avea 14 ani și ju
mătate cind a devenit 
pentru prima oară record
mană a R.P.R.. cu per
formanța de... 1,50. Aceas
ta s-a întimplat în 1950.

SORIN SBURLEA. BUCU
REȘTI. - D în vocabula
rul sportiv, expresia 
,,test-meci“, folosită mai 
mult de francezi, înseam
nă meci de control, un 
joc prin care îți dove
dești posibilitățile. — 2)
Noul record mondial la 
3.000 m obstacole (8:31,2) 
stabilit de atletul sovietic 
Taran, îndeplinește toate 
condițiile pentru a fi o- 
mologat. — 3) Indicați-..e 
adresa, pentru a vă pu
tea răspunde prin scri
soare.

GHEORGHE GHEORMA- 
NEANU. TULCEA. - 1) 

bile. Lingă Constantin am 
cîștigat mult dar... publi
cul îți judecă mai aspru 
greșelile pe care le faci. 
Prin comparație.

— Ce părere ai de jocul 
cu Racing ?

— Cred că răspunsul 
trebuie să-l dau alături de 
tovarășii mei cu ocazia pri
mului meci.

...Puțin mai tîrziu i-am 
înlîlnit ne Constantin și A- 
lexand’ - seu. Auzind de in
tenția r.oastră de a publica 
acest nucro-interviu cu Ca
coveanu, au ținut să adau
ge și ei ceva.

Constantin : „Ghiță este 
un partener de joc de la 
care te poți aștepta la ori
ce. Im cea mai fină și e- 
ficace execuție tehnică și 
la cea mai neplăcută gre
șeală. Dar atunci cînd ai 
nevoie, „serviciul" este im
pecabil. Cîte goluri „ului
toare", cum vă place dum
neavoastră să scriți, n-am 
marcat din centrările lui 
Cacoveanu."

Alexandrescu : „Mă ra- 
liez părerii colegului meu. 
Cacoveanu este omul para
doxurilor. In cea mai sim
plă situație se complică 
In cea mai complicată se

IOOxIOO
de altfel, au înotat foar
te bine : media pe 100 
m : 1:08,9. (Ținînd sea
ma de acest rezultat, 
precum și de cel din 
„Cupa Campionilor Eu
ropeni" la volei, s-ar 
putea spune că volei
baliștii de la Racing se 
pricep mai bine la... na
tație 1).

Ștafeta a fost efectua
tă în 1 h 54:55,2. Un pro
gres față de ediția din 
1953, cînd timpul a fost 
de 2 h 42,5 sec. 

Cea mai categorică vic
torie obținută asupra Iu
goslaviei, la fotbal: 5—0, 
la Balcaniada din 1933. 2) 
Cel de al doilea săritor 
american la înălțime, A- 
vant, are 17 ani.

GABRIEL KOPE, GA
LAȚI. — 1) Regret că tre
buie să vă provoc o mi
că... dezamăgire, dar Io
landa Balaș nu e gălă- 
teancă. E născută la Ti
mișoara. - 2) în 1956, în 
meciul pe care l-a sus
ținut cu reprezentativa de 
fotbal a Turciei, echipa 
Ungariei a prezentat a- 
proape aceeași formație 
ca și la campionatul 
mondial din 1954. De a- 
ceea, rezultatul, 3-1 pen
tru turci, a constituit o 
mare surpriză. Te pui cu 
fotbalul ?...

NUTZI DAVID. TURDA. 
Voleibalistul Ponova nu 

s-a retras din activitatea 
sportivă. Dar... anii nu 
stau pe loc si în volei 
au apărut alti... „Ponova**. 
Atît doar că-i cheamă alt
fel !

ALEXANDRU GH. FORA 
1) Czako, aripa stingă a 
echipei U.T.A., a debutat 
în echipa de juniori a 
Jiului, la Petroșani. Un 
timp a jucat și Ia Victo- 
iria-Buzău. El este fiul 
fostului fotbalist Czako, 
care a jucat în echipa 
Romîniei la primul cam
pionat mondial de fotbal 
din 1933, de la Montevi
deo. — 2) Ne întrebați
dacă va mai juca Pet- 
schovschi la U.T.A. în 
campionatul viitor ? Pet- 
schovschi I, probabil că 
nu. EI va deveni antre
nor. Vom găsi însă 
formația echipei arădane 
pe Pctschovschi... II. fiul 
său.

