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Aspecte de la defilarea sportivilor din Capitala

La a XlII-a ediție... PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ l

treisprezece ediții sint suficiente 
ca să însemneze majoratul unei 
competiții, de ajuns ca să-i 

ze tradiție. Iar cind de la an la an 
inizarea este tot mai bună, parti- 
rea tot mai valoroasă, performan- 

tot mai înalte, întrecerea cuce- 
e renume, devine iubită și aștep-

stăzi și miine, pașii ne vor purta 
nou spre stadionul Republicii, că- 

s în anii de democrație populară 
liționalul miting atletic al Romî- 

i-a făcut o celebritate mondială, 
petele a 15 țări vor flutura în cin- 
: celor peste 200 de sportivi veniți 
:i măsoare în întrecere deschisă 
estria și iscusința.
iecare nouă ediție a „Internaționa- 
r" prilejuiește amintiri. Și, cu a- 
ărat, nu putem uita că cei mai 
-i atleți ai lumii au onorat cu pre
ta lor competiția, i-au adus în dar 
vrduri și rezultate strălucite. Aici, 
fața spectatorilor bucureșteni, con
frați, și nu fără temei, cei mai ge- 
oși, cei mai minunați, a alergat 
opeli — „omul locomotivă", Vladi-
Kuț — eroul Olimpiadei de la Mel- 

rne, Williams și Murchison — cei 
tii care au doborît recordul pe 100 
al lui Jesse Owens. In groapa de 
p au aterizat săritori ca Leonid 
rbakov sau Igor Ter-Ovanesian, din 
cui de aruncări a pornit greutatea 
sată de Parry O'Brien. Aici, în par- 

dreaptă a stadionului, cind seara 
de-acum coborltă peste oraș, a sta- 

t I Olanda primele sale recorduri 
ndiale, dintr-o impresionantă suită. 
In buchet de valoroși performeri 
nesc și in acest an întrecerile. Este 
pericol recordul campionatelor la 
ncarea suliței. Se așteaptă o foarte 
idă cursă de 100 metri, rezultate 
isebite la aruncarea ciocanului, in 
rgările de fond și semifond etc. 
olanda Balaș, care a stabilit peste 
are ultimele sale două recorduri 
ndiale, a rămas astfel datoare bucu- 
tenilor. Și poate va reuși să-și plă- 
scă datoria...
Unt frumoase starturile rapide și 
’■șiturile impetuoase de cursă. In- 
tător este zborul planat, de zeci de 
tri, al suliței. Răsucirea aruncăto-

DOl DINTRE PARTICIPANT!...

Berezuțki (U.R.S.S., și Williams
(Franța) 

rului de ciocan inspiră forță și vigoa
re. Merită minutele încordate de aș
teptare și nerăbdare zvicnirea de o 
clipă a săritorului peste ștachetă.

Dar parcă cel mai minunat este să 
vezi îmbrățișarea dintre învingător și 
învins, ori pe atleți, atunci cind re
flectoarele s-au stins, plecind braț la 
braț împreună, promițîndu-și să se 
întîlnească din nou. Prietenia sărbăto
rește de fiecare dată biruința cea mai 
frumoasă în întrecerile de pe stadion.

Să încheiem cu o urare tradițională: 
SUCCES DEPLIN EDIȚIEI A XllI-a 

A CAMPIONATELOR INTERNAȚIO
NALE DE ATLETISM ALE R.P. RO
MINE !

Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Romine

PÂRCURGÎND PROGRAMUL ȘI LISTELE DE CONCURS...
Numeroasa și bogata participare la 

această ediție a ,,internaționalelor" 
asigură miilor de spectatori care vor 
popula azi și miine tribunele stadio
nului Republicii un spectacol atletic 
de ridicată valoare Prezența pe foile 
de concurs a numeroși recordmani și 
campioni face deosebit de atractive 
probele și promite rezultate de nivel 
european. Fără îndoială că multe din 
recordurile campionatelor, și poate 
chiar ale stadionului Republicii, vor 
fi doborîfe cu această ocazie și că ta
belele recordurilor naționale ale mul
tor țări vor suferi și ele modificări.

Stepanka Mertova și Doris Muller, două protagoniste 
discului schimbă impresii și cunoștințe tehnice

ale probei de aruncarea
Foto : T. Roibu

Desigur, duminică seara, după cele 
două zile de concurs, vom fi în mă
sură să alcătuim și diverse statistici 
sau tabele in această direcție. Pînă 
atunci insă, să vedem ce ne rezervă 
programul !

Fără îndoială că proba clasică de 
100 m plat bărbați suscită cel mai 
mare interes dintre probele de azi. 
Prezența la start a cehoslovacului

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Alegerile pentru organele conducătoare ale U.C.F.S.

Mandlik, a alergătorilor sovietici Pro- 
horovski și Tuiakov, a francezului 
Genevay, a sprinterilor Schuller, Pol- 
lex, Wallach și Flamm din R. D. G., 
a italianului Colani face ca nu numai 
finala (care se poate cîștiga cu o per
formanță de 10,3 sau 10,4), dar și se
riile, în care se va da o aprigă luptă 
pentru calificare, să fie deosebit de 
interesante. întrecerea feminină . pe 
această distanță are ca principală fa
vorită pe Hannelore Raepke (R.D.G.), 
creditată anul acesta cu 11,6. Emit 
însă justificate pretenții la primul loc 
și ceie două olandeze (Ort și Bijle-

LA BRAȘOV...
Sportivii din orașul Brașov, ca de 

altfel toți sportivii patriei noastre, se 
pregătesc cu grijă pentru importantul 
eveniment, alegerea organelor con
ducătoare ale U.C.F.S. Planul de ac
țiune întocmit în vederea desfășurării 
în cele mai bune condițiuni a ale
gerilor prevede o serie de obiective, 
din care spicuim :

In această perioadă vor lua ființă 
două noi asociații sportive, numărul 
de membri U.C.F.S., pe oraș, va crește 
cu încă 1500 ; se va duce o intensă 
muncă de lămurire și îndrumare pen
tru încasarea la zi a cotizațiilor. Vor 
fi puse la punct problemele de evi
dență a asociațiilor și cluburilor spor
tive. Numeroase competiții sportive de 
mase vor fi organizate prin comisiile 
pe ramură de sport, în afara spriji
nului ce se va acorda întrecerilor din 
cadrul campionatelor asociațiilor spor
tive. Sînt prevăzute acțiuni turistice, 
pe plan orășenesc, la care să participe 
peste 30.000 de oameni ai muncii, se

j Programul întrecerilor 
de pe stadionul Peiiuhlicii

AZI 

RADU URZICEANU
ADRIAN VASIL1U

(Continuare în pag. a 3-a)

17,30 : Festivitatea de deschidere 
18,00 : 110 m garduri (serii), pră-

veld) care au la activ cîte un 11,7.
O întrecere pe care amatorii de at

letism o așteaptă cu justificat interes 
este și cea de la disc fete, unde lista 
de concurs cuprinde nume de mare

jină. lungime femei și disc femei.
18,15 : 400 m bărbați (serii)
18,30 : 100 m femei (serii)
18,45 : 100 m bărbați (serii)
18,55 : suliță femei
19,00 : 110 m garduri (finală) >
19,10 : 800 m femei, greutate femei
19,25 : 100 m femei (finală)
19,35 : 100 m bărbați (finală)
19,45 : 400 m bărbați (finală), îuăl-

time bărbați
19,55 : 5.000 m. triplu salt
20,15 : 800 m bărbați, disc bărbați
20,25 : 3.000 m obstacole
20,40 : 4 x 100 m bărbați
20,50 : 4 x 400 m bărbați

MÎINE
17,30 : 20 km marș (plecare)
18,00 : 400 m garduri (serii), ciocan
18,15 : 

bărbați
200 m femej (serii). lungime

, 18,30 : 200 m bărbați (serii), greu-
l tate bărbați
4 18,45 : 80 m garduri (serii)
4 19,00 • 400 m femei (serii), suliță
( bărbați
J 19,15 : 200 m femei (finală), înălțime
f femei
j 19,25 : 200 m bărbați (finală)
\ 19,35 : 80 m garduri (finală)
J 19,45 400 m garduri (finală)
? 19,55 : 1.500 in
J 20,10 10.000 m
J 20,50 : 4 x 100 m femei
j ?0 55 ; Festivitatea de închidere

va organiza o ștafetă reprezentativă 
în cinstea conferinței regionale 
U.C.F.S. care să pornească din aso
ciațiile sportive. La mijlocul lunii 
septembrie în împrejurimile orașului 
Brașov va avea loc un mare concurs 
de ciclo-turism cu participarea a cel 
puțin 500 sportivi. Ca urmare a do
rinței manifestată de tot mai mulți 
muncitori, în această perioadă gim-

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul categoriei^

Meciul etapei:
Petrolul —

Steagul roșu
„Capul de afiș“ al etapei a doua a 

campionatului categoriei A îl deține, 
fără discuție, partida de la Ploiești : 
Petrolul—Steagul roșu, două din învin
gătoarele de duminica trecută și dintre 
echipele care par să-și fi depus candi
datura la primul loc. Comportarea lor 
din prima etapă deschide frumoase 
perspective spectaculare întîlnirii de 
mîine. In ordinea interesului se situea
ză meciul de la Cluj : două echipe în
vinse'acum 7 zile, Știința Si C.C.A., vor 
încerca reabilitarea și, mai ales, infir
marea comportării trecute. Cine va 
reuși ?... De asemenea, cu mult interes 
sînt așteptate partidele Știința Timișoa
ra—Rapid (două meciuri nule, 0-0. în 
campionatul trecut) și Dinamo Bucu
rești—Dinamo Bacău, ca și meciurile în 
deplasare ale noilor promovate (Jiul la 
Arad. Dinamo Pitești la Lupeni și Me
talul Tîrgoviște la București, cu Pro
gresul).

Spectatorilor bucureșteni etapa de 
mîine le rezervă un cuplaj... matinal pe 
stadionul ,.23 August** :

Ora 9 : (Dinamo București — Dinamo 
Bacău.

Ora 10.45 : Progresul—Metalul Tîrgo
viște.

Un plus de atracție aduce prezenta 
echipei tîrgoviștene, învingătoarea 
U.T.A.-ei.

★
Cum s-au pregătit echipele pentru 

locurile de mîine ? Iată cîteva amă
nunte.

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU (arbitru: Stavru Nicolau-Con- 
stanța).

® Antrenorii Tr. lonescu și D. Ni- 
culae-Nicușor nu s-au fixat asupra for
mației. Probabil va juca echipa : Uțu 
(Datcu)-Popa, Nunweiller Ki, Ivan

(Continuare în pag. a 5 a)



La Ri’mnicu ViJcea r
A STEAUA POLARĂ

Printre cei mai
• .m intrat pe poarta stadionului
/I din Zăvoi, in timp ce „roșii" in-

* scriau „albaștrilor" un gol de 
toată frumusețea. Mingea expediată 
prin surprindere de la 20 de metri s-a 
oprit in colțul sting al porții, fără 
ca portarul să mai poată schița 
măcar un gest... Un meci de fot
bal in toată puterea cuvintului. 
Pase trimise cu adresă, schimburi 
de locuri, „foarfeci" spectaculoase. 
Și pe deasupra, la ambele echipe — 
mult suflet, multă pasiune. Dacă nu 
i-ar fi trădat costumele de luptători, 
am fi fost tentați să credem că avem 
de-a face cu fotbaliști autentici.

Da pauză, antrenorul Ion Donase, 
pentru a se... disculpa oarecum a ținut 
să ne spună că băieții lui practică — 
complimentar — o serie întreagă de 
sporturi. Ieri, de pildă, au jucat polo, 
miine se vor întrece la volei și baschet. 
In fiecare zi insă la încălzire, se prac
tică probe atletice, crosul avind intiie- 
tate. Aveam de-a face așadar cu ade- 
vărați polisportivi.

Ne-a „furat" momentul fotbalis
tic și am uitat să ne prezentăm 
„eroii". Sînt 15 la număr. Toți 

foarte tineri. Luptători de virsta junio
ratului. lată-i pe campionii republi
cani de juniori Ion Baciu — categoria 
50 kg, llie Burcea — categ. 63 kg, și 
Constantin Tănase — categ. 56 kg. Cei
lalți au și ei performanțe destul de 
strălucite : sint vicecampioni ai țării 
fie la „libere", fie la „clasice". Băieți 
unul și unul. Se pregătesc aici, pe sta
dionul din Zăvoiul Rimnicu Vilcii de 
la 10 august, sub conducerea a doi an
trenori, aproape la fel de tineri ca și 
elevii — Ion Donose, de care am mai 
amintit, și Iuliu Tukacs.

In după-amiaza aceleiași zile am a- 
sistat și la un antrenament tehnic, la 
saltea. Sportul luptelor nu-i chiar atît 
de ușor. Presupune, firește, înainte de I 
toate, o ținută atletică. Pentru a de- I 
veni insă un bun luptător trebuie să I 
cunoști și multe, multe procedee teh- ■' 
nice. In această ultimă direcție, în
deosebi, am putut să-i vedem „la lu
cru" pe cei doi „profesori", demon
strând elevilor cum se realizează cel 
mai bine un tur de cap, de braț sau j 
de șold, cum trebuie să decurgă ru
latul, cit de ingenios se poate obține 
un șurub. Ne-am convins cit de price- 
puți și de îndrăgostiți de meseria lor 
sint cei doi antrenori. Ne-am convins 
totodată cit de talentați sînt și elevii.

Cursul de pregătire al tinerilor 
luptători, inițiat și organizat de 
federația de specialitate este un 

lucru bun. S-a avut in vedere ca ele
mentele de perspectivă să fie stimu
late, dar in același timp li se asigură

tineri luptători...
și o pregătire unitară, la un nivel care 
să pună in mod direct, pe primul plan, 
performanța.

Citeva „examene" ad-hoc au oferit 
celor doi antrenori și prilejul să tragă 
unele concluzii in legătură cu munca 
lor. Examenele au constat în citeva 
demonstrații organizate de fiecare dată 
intr-un cadru festiv, adecvat. Prima 
demonstrație, la Govora, cu prilejul 
unui Concurs cultural-sportiv. Peste 
1000 de spectatori și aplauze la scenă 
deschisă. A doua demonstrație la Rm. 
Vilcea, tot pe stadionul din Zăvoi, in 
cadrul unei suite de manifestații spor
tive organizate de consiliul raional 
U.C.F.S. înainte de încheierea cursului 
— la 30 august — tinerii luptători vor 
mai avea de dat un examen, la Olă- 
nești. Tot o demonstrație sportivă ce 
va fi organizată pentru oamenii muncii 
veniți la odihnă in această stațiune.

★
Rindurile noastre trebuie să conțină 

neapărat și un alt fapt pozitiv, sem
nalat de antrenori șl sportivi: spri
jinul efectiv acordat Federației Ro
mine de Lupte in organizarea acestui 
curs de către organele locale U.C.F.S., 
mai ales prin tov. Ion Diaconu. Se 
confirmă o dată in plus calitatea „vâl
cenilor" de bune gazde. îndemn in a- 
celași timp și pentru alte federații de 
a nu ocoli orașul Rm. Vilcea, organi
zând acolo, la rindu-le, acțiuni similare.

TIBDRIU $TAMA

Acum este două și jumătate noap
tea. E ora plecării la scuturat talie- 
nele. Convoiul straniu al mahunelor 
remorcate de Salvator Înaintează in 
liniște spre intilnirea cu marea. Pei
sajul e pictural. Deasupra, cerul spu- 
zit de stele, dominat de botul de aur 
al lunii. De o parte și de alta, per
delele scunde ale sălciilor ce întovă
rășesc Dunărea și dincolo de ele întin
derea nesfirșită a apelor mării. Majo
ritatea pescarilor s-au culcat pe fun
dul mahunelor. Doar, cite unul de fie
care ambarcațiune veghează. In cea 
a brigăzii lui Mitea Chirilov stă de 
strajă Maxim. Ceilalți dorm. Apoi, 
Maxim cîntă. Un cîntec vechi despre 
un tinăr pescar plecat in larg și des
pre dragostea lui.

După un timp tace. Fumăm amîndoi 
in tăcere și privim marea, in care am 
intrat. II privesc și pe Maxim Stefa
nov. Ceasurile lungi de luptă cu ma
rea i-au săpat brazde adinei in obra
zul asprit de vinturi. Pare un cap de 
expresie. Ar fi un model grozav pen-
tru un sculptor care ar vrea să creeze 
o statuie a dirzeniei. Și totuși, de un
deva din luminițele verzui ale ochilor 
pornește o undă de bunătate, ceva ca- 
re-l caracterizează dintr-o dată ca pe 
un om domol, așezat. Și așa și este, 
înainte de a-i cunoaște pe fiecare in 
parte, cei din brigada lui Chirilov 
mi se păreau toți la fel. Ca niște 
steiuri de granit de care te poți apro
pia, le ’ poți atinge, dar în structura 
cărora în nici un chip nu poți pătrunde. 
Cunoscindu-i, le-am deslușit sufletul 
lor larg, primitor și săritor la nevoie.

Aci, in noaptea aceasta, am înțeles

NOI BAZE SPORTIVE
• Colectiviștii din comunele Negru 

Vodă, Independenta, Chtrnogțni, Do- 
bnofnir Deal, Topologii, Dăcni ș.a. din
regiunea Dobrogea își dau întilnire pe 
terenurile de volei, baschet, handbal 
sau fotbal amenajate de ei prin muncă 
voluntară. In cursul „lunii construc
țiilor de baze sportive" au fost ame
najate peste 100 noi terenuri de fotbal, 
volei, baschet, fotbal, tenis și arene 
de popice. I.a Medgidia s-a dat in fo
losință noul complex sportiv la care 
au lucrat in orele lor libere numeroși 
tineri și tinere, iar la Mamaia s-a ame
najat o nouă baza care cuprinde tere
nuri de volei, baschet și tenis. Numă
rul actual al bazelor și terenurilor 
sportive din cuprinsul regiunii se apro-

pie 
cel 
prin

de 700. Nu gxistă comună fără 
puțin un teren de fotbal amenajat

grija asociației sportive res
tive.

e In orașul Dej au fost terminate 
două terenuri de tenis la care s-au 
efectuat peste 2.0C0 de ore muncă 
patriotică. In această acțiune s-au evi
dențiat muncitorii de la C.D.R., între
prinderile Bobilna, „11 Iunie", coope
rativa Progresul și I.R.T.A. Actual
mente se lucrează Ia amenajarea unui 
teren de handbal în 7 și a unei arene 
de baschet.

C. GHINDA, G. LUPȘA și 
T. ȚARANU — coresp.

ATITUDIM

școala aspră care a dat naștere mari
lor campioni ce au cules laurii victo-. 
riilor olimpice de la Melbourne, su
premația mondială la Praga și, re
cent, cea europeană la Poznan. Aci 
am înțeles indîrjirea lor de a ieși 
întotdeauna primii.

