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i NOI MAEȘTRI
; Al SPORTULUI

Sîmbătă a avut loc la sediul Con- 
I siliului General al U.C.F.S., festi- 
[ vitatca de înmînare a titlului de 

maestru al sportului, unor tineri 
! canotori, care, la recentele cam- 
J pionate europene de caiac-canoe au 
I reușit să se claseze pe locul 1 în- 
J tr-o serie de probe. Este vorba de 
J sportivii VASILE N1COARA, AN- 
• INIEI CONȚOLENCO, NICOLAE 
‘ ĂRTtMOV și MIHAI SOMOVSCHI 
i Festivitatea a fost prezidată de 
’.tovarășul Aurel Duma, președiu- 
, tele U.C.F.S., care a. scos în cvi- 
’ dență frumoasa comportare avută 
',1a Poznan de reprezentanții, țării 
i noastre. Tovarășul Aurel Duma a 
j ținut să sublinieze faptul că suc- 
i cesele dobîndite în această mare 

confruntare internațională sînt rodul 
, unei munci mai temeinice, a unei 

atmosfere de lucru susținute în ve- 
' derea obținerii de mari perfor

manțe.
Adresîndu-se apoi noilor maeștri 

ai sportului, tovarășul Aurel Duma 
i-a felicitat călduros, reconiandîn- 
du-le totodată ca și pe viitor ei să 
dovedească același interes în pre
gătire.

O SEARĂ PLĂCUTĂ DE VOLEI
LA VELODROMUL DINAMO

Pe velodromul Dinamo, cîleva mii de 
ibitorj ai voleiului au asistat luni 
upă-amTâră la evoluția voleibalistelor 
i voleibaliștilor din Japonia.
Ropote de aplauze au subliniat in 

epetate rînduri frumoasa evoluție a 
elor două echipe masculine. Prezen- 
ndu-se într-o formație omogenă și 
ine pregătită de antrenorul Victor 
■urugiu, selecționata secundă a R. P. 
lomîne a obținut o victorie pe deplin 
ieritată: 3—0 (5, 8, 7). In ciuda 
corului categoric cu care s-a încheiat, 
artida a purtat uneori amprenta echi- 
brului. Sportivii romîni, superiori din 
unct de vedere al pregătirii tehnice, 
au egalat și întrecut pe oaspeți și 
i capitolul forte al acestora — mo- 
ilitatea în teren și fantezia în joc. 
■u rezultat faze deosebit de spectacu- 
>ase : atacuri susținute de o parte și 
e alta a fileului găseau la post cele 
ouă apărări, mingea trecînd cu repe- 
iciune dintr-un teren în altul. (Continuare în pag. a 8-a)

hchipajul de 2 +1 rame al R.P.R., clasat pe locul II la campionatele eu
ropene de la Praga ; Ion Petrov, Carol Vereș -|- Oprea Păunescu.

(Telcfolo Agcrprcs)

Id iiiircccrilc bnivcrsiiidd de l«i Solia ctliipa Icininiiia 
a țârii noastre a cucerii medalia de aur ia floreta 

( 'imănunte în pag. a 8-a)

Campionatele internaționale de atletism 
ale R. P. Romine și-au confirmat tradiția...

Hotărit lucru, campionatele noastre 
internaționale de atletism nu-și dezmint 
tradiția. An de an, ele iși întăresc 
prestigiul de care se bucură in lumea 
atletismului european. Această a XlII-a 
ediție, pe care am urmărit-o alături de 
zecile de mii de spectatori bucureș- 
teni care și-au dovedit (pentru a cita 
oară ?) competența și dragostea pen
tru atletism, s-a desfășurat la același 
ridicat nivel cu care sîntem obișnuiți 
și ne a oferit prilejul să consemnăm 
noi și noi rezultate de valoare, recor
duri ale campionatelor, ale stadionu
lui. ca și numeroase recorduri ale ță
rilor participante. Nenumărate mărtu
rii ale conducătorilor, antrenorilor și 
atleților străini atestă îndeajuns va
loarea acestei competiții, buna ei or
ganizare.

Ediția încheiată duminică seara a a- 
dus multe îmbunătățiri listei de recor
duri ale campionatelor. Lia Manoliu 
(53,00 la disc), Kim Buhanțev (54,60 
rn la disc), lori Bakarinov (66,87 m 
la ciocan), Gaston Roelants (14;03,0 
la 5000 metri) și Vilem Mandlik (21,0 
la 200 m.) au reușit cele mai bune 
performanțe din istoria competiției iar 
lolanda Balaș și Ian Krasovskis, cu 
1,85 ni și —- respectiv — 4,55 m, au

Arbitrul L. Ormay (R. P. Ungară) 
a asigurat buna desfășurare a partidei. 
Au jucat: R. P. Romină (M) : Plocon, 
Grigorovici, Cozonici, Coste, Timirga- 
zin, Mincev. Japonia: Demachi, Fuka- 
gawa, Taninaka, Kataoka, Koyama, 
Minami-Ichikawa, Tsuda.

Partida feminină s-a disputat între 
cele două protagoniste: Combinata 
divizionară și Nikibo Tokio. Prezentînd 
o echipă deosebit de puternică, de fapt 
naționala Japoniei, care la trecutul 
campionat mondial s-a clasat pe locul 
II, Nikibo a obținut victoria cu 3—0 
(5, 10, 6). Demonstrind un joc com
plet, cu o apărare bine pusă la punct 
și cu atac deosebit de valoros, echipa 
japoneză s-a impus de la primele 
mingi.

Arbitrul Jelinek (R.S.C.) a condus

MIRCEA TUDORAN 

egalat recordurile campionatelor. Pe 
lingă aceste rezultate, am mai notat 
și alte cifre de valoare europeană și 
chiar mondială. Să amintim acel 2:06,1 
al olandezei Kraan pe 800 m, timpu
rile de 11,7 și 24,0 realizate de Han 
nelore Raepke, săritura de 6,06 m (în 
condițiile nu din cele mai favorabile 
ale pistei de elan) reușită de record
mana Olandei, Joke Bijleveld, aruncă
rile Măriei Diaconescu și Anei Roth. 
La probele masculine, Varju (18,07 m 
la greutate), Anisimov (51,6 Ia 400 m 
garduri. Atila Simon (8:46,0 la 3000 
m obstacole), Michel Macquet (80,45 
m la suliță) etc. au realizat și ei per
formanțe cu care nu ne intilnim în 
fiecare zi.

ATLEȚII ROM INI...

...s au străduit ca în această compa
nie valoroasă să fie și ei printre pro 
tagoniștii întrecerilor. Și, în mare par
te, au reușit acest lucru. Cea mai bună 
dovadă o constituie cele 11 titluri cu
cerite de ei. Și să nu uităm că pe loan 
Sorin și pe Andrei Barabaș, doar di
ferențe minime i-au separat de învin
gători. In general, atletele s-au pre
zentat mai bine decît băieții. La arun
cări, de exemplu, titlurile au fost „mo
nopolizate" de reprezentantele noastre, 
în timp ce in probele masculine cea 
mai frumoasă figură au făcut-o sări
torii și semi-fondiștii.

Privind campionatele prin prisma 
schimbărilor pe care le-au adus pe ta
belul recordurilor noastre republicane, 
bilanțul este de asemenea fructuos. 
Florica Grecescu a realizat o cifră cu 
care ocupă locul al patrulea în ierar
hia mondială a alergătoarelor de 800 
metri, în acest an. Virgil Manolescu 
a mai adăugat 12 centimetri recor
dului său, confirmîndu-și forma ascen
dentă din aces't an iar Sorin Ioan — 
după victoria de la triplu salt — a să
rit excelent și la lungime și dacă n-a 
putut obține primul loc, are in schimb

RADU URZICEANU 
ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 3-a) Fotografii de P. Romoșan

Campionatul de tineret (rezerve) de fotbal

Trei echipe bucureștene in frunte:
Progresul, Rapid și C.C.A. după 2 etape

Trei echipe — toate trei bucureștene 
— au confirmat în etapa a doua a 
campionatului de tineret (rezerve) suc
cesele repurtate cu o săptâmînă înain
te. Progresul (antrenor C. Drăgușin), 
Rapid (antrenor I. Urechiatu) și C.C.Ă. 
(antrenor E. Mladin) s-au comportat 
foarte bine și duminica aceasta, impu- 
nîndu-se prin joc de calitate și repur- 
tînd victorii clare, la scoruri conclu
dente. Cu formații alcătuite în majori
tate din elemente proprii, ridicate din
tre juniori, aceste echipe au mai mul
tă omogenitate și o pregătire unifor
mă. Confirmînd în viitoarele etape bu
nele comportări de pînă acum, ele vor 
deveni cu timpul rezerve capabile să 
dea elementele necesare primelor for
mații și vor contribui la succesul aces
tei competiții.

Alături de aceste echipe se cuvine 
subliniată preocuparea de care dau do
vadă și Petrolul, Dinamo București, 
Steagul roșu și Știința Timișoara în 
direcția valorificării în acest campionat 
a tinerilor fotbaliști ridicați din forma
țiile de juniori.

Să sperăm că treptat-treptat, toate 
echipele vor privi cu aceeași importanță 

| campionatul de tineret (rezerve) și-și 
I vor pregăti cu multă răbdare și grijă

IMIDE LA CAIDWEIE IDTEMODALE >
DE BTLETISm ALE R. P. RMIIE

In stingă, săritoarea de lungime Burghild Neumann (R.D.G.). In dreaptă, 
recordmană țării noastre la aruncarea suWei, Maria Diaconescu.

Vicepreședintele F.R.A., maestrul emerit al sportului .on Moina- 
înmânează o cupă lui Bakarinov (U.R.S.S.).

Un schimb la ștafeta de 4X100 m bărbați.

formațiile respective, contribuind la a- 
tingerea scopului acestei foarte utile 
competiții.

★
în etapa de duminică, jocurile au 

fost ceva mai bune ca nivel tehnic. 
Iată cîteva amănunte asupra desfășu
rării lor.

PROGRESUL BUCUREȘTI - METALUL 
tIrgOviște 7-0 (3-0). Avînd in perma
nență inițiativa echipa Progresul a obți
nut o victorie la un scor categorie,- Sn 
fata unui adversar care s-a dovedit a fi 
slab pregătit. Au înscris Protopopescu

Dinamo Brașov și C. S. M. Sibiu învingători 
în turneul de handbal în 7 de la Brașov

Brașov 27 (prin telefon). — Du
minică s-a încheiat competiția de 
handbal în 7 la care au luat parte, 
pe lîngă o serie de formații femini
ne și masculine din țara noastră, 
echipa feminină Slavoj Zora Olomouc 
(R.S. Cehoslovacă). Iată clasamen
tele finale ale celor două turne-':

MASCULIN ; 1, Dinamo Brașov 

(în min. 7). Sandu (min. 1G), Cotct (min. 
32 și 57) și Gheghe (min. 70, 35. 89).

PROGRESUL BUCUREȘTI : Niculescu
— Georgescu A.. MAIOR, Drăgan — 
Adam. Dinu — Georgescu. PROTOPOPES- 
CU. COTET, Sandu. GHEGHE.

METALUL TÎRGOVISTE : Brătășanu
- Prăzaru. BALASESCU. Stănescu - 
lonescu. Barae — Boldea, OTEANU. 
MOISESCU. Stieber, Lercău.

DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO BA
CĂU 3-2 (1-2). Joc de bună factură tehni
că, plăcut prin acțiunile create de ambele 
echipe. Bucurestenii au obținut victoria ca

(Continuare in pag. a 5-a)

10 p., 2. Tractorul Brașov 6 p., 3. 
Tehnometal Timișoara 6. p., 4. Petro
lul Teleajen 4 p., 5. Dinamo Bacău 
4 p., 6. Voința Sighișoara 0 p.

FEMININ: 1. C.S.M. Sibiu 6 p,
2. C.S.Ș. Banatul Timișoara 4 p.. 3. 
Slavoj Zora Olomouc 2 p., 4. Tracto
rul Brașov 0 p.

CAROL GRUIA—coresp. regional
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diluările generale și conferințele în cadrul cărora au loc alegerile or- 

S', sint în plină desfășurare. Ele constituie 
un prijel important de mobilizare a membrilor U.C.F.S. la îndeplinirea 

sarcinilor trasate de Partidul Muncitoresc Romîn mișcării de cultură fizică 
și sport, la intensificarea muncii educative in rândurile sportivilor fruntași și 
ale tuturor celorlalți membri ai U.C.F.S., la mobilizarea acestora pentru a 
participa activ la opera de desăvirșire a construcției socialiste în patria 
noastră.

In această pagină prezentăm cîteva aspecte din desfășurarea alegerilor orga
nelor locale ale U.C.F.S.-ului din cîteva localități ale țării.
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j „ bunurile generale și confe 
j genelor locale ale U.C.F.S
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Prin sportul de mase ia performanță!
Asociația sportivă Vulturii U.M.T. 

de pe lingă uzinele metalurgice din 
Timișoara și-a ținut recent conferin
ța pentru alegerea organelor condu
cătoare.

Atit darea 
președintele asociației 
losîf Opriș, directorul 
cit și cei ce ; 
au arătat că, 
înființată decît de la începutul acestui 
an, ea are multe realizări. O grijă 
deosebită a fost acordată creșterii 
măiestriei sportive a membrilor aso
ciației. Dintre cele cinci secții pe ra
mură de sport existente progresul cel 
mai mare l-au înregistrat boxerii. 
Cîțiva dintre reprezentanții asociației 
au reușit performante deosebite cu pri
lejul finalelor campionatelor republi
cane de box pentru seniori și juniori. 
De menționat și faptul că echipa de 
fotbal a uzinei a promovat din cam
pionatul orășenesc in campionatul re
gional, seria „promoție".

Cei ce au luat cuvintul au arătat 
că Nicolae Picior și Alexandru Ciuta 
sint fruntași nu numai pe ring, ci și 
în producție, iar components echipei 
de fotbal s-au dovedit a îi buni și la 
învățătură. Doisprezece dintre ei 
absolvit școala medie serală și doi 
au fost recent propuși pentru a-și 
continua studiile la Institutul politeh
nic din Timișoara.

de seamă, prezentată de 
sportive tov. 
întreprinderii, 

au luat parte la discuții 
deși asociația nu este

au

Tovarășul Sever Drăgulescu, secre
tarul comitetului de partid, a apre
ciat activitatea depusă de asociația 
sportivă ca satisfăcătoare dar — a 
arătat el — pentru a obține pe viitor 
succese in sportul de performanță tre
buie să fie lărgită neapărat baza ac
tivității sportive de mase din între
prindere. „Trebuie — a continuat tov. 
Sever Drăgulescu — să angrenăm un 
număr sporit de muncitori în diferitele 
competiții de mase".

A fost aspru criticată poziția unor 
tovarăși, care au avut munci de răs
pundere in consiliul asociației și nu au 
depus străduințe de a se achita de sar
cinile încredințate. De aceea, tovarășii 
Cornel Vașiu și Mircea Georgescu n-au 
mai fost realeși în consiliul de con
ducere al asociației care are următoa
rea componență: losif Opriș, preșe
dinte, Ion Tomescu, secretar, Ale
xandru Ghica, resp. organizatoric. 
Ion Nedelcu, resp. cu educația, Pe
tre Botez, resp. financiar etc. Delegați 
pentru conferința orășenească au fost 
aleși următorii: Grigore Săbău, iosiî 
Opriș, Ion Tomescu, Alexandru Gliica, 
Ion Bărgăoană și Atanasie Barbosu.

In proiectul de liotărîri se prevede 
— printre altele — îmbunătățirea 
muncii organizatorice, activizarea unui 
număr cit mai mare de muncitori și 
ajungerea la cifra de 1.500 membri 
U.C.F.S. pînă la sfîrșitul anului.

ALEXANDRU GROSS, coresp, reg.

DIN TOATĂ TARA...
RĂDĂUȚI. Zilele trecute a avut 

loc la sediul consiliului raional 
U.C.F.S. o consfătuire la care au 
participat profesorii de educație fi
zică din raion, președinții asocia
țiilor sportive, membrii consiliului ra
ional U.C.F.S., precum și cei mai ac
tivi sportivi. Scopul consfătuirii a 
fost pregătirea în cele mai bune con- 
dițiuni a alegerilor organelor de con
ducere a asociațiilor sportive. S-a sta
bilit ca pînă la începerea alegerilor, 
în satele și comunele raionului să se 
ducă o muncă temeinică pentru în
scrierea a cît mai mulți membri 
U. C. F. S. în asociațiile sportive. 
Președinții consiliilor asociațiilor spor
tive, prezenți la consfătuire și-au luat 
angajamentul ca pînă la alegerile or
ganelor de conducere în asociațiile 
sportive, cotizațiile U.C.F.S. să fie 
strir.se în procent de 100 la sută. 
(ION TICALIUC — corespondent).

CALAFAT. Sportivii din orașul și 
raionul Calafat participă cu însufle
țire la numeroase competiții închi
nate alegerii organelor de conducere 
in asociațiile sportive. In prezent, în
trecerile sportive in cinstea acestui 
eveniment sint în plină desfășurare, 
lată cîștigătorii concursurilor din pri
ma etapă : NATAȚIE : copii 10-14 . 
ani — 50 . m. liber : Cheorghe Mită ; • 
juniori 100 m. liber: Florea Dragă; 
junioare : Mioara Ciupag; seniori : 
Constantin . Crinteanu. FOTBAL : 
școala elementară de 7 ani Calafat. . 
VOLEI : asociația Lumina Calafat.
(M. CARAULEANU - corespondent).

GHERLA. Zilele trecute plenara 
consiliului raional U. C. F. S; Gherla 
și-a luat printre altele următoarele 
angajamente în cinstea alegerilor 
U.C.F.S. : ’ fiecare asociație sportivă își 
va ține evidența membrilor la zi, bu
getul asociațiilor va fi realizat în în
tregime, (afilierea; tuturor secțiilor i»pe 

■ ramură de sport la federațiile de ■ 
specialitate etc. (ANTON AUREL — 
corespondent).

BRĂILA. La asociația sportivă 
Progresul din totalitate alegerile or
ganelor conducătoare ale U.C.F.S. con- ■ 
stituie un eveniment de mare însem
nătate, intimptnat; de sportivi cu nu
meroase realizări. Aici, cotizațiile 
U.C.F.S. sint încasate în proporție de 1 
100%. In aceste zile, pe terenurile 
din incinta uzinei au loc numeroase 
competiții. La întrecerile de fotbal 
participă 10 echipe, la volei, tenis de 
masă și șah, cite 8 echipe. Pe aleile 
din incinta uzinei va avea loc un

la care vor 
tineri. In 
amenajate 
teren de

concurs popular de ciclism 
. lua startul peste 100 de 
i această perioadă au fost 

prin muncă patriotică un 
volei și o pistă de atletism la care 
membrii U.C.F.S. au efectuat peste 
600 ore muncă voluntară. (N. COSTIN 
— corespondent).

CRAIOVA. Cu 
a avut loc la 
U.C.F.S. Oltenia 
s-au stabilit cu precizie sarcinile fie
cărui activist sportiv din acest oraș 
pentru succesul alegerilor organelor 
conducătoare ale U.C.F.S. In perioada 
următoare se va da o atenție deosebită 
stringerii la zi a cotizațiilor, amena
jării de noi baze sportive simple în 
cele 85 de asociații ale orașului. (S. 
ROMICA — coresp. reg.).

