
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA f

j Hunedoara-Deva ț

și guvernamentale a R. P. Romîne

BUDAPESTA, 4 (De Ia trimișii spe- 
ilî Agerpres, C, Răducanu și Șt. 
>ju) =
Delegația de partid și guvernamen- 
ă a R.P. Romîne condusă de tova- 
>ul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a re- 
•vat după-amiaza zilei de 4 septem- 
ie vizitării cîtorva puncte de interes 
osebit ale capitalei R. P. Ungare, 
rcurgînd drumul in serpentină care 
:ă colinele din Buda, coloana 
ișini s-a oprit pe platforma de 
ful Gelert. Aici se văd zidurile 
ii fortărețe construite în urmă 
;te 100 de ani, in fața cărora 
dță impunătorul monument al eli- 
-ării, ridicat în memoria ostașilor 
detici căzuți pentru eliberarea Buda- 
itei. Membrii delegației admiră pa- 
arna larg desfășurată la picioarele 
inei. De aici se văd cartierele cen- 
le ale orașului și liniile elegante 
podurilor care leagă cele două ma- 

i ale Dunării, precum și insula Cse- 
, care adăpostește un puternic cen- 

industrial.
Delegația se îndreaptă apoi spre co-

de 
pe 

ve
cii 
se

lina „Vărhegy", celebră prin clădirile 
de origină medievală, martore ale is
toriei de veacuri a Ungariei. Diferite 
fortificații, datind din secolele XIV și 
XV și altele mai recente, sînt vizitate^ 

mai îndelung la celebrul Bastion al( ̂ ANUL XVII — Nr. 3888 ® Marti 5 septembrie 1961 ® 8 pagini 25 bani
Pescarilor, construit în stil neo-roman. 
De aici privirile se opresc asupra im
punătoarei clădiri a Parlamentului, de 
pe malul celălalt al Dunării, adevărată 
bijuterie arhitectonică a capitalei un
gare.

In continuare, delegația vizitează 
insula Margareta, locul preferat de 
plimbare și recreare al locuitorilor Bu
dapestei. Pe insulă sînt amenajate nu-1 
meroase terenuri de sport, niscine, un 
teatru în aer liber etc. Membrii dele
gației se plimbă prin grădina japoneză, 
trec pe lingă frumoasele cascade 
izvoare termale.

In continuare membrii delegației 
vizitat unul din noile cartiere de

Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romînd

CU INIMILE PLINE DE BUCURIE
o singură medalie iar El- 
etc. cite două. Străluci- 
sportului universitar din

(Continuare în pag. a 8-a)

Turneul internaț'onal de box

tîlnirea dintre Monea și Dampc (Gwardia)

Din ziua cînd Horațiu Nicolau, Elena 
Leușlcan și Alexandru Popescu înălțau, 
la Sofia, drapelul patriei noastre și pînă 
duminică seara cînd miile de porumbei 
se ridicau deasupra stadionului ,,Vasil 
Levski*,  am fost tot timpul alături de 
solii sportului universitar din țara noas- 

am urm^rit eu t0V'1 entuziasta lor
* \ participare la ..mica olimpiadă” din 
j capitala R.P. Rulgaria. Tinerii noștri 

aul reprezentanți, dintre care mulți își fă- 
lo- / ceau debutul în marile competiții spor

tive internaționale, ne-au dăruit în aceste 
zile, clipe emoționante, și un nespus 
de frumos buchet de victorii. Victorii 
prețioase pe care le-au adăugat celor 
pe care al ți sportivi romîni le-au cuce
rit pe alte stadioane, în alte orașe ale. 
lumii. Din cele aproape 40 de țări re
prezentate la Universiada de la Sofia, 
R.P. Romînă a ocupat locul If. între- 
cînd numeroase țări cu puternică tradi
ție sportivă cum sînt R.F.G., Japonia. 
Anglia, Italia, Austria și altele. In 
timp ce sportivii romîni au ,,colecționat” 
nu mai puțin de 21 de medalii, Hei-

Miine, in sala sporturilor 
de la Floreasca

gin a cucerit 
veția. Suedia 
tul succes a! ............ ...... .......... .....
țara noastră la Universiada de la Sofia J ’ de gimnastică dintre sportivii 
unde au fost prezenți nenumărati cam-^ 
pioni mondiali, olimpici și europeni, 
confirmă încă o dală progresul continuu 
pe care îl înregistrează sportul din pa-' 
tria noastră. El este rezultatul grijii pă
rintești pe care partidul și guvernul o 
poartă mișcării de. cultură fizică și 
sport, rezultatul excelentelor condiții de. 
pregătire și activitate 'competitionaid ce 
au fost create sportivilor noștri

Răspunzi nd cu dragoste și recunoștin-, 
ță atenției cu care sînt înconjurați, spor
tivii patriei noastre au luptat la Sofia, 
ca și la alte mari competiții sportive 
internaționale, cu toate forțele lor tine
rești, cu dirzenie și înflăcărat patrio
tism, pentru a aduce sportului nostru 
noi victorii de prestigiu. Cu 
putea găsi cuvinte prin care

Vă invităm la prima intilnire

romini și japonezi

Patriei noastre dragi

« Gh. Tohăneanu. unul dintre gimnaștii 
y noștri fruntași, într-o spectaculoasă „ate- 
Crizare* de pe cal. El va putea fi văzut 

alături de gimnaștii japonezi, la demon- 
? strația de miine de la Floreasca.

greu s-ar 
să redăm.

(Continuare în pag. a
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intr-un exercițiu la inele.

întîl- 
noștri

în ajunul primei 
dintre gimnaștii

stă-seară, de Ia ora 
finalele turneului

Talentatul gimnast japonez Kenichi 
Tsuji a lăsat o frumoasă impresie la 
Universiada de Ia Sofia unde s-a situat 
printre cei mai buni. Fotografia noastnă 
ii înfățișează

reuniunea de duminică dimineața I. Monea a cîștigat înainte de limită 
iul său cu Manak (Ruda Hvezda). In fotografie, Monea „sparge" blocajul 

, adversarului său.

19, se dispută 
internațional, 

framul reuniunii este dominat de 
ida dintre Ion Monea și Dampc 
ardia), care poate fi socotită ca o 
arată finală a competiției. Iată 
ramul celorlalte întîlniri: Olech 
ardia) — Slabon (Ruda Hvezda); 
imbruș (Dinamo Buc.) — Dorogi 
:sa); Kowalski (Gwardia) — Co- 
i (Ruda Hvezda); A. Olteana 
amo Buc) — Fekete (Dozsa); C. 
irghiu (Dinamo Buc) — Pitzker

(Dynamo Berlin); Tobi (Dozsa) 
Kain (Gwardia); Liwowski (Dynamo 
Berlin) — S. Bîrsu (Dinamo Buc); I. 
Mihalic (Dinamo Buc) — Drogosz 
(Gwardia); Knut (Gwardia) — Savov 
(Spariac): Huver (Ruda Hvezda) — 
Kalman (Dozsa); Szimanyak (Gwar
dia) — Wensierski (Dynamo Berlin);i 
Takov (Spartac) — Graf (Dynamo Ber
lin); Josefowicz (Gwardia) — Wit- 
tkowski (Dynamo Berlin). Intîlnirile 
se vor desfășură tot pe stadionul Di
namo. ,

La cea de a IlI-a ediție a Universiadei de vară sportivii romini au 
avut o excelentă comportare, au obținut 21 medalii, ocupind locul II tn 
clasamentul pe națiuni. Reprezentanții noștri au urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului premianților la: volei masculin, floretă fete, atle
tism și natație. Iată pe cițiva dintre ei (de la stingă la dreapta): Horațiu 
Nicolau, Sorin loan, Mina Ilina, Julieta Namian, Olga Szabo, Sanda 

Iordan și Iolanda Balaș.

Ne aflăm 
niri directe 
și cei japonezi. Cum este și firesc, 
întîlnirea suscită un interes 
bit, dat fiind prestigiul de care se 
bucură gimnaștii japonezi în arena 
internațională.

Țară cu o puternică tradiție io

dcosc-

T. STAMA

F. A. I. a omologai 
recordorile mondiale

ahiiiie de pirașuiigiii romîni
ederația Aeronautică Internațională a omologat 
; patru recorduri mondiale stabilite anul acesta 
fruntașii sportului cu parașuta din țara noastră, 
jheorghe Iancu (Strejnic — 31 mai 1961) — 
t individual de la 1.000 m ziua, 
rziată a parașutei și aterizare la 
?rd mondial definitiv — 0,00 m.
l lisa beta Popescu (Strejnic — 31 

individual de la Î.000 m ziua,
rziată a parașutei și aterizare la 
3rd mondial — 3,10 m.
lena Băcăoanu (Strejnic — 18 iunie 1961) — 
individual de la 1.000 m ziua, cu deschidere în- 

iată a parașutei și aterizare la punct fix — 
>rd mondial — 2,58 m.
.ngela Năstase (Strejnic — 18 iunie 1961) 

individual de la 1.000 m ziua, cu deschidere 
rziată a parașutei și aterizare la punct fix — ' 
>rd mondial — 1.72 m. j

cu deschidere 
punct fix —

(Continuare în pag. a 7-a)
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nouIată-l pe Valeri Brumei, care la Sofia a stabilit un 
record mondial (2,25 m) în plin efort deasupra ștachetei^

Echipa R. P. Romine de floretă fete, campioană mondială universitară, 
fotografiată după festivitatea de premiere. De la stingă la dreapta : De nisa.

ma i 1961) — 
cu deschidere 
punct fix



UNIVERSIADA DE IA SOFIA A IU AT SFIRSIT1 - - - - - - - - -—----—+ CULEGEREA
Impresii după marea întrecere.

/& U.C/.&

SOFIA (prin telefon de la trimisul 
, fiostru special). Printre invitații de o- 
; noare ai Universiadei a fost și dl. Jean 
Petit jean, unul din creatorii mișcării 
sportive studențești internaționale. Dl. 
Petitjean a trecut de mult de vîrsța 
studenției dar, așa cum ne-a mărturisit, 

iinima-i este la.fel de tînără, la fel de 
sensibilă pentru tot ceea ce aparține 

Ide marea sa pasiune, sportul univer
sitar. In cele zece zile de concurs am 

1 avut ocazia să-l întîlnesc mereu la di
feritele baze ale Universiadei și să 
schimbăm păreri despre întreceri. Du
minică seara l-am întîlnit din nou în 
sala Universiada, la „seăra prieteniei 

’și tinereții". L-am întrebat ce părere 
‘și-a făcut despre sportivii romîni. Fără 
| să ezite cîtuși de puțin mi-a răspuns: 
; „Excelentă din toate punctele de ve
dere: ca prezentare, comportare, rezul
tate etc. Ca un corolar al tuturor ca
lităților lor, locul II ocupat de dele- 

j gația romînă în clasamentul general 
' al întrecerilor vorbește mai mult și 
’ mai bine decît aș putea-o face eu".

Dar, dl. Jean Petitjean n-a fost 
I singurul care a avut cuvinte de laudă 
la adresa sportivilor romîni. Foarte 

1 mulți dintre participanții la cea de 
a lil-a Universiadă au apreciat saltul 
valoric înregistrat de reprezentanții 
noștri, în raport direct cu precedentele 
ediții aie acestei grandioase compe
tiții mondiale. La aceasta a contri- 

j huit și faptul că în numărul de dumi
nică al buletinului oficial al Univer
siadei fuseseră publicate clasamentele 
pe medalii ale întrecerilor din 1957 

i (Paris), din 1959 (Torino). In aceste 
ediții sportivii romîni ocupaseră locul 
11 în clasamentul general, totalizînd 
patru medalii (3+0+1) la Paris și 

I cinci medaîii (2+1+2) la Torino. Față 
de acestea, cele 21 de medalii 

: (6+6+9) cucerite la Sofia și locul II 
in clasament reprezintă într-adevăr un 
salt valoric demn de toată prețuirea.

Duminică am urmărit desfășurarea 
probelor de atletism. De atleții noș
tri și numai de ei depindea locul pe 
care delegația R.P. Romîne avea să-l 
ocupe în clasamentul general. Iată de 
ce putem spune că ei și-au făcut da
toria și numai în ultima zi de con
curs ne-au adus 4 medalii (2 de aur 
și .2 de argint) care au cîntărit serios 
în balanța întrecerilor.

De la lolanda Balaș așteptam — fi
rește — victoria. Ne-a adus-o cu priso
sință și încă cu un rezultat excelent 
pentru condițiile de sănătate în care

Munca consiliului in dezbaterea colectivului In fmnte-.°amenis-a prezentat în concurs. De la Sorin, 
loan însă trebuie să recunoaștem des
chis, in afara unui nou record . nuț 
prea aveam altceva de așteptat Prea • 
erau „convingătoare" cărțile de vizită" 
ale adversarilor săi ca să ne mai pu-- 
tem gîndi la vreo medalie. .Sorin a" 
sărit bine, chiar foarte bine, și a îm-j 
bunătățit de trei ori recordul republi--1 
can (15,84—-15,88—15,93) și a culesL , . „ . ..
astfel roadele propriei sale sîrguințe ic*asa și asociația Bere Grivița.

Zoltan Vamoș a trăit la Sofia o micăT Care este •• - '
dramă. Vineri dimineață, în semifina-Țcon“ucere asociației a reușit sub 
lele cursei de 800 metri, reușise cuico'ld.ll«rea organizației de partid și cu 
1:49 3 un nou record mondial univer- TSpnjinul comitetului sindical și U.+M. 
sitar care îl impunea printre favoritii+să organizeze în așa fel activitatea 
finalei Vamos ri-a avut însă posibili-fsportivă. încit să nu rămînă decît 
tatea să-și dispute șansele la victorie,Țfoarte puțini muncitori în afara acestei 
deoarece în’ finală, cu 150 metri înain-f activități. Frumoasele realizări pe tă- 
te de sosire, s-a împiedicat și a căztit.Țrîm sportiv ale muncitorilor de la 
De jos a privit la ceilalți cum se du-♦Bere Grivița au făcut ă se vorbeas- 
ceau spre linia de sosire. S-a ridicai Ț™ despre ele atit în fabrică, cît și 
totuși și sîngerînd serios pe picioareîm afara ei. Despre succesele ca și 
și pe mîini a pornit să termine cursa.tdespre unele aspecte negative din ac- 
Timpul realizat nu mai avea importan-Țiivitatea consiliului asociației sportive 
ță. Faptul că n-a abandonat întrecerea,iau discutat recent muncitorii de la 
că s-a dus la Delaney să-l felicite, aî Bere Grivița întruniți în adunare 
stîrnit ropote de aplauze. „Așa proce--f uerală de alegeri 
dează un adevărat sportiv șî; Vamoș 
este într-adevăr un minunat exemplu" 
mî-a spus profesorul Karcl Knenicki. 
reprezentantul Federației Internationale^ Paralel cu rezultatele frumoase 
de Atletism. Sîmbătă’ erau programate puiule în producție de membrii 
preliminariile cursei g- 1.CZZ ' ' ~
Dimineața, se punea sub semnul 
doielii participarea lui Vamoș. 
ținut să participe și... î..
adus medalia de afgL.l. +----L ------ ______ _____ ___ ,.______
argint au primit de asemenea Fdorica ^raionului Gh. Gheorgiliu-Dej, promo- 
Grecescu, Maria Diaconescu și Andreii . , « , - , ,Barabaș. Adăugindu-le pe acestea ce1orTvlnd asffel ln «tegona I orașe- 
cucerite anterior de Ana Roth. și Vir Țnească. La întrecerea feminină, spor- 
gil Manolescu, reiese că atleții noștri Ytiva Cornelia Moldoveanu a cîștigat 

ți— la individual — campionatul ra
ional de popice pe anul 1961. Suc- 

Xcese de seamă au obținut și sportivii 
țtdin secția de tenis de masă care 

participă cu mai multe echipe în cam
pionatul Capitalei și cel al raionului 
jh. Gheorghiu-Dej. Astfel, formația 

masculină, participantă la campiona- 
; ful orășenesc categoria I a ocupat
♦ primul loc în clasamentul respectiv, 
Xiar o altă echipă s-a clasat pe ace-

Universiada de la Sofia s-a încheiat lîlași loc în campionatul raional. Echi- 
............. pa feminină a realizat, de asemenea, 

rezultate bune, clasîndii-se pe locul II 
ROMEO VILARAȚin campionatul raional. Succesele ob

ținute de jucătorii de tenis de masă 
nu sînt întimplătoare. La Bere Gri
vița există un centru de copii unde 
zilnic se antrenează 30 de băieți și 
fete. Consiliul asociației sportive a 
manifestat o grijă deosebită pentru 
impulsionarea activității de mase, ac
tivitate care a dat secțiilor de per- 

i , formanță numeroase elemente talen- 
,}Xtate. întrecerile din cadrul Sparta- 

jtchiadei de iarnă a tineretului (ediția 
Ț1960—1961), concursul cultural-spor-
♦ tiv, diferite competiții închinate zilei 
îde 1 Mai etc. au menținut în perma- 
Țnentă activitate pe membrii asocia- 
Tției sportive. Toate acestea explică lo- 
4cui fruntaș pe care îl dețin sportivii
♦ întreprinderii Bere Grivița în între- 
Țcerea cu celelalte echipe din raionul

— Adunarea de alegeri a asociației sportive Berc Grivița —
de nădejde

In planul de acțiune al consiliul 
raional U.C.F.S. Ploiești pentru de 
fășurarea alegerilor organelor cond 

sportive s-i 
prevăzut, printre altele, ca la aleger 
organelor conducătoare în unele ai 
ciații să fie invitați și reprezentanți 
altor asociații din raion.

Printre asociațiile desemnate este 
cea de la G.A,C. „23 August" din < 
mima Tirgșoru Vechi.

...După o zi de muncă, o dată 
lăsarea serii, căminul cultural a < 
noscut o animație deosebită. Grupt 
grupuri, colectiviștii se îndreptau s| 
sala frumos pavoazată a căminul 
unde peste cîteva minute urma să 
ceapă adunarea de alegeri. Cu nnt 
atenție au ascultat tinerii cuvintul t 
Cristache Olleanu, președintele sfa 
iui popular, care a vorbit despre c< 
dițiile minunate create 
din G.A.C. „23 August" 
ticarea sportului.

In discuțiile care s-au 
membri U.C.F.S. au venit cu pro 
neri pentru îmbunătățirea muncii 
cadrul asociației sportive. Pentru s| 
jinul efectiv pe care l-au dat asoi 
ției „Recolta 23 August", tinerii 
ales în conducerea consiliului pe 
varășii C. Olteanu președintele st; 
lui popular și C. Istrate, presedîn 
G.A.C.

