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SĂRBĂTORIREA SPORTIVILOR CARE NE-AU REPREZENTAT LA UNIVERSIADA
Be- 
ro- 
Jâ-

universitare: Sanda Iordan, Ana Ene, Mina Ilina și Julieta Namian. Cu ocazia ședințeiPatru campioane 
festive

mondiale
inotătoarea Sanda Iordan, scrimera Ana Ene și jucătorul de tenis de cimp Ion Țiriae 

au primit titlul de maestru al sportului

- -o-

A - BUDAPESTA 6 (de Ia trimișii spe- 
ycialî Agerpres).
\ Miercuri dimineață delegația de 
/partid și guvernamentală a R. P. Ro- 

. u .Amine, în frunte cu tovarășul Gheorghe
9 4 pagini 23 DâniZ Gheorghiu-Dej, a vizitat fabrica de

.Sutilaje de telecomunicații „Nikos 
Aloiannis" din Budapesta. Oaspeții 
/ mini au fost însoțiți de tovarășii
înos Kădăr, Kăroly Kiss, Istvăn Kristof, 
Slmre Hollai, și Frigyes Puja.
✓ In curtea fabricii s-au adunat sute 
J de muncitori care au intimpinat cu 
(aplauze furtunoase pe oaspeții romini. 
C Copiii de la grădinița fabricii le-au
4 inminat buchete de flori. După aceea,
V oaspeții au fost invitați in sala de 
/ consiliu unde Gyula Vanko a vorbit

despre istoria dezvoltării fabricii.
c Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Sși ceilalți membri ai delegației se in- 
\ teresează îndeaproape de metodele pe 
/ care le folosește întreprinderea pentru 
3 sporirea productivității muncii și redu- 
3cerea prețului de cost 
f începe vizitarea fabricii. Este im- 
1 presionant modul în care s-au pregă- 
Ktit muncitorii și muncitoarele de aici 
(să-și primească oaspeții. Atelierele,
5 secțiile, sînt pavoazate sărbătorește.
V Pretutindeni se pot vedea lozinci de 
/ salut la adresa poporului romin, ste- 
Tgulețe cu culorile celor două țări, flori 
>pe mesele de lucru, numere festive la
✓ gazetele de perete.
1 Inalții oaspeți trec apoi prin secțiile

tură fizică. Remarcabilele rezultate in-(.de montaj, control si revizie, la secția 
registrele de curînd la Sofia, ca centralelor electrice si altele. Ei își fac 
alte asemenea victorii de prestigiu < . . ‘ . A
constituie răspunsul tineretului nostru pcu ^reu *oc printre șirurile strînse ale 

muncitorilor care ii salută cu multă 
prietenie, le oferă flori și daruri repre-

zentind diferite piese lucrate de ei. In
tr-un colț al secției nr. 13 a avut loc 
o entuziastă intilnire cu muncitorii. 
Muncitorul Kovacs Kalman a rugat pa 
inaltii oaspeți să transmită muncitori
lor romini salutul fierbinte, priete
nesc, al colectivului de la „Nikos Be- 
loiannis" și a inminat oaspeților daruri.

Răspunzind, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a mulțumit pentru călduroasa 
primire făcută delegației romîne

In continuare 
guvernamentală 
cut o plimbare 
..Szabadsag",

A

delegația de partid și 
a R.P. Romine a fă- 
pe Dunăre cu vaporul

A

In cursul după-amiezii membrii dele
gației au asistat la intilnirea de fotbal 
dintre echipele „Vasas"-Budapesta și 
„Real“-Madrid.

★

Etajul opt al sediului Consiliului Ge
neral U.C.F.S. a fost de multe ori in 
tcest an locul unor plăcute adunări. 
Se intilnesc aci, mereu, sportivi .-are 
le-au reprezentat cu cinste in marile 
Întreceri internaționale, tineri și ti
nere care au făcut în repetate rinduri 
'a drapelul republicii noastre dragi să 
;e înalțe pe cel mai înalt catarg la 
narile competiții. Și cite clipe de 
reuitat n-au trăit în cunoscuta sală 

îestivități cei cărora le-au fost de
tronate titlurile de maeștri emeriți 
au maeștri ai sportului, atunci cind 
e-a fost prinsă pe piept prețioasa dis
tincție !

Marți după amiază am asistat din 
îou la o asemenea intilnire sărbăto- 
ească. Erau prezenți în sală sludenți 
lin numeroase centre universitare ale 
arii, tineri sportivi care au părăsit de 
•urînd amfiteatrele, laboratoarele, să- 
ile de cursuri, sau elevi oe se pregă- 
esc acum să bată la poarta cetăților 
științei. Erau cu toții emoționați ca 
naintea unui adevărat examen. De 
apt, examenul rămăsese în urmă, fu- 
ese trecut cu succes, cu calificativul 
.FOARTE BINE". Pe stadioanele So
lei, reprezentanții studențimii spor- 
ive din țara noastră au repurtat vic-

torii de răsunet la cea de a III-a edi
ție a Universiadei, competiție supra
numită — și nu fără temei — „MICA 
OLIMPIADA". Ei au cucerit 21 de 
medalii, ocupind in clasamentul final 
pe națiuni locul II din 38 de țări pre
zente la startul Întrecerilor, fiind în- 
trecuți doar de redutabilii sportivi so
vietici șl lăsînd în urmă reprezentan
ții multor țări cu vechi tradiții spor
tive...

Deschizind ședința, tov. Aurel Duma, 
președintele U.C.F.S., a dat cuvîntul 
tov. Alexandru Copandi, secretar al 
C.C. al U.T.M., care a transmis înalta 
apreciere a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, anun- 
țînd, totodată, decernarea unor di
plome de onoare participanților la 
Universiadă. De asemenea, tov. Ale
xandru Copandi a transmis felicitările 
Consiliului executiv al U.A.S.R. pen
tru frumoasele performanțe obținute 
de studenții noștri sportivi la marea 
lor întrecere.

Adresîndu-se participanților la adu
nare, tov. Aurel Duma a scos in evi
dență progresul continuu al sportului 
nostru de performanță, urmare fi
rească a condițiilor minunate create 
de partid și guvern mișcării de cul-

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășu! Gheorghe Gheorghiu-Dej» 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romine, a oferit în 
seara zilei de 6 septembrie o recepție 
in saloanele Clubului Central al Ar
matei Populare Ungare, cu prilejul 
vizitei in R. P. Ungară a delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. 
Romine.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Def 
și Istvan Dobi au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Turneul internațional de box

ȘAPTE PUGILIȘTI ROMINI IN FINALELE DE ASTA SEARĂ
Meciuri spectaculoase in semi-fin alele

Mii de spectatori au luat loc marți 
seara în tribunele din „potcoava“ sta
dionului Dinamo pentru a asista la a

PROGRAMUL REUNIUNII 
FINALE DE ASTĂ SEARĂ

O frumoasa și interesanta etapa pe circuit în Capitala deschide

At R. P. R0MINE“

Categ. muscă : L. Ambruș (Dinamo 
București) — A. Olech (Gwardia Varșovia).

Cocoș : A. Olteanu (Dinamo București) 
— T. Kowalski (Gwaidia).

Pană : C. Gheorghiu (Dinamo Bucu
rești) — T. Bognar (Dozsa Budapesta).

Semiușoară : S. Bîrsu (Dinamo Bucu
rești) — W. Kaim (Gwardia).

Ușoară : I. Mihalic 
rești) — H. Lempio

Semimijlocie : J.
I. Kalman (Dozsa).

