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• Sanda Iordan a cucerit medalia de aur la 200 m bras
• La tenis, Mina llina și Julieta Namian în finală la dublu
• Gh. Banu a cucerit medalia de bronz și la sărituri de la tram
bulină • Echipele de volei masculin și polo în turneele finale

SOFIA, 30 (prin telefon de la tri- 
nisul nostru special). In cocheta sală 
e antrenament a studenților, acolo 
înde sînt programate întrecerile de 
crimă, marți a fost mai multă liniște, 
k fost zi de pauză la scrimă. In 
chimb spadasinii și sabrerii s-au an- 
renat cu asiduitate, unii dintre ei 
hiar pe pista stadionului de atletism 
in vecinătatea sălii. Tot acolo se 
ntrenau și atleții. Printre cei ce se a- 
lau la antrenamente l-am văzut și pe 
tletul cubanez Enrique Figuerola, 
nalist la „suta" olimpică de la Roma 
i marele favorit al acestei probe la 
Jniversiadă. Doream să-i aflu pă- 
erea despre întrecerile atletice care 
icep joi, dar pînă la urmă nu am 
îai - '.''bit despre atletism ci despre... 
irihlă: „Am urmărit cu foarte mare

de amploare. Aici mi 
bune ca altădată. Au 
și au știut ce vor. 
fost categoric prima

s-au părut mai 
fost mai calme 
Olga Szabo a 
floretistă a în-

ț. Bib!
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trecerilor, deși în finala individuală 

două victorii la Schmidt

sportivilor romîni 
după 6 zile de întreceri
MEDALII DE AUR: echipa fe

minină de floretă alcătuită din Ol
ga Szabo, Ana Ene, Maria Vicol, 
Ecaterina Lazăr.
— Sanda Iordan, în proba de 

200 m bras.
MEDALII DE ARGINT: ștafeta 

4 X >00 m mixt femei alcătuită din 
Maria Both, Nicoleta Gordin, Sanda 
k'ordan, Măriuca Rotaru

— Olga Szabo, în turneul indivi
dual de floretă fete

MEDALII DE BRONZ: Gheor- 
ghe Banu — sărituri de la plat
formă

Gheorghe Banu — sărituri de la 
trambulină

Emilia Negulescu —. sărituri de la 
platformă

Soțiia lovan — gimnastică.

teres disputele floretistelor. Pînă 
ci la Sofia nici n-am putut bănui 
i scrima te poate ține atit de în- 
rdat. La capătul fiecărui asalt 
iroape că-mi venea și mie să izbuc- 
!sc intr-un „heii!“, ca și scrimerii 
lăți în întrecere. Mi-au plăcut foarte 
uit romîncele. Mai cu seamă blonda 
eea... (n.n. Olga Szabo). Este fe- 
imenală! Transmiteți-i vă rog fe- 
itărîle mele
Despre florelistcle noastre, cani
oane. mondiale universitare, am vor- 
: și cu dl. Carmin (Italia), arbitrul 
tîlnirii finale: „Pentru mine n-a 
it totuși o surpriză victoria romîn- 
lor. Le cunosc de multă vreme și 
am urmărit in numeroase concursuri

pe națiuni întocmit 
daliilor cucerite :

Ieri, in

Rapid a întrerupt
cîștigînd cu

Cupa R. P. R.» la fotbal

seria Petrolului
3-1 (2-1)

S® TIO.

turneul 
In ulti- 
finale)

și la maghiara Szalontay. In 
pe echipe a fost irezistibilă, 
mele întilniri (semifinale și 
a obținut 8 victorii din tot atitea 
posibile și și-a luat o strălucită re
vanșă asupra campioanei germane 
Schmidt".

Medaliei de aur a floretistelor i s-a 
adăugat marți încă una. Pe locul 1 
al podiumului de la bazinul „Repu
blica" a urcat tînăra noastră cam
pioană Sanda Iordan, victorioasă în 
proba de 200 m bras. Se lăsase seara 
în timp ce se cînta „Gaudeamus 
igitur" și pe catargul din mijloc se 
ridica încet steagul scumpei noastre 
patrii. Pe podium, cu fața radiind de 
fericire, Sanda Iordan avea pe piept 
medalia de aur de campioană mon
dială universitară.

...Megafoanele au anunțat întrecerea 
finală în proba de 200 m bras. Prin
tre înotătoare se afla și Sanda Iordan 
care a reușit în serii, fără să forțeze, 
al cincilea timp al zilei: 3:05,8. Am 
urmărit-o cu atenție. Tremura de 
emoție. Mi s-a părut liniștită abia 
cînd și-a luat locul pe bloc-start. O 
avea în dreapta pe poloneza Jagod- 
jinska (3:10,1 în serie) și pe engle
zoaica Gosden, campioană mondială 
universitară la Torino, despre care 
știam că are ca record personal timpul 
de 2:54,8. Ea 
spune, favorita 
ațintite privirile 
tre specialiști.

întllnirea susținută de 
selecționata studențească de volei 
a tării noastre în compania echipei 
Turciei, pe care a învins-o cu 3—0. 

l<'oto : R. Vilara

30 (prin telefon). — 
at — în cadrul „opti

milor" Cupei R.P.R. — în localitate 
în fața a 20.000 de spectatori și ter
minat cu victoria meritată a Rapidu
lui, la scorul de 3-1. a avut două as
pecte distincte : în prima repriză, des- 
făș'urînd un joc tehnic, într-un ritm 
susținut, feroviarii au depășit apăra
rea — greoaie și nesigură în acest 
joc — a Petrolului, crcîndu-și cu re
gularitate spații libere în dispozitivul 
advers. La reluare, bucureștenii au 
înscris imediat (min. 46) cel de al 
treilea gol și mulțumiți de rezultat au 
slăbit ritmul (mai ales că și Ozon 
coordonatorul echipei s-a accidentat și 
a părăsit terenul), permițînd ploiește- 
nilor să preia inițiativa. Apărarea ime
diată a feroviarilor a fost însă la post,

CONSTANȚA 
Meciul desfășur;

DINAMO BUCUREȘTI CONDUCE ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE REGULARITATE $1 REZISTENTĂ

era deci, cum s-ar 
probei. Spre ea erau 
celor mai mulți din- 
„Galeria" romînilor

ROMEO V1LARA

(Continuare în pag. a 4-a)

CLASAMENTUL...
pe baza me-

1. Uniunea Sovietică 21
2. Japonia 14 (9+2+3)

R. P. ROMINÂ 8
4. R. S. Cehoslovacă
5. R. F. Germană 6

3. (2+2+4)
8 (1+3+4)
(1+2+3)

6. R. P. Ungară 5 (2+1+2)
7. Anglia 4 (2+2+0) "
8. R. P. Polonă 4 (0+2+2)
9—10. Africa de Sud 2 (1 + 1+0) +
9—10. R.P.F. Iugoslavia 2 ”

(>+i+o) ::
2 (1+0+1) 

Bulgaria 2 (0+0+2)
11. Suedia
12. R. P.

LACUL ROȘU 30 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Marți dimineață 
s-a dat la Tg. Mureș startul în prima 
etapă a campionatului republican de 
regularitate și rezistență. Motocicliștii 
au avut de parcurs aproape 300 km, 
de la Tg. AÎureș la Miercurea Ciuc, 
străbătînd drumuri deosebit de grele 
și ureînd pînă la o altitudine de 1.777 
m (Vîrșag). Timpul a fost frumos și 
alergătorii au fost întîmpinați cu deo
sebită căldură de mii de locuitori ai 
satelor și orașelor de pe traseu. Cea 
mai dificilă parte a traseului a fost 
porțiunea de 24 km dintre Forestiera 
și Vîrșag. Pe această parte a traseu
lui se aflau multe pante abrupte, poteci 
de pădure, drum greu, accidentat etc. 
Organizatorii au ales tocmai această 
porțiune pentru a pune la încercare în- 
demînarea alergătorilor în cadrul pro
bei de departajare. Plecați la minutul 
prevăzut în carnetul de bord motoci
cliștii trebuiau să forțeze pe acest 
adevărat traseu de motocros, pentru 
a ajunge la Vîrșag în timpul cel mai 
scurt. Fiecare minut împlinit cu care 
soseau mai devreme decît ora prevă
zută însemna un punct auxiliar. Con- 
curenții au făcut o adevărată demons
trație de îndemînare reușind să soseas
că mult mai devreme decît s-a pre
văzut. In clasamentul departajării pri
mul loc este ocupat de metalurgistul 
Barbu Predescu cu 31 puncte urmat 
de: 2—3. Traian Macarie (Dinamo), 
Iosif Popa (Dinamo) 30 puncte, 4. Mi
hai Pop (Dinamo) 29 puncte, 5—6. 
Tudor Popa (Dinamo), Ludovic Szabo 
(Dinamo) 28 puncte, 7. E. Kerestes

(C.C.A.) 27 puncte, 8. C. Nedelcu
(Dinamo) 26 puncte, 9. Ștefan Ianco-

ION DUMITRESCU

așa îneît rezultatul n-a mai putut fi 
modificat.

Rapid a făcut la Constanța un joc 
bun, linia de atac fiind compartimen
tul care a excelat. Fără Dridea, înain
tarea Petrolului a jucat slab și fără 
orientare. Apărarea a manifestat slă
biciuni, în special pe partea lui Pa- 
honțu și Fronea. Iată cum s-au înscris 
golurile : în min. 13 Ioncscu este lan
sat în adîncime de Koszka, îl driblea
ză pe Fronea și... este 1-0. In min. 
23, Voinca speculează o greșeală a lui 
Motroc și reușește să egaleze. In min. 
25, I. Ionescu „servit" impecabil de 
Ozon înscrie din nou : 2-1. In sfîrșit, 
în min. 46 Georgescu șutează din 
voie de la 6 metri și stabilește scorul 
la 3-1. Zaharia Drăghici (Constanța) 
a condus bine echipele: RAPID: 
Dungu — Greavu, Motroc, Macri — 
Neacșu, Koszka — Kraus, Ozon (din 
min. 53 Leahevici), I. Ionescu, Geor
gescu, C. Ionescu. PETROLUL : Sfet- 
cu — Pahonțu, Fronea, Pal — Tabar- 
cea (Neacșu), Marin Marcel — Zaha
ria (Tabarcea), Badea, Voinea, A. 
Munteanu, Bontaș.

(Continuare in pag. a 2-a) L. BRUCKNER — coresp.