A. VLASCEANU și
GH. ALEXANDRESCU, coresi

Dacă ar fi să se alcătuiască un precum și la-muzeele de la' Doftana 
clasament care să stabilească cele mai ?’ ___ L, .
bune asociații sportive din raionul Gh. ției a tăfitat ca fiecare sportiv să- cătoare în asociațiile 
Gheorghiu-Dej, în primele locuri s-ar 'fie încadrat într-o formă de'*îrtvăță-

" ”, . mint politic. Toate acestea au avut,
.secretul" ? Consiliul de firește, un efect pozitiv. Sportivii

asociației Bere Grivița ■ stftf mai dis
ciplinați pe terenurile de’Sport, se 
pregătesc fcu mai multă pasiune. To
tuși, pe alocuri, mai răbufnese.. apu
cături străine sportivilor de tip . nou. 
Tovarășii Carol Vanic, Gh. Constan
tin, P. Dumitrescu ș. a. au vorbit, 
printre altele, de slaba educație a fot
baliștilor Gh. Ciuplea, V. Preda, I. 
Arghir ș. a. care deseori au o com
portare cu totul nesportivă pe tere
nurile de joc. Comportarea loială față 
de adversari ca și față de tovarășii 
din echipă constituie „cartea de vii 
zită" a 
pentru ce 
asociației 
sportiv în 

în noul
trat tovarășii: 
președinte, Ștefan Manea, Premia Du
mitrescu, Radu Dumitru, Anghel Epa- 
minonda, Pavel Cristescu, Radu Flo- 
rea,‘ Ion Stanciu și

R.

și Sinaia. în plus, consiliul "asocia-

gc-

SUCCESE DE PRESTIGIU

ob-
?rau programatexpiiuie in proaucpc ae memorii aso- 
de 1.500 metri, rciației sportive, tot mai valoroase sînt 

În-Țsi performanțele realizate de tinerii 
El a >sportivi din această întreprindere, E- 

’ . în finală ne-a Țchipa masculină de popice, de pildă, 
rgint. Medalii de4-a cîștigat nu de mult campionatul

și-au făcut datoria. Ne bucură acestȚ 
succes al lor mai ales că nu ne maiȚ 
despart decît 10 zile pînă ce vor fi an
grenați într-o nouă competiție de am
ploare: Jocurile Balcanice de la Bel
grad.

Flacăra care a ars pe înaltul tribu
nei stadionului Levski a fost stinsă i-, 
duminică seara. Steagul alb al Uni-ȚGI 
versiadei a fost coborît de pe catarg.Tm 
El a fost predat de sportivii din R.P.Ț 
Bulgaria colegilor lor din Elveția, țară 
care va găzdui viitoarea ediție a com
petiției studenților.

Amintirile ei vor rămîne mereu vii în 
sufletele tuturora... I.a revedere, în 
19631

Cu inimile pline de bucurie...
Urmare din pag. 1)

acea încordare colectivă dusă ptnă la 
ț extrem pentru un ,,9—6“ în finala de 
scrimă care ne-a adus medalia de aur. 
Lupta epuizantă de la 200 m bras in 
care Sanda Iordan s-a întrecut pe sine 
depășind pe sovietica Kovalenko și pe 
englezoaica Gosden cu cîțiva metri îna
inte de sosire, este și ea doar o ima
gine din filmul multor asemenea mo
mente cărora spectatorii le-au dăruit cu 
dărnicie ropote de aplauze. Pe o altă 

\ bază sportivă din Sofia. Mina Ilina și 
Juliets Namian își impuneau superiori
tatea în finala de tenis. Firește, Drăgan, 
Corbeanu sau Derzei nu vor uita nici o 
dată focul decisiv cu formația cehoslova
că. Dar 
noastră

’ victoria
Sorin la

1 înălțime. Și multe altele de argint, de 
bronz...

Am urmărit cu aceeași încordare asaltul 
pe care sportivii noștri l-au dat din pri
ma zi locurilor fruntașe în clasamentul 
pe nafiuni. Cîți dintre noi n-am adunat 
oare numărul medaliilor, n-am făcut a- 
tîtea și atîtea calcule ? Am simțit do
rința tinerilor noștri reprezentanți de a 
.„urca* mereu în clasament și ne-am

nici iubitorii sportului din țara 
nu s-au bucurat mai puțin de 
lor. Și a urmat medalia lui 
triplu salt și cea a lui „loli” la

bucurat din inimă ci nd după IV a venit- 
lit și, în finalul acestei mari compe-' 
tiții, locul II —• un nou și strălucit, 
succes al sportului romine.se. Pentru că. 
întradevăr, la Universiada de la Sofia, 
sportivii romi ni s-au dovedit a fi cei 
mai buni după sportivii sovietici, care, 
au dominat această competiție.

La Sofia, sportivii noștri au luptai 
cu zecimile de secundă și cu centimetrii. 
pentru fiecare performanță, pentru fie
care victorie. Totodată ei au adus o im
portantă contribuție la dezvoltarea legă
turilor de prietenie dintre sportivii ce
lor 38 de țări participante, la Univer
siadă.

Frumoasele succese realizate de spor- t 
tivii noștri exprimă excelenta lor pre-^Gh. Gheorghiu-Dej. 
gătire, puterea de luptă și dirzenia pe 
care au dovedi l-o în întreceri. Mulțumind 
reprezentanților noștri pentru buchetul 
de victorii cu care se vor înapoia de 
la această mare confruntare internațio
nală, le amintim că succesele realizate 
trebuie să-i însuflețească și mai mult, 
să-i îndemne la o pregătire și mai per
severentă, la o muncă temeinică de ri
dicare continuă a măiestriei lor sportive 
pentru ca și in viitor ei să poată răs
punde cu cinste încrederii ce le-a fost 
acordată de a reprezenta culorile spor
tive ale scumpei noastre patrii.

PROBLEMA EDUCAȚIEI SPORTIVI
LOR RAMÎNE DESCHISA...

Incontestabil, la Bere Grivița s-a 
făcut mult pentru educarea tinerilor 
sportivi. Printre inițiativele luate de 
consiliul asociației în această direc
ție se cuvine să amintim vizitele fă
cute la muzeul de istorie al P.M.R.

Ll» meciul cu R. P .Bulgaria, Pavel a fost unul dintre cei mai buni jucători 
îi secondează îndeaproape.

unui adevărat sportiv. Iată 
trebuie să lupte consiliul 

Bere Grivița ca și fiecare 
parte.
consiliu al asociației au in- 

Roman Dumitfiu —

Petre Dumitrescu.

colectiviști 
pentru pr

purtat, mi

CÂLÂRAȘANU

Pentru dragostea pe care a dove
dit-o față de activitatea sportivă to
varășii săi de muncă de la întreprin
derea de produse zaharoase București 
l-au propus în consiliul asociației pe 
David Păcurariu, care este și printre 
primii in producție.

Cind s-au făcut propunerile pe 
delegați la conferința raional 
U.C.F.S, V. I. Lenin, muncitorii î 
prinderii de produse zaharoase „E 
re ști* (unitatea nr. 2) au ales 
Traian Ursan, secretarul organic 
de partid.

Atenție sporită îngrijirii bazelor sportiv
Printre primele asociații sportive din 

regiunea Frivol care au ținut adună
rile generale în vederea alegerii or
ganelor conducătoare U.C.F.S. se nu
mără și asociația 
Slatina, de pe 
„Oltul".

Cei peste 180 
au discutat o serie de probleme ce 
privesc bunul mers al activității spor
tive. Una din problemele cele mai 
viu discutate a fost aceea a întăririi 
bazei materiale a asociației sportive. 
Participînd la discuții, secretarul or
ganizației U.T.M., Gh. Marin, a spus: 
„Am acordat o prea mică atenție in-

sportivă Metalul din 
lingă întreprinderea

de membri U.C.F.S.

i Sportivii constănteni întîmpină cu entuziasm alegerile

♦ în orașul Constanța — ca de altfel 
£în întreaga regiune Dobrogea — ale- 
Igerile organelor conducătoare ale a-
♦ sociațiilor sportive sînt în plină des- 
Ifășurare. Entuziasmul cu care sporti- 
4-vii constănțeni întîmpină acest eve- 
Țniment de seamă din viața organi- 
Țzației noastre este reflectat de suc- 
ycesele pe care ei le obțin zi de zi în 
Țproducție și pe terenurile de sport.

Î
Pe panoul de onoare al fruntașilor 
în producție de la Șantierul Naval, 
fruntași care au obținut succese re
marcabile în cinstea zilei de 23 Au-

♦ gust, se află și portretele unor spor- 
Ttivi. Este vorba de electricianul Cor- 
înel Lazu — voleibalist, nituitorul 
Ț I°n Pascu — șahist, sudorul Ion 
X^Mindru — rugbist ș.a. Consiliul a- 

cestei asociații sportive a întîmpinat

alegerile cu noi succese. Printr-o sus
ținută muncă activiștii obștești au 
reușit să cuprindă în activitatea 
sportivă, pe lingă cei 800 membri 
U.C.F.S. existenți la începutul anu
lui, aproape încă 500. De asemenea 
a luat ființă o nouă secție (sporturi 
nautice) dotată cu 3 ambarcațiuni 
construite prin muncă voluntară, s-a 
început amenajarea prin muncă vo
luntară a două noi terenuri de volei 
și baschet etc.

La fel ca tinerii sportivi din aso
ciația Șantierul Naval întîmpină și 
ceilalți sportivi din orașul nostru ale
gerile organelor conducătoare ale 
asociațiilor.

grijirii bazelor noastre sportive, 
cu echipamentul nu stăm mai 
El este folosit incă in mod nerați 
privindu-se astfel o serie de seci 
folosul altora". Tîmplarul Vasile f 
a arătat că consiliul asociației 
five a dovedit o slabă preocupare 
tru activitatea sportivă de mas 
serie de discipline — a conținu 
—- ca tenisul de masă, popicele, 
și mai ales turismul, deși se b 
de o largă popularitate în întreprii 
nu au teren prielnic de desfășurar 
cauza dezinteresului manifestat d< 
siliu față de aceste activități. Toc 
Bîzoiu a criticat conducerea 
ciației sportive, pentru că acordă 
jin numai secției de fotbal, neț. 
celelalte ramuri sportive.

La discuții au mai participat ș 
tovarăși.

In proiectul de hotărîri se pr 
pe perioada septembrie—decembri 
înființarea a patru noi secții (tei 
masă, șah, popice și turism), leg 
rea a 40 de sportivi la federații! 
pective, creșterea numărului de 
bri ai asociației (ajungîndu-se p' 
300) și achitarea cotizației la 2 
asemenea, se mai prevede amen 
a două noi baze sportive, una de 
și o popicărie, îmbogățirea inve 
lui cu echipament și material s 
în valoare de 3.000 lei și organ 
unor excursii, cel puțin o dată 
la care să participe toți membri 
ciației.

Ca președinte al noului cons 
asociației a fost ales comuniști 
Neacșu. Printre membrii con: 
notăm pe fruntașii în producție I 
silcscu, N. Costică, Paula Ci 
Gh. Niculescu etc.

fi, RETRE-coresp.
ALEX. MO 

coresp. r<

romine.se


ODIHNA SPORTIVULUI Sărbătoarea natațid noastre școbre!
Prof. V. TEODORESCU

ultimă ins- 
dintre cele

chiar mină

la somnul nip-

creierul, ca și 
alcătuit din ce- 
dintr-o serie de

Un material publicat, nu de mult, 
în paginile ziarului, se ocupa de unii 
factori — alcoolul și tutunul — care nu 
numai că împiedică obținerea unor 
performanțe superioare, dar care și 
impietează asupra dezvoltării normate 
a organismului, care, în 
tanță, pot genera maladii 
mai grave.

Alături de aceștia — și
în mină cu ei — acționează alți doi 
dușmani de moarte ai sportivilor: ali
mentația nerațională și. nerespeetarea 
timpului de odihnă.

Aproape întotdeauna împreună, „ca
reul" acesta sapă la temelia sănătății 
sportivului și încet-încet — dar fără 
greș — transformă omul sănătos, plin 
de vitalitate, îritr-o epavă.

Deși toți sportivii știu că somnul de 
noapte este un factor esențial în ob
ținerea și păstrarea formei sportive, 
nu toți respectă însă indicațiile privi
toare la durata acestuia și la orele 
cele mai potrivite pentru odihnă.

Sînt unii care în special în lunile 
de vară nu se culcă mai devreme de 
ora 24, compensînd apoi cele două ore 
irosite fie prin prelungirea somnului 
in cursul dimineții — cind au posibi
litatea — fie printr-un somn de cî
teva ceasuri după amiază. In ambele 
ca uri, chiar dacă aparent odihna a 
fost respectată din 
cantitativ, al orelor 
punct de vedere al 
este total diferită.

Ca să putem continua discuția, este 
necesar să precizăm însă..

sau chiar apelindu-se 
notic.

După cum se știe, 
celelalte organe, este 
lule care sînt formate
substanțe — rezerva energetică celu
lară — care se consumă in funcție de 
activitatea desfășurată de celule. „Ar
derea" — consumul rezervelor energe
tice ale celulelor — are drept rezultat 
formarea unor reziduri care în mod 
necesar trebuie eliminate. Este evi
dent că, periodic, celulele simt nevoia 
unui repaos in timpul căruia în or
ganism se desfășoară un proces destul 
de complicat constînd în refacerea re
zervelor energetice întrebuințate în 
timpul activității celulare și, în ace
lași timp, în evacuarea, eliminarea, 
a acelor deșeuri rezultate în urma 
consumării rezervelor energetice. 
Dacă, din diferite motive, nu-i oferim

imposibilă prelungirea odihnei. În
treaga activitate din ziua respectivă 
se va desfășura sub semnul unei a- 
cerbe lupte cu somnul, cu moieșealn 
care îl copleșește, va fi caracterizată 
de o indispoziție evidentă, 
muncii — 
greșit — va 
a doua zi. 
sete îl vor 
nu va ști 
apa din bazin va fi prea rece sau pre? 
caldă, para de box insuficient de elas
tică, iar toți colegii îl vor sicii cu 
întrebări neplăcute.

iar rodul 
l exercițiu 
: întregime 

toate pa- 
antrenorul

asemănător unui 
trebui refăcut în 
La antrenament, 
merge „aiurea", i 
să-i dea un start corect.

De ce nu se respectă orele

de somn

punct de vedere 
afectate ei, din 
calității, situația celulei putința de odihnă

...Ce este somnul și ce 
importanță are

va de- 
fi con-

este o 
ia or- 

sub-

Somnul, ca fenomen fiziologic, este 
un proces de frînare prelungită a- 
proape a tuturor activităților cere
brale. In tot timpul somnului aproape 
tot creierul se află în inhibiție, adică

și, implicit, 
de regenerare, in mod fatal ea 
veni inaptă să mai lucreze, va 
damnată la moarte.

Se înțelege, deci, că somnul 
măsură de apărare pe care o 
ganismul în vederea reînnoirii
stanțelor consumate și a eliminării ce
lor vătămătoare.

Cercetările făcute au stabilit cu 
precizie că somnul de noapte este mai 
favorabil și că el trebuie să fie de cel 
puțin opt ore

Urmările nopților pierdute

cea mai mare 
întreg devine

activitatea Iui este, în 
parte, oprită. Corpul 
ine'A și mai toți mușchii sînt relaxați. 
De veghe rămin doar anumiți centri 
cerebrali: cei care dirijează respirația 
și circulația sîngelui.

Somnul este o necesitate înrudită 
cu foamea și cu setea. Experiențele 
făcute au arătat că o ființă lipsită do 
somn mai multe zile moare in 
din urmă în chinuri groaznice.

Binefacerile' somnului sînt atit 
evidente, incit in unele țări — mai 
in Uniunea Sovietică
baza terapeuticii psihiatrice. In multe 
cazuri, maladii din cele mai diferite 
se tratează și cu ajutorul somnului — 
atit cel natural, adevărat, provocat cu 
ajutorul reflexelor condiționate, cit și 
cel obținut prin barbiturice, somnifere,

cele

de 
ales 

el constituie

In funcție de organism, reacțiile vor 
fi din cele mai diferite.

Sînt unii, care după o „noapte albă" 
in care timp au consumat și o can

titate apreciabilă de alcool și tutun — 
par tot atit de odihniți ca și înainte și 
gata s-o ia de la capăt.

Totul nu e decît o iluzie provocată 
de acțiunea alcoolului asupra sistemu
lui nervos central, acțiune care arc 
drept urmare o creștere aparentă a 
capacității de muncă, a curajului. (Mai 
ales a curajului. Poate de aceea mulți 
înainte de a trece la o acțiune mai 
importantă „trag o dușcă" să mai ca
pete „curaj"). In realitate, alcoolul 
combinat cu tutunul și oboseala scade 
viteza de reacție si produce tulburări 
în ceea ce privește coordonarea miș
cărilor.

In cele mai multe cazuri, organis
mul își cere dreptul său la odihnă si 
atunci creierul intră în funcție cu în
treaga sa capacitate ca să găsească 
cele mai ingenioase soluții în vederea 
obținerii unei... învoiri de la serviciu 
sau antrenament pentru ziua resnec- 
tivă.

Cind împrejurări nefavorabile fac

Acei care fac din noapte zi pot fl 4 
împărțiți în trei categorii, ținind sea- T 
ma de „preocupările" lor. de felul în 4- 
care iși „fructifică" timpul lor liber 4

O primă grupă ar forma-o „șuetiș- I 
tii". Marii amatori de noutăți, pot ft 4 
văzuți ceasuri întregi — cu un pahar Ț 
de vin în față — ascultînd sau depă- 4 
nînd ultimele știri (divizie de fotbal £ 
cu 16 echipe, Ciosescu, centru atacant Ț 
la Rapid, și cite și mai cite), cu avidi- ♦ 
tatea omului care vrea să se instru- I 
iască, dar care „altruist" fiind, dă și 4 
altora din tolba lui de cunoștințe. Ț

Cind sacul de noutăți s-a golit, cind 4 
mai toți antrenorii și jucătorii de fot- 4. 
bal au fost analizați, retrogradați sau 4 
avansați, incep bancurile. Cu ochii I 
cirpiți de nesomn, dar fermi pe pozi- 4 
ție, debitează, pentru a nu știu cita î 
oară, cu dezinvoltură „ultimele" 4- 
bancuri, producție proprie sau... închi- y 
riate. , X

„Iubitorii" dansului alcătuiesc cea X 
de a doua grupă. Gata oricînd să-și 4- 
demonstreze virtuozitatea, sînt și foarte X 
nesățioși, fiind in stare să-și poarte X 
ceasuri întregi partenerele pe aripile y 
melodiilor. Și in vîrtejul valsului sau I 
in ritmul sacadat al vreunui dans... y 
modern se văd jonglînd cu balonul, Ț 
trecind de întreaga apărare, driblind 
și portarul, făcînd o adevărată demon- 4 
strație de măiestrie fotbalistică. X

A doua zi la antrenament însă parcă X 
sînt... împiedicați. Nimeresc mai ușor 4 
gazonul sau picioarele adversarilor X 
decit mingea, care le face feste și nu X 
vrea să se lase stăpînită. y

Ultima categorie — cea mai redusă 4 
ca număr de membri — cuprinde pe 4 
toți acei care fac cură prelungită de X 
„extract de prune" sau „struguri" și 4 
care uneori fortificați de cantitatea I 
mare de „vitamine" introdusă în or- 4 
ganism, vor să-și dovedească și forța X 
fizică. X

Se știe că antrenamentul sportiv 4 
necesită un foarte mare consum de X 
energie fizică 
tru refacerea 
tivul trebuie 
viață judicios 
și alimentația 
frunte.