ION POSTAȘI)

simplifică. A înscris și a 
făcut goluri mari și a ratat 
copilărește pe cele mici."

P. VALENTIN

UMOR

CORESPONDENTĂ DE SEZON
Dragă Tache,

Iți trimit pe această cale 
cele mai balneare salutări 
de pe litoral, unde stau 
întins pe patul din camera 
de hotel cu spatele pîrjolit 
de ultra-violete.

O să te miri că pe mine, 
care dărîmam cîte doi îna
intași o dată m-au dat 
gata cîteva raze de soare 
acolo. Să-ți explic pe în
delete cum a fost, fiindcă 
am timp destul: abia peste 
o oră am voie de la medic 
să amorțesc stînd pe o 
muche și să mă întorc pe 
cealaltă (fața și spatele 
fiind complet scoase din 
uz). Și intr-o oră să-ți tot 
scriu...

Deci, cum spun : cind am 
ajuns aici pe litoral 
mi-ain dat seama că eu, 
sportiv vechi, trebuie să 
mă odihnesc în cu totul 
alt chip decît mulțimea 
asta, care e formată 99% 
din simpli spectatori. Drept 
care am început, seară de 
seară, să fac plaje la 
„Vraja Mării", la „Neon" 
și alte localuri, unde mă 
bronzam pînă la două noap
tea, iar dimineața dor
meam pînă la cinci după- 
amiază. Această activitate 
de noapte își avea însă ros
tul ei: în toamnă vom 
juca și în nocturnă și o- 
chiul trebuia obișnuit cu 
lumina artificială. E drept 
că antrenamentul ăsta are 
riscurile lui: după cîteva 
sprinturi cu Alb Selecțio
nat, vedeam două obiecte

în 4 rînduri

Muncitorii de la u- 
zlnele Oțelul roșu** 
se întreabă de ce nu 
se mai organizează 
pauza de gimnastică 
în producție, care se 
bucura de mult suc
ces

Am discutat cu cei în 

Concluzia ? E plastică : 
Ei vor gimnastică în

pauză 
Si nu pauză-n... gim-

nastică !

V. D. POPA

★
In meciul de fotbal

Ceahlăul Piatra , Neamț
— Penicilina Iași, arbi
trul E. Bucșe — Sibiu 
nu a acordat primei «■- 
cliipe două lovituri de 
la 11 metri, pc motiv 
că a aplicat... legea a- 
vantajului.

Cînd E. Bucșe arbitrează 
Avantaju-l inversează: 
11 acordă el, firește.
Insă..t celui ce greșește f

în finala campiona
tului de calificare la 
lupte care a avut loc 
la Sf. Gheorghe, arbi
trajele au fost sub 
așteptări

Părerile sînt unanime 
Și toti susțin fără ocol 1 
întrecerile — la-nălfime. 
Dar arbitrajele... la sol f

C. MAZILU

in loc de unul. Unul era cel 
adevărat, iar celălalt era 
Fata Morgana, despre care 
îmi aduc aminte de cind 
am luat un 3 la geografia 
Saharei, că-i o iluzie opti
că. Tot copii d-astea Mor
gane îmi dădeau și felina
rele. Ghinionul meu era că 
niciodată nu m-am ciocnit 
de Fata Morgana a felina
relor, ci întotdeauna mă 
loveam de original

Dar tot cu activitatea 
nocturnă și cu dormitul 

ziua, am cam observat că 
vacanța trece și eu rămîn 
alb ca zăpada, iar cele 7 
pitice negre de soare ri- 
deau de paloarea mea, care 
știi că la mare nu se poan
tă. Și cum nu era să mă 
întorc imaculat de la mare, 
de două zile am început 
să mă bronzez în asalt, 
trei ore pe o parte, trei 
ore pe. alta și trei zile în 
pat, de unde îți și scriu 
și de unde nu cobor decît 
ca să-mi cumpăr de la lăp- 
tărie borcanele de iaurt, 
că și fata de acolo a în
ceput să se mire :

— Vai, dar ce cumpă
tat sînteți la mîncare ! A- 
devărată viață de sportiv ! 
Din lactate nu vă dați jos!