Alergători de valoare la startul 
„(ursei Victoriei1

Peste două zile se va da startul în 
cea de a XV-a ediție a „Cursei Vic
toriei", întrecere tradițională organi
zată de Casa Centrală a Armatei. Cei 
mai buni cicliști din țara noastră și-au 
anunțat participarea la această im-

P.

Un grup de cicliști romîni 
concurează in R. P. Ungară 

Ieri după-amiază a plecat în R.
Ungară un grup de cicliști romîni pen
tru a participa la întrecerea de fond 
„Cupa Mechek". Competiția se desfă
șoară pe șoselele din jurul Budapestei 
în zilele de 1—3 septembrie. Grupul 
de alergători este compus din: Ion 
Ardeleanu (Olimpia Brașov), Petre 
Ghiță (Dinamo), Gh. Neagoe (C.C.A.) 
și Florian Cristescu (Dinamo). Antre
nor : Virgil Mormocea. Delegația este 
condusă de tov. I. Deheleanu, vice
președinte al F.R.C.

portantă întrecere. După cum se știe, 
cicliștii vor parcurge în două etape 
aproape 350 km pe ruta București — 
Brașov — București.

„Cursa Victoriei", care stîrnește un 
viu interes în rîndurile iubitorilor 
sportului cu pedale, este și o ultimă 
verificare înaintea celei de a X-a 
ediții a „Turului ciclist al R.P. Ro- 
mîne". Echipele își vor verifica în a- 
ceaslă întrecere efectivele și — sti
mulate de disputa interesantă pe care 
o va prilejui cursa — vor depune 
eforturi pentru realizarea unor perfor
manțe de seamă. Printre alergătorii 
care se vor prezenta sîmbătă la prînz 
la startul „Cursei Victoriei" se nu
mără : Ion Cosma, Gabriel Moiceanu, 
Aurel Șelaru, Ludovic Zanoni, Walter 
Ziegler, Gh. Calcișcă, (Dinamo), Gh. 
Radulescu, N. Niculescu (C.C.A.), St. 
Poreceanu, C. Dumitru (Flacăra roșie), 
V. Dobrescu (Voința) ș.a. La întrece
re și-au anunțat, de asemenea, parti
ciparea echipe din provincie.

Sportivi romîni campioni mondiali universitari

SANDA IORDAN OLGA SZABO ANA ENE W iA7 I I ICOL ECATERINA LAZAR
la înot, -00 ai bras Componentele echipei feminine de floretă



Progresul București — Dunav Russe 12-8

Un aspect din tntilnirea
Deși timpul promitea să fie nefavo

rabil, totuși, mulți iubitori ai sportu
lui cu mănuși s-au îndreptat marți 
seara spre stadionul Progresul pen
tru a urmări întîlnirea amicală dintre 
echipele Progresul București și Dunav 
Russe (Bulgaria).

Gala a dat satisfacție furnizînd 
partide atractive, purtate în limitele 
unei depline sportivități, lată cîteva 
aspecte.

In limitele CATEGORIEI MUSCA 
Al. Bariciu și B. Velicicov au luptat 
curajos, Bariciu evidențiindu-se prin 
serii scurte punîndu-1 deseori în di
ficultate pe Velicicov. La sfîrșitul 
celor 9 minute Bariciu este declarat 
învingător. La CATEGORIA COCOȘ 
Puiu Nicolae termină învingător prin 
abandon în prima repriză în fața lui

Sîmbatâ începe 
marea competiție 
internaționala — 

Dinamoviada
In zilele de 2, 3, 5 și 7 septembrie 

se va desfășura la București o impor
tantă și interesantă competiție pugilis- 
tică — Dinamoviada. Participă boxeri 
de la cluburile Dynamo Berlin, Dozsa 
Budapesta, Ruda Hvezda Praga, Spar
tak Sofia, Gwardia Varșovia și Dina
mo București. Dintre oaspeți remarcăm 
pe campionul european Walasek, fos
tul campion european Drogoz (ambii 
de la Gwardia), Otto Babiasch (Ber
lin) etc. Dintre 
reșteni vom vedea 
bruș, C. Gheorghiu, 
riuțan etc.

Prima reuniune va avea loc Sîmbătă 
seara pe stadionul Dinamo.

Biletele s-au pus în vînzare de ieri 
la casele obișnuite.

dinamoviștii bucu 
în ring pe L. Am

I. Monea, V. Ma

N'. Danev. O partidă plăcută a furni
zat si D. Fieraru cu N. Pentcev în li
mitele CATEGORIEI SEM1UȘOARA. 
Fieraru a făcut de multe ori o ade
vărată demonstrație pugilistică prin 
boxul său variat, prin loviturile clare 
pe care le-a folosit învingîndu-1 la 
puncte pe N. Pentcev. întîlnirea dintre 
C. Stoian și A. Ivanov a dat multe 
emoții spectatorilor, ambii boxeri lo
vind foarte puternic. Totuși, Ivanov 
cu un ușor avantaj a reușit să cîștige 
partida. O victorie frumoasă a ob
ținut Gh. Constantin în fața lui P. 
Danev. Gh. Constantin a făcut un

—.......  gfeFT':'!?! ■ > iJk ll..........

„Cupa Rapid" la
In organizarea clubului sportiv Ra

pid s-a desfășurat duminică pe lacul 
Herăstrău un concurs de canotaj aca- 
demic-seniori, la care au luat parte 
sportivi bucureșteni.

lată rezultatele tehnice înregis
trate :

FEMININ: Schif simplu: I. Cos- 
tela Stanciu (Rapid) 4:08,5; 2. Vale
ria Costăchescu (Voința) 4:09,7; 3. 
Florica Pîrtea (FI. roșie) 4:17,9. 
Schif 4-f-l visle: I. Rapid (Radu
lescu, Bentu, Moscu, Mîinea -j- Zar- 
chievici) 4:26,0; Schif 4-ț-l rame:
1. Flacăra roșie (Drăghici, Diacones- 
cu, Ion, Cristian + Danielian) 3:32,5;
2. Rapid 3:46,7; 3. Voința 3:52,8.
Schif dublu : 1. Rapid (Stanciu, Stăn- 
cescu) Schif 84-1 : 1. FI. roșie 3:24,1;
2. Rapid 3:44,2; 3. .Voința 4:01,6.

D. Fieraru — N. Pentcev
box de calitate impresionînd prin lo
vituri puternice și clare. Scorul final 
al întîlnirii PROGRESUL BUCU
REȘTI — DUNAV RUSSE: 12—8. 
Alte rezultate: R. Iseinov b.p. M. 
Diamandescu, I. Marin b. prin desca
lificare repriza a IlI-a pe V. Borisov,
S. Nicolov b.ab. repriza I pe I. Do- 
bre, N. Andreev b.ab. repriza a II-a 
pe E. Schnapp, M. Gheorghioni b.ab. 
repriza a 111-a pe I. Colcev.

N. BARBAUȚEAN

La sfirșitul săptămînii

încep campionatele republicane!
La sfîrșitul acestei săptămîni, cele 

mai bune echipe feminine și mascu
line de handbal în 7 își vor începe 
întrecerea în cadrul campionatului re
publican. Paralel, vor lua startul și 
formațiile masculine de handbal în 11

Anul acesta, echipele mascuiine se 
vor întrece după același sistem de 
anul trecut. Ele sînt împărțite în două 
serii, urmînd ca primele două clasate 
din fiecare serie să se întîlnească 
intr-un turneu final. Iată împărțirea 
pe cele două serii :

SERIA I — Dinamo București. Di
namo Bacău, Rapid București, Trac-

întrecerea fruntașilor
Peste cîteva ' zile, cu începere de 

duminică, frumoasele terenuri de la 
parcul sportiv Progresul din Capi
tală vor găzdui întrecerile finale ale 
campionatelor republicane individuale 
de tenis. Această importantă compe
tiție internă va reuni în lupta pentru 
cucerirea celor cinci titluri de cam
pioni ai țării, pe fruntașii sportului 
alb de la noi. Vor lua parte peste 
50 de jucătoare și jucători, calificați 
în urma desfășurării etapei orășenești 
(ia care au participat sportive și spor
tivi de cat. I și a II-a, iar în Bucu
rești și maeștri ai sportului).

Se vor disputa meciuri în cadrul 
probelor de simplu bărbați, simplu 
femei, dublu bărbați, dublu femei și 
dublu mixt.

canotaj academic
MASCULIN : Schif simplu : 1. Radu 

Negoiță (Rapid) 3:54,3; 2. C. Isă- 
cescu (Rapid) ; 3. A. Lincaru (FI. ro
șie). Schif dublu: 1. Flacăra roșie: 
(Dobre, Petre) 3:16,5; 2. Rapid (Ver- 
nescu, Tănăsescu). Schif 2 fără cîr- 
maci: 1. Voința. Schif 2-ț-l : 1. Știin
ța (Magheru, Jude, + Măgură) 
3:47,5; 2. Rapid. 3. Voința. Schif 4 
fără cîrmaci: 1. Dinamo Obor (An
ton, Iorgulescu, Contai, Ștefan) 3:10,7;
2. Rapid. Schif 4-f-l rame: 1. Ra
pid (Iovin, Constantinescu, Vintilă, 
Ciontu + Boca) 3:13,6: 2. Dinamo 
Obor; 3. Voința. Schif 8 -ț- 1 : 1.
Rapid 2:57,0; 2. Dinamo Obor 2:58,2;
3. Voința 3:12.7; 4. Știința 3:19,5.

In clasamentul pe echipe, locul 1 
a fost ocupat de Rapid.

® Ce declară antrenorul lotului republican N. Voicu
• S-au făcut propuneri pentru traseul primei etape

• In numerele trecute ale ziarului 
nostru v-am prezentat cîteva din 
echipele de peste hotare, care la 10 
septembrie vor lua startul în cea 
de a X-a ediție — jubiliară — a 
„Turului ciclist al R.P. Romîne". Pen
tru astăzi am rugat pe antrenorul 
Nicolae Voicu să ne vorbească despre 
pregătirile cicliștilor, din care va fi 
selecționată reprezentativa R. P. 
Romîne.

„In pregătire — ne-a spus antre
norul N. Voicu — au mai rămas 7 
alergători: ION COSMA, GH. RA
DULESCU, G. MOICEANU, A. ȘF- 
LARU, W. ZIEGLER, L. ZANONI și 
M. VOI NEA. Facem antrenamente în
deosebi pe șosele de munte, parcur-

S-au încheiat semifinalele feminine
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

încheiat întrecerile și în celelalte 
două grupe ale semifinalelor campio
natului republican feminin.

