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ÎNTRECERI sportive 

PE UN TEREN NOU

cinstea celei de a XVII-a aniver- 
a eliberării patriei noastre, tine- 
și sportivii de la cooperativa

în 
sări 
retul 
„Meșteșugarul" din Blaj au reușit ca, 
prin efectuarea a peste 750 ore de 
muncă patriotică care au adus o eco
nomie de peste 3.000 lei. să contribuie 
efectiv la reamenajarea bazei lor spor
tive. Astfel, ei au transportat peste 
100 tone zgură pentru pista de atle
tism, au fixat 100 de stîlpi pentru 
gard și au trasat terenul de fotbal. 
Printre cei evidențiați se numără : V. 
Mihai, C. Răhăianu, G. Konrad, 
Barna. Gh. Ghiță ș.a.

în cinstea zilei de 23 August 
acest teren au avut loc o serie 
competiții.

selecționatele orașelor Brașov și 
Oradea.

A. SCHENKMAN—coresp.

N.

pc 
de

DAN VINTI LA—coresp.

COMPETIȚIE DE HALTERE

s-a
de

La arena C.S.M. din Galați 
desfășurat un interesant concurs 
haltere, la care au participat juniori 
din orașele Galați, Oradea și Bra
șov, dotat cu „Cupa 23 August". Cu 
acest prilej tînărul halterofil gălățean 
Marin Cristea a realizat două recor
duri republicane de juniori la categ. 
67 kg: 77,5 kg la împins și 105 kg la 
aruncat.

Iată primii clasați: cat. 51 kg: Ion 
Gîlea (Galați) 177,5 kg; cat. 56 kg: 
Alfred Wagner (Brașov) 205 kg; cat. 
60 kg: Ion Hurgoi (Brasov) 180 kg; 
cat. 67 kg: Marin Cristea (Galați) 
257,5 kg; cat. 75 kg: Gheorghe Peta- 
cov (Galați) 217,5 kg. „Cupa 23 Au
gust" a revenit halterofililor gălățeni, 
care au fost urmați în clasament de

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE; UNTȚl-VM!

ÎNTRECEREA POPICARILOR I
în cinstea zilei de 23 August s-au 

întîinit la Moinești echipele de popicei 
ale orașelor Moinești și Onești. După 
o luptă dîrză, victoria a revenit spor
tivilor din Onești cu scorul de
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cerea a fost ciștigată de Dumitru Popa/ ° ®
(Moinești) cu 344 N

I BIRZAN—coresp. /--- —— --------------------------------------------—-------

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

„CUPA ELIBERĂRII" Concursul cultural-sportir

al t'neretuiuiLa Sighișoara s-a disputat 
petiție de handbal în 7 la care 
ticipat echipe nou înființate.........
rile s-au bucurat de un succes deose-j Finalele De OTUȘul 
bit și au scos la iveală o serie de ti-^ “
nere talente. „Cupa Eliberării" a fost 
cîștigată la băieți de Voința Sighi
șoara și la fete de Faianța Sighișoara.

ION TURJAN—coresp.

o com- 
au par- 
Tntrece-

București
Dacă marea majoritate a finaliștilor 

ppiNTPr adoptivii nr i a î Concursului cultural sportiv, pe oraș 
VOINȚA CRAIOVA /București, erau supărați pe ploaia

\care nu mai contenea, a fost totuși o 
în întîmpinarea zilei de 23 August,j categorie de sportivi care nu au luat 

harnicii cooperatori, membri ai asocia- 
ției sportive Voința Craiova, au în
ceput reamenajarea bazelor lor spor
tive. Arena de popice a fost reparată, 
iar terenul de volei a LC L. 
cîteva zile cu o tribună (capacitate: 
300 de locuri). Cele două terenuri de 
tenis au fost și ele refăcute. Pînă 
la 23 August mai sînt puține zile. De
sigur că sportivii de la Voința ne vor 
oferi și alte surprize plăcute. 1

V. SĂNDULESCU —■ coresp.).i

în seamă capriciile vremii. Privind 
poza alăturată vă dați seama că e 
vorba de concurență de la trîntă. Ca 

■voi ivytuaia 5* *n f|ecare an tinerii bucureșteni, 
fost dotat der campionii de raioane s-au dovedit a 

k fi bine pregătiți.
1 In fotografie: Ilie Udriște (r. Grivița 
Roșie) și Ștefan Nicolau (r. V. I. 
Lenin) disputîndu-și întîietatea la 
trîntă. (Citiți în pag. a 3-a relatările 
corespondenților noștri).

Foto: P. Romoșan

In pragul noului campionat al categoriei A de fotbal

Fază lie poartă care face deliciul 
„tribunelor*: Moguf (Știința Cluj) a 
sărit spectaculos după balonul care va 
ocoli, cu puțin, poarta sa.

puncte. Publicul își aduce aminte cu 
plăcere de meciurile C.C.A. — Dina
mo București, Știința Cluj — C.C.A., 
Dinamo București, — C.S.M.S.,
C.S.M.S. — U.T.A.. C.C.A. — Farul, 
Rapid — Progresul, Știința Cluj — 
Minerul, Știința Cluj — Rapid, Fa-

Primcic Jocuri 
in categoria A
București (stadionul „23 Au

gust"): C.C.A. — Petrolul.
București (stadionul Giidești) :

Rapid — Minerul Lupeni
Brașov: Steagul roșu — Știința 

Cluj.
Pitești: Dinamo — Dinamo Bucu

rești.
Tirgoviște: Metalul — U.T. Arad.
Petroșani: Jiul — Progresul 

București.
' Bacău: Dinamo — Știința Timi

șoara.
Toate meciurile vor începe la ora 

17,15. In deschidere, la ora 15,30, 
se vor disputa întîlnirile formațiilor 
de tineret.

C.S.M.S., Steagul roșu, U.T.A. se în
dreaptă spre un joc colectiv, ofensiv, 
în viteză, elastic.

La toate acestea adăugăm disciplina 
mai bună a jucătorilor, loturile și for
mațiile in general mai stabile decît în 
trecut, folosirea cu mai mult curaj și 
încredere a elementelor tinere talentate. 
Și în campionatul trecut au fost pro
movate o serie de elemente noi, cu 
reale perspective care s-au și impus: 
Pop, Czako, Floruț (U.T.A.), David, 
Frățilă (Dinamo București), I. Jonescti 
(Rapid). Cîmpeanu (Știința Cluj), lo- 
nescu (Petrolul), Mihăilă, Cucii (Mi
nerul), Voinea (Progresul), Petescu 
(Știința Timișoara) etc. etc.

(Continuare in pag. a 5-a)

Au început adunările generale pentru alegerea 
organelor conducătoare în asociațiile sportive

LA MĂTASEA DUDEȘTI...

Una dintre primele asociații sporti
ve din Capitală unde s-au desfășurat 
adunări generale pentru alegerea noi
lor organe U.C.F.S. a fost Mătasea 
Dudești de pe lingă întreprinderea 
„Ilie Pintîlie". Numeroșii membri și 
invitați care au participat la lucrări- 
au urmărit cu interes darea de seamă 
prezentată de președintele asociației 
sportive, tov. Constantin Stan.

Printre numeroasele realizări din 
ultima vreme putem aminti rodnica 
activitate a secțiilor de volei, fotbal 
și baschet. Dintre cei 209 membri 
UCFS 78 sînt sportivi legitimați, iar 
49 dintre aceștia și-au trecut normele 
de clasificare. Activității sportive de 
mase i-a fost rezervată aceeași aten
ție de către consiliul de conducere al 
asociației. Dacă, cu prilejul crosului

„Să întîmpinăm 1 Mai“ numărul celor 
ce au concurat a fost cu mult sub po
sibilitățile asociației, cu prilejul Con
cursului cultural-sportiv peste 340 dț 
tineri s-au întrecut la mai multe dis
cipline. Și in etapele superioare ale 
acestei competiții sportivii întreprind 
derii au obținut succese: echipele 
masculine și feminine de volei precum 
și cea de fotbal. De asemenea, trebuie 
evidențiate unele rezultate individua
le obținute la tir, natație și atletism. 
Cu prilejul discuțiilor purtate, tov. 
Elena Radu a arătat că gimnastica în 
producție și-a ciștigat numeroși prie
teni in întreprindere. Muncitorii și 
muncitoarele simt reacția binefăcă
toare a gimnasticii în producție.

In cuvintul său directorul întreprin
derii, tov. Teodor Miheș, a arătat că

(Continuare in pag. a 3-a)

începe un nou campionat de fotbal I 
Al 44-lea.

De mîîne, duminică de duminică, 
mii și mii de oameni ai muncii, tineri 
și vîrstnici, se vor întîlni pe stadioane, 
pentru a urmări pasionanta întrecere 
care urinează să desemneze pe cea 
mai bună echipă pe anul 1961—62.

In pragul unui nou campionat, care 
trebuie să marcheze un important pas 
înainte, în lupta pentru calitate ce se 
dă in momentul de față în toate dome
niile de activitate din țara noastră, 
considerăm necesar să trecem în re
vistă unele aspecte pozitive și nega
tive și mai ales să vedem ce așteptăm 
de la noul campionat, pe linia conti
nuei ridicări calitative a fotbalului 
nostru.

Pentru toți iubitorii fotbalului, pen
tru spectatori ca și pentru tehnicieni, 
este evident că în campionatul trecut 
s-a produs un reviriment. că între
cerea dintre echipe s-a desfășurat la 
un nivel mai bun decît în campiona
tele precedente. Au fost numeroase 
jocuri in care echipele, luptînd pen
tru victorie, s-au arătat preocupate 
să practice un fotbal de calitate. De 
altfel, multe echipe au înțeles că 
drumul cel mai sigur spre victorie 
este jocul mereu îmbunătățit și nu în- 
tîmplarea, care să aducă goluri și

rul — Dinamo Bacău, Steagul roșu — 
U.T.A., Farul — Progresul etc. Multe 
din aceste partide au conturat un 
proces îmbucurător produs in prima 
categorie: o nivelare tehnică de jos 
In sus.

Jocul practicat de majoritatea echi
pelor s-a dovedit — față de trecut — 
mai bine organizat și cu un ritm îm
bunătățit, eficacitatea înaintărilor a 
sporit (s-au marcat 613 goluri, cifra 
cea mai marc înregistrată în ultimele 
10 campionate), trăsăturile caracte
ristice ale orientării ati început să se 
contureze. Echipe ca C.C.A., Dinamo 
București, Știința Cluj, Rapid,

Fază din meciul dintre selecționata stu dențească a R. P. Romine și echipa de 
tineret a R. P. Polone Foto : B. Ciobanu

Azi la Cluj

ÎNCEP primele întreceri ale jocurilor 
BALCANICE PENTRU JUNIORI EA ATTETISM

Selecționata studențească 
de volei a R. P. Romine— 
R. P. Polonă (tineret) 3-0 
întîlnirea de volei masculin desfă

șurată aseară în sala Floreasca, între 
selecționata studențească a R. P. 
Romîne și echipa de tineret a R. P.' 
Polone s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(la 4, 12 și 8) în favoarea echipei
romîne. Voleibaliștii selecționatei stu
dențești au fost net superiori ca pre
gătire tehnică, tactică și fizică. Echipa 
poloneză, alcătuită din elemente tinere, 
a luptat din toate puterile pentru o com
portare onorabilă.

Formația de tineret a R. P. Polone 
susține următorul meci duminică la 
Brașov în compania selecționatei ta
berei de tineret organizată de F. R. 
Volei.

PREGĂTIRI PENTRU JOCUL 
DE LA BRAȘOV

în avanpremiera partidei cu echipa 
de tineret a R. P. Polone, selecționata 
taberei de tineret organizată de F. R. 
Volei a întîinit marți la Predeal for
mația Știința București. Meciul s-a în
cheiat cu victoria formației studen
țești la scorul de 3—2 (15—10. 12—15,
13-15, 15-13, 17-15). Selecționata ta
berei a folosit următorii jucători : Ar- 
delea I, Schreiber, cost ine seu. Papugiu, 
Nagy. St olan, Bărăocu. Echipa Știința 
a aliniat formația : Urea, Ruja. Orosz, 
Cincu. Ardelea II. Șerban, Chiriac.

MAGDALENA UDREA - coresp.

Atleți de valoare mondială 

la concursul Armatelor prietene 
(Citiți amănunte in pag. a S-a)

CLUJ 18 (prin telefon de la tri
misul nostru).

După ce a plouat fără întreru
pere mai bine de două zile, iată 
că vineri spre prînz cerul s-a mai 
limpezit. Localnicii nu-și ascund 
însă optimismul că sîmbătă și du
minică va fi tot timp frumos și că 
numai în cîteva ore cu soare pu
ternic, pista stadionului „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" se va putea zvînta.

Vineri la prînz a sosit în loca
litate și echipa Turciei, astfel că 
la antrenamentul de după-amiază

au participat atleți și atlete din 6 
țări (R.P. Albania, R.P. Bulgaria, 
Grecia. Turcia, R.P.F. Iugoslavia și 
R.P. Romînă), care participă la 
ediția inaugurală a Jocurilor Bal
canice ale juniorilor și junioarelor.

In tabăra atleților domnește o 
atmosferă plină de tinerețe, voioșie 
și optimism. Revederile vechilor 
cunoscuți sînt urmate de îmbrăți
șări călduroase, iar noile cunoș
tințe se leagă cu ușurință. Profi- 
tînd de atmosfera mai mult decît 
cordială, se fac zeci și zeci de foto

grafii, se schimbă insigne, ecusoa
ne și bineînțeles... adrese.

In acest timp, antrenorii și con
ducătorii au luat parte la ședința 
tehnică, în cadrul căreia au fost 
puse la punct toate detaliile de 
organizare ale întrecerii și s-au 
făcut tragerile la sorți. Pe stadion 
s-au făcut ultimele pregătiri, ast
fel că acum totul este gata. Se

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a S-a)

Azi și miine, la Ploiești 
și la București

Baschetbaliștii cubanezi 
evoluează din nou

Reprezentativele A și B de baschet 
ale Cubei își încheie reușitul turneu 
în țara noastră jucînd azi la Ploiești' 
și mîine în Capitală. Azi, oaspeții vor 
întîlni pe terenul Petrolul echipa ora
șului Ploiești și selecționata studen
țească a R.P. Romîne. Mîine, de la 
ora 19, vor avea loc în sala Floreas
ca următoarele meciuri : selecționata 
de tineret a Capitalei—Cuba B și lo
tul R.P. Romine—Cuba A,



Invitație la o călătorie

Fiecare club își are desigur suporterii Iui; oameni care, pe arșiță sau 
pe ploaie, pe marile stadioane sau pe un teren mai modest, la 

«internaționale1* sau la antrenamente, sînt întotdeauna prezenti, 
trăind alături de sportivi bucuriile victoriilor, amărăciunea înfrîngerii, 
clipele de prelungită emoție. Suporterii Rapidului se numără printre cei 
mai... fideli dar și printre" cei mai exigenți. La club, poți găsi oricind — 
alături de multe scrisori de felicitare — numeroase pagini în care munci
torii ceîeriști din București, Brașov, Cluj, suporteri din Petroșani, Arad, 
Craiova sau Iași își exprimau nemulțumirea pentru comportarea diferitelor 
ediipe. Printre ele, și o scrisoare din comuna Bistreț, regiunea Oltenia, 
semnată de... 9 suporteri!

Așadar, nu ne rămîne decît să vedem cum au răspuns și cum răspund 
sportivii Rapidului acestei atenții cu care sînt înconjurați, condițiilor exce
lente ce le-au fost create. Panoul de la intrarea în sediul clubului, ilustrat 
cu un... avion, un tren rapid și un camion, ne-a dat sugestia unei „călătorii1* 
împreună cu sportivii clubului spre performanțe, spre recorduri, pe drumul 
străbătut de ei pînă acum...

„Poftiți în vagoane !”,
După performanțele realizate, alte 

chipe și alți sportivi ,,călătoresc” 
un tren rapid. Să facem cunoștință și 
aceștia. De la o fereastră ne fac semne 
prietenești Dungu, Ozon, Greavu, Copil... 
Firește, este compartimentul fotbaliștilor. 
După multe, multe, cotituri, echipa a por
nit la drum întins, cu toată viteza și un 
„finiș- excelent în returul campionatului 
i-a adus locul LII, o performanță din 
cele mai bune. Dar, cîte emoții n-au In

line, 
și se 
fi și 

Acum,

cut, a pregătit o altă echipă de juniori, 
care se luptă acum pentru cucerirea pri
mului loc. Să reținem totuși... biletele.

„compartiment" și tot nu le vom găsi 
pe cele care sînt „schimbul de mîine’* 
ale voleibalistelor de la Rapid, junioarele. 
După ce în ediția 1958—1959 ele cuce
riseră campionatul republican dc junioare,

Prima... „escală"!
Dintre sportivii ceferiști care călăto

resc cu „avionul” pc drumul marilor 
performanțe, primele locuri sînt... rezer
vate — dc la înființarea clubului — echi
pei masculine de volei. Campioni repu
blicani în fiecare din acești ani, volei
baliștii clubului Rapid au realizat recent 
o victorie de prestigiu în finala Cupei 
Campionilor Europeni, confirmînd excelen
ta lor pregătire. „Este colectivul cel mai 
sănătos, ocl mai sudat" — ne spun acti
viștii clubului. E cazul să vorbim și des 
pre hărnicia cu care învață Pa vel și 
Drăgan, studenți la Institutul de Căi 
Ferate, sau Radu Costinescu, student la 
Institutul Politehnic, despre viitorul ab* 
solvent al școlii de maiștri construcții 
C.F.R., D. Plocon, sau despre orele 
predate cu multă competență de prof, 
de educație fizică Horațiu Nicolau. Nu
mai cunoscînd toate acestea, poți înțe* 
lege de ee pionierul Ghiță Lungu, din

Craiova, a trimis o telegramă voleiba
liștilor afla ți la Moscova.

Voleibaliștii n-au ocupat însă toate 
locurile în avionul... performanțelor. Un 
grup destul de numeros de sportive călă
toresc cu aceeași viteză : handbalistele. 
Pînă Ia scara avionului, drumul a fost 
(lestul de anevoios. A fost nevoie de 
multă muncă, de o pregătire continuă. 
Formația Rapidului a știut însă să lup
te și de la an la an a înregistrat un 
progres evident la handbal în 7 : 1958— 
1959: locul V în campionatul țării; 

•1959—1960: locul III: 1960—1961 — 
campioane republicane. Echipa de hand
bal în 11 a ocupat de asemenea primul 
Ioc. Multe din handbalistele de la Ra
pid au îmbrăcat tricourile echipelor noas
tre reprezentative, adueîndu-și din plin 
aportul la răsunătoarele succese obținute 

,pe plan mondial.
Florica Lăpușan ne amintește că în 

'•cest an echipa feminină de popice a 
'devenit campioană republicană. Să nu 
4»ităm să amintim că și Florica Lăpușan

este campioană a țării. Au crescut per
formanțele, a crescut măiestria sportivă 
a jucătoarelor. Pregătirea lor în cadrul 
clubului 
cațic a 
lizat de 
pid.

