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R. P. Romine in R. P. Ungară

tUDAPESTA 1 — De la trimișii 
ciali Agerpres, C, Răducanu și Șt 
ii:
lăspunzînd invitației Comitetului 
itral al Partidului Muncircresc So- 
ist Ungar și a Guvernului Revoiu- 
lar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
1 septembrie a sosit Ia Budapesta 
igalia Comitetului Central al Parti- 
ui Muncitoresc Romin și a Gu- 
tiulul Republicii Populare Romîne, 
dusă de tovarășul Gheorghe Gheor- 
u-Dej, prim-secretar al C.C. al 
1.R , președintele Consiliului de 
t al R.P. Romîne. Din delegație fac 
te tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
nbru al Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., președintele Consiliului de 
tiștri, Emil Bodnăraș și Alexan- 
Mogtiioroș, membri ai Biroului Po- 

: al C.C. al P.M.R., vicepreședinți

ai Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanti, membru al C.C. ai P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul A- 
fac'erilor Externe. Din delegație face 
parte, de asemenea, tov. Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.M.R., am-
basadorul R.P. Romîne Ia Budapesta. 

In drum spre Republica Populară 
Ungară, delegația de partid și guver
namentală a R.P. Romîne, trecînd prin 
gările Arad și Curtici a fost 
salutată de conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, precum și 
de numeroși oameni ai muncii.

La ora 7 trenul special a sosit la 
punctul de frontieră Lokoshâza. Clă
direa gării era împodobită sărbăto
rește cu drapele roșii și ale celor două

(Continuare in pag. a 2-a)
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întrecerile Universiadei continuă

Echipa masculină de volei a R. P. Romîne— 
campioană mondială universitară

Mina Ilina și Julieta Namian au cucerit de asemenea medaliile de aur in proba de dublu

Aprobare deplină 
Declarației guvernului sovietic

In întreaga țară, oamenii muncii au luat cunoștință de Declarația 
;uvemului sovietic, document de imensă însemnătate internațională in 
upta pentru prevenirea unui nou război mondial.

Aprobmd și sprijinind deplin Declarația, sportivii patriei și-au 
xprimat și ei cu hotărîre adeziunea lor față de pasul just și necesar 
ntreprins de Uniunea Sovietică în unicul scop de a apăra pacea, munca 
odnică și creatoare, liniștea și fericirea popoarelor.

De Ia trimisul nostru special. 
In frumosul parc al Libertății, chiar 

în inima Sofiei, se găsesc amplasate 
cele mal multe din bazele sportive

sub pașii numeroșilor spectatori, care 
se îndreptau spre terenurile de tenis. 
In această zi erau programate întrece
rile finale. Din partea noastră, își cu
ceriseră dreptul de a ajunge în finală 
Mina Ilina și Julieta Namian, califi
cate la proba de dublu. Am fost cu 
toții să le vedem în ultima lor întîl- 
nire cu cuplul cehoslovac Horcikova- 
Strachova.

strîns pînă la 3—3, de unde cuplul ad->- 
vers se distanțează la 5—3. Un nou 
efort și este 4—5, dar setul revine te- 
nismanelor cehoslovace cu 6—4. In 
sfîrșit, setul decisiv. Fetele sînt puțin 
emoționate, dar zîmbesc cu încredere»,

ROMEO VI LARA |

0 RIPOSTĂ HOTĂRÎ IĂ Nimic să nu mai amenințe

ELHR1LOR DUȘMANILOR PĂCII! viitorul copiilor noștri!

11 număr printre sutele de mii de 
rtivi cărora regimul democrat-popu- 

creat condiții minunate de 
1, de muncă, de învățătură. In 
, luminoși de după Eliberare am 
at cursurile Institutului de Cui tu- 
Fizică, am ajuns asistent și apoi 
or universitar. Paralel am practi- 
•porlul meu preferat, luptele. în

mulții nostru popor care muncește 
îaf’*Iețire  pentru transpunerea în 

ă a istoricelor sarcini trasate de 
de al IlI-lea Congres al P.M.R., 

; desăvârșește construirea Socialiș
tii în patria noastră dragă, îi este 
isarfi pacea, pentru a-și putea făuri 
iață mereu mai bună.
■tă de ce îmi exprim totala mea 
dune fa|ă de Declarația guvernului 
etic publicată joi în presă. Im- 
antul document dă o ripostă bo
li uneltirilor dușmanilor păcii, ne 
liră încrederea nețărmurită că la- 
11 socialismului va putea zdrobi pe 
5 agresor.

VASCUL POPOVICI

Citind Declarația guvernului sovie
tic, am ințeles și mai mult hotărirea 
cu care marea țară a socialismului 
victorios apără cauza păcii, munca 
noastră pusă în slujba binelui și a 
progresului, liniștea căminelor noastre.

împreună cu tovarășele mele de 
muncă și sport, aprob din tot su
fletul acest document de mare în
semnătate pentru menținerea păcii.

Noi mamele dorim din toată inima 
ca nimic să nu mai amenințe viitorul 
copiilor noștri, să le putem asigura 
o viață cît mai frumoasă, cît mai fe
ricită, să se poată avînta la rîndul 
lor, cu același entuziasm, în întrece
rile sportive.

FLORICA GHIUZELEA
laborantă, maestră a sportului 

la canotaj academic

Medaliații noștri

(Continuare in pag. a 8-a)
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In primul set cuplul romîn a în
ceput tare, scorul ajungînd la un mo
ment dat 4—0. A urmat apoi 5—1, 6—1, 
conducem cu 1—0. In setul II s-a mers

FlorClistele romîne pe treapta cea 
lor in proba pe echipe.

care găzduiesc întrecerile Universiadei. 
Aici se află, de pildă, stadionul „Va- 
sil Levski", noul stadion de jocuri, ba
zinul „Republica" și tot aici se găsește 
și baza de tenis a studenților. Joi la 
prînz, nisipul aleilor scîrțîia incontinuu

mai înaltă a podiumului invingători-

Aruncînd în luptă toată energia lor, 
reprezentantele noastre s-au impus în 
fața valorosului cuplu advers, înche
ind întîlnirea cu un strălucit succes.

O nouă medalie de aur în bilanțul 
sportivilor noștri la Universiadă. Bravo 
fetelor !

Astă-seară, de la ora 19
lector la Institutul de Cultură 
eS. maestru al sportului la lupte

PACEA §1 SPORTUL SÎNT
DE NEDESPĂRȚIT

ac sport de trei decenii, dar am 
nevoit să întrerup această fru- 

«ă și plăcută preocuparea în anii 
ti aj războiului. Azi, cînd mă gîn- 
: că dm nou ar putea fi întreruptă 
vita tea sportivă a milioanelor de 
ri din întreaga lume din aceleași 
ive, mă cuprinde o ură nețărmu- 
împotriva acelora care vor să a- 

» omenirea intr-un măcel îngro- 
r.
acea ne este scumpă. Ea ne dă po
ntate să muncim, să ne înfrumuse- 
viața, să ne intrecem pe stadioane, 

uvernul Uniunii Sovietice, prin re- 
a sa Declarație se adresează tutu- 
oamenilor cărora le este scumpă 
sa, arătindu-le că se pot bizui pe 
ea țară a constructorilor comuniș
tii, hotărîtă să pună stavilă impe- 
știler care zăngănesc armele, 
otărîrea statului sovietic de a e- 
tia experiențe nucleare este dictată 
necesități, datorită situației inter- 
on ale încordate creată de cercurile 
erialiste.

DINU CRISTEA
tuș mecanic Ia uzinele „Republica 

maestru emerit al sportului

Primul sunet de gong 
în turneul international de box

riihQlic,

C. Gheorghiu

L. Drogosz

Drogosz, WitthowsKi și Pali in Ironica 
programului primei gale

După turneul balcanic disputat recent la București, iubito
rii boxului din Capitală au acum prilejul de a urmări pe 
ringul instalat în incinta stadionului Dinamo evoluția unora 
dintre cei mai valoroși pugiliști ai Europei. Este vorba, după 
cum am mai anunțat, dc turneul internațional organizat de 
clubul Dinamo București cu participarea redutabilelor echipe 
Gwardia Varșovia, Dynamo Berlin, Rada Ilvezda Praga, 
Dozsa Budapesta, Spartak Sofia și firește, Dinamo București

Făcind o lectură a listei participanților la acest turneu — 
aflat Ia a doua ediție — vom vedea că din multe puncte dc 
vedere el se anunță a fi mai disputat decît recentul turneu 
balcanic. ,,Capul de afiș” al marii întreceri pugilistice care 
începe astă-seară, de la ora 19 îl dețin fără îndoială exce- 
lenții componenți ai Gwardici Varșovia, din rîndurile cărora 
se detașează numeroși campioni și foști campioni ai țării 
prietene. Numele lui Drogosz, Kowalski, Kuleja, Dampc sînt 
bine cunoscute pe toate ringurile europene. Ieri, cu prilejul 
conferinței de presă care a avut loc la clubul Dinamo, zia
riștii prezenți la consfătuire au aflat cu surprindere despre 
lipsa din formația Gwardiei ; 
lașek. Antrenorul polonezilor, 
să precizeze că avînd dc ales 
preferat pe ultimul, socotit dc 
polonez.

CLASAMENTUL MEDALIILOR

1. U.R.S.S. 38 (14—18—6)
2. Japonia 16 (9—4—3)
3. R. P. Romînă 15 (4—2—9)
4. R. P. Ungară 13 (3—2—8)
5. R. S. Cehoslovacă 12 (1—5—6)
6. R. F. Germană 10 (1—3—6)
7. R.P.F. Iugoslavia 6 (4—2—0)
8. Anglia 6 (2—3—1)
9. R. P. Polonă 6 (2—2—2)

10. R. P. Bulgaria 6 (0—2—4)-.

JUL1BTA NAMIAN

11. N1COLAU 
căpitanul echipei de volei

Astăzi se dă startul în „Cursa Victoriei”
Traseul întrecerii: București Brașov București

Miine in catego ria A la fotbal
București, Stadionul „23 Au- 

just“ : C.C.A. — Progresul (ora 
15.15) și Rapid — Dinamo (ora 17).

Tîrgovlște: Metalul — Dinamo 
Baortii

Timișoara : Știința — U.T.A.
Petroșani : Jiul — Știința Cluj
Brașov : Steagul roșu — Dinamo 

Pitești
Ploiești : Petrolul — Minerul

a campionului european Wa- 
Fclix Sztamm. a ținut însă 
între Walașek și Dampc. l-a 
el o mare speranță a boxului

Pugiliști 
plasat la 
mo Berlin 
campion 
al lotului reprezentativ, 
care a îmbrăcat de 
dc campion national.

..limpic). Ruda Hvezda 
Meșter. Cocola). Dozsa 
(Pali, 
(Al.

-*■  dc campi
+ lotului ol
X tuia,
Y pesta
V Sofia

de certă valoare au dc- 
Bucurcști și echipele Dyna- 
(Buchner Robert, de trei ori 

al R.D. Germane, component 
Harry Lempio 

patru ori tricoul 
component al 

ÎMa- 
Buda- 

Fekete, Dorogi), Spartak 
Mițev, Alipiev. Nikolov).

Astăzi la amiază cei mai buni 
cicliști din țara noastră vor lua star
tul în cea de a XV-a ediție a „Cursei 
Victoriei", întrecere tradițională orga
nizată de Casa Centrală a Armatei. 
Iubitorii sportului cu pedale din țara 
noastră vor urmări din nou prin in
termediul presei și al radio-televiziunii 
disputa pasionantă dintre alergătorii 
de frunte care peste puțin timp se 
vor confrunta cu rutieri de renume 
de peste hotare

în fruntea întrecerii se situează 
echipele Dinamo 1 și II. C.C.A. 1 și 
II, l-lacăra roșie, Voința București și 
C.P.B Un cuvînt de spus vor avea 
și cele două echipe provinciale Olimpia 
Brașov și Voința Ploiești. Citind lista 
participanților am remarcat următorii 
alergători : Ion Cosma. G Moicecnu, 
A. Șelaru, L. Zanoni, W. Ziegler, Gh.

Calcișcă, Marcel Voinea (Dinamo), 
Gh. Rădulescu, N. Niculescu (C.C.A.), 
Ion Hora, N. Pelcaru (C.P.B.), C. 
Moiceanu, C. Dumitru, C. Baciu. St. 
Poreceanti (Flacăra roșie), Simiwi 
Ariton, Vasile Dobrescu (Voința Bucu
rești), Petre Gane, I. Angelescu, Gh. 
Văsîi, D. Tătarii (Voința Ploiești). 
W. Egyed, M. Kammer și N. Mtișa 
(Olimpia Brașov). La start se vor 
prezenta peste 40 de alergători re
partizați în 9 echipe.

Programul de desfășurare a celei 
de a XV-a ediții a „Cursei Victoriei" 
este următorul: sîmbătă 2 septembrie 
— etapa I (start la ora 13 din Piața 
Scînteii — sosirea în centrul orașului 
Brașov) ; duminică 3 septembrie — 
etapa a Il-a (start din Brașov la ora 
13 — sosirea în București se va face 
in Piața Scinteii),
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Problema s&r

CÎT MAI MULTI MUNCITORI PE TERENURILE DE SPORT
— Pe marginea alegerii organelor locale ale U.C.F.S. in

Cei aproape 200 de membri U.C.F.S. 
iu asociației sportive Fraga de pe 
lîngă întreprinderea de produse za
haroase „București" (unitatea nr. 2) 
au fost cu toții prezenți ia adunarea 
generală pentru alegerea organelor 
focale ale U.C.F.S Darea de seamă 
a fost prezentată de președintele aso
ciației tov. Ion Iliește.

Din darea de seamă prezentată, cît

mărul celor care s-au întrecut la di
ferite discipline a depășit cifra de 300. 
Același număr de pa'rticipanți a fost 
înregistrat și cu prilejul crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai". Asociația sporti
vă Fraga își trăiește intens și activi
tatea ei competițională proprie. Ast
fel, în campionatul asociației s-au în
trecut peste 60 de salariați la tenis 
de masă, șah etc.

| de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine in R. P. Ungară

(Urmare din pag. 1)

DIN CUVINTUL PAR TICIPANTILOR

Constantin Popescu: „Să acor
dăm mai multă atenție activității 
de volei. Problema cotizațiilor nu 
trebuie neglijată de noul consiliu 
deoarece ea constituie o sursă per
manentă pentru îmbunătățirea ba
zei materiale a asociației".

Ing. Eva Adler: „In privința te
nisului de masă s-a făcut prea 
puțin pînă acum. Avem toate con
dițiile de a da acestei discipline 
o mai mare amploare. Noul con
siliu va trebui să sprijine secția 
ca să-și cumpere materialele ne
cesare*.

Gheorghe Drăgoi: „Materialele 
sportive vor trebui să constituie o 
problemă a noului consiliu. Nil 
este admisibil ca echipamentul 
sportiv să nu fie ținut și îngrijit 
intr-un mod corespunzător".

Victor Mateescu: „De mare popu
laritate se bucură și șahul în în
treprinderea noastră. Ca o primă 
sarcină în fața noului consiliu va 
trebui să stea angrenarea a cît ma< 
multor fete în fața meselor cu 64 
de pătrățele".

fi

și din discuțiile purtate de partici
pant!, a reieșit că în centrul preocu
pării asociației a stat grija de a an
grena cît mai muiți muncitori din în
treprindere în diferite activități spor
tive. Gimnastica în producție, care s-a 
bucurat de un binemeritat succes, a 
angrenat zilnic zeci și zeci de mun
citori. Cei ce au luat cuvîntul au a- 
rătat că în urma efectuării pauzei de 
gimnastică s-au simțit mult mai bine, 
relaxați și și-au început lucrul bine 
dispuși. Dar aceasta nu este totul. 
Marea majoritate a membrilor aso
ciației, in plus și aceia care nu sînt 
membri U.C.F.S., sînt cuprinși în di
ferite activități sportive. Acentul prin
cipal s-a pus pe activitatea de mase. 
In cadrul Spartachiadei de iarnă nu-

Dar preocupările sportive au de
pășit perimetrul întreprinderii. Echipa 
de fotbal activează în campionatul 
raional și în ultima vreme de cînd 
este antrenată de cunoscutul fotbalist 
Alexandru Caricas, a înregistrat nu
meroase succese, terminînd pe locul 
IV în campionat. Intîlnirea sportivă 
dintre muncitorii întreprinderii și co
lectiviștii din comuna Bolintinul din 
Vale,

întreprinderea „BUCURE$Ti“
„duminici sportive", cînd s-au desfășu
rat întreceri la volei, popice, șah. tenis 
de masă și fotbal, a stîrnit un viu 
interes pentru astfel de manifestații; 
Mai putem aminti diferitele compe
tiții organizate cu prilejul unor date^j. 
festive cît și campionatul c. 
pe cele trei unități ale întreprinderii.- 
la mai multe discipline sportive.

Prezenta adunare generală a con-, 
stituit pentru asociația sportivă Fra
ga un serios prilej de analiză critică, 
și autocritică a activității sportive de
puse pînă acum. Bilanțul este pozitiv/ 
Totuși — așa cum a arătat tov. Traian 
Ursan, secretarul organizației de par
tid — trebuie acordată o atenție spo
rită tuturor formelor < 
sportivă. Gimnastica în , 
rismul și diferitele competiții de mase, 
trebuie să angreneze un număr me
reu sporit de muncitori și muncitoarei 
avînd ca prim scop recrearea și forti
ficarea sănătății lor. De aceea, tre- 
buie angrenată marea majoritate a 
muncitorilor, mai ales tineretul, în 
aceste activități care nu pot decît să 
le folosească, să le înfrumusețeze 
timpul liber.

In noul consiliu al asociației au fost 
aleși următorii tovarăși: comuniștii
David Păcurariu (președinte), M. 
Cimpulungeanu și Paul Constanți
nescu, ulemistul Marin Ionescu 
sindicaliștii C. Popescu, V. Mateescu 
și M. Rotaru. Comisia de revizie este 
alcătuită din 
goș, I. Nicula și I. Vrabiescu. La con
ferința raională U.C.F.S. vor participa 
ca delegați Traian Ursan și David 
Păcurariu

lo- 
din 
un

țări. Pe frontispiciul gării se afla 
zinca „Salutăm pe prietenii noștri 
R. P. Romînă", scrisă în limbile 
gară și romînă.

In intimpinarea oaspeților romîni 
au sosit tovarășii Kiss Kăroly, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Kristof Istvăn, secretar al 
Consiliului Prezidențial, Hollai Imre, 
șeful Secției Externe a C.C. al P.M.S.U., 

nr<,'qni7a'iTi’Llia Frigyes, locțiitor al ministrului 
’’ ^Afacerilor Externe al R.P. Ungaie, 

conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni ai 
muncii. A fost de asemenea prezent 
Mihail Roșianu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R.P. Ro
mine la Budapesta. Comandantul găr
zii de onoare prezintă raportul; sînt 

["î intonate imnurile de stat ale celor două 
f țări. Un grup de pionieri oferă mem-

care a avut loc în cadrul unei

In cinstea
alegerilor

Numeroși activiști și sportivi care 
au participat la prelucrarea instruc
țiunilor privind alegerile organelor 
locale ale (J.C.F.S., în raionul Sibiu, 
au ținut să-și exprime bucuria în le
gătură cu acest important eveniment, 
luîrtdu-și o serie de angajamente.

Astfel la Păltiniș Rășinari se vor 
organiza întreceri de fotbal, handbal 
in 7 și volei cu prilejul cărora vor 
fi angrenați un număr de 380 membri 
ai asociației sportive. Asociația spor
tivă Cibinul, din Cristian, va orga
niza două „zile sportive" în care toți 
tinerii din comună vor participa la di
ferite întreceri sportive. Tot aci, se 
vor efectua peste 400 ore de muncă 
voluntară pentru terminarea arenei de 
popice.

Nici sportivii de la Firul Roșu din 
Tălmaciu nu vor să rămînă mai pre
jos. In asociația lor activează peste 
3000 de membri U.C.F.S. In cinstea 
alegerii organelor locale ale U.C.F.S. 
ei s-au angajat să mai înscrie încă 
200 de noi membri in asociația lor. 
De asemenea, sportivii de la Firul 
Roșu vor par'icipa la o „duminică 
sportivă*,  în care vor angrena peste 
1000 de concurenți (dintre care 600 
de fete). Ei se vor întrece la fotbal, 
popice, atletism și volei. Notăm un 
fapt care poate fi dat ca exemplu și 
pentru alte asociații 
ia Firul Roșu vor
Forestierul șt Recolta, 
să-și pună la punct 
îndeplinească alte 
rate.