Mijlocie-miaă : I.
G. Wensierski (Dynamo Berlin).

Mijlocie : H. Dampc (Gwardia) 
Graef (Dynamo Berlin).

Semigrea : D. Gheorghiu (Dinamo 
București) — B. Witkowski (Dynamo 
Berlin).

Grea : 
rești) - P.

Meciurile încep 
Dinamo.

(Dinamo Bucu- 
(Dynamo Berlin). 
Knut (Gwardia) —
Erdei vi (Dozsa)

L.

V. Mariutan (Dinamo Bucu- 
Budai (Dozsa).

la ora 19 pe stadionul

de marți

Reprezentantul dinamoviștitor bucureșteni, Constantin Gheorgatu a ootinui 
o victorie categorică in compania berlinezului Pitzker. In fotografie, Gheorghiu 
lovește în... plin Foto : P. Romoșan

10 septembrie. Această dată este în- 
■crisă cu majuscule în calendarul com- 
letițional al ciclismului nostru. De ea 
ie mai despart doar trei zile. Duminică 
lupă amiază, pe stadionul ,,23 August* 
lin Capitală, se va da startul în cea 
Ie a X-a ediție — jubiliară — a ,,Tu- 
ului ciclist al R. P. Romîne*. Cicliști 
te renume din mai multe țări vor pomi 
să străbată — de-a lungul a două săp- 
ămîni — peste 1.800 km, trecînd prin 
1 regiuni a Ic țării.
Ediția din acest an a marii compc- 

iții de fond oferă iubitorilor sportului 
u pedale din Capitală o plăcută sur- 
iriză : prima etapă se va desfășura pe 
m circuit de 31 km
1 vor acoperi de trei ori — 
peotaitorii vor putea să-i 
n evoluție pe participanții 
iclist“. Cei mai avantajați vor fi de-
igur spectatorii care duminică după a- 
aiază vor lua loc în tribunele stadio
tului ,.23 August*. Aceasta pentru fap- 
ul că startul, cele două sprinturi inter
mediare și sprintul final vor avea loc 
►e stadionul „23 August”.

pauza meciului de 
va 1

După
stadionului „23 

participant» vor 
stadionul 

prezenta la 
tehnic al

începe festivi- 
i ce vor defila

treia reuniune a 
dinamoviști din 
ga, Budapesta, 
București.

celor mai buni boxeri 
Varșovia, Berlin, Pra- 
Sofia și bineînțeles

pe care cicliștii 
și astfel 

urmărească 
la „Turul

și se 
star- 

primei 
Marc- 
15.45

Startul, sprinturile intermediare și sprintul final se vor desfă
șura pe stadionul „23 August"

La ora 15,30 (în 
fotbal C.C.A.—Jiul) 
tatea de deschidere, 
pe pista 
August”, 
pă ră si 
vor 
tul
etape situat pe bd. 
lui Stadion. Iui ora 
starterui va da semnalul de 
plecare. Cicliștii se vor în
drepta spre șos. Tancului a- 
poi vor merge pe șos. Mi
hai Bravu, șos. Ștefan cel 
Mare. 
Piața 
Stalin, 
Piața 
Băneasa, km. 10.200 —îna
poi pînă 
pe șos. 
torîei, 
pînă la 
Armatei, Piața Universității 
prin str. Batiștei — apoi

Cele 14 meciuri din program au ți
nut încordați spectatorii, au fost în 
general echilibrate (nici unul nu s-a 
terminat înainte de limită) și au dat 
cîștig de cauză boxerilor mai tehnici, 
celor care și-au dozat mai bine efor
turile de-a lungul celor trei reprize. 
Am plecat mulțumiți de la această 
gală și pentru faptul că am consemnat 
cinci victorii romînești. Dintre cei 6 
dinamoviști bucureșteni, L. Ambruș, 
A. Olteanu, C. Gheorghiu, S. Bîrsu, 
1. Mihalic și I. Monea numai ultimul

bd. Ilie 
Victoriei, 

Arcul dc 
Scîntcii,

Pintilic, 
Piața 

Triumf. 
Aeroportul

la Arcul dcTriuml 
Kîsefef, Piața Vie- 
Calea Victoriei 
Casa Centrală a

(Continuare in pag. 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Primul meci, azi, la

Gh. Rădulescu ■— component de bază al reprezen
tativei R. P, Romîne — primește încurajările celui 
mai înfocat suporter al său; micuța Miliaela l

a coborît treptele ringului fără bucu
ria și zîmbetul victoriei pe față.

Primul boxer al nostru care a ob
ținut calificarea pentru finală a fost 
Ambruș. El a întîlnit pe Dorogi 
(Dozsa) un tînăr cu o tehnică bine 
cizelată, mereu în ofensivă. Cu toate 
acestea Ambruș și-a adjudecat o vic
torie clară la puncte. O partidă fru-

T. RĂBȘAN

LOKOMOTIV MOSCOVA IȘI ÎNCEPE TURNEUL

Prezența noastră marți dimineața la 
aeroport a însemnat mai mult dccîto 

■obligație profesională; așteptam doar 
pe fotbaliștii de la Lokomotiv Mosco
va, despre care știam că sînt neîn
vinși de trei luni în campionatul 
U.R.S.S. Și mai era acel 4—0 
administrat, cu două zile în urmă, pu
ternicei T.S.K.A., care amplifica cu
riozitatea. Și, cum impunătoarea pa

Ploiești, cu lotul D
nici- 
mii- 
Sînt

săre de oțel „IL 18“ nu întîrzie 
odată, iată-i pe oaspeți strîngînd 
nile celor veniți să-i primească.
22 cu toții: 17 jucători (adică tot lotul, 
mai puțin Maslacenko, reținut ca re
zerva lui Iașin, pentru meciul de du
minică cu Austria), un conducător

G. NICOLAESCU
(Continuare in pag. a 3-a)



HUGH I

ÎN REGIUNEA
duminică

Situația in clasamentul campionatului

Alegerile noilor organe sportive sînt 
așteptate cu mult 
asociațiile sportive 
ramureș, unde 
tense.

Săptămîna ce
; consiliului reg.
j în prezența a peste 150 de președinți 

și tehnicieni ai consiliilor U.C.F.S., 
profesori de educație fizică, președinți 
de asociații sportive, instructori ob
ștești și antrenori din regiune, a avut 
loc un instructaj, urmat de discutarea 
planului de măsuri.

se

interes în toate 
din regiunea Ma
lac pregătiri in-

trecut, la sediul
.F.S. Maramureș,

ședințe practice.
în prezent s-au organizat ale- 

asociațiile Stăruința Berveni, 
Urziceni și Tășnad (raionul 
Solidaritatea, Mondiala, Me

republican după etapa de
(a XllI-a):

Cu elan sporit, 
la treabă!

Și în raioanele regiunii noastre au 
lost organizate ședințe de prelucrări 
a instrucțiunilor, iar în orașul Sighet 
și în comuna Negrești-Oaș s-au or
ganizat

Pînă 
geri în 
Voința 
Cărei),
talul și 1 Septembrie, Voința din 
Sa tu Mare, Constructorul, Topitorul, 
Stăruința Baia Mare, Partizanul, Uni
tatea Sighet, Lăpușul și Răzoare 
Tîrgu Lăpuș și Progresul Cehul-Sil- 
vaniei.

In unele întreprinderi ca 
tembrie"
Ma
vii 
în

Petroșanl — 
Știința Bucu-

— Dinamo ; 
Olimpia

; î.
■ 2.
■ 3.
‘ 4.