Acum 
lui, echipa feminină de baschet sc afla 
pe locul V în campionatul republican. La 
club, condițiile dc pregătire erau însă 
cu totul altele 
să se arate cît 
ținînd seama de 
lor. Anul trecut, 
dovedit a fi cea 
cerind titlul de 
chetbalistele din Giulești 
fi rina t valoarea terminînd tot pe primul 
loc. O performanță care trebuie apre
ciată așa cum se cuvine.

Ultimii... pasageri sînt (deocamdată) 
tinerii voleibaliști. După un loc 3 și apoi 
altul 5, echipa de juniori a clubului Ra
pid a cucerit pe merit campionatul țării, 
demonstrînd că încă de pe acum llora- 
țiu Nicolau, Plocon sau Drăgan au ,.e- 
levi“ care vor ști să păstreze locurile 
cucerite de prima garnitură.

Si acum, o recapitulare. In acest an, 
clubul sportiv Rapid a stabilit un ade
vărat record, cucerind nu mai puțin de 
6 titluri dc echipe campioane republicane. 
Aceasta ilustrează munca rodnică desfă
șurată de activiștii și antrenorii clubu
lui, dc fiecare dintre sportivi. Să facem 
totuși o remarcă : majoritatea locurilor 
fruntașe sînt deținute de sportive, ceea 
ce este un fapt îmbucurător, dar — cu 
excepția voleibaliștilor — pe cînd vom 
înregistra și ascensiunea unor echipe 
masculine? Se parc că primul răspuns îl 
vom primi din partea poloiștilor, pe care 
credem că nu-i vom mai găsi la 
„fereastra vagonului". In orice caz 
munca de perspectivă desfășura
tă de secția de polo trebuie eviden
țiată în mod deosebit. Și, iată de ce : 
în 1958—1959 Rapidul avea doar o e- 
chipă dc juniori, care a terminat pe lo
cul V campionatul... 
mai tîrziu, 
republican, 
de seniori 
care numai

constituie, desigur, prima cxpli- 
importantului salt calitativ rea- 
echipa de popice a clubului Ra-

trei ani, după înființarea clubu-

și rezultatele trebuiau 
mai curînd. Mai ales, 
posibilitățile jucătoare- 
formația Rapidului s-a 
mai bună din țară, cu- 
campioană. Acum, bas- 

și-au recon-

orășenesc. Un an 
juniorii cîștigau campionatul 
iar în campionatul republican 
pe 1960—1961, echipa din 
Opriș și Zâne au depășit

vîrsta junioratului ocupă locul VII. In 
același timp, cres-Rapidul a format, a

Șut la noariâ! Echipa Rapidului a mai obținui un punct.

e- 
cu 
cu

care de 
cam pi o-

voleibalistcle,
ani ocupă locul secund în

al ,,cvintetului" rapidist...atac spectaculosUn nou

cercat suporterii rapidiști ! In 
acum totul s-a terminat cu bine 
pare că progresul înregistrat va 
mai evident în noul camnionat. 
suporterii Rapidului au uitat de acel 
Ioc 10 ocupat în campionatul trecut de 
echipa lor favorită și se gîndesc la... 
titlu pe 1962 !

In alt vagon,
trei

natul
cătoarcle de valoare au abandonat acti
vitatea sportivă iar altele au fost înlo
cuite pentru diferite atitudini nesportive. 
Privit din acest punct de vedere, locul

țării, cu toate că unele din ju-

Pavel, excelentul trăgător al Rapidului, 
va încerca una din ,,bombele" atît de... 
nedorite de adversari !

II nu reprezintă o plafonare a echipei 
ci. dimpotrivă, el subliniază un progres 
evident al acestei formații în care acti
vează astăzi junioare ca Alexandrina Bc- 
rezeanu, Amalia Chițu sau Valeria Bîrî- 
ianu. In schimb, să tot căutăm fiecare

ocupat locul IV, 
modest față de 
condițiile create, 
la echipa de ca
ii egională Bucu- 
regres și consi- 

să ia măsuri

în ultimii doi ani au 
un rezultat destul de 
posibilitățile și față de 
Trecerea unor jucătoare 
lificare de la Direcția 
iești nu explică acest 
liul clubului va trebui 
în această direcție.

Dar, iată-i și pe basclietbaliști. Drept 
să spunem, nu ne așteptam ca în acest 
an ei să călătorească cu ,,rapidul“. Lo
cul 10 ocupat anul trecut a fost însă un 
adevărat... semnal de alarmă pentru condu
cerea clubului și a secției și măsurile 
luate, ca și munca temeinică de pregă
tire desfășurată de fiecare jucător în 
parte, au făcut ca în acest an echipa 
să se claseze pe locul IV. Este un salt 
viguros dar am recomanda baschetbaliști- 
Jor de la Rapid să nu se instaleze prea 
comod în... fotolii.
buie confirmată în

Desigur, nu toate echipele, sau spor
tivii unui club pot cuceri titluri de cam
pioni republicani. Dar, de aici pînă la 
mediocritate, pînă la plafonare, la bate
rea pasului pe loc ani de zile, este de
sigur multă distanță. Este necesară o 
impulsionare puternică a activității aces
tor secții, pentru ca și ele să poată a- 
junge la nivelul celor fruntașe, pentru 
ca tot mai puțini dintre sportivii clubu
lui Rapid să călătorească pe drumul per
formanțelor cu... camionul.

Ah, Atletismul !...

Deocamdată

Performanța lor tre- 
v ii tor.

cu... camionul!

A fost o vreme cînd toată conducerea 
clubului, aproape fiecare antrenor, în 
fine> tot... RAPIDUL căuta soluții pen
tru a grăbi ieșirea din impas a echipei 
de fotbal care nu sc punea pe picioare 
nicicum, în ciuda eforturilor depuse, a 
condițiilor create. In sfîrșit, fotbalul a 
început să meargă, și toată lumea a ră
suflat ușurată. Cu fotbalul lucrurile 
erau rezolvate. Dar, nu și cu atletismul. 
Și, de-atunci și pînă acum (și va mai 
trebui să treacă multă vreme) întreaga 
atenție
atletism. Este drept 
cîțiva 
Ioana 
niori 
Gheorghiu, N. Fanaragiu, sau 
Frunză dar, în general, Rapidul 
te puțin atletismului nostru pe 
publicau. Numărul atlcților sau 
ca re

stau lucrurile, 
ale 
nu

Plăcut sau nu,
Sînt la Rapid încă destui sportivi 
căror rezultate sînt încă slabe, care

așa

s-au ridicat la nivelul cerințeloj. al po
sibilităților. Panoul de Ia club înfăți
șează sugestiv această situație. Sub ca
mionul desenat la urma ...mijloacelor dc 
locomoție citim : rugbi, lupte, popice 
(masculin), canotaj academic, box. Intr- 
adevăr, proaspăta promovată în A, echipa 
de rugbi este pe locul... 11, la canotaj 
rezultatele bune sînt prea puține, boxul 
a pornit destul dc timid, ca și luptele, 
dc altfel.

este îndreptată spre secția dc 
că la Rapid există 

aticii fruntași, ca Strzclbinschi, 
Petrescu, Gabriela Luță sau . ju- 
talcntați, cu perspective, ca D. 

Lcontina 
dă foar- 
plan rc- 
alletclor 

îmbracă tricourile reprezentativelor 
noastre este din cele mai reduse. Și a- 
ccasla dc foarte multă vreme, lată dc 
ce am socotit necesar să amintim în mod 
deosebit dc atletism, mai ales acum cînd 
în toate cluburile sportive din țară se 
pune problema dezvoltării acestei disci
pline sportive, a creșterii tot mai mari 
a performanțelor.

Și, dc Ia o asemenea acțiune, clubul 
Rapid nu poate să mai absenteze !

, Gabriela Luță sau 
cu perspective,

Fanaragiu,

Pentru noi succese

In cadrul minunatelor condiții create de partid 
și guvern mișcării de cultură îizică și sport din 
patria noastră, sportivii clubului Rapid au țoale 

posibilitățile pentru a se pregăti temeinic, pentru a 
urca treptele măiestriei, pentru a obține performanțe 
din cele mai ridicate. Analizînd drumul parcurs do 
echipele și sportivii acestui club de la înființarea sa 
pînă astăzi, se poate trage concluzia că intr-adevăr 
s-a muncit cu pasiune și cu pricepere, că în cadrul 
clubului sportivii au putut să-și ridice necontenit 
pregătirea, contribuind prin succesele realizate la dez
voltarea sportului din țara noastră. De remarcat că 
multe ediipe au ocupat în acest an locuri fruntașe în 
campionatele republicane. Cu toate acestea, nu se poate 
trece cu vederea faptul că încă Ia multe sporturi se 
înregistrează o rămînere în urmă, Ia unele mari com
petiții internaționale cum a fost de exemplu ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice nici un sportiv al clubului 
Rapid nu s-a aflat printre cei care reprezentau culorile 
patriei noastre. Această stare de lucruri a lost ana
lizată temeinic, cu simț de răspundere și măsurile 
luate au început să dea rezultate. Progresul cel mai 
evident a fost înregistrat, așa cum se poate vedea 
lesne, în jocurile pe echipe și mai puțin Ia sporturile 
individuale. Prin felul in care a muncit, prin succesele

4-4- 4-4-4--4-4-44-44-4-4-4 4 44-4444444-44
realizate, clubul Rapid s-a situat printre cluburile 4 
fruntașe ale țării și tocmai pentru aceasta așteptăm I 
de la Rapid noi și noi victorii. Pentru realizarea lor X 
există toate posibilitățile. La Rapid iși desfășoară y 
activitatea 18 antrenori cu normă intreagă, li cu 4 
jumătate de normă, precum și mulți instructori spor- I 
tivi voluntari; Ia dispoziția sportivilor există baze X 
sportive moderne, bine utilate — stadionul Giulești y 
cu cele două terenuri de fotbal, sala de sport, pista 4 
de popice, trei terenuri de volei și baschet, terenul de y 
liandbal redus, sala de lupte și haltere, sala de box, X 
baza nautică de la Băneasa etc. T

Astăzi, la clubul sportiv Rapid tnunca se deslă- 4 
șoară tot mai organizat, în perspectivă. Pregătirea ♦ 
sportivilor se face la un nivel corespunzător, există y 
toată preocuparea pentru educarea lor in lumina cerin- X 
țelor vieții noastre socialiste. încetul cu încetul, sec- y 
țiile clubului au pornit cu hotărire pe drumul unei 4 
activități din cele mai bogate. Toate acestea constituie I 
o garanție că în viitor succesele realizate de clubul Ț 
sportiv Rapid vor fi consolidate, că noi și prețioase + 
victorii se vor adăuga celor pentru care ii felicităm ♦ 
astăzi pe sportivii din Giulești. y
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CURgUt" NOSTRU:
Concursul cultural-sportiv al tineretului

Au fost desemnați campionii orașului București

Jra 24, pe șantierul fostei gări din Constanța
Constanța a devenit un vast șăntier. 

'retutindeni, amprenta noului își 
pune cuvîntut. Se lărgesc străzile, se 
instruiesc blocuri, se fac parcuri, se 
lodernizează intr-un ritm rapid un

Constanța, noaptea, pe șantierul din fala gării.
'aș cu o vechime de secole. Acum, frajelor alunecătoare, lozinca „Un etaj 

preajma lui 23 August, realizările pe zi“ ii călăuzește pe cei ce lucrează 
nt și mai numeroase. aci. Dar cine sînt aceștia ? Să-i cu-
In acest uluitor ritm impus de har- noaștem, de pildă, pe betoniștii Ion 

leii constructori, noaptea a devenit Stoinea și Constantin Ștefan, care își 
. Și intr-adevăr, ideea acestui repor- depășesc planul, în cinstea zilei de 23 
j la miezul iiopții ne-a fost sugerată August, cu 3—4 procente. In timpul 
? munca constructorilor de pe șantia- liber amindoi au o mare pasiune: spor
ii fostei gări. tul. Le place in egală măsură fotba-
Ora 24. Pe șantier, aceeași muncă Iul, voleiul și tenisul de masă. Meca-

DIN POȘTA ZILEI
UN REUȘIT CONCURS 

DE MOTOCROS

Consiliul asociației sportive Vic- 
>ria Bistrița a organizat un reușit 
>ncurs de motocros (regularitate și 
■zistență) pe un traseu situat în îm- 
rejurimile orașului. Concursul a fost 
-mărit de un mare număr de spec- 
tori. învingător: Cornel Stoicescu 
tre a totalizat 5 puncte, urmat în 
'dine de Octavian Pataki și Radu 
ieș, toți trei de la asociația sportivă 
ictoria.

M. THELLMAN-coresp.

INSTRUCTORI VOLUNTARI 
PENTRU SATF.

Consiliul regional U.C.F.S. Banat 
organizat la Timișoara un curs de 

.structori voluntari pentru sate, Ia 
ire au participat un număr de 65

Au început adunările generale
«rtru alegerea organelor conducătoare în asociațiile sportive

(Urmare din pag. 1)
tociația sportivă se poate mîndri cu 
iptul că sportivii ei sînt de un real 
iutor în îndeplinirea sarcinilor de 
ian ale întreprinderii. Cind se vor- 
;ște de fruntași în producție sînt nea- 
Srat amintiți și sportivii Alexandru 
chim, Mariana Dinu, Lucian Rădu- 
scu etc. „Pe viitor — a spus el — va 
ebui să acordăm o mai mare aten- 
e angrenării tovarășilor noștri de 
uncă în diferite activități sportive.
singură excursie în timp de 8 luni 

î zile, la care au participat un nu- 
;ăr restrins de tovarăși, este cu mult 
ib posibilitățile noastre". Tov. C. An- 
•nescu a dezvăluit cu curaj lipsurile 
«istente in secția de fotbal, care a 
reiat prea mult la ajutorul unor 
rortivi dinafara întreprinderii. De 
ttel, - a adăugat tov. I. Cochină — 
neori echipa se prezenta, din această 
tuză, in 10 sau chiar în 9 oameni in 
impetițiile oficiale! Din discuțiile ce 
1 urmat a reieșit că echipa de fotbal 
r trebui de-acum înainte să se spri

încordată, aceeași intensă activitate ca 
în mijlocul zilei. Schimbul de noapte 
lucrează in plin. La blocul turn, pri
mul din seria celor cinci construcții 
Ce se vor ridica după principiul co

de tineri țărani muncitori. Din
tre aceștia 15 au obținut ca
lificativul foarte bine. Iată cîți- 
va dintre ei ; Traian Lohan (Să- 
vîrșin), Mircea Mezei (Căpîlnaș), 
Adrian Georgescu (Armeniș), Mi
hai Tomescu (Teregova), Egedin 
Gores (Teremia Mare), Nicolae 
Rausch (Cenad), Mihail Sirokman 
(Tomnatic), Andrei Farago (Doro
banți) etc

Z. BIHARI-coresp.
ECHIPA CIMENTUL BICAZ 

ÎNVINGĂTOARE LA LUPTE 
LIBERE

Cei peste 500 de spectatori din 
Onești au aplaudat îndelung victoria 
echipei de lupte libere din Bicaz, care 
a întrecut formația locală Cauciuc cu 
scorul de 8—2.

F. EUGEN — coresp.

jine pe elementele tinere din fabrică.
In continuare, s-a trecut la alegerea 

noilor organe de conducere ale asocia
ției. Iată noul consiliu al asociației 
sportive Mătasea Dudești: C. Stan, 
L. Radulescu, M. Popescu. V. Borde- 
ianu, Al. Achim, H. Manolescu, Virgi- 
nica Dobrescu, Gh. Florea și Geta 
Brăileanu. Delegați pentru conferința 
raională au fost propuși tovarășii Con
stantin Stan și Virginica Dobrescu.

ȘI LA SOLEX BUCUREȘTI
Un anumit fapt ni s-a părut cu to

tul semnificativ. In st a în care avea 
loc adunarea generală pentru alegerea 
noului consiliu al asociației sportive, 
vrednicii muncitori de la Solex adu
seseră drapelul de întreprindere frun
tașă pe ramură. Era în acest gest 
un reflex al importanței acordate eve
nimentului, o subliniere a conținutu
lui profund pe care lozinca „Primii 
in sport, primii în producție" o are aci.

Darea de seamă si apoi vorbitorii 
au arătat că asociația sportivă Solex 

nicul Dobre Riteanu este de aseme
nea un pasionat sportiv și totodată 
un harnic muncitor. Asemenea aces
tora, mai sînt destui la blocul turn: 
fierarul betonist Tudor Kretsch, zida
rul Ion Marin, mecanicul Ion Bădilă 
și alții.

La etajul V l-am intilnit pe ingine
rul Aurel Rădulescu, unul din condu
cătorii tehnici ai lucrării. Ne-a vor
bit despre norme, devize, angajamente 
depășite in cinstea lui 23 August, ne-a 
înșirat nume de fruntași. Intr-un, tir- 
ziu am aflat că tenisul de masă și 
voleiul il atrag și acum la fel de mult 
ca pe vremea cind era elev. Iar ingi
nerul Vasile Bugeanu nu pierde nici 
un joc al fotbaliștilor de la Farul. De 
aceea poate in clipa cind ne vorbea 
de sport și despre pasiunea lui pentru 
șocul cu balonul rotund, nu a uitat 
să adauge că ar dori să-i vadă pe fot
baliștii de la Farul din nou in cate
goria A...