Asociația sportivă 
Ungă uzinele textile 
organiza competiții 
la lundbal în 11 și 
și volei. Sportivii din această asocia
ție s-au angajat să aibă cotizația a- 
chitată la zi. Un angajament asemă
nător si-att luat si sportivii de la Sti
cla, d in Avrîg. In plus, aceștia vor 
organiza două duminici sportive și 
își vor afilia secția de ciclism pe lin
gă federația de specialitate.

Tinerii din asociația sportivă din 
Gura Rîului vor organiza două dumi
nici sportive în care cele mai dispu
tate discipline vor fi cele de fotbal 
volei și atletism.

sportive : . cei de 
a iuta

din 
evidența 
sarcini

asociațiile 
comună, 
și să-și 
nerezol-

de peTextila,
din Cisnădie, va 

cu caracter local 
7. fotbal, atletism

'LIE IONESCU — ceresj).

cialist Ungar, Ferenc Miinnich, preșe
dintele Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar, membri ai 
Comitetului Central al P.M.S.U., ai 
Prezidiului și ai guvernului, si alte 
persoane oficiale

La gară au fost prezenți de aseme
nea șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați in R.P. Ungară, membri ai 
corpului diplomatic, 
sadei R.P. Romine, 
străini.

Trenul 
Coboară 
ghiu-Dej 
gației de 
R.P. Romine.

Tovarășii Istvăn Dobi, Jănoș Kă- 
dăr, Ferenc Miinnich și Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe, ii salută 
cu căldură pe oaspeți. Oamenii mun
cii aflați in gară întîmpină cu puter
nice urale pe solii poporului romîn

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
primește raportul comandantului com
paniei de onoare aliniate pe peron. 
Răsună acordurile solemne ale bonu
rilor de Stat ale R.P. Romine șî fcP, 
Ungare in care timp se trag 21 salve 
de tun.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
însoțit de tovarășii ' ' ' - - -
Jănoș Kădăr trece 
nia de onoare.

Inalților oaspeți 
zentați conducătorii 
stat, precum și șefii misiunilor diplo
matice, acreditați la Budapesta. Un 
grup de pionieri înmînează buchete 
de flori membrilor delegației romine.

Tovarășul Jănoș Kădăr a rostit a- 
poi o cuvântare 
puns tovarășul 
Dej. Cuvântările 
mare atenție și 
rînduri de puternice aplauze.

Conducătorii romîni și ungari iau 
loc apoi în mașini deschise 
pe bulevardul Lenin și pe 
principale ale Budapestei, 
moșul pod cu lanțuri de 
năre, împodobite 
îndreaptă spre 
R.P. Romine. Pe tot 
de mii de locuitori ai 
adunat să salute pe 
Membrii delegației de 
namentale sînt intimpinați cu aplauze, 
cu ovații. Mulțimea flutură stegulețe 
strigă lozinci în cinstea prieteniei 
mino ungare, salută cu multă 
dură pe conducătorii celor două 
legate printr-o trainică prietenie 
țească.

După primire, membrii delegației d< 
partid și guvernamentale a R. P. Ro 
mine au vizitat impunătoarea clădiri 
a parlamentului din Budapesta.

personalul Amba- 
ziariști ungari și

se oprește 
tovarășul 
și ceilalți 
partid și

in fața peronului. 
Gheorghe Glieor- 

membri ai dele- 
guvernamentale a

de activitatet* ’ri!or delegației buchete de flori. Pio- 
producție, tu-lnierul Ștefan Stan de Ia școala din

* localitate 
X urează tovarășului 
fghiu-Dej și celorlalți 
Țgației bun venit, 
f Continuînd drumul 
îdelegația romînă a trecut prin Szolnok 
jlunde a fost întimpinată cu multă căl- 
Țdură de conducători ai organelor lo- 
fcale și de oameni ai muncii. Cei pre- 
Izenți au salutat cu urale și aplauze 
X îndelungate pe solii poporului romîn.

șifMembrilor delegației Ii s-au oferit zeci 
fde buchete de flori.
* La ora 11,20, trenul oficial intră in 
xgara de Vest din Budapesta.
Ț Piața din fața gării este impodo- 
Țbită sărbătorește 
■fale R.P. Romine 
Ipancarte pe care 
Țlimbile romînă și 
^înflorească prietenia veșnică dintre oa- 
jmenii muncii din Republica Populară 
!Ungară și Republica Populară Romi- 
Ină, constructori ai socialismului". Pia- 
îța gării este plină de lume

Au venit aici mii de cetățeni ai 
Budapestei, muncitori din întreprin
derile orașului printre care și de la 

T șantierele navale „Gheorghe Gheorghiu- 
f Dej", membri ai gărzilor muncitorești, 
f reprezentanți ai organizațiilor de pio

nieri, precum și o delegație a colo- 
Țniei romine din Budapesta.
Ț In intimpinarea delegației de partid
* și guvernamentale a R. P.
! ne au sosit tovarășii 
î ședințele Consiliului 
Ț Republicii Populare

cu limba de predare romînă, 
Gheorghe Gheor- 
membri ai dele-

spre Budapesta, Istvăn Dobi și 
in revistă compa-

le sînt apoi pre- 
de partid și de

următorii: Viorica Mo-

ono BENKO

cu drapelele de stat 
și R.P. Ungare, cu 

stă scrisă lozinca în 
ungară: „Trăiască și

de bun venit. A răs- 
Gheorghe Gheorghiu- 
au fost ascultate cu 
subliniate in repetate

Să urmăm exemplul 
asociațiilor fruntașe

Cele peste 85 de asociații sportive 
din raionul Medgidia, cuprinzînd peste 
18.000 de membri U.C.F.S. se pregă
tesc în vederea alegerii organelor lo
cale ale U.C.F.S. Incontestabil că in 
raionul nostru s-au obținut în ultimii 
■mi multe succese în ceea ce privește 
activitatea de mase și sportul de per
formanță. Din păcate însă pe lîngă 
numeroasele asociații sportive care 
depun o susținută activitate în acea
stă privință, sînt și unele care mai 
au încă numeroase lipsuri.

Să amintim câteva dintre acelea 
care nu se pot mindri cu o activitate

nu^ales iaptului că asociația sportivă 
participă la numeroasele competiții de 
mase organizate pe plan rtioral și 
astfel membrii ei nu sînt antrenați în 
întreceri. Nu au fost organizate la , 
nivel corespunzător nici campionatele! nj, 
asociației. !

Nu au cu ce să se mîndrească nici*  
consiliile asociațiilor sportive Avîntul! 
din Peștera (președinte Nicolae Ha-! 
păți), Fulgerul din Medgidia (preșe-T 
dinte Dinu Octaviăn), Sănătatea din! 
Medgidia (președinte dr. Gheorghe.- 
Dragoș). !

In prezent, cînd toate forțele aso-^ Kădăr, prim-secretar
* Central al Partidului

Coșmarul lor...

bogată nici în sportul de performanță 
și nici în cel de mase. De asemenea, 
aceste asociații n-au dus o susținută 
activitate pe tărim organizatoric. Ast
fel, Unirea, asociația sportivă de pe 
lingă G.A.C. Poarta Albă (președinte 
[sâni Besir) a dus o foarte slabă 
muncă in ceea ce privește strîngerea 
cotizațiilor. De altfel, din cauza negli
jenței consiliului asociației sportive, 
in cei doi ani de la înființarea asocia
ției și piuă în prezent nu s-a amena
jat o bază sportivă corespunzătoare și 
nu s-a procurat nici echipamentul co
respunzător cerințelor actuale.

O situație asemănătoare se poate 
găsi și la asociația sportivă Spicul de 
pe lingă G.A.C. „Secera și Ciocanul" 
din Valea Seacă (președinte Ilie Vă- 
leanu). Aci, în acest an, nu s-a în
casat pînă în prezent nici un fel de 
cotizații. Acest lucru se datorește mai

și, trecînd 
alte artere 
peste tru
pește Du

cii drapele, se 
reședința delegației 

parcursul, zeci 
Budapest»} s au 
oaspeții ’români, 
partid și guver-

■f - -
f

a R. P. Romi- 
Istvan Dobi, pre- 
Prezidențial al 
Ungare, Jănoș 
al Comitetului 

Muncitoresc So-

ro
că I 
țâr 
fră

. .... .. . . , 1 oiiuLii vi anu,națiilor sportive sînt canalizate pen-4| p0P0vjci 
tru pregătirea adunărilor generale șiTf ■■ ■ -
a conferințelor în cadrul cărora ser 
face bilanțul activității de pînă a-! 
cum și se trece la alegerea organelor! 
conducătoare locale ale U.C.F.S., a-Ț 
sociațiile sportive mai sus amintiteT 
trebuie să-și analizeze în spirit critic*  
și autocritic activitatea pe care au! 
desfășurat-o. Ele trebuie să urmeze! 
exemplul asociațiilor sportive frunta-! 
șe din acest raion sau din regiune*  
și să pornească hotărîte la treabă. In 
felul acesta vor reuși să angreneze un 
număr cit mai mare de tovarăși în 
activitatea sportivă și vor contribui 
și ele la dezvoltarea sportului iu ra
ionul nostru.

♦ Alpin iada orașului București
X De curînd, în masivul Bucegl a 

avut loc o nouă etapă a Alpiniadei 
orașului București, organizată de co
misia de specialitate de pe lîngă Con
siliul orășenesc U.C.F.S. București. 
Cu acest prilej s-au afirmat o serie 
de tineri alpiniști, care au escaladat 
citeva trasee dificile (piuă la gradul 
V B) Astfel, D. lordache și D. Albiei 
de la Locomotiva Grivița Roșie au 
efectuat traseul „Soldat erou F.ftimie 
Croitorii", Ciprian Foiaș și Sergiu 
Conohovîci, traseul „Sentinela din

♦ Blidul Uriașului" (gradul V A), iar
_ , i și Valentin Poenaru,

■♦toți de la Metalul 23 August Bticu-

rești, au urcat traseul „Balcoanelor 
(gradul V B). De asemenea, Nicula 
Săftoiu și Eugen Petreanu de 1 
Spartac București au escaladat „Sen 
tinela Văii Cerbului" (gradul IV B) 

Clasamentul acestei etape a Alpi 
niadei orașului București este urmă 
torul: 1. Metalul „23 August" 
2. Locomotiva Grivița Roșie 

Spartac 45 p. ; 4. Știința 
I.T.B. 10 p. ; 6. Voința 
I.S.C.H. 10 p.

DIONISIE COLAN 
președintele comisiei orășenești 

alpinism

o

5.
7.

80
45
40
10

P- 
P- 
P- 
P-

d

Prilej de afirmare pentru tineri

FLOREA DACHE 
tehnician U.C.F.S. raion Medgidia

Prima competiție de mare amploare 
rezervată juniorilor va avea loc azi 
in Capitală. Cu acest prilej își 
vor da întilnire pentru prima oară

► îiitr-o competiție oficială cei mai buni 
►halterofili juniori din toată țara. în
trecerile vor constitui un bun prilej 
►de verificare a elementelor tinere, 
jjviitoare cadre ale sportului cu haltere.
► La întreceri vor participa peste 40 
£de tineri — calificați din faza orășe
nească — din București. Galați, Bra- 
►șov, Oradea, Cluj și Țurnu Severin,

Cercetînd listele celor calificați voi 
întîlni halterofili tineri cu fruaioa? 
perspective ca bucureștenii V. Păune: 
cu, C. Kelemen, N. Mincu, M. Șerb 
?.a.; V. Adler (Timișoara), P. Ei; 
(Reșița), M. Cristea (Galați), Rad 
Popovici și Al. Veszprenyi (Oradea 
C. Cucă (Tr. Severin) etc.

Tuturor concurenților care se v< 
întrece azi de la ora 17 în sa 
Floreasca, le dorini succes în lupi 
pentru obținerea titlurilor de campioi 
ai țării ța juniori.



Un eveniment important în sportul șeolar: 

finalele campionatelor republicane 
ale școlilor sportive fle elevi

800 de partic’panți in cele 5 discipline incluse in program!
Este cunoscut rvul pe care îl ocupă 

școlile sportive de elevi, în privința 
îndrumării tineretului studios spre 
practicarea sportului de performanță. 
Prin intermediul acestor școli, elevii 
urcă prima treaptă către măiestrie, 
cei mai buni, cei mai talentați școlari 
trecînd apoi în cadrul cluburilor spor
tive școlare.

Succesul de care s-au bucurat șco
lile sportive de elevi, interesul ce le-a 
fost acordat este ilustrat cel mai bine 
de sporirea continuă a numărului lor: 
de la 2 în 1951 la 54 — astăzi. Șco
lile sportive de elevi sînt răspindite 
în întreaga țară, ele numără 120 de 
secții pe ramură de sport cu aproape 
16.000 de cursanți.

Beneficiind de cadre didactice cu o 
pregătire înaltă, antrenori excelenți, 
mulți dintre ei foști campioni ai țării, 
pedagogi reputați — școlile sportive 
de elevi au dat la iveală, an de an, 
numeroase talente. Au apărut astfel 
nume noi în mișcarea noastră sporti
vă din rîndul unor tineri aproape a- 
noiȚțnți, fie că a fost vorba de atleți, 
gim,iașți, voleibaliști, baschetbaliști, 
canotori, înotători, handbaliști etc.

Pentru a stimula activitatea tinere
tului cuprins în aceste școli, Ministe
rul Invățămîntului și Culturii, prin 
Direcția educației tineretului școlar, a 
organizat periodic diferite competiții 
și concursuri, inițial cu caracter ex
perimental, limitat la nivelul regiuni
lor. In același timp, diverse școli spor
tive de elevi au pus bazele unor în
treceri directe. Inițiativa s-a bucurat 
pretutindeni de sprijinul organelor lo
cale U.T.M., U.C.F.S., al Secțiunilor 
de invățămînt și cultură. In această 
direcție trebuie evidențiate conduce
rile școlilor sportive de elevi Nr. 1 și 
2 din București, Ploiești, Brașov, Con
stanța, Sibiu, Buzău, Cluj, Timișoara 
ș. a., care s-au străduit să asigure e-

levilor lor un program competițional 
cit mai bogat, cît mai variat.

Inițiativelor izolate din anii prece- 
denți le-a 
ja M.I.C., 
EDIȚII A 
BLICANE 
TIVE DE 
început citeva dintre cele mai îndră
gite discipline sportive cum este atle
tismul, baschetul, gimnastica, hand
balul și voleiul. Campionatul a fost 
inaugurat la data de 13 august, odată 
cu întrecerile din cadrul etapei pe 
școală. O săptămînă mai tirziu au 
urmat întrecerile zonale — numai la 
jocuri sportive — ultima etapă, finala, 
fiind programată în zilele de 8, 9 și 
10 septembrie: atletismul și gimnas
tica la București, celelalte la Lugoj. 
Din cei aproape 7.000 de elevi parti- 
cipanți la etapa pe școală, în finală 
își vor măsura forțele circa 800, cei 
mai talentați, cei mai bine pregătiți. 
Acestora le revine sarcina să-și 
dispute titlurile de campioni pe țara 
ai școlilor sportive de elevi.

Așadar, ne aflăm în ajunul unei în
treceri sportive școlărești de mari pro
porții, 
sebit

urmat anul acesta, prin gri- 
ORGANIZAREA PRIMEI 

CAMPIONATELOR REPU- 
ALE ȘCOLILOR SPOR- 

ELEVI. S-au ales pentru

așteptată 
interes.

pretutindeni cu deo-

★
a se înregistra rezttl-In

fale
Iilor
tineretului școlar a fixat la unele dis
cipline o serie de standarduri. La a- 
tletism, de 
cura în ca 
vor trebui
8,3 sec. pe 60 m plat, 1:25,0 pe 500 m, 
sau 10 m la aruncarea greutății (3 
kg.). Pentru fetele din categoria 17— 
18 ani, se cer următoarele performan
țe (minime) : 13,2 sec. pe 100 m.,
27,5 sec. pe 200 m., 64 sec. pe 400 m., 
5 m. la săritura în lungime, 13,2 sec.

dorința de
la nivelul pregătirii reprezentam 
acestor școli, Direcția educației

pildă, fetele care vor con- 
idrul categoriei 15—16 ani, 

să realizeze (minimum)

pe 80 mg, 1,42 m la săritura în înălți
me, 9,70 iți. la aruncarea greutății, 30 
m. la aruncarea discului, 30 in. la 
aruncarea suliței. Atieții, cat. 
ani au de îndeplinit haremurile: 
sec.
pe 
la 
la 
la
m.
din cat. 17—18 ani pot intra în finală 
numai dacă sint posesorii următoare
lor performanțe: 11,5 sec. pe 100 m., 
23,8 sec. pe 200 m., 54 sec. pe 400 m., 
2:05,0 pe 800 m., 6,20 m. la lungime, 
1,70 m. la înălțime, 13 m. la triplu 
salt, 3,00 m. la prăjină, 12 m. la greu
tate (6 kg.), 38 m. la disc (1,5 kg.), 
46 tn. la suliță (0,800 kg.) și -40 m. 
la ciocan (6 kg.).

La gimnastică, finalele se vor des
fășura sistem individual la cat. ju
niori II, juniori I, seniori II și se
niori I — băieți și fete. Exercițiile ce
rute sint cele prevăzute în regulamen
tul de clasificare (fete — exercițiul 
Nr. 1 la sol, paralele inegale, birnă și 
sărituri; băieți — exercițiul Nr. 1 la 
sol și exercițiul Nr. 2 Ia inele, cal, bară, 
paralele și sărituri. Concurenții de cat. 
I vor executa și exerciții liber alese).

Alte prevederi regulamentare: au 
drept de participare numai tineri în
scriși în S.S.E. care n-au absolvit școa
la de bază înainte de 30 iunie a. c. 
Pot participa, de asemenea, tinerii 
transferați după data de 1 ianuarie 
a. c. la cluburile sportive școlare.

La concurs, elevii vor avea asupra 
lor carnetele de legitimare cu viza fe
derației de specialitate și carnetele de 
identitate. O mențiune pentru gimnas
tică : 
licăre 
cipă.

15—16
9.7 

:. pe 80 m., 40 sec. pe 300 m., 2:50,0 
1.000 m., 14,2 sec. pe 90 m.g. 12 m. 
aruncarea greutății (5 kg.), 40 m. 
aruncarea discului (1 kg.), 42 m. 
aruncarea suliței (0,600 kg.), 4C 
la ciocan (5 kg.). In sfîrșit, atieții

tinerii vor trebui să aibă clasi- 
pentru categoria la care parti-

Azi, la Lugoj

apropierea 
startul în 

campionate- 
natație.

aduce în fața blocstar-

La Lugoj, în bazinul din 
Timișului, se va da astăzi 
primele probe ale finalelor 
lor republicane școlare de

Concursul va
turilor aproape 400 de înotători și îno
tătoare, ceea ce constituie cea mai largă 
participare pe care a cunoscut-o vreodată 
finala acestei mari competiții școlărești

Vor fi prezenți la Lugoj, elevi și eleve 
din toate centrele cu puternică tradiție 
in natație. Bucureștenii, de pildă, vor 
ivea în frumoasa localitate bănățeană nu 
nai puțin de 47 de reprezentanți, prin- 
-re care se află nume cunoscute în na- 
cația școlară de performanță ca Elisa- 
'teta Totan și Mircea Bucurescu (100 m. 
iber), Măriuca Rotaru și Gabriela Tir- 
lăuceanu (100 m. delfin), Ingried Wă- 
■liter (100 in. liber) ș.a. Școlarii din Tg. 
Wureș își pun mari speranțe în Maria 
Klosz (100 m. bras), F.va Nagy (100 
n. liber) și Zollan Szabados (100 m. 
lel(in). Clujenii sînt siguri că mulți 
lintre ei, printre care și talentatul Mir- 
-ea Berbecaru (100 m. spate) se vor 
litua printre campioni, la fel ca și timi- 
lorenii care contează mult pe victoria 
inui alt spalist, Florian Sala.