Dacă pentru omul care depune un 4 
efort mediu somnul are o importanță X 
vitală, cu atit mai mare este rolul său y 
pentru organismul sportivului, în ge-1 
neral foarte mult solicitat. y

Nedînd posibilitatea celulei nervoase 4 
să se refacă, silind-o să lucreze pîhă y 
la epuizare, sportivul va constata di- X 
minuarea tot mai evidentă a capacită- y 
ții organismului de a suporta diferi- I 
tele eforturi ce i se cer, iși va pierde 4 
treptat forma sportivă și — dacă nu se Ț

și nervoasă și că, pen- 4- 
energiei cheltuite, spor- 4 
să aibă un regim de 4 
alcătuit, în care odihna -4 

ocupă locurile de y

OBSTACOLE
MUREȘ

ANGAJAMENTELE AU FOST 
DEPĂȘITE

Membrii clubului sportiv Mureșul 
din Tg. Mureș au amenajat lingă hi
podromul orașului o nouă pistă de 
obstacole G.M.A. Ea va putea fi fo
losită de toate cluburile și asociațiile 
sportive din oraș.

IOAN PĂUȘ coresp. regional

SUCCESE ALE SĂTENILOR DIN
ȘTEFEȘTI

Tinerii săteni din comuna Ștefești, 
raionul Tcleajen, membri ai asociației 
sportive Brădetul, au înregistrat în 
ultima vreme frumoase succese în ac
tivitatea obștească și în sport. Astfel, 
ci au amenajat prin muncă patriotică 
terenul de sport care suferise unele 
deteriorări, iar în timpul liber participă 
cu însuflețire Ia ridicarea noii școli 
s satului.

De curind, ei au participat la un 
interesant concurs organizat la mai 
multe discipline sportive. Echipa de 
fotbal a realizat un frumos succes, 
ocupînd locul 2 din 6 echipe. Tot locul 
2 a ocupat și tînărul Constantin Nilă 
in proba de 100 m plat.

Printre tinerii care s-au evidențiat 
în activitatea obștească și în cea 
sportivă amintim de Vasile Ispas, 
Constantin Constantinoiu, Constantin 
Trătescu, Jan Constantinoiu, Constan
tin Nilă, Dumitru F'fe+nșu. Cornel 
Constantinoiu ș.a

Alături de ceilalți muncitori, 
nicii sportivi do la uzina Steagul 
din Brașov și-au luat o serie de an
gajamente privind calitatea pieselor, 
aplicarea inovațiilor, depășirea nor
melor ș.a. Aceste angajamente au fost 
îndeplinite și depășite, exemplele de 
mai jos fiind doar cîteva din cele 
multe care pot fi date. Strungarul 
Nicolac Jingoiu de la secția 390 scu- 
lăric, jucător de fotbal și de volei, 
își depășește zilnic planul cu 20 la 
sută, turnătorul Eugen Zărnescu de la 
secția 620 oțel, jucător de volei și de 
șah, își depășește zilnic angajamentul 
cu 25 la sută, frezorul AAircea Stă- 
nescu de la secția 530, un bun aler
gător la 800 și 1.500 m, obține zilnic 
procente de 20 la sută peste plan, 
Maria Popa, distribuitoare la secția 
520 motor, voleibalistă, este fruntașă 
la locul de producție și în brigadă ar
tistică de agitație. Ernest Printz, e- 
lectrician la secția 450, campionul 
asociației sportive la aruncarea greu
tății, face parte dintr-un colectiv de 
inovatori, loan Bota de la secția 530. 
jucător de fotbal, este un fruntaș în 
producție care-și depășește angaja
mentele cu 15 la sută, iar Emanoil 
Benovici, călitor la secția 640, jucă
tor de volei, este de asemenea fruntaș 
la locul de producție, precum și la 
învățămîntul seral

intervine cu energie — va fi nevoit să 
schimbe terenul de sport cu spitalul.

★

GH. Ni LA - coresp. E, DUMITRESCU — coresp.

Unele aspecte negative pe care 
le-am arătat în acest material consti
tuie din fericire excepții. Imensa ma
joritate a sportivilor noștri fruntași 
respectă cu strictețe un regim sănătos 
de viață, de muncă, de odihnă. Ei par
ticipă cu regularitate la orele de an
trenament, se pregătesc cu sîrguință. 
Dar, veghează ca 
pectală. Sportivii 
roase activități 
parte importantă 
ventează teatrele, 
bliotccilc. Prin grija statului nostru 4 
democrat-popular iși petrec intr-un I 
mod minunat concediul în pitorești 4 
stațiuni balneo-climaterice din munți, + 
pe malul însorit al mării. Pregătirea -» 
serioasă și viața sănătoasă pe care o I 
duc sînt chezășia succeselor, a per- Ț 
formanțelor, tot mai înalte și tot mai f 
valoroase care fac glorie scumpei f 
noastre patrii.

și odihna să fie res- 
participă la nume- 
cultural-recreative, 

a odihnei. Ei trec- 
cinematografele, bi-

Finalele republicane școlare de natație din acest an desfășurate «tm- 
bătă și duminică la Lugoj au constituit un strălucit succes al sportului 
școlar din țară. Afirmația noastră are în vedere cele 9 noi recorduri repu
blicane de juniori și copii, ca și cele 12 standarduri realizate pentru cuce
rirea insignei de înotător clasa aur. Să adăugăm la toate acestea orga
nizarea atentă, asigurată de specialiști precum și sprijinul efectiv acordat 
de sfatul popular orășenesc. In același timp este-de semnalat și faptul 
că actuala ediție a finalelor campionatelor republicane școlare de nala- 
ție s-a bucurat de cea mai numeroasă participare — în comparație cu edi- ■ 1 
țiile precedente — aproape 350 de concurenți, ceea ce dovedește creșterea l 
rapidă a interesului față de acest frumos sport în rîndurile tineretului din 
școli. In cele două zile de concurs spectatorii prezenți în număr impre- 1 
sionant la bazin au fost martorii unor dispute deosebit dc interesante. Au' 
fost probe care au ridicat tribunele în picioare (ștafeta 4x100 mixt băieți, ; 
categoria 1,50 m liber fetițe cat. a Il-a), s-au înregistrat sosiri în care timpii j 
au fost sensibil apropia ji, despărțiți prin zecimi, de secunde. j

In totul, la Lugoj, a fost o întrecere de neuitat! I
Fotoreportaj de TH. ROIBO ț 

--------------------------- ---------------L---------

Moment festiv la finale: primilor clasați în proba de 50 m liber oopttaaC*?
Il-a le sint inminate tricouri, medalii, diplome

Această imagine surprinsă pe pelicula fotografică dovedește sugestiv interend 
manifestat de lugojeni- față de actuala ediție a campionatelor de natație

Un antrenor fericit: Paul Stroescu... Două dintre elevele lui, Monica Muntearas 
și Elisabeta Botezatu, figurează pe panoul de onoare al celor care au rtabiUi 

noi recorduri republicane la natație

Obstacol in calea micului înotător ? Nicidecum ! Concurentul pe care U vedeți 
in fotografie, elevul Iosif Adoc din Arad, este totodată și căpitanul echipei 

' & polo de pitici din^ora^ul său natal



Campionatele individuale continuă... A X-a EDIȚIE - JUBILIARA— A „TURULUI CICLIST
' Ieri, în cea de a doua zi a campio
natelor republicane individuale de te
nis s-au desfășurat meciurile din ca
drul turului II ai probelor de simplu 
bărbați și simplu femei, precum și cî- 
teva partide de dublu. De asemenea, 
s-a jucat și un singur meci din turul 
III la simplu masculin, în care Măr- 
mureanu a eliminat pe Rakosi în cinci 
seturi : 3-6, 3-6, 6-1, 6-3, 6-0, după 
schimburi foarte disputate de mingi.

Iată cîteva rezultate tehnice : simplu 
bărbați, turul II : Slapciu — C. Po- 
povici 6-4, 6-1, 6-1, C. Năstase — Cru- 
ceanu 8-6, 6-4, 6-3, Turdeanu — Spă- 
taru 1-6, 6-1, 6-2, 6-3. L. Iuhasz — 
Baia 6-1, 6-0, 6-3, Rakosi — Diaco- 
nescu 6-3, 8-6, 6-3, Cristea — Faur

6-4, 6-1, 6-1, Dron — Burcescu 6-1. 
17-15, 1-6, 3-6, 6-3. Partida a durat 
patru ore. Ghidrai — Ș. Verone 6-2, 
8-6, 6-0, M. Sorin — Burciu 6-3, 6-2, 
4-6, 7-5, Gh. Viziru — Peter 6-3, 6-0, 
6-4, C. Viziru — Dancea 9-7, 6-1, 4-6, 
6-4; simplu femei, turul II: J. Namian 
— L. Alan 6-4, 6-1, Ec. Pusztai — I. 
Bosch 6-1, 6-4, FI. Brenner — S. Cio- 
golea 6-1, 6-1, A. Verone — M. Cru- 
ceanu 6-1, 6-1, El. Roșianu — S. Bog
dan 6-2, 6-3, C. Dobo.șiu — I. Dibar 
6-1, 7-5, M. Ciogolea — E. Baniây 
'4-6, 6-2, 6-2, Mina Ilina — M. Klahre 
6-2, 6-1.

Jocurile continuă ■ tot’ pe terenurile 
Progresul, azi de la ora 8,30 și 15, 
iar mîine de la ora 9 și ora 15.

AL R. P. ROMINE“
Loturile echipelor participante ® Reprezentativa R.P. Romîne

De la federația Rominâ de lupte
i Pentru a se pune la punct o serie
1 de probleme ridicate cu prilejul im

portantelor modificări ale regulamen
tului de concurs, a timpului de desfă
șurare cit și a schimbării categoriilor 
de greutate, F.R.L. convoacă o ședin
ță cu antrenorii și arbitrii din întreaga

și 9 septembrie la 
central de antre- 
antrenorilor să se 
ședință cu docu-

,.Cupa stațiunilor”
' Mii de oameni ai muncii aflați la 
• odihnă și tratament în stațiunile Olă- 
țnești, Govora și Călimănești au urmărit 
« cu viu interes întrecerile „Cupei sta- 
i țiunilor", organizate de consiliul raio- 
i nai U.C.F.S. Rm. Vîlcea. Competiția 
■s-a desfășurat într-o atmosferă de săr
bătoare, oamenii muncii aplaudînd cu 
mult 
vel or 
ediția 
nești,

Inițiativa consiliului raional U.C.F.S. 
s-a dovedit foarte frumoasă și rodnică, 

«întrecerile constituind o frumoasă pro
paganda pentru popice, șah, tenis de 
'masă și volei, sporturi la care s-a des- 
' fășurat competiția.

F. ILIE-corespondent

țară in zilele de 8 
București. Colegiul 
nori atrage atenția 
prezinte la această
mentele de planificare. Antrenorul e- 
merit Ion Corneanu va prezenta o in
formare asupra desfășurării campio
natelor mondiale de la Yokohama și 
a întrecerilor Balcanice de la Skoplje. 
De asemeni, vor avea loc demonstrații 
practice asupra desfășurării unei în- 
tîlniri și se vor lămuri o serie de pro
bleme ridicate de importantele modi
ficări în domeniul arbitrajului.

• Loturile echipelor participante ® Reprezentativa R.P. Romîne 
este formată din Ion Cosma, G. Moiceanu, Gh. Rădulescu, A. 

Șelaru și W. Ziegler
Ne allăm în săptămîna premergă

toare startului în cea de a X-a ediție 
a „Turului ciclist al R.P. Romîne". Se 
așteaptă sosirea echipelor de peste 
hotare, se întocmesc listele partici
panților din țara noastră, se fac ulti
mele pregătiri, iar iubitorii sportului 
cu pedale așteaptă noi știri cu 
la desfășurarea acestei mari 
tiții internaționale.

A fost omologat și traseul 
etape — pe circuit — care se va desfă
șura duminică după amiază în Capi
tală. El este cel pe care l-am anun
țat la timp în ziarul nostru și măsoa
ră 31 km. Participanții la „Turul ci
clist al R.P. Romîne" il vor acoperi 
de trei ori însumînd 93 km.

„Cursa Victoriei" a dat răspuns unei 
întrebări : care sînt loturile echipelor 
rominești care vor lua startul în a- 
ceastă întrecere ? In primul rînd tre
buie să facem cunoscută echipa re
prezentativă. Ea este formată din ION 
COSMA, GABRIEL MOICEANU, GH. 
RADULESCU, AUREL ȘELARU 
WALTER ZIEGLER (rezervă 
dovic Zanoni). Este aproape 
să-i mai prezentăm cititorilor 
prezentanții noștri la „Turul 
al R.P. Romîne". Toți sînt foarte cu- 
noscuți prin performanțele realizate

privire 
compe-

primei

Și 
Lu- 

inutil 
pe re- 
ciclist

«

entuziasm evoluția reprezentati- 
de stațiuni. „Cupa stațiunilor", 
1961, a revenit stațiunii Călimă- 
urmată.de Govora și Olăncști.

Primele rezultate din semifinale
15 șahiști se întrec 

finalei din Capitală 
republican masculin. Un „start" foarte 
bun a luat maestrul V. Urseanu care 
a cîștigat ambele partide susținute în 
primele două runde, la P. Voiculescu 
și L. Rădulescu. Dintre celelalte rezul
tate este de notat victoria obținută de 
Drimer în fața Iui Troianescu, ca și cea 
repurtată de Reicher la Braunstein. 
Alte rezultate: Braunstein—Drimer 1/2 
—1/2, Troianescu—Georgescu 1/2— 
1/2, Ott—Beiu 1—0, Crețulescu—Va
rabiescu 1/2—1/2, Rădulescu—Simon 
0—I, Horvath—M. Bălanei 0—1 (run
da 1);
Crețulescu 
lescu 1/2—1/2, 
(runda a 2-a).

Se joacă în 
sala Progresul

în cadrul semi- 
a campionatului

Duță—Moisini 1/2—1/2, Botez—Șuta 
1/2—1/2, lugaru—Buzoianu 0—1, Mar- 
covici—Diaconescu 1—0, Răzvan— 
Veisman 0—1, Cîmpeanu—Stanciu 
0—1 (runda I); Alexandrescu—Stan
ciu 1/2—1/2, Veisman—Cîmpeanu 
I—0, Diaconescu—Răzvan 1/2—1/2, 
Buzoianu—Marcovici 0—1, Soos— 
Duță 1—0, Rădulescu—Pitpinic 1—0, 
Șuta—lugaru 1—0, Moisini—Botez în
treruptă în poziție egală (Gh. Vasiliu- 
corespondent).

în recentele întreceri internaționale, 
precum și în cele organizate în țara 
noastră. Antrenorul echipei R.P. Ro
mîne este Nicolae Voicu.

Și alte echipe au făcut cunoscută 
componența : DINAMO BUCUREȘTI 
va fi alcătuită din Ludovic Zanoni, 
Gh. Calcișcă, Petre Ghiță, Florian 
Cristescu și Nicolae Matei (antrenor 
C. Burcea); Casa Centrală a Armatei 
va cuprinde pe Silviu Duță, Gr. Nico
lae, Nicolae Niculescu, Gh. Neagoe și 
Ștefan Petrescu (antrenor E. Norha- 
dian); lotul echipei Flacăra roșie are 
următoarea înfățișare: Constantin 
Moiceanu, Constantin Dumitru, Con- 

Poreceanu, 
Cornel Ni- 
Niculescu), 
definitivat

stantin Baciu, Ștefan 
Constantin Dumitrescu și 
culescu (antrenor Marin 
iar Olimpia Brașov și-a 
astfel echipa: Matei Kammer, Nicolae 
Mușa, Traian Cojocneanu, Virgil Jica 
și Constantin Dudescu (antrenor: Mar
tie Ștefănescu). Urmează ca în cursul 
zilei de astăzi să primim și celelalte 
confirmări.

La ediția jubiliară a „Turului ciclist 
al R. P. Romîne“ juriul de arbitri va 
fi format din: Octavian Amza — arbi
tru principal, Traian Constantin, Mi
hai Teodorescu, Ștefan Ionescu, Gh. 
Măzgăreanu, Ion Florian și Paul Moga.

Pregătirile sînt deci în toi ! Urmează 
ca în aceste zile să se definitiveze în
treaga listă a participanților, să li se 
dea numere de concurs, să se alcătu
iască caravana și, apoi, duminică după 
amiază starterul 
plecare !

să dea semnalul de

„Cursa

Ion Ardeleana a realizat o 
performantă la

A

frumoasă
,Cupa Mechsek"

FRUMOASA COMPORTAR-
TINERILOR NOȘTRI CICLIȘTI

ÎN „CUPA MECHSEK11
Competiția internațională desfășu

rată între 1 și 3 septembrie pe sosdie 
” și dotată cu

însemnat un 
noștri alergă- 

etape 
noastră 

—II, iar

din jurul Budapestei 
„Cupa Mechsek" — a 
nou succes al tinerilor 
tori. In 
întrecerii 
clasat pe locurile II—I- 
clasamentul etapei contra-cronometru 
Florian Cristescu a realizat o excelen
tă performanță ocupînd locul II. In 
afara performanței pe echipe trebuie 
să remarcăm și locurile ocupate de 
sportivii noștri în clasamentul gene
ral individual: ION ARDELEANU lo
cul 6, PETRE GHIȚA locul 7. GH. 
NEAGOE locul 10. Florian Cristescu, 
care a suferit într-una din etape o de
fecțiune, a ocupat locul 34. Felicitări 
tinerilor noștri rutieri pentru frumoa
sa lor performanță!

Victoriei"
tare

A XV-a ediție 
s-a încheiat — așa cum am consemnat 
în numărul de ieri al ziarului nostru — 
cu o frumoasă victorie a sportivilor 
dinamoviști. Atît Walter Ziegler —■ 
învingător în clasamentul general in
dividual — cît și prima formație a 
clubului sportiv Dinamo București —

cele trei 
formația

ale 
s-a 

in

o înircccrc
s-a bucurat de succes
a „Cursei Victoriei"

a.c., în sala Flo- 
următoarele cate- 
poartă viza pe a-

Georgescu—Ott 1—0, Beiu— 
0—I, Varabiescu—Voicu- 

Simou—Horvath 0—1
în piele, albastre 

stampila „Hala

DE LA I.E.B.S

Cei 15 „fugari" gonesc spre București. Fază din desfășurarea etapei a Il-a 
a „Cursei Victoriei".

Pentru concursul demonstrativ de 
(gimnastică R.P.R.—Japonia care va avea 
(loc miercuri 6 sept, 
freasca . sînt valabile
gorii de permise care 

mul 1961 : 
! — albastre șl roșii
«dermatin care poartă
tfloreasca-. albastre dermatin cu ștam- 
«pila „Gimnastică", gris dermatin ale 
> maeștrilor sportului la gimnastică si ale 
imembrilor comisiilor sl colegiilor care 
(poartă stampila ..Gimnastică", verzi de 
uziarlști însoțite de delegații, în limita 
(Jocurilor repartizate la masa presei.

Biletele pentru acest concurs s-au pus 
Un vînzare la casele de bilete din str. 
11. Vidu si Agenția Centrală Pronosport 

din Calea Victoriei.

fiecare după-amiază în 
din str. Lipscani 16.