La București, primul loc a revenit 
maestrei sportului Elisabeta Polihro- 
niade cu 10 puncte din 12 posibile. 
Invingătoarea a suferit o singură în- 
frîngere (la Renee Farcaș) și a făcut 
două remize, cîștigînd restul partide
lor. Pe următoarele locuri fruntașe 

torul Brașov, Știința București, Știin
ța Galați, C.C.A și Rafinăria 3 Te- 
leajen; SERIA A II-A — Știința Ti
mișoara, Tehnometal Timișoara, C S. 
Craiova, I.T.B., Dinamo Tg. Mureș. 
Dinamo Brașov. Voința Sibiu, Știința 
Petroșani.

Pentru campionatul feminin sînt în
scrise : Rapid București, Știinta Bucu
rești, I.T.B., Progresul București, C.S. 
Mureșul Tg. Mureș, Știința Timișoara. 
C.S.S. Banatul Timișoara, Tractorul 
Brașov, C.S.M. Sibiu și S.S.E. Petro
șani.

Federația de specialitate ne-a co
municat și echipele masculine care 
își vor disputa titlul de campioană la 
handbal în II : C.C.A., Petrolul Plo
iești, Voința Sibiu, Chimia Făgăraș, 
Steaua Roșie Bulgăruș, C.S.M. Re
șița, Victoria Jimbolia. Textila Cisnă- 
die, Recolta Hălchiu și Dinamo Bra
șov.

Campionatul republican in plină desfășurare
întrecerile din cadrul fazei regio

nale a campionatului republican de 
oină pe anul 1961 se află în plină 
desfășurare. Unele comisii de specia
litate au și organizat această etapă.

DINAMO SĂSAR CAMPIOANA” 
REGIUNII MARAMUREȘ

Jocurile au fost găzduite de stadio
nul „23 August" din Tg. Lăpuș. Ea 
capătul a două zile de întreceri viu 
disputate echipa Dinamo Săsar a reu
șit să se califice în etapa superioară 
a campionatului, cîștigînd toate me
ciurile susținute in tur și retur cu for
mațiile Recolta Tg. Lăpuș și Iza 
Dragomirești. (V. Săsăranu — coresp. 
reg.).

SURPRIZA IN REGIUNEA 
PLOIEȘTI

Cunoscuta echipă Energia Obidiți 
care ani de zile s-a calificat în finala 
campionatului a fost scoasă din cursa 
pentru titlu. In cadrul fazei regionale 
a competiției desfășurată pe stadionul 
Metalul din Tîrgoviște. ea a fost în
trecută de echipa Petrolul Urlați. Iată 
de altfel clasamentul final : 1. Petrolul 
Urlați 24 p, 2. Energia Obidiți 22 p,
3. Minerul Șotînga 15 p, 4. Știința 
Văleni 10 p. Atitudinea antrenorului 
Bălan Manolache și a jucătorilor din 
Obidiți care au avut manifestări ne
sportive, a fost dezaprobată de publi
cul spectator. (Mișu Avanu—coresp.).

REGIUNEA IAȘI VA FI REPREZEN
TATA DE VICTORIA ANDRIEȘENI

I Echipele parti mante la faza regio
nală desfășurată in orașul Bîrlad au 

gînd săptăminal aproximativ 500 km. 
Insistăm mai ales asupra individuali
zării antrenamentelor pentru punerea 
în formă a cicliștilor și asupra omo
genizării echipei. Alergătorii își dau 
seama de importanța majoră pe care 
o prezintă participarea Ia această 
mare întrecere internațională organi
zată de țara noastră și fac eforturi 
deosebite pentru Îmbunătățirea pregă
tirii. Ultimul examen — după care 
vom putea alcătui echipa de 5 rutieri 
— este „Cursa Victoriei". Cu acest 
prilej, alergătorii din lotul R.P.R. 
vor concura in cadrul formațiilor de 
club. Vom urmări evoluția lor și, în 
funcție de comportarea pe care o vor 
avea, vom alcătui echipa".

s-au clasat: Elena Răducanu 8*/2, 
Renee Farcaș 8, Eleonora Gogilea și 
Natalia Iliescu 7*/2. Urmează în cla
samentul final : Domnița Sutiman 7, 
Magdalena Haidara (Arad) 6'/2, 
Aurora Batali și Ecaterina Stolnicu 
(Oradea) 6, Tereza Urzică (Vatra 
Dornei) și Virginia Steroiu 4'/2, Alice 
Stoian (Sibiu) și Constanța Chiper 
(Ploiești) 1.

Iată acum clasamentul grupei de 
la Satu Mare: Doina Mayer (Deva) 
11 (din 13), Gertrude Baumstark 
(Tim.) și Maria Desmireanu (Buc.) 
10, Suzana Makai (Or.) 9*/2, Elena 
Rădăcină (Buc.) 9, Sanda Voicu 
(Buc.) 8‘/2, Paraschiva Szilagyj 
(Tg. M.) 8, Zări Karibian (Buc.) și 
Emilia Chiș (Baia M.) 6'/2, Sofia 
Fila (Zalău) și Elisabeta Stoia (Bocșa) 
3*/2, Hilda Petri (Pl.) 2*/2, Veronica 
Liker (Sighet) 1V2, Elena Salay 
(Tim.) 1. '

...ȘI ÎNCEP cele masculine

Incepînd de sîmbătă, patru orașe 
ale țării vor fi gazdele penultimei 
faze a campionatului republican 
masculin, ediția 1961. La București, 
Ploiești, Iași și Lugoj se desfășoară 
semifinalele întrecerii care trebuie să 
desemneze pe noul campion al țării. 
In total și-au anunțat participarea 

64 de șahiști de categorii superioare.
In Capitală jocurile se vor desfă

șura în spațioasa sală a clubului 
Progresul. Din rîndul participanților 
în această grupă notăm pe dr. Tro- 
ianescu, V. Urseanu, D. Drimer, Em. 
Reicher, P. Voiculescu, Em. Crețu- 
lescu, V. Georgescu, A. Braunstein, 
Gh. Varabiescu. Primii patru clasați 
se califică pentru finală.

fost împărțite în două serii. Câștigă
toarele acestor serii, Victoria Andr&- 
șeni și Victoria din Bogdănești s-au 
întîlnit intr-un meci de baraj pentru 
desemnarea echipei campioane a regi
unii Iași. Au învins jucătorii din An- 
drieșeni cu scorul de 11—5 (tur) și 
8—1 (retur). (F. Panait — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI CONDUCE IN CAMPIONATUL REPUBLICAI 
DE REGULARITATE Șl REZISTENTĂ

(Urmare din pag. 1)

viei (Metalul „23 August") 25 puncte, 
10—13. Costache Florin (C.C.AJ, Va- 
siie Szabo (Dinamo), Paul Enescu 
(Metalul „23 August"), Gh. loniță 
(C.C.A.) 24 puncte etc.

Din cauza unei defectuoase jalonări 
a controlului orar de la Miercurea Ni- 
raj juriul a fost nevoit să-l anuleze. Mai 
mulți concurenți au Iăcut greșeli din 
cauza proastei semnalări a controlu
lui. Astfel, Gh. Ion a pierdut minute 
pentru a căuta masa arbitrilor, V. Sza
bo, M. Dănescu și alții au sosit mai 
devreme, iar C. Nedelcu n-a reușit să-l 
„descopere" și a trecut fără a viza car
netul de bord.

O comisie special formată a cer
cetat traseele din Capitală pentru a 
alcătui schița traseului primei etape 
pe circuit. Propunerea făcută de co
misie, care va fi luată în discuție 
peste puțin timp, este următoarea : 
festivitatea de deschidere pe stadionul 
„23 August", start tehnic de la poarta 
stadionului (spre Șos. Iancului), pe 
Bd. Marelui Stadion, capătid liniei 
de tramvai 13, la stînga pe Șos. lan- 
cului, la dreapta pe Șos. Mihai Bravu, 
în continuare pe Șos. Ștefan cel 
Mare și Bd. Ilie Pintilie, Piața Vic
toriei, Bd. I. V. Stalin, Piața Stalin, 
la stînga spre Arcul de Triumf, la 
dreapta spre Piața Scînteii, la dreapta 
spre Fîntîna Miorița, Aeroportul Bă- 
neasa, șoseaua București — Ploiești 
pînă la km 10,200, la dreapta spre 
poligonul Tunari, ocolirea rondoidui 
cu flori, înapoi spre Aeroportul Bă- 
neasa, Piața Scînteii, Arcul de Triumf, 
Șos. Kiseleff, Piața Victoriei, Calea 
Victoriei pînă la Casa Centrală a 
Armatei, la stînga spre Piața Uni
versității, Bd. Republicii, Bd. Mareșal 
Tolbtihin, la dreapta pe str. Matei 
Voevod, Șos. Mihai Bravu, la stînga 
pe str. Maior Coravu, stadionul „23 
August" (intrarea prin tunel, efectua
rea unui tur de pistă și ieșirea [ie 
celălalt tunel). Acest traseu măsoară 
31 km și va fi acoperit de trei ori în 
cazul cînd comisia și forurile de spe 
cialitate îl vor aproba.

Duminică și Inni

la ștrandul Tineretului

R.P. Romină—R.P. Polonă, la înot, 
sărituri și polo

Duminică și luni ștrandul Tineretu
lui din Capitală va găzdui întîlnirea 
internațională de natație dintre repre
zentativele țării noastre și R. P. Po
lone.

Oaspeții- și-au anunțat sosirea pen
tru astăzi, cînd urmează să se întîl
nească la București și cu grupul celoi 
care au participat la întrecerile Uni 
versiadei de la Sofia. înotătorii polo 
nezi deplasează un lot puternic dii 
care nu lipsesc cunoscuții Saiamo 
Klopotowski, Aluchna, Stankiewicz 
Kedzia, Werner, Bozena Cedro, Aliezi: 
Kleminska, Cristina Jagodzinska, Ma 
ria Komisarek.

împreună cu înotătorii polonezi d 
la Sofia vor sosi și reprezentanții țăr 
noastre Al. Popescu, D. Caminsch 
Sanda Iordan, Maria Both, Măriuca Rc 
taru, Gh. Banu, Emilia Negulescu c 
și toți ceilalți înotători romîni, part 
cipanți la Universiadă.