CFR Grivita Roșie 
C.C.A.

Dinamo
Știința Cluj

13
13
13
13

12 1 0 208: 50 38
11 1 1 207: 32 36
922 123: 51 32
6 2 5 87: G4 27

■5-7. Progresul 13 4 4 5 66: 48 25
>7. C.S.M.S. Iași 13 5 2 6 89: 66 25
5-7. I.T.B. 13 5 2 6 69: 72 25

8. Știința București 13 5 2 6 42: 72 24
’ 9. Metalul 23 August 13 4 4 5 56: 70 24

10. Știința Petroșani 13 5 0 8 66: 85 23
’ 11. Rapid 13 2 0 11 60:125 17
12. Olimpia Brașov 13 0 0 13 15:353 12

(Urmare din pag. 1)

1 Sep-
Satu Mare, „1 Mai" Baia 

re și „Partizanul" Sighet, sporti- 
și-au luat frumoase angajamente 
cinstea acestui eveniment

pe str. Matei Vocvod pînă în Șos. Mi lini 
Bravu — pe str. Maior Coravu — se 
intră prin tunelul II, viraj la stingă 
pe pista stadionului, se parcurge un 
tur pe pistă și se iese prin tunelul 1. 
La primul și la al doilea tur au loc sprin
turi intermediare, iar la încheierea tu
rului III (în jurul orei 18) sprintul final 
al primei etape. Spectatorii de pe sta
dionul „23 August" vor avea ocazia să 
vizioneze nu numai meciurile de fotbal 
ci și cele mai interesante faze (sprin
turile) ale primei etape a „Turului ci-

așteptate sâ 
hotare. For

ul tiniele pre- 
cît mai bine 
Întreceri.

Asociațiile sportive din raionul Gher
la au început să organizeze adunările 
generale de alegeri. In majoritatea sa
telor și comunelor, acest eveniment 
este așteptat cu deosebit interes de ti
nerii sportivi. Astfel, în comuna Răs- 

i cruci, 130 de sportivi, membri ai gos- 
’ podăriei agricole colective, și-au ales 
noul consiliu al asociației din rîndul 
celor mai harnici colectiviști: Lorenzi 

> Martin, Kalaș Glieorghe, Kalaș Iuliu, 
■ IPacși Alexandru ș.a.

In ultimii ani, activitatea sportivă 
’din comuna Răscruci a înregistrat fru
moase succese. îndeosebi sportul po
picelor a atras tot mai mulți partici- 

ijpanți. In discuțiile purtate de membrii 
jiasociației în adunarea de 
'subliniat necesitatea de a 
în continuare activitatea 

j ramură de sport. Printre
| picele vor căpăta o dezvoltare mai 

mare. Noul consiliu al asociației iu 
' frunte cu proî. Nicolae Vereș și-a 

luat angajamentul ca în cel mai scurt 
timp să termine lucrările de 
a popicăriei pentru a o da 
sința tinerilor sportivi.

A. AUREL —

V. SĂSĂRANU, coresp. regional

Brașov : Metalul 23 August —

Etapa viitoare : Știința
C.S.M.S. Iași; Știinfa Cluj - 
reștl; C.F.R. Grivita Roșie 
Progresul — C.C.A. ; Rapid

ȘI AU ANALIZAT *
ioACTIVITATEA

: SURPRIZE IN SEMIFINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN

clist al R.P. Romîne", ediția a X-a, 
jubiliară.

Incepînd de astăzi sînt 
sosească echipele de peste 
mațiîle noastre fac acum 
gătiri pentru a se prezenta 
la startul acestei dificile

In legătură cu prima clapă Ion Cosma 
ne-a declarat: „Ia fi una dintre cele 
mai dificile etape ale ,,Turului ciclist 
al Ii. I*. Ilomîne”, Faptul că vom avea 
de parcurs străzi asfaltate alternate cu 
străzi pietruite, viraje, treceri peste 
linii de tramvai, intrări ți ieșiri de pe 
stadion reprezintă dificultăți serioase. 
Va trebui să ne întrebuințăm la maximum 
pentru a face față acestui circuit. Spec
tacolul sportiv va fi fără îndoială dc ca
litate superioară ți va recompensa dra
gostea cu care spectatorii 
mări.

alegeri s-a 
se dezvolta 
secțiilor pe
aces tea, po-

La asociația sportivă Stînca din 
satul Cămena, raionul Istria, a avut 
loc de curînd adunarea generală de 
alegeri.

Din darea de seamă prezentată de 
consiliul asociației a reieșit că toți 
cei 54 de membri U.C.F.S. sînt cu 
cotizația la zi. S-au organizat și se 
organizează periodic întreceri de șah 
fotbal și trîntă. evidențiindu-se printre 
numeroșii luptători, colectivistul Ște
fan Ștefan.

In planul 
organizarea 
cu caracter
cursii și alte acțiuni.

îndrumați de organizația P.M.R. și 
sprijiniți de organizația U.T.M., tinerii 
de aici au amenajat un teren de fot
bal cu bănci pentru spectatori.

de măsuri s-a prevăzut 
unei serbări 

cultural-sportiv.
cîmpenești 
două ex-

Întrecerile din Capitală au furnizat 
serie de surprize. Astfel, in runda 

a 3-a, liderul grupei,. Urseanu, a fost 
învins de L. Horvath, iar în cea ur
mătoare Drimer a fost „victima" lui 
Crețulescu. Acum in frunte se află la 
egalitate (3 p.) Urseanu și Georgescu, 
urmați de Crețulescu și Drimer (2‘/2 
p.). Iată celelalte rezultate: Troia- 
nescu—Reiclier J/2—'/2, Olt—Drimer
0-1, Crețulescu — Georgescu 0-1, Voi
culescu — Beiu 1-0, L. Rădulescu— 
Varabiescu Vi—‘/2, M. Bălanei—Si
mon într. (runda a 3-a); Urseanu — 
M. Bălanei 1-0, Beiu — L. Radulescu 1/_ i/ - * */2--  /2
Braunsfein — Troianescu 0-1, 
cher—Ott într., Varabiescu—L. 
vath într. (runda a 4-a).

, Georgescu—Voiculescu */«—')■>,
..................... ' ' Rei-

1 lor-

Pavlov 1-0 (runda 1); Mititelu-—Par
tos */2—*/i, Halic — Szabo */2—»/2, 
Popazov — Andrițoiu ‘/2—*/2 (runda a 
2-a); Andrițoiu — Mititelu 0-1, Par
tos—Halic J/2—‘/2 (runda a 3-a); Miti
telu—Pavlov */i—‘/2, Halic — Andri
țoiu ‘/2—*/2, Nagy — Partos 0-1, Bir
zoi—Szabo 0-1 (runda a 4-a) (I. Ra
dulescu — coresp.).

LUGOJ 6 (prin telefon). — După 
primele trei runde conduce în această 
grupă Fischer (Oradea) cu 2‘/2 p., 
urmat de Pușcașii (Buc.), Ungureanu 
(Craiova) și Gali (Satu Marc) 2 p., 
Giinsberger (Tim.), Erdely (Reșița) și 
Schlessinger (Buc.) l‘/2 p. (1). (I. 
Leș — coresp.).