— ț?i o să scrii, cum facem noi sport 
— mă scoate din vălmășagul de gin- 
duri Maxim, șoptindu-mi tărăgănat cu
vintele.

care susține meciuri strașnice 
renul din Sulina. E chestie m 
fotbalul ăsta...

...E din nou liniște. Stelele 
să pălească. Le cercetăm amindi 
spre nord, Steaua polară stră 
ca un cărbune aprins.

— Secole de-a rlndul bunicii ț 
bunicii noștri se călăuzeau după 
polară. Și noi o mai căutăm 
o noapte. Pină vine cuierul. I

— Da, o să scriu...
— Cite o dată mă gindesc la băieții 

noștri care pleacă din Deltă și colin
dă lumea cu pagaea in mină. Parcă 
mi-ar spune cineva o poveste frumoa
să intimplată pe alte țărmuri. De n-ar 
fi oameni pe care i-am văzut cres- 
cind. n-aș crede nici ciupindu-mă.

Cind eram ca ei nici nu visam la 
așa ceva. In afară de pescuit nu știam 
nimic. Trăgeam l-a babaică pină că
deam morți de osteneală. Atunci ie
șeam la țărm, așterneam zdrențele pe 
nisip și ne făceam casă din mahună. 
Și totuși am fost norocos. Unii plecau 
in larg și nu se mai întorceau nici
odată...

Tot intr-o noapte de august ca asta 
a venit Eliberarea. Acum, cind ne în
toarcem seara de la taliene și mergem 
la cabane văd multi, mai ales dintre 
cei tineri, intinzindu-se pe albul ima
culat al cearceafului, cu cel mai fi
resc gest din lume. E bine că este 
așa! Dar ar trebui să nu uităm ni
mic din ce a fost și din cind în cind 
să povestim și celor care n-au apu
cat vremurile acelea...

Sport... rosti el rămînînd citeva cli
pe pe gînduri. Noi facem sport tot 
timpul. Să vedeți cind ne întoarcem 
cu mahunele împovărate de pește ce 
întreceri se iscă pentru a ajunge 
mai repede la cherhana. Canotaj, nu ? 
Sint unii in brigadă — undițari. Nu 
le e de ajuns vinătoarea la taliene. 
Cei tineri au și o echipă de fotbal

viața noastră mai este o stea 
care nu apune însă niciodată 
partidul. Partidul care ne-a adi 
berar sa, partidul care ne cheză. 
tot ce au astăzi pescarii: cabane, 
te de pescuit bune, cuterul-sa 
o viață omenească, demnă, și toa 
ne sint date, partidul car 
călăuzește spre țărmul luminos 
munismului.

VALENTIN PAL/NI?

Douăsprezece zile la Călimăneștl

Alegerile pentru organele 
conducătoare ale U.C.F.S.

(Urmare din /xig. 1) ț 
nastiea în producție va fi introdusă 
la încă 10 unități.

Vor avea loc conferințe pe terne 
legate de activitatea sportivă în ora
șul Brașov, la Zărnești, Codlea, Săcele 
și Rîșnov. Panouri mari, prezentînd 
date și aspecte din activitatea și dez
voltarea mișcării de cultură fizică și • 
sport vor fi instalate la Codlea și in 
Poiana Brașov. In marile asociații 
vor fi amenajate vitrine cu trofee 
sportive, care vor reflecta succesele 
obținute pe tărimul mișcării de cul
tură fizică și sport in orașul Brașov.

C. GRUIA — coresp. regional

) ...Șl IN RAIONUL ISTRIA

In raionul Istria s-au făcut nume- ; 
roase pregătiri în vederea apropiate- ! 
lor alegeri a organelor conducătoare j 
ale U.C.F.S. La cooperativa meșteșugă- | 
rească „Viitorul" din Babadag s-a | 
explicat amănunțit felul cum trebuie ■ 
să decurgă alegerea noilor organe. ■

Asocial iile sportive din raion au | 
hotărît ca in cinstea alegerilor să mo- ! 
bilizeze peste 5.000 d? tineri și tinere ■ 
în cadrul competiției de mase. „Cupa : 
Agriculturii". De asemenea, ei s-au 
angajat să înscrie incă de noi
membri în U.C.F.S.. iar numărul pur
tătorilor insignei G.M.A. să crească 
cu 200. Se vor organiza cinci „durni-- 
nici sportive" în comunele : Mihai 
Viteazu, Beidaud. Enisala, Eschibaba 
și Tariverde. Se vor afilia la federa
țiile de specialitate un număr de 7 
secții pe ramură de sport și se vor 
legitima 45 de sportivi.

în stali unea balneo-elimaterică Căli' 
mănești—Căeiulala (le la poalele munți
lor Cozia își petrec în aceste zile, con
cediul de odihnă peste 2000 de. oameni 
ai muncii. Afluența mare, de vizitatori 
se datorește variatelor izvoare cu ape 
pentru tămăduirea bolilor de ficat și 
rinichi., precum și frumuseților împre
jurimilor. neasemuit -de frumoase. La 
acestea se, adaugă și apa Oltului, pe 
malul căruia mul ți vizitatori petrec o 
bună parte din timp fădnd plajă sau 
pescuind.

între două tratamente făcute la Sana
toriul Ministerului Sănătății, sau la iz
voarele tămăduitoare, de pe, versatilii pă-

lor muncii zile miiianale, de recreare și 
divertisment.

Activitatea în aer liber însă este ne
glijată în stațiunea Călimăuești—Căciu- 
lata. Și cei mai păgubiți de aceasta sînt 
sportivii și iubitorii de sport. Chiar de 
la sosire ei își dau seama de, aceasta. 
Ve, programul săplămînii afișat la club 
nu se găsesc nici un fel de manifestații 
sportive, nici 6 indicație asupra baze
lor sportive existente. Dar Călimăneștiul 
nu-i llucurcști, Cluj sau Timișoara, așa 
că ei le descoperă singuri. Pe Ostrov (o 
insulă pe Olt, cu umbră deasă și iarbă 
proaspătă) există o popi carie. Dar ea nu 
e. folosită. Tin vizi tal ori la Expoziția

— Bine, măi tovarășe, de ce nu vă îngrijiți de amenajarea acestui teren ? 
Am vrea să jucăm și noi volei !

— Și de ce neapărat volei ? Nu puteți juca șah sau șubah, la club ? 
Desen de S. NOVAC

M. CRUCEANU — coresp.

durași ce coboară piuă în curțile vilelor, 
oamenii muncii își petrec timpul pârtiei- 
fund și la bogata activitate culturală orga
nizată de clubul din localitate. Cinema
tograful (dimineața și după amiaza), 
biblioteca și sălile pentru *di feri te jocuri 
(șah, renii, șubah. tenis de masă) deschi
de pînă la ora 22. serile culturale din 
sabj, de pe terasa Oltului, de cele mai 
multe uri urmate de duns, oferă oameni

permanentă de artă populară care e ală
turi și unde, există un salariat, vizii cază 
și popicăria ..ca pe un muzeu* și pleacă 
nedumeriți de indiferența organelor lo
cale fală de această bază sportivă. E 
drept, ei mai descoperă o popic arie în 
Căeiulala. dar este ncoperită, mult so- 
licilată și chiar departe ceea ce îi face 
*-o prefere pe cea de pe Ostrov, din aer 
liber.

Lingă izvorul 14, chiar în parcul sta
țiunii. la umbra deasă,, a pomilor bătrini, 
se află un teren de volei și tenis. Dar 
nu se organizează pe acest teren compe
tiții pentru oamenii muncii veniți la o- 
dihnă. Zeci de, vizitatori privesc în fie
care zi — dimineața și după amiaza — 
jocul de fotbal al unor copii, desfășura- 
rat pe acest teren căruia i s-a stricat 
împrejmuirea și care, nici nu e, marcat... 
Despre, terenul de fotbal nici acum nu 
știm pe unde este.

f*e plaja de la Călimăneșli, ca și m 
cea de, la Căeiulala. fele și băieți bal 
mingea. Se joacă, bineînțeles, volei și 
fotbal. Iubitorii acestor sporturi atît de 
populare la noi se opresc la fiecare 
grupșor si privindu-le, trăiesc cu aminti
rile întrecerilor pe care le-au vizionat 
în timpul anului. Aici este și timp be
rechet, sînt și baze sportive, este și 
răcoare (dimineața și după amiaza nu 
se poate umbla fără haină) și totuși 
cei peste 2000 de. vizitatori, oameni ai 
muncii, nu au găsit la Călimăncști o 
act i vitale sportivă planificată și orga
nizată în aer liber.

O.N.T. filiala Călimăneșli. are o acti
vitate bogată. In numai 12 zile a orga
nizat două excursii la Sibiu, cite una 
la Horezu și Pol o vraci. In împrejurimi 
sînt însă și puncte turistice mai a pro 
piate: mînăstirile Cozia, Turnu. Slăni- 
șoara. O.N.T.-ul nu-și pierde timp cu 
organizarea unor asemenea excursii caro 
nu necesită mijloace de transport. deci 
cheltuieli. Pe, acestea le lasă în seama 
clubului, iar clubul — se înțelege - 
în seama O.N.T. Fizitatorii pleacă, sin
guri. în grupuri mai mari sau mai mici, 
puiiînd accent mai mult pe excursie, fi 
mai puțin pe cunoașterea acestor monu 
mente istorice. Nu mai spun emoțiile 
drumului, spre Stănișoara, splendid, de 
altfel, dar nemarcat.

Im Călimăneșli—Căeiulala sînt con
diții ca activitatea culturală să fie îm
pletită cu cea sportivă în aer liber. Să 
fie. pusă la loc de frunte, și activitatea 
sportivă a oamenilor muncii veniți la 
odihnă. Mișcările în aer liber contribui» 
din plin la întremarea organismului, la 
menținerea vigoarei. Să se organizeze o 
odihnă atractivă, bogată în manifestații 
cultural-sportive, vâri o •r

M. BUZDUGAN

O XOUÂ PROMOȚIE 
DE ARBITRI DE FOTBAL

Din inițiativa consiliului oră; 
U.C.F.S. Aloreni, în localitate 
organizat un curs de arbitri dc 
necesar datorită creșterii num 
dc echipe și de meciuri în orașu 
reni și raionul Cîmpina. Cu ca 
tivul „foarte bine“ au încheiat * 
foștii jucători fon Bolesc.u, GIk 
Botescu, Petre Marcu, Eugen A 
S-au mai evidențiat Ion Băcanu, 
nida Alexa nd rescu. Petre Popes 
Nicolae Neagu, care au luat cxai 
cu calificativul ,,bine“. Lectorii 
lac Voica, Mircea Călărașu și 
lac Pescarii n-au precupețit ni< 
efort pentru buna reușită “nr'scol

C. VIRJOGHE—con

CONCURS DE MOTOCICLIS

Peste 7.000 dc spectatori au a 
la un concurs dc motociclism, ’ 
pe circuit, organizat de Victoria 
trița. La start s-au prezentat z 
concurenti din orașele Baia Man 
.Mureș, Cluj și Bistrița, lată cî 
torii : cat. 125 cmc. : G. Berna! 
pid Tg. Alureș) ; cat. 175 cmc. 
Morar (Victoria Bistrița); cai. 
cmc. : T. Morar (Victoria Bisli 
cat. 350 cmc. I.J. : E. Buidos (Pr 
sul Cluj) ; cat. 350 cmc. Jawa 
Gotea (Victoria Bistrița) ; cat. 
mitat : Al. Golea (Victoria Bist

M. i HELLMANN—core

TENTS DE C1MP LA BAIA M/

Au luat sfîrșît întrecerile fazei 
oraș a campionatului republican 
vidual la tenis dc cîmp. La ca 
unor concursuri interesante car 
durat două săptămîni, din rîndu 
lor 24 de jucători și jucătoare 
detașat sportivii Irina Blankenbe 
Csaba Juliasz, ambii de la Chin 
Baia Marc, care, cucerind titlu 
campioni ai orașului Baia A^arc, 
participa și la finalele individual 
la București.

V. SASÂRANU — coresp.

ÎNTILNIRE INTRI: ȘAHIȘTI 
DIN LUGOJ Șl REȘIȚA

Șahiștii de la A.S.M. Lugoj și C. 
Reșița s-au înlîlnit de cnrînd 
mese. Prima întilnire, care s-a d 
lat la Reșița, a fost cîștigată la li 
de sportivii lugojeni : 5—4. Tntîli 
revanșă a avut loc la Lugoj și a 
cîștig de cauză tot sportivilor lugc 
dar la un scor mai mare: 6—3.

Comportări frutnoase au avut 
stantin Raina, Ion AÂaier, Vie 
Begu (A.S.M. Lugoj), Lucian C 
nu, Ion Mureșanu (C.S.M. Reșiț;

T. ȚARANU—cores



ircurgînd programul și listele de concurs... Printre atleții oaspeți
(Urmare din pag. 1,

u în atletismul european. No- 
plăcere în fruntea acestei liste 

irdmana noastră Lia Manoliu 
m în acest an). Ea va primi 
saltul unor concurente ca Ste- 
Mertova (54,17 m), campioana 
Germane Doris Miiller (55,33 
itigătoarea întrecerii în anul 
i Olimpia Cataramă, deținătoa- 
ului de campioană a R.P.R. pe 
an. (51,32 m). Proba sino- 
ezervată bărbaților nu poate 
— în mod normal — campio- 
Jniunii Sovietice Kim Buhanțev 
m.). Singurul adversar care-i 

la eventual emoții este cehoslo- 
idenek Cihak (55,20). Așteptăm 
stă probă și o ameliorare a re- 
i nostru republican, din partea 
zii .Manolescu.
un îoalt nivel se va disputa, 

foiala, și proba de 800 m plat 
.a start vor fi prezente alergă- 
e renume din Europa. Lupta 
primul loc se va da fără în- 

între Tamara Dmitreva 
S.) care a mers recent 2:07,0, 
Kraan (Olanda) al cărei rezul- 
•2:06,4 o recomandă îndeajuns 
firește — Florica Grecescu 
în acest an). Un cuvînt de 
va avea desigur și Olga Kazi 
Ungară).
)0 m. băieți, elementul tactic — 
important în cursele de semi-

■ va conta mult 
torului. Credem 
tuîndu-i printre 
e Zoltan Vamoș 
în această probă), pe 
clits (Belgia) si Hans 
<D.G.).
irgare care a pasionat

în cadrul „internaționalelor" 
a fost cea de 5000 m. Să spe- 
nici de data aceasta ea nu va 

i tradiția, mai ales că va avea

în desemnarea 
că nu greșim 
principalii fa- 
(dacă va lua 

Joseph
B fer

'oke Bijleveid (Olanda)

de
Istvan 

Miklos Szabo

liști de valoare. Din lista 
', reținem numele lui 
ilgyi (13:59,8),
), belgianul Gaston Roelants
tentantul nostru Andrei Bara
și ,2). După cum se vede un 

de atleți valoroși, din a căror 
î vor ieși cu siguranță perfor- 
emarcabile.
lăm cu justificat interes și 
dintre Berezuțki (U.R.S.S.) și

Oloko (Nigeria) la 110 metri garduri. 
Pentru locurile următoare au șanse 
Mircea Ursac și cehoslovacul Milan 
Cecman.

Spectatorii vor urmări cu interes și 
evoluția recordmanei noastre Maria 
Diți (56,64 m. — cea mai bună per
formanță mondială în acest an), care 
se va strădui să obțină nu numai vic
toria ci și o performanță la înălțimea 
prestigiului de care se bucură. Prin
cipalele sale concurente, care însă nu 
o pot incomoda în ocuparea primului 
loc, sint Ursula Behr (R.D.G.) și 
Ioana Arsova (R. P. Bulgaria).

Favoriți cvasi-cerți mai întîlnim și 
în alte probe. Este cazul alergării de 
3000 m obstacole, aruncarea greutății 
femei și al săriturii în înălțime băr
bați, unde Attila Simon (R.P. Unga
ră), Ana Roth și Constantin Dumi
trescu au cele mai multe șanse. In 
schimb, o luptă dirză se va da azi în 
probele, de prăjină, lungime fete (cine 
va cîștiga duelul Bijieveld-Neumann?), 
400 m bărbați, triplu-salt... Lambrechts (Belgia)

Joi și vineri, mașina redacției noas
tre a făcut de nenumărate ori cursa 
din centru la aeroportul Băneasa. Se
ria sosirilor la „internaționale" a con
tinuat fără întrerupere. Optimiști, 
bucuroși că pot participa Ia o compe
tiție atit de importantă, atleții oaspeți 
ne-au împărtășit dorința lor de a reuși 
performanțe cit mai bune la Bucu
rești, ne-au vorbit despre gîndurile cu 
care se vor prezenta Ia starturile de 
azi și mîine.

Michel Macquet e un nume binecu
noscut in atletismul mondial. Aruncă
torul de suliță francez deține o formă 
excelentă în acest an, cînd n-a pierdut 
nici un concurs. „Vreau ca la Bucu
rești să-mi confirm invincibilitatea — 
spunea Macquet. Particip pentru a 
treia oară la internaționalele dvs. si 
sint decis ca de data aceasta să nu 
scap victoria (N.N. : în 1953 el a 
pat locul 4 iar în

precis. Joseph Lambrechts, campion 
al țării sale la loOO m, își propune 
„să repete victoria de la Atena, unde 
l-a avut ca principal adversar pe Va
moș" in timp ce Gaston Roelants, 
clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice 
de ia Roma în proba de 3000 m ob
stacole, s-a pregătit pentru proba de 
5000 metri. Deținător al recordului 
belgian pe 10.000, Roelants ne-a de
clarat că va participa sigur la 5000 
cu scopul bine precizat de a bale 
actualul record al Belgiei (13:57,8). 
„Ultimul meu rezultat pe această di
stanță (14:00,0), precum și forma pe 
care o dețin mă fac încrezător" ne-a 
spus Roelants. Trei fete înalte, suple, 
deținătoare ale unui splendid buchet 
de performanțe, alcătuiesc delegația 
olandeză. Ellen Ort și Joke Bijleveid, 
care se vor numără printre protago
nistele cursei de 100 metri, declară 

îmbunătățirea recordului

IN ZIUA A DOUA...