☆

IAȘI 4 (prin telefon). — întrecerile 
semifinalei stîrnesc un interes deose
bit în rîndul iubitorilor de șah din lo
calitate. Iată rezultatele primelor două 
runde: M. Rădulescu—G. Alexandres- 

Pitpinic—Soos 1/2—1/2,

Au început întrecerile din seria B 
; a campionatului republican 
I La sfîrșitul săptătnînii trecute s-au
•disputat primele întîlniri din cadru)

cîștigătoarea întrecerii pe echipe — 
s-au comportat la nivelul reputației 
pe care și-au creat-o de-a lungul ani
lor. Ion Cosma, Gabriel Moiceanu, 
Aurel Șelaru și ceilalți rutieri Sttna- 
moviști au fost în permanență prin
tre animatorii întrecerii. In cele două 
etape ale competiției am asistat la 
tentative reușite care au demonstrat 
faptul că cicliștii noștri s-au pregătit 
intens în ultima vreme. Fără îndoială 
că la reușita disputei a contribuit și 
„asaltul" alergătorilor care nu se 
aflau în vederile selecționerilor echi
pei naționale și care doreau să 
vedească 
de aceea 
zile vor 
vei.

Antrenorii și tehnicienii 
sibilitatea să verifice în 
de a XV-a ediții a „Cursei Victoriei*  
stadiul de pregătire al „elevilor" lor. 
In formă bună ni s-au părut — în 
afara dinamoviștilor — o serie de ci
cliști de la Casa Centrală a Armatei 
(îndeosebi Gh. Rădulescu), C.P.B. (în 
frumoasă revenire de formă se află 
Nicolae Pelcaru), Flacăra roșie, Voin
ța Ploiești, Olimpia Brașov și alții.

„Cursa Victoriei" se înscrie ca una 
dintre competițiile cicliste tradiționale 
din țara noastră. Eforturile făcute de 
Casa Centrală a Armatei pentru o 
mai bună organizare a acestei tradi
ționale competiții au fost încununate 
de succes.

că au o valoare 
a rutierilor care 
îmbrăca tricoul

do- 
apropiată 

peste cîteva 
reprezenta ti-

au avut po- 
cadnil celei

seriei B a campionatului republican 
pe echipe. La Bocșa, formația locală 
Metalul a întîlnit echipa Energia 
Cîmpina, pe care a întrecut-o cu sco
rul de 25—13. Iată cîteva rezultate:

i

’ CURS DE ANTRENORI 
ț PENTRU BASCHETBALTȘTII
! DIN CEYLON

Duminică au sosit în Capitală cîțiva 
baschetbaliști din Ceylon care, la ce
rerea federației ceyloneze de speciali
tate, vor participa la un curs teoretic

• și practic de antrenori.

C. Rădulescu (E) b. dese. 2. Gh. 
Stoian (M), A. Nagy (M) b. ab. 2 V.
Bîrsan (E), L. Csehi (A4) b. ab. 2 I. 
Crîmpiță (E), V. Surugiu (M) b.p. S. 
Trifan (E), I. Paduraru (E) b. ab. 1 
P. Hammer (M). Foarte bune arbitra
jele prestate de B. Robert, I. Dulău și 
Z. Ferber. (P. Boceanu și 1. Țăranu 
coresp.).

• C. S. Craiova—A.S.A. Crișul Ora
dea 28—12. Cel mai frumos meci l-au 
furnizat boxerii Gia și Nyri, în care 
Victoria a revenit primului.

• La Constanța, boxerii formației 
Farul au pierdut „pe teren propriu" 
întîlnirea cu cei de la C.C.A. Rezul
tat: 14—26. Dintre rezultate, se re
marcă victoria obținută de campionul 
țării Ion Dinu în fața lui Vasile Cze- 
geli. O surpriză poate fi considerat re
zultatul meciului dintre Ameth Nuri 
(Farul) și M. Dobrescu (C.C.A.); con- 
stănțeanul a realizat un rezulrat ^egal 
la .feța

Pe urmele
ARTICOLUL A CONSTITUIT 

UN AJUTOR
Clubul sportiv C.C.A. ne răspunde 

următoarele în legătură cu articolul 
întitulat „Aceasta este valoarea echi
pei C.C.A. ?“ în care era criticată com
portarea formației de volei partici
pantă la campionatul republican : 
„Slaba comportare s-a datorat lipsei 
de răspundere manifestată de unii ju
cători. Articolul a constituit un ajutor, 
prin faptul că a atras atenția jucăto
rilor asupra lipsurilor lor și i-a mobi
lizat pentru meciurile următoare". 
In scrisoarea de răspuns se arată că 
pe viitor clubul se va preocupa mai 
mult de pregătirea morală și de voință 
a jucătorilor și, în același timp, se va 
îngriji ca echipa să joace la un nivel 
tehnic din ce în ce mai ridicat.

UN ASEMENEA VOCABULAR NU 
REPREZINTĂ O METODA DE 

PREDARE
Răspunzînd criticii făcută în zia- 

*_xul.«nostru itr« l£J2. sub titlul „O în,

materialelor publicate
trebare", prof. Arno Kummer din 
Brașov ne scrie că „...vocabularul pe 
care îl folosesc nu reprezintă o 
metodă de predare. Consider justă 
critica. Am credința că în urma cri
ticii făcute voi reuși să aplic cele 
mai bune metode pentru a-mi înde
plini cu cinste misiunea de profe
sor".

S AU LUAT MASURI PENTRU CA 
ASTFEL DE DEFICIENȚE SA NU 

SE REPETE

Clubul sportiv I.T.B. ne răspunde 
următoarele cu privire la critica a- 
dusă modului defectuos în care » 
organizat o cursă ciclistă; „Condu
cerea clubului a analizat organiza
rea acestei curse și a luat măsurile 
corespunzătoare pentru ca astfel de 
deficiențe să nu se mai repete. Din a- 
naiiză a reieșit că deficiențele au 
avut loc din cauză că delegații clu
bului nostru nu au Ifi&pectat indi

cațiile date. Critica făcută de ziaru 
dvs. este justă și ne-a fost de ut 
sprijin real pentru îmbunătățirea 
muncii".

Să sperăm că de acum treaba vi 
merge ca pe... roate".

CRITICA JUSTA 
CU REZULTATE RODNICE

Socotind justă critica adusă ta nu 
mărul 3849 al ziarului nostru, asociații 
sportivă Metrom din Brașov a trecu 
imediat la îndreptarea situației ară 
tate în articol. Tinerii din uzină ai 
prestat un important număr de are d< 
muncă patriotică pentru amenajare: 
unui teren de volei și baschet. In mo 
mentul de față se lucrează la înlocui 
rea vechilor plase care înconjoară te 
renul de tenis cu plase noi. Piticii e 
chipei de fotbal au ajutat la amenaja 
rea șl curățirea pistei de atletisrr 
Dintre tinerii fotbaliști evidențiați î 
această muncă amintim pe Gh. Cît 
neci, loan Anca, Nicolae Smeu, Ioa 
Moraru, Mircea Dobrotă și P. ștefai

urmat%25c4%2583.de


Surprize in prima etapă a categoriei B

C.S.M.S. IAȘI, FARUL CONSTANTA ȘI CORVINUL HUNEDOARA ÎNVINSE!
ȘTIRI, REZULTATE

LOTUL B PENTRU JOCUL 
CU LOKOMOTIV MOSCOVA

Iată că și cele 52 de echipe, care asaltează porțile categoriei A, au început 
tradiționala lor întrecere. Fotbaliștii din această categorie au oferit la „premie
ra" stagiunii lor dispute dirze și surprize de mari proporții. Este suficient să 
arătăm că toate echipele care au jucat la „A“ anul trecut au părăsit terenurile 
de joc... învinse, în urma impetuozității cu care au luptat adversarele lor. Far il 
a cedat la scor în fața Chimiei Făgăraș, C.S.M.S. Iași a fost întrecută la limită de 
C.F.R. Pașcani, iar Corvinul Hunedoara a pierdut în fața proaspetei promo
vate, I.R.A. Tg. Mureș ! O altă debutantă, Ceahlăul Piatra Neamț, și-a înscris 
în palmares o victorie de prestigiu: 2—0 cu Dinamo Galați. După cum se vede 
întrecerea se anunță foarte disputată încă de la start, formațiile mai puțin con
sacrate arătîndu-se de loc... timide.

lată acum relatările corespondenților noștri despre desfășurarea meciurilor 
de duminică :

le-a opus un joc dur. In min. 72 R. Tu
dor (Fl. r.) a fost eliminat de pe teren. 
Constantinescu a înscris cele două so
luri, ultimul dintr-o lovitură de la 11 
metri. (V. Săndulescu — coresp.l.

C.S.M. REȘIȚA - CHIMIA GOVORA 
5-1 (2-1). — 7.000 de spectatori au aplau
dat o victorie categorică a gazdelor. 
Exceptînd primul sfert de oră al repri
zei a doua, resitenii au avut în perma
nență inițiativa fructifieind de cinci ori 
prin Pătrascu (2). sporea si Apro. Pen
tru Chimia a înscris Anescu. (I. Plă- 
vitu și P. Boeșanu — coresp.l.

CHIMIA FAGARAȘ - FARUL CONS-

SERIA I

CARPATI SINAIA — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1—2 (0—1). Jucînd în 10 
oameni din min. 65 (prin eliminarea 
lui Vizitiu pentru atitudine nespor
tivă) și dominați teritorial (raport 
de cornere 4—0 pentru Carpați), plo- 
ieșt iii și-au adjudecat totuși victoria, 
datorită unor contraatacuri mai clare 
și mai periculoase. Au marcat Zincu- 
lescu și Babone pentru oaspeți, Ra
dulescu (din 11 metri) pentru gazde. 
Gh. Marin și Babone de la Prahova, 
Zangor de la Carpați au fost cei mai 
buni. (V. Zbarcea-coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DINAMO 
GALAȚI 2—0 (1—0). Formația gazdă 
debutează în divizia secundă a țării 
cu o frumoasă victorie obținută în 
dauna dinamoviștilor gălățeni, can
didați la primul loc în sezonul trecut. 
Ceahlăul a jucat mai bine, avînd în 
permanență superioritatea de partea 
sa. Scorul ar fi putut lua proporții, 
dar portarul gălățean Cîmpeanu a 
apărat excelent, reținînd șuturi deose
bit de periculoase. Bonciu și Lemnrău 
au fost autorii celor două goluri. (C. 
Neamțu-coresp.).

STEAUA ROȘIE BACĂU — FO- 
RESTA FĂLTICENI 1—3 (0—1).
Ambele echipe au jucat slab, comițînd 
greșeli elementare. Oaspeții au deschis 
scorul în min. 36 prin Greșeanu care 
a înscris pe sub portar. La reluare, 
Foresta domină teritorial și marchează 
de două ori prin Anghel (min. 76) și 
Vaida (min. 85) din 11 metri. Golul 
băc''''anilor a fost realizat tot de... 
oaspeți, llie înscriind în propria poartă 
în min. 89. (A. Arominesei-coresp.).

RAPID FOCSANI — FLACĂRA 
MORENI 2—0 (1—0). 2.000 de spec
tatori au urmărit un joc mediocru. 
Victoria gazdelor a fost realizată de 
Codreanti (min. 31) și Dobrescu 
(min. 78). In min. 17 Stătescu 
(Rapid) a ratat o lovitură de la 
11 metri. (C. Rădulescu-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — C.S.M.S. IAȘI 
2—1 (1—1). Feroviarii au obținut o 
victorie meritată. A fost un joc aprig 
disputat în care gazdele au dominat 
mai mult mai ales în repriza a doua. 
Au marcat Atanasiu și Vornicu pen
tru C.F.R., Voica pentru C.S.M.S. 
(C. Enea-coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — DINAMO SU-_ 
CEAVA 4—1 (3—0). Meciul de debut
în categoria B al studenților gălățeni 
a coincis cu o victorie categorică, ob
ținută la capătul unui joc foarte spec
taculos și de bună factură tehnică. 
Știința s dominat majoritatea timpu
lui, avînd punctul forte în linia de 
atac care acționînd în viteză, cu 
schimburi de locuri, a depășit apă
rarea oaspeților. Sucevenii au fost 
destul de buni în cîmp, dar cu totul 
impreciși în șuturile pe poartă. Au 
marcat Peev (2), Venturini și Voicu II, 
respectiv Asiminoaiei (A. Sclienkman- 
coresp.).

C.S.M. BRĂILA — POIANA C1M- 
PINA 1—1 (0—0). C.S.M. a evoluat 
sub valoarea arătată în jocurile de 
pregătire. De altfel, ambele echipe au 
manifestat lipsuri serioase, prestînd 
un joc slab ca valoare tehnică. Va- 
silache pentru C.S.M. și Matei pentru 
Poiana au fost autorii celor două go
luri. (N. Costin-coresp.).

SERIA A H a
DINAMO OBOR - C.F.R. ROȘIORI 2-1 

(0-1). — Joc încîlcit. de nivel tehnic scă
zut. Majoritatea acțiunilor, atît ale dina- 
movistiior cit si ale ceferiștilor, s-au des
trămat la marginea careului de 16 metri. 
Dacă aveau o pregătire fizică corespun
zătoare, feroviarii puteau cistiga această 
partidă. Ei au fost însă depășiți la a- 
cest capitol spre sfirșîtul partidei, cind 
bucureștenii au egalat si apoi au înscris 
golul victoriei. Au marcat: Gută pen
tru C.F.R., semenescu si Vlad pentru 
Dinamo. !B. yj.

STHNTA BUCUREȘTI - C.S.M. ME
LIAS 2-1 (2-0). — Deși viu disputat jocul 
a fost de un nivel tehnic mediocru. Am
bele echipe au avut perioade de domi
nare dar ineficacitatea liniilor de atac 
a fost vizibilă. Fată de desfășurarea 
partidei un rezultat de egalitate ar fi 
oglindit mai just raportul de forte de 
pe teren. Au înscris Spătaru si Zăi- 
nescu pentru student!, Oaneea pentru 
medieșeni. (N. Tokacek - coresp).

Fază din meciul Dinamo Obor — C.F.R. Roșiori 2—1 (0—1)
Foto : M. Comaroni

C.S.M. SIBIU - METALUL „23 AU
GUST” BUCUREȘTI 0-1 (0-0). - Un pu
blic numeros a urmărit jocul frumos 
prestat de ambele echipe, sibienii au 
dominat copios în repriza a doua (ra
port de cornere 11-1) lăsind impresia că 
vor cîștlga. A fost de ajuns o singură 
neatenție a apărării gazde si extremul 
stingă al metalurgistilor s-a strecurat 
spre poartă Înscriind golul victoriei in 
mintul 77. (Hie Ionescu — ooresp).

S.N.M. CONSTANTA - TRACTORUL 
BRAȘOV 0-0. — Deși încheiat cu scor 
alb, jocul a plăcut celor 5.000 de spec
tatori prin rapiditatea si spectaculozita
tea fazelor. Rezultatul de egalitate este 
just. In min. 84 Sima (Tr.) a ratat o 
foarte bună ocazie de a marca trăgînd 
afară de la 6 metri. (E. Petre - coresp.).

C.S. CRAIOVA - FL. ROȘIE BUCU
REȘTI 2-0 (0-0). — După o primă repri
ză slabă, jocul a fost mai vioi în a 
doua jumătate. Gazdele au dominat si 
au atacat în permanentă. Bucurestenii

Primele etape ale campionatului de 
fotbal al tineretului au făcut posibile o 
serie de constatări.

Chiar așa cum a fost pornit, cu unele 
echipe improvizate (si vom vedea de ce), 
acest campionat n-a avut nevoie de o 
lungă desfășurare, ca să-si dovedească 
valabilitatea si să atragă atenția asupra 
Iui, asupra rolului ce va fi chemat să-I 
joace. Acest început bun are însă si 
carențe, asupra cărora e util de insistat 
in stadiul actual de fundamentare a jo
cului formațiilor acestei categorii.

Cele 14 echipe chemate să alcătuiască 
campionatul de tineret sint de valori 
foarte diferite, ceea ce a făcut să se 
înregistreze. în unele jocuri, scoruri la 
diferente mari, care reflectă tocmai dis
proporția valorică dintre ele. Aceasta se 
datorește mai ales faptului că in unele 
locuri înființarea campionatului a găsit 
cluburile pregătite, cu efective cunoscute 
și rodate. în timp ce in multe alte locuri 
formațiile au trebuit să fie improvi
zate. Mai sint si astăzi cluburi care aș
teaptă să Ie fie legitimați jucători pen
tru uzul echipelor de tineret, cluburi 
care — în general — critică federația de 
specialitate pentru Iniirzlcrea (spun ele) 
în această operație. Dacă astăzi sînt 
echipe în campionatul de tineret cu efec
tive incomplete sau parțial necorespun
zătoare, aceasta se datorește — de fapt — 
linsei de preocupări a cluburilor res
pective de a-si asigura cadrele de mîine.

O hotărire de dată mai veche a fede
rației neimitea (indica chiar) ca echi
pele din categoria A să-si legitimeze 
cite 24 jucători, iar cele din categoria B 
cite 18. Au fost. deci, create condițiile 
ca toate aceste cluburi să aibă loturi 
corespunzătoare de rezerve tinere si pen
tru nevoi imediate si pentru cele mai 
îndepărtate, cum era si campionatul de 
tineret, a cărui reînființare era totuși 
proiectată de mal multa vreme. Dacă 
adăugăm și aportul pe care ar li putut 
eă-1 aducă în acest lot și jucătorii mal 
răsăritl ai echipelor de juniori ajungem; 
dintr-un condei, la un număr impozant 
de jucători pentru fiecare club. In prac
tică însă, antrenorii (căci el au vina 
principală) s-au preocupat numai de 
lotul restrîns al titularilor cunoscuti din 
care alcătuiau lormația i, felul îngust 

TA.NTA 4-2 (1-0). — Localnicii au luptat 
cu multă însuflețire pentru victorie in 
acest meci așteptat cu viu interes. Fa
rul a fost depășit in apărare, iar in atac 
n-a reușit să lege jocul. In minutul 19 
Vasilescu (F) si Grămadă (portarul Chi
miei) se ciocnesc si părăsesc definitiv 
terenul. Au marcat Pantici. Bărbat, Fe- 
her și Filip pentru Chimia, Mănescu si 
Danciu pentru Farul. In minutul 89 Bu- 

zea a fost eliminat pentru lovire. (Val. 
Lazăr - coresp.).

SERIA A lll-q
IND. S1RMEI C. TURZII— A.S.M.D. 

SATU MARE 3—0 (2—0). Un joc 
plăcut în care inițiativa a aparținut tot 
timpul gazdelor. Oaspeții s-au pre
ocupat mai mult de apărare, pentru 
ca scorul să nu ia proporții (in tot 
timpul partidei ei au tras doar trei 
șuturi la poartă). Dominarea echipei 
din Cîmpia Turzii reiese și din rapor
tul de cornere: 10—0 1 Au marcat Co
pil III, Copil II și Chețan. (P. Țone- 
coresp.).