Pregătiri intense in vederea organi
zării in cit mai bune condițiuni a 
alegerilor organelor conducătoare în 
asociațiile sportive se desfășoară, de 
asemenea, in orașele Reșița și Cîm- 
pulung Muscel unde activiștii spor
tivi sint instruiți temeinic pentru 
pregătirea acestui important eveni
ment in viața sportivă a asociațiilor 
noastre.

puțin timp în urmă 
consiliul orășenesc 
o ședință în care

in centrul atenției : Dezvoltarea pe baze de mase a activității sportive
Pe marginea adunării generale de alegeri a asociației sportive „ICAR”

Pentru membrii U. C.' F. S. din 
asociația sportivă ICAR, muncitori ai 
întreprinderii I.-M.D S. din Capitală, 
adunarea generală de alegeri care a 
avut loc zilele trecute a constituit 
un important prilej pentru o temei
nică analiză a muncii desfășurate în 
ultimul timp. Darea de seamă și 
discuțiile purtate pe marginea ei s-au 
axat. îndeosebi, pe rezultatele îndepli
nirii uneia dintre cele mai importante 
sarcini puse de partid în fața miș
cării sportive: angrenarea unui nu
măr sporit de oameni ai muncii în 
practicarea sportului.

Scoțînd în evidență realizările de 
seamă obținute de către consiliul aso
ciației sub conducerea șî îndrumarea 
organizației de partid, membrii U.C.F.S. 
au făcut propuneri constructive pen
tru dezvoltarea pe baze de mase a 
activității sportive din întreprindere.

Noul organ de conducere a asocia
ției sportive, ales de către adunarea 
generală, va trebui să pună în cen
trul activității sale tocmai aceste im
portante propuneri făcute de masa 
membrilor U.C.F.S.

neze muncitori de toate vîrstele, iar 
pontatoarea Cristina Bilciu a propus 
ca noul consiliu al asociației să dea 
atenție dezvoltării turismului. Tov. 
Aurel Arnold, directorul întreprinderii, 
a arătat că gimnastica în producție 
se bucură de aprecierea muncitorilor. 
A criticat însă faptul că deși mun
citorii manifestă o vie dorință pentru 
practicarea gimnasticii în producție,

De la 207 la 462 membri U.C.F.S. 
și totuși nu s-a făcut totul

Una dintre principalele realizări ale 
asociației sportive ICAR — subliniată 
de darea de seamă — a fost aceea 
a cuprinderii unui mare număr de 
muncitori în activitatea sportivă. La 
finele anului I960 asociația sportivă 
a numărat 207 membri U.C.F.S., iar 
acum — datorită unei intense acti
vități de angrenare a muncitorilor în 
practicarea sportului — în asociația 
sportivă ICAR se află 462 membri 
U.C.F.S. „Secretul" acestui succes nu 
este greu de aflat. Numeroasele în
treceri organizate de consiliul asocia
ției sportive au atras la startul com
petițiilor mereu mai mulți partici- 
panți. La concursurile de gimnas
tică, haltere, șah, tenis de masă și 
fotbal au luat parte 402 tineri și ti
nere, la crosul de mase. „Să întîm- 
pinăm 1 Mai" s-au întrecut 286 con- 
curenți, la Concursul cultural-sportiv 
al tineretului și-au disputat întîietatea 
.325 participant, la campionatul de 
fotbal al asociației au fost angrenați 
aproape 100 de iubitori ai sportului 
cu balonul rotund etc. Gimnastica în 
producție constituie pentru muncitorii 
întreprinderii I.M.D.S. un prețios aju
tor în dezvoltarea capacității de mun
că. Peste 450 de muncitori și munci
toare practică cu regularitate gim
nastica în producție.

Dar resursele acestei puternice aso
ciații n-au fost epuizate. Nu s-a fă
cut totul pentru angrenarea majori
tății muncitorilor din întreprindere în 
practicarea sportului. Și acest lucru 
a fost scos în evidență îndeosebi de 
participanții la discuții. Ajustorul Gh. 
Spătaru a arătat că activitatea șahistă 
este încă slabă, că sînt prea puține 
întrecerile organizate de consiliul aso
ciației sportive deși numărul amato
rilor de șah este în continuă creș
tere. Inginerul Victor Păunescu a 
vorbit despre faptul că se pune prea 
puțin accent pe alcătuirea unui pro
gram sportiv variat care să. angre-

Din propunerile partid-t 
panțiior la discuții i

Nicolae Andreescu (lăcătuș): 7 
„Să se desfășoare o mai intensă ( 
muncă de educație cu sportivii și I 
îndeosebi cu fotbaliștii". ]

Gh. Spătaru (ajustor): „Să se » 
organizeze periodic întreceri de șali ! 
pe asociație și să se înscrie o eehi- { 
pă în campionatul raional".

Ion Coman (matrițer) : „Să se ( 
reînființeze secția de popice și să I 
i se asigure condiții de desfășu- ( 
rare a activității". »

Cristina Bilciu (pontatoare): „Să | 
se înființeze secție de turism spor- ( 
tiv în cadrul asociației ICAR. )

Victor Păunescu (inginer) : „Să J 
se înființeze secție de tir pentru J 
a fi angrenați in activitate și iu- { 
bitorii acestui sport". »

consiliul asociației sportive nu s-a 
preocupat de extinderea ei în tot mai 
multe secții ale întreprinderii. Iată 
deci numai cîteva din multiplele posi
bilități de dezvoltare pe baze de mase 
a activității sportive din cadrul aso
ciației ICAR, posibilități scoase în 
evidență de membrii U.C.F.S. și care 
vor trebui să fie transpuse 
într-un viitor apropiat.

Succes în munca noului 
al asociației sportive

Spiritul muncitoresc care 
terizat discuțiile privind

în viață

consiliu 
ICAR

a carac- 
activitatea

desfășurată în ultimul an în cadrul 
asociației sportive a fost prezent și 
în discuția colectivă pentru alegerea 
noului consiliu. Membrii U.C.F.S. s-au 
orientat spre cei mai buni muncitori, 
spre comuniștii din al căror exemple 
au învățat și în producție. Apreciind 
activitatea desfășurată pînă acum e 
l-au ales din nou pe comunistul Gh 
Diaconescu (fostul președinte al con
siliului) pentru a face parte din con 
ducerea asociației sportive ICAR. Ală 
turi de el au mai fost aleși eonii; 
oiștii Constantin Moraru — ajustor 
Constantin Giuran — strungar, Petri 
Dine — instalator, Neagu Șerban — 
ajustor, Ion Coman — matrițer, Sjtai 
Tudor — sudor și Constantin-.-Pifrvi
— electrician, utemiștii Maria Pave
— funcționară și Eugen Piroșca — 
controlor tehnic, precum și. membru 
de sindicat Iulian Drăgănescu — 
controlor tehnic. Tn ședința de consti 
tuire a consiliului asociației membri 
aleși au votat pentru numirea în func 
ția de președinte a tov. GH. DIACO 
NESCU. în felul acesta s-a dat o just 
apreciere muncii acestui activist spor 
tiv obștesc de frunte.

In fața noului consiliu al asocia 
ției sportive ICAR stau sarcini im 
portante. Mobilizînd forțele existent 
se va putea dezvolta și mai pute; 
nic activitatea sportivă din aceast 
asociație. Muncind intens, consilii 
asociației sportive ICAR, sub cor 
ducerea și îndrumarea organizației d 
partid și cu sprijinul efectiv al organ 
zațiilor sindicale și U.T.M. va reuși s 
cuprindă în desfășurarea activităț 
sportive marea majoritate a munciți 
rilor din întreprinderea I.M.IĂ-S.

HRISTACHE NAUM

Să nu neglijăm clementul feminin
Majoritatea celor 210 membri 

U.C.F.S. ai asociației sportive Textila, 
de pe lingă întreprinderea „întrece
rea socialistă" din Constanța, au ținut 
să participe la alegerea organelor 
conducătoare ale asociației lor.

Această adunare generală a fost 
pregătită din timp, luîndu-se toate mă
surile necesare pentru o bună desfă
șurare. Un sprijin deosebit în orga
nizare și mobilizare au acordat orga
nizația .U.T.M. și comitetul- de între
prindere. Notăm, că în această pe- 

■ rioadă a fost pusă la punct întreaga 
evidență a asociației, au fost organi
zate întreceri sportive datorită cărora 
s-au înscris încă 20 de noi membri îu 
U.C.F.S.

Darea de seamă concepută într-un 
mod critic a antrenat și stimulat dis-

Uileoa clipe de riga/, care aduc voie bună fi diepoziție de lucru întreprinderea I ai pa. In aceste zile vor
loc aiegerjft pqglju organele locale « « ll.C.tȚS. fi iu itilrepi inderea lor,

cuțiile participanților. Deosebit de i: 
teresante s-au dovedit intervențiile t 
varășei Chira Tinea care a arăt; 
printre altele, că deși in întreprinde 
sint 170 de femei sportul este prac 
cat mai ales de bărbați. Cînd se vo 
bește de sport toate gîndurile se î 
dreaptă spre fotbal. Ba mai mu 
Unele tinere au luat inițiativa înfii 
țării unei echipe de volei feminii 
Lipsită complet de sprijin, această 
chipă nu și-a putut continua activitat 
așa cum ar fi fost normal într-o î 
treprindere unde majoritatea celor 
muncesc sînt femei. Exista o anumi 
tradiție în ceea ce privește particip 
rea atletelor în diferite competiții. D 
păcate în ultima vreme acest lucru 
fost uitat.

Contribuții deosebite 
seamă — au adus 
Gheorghe — strungar, Ion Tache 
directorul întreprinderii, strungarul t 
colae Fălcaru — secretarul organi? 
ției de bază P.M.R.

Alegerile organelor conducătoare ; 
asociației sportive au constituit 
bun prilej de îmbunătățire a mun 
sportive in întreprinderea „întrecer 
socialistă" din Constanța. în plai 
de măsuri a fost trecută, ca o prob 
mă principală, acordarea întregii at< 
tii antrenării clementului feminin 
activitatea sportivă. Se vor crea ech 
de volei și handbal pentru elemen 
feminin și se va reactiviza secția 
atletism.

O grijă deosebită Se va acorda 
întreținerii echipamentului și m.ter 
(ului, sportiv, problemă care a fost ; 
glijată de vechiul consiliu al asoc 
ției. In noul consiliu ăl asocial 
sportive Textila a fost ales, ca pre 
dinte, muncitorul Tudor Radulescu 
printre alții și tov. Chira Ținea, 
președinte al comisiei de revizie a f 
ales tov. Ion Blidaru. Nou! consi 
al asociației trebuie. în activitatea 
să ție seama de lipsurile arătate 
printr-o muncă susținută să realiz, 
sarcinile ce îi stau în față.

ROMULUS C. CIOACĂ 
instructor central U.C.i

- la darea 
și Gheorg

strir.se


Manoliu, C. Dumitrescu, St.zece atleți romini care au ciștigat titluri individuale -- RINDUL DE SUS :
®Iy> Z. . Vamoș, Sanda Grosu ; -RINDUL DE JOS: Sorin Ion, Maria Diaconescu, Ana Roth, C. Grecescu și 

>.. Iolanda Balaș.
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BAKARINOV la MANDLIK
a uita PC ION SORIN

IMPRESII • ••

tiu-u
porc 

egala- 
regre-

NIS KRASOFSKlb: „Nu 
t recordul european... lini 
in schimb mă consolez cu 
icbrduliii stadionului, cel al 
ti. meu predecesor Bob Culqvski. 

luptat nu numai cu ștacheta ri- 
î la inălliiiie:record. ci și cu pră- 
mea cea nouă. ■ din fibre elastice, 
cere să fie mînuită cu o tehnică 
al schimbată. Sper ca piuă la vii- 
i ocazie să4 descopăr și ultime- 
crete. Și acum. tiu. să mullumesc. 
•aslu'ili public romiii prieten, cure 
teptat cu răbdare să-mi epuizez 
le tiiită la ultima încercare la 
Tuturor celor care m au aplaudat 

t i la căldură le promit 
iou. piuă la definitiva

să tnccre 
reușită 1“

UtE RAEl’KE: „EvoJuîihI 
i oară pe stadionul din 
ill limit să confirm tradi- 
r repurtate aci de spritile- 
I). Germană. După Christa 
ck, Gisela Birkentcycr 
. -iată și numele meu 
învingătoarele la 100 

frumoase campionate, f 
fericită 1“

iu.. a prietenoasă. In special, mi-au 
plăcut străzile largi și frumoase. Cre
deți-mă, știu să apreciez bine aceasta 
— sînt de profesie agent de circula- 
lie.-. ”

NIKOLAI I 
ră primul loc, 
ceva mai bun. 
litiere la start 
trecut cu emo|ie. Cînd am văzul însă 
că Oloko rămîne. m-am liniștit. Dar 
poale tocmai aceasta m-a privat de cele 
3 zecimi de secundă care mă despart 
de. recordul personal... Colegilor mei 
de la Institutul de cultură fizică din 
Leningrad le aduc în schimb o minu
nată medalie de aur, obfinută într-un 
concurs marc I"

EREZUȚKI: „Mi bucii- 
dar speram într-un limp 
Am avut o oarecare re- 
și primele garduri le-am 

Cînd am văzul 
m-am liniștit.

IURII BAKARINOV :- „Fac parte 
dintre atleții care au fost premiali 
de două ori, dar pentru o singură 
probă!... Am scos un rezultat bun și 
pentru mine personal, chiar un re
cord. Mă gindesc acum să-l ameliorez. 
$i cit mai curind! Cred că la obți
nerea acestui rezultat a contribuit ji 
atmosfera prietenească in care am 
trăit aceste zile, aci la București. Iar 
Pe stadionul Republicii, m-am simțit 
la fel de bine ca la Lujniki!"

Și
in- 

1 in 
Sini

8TON
că bucuria mea de 

de 54)00 coincide
niilor de spectatori ___
loveau d>n toată inima ca Baraba. 
eacă primul linia de sosire, 
lai mult, 
zele amabile și 
au adresat la premiere... 
ez insă că învinsul meu

Ducă voia să atace o
în cursă, el trebuia să facă 

pe ultima, linie dreaptă și 
atit de devreme. Mi-a lăsat ost

ie ultimul cuvînt. Și, bineînțeles,

ROELANTS: 
curia 

5.000

„Știu prea 
a fi ciștigat 
cu dezamăgi- 

bu cures Icni 
ș 

primul linia de sosire. Cil 
sint recunoscător pentru 

prietenești care 
Țin să 

a greșit 
singură 

a- 
nici

HANS HENDRIKS, conducătorul 
lotului olandez, membru al Federației 
de atletism din Olanda: „In aceste 
campionate, performanțe au stabilit 
nu numai atleții și atletele, ci și or
ganizatorii... Am avut în față în- 
tr-adevăr o organizare excelentă, în 
care totul a fost prevăzut în cele mai 
mici amănunte. Foarte bună, de ase
menea, pista acestui impunător sta
dion. Ea a ajutat-o desigur pe Gerda 
Kraan să stabilească cele două re
corduri ale sale. M-a impresionat 
foarte mult și publicul romîn, numeros 
și foarte cunoscător. Se vede că atle
tismul este foarte 
mai mult ca la 
fine, aș vrea să 
surpriză pe care 
ștînța

MICHELE AUTORE, conducător 
tehnic al grupului de atleți italieni: 
„Plecăm din București cu cele mai 
frumoase impresii. Am fost întîmpi- 
nați cu cordialitate extremă și în tot 
timpul șederii noastre ne-am bucurat 
din plin de ospitalitatea generoasă a 
gazdelor. Campionatele Romîniei au 
constituit desigur un total succes, atit 
din punct de vedere tehnic sportiv, 
cit și din acela al organizării și al or

dinii perfecte în desfășurarea probe
lor*.

Dintre atitea 
ce și plăcute in 
îmi rămîn după 
te interna|ionale de atletism ale 
R.P. Romine, se disting acelea ce 
mi-au fost oferite de trei atleți 
pe cil de diferiți, pe atit de valo
roși : Bakarinov, Oloko Saka și 
Mandlik.

Aruncătorul sovietic de ciocan 
Juri Bakarinov are un cap juve
nil plasat parcă direct — fără in
termediul gîtului... — pe umerii 
săi largi. Oloko, negrul cu mus
culatura armonioasă, venit din 
Nigeria îndepărtată, se asociază 

cu imaginea unei 
gazele trecîhd în 
salt peste obsta
col. Iar pentru 
sprinterul cehoslo
vac Mandlik, mă 
gindesc la un adevărat om-ra- 
chetă lansat irezistibil pe ultimii 
metri ai traiectoriei.

Dar aceste impresii vizuale nu 
pot să îndepărteze realitatea cer
tă a performanțelor atletice. Pe 
Bakarinov, care de fiecare dată 
trimite cu dezinvoltură bila de 
metal dincolo de 65 metri, putem 
să-l considerăm ca virtual record
man al lumii. De pe acum în
vingător al compatriotului său, 
campionul olimpic Rudenkov, 
este o amenințare viitoare 
americanul Connolly.

Timpul lui Saka Oloko 
m garduri (14,6) rămîne 
pe plan internațional. I 
ziua în care reprezentantul Nige
riei va ști să 
Iul în loc 
ră nouă în 
va cîștiga 
secundă și 
rîndul elitei mondiale, 
dul Amu, revelația pe 
ultimelor J.O., Nigeria

impresii, puterni- 
același timp, care 
aceste campiona-

mare valoare.

ÎNSEMNĂRI

el 
pentru

pe 110 
! modest 
Dar din

„absoarbă" obstaco- 
să reînceapă o săritu- 
fața fiecărui gard, ei 
prețioase fracțiuni de 
va lua loc desigur în 

După Ab- 
400 m a 
produce un

nou atlet de
Cit privește pe Mandlik, reputa

ția sa nu este exagerată. El po
sedă un finiș surprinzător pe ul
timii metri ai cursei, care-i per
mite să se distanțeze irezistibil. 
Face parte fără îndoială din rîn
dul acelor atleți care au revalori
zat sprintul european, în fața ce
lui american.

Acum, cîteva cuvinte despre 
francezi, cu regretul că participa
rea lor n-a fost mai marcată. La 
triplu, William, pe care îl aștep
tăm peste record (16 m) a decep
ționat, părind lipsit de nerv. Ge- 

nevay, ai treilea 
pe 200 m, a ob
ținut totuși un loc 
meritat. 
Macquet, 
procurat 

instanță o frumoasă 
Din noii peste 80 m I

In fine, notez cu plăcere pro
gresul constant al atleților ro
mini. Vamoș, Barabaș, Mihaly, 
Lia Manoliu. Sanda Grosu rămîn 
valori sigure. Dar mai ales — 
fără a mai vorbi despre extraordi
nara Iolanda Balaș, despre care 
nu mai știi ce să spui —dovada 
vine de la recordurile republica
ne bătute de juniorii Calnicov și 
Astafei, de atît de feminina Flo
rica Grecescu. de discobolul Ma- 
nolescu și de săritorul în lungi
me Ion Sorin care cu cei 7,45 m 
ai săi se apropie de cel mai bun 
nivel continental. Progresul în 
sport al unei națiuni se măsoară 
prin ameliorarea propriilor sale 
recorduri. Atletismul romînesc este 
mereu în ascensiune. Șl va mai 
urca. Toate mijloacele puse la 
dispoziția unui tineret entuziast 
vor obține desigur răsplată.

ROBERT BARRAN
redactor la revista „Miroir- 

Sprint", Paris

Noroc cu 
care ne-a 
în ultimă 

satisfacție.

Campionatele internaționale de atletism 
ale R. P.Romîne și-au confirmat tradiția...

— el avea doar 10 ani...

cnîtai. ”

P ODE BRAD, antrenorul lui Zde-
ana : „Două curse de 400 m în
1 după amiază este poate cam

pentru Zdenek, care abia acum
ccializează pe această distanță.
Ic fapt sprinter prin vocație (10,8
<) și posedă acea teamă de c-
prclungit, caracteristică sprinteri*
Caut să i-o atenuez și azi am ren-
Cred că nu m-am înșelat rcco-

ndu-i să treacă la distanța mea
lă. Va mai progresa, e încă tînăr.
1'11 eîștîgat și eu pe această pistă 
1940

popular în țara dvs., 
noi în Olanda. In 
mărturisesc plăcuta 
mi-a oferit-o cuno-

cu Bucureștiul, oraș mare și 
cu clădiri frumoase. Cele văzute aci 
mi-au plăcut mult și mi-au lăsat o 
puternică impresie".