De unde să știe ea că 
eu stau 24 de ore pe zi muiat 
în iaurt, ca un lactabar. 
Și unde pui că nici nopțile 
de pînă acum, eliptice de 
somn, nu pot să le recupe
rez. O să spui: — Bine, 
dar acum profită că stai 
în pat și măcar dormi ! 
Ce vorbești ? Păi de cîte 
ori încerc să ațipesc, a- 
dor.m pe frigare și țip de 
mă trezesc singur. Fie vor
ba între noi: mă întorc 
din concediu mai obosit de
cît am plecat. Ce randa
ment mai dau la toamnă ? 
Iți spun eu : mai bine ple
cam la munte. Și acolo 
sînt șprițuri, dar ziua poți 
să dormi pe pielea ta na
turală, nu pe șnițel vie- 
nez.

Al tău prieten care te 
salută din arsură proprie 

Gică II

p. conf. FRED FIREA

VERIFICATI-VA CU
NOȘTINȚELE SPORTIVE

1 “ B, 2 = C, 3 “ C,
4 = A



O interesantă expoziție la Moscova
Vizitatorii care intră în aceste zile 

într-unul din pavilioanele Expoziției 
I realizărilor economiei naționale a 
I U.R.S.S., deschisă la Moscova, au un 
; moment impresia că au greșit ținta, 
j nimerind întîmplător în sala de sport 
a unei asociații sau a unei între
prinderi de articole sportive. De la 

I 1 iulie, aici a fost deschisă o expo- 
i ziție de materiale sportive fabricate 

în Uniunea Sovietică pentru prima 
i oară. Pavilionul sportiv de la expo

ziția unională s-a bucurat, de la 
bun început, de o caldă primire din 

’ partea vizitatorilor. Și lucrul acesta 
este cu totul firesc: aproximativ 200 

' de întreprinderi, dintre care 29 din 
Moscova, prezintă exponate sportive. 
Vizitatorii zăbovesc minute în șir în 
fața halterelor, bicicletelor, motoci
cletelor și a tuturor celorlalte arti
cole sportive, 
calitățile lor.

Fără îndoială 
noastre a unor 
pe terenurile de sport este legată și 
de o aparatură modernă, la nivelul 
celor mai mari exigențe. Tocmai de 
aceea, un interes deosebit stîrnește 
electrofixatorul cu semnal sonor, a- 
parat folosit la proba de săritură în 
lungime. Autorul acestuia este ingi
nerul Boris Tocilin, cunoscut deja ci
titorilor ziarului „Sportul popular* 
din articolul „Oprește-te o clipă*.

Noul pavilion al expoziției este un 
punct de atracție nu numai pentru 
simplii vizitatori, ci și pentru lucră
torii din întreprinderile care produc 
inventar sportiv de pe cuprinsul în-

apreciindu-le

că obținerea 
performanțe

pentru

în zilele 
ridicate

să nu mai vorbim 
urmăresc cu mult 
prezentate în ca-

tregii țări, care, organizați în gru
puri, sosesc pentru a face cunoștință 
cu cele mai importante realizări în 
acest domeniu. Ca 
de sportivi, care 
interes exponatele 
drul expoziției.

Se impune să remarc un fapt ce 
ml se pare interesant: conducătorii 
expoziției au luat frumoasa iniția
tivă de a organiza consfătuiri între 
specialiști, sportivi și vizitatori pe 
tema calității materialelor sportive. 
Am făcut cunoștință cu cîțiva din
tre participanții la aceste consfătuiri. 
„Expoziția și consfătuirea la care am 
luat parte — mi-a spus Piotr Zahar- 
cenko din Kiev — ne vor ajuta pe 
noi, lucrătorii unei fabrici de mate
riale sportive, ca pe viitor să dăm 
produse de și mai bună calitate, care 
să fie și mai apreciate de cei care 
le vor folosi". „Iar aceasta înseamnă 
— a replicat Vladimir Panin din ora
șul Tuia — că nouă, sportivilor, ne va 
fi mai ușor să alergăm, să sărim, 
intr-un cuvint ne va ajuta să ne îm
bunătățim performanțele sportive".