A. S. CRIȘUL ORADEA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—3 (1—2). Nu atît în- 
frîngerea cit mai ales jocul foarte slab

ATENȚIE LA CAMPIONATUL DE TINERET!
in care a fost privită această problemă 
la cluburi apare si de acolo că se obiș
nuiește ca echipele I si de juniori să 
lucreze separat, ceea ce duce la necu
noașterea propriilor valori existente.

In prima etapă a campionatului de 
tineret. Jiul din Petroșani a prezentat 
în prima repriză a jocului cu Progresul 
o echipă de juniori, iar în cealaltă o 
formație din jucători nelegitimati. In 
etapa imediat următoare am văzut la 
lucru echipa de tineret a Jiului, în par
tida cu U.T.A.. pe care a si cî$tigat-o. 
Formația din Petroșani mi s-a arătat 
drept cea mai bună din cele patru (Di
namo Bacău. Știinta Timișoara. U.T.A. 
și Jiul) pe care le-am văzut iucînd in 
primele etape. Deși nepregătită, a făcut 
un joc valoros și s-a impus si printr-o 
serie de tineri jucători car© vor face să 
se mai vorbească încă mult despre ei. 
Dintre aceștia îi notez pe Gh. Rotaru 
(stoper). Aurel Stoicoiu si Iosif Sardi 
(atacanți), toți jucători în vîrstă de 18-19 
ani. I-a găsit Jiul pe acești jucători, ca 
și pe ceilalți, peste noapte ? Da de 
unde! îi avea mai demult, dar nu exista 
preocupare pentru existența lor, deși 
unii dintre ei sînt atît de talentati îneît 
de pe acum bat Ia porțile echipei I. Au 
și un fizic adecvat : o carură atletică, 
forță, înălțime, plus nerv etc.

Și în alte cluburi s-a făcut prea puțin 
sau de loc, pentru cadrele tinere (si cam
pionatul de tineret arată acest lucru). 
Ce să spunem, de pildă, despre Știința 
Cluj, care a abandonat (nejustificat si 
păgubitor) creșterea cadrelor tinere, din 
anul când a promovat eu succes în e- 
chipa I lotul de juniori în frunte cu 
Petru Emil, Mureșan. Costin etc ? sau 
Stiinta Timișoara care, cu toată penuria 
de jucători ce-o cunoaște, nu crește ca
dre, într-un oraș (și cu împrejurimile lui) 
care a dat fotbalului nostru numeroși 
internaționali vestiți! ? Șj lista s-ar putea 
întinde mai departe.

In toată perioada de timp ce a tre
cut pină la reînființarea campionatului 
de tineret, cele mai multe dintre clu
buri n-au știut să folosească mijloacele 

al Crișului a dezamăgit pe cei peste 
8.000 de spectatori prezenți la acest 
meci. Oaspeții au dominat centrul te
renului, în timp ce gazdele au încercat 
prin contraatacuri și elan să supli
nească deficiențe de ordin tehnic. 
Surdan, Fodor și Bălan au marcat pen
tru C.F.R., Podaru și Pop pentru Cri- 
șul. (I. Ghișa și M. Pop-corcsp.)

RECOLTA CĂREI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 0—1 (0—1). înaintarea 
echipei oaspe, mai eficace în prima 
repriză, a deschis scorul prin Selimesy 
II în min. 30. Deși au dominat teri
torial în repriza a doua gazdele n-au 
putut egala din cauza ineficacității în 
fata porții. (Tr. Silaghi-coresp.).

C.S.M.D. BAIA MARE — A.M.E.F.A. 
ARAD 2—0 (2—0). Toma și Gergely 
au fixat în prima repriză (de altfel cea 
mai spectaculoasă) scorul final al a- 
cestei partide. Rezultatul putea fi mult 
mai favorabil gazdelor care au ratat 
nu mai puțin de 7 ocazii clare. Și 
arădenii... în revanșă, au scăpat cîteva 
posibilități de a marca. Jocul a fost 
frumos (V. Săsăranu-coresp.).

C.S.M. CLUJ — C.S.M. CRIȘANA 
2—0 (I—0). După numeroase ocazii 
ratate în min. 5, 12, 20, 22 și 30, Cră
ciun a deschis scorul în min, 35. Tot 
el a mai fructificat o ocazie în min 
60. Foarte bine s-a comportat apăra
rea clujeană care a respins prompt 
contraatacurile oaspeților. (Șt. Tamaș- 
coresp.).

I.R.A. TG. MUREȘ — CORVINUL 
HUNEDOARA 2—0 (1—0). Proaspăta 
promovată în categoria B, I.R.A. Tg. 
Mureș a luptat cu hotărîre împotriva 
unui adversar experimentat, și-a impus 
jocul plin de elan și a dominat majo
ritatea timpului, obținînd o victorie 
meritată. Oaspeții, surprinși parcă de 
excelenta comportare a localnicilor 
n-au reușit să închege acțiuni clare 
Au marcat Varga și Szasz. (V. Radar- 
coresp.).

C.F.R. ARĂD — ARIEȘUL TURDA 
1—1 (0—0). Un joc echilibrat în care 
ambele formații au luptat cu multă 
însuflețire. Oaspeții au jucat mai legat 
în cîmp și au fost mai agresivi în fața 
porții dar au ratat prin Vlad și Don 
ocazii clare de a marca. Totuși, scorul 
a fost deschis de feroviari în min. 48 
prin Merle. In minutul 65 Mărgineanu 
aduce egalarea. (Șt. lacob-coresp.).

ce le-au avut la îndemînă pentru creș
terea si promovarea jucătorilor tineri. De 
exemplu, ele ar fi putut șl ar fi trebuit 
să-și rodeze acești jucători fie în cam
pionatele de juniori, fie — mai ales — 
în cel© de rezervă, dacă ar fi privit cu 
seriozitate această competiție din urmă 
(și aici e și vina federației de speciali
tate. care a tolerat indiferenta, clubu
rilor). La cluburile ce aveau echipe bune 
de juniori ei au fost păstrați aici — 
printr-o greșită înțelegere — în scopul 
obținerii de rezultate mai de răsunet 
cu formația de juniori Adică au deve
nit un scop în sine, cînd destinația lor 
este cu totul alta.

Să ne rezumăm numai la aceste lip
suri principale de pe urma cărora u- 
nele dintre cluburi sînt astăzi „desco
perite" față de cerințele ce le pune cam
pionatul de tineret (anexă indispensa
bilă a campionatului categoriei A) și să 
trecem la unele lacune ieșite în evi
dentă în primele etape de campionat. 
Celor mai multi dintre jucători le lip
sește forța de joc (șuturi mai puternice, 
precizie în pase Ia distantă etc.) si cu
noașterea jocului, care apare neorgani- 
zat, la întfmplare. Dar. pornind de la 
stadiul actual și tinînd seama că cele 
mai multe formații au fost încropite 
la începutul acestui campionat, pot afir
ma cu certitudine că ele pot să progre
seze mult și foarte repede. Aceasta poa
te și pentru că abia acuma au făcut 
sau — sperăm — vor face cunoștință 
cu antrenamentul mai riguros, științi
fic.

în pregătirea acestor echipe cred că 
ar fi indicat :

1. Antrenamente zilnice, ca să se lu
creze mai mult. Aceasta, desigur, cu o 
urmărire pricenută a dozării efortului, 
asigurată de antrenor și medic.
2. Să fie orientate spre tehnica de miș

care, ca să corespundă cerințelor jocu
lui elastic.

3. Să se urmărească stimularea inte
resului pentru jocul colectiv, prin multe 
jocuri-șeoală. cu sarcini precise pen
tru jucători, ca ; 3 la 2. 4 la 3. 5 la 5. 
Z la 7 etc.

Primul meci al echipei Lokomotiv. 
AAoscova în țara noastră va avea loc, 
cum se știe, joi la Ploiești, în compa-» 
nia unei selecționate B.

In principiu, formația noastră — al-, 
cătuită pe un „schelet" dinamovist — 
este următoarea: Datcu—Popa. Nun- 
weillcr III, Ivan—-V. Alexandru, Kosz-j 
ka—Pîrcălab, Țîrcovnicu, Ene II, Me-• 
szaros, Czako.

Pe lingă acești jucători, lotul mai1 
cuprinde pe: Uțu, Caricaș, A. Muntea-1 
nu, Cîmpeanu, Petru Emil, Marcu (toți * 
trei de la Știința Cluj) și Hașoti.

Celelalte două loturi, A și de tineret,. 
vor face antrenamente în cursul zilei 
de mîine la București. Printre jucătorii 
convocați se numără: Dungu, Voines-, 
cu, Greavu, Motroc, Nunweillcr IV, 
Oaidă, Dridea, Seredai etc. la ,,A“, An-, 
circi (Tîrgoviște), Pal (Petrolul), Pe-, 
tescu (Știința Tim.), Pașcanii (Pro
gresul), Halagian (Dinamo Pitești), 
Năftănăilă (St. roșu), Sasu (U.T.A.), 
Kraus (Rapid) etc. la tineret.

® Duminică a avut loc la Iași un 
meci amical de juniori între Dinamo 
București, echipa campioană republi
cană, și C.S.M.S., finalista campiona
tului republican. Această reeditare — 
amicală — a finalei s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate-* 0—0.

Arbitrii jocurilor de duminică 
din categoria B

SERIA I. — Dinamo Suceava — C.F.R. 
Pașcani ; A. Galambos - B. Mare, P. 
Molnar - Sighet. Gh. Ștefănescu — Vi- 
șeu ; C.S.M.S. Iași — Ceahlăul P. Neamț: 
V. Dumitrescu. Al. Pîrvu, M. Popescu— , 
București : Dinamo Galati—St. roșie Ba
cău : P. Costandatos, V. Riva. M. Sa- 
doveanu — București ; Foresta Fălticeni-, 
C.S.M. Brăila : I. Cîmpeanu. P. Sava; 
N. Vizireanu — Cluj: Flacăra Mo re ni -* 
Știinta Galati : N. Marin. C. Mihăilc ;cu; 
St. Stanică — București ; Prahova Plo
iești—Rapid Focșani : Gh. Năstase I. C. 
Petrea. C. Popa — București; Poiana 
Cîmpina — Carpați Sinaia : R. Mărgărita 
V. Grcsu. G. I. Vasilescu - București.

SERIA A Il-a. — Flacăra roșie Bucu- 
rești-C.S.M. Reșița: O. Turc-itu—Galati. V. 
Hărătău, T. Leca — Brăila : Chimia Go
vora — C. S. Craiova ; ț. Chirițescu,- 
S. Mîndreș. I. Boșnegeanu - București; 
Metalul București — S.N.M. Constanta : 
I. Șerbănescu și I. Grigorescu — Craio- 
vo. V. Buiculescu — Caracal : Tractorul 
Brașov — Știința București : Tr. Crucea- . 
nu și Fr. Hubert - Arad, Gh. Osiac — , 
Timișoara ; C.S.M. Mediaș — Chimia Fă
găraș: R. Pop. A. Pop. N. Macovei — 1 
Oradea : Farul Constanta-Dinamo Obor: 
Al. Macovei. C. Gheorghiță. I. Frăsin- 
Bacău ; C.F.R. Rosiori-C.S.M. Sibiu: St. 
Nicolau si Al. Avramescu—Constanta. V. 
Paladescu—Galați.

SERIA A IH-a. — C.S. Crisana Oradea 
C.F.R. Arad: I. Constantin — Brașov, Z. 
Lustig — Sf. Gheorghe, A. Kantor — Si
ghișoara : Arieșul Turda — C.S.M. Cluj : 
C. Gruescu - C. Lung, V. Popa - Făl
ticeni. N. Presac — Dorohoi: A.M.E.F.A.-» 
I.R.A. Tg. Mures : N. Cursaru șl C. Dra- 
gu — Ploiești, Gh. Comănescu — Cîmpi
na ; C.F.R. Timișoara—Recolta Cărei : V. * 
Pădureanu — București. I. Pălărie — Si
biu, C. Mihăilescu — Brasov : A.S.M.D, 
S. Mare—C.S.M.D. B. Mare : M. Grădi- 
naru. C. Alexandru, M. Rotam — Iași ; 
Mureșul Tg. Mures — A.S.A. Crisul Ora- i 
dea : T. Burtan, B. Dumitrescu, Gh. Du- 
lea — București: Corvinul Hunedoara-* 1 
Ind. Sîrmei C. Turzii : N. Cheiemen. V. 1 
Drug. A. Costeanu — București.

4. Să se creeze climatul în rare se 
dezvoltă dragostea pentru culorile clu
bului, pentru jocul de fotbal, pentru 
respectarea adversarului, si în mod spe
cial : puterea de muncă, dirzenia, per
severența etc., toate elemente ale fac
torului moral și de voință.

5. Obiectivul urmărit să fie creșterea 
și promovarea tinerilor jucători cit mai I 
repede (si în bune conditiuni) în cehi- 
pa I. eiiminîndu-se deci orice tendință , 
spre realizarea unei echipe de tineret 
care să facă... ravagii în camnionatul , 
respectiv (adică iar pericolul „scopu ui I 
în sine").

TOATE CLUBURILE NOASTRE DIN 
CATEGORIA A SA SE PREOCUPE CA , 
ÎN DOI ANI SA AIBA TITULARI 
CRESCUȚI LA ȘCOALA LOR „PROPRIE- 
- CARE NU TREBUIE SA FIE CU O 
SINGURA „CLASA". CI CU „CLASE* 
SUCCESIVE. ACEASTA VA MAI ÎN
SEMNA SI CADRE DE NĂDEJDE PEN
TRU LOTURILE NOASTRE NAȚIONALE. 
PE L1NGA CA SE VA PUTEA AJUNGE 
LA DISPUTAREA FARA ÎNTRERUPERI 
A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A< 
CHIAR CÎND „NAȚIONALA" ARE DE 
SUSȚINUT MECIURI SAU TURNEE.

Campionatul de tineret, care este o 
școală și pentru cadrele noastre de ar
bitri, are nevoie de urmărirea atentă și 
competentă a tuturor factorilor ce pot 
și trebuie să spună un cuvînt greu în 
realizarea mersului înainte al fotbalului 
nostru. Mă gîndesc. de aceea, tinînd 
seama de locui de apariție prezente
lor rînduri. că și presa de specialitate 
va face din acest campionat eu pro
blemele Iui specifice, dar și generale^ 
obiectul unei atenții aparte, care se va 
deosebi fundamental de... înserarea re
zultatelor. Ceea ee. de pildă, pînă acum 
ziarul „Sportul popular" a pornit să 
facă...

C. TEAȘCA 
antrenor de fotbal
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DE MASA

Duminică, la Leipzig

Finala Cupei Campionilor Europeni
Lokomotiv Leipzig — C. S. M. Cluj

Noul sezon, .oinpeLțional inteenațio- 
| ml de tenis de tnasă va avea anul 
| acesta pentru sportivii, romîni un în- 

■ ceput mai timpuriu dar, în schimb, ioar- 
[ te tare. Doar este cunoscut că pește 
I numai cîteva zile, duminică, la l.eip- 
i zig, campioana republicană, formația 
I masculină C.S.M. Cluj va disputa fi

nala „Cupei campionilor europeni" în 
| compania primei echipe a R.D. Ger- 
, mane. Lokomotiv Leipzig. Privind cu 

toată, seriozitatea importanța acestei 
I întilniri dificile care va desemna pe 
i cîștigătoarea primei ediții a „Cupei 
! campionilor europeni" și ținînd searha 
[ de valoarea adversarilor, jucătorii de 
j tenis de masă clujeni au continuat 

fără întrerupere pregătirile în tot 
I cursul verii sub atenta și competenta 
i îndrumare a antrenorului emerit Far< 
I kaș Paneth

„Intr-adevăr, ne-a declarat într-o 
ț convorbire telefonică antrenorul Pa- 
i neth. în rîndtirile echipei noastre dom- 
i nește o bună dispoziție. Radu Negu- 
[ lescu. Gheorghe Cobîrzan, Adalbert 
I Rethi și Dorin Gitirgiucă care formea- 
i ză lotul din care voi selecționa pe cei 
' trei jucători pentru finala de la Leip- 
j zig. au fost supuși unei pregătiri in- 
j tense și multilaterale. Sub aspectul 
| pregătirii fizice ne prezentăm mai 
1 bine ca orieînd. In ce privește pregă- 
, tirea tehnică, se remarcă Negulescu și 
' Cobirzan. Negulescu și-a întărit sim- 
I ți tor regularitatea și forța loviturilor 
I ofensive, a devenit mai sigur și în 

apărare, iar Cobîrzan, după forma 
mai slabă din prima jumătate a anu
lui, marchează acum o revenire pu
ternică, avînd un atac mult îmbună
tățit. In plus, el se descurcă acum 
destul de bine și în executarea topspi- 
nulut. Ambii folosesc servicii variate și 
imprimă efecte diferite. Deși s-a an■— -immiMiztUM —

DUPĂ PRIMA ETAPĂ...

Ana Nemetz (C.S.Ș. Banatul) a șutat decisiv înscriind un nou gol pentru 
echipa sa. Imagine din partida I.T.B. — C.S.Ș, Banatul Timișoara

Foto: A. Vasiliu

i întrecerea celor mai bune echipe de 
■ handbal în 7 din țară a început sub 
cele mai hune auspicii. Majoritatea par
tidelor au oferit spectacole plăcute,- 
jocuri de un bun nivel tehnic. Firește 

I însă că deocamdată este prematur să 
tragem concluzii. Unele formații mai 
au indisponibilități, altele sînt încă în 
căutarea celei mai bune concepții de joc. 
Etapele care vor urma vor contura cu 

, siguranță echipele care își vor disputa 
till urile de campioane.

In întrecerea feminină, Rapid Bucu- 
' Tești. care nu a avut deloc un joc ușor 
i Ia Sibiu, C.S.Ș., Banatul Timișoara și 
I Progresul București au obținut victorii 

scontate. Surprinzătoare au fost însă 
succesele proaspetei promovate Ș.S.E. 

j Petroșani în fata câștigătoarei „Cupei 
Campionilor Europeni", Știinfa Bucu
rești — în special — și cel al echipei 

! brașovene Tractorul în fața Științei Ti
mișoara. Elevele din Petroșani au jucat 
tot timpul cu un elan debordant, a- 

l vînd în permanentă inițiativa. In același 
! timp însă, nu trebuie neglijat faptul 
I Că Știința București a fost lipsită în 
I acest joc de serviciile Irinei Hector, 
| 'Aureliei Szdko, Carolinei Cîrligeanu, E- 
lenei Pâdureanu și Hildei Rotii. La 

' Brașov însă, jocul a fost deschis, vic
toria putînd reveni tot atît de bine și 

i studentelor din Timișoara. Au cîștigat 
brașovencele în ultimul minut printr-un.