CONCURSUL REPUBLICAN
PENTRU TINERET

A FOST CONTRAMANDAT
Din motive de ordin tehnic întrece

rile finale ale concursului republican 
pentru tineret, care fuseseră progra
mate la Timișoara (9-10 septembrie), 
au fost contramandate.

acoperire 
in lolo-

M. CRUCEANU, coresp.

PLOIEȘTI 6 (prin telefon). — 15 
șahiști se întrec în această grupă 
semifinală. După patru runde, condu
ce C. Bozdoghină cu 4 p. El a între
cut pe Halic, Z. Nagy, Birzoi și Mar
tin. Cite 3 puncte au E. Szabo și Gh. 
Mititelu. Iată alte rezultate din pri
mele runde : Szabo—Mititelu ‘/2—‘A, 
Partos — Popazov 1-0, Andrițoiu—

ȘAPTE PUGILIȘTI ROMINI IN FINALE
(Urmare din pag. 1)

coresp.

In campionatele republicane

BOSCH ELIMINAT DE MITA!
Prima și cea mai mare surpriză de 

pină acum a campionatelor republi
cane individuale a fost inregistrată 
ieri in optimile de simplu bărbați, 
prin eliminarea lui G. Bosch dc către 
un sportiv cu mai puțină experiență, 
medicul Mila din regiunea Argeș. 
Partida a constituit un adevărat... ma- 

, raton, in timpul căruia s-au făcut 
schimburi interminabile de mingi. 
Mita a ciștigat cu 9—7, 4-6. 6—4. 2—6, 
6—1, luptind cu multă ardoare. Infrin- 
gerea lui Bosch este însă inadmisibilă, 
dacă ținem seama că acest jucător se 
pregătește de luni și luni de zile in 
cadrul lotului republican și a partici
pat la numeroase turnee internațio
nale. In meciul pierdut la Mita, Bosch 
s-a complăcut in acțiuni sterile, fără 
orizont, numai de pe linia de fund a 

' terenului, iar cind rareori a incercat 
să vină la fileu, a trimis mingile in...

■ garduri.

De la I. E. B. S
pentru jocurile de fotbal 

avea loc duminică 10 sep- 
„23 August*',

13 C.C.A.
14,45
16,30

— Jiul (tineret)
C.C.A. — Jiul (categ. A)
Rapid — Lokomotiv Mos-

vinzare la casele obișnuite.

A. Olteanu și Fe- 
primele secunde 
dezlănțuit, punin- 
adversarul. Uper- 
sale nu contenesc.

Biletele
I care vor 

tembrie a.c. pe stadionul 
i după cum urmează:

Ora
Ora
Ora

co va
s-au pus in
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O intilnire interesantă a oferit-o cea 
care a adus față in față pe Cristea cu 
tînărul Dron. Foarte curajos, atacînd 
mereu, Dron a reușit să cîștige pri
mul set. Apoi, Cristea și-a revenit și, 
prin mingi bine dirijate, și-a impus 
superioritatea impotriva unui adversar 
care a continuat să fie în ofensivă. 
Mult mai experimentat, Cristea a ter
minat învingător cu 3—6, 6—0, 6—2, 
6—2, dar Dron se anunță un tenisman 
cu frumoase perspective. Georgescu a 
dispus cu ușurință de C. Viziru (6—1, 
6—2, 6—3) folosind servicii puternice, 
urmate de dese incursiuni la fileu Și 
voleuri plasate.

Sferturile de finală ale probei de 
simplu feminin au luat sfîrșit cu re
zultate așteptate, la capătul unor par
tide fără istoric, de o slabă factură 
tehnică.

Iată rezultatele tehnice, simplu băr
bați, optimi de finală: Țiriac — Mihai 
Sorin 6—4, 2—6, 6—4, 6—3; L. Iuhasz — 
Slapciu 6—4, 8—6,
Ghidrai 3-6, 9—7, 7—5; simplu femei, 
sferturi de finală: Hermina Brenner — 
Aneta Verone 6—1, 7—5, Eleonora Ro
șianu — Cristina Doboșiu 5—7, 6—2, 
6—4, Mina Ilina — Manana Ciogolea 
6—1, 6—0, Julieta Namian - Ecaterina 
Pușztai 6—1, 6—2; dublu femei, sferturi 
de finală: C. Doboșiu, El. Roșianu - 
Șarkozi, C. Klahre 6-1, 8-6, H.
Brenner, M. Ciogolea — E_ , Baniay, I. 
Dibar 7—5, 6—4, A. Verone. Ec. Pusz- 
tai — S. Ciogolea, M. Klahre 6—4, 6—4.

întrecerile continuă tot pe terenu
rile Progresul. Azi de la ora 9 se 
vor juca meciuri in cadrul sferturilor 
de finală ale probei de simplu bărbați 
(Țiriac — L. Iuhasz, C. Năstase — 
Mărmureanu), ale probelor de consolare 
(simplu bărbați și simplu femei) și 
partidele restante. După amiază de 
la ora 15 vor avea loc sferturile 
de finală la simplu bărbați (Cris
tea — Mita, Gh. Viziru — Georgescu) ; 
semifinalele de simplu femei (Ju
lieta Namian — Hermina Brenner 
și Mina Ilina — Eleonora Roșianu) 
și semifinalele probei de dublu 
femei. Vineri dimineața de ia ora 9

se vor desfășura meciuri de consolare, 
iar după amiaza de la ora 15, semifi
nalele de dublu bărbați și probabil șl 
cele de dublu mixt.

f
C. COMARNISCHI

moasă au furnizat 
kete (Dozsa). Din 
bucureșteanul atacă 
du-și în dificultate 
cuturile și directele
Arbitrii judecători îi acordă 6 puncte 
mai mult ca învinsului său.

„Tehnicianul" nostru, C. Gheorghiu, 
a găsit in boxerul german Pitzker un 
adversar foarte rezistent, care deși pus 
de multe ori în situații grele a ripos
tat curajos. Gheorghiu a trimis directe 
și cro.șeuri puternice la corp și la fi
gură, dar cu toate astea a iost nevoit 
să lupte trei reprize neputînd obține 
victoria înainte de limită. Tînărul di- 
namovist, S. Bîrsu a fost declarat în
vingător în fața experimentatului Li- 
wowski (Dynamo Berlin), după un

Miinc, la București $• Arad

Start in prima Ediție a finalelor campionatelor republicane
rezervate școlilor sportive de elevi

6—4; Gh. Viziru

„Finala celor 800 de sportivi șco
lari", așa este denumită ultima etapă 
a campionatelor republicane rezervate 
școlilor sportive de -elevi care va în
cepe miine, intr-un cadru sărbătoresc.

LA BUCUREȘTI 
atleții, gimnaștii și voleibaliștii (toa
te finalele au fost grupate pe stadio
nul și în sala din incinta ștrandului 
Tineretului), LA ARAD — baschet- 
baliștii și handbal iști i. .

se vor întrece

Organizatorii au căutat să asigure 
întrecerilor condiții optime de desfă
șurare. Nu mai rămine decit să aș
teptăm de la cei 800 de finaliști o 
comportare frumoasă, multă discipli
nă și rezultate care să demonstreze 
progresele lor pe calea cuceririi mă
iestriei.

Mult succes tuturor participanților 
la prima ediție a acestei mari com
petiții școlărești !