Ambele aprecieri sînt deosebit de 
grăitoare. Expoziția materialelor spor
tive deschisă într-unul din pavilioa
nele Expoziției realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. va aduce, fără 
îndoială, o contribuție la dezvoltarea 
continuă a mișcării de cultură fizică 
și sportului în Uniunea Sovietică.

A. SIZONENKO 
corespondentul ziarului 

•.Sportul popular" la Moscova

Iolanda Balaș: 1,80 m la Ootcborg
In cadrul concursului internațional 

de atletism, desfășurat joi pe stadio
nul Ullevi din Goteborg, recordmana 
mondială la săritura în înălțime Io- 
landa Balaș (R. P. Romînă) a cîș
tigat cu ușurință, realizînd 1,80 m. 
Pe locul doi s-a clasat Berit Larsson 
(Suedia) 1,59 m. In proba de 100m 
plat Frank Budd (S.U.A.) a reali
zat 10,2 fiind urmat de canadianul 
Harry Jerome cu 10,3. Alte i 
110 m garduri — Foreander 
14,3; lungime — Boston

— Young 
Legensson 

m obstacole 
1500 m

3:45,5; ciocan — Asplund (Suedia) 
66,08 m.

■3

Intre S—10 august se va desfășura Ia Helsinki

A IX-a ediție a Jocurilor Internaționale Tăcute
In lumea întreagă există vreo 35 

milioane de oameni cu diferite de
ficiențe ale auzului, denumiți în mod 
necorespunzățor surdo-muți, 
majoritatea lor vorbesc, 
demutizați. Dar, deficiența 
care poate fi din naștere 
tată — nu-i împiedică pe 
a munci sau depune tot felul de 
activități obișnuite tuturor oamenilor. 
Așa, ei se pot constitui în formații 
de dansuri populare, juca teatru (pan- 
tomimă), pot deveni artiști plastici 
sau practică diferite discipline spor
tive. Trebuie să subliniem că aceste 
posibilități le sînt efectiv asigurate în 
țările socialiste, în timp ce în lumea 
capitalistă sînt desconsiderați.

In ce privește sportul, ei desfășoară 
o intensă activitate, la mai toate 
disciplinele, unii dintre ei reușind 
rezultate valoroase. E cazul să spunem 
că, o dată cu dezvoltarea organizării 
mondiale a surzilor, au început a 
avea loc și unele concursuri sportive

întrucît 
adică sînt 
auzului — 
sau căpă- 
aceștia de

FOTBAL PESTE HOTARE

internaționale. După primul război 
mondial s-au organizat și „Olimpia
de", care se țineau la un an după 
Olimpiadele obișnuite. Astfel, prima 
Olimpiadă a avut loc în 1924, la Pa
ris, iar celelalte după cum urmează : 
1928 — Amsterdam ; 1931 — Nurnberg; 
1935 — Londra ; 1939 — Stockholm ; 
1949 — Copenhaga ; 1951 — Bruxelles; 
1957 — Milano. In acest an 
5—10 august 
Helsinki (pe Stadionul Olimpic) 
IX-a ediție a 
naționale (sub 
ganiza de-acuma întrecerile olimpice 
ale acestor sportivi-

Intre sportivii surdomuți se numără 
atleții sovietici L. Sluțki — cu 1,95 
m săritură înălțime ; L. Kadnikov *— 
14,14 m la greutate ; E. Beigarts — 
47:09,4 la 10.000 m marș. Un talent 
excepțional s-a dovedit timplarul 
Kristian Hille (R.D.G.) care a bătut 
în 1959 și în 1960 nu mai puțin de 
patru recorduri mondiale ale acestor 
sportivi (110 m garduri 
m garduri — 
52,2; 800 m
3:59,0).