Vistoria Jimbolia, singura învingătoare 
pe teren propriu

trenat cu conștiinciozitate, Rethi nu 
este . sigur titular, deoarece . este încă 
prea pripit în acțiuni și manifestă 
prea des semne de nervozitate. Iu 
schimb mezinul lotului clu.jean, junio
rul Dorin Giurgiucă se află în mare 
progres. El stăpîrrește bine atacul din 
forhand și utilizează o gamă bogată 
de efecte, iar topșpinul a început să-i 
devină o specialitate. Iri ori ce caz, 
echipa va fi definitivată ia fața locu
lui în funcție de acomodarea cu me
sele de joc, de adversari și de forma 
de ultimul moment a sportivilor noș
tri. Intiinirea se anunță foarte grea, 
dar noi sperăm că pregătirea efectua
tă, puterea de luptă și elanul jucăto
rilor noștri mai tineri decît cei ger
mani ne vor face să reușim cu bine 
în această încercare de a cuceri pen
tru tenisul de masă romînesc prima 
ediție a „Cupei campionilor europeni" 
rezervată celor mai bune echipe de 
club de pe continent", și-a încheiat 
relatarea telefonică antrenorul emerit 
Farkaș Paneth.

Fără îndoială, finala de duminică 
de la Leipzig constituie un nou și di
ficil examen pentru reprezentanții 
sportului cu paleta de la noi. In 
competițiile internaționale de pînă 
acum și mai ales la campionatele 
mondiale de la Pekin, băieții noș
tri au rămas încă tributari, la distanță 
de performanțele obținute de fete. 
Sîntem siguri însă că ei nu vor scăpa 
acest prilej pe care li-1 oferă întrece
rea de la Leipzig ca să răspundă, la 
rîndul lor, cu un succes de prestigiu 
internațional, minunatelor condiții de 
pregătire ce le-au fost create de re
gimul nostru democrat-popular.

C. COMARN1SCH1

gol înscris de Wagner (a reluat o lovi
tură de la 7 metri trasă în bară d» 
Neako ).

Actuala campioană Ia băieți, Dinamo 
București, și-a manifestat justificatele 
sale pretenții la titlu chiar din prima

a putut rezista pe teren propriu în 
fața unei echipe superioare, C.S.M. 
Reșița, cedînd cu 12—18 (6—10). 
Oaspeții au acționat rapid, cu multe 
acțiuni spectaculoase. Ei au avut cel 
mai buni jucători în Jochman și Bara- 
baș care au înscris cîte 7 goluri fie
care. (E. Vinter-coresp.).

• VOINȚA SIGHIȘOARA merita 
să ciștige partida cu Recolta Hălchiu. 
Cu 4 minute înainte de sfîrșit sighi- 
șorenii conduceau cu 12—8 dar comi- 
țînd cîteva greșeli in apărare au fost 
ncvoiți să se mulțumească cu un meci 
nul: 12—12 (8—6). (I. Turjan-coresp.).

• LA J1MBOLIA, Victoria jucind 
mai bine în repriza secundă a dispus 
fără emoții de Textila Cisnădie: 15— 
10 (9—7). Oaspeții au înghesuit jocul 
în fața semicercului și în plus au ratat 
multe ocazii. (I. Waleth-coresp.).

însemnări pe marginea finalei 
campionatului republican de juniori

Orașul Ploiești a găzduit în zilele de 
22 — 27 august a. c. finala cauipionatu* * 
lui de polo pe apă rezervat echipelor de 
juniori.

Duminică a început și campionatul 
masculin de handbal în 11. Din cele 5 
partide programate s-au desfășurat 
doar 4, întrucît meciul Petrolul Plo
iești — C.C.A. nu s-a disputat. Iată 
relatările corespondenților noștri:

• LA SIBIU, Voința și Chimia Fă
găraș și-au disputat cu multă ardoare

I victoria. Mai agresivă în atac Chimia 
a cîștigat pe merit cu 7—5 (3—2). Au 
marcat: Schneider 3, Richter 2, Cliiuj- 
dea . 1, Tischler 1 pentru învingători. 
Martini 3, Schuler 1, Sauer 1 pentru 
învinși. (C. Lupuțiu și I. Pantelimon- 
coresp.).

• PROASPATA promovată în prima 
categorie. Steaua Roșie Bulgăruș, nu

Rezultatele fiind cunoscute, ne vo»n 
limita la oîteva considera fi uni tehnice. 
Competiția a reunit 7 echipe, inegale 
ca valoare. Astfel, în timp ce echipele 
din București și Știința Cluj s*au  pre*  
zentat bine pregătite, vădind o tendință 
netă către un joc în mișcare, bazat pe 
calilă|ilc fizice, tehnice și tactice ajr 
echipierilor, celelalte au acționat des- 
lînat, fără orizont.

Așa de exemplu echipa C.S.M. Cluj 
(antrenor Bela lordaki !) s-a prezentat 
nepregătită, și deși unii jucători au o 
bună valoare la înot (Albert, Horvath) 
nu pot face față jocului modem, chiar 
în condițiile în care adversarul direct 
este mai slab la înot. Indreptîndu-și a- 
tenția către elementele tehnico-la otice 
ale jocului, sîntem siguri că această e- 
chipă va progresa în viitor.

Penultima clasată. Voința Oradea 
(antrenor M. Sonenwirt) cu posibilități 
mai reduse de înot, dar orientată mai 
bine tactic, a reușit să facă jocuri din 
ce în ce mai bune. La ambele echipe se 
resimte lipsa jocurilor oficiale.

Despre echipa „Mureșulu-Tg. Mureș 
(antrenor Fr. Simon) nu se pot spune 
prea multe lucruri bune. Bazîndu-și jocul 
în special pe doi jucători (Fleșeriu și 
centrul fix Vitalis), echipa îi caută prea 
mult pe aceștia, făcînd un joc șablon. 
Cu toate astea, echipa a pierdut la li
mită jocurile cu C. S. Școlar București 
și Știința Cluj. Lipsa jocurilor oficiale 
cît și tactica cu centru fix, sînt pro
bleme care trebuie rezolvate pentru ca 
această echipă să poată progresa în vi
itor.

Referitor la ecliipele bucureștcnc, pro
blemele sînt de altă natură. Cu surprin
dere am remarcat absenta dinlre fina- 

etapă, întrecînd categoric pe Dinamc 
Bacău. Fără să exceleze, alte două e- 
chipc bucureștcnc, Știința și Rapid au 
terminat învingătoare. In schimb C.C.A., 
care se parc că și-a concentrat toate for
țele secției de handbal pentru acest 
campionat, a fost ținută în șah de 
proaspăta promovată, Tractorul Bra
șov. In scria a II-a, cele mai bune 
comportări au avut echipele timișorene, 
Știinfa, Tehnometal, precum și Dinamo 
Tg. Mureș.

Hotărît lucru, ediția campionatului 
1961/62 este pasionantă. Chiar „din ple
care". o serie de surprize au făcut ca. 
de la etapă la etapă, concursurile Prono
sport să fie si mai atractive. Astfel, din 
cauza unor surprize mari în etapa a 
doua; la 27 august, nu s-a Înregistrat 
nici o variantă cu 12 rezultate. De unde 
si un frumos report pentru etapa din 
3 septembrie care, st ea. a avut cîteva 
surprize mari. Amintim aceste surprize.

Victoria Progresului asupra C.C.A.? 
Infrîngerea a doua echipe, care au ac
tivat anul trecut în categoria A: Farul 
si C.S.M.S. Iași. Tot o surpriză este si 
scorul de 2-0 cu care ceahlăul P. Neamț 
a depășit pe Dinamo Galati.

In asemenea condiții este si normal 
sa se înregistreze un interes crescînd 
pentru concursurile Pronosport. Nu 
mai puțin atractivă se anunță si etapa 
din io septembrie. Si iată de ce. Pro
gramul concursului Pronosport de du
minică cuprinde 3 importante meciuri 
internaționale: R.D. Germană-R.P. Un
gară, din cadrul preliminariilor campio
natului mondial. Rapid București întîl- 

liste a echipelor Dinamo. C.C.A., echipe 
fruntașe ale țării. Ce au de spus an
trenorii și secțiile de natație ale acestor 
cluburi ? In ultimii ani, satisfacția unei 
preocupări pentru juniori ne-o oferă a- 
celeași. cluburi (Rapid, Progresul) și 
aceiași antrenori (C. Vasiiiu, Th. An- 
gclcscu) și mai recent C*  S. Școlar (an
trenor P. Niculescu). O activitate com- 
peliționa’ă organizată (meritul revine 
C.O.N. București), asigură acestor echi
pe o dezvoltare naturală, oglindită de 
altfel și de faptul că unii din acești ju
niori au fost promovați în primele echi
pe ale cluburilor (Radu Ionescu, V. 
Țăranu, I. Popa).

Aceste echipe, cu o medie de înot mai 
slabă, dar cu preocupări tchnico-tacticc 
mai avansate, au reușit să întreacă în 
clasamentul final Știința Cluj, echipa 
cea mai hună la înot. Antrenorii Gh. 
Bazsa și T. Ardcleanu de la Știința Cluj 
merită de asemenea o mențiune pentru 
modul în care au pregătit echipa și sîn
tem siguri că la viitorul campionat, ea 
va avea un cuvînt hotărîtor în desem
narea cîștigă torului.

Ca și echipele bucurestene. Știința Cluj 
a promovat cu curaj o serie de elemente

Începutul e buns
De cîteva minute ne aflăm într-unul 

din birourile fabricii de ciment „Stin- 
ca“ din Brăila. Cîțiva tovarăși se 
strînseseră în jurul mesei de lucru a 
inginerului Costică Mărculescu, pen
tru a pune bazele unei activități or
ganizate a sportului de popice. Din 
cînd în cînd priveam prin fereastră la 
întrecerile ce se desfășurau pe arena 
cu o singură pistă situată în incinta 
fabricii.

— Nu știu — zise la un moment 
dat tov. Mărculescu — cum de mai 
rezistă bilele și popicele acestea. Cit 
e ziua de mare nu stau nici un mo
ment. Dimineața le folosesc cei care 
ies din schimbul de noapte. La prinz 
cei care intră în schimbul II, după- 
amiază cei care au ieșit din primul 
schimb. Și uite așa, în fiecare zi, zeci 
de muncitori își arată precizia în lan
sarea bilei. Ne pare rău că arena are 
numai o singură pistă. 'Iov. Comșa, 
directorul nostru ne-a promis că ne va 
ajuta s-o mărim, s-o refacem complet.

Inginerul Ion Baciu de la uzina 
„Laminorul" a intervenit în discuție.

— V-o luăm noi înainte. Au fost 
aprobate fondurile pentru construirea, 
lingă clubul uzinei, a unei arene cu 
două piste.

Tov. Baciu a vorbit apei cu entu
ziasm despre dorința popicarilor din 
uzina unde lucrează, de a amenaja o 
bază sportivă după ultimele cerințe 
moderne. El a rugat —• nrin interme
diul nostru — federația de specialitate 
să le trimită urgent materialul docu
mentar pentru construirea acestei a- 
rene.

— Chiar dacă cere mai multă mun
că, ești mai mulțumit cînd realizezi 
ceva frumos. Sînt sigur că toți ama
torii de popice din orașul nostru vor 
pune umărul să amenajăm în timpul 
cel mai scurt posibil o arenă mo
dernă.

Intr-adevăr, la Brăila se simte ne
voia unei arene corespunzătoare. La 
ora actuală există în localitate doar 
trei arene simple cu cite o singură 
pistă, care nu asigură condițiile ne
cesare pentru creșterea nivelului teh
nic al celor care au îndrăgit acest
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nește valoroasa formatie Lokomotiv din 
Moscova, iar Steagul roșu pe A.E.K. 
Grecia, meci din turneul balcanic.

In continuare, prograrriul cuprinde în- 
tîlriiri din campionatele noastre ; 6 din 
categoria A si 3 din categoria B

AZI, ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

Mîine. un nou concurs Pronoexpres.
Vă amintim că astăzi este ultima zl 

în care mai puteti depune buletinele la 
acest concurs; Tot astăzi este și ultima

în prima garnitură (Kari, Bikfalvi, etc.) 
asigurînd prin aceasta progresul jucă
torilor. La C. S. Școlar București, pregă
tirea unui portar ar mări considerabil 
randamentul echipei.

O remarcă îmbucurătoare : primele 4 
clasate par a-și fi însușit maniera de 
joc a echipei reprezentative (concepție 
de joc în mișcare, în care jucătorul in
trat în centru are rolul de a ieși cu 
mingea lateral spre a o pasa jucătorului 
demarca!) ; la Rapid semnalăm în plus 
unele contraatacuri pornite din linia de 
fund, bazate în special pe calitățile a 
doi jucători (V. Țăranu, I. Popa).

îmbogățirea bagajului de cunoștințe 
tehnice, a vitezei la înot și a rezistenței 
în regim de viteză, va contribui la creș
terea valorii acestor echipe.

Condițiile bune de organizare (meri
tul revine U.C.F.S. local cît și colec
tivului sportiv Rafinăria nr. 2), au în
tregit cadrul acestui reușit campionat.

Dr. I. DRÂGAN
membru în biroul Federației romîne 

de natalic

sport. Și cînd te gîndești că sînt o 
serie de jucători cu mari perspective de 
dezvoltare, înțelegi și mai bine nece
sitatea de a se amenaja o bază spor
tivă corespunzătoare. Sîntem convinși 
că sudorul Constantin Lipan, strun
garul Ion Bclciugan, Stan Enache. 
Ion Duțu și alți muncitori, vor pro
gresa văzînd cu ochii cînd se vor pre
găti pe piste de bună calitate.

Spuneam la început, că mai mulți 
iubito» ai popicelor s-au adunat în ju
rul mesei de lucru a inginerului Măr
culescu pentru a organiza activitatea 
acestui sport în orașul Brăila. In 
după-amiaza aceea, muncitorul Ilie 
Sagliin de la I.C.B., inginerul Ion 
Baciu (Uzina Laminorul), Costică 
Mărculescu (fabrica „Stînca") și alți 
tovarăși cu tragere de inimă ffcclni 
dezvoltarea sportului cu popice au 116- 
tărit: 1. Să înființeze în cadrul între
prinderilor lor echipe masculine și fe
minine; 2. să le afilieze la F.R.P.;
3. Să organizeze competiții pregătitoa
re în vederea participării ia campiona
tul republican ; 4. Să termine piuă la 
sfîrșitul anului mult dorita arenă

— Vă promitem că o să facern trea
bă bună, nc-a încredințat la despăr
țire tov. Baciu O să mai auziți de 
noi.

...Au trecut cîteva săptămîni. Intr-o 
dimineață din vraful de scrisori am 
deschis și una expediată din comuna 
Berea, raionul Buzău. O veste placidă. 
Tov. Ion Jttrcău ne relata că echipa 
Petrolul din localitate a susținut re
cent o întîlnire amicală cu selecționata 
orașului Brăila. Oaspeții au fost în
vinși la o diferență de numai 6 puncte, 
ce constituie, conform calculului hîr- 
tiei, o singură lovitură (fiecare echipă 
a lansat cite 600 bile). In schimb, 
brăilenii au ocupat primele două 
locuri în clasamentul individual prin 
Constantin Lipan (394 p.d.), și Gogii 
Cîmpeanu (367 p.d.). Corespondentul 
nostru își încheie scurta știre astfel: 
„O impresie plăcută a lăsat — prin 
stilul său de joc — Gogu Cimpeanu" 
începutul e mai mult decît promi
țător...

TR. IOANIȚESCU

zi în care vă puteti procura buletine 
abonament pe luna septembrie, care vă 
dau posibilitatea să participați la toate 
concursurile dintr-o lună, cu aceleași 
numere. Plata premiilor se face la do
miciliu. prin mandat poștal. Buletine'e 
abonamente se găsesc de vînzare la toa
te agențiile Loto-Pronosport. oficiile 
P.T.T.R. și factorii poștali.

Tragerea concursului Pronoexpres de 
mîine va avea loc în București, în gră
dina din cal. Victoriei 117. la ora 19. 
(In caz de ploaie. în sala din str. Doam
nei nr. 2). Tragerea va fi urmată de un 
film artistic.

PREMIILE
.CONCURSULUI PRONOEXPRES’

Nr. 55 din 30. august 1961

Categoria I 4 premii a 32.836 lei 
Categoria a Il-a 52 premii a 1.266 lei 
Categoria a IlI-a 59 premii a 1.201 lei 
Categoria a IV-a 527 premii a 175 lei 
Categoria a V-a 1201 premii a 75 Ici 
Categoria a ^I-a 5032 premii a 25 lei

Rubrică redactată de Loto-Pronospon.



I In cea de a Il-a ețapă a .returului campionatului categoriei A la rugbi 
dinamovișiii au făcut o partidă frumoasă in compania formației Rapid. 
(Scor 16—5). Ei au creat faze plăcute fiind superiori feroviarilor in toate 
compartimentele și mai ales în tușe unde de altfel îl puteți vedea — in 
imaginea noastră — pe Vasile Rusu, unul dintre cei mai activi jucători 

dinamoviști culegind un balon repus din tușe

Foto: H. Nandi

—---------- ——-

VĂ INVITĂM LA PRIMA INTILN1RE 
DINTRE SPORTIVII ROMÎNI SI CEI JAPONEZI

(Urmare din pag. 1)

acest sport, Japonia a obținut prin 
Ono locul 1 în întrecerea masculină 
la J.O. de la Roma, iar recent, la 
Sofia, cu prilejul ediției de vară a 
Universiadei, gimnaștii japonezi au 
ocupat, de asemenea, primul loc prin 
Takashi Mitzukuri. Campionul mon
dial universitar din acest an va pu
tea fi urmărit în concursul — cu 
caracter demonstrativ — care va avea 
loc mîine, începînd de la ora 18, 
în sala sporturilor de la Floreasca. 
Alături de el vor fi prezenți și alți 
gimnaști de valoare, printre care 
Y<așuo Nagasawa și Kenichi Tauji, 
clasați pe locurile V respectiv VIII la 
„mica Olimpiadă" de la Sofia.

Partenerii gimnaștilor japonezi vor 
fi o serie de gimnaști din lotul re
publican de seniori (Orendi, Tohă- 
neanu, Zamfir, Stanciu), precum și 
cițiva dintre cei mai talentați spor
tivi din lotul de juniori și tineret, 
printre care se află și talentatul Pe
tre Miclăuș.

Gimnaștii japonezi și-au încheiat 
ieri antrenamentele de acomodare. Și

(

BUCHITE DE FLORI, FELICITĂRI PENTRU CEI MICI
Emoționantă a fost întrecerea celor 

mai mici halterofili ! Nu ne referim 
numai la lupta în sine pentru cucerirea 
titlurilor de campioni, ci în special, la 
ultimele clipe ale acestui prim campionat 
republican de juniori, atunci cînd cei 
mai tineri halterofili ai tării, muncitori 
sau elevi din București, Timișoara, Bra
șov, Galati au fost îmbrățișați, felici
tați și au primit buchete de flori, din 
partea spectatorilor.

Cu bucurie ani remarcat în rîndul

spectatorilor zeci de părinți care au 
venit să-și vadă fiii. Pentru mul ți din
tre ei, faptul că băiatul lor este ațît 
de puternic a fost o surpriză deosebit 
de plăcută.