Muncă intensă, împletită cu entu
ziasm tineresc, cu dorința fierbinte de 
a fi de folos patriei noastre dragi, iată 
ceea ce caracterizează activitatea zil
nică a acestor oameni

L. BRUCKNER
E. PETRE—coresp.

Îîî. preajma deschiderii r*oului an școlar

GRIJĂ DEOSEBITĂ PENTRU PREGĂTIREA 
SĂL1E0R SI TERENURIEOR DE SPORT

Ne mai desparte mai puțin de o lună 
de ziua în care '— într-un cadru sărbă
toresc — școlile >și vor redeschide por
țile... Pregătirile în vederea acestui im
portant eveniment sînt, firește, în toi. 
Se zugrăvesc localurile școlilor, se revi
zuiește mobilierul -claselor, se -completea
ză inventarul laboratoarelor și ateliere
lor. Intr-im cuvînt', se face lotul pentru 
ca sulele «Ic niir'rle elevi din patria noas
tră să poată învăța în condiții optime, 

lat suită dc măsuri organizatorice în
treprinse în aeertsl.l perîosrtlă în școli, 
grija pentru amenajarea (sau reamena- 
jan-a) sălilor de gimnastică, a terenuri
lor de sporii ca și pentru înzestrarea a- 
soeiațiilor sportive ■ școlare cu echipa
ment și material sportiv se face simțită 
din plin. De acest lucru neam convins 
cp prilejul unui recent raid efectuat 
prin cîteva școli din Capitală...

rimul popas — la școala medie 
Nr. 13 „Mihai'Viteazul” din raionul 
23 August. Conducerea acestei școli 

(director, prof, M. Costeu, director
adjunct, prof. I. Vdriștolu) se arată a 
fi foarte interesată ca și în noul an șco
lar, elevii care vor învăța aici, să poată 
desfășura o activitate sportivă dintre 
cele mai rodnice, activitate de-altfel tra
dițională la „Mihai Viteazul”. Față de 
numărul mare al elevilor, se impunea încă 
din anul trecut, amenajarea unei a doua 
săli de gimnastică. Prin perseverența con
ducerii școlii, acest deziderat a fost în
făptuit : sea ridicat o nouă sală de gim
nastică (dimensiuni 25x15) a cărei apa
ratură va fi completată încă în cursul 
acestui an. Beneficiind acum dc două 
săli, colectivul de profesori dc educație 
fizică (Aurora Podlaha, Valentin 1‘ru- 
nescu, Mihai Petrescu și M. Berbecaru) 

a repurtat succese frumoase pe tere
nurile și in sălile de sport, in întîlni- 
rile cu caracter raional sau orășenesc, 
că în fiecare după-amiază tot mai 
mulți muncitori participă la diferite 
întreceri organizate în cadrul asocia
ției. De un viu interes s-au bucurat 
de pildă, meciurile de fotbal dispu
tate intre secțiile turnătorie, curte și 
personalul tehnic administrativ. Ne
așteptate pasiuni și „rivalități" au 
stîrnit meciurile de volei pentru de
semnarea celei mai bune echipe din 
asociație. In campionatul de tenis de 
masă s-au înscris 72 de salariați,

O serie de vorbitori ca, de exemplu, 
tovarășul L. Frumosu, au cerut nou
lui consiliu să organizeze mult mai 
multe asemenea competiții iar cam
pionatele asociației sportive să se dis
pute fără întreruperi...

Intr-un cuvînt, adunarea generală 
de alegeri de la asociația Solex a 
constituit un minunat prilej pentru 
îmbunătățirea activității sportive de 
mase. 'v

NATAȚIE. Joi după-amțază au avut 
loc la ștrandul Tineretului întrecerile 
din cadrul etapei orășenești a Con
cursului cultural-sportiv al tineretului. 
Timpul nefavorabil — a plouat con
tinuu — a împiedicat buna desfășu
rare a concursului. Totuși, întrecerile 
înotătorilor au fost deosebit de dîr- 
ze. S-a concurat — atît la băieți, cît 
și la fete — în proba de 100 m liber.

Iată rezultatele tehnice: BĂIEȚI.
1. Florian lordaconiu (raionul 23 Au
gust); 2. Ghcorghe Smirnea (r. N. 
Bălcescu); 3. Traian Androne (r. N. 
Bălcescu); 4. Paul Giovani (r. Gh. 
Gheorghiu-Dej); 5. Dumitru Stelian 
(r. 23 August). FETE. 1. Iuliana Geor
gescu (r. T. Vladimirescu) ; 2. lrina 
Petrescu (r. N. Bălcescu);, 3. Sanda 
Gromtco (r. Gh. Gheorghiu-Dej).

TIR. La aceeași oră, la poligonul 
de la stadionul Tineretului s-att des
fășurat probele de tir. Atît la băieți, 
cît și la fete, cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit a fi trăgătorii din raio
nul 23 August care, de altfel, s-au cla
sat pe primele locuri.

lată rezultatele tehnice : BĂIEȚI.
1. Ion Pachide (raionul 23 August) ;
2. Mircea Dumitrescu (r. Stalin); 3. 
Toader Capela (r. Grivița Roșie); 4.

Raid (indictă prin (îteva 
școli din Uipitald

vor putea lucra separat cu băieții și fe
tele. La aceeași școală se află în curs 
dc reparație sala vedic, precum și in
stalațiile sanitare ce-i sînt afectate. De 

hn colț din vasta sală de gimnastică 
diu Hucnroștî, perfect utilată și gata

asemenea, materialul sportiv este în curs 
de verificare și, în funcție de necesități, 
el va fi completat.

ot în raionul 23 August, ani vizitat 
școala medie Nr. 38 aflată în ve
cinătatea celui mai mare stadion 

din Capitală.
Impresia lăsată după cele văzute acolo 

a fost excelentă : sala de gimnastică 
este de acum gata pentru primele ore 
de educație fizică și, în plus, cu spriji
nul inimosului director, prof. I. Miilea, 
au fost amenajate încă două terenuri, 
unul de volei, altul de baschet. Tot acolo 
am reținut, dîntr-un plan dc -perspectivă 
aflat în cancelarie, un obiectiv intere
sant : se pir vede ca îrt noul an școlar 
toii elevii claselor a Vlll-a și a IX-a 
să fie atrași în activitatea diferitelor 
secții ale Școlii sportive dc c'cvi. Altfel 
spus, să treacă primul prag către spor
tul dc performanță.

pre limit a de răsărit a orașului, 
la capătul liniei dc tramvai Nr. 7 
se află o școală medie care poartă 

numele de Alexandru Sabia. Școală nouă, 
înființată doar de cîțiva ani. Ne-a în
soțit în vizita noastră, prof. Aurelia 
Necșulescu. una din cele mai apreciate 
specialiste în gimnastică.

Am revăzut sală în curs de zugravne, 
noile terehpri dc/ handbal Și’ fpțjjal. Școa
la dispune '^i J.C dppă teremtrp.ț|e vMei 
și baschet, cărora le mai trebilîe însă 
un strat de zgură./ Ni s-a spuș .că a- 
ceasta ar fi pe cale de achtziționâVe $i 
că există promisiuni din partea unei în
treprinderi (I.U.T.). Nădăjduim că pro
misiunile nu vor rărnine doar vorbe... 

Florea Crăciun (r. N. Bălcescu); 5. 
Simon Moscovici (r. Stalin); 6. A- 
lexandru Nițu (r. 23 August). FETE. 
Marineîa Ivan (r. 23 August); 2. Eu
genia Teodorini (r. Staîin); 3. Maria 
Văiteanu (r. Grivița Roșie); 4. Gloria 
Abdulah (r. 1 Mai); 5. Zoica Carbă- 
rău (r. Stalin); 6. Elena Petirișor (r. 
N. Bălcescu).

c.e.

CICLISM. In jurul stadionvhti „23 
August" s-a disputat finala la ciclism.

De-a lungul celor 12 ture (14,100 
km), după o întrecere aprig disputată, 
cîștigător a ieșit tînărul muncitor de 
la uzinele „23 August" Dumitru Sto- 
îan, finalist al raionului „1 Mai", care 
a realizat un timp foarte bun : 23’30”. 
De remarcat că D. Stoian a cîștigat 
duminica trecută și titlul de campion 
al orașului București pe acest an, ca- 
lificîndu-se pentru finala pe țară a 
concursului republican pentru bicicle
te de oraș.

Pe locurile următoare s-au clasat: 
N. Bălcescu — (raion Gh. Gheorghiu- 
Dej) la 2’23” și M. Petrescu (raionul 
Grivița Roșie) la 2’53”.

VALENTIN 1ONESCU — coresp.

Peste drum dc Atelierele C.F.B. Gri- 
vița Roșie se află una dintre cele 
mai cunoscute școli din Capitală: 

șc. medie Nr. 4 „Aurel Vlaieu". Și aici, 
atmosferă febrilă de șantier. Sala de gim
nastică se află în reparație : se zugră
vește, se repară podeaua, se montează 
panourile pentru baschet. In noul an 
școlar, devii de la „Aurel Vlaieu” vor 
avea Ia dispoziție întreaga curie a școlii.

a Școlii medii Nr. 12 — „Spiru Maret*, 
pentru prima oră de educație fizică.
acum pavată. Ei vor putea juca volei, 
handbal In 7, baschet, 'lot acolo vor 
putea fi pregătite ansambluri de gimnas
tică.

Preocupare atentă pentru îngrijirea 
sălilor și terenurilor dc sport am puiuț 
vedea și în alte școli, ca de pildă la gru
pul școlar profesional „Iosif Rangheț**, 
școlile elementare Nr. 50 și Nr. Ill 
„Ștefan Plavăț", școlile medii Nr. 1 
„Nicolae Bălcescu”. Nr. 10 „Zoia Kos
modemianskaia” și Nr. 12 Spini llarrt.

Un ultim popas — la școala medie
Nr. 17 „Matei Basarab“... Neam 
deplasat în mod special, știind 

că există acolo o cerință actualizată an 
de an, dar... Este vorba de vestiarele 
pentru sala de sport. Ele nu corespund 
din punct de vedere igienic fiind pla
sate într-un loc necorespunzățor. Acum 
în școală se fac unele rea menaj ari pen
tru care s-au investit sume însemnate. 
Ce ar fi dacă cu acest prilej s-ar rezolva 
și problema vestiarelor, amplașîndu-le 
într-un loc mai adecuat.

Sîntcm convinși că, profitînd dc ac
tualele lucrări ce sc efectuează în școală, 
tovarășul director,, prof. Al. fordache^ 
de altfel un op\ 'Cu- iriți};tă în ț(degere pen
tru problemcii activității sportive, va 
găsi — în sfîrșit — o cale dc rezol
vare a acestei cerințe urgente.

TIBERIU STAMA



Campionatele republicane de natafie
continuă azi și mîine la ștrandul Tineretului

înotători și înotătoare, calificați din 
etapele premergătoare ale campiona
telor republicane de seniori, și-au dat 
întîlnire în capitala țării, pentru a 
participa, timp de patru zile, la faza 
finală a acestor importante întreceri.

Joi, în prima zi de concurs, s-a des
fășurat o singură finală: cea de 1500 
m liber masculin. Pe prima parte a 
cursei, pînă la 400 m a condus fero
viarul C. Moca nu, urmat îndeaproape 
de protagoniștii probei Șt. Ionescu 
(C.C.A.), Șt. Kroner (Dinamo) și mu- 
reșanul D. Nagy. Pînă la 1300 m, Mo- 
canu s-a menținut la conducere, în 
timp ce Ionescu și Kroner l-au „pîndit" 
permanent. Pe ultima sută de metri 
Mocanu a fost nevoit să cedeze condu
cerea urmăritorilor săi care au declan
șat un finiș puternic pînă la ultimul... 
centimetru. A învins, în cele din urmă, 
Șt. Ionescu cu două zecimi de secun
dă. Pe locurile următoare s-au clasat, 
în ordine, Șt. Kroner, D. Nagy, 
Gotter, G. Lingner, I. Baneth.

In restul probelor programate 
și vineri dimineață (doar serii și 
mifinale) s-a înregistrat un singur 
zultat ieșit din comun și anume acela 
obținut de foarte tînăra înotătoare Zoe 
Reznicenco (CI. sp. șc. Buc.) care, 
parcurgînd distanța de 1,00 m bras în 
timpul de 1:27,9 a realizat un nou re
cord al țării, de fetițe cat. I (v.r.: 
1:28,2 Voichița Novac). Rezultate teh
nice: ZIUA I. MASCULIN: 100 m liber 
(serii) 1. Fr. Fulop (C.S. Mureșul Tg. 
M) 1:00,1; 2. N. Rujinski (C.S.O.) 
1:00,3; 3. L. Daroczi (Șt. Cluj) 1:00,4;
4. Em. Voicu (C.S.O.) 1:00,7; 5. 1.
Culineac (C.S.O.) 1:01,2; 6. N. Firoiu 
(C.C.A.) 1:01,4; 7. C. Chirvăsuță (Șt. 
Buc.) 1:01,4; 8. M. Căprărescu (C.C.A.) 
1:01,9; 100 m bras (serii): 1. P. Cheța 
(C.C.A.) 1:18,2; 2. Aii. tchmaltzer
(C.C.A.) 1:18,2; 3. T. Rînea (Șt. Buc.) 
1:18,3; 4. I. Condiescu (C.C.A.) 1:18,5;
5. I. Gonczi (C.C.A.) 1:20,0; 6. I. Co
vaci (Dinamo Buc.) 1:20,3; 7. A. Grin- 
țescu (Dinamo Buc.) 1:20,4; 8. A. Ni- 
colau (Rapid București) 1:22,0. 
100 m liber (semifinale): 1. Em. Voicu 
1:00,3; 2. L. Daroczi 1:01,3; 3. I. Cu
lineac 1:01,5; 4. N. Firoiu 1:01,5; 5. 
N. Rujinski 1:01,5; 6. Fr. Fulop 1:01,8; 
7. C. Chirvăsuță 1:02,1. 1.500 m liber 
(finală contra cronometru): 1. ȘT. IO
NESCU (C.C.A.) 19:31,6; 2. Șt. Kro
ner (Din. Buc.) 19:31,8; 3. C. Mocanu 
(Rapid Buc.) 19:41,5; 4. D. Nagy (C.S. 
Mureșul Tg. M) 19:42.9; 5. G. Gdtter 
(Din. Buc.) 20:43,6; 6. G. Lingner
(Olimpia Reșița) 21:00,6; 7. I. Ba
neth (Banatul Timișoara) 21:43,5. 
4x100 m liber (serii): 1. C.S. Mu-

• Emil Voicu a stabilit un 
nou record la 100 m liber : 
58,9 © Caminschi învins de 
Daroczi la 100 m spate ! • 
Zoe Reznicenco a bătut de 
două ori recordul la 100 m 
bras fetițe • Gheorghe Banu 
și Emilia Negulescu - cam
pioni la sărituri de la tram
bulină

resul Tg. M. 4:09,9; 2. C.S. Oradea 
4:13,6; 3. C.C.A. 4:16,8; 4. Dinamo 
Buc. 4:17,0; 5. Progresul Buc. 4:19,1;
6. CI. sp. șc. Buc. 4:32,0; 7. Rapid

1:13,0; 2. E. Nagy (CI. sp. șfi. Harghi
ta Tg. M.) 1:13,3; 3. C. Balaban (Di
namo Buc.) 1:14,0; 4. M. Both (C.S. 
Mureșul Tg. M.) 1:14,4; 5. El. Totan 
(CI. sp. șc. Buc.) 1:14,8; 6. M. Rotaru 
(Rapid Buc.) 1:15,1; 7. V. Iurciuc (Di
namo Buc.) 1:15,2; 8. M. Zarkievici 
(Prog. Buc.) 1:15,4. 100 m bras (se
rii): 1. S. Iordan (Din. Buc.) 1:26,5: 
2. Z. Reznicenco (CI. sp. șc. Buc) 
1:27,9 — nou record republican fetițe 
cat. I; 3. FI. Rambosec (CI. sp. șc. 
Harghita Tg. M.) 1:29,8; 5. L. Hile- 
rin (C.C.A-) 1:32,3; 6. A. Mărdărescu 
(C.C.A.) 1:33,0; 7. V. Novac (CI. sp. 
șc. Buc.) 1:35,9; 8. S. Lupuțiu (S.S.E. 
Arad) 1:36,2.

Vineri după-amiază s-au disputat 
finalele următoarelor probe :

Sportivii cubanezi 
și-au împărțit

și gâlățcni 
victoriile

SP0RTURI NAUTICE|]

pentru învingători și de Ti 
12, Landa 8, Baltag 7, Alexan 
Grigore 2, Bida 1, pentru în

GALAȚI, 18 (prin telefon). Peste 
2.500 spectatori au asistat la întîinirile 
dintre selecționatele masculine de bas
chet ale orașului Galați și ale Cubei, 
desfășurate joi în localitate. Publicul 
a avut. prilejul să urmărească între
ceri viu disputate, cu numeroase faze 
spectaculoase care au îneîntat. Me
ciurile, desfășurate intr-un spirit de 
perfectă sportivitate, au adus victoria 
selecționatei secunde a Cubei și a re
prezentativei orașului Galați. In par
tida de deschidere componenții echi
pei Cuba B au fost superiori sub pa
nou și au învins selecționata de tine
ret a orașului Galați cu 49—36 (23— 
17). Punctele au fost înscrise: Villa
nueva 12, Gonzales 15, Guererro 9, 
Nodarse 4, Pacheco 4, Cepero 4, Alva-

Școlar București) a ob-La numai 13 ani, Zoe Reznicenco (Clubul sportiv 
ținut un rezultat remarcabil: 1.27,9 pe
Buc. 4:35,3. ZIUA A II-A: 100 m flu
ture (serii) 1. Al. Popescu (Din.
Buc.) 1:09,2; 2. V. Mihăilescu (Din. 
Buc.) 1:10,9; 3. V. Budai (C.C.A.) 
1:11,6; 4. V. Medianu (Prog. Buc.) 
1:12,7; 5. G: Nagy (CI. sp. șc. Harghi
ta Tg. M.) 1:13,9; 6. H. Pischl (Olim
pia Reșița) 1:16,7; 7. Z. Szabados (CI. 
sp. șc. Harghita Tg. M.) 1:16,7. 200 
m liber: (serii): 1. Fr. Fulop 2:19,0; 
2. G. Gbtter 2:19,2; 3. N. Rujinski 
2:19,3; 4. Șt. Ionescu 2:19,8; 5. Em. 
Voicu 2:19,9; 6. M. Căprărcscu 2:20,2: 
7. D. Nagy 2:20,9.

FEMININ: ZIUA I: 100 m liber (se
rii): 1. A. Trohșni.jjțfCI. sp. șc, Buc.)

100 m bras !
m spate : 1. L. Daroczi 
Caminschi 1:09,1, 3. L. 
100 m bras: Al. Schmal- 

2. T.

Ț

Au început campionatele republicane
de canotaj academic-juniori

In aceste zile, cînd cele mai bune ca
notoare ale (ării noastre concurează pe 
apele VItavei pentru tiu loc cit mai bun 
în ierarhia europeană și cînd vîslașii 
noștri fruntași iși fac bagajele pentru 
plecarea la „europenele" 
șăptămina viitoare, 
apropierea Capitalei, 
rile din 
de juniori la canotaj

Peste 200 de tineri 
câți din fazele anterioare sau i 
de Federație, reprezenlînd orașele 
iești. Timișoara, Arad, Cluj, Satu 
s-au prezentai la startul ceior opt 
prevăzute de regulament : simplu, 
vîsle, 441 și 84-1 la băieți și simplu, 
44-1 vîsle. 44*1 rame și 84-1 la fete.

Ieri dimineața s-au desfășurat primele 
probe : eliminatoriile la simplu și dublu 
băieți. Prima scrie fie simplu a revenit 
lui L. Fohlvarv de la CSS Banatul Timi
șoara. iar cea dc-a doua lui Cornel

masculine de 
lacul Snagov din 
găzduiește întrece- 

eadrul campionatelor republicane 
academic.