între 
se va desfășura la 

a 
Jocurilor Tăcute Inter- 
acest nume se vor or-

14,8 ; 200
24,5 ; 400 m garduri — 
- 1:56,2; 1500 m -

La 9 septembrie

Finala „Cupei Campionilor
Europeni" la tenis de masă: 

C.S.M. Cluj — Lokomotiv Leipzig
După cum se știe în cadrul 

întrecerilor de tenis de masă ale 
primei ediții a „Cupei Campioni-; 
lor Europeni", competiție deschisă 
echipelor masculine de club de pe 
continentul nostru, a mai rămasă 
să se desfășoare ultima întîlnire/» 
finala dintre campioanele R. P.’I 
Romîne, formația C.S.M. Cluj șh- 
R. D. Germane, Lokomotiv Leîp-^ 
zig. Finala va avea loc la Leip-<» 

, sîmbătă 9 septembrie.£ w.

Cicliștii romiiii merg
din ce in

- ”

ce mai bine
in „Turul iugoslaviei"

telefon). Joi s-a des-OSIJEK 4 (prin 
fășurat pe ruta Zagreb-Slavonski Brod 
etapa a Vlll-a a „Turului Iugoslaviei". 
Ca și în ultimele 2—3 etape și în aceasta 
cicliștii romîni sau comportat la va
loarea lor. Ei au fost în permanență p« 
primul plan al întrecerii. Pe locul I s-a 
clasat italianul Lanz.ani (4 h.52:40), pe 
locul II polonezul Krolak, iar pe locul 
III Gh. Rădulescu. C. Moieeanu s-a cla
sat de asemenea printre fruntași I 
locul VI.

Etapa a IX-a a avut loc vineri pe ruta 
Slavonski Brod — Osijek (93 km). Ci
cliștii noștri au fost din nou printre ani
matorii cursei. Etapa a fost cîștigată 
de bulgarul I). Koțev (2 11.17:10). Walter 
Ziegler s-a clasat pe locul 4, în același 
timp cu învingătorul, iar Gh. Rădulescu 
pe locul 6 cu timpul de 2 h.18:50.

In clasamentul general individual con
duce iugoslavul Levacic (34 li.51:02), 
iar în cel pe echipe R.P.F. Iugoslavia.

TAR1LE PARTICIPANTE
La Polo Ground din New York s-a 

disputat prima finală între cîștigătoa- 
rele celor două grupe ale turneului 
tnternațional Dukla Praga și Ever
ton Londra. Prestînd un joc excep
țional, fotbaliștii cehoslovaci au sur
clasat echipa engleză cu scorul de 

Din echipa Dukla s-a 
interul stînga

Kucera care a înscris 4 
De la începutul turneului 
a marcat 19 goluri.

ediție a Jocurilor In-La actuala 
ternaționale Tăcute de la Helsinki s-au 
înscris 24 de țări și anume : Argen
tina, Austria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemarca, Finlanda, Fran
ța, Germania, Grecia, Iran, Italia. 
Iugoslavia, Izrael, Marea Britanie, 
Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, 
Polonia, Rominia, S.U.A., Suedia, Un
garia și U.R.S.S.

Sportivii surdo-muți romîni vor con
cura la unele probe de atletism, la 
tenis de masă, ciclism (1000 m viteză, 
35 km contra cronometru, 
cursă).

7-2 (5—0).
remarcat din nou 
Rudolf 
puncte. 
Kucera

Returul finalei se va disputa dumi
nică.

★
în ultima zi a campionatelor de 

atletism ale țărilor nordice desfășu
rate pe stadionul Bislet din Oslo s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
BĂRBAȚI : 400 m garduri — Rinta- 
maki (Finlanda) 51,1 I 1500 m — 
Dan Waern (Suedia) 3:44,8; suliță
— Rasmussen (Norvegia) 79,16 m: 
10.000 m — Hoskynpuro (Finlanda) 
30:03,2 ; 200 m — Bunaes (Norve
gia) 21,2; triplu salt — Rahkamo 
(Finlanda) 15,47; 4X400 m — Sue
dia 3:10,6 (nou record al Suediei) ; 
decatlon — Suutari (Finianda) 7178 
puncte. FEMEI : 80 m garduri — 
Hansen (Danemarca) 11,5; 200 m
— Wieslander (Suedia) 25,1 ; greu
tate — Halkier (Danemarca) 14,00 m; 
800 m 
2:17,3;
marca) 1,64 m.