Calcule, pronosticuri, speranțe... 
.r-o întrecere de asemenea proporții 
n care pe lingă pregătirea în sine 
izică, tehnică, tactică — trebuie să

■.cama și de factorul... emoție este foar- 
e liazardant să faci anticipări.

Noi urăm tuturor participanților mult 
.ucces 1

in-
și

tii

*

Gîteva precizări de 
irganizatoric...

ordin tehnic 8’

elevii clasați pe 
localitate la fie- 
să îndeplinească 

și a 
pen- 
ș co
și a

• La finale participă 
iriinul loc la etapa pc 
tare probă, cu condiția 
irmăioarele norme : pentru cat. I 
l-a juniori — normele prevăzute 
ni obfinerea insignei de înotător 
ar, gradul bronz; pentru cat. I 
l-a copii — normele stabilite de M.I C.

La cat. I juniori pe lîngă probele 
mai introduc : 200 m li-•jinosfiute se

»er. (brf-f), 1 .500 m. liber (b), 100 m. 
>raș (b) și 100 m. delfin.

• Fiecare concurent are drept de par- 
ictpare ia maximum doțiă probe și o 
lafctă.

® Concurenții cu cele mai bune rezili
ate — și în funcție de valoarea acestora 
- vor primi insigna de înotător fruntaș 
ilasa aur, argint sau bronz.

i^auiniim.W =

A X-a etfție a „Turului ciclist al R. P. taine1*
© Dispută pasionantă între alergători de valoare • „Loto- 1 

Pronosport" oferă frumoase premii ’

La sediul Comisiei de organizare 
celei de a X-a ediții a „Turului ci- 

■“ se desfășoară 
Este și firesc

a 
clist al R. P. Romine' 
o activitate febrilă, 
dacă ținem seama că mai sînt doar 
cîteva zile pînă cînd starterul va da 
alergătorilor semnalul de plecare în 
prima etapă. Sint de pe acum pre
gătite mașinile care vor forma cara
vana, au fost întocmite listele 
participare și graficele orare ale 
nerariilor...

Comentînd lista participanților 
nunțați pînă în prezent se poate 
ușurință desprinde că față de 
trecut ediția jubiliară va oferi 
mai _ '
și-au disputat șansele pe traseul olim
pic din Roma, pe cel al campionatelor 
lumii sau în marea întrecere tradi
țională „Cursa Păcii" vor lupta pen
tru întîietale pe șoselele țării noastre.
In palmaresul unora dintre cicliștii
care vor porni să străbată 13 etape la 
10 septembrie se

de răsunet în „Turul viitorului 
trecere organizată 
„Turul Franței"), 
lui“ și 
Iugoslaviei" 
mane", 
internaționale. „Capetele de afiș" 
fără îndoială cunoscuții rutieri 
Cosma, Jorg Grunzig, Ivan Levacic, 
Jdrgen Jorgensen, Manfred Bruning 
și Gabriel Moiceanu. Lupta 
acești alergători cunoscuți prin per
formanțele obținute în cele mai mari

de 
iti-

a- 
Ctl 

anul 
o și 

pasionantă luptă. Cicliști care

află performanțe 
1“ (în- 

concomitent cu 
în „Turul Tunisu- 

„Turul Egiptului", în „Turul 
și „turul R. D. Ger- 

precum și în alte competiții 
" .....................sînt

Ion

competiții ale lumii — cărora li se- 
vor adăuga și alți cicliști dornici de 
afirmare — se va situa la un Înalt 
nivel. Traseul, mai bun ca în anii 
trecuți, va fi un bun „teatru" de des
fășurare a celor 13 acte ale întrece-- 
rii.

Pe echipe lupta pentru primul loc 
va fi lot atit de pasionantă. Puterni
cele formații ale R. P. Romine, R. D. 
Germane, R.P.F. iugoslavia, Dane
marcei etc. vor arunca în dispută 
toată puterea lor de luptă. Anul tre
cut echipa noastră de tineret a cîști- 
gat la mică diferență în fața forma
ției R.D. Germane. La ediția jubiliară : 
vom prezenta o echipă național i al
cătuită din cei mai în formă alergă
tori, cărora lc dorim să se comporte 
așa cum au făcut-o la cea de a XlV-a 
ediție a „Cursei Păcii".

Pentru stimularea celor 
bativi alergători și pentru 
performanțelor de seamă
corda numeroase premii. 
„Loto-Pronosport" ne-a comunicat că 
va acorda ciștigătorului competiției o 
motocicletă Jawa 350 cmc, iar câști
gătorilor de etape cîte un c.cas de 
mină. Organizatorii vor acorda de 
asemenea frumoase premii celor mai 
valoroși rutieri, la fel ca și alte insti
tuții care au anunțat de pe acum 
intenția de a premia o serie de cicliști 
participnnți la cea de a X-a ediție 
— jubiliară — a „Turului ciclist al 
R.P. Romîne".

mai com- 
rasplătirea 

se vor a- 
Recent,

dintre

După 17 ani, intr-un ra'cm dobrog^nA

August 1944 cînd țara noas- 
eliberată de sub jugul fas-

O „plecare" foarte reușită ! Fotog rafia a fost realizată de fotoreporterul 
nostru I. Mihăică, la una din edițiile precedente ale competiției.

De la 23 
tră a fost 
cist și pînă la 23 August 1961, și în 
raionul Negru Vodă din regiunea Do- 
brogea s-au schimbat multe. Cel care 
nu a fost de multă vreme prin satele 
raionului, nici că le mai recunoaște. 
Sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui nostru drag, în satele și în comu
nele raionului Negru Vodă s-au înfăp
tuit mari transformări. S-au construit 
școli, spitale, case de naștere, cinema
tografe, cămine culturale — pe scurt 
înfățișarea lor s-a schimbat total.

Cit despre viața fericită pe care o 
trăiesc aici colectiviștii, despre munca 
entuziastă a țărănimii, a mecanizatori
lor pentru a obține recolte cit mai 
bogate, ți-ar trebui pagini întregi de 
ziar...

Era normal ca și 'activitatea sportivă 
să capete o dezvoltare nebănuită, pe 
aceste meleaguri în care nici nu se 
auzise cuvîntul „sport". In raion există 
acum 59 de asociații sportive în care 
își desfășoară activitatea peste 11.000 
de tineri colectiviști. Atletismul, ci
clismul, tenisul de masă, trînta, șahul, 
fotbalul, oină, călăria, tirul, voleiul 
etc. sint disciplinele cele mai îndră
gite.

Deosebit de populară în satele și 
comunele raionului este lupta denu
mită „kureș", care se organizează în 
aproape fiecare duminică. In această 
direcție putem scoate în evidență aso
ciațiile sportive de pe lîngă gospodă-

Și
Stoian) care
III în căm

devenit cu- - 
competițiile >

a
In
Dumitru Smă-.

Bazele sportive școlare în preajma noului an
Scurte relatări primite

nici două săptă-N-au mai rămas 
mini pînă la deschiderea noului an 
școlar. Peste tot, febra pregătirilor a 
crescut. Despre interesul acordat și la 
capitolul „sport" acestor pregătiri 
ne-au scris recent, cîțiva dintre cores
pondenții noștri 
dăm cuvîntul...

din provincie. Să le

• ••

Deva
Acum, în preajma 
redeschiderii anului 
școlar, am vizitat 

de învățămint din lo- 
popas : la școala tne- 

(director. Const.

cîteva instituții 
calitate. Primul 
die mixtă „Decebal
Bulz). M-a impresionat sala de sport, 
înzestrată cu toate materialele nece
sare desfășurării în condiții optime a 
orelor de curs. La școala pedagogică 
au fost reamenajate terenurile de vo
lei și baschet, iar sala de sport a și 
găzduit cîteva concursuri demons
trative de gimnastică. La școala pro- 
lesională de construcții (director. Ion 
Mihăltiș) s-a completat inventarul 
sportiv și, în general, au fost create 
loate condițiile -pentru ca elevii școlii 
«ă poată desfășura o rodnică activi
tate

din partea corespondenților noștri din provinc’e
școlile medii ,Nr. 2 și Nr. 4, dela

pildă, au fost zugrăvite, la școala de 
meserii au fost aduse aparate de gim
nastică noi, s-au reamenajat terenurile 
de baschet și handbal în 7. La școa
la medie Nr. 1 „Mihail Sadoveanu" 
a fost pusă la punct sala de gim
nastică și instalațiile anexă. Noi 
terenuri de volei au fost amenajate 
In cadrul școlilor de 7 ani, la șco
lile Nr. 7, 20 și 21. O deosebită 
grijă au acordat conducerile școlilor 
profesionale C.F.R. și de meserii, 
reparării materialului și echipamentu
lui sportiv. La alte școli (medii Nr 1, 
2. 4, 6 și 7) s-a procurat, în pro
porții îndestulătoare,

PETRE CODREA,

livc, ca și curățenia la sala de gim
nastică, acțiune în care prof. I. 
Seitan și A. Bako se evidențiază în 
mod deosebit. Interes pentru punerea 
la punct a bazelor sportive se mani
festă și în cadrul școlilor profesionale 
Steagul roșu și Tractorul și școlii 
medii Nr. 2, cu profil sportiv.

C. GRUIA, coresp. regional

echipament nou. 
coresp. regional

majoritatea șco-rj în majoritatea șco-
IsrașOV iilor din localitate.

■ , ' acțiunea
najare sau de rea menaja re 
baze sportive s-a

■ plan-. Iată, de pildă, 
Nr. 1 care. se. poate i 
moașă bază sportivii, 
are mari merite în 
realizări. La școala 
lost . mărit terenul de volei. El va

~ putea fi folosit și pentru handbal în 
pregătirile în vederea noului an de 7. In plus, este în curs de terminare 
invățămînt. Sălile de gimnastică de gardul împrejmuitor' al bazei s^or-.

sportivă
GH. CIORANU, corespondent

Tn nici o școală’ 
din orașul nostru, 
ri-au fost neglijate

Iași

de ame- 
a unor 

primul 
med ie 
o Iru- 
I. Nan 
acestei

situat pe 
școala 

mîndri cu
Profesorul 

direcția 
medie Nr. 5 a

Bune și rele în vi
zita pe care am 
făcut-o deunăzi 

prin școlile orașului. Lucruri bune 
am întilnit, spre exemplu, Ja școala 
medie Nr. 1, unde, prin grija profe
sorului de educație fizică V. Smeu a 
fost amenajată o groapă pentru să
rituri, iar la sala de sport este în 
curs de reparare dușumeaua. Sala va 
li prevăzută și cu o nouă instalație 
electri,că. . La aceeași. școală însă, te
renul de volei a devenit impracti
cabil. La școala medie Nr. 3. sala de 
sport' este gata pentru prima o-ă de 
educație fizică.’iar in curtea scolii au 
fost montate panourile,.,pentru terenul 

școala me- 
maî prost, 
în aceeași 
la încheie-

Brăila

de baschet. în schimb, la 
die Nr. 2, lucrurile stau 
«ala de sport aflrndu-Se 
stare ca și în primăvară, 
r'ea cursurilor. ’

» JSI*  COS ȚIN, corespondent

riile agricole colective din comunele 
Cobadin, Independența, Topraisar, 
Chirnogeni, Plopeni, Alsești, Comana, 
Cotu Văi etc. La întrecerile de kuceș 
care au avut loe tinerii Ion Boboeilu, 
Ion Girleanu, Gheorghe Stoica și mulți 
alții au devenit cunoscuți prin cuce
rirea titlurilor de campioni raionali 
sau regionali.

O altă disciplină practicată cu re
zultate frumoase este oină, cu toate 
că nu e cunoscută prin aceste părți 
decît de 15 ani. Din 1959 și pină azi, 
echipa de oină Voința de pe lîngă 
G.A.C. „Bella Breiner" din comuna 
Negru Vodă deține titlul de campi
oană a regiunii. Formația este con
dusă și antrenată de colectivistul Du
mitru Enache. El a crescut o serie de 
tineri jucători, colectiviști și ei, care 
se remarcă la fiecare joc. Printre a- 
ceștia, Constantin Pelea, Apti Ismail, , 
frații Dragomir, Ion Gănescu, fruntași j 
în sport și in producție. Dar și altei 
echipe de oină din raion sini frun
tașe. Să le notăm pe cele din comu
nele Albești (antrenor Niculae Râduț) ț 
și Darabani (antrenor Ilie 
s-au clasat pe locul II 
pionatul regional.

Și tenisul de masă 
noscut in acest raion, 
organizate pînă acum,
răndache, Anișoara Purcărea, Ștefan i 
Burada, Sain Cagecai și alții au cu
cerit titlurile de campioni raionali.. 
Campioni ai regiunii sau ai raionului: 
au devenit in anii aceștia Anișoara 
Popa la ciclism, Ana Drăniceanu, Au
relia Radu, Nicolae Popescu și Mihai 
Burada la tir, Grigore Militaru la 1001 
m, Constantin Trandafir la săritura în 
înălțime, Dumitru Stoian la 800 m,, 
Anghel Marin și Elena Enache la șah..

Fotbalul, sportul nr. 1, nici nu se ■ 
cunoștea prin aceste locuri înainte de 
23 August 1944! Astăzi, în raionul Negru i 
Vodă sint 20 de echipe care participă. 
Ia campionatul raional, 35 în campio
natul sătesc, iar două formații au lost 
promovate in campionatul regional. 
Este vorba de Recolta Negru Vodă și 
Recolta Cobadin, clasate pe locuri ono
rabile in ultimul campionat al regiunii 
Dobrogea.

De remarcat este și faptul că in 
acest an, cu ocazia desfășurării Con
cursului . cultural-sportiv la care au 
luat parte 11.296 tineri și tinere, ș-au 
amenajat prin muncă voluntară 61. te
renuri de fotbal, 65 de volei, 3 de 
baschet, 4 terenuri de handbal in 7 
și opt piste G.M.A. Tot cu acest prilej 
au luat ființă 13 noi asociații sportive 
in satele Negrești. Albești, Chirnogeni 
etc. în care activează 1.985 membri 
U.C.F.S.

O altă acțiune la care au luat parte 
sportivii satelor și comunelor raionu
lui Negru Vodă a fost aceea de st: în
gere a spicelor de grîu. Ei au. sir ins 
cu acest prilej o cantitate de 82.500 kg. 
grîu.

Iată ce a adus 23 August 1944 unui 
raion ca atîtea altoie din țara noastră. ,

T. BARBĂLATA •— aoresp
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R. P. ROMÎNĂ—R.
Mîine și luni Ia ștrandul Tineretului

P. POLONĂ, LA ÎNOT, SĂRITURI $1 POLO
Răspîndiți prin trei capitale — Sofia 

— București — Varșovia — reprezen
tanții natației din țara noastră și din 
R. P. Polonă s-au regăsit ieri dimineață

tînărul Aluchna, care a reușit perfor
manțe sub 58 de secunde (în 1960: 
57,0, în 1961 : 57,8). Cu irumoase „cărți 
de vizită" se prezintă și Kedzia (4:36,1)

EOZENA CEDRO CRISTINA BALABAN

la ștrandul Tineretului. Sosiseră acolo 
și unii și alții pentru a efectua antre
namente ușoare în vederea întîlnirii 
(aflată la a IV-a ediție) care va începe 
mîine. Oaspeții au deplasat la Bucu
rești o selecționată puternică. Desigur, 
figura centrală a lotului polonez o 
constituie sprinterul Salamon, posesor 
al unui valoros 56,5 pe 100 m liber 
(anul trecut la J. O.). Salamon este 
bine secundat, la această probă, de

pe 400 m liber și 18:39,0 pe 1.500 m 
liber), Stankievicz (2:25,1 pe 200 m 
fluture), Werner (2:24,4 pe 200 m spa
te),Bozena Cedro (1:06,4 pe 100 m 
liber și 1:17,5 pe 100 m fluture), Ma
ria Komisarek (5:24,4 pe 400 m liber) 
și Karina Werner (1:16,7 pe 100 m 
fluture).

Nici din formația selecționatei noa
stre nu lipsesc numele sonore : înce
pem de astă dată cu dinamovista San

da iordan, de citeva zile campioană 
mondială universitară în proba de 200 
m bras și continuăm cu Alex. Popescu, 
D. Caminschi, Emil Voicu, Francisc 
Fuldp, Maria Both, Cristina Balaban, 
Măciuca Rotaru, Anca Trohani.

La sărituri de pe trambulină și turn 
țara noastră va fi reprezentată de 
Gheorghe Banu și Panteliinon Decu- 
seară, iar oaspeții de Kovaleski, Bu- 
dek și Bochynek.

Cu viu interes vor fi urmărite cele 
două jocuri de polo cu care se va în
cheia programul în ambele zile ale 
concursului. Lotul nostru cuprinde pe 
Mircea Ștefănescu, Emil Mureșanu 
(portari), Gavril Blajec, Ștefan Kro
ner, Al. Szabo, N. Firoiu, I. Culiniac, 
C. Marinescu, C. Chirvăsuță, C. Măr- 
culescu, C. Danciu și Valeriu Tăranu. 
Lipsesc după cum se vede cei trei ti
tulari, Zahan, Bădiță și Grințescu, 
suspendați, recent de Biroul federal 
pentru abateri de la disciplina sporti
vă. Antrenorul poloiștilor oaspeți Alex. 
Czoperski ne-a furnizat următorul lot i 
Kaliga, Cizeli, Kosowski, Zelinan, Jera, 
Bartuih, Domagata, Widawski, Jawors
ki, Lutomski și Kedzia. Meciurile vor 
fi arbitrate de Ferenc Lang (R.P.U.).

Trebuie spus că, ultima întîlnire in
ternațională susținută de oaspeți la na- 
tație s-a desfășurat la Cracovia, în 
compania înotătorilor din R. S. Cehoslo
vacă și a dat cîștig de cauză gazdelor 
cu 129—116 p. Intîlnirea de polo s-a 
terminat nedecis : 2-2.

Iată acum programul celor două zile 
de concurs : duminică, ora 10,30 ; să
rituri impuse de pe trambulină; ora 
17.30: sărituri libere de pe trambuli
nă; ora 18,30 probele de înot; ora 
20.30 R. P. Romînă — R. P. Polonă 
(polo pe apă) ; luni: același program.

Palmaresul întîlnirilor Romînia — 
Polonia la înot și polo:

Noi întreceri pasionante, 
noi surprize și emoții 

încep campionatele republicane
Febrila activitate handbalistică din 

ultimele două săptămîni, marcată prin- 
tr-o serie de jocuri de verificare și mai 
multe competiții oficiale a adus în a- 
tcnția miilor de iubitori ai acestui sport 
noul eveniment: ÎNCEPEREA CAM
PIONATELOR REPUBLICANE !

Chiar de mîine, ca în fiecare în
ceput de septembrie, arbitrii vor chema 
la întrecere, de la o săptămînă la alta, 
cele mai bune echipe de handbal în 7 
și handbal în 11. Excepție vor face 
doar formațiile feminine de handbal

care an, prilejul cel mai bun de afir
mare al tinerilor noștri handbaliști, al 
celor care vor asalta și vor îmbogăți 
loturile noastre republicane. Căci, să 
nu neglijăm, miile de iubitori ai aces
tui sport, așteaptă în acest sezon de la

— • ftg/i:i = m h : cat =—
Campionatele de calificare 

se apropie de sfîrșit
Cu excepția seriei a IV-a a echipe

lor masculine, întrecerile de baschet 
din cadrul campionatelor (masculin și 
feminin) de calificare se vor încheia 
prin meciurile ce se vor desfășura mîi
ne. In ultimele două spătămîni, în 
cursul cărora s-au desfășurat jocurile 
primelor etape ale returului, în unele 
serii situația s-a clarificat, în timp ce 
în altele a intervenit un și mai evident 
echilibru care va face ca formațiile ce 
vor lua parte la turneele finale să fie 
cunoscute numai la încheierea retu
rului.

Iată acum rezultatele din etapele 1 
și a Il-a ale returului si clasamen
tele la zi :

FEMININ, seria I: înfrățirea Gheor
ghieni—C.S.M. Baia Mare 87-12; 
S.S.E. Cluj — Blănuri Oradea 8-81 : 
S.S.E. Cluj — înfrățirea Gheorghieni 
0-20 (neprezentare); Blănuri Oradea— 
C.S.M. Baia Mare 70-22.
1.
2.
3.
4.