MICHEL MACQUET: „In sfirșit, 
înving la București! La a treia mea 
participare la internaționalele Roml- 
niei, am cucerit acest mult invidiat 
titlu, pe care-l adaug acum la acelea 
de campion al Franței și al inter
naționalelor Marii 
mea aruncare am 
80 metri, pentru
acest an. Iată motive de satisfacție 
pentru mine și sint mulțumit, totodată, 
că am oferit entuziastului public bucu- 
reștean o bună performanță la arun
carea suliței".

(Urmare din pag. 1) 

satisfacția de a fi realizat cel de al 
treilea record republican din campio
nate : 7,46 m. Promițătoare sint mai 
ales recordurile de juniori obținute de 
Petre Astafei la prăjină și Mihai Cal- 
nicov la lungime. Tînărul Astafei este, 
după părerea noastră, capabil de per
formanțe și mai bune, chiar în 
acest an.

Pentru multi atleți romini, campio
natele internaționale au însemnat și un 
excelent prilej de a și îmbunătăți re
cordurile personale. In afara celor ci
tați, menționăm pe E. Kineses (21,7

ID 1 
de

k RAAN: ,,Imi place să 
la început pînă la sfirșit. 

m ciștigat și la Moscova, în fala 
lei Lîssenko și a coreencei Sim 
lan. De data aceasta, însă tacli- 
’a favorită putea să mă coste. 
i am impresia că dacă Florica 
cu lansa mai devreme atacul ei 
mi-ar fi fost greu de replicat, 
și fură sprint final, însă, am 
să ameliorez cu 3 zecimi recor- 

andez pe 800 m stabilit la Mos- 
A contribuit desigur la aceasta 

excelentă, ideală pentru senii fond. 
I vă împărtășesc impresia pater
ic care mi-a forat-o vizitarea Ca- 

dv. Orașul este nou și impună-

Britanii. Cu ultima 
trecut din nou de 
a șasea oară in

VARJU VILMOS: „De obicei, 
proba de aruncare a greutății se ur
mărește mai mult din ziar... Este, 
desigur, mai greu pentru spectator de 
urmărit mica bilă de metal în secto
rul de aruncări. De data aceasta, însă, 
aplauzele care au însoțit unele din 
aruncările mele și cele ale celorlalți 
concurenți dovedesc că spectatorii 
bucureșteni au acordat o deosebită 
atenție acestei probe. Dovadă a in
teresului ce-1 poartă pentru toate 
specialitățile atletismului. Și sînt fe
ricit că am ciștigat cu o performanță 
bună, în fața acestui public 1“

la 200 m.), C. Dumitrescu (2,04 la 
înălțime), Șt. Beregszaszi (1:51,0 la 
800 m.), Anca Gurău (14,13 m la greu
tate), D. Drăgan (7,21 m la lungime), 
I. Cristea (68,77 m la suliță), L. Pre
da (15,1 la 110 m garduri), O. Lupu 
(30:44,4 la 10.000 m), T. Voicu
(30:45,4 la aceeași probă), I. Veliciu 
(30:59,0), V. Caramihai (junior, 9:01,6 
la 3000 m obstacole), N. Mărășescti 
(15,12 m la triplu-salt), Georgeta Pa- 
lade (12,5 la 100 m). Scriam mai sus 
că semi-fondiștii noștri au avut o bună 
comportare. In această direcție ple
dează victoriile lui Vamoș (care s-a 
revanșat net asupra belgianului Lam 
brechts) și Mihaly. Note bune și pen
tru cursele lui C. Grecescu. A. Bara- 
baș și T. Scelbinschi.

In același timp insă, trebuie să ară 
tăm că așteptam mai mult de la sprin
teri (cu excepția lui Kineses), de la 
Rășcănescu, Bizim, A. Raica, Zoltan 
Szabo. N. Popovschi, Ardeleanu, Ioana 
Petrescu. Olimpia Cataramă.

Ciștigătorul probei de 3000 m obsta
cole, Simon Attila (R.P.U.) trece 

groapa cu apă.

DINTRU OASPEȚI...

...s-au impus in primul rind sportivii 
sovietici care, deși n-au deplasat decît 
9 atleți, au repurtat un total de 6 vic
torii, ceea ce constituie un adevărat 
record. Suplețea și excepționala coor
donare a mișcărilor deasupra ștachetei 
a lui Krasovskis forța și explozia in 
aruncare a lui Bakarinov, ușurința tre
cerii gardurilor a lui Berezuțki și Ani
simov. au incintat pe spectatori și au 
fost, totodată, un bun prilej de in- 
vS'"- -P-tp n.ufni t-Hni-îptii Remarca- 
bua a lost și evoluția celor trei atlete

In cursa de 5000 m conduce A. Ca
raba?, urmat de belgianul Roelanlt.

olandeze, învingătoare în trei probe. 
Este adevărat însă că spectatorii bucu- 
reșteni au putut vedea la lucru tot ce 
are mai bun atletismul feminin olan
dez. Atleții din R.D.G. au contat în 
special pe Hannelore Raepke iar cei 
unguri, turci și mongoli au satisfacția 
de a fi realizat în aceste campionate 
valoroase recorduri naționale Nu pu
tem încheia aceste rinduri, fără a re
marca cursa inteligentă a belgianului 
Roelants pe 5000 m și... decepția pe 
care ne-au produs-o doi dintre partici- 
panții francezi, săritorul de triplu Wil
liam JÎ sprinterul Genevay.



Dinamoviștii sînt optimiști...
Dinamo București este cunoscută ca 

o echipă constantă, caremu a produs 
emoții decît rareori suporterilor săi. 
Iată însă că în actuala ediție a cam
pionatului republican pe echipe, prin 
introducerea a cinci categorii de greu
tate la lupte libere și prin adiționarea 
acestor rezultate la scorul final, dina- 
moviștii s-au aflat în impas. Pose- 
dind o garnitură de „aur" la lupte 
clasice ei nu aveau la lupte libere 
decît cițiva juniori. O dată campiona
tul început au intervenit și primele 
surprize, pentru suporterii dinamoviș- 
tilor bucureșteni. Cei de la „clasice" 
s-au comportat excelent dar cei de la 
„libere" sufereau înfrîngeri după în- 
fringeri. Amintim cîteva dintre ele : 
3-7 cu U.V.A. AMEFA Arad, 3-7 cu 
Metalul București, 4—6 cu Progresul 
București... Totuși, în aceste meciuri 
scorul general a fost favorabil dina- 
moviștilor. In intîlnirea cu C.C.A. 
București înfrîngerea dinamoviștilor 
bucureșteni a fost decisă de luptele 
libere. La fel s-a întîmplat și la Bra
șov. Aci, bucureștenii au fost învinși 
cu severul scor de 8—2 la lupte libere, 
iar la „clasice", brașovenii au reușit 
un rezultat de egalitate 8—8. In urma 
acestor rezultate, in 
tului republican pe 
primelor trei clasate

1. Steagul R. B. 15
2. C.C.A.
3. Dinamo 
Acum, la

de începerea 
pregătesc de

ce-i despart de lider nu sint totuși 
atît de greu de recuperat. Antrenorul 
Dumitru Cuc pregătește cu multă răb
dare pe sportivii săi, mai ales pe cei 
de la lupte libere. Desigur însă că un 
rol mare, in obținerea unui rezultat 
favorabil îl au și cei de la clasice. Iată 
de ce luptătorii dinamoviști se pregă
tesc cu o atenție mai sporită ca ori
cînd.

Faptul 
este mai 
dește că
fruntașe a crescut mult, lucru oglindit 
de altfel și de performanțele sportivi
lor noștri pe tărîm internațional.

„Turului ciclist 
Ro m inc

Culese pe traseul campionate 
republican de fond

că lupta pentru întîietate 
pasionantă ca oricînd dove- 
valoarea echipelor noastre

Pe adresa Comisiei de Organizare 
a celei de a X-a ediții — jubiliare —a 
„Turului ciclist al R.P. 
sesc mereu noi vești, 
specialitate din R.P.F. 
transmis lotul cicliștilor 
gătesc intens pentru a participa la în
treceri. Ixitul — din care va fi selec
ționată echipa reprezentativă a R.P.F. 
Iugoslavia — este următorul: Ivan Le- 
vacic, Ivan Gregorina, Miljenko But- 
kovic, Slovka Ostovic, Alexander Ku- 
kuljan și Lino Sebenic. Este categoric 
cea mai puternică echipă iugoslavă

Romine'- so- 
Federația de 
Iugoslavia a 
care se pre-

• Duminică dimineața, pe șose; 
București—Alexandria a fost st; 
tit noul campion de fond al ț; 
Marcel Voinea (Dinamo) care a 
brăcat tricoul de campion este 
tînăr talent al sportului nostru 
pedale, 
gramul 
revenit 
Etățile 
Marcel 
atac — deși făcuse eforturi mari p 
tru a-i ajunge din urmă pe fugar 
și a reușit să cîștige cu avans 
Iul republican. Sîrguința cu care 
cest ciclist se pregătește pentru 
realiza performanțe merită să fie <1 
ca exemplu și altor alergători fr 
tași.

Marcel Voinea a cîștigat in... i 
mul moment cursa. Pînă atunci, < 
lungul a aproximativ 80 km, pr 
șansă a avut-o colegul său de < 
Aurel Șelaru. Evadat împreună 
alții 7 alergători înainte de intri 
in Alexandria (după puțin timp 
Ziegler a spart și a rămas) Șelar 
continuat să muncească chiar și 
tunci cînd colegii de acțiune rer 
țaseră la luptă fie pentru că nu 
aveau resurse, fie pentru că nu 
credeau în reușita încercării. La 
hăilești el a luat pe cont prcspjju 
țiunea și a dus-o pînă la ” l 
metru înainte de sosire cir?., a 
prins. Aurel Șelaru este cîștigat.' 
moral al întrecerii, omul 
muncit cel mai mult în acest 
pionat.

• Antrenorul ploieștean Z. 
ne-a făcut o nouă surpriză : a 
rit și titlul de fond la juniori 
elevul său Paul Dulu. M'unca ace 
entuziast antrenor își dezvăluie 
fiecare competiție roadele. El ar 
bui însă să fie mai mult sprijinii 
clubul sportiv Petrolul și de cc 
lîul orășenesc U.C.F.S. Ploiești 
ceea ce privește asigurarea mij 
celor de urmărire a alergatoriloi 
antrenamente și 
nu sînt numai 
antrenorului, ci 
tiv Petrolul, ale 
regiunii Ploiești

e Mulți dintre cei prezenți (V 
nică dimineața la km 12 de pe 
șeaua București—Alexandria au 
bit cînd s-a dat startul în proba 
nioarelor. Doar trei concurente, 
te de la... Olimpia Brașov. Un 
vărat campionat al acestui club s 
tiv 1 Noi le-am sugera celor 
zîmbeau ironic (în marea lor rr 
ritate antrenori) să refbp’rze 
serios. Oare această stn.„ de lu< 
nu este o severă critică la ad 
activității lor? De ce numai ai 
norul Martie Ștefănescu să se o 
de pregătirea alergătoarelor? 
necesar ca federația de special 
și comisiile locale să analizeze 
atenție această situație și să ia 
suri urgente pentru remedierea e

care a concurat în țara noastră și una 
dintre cele mai bune formații care 
vor evolua la „Turul ciclist al R. P. 
Romine".

In cursul acestei săptămîni vor sosi 
fără îndoială telegrame și de la ce
lelalte echipe, prin care să se comu
nice componența nominală a forma
țiilor care vor evolua între 10 și 24 
septembrie pe șoselele țării noastre.

Pe traseul întrecerii se fac intense 
pregătiri. In orașele capete de etape 
s-au format comisii locale de organi
zare care activează încă de pe acum. 

Sînt pregătite locurile de 
sosire și start, traseele pe 
care alergătorii le vor 
parcurge prin orașe etc. 
De o mare importanță 
pentru aceste comisii 
este alcătuirea programu
lui pe stadioanele unde 
vor sosi alergătorii. Sînt 
pregătite de asemenea 
diferite cadouri pentru 
cei mai buni rutieri. De 
altfel între comisiile lo
cale de organizare există 
o mai veche... 
tate“. Fiecare 
se străduiește 
„competiția “ 
Comisiilor de
din orașele pe care 
străbate 
cîștigător 
este 
(1958),

Absent un sezon de la f 
ciclist (a fost bolnav) e 
pentru a ne proba parcă 
sale de bun rutier. Dumir 
Voinea a lansat un putei

campionatului

O. B.

pe

Aspect din desfășurarea primei etape, pe circuit, 
a „T-uruhii ciclist al R.P. Romine“ ediția a IX-a.

Importante modificări 
în regulamentul

turul campiona- 
echipe, 
este
15
14
13

situația 
următoarea: 
0 30.3 76 45
1 265 115 43
2 296 94 41

15
Buc. 15

0
0
0

cîteva săptămîni înainte
returului dinamoviștii se 
zor. In tabăra lor dom-

nește optimismul. Cele patru puncte

Constanta Popovici și îurfith Dihar,

ia juniori

TG. MUREȘ (prin telefon). 
natelc republicane de tenis 
juniorilor care au început joi 
cheia! cu 
junioare, 
dea) 
6—3,

tenis

Campio-
reiervatc

iput joi, s-au în- 
urmâtoarele rezultate : simplu 
finala : Iu di th Dibar (Ora- 
Sanda Ciogolea (București) 

2—6. 6—1, loc. 3—4 : Petiția 
Man (C. Turzii) — Mihaela Klahre 
(București) 6—4. 6—3 ; simplu ju
niori: finala: Constantin Popovici 
(București) — loan Spătaru (Timișoa
ra) 6—1, 6—1, 6—2. loc. 3—4: 
Gheorghc Boaghe (București) — Dan 
Dimache (București) 6—3, 6—2, 6—1 : 
dublu junioare, finala : Sanda Ciogo- 
I-ea, Milraela Klahre (București) — 
Iu di th Dibar. Leiiția Man (Oradea, C. 
Turzii) 0—6, 6—3. 6—2, loc 3—4 : 
Vera Rado, Agneta (Cluj) — Caria 
Klahre, Clara A dori an (București, Tg. 
Mureș) 6—2. 6—4.

Dublu juniori, finala: Popovici, Co
vaci (București, Cluj)—Boaghe, Dron 
(București) 7—5, 7—5, 6—3, loc. 3—4: 
Spătarii, Felecan (Timișoara, C. Tur- 
zii)— Dimache, Tereanu (București) 
9—7, 1—6, 6—4, 6- 2; dublu mixt, fi
nala: Iudith Dibar, Boaghe (Oradea, 
București) — Sanda Ciogolea, Dron 
(București) 6—1, 6—0, loc 3—4: Vera 
Rado, Popovici (Cluj, București) — 
Mihaela Klahre, Spătaru (București, 
Timișoara) 4—6, 6—4, 6—3.

I. PÂIJȘ 
corcsp. reg.

Intr-o recentă ședință biroul F.R.L. 
omologat rezultatele campionatu- 

i de calificare pe echipe, urmînd 
la ediția pe anul 1962 să participe 
echipele Vulturul Tulcea și Rul- 

două

a 
lui 
ca 
Și 
mentul Brașov, în locul celor 
echipe care vor retrograda la sfîrșitul 
actualului campionat.

De asemenea, s-a hotărît ca 
luptele libere (în cadrul campiona
tului pe echipe) să se suprime limi
ta de virstă, în sensul că dintre cei 
cinci luptători trei trebuie să fie năș
eați pină in anul 1936 (inclusiv). 
Alegerea celor trei luptători se face 
Ia aprecierea antrenorului. Aplicarea 
acestei măsuri va face ca întrecerile 
de lupte libere să devină mai inte
resante, deoarece vor parlicipa și 
sportivi cu experien|ă mai vastă.

Pînă în prezent, la categoria grea, 
la „clasice", exista de asemenea o 
limită de virstă. Luîndu-se în con
siderare modificările aduse în cate
goriile de greutate de către F.I.L.A.. 
F.R.L. a hotărît ridicarea și a acestei 
delimitări.

Avindu-se în vedere că nu peste 
mult timp vor începe întrecerile pen
tru campionatele republicane de lupte 
clasice și de lupte libere — indivi
duale — s-a precizat că sportivii nu 
pot participa decît la un singur stil. 
Acei ce au participat în campiona
tul 
să 
că, 
iar
Această dispoziție nu se aplică câm
pii ațelor de juniori.

F.R.L. luind în considerare modi
ficarea categoriilor de 
te antrenorilor, acum 
perea campionatului 
schimbe sportivi de la

republican pe echipe sînt obligați 
concureze la stilul respectiv, adi- 
cei de la „clasice" Ia acest stil 
cei de la „libere" la celălalt stil.

greutate, permi- 
înainte de înce
pe echipe, să 
un stil la altul.

„rivali- 
d intre ele 
să cîștige 
anuală a 
organizare 

le
Turul. Primul 
al competiției 

orașul Focșani 
. ., apoi Timișoara
(1959), iar ultimul — Ora
dea (1960). Primirea de 
care s-au bucurat cicliștii 
la Oradea a impresionat 
în mod 
misia de 
mentului 
nimitate 
corda primul loc acestui 
oraș. Dar anul acesta ? 
Firește, nu se poate ști 
înainte de încheierea în
trecerii. Cu fiecare an 
organizarea competiției 
este tot mai bună, iar 
sarcina comisiei de alcă
tuire a clasamentului tot 
mai... dificilă.

deosebit și co- 
stabilire a clasa- 
a votat în una- 
pentru a se a-

2*3 septembrie
Un nou examen pentru rutierii noștri: „Cursa Victoriei"

Sfîrșitul acestei săptămîni va fi 
marcat de o nouă întrecere ciclistă 
de amploare : a XV-a ediție a com
petiției de fond „Cursa Victoriei". 
Organizată de Casa Centrală a Ar
matei, tradiționala întrecere se va 
desfășura anul acesta la 2 și 3 sep
tembrie pe ruta : București—Brașov— 
București însumînd aproximativ 
350 km.

„Cursa Victoriei" se desfășoară in
dividual și pe echipe, avînd următo
rul program ■ sîmbătă 2 septembrie 
— etapa I pe ruta București—Bra
șov (170 km), duminică 3 septem
brie — etapa Il-a pe ruta Brașov— 
București (170 km). Plecarea în pri
ma etapă se va da la ora 12 din 
fața Casei Centrale a Armatei, iar 
startul tehnic la ora 13 din fața Ca
sei Scînteii. fn etapa a If-a alergă
torii vor pleca Ia ora 13 din Brașov, 
sosirea urmînd să se efectueze în 
fața Casei Centrale a Armatei (Ca
lea Victoriei).

La actuala ediție a „Cursei Victo
riei" vor participa cei mai buni ru
tieri în frunte cu membrii lotului re
publican care se pregătesc pentru 
cea de a X-a ediție — jubiliară — a 
„Turului ciclist al R. P. Romîne". 
Puternicele formații ale cluburilor 
sportive Dinamo, C.C.A., Flacăra ro
șie, Voința șa. își vor disputa cu 
siguranță primul loc în această fru
moasă întrecere ciclistă.

car 
c

S 
c

competiții. Succe 
ale alergâtoriloi 

și ale clubului s 
orașului și chiar 
!

HR1STACHE NAU

Două consfătuiri—același obiectiv: îmbunătățirea
muncii

In mijlocul celor moi tineri practicanți 
ai scrimei din orașul Cluj

u este bine, băieți... V-am mai 
și altădată: atacul cu 

fleșă se folosește numai de Ia 
distanță mare. Este o mișcare ase
mănătoare cu startul de jos. începutul 
mișcării înainte este imprimat de îm
pingerea ambelor picioare. Piciorul 
sting este cel care se desprinde pri
mul de sol și pleacă înainte. Apoi, in 
secunda imediat următoare, piciorul 
drept execută o mișcare de extensie 
impingînd corpul in față...".