Clasamentul final: BAR BAȚI : 1.
Finlanda 190,5 puncte; 2. Suedia 157 
puncte; 3. ‘ ’
FEMEI i 1.
Danemarca
56 puncte.

100 km

• Continuîndu-și turneul in Elveția, 
echipa iugoslavă de fotbal Dynamo 
Zagreb a terminat la egalitate : 2—2 
(1—1) cu echipa Lausanne Sport.

rezultate: 
(Suedia) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Suedia)

■ — Te-

lungime
7,95 m; 400 m
47,3 ;
74,38 
denby (Suedia) 8:50,8;
Beaty (S.U.A.) 3:44,7; Dan Waern 
(Suedia) s-a clasat pe locul doi cu

suliță — 
m ; ’ 3000

Noutăți cu privire
la Universiadă

• Comitetul organizatoric al Jocu
rilor Universitare a fost înștiințat că 
la competițiile ce vor avea loc la 
Sofia va asista și fondatorul jocu
rilor sportive studențești — domnul 
Jean Petijean.

• Apreciind importanța marii în- 
tîlmri sportive din capitala R. P. 
Bulgaria, guvernul Republicii Socia
liste Cehoslovace cit și guvernul Re
publicii Populare Ungare au hotărît 
săacorde vize gratuite de tranzit par- 
ticipanților Universiadei, în trecere 
prin teritoriul acestor țări.

• Pînă în prezent. Comitetul or
ganizatoric al Universiadei a primit 
cererile a peste 40 de ziariști spor
tivi, trimiși ai ziarelor, revistelor șl 
agențiilor de știri, doritori să asiste 
la competiții.

• Comitetul de organizare a pro
pus federațiilor internaționale spor
tive să trimită reprezentanți care să 
facă parte din juriu, la diferite dis
cipline și anume : din fiehoslovacia
— la atletism, din Ungaria — la 
înot, din Italia — la tenis, din Po
lonia — la polo pe apă, din Turcia
— la volei, din Rominia — la bas
chet, din Suedia — la gimnastică și 
din Ungaria — la scrimă.

• Avînd în vedere că la probele 
de tenis mixte vor fi acordate cîte 
2 medalii, la ștafete (atletism și 
înot) precum șl la scrimă — cîte 
4 medalii, la polo pe apă cîte 11 și 
la baschet cite 24, rezultă că în loc 
de 68 de medali de aur, argint și 
bronz vor fi acordate celor clasați 
pe primele trei locuri ale fiecărei 
discipline 158 de medalii de aur, ar
gint și bronz. Diferența, în compa
rație cu locurile Olimpice și cele-

internaționale, constă 
gimnastică vor fi a- 
celor clasați primii 

nu la fiecare fel de

lalte competiții 
în faptul că la 
cordate medalii 
în pohatlon și 
probă.-După înmînarea medaliilor va 
fi intonat vechiul cîntec studențesc 
„Gaudeatnus igitur" și vor fi înăl
țate drapelele țărilor ai căror com
petitori se vor fi clasat în primele 
trei locuri ale disciplinei respective.
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Interna- 
vor des-

— Jorgenssen (Danemarca) 
înălțime — Ksvand (Dane-

Norvegia 89,5 puncte; 
Suedia 89 puncte; 2.

68 puncte; 3. Finlanda

• In luna ianuarie 1962, la Ziîrich, 
la sediul F.I.F.A. se va ține o ședință 
în cadrul căreia vor fi alcătuite cele 
patru serii de cite patru echipe ale cam
pionatului mondial care se va desfășura 
în Chile.

• In locul echipei Lcgia din Var
șovia, Polonia va fi reprezentată în Cupa 
Campionilor Europeni de către echipa 
Gornik Zabrze. Primul adversar al e- 
chipeî poloneze : campioana Angliei, 
Tottenham.