Ultimele indicații tehnice înaintea finalelor... In fotografie, o parte dintre com
ponența echipei de handbal băieți a Școlii sportive de elevi din Lugoj — una 
din favoritele întrecerii de la Arad — urmărind o lovitură corectă la poartă, 
executată de antrenorul lor, profesorul de educație fizică Constantin Popa 

Foto: Teodor Roibu

meci în care primele doua reprize nu 
au decis pe cîștigător. Bîrsu, bine 
inspirat in ultima rundă a ținut la 
distanță pe Liwowski, s-a apărat bine 
ieșind din fiecare atac superior, loC'.iid 
precis. Primul cap dc al'iș al galei, 
meciul dintre I. Mihalic și multiplul 
campion european, L. Drogosz nc-a 
decepționat. Chiar după primul sunet 
al gongului, Drogosz lovește și... ține. 
Urmează atacuri din ambele părți dar 
boxerul de la Gwardia în locul boxului 
„curat", tehnic pe care îl practica cu 
ani in urmă abuzează de „țineri", Mi- 
lialic nu reușește să-și folosească 
upercuturile lui puternice, nu s-a putut 
descurca cu obstrucțiile lui Drogosz. 
Arbitru! este nevoit să-l avertizeze pe 
boxerul polonez pentru țineri repetate 
și lovituri cu mănușa deschisă. In 
ultima repriză Mihalic reușește totuși 
să-și lovească mai clar adversarul și 
in acest fel iese învingător.

La mijlocie, meciul dintre 1. .Monea 
și Dampc (Gwardia) a avut o desfă
șurare dinamică. Ambii >oxeri nu 
și-au cruțat forțele de-a lungul celor 
9 minute, au schimbat lovituri tari 
chiar din primele secunde. Din prima 
repriză I. Monea, a căutat lovitura 
decisivă dar adversarul său s-a blocat 
perfect, tn ultimul rund se decide 
soarta intilnirii. Monea atacă, dar lo
viturile nu nimeresc ținta. In plus, 
boxerul polonez ripostează cu lovituri 
de întîmpinare, care sînt punctate de 
arbitrii judecători. Victoria revine ast
fel reprezentantului clubului Gwardia.

Dintre ceilalți pugiliști ne-au plăcut 
Olech, Kaim ambii de la Gwardia. 
Savov (Spartak) deși învins, în pri
mele două reprize a practicat un box 
clar, Kalman (Dozsa) și germanii 
Wensierski și Wittkowski.

tată celelalte rezultate: (muscă) 
Olech (Gwardi.i) b. p. Slabon (R. 
Hvezda); (cocoș) Kowălski (Gwar
dia) b. p. Cochola (R. Hvezda); fse- 
miușoară) Kaim (Gwardia) b. p. Tobi 
(Dozsa); (semimijlocie) Knut (Gwar
dia) b. p. Savov (Spartak) de men
ționat că învingătorul a fost numărat 
în primă repriză. (Seriiimijlocie) Kal
man (Dozsa) b. p. Iluver (R. Hvezda): 
(mi jlocie-mică) Wensierski (Dynamo 
Berlin) b. p. Szimaniak (Gwardia); 
(mijlocie) Graef (Dynamo Berlin) b. 
p. Takov (Spartak); (semigrea) Wit
tkowski (Dynamo Berlin) b. p. Joze- 
fowicz (Gwardia).

In finala de astă-seară, printre cei 
douăzeci de boxeri care vor urca trep
tele ringului se află 7 de la Dinamo 
București. 5 de 
si cite 4 de Ia Dozsa Budapesta șt 
Dynamo Berlin.

Reuniunea de ...................... ......
desigur spectatorilor din nou meciuri 
de mare spectaculozitate în care vir
tuoșii sportului cu mănuși își vor de
monstra măiestria lor.

la Gwardia Varșovia

astfi-seară va oferi
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LOKOMOTIV MOSCOVA

Fotbaliștii de la Lokomotiv Moscova, imediat după sosirea la aeroport

IȘI ÎNCEPE TURNEUL 
ÎN TARA NOASTRĂ
(Urmare din pag. 1)

(Igor Ivanov), doi antrenori (N. Mo- 
rozov și G. Jarkov), și încă doi mem
bri ai delegației.

Ne întreținem mai mult cu antre
norul principal, N. Morozov. fostul 
half stingă de la Torpedo.

— A fost chiar așa de... ușor cu 
T.S.K.A. ?

— Abia după 2—0, cînd adversarul 
nostru a „căzut" moral.

— Care sînt cei mai valoroși jucă
tori de la Lokomotiv ?

— Credeți-mă, ne lipsesc stelele din 
echipă. Notați-i pe cei mai in formă: 
Artemiev (căpitanul formației), Vo- 
roșilov și Sokolov.

— Pentru că tot sînt cu creionul în 
mină, spuneți-mi vă rog, „ll-le“ de 
bază.

CULESE DE
DUMINICA s-a jucat cu... casele 

închise. Toate cele 61.387 de bilete 
(cite locuri — numerotate — cuprind 
tribunele stadionului „23 August'') au 
fost vindute pină sîmbătă seară. In 
ziua, meciurilor la casele stadionului 
s-au mai găsit circa 3000 de bilete. 
Mult prea puține pentru cei care, ne- 
cumpărîndu-și bilete din timp, au 
făcut să răsune in stațiile de tram
vai, pe căile de acces spre stadion 
și în fața intrărilor acel atit de cu
noscut „nu aveți un bilet in plus?“.

1N DOUA JOCURI au fost peste 
30 de cornere și — fapt îmbucurător 
— numai unul singur a fost prost 
bătut (afară). In rest, loviturile de 
colț — bine executate — au creat 
numeroase situații periculoase, solici- 
tind în mod deosebit pe cei patru 
portari, care au fost nevoiți să inter
vină deseori. Executarea bună a cor- 
nerelor este urmarea repetărilor la 
antrenamente (dinamoviștii, de pildă, 
au făcut marți peste 50 de repetări). 
In plus, duminică jucătorii au fost 
mai atenți, mai calmi in execuții.

1N GENERAL, apărătorilor li se 
recomandă ca în suprafața porții sau 
in apropierea ei să nu dribleze decit 
numai in caz de absolută nevoie, 
i >nd faza îi obligă. Caricaș Și Macri 
insă, nu . prea țin seamă de această 
recomandare și duminică au driblat 
uneori din plăcerea de a dribla, au 
oierdut mingea și și-au pus in pericol 
propriile porți. Noroc că înaintașii 
idverft n-au știut să profite de si- 
uație...

NICI ÎNAINTAȘILOR nu le este 
ngăduit să dribleze prea mult. Bi- 
leînțeles că un dribling făcut, la 
imp, pentru a străpunge apărarea 
idversă sau pentru că înaintașul nu 
ire altă soluție, este indicat. Dar a 
•xagera înseamnă un dublu dezavan- 
aj: pierzi mingea și riști să fii lovit, 
lum i s-a intimplat duminică lui l. 
onescu.
CA ȘI IN PRIMĂVARA. cind a in- 

’ins cu 2—0, Progresul și-a impus si 
Ie data aceasta tactica in meciul cu 
7.C.A., ciștigat cu 1—0, după o luptă 
tasionantă. Preocuparea principală a 
ost anihilarea atacului campionilor, 
'entru aceasta :

— Constantin, coordonatorul înain- 
ării. a fost strict marcat de lonitâ. 
Voi de Pașcanu;

— în cimp înaintașii au fost ata- 
ati de interi;

— apărarea a închis regulat drumul 
pre poartă formind o barieră la mar-

PE TEREN
ginea careului, unde a stinjenit miș
cările atacanților militari, care de o- 
bicei se descurcă greu pe spații limi
tate și mai ales aglomerate.