SERIA A 111-a: A.S.A. Bacău — 
Știința Brăila 82-48; A.S.M. Rădăuți— 
Țesătura Iași 65-64; Țesătura Iași — 

~........... "" * ~ ’ RăȘtiința Brăila 131-22; A S.M. 
dăuti — A.S.A. Bacău 78-71.
1. Țesătura Iași
2. A.S.A. Bacău
3. A.S.M. Rădăuț
4. Știința Brăila

SERIA A IV-a : 
Sănătatea Roșiorii 
Farul Constanța - 
rești 57-42 ; Progresul București 
Tractorul Brașov 87-TO; Sănătatea 
Roșiorii de Vede — 
63-64.
1. Progresul București
2. Farul Constanta
3. Tractorul Brașov
4. Petrolul Ploiești
5. Sănătatea R. de Vede

5 3
5 3
5 3
5 1

Tractorul 
de

- Progresul Bucu-

393:249
318:293
300:319
233:383

2
2
2
4
Brașov— 

Vede 90-35;

Blănuri Oradea 
înfrățirea Gheorghieni

Mare

5
4
1
0

1956 : R. P. R. - R. p. p. 137-124 (Bucu
rești 29.IX.—I.X.).

1958 : R. P. R. - R. p. p. 169-99 (Bucu
rești 26—27.VII.).

1959 : R. P. P. - R. p. R. 122-79 (Var
șovia 26—27.IX,).

1961 : ?
La polo : 1955 :

6-2 și 6-1 ; 1956 :
și 10-1 ; 1957 : R
și 5-0 ; 1958 : R.
3-2 ; 1960 ; R. P. R. - R.P.P. 5-0 ; 1961 ; ?

R. 
R. 
P. 
P.

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

HANDBAL IN 7 MASCULIN

Seria I - BACAU : Dinamo — Di
namo București : BRAȘOV : Tracto
rul -C.C.A. ; BUCUREȘTI : Știinta - 
Știința Galați șl Rapid - Rafinăria 
Teleajen (in cuplai pe stadionul Giu- 
lesti, duminică, de la ora 161 :

Seria a II-a - TIMIȘOARA : Ști
ința - Știinta Petroșani și Tehnome- 
tal — Voința Sibiu : CRAIOVA : Ști
inta - i.T.b. ; TG. mureș : Dinamo 
- Dinamo Brașov.

HANDBAL 1N 7 FEMININ

SIBIU : C.S.M. - Rapid București ; 
PETROȘANI : S.S.E. - Știinta Bucu
rești : BRAȘOV : Tractorul - Știinta 
Timișoara : BUCUREȘTI : Progresul- 
Mureșul Tg. Mureș si I.T.B. — C.S.Ș. 
Banatul Timișoara (în cuplaj pe te
renul I.T.B.. duminică, de la ora 10).

HANDBAL IN 11 MASCULIN

SIBIU : Voința - Chimia Făgăraș : 
BULGARUS : Steaua Roșie - C.S.M. 
Reșița ; JIMBOLTA : Victoria - Tex
tila Cisnădie : PLOIEȘTI : Petrolul - 
C.C.A. : SIGHIȘOARA: Voința - Re
colta Hălchiu.

TABLOUL ECHIPELOR CAMPIOANE 
REPUBLICANE

HANDBAL IN 7 MASCULIN
1959 — Dinamo București ; 1960 - 

Dinamo București : 1961 — Dinamo 
București.

HANDBAL IN 7 FEMININ
1959 - Cetatea Bucur București ;

1960 - Știinta București : 1961 - Ra
pid București.

HANDBAL IN 11 MASCULIN
1947 - Arsenal Sibiu ; 1948 - Deru- 

bau Sibiu ; 1949 — Zefirul Mediaș ; 
1950 - C.C.A. : 1951 - C.C.A. : 1952 - 
C.C.A. : 1953 — Dinamo Orașul Sta
lin ; 1954 - C.C.A. ; 1955 - C.C.A., 
1956 - Știința Timișoara : 1957 —
C.C.A. ; 1958 - Dinamo Orașul Sta
lin ; 1959 - Dinamo București : 1960 
Chimia Făgăraș : 1961 - C.C.A.

HANDBAL ÎN 11 FEMININ
1949 — Record Mediaș : 1950 — Ze

firul Mediaș : 1951 - Flamura Roșie 
Mediaș ; 1952 - I.C.F. ; 1953 - Știinta 
Timișoara ; 1954 - Progresul Tg. Mu
reș ; 1955 — Progresul Tg. Mures : 
1956 - Progresul Orașul Stalin : 1957 
- Steagul roșu București ; 1958 -
Cetatea Bucur ; 1959 — Știinta Bucu
rești ; 1960 - Știința București ; 1961
Rapid București.

echipele noastre reprezentative no 
pași spre continua întărire a presti 
giului de care se bucură handbalu 
romînesc în arena mondială.

Majoritatea echipelor participant! 
s-au pregătit cu multă minuțiozitate, ai 
adăugat multe elemente bagajului Io: 
de cunoștințe tehnice și tactice. Cît di 
bine și-a folosit fiecare (antrenori ș 
sportivi) vacanța ? Răspunsul îl voip 
avea începînd de mîine, cînd pe tere 
nurile a 11 orașe și comune din în
treaga țară arbitrii vor consemna pri 
mele rezultate.

în 11, al căror campionat are un sis
tem de desfășurare aparte.

Iată-ne, așadar, în fața unor noi și 
ca întotdeauna pasionante dispute 
sportive, în fața unor noi competiții 
menite să contribuie la dezvoltarea tot 
mai largă ă handbalului în întreaga 
țară. In același timp, întrecerile care 
încep mîine, vor constitui, ca în fie

P.
6-3
3-3

P. R. - R. P. 
P. R. - R.P.P.

R. P. P.
R.P.P. 6-1 și

R. 
R.

DE REGULARITATE ȘI REZISTENȚA
LACUL ROȘU, 1 (prin telefon de la Iri- 

misul nostru). După o primă etapă în 
care, deși au avut probleme g’.F.JL 
de rezolvat, concurenții 
bine examenul, în etapa a 
șurată miercuri, ei avut 
pe imposibil de rezolvat.
bord au fost calculate pentru timp bun. 
iar vremea a fost foarte rea : a plouat 
torențial înainte de concurs și pe o 
parte din timpul desfășurării etapei. 
In plus drumul a fost foarte greu. 
Mai mult, porțiunea dintre Trei Fîn*  
tîni și Lacul Roșu estimată la 16 km 
a fost mult mai lungă. Concurenții 
firmă în unanimitate că ca a avut 
proximativ 30 km. Pe această parte a 
traseului s-a desfășurat departajarea. 
Concurenții trebuiau să sosească mai 
devreme decît era prevăzut în carnetul 
de bord pentru a acumula puncte. Nici

5
4
2
2
1

1 
1
4 
3
5

390:282 
364:237 
319:339 
243:303
294:449

87-30;
- Petrolul Ploiești

dificile 
au trecut cu 

II-a, desfă- 
sarcini aproa- 

Carnctcle de

r ■

acum clasamentul 
numărul

Barbu
— 31
1. p.p.
— 29

Gh.

6
5
6 
5

__________________ _______ 6......... ........... .
Etapa de mîine programează urmă

toarele partide: FEMININ, seria 1 : 
înfrățirea Gheorghieni — Blănuri O- 
radea, C.S.M. Baia Mare — S.S.E. 
Cluj; seria a Il-a: Știința Timișoara— 
S.S.E. Deva; seria a Hl-a: Știința 
Cîmpulung Moldovenesc — Știința 
Galați; seria a IV-a: Cetatea Giur 
giu — Voința București ; MASCULIN, 
seria I : Voința Satn Mare — C.S.M. 
Cluj, Voința Tg. Mureș — Voința 
Oradea; seria a ll-a: Constructorul 
Arad — Metalul „7 Noiembrie" Cra
iova, Mureșul Deva — Proiectantul 
Pitești; seria a IIl-a: A.S.A. Bacău-- 
Țesătura Iași. Știința Brăila—A.S.M. 
Rădăuți ; seria a IV-a: Petrolul Plo
iești — Progresul București, Tractorul 
Brașov — Farul Constanța.

concurent ilo 
de puncte penalizai- 
Predescu 1 punct 
puncte auxiliare ; 
— 30 p.a. ; M. 
p.a. ; T. Popa 6 

p.a ; Gh. Ionită 6 p.p.
Popa 7 p.p. — 30 p 

7 p.p.—14 p.a. ;
—27 p.a. ; M.

tcază în lupta pentru cu ceri re «a titlu 
lui republican.

lată 
după 
primite :
nalizare 
Macarie 
3 p.p. 
— 28 
p.a. ; I. 
Dovitz

PP-
— 21 p.a. ; L. Szabo 12 p.p.

; Șt. Iancovici 12 p.p.—25 p.a. ;( 
Ncdclcu 13 p.p. — 26 p.a.: Gh. Io 
13 p.p. — 23 p. a. ; E. Seiler 13 p.p. - 
22 p.a. ; M. Dănescu 13 p.p. — 2 
p.a. ; V. Szabo 22 p.p. — 24 p.a.

Clasamentul pe echipe după dou 
etape arată astfel : 1. DI1WM0 1 2

— 117 p.a. ; 2. C.C.A. 42 p.p.—C 
; 3. Dinamo II 52 p.p. — 99 p.a. 
Metalul „23 Augusi“ 126 p.p. -

p<
T

Po
PI

2

a. ; (
E. Kcrestc 
Ccmcscu I 

_2

i o 
i 1

4
I 5

Craiova —
Craiova—

324:121 10 
267:127 9

6
77:291 4

C.S.M. Baia
S.S.E. Clui

SERIA A
S.S.E Deva 
Știința Timișoara
1. Știința Timișoara
2. S.S.E. Craiova
3. S.S.E. Deva

SERIA A 111-a:
Moldovenesc — 
(neprezentare), 
eronomia lași 39-47
1. Agronomia Iași

2. Știinta Galati
3. Știinta C-luna Mold.

SERIA A IV-a : Voința București— 
Dinamo Sibiu 57-42: Dinamo 
Cetatea Giurgiu 48-52

Voința București 
Cetatea Giurgiu 
Dinamo Sibiu 
AÎASCULIN,

Mare — Voința
Voința Oradea 
Voința Oradea 
49-53; — 
res 55-67
1. Voința Tg. Mures 

Voința Satu Mare 
C.S.M. Cluj 
Voința Oradea

SERIA A Il-a: 
rad — Mureșul 1 
lanțul Pitești — 
brie" Craiova 42-69; 
teșii — Constructorul 
Metalul ,,7 Noiembrie" 
resul Deva 61-46
1. Constructorul Arad _ .
2. Met. ,,7 Noiemb." Craiova 5 3
3. Mureșul Devn 5 2
4. Proiectantul Pitești 5 1

II-a :
38-33;

3
4
3

142:271

3 0 179:109
2 2 160:189
0 3 108:149

6
6
3

Știința Cîmpulung 
Agronomia Iași 0-20 

Știința ~ ■Calați A-

p.a.

Sibiu—

1.
2.
3.

2.
3.
4.

I :

2 1
2 1
1 3

161:140
143:136
178:206

5
5
5

seria
Tg. Mureș 60-58; 

— C.S.M. Cluj 54-50: 
— Voința Satu Mare. 

C.S.M. Citii—Voința Tg. Mu-

1 369:262
2 277:284
3 281:322
4 245:304

: Constructorul 
Deva 61-51: Proiec-
Melalul ,,7 Noiom- 

Proiectantul Pî- 
Arad 68-74 ; 
Craiova—Mu-

5 4
5 3
5 2
5 1

5 4

9
8
7
6

A-

Etapele 
vineri pe 
Mureș și 
n-au 
clasamente, 
spunem că

III și 
rutele 
Tg. Mureș 

mai adus

IV desfășurate joi :
Lacul Roșu — Tj 

Lacul Roș 
îM'ine începe campionatul republican individual

Cea 
ternă de tenis 
neața 
greșul, gazda atîtor întreceri 
Timp de opt zile cei mai buni 
mani își vor măsura forțele 
desemnarea deținătorilor titlurilor 
pub’.icane la cele cinci probe. La 
ccpcrea acestei competiții, 
facem cîteva recomandări 
desfășurare a meciurilor, 
facerea publicului, care, 
urmări în număr marc 

Așteptăm să vedem de 
și concurentele 
pionatelor un 
inițiativă, 
sive. Fără 
țic unde sînt puse 
de campioni ai 
tele înregistrate.

mai importantă competiție in
se deschide mîine dimi- 

pe terenurile bazei de la Pro- 
atîtor întreceri sportive, 

tenis*  
pentru 

re*  
în
să

nevoie de o temeinică mupcă în pers
pectivă, nu trebuie să ne fie indiferent 
cum se obțin rezultatele : 
joc static, din greșelile 
sau

adus modificări 
De altfel trebuie 
juriul a mobilizat 

tul de arbitri și greșelile au 
eliminate integrai. Două lucruri

k 
fO!

- ____ _ nu
importante au adus aceste ultime doi 
zile de concurs: 1. Vasile Szabo 
rătăcit drumul din vina sa și a îi 
tîrziat la un control orar primind î 
puncte penalizare (in acest fel Din; 
mo II a pierdut din șansele pe cai 
le avea în lupta cu C.C.A. pentru k 
cui II; 2. Barbu Predescu s-a distai 
țat în fruntea concurenților în clas; 
men tul individual acumulînd noi 
prețioase puncte auxiliare.

S îmbăta și duminică se desfășoai 
ultimele două etape pe rutele Lac 
Roșu — Miercurea Cine și Miercuri 
Ciuc — Tg. Mureș.' Atît prin kilom 
trajul lor mare cit și prin dnritat; 
drumului aceste etape vor supune 
grele încercări pe coneuronti.

Faza din desfășurarea aciuatei ediții 
campionatului republican de regula

ritate și rezistență. Parcurge traseul 
dinamovistul Tr. Macarie.

a
prin tr-un 

adversarului, 
prin acțiuni de atac bine gîndiie. 

De asemenea, sperăm ca pe parcursul 
întregului campionat să nu avem oca
zia să consemnăm nici o abatere de 
la disciplină, nici o 
sportivă. Și în acest 
participant, un cuvin t 
spus și oficialii, arbitrii, 
trebui să asigure o 
ducere corespunzătoare 
Printr-o colaborare 
toți factorii de 
fără îndoială < 
constituie un 
gandă pentru acest 
nios și interesant.

Mîine, jocurile încep de 
ora 14,30.

Foto : I. Dumitrescu

unul n-a reușit să sosească nici măcar 
în timpul prevăzut ! Acest lucru 
dovedește că kilometrajul n-a 
puns realității și mai ales că i 
au fost calculați greșit. Juriul 
acceptat însă nici o modificare. Și 
fel la această ediție a campionatului 
(în care arbitrajul este sub orice 
tică) nici un concurent 
med a’ie de aur... In e 
abandonat metalurgistul 
(defecțiune la motor) și 
cauză formația Metalul 
care primește acum în 
100 puncte penalizare,

manifestare 
sens, pe 1 
vor avea 

care, 
organizare și 

a întîlnirilor. 
permanentă

: răspundere, 
ca aceste 
succes, o 

sport

ne- 
lîngă 

de 
vor 

con-

i nc 
cores- 
timpii 

n-a 
ast-

între 
i reuși 
i să 
propa-

f ru-

dorim 
pentru buna 
pentru satis- 

Sperăm că va 
partidele, 
la concurenții

acestei ediții a cam*  
tenis modern, bazat pe 

pe minicroasc acțiuni ofen- 
îndoiaiă că înlr-o competi- 

în joc cinci titluri 
ț<1 rii, contează rczulta- 
Dar, privind în pers- 

Nr. 3886 j pectivă și la tenis este loarte multă

1

3
4

286:246 
273:210 
257:270 
213:303

9
8
7
6

se va 
întreceri 
bună ( 
âtît de

va 
a

cri- 
p ri m i 

Il-a a 
Enescu
această
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42 de formații de categorie secundă
își încep mîine

Mîine își fac apariția pe terenuri 
cele 42 de formații de categorie se
cundă. Evenimentul este așteptat cu 
viu interes peste tot: la Baia Mare, 
Galați și Craiova, Reșița, Oradea și 
Suceava, ca și in alte multe orașe din 
țară. Echipele competitoare și-au în
cheiat pregătirile; de asemenea și... 
sutele de mii de pasionați ai fotbalu
lui, așa îneît nu se mai așteaptă decît 
lovitura de începere.

Este prematur și, desigur, inoportun 
să indicăm favoriții acestei etape 
inaugurale. Ceea ce dorim ’ *
subliniem, în mod deosebit, 
rile de față este îndemnul 
l-am mai adresat mereu în 
ocazii: îndemnul PENTRU 
CAREA UNUI FOTBAL DE CALI
TATE.

Pentru aceasta este necesar ca, în 
focul luptei sportive, jucătorii să dea 
dovadă de respect față de adversar, 
să se întreacă cu el în mod cinstit, 
în limitele permise de regulament.

Antrenorii și jucătorii, arbitrii și 
conducătorii echipelor sînt chemați

pasiomta dispută
să-și aducă aportul lor la deplina 
reușită a acestei competiții, la pro
gresul fotbalului nostru. Este o vie 
dorință a oamenilor muncii din țara 
noastră, iubitori ai celui mai popular 
sport.

JOCURI DE VERIFICARE

Ik etapa a treia a categoriei A

(ELE MAI INTERESANTE MECIURI, LA BUCUREȘTI:
C.C.A.-PROGRESUL SI RAPID—DINAMO BUCUREȘTI

însă să 
în rîndu-
pe care 

asemenea 
PRACTI-

Duminică: C.S. Craiova — C.F.R. 
Timișoara 3—2 (2—1) ; G.S.M. Cri- 
șana — Recolta Cărei 2—2 (0—1) ; 
C.S.M. Reșița — Corvinul Hunedoara 
7—-1 (3—0) ; Dinamo Galați — Trac
torul Brașov 4—4 (1—3).

Miercuri: A.S.A. Sibiu — l.R.A. 
Tg. Mureș 1—2 (1—1).

Joi: C.S.M. Sibiu — C.S.M. Mediaș 
0—3 (0—2). Golurile au fost marcate 
de Staudt. C.F.R. Simeria — Corvinul 
Hunedoara 1 — 1 (1 — 1). Au marcat: 
Dumitreață (C.F.R.) și Sîntion (Cor
vinul). Carpați Sinaia — Victoria 
Florești 6—1 (3—1). C.S.M. Baia
Mare — Topitorul 12—0 (6—0). Au 
marcat: Toma (6), Trifu (3), Gergely 
III (2) și Drăgan.

A treia etapa a campionatului categoriei A este dominată de un cuplai 
bucureștean. Ca de obicei, meciurile Rapid — Dinamo și C.C.A. _  Pro
gresul sînt așteptate cu deosebit interes, datorită perspectivelor pe care ie 
oferă din punct de vedere al spectacolului. Aceste jocuri sint perfect deschise 
oricărui rezultat. De altfel, ca și întilnirile de la Petroșani (Jiul — Știinta 
Cluj), și Tirgoviște (Metalul — Dinamo Bacău). In celelalte trei meciuri 
ale etapei (St. roșu — Dinamo Pitești, Petrolul — Minerul și Știinta Timi
șoara — U.T.A.), echipele gazdă au prima șansă.

Noutăți de ia antrenamentele
bucureștenilor

Cuplajul din București se va des
fășura — cum se știe — pe stadionul 
„23 August" după următorul program :

Ora 14: C.C.A. — Progresul
(copii) ;

Ora 15,15: C.C.A. —■ Progresul
(cat. A, arb.: M. Popa) ;

Ora 17: Rapid — Dinamo (cat A,
arb. : Al. Cruțescu).

Iată cîteva amănunte în legătură 
cu ultimele antrenamente ale forma
țiilor bucureștene, care în ultimul

ÎNSEMNĂRI
Etapa a doua a campionatului cate

goriei A s-a încheiat, în general, cu 
rezultate așteptate.