☆
Marți seara s-au înapoiat în țar 

tinerele înotătoare. Cristina Ba!aba> 
Zoe Reznicenco și Voichița Novac, cai 
au participat la’sfîrșitul săptămînii tr 
cute la concursul tinerelor sperau 
olimpice, desfășurat la Viena. Dint 
ele, cea mai bine s-a clasat Zoe Re 
nicenco, care a ocupat locul 5 în I 
nala probei 100 m bras cu timpul < 
1:28,8. In aceeași probă, Voichița N 
vac n-a realizat decit 1:32,0 și nu s 
clasat în finală. In sfîrșit, obținînd 
șaselea timp (1:11,9) în seriile prot 
100 m liber, Cristina Balaban a oc 
pat doar locul 8 în finală, cu timp 
de 1:12,9.

Clasamentul pe echipe după pri 
etapă arată astfel: 1. DINA/1
BUCUREȘTI I — 0 puncte penalize 
117 puncte auxiliare: 2. Metalul 
August" — 0 p. p., 102 p. a.; 3. 
namo București II — 0 p. p., 99 p.
4. Casa Centrală a Armatei 0 p. 
96 p. a.

Miercuri alergătorii au parcurs < 
pa a Il-a, Miercurea Ciuc — La 
Roșu. Joi se va efectua ruta Lacul 
șu — Bicazul Ardelean — Putna 
Tulglieș — Borsec sat — Toplița — 
ghin — Tg. Mureș (193 km), far vii 
se va merge pe același traseu însă 
la Tg. Mureș la Lacul Roșu.



Ce se întîmplă cu echipa .c. 2• •

Iubitorii fotbalului și numeroșii sim- 
patizanți ai echipei C.C.A. sînt, pe bună 
dreptate, surprinși de ultimele evoluții 
ale formației noastre campioane. Ei nu 
pot privi cu indiferență comportarea 
necorespunzătoare din timpul din urmă 
a acestei echipe fruntașe a fotbalului 
nostru, care de alitea ori a realizat 
jocuri de calitate, obținîrtd numeroase 
rezultate de prestigiu atît în întîlnirilc 
interne, cît și în cele internaționale.

Ani de-a rîndul. activitatea echipei 
C.C.A. și, în general, a întregului club. 
Casa Centrala a Armatei a fost urmărită 
cu deosebită simpatie și dragoste, deoa
rece sportivii militari au contribuit prin 
rezultatele lor valoroase la creșterea 
prestigiului sportiv al țării și, mai ales, 
pentru faptul că ci reprezintă armata 
noastră populară, care stă neclintit de 
strajă în apărarea păcii, a patriei și a 
cuceririlor revoluționare ale poporului 
nostru muncitor.

De nenumărate ori campioană a țării 
și cîștigătoare a Cupei R.P.K., echipa 
de vOtbal C.C.A. este formația care a 
învins cu 5—1 pe Lut on Town la Bucu
rești și cu 4—3 în Anglia, este echipa 
care a întrecut net redutabilul ,,11 “ 
iugoslav Beogradski. atît 1a București 
(3—1) cît și la Belgrad (1— 1). De a- 
semenea, C.C.A. este echipa care a dat 
cu regularitate coi mai mulți jucători 
reprezentativelor țării. Aproape toți ju
cătorii C.C.A.-ului sînt internaționali, 
nouă dintre ei au obținut titlul de cinste 
de maestru al sportului (Voinescu, 
Toma, Zavoda 11, Ivănescu, Bone, Apol- 
zan. Constantin, Alexandrescu și Tă
tarii), iar alți trei (CacoVcanu, jene’, 
și Raksi) și-au îndeplinit anul acesta 
norma de maestru al sportului.

Așa stînd lucrurile, astăzi, cînd a- 
ceeași echipă cu aceiași jucători — 
bneurîndu-se de toate condițiile asigurate 
mișcării sportive de către partid și gu
vern, de regimul nostru democrat-popu
lar — se prezintă în fața maselor de 
oameni ai muncii care au îndrăgit fot
balul, cu comportări și rezultate nesatis
făcătoare în meciurile internaționale și 
în campionat (1—3 cu Racing Club 
Paris sau 2—6 cu Petrolul. ca să le 
cităm pe cele mai elocvente) este fireas
că întrebarea generală : ce.se întîmplă 
cu această echipă, care multă vreme a 
îneîntat și și-a cîștigat prețuirea pu- 
l',':«e<ilui spectator prin joc de calitate 
și rezultate de .prestigiu ?

Căror cauze se datorează această 
comportare ? .

Analizînd activitatea din ultimul timp 
a echipei C^C.A. și pe baza constatări
lor făcute de federație în urma unor 
controale la antrenamente am ajuns la 
concluzia că nu este vorba dc nimic 
întîmplător, ci de cauze profunde, de 
natură organizatorică, tehnică și mora
lă, care nu puteau decît să ducă la si
tuația actuală, de ncconccput la o echipă 
campioană, formată din maeștri ai spor
tului, din internaționali repu tați.

In primul rînd trebuie să arătăm că 
succesul echipei C.C.A. în ultimele două 
campionate în loc să constituie un în
demn pentru jucători, antrenor și con
ducerea secției de ’fotbal' do a-și mobi
liza toate forțele pentru noul sezon, în 
care sînt programate și meciuri 
internaționale, a dus la o stare de 
autoinulțumire, la o înfumurare care 
s-a manifestat printr-o atitudine de 
delăsare față de munca de instrui
re. După meciul cu Dinamo București, 
care le-a asigurat astfel titlul de cam
pioni. jucătorii de la C.C.A. au... săr
bătorit mai mult decît sc cuvenea a- 
ccastă victorie, lăsînd baltă orice preo
cupare față de pregătirea personală. 
Faptul era cu atît mai grav cu cît e- 
chipa C.C.A. se afla cu 5 zile înaintea 
unui important meci internațional cu o 
formație de valoare europeană. Ț.D.N.A. 
Sofia. însăși conducerea secției de 
fotbal și antrenorul Șt. Onisie s-au lă
sat cuprinși de această amețeală de pe 
urma succesului și uitîndu-și atribuțiile, 
au permis jucătorilor să facă ce vor, 
să intre într-un repaus absolut. Intr- 
adevăr, între 4 și 1.9 iulie jucătorii de 
Ia C.C.A. parcă au uitat că sînt fotba
liști, că-i așteaptă un campionat i>oate
și mai greu decît cel precedent.
Desigur, nimeni nu sc gîndește
să le conteste jucătorilor drep
tul Ia odihnă după eforturile depuse de-a 
lungul campionatului și în special în 
finalul lui, cînd s-a decis soarta titlu
lui. Dar, concediul unui sportiv este 
o odihnă activă, în cursul căruia are 
datoria să se îngrijească dc pregătirea 
sa și de respectarea regulilor de viață 
sportivă. Ceea ce fotbaliștii echipei 
C.C.A. nu au făcut și acest lucru s-a 
oglindit în potențialul fizic scăzut cu 
care au început campionatul.

Dar și după zilele de concediu, de 
data aceasta în plină perioadă de pre
gătire a noului sezon, s-a constatat a- 
ceeași lipsă de preocupare și răspundere 
atît din partea conducerii secției și an
trenorului, cît și din partea jucătorilor.

Analizîndu-se documentele de plani
ficare prezentate de antrenorul echipei

C.C.A. s-a constatat că. în general, ele 
nu satisfăceau din punct de vedere al 
gradării antrenamentelor, al numărului 
și intensității lor. Lucrul s-a adeverii și 
în practică. Din controalele făcute de 
federație prin antrenorii delegați să ur
mărească antrenamentele echipei C.C.A. 
în perioada dinaintea campionatului a 
rezultat ca profilul antrenamentelor a 
fost departe de a corespunde îndrumă
rilor dale dc colegiul central, ele nu 
s-au desfășurat în condiții cît mai a- 
propiale de joc, mai ales ca ritm și e- 
fort maxim. Din acest motiv. înainte de 
meciul cu Racing Club Paris nu toți 
jucătorii erau pregătiți și aceasta s-a 
văzui din desfășurarea partidei. în care 
echipa noastră campioană a avut o com
portare ce a nemulțumit profund. In 
săptămîna meciului cu Ț.D.N.A., care a 
urmat, erau planificate patru antrena
mente. dar s-au ținut numai trei ! In 
general, aceste antrenamente' s-au ținut 
într-o atmosferă de blazare. .A lipsit 
acea mobilizare a întregii secții de fot
bal pentru activitatea necesară începe
rii campionatului și pentru aducerea e- 
chipei în forma cea mai bună în ve
derea viitoarelor întîlniri interne și in
terna ți ou a Ic.

De modul necorespunzător în care s-au 
desfășurat antrenamentele echipei C.C.A. 
se fac vinovați conducătorii secției, an
trenorul principal al echipei. Șt. Onisie 
și jucătorii.

Conducerea secției de fotbal a dovedit 
lipsă de autoritate și exigență față de 
activitatea proprie și față de cea a an
trenorului și jucătorilor, n-a privit cu 
simț de răspundere obligațiile ce reve
neau unei echipe campioane, a 
scăpat din mii ni echipa. Ea nu a luai 
măsuri și nu a combătui anumite ma
nifestări nesănătoase în rîndurile jucă 
lorilor, (punerea de condiții, cereri ne- 
juslificalc, ambiții și capricii de iot 
felul), (“a nu a luat măsuri și nici nu 
s-a preocupat suficient ca să imprime 
în rîndurile jucătorilor o profundă edu
cație cetățenească, o și mai sporită 
dragoste fală de culorile clubului. 
De asemenea. conducerea secției — 
și o dală cu ea și antrenorul Șt. 
Onisie — au permis un cras liberalism 
al jucătorilor la antrenamente, au tolerat 
tot felul de mofturi, au acceptat pre
textele medicale la care recurgeau unii 
jucători pentru a se sustrage de la 
antrenamente sau pentru a face din ele 
o simplă distracție (uneori cu avizul 
binevoitor al doctorului N. Stănescu).

Antrenorul Ștefan Onisie, care ca ju
cător a fost exemplu de disciplină la 
antrenamente și în meciuri, nu a reușit 
să imprime această conduită jucătorilor 
pe care-i pregătește. El nu are autori
tate față dc jucători, este tolerant față 
de abaterile și indisciplina lor la antre
namente și în viața particulară, 
într-un cuvînt, sc tîrășțe în coada 
echipai. De multe ori, în loc să 
Combată anumite pretenții nejuslif iesle 
și exagerate ale jucătorilor, antrenorul 
Șt. Onisie sc face ecoul acestor revendi
cări. El, ca și conducerea secției de 
fotbal, nu au solicitat sprijinul federa
ției în momentele dificile "șt nu au strut 
să folosească ca ajutor în muncă pre
zența antrenorilor federației la antre
namente ; dimnotrivă, nu au privit cu 
ochi buni venirea acestor antrenori.