„internaționale- 
mondial? Poate! 
performanță . de

metri plat favo-

...programul este dominat de cursa 
de 1500 m. Totodeauna spectaculoasă 
și interesantă, cu desfășurare drama
tică și cu învingători deciși aproape 
de linia de sosire, această alergare va 
constitui și în acest an un punct forte 
al programului. Va fi desigur o cursă 
a revanșelor, în care reprezentantul 
nostru Zoltan Vamoș va căuta să în
treacă pe Rozsavolgyi și' Lambrechts, 
care l-au învins în acest an. Nu este 
de neglijat nici șansa lui Attila Si
mon, care a obținut în acest sezon 
timpul de 3:42,6. Un „out-sider" spe
cialistul englez în probele de o milă, 
Mike Wi‘T"s.

folanda Balaș apare din nou în 
fața publicului bucureștean. Ce ne re
zervă marea noastră campioanp pen
tru această ediție a 
lor"? Un nou record 
în orice caz însă, o 
înaltă valoare.

In probele de 200
rîții sînt în linii mari aceiași din pro
ba de 100 m. Cu această valoroasă 
participare, nu ar fi exclus să asis
tăm la un nou record al campionate
lor. Mandlik, Prohorovski, Genevay 
pot merge sub cei 21,3 ai lui Kauf
mann din 1955. Prezența în concurs 
a lui Jurii Bakarînov (U.R.S.S.) ne 
scutește de prea multe comentarii la 
proba de aruncarea ciocanului. Deți
nător al unei performanțe de 66,80 m, 
Bakarînov este cel mai bun aruncă
tor de ciocan al Uniunii Sovietice și 
chiar din Europa, in acest an. Ceilalți 
concurenți mai valoroși (Horst Nie- 
bisch și italianul Cristin) se vor lupta 
pentru locul secund. '

La 400 m femei, protagonistele în
trecerii vor fi aceleași din proba de 
800 m. Un plus de șanse față de ce
lelalte concurente îl au însă Gerda 
Kraan și Tamara Dmitreva care au 
alergat în acest an 55,7 și respectiv 
55,8. Pe aceeași distanță, dar cu un 
parcurs presărat cu garduri, se 
întrece 
si mov 
(52,1). 
emite, 
torie.

Programul zilei de mîine cuprinde 
însă și unele probe în care mai mult 
decît întrecerea pentru primul loc va

ii i
tru realizarea unei cit mai bune per
formanțe. Este cazul probei' de arun
carea greutății bărbați în care exce
lentul sportiv maghiar Vilmos Varju 
(18,44 m) va încerca să amelioreze 
recordul campionatelor, deținut 
Parry O’Brien cu 18,55 m. Cam 
fel stau lucrurile și la aruncarea su
liței bărbați unde Michel Macquet, 
neînvins de la Jocurile Olimpice de 
la Roma, își propune să depășească și 
el recordul campionatelor, deținut deo
camdată de Janusz Sidlo, din 1956, 
cu o aruncare de 80,47 m.

Antonas Vaupșas este de departe 
favoritul probei de săritură în lungi
me. Secundantul lui Ter-Ovanesian în 
echipa reprezentativă a U.R.S.S. 
(7,76 m în acest an) este un exce
lent produs al școalei sovietice de să
rituri și promite, la rîndul său, o per
formanță 
probă 
se va 
Sorin
Hanul

Programul 
cheia t de probele de ștafetă.

Iar duminică seara la lumina reflec
toarelor după încheierea tuturor pro
belor, vom asista la festivitatea de 
închidere,, atît ele emoționantă de fie
care dată..

interesantă de urmărit lupta pen-

de 
la

remarcabilă. La această 
lupta pentru următoarele locuri 
da între reprezentanții noștri 

loan și Nicolae Popovschi, ita- 
Terenziani; bulgarul Țonev.

ambelor zile va fi în-

vor 
pentru primul loc Vasilii Ani- 

(52,1) și Manfred Fischer 
Ceilalți participant nu pot 

în mod normal, șanse la vic-

Buletinul campionatelor
probele campionatelor inter- 

e de atletism ale R.P.R. fie- 
ră poate înscrie cel mult doi 
nți de probă

probele de
caz că sint 

nți de probă,
n dimineața probei respective, 
9.
ilțimile la care începe con- 
;înt: 1,75 m la înălțime băieți, 
la înălțime fete și 3,60 m la

și o ștafetă, 
aruncări și sări-
mai mult de 12 
se vor face cali-

• Pentru Campionatele Internațio
nale de Atletism ale R.P.R. care vor 
avea loc sîmbătă 26 și duminică 27 
august a.c. orele 17,30 pe stadionul 
Republicii, sint valabile următoarele 
carnete vizate pe anul 1961:

— albastre și roșii în piele, albastre 
dermatin, gris dermatin cu stampila 
„atletism", verzi de ziariști, roșii der
matin ale U.C.F.S. Oraș București, 
arbitri și antrenori de atletism.

I

mele trei performanțe după 
internațională de punctaj, atit 
i cit și la fete, vor fi premiate.

H.EVI1 ȘCOLILOR ELEMENTARE, 
medii si profesionale au intra
rea gratuita la peluza a ii-a. i

lor pcr-1956 locul

Pregătiri... Pregătiri.., Vilem Mandlik și Mike Wiggs își folosesc cu multă 
dedicat antrenamenteloratenție timpul

Atletul francez de culoare 
liams a sărit în acest 
15,96 m, la 4 centimetri de reci 
Franței,
Genevay ne-a declarat că obiectivul 
lui pentru București este depășirea ce
lor mai bune performanțe personale, 
care — deocamdată — sint 10,4 
sută și 21,1 pe 200 metri.

Atleții belgierți și-au formulat 
biectivele pe cit de scurt, pe atit

Wil- 
an 

•ordul 
care-i aparține, iar sprinterul

Scurtă vizită
in mijlocul atleților noștri

Nerăbdarea și opti
mismul domnesc in 
rindurile celor peste 
100 de atleți români, 
care se pregătesc să 
ia startul la campiona
tele internaționale. O 
scurtă pregătire in co
mun a avut darul să 
pună la punct ultime
le amănunte legate de 
participarea lotului 
țării noastre.

Intr-o formă exce
lentă se află aruncă- 
toarea noastră de 
disc, Olimpia Catara
mă. Ea a fost con
stantă în încercări de 
peste 52 m la antrena
ment, ceea ce 
sigur — 
sură 
duri 
Dar, 
Pică 
plenitudinea 
taților sale și are șan
se apreciabile de a a- 
meliora recordul țării, 
întrecerea săritoare
lor in lungime, în 
care Maria Pândele 
și Sanda Grosu au 
toate posibilitățile să 
fie pe prim plan, va 
putea face ca in sfirșit 
performanțele repre
zentantelor noastre să 
depășească granița 
celor 6 metri.

de- 
este in mă- 

s-o pună pe gin- 
pe Lia Manoliu. 
medaliata olim- 

se află și ea in. 
posibili-

Rezultate bune se 
așteaptă de la ștafete
le de 4x100 metri. Și 
aici, atit cvartetul fe
minin (Ana Beșuan, 
Gabriela Luță, Crista 
Maksai, Ioana Petres
cu) cit și cel mascu
lin (Stamatescu, Kine
ses, Nedelea, Tudo- 
rașcu) pot ameliora 
recordurile in vigoare. 
Andrei Barabaș inten
ționează să ia startul 
atit la 1500 m cit și la 
5000 m, in timp ce 
Zoltan Vamoș are de 
gind să-și incerce 

forțele și pe 800 m., 
distanță pe care n-a 
maț alergat-o de des
tul de multă vreme.

In absența lui Cor
nel Porumb (acciden
tat), Constanti-h. Du
mitrescu, recent în

vingător la concursul 
armatelor prietene, 
poate încerca un 
salt record la înăl
țime. Să ne amintim 
că doar cu o săptă- 
mină in urmă, încer
cările lui la 2,05 n-au 
fost departe de reuși
tă. In sfirșit, in „zona" 
unor noi recorduri se 
află loan Sorin, la 
triplu salt, și discobo
lul. Virgil Manolescu.

Actuala, ediție a „in

ternaționalelor“ pri
lejuiește unui mare 
număr de talentați ju
niori debutul in arena 
marilor competiții. 
Unii dintre ei au pri
mit de-acum „botezul 
focului", la Balcania
da juniorilor. O parte 
dintre învingătorii în
trecerilor de la Cluj 
vor fi prezenți azi și 
miine pe 
Republicii, 
șuan, Rodica 
Rodica 
Victoria 
Macovei, 
bo, Ecaterina 
roacă, Petre 
I. Ferencz 
care dacă n-au gustat 
încă din bucuria pri
milor lauri, vor avea 
prilejul să se întreacă 
în compania unor 
atleți valoroși ai lu
mii și să învețe cu 
această ocazie.

Miile de spectatori 
vor fi alături de spor
tivii noștri în această 
întrecere, îi vor încu
raja cu căldură și 
aplauda victoriile 
performanțele lor 
loroase, pe care 
dorim cit mai multe.

stadionul 
Ana Bc- 
i Bucea, 

Voroneanu, 
Coșa, Ana 
lldiko Sza- 

Poto- 
Astafei, 

și alții,

vor
Și

va
le

pe
o- 
de

i

sonal (11,7) este primul obiectiv pe 
care și-l propun pentru cursa de azi. 
Bijleveid care a sărit nu de mult 

.6,31 metri ne-a asigurat că în orice 
caz. Ia această ediție, recordul cam-, 
pionatelor noastre internaționale la să
ritura in lungime (Kazmina cu 6,14 ni) 
va rămine doar o amintire... Cit despre 
Gerda Kraan, cifra 
recomandă ca pe una 
atlete ale lumii pc 
la aceasta adăugăm 
cent le-a învins pe 
vietice la Moscova, desigur că o pu-. 
teți nota azi, pe programele dvs. 
printre favoritele probei.

In fine un participant... solitar. Tî- 
nărul student al Academiei Comerciale 
din Londra, Mike Wiggs, pe care-1 
vom vedea la startul probei de 1500 
metri, dornic să-și îmbunătățească 
cea mai bună performantă personală! 
3:42,9. ■

O delegație numeroasă este cea ita
liană: 16 sportivi și doi conducători.' 
„Azzurii“ au deplasat in special con- 
curenți la probele de alergare. Flavio 
Colani a alergat de curînd 10,7 pe 100 
metri iar Bruno Bianchi are Ia activ 
un 22 pe 200 m. împreună cu Gatti și 
Terenziani, ei vor alcătui și o reduta
bilă ștafetă de 4x100. Lista concuren- 
ților la probele de semifond s-a îm
bogățit cu încă un concurent: Benito 
Tamiozzo. Delegația atleților italieni 
cuprinde și concurenți valoroși la să
rituri. Terenziani sare peste 7,-10 m la 
lungime. Brunelo Martini peste 2 me
tri la înălțime iar Gatti va concura 
la lungime și triplu salt. Cele mai 
bune rezultate ale sale: 7,19 m și 15,66 
m. Dintre aruncători, reținem numele 
lui Cristin : 60,70 m ia ciocan. In pro
bele feminine, Italia prezintă pe Me- 
cocci (12,2 pe 100 metri), Galluzzi 
(11.8 pe 80 m garduri), Galii (5.90 m la 
lungime) și o ștafetă de 4x100 m.

Vecinii noștri de la sud de Dună
re au sosit vineri dimineața cu un lot 
de patru băieți și o fată. Alergătorul 
bulgar Spasov s-a înscris, în princi
piu, la 400 m (50,3), 800 m (1:52,5) și 
1.500 m (3:56,0). La sărituri, ii vom 
găsi pe listele de concurs pe Kumanov 
(2,01 m la înălțime), Gurgușinov (15,§7 
m la triplusalt) și Tonev (7,46 m la 
lungime). La suliță, va arunca Ioana 
Arsova. Cel mai bun rezultat al său: 
49,66 m. '

sa de 2:06,4 o 
din cele mai bune 
800 m. Și dacă 
și faptul că re- 
alergătoarele so-i



„Europenele" de la Poznan în imagini 
J J
$ încep

— oi s-a înapoiat în Capitală lotul caiaciștilor și canoiștilor romini care 
a participat, recent la campionatele europene desfășurate pe lacul 
Malta de lîngă Poznan. O dată cu sincera bucurie a revederii,- atl 

început și... comentariile despre aceste întreceri care au confirmat excelența 
valoare a sportivilor noștri. La Poznan, ei au cucerit numeroase medalii, 
cîștigînd 3 probe si ocupînd alte locuri fruntașe precum și locul Ill in cla
samentul generai' pe echipe. Delegația țării noastre păstrează multe și 
frumoase amintiri de la această ediție a campionatelor europene de caiac- 
canoe. Printre ele, cîteva imagini care ilustrează succesele de seamă reali
zate de sportivii romini la Poznan,

Aurel Vernescu zlmbește fericit. 
Tînărul caiacist romin poartă laurii 
învingătorului. După terminarea 
probei de caiac simplu 500 m nu
mele său a fost înscris pe lista 

campionilor europeni.

Felicitări, Nicoară ! Antrenorul 
N, Navasart e fericit și nespus de 
mulțumit de comportarea caiacistu- 
lui nostru clasat pe locul III la 
simplu 500 și pe locul II la simplu 
1.000 m.

Pe treapta cea mai inaltă a podiu
mului învingătorilor, alți doi spor
tivi romini : Artimov și Conțo- 
lenco, ciștigători la caiac dublu 
500 m după o întrecere in care au 
dovedit măiestrie sportivă, multă 
putere <le luptă și un fierbinte 

patriotism.

Campionatul republican de juniori
TG. MUREȘ 25 (prin telefon). Joi 

au început în localitate campionatele 
republicane de tenis pentru juniori. 
Iată primele rezultate: simplu juniori, 
optimi : Boaghe (București)—Kirsch
ner (Craiova) 6—1, 6—1, Dan Țcreann 
(București)—Fclecan (C. Turzii) 6—2, 
6—3, Dron (București)—Ștefănescu 
(Craiova) 6—0, 6—0, Spătaru (Timi
șoara)—Fodor (Tg. Mureș) 6—0, 6—2, 
Albert (Arad)—M. Călin (București) 
6—3, 6—2, Dimache (București)—Ba-

Clubul sportiv Știința organizează în- 
cepînd de azi, o competiție de handbal 
în 7 dotată cu ..Cupa Știința". Participă 
patru echipe masculine (C.C.A., Rapid, 
I.T.B. și Știința) și trei feminine (Pro
gresul, I.T.B. și Știința). Primele jocuri 
au loc astăzi pe terenul Progresul, de 
la ora 15.30 : Știința — I.T.B. (m), Pro
gresul - I.T.B. (f) și C.C.A.. - Rapid 
(rri). Etapele următoare vor avea loc la
28 și 30 august.

logh (Tg. Mureș) 6—£, 6—1, Covaci 
(Cluj)—Băjcncscu (Pitești) 5—7, 6—3, 
6—2, Popov ici (București)—Cod in Du
mitrescu (Brașov) 6—1, 6—1 ; simplu 
junioare; sferturi de finală:
Dibar (Oradea)—Caria Klahre (Bucu
rești) 6—1, 6—1, Mihăela

Judilh

Klahre 
(București)—Vera Radu (Cluj) 6—1, 
6—1, Letiția Man (C. Turzii)—Agneta 
Kun (Cluj) 6—1, 6—3, Sanda Ciogo- 
lea (București)—Gabriela Voinescu 
(București) 6—3, 6—1. Întrecerile con
tinuă.

Un important turneu internațional Ia Tg. Mureș
TG. MUREȘ, 24 (prin telefon). — 

Marți au început 
cerile de handbal 
terenul Voința de 
reșul Tg. Mureș, 
participă echipele 
rnoue (R.S. Cehoslovacă), 
București, Faianța Sighișoara și C.S. 
Mureșul Tg. Mureș.

în localitate între- : 
în 7 organizate pe „ 
clubul sportiv Mu-

La acest turneu I 
Slavoi Zora Oio- . 

Rapid '

29 august—3 septembrie

Campionatul republican 
de regularitate și rezistență

Luni incepe la Tg. Mureș una dintre 
cele mai importante competiții ale 
sportului nostru cu motor: campiona
tul republican de regularitate și re
zistență de 6 zile. In 6 zile de concurs 
alergătorii vor parcurge peste 1.500 
km din care o mare parte pe drumuri 
acciderOte.

Concomitent cu campionatul repu
blican rezervat alergătorilor avansați 
se va desfășura și un concurs republi
can de 6 zile pentru motocicliștii în
cepători. Viitorii campioni și compo
nent al echipei naționale se vor în
trece pentru a căpăta experiență, pen
tru a dovedi talentul și pregătirea lor. 
Programul întrecerilor este următorul:

Luni 28 august: revizia tehnică a 
mașinilor, sigilarea și parcarea lor; 
marți 29 august: etapa I pe rula Tg. 
Mureș — Miercurea Ciuc (294 km); 
miercuri 30 august: etapa a Il-a pe 
ruta Miercurea Ciuc — Lacul Roșu 
(264 km); joi 31 august: etapa a IlI-a 
pe ruta Lacul Roșu — Tg. Mureș (193 
km); vineri 1 septembrie: etapa a IV-a 
pe ruta Tg. Mureș — Lacul Roșu (193 
km); sîmbătă 2 septembrie: etapa a 
V-a pe ruta Lacul Roșu — Miercurea 
Ciuc (264 km); duminică 3 septembrie: 
etapa a Vl-a pe ruta Miercurea Ciuc — 
Tg. Mureș (294 km).

La întreceri vor participa motoci- 
cliști de la Casa Centrală a Armatei, 
Dinamo București, Metalul „23 Au
gust", Voința București, „Poiana“- 
Cimpina, I.T.B., I. C. Arad, Rapid Tg. 
Mureș etc. Printre concurențl se nu
mără : Mihai Pop, Traian Macarie, 
Mircea Cernescu, Ludovic Szabo, Io
sif Popa, Mihai Dănescu, Gh. Ioniță, 
Gh. Voiculescu, Barbu Predescu, Ște
fan Iancovici ș.a.

Lista participanților arată că turneul 
internațional de box ce va începe la 2 
septembrie în Capitală este una din ma
rile competiții internaționale pugilistice 
ale anului. Să vă prezentăm, pe scurt, 
cîțiva dintre boxerii care vor fi prezenți 
la startul acestui turneu.

• Redutabila echipă poloneză Givar- 
dia Varșovia deplasează la București un 
lot puternic, compus din individualități 
de certă valoare. De mult au dorit a- 
matorii sportului cu mănuși din Capi
tală să vadă ,,la lucru** pe Lcszck Dro- 
gosz, Henrik Wojcckowski. Tadeusz 
Walașek, Jaroșiaw Kulesza, reprezentanți 
de frunte ai boxului polonez.

Campionul olimpic Walașek, cunoscut 
pc toate ringurile Europei, are o biogra
fie sportivă impresionantă. Walașek are 
25 de ani. A participat la campionatele 
europene de la 
a ocupat locul 
—- medalia de 
Belgrad, unde 
pion european, 
în prezent 306 
tigat 287 (32 
un pugilist tînăr (arc 21 dc ani) dar 
aceasta nu l-a împiedicat să susțină 
pînă în prezent 147 întîlniri’ din care 
a cîștigat 138 (10 prin aut). Semigreul 
Josefowicz are 22 de ani. 
campion al Poloniei pe anul 1961.