N-a fost prima și nici ultima in
dicație pe care antrenorul A. Pelegrinni 
a dat-o în acea zi — cu răbdare, la 
timpul cuvenit — elevilor lui.

Scena de mai sus, am surprins-o 
la Cluj, unde, de trei ori pe 
săptămînă, inimosul antrenor 

Pelegrinni căuta — cu pricepere și 
mult tact — să cultive în rîndul unora 
dintre cei mai mici sportivi clujeni 
(o bună parte dintre ei sînt elevi

Nu est 
spus ,, fl-x

dragostea, pa-
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la școala elementară) 
siunca pentru scrimă. Radu Vinereanu, 
unul dintre protagoniștii ședinței de 
antrenament la care am asistat este 
in clasa a lV-a. Un- băiețel sprinten 
și ascultător. Citeam pe fața lui, do
rința, lrotărîrea de a pune in aplicare 
toate îndrumările antrenorului. Este 
„mezinul" cursului de inițiere orga
nizat de Clubul sportiv muncitoresc 
din Cluj. Și, la 10 ani și doar la... 
cîteva săptămîni de scrimă, el pro
mite totuși să facă frumoase progrese. 
Antrenorul este convins că Radu îi 
va îndreptăți speranțele puse în el. 
Și la fel, alți puștani — At a reel Botaș 
sau Andrei Bantzweig. Amîndoi din 
a V-a. Lor le era, de fapt, adresată 
recomandația antrenorului. Marcel si 
Andrei au repetat apoi atacul în fleșă 
»— fiecare cu un adversar .închipuit — 
și execuția s-a făcut mult i mai corect.

în sală, în același timp, mai lucrau 
și alți tineri scrimeri — băieți și fete. 
Ne-a plăcut ținuta elegantă a lui 
Corne] Vedeanu, elev la școala medie 
sanitară. Am admirat în același timp

atacurile sigure cu degajament aleși 
Aureliei Doja (doar 13 ani!) și Glo
riei Plosca.

rin urmare, la Cluj, scrima nu 
și-a încetat activitatea nici pe 
timpul vacanței de vară. Ini

țiativa C.S.M. Cluj trebuie evidențiată. 
Ea răspunde, fără îndoială, unei ne
cesități imperioase — este vorba de 
formarea unor elemente de perspectivă 
de care clubul respectiv va simți ne
voia în următorii ani. începutul — 
cu aproape 20 de elevi — este pro
mițător.

Salutind inițiativa, sperăm totodată 
că ea nu se va opri aici. Pentru a se 
dovedi eficiența acestui curs de ini
țiere este absolut -necesar ca activi
tatea sa să nu fie întreruptă, ci să 
continue în tot timpul anului. Se în
țelege, după un program întocmit me- 1- ---  ----- -x nu

a ele-

p

iodic, în zile și la ore care 
prejudicieze pregătirea școlară 
vilor. a viitorilor scrimeri.

să

J. ST.

O inițiativă utilă a Federației ro
mîne de rugbi — convocarea în aju
nul reînceperii campionatului republi
can, în cadrul a două consfătuiri, a 
arbitrilor și antrenorilor.

Ce a reieșit din aceste consfătuiri ? 
Atît pentru arbitri cit și pentru antre
nori, aceeași obligație, același obiec
tiv de prim ordin: îmbunătățirea ne
contenită a calității muncii lor.

In cazul arbitrilor s-a scos în evi
dență faptul că în prima parte a anu
lui, colegiul central a lucrat sporadic, 
fără plan de muncă, dezorganizat, li- 
mitîndu-se în cele mai multe cazuri 
la programări și scurte informări pe 
marginea unor jocuri. A lipsit preocu
parea pentru munca de control și în
drumare — in special a elementelor 
tinere — n-au fost organizate (deși 
posibilități au existat) cursuri de îm
prospătare a cunoștințelor, de perfect 
ționare. De aici, unele arbitraje 
calitate îndoielnică, generatoare 
nemulțumiri, vicieri de rezultate (ex.: 
Ghidinici, St Nicolac etc.).

La recomandația și cu sprijinul Bi
roului federal. Colegiul central de ar
bitri va organiza, în prima decadă a 
lunii viitoare, un curs de arbitraj, în 
cadrul căruia vor fi elucidate princi
palele probleme ale activității arbitri
lor și mai ales acele articole din re
gulament care au fost interpretate și 
aplicate în mod diferit (ex.: sancțio
narea obstrucțiilor, situația „alară din 
joc", aplicarea legii avantajului, in-

de 
de

tervențiile la infracțiunile comise 
jocul la grămadă ș.a.).

Consfătuirea antrenorilor a ac 
zat problema urmăririi cu mai i 
perseverență a procesului de insti 
Exemplu bun: echipa Metalul 23 
gust care a făcut un simțitor pn 
pe plan tehnic. Deficitare, in sci 
o serie de echipe din prima cate 
a țării și în special Știința Buci 
și Olimpia Brașov. Cohsfătuir 
scos in relief și importanța ce tr 
acordată muncii de educație cu 
tivii. In acest sens, antrenorii tr 
să dea dovadă de fermitate și să 
moveze în echipă numai jucători 
se dovedesc disciplinați, care i 
festă interes și seriozitate în p 
lire și atașament față de culorile 
bului, ale asociației sportive. P 
îmbunătățirea muncii lor, anin 
au datoria să studieze neîncetat, 
fie la curent cu noutățile legate 
dezvoltarea rugbiului, să cun 
toate problemele pe care le implie 
program de pregătire tehnică — 
plex și eficient. Este necesar, în 
șit, să se statornicească o cola! 
cit mai strinsă între arbitri și ; 
nori, avînd ca scop final, ridicare 
velului rugbiului romînesc. Est 
deziderat deosebit de important, 
ales acum cînd trebuie unite to; 
forturi" pentru a pute-) trece cu 
marele examen de la 12 noiembi 
intîlnirea de la Bavonnc cu „> 
Franței.

TIBER ÎL) STAi



TREI ECHIPE BUCUREȘTENE IN FRUNTE:
PROGRESUL, RAPID Șl C.C.A. DUPĂ 2 ETAPE

(Urmare din pag. 1) 

urmare a unei dominări insistente în 
ultima parte a întîlnirii. Au înseris Co- 
mănescu (min. 20) și Filip (min. 37) pen
tru Dinamo Bacău si Frătilă (min. 36 si 
53) si Stoenescu (min. 80) pentru Dinamo 
București.

DINAMO BUCUREȘTI : Niculescu - 
Petrescu. MAGHERU. CONSTANTINES- 
CU — Constantin. Nunweiller VI — Stoe
nescu. FRĂTILĂ. Goliac, Nutu. DUMI
TRESCU.

DINAMO BACAU : BILC - GIOSANU. 
Naumcef, Băculei — Samson, STOICA — 
Dobrăuș, COMANESCU. FILIP. Coroban, 
Aunguroancei.

GHEORGHE ClORANU - coresp.
PETROLUL PLOIEȘTI - STEAGUL 

ROȘU BRAȘOV 5-1 (2-0). Joc satisfăcător 
<iin punct de vedere tehnic, decis de li
nia de atac a ploieștenilor. care a nero
nat mai clar și mai eficace. Au marcat : 
Drăgan (3), Giurea si Moldoveanu, res
pectiv Damian.

PETROLUL : Marosi - Chitulescu. Ce- 
polschi. Florea - DUMITRASCU. NEAC- 
SU - Dănăilă. DRAGAN, GIUREA. M >1- 
doveanu. DRIDEA II.

ST. ROȘU : Cerneanu - Coantă, GRE- 
CEA, Ivănescu — Bîrsan. Filimon — Berec- 
meri. DAMIAN. NECULA. Moraru, Lu- 
peanu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - RAPID BUCU
REȘTI 1-3 (0-1). Jocul s-a desfășurat jn 
nota de dominare a Rapidului, care a 
prezentat o formație mai omogenă si 
care a fost superioară din punct de ve
dere tehnic si tactic, știința a practicat 
un joc steril, cu pase laterale și multe 
execuții tehnice greșite. Golurile au fost 
marcate de : Dobre (min. 5). Dinu (min. 
52) și Chiru (min. 70). respectiv Luchi- 
nici (min. 73).

STITNȚA : Enăchescu - Rusu. CSER- 
VENY, Novacovici - Labi. TIMIȘ AN - 
Luchinici. Roman. MARCOV, Colitas, 
Muresan.

RAPID : Lăzărescu — Grăjdeanu. DAN 
COE. Mihai - GHERGHINA. C^mpoCn - 
DULGHERU. (DOBRE, CHIRU. Dinu, VA- 
CARU.

P. VELTAN. coresp.

MINERUL LUPENI - DINAMO PITEȘTI 
1-0 (1-0). întîlnirea. fără să depășească

RĂSFOIND PRESA SOVIETICĂ

„SECRETUL A FOST DESCOPERIT“
Sub acest titlu, revista sovietică 

„SPORT1VN1IE IGRÎ“ nr. 5/1361 publică 
un articol în care autorul — V. Soirida- 
nov — analizează jocul lui Raymond 
Kopa, atît în echipa lui de club, St. 
Reims, cît și în echipa Franței. Pro
blema ridicată de autorul articolului 
în legătură cu rolul jucătorului coor
donator și capacitatea lui de a șchim- 
ba aspectul jocului, succesul sau in
succesul lui, influența lui asupra sti
lului de joc al echipei este foarte in- 

r.ntă, iată ce scrie V. sPIRIDANOV :
„De obicei, în orice echipă de. clasă 

există unul-doi jucători care îi depă
șesc pe ceilalți prin calitățile lor indi
viduale. Ei determină și stilul echipei. 
Nu este de mirare, deci, că echipele 
adverse caută în primul rînd să neu
tralizeze pe acești jucători. Aceasta 
este posibil. Oricît de bogat ar fi ar
senalul tehnic și tactic al acestor ju
cători, ei au totuși un stil personal 
care este cunoscut atît partenerilor 
cît Și adversarilor. De aceea, adver
sarii reușesc deseori să contracareze 
acțiunile acestor jucători. Cu cît este 
mai înaltă clasa unui jucător, cu atît 
mai multe greutăți întîmpină el în joc. 
Studiind meticulos stilul său și tactica 
folosită, adversarii caută tot mai in
sistent mijloace noi de luptă. Neavînd 
posibilitatea să-i reziste din punct de 
vedere tehnic, adversarii renunță la 
mijloacele de luptă obișnuite și recurg 
la diferite subtilități tactice ca să re
ducă la zero superioritatea lui teh
nică.

Ceea ce s-a petrecut cu Raymond 
Kopa și cu Reims este, caracteristic nu 
numai pentru Kopa sau pentru Reims, 
ci reflectă un fenomen general ce are 
loc în toate campionatele naționale.

Cînd Kopa s-a reîntors de la Real 
Madrid la Reims, el a dovedit din nou 
că jocul său are o influență hotări- 
toare asupra stilului de joc al echi
pei. al cărei exponent și inspirator 
era chiar el. După reîntoarcerea lui 
Kopa, Reims a cîștigat campionatul 
într-un stil strălucit. Dar, în campio
natul 1960—61 acțiunile lui Reims au 
scăzut. Reims a fost eliminat din 
Cupă, iar în campionat s-a clasat pe 
locul trei. Ce s-a întîmplat ? De ce 
aportul lui Kopa nu mai este pozitiv?

încă de anul trecut, schematic jocul 
Iui Kopa se prezenta astfel. Kopa cău
ta să primească mingea de la apără
tori și o dată intrat în posesia ei, 
pornea înainte. El era atacat, adver
sarii încercau să-1 oprească, iar el 
dribla succesiv 2-3-4 adversari. Rîndu- 
rile adversarului erau astfel rărite, 
iar în spațiile libere pătrundeau par
tenerii lui Kopa (mai ales Fontaine). 
Urma o pasă precisă și partenerului 
nu-i mai rămînea decît să finalizeze 
o situație excelent creată. Kopa putea 
să joace astfel cînd era atacat, avînd 
posibilitatea să uzeze de celebrul său 
dribling sau de alte mijloace tehnice 
de luptă. Acum însă, adversarii lui 
Kopa nu-1 mai atacă. Lor le este tea
mă că-i va dribla și astfel îi va fi 
deschis drumul spre poartă Dar cum 
procedează ei ? Cînd mingea este la 
Kopa, fug de el, mareîndu-și adver
sarii. Kopa nu are cui să paseze și 
înaintează cu mingea, fiind silit la a- 
teasta și de adversarul șău direct, ca- 
re-1 urmărește. Kopa aleargă 30—40 
Țn fără să, întîmpine nici o rezistență 
pe parcurs. La circa 20 m de poartă 
Xnsă, s-au strîns de-acum suficienti 
apărători. Kopa nu mai poate înainta 
și atacul se înfundă, căci pe un spa
țiu mic sînt prea mulți adversari care 
controlează bine zona și partenerii 
Jui Kopa nu se pot demarca. In acest, 
fel este lichidat rolul creator al lui

<n nivel mediu de joc, a plăcut totuși 
prin dîrzenia cu care au jucat echipele. 
Unicul gol al partidei a fost înscris de 
Precup, în min. 36.

MINERUL : Constantinescu - Incze, 
Zamșa, Cheresteș — Sebok. Matyas — 
Precup, Sălăjan, Csergo. Niță, Sima II.

DINAMO : Matache - Matei, Badea, 
Apostol - Vulpeanu. Dumitrescu — Ale- 
xiu. ștefănescu, Stănescu. Bîzgu, Cîrciu- 
mărescu.

I. BALOIU. coresp.

ȘTIINȚA CLUJ - C.C.A 0-4 (0-1). Stu
denții au reușit să reziste numai o re
priză. Apoi. C.C.A. - care a realizat nu
meroase faze spectaculoase — a obținut 
o victorie la un scor concludent. Au 
marcat ; Totan (min. 4). Nanu (min. 56 
și 68) si Staicu (min. 79).

ȘTIINȚA : CEARA - MARDAN. Mo- 
cean, Bîrsan — Cerchizan (Bujocea). Bră- 
tan — Suciu, Dîmbuș. Szabo. Michitin, 
Iosif Pop.

C.C.A. : Eremia — Dumbravă. Mihăiles
eu II, Măndoiu - STAICU. Cicu - Stă- 
noaia, Totan. Nanu. (Donciu. Săndulescu.

A. DUMITRIU. coresp.

U.T.A. - JIUL PETROȘANI 2-3 (1-1). 
Meci interesant, de nivel satisfăcător. Au 
marcat : Sardi (min. 2). Daleq (min. 70) 
și Ionică (min. 89). respectiv Steiner 
(min. 24) din 11 m repetat (primul îl ra
tase Dvorzsak) si Dvorzsak (min. 69).

U.T.A. : Poster - Lennart. Bauer. SZI- 
GETE - Tudose, Elek - Pona. DVORZ
SAK. Steiner, Petschowski TTT. Stan.

JIUL : Henzel - Rotaru. SÎRBULESCU. 
Marton - CAZAN. Ionică - Stoicoiu. Ghi- 
bea, SARDI. Halasi. DALEA.

ST. IACOB. coresp.

CLASAMENTUL
1.
2.
3.
4.
5.

Progresul
Rapid
C.C.A.
Dinamo Pitești
St. roșu

2 2
2 2
2 2
2 1
2 1

o 0 14: n 4
0 0
0 0
0 1

6: 1 4
10: 2 4
2: 1 2

0 1 8: 7 2
6-7 U.T.A. 2 1 0 1 5: 5 2
6-7. Petrolul 2 1 0 1 7: 7 2

8. Dinamo Buc. 2 1 0 1 3: 4 2
9-10. Jiul 2 1 0 1 3: 9 2
9-10. Minerul 2 1 0 1 1: 3 2

11. Dinamo Bacău 2 0 1 1 6: 7 1
12 Stiinta Timiș. 2 0 1 1 5: 7 1
13. Metalul 2 0 0 2 2:10 0
14. știința Cluj 2 0 0 2 2:11 0

MI1NE LA CONSTANTA: PETROLUL
— RAPID

Ultimul joc din cadrul optimilor de 
finală ale Cupei R.P.R. se dispută 
mîine pe Inimosul stadion din Con
stanța : Petrolul-Rapid. Un meci cu 
veche tradiție care opune două for
mații dornice să joace un rol impor
tant în Cupă. Prilej pentru spectatorii 
constănțeni, ca și pentru miile de 
oameni ai muncii veniți la odihnă pe 
litoral să asiste la o întîlnire pasio
nantă, în care Rapid are de înfruntat 
pe una din cele mai în formă echipe 
ale campionatului, Petrolul. Formații 
din Ploiești are prima șansă, dar nu 
trebuie ignorată nici posibilitatea fe
roviarilor de a reuși totuși un rezultat 
favorabil
ARBITRII PRIMELOR JOCURI DIN 

CATEGORIA B
SERIA I : — Știința Galați — Di

namo Suceava: Gh. Dulea, I. Dumi
trescu, Al. Cosieanu — București; 
Carpați Sinaia — Prahova Ploiești: 
Gh. Geangu, C. Mihăilescu, N. Căpi- 
tănescu — București ; Rapid Foc
șani — Flacăra Moreni: N. Crețu, 
V. Riva și V. Roșu — București; 
St. roșie Bacău — Foresta Fălticeni : 
Gh. Manolc, St. Nicolau, N. Negoiță
— Constanța; C.F.R. Pașcani — 
C.S.M.S. Iași: V. Drug, Gh. Motorga, 
M. Sadoveanu — București; C.S.M. 
Brăila — Poiana Cimpina : D. Dimu- 
lescu, S. Atindreș, Gh. Vasilescu — 
București; Ceahlăul P. Neamț — Di
namo Galați: 1. Chirițescu, D. Con
stantinescu, I. Ștefan — București.

SERIA A II-A: — Știința Bucu
rești — C.S.M. Mediaș : O. Turcitu 
și V. Paladescu — Galați, V. Hărătău
— Brăila ; Dinamo Obor — C.F.R. 
Roșiori : C. Geană și Z. Chifor — 
Brașov, I. Paladc — Sibiu; S.N.M. 
Constanța — Tractorul Brașov: Cr.

Kopa, care altădată producea multe 
faze periculoase la poarta adversă. 
După spusele lui Kopa însuși, după o 
alergare de 30—40 m el nu este în 
stare să ia parte la finalizarea acțiu
nii, îi lipsește suflul.

Care ar fi soluția ? Probabil că 
Kopa ar trebui să-și schimbe stilul de 
joc. Așa cel puțin consideră specia
liștii francezi, problema cum joacă 
Kopa și cum ar trebui să joace a fost 
dezbătută chiar la o consfătuire or
ganizată de revista „Mirroir du foot
ball". „Dumneata, i s-a spus lui Koua, 
vrei să-ți justifici reputația și sacri
ficiile făcute de club. Dumneata joci 
pînă la epuizare, cauți să participi la 
toate acțiunile. Căutînd mingea, joci 
mult în urmă. Execuți aproape toate 
loviturile libere. Dar nu este nici ne
cesar, nici obligator să faci pe toate 
acestea. Dumneata îți irosești forțele 
și nu mai ești în stare să participi la 
finalizarea acțiunilor. Dacă îți vei re
partiza forțele just, vei fi de mai 
mare folos echipei". Kopa, un jucător 
care gîndește, a fost de acord. Pentru 
el a devenit clar că trebuie să fie 
mai... zgîrcit în consumarea energiei, 
dacă vrea să participe la finalizarea 
acțiunilor de atac. In acest sens, îm
preună cu antrenorul, el își propune 
să-și modifice jocul.