Surprinzătoare apare doar victoria 
Jiului la Arad, repurtată la o săptă- 
mînă după ce echipa din Petroșani 
pierduse în fața Progresului, chiar pe 
teren propriu. Desigur că acest al 
doilea insucces consecutiv al arădeni
lor trebuie pus și pe socoteala slabei 
lor comportări și a unui lot necores- 
punzător numeric și valoric.

Nu-i lipsit de interes să arătăm că, 
în general, meciurile U.T.A. — Jiul, 
indiferent de locul lor de disputare și 
de forma momentană a Jiului, au fost 
întotdeauna deschise. De pildă, în ul
timele cinci campionate ale categoriei 
A, din 10 meciuri Jiul a cîștigat 5, a 
terminat la egalitate 2 și a pierdut 
numai 3. Iar acum a reușit și a șasea 
victorie asupra textil iști lor.

☆
Fără ca rezultatul în sine sa con

stituie o surpriză, totuși meciul de la 
Ploiești s-a încheiat cu un scor care 
a mirat pe mulți. Și nu atît în ce pri
vește pe Petrolul, cît în legătură cu 
Steagul roșu de la care se așteptau 
mai ‘ multe. Stadiul de pregătire 
al fotbaliștilor din Brașov, în com
parație cu cel al ploieștenilor, a 
determinat scorul de duminică. E 
adevărat că Steagul roșu se pre
zintă mai bine pregătit decît la 
sfîrșitul campionatului trecut, dar — 
după cum observa antrenorul Gh. Po
pescu, care a urmărit ambele meciuri 
ale formației brașovene (cu Știința 
Cluj și Petrolul) — acest stadiu este 
totuși nesatisfăcător în raport cu pe
rioada avută la dispoziție pentru pre
gătirea în vederea noului campionat 

☆
Unde echipe (Petrolul, Progresul) 

merg pe principiul — sănătos — al 
menținerii unei formații stabile în 
scopul obținerii unei omogenități 
mai mari, pe principiul de 
înlocui imediat un jucător 
momentan nu dă satisfacție, 
a-1 aduce la nivelul de pregătire al ce
lorlalți. Este un principiu care se re
comandă să fie aplicat de toate echi
pele, pentru că — dublat de o pre
gătire bună — constituie unul din „se
cretele" succeselor.

Majoritatea echipelor însă, nu țin 
seamă de el. dovadă că în două etape 
au făcut numeroase modificări, mai ales 
în liniile de atac (C.C.A., Dinamo 
București, U.T.A., Dinamo Bacău etc.), 

în legătură cu aceasta trebuie re 
marcat și faptul că schimbarea jucă
torilor în timpul partidei a început 
să fie făcută nu din motive bine înte
meiate, ci mai mult în scop tactic spe-

a nu 
care 

ci de

ȘTIRI
• Tragerea la sorți a sferturilor de fi

nală a’e Cupei R.P.R. va 
miercuri 6 septembrie, la sediul 
ți ei. Sint invitați să participe Ia 
delegații echipelor calificate : u.jl.a.. 
Rapid. Știinta Timisoara. Ariesul Turda. 
C.C.A., St. roșu. Progresul si 
București.
• Lotul reprezentativ de juniori va 

face antrenamente la București în zilele 
de 6 și 7 septembrie. Vor participa ju
niorii : Faleschini (Din. Craiova). Duca. 
Mureșan (Ind. Sîrmei C. Turzii). Nicules- 
m. Maghiar. Nunweiller VI, Ene III. Nuțu 
CDinamo București). Mandoiu (C.C.A.). 
Ordeanu (C.S.M. Sibiu), Kirner, Lungu 
(C.S.M. Cluj), Kiss, Tanasi (Mureșul Tg. 
Mureș). Cucla (A.M.E.F.A.), Szab > (Recol
ta Cărei). Jamaischi (Foresta Fălticeni', 
Maniochi (Rapid Oradea). Pleșa (Farul 
Constanța), Mares (Olimnin G’urg’u). Cîr- 
ciumărescu (Dinamo Pitești), Popescu 
(Poiana Cîmpina), Sardi (Jiul). Cotorm?ni 
(Metalul Oțelul Roșu), Georgevici (Mine
rul Oravița), Sorin Avram (Dinamo Ba
cău) si Moldoveanu (Petrolul Ploiești).

avea loc 
federa- 
ședințâ 
U.T.A.,

Voința

cial sau — uneori — pentru a com
pensa insuficienta pregătire a unor 
titulari. Și nu este bine pentru că s-ar 
putea întîmpla ca in cazul unui acci
dent produs ulterior să nu mai aibă 
dreptul la înlocuire și echipele să fie 
obligate să joace în 10 oameni...

☆
Aplicarea unei metodici unitare de 

antrenament, continuitatea și munca 
în perspectivă sînt favorizate în acest 
campionat de faptul că cele mai multe 
echipe și-au 
S-au produs 
de antrenori

păstrat vechii antrenori, 
foarte puține schimbări 
înaintea acestui campio-

Iată o problemă, care — fiind strîns 
legată de cerințele loturilor reprezen
tative — trebuie să atragă atenția în 
mod serios antrenorilor. Trebuie mun
cit mult pe de o parte pentru adu
cerea în formă a elementelor tinere, 
cum este cazul lui Motroc, de pildă, 
iar pe de altă parte pentru formarea 
cu timpul a „schimbului" actualilor ti
tulari, care încep să nu mai cores
pundă. Postul de stoper este un post- 
cheie și orice defecțiune se răsfrînge 
asupra întregii apărări, cum s-a în- 
tîmplat duminică la Steagul roșu.

tehnic. Ozon este ușor accidentat, dar 
va juca duminică. De altfel. Rapid 
va alinia mîine aceeași formație ca 
joi (cu Dulgheru extrem stingă).

Pregătirile echipelor din țară

• Știința Cluj a întîlnit joi pe 
Tehnofrig (7—3 în 60 de minute.*  
Marcu 3, Suciu, Gane, Petru Emil și 
Moldovan) și pe Dinamo (0—2 tot 
în 60 de minute). Formația probabilă : 
Nicoară — Kromely, Atureșan, Cîm- 
peanu — Petru Emil, Popescu — 
lvansuc, Suciu, Gane (Marcu), Marcu 
(Mateianu), Moldovan. (M. Todoran, 
coresp.).

® Ațetalul Tîrgoviște — Flacăra 
Moreni 1—1 (I—0). Au marcat: Pe
trescu în min. 43 (Metalul) și Ior- 
dănescu (FI.) în min. 66. Cazacu a 
ratat un 11 m. în min. 37. Metalul a 
făcut un joc slab. Atacul a fost ine
ficace, iar apărarea depășită de 
oaspeți, care s-au prezentat bine pre-, 
gătiți. (P. Oprea, coresp.).

• Jiul s-a antrenat în compania 
formației de tineret și a cîștigat cu 
10—3 (6—2). Au marcat: Ciurdă^ 
rescu (2), Mateon (2), Gabor (2), 
Crăciun, Martinovici, Manea și Petca 
(autogol). Lotul pentru duminică: 
Crîsnic (Gram) — Romoșan, Tîlvescu, 
Perm — Crăciun, Crișan — Martino
vici, Mateon, Ciurdărescu, Gabor, 
Manea (Cazan). (I. Zamora, coresp.).

• Știința Timișoara — Gloria Ti-,
mișoara 6—0 (3—0). Au marcat:
Manolache (3) și Gîrleanu (3). Jenei, 
accidentat, nu a jucat. Duminică, 
Știința va alinia echipa : Curcan — 
Georgescu, Turcan, Codreanu 
tescu, Tăriase 
nolache, 
Pain și 
reg.).

® St.
10—0. David nu a jucat și 
se știe dacă va participa la j 
duminică. Formația probabilă : 
Zbîrcca, Zaharia, Nagy — 
(Filimon), Szigeti — Hașoti, 
năilă, Fusulan, Meszaros, ocicu... 
(Campo). (C. Gruia, coresp. reg.).

® U.T.A. a marcat 10 goluri echi
pei de tineret, prin Țîrlea (3), Floruț 
(3), Czako (2), Pop și Sasu, manifestînd 
un progres 
și în atac.
(Coman) — 
(Sereș) — 
Sasu, Țîrlea, Floruț, Czako. (St. lacob, 
coresp.).

campionat au obținut următoarele re
zultate în jocurile respective: C.C.A.— 
Progresul 6—2 și 0—2, Rapid — 
Dinamo 0—0 și 2—1.

Progresul s-a an
trenat joi o repriză cu 
juniorii (3—0 : Marin, 
Baboie, Smărăndescu 
I) și alta cu echipa 
de tineret (5—1 : Smă
răndescu I, Voinea, 
Marin, Mafteuță 2, 
respectiv Protopopescu

m). Au participat toți jiică- 
excepția lui Caricaș, prezent

Pentru mîine, antrenorii Lupaș 
și Drăgușin intenționează să ----
țină echipa standard. Dacă 
Caricaș nu va juca pînă la urmă,’ 
atunci stoper va fi foniță, iar half 
dreapta Adam.

Tot joi s-a pregătit 
și echipa C.GA. Fot
baliștii echipei cam
pioane au jucat la 
două porți cu doi ad
versari : o repriză cu 
formația sa de tineret, 
alta cu echipa Luxor. 
La antrenament a luat 

parte întregul lot, inclusiv Tătaru, 
care este restabilit și e probabil să 
joace duminică. Formația definitivă 
nu a fost alcătuită.

Dinamo s-a antrenat 
pe stadionul „23 Au
gust", - --------- ■
echipei 
(I—0:
Dinamoviștii au mani
festat o bună dispoziție 
de joc, jucătorii (mai 
ales Ene If, Pîrcălab, 

Nunweiller III și Țîrcovnicu) lucrînd 
foarte bine. Ivan, accidentat duminica 
trecută, nu s-a antrenat. Formația 
probabilă: Datcu — Popa, Nunweiller 
III, Ivan (Panait) — Alexandru, 
Nunweiller IV — Pîrcălab, Varga, 
Ene II, Țîrcovnicu. David.

Revenită de la Con
stanța, unde a făcut 
un joc bun în compa
rație cu cel de la Ti
mișoara, echipa Rapid 
a făcut joi un ușor 

„„ „ antrenament, iar ieri
țjmCURfSTyi dimineață unul mai 
^===^==^ intens, eu caracter

în... tribună. El susține că este bol
nav. " '
și 1
țină

Intervenția lui Dungu este inutilă. Mingea șutată de Manolache se odih
nește în plasă (Știința Tim. — Rapid Buc. 1—0).

Foto: V. Crioșteanu

men- 
însă,

accidentat,

în compania 
de tineret 
Țîrcovnicu).

Pe-.
Jgna, R. Lazăr, Ma- 

Gîrleanu, Mițaru. Rezerve : 
Vîlcov. (Al. Gross, coresp.

roșu Celuloza Zărneștî 
nici nu 

jocul de 
Ghiță— 
Campo, 

, Năftă- 
Seredai

in joc atît în apărare cit 
Formația probabilă : Faur 
Sziics, Băcuț II, Neamțu 
Capaș, Mețcas — Pop,

©ronosport
nat (la Știința Timișoara V. Gain l-a 
înlocuit pe S. Bindca, la Știința Cluj N. 
Săbăslău pe A. Șepci, iar la Dinamo 
Bacău A. Șepci pe Gică Niculae ; doar 
Minerul nu are pînă în prezent antre
nor principal, pregătirile fiind conduse 
de „secundul" Al. Marki). Faptul este 
îmbucurător. Rămîne ca antrenorii, 
avînd asigurată una din condițiile e- 
sențiale ale unei munci temeinice, 
STABILITATEA, deci continuitatea în 
instruire, 
așteaptă din partea lor.

să dea rezultatele care se

☆
Postul de stoper se arată, la ora 

actuală, deficitar la mai multe echipe. 
Dacă Nunweiller III, Caricaș, Fronea 
și I. Lazăr acoperă în bună măsură 
necesitățile echipelor lor pe acest post, 
prin forma în care se găsesc, numărul 
tor însă rămîne mic și prin aceasta se 
restrînge cadrul din care loturile re
prezentative își pot recruta clementele 
necesare. La cele mai multe echipe 
postul de stoper constituie o problemă. 
Băcuț II continuă să fie „senator de 
drept" la U.T.A., Cojocarii nu reușește 
să-l. facă uitat pe Apolzan (deși du
minică, la Cluj, a jucat ceva mai atent, 
mai bine decît în meciul cu Petrolul), 
Nagy a trebuit să-i cedeze duminică 
locul lui Zaharia la Steagul roșu, 
Motroc (Rapid) se pare că parcurge 
o perioadă de formă slabă etc.

Transmiterea rapidă a balonului este 
o cerință a fotbalului modern. Viteza 
— sub orice formă s-ar manifesta — 
constituie o armă deosebit de eficace, 
de surprindere a adversarului. Lucrul 
acesta este înțeles de jucătorii noștri, 
dar nu în măsura în care pretinde 
jocul și dau îndrumări antrenorii. 
Chiar partidele de duminică ne-au o- 
ferit exemplul multor jucători, printre 
care și Țîrcovnicu, care preferă con
ducerea balonului și un ritm lent de 
acțiune ceea ce frînează elanul în
tregii echipe. Multe acțiuni au fost ra
tate duminică din cauză că mingea 
n-a fost pasată repede și la timp. Jo
cul .în viteză este o trăsătură a orien
tării de joc care trebuie însușită total 
și în această privință așteptăm mai 
multă contribuție din partea jucăto
rilor.

☆
Arbitrii s-au evidențiat duminică 

(cel mai bun Ad. Macovei la Ploiești). 
Faptul e îmbucurător desigur. Arbitrii 
trebuie să se străduiască însă și mai 
mult în direcția îmbunătățirii arbitra
jului, iar echipele, antrenorii și jucă
torii să-i ajute printr-o comportare tot 
mai sportivă pe teren, fără 
mic. semn de protest față de 
arbitrilor.

cel mai 
deciziile

p. GAȚU

Programul turneului echipei Lokomotiv Moscova
Am aminjat că binecunoscuta 

sovietică dc fotbal Lokomotiv Mosco
va va evolua în fara noastră. Federa
ția a dat formă definitivă programului 
acestui turneu. Iată-l :

7 septembrie, la Ploiești: Lotul B— 
Lokomotiv Moscova

echipă 10 septembrie, la București: Rapid— 
Lokomotiv Moscova.

13 septembrie, la Cluj : Știința — 
Lokomotiv Moscova.

Tot săptămîna viitoare, loturile re
prezentative A și dc tineret vor sus- • 
(inc antrenamente.

12 MECIURI DIN CAMPIONATELE NOASTRE 
PROGRAMUL CONCURSULUI 
ULTIMELE 4 ZILE 

PRONOEXPRES PE
Caracteristica concursului 

sport nr. 36, etapa de mîine, 3 sep
tembrie, o constituie faptul că pro
gramul cuprinde numai meciuri din 
campionatele noastre: 12 Ia număr. 
Pe primul plan se situează cuplajul 
bucureștean, care prezintă două în- 
tîlniri de mare atracție: C.C.A. — 
Progresul și Rapid — Dinamo Bucu
rești Nu mai este cazul să insistăm 
asupra interesului ce-1 suscită — în
totdeauna — disputa dintre aceste 
formații fruntașe, far, mîine, aceste 
meciuri au o importanță deosebită, în 
acest început de campionat, fără în
doială; foarte pasionant, în care lupta 
este mai deschisă ca niciodată.

Și celelalte întîlniri se anunță sub 
seninul unei dispute strînse, dat fiind 
că majoritatea formațiilor țin să-și 
asigure un avans, chiar „din plecare" 
în această nouă ediție a campionatu
lui. încă un motiv ca participanții la 
concursul Pronosport de mîine să 
privească cti multă atenție programul.

Mîine, începe campionatul categoriei 
B. Și aci lupta promite mult. în ge
nere, există un biHi echilibru de forțe. 
De tinde și Ia B posibilitatea unor 
surprize și, deci, perspectiva unor 
premii importante.

în concluzie, o etapă pasionantă. 
Rețineți: astăzi, ultima zi in care 
mai puteți depune buletinele pentru 
acest concurs interesant

PM1GRVMW, CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 37

— Etapa din l» septembrie 1S61 —
I. R.D. Germană — R.P.Ungara (camp, 

mondial)
n. Rapid Buc, — Lokomotiv Moscova 
III. Steagul rest» - A.E.K. Grecia (tur

neul balcanică

LA
PENTRU 

LUNA
Prono-

PRONOSPORT DIN
PROCURAREA 
SEPTEMBRIE

10 SEPT. 
ABONAMENTELOR

(cat. A)
Petrolul (cat. A)

IV. C.C.A. - Jiul
V. Știinta Cluj —
VI. Dinamo Bacău — Progresul (cat. A)
VII. Minerul — Știinta Timisoara 

(cat. A)
VIII. U.T.A. — Dinamo Buc. (cat. A)
IX. Dinamo Pitești — Metalul Tîrgoviște 

(cat. A)
X. Farul — Dinamo Obor (cat B)
XI. Corvinul — Industria Sîrmii C. Tur- 

zii (cat. B)
XII. Chimia Govora — C.S. Craiova 

(cat. Bl.
Buletinele cu 12. 11 și 10 rezultate se 

depun la agențiile autorizate pînă joi 14 
septembrie a.c. ora 13.

UN NOU CONCURS PRONOEXPRES
Miercuri 6 septembrie va avea loc un 

nou concurs Pronoexpres. Amintim că; 
în fiecare săptămină, la concursurile 
Pronoexpres se distribuie prenri impor
tante. De pildă. în cursul lunii august 
printre alte importante și numeroase 
premii atribuite se număra si premiul 
de cile 125.000 lei pe care l-au obținut 
participanții Gh. călin din Bacău si La- 
jos Tyukodi din Cărei.

Și dv. puteți obține un premiu frumos 
participînd cu cit mai multe bu’etine la 
acest nou concurs Pronoexpres. Marți 5 
septembrie, ultima zi pentru depunerea 
buletinelor. Tot marți este si ultima 'zi 
în care vă mai puteți procura buletine- 
abonamer.t Pronoexpres pe luna septem
brie. ;-arc vă dă posibilitatea să partici
pați la toate concursu-ile Pronoexpres 
dintr-o lună.
PREMIILE 
NOSPORT Nr. 35

16,30 variante 
3852 lei.

296,90 variante 
317 lei.

Nefiind variante 
fondul pentru cat. 
52.329 lei se reportează pentru con
cursul din 3 IX a.c. la toate categoriile.

Știinta

CONCURSULUI
27

11
din
cu

cu 10

PRO- 
VIII 1961. 
rezultate a

rezultate a

cu 12 rezultate, 
J-a în valoare de

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport
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Gimnaștii japonezi au sosit in Capitală

La primul antrenament al oaspeților

cu sala de con-

De miercuri seara, gimnaștii japo
nezi care au participat la întrecerile 
Universiadei de vară de la Sofia sînt 
oaspeții țării noastre. Așa cum am 
mai anuntat, gimnaștii japonezi vor 
evolua săptămînă viitoare in Sala 
sporturilor de la Floreasca în compa
nia unor sportivi romi ni.-.

Prima dorință a oaspeților îa so
sirea lor în Capitală a fost aceea de 
a se antrena cit mai curînd, de a 
face o acomodare
curs. Așa că joi dimineața, gimnaștii 
japonezi au și fost văzuți la lucru...

Am asistat și noi la acest prim 
antrenament. Oaspeții impresionează 
printr-o pregătire fizică excepțională, 
prin siguranța execuțiilor, prin ampli
tudinea mișcărilor. La cal cu minere 
ca și la bară fixă, la inele sau la 
sol, pretutindeni aceeași îndemînare, 
aceeași grijă pentru fiecare amănunt 
de ordin tehnic. Din grupul celor 
5 gimnaști se detașează Takashi Mit- 
zukuri. Este și explicabil : Mitzukuri 
nu este altul decît proaspătul campion 
mondial universitar.

La sfîr.șitul antrenamentului, îl ru
găm pe Mitzukuri să ne împărtășească 
unele impresii de la Universiadă. Ne 
zimbește și în semn de aprobare își 
înclină ușor capul — obicei carac
teristic japonezilor. Iată-1, în clipele 
următoare, depănind cu vorbă mol
comă. firul unor amintiri încă vii.