și tinere, califi- 
invitați 

Bucu- 
Mare 
probe 
dublu

Ciocoiu de la Flacăra roșie București. 
La dublu, au înregistrat un... dublu suc
ces al echipajelor ârădene. Școala spor
tivă UCFS și Voința din orașul de pe 
malul Mureșului, CîsȚigînd Seriile și cali- 
fieîndu-se astfel pentru finală.

Azi dimineață (ora 10) se dispută 
recalificările, iar duminică înccpînd de 
la ora 9 se vor desfășura întrecerile fi
nale, cu starturi ,<jin 20 în 20 dc mi
nute.

NIORI : 100 
1:09,0, 2. D. 
Berea 1:10,2 ; 
tzer 1:15,5, 2. T. Rînea 1:17,1, 3. 
Gonczi 1:18,1 ; 100 m fluture : 1. 
Popescu 1:05,2, 2. V. Budai 1:10,8, 
V. Medianu 1:10,8; 200 m liber: 
Emil Voicu 58,9 — nou record repu
blican de seniori (vechiul record era 
deținut de G. Blajec cu 59,0 de la 
23.IX.1958), 2. Fr. Fiilop 59,9, 3. N. 
Rujinschi 1:00,0; ștafeta 4x100 mixt: 
1. Dinamo București (Berea, Kovacs, 
Popescu, Kroner) 4:33,2, 2. C. C. A. 
4:35,7, 3. Progresul 4:56,0 ; FEMININ: 
100 m liber: 1. Cristina Balaban
1:09,6, 2. Anca Trohani 1:11,0, 3. Mă- 
riuca Rotaru 1:11,4; 
Sanda Iordan 1:24,0, 
Rambosec 1:25,6, 3. 
1:27,8 — nou record 
tru fetițe 
cord era 
ziua de
spate: 1.
Trohani 1:19,8, 
1:23,4.

Sărituri
lin:
134,24
Buc.) 
Buc.) 
lescu 
Magdalena Ilie (Progresul Buc.) 85,49 
p., 3. Nora Misse (S. S. E. Sibiu) 
84,73 p.

I. 
A.
3.
1.

100 m bras: 1.
2. Florentina 

Zoe Reznicenco 
republican pen-

de categoria I (vechiul re
de 1:27,9 și îi aparținea din 
17 august a. c.); 
Maria Both 1:15,7,

3. Henriette

100 m
2. Anca
Tincoca

„Cupa 23 August"

Sîmbălă și duminică, iubitorii spor
tului călare vor avea prilejul să ur
mărească evoluția celor mâi valoroși 
călăreți din țara noastră Ei vor fi 
prezenți la startul întrecerilor dotate 
cu „Cupa 23. August", o competiție 
deosebii de importantă,: înaintea fina
lelor campionatelor republicane. Con
cursul. organizat de UGFS-Oraș Bucu
rești și clubul sportiv Știința, se va 
deslășura pe frumoasa l bază sportivă 
din calea Plevnei. Probele vor începe 
simbătă la ora 16.30 și vor continua 
duminică, de la ora 9.30. Și-ati anun
țat participarea călăreți fruntași de la 
EHA, Dinamo, Știința etc.

')

rez 1, 
Vasiliu 
dru 6, 
vinși.

întrecerea dintre selecționata de se 
niori a Galațiului și reprezentativ; 
Cuba A a fost cîștigată de gazde c 
58—55 (26—18). Partida a fost foart 
frumoasă, evoluția scorului nelăsîm 
să se vadă în nici un moment cîștiga 
toarea. Au înscris : P. Vasiliu 19, Di 
mancea 13. Ghenț 11, Stoica 9. Creț 
6, pentru Galați și Perez 16, Davis K 
Martinez 8, Guererro 7, Gonzales 6 ț 
Los Reyes 5.

GH. ARSENIE—coresț

Pugiliști dc certa valoare la turner 
international de la București

După cum am mai anunțat, la 2 
septembrie va începe pe stadionul Di
namo turneul internațional de box 
organizat de clubul Dinamo, la care 
și-au anunțat participarea o serie de 
boxeri de certă valoare dc la Gwar- 
dia Varșovia, Dynamo Berlin, Ruda 
Hvezda Praga, Spartak Sofia, Dozsa 
Budapesta și firește, de la Dinamo 
București. Prima ediție a acestei con- 
petiții a avut loc în 1959 la Berlin.

Făcînd o lectură a listei participam 
ților vom vedea că turneul se anunță
deosebit de disputat. Cele 6 echipe 
înscrise în competiție vor fi reprezen
tate de numeroși boxeri de valoare, 
componenți ai loturilor naționale. Este 
suficient să arătăm că bucureștenii 
vor putea urmări evoluția lui Drogosz 
— campion european — Walașek — 
campion european și olimpic — Kulej, 
Wojcecowski, Josefowicz (participant 
la campionatele europene de la Bel
grad) — toți de la Gwardia Varșovia, 
Buchner, Poser, Liwowski, Lempio 
(participant la J.O. de la Roma) —

Finala „Cupei Eliberării" 
la Cimpulung Muscel

Regiunea Oltenia 
sau Banat?...

de la Dynamo Berlin—Pali, Kp'jimc 
Dunajecz (Dozsa Budapesta),"'Matul 
Chichala, Kucera (Ruda Hvezda Pr 
ga), Spasov (Spartak Sofia) et< 
pentru a ne da seama de valoarea pi 
giliștilor care vor participa la turnei 

Lotul boxerilor dinamoviști se pr 
gătește sub conducerea antrenorii» 
Nour și Dumitrescu. Din echipă f; 
parte: L. Ambruș, A. Olteanu, <
Gheorghiu, I. Mihalic, C. Stănesc 
D. Gheorghiu, V. Mariuțan ș.a.

Cupa I. T. B. a revenit pugiliștilt 
de la... I. T. B.

Joi seara a avut loc finala „Cuț 
I.Ț.B.". Trofeul a fost ciștigat de ’t 
xerii clubului organizator, care au 1 
talizat cel mai bun punctaj. Următt 
rele două locuri au revenit pugiliș 
lor de la Metalul și Electroaparat 
REZULTATE TEHNICE: M. Mit 
(Voința) b.p. I. Florea (C.P.B.), 
Șerban (Semănătoarea) b.p. I. Bot 
(S.P.C.). I. Manea (S.P.C.) b.p. L. 1 
lian (I.T.B.), I. Stoian (S.P.C.) b.p. 
Tufan (Voința), S. Marcel (T. N 
b. dese. 3 M. Dogaru (Semănătoare 
A. Mogoș (C.P.B.) b.p. S. Saraman 
(T. Noi). M. Pîrvu (I.T.B.) b.p. p. 
nache (Metalul), I. Vaida (El. Apa: 
taj) b.p. M. Telefan (Progresul), 
Iriza (I.T.B.) b.p. D. Gheorghe (I.T.I 
I. Grosu (S.P.C.) b.p. I. Volintiru (f 
mănătoarea), I. Olteanu (Metalul) t 
C. Nicu (I.T.B.).

După terminarea reuniunii fin. 
toți boxerii participanți au primit fi 
moașe premii constînd în materiali 
echipament sportiv.

(V. DUMITRESCU — corcst

1959: echipa regiunii Oltenia; 1960: 
formația orașului București. Acestea 
sînt, pînă acum, echipele cîștigătoare 
ale popularei competiții „Cupa Elibe
rării". Cine va cîștiga trofeul în acest 
an? Boxerii din regiunea Oltenia sau 
cei din regiunea Banat?

Iată întrebări pe care și le pun a- 
matorii sportului cu mănuși din cele 
două regiuni precum și cei din orașul 
Cîmpulung Muscel, unde se va dis
puta astă-seară întilnirea finală intre 
cele două echipe. Calculul hîrtiei indi
că favoriți pe pugiliștii din regiunea 
Oltenia, care au un plus de experien
ță în întîinirile dificile.

mascu-
Banu (Dinamo Buc.) 

. Decuseară (Dinamo 
,, 3. A. Breja (Rapid 
; fete : 1. Emilia Negu-

de la trambulină, 
Gh. 1 
2. P.

128,87 p.
122,52 p. ;
(Rapid București) 111,48 p., 2.

î.
p-,

Importante modificări in regulamentul de concurs

Reuniune organizată 
de Voința

Astă-seară va avea loc pe velod 
mul Dinamo o reuniune organizată 
clubul Voința. Spicuim din prograr 
galei meciurile: L. Ambruș — < 
Gheorghe, Gh. Lache — N. Gh 
M. Pîrvu — L. Fercșteanu, M. I 
mitrescu — I. Gheorghe, C. Stănesci 
F. Mustață. Gala va începe la > 
19,30.

I,,
Discuțiile,, purtate Ja f,ultimele mari 

competiții internațipnale ,de.’lupte (J.O. 
de la Roma,, campionatele mondiale 
de la Yokohama, întrecerile balcanice 
de la Skoplje etc.), la, care au partici
pat specialiștii, și .pntrenofii loturilor 
reprezentative ale mai multor Țări s-au 
concretizat în zilele acestea în schim
bările survenite în regulamentul inter
național de ‘ lupte. Secția tehnică a 
F.l.L.A. a remis și federației noastre 
de specialitate noul regulament, care 
a intrat în vigoare de la 15 august 
a.c.

In primul rînd semnalăm scăderea 
duratei de luptă de la 12 minute la 
10 minute, atît pentru seniori cit și 
pentru juniori. Din cele patru reprize 
existente pînă acum (6-2-2-S) nu au 
rămas decît două reprize dc cite 5 mi
nute de luptă în picioare; O noutate 
care va duce desigur la dinamizarea 
întîlnirilor este pauza de un minut 
ce se acordă între aceste reprize. Eli
minarea celor două reprize obligatorii 
de parter va avea desigur consecințe 
însemnate asupra pregătirii sportivilor 
noștri. Se știe că majoritatea celor 
care participau la campionatele repu-

blicane individuale și la campionatele 
pe echipe întrebuințau din plin cele 
două minute de atac și celelalte două 
minute de apărare In momentul de 
față aceste procedee, la lupta de jos, 
nu mai pot fi întrebuința ie decît în 
foarte mică măsură, și anume, atunci 
cînd unul din concurenți reușește să-și 
fixeze adversarul la saltea și să exe
cute imediat procedeul respectiv. Dis
pariția obligativității păstrării gărzii 
reglementare de la parter va dinamiza 
pe de o parte întîinirile, iar pe de altă 
parte va obliga pe sportivi să aplice 
cit mai multe procedee la lupta din 
picioare. O dată, mai mult, ca oricînd, 
ridicăm din nou problema pregătirii 
sportivilor în spiritul obținerii unei 
victorii cit mai clare, adică la tuș. 
Lupta din picioare permite mult mai 
mult ca cea de la parter inițierea și 
finalizarea unor procedee care duc la 
victoria prin tuș.

Pentru a obișnui pe sportivi cu ce
rințele noului regulament se impune 
organizarea cît mai grabnică a unor 
competiții pe plan local, sau între 
orașe și regiuni apropiate.

Noile categorii de greutate comuni
cate de F.l.L.A. sînt următoarele: 
categoria muscă — pînă la 52 kg.; 
cocoș — pînă la 57 kg. ; pană — 
pînă la 63 kg. ; ușoară — pînă la 70 
kg.; semimijlocie — pînă la 78 kg.; 
mijlocie — pînă la 87 kg. ; semigrea
— pînă la 97 kg.; grea — peste 97 
kg-

Biroul F.R.L. a 
campionatului republican de lupte pe 
echipe, să se desfășoare la lupte li
bere la următoarele cinci categorii! 
de greutate : cocoș — 57 kg., pană — 
63 kg., ușoară — 70 kg., semimijlocie
— 78 kg și semigrea — 97 kg.

De asemenea, s-au modificat cate
goriile de greutate pentru juniori. Cele 
10 calegorii de greutate sînt urmă
toarele : muscă — pînă la 49 kg.; 
cocoș — pînă la 52 kg.; pană — pînă 
la 55 kg.; semiușoară — pînă la 59 
kg. ; ușoară — pînă la 63 kg.; semi
mijlocie — pînă la 68 kg.; mijlocie
— pînă la 73 kg.; mijlocie mare — 
pînă la 79 kg. ; semigrea — pînă la 
85 de kg. și grea — peste 85 de kg.

O. B

Veliștii de la „Metalul 23 Angus

au ciștigat toate titlurile 
de campioni la iahting

hotărît ca returul

CONSTANȚA, 18 (prin telefon). 
Infruntînd vremea cu totul neprielni 
veliștii și-au disputat cu marc ard 
re șansele

La clasa star, pe primul loc 
clasat echipajul Gh. Lungu—Ion Z: 
fir („Metalul 23 August"), cu pun» 
jul de 4.383 (1, 3, 1, 1). Întrece 
de la clasa snipe au dat cîștig 
cauză cuplului Victor Geles—Tra
Doctor („Metalul 23 August"), cu 3. 
p (2, 3, 2, 3). Tot sportivii de la 1 
talul, Mircea Dimitriu—Petre Svob 
au cucerit victoria și la clasa fit 
4.743 p (2, 5, 1, 3).

Concursul clasa F. D. organizat 
comisia locală de canotaj s-a inch 
cu succesul echipajului Ion Alex 
dru—Nicolae Zama (Dinamo Const 
ța) cu 1.808 p.

C. GOLDENBERG, cor



ÎNAINTEA PRIMEI ETAPE... IN PRAGUL NOULUI CAMPIONAT 
AL CATEGORIEI A DE FOTBAL

Prima etapă ! Pregătiri, emoții, speranțe printre jucătorii celor 14 echipe 
nerăbdare și interes deosebit printre spectatori care se pregătesc să 
reia locurile în tribune, dornici să asiste la jocuri bune. Și miine 

aproape că nu există meci care să nu promită acest lucru. Fiecare stîrnește 
un viu interes, dar mai ales C.C.A. — Petrolul și St. roșu — Știința Cluj. 
Cu multă curiozitate este așteptat debutul noilor promovate.

Iată citeva amănunte în legătură 
cu ultimele pregătiri ale echipelor.

C.C.A. — PETROLUL (arbitru: I. 
Ritter-Timișoara).

C.C.A. s-a antrenat joi cu echipa sa 
de tineret. Iată formația probabilă 
pentru mîine: Voinesctt-Zavoda II, Co- 
jocaru, Ivănescu-Jenei, Bone-Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Crișan, 
Raksi.

Petrolul și-a încheiat pregătirile la 
Vălenii de Munte, unde a jucat — cu 
ambele formații — cu echipe regionale. 
In prima echipă a folosit pe Sfetcu, 
Pahonțu, Pal, Fronea, Giurea, Tabar- 
cea, Marin Marcel, Zaharia, Badea, 
Dridea, Voinea, A. Munteanu, Bontaș. 
Alți trei jucători (Neacșu, Cepolschi, 
Florea) au jucat în formația de tineret. 
Antrenorii nu au definitivat încă -for
mațiile pentru duminică.

' ROȘU BRAȘOV — ȘTIINȚA 
CLUJ (arb.: M. Popa-București).

In ciuda ploii care a căzut joi, St. 
roșu a susținut un ultim joc de verifi
care in compania formației sale de ti
neret: 2—2 (1—1). Terenul greu, alu
necos nu a împiedicat pe jucători să 
acționeze în viteză și să tragă des la 
poartă. In ce privește formația pen
tru duminică, antrenorul S. Ploieștean:! 
nu s-a fixat încă. (C. GRUIA, coresp. 
reg.).

La Cluj, Știința și-a continuat pre
gătirile după înapoierea din turneul în 
Iugoslavia. Duminică va alinia proba
bil următoarea formație: Nicoară- 
Kromely, Georgescu, Cîmpeanu-Petru 
Emil, Popescu-Ivansuc, Marcu, Mate- 
ianu, Suciu (Gane), Moldovan. Vor
bind despre noul campionat, jucătorul 
Popescu ne-a spus: „Doresc ca toate 
echipele să practice un fotbal de ca
litate, creînd astfel condițiuni de afir
mare a fotbalului nostru" (V. CA- 
COVEANU, coresp.).

DINAMO PITEȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI (arb.: Z. Drăghici-Con- 
stanța).

Și Dinamo București s-a antrenat joi

Știri, rezultate
PRECIZĂRI IN LEGĂTURA 

CU CAMPIONATUL

— Fiecare echipă participantă la cam
pionatul categoriei A și de tineret este 
obligată ca în lotul de 24 de jucători 
să aibă 7 sub 23 de ani (născuți în 1938 
sau în anii următori). Acești 7 jucători 
pot fi folosiți, după necesități, în echipa 
de A sau în aceea de tineret.

— In deschidere la jocurile de tine
ret, la ora 14.15, se vor organiza me- 
eiuri de copii (pitici). Sarcina aceasta 
revine comisiilor locale de fotbal și 
echipelor organizatoare.

— Incepînd din etapa a Il-a, arbi
trii meciurilor de tineret vor fi delegați 
din orașele unde se dispută aceste 
jocuri. Colegiul central are datoria să 
alcătuiască un lot de arbitri tineri, cu 
perspectivă, care — conducînd partide 
de tineret — să se „rodeze", cîștigînd 
în experiență.

— La partidele de tineret haremurile 
de arbitraj sînt aceleași ca la categoria 
B.

— Prețurile biletelor la cuplajele de 
A și tineret sînt aceleași ca la cuplajele 
de A cu B.

• Ultima restantă din etapa optimilor 
de finală ale Cupei R.P.R., Rapid—Pe
trolul, se va disputa la Constanta la 30 
august.

• Biletele pentru jocurile C.C.A.— 
Petrolul și Rapid—Minerul s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite.

• Miine se dispută la Istanbul, în 
cadrul turneului balcanic, partida (tur) 
dintre Fenerbahce si Partizan Tirana. 
Intîlnirea va fi arbitrată de Gh. Osiac. 
la centru. St. Mataizer si Al. Toth, la 
tușă.

• Miercuri. Arieșul Turda a dispuș 
— pe teren propriu - de C.S.M. Medias 
cu 4-0 (3-0). Au marcat ; Husar, Bălutu, 
Găbudean și Pantea. Oancea (C.S.M.) a 
ratat un li m. (I. Pataki, coresp.).

• Chimia Govora—Petrolul reg. Olte
nia 4-0 (2-0). Au marcat : Mihăilescu 
(2). Teodorescu și Anescu. (D. Roșianu, 
coresp.). 

la două porți, jucînd cîte o repriză cu 
Dinamo I și echipa de tineret. Majo
ritatea timpului a fost întrebuințată 
formația: Datcu-Popa, Nunweiller III, 
Ivan- V. Alexandru, Constantinescu- 
Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Țîrcovnicu, 
David, care probabil va juca și mîine.