Deși problema ridicată se numește 
„problema Kopa“, ea se referă nu nu
mai la jucători excepționali, cu un 
nivel de joc ridicat, dar fără efica
citate. „Problema Kopa" are un sens 
mai larg, dacă ne aducem aminte că 
una din cauzele scăderii eficacității 
multor „stele" este folosirea apărării 
aglomerate drent cel mai eficace mij
loc de neutralizare a celor mai buni 
jucători Fuga adversarilor de Kopa, 
cînd se află în posesia mingii, este 
chiar expresia acestei apărări aglo
merate.

înaintașii de cea mai mare clasă, 
deci, au dat naștere prin arta și măies
tria lor, la apărarea aglomerată.

Cum poate fi combătută apărarea a- 
glomerată ? Ce este de făcut pentru 
a împiedica concentrarea forțelor de 
apărare a adversarilor ?

Cea mai eficace armă o considerăm 
a fi jocul cu pase directe și, în al 
doilea rînd, schimbarea frecventă a 
direcției de atac. Adversarul nu tre
buie depășit prin acțiuni individuale, 
oricît de ridicată ar fi valoarea ata
cantului, ci prin acțiuni colective, iar 
pasele directe constituie cea mai bună 
metodă.

Insuccesele lui Reims, spune Fran
cois Thebaud, unul din participanții 
la consfătuire, provin nu din cauza 
lipsei lui Fontaine sau din cauza jo
cului slab al lui Kopa. Kopa joacă la 
fel ca înainte. Dar Reims a căzut în 
cursa p.e care și-a făcut-o singur — 
retragerea apărătorilor în momentul 
cînd mingea se găsește la Kopa, iar 
acesta nu vrea sau nu poate să dea 
drumul la minge.

La fel au jucat și belgienii contra re
prezentativei Franței. Contrar obiceiu
lui, ei nu atacau pe Kopa, ci se re
trăgeau. Probabil că chiar ei sînt pri
mii care au descoperit metoda „anti- 
Kopa". Stilul de joc al lui Kopa a 
fost descoperit și nu prezintă un se
cret pentru nimeni. Ceea ce au făcut 
belgienii au repetat Racing, Monaco și 
apoi și celelalte echipe franceze. Și 
totuși Kopa nu a fost complet con
vins. Este adevărat însă că a fost de 
acord să-Și schimbe stilul de joc, in
diferent de cauzele ineficacității echi
pei Reims. Totuși, el nu are de gînd 
să renunțe la jocul său tradițional în 
meciuri unde alături de el vor juca 
partenerii săi obișnuiți. „Dacă și ta a-

ȘTIRI

ceste condițiuni nu vom depăși apăra
rea aglomerată, voi fi convins că tre
buie să-mi schimb jocul".

Este greu de spus cine va avea 
dreptate în această discuție și mai 
greu de prevăzut urmările sale prac
tice. In orice caz, trecerea lui Kopa 
pe extremă în echipa reprezentativă n-a 
dat deocamdată rezultate. Un jucător 
oricît de talentat ar fi, nu-și poate 
schimba atît de ușor jocul, mai ales 
cînd este vorba de transformarea sti
lului de joc al întregii echipe".

☆
Făcînd o incursiune în fotbalul nos- 

stru, ne reamintim că de multe ori 
am avut ocazia să constatăm cum Con
stantin sau Ozon joacă mult mai ’ ne 
în partidele internaționale decît în 
cele de campionat. Aceasta se explică 
pi'in faptul că jocul lui Constantin 
sau Ozon, jucători care de fapt con
duc atacurile echipelor lor, este bine 
cunoscut și studiat de formațiile ad
verse, care nu au altă preocupare de
cît să-i anihileze. De aceea în cam
pionat, jucătorii noștri fruntași nu 
prea dau randament. Să ne gîndim de 
pildă la jocul lui Constantin din meciul 
cu Știința Cluj și apoi la cel din par
tida cu Honved, disputată la un in
terval de numai 4 zile, cînd interul 
dreapta al echipei C.C.A. a făcut un 
joc de zile mari, tocmai din cauza că 
n-a fost obiectul principal al atenției 
oaspeților.

Cert este, însă, că jucător ii-eonducă- 
tori ai atacurilor vor trebui să vină 
la meciuri mereu cu noutăți tactice 
pentru a deruta pe un adversar pre
gătit în altă direcție. Am fi foarte 
mulțumiți dacă fotbaliștii noștri și-ar 
face bunul obicei de a ginul cît mai 
mult, atît înainte cît si în timpul jo
cului. Acest fapt ar contribui în mod 
sigur Ia ridicarea calitativă a meciu
rilor.

Traducere și comentariu de 
N. VÎLCOV, antrenor

• SURPRIZE IN ETAPA A DOUA
• DERBIURILE BUCUREȘTENE 

ÎN ETAPA DE DUMINICA

Despre actuala ediție a campio
natului republican la categoria A se 
poate spune — deși nu s-au consu
mat decît două etape — că este din ce 
în ce mai interesantă pentru parti- 
cipanții la concursurile Pronosport. 
De pildă, în etapa a doua, cîteva 
surprize, în fruntea cărora se si
tuează victoria Jiului (proaspăta 
promovată în categoria A) acasă la 
UTA, lasă să se întrevadă că la 
etapa din 27 august se vor obține 
premii importante. Să așteptăm, deci, 
rezultatele după această etapă, care 
a dat cinci 2-uri, trei X-uri și patru 
l-uri.

Nu mai puțin interesantă se anun
ță și etapa a treia, cea din 3 septem
brie. Această etapă cuprinde toate 
cele 7 întîlniri din cadrul campiona
tului categoriei A și 5 meciuri din 
campionatul categoriei B, a cărui 
primă etapă se desfășoară duminică 
3 septembrie.

Popescu, C. Pelrea, G. N. Gherghe 
■— București; C.S.M. Reșița — Chimia 
Govora: D. Costa, N Macovei, G. 
Suez — Oradea ; Chimia Făgăraș — 
Farul Constanța : Gh Vereș, P. ! ava, 
Gh. Huipe — Cluj; C.S. Craiova — 
Flacăra roșie București: Gh. Osiac 
și G. Blau — Timișoara, Fr. Hubert 
— Arad; C.S.M. Sibiu — Metalul 
București: P. Vamoș, I. Soos , St 
Brassay — Tg. Mureș.

SERIA A Ill-A: — C.S.M. Baia 
Mare — A M.E.F.A. Arad: St. Pat
hos, Tr. Vecan, T. Costa — Oradea; 
Recolta Cărei — Mureșul Tg. Mureș:
I. Ritter — Timisoara, J, Deak, Z Si- 
laghi — Oradea ; C.S.M. Cluj — C.S.M. 
Crișana: C. Nițescu — Sibiu, N. 
Iliescu — Brașov, A. Cantor — Si
ghișoara; Ind. Sirmei C. Turzii — 
Dinamo Săsar: V. Popa — Fălticeni, 
N. Gruescu — C. Lung, N. Prusac — 
Dorohoi ; A.'»,’ Crișul Oradea —
C.F.R. Timișoara: G. Popa, C. Mi
hăilescu, Gh. Samoilă — Brașov; 
IR.A. Tg.. Mureș — Corvinul Hune

Căpitanul de echipă
trebuie să fie totdeauna un exemplu

Care sportiv sau spectator al 
competițiilor noastre nu cunoaște 
rolul important și atribuțiile că
pitanului de echipă? Figură cen
trală — căpitanul de echipă este 
prețuit de masele de spectatori 
pentru disciplina dovedită pe te
ren. Nu o dată s-a intimplat. 
atunci cînd jocul — mai ales la 
fotbal — devenise dur. ca primul 
care a intervenit pentru potoli
rea celor... infierbintați să fie 
căpitanul de echipă. Pe teren, 
căpitanul este peste tot, dirz a- 
părător al echipei, conducătorul 
acesteia in joc, omul care ridică 
moralul jucătorilor săi atunci 
cind acesta e pe cale să scadă. 
Căpitamd echipei este prețuit, el 
e sufletul colectivului.

De-a lungul anilor, căpitani de 
echipă ca Filoti, Bone, Petschow- 
schi, Ene I au fost exemple dem
ne de urmat, au constituit su
biecte pozitive pentru presa spor
tivă. Exemplu personal in mun
că și sport, în respectarea disci
plinei sportive, în apărarea cu 
cinste a culorilor clubului, in 
spiritul respectului fală de ad
versarul de joc, ei și-au cîștigat 
aprecierea din partea spectatori
lor, dovedindu-se adevărați căpi
tani de echipă.

Din nefericire insă sint unii 
căpitani de echipă care, citeodată 
furați de dîrzenia jocului, uită 
să-și urmărească colegii in 
timpul partidei, sau atunci cînd 
unii coechipieri își „pierd capul", 
și se dedau la acte nesportive, 
in loc să-și tempereze colegii, ei 
se fac apărătorii acestora. Ba 
uneori ei înșiși se dedau la acte 
nesportive. De pildă, Emeric 
Farkaș de la Jiul Petroșani și — 
in mod surprinzător (fiind cunos
cut ca un jucător in general corect) 
— Nicolae Oaidă de la Progresul 
București în partida «in 20. VIII, 
a.c., nici mai mult nici mai pu
țin, s-au bruscat și lovit pe teren, 
în văzul spectatorilor. Gestul lor, 
abatere flagrantă de la discipli
na sportivă și titlul de sportiv 
de tip nou, a fost dezaprobat de 
spectatori. Pe bună dreptate ar
bitrul întîlnirii i-a îndepărtat de pe 
teren' trimițindu-i la cabine să se 
liniștească și să mediteze asupra 
atitudinii lor.

t^ronosDorl
Iată cum arată programul con

cursului Pronosport nr. 36 din 3 
septembrie a.c.

I. C.C.A.-—Progresul
II. Rapid—Dinamo Buc.
HI. Știința Tim.—UTA
IV. Jiul—Știința Ciuj
V. Met. Tîrgoviște—Dinamo Bc.

VI. St. roșu—Dinamo Pitești
VII. Petrolul—Minerul

VIII. Chimia Fag.—Farul (cat. B)
IX. Recolta Cărei—Mureșul Tg.

Mureș (cat. B)
X. A.S. Crișul Oradea— C.F.R.

Timișoara (cat. B)
XI. C.F.R. Pașcani—CSMS Iași

(cat. B)
XII. Ceahlăul P. Neamț—Dinamo

Galați (cat. B)
AZI, ULTIMA ZI 

LA PRONOEXPRE8
V-ați depus buletinele pentru con

cursul Pronoexpres de miine? DatĂ 

doara : N. Chelemen, C. Popa, D. 
Ciotoiu — București; C.F.R. Arad — 
Arieșul Turda : Gh. Smeureanu — Rm. 
Vîlcea, N. Buiculescu și FI. Dumitriu 
— Craiova.
• Toți antrenorii de fotbal din 

orașui București trebuie să se prezinte 
spre a fi seminarizați in legătură cu 
materialul apărut în broșura .,Fotbal" 
privind orientarea de joc și metodica 
pregătirii echipelor. Planificarea pe 
zile și ore de examinare este afișată 
la sediul U.C.F.S. Oraș București de 
la Stadionul Tineretului. Seminarizarea 
începe in ziua de 29 august a.c.

CLASAMENTUL TURNEULUI 
BALCANIC..

...după meciul Fenerbahce Istanbul 
— Partizan Tirana :
1. Fenerbahce
2. St. roșu
3. Levski
4. A.E.K.
5. Partizan

6 2 3 1 9: 8 7
3 2 1 0 6: 3 5
4 1 1 2 5: 5 3
4 112 8:12 3
3 1 0 2 2: 2 2

Returul partidei Partizan-Fener- 
bahee: la 30 septembrie.

Cei doi căpitani de echipa, in 
loc ca prin sfatul și îndrumările 
lor să micșoreze tensiunea in 
care se desfășura partida. (in 
acest joc au fost aproape 90 de 
opriri: Jiul a comis 68 de faul
turi, iar Progresul 20). in loc 
să-și pună la punct coechipierii 
năbădăioși, care jucau dur. s-au 
făcut purtătorii actelor de indis
ciplină ale acestora, ei inșiși do
vedind lipsă de stăpînire a nervi
lor. de tact

In interesul creșterii calitative 
a fotbalului nostru imensa ma
joritate a fotbaliștilor se preocu
pă intens de o pregătire teh
nică superioară, fac eforturi sus
ținute în procesul de instruire si 
antrenament. De asemenea. ei 
acordă aceeași atenție pregătirii 
mora l-volitive, însușirii profunde 
a educației comuniste. Dacă la 
acest început de campionat se 
mai găsesc unii fotbaliști care 
nu respectă indicațiile și măsu
rile luate de federație, dacă din 
păcate mai sint unii care fac 
notă distonantă cu acțiunile ini
țiate de federație, aceasta este 
—mai ales — vina cluburilor și 
a conducerilor acestora, a antre
norilor respectivi, care n-au fă
cut totul pentru a-și prezenta e- 
chipele la nivelul sarcinilor ce 
le revin, care n-au acordat mun
cii de educație comunistă prima 
și cea mai susținută grijă

Just a procedat federația de 
specialitate, care a luat măsura 
de a suspenda pe două etape pe 
cei doi „căpitani de echipă" 
(Farkaș și Oaidă) care. prin 
exemplul prost oferit, in jocul 
din prima etapă au dovedit că 
mai trebuie să se facă tmeie re- 
tusări in educația lor Această 
măsură este menită să atragă 
atenția că trebuie să țină seama 
de acțiunile luate de fede
rație, să lupte neobosit pen
tru îmbunătățirea calitativă a 
fotbalului nostru. De asemenea, 
ultimul avertisment dat jucători
lor Halagian, Butnaru, Lovin și 
Varga de la Dinamo Pitești, tre
buie să constituie pentru echipa 
respectivă un serios semnal de 
alarmă in acest început de cam
pionat.

k 
l
<
V
V
V

% 
** *
*

t% 
%
* s

V

l>

V 
v

nu, atunci faceți acest lucru neîn- 
tîrziat întruc t azi este ultima zi în 
care mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronoexpres de 
mîine. Rețineți : în fiecare săptămî- 
nă la Pronoexpres se distribuie pre
mii importante. Cîte 125.000 lei au 
obținut recent la Pronoexpres parti
cipanții Gheorghe Călin din Bacău 
și Lajos Tyukodi din Cărei.

Și dv. puteți obține un premiu 
important la Pronoexpres. Acest pri
lej vi-1 oferă concursul de mîine. 
Spre a vă mări șansele de cîștig, de
puneți cît mai multe buletine

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 34 DIN 23.VIII.19tt

Categoria a Il-a 3 premii a 22.379 lei 
Categoria a IlI-a 46 premii a 1.571 lei 
Categoria a IV-a 195 premii a 569 lei 
Categoria a V-a 950 premii a 116 lei 
Categoria a VI~a 5.747 premii a 34 lei

Report 70.565 lei, la categoria 1, pentra 
tragerea următoare care va avea loc ia 
București, miercuri 30 august în grădina 
Jin cal. Victoriei nr. 117, la ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport,



De ta Consiliul General U.C.F.S.

Rezultatele din etapa a lll-a a campionatului Capitalei Prelungirea valabilității normelor de clasificare
n-au corespuns în totalitate

aproape două 
din București 
compcti ționa- 

a treia clapă 
Fără în do

ur marc a 
a fost necesară 
punct de 

pauza 
in f I uen | a t performan {elc 

desfășurat sîmbătă și

După o întrerupere de 
luni, trăgătorii fruntași 
și-au reluat activitatea 
lă, participînd la cea de 
a campionatului Capitalei, 
ială că această întrerupere, 
concediilor dc vară, 
trăgătorilor, dar din punct de vedere 
al va’orii rezultatelor, pauza respecti
vă a influențat performanțele concursu
lui desfășurat sîmbătă și duminică pe 
poligonul Tunari. Cit -excepția lui Ște
fan Petrescu și M. Duinitriu la pistol 
viteză, 1. Sirbu la armă liberă calibru 
redus pe trei poziții și M. Ferecatu la 
aceeași probă poziția în genunchi, ce
lelalte rezultate, alîl individuale cît 
și pe echipe, s-au încadrat în zona me
diocrității.

Nesatisfăcătoare a fost mai ales com
portarea trăgătoarelor din lotul repu
blican de senioare—care se pregătesc 
în vederea campionatelor europene de 
care ne mai desparte puțin timp — 
ele nereușind să atingă nici măcar ci
fra de 825 p. la armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri. Cum și Aurelia Cos- 
ma. care șe găsea într-o 
lentă, 
zultale 
fel ea 
leg iul 
r.e de 
?i felul de pregătire 
can feminin și să 
pun zăl oare.

O vizită 
dps și cel 
fel pe la 
ne-a lăsat

ce

care se gă.s.ea într-o formă ex.ee- 
de data aceasta a obținut re- 
sub posibilitățile ci — de alt* 
ne-a spus că c obosită — co* 
de antrenori trebuie să studie- 
urgență stadiiil antrenamentelor 

e al lotului republi* 
ia măsurile cores-

prin poligonul de. calibru re
de calibru mare, ca de alt- 
țoale ștandurile de tragere, 
o impresie neplăcută în 

ceea ce privește curățenia. Peste tot 
mimai liîrtii, cutii de cartușe, resturi de 

Administrația 
manifeste mai 
privință, mai 
se vor desfă- 
republicane.

li beră cali

fructe și pepeni etc. 
poligonului ar trebui să 
multă grijă în această 
ales că peste puțin timp 
șura aci campionatele

lată rezultatele : armă 
lira redus 3x30 focuri senioare pozi
ția culcat: 1. Aurelia Cosma (lotul 
ll.P.R.) 293 p., 2. Margare*a Filip (lo

tul R.P.R.) 289 p-, 3. Jaqueline Zvo- 
nevski (Dinamo) 289 p. ; pe echipe : 
1. Dinamo
3. Flacăra roșie 856 p. 
nunchi: 1.
P„ 2 Ana

3.

863 p., 2. Știința 861 p., 
Poziția in &e-

Popa (Dinamo) 282 
( FI a că ra roș ic ) 282
Alexandru (lotul 

pe echipe: 1. Fla-
820 p., 2. Dinamo 811 p.,
800 p. Poziția în picioare : 

Alexandru 259 p., 2. Mar-
256 p., 3. Aurelia Cosma 
echipe: 1. Știința 723 p., 
roșie 722 p., 3. Dinamo 
trei poziții : 1. Cleopatra

821 p., 2. Ana Coreii 823
3. Margareta Filip 821 p. ; pe echi-

1. Flacăra roșie 2107 p., 2. Di- 
2395 p., 3. Știința 2381 p. Pis- 

precizie : 1. 1.
2. ~ *
~3.

Si bile 
Go re ti 

p., ,5. Cleopatra
lî.P.R.) 281 p. ; 
căra roșie 
3. Știința
1. Cleopatra 
ga reia Filip 
253 p. ; pe
2. Flacăra 
718 p Pe 
A. Ic x and ru
P-,

namo 
toi 
513 
510 
538 
2. Dinamo 2088 p..
p. 
focuri seniori poziția 
Dăneșcu (Știința) 394 
catu (Dinamo) 393 p., 3,

Pieplea (Progresul) 
Ștefan Petrescu (Dinamo) 
Tr. Boduă reset* 

pe echipe: 1.------ o.
Armă liberă calibru

P-.
P- 

P =
(C.C.A.) 

C.C.A. 2117 p .
Progresul 2079 
redus 3 x 40 

culcat : 1. S. 
p.. 2. M. Ferc-

1- Șîrbu 
(C.C.A.) 392 p. : pe echipe: 1. Știin
ța 1552 p.. 2. Dinam» 1550 p., 3
C.C.A. 1513 p. Poziția în genunchi: 
1. M. Ferecatu 390 p.. 2. I. Sirbu 389 
p., 3. I. Olărescu (Știința) 384 
pe echipe: 1. C.C.A. 1523 p.. 2. 
namo 1508 p., 3. Știința 1194
Poziția în picioare: 1. N. C< 
(C.C.A.) 366 p., 2. I. Sirbu 36(

pe: >1. C.C.Ă. 1131 p.,
3. Dinamo I.109 p.