• In ultimii ani boxerii < 
Germană s-au situat pe locuri 
în ierarhia europeană. Dintre 
pugiliștii de la Dynamo Berlin 
un rol important. Dinamoviștii 
și-au anunțat participarea la turneul or
ganizat de colegii lor bucureșteni și vor 
sosi în Capitală cu un lot valoros, din 
care nu vor lipsi binecunoscuții Otto 
Babiasch, Pescr Raincr, Biîchncr, Li- 
wowski, Lempio, Wensierski. Wiukow- 
ski ș.a. Babiasch numără 24 dc ani și 
QStc campion al B.D.G. pe anul 1961. 
A susținut 108 partide, din care a cîști
gat 81. De o mare popularitate se bucu
ră în țara sa cocoșul Biîchncr, dc 5 ori 
campion al R.D. Germane, participant în

Praga și Lucerna (unde 
II). la J.O. de la Roma 
argint — și, recent, la 
a cucerit titlul de cam- 
Walașek a susținut pînă 
întîlniri, din care a cîș- 
prin K.O.). Kulcja este

Este vice-

din R.D. 
fruntașe 
aceștia, 

au jucat 
bcrlinezi

11-6 (7-5), Rapid- 
Mureșul — Slavoi

Iată rezultatele din primele două 
zile : Rapid—Mureșul 10-6 (5-3), Șla- 

■voi Zora—Faianța
Faianța 8-6 (6-4),
Zora 5-3 (2-1)

• | k'CC >^11,— COiesp. regional ' Mariuțan.1. PAUȘ

A X-a ediție a „Turului ciclist al R. P. Romir
O In fruntea echipei Danemarcei se află „olimpicul’’ J. Joerc 
sen @ Traseul „Turului ciclist al R. P. Romîne” măsoară 1.850
La sediul Comisiei de Organizare a 

celei de a X-a ediții — jubiliare — 
a „Turului ciclist al R.P. Romîne“ a 
sosit o nouă confirmare nominală de 
participare la întreceri. Forul de spe
cialitate din Danemarca a transmis 
lista alergătorilor care vor lua star
tul. Din echipa reprezentativă a Da
nemarcei fac parte Joergen Joergen- 
sen, Joergen Hansen, Henning Peter
sen, Knud Bock și Ole Ritter. Dintre 
aceștia cei mai cunoscuți sînt J. Joer- 
gensen — component al echipei olim
pice a Danemarcei și participant la 
„Cursa Păcii“ — și J. Hansen — un 
alergător foarte rapid cu numeroase 
performanțe internaționale în palma
res.

Zilele acestea o comisie special 
formată, condusă de arbitrul Ște
fan Robert, a verificat traseul com
petiției. In funcție de condițiile 
existente s-au produs cîteva modi
ficări. Iată noul itinerar:

Etapa 1 (10 septembrie) : circuit 
în Capitală — 100 km: etapa a 
Il-a (11 septembrie): București— 
Ploiești—Brașov (170 km) ; etapa 
a IlI-a (12 septembrie) : Brașov—• 
Făgăraș—Sibiu (145 km) ; etapa a

Finala campionatului republican de fona
•ÎNTRECERILE se desfăsoara 

DUMINICA DIMINEAȚA • CONCO
MITENT SE VA DESFĂȘURĂ ȘI FI
NALA PRIMULUI CONCURS REPU
BLICAN PENTRU BICICLETE DE 

ORAȘ REZERVAT JUNIORILOR 
Cei mai buni cicliști din țara noas

tră vor lua duminică dimineață startul 
în campionatul republican de fond. La 
faza finală vor fi prezenți cei 9 aler

ultimii ani Ia campionatele Europei. Mae
strul sportului Lempio, campion al 
ILD.G. la categoria ușoarS și partici
pant la .1.0. de la Roma este, de aseme
nea, un boxer de valoare, cu o bogată 
experiență.

• Dozsa Budapesta deplasează la 
București un Iot din care fac parte nu
meroși campioni, finaliști și foști cam
pioni ai R.P. Ungare. Amintim doar c>- 
teva nume : Dorogy Iosif, Bognar Tibor, 
Pali Gyorgy, Krimmcl Mikloș, Erdelv 
lanoș, Dunajecz Fercnc, Buclai Antal 
ș.a.

• In sfîrșit, Spartak Sofia și 
țat sosirea la București 
puternică în care 
noscutul Petar

, ,i-a anun- 
cu o formație 

„vioara întîi” este cu- 
Spasov.

R. CĂLARAȘANU

începe campionatul republican pe echi|
Opt echipe 

campionatului 
echipe — ediția 1961. După cum se 
știe, echipele participante la această 
competiție sint împărțite in două se
rii. In seria A sînt repartizate forma
țiile Dinamo București, C.S.M. Reșița, 
~ ” Cluj, Progresul București,

Roșu Brașov, Mureșul Tg. 
Marina Constanța și C.S.M. 
In seria B vor activa urmă 
echipe: Farul Constanța, Me- 

Craiova, Metalul 
Energia Cimpina, 

Crișul Oradea, Rapid Bucu-

încep azi disputarea 
republican de box pe

C.S.M. 
Steagul 
Mureș, 
Galați, 
toarele 
talul Bocșa, C.S. 
București, C.C.A., 
A. S. “ ’ ' ~ 
rești.

Campionatul republican pe echipe — 
competiție care s-a dovedit atît de 
utilă — se reia după o absență de 
4 ani din calendarul federației de 
specialitate, în mijlocul unui 
cat interes. Ultima campioană 
a fost echipa clubului Voința.

justifi- 
a țării

R.P.R. 
A. Ela-

Iată programul campionatului 
pe echipe - ediția 1961 : SERIA 
pa I (26 august) : C.S.M. Reșița-Steagul 
Roșu Brașov. (Arbitri : P. Epureanu, M. 
Voiculescu, M. Crăciune&cu, L. Krau- 
zer); C.S.M. cluj-Marina Constanța (B. 
Robert. A. Izverniceanu, Ilievici, L. 
Vlad); Progresul Buc.—C.S.M. Galati 
(Gh. Dumitrescu, I. Boamfă. C. Chiriac, 
M. Enescu) - miine dimineață de la ora 
10, pe arena Progresul, str. Dr. Stai- 
covici — ; Dinamo Buc. — Mureșul Tg. 
Mureș (M. Stănescu, I. Cetăteanu, N. 
Popescu, I. Niță). Intîlnirea se va dis
puta astă-seară de la ora 19,30 pe sta
dionul Dinamo. Dinamoviștii, care, după 
cum am mai anuntat, se pregătesc pen
tru întîlniri]e din cadrul turneului’ in
ternațional de la București, vor alinia a 
formație puternică, după cum urmează*. 
L. Ambruș, L. Duță. C. Gheorghiu. St. 
Bîrsu. C. Ciurca. M. Dumitrescu. C. 
Stănescu. I. Monea. D. Gheorghiu și V.

M. 
D.

Bacău—Tec 
etapa a > 

Brăila—Bu: 
(230 km), 
în general

IV- a (13 septembrie) : Sibiu— 
nedoara—Deva (147 km) ; eta
V- a (14 septembrie): Caransel
Timișoara (104 km) ; etapa a 
(16 septembrie): Timișoara— 
dea (168 km) ; etapa a Vll-a 
septembrie) : Oradea—Cluj
km); etapa a VIII-a (18 sej 
brie) : Cluj—Dej (50 km) ;
a IX-a (20 septembrie) : 
Dornei—Cîmpulung—Suceava 
km) ; etapa a X-a (21 se| 
brie) : Suceava—Iași (170
etapa a Xl-a (22 septembrie) : 
—Bacău (124 km) ; etapa a 
(23 septembrie) : " ”
Galați (185 km) ;
(24 septembrie) : 
Ploiești—București 

Modificările privesc 
metrajul (comisia a stabilit exa< 
lometrajul în funcție de locuri! 
plecare și sosire) și în special el 
IV-a care nu se va mai desfășu 
ruta Sibiu—Hunedoara ci pe una 
lungită : Sibiu —■ Hunedoara —■ 
Traseul omologat măsoară 1.85C 
Zilele de odihnă au rămas ace 
15 septembrie la Timișoara și ÎS 
tembrie la Vatra Dornei. .

gători care se pregătesc sub cor 
rea antrenorului Nicolae Voicu, 
tru a forma echipa reprezentativă 
va concura la cea de a X-a ed 
„Turului ciclist al R.P. Romine"
11. ști de frunte din cluburile sp 
bucureștene și din provincie. I 
cei 60 de participanți se remarc 
Cosma, Aurel Șelaru, Gh. Rădt 
Ludovic Zanoni, Walter Ziegler 
viu Duță ș.a. întrecerea va rr 
aproximativ 170 km și se va des! 
pe traseul București—Alexandri 
București.

Startul se va da la
12.

Tot duminică va 
concursului republican 
de oraș rezervată categoriei ji

ora 7, do

avea loț 
pentru bi<

Campionatul
Astăzi și miine cu inceperc 

ora 9, poligonul Tunari cunoași 
nou animația marilor întreceri, 
mai buni trăgători bucureșteni î; 
disputa intîictatca în aceste z 
importantul concurs, campionatu 
pitalei.

Întrecerile se vor desfășura 
următorul program : sîmbătă c 
cepere de la ora 9, armă liberă 
bru redus 3x30 focuri senioare ; 
toi liber 60 focuri, iar duminică 
aceeași oră, armă liberă calibru 
3x40 focuri seniori și pistol vite:

Etapa a n-a (9 septembrie) ; ivi 
Tg. Mures - C.S.M. Reșița, s 
Roșu Brașov - Dinamo Buc.. I 
Constanta - Progresul Buc., C.S.» 
lăți — C.S.M. Cluj. Etapa a III- 
septembrie) : C.S.M. Reșița-Marin 
stanța ; Dinamo Buc. - C.S.M. 
C.S.M. Cluj - Progresul Buc., M 
Tg. Mureș - steagul Roșu Brașox 
pa a IV-a (7 octombrie) : C.S.M. C 
C.S.M. Reșița, Marina Constanța 
namo Buc.. Steagul Roșu Brasov— 
Cluj, Progresul Buc. - Mureșul T 
reș. Etapa a V-a <21 octombrie) : 
Reșița - Progresul Buc., Dinamo 
C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mureș— 

■ c
C.S.M. Cluj - C.S.M. Resiț’ 
Buc.—Dinamo Buc., C.S.M 

Steagul Roșu Brașov. Murej 
— Marina Constanța. Eta 

(18 noiembrie) : C.S.M. Re 
Buc.. C.S.M. Cluj - M 

Roșu Prașo5 
Constanta—

Galați, Marina Constanța 
Roșu Brașov. Etapa a Vl-a (4 
brie) : ‘ _
greșul 
lăți — 
Mureș 
VII-a 
Dinamo 
Tg. Mureș. Steagul 
greșul Buc., Marina 
Galați.

SERIA B. Etapa I (2 septembrie 
rul Constanta - C.C.A., Metalul i 
Energia Cimpina, C.S. Craiova - 
Crișul Oradea. Metalul Buc—Răpi 
Etapa a Il-a (16 septembrie, • E 
Cimpina — Farul Constanta, C.C 
Metalul Bocșa. A.S. Crișul Orad 
Metalul Buc.. Rapid Buc.—C.S. 
va. Etapa a III-a (30 septembrie) : 
Constanta - A.S. Crișul Oradea. 
Iul Bocșa — Rapid Buc., C.S. Cr 
Metalul Buc., Energia Cîmpina- 
Etapa a IV-a (14 octombrie) : 
Buc. — Farul Constanța. A.S. Crisu 
dea — Metalul Bocșa, C.C.A. — C.S 
iova. Metalul Buc. — Energia Cîi 
Etapa a V-a (23 octombrie) : 
Constanța — Metalul Buc.. Metalu 
sa - C.S. Craiova. Energia Cîmr 
Rapid Buc.4 A.S. Crișul Oradea- 
Etapa a Vl-a (11 noiembrie) : C.i 
iova — Farul Constanta. Metalul 
Metalul Bocșa, Rapid Buc. — C.C 
nergia Cimpina — A.S. Crișul C 
Etapa a VH-a (25 noiembrie) : 
Constanta — Metalul Bocșa. C.S. 
va — Energia Cimpina. C.C.A. — h 
Buc..- A.S. Crișul Oradea — Rapic



NOTE, ȘTIRI,
TOATA ATENȚIA CAMPIONATULUI 

DE TINERET ’

Campionatul echipelor de tineret (re
zerve) a început în mod promițător. To
tuși, s-au făcut remarcate cîteva defec
țiuni care dovedesc că unele echipe nu 
s-au îngrijit de alcătuirea și pregătirea 
acestor formații, deși au știut din timp 
de organizarea importantei competiții. 
Altfel nu ne putem explica de ce Jiul 
n-a putut alinia o echipă corespunză
toare, în partida cu Progresul, și de ce 
Metalul Tîrgoviște și U.T.A. erau cît pe 
ce să joace în 10 oameni (la U.T.A., 
de pildă, extrem stîngă a jucat... por
tarul de rezervă !...). S-ar părea că a- 
c-este echipe au fost surprinse de înce
perea întrecerii echipelor de tineret, 
ceea ce este inadmisibil. O asemenea 
competiție trebuie privită cu toată se
riozitatea atît de cluburi și asociații 
sportive, cît si de federație, pentru ca 
să-și atingă scopul pentru care a fost 
creată.

• Rezultatele meciurilor amicale de 
săptămîna aceasta : C.F.R. Timișoara 
— C. S. Craiova 1—1 (0—0); Știința 
Galați—Știința București 2—2 (2—1); 
C.S.M. - Baia Marc—St. roșu v Brasov 
(tineret) 7—0 (5—0); C.S.M. Sibiu—

Spicuind regulamentele campionatelor 
-— Au fost aduse completări importante —

în regulamentele campionatelor de 
fotbal, care se dispută în sezonul 
1961—62 au fost făcute cîteva comple
tări, dintre care pe cele mai impor
tante le redăm în rîndurile de mai 
jos.

• Jucătorii aparținind echipelor 
desființate sau echipelor care s-au co
masat și nu au fost incluși pe tabelul 
de comasare, au drept de joc imediat 
pentru orice altă echipă, indiferent de 
categorie, dar numai din cadrul ace
leiași regiuni.

® Un jucător suspendat pe mai mult 
de 4 etape nu va putea participa la 
jocurile amicale publice ale echipei 
respective.

o In cazul cind unei echipe i se ri
dică dreptul de organizare pe teren 
propriu pe una sau mai multe etape, 
această echipă este obligată să-și dis
pute meciul sau meciurile într-o loca
litate situată la minimum 60 km dis
tanță de orașul său de reședință.

• In incinta terenului au dreptul 
să stea numai următoarele persoane: 
delegatul federației sau al comisiei 
care organizează competiția respecti
vă : cite un conducător de echipă; 
„ntrenorii echipelor; jucătorii de re
zervă ai echipelor; medicii delegați 
și medicii echipelor; metodistul re
gional de fotbal ; fotoreporterii cu per
mise speciale (cel mult 6) ; cijpiii de 
mingi (cel mult 8, echipați corespun
zător). Cu excepția copiilor, celelalte 
persoane vor sta pe bănci așezate pe 
una din laturile terenului, în dreptul 
centrului. Arbitrii nu vor începe jocul 
dacă in incinta terenului se află și

REZULTATE
Corviuul Hunedoara 3—2 (1—2); Ra
pid Focșani—Voința Rm. Sărat 7—0 
(1—0); ’ C.S.M. Crișana Oradea— 
A.S.A. Crișul Oradea 4—1 (2—1); 
Voința Oradea—Victoria Chișineu 3— 
0 (1—0); Carpați Sinaia—Avîntul Si
naia 7—1 (4—0).

• Membrii susținători ai clubului 
Dinamo își pot ridica biletele (în baza 
tichetului nr. 7) pentru cuplajul de 
mîine de la casa stadionului Dinamo.

9 Loturile B și de tineret vor participa 
săptămîna viitoare la antrenamente comu
ne, la București. Ambele loturi vor susține 
jocuri în ziua de 30 august. Astfel, lotul 
de tineret va întîlni selecționata de tineret 
a orașului București. Din lot fac parte An
drei, Tomescu, Barbu (Metalul Tîrgoviște), 
Pctcscu, Mițaru (Știința Timișoara), Radu 
(Dinamo Pitești), Pa.șcanu (Progresul), Varga 
(CSM Reșița), Sasu (UTA), Gcrgcli (CFR 
Timișoara) etc. Printre jucătorii convocați 
la B se numără Datcu (Dinamo București), 
Koszka (Rapid), Meszaros, Hașoii (St. 
roșu) ele.

alte persoane decît cele arătate mai 
sus.

• Ordinea jocurilor unui program 
cuplat se stabilește in funcție de lo
curile echipelor in clasament: se a- 
dună locurile echipelor și meciul la 
care totalul este mai mic se va disputa 
in „vedetă", iar celălalt in deschidere. 
In caz de totaluri egale, atunci ordi
nea jocurilor va fi fixată prin tragere 
la sorți.

® Campionatele regionale din 1962— 
63 se vor disputa intr-o singură serie, 
astfel că la finele competițiilor pe anul 
1961 —1962 din campionatele raionale 
sau orășenești nu va promova nici o 
echipă.

• Campionatul republican de juniori 
se va disputa ca și pînă acum. In faza 
finală a intervenit o modificare pri
vind sistemul de disputare: jocurile 
din etapa zonală și interzonală vor fi 
eliminatorii și se vor disputa pe tere
nuri neutre, in localități situate pe cît 
cu putință la jumătatea drumului din
tre orașele celor două echipe.

® Juniorii care au participat Ia unul 
sau mai multe meciuri ale echipelor 
de seniori sau tineret vor putea juca 
și în campionatul de juniori (pînă a- 
cum juniorii care jucau două sau trei 
meciuri la echipa întîi pierdeau dreptul 
de a mai participa la juniori).

® Prețurile biletelor la un meci de 
tineret sînt aceleași ca la o partidă 
de categoria B; la cuplajele de tine
ret sau cuplajele de B cu tineret se 
aplică tariful cuplajelor de B. Aceleași 
prețuri vor fi și la meciurile amicale 
ale echipelor de tineret.

Campionatul categoriei A

Meciul etapei: Petrolul — Steagul roșu
(Urmare din pag. 1)

(Panait)-V. Alexandru, NunweillerIV 
(Constantinescu) - Pîrcălab, Eftimie 

(Varga), Ene 11, Țîrcovnicu, David.
PROGRESUL— METALUL TÎRGO

VIȘTE (arbitru : N. Mihăilescu-Bucu- 
rești).