Fotbaliștii piteșteni s-au pregătit cu 
multă atenție pentru debutul în prima 
categorie. Ei speră să reediteze com
portarea din partida amicală cu Rapid. 
Formația va fi probabil aceea din pri
ma parte a meciului jucat recent la 
București.

RAPID—MINERUL LUPENI (arb.: 
C. Denghel-Ploiești).

Minerul a făcut ultimul antrenament 
mai intens miercuri, jucînd la Timi
șoara cu C.F.R. Echipa timișoreană a 
cîștigat cu 5—3 (2—1). Au marcat: 
Fodor, Surdan, Bălan și Dragoș (2— 
unul din 11 m) pentru C.F.R., Turcan, 
(2) și Creiniceanu pentru Minerul. 
Jocul a fost frumos. (AL. GROS, coresp. 
reg.).

Pregătirile Rapidului au continuat joi, 
cu toată ploaia care a căzut tot timpul. 
Rapid a jucat cu Metalul „23 August". 
Scor final: 3—1 (1—0); punctele ati 
fost marcate de Georgescu, Ozon, C. 
Ionescu și, respectiv, Roman. Terenul 
acoperit cu apă a stînjenit foarte mult 
jucătorii în execuțiile tehnice. Dumi
nică, Rapid va alinia probabil forma
ția: Dungu-Greavu, Motroc, Macri- 
Neacșu, Koszka-Kraus, Ozon, I. Io
nescu, Georgescu, C. Ionescu.

JIUL PETROȘANI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (arb.: O. Comșa-Craiova).

La ultima verificare, joi, Jiul a în
trecut cu 4—1 (2—0) echipa sa de ti
neret (au marcat: Ciurdărescu 2, Ga
bor și Crăciun, respectiv Sardi). For
mația nu a fost încă alcătuită. (ST. 
BALOIU, coresp.

Progresul va prezenta mîine aceeași 
formație cu care a dispus duminica 
trecută de Dinamo Bacău cu 5—1 in 
cadrul Cupei R.P.R. De altfel, această 
echipă a făcut joi un antrenament în 
compania formației Abatorul. Din cau
za ploii, meciul n-a durat decît o re
priză (scor: 3—0).

DINAMO BACAU — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (arb.: M. Cruțescu).

Fotbaliștii băcăoani au jucat joi cu 
Dinamo Obor, terminînd ia egalitate: 
1—1 (1—0). Au marcat: Gram (DB) 
și Niculescu (DO). Echipa din Bacău 
s-a comportat pe linia ultimelor par
tide. Jucătorii au arătat o pregătire 
inegală. Formația pentru duminică nu 
a fost încă alcătuită.

Echipa studenților timișoreni a ple
cat ieri cu autocarul la Bacău, unde 
va juca probabil în formația: Curcan 
(Paîn)-Georgescu, Țtircan, Jenei-Pe- 
tescu, Tănase-Igna, R. Lazăr, Mano- 
lache, Vîlcov, Mițaru (Gîrleanu). Joi, 
Știința a terminat la egalitate cu C.S-M. 
Reșița: 3—3 (3—2). Au marcat: Vîl
cov, R. Lazăr și Mițaru, respectiv Pe- 
trașcu și Varga (2). (P. VESELIN, 
coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — U.T.A. 
(arb.: G. Pop-Brașov).

Metalul nu și-a anunțat încă for
mația pentru acest meci. Lotul său 
de jucători a fost completat cu Al. 
Lazăr, Chiriță și Petrescu.

' U.T.A. a susținut joi revanșa cu 
C;S.M. Crișana. De data aceasta texti- 
iiștii au cîștigat cu 4—2 (2—I). Au 
marcat: Țîrlea, Floruț, Sasu și Czako, 
respectiv Szakacs I (2). U.T.A. a ali
niat echipa : Coman (Faur)-Sziics 
(Neamțu), Băcuț II, Seres-Szakacs, 
Capaș-Sasu, Mețcas, Țîrlea, Floruț, 
Czako. (ȘT. lACOB, coresp ).

Echipele de tineret la start <
Mîine, o dată cu primele meciuri ale 

noului campionat al categoriei A va 
începe și întrecerea echipelor de tine
ret (rezerve), care se va desfășura pa
ralel cu cea mai importantă competiție 
a fotbalului nostru.

Scopul acestui campionat, care asi
gura o treaptă intermediară de pregă
tire și joc pentru o serie de elemente 
tinere, nu trebuie uitat nici un moment 
de echipe și antrenori. El este menit 
să contribuie la pregătirea unul număr 
important de tineri fotbaliști la un ni
vel competițional superior, îmbunătă
țind calitativ și lărgind astfel loturile 
echipelor de primă categorie. Campio
natul de tineret (rezerve) dă posibili
tatea, pe de o parte, să se mențină

(Urmare din pag. 1)
O contribuție mal activă au avut 

secțiile de fotbal ale cluburilor și aso
ciațiilor respective, verigi de bază ale 
fotbalului nostru. De fapt, munca din 
cluburi și asociații, desfășurată temei
nic, exigent, la nivel superior, este cea 
care asigură progresul. De aceea, pla
nul de măsuri se adresează în primul 
rînd secțiilor de fotbal. Secțiile de fot
bal, cu toate lipsurile care mai există, 
au început să fie mai bine organizate, 
mai active.

Antrenorii au dovedit mai multă au
toritate și exigență în munca de edu
cație și antrenament, mai multă pre
ocupare pentru obiectivele majore ale 
fotbalului.

Problema educației a continuat să 
stea în centrul preocupărilor secțiilor 
de fotbal. Jucătorii au fost încadrați 
în forme de învățămînt politic au 
lost îndrumați să-și completeze stu
diile. Comportarea pe teren a fost mai 
bună, majoritatea meciurilor desfășu- 
rîndu-se intr-o notă de sportivitate.

Procesul de instruire, calitatea și 
conținutul lui au fost privite cu mai 
multă exigență, realizîndu-se îmbună
tățiri însemnate. Volumul și durata 
antrenamentelor au crescut la toate e- 
chipele, mijloacele de pregătire au 
devenit mai variate, aparatele ajută
toare au început să-și capete prețuirea 
cuvenită. In general pregătirea indivi
duală și de ansamblu a mai crescut.

Federația a exercitat o îndrumare și 
un control mai intens ca în alți ani. 
Antrenorii federali s-au deplasat pe 
teren pentru a urmări, timp mai în
delungat, munca de instruire la echipe, 
dînd îndrumările necesare și ajutînd în 
felul acesta pe antrenorii echipelor. A- 
nalizele periodice din timpul campio
natului, cursurile de perfecționare de 
antrenori și arbitri, precum și deleg i- 
rea unor observatori mai competenți 
la jocurile de campionat au constituit, 
de asemenea, forme noi de ajutor și 
stimulare a activității secțiilor de fot
bal. La aceasta se adaugă și perfec
tarea unui număr de jocuri internațio
nale intercluburi mai mare decît în 
trecut, ceea ce a înlesnit un contact 
mai strîns cu fotbalul din alte țări, 
îmbunătățiri s-au constatat și în ceea 
ce privește sistemul de delegări de 
arbitri, precum și în lărgirea corpului 
de arbitri prin promovarea unei serii 
de elemente tinere, valoroase.

Ce așteptăm de Ia noul campionat ?
Desigur că întărirea și dezvoltarea 

realizărilor de pînă acum. Pentru a- 
ceasta însă este absolut necesar să 
fie lichidate cît mai repede lipsurile 
care au existat în activitatea fotba
listică în sezonul trecut. Enumerînd, 
în rîndurile ce urmează, principalele 
sarcini care trebuie rezolvate în cursul 
noului campionat, le legăm firește de 
aceste lipsuri.

In primul rînd trebuie să se dea și 
mai multă atenție muncii educative. 
Sarcina aceasta revine în principal 
consiliilor cluburilor și asociațiilor, sec
țiilor de fotbal și antrenorilor. Este 
necesar să se întărească spiritul de 
disciplină și răspundere față de pro
ducție, antrenamente și meciuri, să se 
dovedească o preocupare permanentă 
și multilaterală față de ridicarea 
nivelului politic-ideologic și profesio
nal al jucătorilor, de creșterea conști
inței lor cetățenești.

Considerăm că lecțiile politice și con
ferințele cu sportivii nu epuizează pro
blema muncii educative. Este necesar 
să se desfășoare o muncă educativă 
multilaterală, permanentă. Mai sînt 
insă cluburi in care s-a manifestat o 
inadmisibilă lipsă de exigență față de 
abaterile jucătorilor, tolerîndu-le lipsu
rile în activitatea din producție, la 
antrenamente sau în viața personală. 
Conducerile unor secții de fotbal au 
alunecat pe panta periculoasă a com
promisurilor, închizînd ochii la tot fe
lul de abateri, pe considerentul că ju
cătorii respectivi ar fi, chipurile, in
dispensabili. In schimb, cînd le pleacă 
un jucător, își aduc aminte de toate 
lipsurile lui, deși pînă atunci n-au 
ridicat nici un deget, nu au făcut ni
mic ca să-l educe, să-l facă să meargă

continuu în joc sportivii care nu sint 
folosiți în prima echipă, iar pe de altă 
parte să fie rodați jucătorii tineri care 
încă nu au pregătirea corespunzătoare 
cerințelor unor meciuri de categoria A. 
în sfîrșit, prin acest campionat se creea
ză condiții de instruire și joc la nivel 
superior pentru iuniorii proprii valo
roși, care trebuie să alcătuiască nu
cleul formațiilor de tineret.

Campionatul de tineret (rezerve) nu 
este un scop în sine, ci un mijloc efica
ce de instruire. Și acest lucru trebuie 
avut în vedere permanent. Numai ast
fel pot asigura secțiile de fotbal succes 
deplin unei competiții necesare în fot
balul nostru. 

pe drumul cel bun (C.S.M.S. Iași, Cor- 
vinul Hunedoara, C.S.M. Baia Mare 
etc.). Cele arătate mai sus trebuie 
puse în legătură și cu faptul că, în 
ciuda măsurilor luate, în unele secții 
de fotbal mai sînt elemente necores
punzătoare, a căror prezență nu face 
decît rău activității fotbalistice și care 
trebuie neapărat îndepărtate.

In secțiile de fotbal trebuie creată 
o astfel de opinie, incit jucătorii să 
înțeleagă că nu-și au locul în echipă 
dacă nu se încadrează într-o disciplină 
perfectă, dacă nu respectă normele 
vieții sportive, dacă nu dovedesc ata
șament față de clubul lor și respect 
față de spectatori.

In munca de educare a sportivilor, 
conducerile secțiilor de fotbal au da
toria să ceară sprijinul organizațiilor 
de partid, sindicale și U.TJW., al căror 
ajutor prețios este de cea mai mare 
importanță.

Procedîndu-se astfel, munca de in
struire cu jucătorii va deveni mai rod
nică, antrenamentele se vor desfășura 
la nivelul cerințelor actuale, trăsăturile 
orientării vor fi realizate integral. Un 
sprijin serios poate și trebuie să vină 
din partea federației. Comisia de dis
ciplină, care în campionatul trecut a 
manifestat uneori îngăduință față de 
abaterile unor jucători din prima ca
tegorie, va trebui să aibă o atitudine 
mai fermă, să dovedească consecvență 
în aprecierea și sancționarea infrac
țiunilor din timpul meciurilor.

Procesul de instruire trebuie să se 
desfășoare in continuare in condițiile 
unei exigențe sporite din partea antre
norilor și conducerilor secțiilor de fot
bal, iar obiectivele instruirii urmărite 
cu multă perseverență, pînă ia deplina 
lor realizare. Pentru că au fost echipe 
ca St. roșu, U.T.A. și Petrolul, de pil
dă, care s-au mulțumit cu ceea ce 
au realizat la un moment dat și nu au 
mai insistat în continuare. Antrenorii 
nu se pot plînge că nu au la dispo
ziție materialul metodic și documentar 
necesar. La cursul de perfecționare de 
la Poiana Cîmpina au fost reluate în 
discuție și lămurite toate problemele 
legate de principiile metodicii moderne 
de antrenament, în vederea realizării 
integrale a trăsăturilor orientării de 
joc. Deci, ei au posibilitatea acum să 
înlăture lipsurile constatate în instruire 
în sezonul trecut

Sarcina principală, care trebuie în
deplinită în cursul noului campionat, 
este perfecționarea pregătirii indivi
duale și de ansamblu și prin aceasta 
realizarea unui salt valoric efectiv, ob
ținerea calității in fotbal. Iar în sport 
după cum se știe, performanțele nu 
vin de la sine, ci sint rodul unei munci 
îndelungate, neobosite. Cu cit va fi 
mai mare efortul depus la antrena
mente, cu atit va fi mai ușor de răs
puns la eforturile cerute în meciuri. 
De acest principiu nu s-a ținut seamă 
la unele echipe, cum este Știința Cluj, 
care a ajuns „o echipă de o repriză", 
slăbind vizibil în a doua parte a jocu
lui. Ce a arătat acest lucru altceva 
decît lipsă de exigență față de munca 
de pregătire ?

De aceea, nici antrenorii și nici ju
cătorii nu trebuie să se sperie de vo
lumul mare de muncă, de durata și 
intensitatea sporită a antrenamentelor, 
cum s-a întimplat pe alocuri în cam
pionatul trecut, cu efecte negative asu
pra gradului de pregătire a jucători
lor și, deci, asupra nivelului de joc. 
Au fost cazuri cînd unii jucători (Dinu- 
lescu, Mateianu, Constantin etc.) s-au 
sustras de la efortul cerut în pregăti
re. Asemenea jucători privesc, uneori, 
antrenamentele ca pe o povară și nu ca 
un mijloc absolut necesar pentru creș
terea măiestriei. sportive. Ne întrebăm 
cum au putut antrenorii lor să tolereze 
o astfel de mentalitate la sportivii 
fruntași ? Volumul intens de muncă — 
cerință de bază a metodicii mc.!erne 
— trebuie menținut, iar conținutul me
reu îmbogățit Antrenorii trebuie să 
pună accent pc eliminarea deficiențelor 
tehnice individuale ale jucătorilor. Și 
sînt multe de rezolvat în această di
recție. Numai un singur exemplu: lo
vitura de colț (cornerul) a încetat să 
mai reprezinte un moment critic pentru 
echipă în apărare, deoarece ea este de 
regulă prost executată, uneori merginJ 
direct în spatele porții V Și aceasta s-a 
ccstatat chiar Ia jucători consacrați 
(Tătaru, Frățilă, David etc.) Aceasta 
dovedește că problema repetărilor... re
petate nu este privită cu toată seriozi
tatea și jucătorii merg mai departe cu 
astfel de deficiențe. De altfel, nici a- 
paratcle ajutătoare nu sînt folosite 
la maximum. Fără îndoială că proce
sul de instruire nu se rezumă la apa
rate și că acestea nu pot face „mi
nuni". Dar aparatele ajutătoare sînt 
absolut necesare în pregătirea jucăto
rilor noștri, pentru corectarea și per
fecționarea deprinderilor tehnice. De 
asemenea, jocurile-școală nu sînt 
încă privite ia nivelul impor

tanței și scopului lor. Antrenorii 
— fără excepție — nu urmăresc apli-, 
carea ideilor sau combinațiilor tactice 
în jocurile-școală, ceea ce constituie o 
serioasă greșeală. Să nu se uite nici 
un moment că in asemenea jocuri ma
nevrele tactice, ideea tactică a unei 
echipe trebuie urmărită in mod conștient 
și repetată pină la perfecționare este o 
condiție de bază a realizării unui joc 
de calitate. Nu s-a făcut așa și de 
aceea în campionatul trecut accelera-, 
rea ritmului de joc în fazele de fina
lizare și depășirea apărărilor prin 
„pase în triunghi" nu au găsit o re
zolvare corespunzătoare la nici o e- 
chipă.

Numai muncindu-se în spiritul celor 
de mai sus echipele vor putea oferi in 
campionat în mod constant jocuri bune, 
meciuri purtate în ritm variat dar sus
ținut nu o singură repriză, cum s-a 
întimplat de atîtea ori în sezonul tre- 
cut, ci timp de 90 de minute, pînă la 
fluierul final al arbitrului, indiferent 
de scor.

O contribuție importantă la îmbu
nătățirea activității fotbalistice aș
teptăm din partea arbitrilor. De felul 
cum conduc ei meciurile depind în 
mare măsură rezultatele muncii antre
norilor și jucătorilor, eforturile acesto
ra spre un joc de calitate. în cam
pionatul trecut au mai fost cazuri cînd 
arbitrii au șovăit (Al. Toth-Oradea, St. 
Nicolau-Constanța, Gh. Osiac-Timî-' 
șoara, A. Macovei-Bacău), nu au in-' 
iervenit destul de energic pentru a 
curma jocul dur al unor jucători, nu’ 
au avut fermitatea necesară pentru a 
aplica sancțiunile cuvenite. La cursul 
de la Poiana Brașov s-a precizat în' 
mod clar drumul pe care trebuie să 
meargă arbitrii. Poate că prin exigența 
lor ei vor stîrni — la început și pe 
alocuri — comentarii contradictorii. Dar 
ei nu trebuie să ezite nici un moment 
să meargă pe linia unui arbitraj uni
tar, consecvent, plin de exigență. Nu
mai așa vor servi intercisele superioare 
ale fotbalului nostru.

Pentru buna desfășurare a activității 
competiționale se impune ca federația 
să-și întărească în continuare munca 
de îndrumare și control. De asemenea 
forul de specialitate trebuie să facă 
totul pentru a asigura regularitatea 
campionatului, realizind o deplină ar
monizare a calendarului intern cu cel 
internațional.

★
începe un nou campionat. El trebuie 

să marcheze un nou pas înainte, după 
începutul promițător pe care ni l-a ofe
rit campionatul trecut Oamenii muncii, 
care iubesc atît de mult acest sport, 
așteaptă cu nerăbdare și interes rein
trarea echipelor noastre fruntașe. Ei 
vor să vadă întreceri pasionante, des
fășurate într-o notă de deplină spor
tivitate și la un ridicat nivelul tehnic. 
Iar creșterea aceasta calitativă se va 
reflecta cel mai bine în viitoarele me
ciuri internaționale. în care fotbaliștii 
noștri trebuie să aibă comportări bune 
și să obțină rezultate de prestigiu, la 
înălțimea performanțelor reușite în alte 
sporturi.

Fotbalul nostru are toate condițiile 
pentru a progresa. Există baza mate
rială, există cadre tehnice calificate, 
există jucători talentați. Prin munca 
și efortul colectiv al tuturor factorilor 
care participă la activitatea fotbalistică 
poate fi atins obiectivul nr. 1: ridica
rea calității fotbalului.