După încheierea Jocurilor 
ționale Tăcute, la Helsinki se 
fășura, în ziua de 11 august, lucră
rile celui de-al XV-lea Congres al 
Comitetului Internațional al Jocurilor 
Tăcute-

I. GRUIA

Turneul de șah de la Marianske Lazne
PRAGA (Agerpres).
Marele 

este noul 
țional de 
In runda 
la Sliwa (R. P. Polonă) și a totalizat

maestru islandez Olafsson 
lider al turneului interna- 

șah de la Marianske Lazne 
a treia Olafsson a cîștigat

De ce nu va fi prezentă Franța 
ia Universiada de

astfel 2>/2 puncte. Pe locul doi se 
află marele maestru Uhlman (R. D. 
Germană) cu 2 puncte șl o partidă 
întreruptă. Filip (R. S. Cehoslovacă) 
l-a învins pe spaniolul Perez și fin
landezul Niemala pe suedezul Lund
quist, Grager (Austria) a fost făcut 
mat de norvegianul Johanssen, iar 
bulgarul Boboțov a remizat cu iugo
slavul Ciric. Restul partidelor au fost 
întrerupte. In runda a doua, Ghițescu 
a remizat cu spaniolul Perez.

la Sofia
Sfîșiat de contradicții și de lupte in

terne, duse de diferite cercuri afaceriste 
care-și dispută supremația în conduce
rea sa, sportul francez este departe de 
a-și regăsi „linia de plutire* pe care 
încearcă să i-o dea C.N.S.-ul (Conseil 
National du Sport), organism recent 
creat — sub conducerea lui Maurice 
Herzog. Se știe că C.N.S.-ul a luat ființă 
în anul acesta, ca urmare a dezastrului 
sportului francez Ia J.O. de Ia Roma.

Ei bine, dc-abia creat, C.N.S.-ul a și 
început să scîrțîie. Sau, mai exact, să-și 
dea arama pe față. 
Scandalul a pornit 
de la problemele 
sportului școlar și 
universitar, condus 
de 25 de ani de către
O.S.S.U. (Office du
Universitaire), Dorind să rămînă liber, 
să nu se supună comenzilor și interese
lor cercurilor reprezentate de M. Herzog, 
O.S.S.U. a refuzat (cu 30 de voturi con
tra 16) să se autodesființeze, a refuzat 
să se înhame la căruța putredă a 
C.N.S.-ului. Față de acest rezultat al a- 
dunării extraordinare a O.S.S.U.-lui, dl. 
Herzog a decis dintr-o trăsătură de 
condei să nu mai recunoască acest oficiu, 
să-i taie orice sprijin financiar din par
tea statului, să retragă pe toți funcțio
narii detașați la O.S.S.U și să creeze în 
locul său un alt organism care — ca 
un cățeluș bine dresat — să facă ..sluj” 
în fața C.N.S.-ului.

Interesant de notat și un alt aspect: 
pe lingă O.S.S.U., de curînd și o altă 
organizație sportivă studențească 
(U.N.E.F.) refuză si se alinieze la 
comanda d-lui M. Herzog.

Fără îndoială că această poziție a 
unor vechi organizații sportive de tine
ret față de tendințele dominatoare ale 
d-lui Herzog, conducător al unui Con
siliu Național al Sportului cu evidente 
preferințe dictatoriale în sportul fran
cez, se explică nu numai prin dorința 
de independență a acestora, ci și prin 
faptul că „legea-program a echipamen
tului sportiv", asupra căreia dl. Her
zog și acoliții săi au făcut mult tam
tam, este mai mult... vorbărie. Că, de 
fapt, măsuri efective, temeinice, cu ade-

Răsfoind presa de peste hotare
Sport Scolaire et sportul francez, 

în mult trîmbi-

ziarul „L’Huma- 
în care dezbate

vărat salutare pentru 
trebuie căutate cu lupa 
țața lege-pro gram.