• La antrenamentul de joi, Progre
sul a jucat o repriză cu F.R.B., iar 
alta cu echipa sa de tineret In me
ciul de mîine va juca aceeași echipă 
de duminica trecută.

• Joi, Metalul a jucat cu Flacăra 
Moreni. Rezultatul : 0-0. Mctalurgiștii 
au folosit echipa : Andrei-Tomescu, E. 
Popescu, Georgescu-Nițescu, Petrescu- 
Al. Lazăr, Mureșan, Cruțiu (Prodan- 
citic), Iordache, Chiriță.

STIINTA TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI (arb. : C. Nițescu-Sibiu).

• Echipa studenților timișoreni s-a 
antrenat joi în compania formației de 
categorie regională, Șoimii Timișoara 
și a învins cu 9-1 (2-1). Au marcat: 
Manolache (5), Mițaru, R. Lazăr, Igna 
și Gîrleanu, respectiv Floareș. Forma
ția probabilă : Curcan (Pain)-Codrea- 
nu (Georgescu), Turcan, Jenei-Petescu, 
Tănase-Igna, R. Lazăr, Manolache. 
Vîlcov, Mițaru (Gîrleanu). (C. Popa, 
coresp.).

• Rapid a jucat joi la Giulești cu 
Tehnomctal din campionatul orășenesc, 
și a cîștigat cu 11-1 (8-1) prin punctele 
înscrise de C. Ionescu (4), Georgescu 
(3), I. Ionescu (2), Leahevici și Ozon 
din 11 m. Formația probabilă: Dungu- 
Greavu, Motroc, Macri-Neacșu, Koszka- 
Kraus, Ozon, I. Ionescu, Georgescu, 
C. Ionescu.

PETROLUL — ST. ROȘU (arbitru : 
Ad. Macovei-Bacău).

® Antrenorul echipei din Brașov, S. 
Ploeștcanu, a insistat asupra pregătirii 
fizice. Ultimul antrenament s-a înche
iat cu un joc la două porți. Formația 
va fi definitivată la Ploiești, deoarece 
este discutabilă folosirea lui Fusulan, 
care este bolnav. (C. Gruia, coresp. 
reg.).

• Petrolul a jucat la Vălenii de 
Munte cu o selecționată locală, folo
sind aceeași formație din partida cu 
C.C.A. Este mai mult ca sigur că du
minică Petrolul va alinia acest „11“.

U.T.A. — JIUL (arbitru : R. Să- 
bău-Cluj).

• Textiliștii s-au antrenat joi cu 
U.V.A. și au cîștigat greu cu 2-1 (1-1) 
prin punctele înscrise de Czako și 
Sasu. Pentru U.V.A. a marcat Orosz- 
hegy. U.T.A. s-a prezentat slab; apă
rarea a fost greoaie, iar atacul lipsit 
de orizont. A jucat formația : Faur 
(Coman)-Sziics, Seres (Băcuț 11), Ca- 
paș (Neamțu)-Szakacs, Mețcaș (Ca- 
paș)-Pop, Sasu, Tîrlea (Mețcaș), Flo- 
ruț, Czako. (St. lacob, coresp.).

Fază de la meciul de antrenament Dinamo Bucure ști—Flacăra roșie București. 
Datcu, portarul dinamovist, iese la timp pentru a bloca balonul.

Foto P. Romoșan

• Jiul s-a antrenat în compania Mi
nerului Petrila, în trei reprize a '45 
.minute. Scor final: 10-1. Au marcat: 
Ciurdărescu (2), Gabor (3),. Pavlo- 
vici (3), Martinovici și Crăciun (11 m). 
respectiv Vasiu. Formația pentru dumi
nică nu a fost alcătuită. St. Băloiu, 
coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — C.C.A. (arbitru : 
Al. Toth-Oradea).

® Studenții au făcut antrenament 
împreună cu echipa de tineret și a 
manifestat o bună dispoziție de joc. 
Formația probabilă pentru duminică . 
Nicoară-Kromely, Georgescu, Cîmpea- 
nu (Mure.șan)-Petru Emil, Popescu- 
Ivansue, Suciu (Munteanii), Marcu, 
Mateianti (Munteanii), Moldovan. Pro
blematică este participarea lui Mate- 
ianu, accidentat la antrenament. (N. 
Todoran. coresp.).

• Echipa C.C.A. pleacă azi dimi
neață la Cluj, cu un lot de jucători 
din care face parte și Apolzan, a că
rui reintrare este probabilă. Formația 
va fi alcătuită la Cluj.

MINERUL — DINAMO PITEȘTI 
(arbitru: V. Drug-București).
• După meciul de antrenament cu 

formația de tineret a Jiului (0-1), Mi
nerul și-a alcătuit astfel echipa : Mi- 
halache-Stanciu, Coman, Dan ll-Szoke, 
Mihăilă-Sotir, Nisipeanu, Dan I, Tur
can, Creiniceanu. (I. Ciortea, coresp.).

Pronosport
Programul concursului Pronosport 

nr. 35 (etapa din 27 august a.c.) cu
prinde cinci meciuri din a doua etapă 
a campionatului categoriei A, trei me
ciuri din campionatul de tineret și pa
tru meciuri din prima etapă a campio
natului italian.

Programul concursului Pronosport de 
mîine se anunță deosebit de interesant 
deoarece cuprinde partide echilibrate 
(Știința Cluj — C.C.A., Știința Ti
mișoara — Rapid și, mai ales, cele 
trei meciuri dintre echipele de tineret« 
Știința Clu; — C.C.A., Petrolul —Stea
gul Roșu și Știința Tim. — Rapid).

Reamintim participanților că și pen
tru acest concurs găsesc la agențiile 
Loto Pronosport fluturași cu denumi- 
mirile echipelor. Fluturașii se distri
buie în mod gratuit.
V-AȚI ABONAT LA PRONOEXPRES ?

Mai sînt numai cîteva zile in care 
vă puteți procura abonamente la Pro- 
noexpres pe luna septembrie Cu un 
buletin abonament, care costă 12 lei, 
puteți participa la toate cele patru tra
geri din luna septembrie (6, 13, 20 si 
27).

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 20 AUGUST 1061

6 variante cu 12 rezultate a 8.405 ei 
190,30 variante cu 11 rezultate a 303 Iei 
2002,00 variante cu 10 rezultate a 45 lei

In primele jocuri de campionat, 
desfășurate — în general — la un 
nivel promițător, am constatat Ia mulți 
jucători o serie de greșeli în execuții, 
chiar in cele efectuate liber, nestîn- 
jenit de adversari. Ele ridică din nou 
problema exersărilor, a numărului 
mare de repetări care trebuie inclus 
într-o ședință de antrenament. Despre 
aceasta ne vom ocupa în rîndurile 
de mai jos.

Nu de mult am stat de vorbă cu 
vechiul nostru internațional Iosif Pet- 
Bchowski.

D.N EXPERIENȚA UNOR 
INTERNAȚIONALI

Subiectul discuției cu Petschowski? 
L-am întrebat care este „secretul" 
multiplelor sale calități cu care s-a 
impus pînă la 40 de ani. Chiar în 
cursul recentului campionat tribunele 
i-au admirat tehnica individuală, si
guranța în mișcări. Răspunsul lui, 
de altfel așteptat, a fost scurt : PRE
GĂTIREA în cadrul antrenamente
lor organizate și al celor făcute din 
proprie inițiativă. Controlul perfect 
al balonului ? Rezultat al unor nenu
mărate antrenamente individuale în 
afara orelor de pregătire cu antreno
rul. Jocul cu capul foarte precis și 
detenta sa ? Rod al zecilor de ore de 
exersare, cu și fără aparate speciale, 
pe terenul din Arad sau, în condi- 
țiuni de instabilitate, pe nisipul de 
pe malul Mureșului. Loviturile sale 
libere de atîtea ori transformate în 
goluri ? Urmarea a sute și sute de 
lovituri executate la poartă sau acasă, 
la un perete improvizat, pînă la cîș- 
tigarea preciziei în lovirea mingii și 
în traiectoria ei.

50, 60, 100 LOVITURI CU CAPUL...

Discuția aceasta mi-a amintit de 
alta, avută mai înainte, cu un alt ju
cător : Constantin. Și pe el il în-

O problemă mereu actuală

jocului 
numai

trebasem secretul
său cu capul, grație căruia nu 
că pasează precis, dar și înscrie goluri 
(în ultimul campionat din 22 de go
luri, 8 le-a marcat cu capul). Din nou, 
răspunsul a fost 
TIREA.

„încă de cind 
I.C.AS., - ne-a 
după antrenament, mai zăboveam pe 
teren și exersam 50, 60 și chiar 100 
de lovituri cu capul, in orice condi- 
țiuni și din orice poziții, pină nu mai 
puteam. Mult m-a ajutat Humis, cu 
care mă antrenam, el însuși un spe
cialist — pe timpuri — in jocul cu 
capul. Și după mii și mii de exersări 
am ajuns să nu închid ochii cind lo
vesc mingea cu capul și s-o trimit 
cu destulă precizie spre poartă, de 
multe ori in direcția de unde vine 
mingea, pentru a surprinde pe por
tar pe picior greșit, deoarece el se 
deplasează o dată cu mingea, pe di
recția acesteia".

invariabil : PREGA-

jucam la juniori, la 
spus Constantin —

MAI MULT TIMP PREGĂTIRII !

AȘADAR, REPETĂRI, CIT MAI 
MULTE REPETĂRI, IATA „SECRE
TUL" nu numai al lui Petschowski 
sau Constantin, ci și al lui Ozon (ore 
întregi de antrenament 
tru controlul balonului 
lovituri libere executate 
cis), ol lui Nunweiller 
(ambii pentru însușirea
rectă a jocului cu capul și plonjoa- 
ne) și al multor alți jucători, remar
cați în recentul campionat 
lor îmbunătățit sub raport

Și nu numai repetări, ci 
pare permanentă pentru

singur, pen- 
sau pentru 
cît mai pre- 
III, Motroc 

cît mai co-

prin jocul 
tehnic-
și preocu- 
pregătirea

mai multe
personală, prin antrenamente indivi
duale, din proprie inițiativă, în afara 
celor planificate de antrenori. Jucă
torii să nu aștepte totul de la antre
nori ; trebuie să contribuie și ei la 
ridicarea propriei măiestrii sportive, 
dăruind pregătirii mai mult din timpul 
lor, in special acelor execuții insufi
cient însușite.

LOCUL REPETĂRILOR IN METODI
CĂ ANTRENAMENTULUI

Desigur, problema repetărilor este la 
fel de importantă, în metodica mo
dernă de antrenament, ea și planifi
carea judicioasă, continuitatea pregă
tirii în tot cursul anului, aplicarea 
rațională a eforturilor maxime, creș
terea volumului de lucru și individua
lizarea. De aceea trebuie privită cu 
toată seriozitatea de antrenori și ju
cători- Un început promițător a fost 
făcut în sezonul 1960—61, o dată cu 
introducerea unei orientări unitare în 
ce privește metodica pregătirii fot
baliștilor, urmînd evoluția fotbalului 
pe plan internațional. A crescut nu
mărul și durata antrenamentelor. In ce 
privește intensitatea și cantitatea de 
repetări 
lăsat de dorit, deși se recunoaște că 
repetările duc la fixarea și perfec
ționarea deprinderilor 
Și

însă, antrenamentele au

tehnico-ta etice 
la dezvoltarea calităților fizice.

DOUA

Numărul 
reușita

MANEVRE TACTICE

mare de repetări explică 
execuțiilor tactice. Cine aȘi 

urmărit îndeaproape jocul înaintării 
echipei C.C.A. a reținut desigur două

campionat, incepind cu loviturile cu 
capul și terminînd cu cornerele. Alt
fel cum am putea explica faptul că 
din multe lovituri de colț mingea a 
ajuns în spatele porților ? La partida 
de campionat C.C.A.—PETROLUL Bon- 
țaș. Raksi și uneori Zaharia au exe
cutat prost cornerele. Dar ratarea atî- 
tor lovituri de la 11 m ? Nu tot lipsa 
de exersare este cauza ? Ca să nu mai 
vorbim de faptul că uneori jucătorii 
se invită unul pe altul cind este de 
executat un penalti... Lipsa de răs
pundere, după noi, izvorăște și din 

e gata să reia cu capul sau insuficienta stăpinire a acestei execuții. 
Așa a înscris Constantin go- 
campionat și 
A doua: Constantin 
cu mingea la picior 

spre stingă, simulînd 
centru sau în partea

repetări!
din manevrele tactice caracteristice 
cestei formații- Una: la centrări, 
iexandrescu fuge spre minge și sare 

cu capul,

a- 
A-

ca și cum ar vrea să reia 
dar lasă mingea să treacă pe lingă 
el, la Constantin, care îl 
atent și 
piciorul, 
luri in 
Honved. 
plasează 
dreapta 
pasa pe 
dar ajuns în apropierea fundașului 
dreapta advers, el pasează prin sur
prindere în adincime și la întîlnire, 
lui Tătaru care urmărește din poziție 
retrasă și țîșnește la momentul po
trivit. Ambele manevre au fost puse 
la punct în nenumărate jocuri-școală-

O EXECUȚIE MAGI 7RALA
Tot prin numeroase repetări se a- 

junge și îa manevre precise la lovi
turi libere. Vă amintiți, desigur de 
un asemenea caz petrecut în meciul 
C.C.A.—Honved, cind apărarea echi
pei noastre a fost „mat" la o lovi
tură liberă executată de Tichy. Acesta 
și-a luat elan, s-a făcut că șutează dar 
a pasat lui Bozsik, plasat în dreapta 
„zidului", și și-a continuat alergarea 
în viteză în stingă „zidului", ajungînd 
o dată cu mingea pasată direct și rapid 
de Boszik prin spatele „zidului". A fost 
o execuție magistrală, care —’n.bineîn
țeles 
pînă

urmărește

în meciul cu 
se de- 
de pe 
că va 
opusă,

— a pretins multe, multe repetări 
a ajuns la perfecție.

DE CE?...
In schimb, numărul insuficient de 

repetări explică multe 
execuții constatate în partidele din

din greșitele

Iar pe aceasta din urmă, firește, o 
determină lipsa de preocupare, de re
petări în cantitate suficientă, Ia an
trenamente.
ÎNCĂ UN EXEMPLU SEMNIFICATIV

l-am văzut 
mișcare pe 

s-o execute 
fiind jumă-

In încheiere, vom sublinia deosebita 
importanță pe care o are ir-" - a nu
mărului de repetări tot printr-un exem
plu. Am urmărit mai de mult un ciclu 
săptămînal la Dinamo și 
pe V. Anghel exersind o 
care o extremă trebuie 
cit mai corect. Anume:
tate întors spre poarta sa, V’. Angnel 
încerca să preia in alergare, direct, 
o minge pasată din urmă, și să-și 
continue cursa in viteză. O mișcare 
foarte dificilă, dar nu împo-siull de 
însușit V. Anghel a exersat mult 
timp. Apoi l-am urmărit la meciuri, 
in cursul cărora a ajuns de multe ori 
în situația de a prelua mingea așa 
cum se antrenase. Și V. Anghel a 
făcut preluări din ce în ce mai co
recte, atunci și mai tirziu, m alte 
partide. Fără repetări la antrenamen
te, ar fi reușit ? Desigur < ă nu

De aceea, repetări, cit mai multe 
reperări !

P. GĂȚU
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A II-a etapă a returului campionatelor de calificare
A doua etapă a returului campiona

telor de calificare se desfășoară mîine 
și programează următoarele meciuri : 
MASCULIN, zona I: Voința Oradea — 
Voința Satu Mare, C.S.M. Cluj — Vo
ința Tg. Mureș; zona a II-a: Proiec
tantul Pitești — Constructorul Arad, 
Metalul „7 Noiembrie" Craiova — Mu-

NOUA FORMULĂ DE DESFĂȘURARE 
A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Edilia 1961—1932 a campionatelor 

republicane masculin și feminin se va 
desfășura după o nouă formulă. La 
campionate vor participa cite 16 e- 
chipe împărțite in două serii a cite 8 
echipe. Acestea își vor disputa întiie- 
tatea tur-retur, urmînd ca la încheie
rea întrecerilor să se desfășoare un 
turneu final la care să participe pri
mele trei formații din fiecare serie. 
Ultima echipă din fiecare serie va re
trograda. Seriile vor fi alcătuite după 
încheierea campionatelor de calificare.

reșul Deva; zona a 111-a: Țesătura 
Iași — Știința Brăila, A.S.M. Rădă
uți — A.S.A. Bacău; zona a IV-a: Pro
gresul București — Tractorul Brașov, 
Sănătatea Roșiorii de Vede — Petrolul 
Ploiești; FEMININ, zona I: S.S.E. 
Cluj — înfrățirea Gheorghieni, Blă
nuri Oradea — C.S.M. Baia Mare; zona 
a II-a: S.S.E. Craiova — Știința Ti
mișoara; zona a IlI-a: Știința Galați — 
Agronomia Iași; zona a IVa: Dinamo 
Sibiu — Cetatea Giurgiu.

Jucătorii din R. P. Mongolă 
se antrenează in Capitală
De citeva zile se află în Capitală un 

grup de baschetbaliști din R. P. Mon
golă care urmează un program de 
pregătire în compania unor antrenori 
și jucători fruntași din țara noastră. 
Oaspeții vor susține în luna septem
brie jocuri amicale în București și în 
citeva orașe din țară.

Sportivii noștri se pregătesc in vederea meciurilor
cu echipele japoneze

Apropierea meciurilor de luni și 
miercuri cu cele două echipe de volei 
din Japonia, a făcut să sporească rit
mul pregătirilor in rîndul sportivi
lor și sportivelor din cele două forma
ții romînești. Vineri, pe terenul de la 
stadionul Progresul, și băieții și fetele 
s-au pregătit cu atenție. Au avut loc 
jocuri-școală, în care antrenorii au 
intervenit corectînd greșelile.

In lipsa celor mai buni voleibaliști 
și voleibaliste care in curind vor lua 
startul in marea competiție de la Sofia, 
cinstea de a reprezenta voleiul romî- 
nesc în aceste partide a fost încredin
țată unor sportivi mai tineri. Este a- 
devărat, in rîndul echipelor sînt pre- 
zenți și jucători cu mai multă expe
riență. Astfel, în echipa B a R.P.R. care 
va da replica selecționatei masculine 
a Japoniei, alături de Davila Plocon, 
(Rapid București), căpitanul echipei, 
Chiriță, Wolf (C.C.A.), Grigorovici, Ti- 
mirgazin (Rapid București), Ganciu 
(Progresul București), sportivi care au. 
trecut prin multe meciuri internațio
nale, vor juca Cozonici, Coste (Știința 
Timișoara), Dăbală, Sido (Știința Cluj), 
C. Gornoviceanu (Jiul Petroșani), Chin-

zeriuc (Tractorul Brașov), Mincev, 
Schaffer (C.C.A.). Toți la un loc alcă
tuiesc o echipă cu reale posibilități. 
Antrenorul formației este prof. V. Su
rugiu.