Urăm succes deplin ediției 1961—62 
a campionatului republican I
---------------- --------------- 4

Vă reamintim...
Acum, în ajunul începerii campio

natului, găsim interesant să reamin
tim conducerilor secțiilor de fotbal, 
antrenorilor, arbitrilor și spectatorilor 
cîteva amănunte de regulament in le
gătură cu schimbarea jucătorilor în 
timpul meciurilor :

• Fiecare echipă are dreptul să 
schimbe doi jucători, portarul și unul 
de cimp, tot timpul jocului, cu două 
din cele trei rezerve trecute înainte 
de meci în raportul de arbitru.

• Schimbarea portarului sau a ju
cătorului de cimp nu poate îi făcută 
decît o singură dată De exemplu, un 
portar sau un înaintaș care s-a acci
dentat și a lost înlocuit din această 
cauză nu mai poate reintra în joc.

• Un jucător (portarul sau unul de 
cimp) nu va putea intra in joc, înlo
cuind un titular, pentru a apăra o lo
vitură de la 11 m sau pentru a exe
cuta un 11 m.

• Portarul poate fi schimbat nu
mai cu portarul de rezervă, iar jucă
torul de cimp numai de una din cele 
două rezerve notate in raportul de 
arbitru.



A X-a ediție a „Turului ciclist al R. P. Romine** 
® Au luat ființă comisii iacale de organizare ® Sosirile pe 
stadioane vor avea loc în cadrul unor manifestații sportive 

complexe @ La start se vor prezenta 12 sau 13 echipe

■■

Romine" va 
din regiunile 
unor condiții 
acestei com- 

au 
în afara comisiei centrale

„Turul ciclist al R. P. 
străbate anul acesta 11 
țării. Pentru asigurarea 
optime de desfășurare a 
petiții internaționale de amploare 
luat ființă, 
de organizare, comisii locale de orga
nizare ni orașele capăt de etapă. Ca 
și in anii trecuți sosirile vor avea loc 
pe stadioane. Cicliștii vor îi așteptați 
de pionieri care ii vor conduce spre 
locul de cazare

Sosirile din etapele „Turului ciclist 
a1 R. P. R cmine" vor fi insoțite de 
adevăraie sărbători sportive. Pe sta
dioane vor avea ioc meciuri de fotbal, 
demonstrații de rnotocliclism, con
cursuri atletice etc. Solemnitatea de 
start se va face în centrul orașelor, 
unnind ca startul tehnic să aibă loc 
— ca și in anii trecuți — la marginea

i

(affljiionalclc internaționale ale R. P. Romîne

Sportivi din R. P. Ungară, Mia, Finlanda
și Franța ia startul întrecerilor

Zilele acestea, pe adresa comisiei de 
organizare a Campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P. Romîne, an 
venit alte telegrame de înscriere. Ast
fel, R.P. UNGARA va fi reprezentată 
de un ’ 
Istvan 
daliei 
1960), 
tale ), 
disc), 
obstacole), Janos Miskc.i, (4.42 
prăjină), Ol ga Kazi 
la 800 m etc.

Din ITALIA vor veni 10 atleți în frun
te cu cunoscutul alergător Salvatore. Mo
rale (50,5 sec. pe 400 mg în acest sezon). 
Vor mai face deplasarea Ncreo Svara 
(14,0 sec pe 110 mg), Elio Catola (51,8 
sec pe 400 mg), Pierluigi Gatti (15,66 m 
la triplu) etc. Reținut de interese pro-

jesi oaale, Berruti nu va putea concura la 
București și probabil nici la Universiada 
de la Solia.

CaiE|?ionatul rep»blic-an tie fond

orașelor. După fiecare etapă liderului 
ii va fi conferit „tricoul galben".

Comisia de organizare a trimis in
vitații de participare la „Turul ciclist 
al R. P. Romîne" următoarelor cluburi 
sportive : Dinamo, C.C.A., Flacăra ro
șie și Olimpia Brașov. De asemenea 
a fost invitată o echipă a asociației 
sportive Combinatul Poligrafic Bucu
rești. Astfel la ediția a X-a vor parti
cipa 12 sau 13 echipe (Franța, Olan
da, R. D. Germană, Danemarca, R. P. 
Polonă. R.P.P. Iugoslavia, R. P. Ro- 
mînă, Dinamo, C.C.A., Flacăra roșie. 
Olimpia Brașov, C.P.B. și probabil re
prezentativa R. P. Ungare).

Federația de specialitate din R. D. 
Germană a transmis Comisiei de “ 
ganizare a celei de a X-a ediții 
biliare a „Turului ciclist al R. P. 
mine" numele alergătorilor care 
pregătesc pentru a forma echipa 
R.D.G. care va lua startul la 10 sep
tembrie: Muller, Grunzig, Briining, 
Kellerman, Hoffman, Schober, Hârtel 
și Kaminski.

Or- 
ju- 

Ro- 
se

lot valoros de atleți în frunte cu 
Rozsavblgyi — cîștigătorul me~ 

de bronz la 1.501) m (J.O. din 
Vilmos Varju (18,44 m la greu- 
Jozsef Szecsenyi (58,71 m la 

Attila Simon (8:43,6 pe 3.000 m 
m la 

— finalistă olimpică

Dintre atleții finlandezi cei mai cunos- 
cuți pe plan internațional sînt săritorii 
Per-Olof Janasson (4,45 m’la prăjiriă) 
și Otti-Pekka llartikainen (7,53 in la 
lungime).

Federația franceză a desemnat lotul 
atleților care vor veni lg „internaționale". 
Din delegație fac parte trei recordmani 
ai Franței : atletul de culoare Pierre 
William (16.00 m la triplu), Michel 
Maquct (83,36 m la suliță) și Pierre 
Alard (53,69 m la disc) și afli atleți 
renumiți ca Jean Clausse (1.500 m), 
Iundt (800 m), Paul Gcncvay (100 m 
și 200 m). Din delegație vor mai face 
parte încă doi atleți al căror nume nu. 
ne-a fost comunicat pînă la această oră.

O ROUĂ ÎNTRECEREIKTERNATÎOHALÂ

A RADIOAMATORILOR
Astă-seară, la ora 24 (ora locală) va 

începe o mare întrecere internaționa
lă a radioamatorilor noștri, YO CON
TEST - 1961, inițiată de. către radio- 
clubul central R.P.R., și care va dura 
12 ore. La această întrecere partici
pa radioamatori din U.R.S.S., Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia și 
Romînia. întrecerea se va desfășura nu
mai în telegrafie. Radioclubul central 
R.P.R. (indicativ YO 3 KAA) va tran
smite cu acest prilej un mesaj tuturor 
participantelor. La concursul de anul 
trecut au participat aproape 500 de sta
ții iar anul acesta, după toate probabi
litățile, această cifră va fi cu mult 
depășită.

La sfîrșit de săptămînă
ÎN CAPăTALÂ

AZI

Un debut
Selecționata de tineret a țării noas

tre a susținut săptămînă trecută, la 
Galați și București, două intîlniri prie
tenești în compania „speranțelor" rug- 
biultii polonez. A fost un print examen 
de verificare a potențialului tinerilor 
noștri rugbiști, un examen reușit.

Mai presus de cele două victorii 
obținute, rugbiștii din lotul nostru de 
tineret au arătat, în primul rînd, o 
maturitate remarcabilă. Mulți dintre ei 
s-au comportat foarte aproape de va
loarea titularilor reprezentativei de se
niori. Cauza își are explicația în faptul 
că, deși foarte tineri, jucători ca Teo- 
dorescu, Coravu, Dăscălescu, Gh. Stoi
ca, Dragomir, Chirică, Vasilescu 
ș_a. au fost promovați cu mult curaj 
în echipe care activează în campio- 
natul republican. Experiența acumulată 
in cadrul unor jocuri din campionat

Comisia de specialitate a orașului 
București organizează mîine pe cir
cuitul din calea Văcărești, etapa oră
șenească a campionatului republican 
de fond. Iată programul : avansați’ 
120 km; juniori categoria I 60 km; 
juniori cat. a II-a 40 km. Primul start 
se dă la ora 8,30.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE AEROMODELE

Circuitul
regiunii Crișana
ORADEA 18 (prin telefon). Etapa 

IlI-a a circuitului regiunii Crișana 
fost împărțită în două semietape. Joi 
dimineață s-a desfășurat semietapa 
contra cronometru pe echipe Oradea— 
Aleșd (34 km). Pe primul Ioc s-a cla
sat formația Voința Ploiești cu 51:35. 
După-amiază a avut loc semietaDa a 
II-a (în bloc) pe ruta Aleșd—Ghegbie— 
Oradea (59 km). Locul I a fost ocupat 
de alergătorul N. Ghinea (Voința Plo
iești) cu timpul de 1 h 40:50. In cla
samentul general individual conduce 
Gh. Moldovan (Voința Ploiești) cu 6 h 
50:40, iar în cel pe echipe Voința 
București cu 20 h 45:12.

a 
a motor de cauciuc 50 gr. 

(Mureș-Autonomă Ma- 
campion R.P.R., 2. Al-

1LIE GHIȘA — coresp.

Intre 13 și 15 august s-au disputat 
la Iași campionatele republicane de 
aeromodele. întrecerile au suscitat un 
interes deosebit și s-au desfășurat la 
un nivel superior altor ediții.

Iată rezultatele înregistrate :
Planoare A 2: 1. Dumitru Cornicl 

(Iași) 813 p., campion R.P.R., 2. Pavel 
Tonta (Iași) 789 p., 3. Ion Șerban 
(Buc.) 785 p.

Propulsoare,
1. Otto Hintz 
ghiară) 900 p.,
bert Bedo (Mureș-Autonomă Maghia
ră) 847 p.; 3. Eugen Tdrbk (Crișana) 
836 p.

Motomodele 2,5 cmc: 1. Otto Hintz 
(Mureș-Autonomă Maghiară) 788 p., 
campion R.P.R., 2. Petre Siegel (Mu
reș-Autonomă Maghiară) 754 p., X 
Ștefan Purice (Buc.) 739 p.

Aeromodele captive, viteză: 1. Ti- 
beriu Rakosi (Cluj) 141^732 km/h, cam
pion R.P.R., 2. Elena Purice (Buc.) 
137,931 km/h, 3. Viorel Marcu (Iași) 
127,659 km/h.

JULIETA NAMIAN, CAMPIOANA A CAPITALEI
Azi are loc fina’a Țiriac-Năstase

zileiCea mai interesantă partidă a ___
de ieri din campionatul Capitalei a 
fost desigur finala de simplu feminin, 
Julieta Namian—Mina Ilina. După 
schimburi foarte disputate de mingi, 
victoria a revenit în două seturi (6-3, 
6-4) Julietei Namian (Progresul) care 
adaugă la titlul. ei de campioană re
publicană și pe cel de cea mai bună 
tenismană bucureșteană. In întîlnirea 
de vineri, Julieta Namian a folosit o 
gamă variată de lovituri (atacuri și 
retururi prompte), imprimînd o cir
culație rapidă mingilor. Este drept că 
adversara ei, Mina Ilina (Dinamo) 
a acuzat continuu dureri la un picior, 
fapt care a impiedicat-o deseori să a-

jungă mingile, totuși și așa. Mina 
Ilina a reușit să dea o replică destul 
de hotărîtă jucătoarei din față.

In ceea ce privește organizarea me
ciurilor de ieri, ea nu a fost bine a- 
sigurată. Ora începerii a întîrziat cu 
30 de minute, iar programul a fost 
alcătuit la întîmplare. Speram că as
tăzi și mîine, partidele să se desfă
șoare după o ordine bine stabilită și 
care să., fie anunțată și respectată.

Cel măi important meci de azi este 
cel care opune în finala probei de 
simplu masculin pe Tiriac și Năstase. 
Ora începerii a fost fixată pentru 16. 
Mîine jocurile inccp la ora 9. Toate 
intîlniriie au loc pe terenurile Centru
lui de antrenament nr. 2.

CT. C.

Gh. Csomo (Crișana) 
R.P.R., 2. Ariton Ca- 
p., 3. George Craio- 
p.
mecanic 2,5 cmc):

Acrobație: 1. 
1065 p., campion 
sian (Buc.) 1063 
veanu (Buc.) 919

Curse (motor
I. Ștefan Benedek (pilot), Tibenu Ra- 
kosi (mecanic) (Cluj) 6’36“, nou record 
republican, campion R.P.R.

In clasamentul general 
primele trei locuri au fost 
1. București oraș 9859 p., 
p., 3. Mureș-Autonomă
6150 p.

pe regiuni 
ocupate de: 
2. Iași 6603 

Maghiară

PETRE CODREA — coresp. reg.

promițător
le-a îngăduit să depășească cu ușu
rință unele momente dificile din întâl
nirile cu rugbiștii polonezi și în cele 
din urmă să-și impună superioritatea.

A intervenit apoi factorul „pregătire 
tehnică" am putea spune, principalul 
„atu" al selecționatei noastre. Orienta
rea antrenorilor către această latură 
a pregătirii tinerilor rugbiști a fost 
deosebit de vizibilă, stăpinirca unui 
bogat bagaj de cunoștințe tehnice de- 
terminînd, în ultimă analiză, victoria 
Ia scor din cel de al doilea meci 
(28-3).

Tactic, de asemenea, rugbiștii noștri 
s-au comportat bine, ei au respectat 
într-o bună măsură indicațiile primi
te. In special, schimbarea jocului de 
pe o parte pe alta a terenului a con
stituit elementul tactic cel mai rigu
ros aplicat și cu care s-a reușit să se 
dezorganizeze dispozitivul de apărare 
advers.

Arătînd mai multă preocupare și față 
de pregătirea fizică — la o serie de 
jucători au existat „căderi" pc par
cursul jocurilor — lotul nostru de ti
neret poale face față și unor intîlniri 
mult mai dificile.

Concluzia noastră este că în munca 
de pregătire a selecționatei de tineret, 
antrenorii Victor Vardela, Nicolae 
Ghiondea și Eduard Denischi au do
vedit multă pricepere și mai ales pa
siune. Ei au constituit totdeauna un 
colectiv omogen, căruia i se va putea 
încredința și în viitor sarcini asemă
nătoare. Punerea în valoare, în mod 
metodic, a unor tineri cu incontesta
bile calități pentru rugbi — este vorba 
în principal de Baciu, Popa, Coravu, 
Moldoveanu, Dragomir, Gh. Stoica, 
Teodorescu, Dăscălescu — este și me
ritul acestui colectiv de antrenori.

Tenis: terenurile Centrului de antre
nament nr. 2, de la ora 16: campionatul 
Capitalei.

Box: velodromul Dinamo, de la ora 
19,30: reuniune organizată de clubul 
Voința.

Călărie: baza hipică din calea PleV- 
nei, de la ora 16,30: „Cupa 23,,Au
gust".

Fotbal: stadionul Dinamo, ora l,,<s(j: 
Dinamo I — Chimia (baraj).

Natație: ștrandul Tineretului, de la 
ora 10 și de la ora 18,30: finalele cam
pionatelor republicane de înot; de la 
ora 17: probele de sărituri.

Ml INE

Atletism: stadionul Republicii, de la 
ora 18,30: concursul Armatelor prietene.

Rugbi: stadionul Progresul, ora 10:
Progresul — bpartak Brno (R.S.C.).

Călărie: baza hipică din calea Plev- 
nei, de la ora 9,30: „Cupa 23 August".

Canotaj academic: lacul Snagov, de 
la ora 9: finalele campionatelor repu
blicane de juniori.

Fotbal: stadionul „23 August", ora 
15,30: C.C.A. — Petrolul (tin.); ora 
17,15: C.C.A. — Petrolul (cat. A); 
stadionul Ciulești, ora 15,30: Rapid — 
Alinerul (tin.); ora 17,15: Rapid —• 
Minerul (cat. A);

Natație: ștrandul tineretului, de la 
ora 10 și ora 18,30: finalele campiona
telor republicane de înot; de la ora 
17 : probele de sărituri.

Baschet: sala Floreasca, de la ora 
19: selecționata de tineret a Bucureștiu- 
lui — Cuba B; ora 20,30: lotul R.P., 
Romîne — Cuba A.

EXAMEN DE DIPLOMĂ
PENTRU ABSOLVENȚII S.M.T.C.F.

T. STAMA

Ministerul Iiivățăniîiitului și Culturii 
anunță că în zilele de 6—9 septembrie 
se va ține un nou examen dc diplomă 
— sesiune de lichidare — pentru foștii 
absolvenți ai S.M.T.C.F.

Examenul va avea Ioc. la Brașov 
(în localul școlii medii Nr. 2).

PRONOSPOR
• Concursul de mîine este așteptat 

cu viu interes de participant!. Este și 
normal : programul cuprinde meciurile 
din prima etapă a campionatului.

Cele 7 meciuri din campionatul nos
tru împreună cu 5 întîlniri din camp. 
R.P.U. alcătuiesc un program interesant. 
Iată de ee este de așteptat ca fondul 
de premii să fie cu mult mai mare de- 
cît la concursurile anterioare.

O lată acum citeva date documentare. 
Să vedem cum s-au soldat confruntările 
anterioare ale echipelor cuprinse în 
programul acestui concurs.

Petrolul :

expres din 9 august, Vasile Tudorică 
din Fetești. Iată ce ne-a declarat : „Sînt 
un jucător consecvent la toate sistemele. 
De altfel premiul obținut nu este pri
mul. Dacă vă amintiți, tot eu am câști
gat 56.272 lei la concursul Pronosport 
din 14 mai. Așa cum au mai sdus și 
alți câștigători, secretul marilor succese 
Ia Pronosport este unul singur : Să 
participe cu regularitate la concursuri !“

C.C.A.

I

Rapid - Minerul :

1958/59: 2-1 și 1-6 
1959 60: 2-1 și 1-0

1960'61:
1959'60:
1960'61:

1-2
1-2
0-2

și 
și 
și

3-0
2-0
3-0

Dinamo Bacău—Știința
Timișoara :

Steagul Roșu-Știința 
Cluj :

1958’59: 3-0
1960 61: 3-2

Ș» 
și

1-6 
o-o

1953'5»: 0-0 
1959'69: 1-3 
1930/61: 3-1
1959'60: 1-1
1960/61;
1960 '61:
1960/61:
1960/61:

duminica 
se mai pot depune buletine Pronoopțrt 
la următoarele agenții i Calea Vîctbraei 
9. Calea Victoriei 33 și Aristide Briahd 4.
• Se amintește participantilorcă.1 o 

data cu începerea campionatului de fot
bal, Loto-Pronosport pune din nou la 
dispoziția participantilor fluturași cu 
echipele din programut de concurs. 
Particlpanțlt pot găsi asemenea fluturași 
la toate agențiile T.oto-Pronosport.