Foarte multe aspecte negative ne ofe
ră în general atitudinea jucătorilor. 
Toate pornesc de la lipsa lor de mo
destie și de spirit autocritic, dc la în- 
gîmfarea de care s-au lăsat cuprinși 
(Constantin, Raksi ctc.). Ei se consideră 
atotștiutori și nu mai au nevoie de sfatu
rile și îndrumările nimănui. Jucătorii pun 
prea mare preț pe ceea ce știu, pe ma
turitatea și experiența lor, uitîiul că în 
sport, ca și în celelalte domenii, ai me
reu de învățat lucruri noi, care deschid 
calea spre noi progrese. Și, dacă în mo
mentul de față echipa C.C.A. nu are
pregătirea corespunzătoare, aceasta este 
și urmarea unei mentalități greșite a 
jucătorilor, care pretind că ei știu mai 
bine ca oricine, cît și cum să sc antrene
ze. Simțind slăbiciunile și ezitările con
ducerii secției și ale antrenorului, fot
baliștii de la C.C.A. merg pînă acolo în-
cît impun antrenorului condițiile de an
trenament și chiar... formația pentru
meci. In ceea ce privește spiritul auto
critic, acesta 
vîrșire. Unii 
deră atît de

lipsește cu desă- 
jucători se consi- 
„mari” îneît sînt mai

presus de orice critică, pe care, de alt
fel, o resping din capul locului. Ei nu 
țin seama de observațiile care se fac
în presă, ci se ridică împotriva lor, se 
supără, protestează (Alexandrescu, Con
stantin, Zavoda, dc pildă).

Una din marile lipsuri ale echipei

C.C.A. este aceea că nu a 
cupare sistematică pentru 
pregătirea cadrelor tinere, 
nici un climat favorabil pentru aceasta.-r 
Unii jucători virslnici — sțăpîniți învăț 
de o mentalitate retrogradă — nu au pri-X 
vit cu ochi buni apariția unui nume nouT 
în prima echipă. Greu de tot promovear.ăl 
elementele tinere și mai greu încă reu-Ț 
șese să sc mențină din cauza unor ,,se-T 
natori de drept”. Dc aceea unii jucători-4- 
tineri au și plecat. Un exemplu scmni-T 
ficativ îl constituie jucătorul Matei, uni 
fost junior al C.C.A.-ului, care a ăjunsT 
să fie apreciat dc fosta lui ecltipă abia^ __
după ce a jucat și s-a remarcat în altă-f- 
parte (C.S.M.S. lari).. ț Partidele dc categorie B

Enunierîud deficiențele din muncaVlni^a astfel : 
secției de fotbal, trebuie sa arătăm că_
ele ar fi putut fi evitate dacă conducereaI 
clubului C.C.A. ar fi privit cp mai mull^ 
simț dc răspundere activitatea eebipei-f- *
campioane, dacă ar fi exercitat la timpT Olli 1 
un control riguros, nclăsînd ca lucrurilcl 
să meargă de la sine. 't'

Fără îndoia’ă. nici federația de fotba’I 
nu a făcut totul. Ea s-a mulțumit cu-, 
organizarea controlului la antrenamente- 
le echipei C.C.A. și cu constatările fă-’*

nvut o preo- 
creșterea și 

Nu a existat
Cele două pasionante întîlniri din 

categoria A programate duminică in 
București se vor disputa în cuplaj pe 
stadionul „23 
rul program :

Ora 15.15:
Ora 17.00:
Meciurile de tineret vor.iorma obiec

tul unui alt cuplaj, care va avea 
duminică dimineață în Giulești :

Ora 0. : C.C.A. — Progresul
Ora 10.45: Rapid — Dinamo.

! se vor dis-

August", după următo-

C.C.A. — Progresul 
Rapid — Dinamo.

, rezultate

loc

din 
din 
dis-

Dinamo Obor — C.F.R. Roșiori, 
sîmbătă la ora 17 pe stadionul ’ Re
publicii.

Știința București — C.S.M. Mediaș, 
duminică ia ora 10 pe terenul Victoria 
(C.A.M.).

— La cererea clubului A.E.K. 
țAtena, meciul său cu Steagul roșu 

cadrul turneului balcanic se va
---- -  ---- ... .. pută la 10 septembrie in ioc de 7 

cute, fără însă să intervină cii prompti-^.septembrie, cum fusese programat ini- 
‘ îtial- Partida va avea loc la Brașov. 

Ar ț — Biletele pentru cuplajul de dttmi-
^nică de la „23 August" s-au pus in 

așadar, unele cauze care au_dus|vfnzare |a rase|e obișnuite
4- — Intr-un meci amical disputat luni
4.1a Ig. Jiu, echipa Dinamo Pitești a 
Țfost întrecută cu 3-2 (1-0) de selecțio- 
Țnata orașului, după un joc foarte fru- 
Imos, apreciat de cei 4000 de specta- 
ț tori. Au marcat:

tudine, luînd măsurile care sc impuneau.

Iată. ;
la comportarea cu totul nesatisfăcăl<»a-♦- 
re din ultima vreme a echipei C.C.A. 1 
U.C.F.S. va trebui să întreprindă ac-4- 
țiuni hotărîte pe linia lichidării defi-T 
ciențelor în activitatea secției de fotbalI 
a clubului sportiv militar, acțiuni carey 
să ducă la îmbunată |irea muncii secției,L.
la creșterea calitativă a fotbalului îuțtori. Ati marcat: Condeescu, Branga 
cadrul clubului C.C.A, Este evi-tși Cernăianu (Tg. Jiu), Cornea nu
dent că lucrurile nu —: ---- T-- -
nua astfel, că această 
a fotbalului nostru, cu 
pe care se poate conta 
chipelor reprezentative, 
o cotitură radicală. în care să se angro--f- 
neze deopotrivă conducerea secției, an-’t’ 
ttenorii și jucătorii. In această privin--^ 
ță. sarcini deosebite revin și conducerii’? 
clubului C.C.A.. care dacă nu a intervenit J 
cu fermitate pînă acum, o poate faee> 
de azi înainte, pentru ca echipa de iot 
ba] să se prezinte în fața maselor jeț- 
spectatori bine pregătită, la nivelul sar-J 
cinilor,ce-i revin. Publicul nostru spec-ț De dl|min!câ va j ;

ator este îndreptățit să ceară ca .-eh,,..- |competițic care stirnește atîta 
iionQfft* rirf» Imitai T • î 'i-i>*rjttt-ț printre iubitorii fotbalului: ca mp ion a- 

Țiul categoriei B. Pregălirile echipelor 
s.au intensificat în ulii- 

i mul timp. Majoritatea lor și-au ve- 
................  po

iată

fotbalului
Este

utai pot eonii- jHatagian (Dinamo). (Gh. FomNes-
echipă îruntașkT »jucători valoroșii™- COreșp).

în activitatea e-
trebuie să facă

Arbitrii meciurilor de duminică 
din categoria A și la tineret
Metalul Tirgoviște 

cău: A. Bentu, P. 
D. Russu — București 
N. Moroianu, C. Dragu 
gliei — Ploiești).

Știința Timișoara — 
Mataizer, I. Șerbănescu 
roase — Craiova (la tineret: L. Fe- 
renezi — Timișoara. I. David — Lu
goj și I. Bucur — Caransebeș).

c. c. a. — r • “ -
Em. Martin și Gh. Năstase I 
rești (la tineret: T. Burlan, 
tantin și I. Boșnegeanu 
rești).

Jiul Petroșani — Știința 
Pirvu, V. Dumitrescu și M. 
București (la tineret: Fr. 
Ostaficiu. I. Dobrin

St. roșu — Dinamo Pitești : A. 
Galambos -— Al. Nuty și G. Farcaș 
— B. Mare (la tineret): I. Constantin, 
I. Bădica și F. Heiuș — Brașov).

Petrolul — Minerul : M. Rotaru, 
M. Grădinaru și C. Alexandru — lași 
(la tineret: P. Malița, Gh. Comă- 
nescu și N. Cursaru — Ploiești).

Rapid — Dinamo București: M. 
Cruțescu, Dumitrescu Budești și N. 
Mihăilescu — București (la tineret: 
V. Pădureanu, St Ene, St. Stanică — 
Buc.).

— Dinamo Ba-
Costaudatos și 

(la tineret: 
și C. Den-

UT A : St 
și N. Mogo-

Progresul : M. Popa,
Bucu-
Cons-
Bucu-

M.

Cluj: Al.
Popescu— 
Barna, M.

Petroșani),
Dinamo Pitești:

începe 
campionatul categoriei B

Pregătirile echipelor participante —
duminică va începe și

le noastre de fotbal să-și ridice activita
tea la nivelul realizărilor înfăptuite de 
regimul nost™ democrat-popular ««‘Iparticipante s-au intensificat în' 
te domeniile de activitate, la niveiul4.rni1|j. ... j . . TiTlul timp, jvid iui ixinea icji si-aticond.ț.dor create de pariul ș, șuvem+rificat s(adilJl de antrenament și 
mișcării noastre sportive, la mve'ul la^cîh?1î+SKU îri *
care s-au ridicat o serie întreagă de dis-^ 
cipline sportive în care am obținut și. 
obținem succese de* răsunet interna
țional.

Lipsurile de mai sus din munca 
instruire și du educație de la C C.A., 
și urmările acestor lipsuri trebuie 
dea de gîndit și altor echipe de fotbal ' 
zKsemenea situații nu trebuie să se mai- 
ivească în ■activitatea' nici unei echipe. 
Dimpotrivă, privind cu toată, seriozita
tea și exigența procesul * instructiv-edu-- 
cativ, cmi ducătorii secțiilor de fotbal,' 
antrenorii și. bineînțeles, jucătorii vot 
putea obține rezultate din ce în ce mai' 
bune pe linia planului de măsuri 
rat pentru ridicarea calitativă a 
lului nostru.

Ne exprimăm convingerea că 
rile se vor îndrepta cît de curîrid în ca-- 
drul secției dc fotbal C.C.A. Cadrele’ 
de bază ale clubului, analizînd cu multă, 
răspundere lipsurile, vor reuși, desigur,- 
să schimbe actuala stare de lucruri, să’ 
ridice activitatea secției de fotbal la’ 
nivelul secțiilor fruntașe al 
să sădească în inimile jucătorilor exem . 
piui mobilizator al militarilor forțelor 
noastre armate populare, care își desă- 
vîrșesc cu însuflețire, pasiune și dra
goste, zi de zi, pregătirea lor de luptă și 
politică.

a doua 
interes

'Isibilitățiîe in meciuri amicale.
.Îcîteva din rezultatele partidelor amicale 

disputate duminică :
; • C.S.A1. MEDIAȘ — C.S.M. SIBIU
2—3 (2—2). Joc viu disputat Au 
Tnarcat : Staudt (miri. 15 și 17), res- 
•pectiv Popa (min. 38), Cherciu (min. 
39) și Recer (min. 88). (Dau Vintiiă, 
^coresp.). .