Victoria de duminică este și a tac
ticii in funcție de adversar, ceea ce, 
țâră îndoială, reprezintă un merit 
deosebit.

SCHIMBAREA lui Varga cu Fră
țilă a avut efecte pozitive imediate 
in jocul înaintării dinamoviste. Acest 
compartiment a ciștigat in combativi
tate, coeziune și eficacitate. Frățilă 
a fost foarte activ, a urmărit baloa
nele pierdute, a construit, a combi
nat și a fost prezent in fazele de 
finalizare, ceea ce Varga nu făcuse 
și pe bună dreptate și-a atras înlo
cuirea.

PRACTICA „trasului de timp*  mai 
apare pe ici pe colo. Unii o fac — ca 
să spunem așa — intr-un mod mai 
onorabil: caută să păstreze cit mai 
mult mingea, combinind in cimp spre 
poarta adversă. Alții insă, recurg la 
mijloace care nu le fac de loc cin
ste, purtind mingea de la portar la 
fundaș și invers. Ne pare rău că 
printre numele pe care trebuie să 
le cităm sint și Mindru, Caricaș și 
Nedelcu, care duminică s-au remarcat 
Prin joc bun și intervenții pe cit de 
sigure pe atit de spectaculoase. Spec
tatorii ar fi și mai mulțumiți dacă 
ar fi scutiți de exhibiții ca acela din 
finalul meciului Progresul — C.C.A.

_ — Da, scrieți: Poleakov-Sorokin,
Morgunov, Maximov-Artemiev, Marus
ka-Spiridonov, Voroșilov, Sokolov, 
Gricisnikov, Beleakov. Și rezerve: An
ders (portar), Selehov, Zaițev (fundași), 
Semioșen, Abramov, Rogov (înaintași).

— j-ați văzut la Sofia cu prilejul 
turneului internațional feroviar pe par
tenerii dv. de joc, fotbaliștii de la Ra
pid. Ce impresie v-au făcut ?

— Una dintre cele mai frumoase. 
Este o echipă puternică, ceea ce, de
sigur, nu ne oprește să fim încrezători 
intr-o revanșă...

★
Primul joc al echipei Lokomotiv din 

cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în țara noastră se desfășoară astăzi 
la Ploiești, în compania unei selecțio
nate divizionare secunde. Antrenorul 
federal C. Braun ne-a furnizat urmă
toarea formație probabilă: Datcu-Popa, 
Nunweiller III, Ivan-Al. Vasile, Kos- 
zka-Pircălab, Țircovnicu, Ene II, A. 
Munteanu, Czako. Rezerve: Uțu, Ca
ricaș, Cîmpeanu, Petru Emil, Hașoti, 
Marcu, Meszaros. In deschidere, lotul 
de tineret întîlnește echipa Prahova 
Ploiești.

Iată formația probabilă a lotului de 
tineret: Andrei-Georgescu, Barbu, Pall- 
Petescu, Pașcanu-Kraus, Năftănăilă, 
Gane, Halagian, Mițaru. Rezerve: Ur- 
ziceanu, Rădulescu, (Știința Buc.), 
Radu, Frățilă, Sasu.

Programul cuplajului de pe stadio
nul Petrolul din Ploiești este urmă
torul: ora 14,45: Prahova-Selecționata 
de tineret; ora 16,30: Lotul B-Lokomo- 
tiv Moscova. Arbitrează brigada plo- 
ieșfenă: C. Denghel, M. Vasiliu și P. 
Malița.

ȘTIRI
»

ANTRENAMENTUL LOTULUI A

Programul jocurilor 
din Capitală

In cadrul pregătirilor pentru meciul 
cu Turcia din luna octombrie, ieri a 
avut loc un antrenament al lotului A. 
Selecționabilîi au avut ca parteneri de 
joc pe fotbaliștii echipei Metalul Bucu
rești. S-au jupat două reprize a 45 
de minute, la’ sfîrșitul cărora s-a în
registrat rezultatul de 4—2 (2—2)
pentru lotul A. Punctele au fost în
scrise de Seredai (3) și Varga (cen
trul înaintaș de la Metalul Reșița), 
un tînăr care promite mult. Pentru 
metalurgiști au marcat Anton și Po
pescu. în prima repriză Iotul A a fo
losit următorul „11": Voinescu —•
Greavu, Motroc, Macri—Jenei, Bone— 
Ivansuc, Constantin, Varga, Seredai, 
Tătarii. După pauză, Dungii. l-a 
schimbat pe Voinescu și Oaidă pe 
Ivansuc. Spre sfîrșitul. partidei Ivan
suc a trecut inter dreapta în locul lui 
Constantin. Selecționabilîi nu an des
fășurat un joc pe măsura posibilită
ților, lssînd impresia că se păstrează 
pentru jocurile de campionat.

• Partida de categorie B, A.S.M.D. 
Satu Mare —■ C.S.M.D. Baia Mare, 
se dispută sîmbătă.

• lntr-un meci amical disputat la 
Oradea, echipa locală Voința a dispus 
de Mureșul Tg. Mureș cu 2—1 (2—0). 
Au marcat: Ifadi și Oldog pentru Vo
ința, Hajdu pentru Mureșul. (I. Ghișa, 
coresp.).

• Lotul de juniori se antrenează as
tăzi pe două terenuri. Dimineața la ora 
10, pe stadionul de la Ghencea, o e- 
chipă a lotului va întîlni formația de 
tineret a C.C.A. După-amiază, la ora 
16.30, pe terenul Victoria (C.A.M.), o 
altă selecționată va primi replica e- 
chipei de categorie B Flacăra roșie.

• Meciul de tineret C.C.A. — Jiul 
Petroșani a fost ămînat, deoarece o 
parte din jucătorii Jiului sînt în 
examene.

• Corvinul Hunedoara — C.S.M. 
Sibiu 4—0 (0—0). Au marcat: Mol
nar, Vatani, Pop și Humelnicu. (Albu 
Voicu, coresp.).

In preajma finalei C. C. E.

Interes deosebit la Leipzig
Declarațiile antrenorului echipei
Finala primei ediții a „Cupei cam

pionilor europeni" la tenis de masă 
trezește un interes deosebit în rîn- 
durile pasionaților sportului cu min
gea de celuloid din R.D. Germană. 
Evoluția sportivilor romîni la Leipzig 
este așteptată cu nerăbdare nu numai 
de localnici ci și de numeroșii vizi
tatori ai Tîrgului Internațional. Pen
tru a pune în temă pe cititorii noștri, 
vom da cîteva aspecte relatate de 
redactorul de specialitate al ziarului 
„Sport-Echo", Ilans Georg Anders:

„In vederea acestei importante în- 
tilniri, jucătorii de la Lokomotiv 
Leipzig s-au pregătit cu multă aten
ție. Lotul german a susținut cîteva 
meciuri de verificare, după care au 
fost desemnați cei trei titulari. Ei 
sint: Siegfried Lemke (21 ani, cam
pion de dublu mixt) este maestru 
al sportului și a participat la cam
pionatele europene de la Zagreb și 
la campionatele mondiale de la Pe
kin (printre invinșii săi mai recenți 
se află cehoslovacul Andreadis), 
Dieter Lauk (24 ani, a luat parte la 
C.M. de la Pekin, al cincilea jucător

gazde
din R.D.G.), Heinz John (25 ani), 
iar ca rezervă figurează Wolfgang 
Vicbig (21 ani) De curind, in ca
drul unui turneu din localitatea Ei
senberg, John a ciștigat Ia Pleuse 
cu 3—1, iar Viebig la Reiman cu 
același scor".