— La Sofia n-a fost de loc un 
concurs ușor. Ați remarcat, probabil, 
cite nume consacrate în gimnastica 
mondială au fost prezente acolo. Ad
versarul meu cel mai puternic a 
fost, de departe, reprezentantul

O excelenta 
performantă 

a planoristului 
Ion Alexa

In ziua de 19 august planoristul 
sportiv Ion Alexa de la Aeroclobul 
regional Iași decolind prin tractare 
de automosor cu un planor de con
strucție rominească tip I.S. 3, a par
curs distanța Iași — Constanța 
(340 km.) in 6 h. Performanța ob
ținută de planoristul nostru con
tează ca probă pentru obținerea 
insignei „C“ de aur.

Menționăm că planoristul Ion 
Alexa este din anul 1957 deținător 
al insignei „C“ de argint acordată 
de Federația internațională de aero
nautică.

I.T.B. A ÎNVINS LA LIMITĂ PE DUNAV RUSSE
La sfîrșit______

de săptămînă

U.R.S.S., Titov. Nu vă închipuiți cite 
emoții mi-a dat !... De altfel.

a fost
cu

în favoarea

I, „due- 
extrem de 

un avantaj 
mea : 0,15

lul“_, dintre noi 
string, încheindu-se 
insensibil 
puncte. Titov putea la fel de bine să 
se situeze pe primul loc...

Prof. Seichi Hamada, șeful delega
ției, care asista la discuția noastră, 
ne prezintă apoi și pe ceilalți gim- 
naști : 
Hidaka, 
Ishiwara. 
însoțită 
sportivă.
pe multe, multe concursuri. Așa ex
plică prof. Hamada și gradul de mă
iestrie al sportivilor pe care îi pre
gătește.

La despărțire, prof. Hamada a ți
nut să ne asigure că elevii lui vor 
arăta la București, tot ceea ce știu, 
întreaga gamă a cunoștințelor lor. O 
promisiune care poate face din prima 
evoluție a gimnaștilor japonezi în 
țara noastră, un mare spectacol, un 
spectacol de neuitat. Și care să în
dreptățească întrutotul interesul deo
sebit al iubitorilor de sport ce vor 
fi prezenți miercuri seara la Flo
reasca...

Yasuo Nagasawa, Yosiharu 
Kenichi Tauji și Takahisa 

Prezentarea fiecăruia este 
și de o scurtă biografie 
O biografie care se bazează

Joi seara boxerii de la I.T.B. au reu
șit șă-i învingă fa limjtă pe cei de la 
Dunav Russe, scorul final fiind de 
11-9. Din nou boxerii bulgari au dat 
dovadă că sînt bine pregătiți făcînd 
partide interesante și atractive. Joi 
seara a impresionat in mod deosebit 
partida dintre N. Danev și Gh. Du
mitru în care Dumitru timp de o re
priză și jumătate a reușit să trimită 
numeroase lovituri puternice, punindu-1 
pe Danev în situația de a abandona. 
De asemenea, n-a ținut mult întîlni- 
rea dintre V. Badea și Nikolov, în li
mitele categoriei mijlocii, 
cepe puternic și se părea

PRIMUL
(Urmare din pag.

T. STAMA

II ■

Badea în
că șansele

vor fi de partea lui. Dar în urma linei 
puternice lovituri trimise de Nikolov 
Badea cade la podea și nu mai poate 
relua lupta, lată și celelalte rezultate : 
categoria muscă — Gh. Gheorglie b.p. 
Velicikov; categoria semiușoară — 
luseinov b.p. I. Iriza, categoria semi- 
usoară — M. Pirvu cu N. Pencev 
meci nul, categoria ușoară — Borisov 
b. ab rep. 111 pe N. Dumitru, catego
ria semimijlocie — M. Voicu b.p. Iva
nov, categoria mijlocie — N. Constan
tin b.ab. rep. Ill P. Danev, categoria 
semigrea — Andreev b.p. C. Șerban, 
categoria grea — Petrov b.p. Kalcev.

N. BARBAUȚEAN

SUNET DE GONG
1)

prima reuniune, 
înscriși în foile

Astă-seară are loc
Din cei 57 de boxeri 
de concurs vor intra în întreceri 22 de 
pugiliști. Tragerea la sorți a stabilit 
următorul program al primei zile * 
muscă: Meșter (Ruda Hvezda) — 
Dorogî (Dozsa Budapesta) ; pană: G. 
Gheorghiu (Dinamo Buc.) — Matula 
(Ruda llvezda) ; PilzRer (Dynamo

Berfm) — Blagoev (Spartak Sofia) ; 
ușoară: Pali (Dozsa Budapesta) — 
Mihalic (Dinamo Buc.) ; Roman (Ruda 
Hvezda) 
via) ;
Sofia) 
via) ;
sierski

AZI

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 17 i
Dinamo Obor — C.F.R. Roșiori (cat. B). 

HALTERE. Sala Floreasca. ora 17 : 
nalele campionatelor republicane de ju
niori.

MîfNE

Fi-

NATATIE. Ștrandul Tineretului : R. P. 
Romină — R. P. Polonă ; de la ora 10,30 
și după-am’az.ă de la ora 17.30 : sărituri ; 
ora 18,30 : probele de înot : ora 20.30 : 
jocul de polo.

FOTBAL. Stadionul 23 August. ora 14 : 
C.C.A. — Progresul (copii) ; ora 15.15 : 
C.C.A. — Progresul (cat. A) ; ora 17 : 
Rapid — Dinamo (cat. A) . Stadionul Ciu
lești. ora 0 : C.C.A. — Progresul (tine
ret) : ora 10.45 : Rapid — Dinamo (ti
nerel). Terenul Victoria (C.A.M.), ora 
10 : Ștlinta București — C.S.M. Mediaș 
(cat. B).

HANDBAL. Teren I.T.B., de la ora 10 : 
Progresul — Mureșul Tg. Mureș și I.T.B. 
— C.S.S. Banatul Timișoara, meciuri tn 
cadrul campionatului feminin de hand
bal în 7 ; stadionul Giulesti. de la ora 
16 : Ștlinta - ștlinta Galati șl Rapid - 
Rafinăria Teleaien. meciuri în cadrul 
campionatului masculin de handbal în 7.

RUGBI. Teren Parcul Copilului, ora 9 : 
C.F.R. Grivița Roșie — Progresul ; ora 
10,30 : Dinamo — Rapid. Teren C.C.A., 
ora 9 : C.C.A. - I.T.B.

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăstrău, 
de la ora 8 : concurs de caiao-eanoe 
(probe de viteză) organizat de Clubul 
sportiv școlar București.

■

Drogosz (Gwardia Varșo- 
mijlocie mică: Alipiev (Spartak 
— Szimaniak (Gwardia Varșo- 

Scultz (Ruda Hvezda) — Wen- 
(Dynamo Berlin); semigrea:

Patocka (Ruda Hvezda) — Josefovicz 
(Gwardia Varșovia) ; Witlkowski (Dy
namo Berlin) Naidenov (Spartak
Sofia) ; grea : Marin țan (Dinamo Buc) 
— Nicolov (Spartak Sofia) ; 
(Dynamo Berlin) — Budai
Budapesta). Următoarele reuniuni 
vor disputa mîine dimineață (ora 
marți — 
finale — 
puia 47

întrecerile de la Buzău...
Cu puțin timp înaintea campionatelor 

republicane, călăreții noștri fruntași 
s-âu întîlnit cu prilejul frumoaselor 
întreceri hipice organizate la Buzău 
de către consiliul regional U.C.F.S. 
Ploiești — cu sprijinul clubului spor
tiv Petrolul — și U.C.F.S. oraș Bu
zău. Programul competiției a cuprins 
numeroase probe în cadrul cărora ce: 
mai buni călăreți ai țării au făcut o 
utilă verificare a stadiului lor de pre
gătire. In proba de deschidere victoria 
a revenit lui V. Bărbuceanu (E.H.A.) 
cu Gerilă 0 p. 50,8 sec. urmat de 
Iuliana Nițulescu (Din. Buc.) cu Gio- 
vani 0 p. '58,3 și Gh. Călugărițoîu 
(E. H. A.) cu Gazeta 0 p. 58,7. Ei 
au ocupat primele trei locuri în seria 
întîi. In celelalte două serii victo
riile au tost cucerite de C. Vlad (Din. 
Buc.) cu Hala 0 p. 1:02,5 și Gh. 
Langa (E. H. A.) cu Rapsod 0 p. 
1:15,5. P..........................................Foarte disputate probele de 
obstacole de categorie semiușoară și 
ușoară în care victoria a revenit lui 
D. Roșea și, respectiv, V. Pinciu 
după bara j. Iată rezultatele: obsta
cole semiușoară: 1. D. Roșea (E.H.Gr.)

cu Simplon 0 p. 24,1 sec., 2.. E. Bo
iangiu (Din. Buc.) cu Păpurica 4 p. 
23,0, 3. A. Radar (Petrolul) cu Chin
dia 4 p. 24,5; obstacole categoria 
ușoară: 1. V. Pinciu (Din. Buc.) cu 
Clasic 0 p. 38,6, 2. C. Vlad (Din. 
Buc.) cu Agata 4 p. .46,8, 3. C. Vlad 
(Din. Buc.) cu Nela 4 p. 50,3. La 
ștafetă primul loc a fost ocupat de 
dinamoviștii C. Vlad și V. Pinciu 
0 p. 2:07,7, la obstacole durată vic
toria a revenit lui C. Vlad cu 31 p. 
1:32,2 la obstacole categoria mijlocie 
lui A. Coslea (Știința) cu Diavolo 
0 p. 1:17,0 iar la obstacole catego
ria semigrea lui Gh. Langa (E.H.A.) 
cu Rubin 4 p. 1:28,51 In ultima probă 
a concursului, obstacole fete, Aîanuela 
Bogza (Știința) cu Odor a terminat 
victorioasă realizînd 4 p. 1:18,0.

Cupa oferită de consiliul regional 
U.C.F.S. Ploiești pentru probele de 
categorie semiușoară și ușoară a fost 
cîștigată de clubul sportiv Dinamo 
care a totalizat 60 de puncte. Pe 
locurile următoare: Petrolul 27 p. și 
E. H. Gr. 26 p.

semifinale — ora 
ora 19. In total 

de Intîlniri.

19,
se

La un punct distanță de norma de mare maestru internațional!
DC vorbă cu maestrul sportului T. oniTESUJ

despre turneul zonal de șah din n. s. Cehoslovacă

Ghițeșcu, reprezentantul 
la recentul turneu zonal

Kiepfei 
(Dozsa 

se 
10),

joi
Yor di s-

R. C.
de boxturneul internațional 

de clubul Dinamo București
O U 

organizat 
accesul publicului se va face prin șo
seaua Ștefan cel Mare (peluza 1) de 
la ora 16,30. Posesorii de carnete 
U.C.F.S. roșii, albastre în piele și 
verzi de ziariști, au acces prin calea 
Floreasca (tribunal).

ultima sa ședință. Biroul fede- 
luat în disculie printre altele și 

făcută de Colegiul central 
în legătură cu posibili- 

înlocuirii jucătorilor accidentați 
meci. Printr-o hotărîre, 
a stabilit ca începînd 

cu cea de a 2-a clapă a 
campionatului republican, să poată fi 
inlocuiți doi jucători în tot cursul unui 
meci.

llotărîrea aceasta este aplicabilă și 
în cazul echipelor care activează în 
campionatul de calificare.

La 
rat a 
propunerea 
de antrenori, 
tatea
în cursul unui 
Biroul federal

returului

Colțul specialistului

Rezultatele nu vin de la sine
profundării procedeelor tehnice. 7, .5- 
rui sportiv, în prealabil, i se trasa' 
sarcina de a executa, atit in repriza 
din picioare cit și in cea de la par
ter, anumite procedee, un așa numit 
barem fix. In timpul execuției ceilalți 

colegi de echipă urmăreau felul cum 
știu să rezolve pe saltea, sarcinile 
trasate, cei doi sportivi.

Pentru burta pregătire compelițio- 
nală a sportivilor am ținut și ședințe 
teoretice in care discutam diferite 
scheme tactice.

Tn ceea ce privește munca educa
tivă am primit un mare ajutor din 
partea organizațiilor de partid și 
U.T.M. de la locui de muncă al spor
tivilor. Inlre mine și membrii secției 
de lupte pe care o conduc s-a sta
bilit o legătură și mai strinsă, prin 
faptul că vizitam de multe ori pe 
sportivi acasă, discutam cu familiile 
lor, cu meșterii din producție despre 
felul cum muncesc și cum iși înde
plinesc sarcinile.

Pregătind sportivii în acest fel am 
reușit ca intr-un timp scurt să ob
ținem o serie de rezultate bune. A- 
mintesc citeva dintre performanțele 
individuale obținute de sportivii sec
ției pe care o conduc: C. Enache 
campion republican la juniori, Nicolae 
Martinescu locul III la campionatele 
de seniori ale țării, locul III la Bal
caniada de la Skoplje, locul I! in 
„Cupa speranțelor olimpice" (Subo- 
tica R P.F.I.), Ion Capus un loc II 
și un loc III in cadrul campionate
lor de juniori și rezultatele bune ob
ținute de Costache Cara, Alexandru 
Vasi, Mihai Strimbei etc.

Toate cele de mai sus m-au făctit 
să-mi inlăresc și mai mult convinge
rea că antrenorii noștri trebuie să 
fie mai mult in mijlocul celor ce se 
intrec in competițiile de mase, să nu 
aștepte ca să-i anară. din „senin", 
sportivul „ideal". Rezultatele bune nu 
vin de la sine.

Pe viitor, voi căuta cu aceeași per
severență in rândurile acelora care 
pășesc pentru prima oară pe stadion, 
elemente talentate 
drum cu grijă și 
ridicării continue 
tive In acest fel 
de cultură fizică 
noastră si-mi voi aduce și eu 
desta contribuție la obținerea 
performanțe superioare in 
luptelor.

ȘTEFAN BABJN 
antrenor al centrului de antrenament 

de lupte Galaji

„Se pot obține rezultate 
bile la lupte clasice intr-un 
lativ scurt, în cîteva luni sau intr-un 
an de exemplu ?“ 
mod categoric că 
mație va surprinde 
tre antrenorii și 
discipline sportive, 
încetățenită părerea, 
practica sportivă că, 
3—5 ani nu se pot 
litățile 
ultima 
duințe 
noștri 
porii de greutate, încă deficitare, au 
dovedit că se pot obține succese in
tr-un timp foarte scurt

Plecînd de la această idee am în
ceput pregătirile specifice de lupte 
cu o serie de elemente dotate cu ca
lități remarcabile. Pentru aceasta 
mi-am început munca de recrutare 
prin întreprinderile și fabricile ora
șului Galați, șantierele de construc
ție care impinzesc orașul dunărean și 
am dat o raită chiar și prin G.A.S.- 
uriîe și G.A.C.-urile din împrejurimi. 
De un real folos mi-au fost diferitele 
competiții de mase ca: Spartachia- 
dele de iarnă, 
Concursul 
prilejul cărora am văzut ia 
pe Nicolae Martinescu, 
glteru, Lucian Ursache, 
Aîiu, Teodor 
Mihai Arhiri,

Pornind „la 
posedau forța 
fost mult mai 
ție sporită pregătirii tehnice și tac
tice a sportivilor. Pentru buna în
sușire a procedeelor tehnice am fo
losit metoda de executare in rotație 
a fiecărui procedeu. Adică, in mij'o- 
cul saltelei se afla un sportiv care 
avea sarcina de a executa procedeul 
predat iar toți ceilalți, care treceau 
cu rîndul. aveau sarcina de a aplica, 
la momentul 
deul indicat, 
ajungeau in 
vațiiie critice 
sigur acest procedeu este încet dar 
el inii dădea garanția memorării vi
zuale și a însușirii corecte a proce
deului S-a intimplat uneori ca cele 
predate sâ nu fi fost însușite pe de
plin Atunci, reluam exercițiile folo- 
sindir-mă mai ales de acei sportivi 
care au dovedit o mai mare înțelegere 
și insu’ire a procedeului tehnic.

O ahă metodă folosită a fost și a- 
ceea a demonstrației, in scopul a-

remarca- 
timp re

Noi răspundem în 
da. Această aîir- 
poate pe unii din- 
specialiștii acestei 

Pînă acum 
sprijinită și 
mai repede 

forma toate 
bun luptător.

era 
de 
de 

că
liinecesare unui

vreme însă, numeroasele stră- 
pe care le-au depus antrenorii 
pentru completarea unor cate-
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oricîtă bunăvoințărîndttrile de față, 
am avea...

— Punctul astfel 
de norma de mare 
zează Ghițeșcu.

— In schimb, cu 
15, depășești cu jumătate de punct 
pe cea de maestru internațional — 
restabilim noi adevărul.

Desigur, este o consolare pentru 
tînărul nostru șahist, care repetă 
pentru a patra oară această perfor
manță. Prima oară el îndeplinea 
norma la Olimpiada de șah de la 
Moscova 1956, ca s-o confirme apoi 
la zonalul de anul trecut iși la 
Olimpiada de la Leipzig (cu 50 la 
sută din punctajul maxim, obținut “fa ■ 
prlftia masă a reprezentativei R.P.’R?)™ 

Iată, evident, galoane dg onoațp 
în palmaresul lui Teodor Ghițeșcu, 
care și de data aceasta, la Marianske 
Lazne, a dovedit că poate lua loc la 
rhas'a de șah în fața celor mai reputați 
mari maeștri. Și cu șanse de victorie I 
In acest turneu. Ghițeșcu a cîștigal 
5 partide și a remizat 8, pierzînd 
doar 2.

— Care a fost cea mai frumoasă 
partidă cîștigată ? — am întrebat.

— Probabil cea din runda a 4-a, 
în care l-am întrecut pe maestrul 
bulgar Boboțov —ne-a răspuns in
terlocutorul nostru.

Este într-adevăr o partidă. „în. stilul 
iui Ghițeșcu" — adică spectaculoasă, 
cu atac curajos și rezolvări neaștep
tate. O prezentăm aci, notată „tele
grafic", pentru delecța.rea cititorilor 
noștri iubitori de șah; -

SPORTUL POPULAR GHIȚEȘCU — BOBOȚOV Indiana
Ea£-, a 6-a Nr. 3886 Niinzovici l.d4 CI6 2.c4 e6 3.Cc3 Nb4

Cu Teodor 
țăt ■ii noastre 
de șah de la Marianske Lazne, am 
avut prilejul să stăm de vorbă la 
cîteva ore după întoarcerea sa în 
Capitală. Ne-am grăbit poate cu fe
licitările pe care i le-am adresat 
pentru meritoriul său loc V ocupat . în 
greaua întrecere...

— Nu mă felicitați! Sînt foarte 
supărat pe mine... — ne-a avertizat 
de la început șahiștul nostru. Tre
buia să mă calific,, sap cel puțin să 
iau locul patru, dacă reușeam să fo
losesc in țntregime șansele pe care 
le-am avut in, turneu. Fără exagerare, 
am... pe conștiință două jumătăți de 
punct lăsate in partidele cu <zabo șj 
Johanesseii, amindotiă terminate cu 
rerrtfză după ce imi dominasem destul 
de net adversarii.

—l,lCa1re’ este cauza „accidentului".?
•— Pur și simplu o greșită apreciere 

a două finaluri de piese grele, in care 
aveam avantaj consistent. N-am găsit 
la analiză cea mai bună cale de con
tinuare in partida cu Szabo, iar în 
cea cu Jplianessen — dirFultima rlindă 
— eram realmente obosit. Aci s-a 
produs in încheiere o poziție de ex- 
cepțjșr,_îti>,care deși aveam damă pen
tru turn nu se mai putea ciștiga din 
cauza unui pion avansat al adver
sarului I

. Po-ziția — așezată pe tabla de șah 
în fața noastră —■ este intr-adevăr 
foarte interesantă, dar analizele cafe 
trebuie s-o însoțească nu încap în •

pierdut m-a privat 
maestru — preci-

cele 9 puncte din

,4.a3 
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— Și acum 
despre cei trei 
interzonal? —> a fost .ultima întrebare 
a interviului nostru.

— In forma in care a jucat, pe 
Olafsson îl văd intrînd printre- can
didați! la titlul mondial. Filip este 
acum cel mai bun șahist cehoslovac. 
Al treilea calificat, Uhlmann. a luptat 
cu dirzenie pentru a se putea distanța 
îri ultimele runde de noi. cei din 
pluton — a încheiat T, Ghițeșcu.