• MUREȘUL TG. MUREȘ — CH1- 
ipe-ț.MIA FAGĂRAȘ 3-M) (1—0). Cele trei 
;']a’^-puncte ale meciului au fost înscrise

;de Nagy II (min. 20), Hajdu (min. 
.63) și Sqlyom (min. 88). (I. Păuș, 
■coresp.).
I • ARIEȘUL TURDA — I.R.A. TG. 
-MUREȘ 7—2 (2—0). Oaspeții au 
jucat slab. Au marcat: Pîrvuleț (min. 
-15; 52 și 69), Băluțiu (min. 8 și 46), 
;Huszar (min. 59) și Găbudeanu (min. 
.88), respectiv Vegh (min. 63) și An
derson (min. 85). (I. Pafaki, coresp.). 

: • C.F.R. ARAD — CRIȘUL
ORADEA 0-0.

• U.V.A.-A.M.E.F.A. ARAD — 1N- 
-DAGRARA ARAD 7—0 (3—0)

i "TTi '"± • C S M- BAIA MARE — DINAMO
c cu 11 u1’Țsă'-AR 4—1 (2—I). Punctele au fost 

- înscrise de Trifu (min. 5 și 38), Toma 
(min. 57) și Vlad (min. 67), respec
tiv Vadas (min. 40). Cele două echipe 
s-au mai întîlnit și cu trei zile înainte, 
victoria revenind cu 2—0 (2—0) tot 
C.S.M.-ului. Au marcat Trifu și Toma. 
(V. Săsăranu, coresp. reg ).

de- 
ca
să-

elabo- 
fotba-

lucru-

• C.S.M.S. IAȘI - DINAMO SU
CEAVA 3—0 (1—0). Fotbaliștii ieșeni 
(cu trei juniori în echipă, Danileț, 
Teodosiu și C. Popescu) au făcut un 
joc bun. Au marcat: Voica (2) și Da
nileț. Formația: Florea - Scarlat, Mo- 
țoc (Foaie). Dragomirescu (Aur) — 
Alexandrescu (V. Popescu), Don — 
Teodosiu, Avasilichioaie (C. Popescul 
Voica, Danileț, Aii (Avasilichioaie). 
(Gh. Vasiliu și E. Ursu, coresp.).

• FARUL CONSTANȚA - ȘTI
INȚA GALAȚI 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost inscris de Mănescu.

• S.N.M. CONSTANȚA - ANCORA 
CONSTANȚA . 3-4 (1-2).

• A.S.A. CRIȘUL ORADEA T- 
C.C.A. (tineret) 3—4 (2—3). Întărită 
cu Jenei și Raksi, echipa de tineret 
C.C.A. a obținut victoria prin golu
rile înscrise de. Nanii, Stănoaia, Raksi 
și Donciu. Pentru gazde 
Pop, Baghi și Meszaros.

• DINAMO GALATI 
BRĂILA 2—2 (0—1). Joc 
mediocră. Echipa gazdă a
Au marcat: Dudaș și Vasilache (auto
gol) pentru Dinamo, Coman și Pe
trescu pentru brăileni. (Gh. Arsenic 
coresp).

® CARPAȚI SINAIA — CARAI- 
MANUL BUȘTENI 1 — 1 (0—0). Punc
tele au fost înscrise de Focșeneanu 
pentru Carpați și Sindilă pentru Ca- 
raimanul. (V. Zbarcea și M. Bolta, 
coresp).

au marcat

C.S.M. 
facturăde 

jucat slab.

Concursul Pronosport nr. 36 din 3 
septembrie se anunță pasionant. Și 
iată de ce. Etapa de duminică cu
prinde nu mai puțin de 4 meciuri, care 
sînt adevărate derbiuri. în București, 
iubitorii fotbalului vor putea viziona 
două întîlniri de mare atracție: 
GC.A. — Progresul și Rapid — Di
namo București. Și este știut că, de 
fiecare dată, meciurile dintre aceste 
formații bucureștene au prezentat un 
interes deosebit, lată, așadar, că și 
pentru participanții la concursul Pro
nosport de duminică 3 septembrie 
cuplajul din Capitală constituie „capul 
de afiș".

De asemenea, în provincie au loc două 
veritabile derbiuri: la Timișoara, Ști
ința cu U.T.A. și la Pașcani, C.F.R. 
din localitate cu C.S M.S. Iași. Deci, 
alte două întîlniri de mare interes 
pentru cei care vor completa buleti
nele ia etapa de duminică.

©•onosDort
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCU
RAREA BULETINELOR ABONA

MENT PRONOEXPRES

In aceste patru meciuri lupta spor
tivă este deschisă și orice rezultat 
este posibil. De aci. surprize și, ca o 
urmare firească, premii importante, 
lată, pe scurt, perspectivele etapei de 
duminică.

V-ATI PROCURAT BULETINELE 
ABONAMENT PRONOEXPRES PE 

LUNA SEPTEMBRIE?
Pronoexpres, un joc simplu și la 

indemîna oricui. Dar și mai simplu 
este să completați un butelii) abona

ment, care vă dă posibilitatea să par-> 
ticipați la toate concursul iie Pronoex
pres dintr-o lună, cu aceleași nume
re. Plata premiilor se face la domi
ciliu, prin mandat poștal. Atențiune! 
Mai sînt cîteva zile în care vă puteți 
procuxa buletine abonament pe luna 
septembrie. Buletinele se găsesc de 
vînzare la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, oficiile P.T.T.R. și factorii 
poștali.

La tragerea Pronoexpres din 30 au
gust 1961 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

26 49 17 39 23 18
numere de rezervă : 44 46
Fond de premii :577.074 lei.
Tragerea următoare va avea loc îiî 

București la 6 septembrie.
Rubrică redactată de Loto-Prqnospori,



R. P. Pomina
dl

clasamentul general 
la Solia

S-a weheiat turneul
jaloneze de volei

(Urmare din pag. 1) 4:21,4... 6. R.P. Romînă
femei: 1.

spera 
dalie.

„Po

ca Sanda să ne aducă o me-

„, „ mestata 1” a răsunat glasul 
starterului și apoi pocnetul pistolului
a c____
înotătoare.

eliberat din încordare pe cele 8 
Sanda se află printre 

primele. încurajările băieților de la 
polo, ale celorlalți înotători, ale scri- 
merilor și baschetbaliștilor, au izbuc
nit de îndată. „Hai Sanda 1 . Peretele 
de întoarcere este atins de ea cu 
puțin în urma sovieticei Kovalenko 
(41,8). Pe a doua lungime de bazin 
revine însă puternic englezoaica 
Gosden, care ajunge la nivelul îno- 

' tătoarci sovietice. Sanda e a treia, 
i cu 2 metri în urma lor (100 m: 1:28,7), 
jla 150 de metri (2:15,6) ea se află 
doar ia un metru de ele și se părea 

Ică această ordine nu va mai putea 
jfi modificată pînă la sosire. Dar, cu 
125 de metri înaintea sosirii, Sanda 
î Iordan își ajunge adversarele și^prin- 
I tr-uri finis impresionant le depășește 
clar. Victorie I Ura ! Bluzele de tre
ning ale băieților zboară prin aer.

i Ura lele galeriei noastre întrec în in
tensitate pe cele ale tribunei. Antre
norii Korcek și Frîncu sînt pur și 
simplu copleșiți.

Bravo Sanda 1
„Este excelentă 

mi-a spus Michel 
special al ziarului , ■ ■ .
Păcat că acest bazin care face valuri 
nu i-a permis să obțină un rezultat 
și mai bun".

Oricum, țin să subliniez faptul că 
rezultatul Sandei Iordan este doar 
la 0,4 sec de recordul mondial uni
versitar al probei, deținut de 
zoaica Gosden.

AAarți dimineață, în aceiași 
săritorul romîn Gheorghe Banu 
cerit și a doua medalie de

însă puternic englezoaica
I Sanda e a treia,

inotătoarea dv., 
Claire, trimisul 

parizian TEquipe.

engie-

bazin, 
a cu- 

yl „ ___  _________ bronz,
ocupînd locul III la trambulină. Este 
'desigur un frumos succes pentru acest 
'talentat săritor.

Și tot in acest bazin poliștii noștri 
au repurtat 

ffața echipei 
1 (3—0, 3—0, 
permanență, 
au avut in , . .

i nu le-au lăsat adversarilor 
clipă de răgaz. In felul acesta ei au 
marcat gol după gol (2 chiar cînd 
erau î~ -------
înscris
2, Culineac, Kroner, 
Chirvăsuță cîte 1.

Baschetbalistele nu 
i în partida cu Turcia 
comod cu 108—34 

' marcat: Jujescu 7, 
•Gheorghe 10 și Simon 
I Predescu 23, Romfeld 
j Cherciov 4, Niculescu 
I și Marian 10.

In turneul pentru 
echipa masculină

‘învins
La volei,

o victorie categorică în 
R.P. Bulgaria cu 10—1 
2—1, 2—0). Inotînd în 

ei au „zburat" pe apă, 
permanență inițiativa și

1 . J---------- îl — .. njcj 0

în inferioritate numerică). Au 
; Szabo, Danciu și Firoiu cîte 

Marinescu și

au avut emoții 
și au cîștigat 
(50—17). '

Dumitrescu
5, Ivanovici
15, Krauss
4, Racoviță

Au
13,
4,
9,
4

meciul in ur- 
Chiriță, Wolf, 

Chinzeriuc.

de volei 
Dinamo, 

volei de

început afară, pe terenul 
din incinta velodromului 
cuplajul internațional de 
aseară s-a încheiat, din cauza ploii, 
în sala Dinamo. Cele două partide 
s-au terminat — ca și luni seara — 
cu victoria echipei feminine japo
neze Nikibo și a reprezentativei 
noastre masculine secunde.

Deosebit de valoroasă este victoria 
formației noastre masculine. Aceasta 
pentru că, în marea majoritate a tim
pului, pe teren au fost prezenți alți 
jucători decît cei care au obținut 
victoria luni seara, ceea ce dove
dește încă o dată omogenitatea lotului 
masculin și buna pregătire imprimată 
de prof. Victor Surugiu, antrenorul 
echipei. Astfel, reprezentativa noas-

Miercuri, în ultima întîlnire din pre
liminariile turneului de polo, reprezen
tativa studențească a țării noastre a 
învins echipa Japoniei cu 8-4 (2-1, 4-2, 
1-0, 1-1) prin punctele înscrise de 
Mărc.ulescu 3, Szabo 2, Marinescu 2 
și Danciu.