In rîndul celor aproape 50 de finali ști 
•xu remarcat pîtevjț clemente. de real

ț

*♦
♦ 
î 
î

din partea gimnaștilor japonezi se 
manifesta un viu interes în ce pri
vește acest prim contact direct cu gim-

—————
Cîteva din performanțele oaspe

ților : Takashi Mitzukuri, căpita
nul echipei : locul IX la J. O. de 
la Roma (I960), locul I la bară 
fixă și săritura peste cal la Jocu
rile Panamericane (1961) • Yasuo 
Nagasawa: locul I la campiona
tele naționale studențești (I960 și 
1961) ; Yoshiharu Hidaka : locul 
III la concursul național interco- 
legii (1961); Kenichi Tauji: locul 
I la concursul de la Moscova, lo
cul IV la concursul național inter- 
colegii (1960); Takahisa Ishiwara: 
locul IV la concursul național in- 
tercolegîi (1960) și la campiona
tele naționale ale Japoniei (1960 

, și 1961).

naștii noștri și, bineînțeles, cu pu
blicul bucureștean.

Există așadar toate premisele pen
tru a urmări un concurs de cea mai 
bună calitate, care să constituie o 
bună propagandă pentru sportul gim
nasticii.

talent, care dacă vor muncă cu con
știinciozitate vor obține rezultate și mai 
bune. Cele 14 recorduri stabilite tre
buie să constituie un stimulent, pentru 
ca în viitorul apropiat numărul acestora 
să fie și mai mare.

Prin atragerea și pregătirea tinerilor 
în acest sport unii antrenori au con
tribuit din plin la reușita acestui cam
pionat. Merită a fi elogiați Alexandru 
Cosma (Dinamo Obor), Gh. Piticaru 
(Olimpia Brașov), Ion Birău (Electro
motor) Fr. Szatinari (St. Cluj) și Pa
vel Gospodinov (C.S.M. Galați). Am dori 
ca la capitolul ,,antrenori evidențiați” 
să figureze în viitorul cel mai apropiat 
mai multe nume.

Și acum iată o scurtă prezentare a 
campionilor :

Finali știi campionatelor republicane de juniori înaintea startului
JLqiq; JX Jlîim

i

De vorbă cu
Recent ne-a vizitat țara, in cali

tate de conducător al lotului volei
baliștilor japonezi care au susținut 
citeva meciuri in Capitală, dl. YU- 
TAKA MAEDA, membru al Comite
ntului Olimpic Japonez, director gene
ral în Federația japoneză de volei. 
Distinsul oaspete a acordat cu acest 
prilej ziarului nostru următorul in- , 
teruiu :

— Cititorii ziarului „Sportul 
popular" sint dornici să cunoască 
unele amănunte asupra dezvoltă
rii voleiului in Japonia. Ce ne 
puteți spune in această privință ?

— După baseball, sportul cel mai 
popular în Japonia este voleiul. El 
este practicat de elevi, sludenți, func
ționari, muncitori. Numai in mediul 
școlăresc, de exemplu, există 5000 de 
echipe, iar numărul total al jucă
torilor pe întreaga țară este de un 
milion. Cred că este interesant să 
adaug că in Japonia se joacă paralel 
voleiul în 9 și cel în 6 jucători. Acum 
40 de ani, se juca chiar volei cu 12 
jucători intr-o echipă. Un campionat 
național propriu-zis există numai la 
fete și a fost ciștigat anul acesta de 
echipa Nikibo, care s-a deplasat la 
București. Pentru echipele masculine 
se organizează turnee regionale. Exis
tă și competiții pentru juniori și 
copii.

Popularitatea voleiului în Japonia 
a făcut ca introducerea acestui sport 
in programul J.O. din 1964 să fie pri
mită la noi cu multă satisfacție. De 
aceea, pentru reușita turneului olim
pic de volei să fac pregătiri deose
bite. întrecerile de volei se vor des
fășura la Tokio, într-o sală cu zgură, 
avind capacitatea de 5000 locuri. E- 
chipa noastră reprezentativă, dip care 
vor face parte cel puțin jumătate din 
jucătorii pe care i-ați văzut aici la 
București, este îndrumată de antre
norul cehoslovac Kinda. Succesul ob
ținut prin introducerea voleiului mas
culin in programul olimpic trebuie să 
ne fie un stimulent pentru eforturile 
noastre viitoare in vederea introdu
cerii in program și a voleiului fe
minin.

— In legătură cu Jocurile Olim
pice de la Tokio, ce amănunte 
de organizare ne puteți Iurniza?

— Fără îndoială că unul din pri
mele amănunte care interesează în 
materie de organizare olimpică este 
amenajarea satului olimpic. Cei mai 
buni arhitecți și ingineri au alcătuit 
planurile și au început lucrările în 
cartierul Asaka, în marginea capitalei 
japoneze. Satul olimpic va fi alcă
tuit din blocuri cu o capacitate totală 
de 16.000 de locuri și va cuprinde, în 
afară de locuințe propriu-zise, maga
zine, săli de spectacol, săli de reu
niuni, terenuri de antrenament, etc. 
Sportivii vor locui cite doi într-o 
cameră. Actualmente se lucrează in
tens la amenajarea drumurilor care

Alfred Wagner (Olimpia Brașov) 17 
ani — elev: Alexandru Dumitrescu
(C.S.M. Galați), 16 ani — elev — 
practică doar de 10 luni acest sport ; 
Petru Roșea (Dinamo Obor), 18 ani 
— muncitor matrițer; Victor Adler (E- 
lectromotor Timișoara), 18 ani — mun
citor; Mihai Serbu (Dinamo Obor), 
18 ani — lăcătuș la I.M. Precizia; (3. 
Kelemen (Dinamo Obor), 18 ani — 
absolvent al școlii medii ; V. Pătrașcu 
(Electra), 17 ani — campion al re
giunii Argeș la atletism, la juniori și 
seniori — greutate, disc și ciocan; Gh. 
Mincu (Dinamo Obor) muncitor la sec
ția turnătorie a uzinelor „Timpuri 
Noi*.

REZULTATE TEHNICE •

Cat. muscă : 1. Alfred Wagner (O- 
linipia Brașov) 210 kg (în afara de 
concurs 215 kg); 2. Zoro Fiat (Meta
lul Reșița) 197.5 kg; 3. C. Cucă (Ra
pid Turnu Severin). Cat. cocos : 1. 
Alexandru Dumitrescu (C.S.M. Ga
lați) 210 kg; 2. Petru Fiat (C.S.M. Re
șița) 207.5 kg : 3. Iosif Piri (Știința 
Cluj) 185 kg. Cat. pană : 1. Petru
Roșe a (Dinamo Obor) 215 kg; 2. Ma
rian Predescu (Electromotor Tim.) 
207,5 kg; 3. Al. Scărlătescu (C.C.A.) 
19o kg. Cat. ușoară : 1. Victor Adler 
(Electromotor Tim.) 255 kg; 2. Marin 
Cristea (C.S.M. Galați) 252,5 kg; 3. S. 
Iavorek (St. Cluj) 237.5 kg. Cat. semi- 
mijlocie : 1. Mihai Serbu (Dinamo 
Obor) 292,5 kg; 2. Fr. Marton (St. 
Cluj) 265 kg ; 3. Olimpiu Cristescu 
(Sirena Buc.) 252.5 kg. Cat. mijlocie:
1. C. Kelemen (Dinamo Obor) 330 kg;
2. A. Salm (Electromotor Tim.) 230 
kg; 3. Ladislau Dezsy (St. Cluj) 157,5 
kg. Cat. semigrea : 1. V. Pătrașcu 
(Electra Buc.) 232.5 kg. Cat. erea ; 
1. Gh. Mincu (Din. Obor) 337 kg; 2. 
Nic. Matei (Din. Obor) 305 kg.

ION OCHSENFELD

dl. Yutaka Maeda, despre:
— voleiul japonez
— pregătirile olimpice
— impresii din București

vor duce de la Asaka la Gîngugaien, 
un parc din mijlocul orașului, unde 
se vor afla principalele baze sportive. 
De la Asaka pînă la marele stadion 
olimpic cu 80.000 de locuri, aflat și 
el în cartierul Gîngugaien, sint 10 
kilometri. Este in curs de construc
ție și un bazin acoperit, care va avea 
zece culoare și o capacitate de 10.000

locuri. Acest bazin se află în apro
pierea stadionului olimpic. Una din 
bazele complet terminate este cea 
pentru sporturi nautice, de la cana
lul Toda. Acest canal a fost special 
construit pentru canotaj; el este ali
mentat cu apă adusă din ocean și are 
tribune pe toată lungimea sa. Pen
tru volei se amenajează un stadion 
special in cartierul Komadzaua, iar 
tirul se va desfășura intr-o altă loca
litate, la Tokio nefiind un poligon 
corespunzător.

Sportivii japonezi se pregătesc cu 
intensitate și vor fi prezenți la star

întrecerea tinerilor bucureșteni
Stadionul Republicii a găzduit un 

nou concurs atletic orășenesc, organi
zat de comisia de specialitate. La a- 
cest concurs au participat aproape 150 
de tineri atleți. Merită să subliniem 
rezultatele celor doi săritori de înăl
țime, care s-au afirmat în cadrul ace
stui concurs. Este vorba de Adrian 
Trifu de la Ș.S.E. II și de Adrian lo
nescu (Dinamo) care au trecut înălțimea 
de 1,88 m. De altfel, Adrian Trifu a 
reușit din a patra săritură (h. c.) 1,91! 
Iată rezultatele acestui concurs: 100 m 
plat băieți: 1. Anton Diaconii (Dina
mo) 11,2; 2. Petre Mănescu (Progre
sul) 11,3; 3. Victor Raica (Dinamo) 
11,6; 100 m plat fete: 1. Marijane Pre
descu (Progresul) 13,8; 2. Viorica
Mărculescu (Dinamo) 13,9; 3. Ster- 
heim Pajiște (Ș.S.E. II) 13,9; 200 m 
plat băieți: Petre Mănescu (Progresul) 
23,1; 2. Victor Bian (Progresul) 23,8; 
3. Victor Raica (Dinamo) 23,8; 200 m 
plat fete: 1. V. ALărculescu (Dinamo) 
28,0; 2. Marijane Predescu (Progresul) 
28,7; 3. Silvia Constantinescu (Progre
sul) 29,0; 400 m garduri: 1. Anton 
Crusov (C.C.A.) 58,3; 2. Gh. Marian 
(Dinamo) 59,4; 3. Romulus Constanti
nescu (Metalul) 60,7; 800 m plat băieți:
1. Gh. Ciobanu (C.C.A.) 2:03,9; 2.
Tiberiu Han (Dinamo) 2:04.5; 3. Cor
nel Tatu (C.S.S.) 2:04,7; 800 m plat 
fete: 1. Elisabeta Teodorov (Dinamo) 
2:15,0; 2. Maria Gheorghe (Dinamo) 
2:31,2; 3. Nicoleta Marin (Dinamo)
2:36,2; 5000 m plat: 1. Victor Carami- 
hai (I.T.B.) 15:08,2; 2. Nicolae Si- 
mion (Rapid) 15:34,6; 3. Ion Aldea 
(I.T.B.) 16:15,4; 10 km marș: 1. Gh. 
Maltei (C.C.A.) 50,58,0; 2. Constantin 
Clement (Flacăra roșie) 52.40,0; 3 
Ion Rusnac (Flacăra roșie) 52:59,0: 
greutate băieți: 1. Dan Serafin (Pro
gresul) 12,76; 2. Constantin Mușat
(Știința) 12,25; 3. Constantin Stâncii 
(Progresul) 11,87; suliță femei: 1. Ana 
Nyilas (Dinamo) 40,90; 2. Sabina
Stoica (C.S.S.) 40,13; 3. Silvia Con
stantinescu (Progresul) 32,25; suliță 
băieți: 1. Al. Hampel (Dinamo) 52,09;
2. Pavel Hiaț (Dinamo) 50,42; 3. Ai. 
Crăciunescu (I.T.B.) 48,53; greutate 
fete:. 1. Margareta. Wigestein fPjogre-

tul tuturor probelor prevăzute în 
program, cu toate că unele sporturi 
(ca de exemplu canoe și pentatlon 
modern) nu prea sint cunoscute la 
noi. De altfel, după unele cifre prea
labile pe care le-am cules de la Co
mitetul nostru de organizare, se pare 
că la Tokio vor fi bătute toate 
recordurile de participare. Se scon
tează prezența a aproape 10.000 de 
sportivi, dintre care un mare număr 
vor fi din țările asiatice. In afara 
întrecerilor olimpice, în zilele Olim
piadei se vor organiza demonstrații 
la unele sporturi naționale japoneze, 
ca de exemplu „kendo", un fel de 
scrimă.

In fine, un amănunt pe care vreau 
să-l subliniez, mai ales că asupra 
datei J.O. de la Tokio au fost multe 
discuții. Perioada 11—25 octombrie; 
care a rămas definitivă în urma se
siunii C.l.O. de la Atena, este cea 
mai favorabilă sportului. Octombrie 
— „luna crizantemelor", cum ii zicem 
noi — este luna cea mai frumoasă în 
Japonia, temperatura medie fiind de 
20—25 grade.

— Ce ne puteți spune despre 
vizita dvs. la București ?

— Bucureștiul este unul din cele 
mai frumoase orașe pe care le-am 
vizitat. Are bulevarde largi, construc
ții noi cu o plăcută arhitectură, mul
tă verdeață. M-a impresionat în mod 
special centura de lacuri din partea 
de nord a orașului, minunat loc pen
tru practicarea sporturilor nautice. Și 
din punct de vedere al bazelor spor
tive capitala dvs. se află la înălțime. 
Mi-a plăcut marele stadion „23 Au
gust" precum și ansamblul minunat 
al Parcului sportiv „Dinamo". Un 
complex sportiv ca cel al clubului 
Dinamo nu există în Japonia.

Doresc să subliniez că amabilita
tea și prietenia pe care ne-au ară- 
tat-o bucureștenii in timpul șederii 
noastre aici ne-au făcut să ne sim
țim foarte bine. De altfel, publicul 
dvs. m-a impresionat și prin compel 
tenta pe care a dovedit-o în volei! 
Este o ineîntare să joci în fața unui 
public obieciiv și priceput, ca cel p» 
care l-am întilnit la București.

T. U.

sul) 12,07; 2. Ildiko Szabo (S.S.E. 
Oradea) 11,71; 3. Ana Nyilas (Dina
mo) 11,36; lungime bărbați: 1. Dan 
Vlădescu (Metalul) 6,51; 2. Adrian 
lonescu (Dinamo) 6,33; 3. Nicolae 
Zaharia (Rapid) 5,83; înălțime băr
bați: 1. Adrian Trifu (S.S.E. II) 1,88 
m; 2. Adrian lonescu (Dinamo) 1,88 
m; 3. Grigore Marinescu (Știința) 
1,85 m.

N. NICULAE
coresp.

Concurs de verificare 
la Poiana Brașov

BRAȘOV 3 (prin telefon). — In lo
calitatea Poiana Brașov s-a deslășurat 
un concurs de verificare la care au 
luat parte o serie de atleți fruntași. 
Rezultate: 100 in (b): Kineses 10,7,
Stamatescu 10,8; Nedelea 10,8, Tudo-, 
rașcu 10,8; 400 m (b): Mihaiy 49,8; 
Berecsaszi 49,9 (rec. personal); pen
tatlon (f): Aurelia Sîrbu 4188 p. 
(11,48; 1.37; 26,1; 11,6; 5.62) Olga
Borangic 3928 p.

La Brașov s-au disputat probele de 
800 m. și 5.000 m în cadrul cărora 
s-au obținut următoarele rezultate: 800 
m: I. Dăndărău 1:52,8; 5.000 in: Str-, 
zelbiski 14:41,8; Lupu Ovidiu 14:43,2; 
Toma Voicu 14:51,8; V. Weiss 14:55,8.

DE LA MINISTERUL ÎNVĂTĂMINTULUI
Șl CULTURII

Direcția tineretului școlar din M.I.C, 
comunică:

Locul de desfășurare a finalelor 
campionatelor republicane rezervate 
școlilor sportive de elevi se modifică 
după cum urinează :

BASCHET și HANDBAL - în zilele 
de 8, 9 și 10 septembrie la ARAD.

ATLETISM, GIMNASTICĂ și VO
LEI — în zilele de 8, 9 și 10 septem
brie la BUCUREȘTI.

SPORTUL POPULAR 
Nn 2888 Pag. a



Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romine 

în Republica Populară Ungară
(Urmare din pag. 1) 

cuințe din capitala ungară, situat în 
circumscripția nr. 13. Aici pe unul din 
fostele terenuri virane ale orașului s-a 
înălțat in ultimii șase ani un adevărat 
orășel care cuprinde azi zeci de blocuri 
cu peste 2800 de apartamente. Fața
dele blocurilor în culori vii, numeroa
sele spații verzi și grădini dau cartie
rului o înfățișare pitorească, veselă.

In intimpinarea delegației au ieșit 
toți locuitorii cartierului. Ei poartă 
buchete de flori. Membrii delegației de 
partid și guvernamentale sint primiți 
cu puternice ovații, cu lozinci în cin
stea prieteniei romîno-ungare. Oaspe
ții romîni se opresc și stau de vorbă 
prietenește cu locuitori ai cartierului. 
Ei sint invitați să viziteze una din 
noile școli. Elevii și profesorii oferă 
flori conducătorilor de partid și de stat 
ai R.P. Romine. Membrii delegației 
se opresc in clasa I C unde tocmai are 
loc o consfătuire cu părinții in vede
rea organizării noului an de invăță- 
mînt. Intr-o atmosferă deosebit de 
călduroasă locuitorii cartierului împăr
tășesc oaspeților romîni felul în care 
a luat naștere și s-a dezvoltat cartie
rul lor. La ieșirea din clădirea școlii 
membrii delegației sint din nou sa
lutați cu puternice aplauze.

La blocul din str. Ernst Thălmann 
nr. 71 A locuiește Istvan Hegeduș,

De pe pistele de atletism
• In cadrul unui concurs dc atle

tism organizat de clubul „TRUD", ia 
Leningrad atletul Viktor Truseiev a 
stabilit un nou record al U.R.S.S. la 
aruncarea discului cu o performanță 
de 57,84 m. Rezultatul său întrece cu 
79 cm recordul unional precedent a- 
parținind lui Buhantev.

• In cadrul concursului internațional 
de atletism dc la Stockholm, suedezul

Campionatul mondial 
de ciclism-fond

Pe un circuit în lungime dc 181 km 
din apropiere de Berna s-a disputat 
simbătă campionatul mondial de ci- 
ciism-fond rezervat amatorilor. Cam
pionatul a fost dominat de cicliștii 
francezi care au ocupat primele 3 
locuri în clasamentul final. Titlul mon
dial a fost cîștigat de Jean Jourden cu 
timpul de 4 h 49:54,0 (medie orară 
37,570 km). El a fost urmat la 29 sec. 
de compatrioții săi Henri Belena și 
Jacques Gestraud și la 1:28,0 de ita
lianul Rosso.

• Pe un traseu în împrejurimile o- 
rașului Berna s-a disputat duminică 
campionatul mondial de ciclism fond 
rezervat profesioniștilor. La startul 
probei, care a măsurat 281 km, au fost 
prezenți 61 de alergători din 14 țări. 
Titlul mondial a revenit belgianului 
Rik Van Looy, care a realizat timpul 
de 7h 46:35,0 (medie orară 36,250 
km), urmat de Dc Filipis (Italia), 
Poulidor (Franța) și Fernandez (Spa
nia). 