Dc4 29.Td7 si
(29...N:d7 3O.T:d7 1)6

ce ne puteți spune 
calificați la turneul

I

„Cupa Moldovei", 
cultural-sportiv etc., cu 

„lucru" 
Victor Dul- 

Gheorghe 
Pavel, Anghel Dobre, 

Nicolae Drăgan etc. 
drum" cu elemente care 

fizică necesară, mi-a 
ușor să acord o aten-

oportun, contra proce- 
Fiecare din cei prezenti 
mijlocul saltelei. Obser- 
se făceau pe loc. De- pe care să le in- 

răbdare pe drumul 
a măiestriei spor- 
voi sluji mișcarea 
și sport din (ara 

si-mi voi aduce ; ‘ mo 
unor 

domeniul



Săritorul — reporter

dimmeașa, 
atleții „internaționalelor" 
mai erau in brațele lui 
Morfeu, după marele e- 
fort al întrecerilor, sări
torul sovietic Antonas 
Vaupsas a depășit pra
gul... redacției noastre, a 
zîmbit larg, ca pe podiu
mul victoriei, și a intrat 
direct in subiect:

— Vă rog, cum aș 
tea să obțin urgent 
nius ?

— ? ? ?
— Sint redactorul 

sport al ziarului lituanian 
„Vakarines Naujienos".

Bănuiți, cred ce a ur
mat... Fata cu cască de 
la 07 a primit imediat 
comanda („rugăm închi
deți, vă chemăm"), ca
mera secției internațio
nale s-a populat subit 
(instinctul reporterilor), 
carnetul de însemnări a 
ieșit din sertar (împins 
ca de un resort), iar fo
toreporterul cu blitzul a 
stins la 
roșu din

... Stăm 
Vilniusul. 
ipocrizie 
asta. Ce 
mai intirzie...

Vaupsas iși 
carnetul. E in 
bră de start... 
să ratez „intrarea' 
că incerc o stratagemă. 
Imagine: 
un coleg, despre 
Ovanesian. Efectul 
peste așteptări. Febra 
start a dispărut. Să 
scap momentul.

— Ziarist de profesie ? 
Maestrul sportului An

tonas Vaupsas zimbește:

își „purifică" elanul.
— Faceți aluzie la tri

plu ?
— întocmai.
— Bine, dar polonezul 

Schmidt sare 7,70.
— Un mare săritor 

triplu poate sări și 
lungime, dar un bun 
ritpr în lungime ar face 
mai bine să renunțe la 
triplu, dacă nu e 
Schmidt.

— Cum vi s-a părut 
Calnicov ?

— Foarte talentat. Aud 
că are 18 ani. E crud. 
Ii mai trebuie forță și, 
desigur, tehnică. Nu-l 
văd plafonindu-se. La 
virsta asta scoți ca din- 
tr-un sac fără fund...

— Ce face Igor Ter ?
— Sare. Adică nu. Nu 

prea sare. Lucrează mai 
ales viteza șl detenta. 
Piatra filozofală a lun-

99

Maistrul ringurilor

pu- 
Vil-

de

iuțeală becul 
laborator.

și așteptăm 
E un pic de 
in 
bine

ajteptarea
ar fi să

consultă 
plină fe- 

N-aș vrea 
așa

o convorbire cu
Ter- 

e 
de 
nu

— îmi place să cred
că sint mai curind din
vocație. Am făcut filo-
logia.

— Cum vi s-a părut
Ieri ?

— Mi-a fost foarte 
greu. Dați-vă seama. Doi 
centimetri! Știe să lupte 
Sorin. Bate corect, lu
crează frumos in zbor, 
aterizează bine. Cred că 
poate ajunge la 7,70 dacă

MI H AI JI ANU, BUCU
REȘTI. — Gheorghe Ene 
— Ene II, cum este cu
noscut — împlinește la 
27 ianuarie 25 de ani. A 
debutat ca junior ia Fla
căra București. După ce 
a fost unul din jucătorii 
de bază ai formației de 
juniori Progresul C.P.C.S., 
a trecut la Rapid, iar de 
anul 
nanio 
acum 
de 3 
nală, 
cind avea 
meciul cu 
Goteborg.

JEAN 
STANȚA, 
limita de 
juniori este 19 ani. Flo
rin Gheorghiu are acum 
17 ani. El va putea par
ticipa, deci, la viitoarele 
campionate mondiale ale 
juniorilor, care vor avea 
loc in 1963. 
Silvester, 
mondial 
discului, 
Are 1,89 
tărește...
Fără discuție, nu e debil!

MIU B. IOAN, 
IEȘTI.

trecut joacă la Di- 
București. Pînă 

a fost selecționat 
ori in echipa națio- 
prima oară in 1955, 

deci 19 ani, in 
Suedia de la

ROȘU, CON- 
— 1) La șah, 

vîrstă pentru

2) Jay
noul recordman 
la

are 24 de ani. 
înălțime și cin- 
105 kilograme.

aruncarea

PLO- 
t) Recordul 

mondial la 1.500 m plat 
este deținut de Herbert 
Elliot, cu performanta de

gimii. El are 10,4 
sută, eu — 10,7. Asta 
prezintă diferența 
centimetri dintre noi.

— Și Brumei 7
— Bineînțeles, Brumei. 

Și, dacă se poate, ceva 
inedit... Asta, după ce o 
mie de reporteri... Bun. 
Fie. Să încerc. O amin
tire. L-am cunoscut in 
primăvara asta, la Lese- 
lidze, in Gruzia. Vina 
vrăbii cu o pușcă de aer 
comprimat. S-a apropiat, 
mi-a strins mina cu pu
tere, pronunțindu-și nu
mele tare și apăsat, cu o 
siguranță formidabilă. A- 
tunci mi-am explicat de 
ce încremenesc ștache
tele.

... Sună telefonul. „A- 
veți Vilniusul". Vaupsas 
își începe reportajul. 
Vorbește lituaniana. Dau 
să ies, dar mă aud stri
gat. Săritorul-reporter a- 
coperă pilnia receptoru
lui cu palma și-mi șop
tește: „Nu pleca. îmi da
torezi ceva inedit despre 
Iolanda Balaș".

Am pățit-o...

pe 
re
de

IOAN CHIR1LA

3:35,6, realizată anul tre
cut cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de la Roma. 
Elliot are 25 de ani. — 
2) Arbitrul de fotbal Al. 
loth a jucat în categoria 
A la Libertatea 
radea, unde a 
postul de portar, 
acum 39 de ani. 
Banciu, fostul 
înaintaș al Progresului — 
niai ales în meciurile cu.- 
Rapid ! — s-a retras din 
activitatea compelițională. 
El este acum antrenor se
cund la Știința București, 
unde a jucat după pleca
rea de la Progresul.

STANCA VICTOR, 
BUCUREȘTI. — Am ales 
din epigramele dv. pe 
aceea dedicată echipei 
Rapid, care n-a putut 
trece de Știința Timișoara 
în campionatul de fotbal:

Cu

— O 
deținut 
El are
- 3) 
centru

Nu

Dar
Pus

„expresul" luind 
plecarea 

opriră-n gări mo
torul, 

găsiră-n Timișoara 
pe roșu... sema

forul !

Pierzînd recordul mon
dial pe care îl deținea din 
1959 (59,91 m) discobolul 
polonez Edmund Piatkow
ski n-a pierdut și speranța 
de a-1 recuceri cît de cu- 
rînd, mai ales că a reușit 
și el o aruncare de peste 
60 de metri. Exact : 60.47 
m. Duelul său cu Jay Sil
vester de-abia începe și 
bineînțeles, este 
rea atletismului, 
rii unor noi și 
performanțe.

Edmund Piatkowski s-a 
născut la 31 ianuarie 1936 
EI a debutat ca aruncător 
de disc la vîrsta de 18 ani. 
Iată performanțele 
mai bune pe care le-a 
nu>t dea lunci, an de

1954 :
1955: 
1956:
1957 :
1958 : 
1959:

(nou record mondial)
1960 : 57,01 m
1961 : 60,47 m
La Roma, la Olimpiadă, 

el n-a fost în cea mai hună 
formă și nu s-a putut clasa 
decît pe locul al cincilea, 
cu o performanță sub posi-

bilitățile sale: 
In întîlnirile 
noul recordman 
americanul Jay 
(60,72 m), Piatkowski a 
ieșit învingător: 56,08 ni 
contra 55,14 m la Moscova

55,12 m. 
directe cn 

al lumii, 
Silvester

și 59,12 m contra 57.85 ni 
la Varșovia.

In așteptarea 
rii recordului 
Piatkowski este
nul Europei la această pro
bă

rcdobîndi- 
mondial. 

recordma-

in cepe 
în favoa- 
a realiză- 
valoroase

cele 
ob ti
an :

Știați că

se
in 
pe 
de

47,21
50,93
51,03
54,67
56,78
59,61

m
m
m

m

... „recordul" renumitu
lui fotbalist englez Billy 
Wright, care a fost 
lecționat de 102 ori 
echipa Angliei, este 
punctul de a fi bătut
fotbalistul suedez Torb- 
jorn Svenssen ? In cei 
13 ani de cînd joacă fot
bal, acesta a apărut de 
97 de ori în echipa na
țională a Suediei, tot în 
postul de stoper, ca și 
Wright. Cum Svenssen 
.continuă să joace — și
Încă bine — el are toate 
șansele să lase în urmă 
cele 102 
Wright.

fost, cu ani in urma, 
campion de înot și de 
box al Franței, iar mai 
apoi unul din cei mai a- 
preciați gazetari sportivi? 
Henri Decoin a scris a- 
cum cițiva ani un sce
nariu cinematografic in
spirat din lumea boxului, 
cu titlul
dar încă n-a 
transpună pe

Ultumul rund", 
izbutit să-l 
peliculă.

meciuri ale lui

dintre cei mal 
regizori fran- 
cinema, Henri 

Decoin, realizatorul fil
mului „Pisica tși scoate 
ghlarele", care a rulat și 
pe ecranele noastre, a

...unul 
cunoscuți 
cezi de

Ei vezi, ce pățim dacă punem extremul stin
gă să bată cornerul de pe... dreapta

...echipa F. 
a renunțat la 
renumitului portar Ramai*  
lets, socotindu-1 vinovat de 
eșecul echipei în finala 
„(’.nuci Campionilor Euro
peni” la fotbal? In 
lui Ramrflets, care 
acum 38 de ani, a 
angajat tînărul portar 
Manuel Pesuda, din 
lencia, în etate de 21 de 
ani. Și ca și cum aceasta 
n-ar fi fost de ajuiîs. soția 
lui Ramallcts, afectată de 
atmosfera care 
în jurul acestuia, 
tat divorț !

... patru din 
campioni mondiali 
șah la juniori de pînă a- 
cum, au devenit apoi 
mari maeștri internațio
nali ? Ei sînt: Bora Ivkov 
(Iugoslavia), Oscar Panno 
(Argentina), Boris Spas
ski (U.R.S.S.) și William 
Lombardi (S.U.A.).

C. Barcelona 
serviciile

locul 
are 

fost 
Jos<5
Va

afectată
S-a creat
a... fuain-

cei cinci 
de

In 4 rinduri
Echipa de rugbi O- 

limpia Brașov*  se men
ține cu... fermitate în 
coada 

categoriei A
clasamentului

COCA BUNDARU, 
CIMPINA. — 1) Rodica 
Voroneanu are 18 ani și 
jumătate. Cea mai bună 
săritură a ei: 1,64 m. — 
2) Da, Charles, centrul 
înaintaș al echipei Juven
tus din Torino, este galez. 
El a jucat, de altfel, de 
multe ori în echipa Țării 
Galilor.

PETRE PORUMBEL, 
BUCUREȘTI. — I) Au 
existat, în ultimii ani, in 
categoria A, doi fotbaliști 
cu numele Boroș. Unul a 
deținut multă vreme 
postul de aripă stingă ia 
echipa Știința Timișoara, 
iar celălalt a apărut acum 
cițiva ani, in citeva me
ciuri, in poarta echipei 
C.C.A. Acesta din urmă 
era in același timp — 
sau poate in primul rind! 

jucător de volei. 2) 
Zolfan Vamoș este ori
ginar din Arad. împli
nește la 27 ianuarie — îl 
puteți felicita o dată, pe 
el și pe Ene II ! — 26 de 
ani. Cea mai bună per
formanță a sa pe 1.506 
metri; 3:40,5.

NELU DUMITRESCU, 
PITEȘTI. — 1) In ca
drul Jocurilor sportive in
ternaționale prietenești — 
aceasta a fost titulatura 
exactă — care s-au dispu
tat cu prilejul Festivalu
lui Mondial al Tineretu
lui de la Varșovia (1955), 
echipa Bucureștiului a în
vins în final cu 1—0 
reprezentativa orașului 
Budapesta, cucerind ast- 
fel medalia de aur. Echipa 
noastră a avut următoa
rea alcătuire: Voinescu — 
Pahonțu, Androvici, Szoko 
— Călinoiu, Băcuț I — 
Copil, Petschovschi, Ozon, 
Georgescu, Mihai, 
echipa Budapestei 
parte, printre alții, 
Tichi, Ilkit, Dud aș 
2) Nici unul din 
Ion Marin nu 
Pitești. Curată...
pentru dv.! Fostul cam
pion republican de seniori 
la categoria semiușoară 
este bucureștean, iar ac
tualul campion de juniori 
la categoria muscă esle 
din Cimpulung Muscel.

De ce sînt codași ? E 
simplu ! 

(Nu-i de Ioc motiv de 
sfadă) :

Au succese pe... treisfer- 
turi 

înfrîngeri o... grămadă !Si

La Călimănesti nu se 
iau măsuri 
sionare a 
sportive

Cit timp ei nu

de impul- 
activitătii

Răsese re
mediu 

Si nu Isi înzecesc efortul, 
Acolo șade în concediu 
Pe lingă cetățeni și...

sportul.

Din 
făceau 

Matrai, 
etc. — 
cei doi

este din 
neșansă

ION POSTAȘU

Nu e chiar atit 
de simplu să mon
tezi un ring de 
box. Vopsitorul 
Alexandru Petres
cu, de la Ministe
rul Transporturi
lor și Telecomuni
cațiilor, a ajuns 
insă un „as" în 
materie. In citeva 
ore el reușește să 
„sudeze“ toate ele
mentele 
nente 
ring - 
puține, 
dispuși 
— oferind 
boxerilor un 
ren" perfect de În
treceri.

Peste puțină vreme, 
vopsitorul Alexandru Pe
trescu va ieși la pensie. 
Dar din „box" nici gînd

compo- 
ale unui 
și nu sînt 
cum ați fi 
să credeți 

astfel
„te-

sa se retraga . 
numai 16 ani de muncă.
Și nu vrea să fie... „pen
sionat" atit de repede 1

Din „legile'4 boxului
...arbitrul de ring poate 

opri meciul definitiv dacă 
consideră inegală lupta 
dintre cei doi boxeri...

...boxerul care și-a tri
mis adversarul Ia podea, 
este obligat să stea în 
colțul neutru, în timpul 
cit cel căzut este 
mărat de arbitru...

nu-

...comportarea secundu
lui în colțul ringului 
poate aduce sancționarea 
și chiar descalificarea e- 
levului său. 
poate lua această 
dacă secundul își 
jează boxerul în 
reprizelor sau îndeamnă 
spectatorii să facă acest 
lucru.

Arbitrul 
măsură 
încura- 

i timpul

...cele zece categorii de 
greutate sînt următoa
rele : muscă (pînă la 51 
kg.), cocoș (54 kg ), pană 
(57 kg.), semi-ușoară (60 
kg.) ușoară (63,500 kg.), 
semi-mijlocie (67

mijlocie-mică (71 
mijlocie (75 kg.), 
grea (81 kg.) și 
(peste 81 kg.).

kg), 
semi

grea

cade 
cum

...dacă un boxer 
din ring, indiferent 
(din lovitură sau alune
care), va fi numărat de 
arbitru pînă cînd revine 
și reia lupta...

...o mănușă de box 
cîntărește 227 de grame. 
Cea folosită de juniori 
este mai grea iar a pro
fesioniștilor mai ușoară...

...un boxer este decla
rat învins prin K.O. dacă 
nu se ridică de pe podea 
la „8“ și nu reia poliția 
de luptă...

...un meci se poate ter
mina și cu decizia... „fără 
decizie" în cazul cînd, la 
începutul primei reprize, 
ambii boxeri cad la pâ- 
mînt din lovituri sau se 
produce o dublă rănire.

Fotbalistului Ion io- 
nescu de Ia Rapid

Vreau să-ți fac o epigramă, 
Insă șțncer să mă crez1. 
Nu m,am hotărit. mi-e 

teamă.
Clnrt "IP’vezi. să n-o... 

driblezi !

V. D. POPA
I CHIVU

Privind fotografia 
față, nu putem să nu ne a- 
mințim de imaginile care 
nc-au delectat copilăria, 
reprezenlîndu-ni-1 pe Gulli
ver în țaia piticilor.

E vorba oare de un . 
Gulliver al zilelor noastre, 
care a venit să arbitreze 
un meci de box între pi
tici? Firește că nu. Dar 
boxerul cubanez Florentino

Fernandez, fotografiat in 
timpul meciului cu Gene 
Fullmer, linul dintre cei... 
trei campioni mondiali ai 
categoriei mijlocii. apare 
ca un...liliputan în compa
rație cu arbitrul Ken Shul- 
sen. al cârui picior aste 
„luat" din prim plan.

Din festele obiectivului 
fotoirafic...

De la „Internaționalele” de atletism
P. Aștafei a 

cord R.P.R. Ia
stabilit un raxi re- 

prăjină juniori

Juniorul Astafei
A sărit cit doi, cit trei, 
Cu prăjina, către zare... 
Prin urmare : 
recordmanul e minor 
dar recordul e... major!

In legătură cu comportarea soți
lor Greccscu.

Vn caz mai rar in atletUm : 
El: campion ! Ea: nou record ! 
Cu-asemenea familiariom
Sintem cu toții de acord I

SANDU MARIAH



Atletismul este unui din cele mai populare sporturi din Republica 
Democrată Vietnam. Această disciplină s-a dezvoltat simțitor în ultimii 
ani, cînd numărul practicantilor a ajuns de Ia 3000, în 1957, la peste 
11.000 în 1960. Dintre aceștia, peste 700 au participat la finalele cam
pionatului național pe anul trecut. Printre cei mai buni atlețî ai 
R.D. Vietnam se numără Tran Thu Thi (II sec. pe 100 metri), Huynh 
kim Giao (2:02,3 pe 800 metri), Vu Duc Thuong (6,59 ni ta lungime).

în fotografie: Tran Thi Hien cîștigă o cursă de 60 metri.

Sportul de mase din R.
Activitatea sportivă de mase din R.P. 

Ungară a înregistrat în acest an impor
tante succese. Un mare număr de tineri 
au îndrăgit sportul și au făcut deja 
primii pași spre marile performanțe da
torită îndeosebi concursurilor organiza
te în cadrul acțiunii sportive de mase 
,, Kilian”. Chiar de la începutul ei, a- 
ceasta acțiune s-a bucurat de o caldă 
primire din partea tineretului sportiv 
maghiar, de la orașe și sate.

Rezultate deosebit de frumoase s-au 
obținut, de exemplu, în domeniul vole
iului, sport îndrăgit astăzi de un nu
măr din ce în ce mai maro de tineri, 
care-l practică cu pasiune. Concursurile 
de volei din cadrul complexului ,,Kilian11 
s-au bucurat de o mare atenție din par
tea federației de specialitate din R. P. 
Ungară, care a participat în mod ne
mijlocit la organizarea întrecerilor. In 
felul acesta au fost descoperite multe 
elemente talentate care în anii viitori

7/

P. Ungară în plin avînt
vor forma cadrele de nădejde ale vo
leiului ungur. Dar, federația de volei 
din țara noastră nu s-a mulțumit numai 
cu depistarea unor tineri talentați. Ea a 
elaborat deja un plan de acțiune pentru 
pregătirea voleibaliștilor care fac în 
prezent primii pași în această disciplină 
sportivă. Pe de altă parte, pentru con
tinuarea acțiunii de descoperire a ti
nerilor care manifestă aptitudini în di
recția voleiului, în planul de acțiune al 
Federației de volei figurează organiza
rea a noi și. noi întâlniri demonstrative 
și de popularizare în localități balneare, 
în tabere de odihnă ale tineretului, la 
orașe și sate.