- • Zi de zi la sediul Direcției Generale 
Doto-Pronosport vin mulți clștigători 
să-și ridice premiile. Ieri am stat de 
vorbă cu posesorul autoturismului ..Sko
da» atribuit la concursul special Prono-

Jiul - Progresul :
Tatabanya — Csepel 
Salgotarjan — Dotog î 
Gyor — Szeged : 
Ujp-est — Pecs ;
• In Capitală,

1-0
7-1
2-2
1-2
0-1
0-3
3-4
3-0

2-0 și
2- 0 și
5-0 și
3- 1 și 

dim|n£$a.
>no.,T>c<"

T
PREMIILE CONCURSULUI PRO NO- I 
SPORT NR. 33 DIN 13 AUGUST 1961

Cat. I 3 variante a cîte 12.494 lei.
Cat. n-a 23,5 variante a cîte 1.913 led.
Cat. IlI-a 226,3 variante a cîte 298 lei. 
Fond premii 149.936 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Nunweiller III: mențiune de onoare
in turneul de la New York

în timp ce discul zboară...

TELEGRAME RIMATE

Pe adresa clubului Di
namo a sosit zilele tre
cute o scrisoare. Expe
diată de la New York, de 
dl. William D. Cox, or
ganizatorul turneului in
ternațional de fotbal din 
această vară, scrisoarea 
cuprinde o interesantă 
noutate: atribuirea dis
tincțiilor acordate celor 
mai buni jucători ai tur
neului.

Ca și anul trecut, după 
turneul de fotbal de la 
New York, a fost ales 
cel mai bun și cel mai 
corect jucător din toți

RAPID

Dac-a tras învățăminte 
trecut, de astă dată 
să aibă ca-nainle 
pornire-ntîrziată.

- ” Din:: n-o

- DINAMO PITEȘTI* *
’ ■ Vă spunem bun sosit în „A" !
** mos voiaj: de jos în sus,
-«■ Și lumea speră — nu-i așa ? —
“ “ C-ați luat bilete doar de... dus !

-- Doar atîla spectatorii
* ’ Țin acuma să vă spună: 
*» Și-anul ăsta la victorii

Să aveți... frecvență bună.

ȘTIINȚA CLUJ

- DINAMO BUCUREȘTI
- - Ce-i dorim de-acum încoace ?
"" O mărturisim deschis:
*» Fiecare meci să-l joace
- - Ca și cu... Racing Paris.

C.C.A.
- - Fiind familiarizată
“ " Cu comanda în armată.

. Ii dorim ca-ntreg sezonul
- - Să comandc-n ,,A“... plutonul.
- - U.T.A’.

„ Dînșii sînt. întîi da toate, 
Textiliști de prima mină,

* * De aceea pot s-arate
-- Și un fotbal... lînă-n lină.
+ METALUL TÎRGOVIȘTE
> Iată principalul
ț De noi toți dorit:
4- Pentru A, Metalul 
T Să fie... călit.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
Iți dorim „note” mai bune. 
Fiindcă, după cum se spune. 
In sezonul precedent 
Abia luarăți... suficient !

MINERUL LUPENI
O dorință am — firească — 
După meciuri să vorbească 
Cu căldură suporterul:
— A „pușcat* iarăși... Minerul ! 

PROGRESUL 
Atîla cerem de la line 
Și, de aceea, vezi, reține.:
Să nu lași publicul... „orfan” 
De-un cuplaj bucureștean !

JIUL PETROȘANI 
Suporteri aveți mulțime 
Și v-ajutăm c-o povață: 
Stați în șut la adinei me. 
Dar în ,,AU la... suprafață

PETROLUL PLOIEȘTI 
După două campionate 
Cind a stat mai mult pe loc, 
Vrem Petrolul (și se poate) 
Ca să joace mai cu... foc !

DINAMO BACĂU
Pe teren, în multe jocuri, 
A făcut des schimb de locuri. 
Dar in clasament deloc: 
Totdeauna... la mijloc !

STEAGUL ROȘU 
Ambalind acum motorul, 
Fiți atenți cu schimbătorul, 
Ca să nu ajungeți, sper, 
Să porniți în... marșarier!

t4-t
I

cei care au evoluat. A- 
cestui jucător i se înmî- 
nează un trofeu. După 
finala Dukla—Everton, o 
comisie formată din Mc. 
Guire, reprezentant al 
Federației de Fotbal din 
S.U.A., M. Briordy și M. 
Single, ziariști sportivi, a 
atribuit cupa pe 1961 in
terului dreapta al echi

pei Bangu, jucătorul ne
gru Walter Dos Santos.

In același timp, comi
sia a apreciat că alți șase 
jucători din cel peste 
300 care au evoluat, au 
avut comportări fru
moase și a hotărît să le 
acorde mențiuni de o- 
noare. In fruntea listei 
celor 6 menționați se află 
Ion Nunweiller, stoperul 
echipei Dinamo Bucu
rești. Această mare pre
țuire acordată jucătoru
lui dinamovist nu este 
deloc întîmplătoare, Nun
weiller III fiind unul 
din cei mai buni jucă
tori ai turneului. In „e- 
chipa primei serii", zia
riștii newyorkezi i-au a- 
cordat postul de stoper 
iar arbitrul englez Peter 
Rhodes l-a apreciat ca 
cel mai disciplinat jucă
tor. Dl. Rhodes a condus 
mai multe jocuri ale lui 
Dinamo și la sfîrșitul 
turneului a venit la că
pitanul echipei, Nun
weiller III, mulțumindu-i 
pentru comportarea dis
ciplinată a echipei.

Ii urăm valorosului 
stoper al echipei Dinamo 
București ca și în cam
pionatul care începe 
mîine comportarea sa 
tehnică și disciplinară să 
fie la nivelul ridicat care 

i-a adus aprecieri la 
New York.

Iubitorii atletismului îl 
vor vedea mîine „în ac
țiune", pe Stadionul Re
publicii, pe cel mai bun 
discobol din Europa: po
lonezul Edmund Piat
kowski.

După cum se știe, pînă 
mai acum o săptămină 
Piatkowski deținea re
cordul mondial al probei, 
cu performanța de 59,91 
m. Recordul a trecut la 
Jay Silvester, care a reu
șit o aruncare de 60,56 m. 
Dar răspunsul lui Piat
kowski nu s-a lăsat aș
teptat. Și el a aruncat 
peste 60 de metri (60,47), 
ceea ce arată că noul 
record mondial nu are 
multe zile de trăit.

Edmund Piatkovski (25 
de ani) are 1,82 m înăl
țime și cîntărește 95 de 
kilograme, ceea ce e re
lativ puțin pentru un dis
cobol. In fotografie, Piat
kowski, pe fața căruia

se văd urmele efortului, 
urmărește traiectoria dis
cului.

I
O CASCADA DE... 

SUPERLATIVE

Ziarul argentinian 
„Pastorio" a publicat o 
cronică a meciului de 

fotbal susținut de echi
pa locală. In numai 50 
de rînduri autorul adu
ce un nesfîrșît șir 
osanale jucătorilor
preferați. Astfel, adjec
tivul „marele" apare nu 
mai puțin de 19 ori, la 
adresa centrului ata
cant, a portarului, a 
echipei, a meciului. La

de 
săi

?l c-

V

Catrene de: J. BERARIU, V. D.I
POPA și I. CII1VU J

ȘTI AȚ
...poloislul sovietic Msve- 

nieradze a fost declarat 
de juriul internațional 
cel mai bun atacant al 
marii competiții interna
ționale de polo, „Trofeo 
<1’1 talia" ?

,..„vît“ este unul din 
sporturile naționale din 
R.D. Vietnam ? El se a- 
seamănă cu luptele greco- 
romane și se dispută în 
sunetele tobelor.

I CĂ...
run al Rașid, care a dom
nit între anii 786—809.

... Charles Medick, cel 
mai bun arbitru ameri
can de tenis de masă, 
este orb ? El poate to
tuși aprecia, „după u- 
reche" despre ce fel de 
lovitură e vorba, din 
care parte a venit și dacă 
a fost executată regula
mentar.

Cicliști 
cu ambiție..,
Zilele acestea, 4 fran

cezi vor încerca să ducă 
la bun sfîrșit hotărîrea 
pe care au luat-o de a 
face turul Bretaniei pe 
biciclete. Firește, în com
parație cu atîtea și atîtea 
curse cicliste de lung ki
lometraj, turul Bretaniei 
nu reprezintă o perfor
manță prea faimoasă în 
palmaresul unui ciclist. 
Numai că, în cazul nos
tru, unul dintre cicliști, 
Goopi, are 76 de ani, iar 
alți doi, Torda și Michau- 
det au 58 și respectiv 53 
de ani. Lor li se alătu
ră... tînărul Horoux, în 
etate de 49 de ani.

Cu toți cei 76 de ani 
ai săi, Goopi pornește în 
această cursă cu mare în
credere, bizuindu-se pe 
experiența acumulată cu 
prilejul celor două tururi 
ale pămîntului pe bici
cletă, pe care le-a făcut 
în tinerețe...

Verifîcați-vă 
cunoștințele sportive

1. In ce an a cîștigat 
Ion Cosma „Turul ciclist 
al R.P. Romîne" ? A — 
1958, B — 1959, C — 
1960 ?

2. Cine este campion 
al U.R.S.S. la șah pe 
anul în curs ?

A — Tal, B — Botvin
nik, C — Smîslov ?

3. Ce probă este tra
diționala cursă internațio
nală motociclistă de 6 
zile ?

A — regularitate și re
zistență. B — circuit. C 
— motocros ?

4. In timpul unui meci 
de fotbal mingea se lo
vește de unul din fanioa
nele care marchează mij
locul terenului și revine 
în spațiul de joc. Ce a- 
cordă arbitrul ?

A — minge de arbitru. 
B — continuarea jocului, 
C — aruncare de la 
tușă î
(3 = k 14 V = e 

‘a = z ‘a = i)

I
fel de utilizat este și 
adjectivul „excepțional" 
care însoțește aproape 
fiecare frază.

Și doar la sfîrșit, au
torul cronicii adaugă : 
„Din ” ' ’
noștri băieți au pierdut 
acest 
1-7". 
s-ar spune, sînt de 
sos.

păcate, minunății

meci cu scorul de 
^Comentariile.

PROPUNERE

La o consfătuire 
sacrată problemei

cum 
pri-

con- 
ridi-

carii clasei fotbalului 
francez, specialistul Ju
les Bigot a spus printre 
altele:

„In fotbalul profesio
nist contemporan a ve
nit de mult vremea să 
se stabilească amenzi 
de cîte 20 de franci noi, 
aplicabile fiecărui jucă
tor din atac care ra

tează goluri de la o dis
tanță mai mică de 16 
metri".

Propunerea 
susținută de 
rul Jacques 
care a ținut însă 
dauge:

„... iar pînă la sfîrși
tul anului se va aduna 
desigur o sumă suficien
tă ca echipa să 
cumpăra un 
care să nu rateze 
nici o poziție..."

... cel mai înalt boxer 
de categorie „cocoș" a 
fost Al. Brown ? Acest 
negru din Panama, care 
a cunoscut anii lui de 
glorie acum 30 de ani, 
avea înălțimea de 1.73 m 
și greutatea de numai 53 
de kilograme. El a deți
nut timp de 6 ani titlul 
de campion al lumii la 
categoria cocoș (1929— 
1935).

pdsth mrghzim* poșta magazin * postii mmcuzin

a fost 
antreno- 

Bagondel, 
"ă să a-

poată 
atacant 

din

— Hună ziua ! Dar de unde ne cunoaștem ?
— Ții minte, cind au pierdut ai noștri, cel pe 

care l-ai convins să nu mai vină nici el niciodată la 
fotbal ? Eu sînt.

...renumitul halterofil 
polonez Palinski, campion 
mondial, face parte din
tr-un colectiv sportiv să
tesc ? De altfel, în R.P. 
Polonă halterele este unul 
din sporturile cele mai 
răspîndite în mediul să
tesc.

... primul șahist vestit 
în lumea întreagă a fost 
Abu-Hafiz Satrangy ? 
Vechi manuscrise spun 
că el a fost poet de curte 
al faimosului calif Ha-

gheorghe NICULIȚA, 
galați. - n iată „bi
lanțul" medalilor Ia Jocu
rile Olimpice de la Roma: 
U.R.S.S. : 43 aur, 29 ar
gint și 31 bronz ; S.U.A. : 
34 aur, 21 argint și 16 
bronz. 2) Boniperti a a- 
bandonaț definitiv fotba
lul, după ce a susținut 
481 de meciuri, dintre care 
38 în reprezentativa Italiei. 
Vîrsta lui ? 33 de ani.

IULIU POP. BUCU
REȘTI. — Dinamo Bucu
rești a cîștigat o singură 
dată campionatul tării la 
fotbal ; în 1955. Dinamo- 
viștii au avut atunci ur
mătoarea formație de 
bază : Birtașu (Panaghia)— 
Toma, Băcuț U, Szokd - 
Călinoiu, Băcuț i (Fi. 
Anghel) - Magheț, Nicu- 
șor, Ene I, Neagu, Suru.

UN GRUP DE ELEVI, 
SLATINA. - 1) Recordul
țării noastre în proba de 
400 m garduri este deți
nut de Ilie Savel cu per
formanța de 51,6 sec. Tot 
el este co-recordman la 
400 m plat • 47,5 «©c. Re
cordul mai e detinut de

Sudrigean și Wiesenmaier. 
2) cind doi se ceartă, al 
treilea cîștigă : adversa
rul lui Floyd Patterson nu 
va fi nici ingemar Johan
son și nici Solly Liston. 
Așa cum s-a mai anun
țat. de altfel, Floyd Pat
terson își va pune în joc 
titlul de campion mon
dial de box profesionist la 
toate categoriile în fața 
lui Mc Nelley, la 23 oc
tombrie, la Boston.

NICULAE NICULESCU, 
BUCUREȘTI. - Remus 
Lazăr. de la Știința Ti
mișoara, a jucat în 1957 
la Dinamo București. 
Cîtva timp a detinut și 
postul de aripă stingă la 
Rapid.

ANDREI BOLDIS, LU
GOJ. — 1) Portarul echi
pei naționale de handbal, 
Mihai Redl, este originar 
din Lugoj. Răspunsul nos
tru cred că v-a... uns pe 
inimă ! El joacă actual
mente Ia Dinamo Bucu
rești si are 25 de ani (să 
nu-1 îmbătrânim ; nu mai 
24 de ani și jumătate). 2)

Din nou Ia fotbal

as»

Io
p

J l ✓ /
\ 7/1

— Fiți liniștit, pînă a- 
jun gem la stadion am ter
minal !!!

K'
— Doctore, dă-i zor, te 

rog, că peste o oră trebuie 
să plec la meci!!.'

— Dar ce-ți veni să-mi ajuți azi la cumpărături ? 
Desene de S. NOVAC

Louison Bobet a crtigat 
3 ani la rînd Turui Fran
ței ; 1953—1954—1955. 3) iată 
rezultatele obținute de e- 
chipele noastre în „Cupa 
Campionilor Europeni" la 
fotbal: ediția 1956: Dinamo 
București ; 3-1 cu Galata 
Saray la București și 1-2 
la Istanbul; 1-8 cu Ț.D.N.A. 
la Sofia si 3-2 la Bucu
rești: 1957: C.C.A.: 2-4 cu 
Borussia la Dortmund: 3-1 
la București si 1-3 în cel 
de al treilea meci disputat 
la Bologna; 1959: Petio u: 2-1 
cu Wismut la Karl Marx 
Stadt, 2-0 la Ploiești și 0-4 
în cel <le al treilea joc 
desfășurat la Kiev: 1960 — 
Petroiul • o-O cu Wiener 
Sport Club la Viena și 1-2 
Ia... Ploiești !

TIBERIU ȚARANU, CO
MUNA LUCACEȘTI. - 1)
Cea mai mare viteză a- 
tinsă de un automobil : 
634 de kilometri ne oră. 
Performanta a fost stabi
lită de John Kab. bine
înțeles nu pe șosea. c> pe 
o pistă specială de sare.
2) Nu s-a ridicat încă pro
blema organizării campio
natelor mondiale la rugbi.
3) La box, numai Laszlo 
Papp a reușit să cîstige 
medalia de aur la 3 Olim
piade (1948: Londra. 1952: 
Helsinki. 1956: Melbourne). 
Ea alte sporturi insă, ast
fel de cazuri sînt mai 
dese.

AL. DTACONTJ, SIBIU. - 
Ați cîștigat : cel mai în 
virstă dintre jucătorii care 
au evoluat în cadrul tur
neului final al campiona
tului mondial din 1958 a 
fost argentinianul Labru- 
na. Avea 41 de ani ! Și 
suedezii au avut atunci 
în echipă doi jucători cu 
...ghiocei pe la tîmple : 
Green 38 de ani si Lied- 
holm 37 de ani.

VASILE IONESCU. BUCU
REȘTI. — Am citit cu deo
sebit interes scrisoarea 
dv. Multe dintre observa
țiile pe care Ie faceți sînt 
juste. începind cu aceea 
de a nu se pierde din ve
dere anumiți fotbaliști cu 
perspective, din cauză că 
ei nu mai joacă în A. ci 
activează în B. o dată cu 
echipa lor care a retrogra
dat.

ION POȘTAȘUL



Sportivii romîni sînt gata 
pentru întreceri

Sfirșitul acestei luni este marcat de 
un eveniment sportiv deosebit de im
portant : la 26 august vor avea toc 
primele întreceri din cadrul „Univer
siadei" pe care o va găzdui capitala 
R.P. Bulgaria. Pretutindeni, această 
competiție de mare amploare este in- 
tiinpinată cu pregătiri intense, multi 
dintre participanți realizind încă de 
pe acum — în antrenamente sau con
cursuri premergătoare — performante 
de valoare.

Cu un entuziasm de nedescris se 
Mesfășoară și pregătirile sportivilor 
care vor reprezenta țara noastră la 
„Universiadă". La Sofia se vor în- 
tîini mulți dintre cei mai buni spor
tivi ai lumii și bogata participare a 
stimulat pregătirile tinerilor noștri re
prezentanți. Sub îndrumarea tehnicie
nilor, ei s-au antrenat cu asiduitate, 
dovedind o exigență sporită în pregă
tire.

Printre sportivii care în toată a- 
ceastă perioadă au obținut rezultate 
deosebite in pregătirea pentru „Uni
versiadă" se numără: atleții loianda 
Balaș, Maria Diți-Diaconescu, Zoltan 
Vamoș, voleibaliștii Pavel și Drăgan, 
jucătorii de polo Mircea Ștefănescu. 
Zoltan Szabo și Blajec, gimnastele 
Elena Leuștean și Sonia lovan, jucă
torul de tenis Țiriac, scrimerele Olga

Campionatul mondial de șah pentru juniori 

FLORIN GHEORGHIU—4 VICTORII DIN 4 PARTIDE!
Cu două runde înaintea încheierii 

preliminariilor campionatului mondial 
de șah pentru juniori. Florin Gheor
ghiu nu mai are emoțiile calificării 
în turneul final.