1. Sirbu 1147 p„ 2.
3. I. Ol a re seu 1133

C.C.A. 4197 p., :
Știința 4155 p.

Ștefan Petrescu 586 p.,
•triu (C.C.A.) 583 p., 3. I. Tripșa (Di
namo) 579 p, ; pe echipe : 1. Dinamo 
2312 p., 2. C.C.A. 2231 p., 
greșul 2075 p.

P-, 
1.
P-.
1.
OO.

Pe 
N.

p. ; pe echi- 
Știința 1109 
trei poziții :
Rotaru 1134

p. ; pe echipe : 
2. Dinamo 4167 p.,

Pistol viteză: 1,
2. M. Dumi-

V. GODESCU

Pe marginea unui
...Șutul a mers la țintă : 4—1 pen

tru selecționata de handbal in 7 a 
orașului Oradea I Gazdele, susținute, 
cum e și firesc, de o „galerie puter
nică", erau superioare, iar scorul re
flecta in fond desfășurarea jocului. 
Echipa adversă, Industria Linei din 
Timișoara, a început in acest moment 
să caute... nod in papură, pentru a-și 
masca deficiențele tehnice. „Avocați" 
s-au găsit imediat: Matei și Cosma, 
antrenorul și respectiv conducătorul 
echipei Știința Cluj, care participa 
și ea la turneu — „Cupa Orașului 
Oradea" — și avea tot interesul, finind 
seama de situația din clasament, ca 
echipa din Oradea s-o... scrintească 
in acest meci. Țapul ispășitor — mai 
e nevoie să-l numim ? — arbitrul ! 
Din cauza lui, formația din Timi
șoara nu putea să-și etaleze... extra
ordinarele ei calități. Scorul ajunsese, 
ta pauză, la 8—2 pentru Oradea și in
vectivele continuau să curgă 
sa arbitrului, care, chipurile, 
meciul Timișoarei.

Dar iată că, la un moment 
auzit și vocea antrenorului 
de la Timișoara. „Bravo!“ 
Era 
sa o 
dur, 
sulta 
simțită

Ia adre- 
„mînca"

dat, s-a 
Ritter, 

„oiuvu i veți zice, 
și timpul să întervie ! Echipa 
luase razna, începuse să joace 

se ținea numai de proteste, in- 
mereu arbitrul, așa că se făcea 

o intervenție de pe mar
gine. care să liniștească spiritele. Nu
mai că antrenorul Ritter, uitind de 
îndatoririle sale de educator, a in
trat și el in... horă, acuzind arbitrul 
de părtinire și încingînd astfel și mai 
mult atmosfera. El a mers pînă 
acolo, incit și-a retras echipa de pe 
teren, cu două minute înainte de 
sfirșitul meciului. După îndelungi 
discuții, care au făcut o impresie pe
nibilă asupra spectatorilor, echipa ti
mișoreană a reintrat pe teren și par
tida s-a putut consuma astfel pină la 
sfirșit.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3884 Pag. 6-a

Intrucît planurile de dezvoltare ale 
cluburilor și asociațiilor sportive pe 
anul 1961 sînt elaborate, avînd la 
bază regulamentul și normele de cla
sificare sportivă valabile pînă la 31 
decembrie 1960 și pentru ca noile 
norme de clasificare să intre în vi
goare o dată cu un nou an calendaris
tic, Biroul de organizare al U.C.F.S. 
a hotărît prelungirea valabilității 
normelor de clasificare sportivă pină 
la 31 decembrie 1961.

Se reamintește cu această ocazie 
că :

A. Acordarea titlului de maestru 
emerit și de maestru al sportului se 
face numai de U.C.F.S. la propune
rea federațiilor.

— Clasificarea 
acordă de biroul

— Clasificarea

de categoria l-a se 
federațiilor ;
de categoria a II-a 

se acordă de comisiile regionale pe
ramură de sport ;

— Clasificarea de categoria III a, 
de categoria juniori și copii se acor
da de comisiile raionale pe ramură 
de sport.

Reconfirmarea categoriei și retro
gradarea se face de comisia care a 
acordat clasificarea.

B. Hotărîrile privind acordarea ca
tegoriei, reconfirmarea sau retrogra
darea se iau din oficiu de către fo
rurile competente prin proces verbal 
de ședin(ă, pe baza omologării rezul
tatelor concursurilor și o dată cu pre
zentarea foii de concurs.

Pentru jocurile sportive, clasifica
rea se acordă după terminarea com
petițiilor și omologarea clasamentelor 
finale.

C. Pe baza hotărîrilor de acordare 
a clasificării, 
vor trece — la 
în carnetele de 
fele de membru 
individuale ale 
acordată.

Pentru sportivii care nu au carne
te de legitimare, comisiile raionale 
vor trece clasificarea în carnetele de 
membru U.C.F.S.

D. Federațiile și comisiile regionale 
pe ramură de sport vor comunica 
în scris comisiilor raionale respective 
clasificările de categoria l-a și a li-a 
acordate precum și reconfirmările sau 
retrogradările spre a fi trecute în 
carnetele de legitimare a sportivilor.

E. Pentru toate celelalte probleme 
se aplică prevederile regulamentului 
de clasificare sportivă in vigoare.

comisiile competente 
rubricile respective — 
legitimare, în carne- 
U.C.F.S. și în fișele 
sportivilor categoria

Echipa dc juniori Rapid Iluciircșn

pciiiru a doua oară campioana

republicând la polo

Rapid : 
fete.
Nandy

meci de handbal • • •

Cind am aflat toate acestea din- 
tr-o scrisoare a corespondenților 
noștri I. Ghișa și Al. Jilău, firește 
că ne-am gindit să-i tragem zdravăn 

echipei timi- 
atitudini de-a 
citind s - 
aflat că nu

de băieți, ci 
făpturi, după

de „urechi" pe jucătorii 
șorene, pentru asemenea 
dreptul huliganice. Dar 
soarea mai departe, am 
era

că se găsesc intr-un local public, 
cătoarele de la Industria Linei 
Timișoara au tăbărît cu ocările 
arbitru, l-au făcut î i fel și chip, 
la plecare i-au lăsat pe masă un 
beron și un bilet, al cărui conținut 
îl redăm mai jos : „Cerem consiliului 
U.C.F.S. Oradea a trimite pe tovară
șul albitru SEVER HADABEA, care 
a albitrat meciul nostru să învețe a 
albitra. Iar dacă nu învață să nu-1 
mai obosiți cu acel fluier 
metal, ci să i-1 dați pe 
care i-1 oferim noi (N. R. : 
cu care îi va sta mult
De acest lucru vă asigurăm noi, echi
pa din Timișoara". Urmau semnătu
rile jucătoarelor timișorene și un 
P. S. : „Dacă nu învață albitrajul, să 
urmeze măcar un curs de bun simț".

Nu avem nimic de zis atunci cind 
se fac recomandări legate de respec
tarea bunului simț, acesta fiind deo
sebit de necesar 
oare jucătoarele

aspect Cupa
start la 4-\-l rame 

Foto : H.

PI.OfEȘTl 27 (prin telefon). După 
cinci zile de întreceri, duminică seara 
au luat sfîfșit în localitate finalele 
campionatului republican dc juniori, 
la polo pe apă. . Disputa pentru locurile 
1 — IV. care a angrenat formațiile Ru
pi d Hue. 
sportiv școlar Hue. și Știința Cluj. 
terminat cu victoria echipei 
care (îșligă, astfel, pentru 
oară, consecutiv, importantul titlu 
campioană. Rapid Buc., antrenată 
Constantin Vasiliu a folosit următorii 
jucători : C. Pop. V. Țăranii; l. Popa. 
('.. Pasiliiț. A Nicidati, V. Pantazc. T. 
Mocioiu. M. Cherasi.m, V. Dobrică, E. 
Alexei și P. Tătarii. lata rezultatele 
turneului pentru locurile 1 —IV : Progr. 
Buc.—Știința Cluj 6—4, Rapid-'-C.S.S. 
Buc. 10—2, Rapid—Știința Cluj 9—2, 
C.S.S. Buc. — Progr. Buc. 4—1.

Pentru locurile V—VII s-au înfrtin- 
t echipele C.S. Mureșul 7'g. Mureș, 

C.S.M. Cluj și Vroin(a Oradea, Rezulta* 
i.S. Mureșul;—C.S.M. Cluj 
Mureșul — Voința Oradea

Clasamentul final se prezintă 
1. RAPID BUC., 2. Progr. Bu< 
Clubul sportiv școlar Buc., 4. 
Cluj, 5. C.S. Mureșul Tg. Mu 
Voința Oradea, 7. C.S.M. Cluj.

AMALIA KRIJSS — corcsp.
  .

a angrenat
Progresul Buc., Clubul 

S-a 
feroviare 

a doua 
de 
de

s-au

7—4.
4—3.

astfel :

enorm de 
acesta pe 
biberonul) 
mai bine.

Pentru un progres continuu 
șl uniform

vorba de echipe 
fete! Gingașele

în viafă. Dar cred 
de la Industria Li-

Antrenorul Ritter: — ca să nedreptățești făpturile astea gingașeadniit
pline de... sensibilitate ! 1 1

Desen de S. NOVAC
niște... 

malului, 
mai există

vede, deven 
în toată pute; 
te gindești că 
care susțir că fac parte din

cum se 
„leoaice" 
Și cînd 
cite unii
sexul... slab I

Și povestea nu s-a terminat la te
ren. „Băiețoaicele" noastre au început 
să colinde restaurantele — și sînt 
destule in Oradea ! — in căutarea ar
bitrului, căruia voiau să-i servească 
o... porție suplimentară de... insulte. 
Intr-un tîrziu l-au găsit la restau
rantul „Oradea", unde acesta lua 
masa împreună cu cițiva activiști ai 
consiliului U.C.F.S, Fără a ține seama

nei din Timișoara că lor le-ar strica 
an astfel de curs ? Dimpotrivă, le-ar 
prinde cit se poate de bine, mai ales 
după cele întîmplate la Oradea. Iar 
dacă le mai rămine timp, 
foiască din cînd in cînd și 
rtll 
că 
Ar 
să 
in

să răs- 
dictiona- 
a invăța 

albitru !

Cazul celor două finale ale probei 200 
bras, feminin și masculin — comentat 
antiteză în numărul nostru trecut — 

l este din nefericire, izolat în nata- 
noastră. El n-a făcut decît să ne 

că această disciplină 
i înregistrează de mulți ani la 
o dezvoltare neritmică, în 

o linie mereu asccn-

m 
în 
nu 
ți a 
reamintească 
sportivă 
noi < 
loc să urmeze 
dentă, care să ducă la un progres armo
nios. Alte cîtcva exemple 
mai adînc acest 
care-1 punem dir 
dorința dc a-1 îi

Sa ne amintim ce a
dc înflorire a clubului bucureștean Știin
ța, cu 
Capitală, 
mente în 
feminin) 
o etapă

manței sale maxime din 1959. era prea 
lîrziu. Cei mai buni ,,delfinișli“ ajunse
seră mult prea departe pentru ca să mai 
fie ajunși...

să

reliefează și 
periculos fenomen pe 

nou în discuție din 
cu dcsăvîrșire. 

urmat perioadei

puțini ani în urmă primul din 
datorită valoroaselor sale ele- 
ambele sectoare (masculin și 

și Ia toate procedeele tehnicet 
dc dare înapoi, dc dezorgani

zare totală 
amintit pe 
reșteană.
mul timp 
de-a-ntregul : 
tuz.iasmăm 
lene.

Pentru ce această răscolire în „lada 
cu amintiri” acum cînd — este bine 
știut — federația de specialii a Ic a ela
borat la începu Iul anului un plan de 
măsuri menit să asigure pe viilor o dez
voltare armonioasă, acum cînd asaltul 
numeroaselor elemente tinere de talent 
se anunță reconfortant ? Pentru că după 
unele realități, ca și din discuțiile pur
tate cu numeroși 
noastre, prezențj

limbii române, pentru
se spune arbitru și nu
fi o treabă mult mai bună decît 
se ia la întrecere cu unii băieți £ 
materie de proastă creștere ! j

JACK BERARIU 
yASILE GODESCU

dare
care a trimis clubul mai sus- 
ultimul loc 
Intr-adevăr,

n-am putut 
cînd am

cu succesele natației 
într-o altă localitate (cu bazin 

coperit și antrenori pricepuți), la Cluj 
(în care ne pusesem atîtea speranțe) 

^bunele intenții au rămas fără continuita
te. A venit vremea (anul trecut) 
•1 radul să promoveze o
de polo în prima categoric 
țării și ne-am 
Arad, natația 
și în Banat ș 
în mai rău. Și

îomcn propr 
și forme..

zile a găsit dc cuviință Al. Popescu 
se ..odihnească“ după isprava reușită 
Melbourne : finalist olimpic. Anul 

trecut, cînd a pus din nou pasiune în 
pregătire, smulgînd 10 secunde perfor-

în ierarhia bucii- 
niciodată în uiți- 

să ne bucurăm pe 
apucat să ne en- 

reși- 
a-

î
XIn ' 
țfen.
❖ că
* dc

să 
la

c» 
să promoveze o echipă 

în prima categoric a 
amintit că, la doi pași de 
imișoreană, cîndva fruncca 

în tară, merge din rău 
4R1TM1A de care vorbim, 

iu natației noastre, îmbra- 
.. individuale. Patru ani

tehnicieni ; 
în Capitală 

campionatelor republicane, a 
o parte din factorii chemați să 
și să pună în aplicare 
măsuri (antrenori, conduceri de 
consilii orășenești, raionale, 
dau dovadă mai departe de 
îndeplinindu-și sarcinile cu 
pcrficialitate.

Astfel, nu există peste tot 
pentru organizarea centrelor dc copii în 
bune condițiuni. după noi punctul cel 
mai important din întreg ansamblul de 
măsuri, deoarece prin el se asigură 
baza dc mase în sportul natației. Nu s-a 
trecut încă la reorganizarea secțiilor, 
misiilor 
care nu 
late cu 
gure o 
pe an .

Așa stînd lucrurile, apare pericolul 
ca natația noastră să cadă din nou în 
vechile greșeli. Fără o unire a forțelor 
din partea tuturor factorilor — repe
tăm —• dezvoltarea armonioasă pe care 
o dorim cu toții natației romînești nu 
va fi posibilă.

ai natației 
i în zilele 
reieșit că, 

sprijine 
acest plan dc 

scc{ii, 
regionale) 

comoditate, 
multă su-

p reocup are

co
de specialitate. Sînt încă bazine 
funcționează normal, nefiind uti- 
sisteme de încălzire care să asi- 
funeționare minimum șapte luni

£JH. N1COLAESCU



iSfcnaKiEcai —

REȘIȚA 28 (prin telefon), 
calitate 
echipele 
Brașov, 
publican pe echipe. Reșițenii au cîști- 
gat cu scorul de 25—14. REZULTATE 
TEHNICE : C. Ciucă (R) b.p. C. Si- 
mion (B) ; I. Munteanu (R) egal cu 
D. Horeabii (B) ; V. Mandriș (R) 
b.p. G. Popa (B) ; D. Etii (R) egal 
cu C. Popoacă (B) ; I. Petrescu (R) 
b.p. Gh. Cojocarii (B) ; P. Moli iar 
(B) b.p. D. Șandru (R) ; N, Padina 
(R) b.p. N. Păunit (B) St. Maș- 
covescii (R) egal cil Tr. Nicolac (8) ;, 
Gh. Simion (R) b.p. C. Peterman (B) ; 
Dan l'iiip (R) cîștigă fără adversar. 
Bune arbitrajele prestate de P. Epu- 
reanu (Buc.). M. Voiculesc.u, M. Cră- 
ciunescu (Craiova) și L. Krauzer 
(Timișoara).
P. BOCȘANU și I. PLĂVIȚU-coresp.

a avut loc intilnirea 
C.S.M. .și Steagul 

în cadrul campionatului

In lo- 
dintre 

roșu 
re-

regiune

străda-
Dinamo

C. Gheorghiu (stingă) a eschivat și in același timp a parat cu dreapta 
directa trimisă de tinărul P. Danga (Mureșul). Fază din intilnirea disputată 

simbătă seara între echipele Dinamo și Mureșul. Foto : T. Roibu

— l ilat !
Slăbește stingă !

— Slăbit stingă !
Discuția celor doi alpiniști, aflați la 

cîteva lungimi de coardă deasupra 
noastră, se pierdea în imensitatea Văii 
Albe. Din cînd în cînd. vintul aducea 
către noi, cel patru spectatori iițlați în 
Circul Mare, 
niilor celor doi 
Brașov, frinturi

Ne aflam în 
a Bucegilor. In 
toată măreția ei 
titanului brăzdată de nenumărate trasee : 
Creasta Picăturii, unul dintre cele mai 
vechi, părea de netrecut, iată apoi Ma
rele ,,V” din Picătura, Albișoarele (Albi- 
șoara Crucii, Albișoara Gemenilor, Albi- 
șoara întreruptă), iar în dreapta lor se 
zăresc petice de zăpadă pe firul Văii 
Albe. De aici, din Circul Mare al Văii

singurii martori ai 
sportivi de la 
din vorbele lor. 
cea mai alpină 
fața noastră apărea în 
porțiune estică a Carai-

ASTĂ SEARĂ
PROGRESUL—DUNAV RUSSE
Amatorii boxului din Capitală au 

r iejul să vizioneze astă-seară de la 
19,30 întilnirea internațională 

dintre echipele Progresul București și 
Dunav Russe (R.P. Bulgaria). Gala 
va avea loc pe stadmiud Progresul 
(str. dr. Staicovici). Joi, la ora 19,30, 
pugiliștii din Russe vor avea ca ad
versari pe'boxerii de Ia clubul I.T.B. 
Intilnirea se va disputa pe terenul 
din șoseaua Iancului nr. 130.

• Pugiliștii din lotul de tineret al 
R.P. Romîne care vor întreprinde în 
curînd un turneu în Finlanda vor 
participa mîine seară, de la ora 19,30

la o reuniune de verificare. Intîfnirile 
se vor disputa pe terenul clubului 
Progresul din str. dr. Staicovici.

lată programul întîlnirii : Al. Bari- 
ciu — Velicicov ; Puiu — Danev ; C. 
Rusu — Iuseinov ; D. Fieraru — Ne- 
delev ; I. Marin — Borisov ; C. Stoian 
-— Ivanov ; Gh. Constantin — Danev ; 
I. Dobre — Nicolov; E. Schnap — 
Andreev ; V. Netea — Colcev.

Astăzi la Tg. Mureș

Start in campionatul republican de 6 zile!
★

Bilete pentru turneul internațional 
de box (2, 3, '5, 7 septembrie) care se 
va desfășura, pe stadionul Dinamo se 
pun în vînzare: luni 28 și marți 29 au
gust la casa specială a stadionului Di
namo pentru instituții, cluburi și aso
ciații sportive. Biletele pentru public 
se pun in vinzare la casele obișnuite, 
incepînd de miercuri 30 august ora 10.

Colțul specialistului

Antrenamentul tinerilor halterofili
trebuie atractiv

J

A. I. PALAMEEV 
anlrenor, maestru al sportului 

din U.R.S.S.

sportivii maturi.

că deprinderile 
apoi foarte greu

gradul de însu-

cu elemente de 
jocuri sportive 
educației fizice, 
de bine o dez-

nua, în parte, obo
seala survenită în 
urma acestor exer
ciții și de a da po
sibilitate de rela
xare unor anumite 

grupe musculare. In acest scop pot fi 
întrebuințate 
exerciții 
exerciții 
turi cu 
tică etc.