In afară de Tinela Pleșoianu (căpi
tanul echipei), Daniela lancu-Vernescu 
și Elisabeta Preda-Nodea, toate trei 
de la Dinamo București, Combinata 
divizionară care va da replica forma
ției feminine japoneze Nikibo Tokio, 
este alcătuită numai din jucătoare ti
nere, aflate pe drumul afirmării: Ro- 
dica Corbeanu, Lucia Vanea (Dinamo 
București), Mihaela Vnucov, Silvia 
Preja, Eleonora Verdeș (I.C.F. Bucu
rești), Penate Mischenger, Angela Dan- 
cu (Olimpia Brașov), Ada lonaș (Farul 
Constanța), Ileana Enculescu (Ș.S.E. 
Craiova), Ștefania Pană, Cornelia Ha- 
fiu, Eugenia Țurcaș, Rodica Preja 
(C.S.S. București). Antrenorii Combi
natei divizionare sint prof. E. Scarlat 
și P. Brașoveanu.

FETELE S AU ȚINUT DE CUVINT, BĂIEȚII INSĂ NU...
Avem, așadar, de citeva zile, un re

cord valoros și in proba feminină de 
200 m bras. Autoarea lui, inotătoarea 
dinaniovistă Sanda Iordan, „se anun
țase", de altfel, cu el, din ziua în 
care (20 mai a.c.) obținuse acel 2:57,0 
in bazin de 33,33 m. „Reușind acest 
rezultat, acum, in bazin de 33,33 m — 
scriam la 25 mai a.c. in ziarul nostru 
— Sanda iordan va trebui să-l repete 
peste citeva luni, cînd va acumula 
pregătire (cantitativ și calitativ) în 
bazin de 50 m, unde va avea de efec
tuat mai puține întoarceri (3 în Joc 
de 5)“.

Și intr-adevăr, tentativele Sandei 
Iordan de a doborî recordul existent 
pe tabelă (3:02.1 in bazin de 50 m) 
au fost încununate de succes: Ia 27 
iunie ea a reușit 3:01,4, la 18 iulie, 
3:01.3. Se apropia luna august, luna 
formei maxime și pentru Sanda Ior
dan Intre timp, inotătoarea dinamo- 
vistă absolvise cu succes școala me
die și cu diploma de maturitate „în 
buzunar" și-a început turneul, plină 
de optimism in citeva orașe din R P. 
Polonă Se înapoiază în țară la timp 
și în ziua de 6 august este prezentă 
la startul campionatelor republicane 
de juniori. A fost o zi istorică pentru 
natația noastră, căci acele cronome- 
trelor au coborit pentru prima dată 
sub 3 minute intr-o cursă lemlninâ 
de 200 m bras. Perseverenta Sanda 
Iordan nu se va mulțumi însă doar 
cu 2:59,4 și iat-o, două săptămini mai 
tirziu. incercînd din nou: lungime 
după lungime este parcursă intr-un 
ritm rapid si uniform (38 de trac
țiuni după fiecare 50 m). La sfirșiț, 
de la microfon, se anunță: Sanda Ior
dan 2:58,3 — nou record al țării

Consultăm cele mai bune perfor
mante ale anului la această probă si 
constatăm cu satisfacție că Sanda 
Iordan s-a apropiat și mai mult de 
grunid fruntașelor, fiind în momentul 
de față pe poziția a 11-a:

1. Bayer (R.D.G.) 2:48,5 — record
mondial

2. Drews (R.D.G.) 2:51,8
3. Gbbel (R.D.G.) 2:52,3
4. Killerman (R.P.U.) 2:52,5
5. Feurstack (R.F.G.) 2:54,4
6. Henkels (Olanda) 2:54,9
7. Kupper (R.D.G.) 2:55,7
8. Hoffman (R.F.G.) 2:56.1
9 Turnbull (Anglia) 2:56,4
10 Varvenne (Franța) 2:56,5
II. SANDA IORDAN (R.P.R.) 2:58.3

Fiind cea mai tînără dintre ele (ea 
împlinește 18 ani abia la 11 octom
brie), Sanda Iordan poate fi conside
rată ca marea speranță a natației 
noastre la campionatele europene pe 
care anul viitor le va găzdui orașul 
Leipzig.

Finala la 200 m bras fete n-a adus 
doar o campioană și recordmană aș
teptată, ci și o revelație: pe foarte tî
nără Zoe Reznicenko (13 ani) de la 
Clubul sportiv școlar. Eleva antreno
rului Mitrofan, nu de mult campionul 
țării in probele de bras, a făcut o 
cursă de toată frumusețea, terminînd 
pe locul 2, cu un timp foarte bun și 
de mari perspective: 3:04,9. Pregătită 
cu multă atenție și în continuare, Zoe 
Reznicenko se anunță cea de a doua 
reprezentantă a țării noastre, peste 
trei ani la J.O. de la Tokio. Pentru 
că, rapiditatea cu care a progresat în 
numai doi ani de activitate sportivă, 
o arată capabilă de rezultate cu mult 
sub limita celor 3 minute, care con
sacră pe specialistele acestui procedeu 
tehnic.

★
Satisfacția prilejuită de frumoasa 

comportare a brasistelor noastre nu 
poate ascunde însă amărăciunea pro
vocată de evoluția băieților în aceeași 
probă de 200 m bras. După cum se 
știe, titlul de campion a revenit anul 
acesta unui specialist la procedeul 
tehnic fluture, lui Alex. Popescu, în

timp ce Schmaltzer, Rinea, Condiescu 
etc. au obținut rezultate total nesatis
făcătoare. Fără să-și dea seama de 
gravitatea situației, unii au făcut haz 
văzindu-1 cîștigător pe Al. Popescu. 
Nu trebuie uitat, insă, că, pină anul 
acesta natația noastră a fost foarte 
bine reprezentată la această probă de 
Felix Heitz, Mihai Mitrofan, Adrian 
Oanță și că, recordul republican a 
stat la un moment dat foarte aproape 
de recordul european (în anul 1958). 
Și iată, acum, trebuie să asistăm la 
un spectacol deplorabil. Ia o finală 
cîștigată de un nespeciaiist, in timp 
ce „specialiștii" se mulțumesc cu re
zultate la îndemîna... performerelor 
enumerate mai sus.

Se impune o revizuire de atitudine 
atît din partea sportivilor cit și a an
trenorilor lor, întrucît tineri ca I. 
Condiescu și T. Rinea sînt capabili de 
rezultate superioare.

G. NICOLAESCU

Campionatul de polo al juniorilor
PLOIEȘTI 25 (prin telefon). — Mureșul 7-6, Știința Cluj — Clubul 

Șapte echipe de juniori (Rapid Buc., Sportiv Școlar Buc. 4-3.
Progresul Buc., Clubul Sportiv Șco- La turneu! final, pentru locurile 1-4, 
Iar Buc., Știința Cluj. C.S.M. Cluj, care se dispută astăzi și mîine parti- 
C.S. Mureșul Tg. Mureș și Voința O- cipă primele două clasate în fiecare 
radea) și-au început marți disputa serie, adică: Rapid Buc., Progresul 
pentru titlul de campioană a țării, pe Buc., Știința Cluj și Clubul Sportiv 
anul 1961. Jocurile preliminarii s-au Școlar Buc.
soldat cu următoarele rezultate: se- AMALIA KREIS — coresp.
ria I : Voința Oradea — C.S.M. Cluj ★
5-1, Rapid—Progresul 3-2, Progresul— Ieri dimineață a părăsit Capitalape 
C.S.M. Cluj 7-0, Rapid—Voința Ora- calea aerului cu destinația Viena, 
dea 13-1,'Progresul — Voința Oradea micul grup al tinerelor noastre înotă-
9-2, Rapid—C.S.M. Cluj 15-0. Seria toare, care participă, astăzi și mîine
a II-a: Clubul Sportiv Școlar Buc.— în capitala Austriei, la concursul „Ti- 
C.S. Mureșul 5-4. Știința Cluj—C.S. nerelor speranțe olimpice". Au făcut
—  -------- —J   ------------- . deplasarea Cristina Balaban, Zoe

SPORTUL POPULAR Rezntcenco și Voichița Novac. înso-
Nr. 3882 Pag. a 6-a țițe de antrenorul Mihai Mitrofan,

Istoricul meciurilor de volei între 
sportivii romîni și japonezi e scurt. 
Prima partidă a avut loc anul trecut, 
la 4 noiembrie, cu prilejul campiona
tului mondial masculin disputat în 
Brazilia. In cadrul turneului final, 
R.P. Romînă a întrecut Japonia cu 
3—0 (7, 9, 13), după 79 de minute de 
joc. Astfel că meciurile de luni și 
miercuri, care vor fi conduse de arbi
tri Ormay (R.P. Ungară) și Jelinek 
(R.S. Cehoslovacă), constituie cea de 
a doua întilnire pe terenul de volei 
între sportivii din Romînia și Japonia.

★
Bilete pentru întîlnirlle internaționale 

de volei din zilele de 28 și 30 august 
a.c. se pun în vinzare la casele stadio
nului Dinamo, cu Începere de simbătă 
26 august ora 15.

La aceste jocuri sînt valabile carne
tele albastre și roșii în piele, dertnalin 
albastre si gri cu stampila volei, verzi 
de ziariști precum și carnetele arbitrilor 
și antrenorilor de volei.

RUGBI

Sc reia campionatul republican!
fncepînd de astăzi, o dată cu întilni- 

rea dintre Metalul 23 August și C.C.A., 
campionatul republican de rugbi intri în 
cea de a doua parte a desfășurării sale. 
Returul celei mai importante competiții 
rugbistice interne este așteptat cu deose
bit interes. Mai întîi, pentru că lupta 
In vederea desemnării echipei campioane 
este foarte strînsă. Ea nu s-a putut tran
șa definitiv, ca în alți ani, încă din tur, 
angajtnd, în principal, formațiile C.F.R. 
Grivița Roșie și C.C.A, și alături de a- 
cestea, echipa Dinamo, aflată în pre
zent bl mare formă. Com-peti(ia intere
sează însă, în mod deosebit, și pentru 
faptul că de-a lungul etapelor ei vor 
putea fi urmăriți îndeaproape jucătorii 
susceptibili de selecționare în vederea 
meciului cit Franța, evenimentul rugbis- 
tîc care domină sfîrșitul acestui an.

In așteptarea returului, echipele noas
tre fruntașe s-au pregătit asiduu, unele 
verificîndu-șlî potențialul cu pdllejul 
unor întîlniri internaționale — ca de 
pildă C.F.R. Grivița Roșie și Progresul 
— altele în meciuri amicale (Dinamo— 
C.C.A. 8—3, I.T.B.—Metalul 23 August 
6—3 etc.).

In ajunul reluării popularei întreceri 
de rugbi ne-am adresat cîtorva antre
nori cu rugămintea să-și spună punctul 
lor de vedere.

VIOREL MORARU (C.F.R. Grivița 
Roșie) : „Bătălia" pentru locul I va în
cepe, de fapt, acum în retur. Și în acest 
an noi deținem deocamdată șefia în cla
sament. Sîntem însă talonați insistent, 
în special de C.C.A. și apoi de Dinamo. 
Ce va fi? Nădăjduim, înainte de toate, 
jocuri frumoase care să contribuie la 
creșterea familiei iubitorilor de rugbi.

TJTI IONESCU /Dinamo) : Lotul 
nostru mult întinerit a trecut în tur 
printr-o oarecare criză de omogenitate. 
Acum, lucrurile s-au mai îndreptat. Tur
neul din Polonia, mai ales, ne-a permis 
să ne cunoaștem mai bine posibilitățile. 
Apoi, meciul cu C.C.A. în care echipa,

fără a forța prea mult, s-a mișcat bine, 
în general foarte aproape de ceea ce aș
teptam noi de la fiecare jucător. Returul 
reprezintă realmente 11 examene. Toate 
Ia fel de grele. Pentru a cîștiga se cere 
pe lingă o pregătire corespunzătoare și 
multă Seriozitate. Mă refer mai ales Ia 
tendința de subestimare a unor echipe 
care, după calculul hîrtiei, par infe
rioare dar care, așa cum s-a văzut, sînt 
capabile de multe surprize.

A. MARINACIIE (Progresul): Sînt 
bu curos că în actualul sezon ani debu
tat cu succes, realizîiul un joc bun în 
compania echipei cehoslovace Spartak 
Brno. Nu rezultatul contează, ci maî 
ales faptul că jucătorii și-au regăsit 
cadența, și-au recîștigat încrederea în 
posibilitățile lor. Sper să ne comportăm 
onorabil.

AL. TEOF1LOVICI (I.T.B.) : După 
mine, în returul campionatului se va în
registra un progres, mai ales pe plan 
calitativ, Afirmația aceasta mi-o înte
meiez pe faptul că marea majoritate a 
rugbiștilor noștri fruntași sînt dornici 
să arate adevăratele lor calități și sii* 
joace la nivelul cerințelor. Ei nu uită 
că examenul din toamnă — meciul cu 
Franța — este deosebit de greu .și că 
trecerea lui cu bine reprezintă o chestiune 
de onoare, de prestigiu pentru întreaga 
noastră mișcare sportivă

☆
Iată și jocurile etapei cu care se va 

inaugura returul campionatului : Meta
lul 23 August—C.C.A. : Progresul—Di
namo; Știința București — Știința Petro
șani ; Rapid •— C.F.R. Grivița Roșie ; 
I.T.B. — Olimpia Brașov și Știința Cluj— 
C.S.M.S. Iași.

:------- § A ’HI

La sfirșit de săptămînă
Azi

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 17,30: Campionatele interna
ționale de atletism ale R.P.R.

RUGBI. Stadionul Gloria, ora 17 1 
Metalul 23 August - C.C.A.

TIR. Poligonul Tunari, ora 9: cam
pionatul Capitalei la proba de armă 
liberă 3x30 f. senioare și pistol liber.

Mîine

finiș in semifinalele icinininc
La București, Bacău și Satu Mare 

s-au disputat semifinalele campiona
tului republican feminin, ediția 1961.

11 concurente s-au întrecut in grupa 
de la Bacău. După o dispută dîrză, pe 
primele locuri s-au clasat Rodica Rei- 
cher și Veturia Simu cu cite 7 puncte, 
Adela Gesticone, Rodica Manolescu și 
Rita Barbu cu 61/, p. Urmează în cla
sament: Vera Szigmond și Viorica 
Kuznețov 51/,, Veturia Topan 5, Vio

rica Adjudeanu 3, Adela Martin 2, 
Georgeta Dăscălescu 1.

★
In grupa din Capitală, înaintea ulti

melor două runde, și-au asigurat prac
tic calificarea Elisabeta Polihroniade 
cu 81/, p. și Elena Răducanu cu 7*/2 p. 
Pentru următoarele două locuri șansele 
cele mai bune le au Renee Farcaș 
7'/2 p„ Eleonora Gogilea 7 p. și Nata
lia Iliescu 3*/j (1) p.

SPORTURI NAUTICE

„Cupa Rapid“ la
Duminică dimineața, începînd deja 

ora 8, se va desfășura pe lacul Herăs
trău o interesantă competiție de spor
turi nautice organizată de clubul Ra
pid „Cupa Rapid" va fi disputată de 
cele mai valoroase echipaje de cano-

canotaj academic
taj academîc-seniori din Capitală. în
trecerile constituie totodată un bun 
prilej de verificare a canotorilor bttctt- 
reștenî înaintea etapei orășenești a 
campionatului republican.

ATLETISM. Stadionul Republicii; 
de la ora 17,30: ziua a II-a a Campio
natelor internaționale de atletism ale 
R.P.R.

BASCHET, Teren Progresul, ora 9: 
Progresul — Tractorul Brașov (cam
pionatul de calificare).

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 9: Dinamo București — Dinamo 
Bacău (cat. A); ora 10.45: Progresul — 
Metalul Tirgoviște (cat. A). Stadionul 
Dinamo, ora 9; Progresul — Metalul 
Tirgoviște (tineret) ; ora 10.45 : Dina
mo București — Dinamo Bacău (ti
neret). Ordinea jocurilor de tineret a 
fost schimbată aseară.

RUGBI. Stadionul Progresul, ora 10,30 
Progresul — Dinamo; stadionul I.T.B., 
ora 9: I.T.B. — Olimpia Brașov; sta
dionul Giulești, ora 10.30: Rapid — 
C.F.R. Grivița Roșie; stadionul Tine
retului, teren IV, ora 17: Știința Bucu
rești — Știința Petroșani.

TIR. Poligonul Tunari, ora 9: cam
pionatul Capitalei la armă liberă cali
bru redus 3x40 I. seniori și pistol vi
teză.

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul He
răstrău de la ora 8: „Cupa Rapid",
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zeii — au intîlnit o. echi
pă de oameni într-o partidă 
de ,,poctapoc“, cum se 
mea jocul cu mingea 
poporului maya...”.

Din descrierea 
gon Erwin Kiscb 
te lesne înțelege că ,.poc- 
ta-poc“ 
ferat al 
Acest joc 
cu picioarele 
nile, ci cu 
gea era un 
de cauciuc, 
era un inel 
șezat la

și Rapid: 1956—1957:
Și
Și
Și
Și

2 la volei, 2 
și 2 la gim-

m, 1.500

ne spune 
biblia indienilor 

o dată ei — adică 
au

In meciul 
care ,i 

mult, arbi- 
a eliminat 
motiv, pe

...arbitrul 
Suarez a fost 
pe un an de către F.I.F.A.? 
Din ce cauză ? 
Suedia—Elveția, 
avut loc nu de 
Irul sușaminlit 
din joc, fără 
jucătorul elvețian Schnetter

intro- 
1908. 
în e-

ȘTIAȚI CA...

2—2,
1—1, 1959—1960:
4—1, 1960—1961:
0-1. — 3) Ștefan

despre universiada

• La Universiada de la 
Sofia vor participa mai 
mult de două mii de stu- 
denți și studente din a- 
proape 40 de țări.

® In programul Uni
versiadei sînt prevăzute 
68 de probe sportive : 29 
la atletism, 15 la natație,
4 l.i sărituri în apă, 1 la 
polo pe apă, 8 la scrimă,
5 la tenis, 
la baschet 
nastică.

Avînd 
probele de 
bărbați,

vedere că la 
tenis (dublu 

dublu femei și 
dublu mixt) vor fi acor
date cite două medalii, 

ștafetă (atletism și 
1, precum și la scri- 
- cite 4 medalii, la 

polo pe apă cîte 11 și la 
baschet cite 24, rezultă că 
vor li acordate celor cla
sați pe primele trei 
locuri ale fiecărei disci
pline 158 de medalii de 
aur, argint și bronz.