In semifinale la tenis masculin 
Iovancîci (R.P.F. Iugoslavia) a dis
pus de Ribeiro (Brazilia) cu 10-8, 6-2, 
6-4, iar Pilici (R. P. F. Iugoslavia) 
l-a învins pe Țiriac cu 9-7, 3-6, 7-5, 
6-1. Așteptam cu încredere această în
tîlnire, mai ales că Țiriac îl învinsese 
pe Pilici în cadrul recentei Balcaniade 
de la Zagreb. In primul set Pilici are 
5-2, dar Țiriac reface la 5-5 și ia con-

4:30,2;
U.R.S.S. 
universi- 

4:41,2;

4x100 m liber
4:39,5 (nou record mondial 
tar) ; ”
3. R.P. Polonă 4:52,2;

VOLEI, masculin : R.P. Polonă — 
Turcia 3—0; R.S. Cehoslovacă — 
Olanda 3—0; R.P. Bulgaria — Italia 
3—0; feminin : R.P.F. Iugoslavia — 
R.S. Cehoslovacă 3—1 1 (15—8, 15— 
12, 6—15, 15—11), U.R.S.S. — RP. 
Polonă 3—1.

Echipele masculine au miercuri zi 
de pauză, iar joi începe turneul final 
care se dispută între reprezentativele 
R.P. Romîne, R.S. Cehoslovace, R.P. 
Polone și R.P. Bulgaria. Echipa 
noastră joacă joi cu R.S. Cehoslovacă

2. R.S. Cehoslovacă
15-2, 17-15). 

atunci cînd echipa 
cu 6—2, meciul a 
cauza ploii. El a 

dar, conform regu-

tră secundă a început 
mătoarea alcătuire : 
Side, Schaffer, Dăbală,
Au mai fost folosiți Coste, Ganciu și
Grigorovici. Victoria a fost obținută 
cu 3-1 (18-16, 8-15,
în setul al doilea, 
noastră conducea 
fost întrerupt din 
continuat în sală,
lamentului, setul a fost reluat de la 
început. Acomodîndu-se mai repede 
cu noua situație, sportivii japonezi 
l-au cîștigat cu 15—8.

Așa cum era de așteptat, Nikibo 
Tokio a terminat învingătoare și al 
doilea meci disputat în compania Com
binatei divizionare feminine: 3—0
(7, 5, 7).

Olga Szabo, stingă, intr-unui din asalturile susținute întrecerile
pe echipe Foto : Romeo Vilara

Completări la un program internațional
Am anunțat cu cîtva timp în urmă 

programul internațional al voleibaliș
tilor și voleibalistelor noastre. Un pro
gram deosebit de bogat. Iată însă că 
trebuie să revenim asupra lui, pentru 
a anunța noi partide internaționale. 
Este vorba de turneul a două echipe 
de club care vor vizita țara noastră 
în a doua jumătate a lunii septem-

La 15 septembrie va disputa primul 
joc în țara noastră echipa feminină 
LEGIA VARȘOVIA. Începutul va fi 
făcut la Constanța. A doua echipă 
care ne va vizita, este formația mas
culină italiană CIAM VILLA IVOR',O 
Oaspeții vor juca la București, Galați 
și Ploiești.

FOTBAL PE GLOB
TORPEDO

locurile 9—16 
a țării noastre a 

Japonia cu 95—79 ( 42—33). 
reprezentativa masculină 

studențească a țării noastre a învins 
echipa Iranului cu 3—0 (0, 11, 2), 
iar cea feminină a susținut o partidă 
foarte dificilă în compania formației 
R.P Bulgaria. Drept să spun am 
fost dezamăgit de comportarea echipei 
noastre. Cti o apărare 
voleibalistele noastre au 
cu 0—3 (12, 9, 12). Se 
aceasta să fi contribuit 
partidelor anterioare, dar, 
așteptam mai mult de la ele.

Pe terenurile de tenis ale bazei 
studențești din Parcul Libertății spor
tivii noștri au susținut marți partide 
importante. Țiriac a jucat în sferturi 
de finală cu Pawlik (R.F.G.) pe care 
l-a învins cu 6—4, 6—2. în setul I 
Țiriac a avut serios de furcă, de
oarece adversarul său e un jucător 
foarte dîrz, cu lovituri sigure. Condus 
cu 1—3, Țiriac a luptat mult, a egalat 
la 4 și apoi și-a adjudecat setul. In 
al doilea nu a mai avut probleme.

IATA ACUM REZULTATE 
TEHNICE :

POLO : U.R.S.S. — Olanda 4—1 ; 
R.P Ungară — Japonia 10—3.

R.P.F Iugoslavia—Indonezia 13-0, 
R.P. Ungară—R.P. Bulgaria 6-2. Pen
tru turneul final s-au calificat repre
zentativele U.R.S.S., R.P.F. ’ 
via, R.P. Ungară și R.P. f

NATAȚIE : sărituri de 
lină : 1
2. Rozcnfcld (R.F.G.)
3. GHEORGHE BANU
ROAlfNA) 121,78 pt., 4. Radkins (An
glia) 101,15 pt. ; 1.500 m liber bărbați: 
1. Mc.Lahlail (Africa de Sud) 18:19,8 
(nou record mondial universitar) ; 
200 m bras femei: 1. SANDA IORDAN 
(R. P. ROMINA) 2:59,6; 2. Gosden 
(Anglia) 3:00,8; 3. “ '
(U.R.S.S.) 3:01,2; 4
(R.P. Polonă) 3:02,6;

penetra bilă, 
fost învinse 
poate ca la 
și oboseala
oricum, tot

Iugosla- 
ROMÎNA.
la trambu-

1. Tossa (Japonia) 138,89 pt., 
"" ~ — 128,24 pt,

(R. P.

Kovalenko 
Klcminska 

... 5. Marîcici
(R.P.F. iugoslavia) 3:03,7; 6. Pareva 
(R.P. Bulgaria) 3:01,9; 4x100 -ni
mixt bărbați: 1. Japonia 4:17,1 (nou 
record mondial universitar) ; 2. R.S 
Cehoslovacă 4:18,5; 3. U.R.S.S.

și vineri cu R.P. Bulgaria. Rezultatul 
de 3—1 obținut în fața voleibaliștilor 
polonezi în seriile de calificare con
tează în turneul final.

BASCHET, masculin: Turneul pen
tru locurile 1—8: R.P. Ungară — 
Izrael 72—46 (26—36 1), R.S. Ceho
slovacă — Italia 88—74, R.P. Bul
garia — R.P. Polonă
U.R.S.S.
Izrael 
ria — 
pentru 
Cuba 
R.F.G.
47, Olanda — Iran 84—67, R.F.G.— 
Iran 86—56, Turcia — Olanda 87—55; 
feminin: R.P.D. Coreeană — R.P. Po
lonă 71—56, R.P. Bulgaria — R.S. Ce
hoslovacă 65—45, U.R.S.S. — R.P. 
Ungară 74—48, R.S. Cehoslovacă —■ 
R.P. Romînă 71—59 ( 32—28). Au mar
cat pentru echipa noastră: Marian 6, 
Racoviță 14, Ivanovici 8, Niculescu 14, 
Krauss 6, Predescu 8, Simon 3. 
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 74—66, 
R.P. Polonă — Turcia 99—28.

TENIS. Finala Ia simplu femei a 
fost cîștigată de cehoslovaca Horci- 
kova, care a învins-o pe compatriota 
sa Strahova cu 3-6, 6-2, 6-2. In semi
finale la dublu mixt: Ridl, Drisaldi 
(Italia) —Mina Ilina, Țiriac 7—9, 6—2, 
6-3. Meciul a avut loc marți, a fost 
întrerupt și a continuat miercuri.

☆
Pe stadionul Vasil Levski încep joi 

întrecerile de atletism. La startul di
feritelor probe vor fi prezenți numeroși 
atleți de valoare în frunte cu record
manii mondiali Iolanda Balaș, Tamara 
Press, Irina Press, Elvira Ozolina, 
Tatiana Scelkanova. Valeri Brumei.

89—74, 
Brazilia 79—56, Brazilia— 

67—65 (30—36). R.P. Burn
ițai ia 74—54 (35—24) ; turneul 
locurile * ~
86—60 (58—32),
55—52, ~ ‘

9—16: R. P. Romînă—- 
Turcia —

Liban 83—Ctiba

ducerea cu 7-6. Are 40-15, dar în final 
pierde cu 7-9. Jucînd mai atent, în se
tul al doilea obține victoria cu 6-3. In 
al treilea conduce cu 4-1 și 40-15, 
este egalat însă la 4, se enervează la 
o decizie a arbitrului și pierde setul. 
In ultimul set nu a făcut decît simpla 
formalitate de a fi pe teren și a da 
înapoi mingile adversarului. Jucînd 
fără interes a pierdut categoric cu 1-6.

Un frumos succes au obținut la du
blu fete Mina Ilinia și Julieta Na- 
mian care au învins perechea Danda- 
Zmija (R. P. Polonă) cu 6-0, 6-4, ca- 
lificîndu-se pentru finală.

La spadă, Mureșanu și Poenaru au 
fost eliminați din al doilea tur.

La ora închiderii ediției se desfă
șoară finala la spadă. Conduce polo
nezul’ Gonsior cu 7 victorii.

SPARTAK MOSCOVA
4—3

Cu meciul Ț.S.K.A. — Avangard 
Harkov a început luni turneul final 
al campionatului de fotbal al U.R.S.S. 
Echipa militară a obținut victoria cu 
scorul de 1—0, prin golul înscris de 
Ambarțumian în cea de a doua repri
ză. Marți s-au desfășurat alte partide 
contînd pentru turneul final. Pe sta
dionul central V. I. Lenin din Mosco
va s-au întîlnit în meci derbi popu
larele echipe moscovite Torpedo și Spar
tak. După un meci viu disputat, cam
pioana U.R.S.S. a fost nevoită să ce
deze echipei Spartak cu 3—4. Dinamo 
Kiev a întrecut pe S.K.A. Rostov cu 
1—0, iar Spartak Erevan și Dinamo 
Tbilisi au terminat la egalitate: 1—1. 
Deși învinsă, Torpedo continuă să con
ducă în clasament cu 33 puncte, ur
mată de Ț.S.K.A. și Dinamo Kiev 
— cu cîte 31 p., Spartak Moscova 
27 p., Lokomotiv, Avangard și Dinamo 
Tbilisi — cu cîte 26 puncte.