în legătură cu întilnirca de dumi
nică, care va avea loc dimineața în 
sala Institutului Politehnic Feroviar, 
antrenorul formației Lokomotiv, Gun
ther Olschleger, a făcut următoarea 
declarație: „Sîntem foarte fericiți că 
am ajuns în finală. Formația noastră 
a obținut o victorie dificilă in semi
finale la Partizan Belgrad, iar meciul 
cu C.S.M. Cluj va fi și mai greu. 
Aș fi foarte mulțumit ca Lokomotiv 
să se apropie de valoarea oaspeților".

★
Azi dimineață urmează să pără

sească Capitala cu avionul, plecind 
la Leipzig, echipa de tenis de masă 
C.S.M. Cluj. Fac. deplasarea Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobirzan, Adal
bert Rethi; Dorin Giurgiucă. Formația 
este însoțită de antrenorul emerit 
Farkaș Paneth.
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Se cunosc 7 din cele 8 echipe participante 

la turneele finale ale campionatelor de calificare
Cu meciurile desfășurate duminică, 

campionatele de calificare au luat 
sfîrșit în 7 din cele 8 grupe, forma
țiile clasate pe primele locuri, urmind 
să se pregătească în continuare pen
tru a participa la turneele finale pro
gramate între 28 septembrie — 1 oc
tombrie.

Majoritatea formațiilor s-au străduit 
să se prezinte cit mai bine antrenate 
atit pentru a obține rezultate favo
rabile, cît și pentru a face o bună 
propagandă acestei discipline sportive.

Unele echipe au privit însă cu 
superficialitate sau chiar cu neserio
zitate desfășurarea campionatelor de 
calificare, fapt oglindit de altfel și 
în rezultatele obținute. Este cazul 
echipelor feminine S.S.E. Cluj, C.S.M. 
Baia Mare, Știința Cîmpulung Mol
dovenesc și a echipelor masculine Să
nătatea Roșiorii de Vede, Proiectantul 
Pitești, Știința Brăila, care nu s-au 
prezentat nici pe teren propriu (cazul 
S.S.E. Cluj și Științei Cîmpulung 
Moldovenesc), sau au aliniat formații 
incomplete și au jucat fără voință 
pierzînd Ia scoruri astronomice (ca
zul formațiilor C.S.M. Baia Mare, Să

nătatea Roșiorii de Vede și Proiec
tantul Pitești).

Iată acum rezultatele de duminică: 
MASCULIN, seria I : Voința Satu 
Mare — C.S.M. Cluj 69—52, Voința 
Tg. Mureș — Voința Oradea 79—60s 
seria a 11-a: Constructorul Arad — 
Metalul Craiova 46—42, Mureșul Deva 
— Proiectantul Pitești 163—39 III | 
seria a lll-a: A.S.A. Bacău — Țesă
tura Iași 68—55, Știința Brăila — 
A.S.M. Rădăuți 58—57; seria a IV-a: 
Petrolul Ploiești —• Progresul Bucu
rești 48—96, Tractorul Brașov — Fa
rul Constanța 56—51; FEMININ, se
ria 1 : înfrățirea Gheorghieni — Blă
nuri Oradea 31—44, C.S.M. Baia 
Mare — S.S.E. Cluj 20—0 (nepre- 
zentare); seria a ll-a : Știința Timi
șoara — S.S.E. Deva 52—29; seria 
a IV-a: Cetatea Giurgiu — Voința 
București 49—55.

Pentru turneele finale s-au califi-, 
cat: Blănuri Oradea, Știința Timi
șoara, Agronomia lași, Voința Bucu
rești la fete și Voința Tg. Mureș. 
Constructorul Arad, A.S.A. Bacău, la 
băieți. A patra echipă masculină va 
fi cunoscută după desfășurarea ulti
melor două etape.

Sărbătorirea sportivilor 
care ne-au reprezentat la Universiadă

(Urmare din pag. 1)

sportiv pentru grija părintească â 
partidului. Totodată tov. A. Duma și-a 
exprimat convingerea că succesele re
purtate pină acum vor fi un imbold 
pentru o activitate și mai susținută, 
și mai rodnică.

S-a dat apoi citire hotăririi privind 
atribuirea titlurilor de maestru ăl 
sportului înotătoarei Sanda Iordan, 
scrimerei Ana Ene și jucătorului de 
tenis de cimp Ion Țiriac. Din partea 
participanților la Universiadă au rostit

cuvinte de mulțumire proaspăta ma- 
estră a sportului Sanda Iordan, câști
gătoare a medaliei de aur, și maes
trul emerit al sportului Horațiu Nico- 
lau, căpitan al echipei masculine de 
volei, campioană mondială universi
tară.

... S-a încheiat astfel ultimul act al 
Universiadei 1961. Noi examene spor
tive ii așteaptă pe reprezentanții R. P. 
Romine. Sîntem siguri că tineretul 
nostru studios, împreună cu toți spor
tivii țării se vor pregăti să le treacă 
cu același succes deplin, pentru gloria 
sportivă a Patriei.

Sîmbătă 9 septembrie, teren Gloria, 
ra 16,30: Metalul — S.N.M. Con- 
lanța (eat. B). Teren Victoria 
C.A.M.), ora 16,30: -Flacăra,-roșie — 
.S.M. Reșița (cat. B).
Duminică 10 septembrie, stadionul 

23 August", ora 14.45 : C.C.A. — Jiul 
:at. A); ora 16,30: Rapid — Lo- 
omotiv Moscova.
Biletele pentru acest cupla j. s-au pus 

i vînzăre la casele obișnuite.

• Clubul grec A-E.K. (Atena) a 
anunțat pe St. roșu că nu poate disputa 
duminică 10 septembrie meciul pro
gramat la Brașov îri cadrul turneului 
balcanic, deoarece are cițîva jucători 
indisponibili.

• Duminică, toate jocurile vor începe 
la ora 16,30.

o Jocul de campionat Rapid — St. 
roșu, fixat pentru duminică, se va 
disputa Ia 14 septembrie.

DUMINICĂ, UN PROGRAM VARIAT LA PRONOSPORT

Progresul—C.C.A. și Rapid—Steagul roșu 
iu „sferturile de finală" ale Cupei R. P. R.

Aseară, în prezența delegaților echi- 
?lor calificate în etapa sferturilor de 
nală ale Cupei R.P.R., a avut loc 
agerea la sorți a celor patru jocuri, 
i ordine, sorții au decis următoa
re întîlniri :
Voința București — U.T.A,

Știința Timișoara — Arieșul Turda.
Rapid București — St. roșu Bra

șov.
Progresul București — C.C.A.
Data disputării meciurilor n-a fost 

încă fixată. Toate aceste jocuri vor 
avea loc pe terenuri neutre.

In fruntea programului concursului 
Pronosport nr. 37, etapa din 10 sep
tembrie, se situează meciul R. D. Ger
mană — R. P. Ungară, din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial. 
Aceste două reprezentative fac parte 
din grupa a IV-a preliminară, îm
preună cu Olanda. In tur, reprezenta
tiva R. D. Germane a cedat cu 0—2 în 
fața reprezentativei maghiare, care a 
întrecut și echipa Olandei cu 3—0. La 
ora actuală, formația R. P. Ungare e 
prima in clasament cu 4 puncte. E ur
mată de R. D. Germană și Olanda cu 
cite 1 punct. Este deci lesne de pre
supus că formația gazdă, care s-a pre
gătit intens, este hotărîtă să facă un 
meci mare.