• In orașul studențesc 
unde sînt cazați pârtiei- 
panții la Universiadă 
sint create condiții excep
ționale pentru antrena
mente și odihnă. Cele 5 
blocuri, avînd în total 756 
de camere, au fost ocu
pate de oaspeți. Orașul 
studențesc s-a gătit cu o 
nouă sală de sporturi. Ea 
este compusă dintr-un e- 
dificiu central și 2 săli 
laterale. Lungimea ei este 
de 59,60 m. Sub această 
sală este amenajat un 
bazin de înot cu o lăți
me de 12,5 m și o lun
gime de 25 m, avînd tri
bune cu cca 500 de 
locuri.

• Spațioasa și lumi
noasa sală „Universia
da" esle una dintre cele 
mai frumoase săli de 
sporturi din Europa. Ea 
atrage atenția cu pereții 
săi din sticlă, cu arhi
tectonica ei minunată. 
Aici vor putea urmări 
competițiile de basciiet, 
volei, box, lupte și alte 
întîlniri sportive 3.500 de 
spectatori. Reprezentanții 
radiouhji și televiziunii 
vor putea transmite știri 
despre desfășurarea com
petițiilor din cabine de 
sticlă special amenajate. 
La dispoziția gimnaștiior, 
scrirfierilor, jucătorilor de 
tenis de masă se află o 
sală de antrenamente 
specială.

In albumul de amintiri.
O fotografie care ii va aminti tinerei atlete 

din R.D.G.,. Burghild Neumann, săritoare în 
lungime, clipele plăcute petrecute la București, 
cu prilejul Campionatelor internaționale de at
letism ale R.P. Romine și... delicioșii struguri de 
Valea Călugărească, pe care i-a mincat cu poftă 
în pauza antrenamentului făcut ieri pe Stadionul 
23 August" din Capitală...

Foto : Teodor Roibu

Voleiul a fost 
dus în Japonia în 
Se juca la început 
chipe de cîte 16 jucători, 
sistem inventat de un fili-
pinez.

♦ In momentul de față, 
voleiul își împarte populari
tatea cu basse-ball-td — 
cele mai cunoscute spor
turi în Japonia.

• In 1913, la Manilla 
(Filipine) s-a disputat ini
ma ediție a Jocurilor Ex
tremului Orient. Cu acest 
prilej. Japonia a disputat 
primul său meci interna
țional de volei. Reprezenta
tiva țării era alcătuită nu
mai din jucătorii unei sin
gure asociații sportive. La 
edițiile din 1923, 1925 si 
1927 ale J.E.O., 
a fost reprezentată 
cliipa școlii de
„Kobe’. Incepînd cu ediția 
din 1931 a acestor jocuri 
a fost aliniată o selecționa
tă a celor mai bune echipe 
ale țării.

Japonia 
dc e- 

comeri

• Numărul jucătorilor 
unei echipe a (ost rînd pe 
rînd redus de la 16 la 
12, iar din 1927 s-a folo
sit sistemul cu 9 jucători. 
Acest sistem este și astăzi 
în vigoare (în 1951 
F.I.V.B. a recunoscut Fe
derația japoneză dc volei 
în 9). Paralel s-a dezvol
tat și voleiul în 6 (în spe
cial din 1953).

• Se poate spune că vo
leiul feminin cunoaște o 
dezvoltare și mai mare dc- 
cît cel masculin. E foarte 
răspîndit în școlile supe
rioare. industria textilă 
etc. Valoarea voleiului fe
minin japonez a ieșit în 
evidență cu prilejul celei 
de a 111-a ediții a cam
pionatului mondial feminin 
(Brazilia I960) 
pa feminină s-a 
locul 2.

® Japonia va
1964 primul turneu olimpic 
de volei.

cînd echi- 
clasat pe

găzdui în

Povestea
Cunosc și eu un pugilist — Fănel 
Vecinul meu de-apartament in bloc, 
Deși boxa la mijlocie, el
Era cotat in frunte, nu-n... mijloc.

..Jurii Gagarin, primul 
cosmonaut din lume, este 
pasionat după 
de fotbal ? Cu 
recentei sale 
Budapesta, cu tot progra
mul încărcat pe care îl 
avea, el a asistat la cu
plajul internațional ce 
s-a disputat în nocturnă 
pe „Nepstadion" (Vasas 
—Partizan Belgrad 1—0 
și M. T. K.—Juventus 
3—3).

... cel mai mare scor la 
un meci de fotbal oficial, 
in regiunea Maramureș, 
a fost obținut în anul 
1959 de echipa Minerul 
Baia Sprie, care a dis
pus de Recolta Oaș din 
Bixad cu... 20-0 ? Cu ani 
in urmă, o altă echipă 
din această regiune, 
Phoenix, învinsese cu 
17—0 in Cupa României 
ve Victoria din Cărei și 
cu 15—1 pe Ferar din O- 
radea.

Egon Erwin Kisch, cu
noscutul reporter progre
sist, a descris într-unul 
din celebrele sale reportaje 
felul de trai al vechiului 
și talentatului popor maya, 
care a trăit prin părțile Me
xicului meridional, Gua tema- 
lei și Hondurasului, pînă 
în secolul XVI, cînd a fost 
distrus de cotropitorii spa
nioli. Poposind în Glii- 
chen Iza, una din localită
țile în care mărețe mini 
de temple și palate mărtu
risesc înaintata civilizație 
a poporului maya, Egon 
Erwin Kisch notează : „Pri
ma construcție pe care o 
întîlnești, venind dinspre 
Merida, a fost tindva o a- 
renă pentru jocul cu min
gea. De o parte și de alta 
a terenului, în lungimea 
lui care măsoară 100 de 
metri, se află tribune de 
piatră, aproape perpendi
culare cu direcția timpului 
de joc. Dincolo de ultimele 
trepte ale tribunei se 
ță de fiecare parte a 
nulul cîte un templu, 
ce put probabil ca loje
tru... zei, dar folosit desigur 
de reprezentanții acestora 
pe patrii nt. Că... zeilor si dia
volilor le plăceau sportul

în al
iere- 
con- 
pen-

unui boxer
El, deh, in box se socotea artist 
Și, chipurile, de neegalat. 
De-aceea deveni: „baschetbalist", 
Căci arunca la coș... orișice sfat.

Dar, asta n-a durat decit un an...
Fănel, n-am priceput din ce motiv, 
Se transformă și — lucru năzdrăvan — 
Cu-ncetul deveni „polisportiv".

Ba tot mergind pe calea asta rea,
Ajunse și șahist într-un tirziu 
Și-o singură rocadă practica: 
Schimbarea... limonadei pe rachiu.

era sportul 
vechilor a 
nu se pr 

sau cu 
spatele.
fel de bilă 

iar ..poarta* 
de piatră a- 

o înălțime de 4 
metri deasupra terenului. 
Este inexplicabil cum ju
cătorii dc ,,pocta-poc“, 
conduciiid mingea cu spa
tele. izbuteau să 
tă la o 
și încă să 
goluri.
marcheze 
socotit — 
mirare 1 — 
erou.
geau 
și i 
ba (ii 
tclc 
marcase.

Despre acest- joc, 
go Durand spune că 
„de-a dreptul fascinant”. 
„Pocta-poc*, pitorescul 
joc al indienilor maya, a 
fost însă înlocuit, din or
dinul cotropitorilor, cu 
sălbaticele lupte de tauri 
și de cocoși, stingîndu-se 
definitiv o dată cu acest 
popor harnic și inteligent.

...recordmanul euro
pean la săritura în lun
gime (8,19), Igor Ter- 
Ovanesian face parte 
dintr-o familie de spor
tivi ? Tatăl său a fost, cu 
trei decenii în urmă, re
cordman al U.R.S.S. la 
aruncarea discului, iar 
mama sa a făcut parte 
din echipa reprezentativă 
de volei.

ADRIAN 
Ș1MLEUL
— 1) Ați cîștigat pariul:
Voinescu a susținut pri
mele sale meciuri in ca
tegoria A, apărind poarta 
echipei Rata .(Dermagant) 
din Tg. Mureș. De aici 
a trecut la Metalochimic- 
București, iar din 1950 
joacă la C.C.A. — 2) 
Cele 4972 de puncte — 
nou record mondial la 
pentatlon — ale Dinei 
Press au fost obținute 
prin următoarele rezulta
te : greutate: 15,98 m:
înălțime: 1,60 in; 200 
m: 24 sec. 7/10; 80 m 
garduri: 11 sec. 2/10; 
lungime : 6.05 m.

DUMITRU HERESCU, 
COMUNA DITEȘTI. — 
1) Boxerul sovietic Feo
fanov are 23 de ani. El 
activează la categoria 
mijlocie. — 2) Da: în 
viitorul sezon Milutinovici 
va juca la Racing Paris.
— 3) In campionatul
mondial de fotbal din 
1930, am învins cu 3—1 
echipa Perului și am pier
dut cu 0—4 in fala Uru- 
guayului. — 3) In 1956. 
la Melbourne, Gheorghe 
Negrea s-a calificat pină 
în finală, unde a pierdut 
ia puncte in fața ameri
canului James Boyd. — 
5) înainte de 1944, cele 
mai multe selecționări in 
echipa națională de fot
bal le-a avut Bodola : 48. 
După 
multe —.—,------ ----
avut Petschovsclii : 32.
Dintre fotbaliștii in acti
vitate, Apolzan și Tătarii 
au jucat de cele mai mul
te ori în echipa reprezen
tativă : de 21 ori.

MATEI AUREL, 
LĂȚI.— 1) Dv. întrebați: 
„Sistemul de promovare 
la polo pe apă este atit 
de dificil, incit orașul 
Galați care este încon
jurat numai de apă, nu 
are nici o reprezentantă 
în acest sport ?" Să vă 
spunem un... secret: nici 
Constanța, unde e și mai 
multă apă ca la Galați, 
nu stă mai bine din a- 
cest punct de vedere. Vă 
asigur insă că nu din 
vina... sistemului de pro
movare. Vina este a ino- 
tătorilor și, mai ales, a 
celor care se ocupă de ei 
in aceste regiuni. — 2) 
Dumitru Ciobotaru s-a 
retras complet din viața 
sportivă. — 3) Costică 
Marinescu a fost de 11 ori 
internațional. Ultima oară 
in 1949, în meciul cu Al
bania, de la Tirana : scor 
4—1 pentru noi. In acest 
meci noi am aliniat ur
mătoarea formație: Sze- 
keli — Apolzan, Costică

ELENA VASILACI1E, 
GALAȚI. — 1) Am mai 
răspuns la această ches
tiune, dar fiind vorba de 
o... cititoare, nu se face 
să nu răspundem din nou: 
Orașul dv. a avut echipă 
de fotbal în categoria A: 
pe Gloria C.F.R. Să ve
dem, cînd o urmează... 
Dinamo Galați ? — 2) 
Atletul Constantin Gre- 
cescu are 32 de ani. Flo- 
rica Grecescu, soția lui, e 
cu trei ani mai tinără. Le 
puteți scrie pe adresa clu
bului Dinamo, București, 
șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 43, raionul 1 Mai.

MOREA VASILE. ALE
XANDRIA— 1) Ca și alți 
jucători, de-a lungul ani
lor Baratky a evoluat în 
diferite posturi in echipele 
în care a jucat. La un 
moment dat a deținut și 
postul de... mijlocaș stin
gă. Postul „de bază", ca 
să spunem așa, a fost însă 
cel de înaintaș centru. — 
2) In actualul sezon, cele 
mai bune rezultate la să
ritura în înălțime au fost 
următoarele: 1: Valerii 
Brumei (U.R.S.S.) 2.24
m — nou record 
2. John Thomas 
2,19 m, 3. Bingt 
(Suedia) 2,15

DUMITRU,
lată, 
dis-
100
200 
y: 
y: 

s-a 
lo- 
re-

TACHE
BUCUREȘTI, 
convertite în 

respective:
91,44 m,

182,87 m, 400

tanțele 
yarzi: 
yarzi: 
365,75
1.371,57 m. 2) Rapid 
clasat de două ori pe 
cui II in campionatul 
publican de fotbal : în e-
diția 1948—1949 (cam
pioană: I.C.O. Oradea) și 
în anul 1950 (campioană : 
U.T.A.). Paradoxal : în 
anul următor, Rapid, care 
se numea atunci Locomo
tiva, a... retrogradat în 
B.! — 2) Iată rezultatele 
intîinirilor dintre Steagul 
roșu 
4—3
3—2 
1—1 
2-0
Poreceanu a fost bolnav 
in ultimul timp. Dacă va 
fi deplin restabilit, desigur 
că va participa la „Turul 
Romîniei".

lntii și-ntii, el socoti util
Ca dintr-un element foarte supus 
Să-și ia alură de „halterofil", 
Adică să ridice... nasul sus.

Și uite-a>șa, nărav lingă nărav
S-au adunat în lanț, iar intr-o zi 
De-atîtea „sporturi" istovit grozav 
In ring pe dușumea... se odihni.

Făcu pe urmă pasul următor
Și dovedi un curios talent
Pentru postura de „alergător"
Fugind mereu... de la antrenament.

Văzind deznodământul ăsta trist, 
Un spectator a inginat atit:
— Acum Fănel e și „parașutist “! 
Ieri a urcat, acum a... coborît!

VICTOR TEODOR

o trimi- 
înălțimc 

înscrie si 
reușea să 

punct, era 
i nu e dc 

adevăitat 
își smul- 
din păr 
iar băr- 
veșmin- 

care

asemenea 
mai 

Cel care 
un ] 
nici 
un 

Femeile 
podoabele 

Ic aruncau, 
își dăruiau 
lor jucătorului

In ultima vreme clu
bul sportiv știința Cluj 
se ocupă mai puțin de 
atletism.

Dacă la alte discipline 
Au calificativul „bine*4. 
La atletism, eu siguranță, 

Examenul e in... restantă !

C. MAZILIJ

UMOR STRAIN

ștafeta

Arbitrul și fii mai curajos. Nu vezi 
că a început să aibă frică de tine ?

de centru se duce... să se 
consulte cu cel de tușă

Krokodilu)



O mare sârbâtoare a studenților sportivi
din

Intre 26 august—3 septembrie în 
capitala R.P. Bulgaria se vor des
fășura Jocurile sportive ale tinere
tului studențesc din toată lumea. Com
petiție mondială oFfci.Mă organizată 
de către F.I.S.U., Universiada de la 
Sofia are drept scop să contribuie la 
apropi uea studenților sportivi din țări 
cu orinduiri sociale diferite, precum 
și la întărirea prieteniei intre tineri. 
Firește, și scopul sportiv ai întrecerii 
studenților are un rol insetnnaț, acea
sta puțind oferi prilejul realizării utior 
per'orniarițe de valoare mdndiălă'

Fidel principiilo- coexistenței paș
nice și întăririi păcii intre popoare, 
guvernul R.P. Bulgaria a depus e- 
forturi pentru ca la Sofia să se creeze 
O' atmosferă cit mai favorabilă între
cerii sportive amicale a studenților. 
E suficient să arătăm *in- atest sens 
că in fruntea comitetului >de: patronaj 
al Universiadei' se află tov. Anton 
Jtigov, președintele Consiliului ,de Mi
niștri al./țării noastre, iar președinte 
al Comitetului de organizare 'este " mi
nistrul Invățămintului și Culturii al 
R P'. Bulgaria,' Năcio Papazov, în 
trecut activist sportiv în Asociația stu
denților bulgari. De asemenea, prin
tre cei care se ocupă cu pregătirea și 
organizarea Jocurilor sportive univer
sitare figurează numeroși ’ activiști pe

Au început primele întreceri ale Universiadei
SOl'IA 25 (prin telefon de la trimi

sul nostru special). 4n timp ce pe sta
dionul Vasil Levski cei peste 600 de 
studenți ai ansamblului de gimnastică 
al Institutului de cultură fizică din 
capitala R. P. Bulgaria făceau vineri 
dimineața ultimele repetiții în vederea 
festivității de deschidere a Universia
dei — care va avea loc sîmbătă seara 
— în sala de antrenament de la Ce
tatea Universitară au început întrece
rile individuale la floretă bărbați, iar 
în sălile Universiada și Slivnița s-au 
deslpsurat primele meciuri din cadrul 
turneelor de baschet.

La floretă bărbați participă 49 de 
sportivi din 19 țări. Ei au fost împăr- 
țiți in 7 serii a cîte 7 concurenți. Fie
care națiune a. avui dreptul să în
scrie, ca și la campionatele mondiale, 
cite 3 concurenți. istemul de desfă
șurare a întrecerilor iese din comun 
prin aceea că. după 2 tururi elimina
torii, cei 16 calificați participă la o 
eliminare directă (ca la tenis) după 
formula „cel mai bun din 3 asalturi". 
Participarea la floretă bărbați este 
foarte valoroasă, printre sportivi nu- 
mărind'i-se Jdanovici, campion olim
pic, Osipov și Sisikin (toți din 
U.R.S.S.), frații Karhuti și Gyuricza, 
fost campion mondial, (R. P. Unga
ră), Cerotini (Elveția), Casalone (ita
lia), Sirola (R.S. Cehoslovacă), Stock 
(R.F.G ) și cei trei concurenți romini : 
Mureșeanu, Drimbă și Csipler. Vineri 
a avut loc primul tur, cînd cei trei 
sportivi romini s-au calificat cu toții 
în turul II. lată clasamentele după tu
rul I în grupele unde au participat și 
reprezentanții noștri : grupa a IV-a: 
I. Mureșeanu (R.P.R.) 4 v., Tabuchi 
(Japonia) 4 v. 3. Cerotini (Elveția) 
4 v, 4. chiflermiiller (Austria) 4 v. 
A fost cea mai echilibrată grupă. V: 
1, Jdanovici (U.R.S.S.) 4 v., 2. Drimbă 
(R.P.R.) 4v„ 3. Filtz (Austria) 2 v., 
4. Yamashita (Japonia) 2 v. ; VII : 
1. Stock (R.F.G.) 5 v„ 2. Csipler 
(R.P.R.) 5 v., 3. Osipov (U.R.S.S ) 
4 v., 4. Cavin (Elveția) 3 v.

Au fost efectuate și tragerile la sorți 
la tenis. Țiriac va întîlni în primul 
tur pe Kupper (R.F.G.) și are în sfert 
de finală pe cehoslovacul Safarik, iar 
în semifinală pe iugoslavul Pilici. 
Bosch are ca adversar în primul joc 
pe cel mai bun jucător japonez, Fuji, 
iar în sfert de finală pe iugoslavul 
Iovancici. Julieta Namian va primi 
replica tenismanei cheitner (R.F.G ), 
iar Mina Ilina va juca in preliminarii 
cu Horcikova (R.S.C.) și apoi, în caz 
de victorie, va întîlni în primul tur 
pe italianca Riedl.