Este important faptul că această 
pauză în exercițiile cu haltera să nu 
obosească pe elevi și în același timp 
să contribuie la micșorarea stării lor 
emoționale. De aceea este necesar să 
fim foarte atenți în ceea ce privește 
felul exercițiilor folosite și a efortu
lui necesar pentru executarea 
7—12 minute vor asigura reușita 
pului urmărit prin introducerea 
zei.

Prima pauză de acest fel nu 
buie să fie mare în ceea ce privește 
durata și intensitatea exercițiilor. In 
cea de a doua pauză se va mări 
puțin durata antrenamentului, va 
crește volumul și intensitatea exerci
țiilor.

După o asemenea odihnă activă se 
poate trece la perfecționarea tehnicii 
unui alt exercițiu clasic sau ajută
tor, în concordanță cu scopul și con
ținutul lecției 
menea pauze 
una sau două,

La sfîrșitul 
este necesar de a fi incluse în mod 
obligatoriu jocuri de mișcare, sărituri* 
cu sprijin (la aparate de gimnastică), 
sărituri în lungime și înălțime de pe 
loc și cu avînt, exerciții la spaliere, 
exerciții la 
exerciții cu 
fete și alte

Insă cum 
barea caracterului exercițiilor în ca
drul antrenamentului contribuie la o 
odihnă activă a elevului, ridică în 
mod periodic excitabilitatea siste
mului nervos central, atenuează efor
tul de sus de căite aparatul loco-

jocurile de mișcare, 
specifice jocurilor sportive, 
cu minge medicinală, sărl- 
sprijin, exerciții de aproba

lor ; 
sco- 

pau-

tre-

de antrenament. Ase- 
pot fi în număr de 
în cadrul unei lecții, 
părții fundamentale

Tg. Mureș 28 (prin telefon de .Ia lobeni — Treifîntini — Lacul Roșu 
trimisul nostru). De cîteva zile aten- (264 km). Cele 6 etape ale întrecerii 
ția iubitorilor sportului'cu motor din măsoară 1.592 km. 
țara noastră este îndreptată spre' 
orașul Tg. Mureș." De aici se va da 
marți startul în cea mai importantă 
competiție de regularitate și rezisten
ță : campionatul republican de 6 zile.. 
Pentru titlul de campioană a țăfiijioas- 
tre ;.concurează, următoarele echipe: Di
namo 1 (Mihai Pop — C.Z:-.175, Iosif 
Pona — C.Z.-125 . Tr. Macarie — 
C.Z.-125, L. Szabo — C.Z.-175), Di
namo H (Tudor Popa •— C.Z.-125, 
C. Nedelcu — C.Z.-175, Vasile Szabo
— Java 250, Mircea* Cernescu — 
Jawa 250). Casa Centrată a Armatei 
(Mihai , Dănescu C.Z.-175, Gh. Ioniță
— C.Z.-175, Gh, Ion — Jawa . 250, 
E. Keresteș — C.Z.-125), Metalul „23 
August" (B. Predescu — C.Z.-125 
cmc, St. lancovici — C.Z.-175, P. 
Enescu — C.Z.-175,* Erwin Seiler — 
Jawa 250). In afara alergătorilor din 
echipe vor mai participa și trei con- 
curenți individuali.

Pentru „Cupa. F.R.M.“, rezervată 
alergătorilor începători (care vor 
parcurge un traseu mai scurt însu- 
mînd 1272 km), s-aji înscris urmă
toarele echipe : Combinata Voința
București — I.T.B., Steagul roșu 
Brașov, Poiana Cirapina, Rapid Tg. 
Mureș. Vor participa de asemenea și 
doi alergători de la „Producția" 
Reghin.

Luni după amiază a avut loc des
chiderea festivă a campionatului la 
care au luat parte alergătorii, antre
norii, oficialii și organizatorii în
trecerii. Marți începînd de la ora 7 se 
dă startul în prima etapă: Tg. Mu
reș — Band — Iernut — Tîrnăveni — 
Ghindari — Eremieni — Rigman — 
Miercurea Niraj — Bereni — Praid — 
Vîrșag — Brădeni — Miercurea Ciuc 
(294 km). Miercuri se va desfășura 
etapa a Il-a pe ruta Miercurea Ciuc
— Sîncrăieni — Tg. Secuiesc — 
Bixad — Micfalău — Baraolt — 
Odorhei — Brădești — Zetea — Voș-

ION DUMITRESCU

llbe, acești pereți ți se par de netrecut. 
Dar vorbele pe care le aduc curenții de 
aer dinspre peretele Văii Albe, dovedesc 
tocmai contrariul. Intr-adevăr, in ziua 
aceea, în afara Iții Nlcolae Jitaru și Du
mitru Cliivu de la Dinamb Brașov, care 
încercau să învingă dificultatea traseu
lui direct al Fisurii Albastre, se mai 
aflau ,,în perele”, o echipă de ia 1 T.1>. 
(Mihai Ioan și Petre llogoiu) care esca
ladau Pisata Albastră — traseul initial, 
alpiniștii Ciprian Foiaș (Metalul 23 'în
gust) și Dan /.incenco (Știinfa) in Fi
sura Iloșie. Igor Poftovici (Metalul 23 
August) și Marius Aniția (/știința) care 
escaladau Fisura mult dorită. Trasee cu 
denumiri fie poetice (trăind atita timp 
în mijlocul naturii și al frumuseților 
ei. aproape fiecare alpinist deține un... 
poet I). fie inspirate din colorant știri
cii (Fisura Albastră. Fisura Rosie).

Dar să ne întoarcem la cei doi alpi- 
niști din Brașov. îmbrăcămintea lor se 
confundă cu slînca și de aceea, cu ochiul 
liber, nu-i poți descoperi decît după... cio
rapii albi pe care-i poartă Jitaru. lată-;, au 
trecut de bivuacul II. Prin binoclu ii 
vedem la baza marelui horn ce va ..înghiți^ 
nit peste mult timp capul de coardă lv 
gustîndu-se spre partea superioară, hor
nul se și închide la un moment dat, o- 
bligîndu-l pe Jitaru. cap de coardă, sâ 
folosească la maximum că {ararea prin 
presiune, ceea ce într-o porțiune sur- 
ploinbaută, lipsită de alte prize decit a- 
cele oferite de micile pietricele reliefate 
și alveolele conglomeratului, deț in o di
ficilă problemă tehnică, D-upă or«‘ de 
muncă, Jitaru și secundul său. Dumitru 
Chivu, ajung în loeti' i>*de llextindru 
Floricioîu cel care a escaladat traseul 
în premieră, a întîlriit un obstacol ne
prevăzut : o familie de albine ! ^usnen- 
dat în corzi, avînd în fală peretele șt 
în spate... o diferență de nivel de cîteva 
sule de metri. Floric'oiu a trebuit să 
urce porțiunea în vîrful espadrilelor pen
tru a nu tulbura somnul albinelor... A- 
pare apoi, măreața surplombă. De-abia 
acum începe lupta cea mure I Se folo
sesc mult scărițele. Fiind toi timpul 
suspendați, avînd sub ei ..circurile" f 1
iar deasupra capului gresia și conglo
meratul friabil al surplombei, 
centimetru cîștigat reprezintă o 
Dar traseul este acum pilonat, 
ușurează oarecum munca, celor 
pe platforma bivuacul ai D' 
Văii Albe se profilează la itcriitai '10 m. 
Ultima lungime de coardă se încheie 
după apusul soarelui. Victorie ! Fisura 
Albastră a fost escaladată de încă o e~ 
chipă.

ce

. I ill ,
conglo- 
fiecare 

victorie, 
ceea ce 
doi De 
creosla

MIRCEA TUDORAN

Concurs de tir cu orcul
La Tușnad a avut loc un mare con

curs de tir cu arcul. la care au parti
cipat sportivi de la Gloria București. 
Minerul Aninoasa. Solidaritatea Oradea. . 
Știinta si A.S.A. Cluj, Voința Gheorghi- ’ 
eni. A. S. „Iozsa Bela“ din comuna 
Sîntimbru (raionul Ciuc). Sanitarul. Ști
ința I.M.F.. Otelul roșu, Lemnarul. 
I.R.A. si Mureșul Confecții din Tg. Mu- 

CATE- 
echipe :

6
regularitate și rezistentă)

Cursa de 
blican de 
va trece și prin stațiunea Lacul Roșu. 
Iată un aspect dintr-o întrecere des
fășurată anul acesta pe aceeași rută.

zile (campionatul repu-

res. iată cîștigătorii probelor : 
GORIA A II-A, mas-culin, pe 
Mureșul Confecții Tg. Mures 1577 pt 
individual : Medar Kerekes
I.M.F. Tg. Mureș) 922 pt : 
echipe :
1252 pt ; __________ _ ___________ _____
(Mureșul Confecții) 694 pt : CATEGORIA 
A III-A, - ’* - -

(Stiinta ( 
feminin, ne i 

Mureșul Confecții Tg. Mures ’ 
individual : Margareta L.-izăr .

masculin pe echipe : Sanitarul ;
Tg. Mures 2036 pt : individual : Zoltan 
Vaida (Sanitarul) 11011 pt : feminin, ne 
echipe : Sanitarul 1925 pt : individual : 

j Lenke Csittok (Sanitarul) 997 pt.
I I. PAUS — coresp. regional

Metodica antre
namentului de hal
tere pentru tinerii 
de 15—16 ani dife
ră în mare măsură 
de metodica între- 
buin, . munca cu

Țu cadrul lecțiilor pentru tinerii 
halterofili cînd se lucrează cu hal
tera, atenția trebuie îndreptată în 
primul rînd asupra învățării și perfec
ționării tehnicii exercițiilor clasice (în 
special asupra „smulsului" și „arunca
tului"). In timpul exercițiilor nu tre
buie să permitem apariția greșelilor, 
deoarece este știut 
greșit învățate sint 
de corectat.

Un anumit rol în
șire a tehnicii exercițiilor clasice îl 
are nivelul stării emoționale a ele
vului în antrenament. Lecția de antre
nament trebuie să decurgă în ritm 
vioi, să fie interesantă și cu un con
ținut bogat. Forma și conținutul an
trenamentelor trebuie să corespundă 
posibilităților tinerilor sportivi și să 
ajute la o mai bună folosire a 
resurselor organismului în formare, 
pentru îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor date.

Jocurile de mișcare 
acrobatică, atletism, 
și alte mijloace ale 
asigură cit se poate
voltare fizică multilaterală și creează 
coloritul emoțional necesar.

Imperfecțiunea posibilității de con
centrare a atenției, la tineri, legată 
de instabilitatea proceselor psihice 
și o obosire rapidă în timpul unei 
munci monotone, invariabile, stabi
lește și alte particularități ale antre
namentelor. In prima parte a antre
namentului — în funcție de perioada 
de instruire și de scopul lecției se 
pot recomanda următoarele exerciții : 
diferite feluri de mers (lateral; pe 
vîrfuri., pe călcîie etc.), alergare, 
exerciții de gimnastică executate in 
mers, sărituri pe un picior, pe am
bele ■ picioare, sărituri la' diverse 
aparate de gimnastică, exerciții cu 
gantere ușoare, cu mingi, medicinale, 
jocuri de mișcare, exerciții specifice motor și tensiunile exercitate asupra 
jocurilor 
handbal), exerciții imitative "și pre
gătitoare ale exercițiilor 'clasice etc. 
Durata părții introductive în cadrul 
unei, ședințe dș 2 ere este d^, .15-20 
minute.

După exerciții' cu" haltera,1 avînd ca' în creștere., 
scop perfecționarea tehnicii uhuia 
din exercițiile clasice^ nu trebuie să 
trecem imediat Ia învățarea sau per
fecționarea unui alt exercițiu clasic, 
ci să îndreptăm atenția tinerilor asu
pra altor elemente.

Este necesar de a distrage atenția 
elevilor de la halteră, pentru a ate-

sportive (baschet, volei,

banca de gimnastică, 
minge medicinală, șta- 

exerciții.
ne arată practica, schim-

ligamentelor in timpul exercițiilor 
cu haltera. In, același timp creează o 
variație in mișcări și îmbunătățește 
coloritul 1 antrenamentului. Aie&Sla' 
ajută, simultan și unei mai bune dez
voltări multilaterale a organismului

O asemenea schemă de antrenament 
duce la o creștere' a interesului tine
rilor halterofili în ceea ce privește 
învățarea și perfecționarea tehnicii 
exercițiilor clasice. Antrenamentul 
trebuie să creeze sportivului o stare 
de vioiciune și dorința de a-și con
tinua și mai conștiincios pregătirea.

BOGATA ACTIVITATE IN REGIUNEA ARGEȘ
treprinderile industriale ale regiunii. 
Astfel, aproape în fiecare lună, sute 
de muncitori de la uzina „V. Tudo- 
se“ pleacă în excursiile organizate 
de O.N.T. De asemenea, mulți, mun
citori ai uzinelor I.M.S. Cîmpulung- 
Muscel, „11 
Combinatului 
lemnului din 
zenți la mai

mai pitorești colțuri ale zate de agenția O.N.T. Carpați.
In același timp este demn de men

ționat că la cele mai multe din aceste 
excursii iau parte și. un număr des
tul de ,mare de țărani, colectiviști din

Iunie" Rm. Vîlcea, ai 
de industrializare a 
Rm. Vîlcea sint pre- 

toate excursiile organi-

de obiective industriale 
din diferite orașe ale

această direcție
Horezu, Rm,

un succes în

se numără
Vîlcea și

activitatea

Oamenii muncii, tineretul și elevii 
din regiunea Argeș participă cu mul
tă însuflețire la excursiile organizate 
prin agenția O.N.T. Carpați din Pitești 
și filialele sale din orașele Rm. 
Vîlcea, Olănești, Govora și Călimă- 
nești. Zilnic, trenuri speciale sau 
vagoane amenajate în acest scop, 
autocare și alte mașini, poartă oa
menii muncii din întreaga regiune 
spre cele
țării, la munte sau la mare.

Făcînd un bilanț al activității agen
ției O.N.T. Carpați din ' Pitești, vOrri __ ___ ______ ___ _ _____ ________
află că numai ,înj serrieștrul I al >aceș- , comu,nele. regiunii. Aproape 1.200 de 
fui'an 11.881 de opmeni.. ai. muncii și; colectiviști din comunele Glîmbocata 
tineri au luat „parțe 1$. .excursiile 4n-, (raionul Găești), Lăpușata (raionul 
terne,. în cadrul cărora au fost Horezu), Curtișoara (raionul Slatina),
vizitate orașele București, Deva, Cluj, 
Sibiu, Brașov., Petroșani și altele. 
In cursul ultimului trimestru, .peste 
2.500 de excursioniști au vizitat Mu
zeul Doftana.

La excursiile organizate în acest
an, cel mai mare număr de partici
pant l-au alcătuit muncitorii din in-

Stoicănești (raionul Găești) și altele 
iau parte cu regularitate la excursii.

Cu multă pasiune participă la 
excursii și elevii școlilor medii, pro
fesionale și elementare din regiune. 
In cursul acestui an aproape 5.000 de 
elevi au vizitat Muzeul Doftana, Mu
zeul de istorie a partidului, precum

și o serie 
importante 
țării. Printre școlile cu o bogată acti
vitate în 
cele din 
Pitești.

Tot ca
turistică din regiunea Argeș se poate 
socoti și faptul că peste 150 de oa
meni ai muncii au plecat în excursii 
în. U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria și R. P. Ungară.

. Pîriă în prezent aproape 1.200 de 
oameni ai muncii au plecat prin agen
ția O.N.T. în concediu de odihnă, 
unmîfîd că în lună septembrie alte 
cîteva sute să pornească, de ase
menea, în concediu de‘ odihnă, spre 
cele mai pitorești locuri ale țării.

ALEXANDRU MOMETE, coresp. rog.
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Un frumos succes al sportului nostru la Universiadă
Ech'pa feminină de foretă a R. P. Romine, campioană mondială universitară
SOFIA 28 (prin telefon de la tri

misul nostru special). Competițiile 
sportive din cadrul Universiadei ri- 

I dică desigur o problemă foarte șe- 
rioasa in fața zecilor de mii de iu- 

. bilori ai sportului din Solia. Anume, 
aceea unde să te duci atunci cînd pe 

l programul unei zile de concursuri fi
gurează simultan atîtea și atîtea în- 

' treceri interesante. Unii preferă înotul 
și poloul la bazinul Republica, alții 

' scrima la sala de antrenament, ori 
voleiul la micul stadion de jocuri, 
meciurile de baschet de la „Univer
siada" și Slivnița, tenisul etc. Vă în
chipuiți deci că această problemă de 
nerezolvat stă în special în fața fie- 

i căruia din cei peste 200 de ziariști 
străini și bulgari prezenți la Univer
siadă. Și pentru că nici nu se poaie 
altfel, cit e ziua de mare, fiecare 
aleargă de la o bază la alta, căutin.l 
șă-i „prindă" la lucru pe reprezentanța 
țării lui. Abia spre seară ne vedem, 
cu toții la centrul de presă din holul 
Universității. Seara, teleimprimatoarele 
țăcănesc tot timpul, mașinile de scris 
scot la iveală pagini întregi de ma
nuscrise, iar centralistele nu mai pri
didesc să ne Iacă legătura telefonică 
cu atitea și atîtea orașe din toate 
colțurile lumii. In afară de aceasta 
fiecare dintre noi caută amănunte de 
la competițiile la care n-a putut 11 
prezent

Eu, de pildă, n-am putut vedea 
duminică jocul echipei noastre fenii- 

, nine de volei cu reprezentativa R.P. 
(Polone. Colegul Weis d? la ..Cesko- 
slovenski-sport" mi-a furnizat îrtsă 
amănunte in plus față de ceea ce conțin 
buletinele de presă și n-a uitat să 
mă felicite pentru frumoasa compor
tare a jucătoarelor noastre. Singurele 
momente de liniște sînt acelea în care 
niegaîoancle centrului de presă comu
nic.;! ultimele rezultate ale zilei. Fie
care anunț este insă acoperit de în
dată de comentariile pe care le pro
voacă

După patrii zile de întreceri, unii 
di ntre sportivi, desigur cei mai buni 
și-au primit medaliile de campioni 
mondiali universitari printre care și 
reprezentanții noștri, alții își continuă 
disputele, iar alții...

Dintre rezultatele de duminică, cel

PE SCURT
® La Sczeczin a avut loc inti.nirea 

internațională de natație dintre repre
zentativele de juniori ale R.D. Germa
ne și R.P. Polone. Victoria a revenit 
înotătorilor germani cu scorul de 139— 
1 Ui.

• Turul ciclist al R.S. Cehoslovace 
a continuat cu desfășurarea celei de-a 
patra etape Poava-Dubica (159 km), 
care a lost cîștigată de Butler (An
glia), cronometrat în 4 h 18:43,0. In 
clasamentul general individual pe pri-

I mul Joc a trecut Butler cu un avans 
■ de 1:25,0 asupra lui Novak (R.S. Ce
hoslovacă).

• Pentru a treia oară consecutiv, 
italianul Antonio Maspes a ciștigat du
minică la Ziirich titlul de campion mon
dial profesionist in proba de viteză 
1.1 l-a învins in finală pe francezul 
Roussea, realizînd timpul de 10,8 sec 
(record mondial egalat).

• Echipa campioană de box a R.P.F. 
Iugoslavia, 1 teaua roșie Belgrad, a 
susținut două partide în R.D. Ger
mană; la Karl Marx Stadt echipa 
Motor din localitate a dispus de for
mația iugoslavă cu 12—8, iar la Riesa 
pugiliștii, iugoslavi au repurtat victo
ria cu scorul de 11—9 in fața forma
ției Stall1.