RELUAREA CAMPIONATULUI 
R. I). GERMANE

etapă a returului camoiona- 
D. Germane s-a caracterizat 

luptă dîrză, iar echipele frun-

heit Dresda — Aufbaii Magdeburg 
1—3. Continuă să conducă Empor 
Rostock cu 21 puncte, urmată de Dy
namo Berlin și Vorwărts cu cite 20 p. 
T.D.N.A. A EGALAT IN ULTIMELE* 

MINUTE

Cea de a doua etapă a campionatu
lui R.P. Bulgaria s-a încheiat cu re
zultate normale, fără a se fi înregis
trat surprize spectaculoase. Numai că 
echipa campioană, Ț.D.N.A., a „scos" 
un rezultat de egalitate de-abia în ul
timele minute de joc; 1—1 cu Beroe. 
In celelalte partide au fost consemna
te următoarele rezultate: Slavia — 
Marek 4—1, Lokomotiv Sofia — Lo
komotiv Plovdiv 1—1, Spartak Plov
div — Levski 3—3, Dunav — Ciorno 
more 4—2, Spartak Varna — Spartak 
Pleven 1—0, Minior Dimitrovo — 
Botev Plovdiv 1 — 1. După două etape, 
Ț.D.N.A., Slavia, Levski și Minior au 
acumulat cite 3 puncte.

i

• LA ÎNTRECERILE sportive ale celei 
de a VlI-a ediții a Spartachiadei elevi
lor din U.R.S.S, care vor avea loc la 
Baku, vor participa peste 4.609 de elevi, 
caro se vor întrec© la 14 discipline. De 
reținut că sportivi renumiți ca Valerii 
Brumei, igor Ter-Ovanesian, surorile 
Tamara și Ilina Press, Tamara Liuhina 
și alții si-au făcut debutul sportiv în 
cadrul Spartachiadelor unionale ale e- 
levilor.
• PENTRU prima oară în istoria șa

hului chinez luna aceasta la Șanhai a 
fost organizat un turneu feminin. Pri
mul loc a fost ocupat de muncitoarea Su 
Fan-iun în vîrstă de 26 de ani, urmată 
de studenta Iu Pei-ciu care a împlinit 
abia 17 ani. Șahul, sport cunoscut încă 
în antichitate în China,- este de altfel 
foarte îndrăgit de locuitorii Șanhai-ului. 
La un turneu desfășurat recent s-a jucat 
concomitent la 150 de mese.

• CAMPIONUL olimpic în proba de 
săritură cu prăjina, americanul Don 
Bragg și-a încheiat cariera de jucător 
într-j echipă profesionistă de fotbal a- 
meiican înainte chiar de a o... începe. 
Intr adevăr, Bragg care a semnat un 
cont act cu o echipă din Dallas (statul 
Texas), a fost împiedicat de medic să 
iasă pe teren în urma unei infecții la 
ureche. Supărat, fostul atlet s-a urcat 
î î primul avion și s-a înapoiat acasă 
la Phi-ade phia. Deocamdată el a refu
zat să precizeze care-i sînt intențiile de 
viitor.

A LUAT SFÎRSIT 
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE TENIS DE CÎMP DE LA MOSCOVA
A luat sfîrșit turneul internațional 

de tenis de cîmp de la Moscova. In 
proba de simplu masculin victoria a 
revenit chilianului Rodriguez, care în 
finală l-a învins cu 0-6; 5-7; 6-3; 6-4; 
6-4 pe Leyus (U.R.S.S.). Proba de 
simplu feminin a fost cîștigată de 
Vera Puzejova (R.S. Cehoslovacă). 
Ea a învins în finală cu 5-7; 6-1; 6-1 
pe Dimitrieva (U.R.S.S.). Iată învin
gătorii celorlalte probe: dublu femei: 
Puzejova (R.S. Cehoslovacă), Johanes 
(R.D. " ................
Moser, 
mixt: 
slovacă).

Prima 
tului R. 
printr-o 
tașe au fost nevoite să se mulțumească 
cu meciuri nule. Astfel, liderul cla
samentului, Empor Rostock, a termi
nat la egalitate (2—2) cu Vorwărts 
Berlin, iar Aktivist Brieske (1—1) cu 
Rotation Leipzig. Alte rezultate: Mo
tor Jena — Dynamo Berlin 5—1, 
Wismut Karl Marx Stadt—Lokomo
tive Stendal 0—2, Lokomotive Leip
zig — Turbine Erfurt 5—3, Motor 
Zwickau — Chemie Halle 0—4, Ein-

Echipa de fotbal 
Lokomotiv Moscova 

va juca in țara noastră
Cunoscuta echipă sovietică de fotbal 

Lokomotiv din Moscova va susține la 
7, 10 și 13 septembrie trei meciuri în 
țara noastră. La 10 septembrie, Loko
motiv Moscova va întîlni la București 
pe Rapid. Ceilalți parteneri ai fot
baliștilor din Moscova nu au fost încă 
desemnați.

Finala campionatului mondial de juniori la șah

Germană): dublu masculin:
Lihaciov (U.R.S.S.); dublu 

Puzejova, Korda (R.S. Ceho-

30 (prin telefon). Turneul 
campionatului mondial de 

șah pentru juniori continuă la 
sub semnul unei lupte foarte 
date. Luni, clasamentul avea în 
un singur lider, pe campionul 
Fl. Gheorghiu. Aceasta în urma vic-

HAGA 
final al

Haga 
încor- 
frunte 
nostru

• ,,RAM1N încă un singur an la Ju
ventus și apoi mă înapoiez acasă* — a 
declarat în cadrul unui interviu acordat 
unor ziariști italieni cunoscutul fotbalist 
englez John Charles. După cum a spus 
el anul viitor se împlinesc cinci ani de 
cînd se află în străinătate. Charles s-a 
plâns de faptul că patronii clubului din 
Torino nu au vrut să-i acorde cîteva 
zile de concediu pe care le-a cerut, dar 
întrucât contractul său nu prevedea un 
asemenea drept, el nu a avut ce face...
• FEDERAȚIA de box din Filipino a 

suspendat pe viață doi boxeri ; campio
nul țării la categoria ușoară, Oscar Re
yes și fostul campion la categoria pană 
Little Cezar. Această hotărâre a fost 
luată în urma scandalului care a iz
bucnit cu prilejul desfășurării meciu
lui dintre cei doi pugiliști în cursul că
ruia a fost pus în joc titlul lui Cezar. 
Intr-adevăr, arbitrul a trebuit să o- 
prească întîlnirea în repriza a 8-a și 
să-i descalifice p? ambii adversari pen
tru „pasivitate". Un reprezentant al fe
derației a declarat ziariștilor: „Reyes 
și Cezar sînt fără îndoială complici, 
au vrut ca de Ia acest „număr de 
tracție« să încaseze numai bani dar 
și pumni...
• IUBITORII sportului 

Uniunii Sovietice au avut 
jul să-1 vadă ne Iurii Cesnokov într-o 
altă postură decît aceea obișnuită — 
căpitan al echipei reprezentative de vo-

Ei 
a- 
nu

din capitala 
recent prile-

lei a U.R.S.S. și jucător de bază al 
formației Ț.S.K.Ă. Iurii Cesnokov a a- 
părut totuși pe terenul de volei dar 
ca... arbitru. El a condus întîlnirea din
tre selecționatele R.S.F.S.R. și R.S.S. 
Moldovenești din cadrul Spartachiadei 
sindicale unionale, achitîndu-se foarte 
bine de misiunea sa. Și e foarte firesc 
lucrul acesta, dacă ținem seama 
faptul că Iurii Cesnokov este unul 
tre cei mai buni jucători dd volei 
U.R.S.S.

• LA 
toarea ediție a 
de scrimă să 
Aires. în 1962. 
viitoare, după 
rația internațională și federația argen- 
tiniană.

O LA TURNEUL final al campiona
tului mondial de fotbal vor fi distri
buite 18.000 de abonamente de intrare 
Ia toate meciurile. Dintre acestea, 
3000 vor fi rezervate țărilor europene.
• ÎNOTATOAREA subacvatică italia

nă Francesca Borra a stabilit un nou 
record mondial de adâncime, fără apa
rat de respirație. Luînd startul" în a- 
propierea orașului Genova ea a atins a- 
dîncimea de 25 metri, întrecînd cu 5 
metri vechiul record care era deținut 
de inotătoarea americană Joan Mac- 
kelly.

de 
din- 
din

vii-TORINO s-a stabilit ca 
campionatelor mondiale 
se dispute la Buenos 

Data va fl fixată luna 
tratativele dintre Fede-

toriei sale repurtate — în cel mai 
spectaculos stil — în fața scoțianului 
Kinmark, în timp ce fostul său egal, 
iugoslavul Parma, era învins de so
vieticul Kuindji. După 7 runde, 
ghiu totaliza deci 6’/2 puncte, 
punct mai mult decît Parma.

Din păcate, egalitatea avea 
restabilită a doua zi, cînd la 
său, Gheorghiu a pierdut în fața re
dutabilului Kuindji. Intr-o Siciliana, 
șahistul sovietic a lansat un puternic 
atac asupra rocadei negrului. Cam
pionul nostru s-a apărat foarte bine 
și putea chiar termina în avantaj, dar 
în criză de timp el a comis o gre
șeală care a decis partida după în
trerupere. Parma a cîștigat în fața 
lui Nagy. Iată celelalte rezultate în
registrate : Vesterinen — Thomson 
1—0, Larusson — Nagy 1—0, Zui- 
dema — Pfleger 1—0 (runda 7-a); 
Vesterinen — Kinmark 1—0, Thom
son — Zuidema 0—1, Larusson ■— 
Gulbrandsen 0—1 (runda 8-a).

Clasamentul primilor, înaintea run-i 
dei a 9-a: Gheorghiu și Parma 6*/2', 
Kuindji și Zuidema 5[/2, Vesterinen 4.

La închiderea ediției ne-au parvenit 
rezultatele rundei a 9-a. Fl. Gheorghiu 
a întrerupt cu avantaj la Nagy, Parma 
l-a învins pe Larusson. Partida Veste
rinen — Kuindji s-a întrerupt în po
ziție egală. Joi Gheorghiu joacă cu 
Parma iar vineri, in ultima rundă, cu 
Larusson.

Gheor-
cii un

să fie 
rîndul
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