întrecerile pentru cucerirea insignei 
,,Kilian" au constituit un puternic sti
mulent pentru amenajarea a numeroa
se baze sportive pe întreg cuprinsul ță
rii. La sate sau la orașe, în centre in
dustriale, tinerii și-au adus contribuția 
la darea în folosință în cursul acestui 
an a multor terenuri pentru jocuri spor
tive.

Bucurîndu-se de sprijinul și ajutorul 
permanent al partidului și guvernului 
nostru, pe baza succeselor obținute piuă 
în prezent, desigur că în anii viitori miș
carea sportivă din R.P. Ungară va în
registra victorii și mai mari, aducîn- 
du-și astfel contribuția la sarcinile ce-i re
vin în măreața operă de construire a 
socialismului.

VEGH GYULA
redactor sportiv la agenția

M.T.I.—Budapesta

Un frumos succes al șahului nostru

Florin Gheorghiu pe lotul II 
la campionatul mondial dc juniori

HAGA 1 (prin telefon). — Cîști- 
gînd partida întreruptă din runda a 
9-a cu Nagy, campionul nostru FI. 
Gheorghiu a ajuns din nou egal cu 
Parma în fruntea clasamentului fina
lei campionatului mondial de șah pen
tru juniori. Partida decisivă a avut 
loc joi seara. In fața unei asistențe 
record, dornică să urmărească derbiul 
campionatului, s-au întîlnit cei mai va
loroși jucători ai întrecerii, iugoslavul 
Parma și romînul Fl. Gheorghiu. A- 
vînd negrele, șahistul nostru n-a reu
șit să egaleze poziția, rămînînd în 
dezavantaj din deschidere. La capă
tul unei lupte îndîrjite, Parma a reușit 
să termine învingător, rămînînd astfel 
singur pe primul loc în clasament, cu 
un punct avans.

Reprezentantul U.R.S.S. Kuindji, 
după ce a remizat cu olandezul Zuide- 
ma, a cîștigat partida . cu finlandezul 
Vesterinen, aflîndu-se astfel la jumă
tate de punct de Fl. Gheorghiu, înain
tea ultimei runde.

Iată clasamentul primilor trei, după 
10 runde: Parma 8* */ 2, Gheorghiu 7*/ 2. 
Kuindji 7

® Turul ciclist internațional al R.S. 
Cehoslovace a continuat cu desfășura
rea etapei a 5-a Dubica—Svit (240 
km). Victoria a revenit lui Frank (R. 
D. Germană), cronometrat în 5 h 
16:09,0. După o zi de odihnă, compe
tiția a continuat cu desfășurarea eta
pei a 6-a Lomnica—Kosice (160 km) 
cîștigată de cehoslovacul Schejbal, 
cronometrat în 3 h 57:35,0. Etapa a 
7-a Kosice—Zvolen (215 km) a reve
nit lui Ritlmeyer (R. D. Germană), 
care a realizat timpul de 5 h 34:45,0. 
In clasamentul general individual con
tinuă să conducă Butler (Anglia), ur
mat la 1:18,0 de Novak (R.S. Ceho
slovacă).

• In primul tur al „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal echipa Vor- 
wărts Berlin, campioana R. D. Ger
mane, a dispus cu scorul de 3—0 
(2—0) de F.S. Linfield (Irlanda dc 
nord). Returul acestui meci se va 
disouta la 20 septembrie la Belfast.

• Turneul internațional de tenis dc 
cimp de la Tallin a fost cîștigat de 
jucătorul sovietic Leytis, care în fina
lă a dispus cu 6-4; 3-6; 6-2; de Korda 
(R.S. Cehoslovacă). La feminin vic
toria a revenit cehoslovacei Vora Pu- 
jezova

• Intr-un meci contînd pentru „Cupa 
orașelor tîrguri" ech’pa italiană de 
fotbal A.C. Milan a terminat la egali
tate (0—0) cu selecționata orașului 
Novi Sad.

® In cadrul unui meci internațio
nal amical, selecționata de lupte a 
R.S.S Gruzine a întrecut reprezen
tativa Suediei cu scorul de 7'/»—'/2.

• Echipa selecționată de fotbal a 
R.P. Ungare a susținut miercuri la 
Budapesta un meci de verificare în 
compania echipei reprezentative a Za
grebului. Fotbaliștii maghiari au re
purtat victoria cu scorul de 3—1 
(1-0). Punctele echipei maghiare au 
fost realizate de Tichy, Matrai și Mo
nos tori.

tV
Aseară, în ultima rundă Gheorghiu 

l-a învins pe Larusson. Pentru a-și 
menține primul loc Parma avea însă 
nevoie de o singură jumătate de punct 
El a reușit egalitatea în partida cu 
Vesterinen la capătul unei lupte fără 
istoric. In felul acesta șahistul iugo

întrecerile Universiadei continuă
(Urmare din pag. 1)

De la prima minge nervii se întind 
la maximum căci încordarea a atins 
nivelul cel mai ridicat. Evoluția scoru
lui din acest set exprimă de altfel 
totul : 1-0, 1-1, 2-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3 
și in sfîrșit 6—3. Deci, victorie! Un 
strălucit succes al reprezentantelor 
tenisului R.P. Romîne.

Răsfoind zecile de file ale buletine
lor de presă, care cuprindeau rezulta
tele întrecerilor de joi nu mi-a fost 
de loc greu să găsesc și alte succese 
importante ale sportului nostru. Iată 
de pildă, pe voleibaliști. Fetele au în
vins de dimineață, mai ușor decît era 
de așteptat, echipa R. S. Cehoslovace 
cu 3-0 (10, 0, 13,), impunîndu-se prin 
forța loviturilor și printr-o apărare si
gură. Băieții au avut ca adversari, 
seara, pe jucătorii cehoslovaci. Această 
întîlnire a fost „vedeta" programului 
întrecerilor de joi, avînd înainte un 
alt joc decisiv : R. P. Bulgaria — R. P. 
Polonă. Spre surprinderea generală 
victoria a revenit polonezilor cu 3—2 
(15-12, 13-15, 15-7, 12-15, 19-17) după 
o dispută epuizantă, care i-a scos pe 
jucătorii bulgari din lupta directă pen
tru primul loc.

După acest rezultat neașteptat, vă 
închipuiți că spectatorii au „mers" în 
meciul următor, cu echipa cehoslovacă. 
O victorie a sportivilor cehoslovaci ar 
fi echilibrat situația în clasamentul 
turneului final și, în acest caz, toate 
cele patru echipe ar fi avut cîte o 
înfringere...

Reprezentanții noștri au început
jocul cu multă dezinvoltură, au atacat 
puternic la fileu, au „pus" nenumărate 
mingi care au surprins nu numai pe 
adversari, dar și întreaga asistență. 
Punctele au venit astfel unul după al
tul și tabela de marcaj a arătat la un 
moment dat 13-1. Cîștigăm setul cu 
15—6. In setul următor, cehoslovacii 
încep foarte puternic și conduc cu 5—1. 
Un nou efort susținut al întregii echi
pe romîne și egalăm: 6-6. De aici ne 
detașăm din nou și cîștigăm și cel de 
al doilea set : 15—9. Se părea că par
tida se va termina în trei seturi, mai 
ales că în cel de al treilea am condus 
cu 6—1. Cîteva preluări defectuoase 
la servici, citeva mingi trase afară 
și adversarii noștri egalează, iau con
ducerea și cîștigă setul cu 15—12. Setul 
patru a fost însă ultimul. Cehoslovacii 
au condus cu 3—0 și 4—2, egalăm la 
4—4, apoi 6-6, 8—8, 10—10 și într-un 
final irezistibil cîștigăm cu 15—10 și 
victoria cu 3—1. Cei mai buni jucători 
au fost Derzei, Dragan și Corbeanu.

Pe stadionul „Vasil Levski" a înce
put joi atletismul. Ca și la J.O, de la 
Roma, el a fost programat pentru ul
timele zile ale competiției. Debutul 
său a fost mai mult decît promițător. 
Peste 30.000 de spectatori au venit joi 
pe stadion și, ca atrași de un magnet, 
și-au luat locul spre partea stingă a 
tribunei principale. Pentru prima oară 
in viața mea n-am văzut spectatorii 
înghesuindu-se în apropierea liniei de 
sosire, ci tocmai în partea el opusă. 
Secretul? Este cît se poate de simplu. 
Aci se afla sectorul pentru săritura în 
înălțime, unde concura Valeri Brumei. 
EI a început să sară la 2,03 m, apoi a 
trecut (mereu din prima încercare) 2,05

slav devine campion mondial la ju
niori. Florin Gheorghiu a ocupat lo
cul II ceea ce reprezintă un remar
cabil succes pentru jucătorul nostru, 
unul dintre cei mai tineri participanți 
la turneul final.

Iată clasamentul :
I. Parma 9 p. 2. GHEORGHIU 

8‘/2 p. 3. Kuindji (1) 7 p. 4—5. Zui- 
dema, Pfleger 7 p. 6. Vesterinen 5*/ 2 p. 
7. Calvo (1) 5 p. 8. Gulbrandssen
4*/ 2 p. 9. Nagy 4 p. 10. Larusson 3 p. 
11. Kinmark 2’/z p. 12 Thomson 2 p. 

f" Florin Gheorghiu și Corvin Rado- 
1 viei sosesc în Capitală luni cu avio

nul de Bruxelles.

Campionatele mondiale 
de ciclism

ZORICH 1 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de ciclism au conti
nuat cu desfășurarea probei de semi- 
fond cu antrenament mecanic pentru 
amatori. Victoria a revenit olandezu
lui Van der Metiller cu 67,245 km me
die orară. Proba de urmărire profe
sioniști a fost cîștigată de către Rudi 
Altig (R.F.G.) în 6:12.50. Olandezul 
Nijdam a cîștigat titlul de campion 
mondial în proba de urmărire rezer
vată amatorilor. El a realizat timpul 
de 4:56,8. 

m și 2,08 m. La 2,11 m o mică inexac
titate a elanului l-a obligat să încerce 
de două ori. Au urmat : 2,15 m, 2,18 m, 
2,20 m. Toate au fost trecute din pri
ma încercare. In sfîrșit, arbitrii au 
urcat ștacheta la 2,25 m. Cu aceeași 
emoție, cu care în urmă cu cîteva săp- 
tămîni ei au măsurat înălțimea recor
dului de 1,91 m al Iolandei Balaș, au 
verificat acum 2,25 m pentru Brumei. 
Atletul sovietic doboară la primele 
două încercări. A treia oară însă, Bru
mei trece in mod entuziasmant ștache
ta. Nou record mondial la înălțime 
bărbați 1 „Tribunele" sînt în picioare. 
Lumea fuge pe teren, iar ziariștii au 
luat un start rapid spre cabinele tele
fonice și teleimprimatoare. Numai 
după cîteva minute, vestea lui 2,25 m 
realizat de Brumei a ajuns în Austra
lia, Argentina, sau la John Thomas 
în S.U.A. Crainicul concursului remar
că plin de justificată mîndrie că aici, 
pe stadionul „Vasil Levski", doi mari 
săritori, Iolanda Balaș și Valeri Bru
mei, cei mai mari pe care i-a cunoscut 
istoria atletismului, au stabilit recor
durile mondiale.

REZULTATE TEHNICE:

SCRIMA — Spadă individuală: 1. 
GONSIOR (R.P.P.) v ; 2. Lendvay 
(R.P.U.) 5 v ; 3. Wurts (R.F.G.) 4 v ; 4. 
Jacobs (Anglia) 4 v: 5. Tabuchi (Japo
nia) 4 v; 6. Anschutz (R.F.G.) 4 v. 
Sabie individual: 1. BAKONYI (R.P.U.) 
7 v (după baraj) ; 2. Asatiani (U.R.S.S.) 
7 v (după baraj) ; 3. Pesza (R.P.U.) 6 v; 
4. Harhalup (U.R.S.S.) 5 v ; 5. Rohony 
(R.P.R.) 4 v ; 6. Resse (Italia) 3 v.

TENIS - dublu mixt: RIEDL-DRI- 
SALDI (Italia) — Horcikova-Safarik 
(R.S.C.) 6-2, 6—4 ; pentru locurile 3-4 : 
M. Ilina-Țiriac (R.P.R.) — Ciakîrova-

Sonia Iovan, ciștigătoarea medal iei de bronz în concursul individual 
de gimnastică, alături de Manina (U. R. S. S.) cu care a impărțit locul 3, 
Pervuhina (U.R.S.S.) — locul I și Kiuhina (U.R.S.S.) — locul II.

Ciubarov (R.P.B.) 6—4, 6—4 ; simplu
masculin: JOVANCICI (R.P.F.I.) - 
Pilici (R.P.F.I.) 6-2, 3-6, 10-8, 3-6,
6—0 ; pentru locurile 3—4: Țiriac 
(R.P.R.) — Ribeiro (Brazilia) 6—2, 7—5, 
6—2; dublu feminin: pentru locurile 
3—4 : Vajda Feher (R.P.U.) — Zmija — 
Danda (R.P.P.) 6—2, 6—1 ; dublu mascu
lin : pentru locurile 3—4 : Drisaldi-Gan- 
dezi (Italia) — Ciubarov-Ranghelov 
(R.P.B.) 4-6, 6-4, 4-6, 7-5, 6-1.

POLO — turneul pentru locurile 1-4: 
R.P.U. - U.R.S.S. 4-4 (0-1, 1-1, 1-1, 
2—1) ; R.P.F. Iugoslavia — R. P. Ro
mînă 5—1 (1—0, 1—0, 1—0, 2—1) ; turneul 
pentru locurile 5-8 : Olanda — Japonia 
5-2 ; R. P. Bulgaria — Indonezia 9—1.

U.R.S.S. — R. P. Romînă 9—3 
(0—1, 4—0, 2—2, 3—0) ; R. P. F. 
Iugoslavia — R. P. Ungară 4—2: 
Clasament final : 1. R.P.F. Iugoslavia;
2. U.R.S.S.; 3. R.P.U.; 4. R.P.R.

VOLEI MASCULIN - turneul pen
tru locurile 5—8 : Italia — Iran 3—0 
(7, 9, 9) ; Turcia - Olanda 3-0 (11, 11, 
11).

VOLEI FEMININ - U.R.S.S. - 
R.P.F. Iugoslavia 3-0 (8, 9, 13) ; R. P. 
Bulgaria - R. P. Polonă 3-0 (8, 14, 8).

Vineri seara s-au desfășurat întîl- 
nirile decisive din cadrul turneelor fi
nale la volei. In întrecerea masculină 
jocul vedetă a opus echipele R.P. 
Romîne și R.P. Bulgaria. Este inte
resant de arătat că în timp ce jucă
torilor noștri le era suficient cuceri
rea unui singur set pentru a obține 
titlul de campioni mondiali universi
tari, echipa bulgară trebuia să cîștige 
neapărat cu 3—0.

Gazdele au început partida foarte 
tare și au reușit să cîștige primele 
două seturi cu 15—5 și 15—12. Din 
setul trei însă voleibaliștii noștri au 

început să joace mai calm și mai atent. 
Ca urmare, cîștigăm acest set cu 
15—13 și cel de al patrulea ne revine 
tot nouă cu 15—12. In ultimul set ju
cătorii romîni au resimțit eforturile 
depuse de-a lungul acestei partide e- 
puizante cedînd cu 7—15. Cu toate a- 
cestea titlul de campioană mondială 
universitară a revenit echipei R.P. 
Romîne, care cu același număr de vic
torii (două) a beneficiat de un set- 
averaj superior. Pentru locurile 3—4 
R.S. Cehoslovacă a întrecut R.P. Po
lonă cu 3—1.

In turneul feminin echipa țării noas
tre a învins R.P.F. Iugoslavia cu 3—0 
(11, 3, 10) ocupînd locul 3. La ora 
cînd are loc convorbirea telefonică se 
desfășoară finala între echipele 
U.R.S.S. și R.P.B.

BASCHET MASCULIN - turneul 
pentru locurile 1—8 : U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria 63-59 (35-16) ; R. S. Ceho
slovacă—Brazilia 73—62; R. P. Polonă— 
Izrael 77—64 ; R. P. Ungară — Italia 
77—56 ; turneul pentru locurile 9—16 : 
R.P.R. - R.F.G. 95—67 (46-35); Olanda 
— Liban 84—69; Japonia — Cuba 79—74; 
Turcia — Iran 65—55.

R.P.R. — Olanda 98—63 ( 55—35) ; 
Turcia — Liban 76—55.

BASCHET FEMININ — R. P. Bulga
ria — R.P.D. Coreeană 82—46; R. S. 
Cehoslovacă — Turcia 99—20 ; R.P. 1< 
mină — R. P. Ungară 72—62 (36—23). 
Pentru noi au marcat : Niculescu 8, 
Predescu 6, Kraus 7, Racoviță 19, Ma
rian 15, Cherciov 2 și Ivanovici 15.

U.R.S.S. — Turcia 75—22; R. P. 
Polonă — R. S. Cehoslovacă 65—51 ; 
R. P. Bulgaria — R. P. Romînă 71— 
46 (46—20).

ATLETISM - disc bărbați: 1. PIAT
KOWSKI (R.P.P.) 59,15 m - nou re
cord mondial universitar; 2. Metsur 
(U.R.S.S.) 54,20 m ; 3. Manolescu

(R.P.R.) 52,52 m — nou record al R.P.R.; 
4. Petrovici (R.S.C.) 52,31 m ; 5.
Iliev (R.P.B.) 50,69 m ; 6. Urbach
(R.F.G.) 50,35 m ; înălțime bărbați: 1. 
BRUMEL (U.R.S.S.) 2,25 m - nou re
cord mondial ; 2. Kașcarov (U.R.S.S.) 
2,08 m ; 3. Valența (R.S.C.) 2,03 m ; 4. 
Czernik (R.P.P.) 2,01 m ; 5. Sugioka 
(Japonia) 1,99 m ; 6. Noszali (R.P.U.) 
1,99 m ; 7. Dumitrescu (R.P.R.) 1,96 m 
(a renunțat la 1,99 m și a doborît de 
trei ori la 2,01 m) ; greutate femei: 
1. T. PRESS (U.R.S.S.) 17,12 m-nou 
record mondial universitar; 2. I. Press 
(U.R.S.S.) 15,61 m (din ultima arun
care) ; 3. A. Roth (R.P.R.) 15,59 m ; 4. 
Hristova (R.P.B.) 14,99 m ; 5. Lukova 
(R.P.B.) 14,54 m ; 6. Kontsek (R.P.U.) 
14,16 m.

Disc femei: 1. TAMARA PRESS
(U.R.S.S.) 58,06 m — nou record 
mondial; 2. Zolotuhina (U.R.S.S.) 
53,82 m; 3. Kontsek (R.P.U.) 52,51 
m; 4. Lia Manoliu (R. P. R.) 
51,51 m: 400 m garduri: 1. S. 
MORALE (Italia) 50,0 — nou record 
mondial universitar; 2. Cevîcialov 
(U.R.S.S.) 51,7; 3. Catola (Italia) 52,3; 
...6. Jurcă (R.P.R.) 53,7; 100 m femei:
1. T. SCELKANOVA (U.R.S.S.) 11,7 
— record mondial universitar egalat;
2. Popova (U.R.S.S.) 11,9; 3. Atkinson
(Anglia) 11,9; 100 m bărbați: 1. E. 
FIGUEROLA (Cuba) 10.3 — nou re
cord mondial universitar: 2. Jones
(Anglia) 10,5; 3. Mihalfy (R.P.U.) 
10,6; 4. Ozolin (U.R.S.S.) 10,6: 800m 
bărbați: 1. R. DELANEY (Irlanda) 
1:51,1; 2. Klaban (Austria) 1:51,4; 3. 
Skhoil (R.F.G.) 1:51,6.., 6. Vamoș
(R.P.R.) 2:10,7. Vamos a cîștigat pri
ma semifinală cu 1:49,3 — nou re
cord mondial universitar, în finală însă 
a căzut cu 150 m înainte de sosire, 
clasindu-se ultimul.
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