Stankiewicz (dr.) și Popescu (st.) la sfirșitul probei de 200 m fluture.
Foto: B. Cîobanu

muncitor la fabrica de textile. El in
vită pe oaspeții romîni să-i viziteze 
apartamentul. In orele libere Hegeduș 
se îndeletnicește cu pictura, fapt care 
se oglindește în casa sa împodobită 
cu lucrări proprii. Membrii familiei lui 
Hegeduș fac a caldă primire condu
cătorilor romîni. Este vizitat apoi a- 
partamentul hii Gerb Andras, muncitor 
la șantierele navale „(Jheorghe Gheor- 
ghiu-Dej*.  Aici oaspeții sint intimpi- 
nați cu cuvintele: „Fiți bine veniți în 
casa noastră, dragi oaspeți. Vizita dv. 
ne face o mare bucurie. Să trăiască 
și să înflorească prietenia dinte po
poarele noastre*.

Redacția si administrațiai București, str. Yasile Conta nr, 16, telefon 11,10,05. interurban 72, nr. I—2 Întreprinderea Poligrafică Nr, 2, str, Brezoianu 23—25,

După vizitarea noului cartier de 
locuințe, coloana de mașini s-a îndrep
tat spre centrul orașului. Aci membrii 
delegației au vizitat două magazine și 
s-au plimbat apoi pe străzile orașului. 
Pretutindeni locuitorii Budapestei au 
înconjurat cu multă simpatie pe oas
peții romini stringîndu-le cu căldură 
mîinile și aclamînd în cinstea priete
niei romîno-ungare.

In cursul vizitării Budapestei, dele
gația de partid și guvernamentală a 
R.P. Romine a fost însoțită de tova
rășii Kiss Karoly. membru în Biroul 
Politic și secretar al CC. al P.M.S.U., 
de Pesta Laszlo, vicepreședinte al Sfa
tului Popular Orășenesc Budapesta și 
de alte persoane oficiale.

Dan Waern a cîștigat proba de 1 milă, 
realizînd timpul de 3:58,9. Pe locurile 
următoare s-au clasat Valentin (R.D. 
Germană) 4:00,2, Baran (R.P. Polonă) 
4:00,5, Bernard (Franța) 4:01,7 și Pi- 
rie (Anglia) 4:03,2. Alte rezultate în
registrate: 110 m. garduri: Hildreth
(Anglia) 14,8 sec; 200 m plat: Jons
son (Suedia) 21,2 sec. Pe locul doi 
s-a clasat Foik (R. P. Polonă) cu 21,4 
sec: 3000 m obstacole: Roelants f Bel
ota î 8:38.2 (record beloian)-

JUNIORUL KLAUS BEHR (R. D. 
GERMANA) 7,70 M LA LUNGIME 

ȘI 2,05 M LA ÎNĂLȚIME

BERLIN 4 (prin telefon). In cadrul 
campionatelor de juniori ale R.D.G. 
care au avut Ioc la Schwerin, juniorul 
Behr (18 ani) a obținut două rezul
tate excelente: el a sărit 7.70 m la 
lungime și 2,05 la înălțime.

La Meiningen s-a desfășurat cam
pionatul R. D. Germane la marș (50 
km) și maraton. La marș victoria a 
revenit lui H. Koch cu 4h 33:51,0, 
iar la maraton lui Bartholome în 2h 
30:24,0. De remarcat că în această 
cursă a participat și Honicke, care a 
condus detașat dar a fost nevoit să 
abandoneze cu 6 km înainte de sosire.

La Leipzig a avut loc o întîlnire dc 
atletism între selecționata orașului și 
o reprezentativă feroviară din R. P. 
Polonă. Victoria a revenit atleților 
germani cu 115—82 p. (bărbați) și 
57—47 p (la femei). Cîtewa rezultate: 
Schmidt (RJPJP.) 7,44 ni la lungime, 
11,0 sec la 100 m; Preussger (Leip
zig) 4,40 m la prăjină; Doris Muller 
(L) 50,33 m disc; Frost (L) 77,70 m 
la suliță.

SURPRIZA LA MOSCOVA: 
LOKOMOTIV — Ț.S.K.A. 4-0

Lokomotiv Moscova, care va evolua 
peste cîteva zile în țara noastră, a 
susținut duminică pe stadionul Cen
tral V. I. Lenin din capitala U.R.S.S. 
o partidă contînd pentru turneul final 
al campionatului unional. Feroviarii 
au făcut un meci mare, întrecînd la 
scor pe Ț.S.K.A. Moscova, formație 
care, după rezultatele anterioare, por
nea ca favorită. Cu această victorie, 
Lokomotiv Moscova se află pe locul V 
al clasamentului. O nouă victorie a 
obținut Spartak Moscova: 1—0 cu 
Avangard Harkov, în deplasare. Cam
pioana unională Torpedo Moscova n-a 
reușit decît un rezultat de egalitate 
(1—1) în partida cu Spartak Erevan. 
Lucrul acesta a convenit dinamoviști- 
lor din Kiev care, învingători cu 1—0 
la Tbilisi, s-au apropiat la numai un 
punct de Torpedo. S.K.A. Rostov și 
Pahtakor și-au împărțit punctele: 2—2. 
In clasament: Torpedo 34 p., Dinamo 
Kiev 33, Ț.S.K.A. 31, Spartak Mos
cova 29, Lokomotiv 28 etc.

Iată cîteva rezultate înregistrate în 
turneul pentru locurile 11—22: Nef- 
tianik—Moldova 2—2, Neftianik — 
Kairat 2—0, Belarus-Trud 1—1, Admi- 
ralteeț — Moldova 5—2, Neftianik — 
Kalev 3—0, Șahtior — Dinamo Mos
cova 0—0, Spartak Vilnius—Zenit Le
ningrad 0—1, Trud Voronej — Moldo
va 3—0. Conduce Dinamo Moscova cu 
22 p., urmată de Neftianik 21, Șahtior 
20, Zenit 19, Trud 18 etc.

AUSTRIA VIENA DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Cea de a doua etapă a campionatu
lui austriac a programat un important 
derbi vienez: Austria—Rapid, forma
ții care în prima etapă au terminat 
învingătoare. Campioana Austriei, 
Austria, a obținut victoria cu scorul 
de 2—1, acumulînd 4 puncte în primele 
două etape. Cite 4 puncte au de ase
menea Wiener Sport Klub (2—1 cu 
W.A.C.) L.A.Ș.K. (2—1 cu Admira) 
și Graz (6—1 cu Kapfenberg). Alte 
rezultate: Simmering—Wiener Neus
tadt 2—1, Schwechat — Vienna 3—2, 
S.A.K. — S.V.S. Linz 3—3.

A 6-A ETAPĂ IN R.P. UNGARA

După cinci etape doar Tatabanya și 
Honved reușiseră să acumuleze cite 8 
puncte. Aceste echipe s-au întîlnit du
minica trecută, victoria revenind for
mației Tatabanya cu 2—1, care rămî- 
ne astfel singură în fruntea clasamen
tului cu 10 p. Alte rezultate: Vasas— 
Szeged 4—1, M.T.K.—Pecs 2—0, Uj-

Reprezentativele de natație ale R. P. Romine 
și R. P. Polone și-au împărțit victoriile

Feminin : R. P. Romînâ - R P. Polonă 41-37 
Masculin : R. P. Polonă - R. P. Romînâ 80-48 

La polo : R. P. Romînâ - R. P. Polonă 8-0
Noi recorduri

Și ziua a doua a concursului din
tre înotătorii romini și polonezi a adus 
cîteva recorduri republicane. In serie 
neîntreruptă, Sanda Iordan a mai smuls 
două zecimi de secundă recordului 
probei 100 m bras, parcurgînd aseară, 
această distanță, în timpul de 1:23,5. 
In proba imediat următoare (200 m 
spate) D. Caminschi, deși sosit pe 
locul II, a ameliorat recordul probei, 
obținînd timpul 2:26,5. Componentele 
ștafetei feminine 4x100 m mixt, Both, 
Iordan, Gordin și Balaban și-au în
trecut adversarele la capătul unei 
curse palpitante pe care au încheiat-o 
de asemenea cu un timp record: 
5:08,0.

La sfîrșitul probelor, clasamentele 
arătau astfel : FEMININ : R.P.R.—
R.P.P. 41—37: MASCULIN: R.P.P. 
—R.P.R. 80—48; clasament general: 
R.P.P.—R.P.R. 117—89.

Rezultate tehnice (ziua a doua) : 
FEMININ: 100 m liber: 1. Cedro 
(P) 1:06,6; 2. Tykierka (P) 1:10,6;
3. Balaban (R) 1:10,6; 4. Trohani
(R) 1:10,6; 100 m spate: 1. BMh 
(R) 1:17,4; 2. Szalecka (P) 1:18,2;
3. Țincoca (R) 1:19,6; 4. Czyz (P) 
1:19,6; 100 m bras: 1. Iordan (R) 
1:23,5 — nou rec. (v.r. 1:23,7); 2. 
Kleminska (P) 1:25,2; 3. Ramboscc 
(R) 1:25,4; 4. Jagodzinska (P) 1:28,4; 
4x100 m mixt: 1. R.P. Romînă (Both 
1:17,2, Iordan 1:24,1, Gordin 1:16,5, 
Balaban 1:10,2) 5:08,0; 2. R.P. Po
lonă 5:10,1; MASCULIN: 400 m li
ber: 1. Kedzia (P) 4:40,6; 2. Tracz 
(P) 4:49,0; 3. Mocanu (R) 4:50,8;
4. Voicti (R) 4:54,0; 200 m bras: 

pesfi Dozsa — Dorog 1—1, Gyor — 
Csepel 1—4, Salgotarjan — Ferenc- 
varos 0—0, Komlo — Ozd 5—0. In 
clasament: Tatabanya 10 p., Honved 8, 
Ferencvaros, Vasas și M.T.K. cîte 7 
etc.

ROMA ■— INTERNAZIONALE 2—3

Campionatul italian a programat 
chiar în etapa a doua un important 
derbi între echipe care aspiră la locuri 
fruntașe: Roma — Internazionale. E- 
chipa milaneză a obținut o importantă 
victorie cu 3—2. Surprinzătoare în- 
frîngerca campioanei, Juventus, la Pa
dova: 2—1 pentru echipa locală. Obți- 
nînd și în a doua etapă o victorie la 
„zero" (3—0 cu Catania) Milan se 
află în fruntea clasamentului. Alte 
rezultate din etapa a doua: Atalanta— 
Veneția 3—1, Fiorentina — Sampdoria 
0—0, Lccco—Bologna 2—2, Mantova— 
Udinese 2—0, Palermo — Spăl 1—3, 
Torino—Lanerosi 3—3.

DUKLA PRAGA IN REVENIRE

întrecînd cu 1—0 pe Tatran Preșov 
in etapa a IlI-a și cu 8—0 pe Spartak 
Brno în cea de a 4-a etapă, campioana 
R.S. Cehoslovace, Dukla Praga, a re
venit pe primul plan al campionatului 
cehoslovac, la numai un punct distanță 
de Ruda Hvezda Bratislava (6—2 cu 
Spartak Brno și 0—0 cu Spartak 
Plsen). Alte rezultate: etapa a IH-a: 
Spartak Stalingrad — Dinamo Zilina
3—0, Spartak Plsen — Snop Kladno 
6—2, Slovan Bratislava — Spartak 
Trnava 1—0, Spartak Sokolovo—Slo
van Nitra 3—0, Spartak Hradek — 
Banik Ostrava 1 — 1; etapa a 4-a: Di
namo Zilina — Banik 1—1, Slovan 
Nitra — Spartak Hradec 2—2, Spar
tak Trnava — Spartak Sokolovo 3—1. 
Snop Kladno—Slovan Bratislava 1—0, 
Spartak Stalingrad — Tatran 1—3. 
Clasament: Ruda Hvezda Bratislava 
7 p, Dukla Praga și Banik Ostrava 
cîte 6 p., Spartak Plsen 5 p. etc.

ÎNAINTAREA LUI REIMS A ÎNSCRIS 
DIN NOU 5 GOLURI

Deși a jucat în deplasare la Tou
louse, Reims a cîștigat și în etapa a 
doua, înscriind tot atîtea goluri (5) 
ca și în prima, de data aceasta pri
mind în schimb numai unul. Racing 
a întrecut greu (4—3) pe Angers în 
timp ce Monaco a întrecut la scor pe 
Sochaux: 4—1. Alte rezultate: Sedan— 
Stade Franțais I—1, Metz—Rouen 
0—I, Rennes — Lens 2—1, Le Havre— 
Strasbourg 0—2, St. Etienne — Nimes 
5—0, Nice — Nancy 3—1, Montpel
lier — Lyon 4—2. După două etape,

republicane
1. Klopotowski (P) 2:43,6; 2. Fecika
(P) 2:45,9; 3. Popescu (R) 2:46,2;
4. Condiescu (R) 2:48,8; 200 m
spate: 1. Werner (P) 2:24,2 — nou 
record polonez; 2. Caminschi (R) 
2:26,5 — nou record (v.r. 2:27,1); 3. 
Depta (P) 2:27,8; 4. Darotzi (R) 
2:31,2; 4x200 ni liber: 1. R.P. Polonă 
8:50,0; 2. R.P. Romînă 9:03,0. Sări
turi (platformă) : 1. Gh. Banu 141,81 ;
2. Dccuseară 134,52; 3. Bocliinek 
133,95.

In cea de a doua întîlnire de polo, 
disputata aseară, reprezentativa țării 

‘noastre a întrecut formația R.P. Polone 
cu categoricul scor de 8—0 (1—0, 
1—0, 5—0, 1—0). Au marcat: Kro
ner ( I), Mărculescu, Chirvăsuță, Ma
rinescu și Țăranu.

Leonid Kolesnikov — nou record 
al U.R.SS. la natație: 
100 m bras 1:11,1

In orașul Lvov au început întrece
rile campionatelor de natație ale 
U.R.S.S. Un rezultat foarte bun a 
obținut recordmanul european Leonid 
Kolesnikov care a parcurs 100 m bras 
în 1:11,1 (nou record unional). La 
100 m liber titlul de campion a fost 
cucerit da Victor Konoplev cu timpul 
de 57,4 sec. In proba de 100 m liber 
femei cel mai bun timp a fost înre
gistrat de Galina Samovarova cu 
1:07,1.

Nice, Monaco, Montpellier, Strasbourg 
și Reims au acumulat cîte 4 p., în timp 
ce Rennes și Racing — cite 3.

CAMPIONATUL IUGOSLAV

Cea de a doua etapă a campionatu
lui iugoslav a programat un important 
derbi belgrădean : Partizan — O.F.K. 
Campioana Iugoslaviei a obținut vic
toria cu scorul de 2—1, fiind singura 
echipă care în două etape a acumulat 
4 puncte. Alte rezultate: Dinamo Za
greb — Steaua roșie 3—0, Hajduk— 
Vardar 3—3, Vojvodina — Boraț 1—1, 
Velej — Rjeka 1—1, Sarajevo — No- 
visad 5—1.

START IN CAMPIONATUL 
BELGIAN

Duminică s-a desfășurat prima e( 
a noului campionat belgian. Campioa
na Belgiei, Standard Liege, nu a reu
șit decît un rezultat de egalitate (1—1) 
cu Beerschot. In celelalte meciuri s-au 
înregistrat rezultatele: Union St.
Gilloise — F.C. Bruges 1—2, S. K. 
Anderlecht — Waterschei 6—I, Lier- 
se — Alost 2—3, St. Trond — Char
leroi 3—0, Antwerpen — F. C. Liege 
3—I, C. S. Bruges — F.C. Diest 
3—1, La Gantoise — Daring 2—2.

ALTE DOUA ETAPE
IN CAMPIONATUL ENGLEZ

Cîteva rezultate înregistrate în cea 
de a 4-a etapă a campionatului An
gliei: Ippswich Town — Burnley 6—2, 
Arsenal — Leicester 4—4, Black
burn — Blackpool 1—1, West Ham- 
Tottenham 2—1, Wolcrharnpton —As
ton Villa 2—2; în cea de a 5-a etapă 
au fost consemnate următoarele rezul
tate: Leicester ■— Birmingham 5—1, 
Blackburn — Wolverhampton 2—1, 
Manchester United — Blackpool 3—2, 
Bolton — Arsenal 2—1, Chelsea — 
Fulham 0—0, Sheffield Wednesday- 
Everton 4—0, Burnley — Manchester 
City 3—1, Aston Villa — Scheffield 
United 2—0, Tottenham — Cardiff 
3—2, Ippswich Town — West Bf‘'n- 
wicli 3—1, West Ham — Nottingham 
3—2. Pc primele locuri Sheffield Wed
nesday și Manchester City cu cite 8 p. 
fiecare.

TURNEUL DE JUNIORI DE LA 
SAN REMO

In orașul italian San Remo s-a des
fășurat recent un turneu internațional 
dc fotbal-juniori cu participarea a mai 
multor eciiipc dc club din diferite țări. 
In finală, s-au întîlnit formațiile ita
liene Juventus și Roma, victoria re
venind cu 2—1 echipei Juventus. In 
meciul pentru locurile 3—4 formația 
moscovită Spartak a întrecut cu 1—0 
pe Torino, cîștigînd medalia de bronz. 
Tinerii jucători moscoviți au'primit un 
premiu special acordat celei mai bune 
echipe străine, iar centrul lor atacant, 
V. Reingold, a fost premiat cu cupa 
„Gel mai bun atacant al turneului".

• Citeva rezultate înregistrate in 
prima etapă a campionatului spaniol: 
Real Madrid—Elche 3—1, Oviedo — 
Atletico Madrid 0—0, Malorca —Be- 
tis 1—0, Santander — Atletico Bilbao 
1—0.

PE SCURT
• Turul ciclist al R. S. Cehoslovace 

a luat sfîrșlt cu victoria lui Novak 
(R. S. Cehoslovacă) care a realizat 
pe un traseu în lungime de 1.692 km 
timpul de 44 h 17:07,0. El a fost ur
mat în clasament de Megyerdi (R. P. 
Ungară) 44 h 17:27,0 și Rittmeyer 
(R. D. Germană) 44 h 18:24,0. Pe lo
cul 4 s-a clasat Butler (Anglia), care 
a purtat tricoul galben pînă în ulti
ma etapă.

Desfășurată pe un circuit în îm
prejurimile orașului Bratislava, în 
lungime de 125 km, această etapă a 
fost deosebit de animată, Butler pier- 
zînd nu mai puțin de 15 minute și 
primul loc în clasamentul final. Eta
pa ' a fost cîștigată de Megyerdi (R. P. 
Ungară) cu 3 h 24:16,0. (Agerpres)

• Atletul austriac Heinrich Thun a 
stabilit recent un nou record la arun
carea ciocanului: 67,67 m (vechiul re
cord era de 65,78 m și aparținea ace
luiași atlet).

• Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
selecționata dc lupte a Suediei a în- 
fllnit Ia Kiev reprezentativa orașului. 
Luptătorii kieveni au obținut victoria 
cu scorul de 7—1.