Și la baschet au fost trase la sorți 
grupele echipelor masculine: grupa 
A : U R S.S.. Israel, Iran, R.P. Ro
mînă; B: Italia Brazilia, Liban, Ja
ponia ; C : R.S. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă, Turcia, Cuba ; D : R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria, Olanda, R.F.G. La 
fete, cele nouă reprezentative iau parte 
direct la un turneu final : Ceylon, Tur
cia. R.S. Cehoslovacă. R.P D. Coreeană, 
R.P. Undară, R.P. Romînă. R.P. Po
lonă. U R.S. , R.P. Bulgaria

Vineri după amiază, in sala „Univer
siada" s-a desfășurat intîlrirea de bas
chet masculin dintre reprezentativ Ie 
U.R. .S. și R. P. Romîne La capătul 
unui meci extrem de disputat, victoria 
a revenit echipei sovietice cu scorul de 
76—66 ( 33—33). In prima repriză, fie
care din echipe a condus alternativ. In 
min. 22 scorul era de 40—35 pentru 
U.R.S.S., iar peste 2 minute, devenise 
egal : 40 —40. Apoi scorul a evoluat ast

lumea întreaga
IVAN NIKOLOV

vicepreședinte al. Comitetului de or
ganizare a Universiadei, prim-vicepre- 
ședihte ale Uniunii de Cultură Fizică 

și Sport din R. P. Bulgaria 

tărim sportiv precum și reprezentanți 
ai Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, îndeosebi din rindurile stu
denților.

. După cum se știe, in vederea Uni
versiadei, în capitala țării noastre a 
fost construită o sală de sport cu o 
capacitate de. 3.500 locuri, care va 
găzdui întrecerile de baschet și gim
nastică. Pentru cazarea delegațiilor 
sportiye prezente la această grandi
oasă întrecere a fost amenajat de ase
menea -. un orășel al studenților.
' Prezența la Universiadă a nume
roși sportivi valoroși din aproape 40 
de țari ale lumii tie oferă garanția 
unor performanțe valoroase. . Sîntern 
convinși că întrecerile se vor desfășura 
la un înalt nivel și că se vor înregistra 
rezultate de valoare mondială. Printre 
cei care și-au anunțat participarea 
se numără sportivi din Uniunea So
vietică, R. -P. Polonă, R. S. Ceho

fel : min. 26 : 46—42 pentru R.P.R., 
iar după trei minute, tot noi conduceam 
cu 52—46. In min. 33: 56—56. De la 
acest scor, romînii au făcut o serie de 
greșeli în special în apărare, permițînd

Elena Leușleanu, flancată de Ilorafiu 
Nicolau (stingă) și Alex. Popescu (dreap
ta) ridică drapelul patriei noastre pe 
catarg la solemnitatea care a avut loc 

miercuri la prinz

formației sovietice să ia conducerea și 
să cîștige. Echipa noastră a fost alcă
tuită din Albu (15), Nedef (10), De- 
mian (16), Giurgiu (8), Niculescu (4), 
Nosievici (13). Au mai jucat Popescu 
și Valeriu. Sîmbătă vom juca la băieți

0 nouă victorie a lui Florin Ohcorghiu in turneul iinal
al campionatului mondial de șah pentru juniori

Florin Gheorghiu l-a întîlnit în 
runda a IV-a cu negrele pe Gulbran- 
dssen. Norvegianul a vrut cu orice 
preț să obțină o jumătate de. punct 
în fața liderului turneului final. 
In consecință el a practicat un joc

întilniri prietenești intre sportivi 
din lași și din Chișinău 

(R. S. S. Moldovenească)
I întîlnirile sportive prietenești dintre 
j echipele orașelor Iași și Chișinău 
i (R.S.S. ^Moldovenească), desfășurate 
, la Iași în cinstea zilei de 23 August, 

s-au bucurat de un frumos succes. La 
volei, prima partidă a revenit sporti
vilor sovietici cu-3—1, dar a doua zi 
ieșenii s-au revanșat învingînd cu 

3—2. La baschet victoriile au fost de 
asemenea împărțite : 66—63 pentru 
Iași în prima zi și 59—53 pentru Chi
șinău în jocul revanșă. La șah, pri
mul tur s-a încheiat la egalitate: 

j 4—4. dar în al doilea selecționata 
| orașului Chișinău a învins cu 5—3, 
' astfel că a cucerit victoria cu scorul 
| final de 9—7.

i GH. VASILIU și E. URSU — coresp.

slovacă, Anglia, R.F. Germană, Italia, 
Japonia, R. P. Ungară, R.P. Romînă, 
etc. Sportivii bulgari sînt bucuroși să 
primească printre ei reprezentanți ai 
unor țări ca Ghana, Togo, Cuba etc., 
care și-au cucerit recent independența 
națională și de stat. Din păcate, nu 
vor putea veni la Sofia studenții tu- 
nisieni, care au comunicat că nu pot 
Face deplasarea deoarece sînt anga
jați . in lupta împotriva agresiunii 
franceze in țjizertă.-

Sîntenî bucuroși că la Jocurile Mon
diale Universitare vor fi prezenți și 
solii sportivi ai Rominiei prietene. Pe 
afișul Uniyersiadei figurează, după 
cum se știe, populara sportivă romînă 
lolanda Balaș, pe care am avut deo
sebita plăcere- s:o admirăm ' stabilind 
la Sofia ultimul ei record mondial la 
săritura in înălțime. întrecerile dintre 
sportivii romini și bulgari au contri
buit întotdeauna la o mai .bună cu
noaștere a reprezentanților‘•celor două 
țări și sintem eonvinși că in cadrul 
Universiadei această tradiție va fi 
continuată.

Jocurile Mondiale Universitare vor 
aduce o contribuție importantă la în
tărirea prieteniei intre sportivii par- 

-ticipanți la întreceri contribuind și în 
acest fel la întărirea păcii în lume.

cu Iranul, iar la fete cu R.P.D. Co
reeană. Duminică, vom întîlni echipa 
masculină a Israelului. Alte rezultate: 
R.P.U.—R F.G. 24—64, R.P.B. — 
Olanda 103—33, U.R.S.S. — R.P.P. 
76—64.

La volei masculin au fost alcătuite 
două grupe : I : R.S.C., R.P.U., Liban, 
Olanda, Israel ; II : Italia, R.P.P., 
Turcia, R.P.R., Iran. Sîmbătă vom pri
mi replica echipei Turciei. La fete iau 
parte 6 reprezentative: R.P.B., R.S.C., 
R.P.R., R.P.P., U.R.S.S., R.P.F.I. Dumi
nică jucăm cu R. P. Polonă, iar luni cu 
U.R.S.S.

In turul II la floretă bărbați s-au în
registrat următoarele rezultate în gru
pele unde au concurat sportivii romîni: 
I. Sisikin 5 v., 2. Csipler 4 v„ 3. Filtz
4 v., 4. Casalone 3 v. ; 1. L. Kamuti
5 v., 2. Stock 4 v., 3. Mano (Japonia) 
3 v., 4. Cerotini 3 v., 5. Mureșeanu 2 
v. — nu s-a calificat în primii 16; 1. 
Drimbă 5 v., Gyuricza 4 v., Didier 
(Luxemburg) 4 v., 4. Jdanovici 4 v. 
In întîlnirile. din primii 16, Jdanovici 
l-a întrecut pe Drimbă cu 3-—5, 5—3, 
5—I. In schimb, Csipler, avînd o com
portare frumoasă, 1-a învins pe aus
triacul. Filtz cu 5—4 (2—4) și 5—2, 
calificîndu-se în turneul final de 8.

Turneul final a luat sfîrșit cu vic
toria maghiarului Jean Kamuti. Re
zultate tehnice: Sisikin — Csipler
5—1, 5—2, semifinale : J. Kamuti — 
Sisikin 1—5, 5—2, 5—2, Jdanovici — 
L. Kamuti 5—2, 5—4 ; finala : J. Ka
muti — Jdanovici 5—3, 2—5, 5—4 ; 
loc. 3—4 : Sisikin — L. Kamuti 5—4, 
1—5, 5—1. Sportivii noștri s-au cla
sat : Csipler pe locul 7, iar Drîmbă 
pe locul 9.

ROMEO VILARA

strict defensiv, închis. Gheorghiu, 
însă, a reușit, spre sfîrșitul 'partidei 
să spargă apărarea ermetică a adver
sarului său și să înscrie astfel a patra 
victorie consecutivă.

Alte rezultate : Thomson—Nagy */2 
—%, Pfleger—Parma 0—1, Larusson— 
Zuidema 0—1. Partidele Kinmark— 
Kuindji și Calvo—Vesterinen s-au în
trerupt. Partida neterminată din pri
ma rundă dintre Kuindji și Gulbrand- 
ssen s-a terminat remiză, iar cea 
dintre Vesterinen și Zuidema s-a în
trerupt pentru a doua oară.

Iată clasamentul după patru runde:
1. GHEORGHIU 4 p„ 2. Parma 31/., 

3. Nagy 3, 4—5. Thomson, Larusson 
2, 6—7. Zuidema (1), Pfleger 1 */2, 
8—10. Vesterinen (2), Kuindji (1), 
Gulbrandssen I, 11. Kinmark (1) >/2,
12. Calvo (1) 0 p.

★
Iată mai jos o partidă jucată de 

l'lorin Gheorghiu în grupa preliminară 
împotriva juniorului polonez Schmidt.

Intîlnirea poartă amprenta stilului 
c.ombinativ și ofensiv al campionului 
nostru. încercării negrului de a orga
niza atac pe flancul damei, Gheor
ghiu i-a răspuns cu o viguroasă ri
postă pe aripa regelui, încheiată cu o 
frumoasă combinație de mat.

Campionatele europene masculine de canotaj academic

ECHIPAJUL DE 4 FĂRĂ CIRMACI AL R. P. R. 
S-A CALIFICAT ÎN FINALĂ

PRAGA 25 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Vineri după 
amiază, malurile Vltavei au fost și 
mai înțesate de lume în dreptul „Insu
lei Vîsla.șilor“, semn că marea com
petiție a celor mai buni canotori din 
Europa se apropie de sfîrșit. Am mai 
înaintat cu o zi spre finalele de du
minică. Spectatorii au aplaudat dis
putele care s-au dat în alte patru 
probe pentru calificarea în finală. Noi 
am avut satisfacția să aplaudăm 
cliiar de la prima cursă (patru fără 
cîrmaci), calificarea celui de'al doi
lea echipaj romînesc în finală. Iată 
rezultatele tehnice :

4 FARA CIRMACI: Seria I: I. Ita
lia 6:16,79; 2. Germania 6:19.80: 3. 
Olanda 6:19,20; 4. Anglia .6:25,50. Se
ria a Il-a: I. U.R.S.S. 6:16;45; 2. 
Cehoslovacia 6:19,37; 3. S.U.A.
6:21,00; 4. Iugoslavia 6:24,80. Seria a 
IlI-a: I. Romînia (Pongraț, Rifeld, 
Sehoviț, Radu) 6:27,95; 2. Danemarca 
6:29,54 ; 3. Polonia 6:40,78.

DUBLU VISLE. Seria 1 : 1. Ceho

Gimnaști japonezi pentru prima oară la București!
La invitația Federației romîne de 

specialitate, o parte dintre cei mai 
buni gimnaști japonezi care se află 
în prezent la Sofia în vederea Univer
siadei vor fi oaspeții Capitalei. Este

Întîlirirea dintre gimnaștii sovietici 
și americani

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 24 
august s-a disputat la Moscova întâl
nirea internațională de gimnastică din
tre echipele masculine ale U.R.S.S. și 
S.U.A. Gimnaștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 288,05—282,35 
puncte. Primele 5 locuri în clasament 
au fost ocupate de gimnaștii sovietici. 
Victoria în clasamentul individual com
pus a fost obținută de tînărul Pavel 
Stolbov (U.R.S.S.) cu 58 puncte. El a 
fost urmat de Azarian—57,70 puncte. 
Kardemelighi — 57,60 puncte, Miligu- 
rov — 57,50, Arcaiev — 56,95 puncte. 
Primul dintre gimnaștii americani a 
fost Donald Tonri.

Ilotâriri ale Congresului 
Federației internaționale 

de canotaj academic
Congresul Federației internaționale 

de canotaj academic a stabilit ca vii
toarea ediție a campionatelor euro
pene masculine să se desfășoare în 
anul 1963 în Danemarca. Anul viitor 
între 6 și 9 septembrie vor avea loc 
la Lucerna (Elveția) campionatele lu
mii la această disciplină sportivă. In 
ceea ce privește campionatele euro
pene feminine din 1962 ele se vor 
disputa într-o localitate care urmea
ză să fie desemnată cu prilejul lu
crărilor congresului extraordinar al fe
derației.

Alb : GHEORGHIU
Negru : SCHMIDT
1. d4 (36, 2. c4 g6, 3. Cc3 Ng7, 4. 

e4 d6, 5. h3 0—0 6. Ng5 c5, 7. d5 e6, 
8. Nd3 ed :, 9. ed: Cbd7, 10. f4 Da5, 
11. Dd2 Cb6, 12. Cge2 Ca4, 13. 0—0 Tb8, 
14. Tadl Nd7, 15. f5 a6, 16. Nf6:l Nf6: 
17. Ce4 Dd8, 18. Cf6:+ Df6: 19. fg: 
Db2:, 20. gh:+ Rh8, 21. Dh6, Dg7, 
22. Dd6: N113: 23. Cf4 Ng4, 24. Tdel 
Tbe8, 25. Te7! Dd4+, 26. Rh2 Cb2, 
27. Dh6! I și negrul cedează pentru că 
amenințarea 28. Cg6+ nu mai poate 
fi apărată.

Cinci atleti finlandezi
participă la
Aseară au sosit în Capitală cinci 

sportivi finlandezi, participanți la Cam
pionatele internaționale de atletism 
ale R.P.R.

Este vorba despre I. Hartikainen

slovacia 6:27,19; 2. Germania 6:29,14; 
3. Belgia 6:48,69. Seria a Il-a: 1. 
U.R.S.S. 6:31,25; 2. Anglia 6:43,47;
3. Italia 6:47,49; 4. Norvegia 7:03,47. 
Seria a IlI-a: 1. Elveția 6:39,66; 2. 
Danemarca 6:46,72; 3. Franța 6:56,00;
4. Polonia 6:57,85.

8+1. Seria I: 1. Germania 5:50,60; 
2. U.R.S.S. 5:56,56; 3. Iugoslavia 
5:58,43; 4. Danemarca 6:12,45. Seria 
a Il-a: 1. Cehoslovacia 5:57,90; 2. Po
lonia 6:01,44; 3. Romînia 6:03,08; 4. 
Olanda 6:05,25. Seria a IlI-a: 1. Italia 
5:51,37;; 2. Anglia 5:56,97; 3. Franța 
5:58,10; 4. Austria 6:02,68.

Așadar, pînă la ora actuală, țara 
noastră s-a calificat în două finale: 
la 2 + 1 și Ia 4 fără cîrmaci. Sîmbătă 
după amiază vîslașii noștri vor trage 
în recalificare la 8+1 (în serie cit 
U.R.S.S., Franța, Danemarca și Au
stria) și la 4 + 1 (eu Anglia, U.R.S.S. 
și S.U.A.).

Toate finalele se vor desfășura du
minică după amiază.

N. MARDAN

vorba de SEICHI HAMADA, TAKAS
HI MITSUKURI, YASUO NAGASA- 
WA, KENICHI TSUJI, TAKAHISAT 
ISIHWARA și YOSIHARU HIDAKA.

Gimnaștii japonezi vor participa la 
o demonstrație comună cu sportivii 
țării noastre, care va avea loc în ziua 
de 6 septembri

RE )

• Tînărul Andris Andreiko, în vîrstă 
de 18 ani, este noul campion al U.R.S.S. 
la șașki. In turneul final, desfășurat la 
Riga, el a totalizat 14 puncte din 20 
posibile. Pe locul doi s-a clasat fostul 
campion Kuperman.

• Cu prilejul unui concurs intona(io- 
nal dc atletism Jay Silvester (S.U.A.) a 
stabilit un nou record mondial în pro
ba de aruitcarca discului cu 60,72 m. 
Vechiul record era de 60,56 m și apar
ținea aceluiași atlet.

• Turul ciclist al R. D. Germane a
continuat cu desfășurarea etapei a
Dessau-Stendal (168 km.). A- t
Grabo cu timpul de 4 h 26:02,0. In cla
samentul general individual conduce 
-Schur (R.D.G.) urmat la 5:05,0 de Am
pler (R.D.G.).

• Le „Zimny Stadion” din Praga, în 
prezența a peste 6.000 de spectatori, s-a 
disputat Intîlnirea internațională dc box 
dintre echipele R. S. Cehoslovace și Ja
poniei. Pugiliștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu scorul dc 10—4 (întîl- 
nirca a cuprins meciuri la 7 categorii de 
greutate, deoarece oaspeții nu au avut 
boxeri la mijlocie, semigrea și grea). 
Din echipa cehoslovacă cele mai frumoa
se comportări le-au avut Nemecck, Ma
tul a și Sury. La cat. cocoș Watanabe 
(Japonia), medalie dc bronz la J.O. dc 
la Roma, l-a învins la puncte pe Ste- 
drowski (ÎL S. Cehoslovacă).

9 La Nowa Iluta au loc campionatele 
dc atletism ale R. P. Polone. Proba de 
100 in plat masculin a fost cîștigată dc 
Foik, cronometrat în 10,4 sec. Sidlo s-a 
clasat pe primul loc la aruncarea suliței 
cu 78,16 m, iar Sosgomik și-a adjude
cat proba de aruncarea greutății cu 
18.36 m. Alte rezultate înregistrate: 
7.5(?O m Orywall 3:53,0; 10.000 m
Ozog 30:51,6; lungime Schmidt 7,46 m.

• Intr-un meci internațional de atle
tism, desfășurat la Budapesta, echipa 
Dozsa Budapesta a învins cu scorul dc 
166—135 puncte echipa Spartak Brno.

9 Intre 18 și 24 septembrie se vor 
desfășura la Budapesta campionatele eu
ropene dc tir rezervate juniorilor și ju
nioarelor. Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea echipele U.R.S.S., Austriei, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. P. 
Polone, Angliei, Iugoslaviei, Elveției și 
altor țări.

internaționale”1 •>

(lungime), P. Jonasson (prăjină), V.
Huttunen (1.500 m și 5.000 m.), V.
Nienielă (suliță) și sprintera Britta 
Johansson, care va concura probabil 
și la lungime.
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