Miercuri seara, în partida cu aus
triacul Holaszek, campionul nostru 
(cu albele) a obținut a patra victorie 
consecutivă, surclasîndu-și adversa
rul în 36 de mutări.

Iată clasamentul: 1. GHEORGHIU

TURNEUL ZONAL DE ȘAH
Rundele a XlI-a și a XlII-a i-au 

adus lui Ghițescu încă 1 */2 p. El l-a 
învins pe Lundquist și a remizat cu 
Uhlman.

lată clasamentul înaintea ultimelor 
două runde: 1—2. Olafsson (1), Fi
lip 10‘/2 p., 3. Uhlman (1) 9'/2 p., 4. 
Johanessen 8*/2 p., 5. GHIȚESCU 8 
p., 6. Boboțov (1) 7 p., 7. Cirici (2) 
®*/z P-> 8. Szabo (1) 5*/2 p., 9—10.
Sliwa (1), Barendegt 5 p., 11 —12. 
Gragger, Perez 4‘/2 p., 13—16. Mitici 
(2), Niemela (1), Blom, Lundquist 
37a P-

Ț.S.K.A. Moscova— 
Austria Viena 3-1

Cu prilejul aniversării a 40 de ani 
la crearea Ligi* de Fotbal din Salz

burg, în această localitate se desfășoară 
în prezent un turneu internațional de fot
bal cu participarea unor formafii de club 
austriece, din R. D. Germană, U.R.S.S 
Iugoslavia, Franța, R.F. Germană, pre
cum și o selecționată de tineret a R.S. 
Cehoslovace. In primul meci al turneu
lui, Ț.S.K.A. Moscova a întîlnit pe Aus
tria Viena, campioana Austriei. Desfă
șurând un joc de înaltă clasă, fotba
liștii sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 3—1. Toate punctele învingăto
rilor au fost înscrise de către centrul 
atacant Alcxci Mamîkin.

Orban-Szabo și Maria Vicol, înotăto
rii Alexandru Popescu, Caminschi și 
Sanda Iordan etc.

Paralel cu pregătirea pentru între
cerile de la Sofia, sportivii noștri s-au 
preocupat cu sîrguință de învățătură, 
fie pentru viitorul an de învățămînt 
(Ana Susan-Mocanu, Alexandru Mu- 
șat sau Tănase Mureșanu), fie pentru 
examenul de stat (Fieraru, Szabo 
etc.).

„Competiția de ia Sofia — ne-a

acorda învingătorilor
spus Tănase Mureșanu — va îi, la 
multe sporturi, o confruntare a celor 
ntai valoroși sportivi din Europa și 
chiar din lume. La scrimă, de exem
plu, printre participanți se află sovie
ticii Jdanovici, campion olimpic și 
Paruschi, campion mondial în acest 
an. echipa masculină de floretă a 
U.R.S.S. a cărei valoare este bine cu
noscută, scrimerul maghiar Kamuti și 
alții. Doresc din toată inima să rea
lizez un rezultat bun in compania 
unor asemenea adversari".

Aceeași dorință o au, firește, toți 
cei care peste cîteva zile vor fi oas
peții orașului Sofia. „întrecerile atle
tice — ne spunea Maria Diți-Diaco
nescu — se vor afla și la „Universia
dă" la loc de cinste. Așteptăm cu ne
răbdare primele starturi și ne vom 
strădui să obținem rezultate cit mai

4 p. (din 4 partide), 2. Nagy 3 p., 3. 
Thomson 2 p.. 4—5. Jakabsen, Rubi- 
netti 1 */2 p., 6—7. Schmidt, Hoiaszek 
l‘/2 p. (din 5 partide).

Clarificări s-au produs și în cele
lalte serii. Astfel, în grupa B cu 3 
puncte din 4 partide conduc Hort, 
Kinmark și Pîliiger. In grupa C Par
ma are 3*/2 p. din 4 partide, Larus- 
son 3 p. iar Gilden și Vesterinen 2*/2 
p. In grupa D lider este deocamdată 
Calvo (4 p. din 5), dar Kuindji are 
3*/? p. și o partidă întreruptă in po
ziție cîștigată. Philips a acumulat 
3‘/2 P- din 5 partide.

Duminică iau sfîrșit grupele preli
minarii urmînd ca luni să înceapă 
turneul final.

încep primele întreceri ale Jacurilor Balcanice 
pentru juniori ia atletism

(Urmare din pag. 1) 

așteaptă numai ca timpul să fie 
Irumos, astfel ca prima ediție a 
Jocurilor Balcanice ia atletism pen
tru juniori și junioare să fie la 
înălțime.

Răsfoind listele de înscrieri am 
remarcat cîțiva atleți de o bună 
valoare. In lotul iugoslav se deta
șează: Mukulec (10,7 și 21,6), Sa- 
ric (10,7 și 21,7), Stajner (1:53,2), 
Zumec (15,1), Andelkovic (1,95 
m), Gromliovic (55,84 m la cio
can), Șerbec (12,2 Ia 100 m femi
nin), Cede (12,3), Neogravi (11,8 
la 80 m garduri) și Kasic (48,75 
m la suliță). In fruntea atleților 
greci se află : Vogiatzis (21,9), Ka- 
lafatis (57,0 la 400 m garduri), 
Papanicolau (4,28 m), Nicolaidis 
(4,25 m), Lavrintidis (45,08 m la 
disc), Papaiosif (55,06 m Ia cio
can), iar al celor din Turcia : Ce- 
vic (49,6 la 400 m) și Mehmet 
(8:48.0 la 3.000 m).

Țara noastră va fi reprezentată 
de o serie de juniori talentați ca : 
A. Calnicov, P. Astafei, A. Savin, 
I. Marian, D. Gheorghiu, I. Caro- 
lea, I. Buiahî, Maria Vaida, Ana 
Beșuan, Ecaterina Juhosz, Elena

bune".
La această ediție a „Universiadei", 

țara noastră va participa cu un lot 
numeros de sportivi de frunte, care 
vor fi prezenți ia aproape toate între
cerile cuprinse în programul competi
ției. Astfel, sportivii romîni ne vor 
reprezenta la întrecerile de volei, bas
chet, înot, polo, sărituri, tenis, atle
tism, scrimă, gimnastică.

sportivii noștri știu că în aceste zile, 
cînd au lcc ultimele pregătiri, ca și 
în toată perioada desfășurării „Uni
versiadei", toți iubitorii de sport din 
patria noastră așteaptă de la ei o 
comportare cit mai frumoasă, succese 
care să contribuie la creșterea conti
nuă a prestigiului sportiv al țării 
noastre. Cele mai multe succese sînt 
așteptate de la loturile de atletism, 
volei, scrimă și gimnastică, dar nu 
ne îndoim că fiecare dintre sportivi 
va lupta cu toată ardoarea, cu tot en
tuziasmul său tineresc, pentru ca par
ticiparea noastră la „Universiada" de 
la Sofia să constituie un nou succes 
al mișcării noastre de cultură fizică 
și sport.

Mîine începe ediția a X-a 
a campionatului mondial 

de pentatlon modem
MOSCOVA 18 (prin telefon). In 

Capitala Uniunii Sovietice au sosit 
pînă joi 15 din cele 16 echipe (a 
mai rămas de venit formația Franței) 
participante la întrecerile ediției a 
X-a a campionatului mondial de pen
tatlon modern. Este vorba de echipele: 
Austriei, Angliei, Braziliei, Cehoslova
ciei, Finlandei, R. D. Germane, R. F. 
Germane, Japoniei, Mexicului, Polo
niei, Rominiei, Suediei, S.U.A., Un
gariei și U.R.S.S. Cele mai puternice 
echipe sint desigur cele ale Uniunii 
Sovietice (Novikov, Tarasov, Paho
mov, Deriughin) cîștigătoarea ediției 
din 1959 a campionatului mondial și 
Ungariei (Nemeth, Balczo, Nagy, dr. 
Torok) campioană olimpică la J. O. 
din 1960. In mod normal, între aceste 
două formații se va da lupta pentru 
cucerirea titlului suprem. Dar și cele
lalte echipe prezintă o serie de con- 
curenți de valoare ca Malta (Brazilia) 
locul IX la C. M. din 1959,
Beck (S.U.A.) cîștigătorul me
daliei de bronz la J. O. de la Roma,
finlandezii Kaare, Lindeman, Lohi,
suedezii Liljenvall și Stenmalm, ceho
slovacul Cerny, polonezii Paszkiewicz 
(refăcut după accidentul suferit la 
București), Wach, Kaniewskî etc. Țara 
noastră va fi reprezentată de Nicolae 
Marinescu, Dumitru Țintea și Gheor- 
ghe Tomiuc.

Joi după amiază a avut loc ședința 
tehnică, iar vineri, pe marele stadion 
V. I. Lenin, a avut loc deschiderea

Vasi, Rodica Voroneanu, Rodica 
Bucea etc.

Programul zilei de mîine este 
urrrțătorul: DIMINEAȚA: ora 8,30: 
5 km marș, suliță pentatlon B; 
ora 9,15: ciocan; ora 9.30: 1.500 m 
pentatlon B; DUPĂ AMIAZA: 
ora 16,30: 400 mg (serii),
înălțime F, disc F, triplusalt; 
ora 16,45: 100 m triatlon F; ora 
16,55: 200 m B (serii) ; ora 17,05: 
200m F (serii), greutate triatlon F; 
ora 17,15: 80 mg (serii); ora 17,30: 
800 m B, înălțime B, disc B; ora 
17,50: 200 m B (finală), lungime 
triatlon F; ora 18,00: 200 m F (fi
nală); ora 18,10: 400 mg (finală); 
ora 18,20: 3.000 m; ora 18,35: 80 
mg (finală); ora 18,45: 4x400m. 
ora 19,00: Festivitatea de închidere.

Așa ctim am anunțat, la sfîrși
tul întrecerilor vor fi întocmite cla
samente generale pentru ’ echipele 
masculine și separat pentru cele 
feminine. Punctajul va fi : locul 
I—6 p ; locul II—5 p; ...locul VI— 
1 p. La ștafete punctajul este du
blu. Conform protocolului J.B. pen
tru juniori au drept de concurs 
băieții născuți pînă în anul 1942 
și fetele născute pînă în anul 1943.

Mâne, pe stadionul Republi 

ATLEȚI DE VALOARE MONDIALĂ 
LA CONCURSUL ARMATELOR PRIETEN

Concursul de atletism al armatelor 
prietene, care se desfășoară miine, 
se anunță deosebit de interesant, pro
mite întreceri de un nivel tehnic su
perior și rezultate de valoare. Ne-o 
dovedește o privire aruncată chiar și 
în fugă pe lista participanților. Este 
o adevărată avanpremieră a campio
natelor internaționale pe care capitala 
noastră le va găzdui ia sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare. In multe probe vom 
putea fi martorii unor dispute de mare 
intensitate, la nivelul celor mai în
semnate mitinguri atletice interna
ționale.

„DUELUL" FO1K-MANDLIK 
DOMINA CONCURSUL

Doi sprinteri de valoare mondială, 
dintre cei mai în formă la ora actuală 
în Europa, se vor alinia la startul 
cursei de 100 m. Polonezul MARIAN; 
FOIK și cehoslovacul WILEM MAN- 
DLIK. Ii vor seconda Amin Tuiakov 
(U.R.S.S.), Jerzy Juskowiak (R.P.P.), 
Iordan Stoianov (R.P.B.), Hans 
Pollex (R.D.G.) și A. Stamatescu 
(R.P.R.). Să reținem că atît Foik cît 
și Mandlik sînt creditați cu un record 
personal de 10,2, iar primul i-a învins 
în acest sezon pe toți viteziștii euro
peni și în meciul R.P. Polonă—S.U.A.

festivă a campionatelor. Tot vineri 
s-a făcut recunoașterea traseului de 
călărie. Prima probă se va desfășura 
mîine pe un parcurs de 3.500 m în lo
calitatea Planernaia, situată la vreo 
20 de kilometri de Moscova. Pentru 
acest campionat au fost pregătiți, cu 
toată atenția, 100 de cai. Zilele tre
cute o comisie specială a selecționat 
pe cei mai buni 75 dintre aceștia.

Proba de scrimă va avea loc dumi
nică în sala sporturilor de la Lujniki, 
iar cea de tir este programată pentru 
luni la poligonul clubului Dinamo.

Sportivii noștri au făcut o serie de 
antrenamente de înot, scrimă și tir. 
Ei sînt dornici să realizeze rezultate 
cît mai bune și pentru aceasta nu vor 
precupeți nici un efort.

ION MUREȘANU
antrenor

Au început campionatele europen 
de canotaj academic feminin

PRAGA, 18 (prin telefon de la trimi
sul nostru special). — Azi după-amiază 
au început pe rîul Vltava întrecerile ce
lei de a VII Ia ediții a campionatelor 
europene feminine de canotaj academic, 
la care participă 9 țări. S-au disputat 
primele probe eliminatorii.

Concurînd într-una din seriile cursei 
de 4,-f-l rame, echipajul R. P. Iio- 
mîne (Bulugioiu, Gliiuzclea, Tamaș, Ri- 
gard -ț- Borisov) s-a clasat pe primul 
loc cu timpul de 3:33,45, întrecînd Ger
mania (3:40,13) și Ungaria (3:46,71). 
Prin acest rezultat, echipajul nostru s-a 
calificat direct pentru finală. In scria 
a doua a cîștigat U.R.S.S. în 3:34,38 
înaintea Angliei și R. S. Cehoslovace. 
La 4 4-1 vîsle, seriile au fost câștigate 
de echipajele U.RS.S. și Germaniei. 
Concurînd în seria a 2-a echi-

Campionatele europene de caiac-can

Sportivii romîni au trecut cu succ 
primele „

POZNAN 18 (prin telefon). — Pe 
lacul Malta s-au desfășurat azi se
riile campionatelor europene de ca- 
iac-canoe. Sportivii noștri s-au com
portat excelent calificîndti-se în se
mifinalele sau finalele competiției. La 
caiac simplu 500 m Vernesțu a cîști
gat seria cu 1:55.0 ca și Nicoară, 
victorios în seria a 111-a cu 1:54,0. 
Fără să forțeze prea mult, L. Rotman 
s-a calificat pentru finală ocupînd 
locul III în seria a doua cu 4:47,0 
iar Igor Lîpalit (locul II în seria a 
IlI-a) va fi și el prezent în finala 
probei de canoe simplu 1.000 m. La 
caiac simplu 1.000 m "a învins Ni
coară cu 4:15,0 calilicîndu-se pentru 

pe recordmanul mondial F. Bud' 
alergarea dc 200 m. Startului 
pistol" al lui Mandlik îi va fi ■ 
finișul impetuos a lui Foik. Cin 
învinge? Vom afla duminică la 1 
na reflectoarelor...

PIATKOWSKI PROMITE...

Numai de cîteva zile Edmund 1 
kowski a fost deposedat de rece 
mondial la aruncarea discului, 
care îl deținea împreună cu ame 
nul Babka. După cum se știe Sy 
ter a reușit recent un rezultat 
60,56 m. Replica a venit prompt, 
nu cumva un singur atlet al lumi 
se mîndrească cu un rezultat de ț 
60 m campionul polonez a arr 
miercuri la Lodz 60.47 m — noi 
cord european. Și nu ar fi exclu: 
mîine pe stadionul Republicii să 
dem discul zburînd dincolo de sf 
lețul care marchează prima pe 
manță mondială. Edmund Piatko 
a promis că va încerca...

IHAROS REGRETA ABSENT 
LUI KRZYSZKOWIAK

Lotul atleților maghiai.3 : a 
nat ieri după-amiază. In untea 
bineînțeles, fostul recordman mo> 
la 1.500 m, Istvan Roszavolgyi 
Sandor Iharos, care a deținut rece 
lumii pe 5.000 m. Iharos aștepta 
nerăbdare să se întîlnească pe ț 
cu campionul european Krzyszkov 
în vederea unei revanșe. Dar ac 
indisponibil, n-a putut decît... 
conducă la avionul de Bucureșf. 
colegii săi de echipă și să trans 
regretul de a nu putea concura în 
pitala Rominiei.

☆
La întreceri sînt prezenți atleți 

8 țări (U.R.S.S., R.P.P., R.P. Ung 
R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă, 
Bulgaria, R.P. Mongolă și R. P. 
mînă). Concursul are loc după Ui 
torul program: ora 18,30 —festiv 
de deschidere; ora 19,00: 110 m 
duri, prăjină, înălțime (m); I! 
100 m (m) serii; 19,30: 400 m 
serii; 19,45; 80 m garduri (f); 1! 
1.500 m; 20,00: 100 m (f); 20,10: 
m (m) finală, înălțime (f); disc i 
triplu salt: 20,20: 400 m garduri; 21 
400 m (f); 20,35: 400 m (m); 21 
5.000 m; 21,10: ștafeta 4x100 m ( 
21,20: festivitate de închidere.

La acest concurs intrarea este lil

V. CHIO
A. VASI

pajul nostru (Varga, Udrescu, Tri 
Bădulescu) s-a clasat pe locul 
astfel îneît va trage din nou îi 
calificările <le sîmbătă. Avînd și ele 
bîlitatea calificării pentru finală 
cursele care se dispută sîmbătă, 
două componente ale formației de (1 
vîsle (Ghiuzelea, Rigartl) nu s-au î 
buințat în proba dc azi, pc care au 
minat-o tot pe locul III. Seriile re.* 
tive au fost cîștigate tot de U.R.S.I 
Germania. La simplu s-au calificat : 1 
Jcniine (R.P.U.), Alena Poslova (R.f 
și Zoia Rakițkaia (U.R.S.S.). Concui 
noastră Dumitra Mihalache va trag 
recalificări. La 8 -R 1 campionatul s 
disputa în finală directă.

Toate cele cinci finale se vor dis 
duminică după-amiază.

N. MĂRIM

examene44
semifinală. Prima serie la caiac d 
a revenit tot sportivilor noștri Si 
Anastasescu (1:51,0) iar celălalt 
piu", Artimov-Conțolenco s-a c 
pe locul II în seria a treia cu 1: 
Calinov-Somovschi și Sidorov-Iac 
au ocupat locul II si respectiv 
seriile în care au concurat la c 
dublu 1.000 m iar la caiac d 
1.000 m Artimov și Conțolenco 
cîștigat seria a treia cu 3:47,0. 
feta noastră compusă din Venn 
Anastasescu, Sideri și Nicoară s-a 
lificat pentru întrecerile viitoare 
pînd locul III cu 9:11,0.

prof. CQRNEL RADU 
conducătorul delegaț
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