• La Helsinki s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională de atletism dintre 
echipele Finlandei și R.F. Germane. 
Echipa oaspe a obținut victoria cu sco
rul de 237—234 puncte. Manfred Ger- 
mar a ciștigat proba de 200 ni plat 
în 21.8 sec. iar Kinder a parcurs 400 
m plat in 46.9 sec. Finlandezul Hellen 
s-a clasat pe primul loc la săritura in 
înălțime cu 2.07 m.

• Intr-un meci internațional de ca
noe desfășurat la Helsterbo echipa 

R. P. Ungare a învins cu scorul de 
75—51 puncte echipa Danemarcei.

mai valoros apare desigur locul II 
obținut de ștafeta noastră la înot, cla
sată înaintea puternicilor echipe ale 
Cehoslovaciei, Poloniei. Angliei și 
R.F.G. O comportare remarcabilă a 
avut în special Maria Both (care a 
terminat în același timp cu campioana 
mondială universitară Victorova) și 
Sanda Iordan.

SCRIMĂ. Floretă bărbați, echipe, 
turneul final, loc. 1—2 : R.P.U. —- 
U.R.S.S. 9—4, loc.. 3—4: R.P.P. — 
R.P.R. 9—4. ................................

Floretă fete, echipe : U. R. S. S. — 
R.F.G. -9-7, R. P. Romînă — R. P. 
Polonă 11 — 5. Semifinale : U.R.S.S.— 
R.P.P. 13 - 3, R. P. Romînă—R.F.G. 
10—6.

Cu acest prilej, Olga Szabo și-a 
luat o strălucită revanșă în fața cam
pioanei mondiale și olimpice, Schmidt, 
cîștigătoarea turneului individual, in- 
vingînd-o cu categoricul scor de 4—0.

, In finala turneului, s-au întîlnit re
prezentativele R.P. Rornîne și U.R.S.S. 
La capătul unei întreceri de o valoare 
excepțională, sportivele noastre Olga 
Szabo, Ecăterina Lazăr, Ana Ene și 
.Maria Vicol au reușit splendida perfor
manță de a întrece redutabila forma
ție sovietică cu scorul de 9—6, cuce
rind astfel titlul de campioane mon
diale universitare și medalia de aur. 
Meciul a fost foarte strîns, pînă la 
scorul de 4—4, ambele echipe condu- 
cînd alternativ. Apoi, noi am condus 
cu 8—6 și Ana Ene a susținut asaltul 
decisiv în compania sovieticei Klimo- 
vici. Sportiva romîncă a ciștigat cu 
3—2 la limită de timp. Victoria echi
pei noastre a fost realizată de O. Sza
bo 4 v. — apreciată ca cea mai va
loroasă scrimeră a actualei ediții a 
Universiadei — A. Ene și M. Vicol cu 
cîte 2 v., E. Lazăr 1 v.

TENIS. Simplu femei: Strachova 
(R.S.C.) — Penersdorfer (Austria)
6—1, 6—4 ; simplu bărbați : Nekas 
(R.S.C.) — Sugiarto (Indonezia) 6—1, 
6—3, Iovanovici (R.P.F.I.) — Kukal 
(R.S.C.) 6—0. 6—4,

Simplu femei: Horcikova (R.S.C.)— 
Ciakîrova (R.P.B.) 6—2, 6—1, Vajda 
(R.P.U.)—Scheitner (R.F.G.) 8-10, 7-5, 
8—6, Riazanova (U. R. S. S.) — Feher 
(R. P. U.) 6—3, 12—10 ; simplu băr
bați : Fuji (Japonia) — Bukenmeier
(R. F. G.) 6-3, 6-2, Pilici (R.P.F.I.)- 

I Carvalho (Brazilia) 9—7, 6—2, TI- 
j RIAC - Mori (Japonia) 6-4, 6-1-4, 
| Gaudenzi (Italia) — Ranghelov
1 (R. P. B.) 6—1, 6—0 : dublu mixt: 
'■ Horcikova, Safarlk (R.S.C.) — Na-

mian, Bosch 6-4, 6-1, MINA ILINA, 
ȚIRIAC — Scheitner, Bukenmeier 
(R. F. G.) 6-2, 6-1.

ÎNOT. 4x100 m. liber bărbați: 1. Ja
ponia 3.48,7 (nou rec. al Universiadei),
2. U.R.S.S. 3.57,2, 3. R.P.U. 3.58,1,...
7. R.P.R. (Firoiu, Kulineac, Kroner, 
Fiilop) 4.02,3; ino m. spate bărbați: 
1. Fukushima (Japonia) 1.05,3. (nou 
rec. al Universiadei), 2. Tarasov 
(U.R.S.S.) 1.05,8, 3. Krecek (R.S.C.) 
1.05,9,... 6. D. Caminski (R.P.R.)
1.07,8: 100 m. fluture femei: 1. Pozd- 
niak (U.R.S.S.) 1.13,8 (nou rec. a! 
Universiadei), 2. Antonova (U.R.S.S.) 
1.16,0, 3. Larsson (Suedia) 1.16,0, 4. 
Măriuca Rotaru 1.18,2, 5. Vrbickc
(R.S.C.) 1.19,3... Ștefănescu Gordin
1.19,9; 400 m. liber femei: 1. Zejer 
(R.P.F.I.) 5.14,4 (nou rec. al Univer
siadei), 2. Zahariasiewicz (R.P.P.) 
5.38,0, 3. Kottkova (R.S.C.) 5.45.1.

SĂRITURI DE PE PLATFORMĂ, 
ItiTE. 1. Ferris (Anglia) 75,19 p., 2. 
Lurf (Austria) 70,17 p., 3. Emilia Ne- 
gulescu 63,97 4. Berg (R. F. G.)
50,93 p.

POLO : R. P. B. — Japonia 9—3, 
Olanda — Indonezia 12—2, U.R.S.S. — 
R. P. F. I. 2-2 (0-1, 0-1, 1-0, 1-0).

VOLEI, FETE: R. P. P. - R.P.F.I. 
3-1, U.R.S.S. - R. P. Romînă 3-2 
(7, —8, 8, —13, 9). întîlnirea a durat 
două ore și a fost .foarte echilibrată. 
Romîncele au fost la nivelul sovie
ticelor. Victoria din ultimul set a 
fost determinată de pregătirea fizică 
mai bună și rezistența nervoasă.

Gimnastică fete. După executarea 
exercițiilor la ultimele două aparate 
(paralele și sărituri), clasamentul 
general individual compus este urmă
torul: 1. Pervuhina (U.R.S.S.) 38,899 
p. (9,733 — 9,700), 2. Liuhina
(U.R.S.S.) 38,865 p. (9,800—9,766).
3. Manina (U.R.S.S.) 38,332 p. (9,566-
9,500) și SONIA IOVAN 38,332 p. 
(9,666—9,533).. 6. ELENA LEUS-
TEANU 37,699 p... 8. EMILIA LIȚA 
37,398. Gimnastele noastre au avut 
o comportare frumoasă și în special 
Sonia Iovan.

După 4 zile de întreceri situația în 
clasamentul general neoficial pe țări, 
după numărul medaliilor cucerite, se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 17 me
dalii ; 2. Japonia 9 med.; 3. R. P. Ro
mînă 6 med. (1—2—3) ; 4. R. P. Un
gară 5 med.; 5. R.F.G. 4 med.; 6. 
R. P. Polonă 4 med.; 7. R. S. Ceho
slovacă 4 med.; 8. Anglia 3 med.

Echipa de lupte Steagul roșu Brașov
va evolua în R. P. Polonă

BRAȘOV (prin telefon). — Echipa 
de lupte Steagul roșu va întreprinde 
în zilele ce urmează un turneu de trei

Marian roiK:
10,1 scc. pc 100 m!

Sprinterul polonez Marian Foik a rea
lizat in cadrul campionatelor de at
letism ale R. P. Polone, desfășu
rate recent la Nova Hutta, un excep
țional rezultat în proba de 100 m: 
10,1 sec. In Europa, doar un singur 
atlet a parcurs această clasică dis
tanță într-un timp mai bun de 10,1. 
Recordmanul mondial și campionul o- 
limpic Armin Harry (R.F.G.) deține 
după cum se știe, un rezultat de 10,0 
sec. Performanța lui Marian Foik 
reprezintă un nou record al R. P. 
Polone.

meciuri amicale în R.P. Polonă. Prima 
întîlnire va avea loc la 3 septembrie 
la Varșovia. Formația brașoveană pă
răsește țara miercuri 30 august. In 
fruntea lotului care face deplasarea se 
află campionul mondial Valeriu Bularca 
și campionul olimpic Dumitru Pîrvu- 
lescu. Echipa va mai fi alcătuită din 
C. Ofițerescu, I. Vaideș, Alexandru și 
Ștefan Tampa, Nicolae Baciu, Ion 
Radu, Ion Herman, Ion lancău, Hie 
Burcea și Hari Francisc. Antrenor 
este I. Mureșan iar conducătorul lotu
lui inginer Simion Prunaru.

C. GRUIA, coresp. reg.

IN PREAJMA MECIURILOR 
DECISIVE DIN CAMPIONATUL 

U.R.S.S.

In campionatul de fotbal al Uniunii 
Sovietice încep în aceste zile meciurile 
hotărîtoare atît pentru primele locuri 
ale clasamentului, cît și pentru echi
pele care vor retrograda, lată mai jos 
clasamentele finale ale celor două serii 
preliminare :

SERIA 1

1. Torpedo 20 16 1 3 48:20 33
2. Lokomotiv 20 9 8 3 35:23 26
3. Avangard 20 10 6 4 22:15 26
4. Dinamo Tb. 20 10 5 5 36:22 25
5. S.K.A. Rostov 20 9 4 7 39:22 22
6. Șahtior 20 7 5 8 22:23 19
7. Neftianik 20 4 8 8 20:34 16
8. Trud 20 5 5 10 24:31 15
9. Admiralteeț 20 5 5 10 22:30 15

10. Daugava 20 3 6 11 21:41 12
11. Spartak Vil. 20 3 5 12 18:46 11

SERIA A II-A
1. T.S.K.A. 20 13 3 4 55:28 29
2. Dinamo Kiev 20 12 5 3 41:19 29
3. Spartak Mos. 20 10 5 5 38:21 25
4. Spartak Er. 20 8 7 5 27:26 23
5. Pahtakor 20 9 5 6 30:33 23
6. Dinamo Mos. 20 8 5 7 33:29 21
7. Kairat 20 6 5 9 23:32 17
8. Zenit 20 6 5 9 25:35 17
9. Moldova 20 6 4 10 30:36 16

10. Belarus 20 4 5 11 17:31 13
11. Kalev 20 0 7 13 14:43 7

După cum se știe, primele cinci cla- 
i sate în fiecare serie vor participa la 
J turneul final pentru desemnarea cam- 
j pioanei, iar ultimele șase clasate în 
| serii vor stabili deținătoarele locurilor 
: 11—22 ale clasamentului general.

MISTRIA VIENA ÎNVINGĂTOARE 
IN PRIMA ETAPĂ

I Campioana Austriei, echipa Austria 
Viena, a debutat victorioasă în noua

■1
it-

ediție a campionatului austriac, între- 
cînd cu 5-1 pe noua promovată Kap
fenberg. Alte rezultate: Admira Vie
na — SVS Linz 2-1, LASK — Wiener 
Neustadt 1-0, Rapid — Vienna 4-2, 
WAG — Simmering 7-0, Graz — SAK 
1-0, Wiener Sportklub — Schwe- 
chat 6-2.

VASAS LA A DOUA INI RINGERE

Etapa a cincea a campionatului 
R. P. Ungare s-a soldat cu două re
zultate surpriză: campioana țării, Va- 
sas, a suferit cea de a doua înfrîngere, 
fiind întrecută cu 3-2 de Pecs. Noua 
promovată Ozd (învingătoare în etapa 
a treia în fața echipei Vasas)a între
cut duminica trecută o altă fruntașă 
a fotbalului ungar : 3-2 cu M.T.K. Ce
lelalte rezultate: Csepel — Salgotar- 
jan 0-4, Ferencvaros — Tatabanya 0-2, 
Honved — Korrrio 5-0, Szeged — Uj- 
pesti Dozsa 1-0, Dorog — Gyor 1-2. 
In clasament: Tatabanya și Honved 
— cîte 8 p, Ferencvaros — 6, M.T.K.. 
Vasas, Ujpesti Dozsa, Dorog și Salgo- 
tarjan — cîte 5 p.

START IN CAMPIONATUL FRANCEZ

La 6 septembrie, în Capitală

Prima întîlnire de gimnastică 
dintre sportivii romini 

și cei japonezi
Așa cum am mai anunțat, în cursul 

săptămînii viitoare, cîțiva dintre cei 
mai reputați gimnaști japonezi vor 
evolua la București, în compania 
sportivilor noștri fruntași. Este vor
ba de o demonstrație publică, pe 
care federația de specialitate a pro
gramat-o în ziua de 6 septembrie, 
în principiu, în sala Floreasca sau, 
în funcție de starea vremii, în noc
turnă, pe stadionul Dinamo.

Gimnastica practicată de sportivii 
japonezi se ridică la un înalt nivel, 
lucru confirmat și de întrecerile Uni
versiadei de la Sofia, unde unul din
tre reprezentanții Japoniei, TAKASHI 
MITZUKURI conduce după primele 
trei probe în întrecerea masculină, 
în general, la Sofia, gimnaștii japo
nezi au lăsat o impresie excelentă 
prin măiestria lor.

lată de ce prezența gimnaștilor 
din Japonia constituie un eveniment 
deosebit, așteptat cu legitim interes 
de către iubitorii sportului din Ca
pitală.

Reims a înscris 5 goluri în prima 
etapă a campionatului, francez noii 
promovate Metz, primind in schimb 3 . 
goluri. Celelalte rezultate ale etapei: 
Nancy — Racing 1-1, Strasbourg — 
Angers 2-1, St. Francois — Rennes 
2-2, Rouen — Nimes 1-2, Lyon —• Tou
louse 1-3, Monaco — St. Etienne 1-0, 
Nice — Le Havre 4-0, Montpellier —■ 
Sedan 5-0, Lens — Sochaux 3-1.

Boxerii japonezi
iși continuă turneul â 

prin Europa
VARȘOVIA 28 (Agcrpres). — In 

continuarea turneului pe care-I întreprin
de în Europa, echipa selecționata de 
box a Japoniei a evoluat la Varșovia în 
compania echipei R. P. Polone. Pugiliștii 
polonezi au repurtat victoria cu scorul 
de 14—0 (s-au disputat întîlniri la 7 
categorii de greutate). Iată rezultatele 
înregistrate : Olcch b. p. Tarasawa ; 
Bending b. p. Tanabe ; Adamski b. p. 
ITayasni ; Dasal b. p. Shiratori; Kulej 
b. p. Wakanabe ; Knut b. p. Hamada; 
Kucmierz b. p. Isooka.

0 seară plăcută de volei 
pe velodromul Dinamo

(Urmare din pag. 1)

corect următoarele formații: NIKIBO- 
Yuriko Handa, EMIKO MIYAMOTO, 
MITSUE MASUO, MASAE , £t\SAI, 
Kinuko Tanida, Sumiko Na! 11 Vtut- 
suko Himeda; COMBINATA DiViAtO- 
NARA: RENATE MI CH1NGER, Bli- 
sabeta Nodea, Tinela Pleșoianu, Ada 
Ionaș, Angela Dancu, Daniela Ver- 
nescu-ILEANA ENCULESCU, Ștefania 
Pană, Rodica Corbcanu.

Iată programul meciurilor de 
miercuri : de la ora 17 pe velodromul 
Dinamo: Combinata divizionară-Nikibo 
(f); R.P.R. B — Japonia (m).

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI
IUGOSLAV

lată rezultatele consemnate în pri
ma etapă a campionatului iugoslav i 
O.F.K. Beograd — Sarajevo 6-1. No 
visad — Velej 3-2, Rjeka — Vojvodina 
1-0, Boraț — Hajduk 1-1, Vardar — 
Steaua Roșie 0-5.

INTERNAZIONALE ÎNVINGĂTOARE 
LA SCOR

Duminica trecută a început și cam
pionatul italian. Internazionale a por
nit puternic, înscriindu-și în palmares 
o victorie la scor (6-0) în fața Atalan- 
tei. Surprinzător rezultatul de la To
rino: Juventus —. Mantova 1-1. Iată 
și rezultatele celorlalte meciuri : Bo
logna — Palermo 1-0, Catania — Spăl 
0-0, Lanerosi — Milan 0-3, Lecco — 
Padova 0-0, Sampdoria — Torino 2-0, 
Udinese — Roma 1-3, Veneția — Fio
rentina 0-1.
DUPĂ TREI ETAPE IN CAMPIO

NATUL ENGLEZ
Tntrecind cu 4-2 pe Bolton în etapa 

a doua și cu 5-1 pe Birmingham în 
cea de a treia, Sheffield Wednesday 
a acumulat 6 puncte din 6 posibile 
după trei etape, deținînd primul loc în 
clasamentul englez. Alte rezultate: 
etapa a II-a: Manchester City — Ful
ham 4-3, Cardiff City — Sheffield 
United 1-1, West Bromwich — Ever
ton 2-0, Arsenal — Leicester 1-0, Man
chester United — Chelsea 3-2, Totten
ham— West Ham 2-2, Burnley—lp- 
pswich "Town 4-3, Nottingham-Birming
ham 2-1 ; etapa a Ill-a: Aston Villa— 
Chelsea 3-1, Burnley — Bolton 3-1, 
Cardiff. — Blackpool 3-2, Fulham —, 
Everton 2-1, 'Manchester Grty — Town 
4-2, Leicester — West Bromwich 1-0, 
Manchester■, United. Blackburn 6-1, 
Nottingham — Sheffield United 2-0, 
Tottenham — Arsenal: 4-3, Wolverhamp- Spartak Brno 4-1, Ruda Hvezda Bra- 
ton — West Ham 3-2. In clasament: 
Sheffield Wednesday și Manchester City 
— cite 6 p, Manchester United, Notting
ham, Tottenham — cite 5 p.

GORNIK ZABRZE — LIDER 
AUTORITAR

Tn primele două etape ale returului 
campionatului R. P. Polone liderul 
Gornik a obținut două noi victorii. Iată 
rezultatele înregistrate: etapa a 
XlV-a : Legia — Lecliia 0-1, Polonia 
Bydgoszcz — Cracovia 2-0, Stal Sos- 
nowiec . — Gornik 0-2, L.K.S. —■ SțaI 
Mielcc 1-0, Odra — Zawisza 6-1, Ruch
— Lech 3-1, Wisla — Polonia Bytom 
2-5; etapa a XV-a: Lechia -— Wisla 
1-1, Polonia Bytom — Ruch 3-3, Lecli
— Odra 0-2, Zawisza — L.K.S. 2-0, 
Mielec — Sosnowiec 0-1. Gornik —■ 
Polonia Bydgoszcz 4-1, Cracovia —■ 
Legia 1-2. Clasament: Gornik 28 p. 
Polonia Bytom — 22, Ruch — 19 pete.

DUKLA PRAC.A ÎNTRECUTĂ
LA SCOR

■■■<•* i
După ce în prima etapă întrecuse 

greu cu 3-1 pe noua promovată Di
namo Zilina, în cea de a doua etapă 
Dukla Praga a fost învinsă pe teren 
propriu cu 3-0 de către Spartak Stalin
grad. Alte rezultate ale celei de a II-a 
etape : Dinamo.Zilina — Spartak Hra- 
dfec 2-2, Banik Ostrava — Spartak 
Sokolovo 4-1, Slovan Nitra — Slovan 
Bratislava 3-4, Spartak Trnava — 
Spartak Plzen 2-2, Snop Kladtio —

tislava — Tatran Preșov 4-1. Iii frun
tea clasamentului se află cu cite 4 
puncte Ruda Hvezda Bratislava și Ba
nik Ostrava.
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