Intr-un număr recent, 
nite” publică un articol

situația creată în sportul școlar și uni
versitar francez, ca urmare a politicii 
lui M. Herzog față de Universiada de 
la Sofia. Iată ce scrie ziarul francez : 
„In curînd se va desfășura la Sofia 
„Universiada”, care este de fapt un fel 
de Jocuri Olimpice universitare ; aceste 
jocuri “ organizate de către Federația 

Internațională a Sportului Universitar 
vor reuni sportivi studenți din cea mai 
mare parte a țărilor lumii... Numai că, 
iată, prin bunul plac al lui M Herzog, 
în Franța tiu mai există o organizație a 
sportului universitar afiliată la Federa
ția Internațională. „Le sport c’est moi” 
(Sportul sînt eu !) afirmă M. Herzog. 
Dar F.I.S.U. îl ignoră pe domnul Her- 
zog ! Și iată pentru ce Universiada de la

Sofia se va desfășura, fără îndoială, fără 
reprezentare franceză. înaltul comisar 
(N.N. : titulatura lui M. Herzog) care 
a introdus „mac-carthysmul“ în sportul 
francez va putea începe să înregistreze 
primele rezultate. Sportivii francezi le 
vor aprecia !“

Această măsură nu putea rămîne fără 
urmări. Ea a provocat în Franța o puter
nică reacție. Intr-un comunicat comun, 
mai multe foruri sportive universitare 
iau atitudine fermă față de politica to
talitară a Iui M. Herzog. Semnificativ 
___________________ este paragraful fi- 

comunicatu- 
citim : 

măsură 
vorba 

țarea 
O.S.S.U.) poate da o lovitură mortală 
sportului școlar și universitar din Fran
ța. Ea se înscrie în cadrul 
guvernamentale care tinde 
asociațiilor orice libertate 
tonotnie*.

Pentru cine cunoaște și 
cedente” ale d-lui Herzog, 
explică foarte bine. Să ne 
exemplu, conflictul dintre 
Flourct, reprezentant al O.S.S.U. în pro
blema unificării sportului universitar 
mondial, cu ocazia Universiadei de la 
Torino. Dl. Herzog n-a văzut atunci cu 
ochi buni orientarea progresistă a lui 
M. Flouret și a O.S.S.U. Și acum, cînd 
are în sportul francez puteri discrețio
nare, participarea tineretului universitar 
din țara cocoșului galic la o competiție 
ca aceea de la Sofia nu prea e de na
tură a-1 face fericit pc dl. Herzog, Și 
el aoționează în consecință, punînd 
bețe-n roate acestei participări.

nai al 
lui în care 
„Această 
(N.N. este 
de d e s f i i n

unei politici 
să retragă 
reală și au-

unele „ante- 
lucrurile se 
amintim, de 

el și M.

W3
® Cu prilejul reuniunii internațio

nale de natație, care a avut loc la 
Osaka în Japonia, au fost stabilite 
două noi recorduri mondiale. In pro
ba de 100 m bras Jaztremski (S.U.A.) 
a realizat timpul de 1:09,5 iar com
patriotul său Stock a parcurs 2C0 m 
spate în 2:13,3. Un rezultat excelent . .. , ■ ---- . ltl

cu timpul de
a obținui japonezul Yamanaka 
proba de 200 m liber 
2:01.4

® In zilele de 5 și 
avea loc pe stadionul 
din Londra meciul de 
tre echipele selecționate 
feminine ale Angliei și R. P. Un
gare. In vederea acestui eveniment, 
atleții maghiari s-au pregătit cu in
tensitate în ultima vreme. Din lotul 
selecționabililor fac parte cunoscuții 
internaționali Rozsavolgyi, Retezar, 
Varju, Ktilcsar, Csermak, Olga Kazi, 
Bognar și alții. In echipă au fost 
introduși și o serie de sportivi ti
neri ca Imre Nemeshazi (400 
Eva Celei (înălțime) și Judith 
ner (disc.).

• Continuîndu-și turneul în 
Zeelandă, echipa de rugbi XV a 
ței a jucat în orașul Napier 
selecționată alcătuită numai din ju
cători maori, băștinași ai 
țări.

Meciul a fost urmărit de 
spectatori și s-a terminat cu 
rul de 5—3 în favoarea sportivilor 
maori.

7 august va 
„White City" 
atletism din
masculine si

m) ;
Stiie-
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Fran-
cu o
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25.000 de
sco-
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