In concluzie, o dispută foarte inte
resantă.

Nu mai puțin atractivă se anunță și 
intilnirea dintre Rapid București și

Lokomotiv Moscova. Formația sovie
tică este foarte binecunoscută atit pe 
plan intern cît și internațional. Loko
motiv Moscova are o bogată expe
riență a meciurilor internaționale și a 
întreprins turnee în R. P. Ungară, 
Suedia, R.F.G., Turcia, Brazilia, Ca
nada și alte'țări. A obținut o serie de 
victorii, dintre care trebuie notate ur
mătoarele: asupra lui Scheffield United 
(Anglia) 3—2, Fortuna Dusseldorf 
(R.F.G.) 3—1, Norkoping (Suedia) 3—1. 
Iată, pe scurt, o carte de vizită care 
spune, destule in ceea ce privește ni
velul meciului cu Rapid București.

Așadar, două meciuri de mare a- 
tracție pentru cei care vor completa 
buletinele la concursul Pronosport do 
duminică.

In continuare, nu mai puțin intere
sante se anunță și următoarele trei în-

tilniri din cadrul campionatelor noa
stre. Este vorba de meciurile pe care 
le susțin, în deplasare, Petrolul, Di
namo București și Progresul, cele trei 
formații care nu au suferit nici o în- 
frîngere pină acum, in ediția campio
natului 1961—1962. Care dintre aceste 
echipe va continua seria victoriilor și 
care nu, aceasta urmează s-o decidă 
disputele de la Cluj, Arad și Bacău.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 6 sep

tembrie 1961 au fost extrase din urnă 
următoarele nutVre :

44 3 43 1 19 23

Numere de rezervă : 27 2. 
Fond de premii 444.005 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
șport.



Ne vizitează oaspeți sportivi din Indonezia
La ștrandul Tineretului, pe stadionul «cpuftlicii și pe terenurile Progresul, reprcientativclc

Turneul măscuita de volei de la Praga, 
un veritabil campionat mondial neoficial

studențești ale Indoneziei

Pentru întîia oară capitala _ țării 
noastre primește oaspeți sportivi din 
îndepărtata Iridonezie. Primim vizita 
delegației sportive a studenților indo
nezieni, participant la recentele în
treceri ale Universiadei de la Sofia. 
Au făcut deplasarea 4 înotători, 4 
atleti, 3 tenismani și 2 scrimeri. Aceș
tia vor lua parte la o serie de întîl- 
niri prietenești și antrenamente comu
ne cu tinerii noștri sportivi. întrecerile 
de tenis și scrimă au și început în 
'după amiaza de ieri, iar azi vor lua 
startul și înotătorii.

In rîndul delegației oaspe se află 
cîțiva din cei mai buni tineri sportivi 
ai Indoneziei. înotătorul Ahmed Dim- 
jati este și deținătorul recordului țării 
Ia 100 m liber, cu un timp foarte 
bun: 56,9. Performanța a fost stabili
tă anul trecut. Brasistul Mohamed 
Sukri are la activ o performanță de 
2:44,5 pe 200 m, ceea ce constituie de 
asemenea un record al Indoneziei. Ino- 
tătoarea Oey Lian Nio — singura re
prezentantă feminină a delegației — 
este și ea recordmană a țării cu 1:17,5 
pe 100 m spate, performanță stabilită 
chiar în acest sezon. Mai cităm, din 
rîndul grupului de atleți, pe sprinte
rul J. Gosal — participant la J. O. de 
la Roma — care deține recordul indo
nezian pe 100 m plat cu 10,5. O bună 
carte de vizită prezintă cei trei tenis
mani. Sie Nie Sie este cel mai bun 
junior indonezian, iar Sugiarto și Sie 
Kong Loen dețin în clasamentul țării 
locuri fruntașe.

Iată, desigur, puncte de atracție 
pentru spectatorii bucureșteni care 
urmăresc cu interes evoluția sportivilor 
indonezieni, la prima lor participare 
în țara noastră Ieri, pe terenurile de 
tenis de la Progresul ca și în sala de 
scrimă de la stadionul Republicii, au 
răsunat deseori aplauze adresate oaspe
ților noștri de departe.

Delegația sportivă a Indoneziei este 
condusă de dl. Soewarno, membru al 
Comitetului național olimpic și vicepre
ședintele Federației de volei din a- 
ceastă țară. La sosirea în Capitală, 
d-sa a adresat prin intermediul ziaru
lui nostru următorul salut pentru spor
tivii romîni:

„Sintem deosebit de fericiți pentru 
faptul că avem prilejul de a vizita Ro- 
mînia și de a susține intilniri cu ti
nerii sportivi romini, intilniri care de
sigur vor contribui la promovarea re
lațiilor prietenești dintre țările noas
tre. Totodată, imi exprim speranța că 
vom avea prilejul de a primi pe spor
tivii romini ca oaspeți in Indonezia".

Sportivii indonezieni rămîn la Bucu
rești pînă la sfîrșitul săptămînii, după 
care se îndreaptă către Belgrad și A- 
tena unde vor susține noi întîlniri, în 
drum spre țară.

RD. V.

Miercuri după-amiază, paralel cu 
întrecerile campionatelor republicane 
individuale, pe două terenuri de la 
Progresul a început întîlnirea de te
nis (sistem Cupa Davis) dintre se
lecționata Bucureștiului și selecționata 
universitară a Indoneziei. După prima 
zi, jucătorii romîni conduc cu scorul 
de 2-0. Mărmureanu l-a învins în cinci 
seturi pe Sugiarto cu 4-6, 6-1, 6-3, 4-6, 
6-3, după o partidă echilibrată.

In cealaltă întîlnire, Tiriac a cîști- 
gat ușor la Sie Nie Sie (6-3, 6-2, 6-1), 
dominîndu-și adversarul printr-o gamă 
variată de lovituri, cu un accent deo
sebit pe ofensivă încă de la prima 
minge.

întrecerea dintre cele două selec
ționate continuă azi de la ora 15,30 
cind va avea loc partida de dublu 
Țiriac, Mărmureanu—Sugiarto, Sie 
Kong Loen. In afara întîlnirii inter- 
selecționate se va disputa, tot 
azi după amiază, și meciul dintre 
Boaghe și Sie Nie Sie.

Mîine de la ora 15,30 se vor des
fășura ultimele două simpiuri : Țiriac— 
Sugiarto și Mărmureanu — Sie Nie 
Sie.

LA NATAȚIE Șl ATLETISM...

Azi la ștrandul Tineretului (ora 17) 
se desfășoară întrecerile de natație cu 
participarea înotătorilor indonezieni. 
Oaspeții vor primi replica unor îno
tători fruntași din Capitală. La a- 
ceeași oră, pe stadionul Republicii, 
atleții indonezieni vor participa la un

susțin intilniri prietenești cu selecționatele Capitalei

Mărmureanu (R.P.R.) dă mina cu 
înaintea

întrecerile sportivilor 
indonezieni și romîni

LA TENIS...

adversarul său Sugiarto (Indonezia) 
jocului.

Foto : T. Roibu

concurs, urmat de un antrenament co
mun împreună cu o selecționată de 
tineret a Capitalei.

Cifre și date din sportul bulgar
• In anii care au tre

cut de la eliberarea Bul
gariei de sub jugul fas
cist. mișcarea sportivă a 
cunoscut în această țară 
o continuă dezvoltare. Nu
mărul celor care practică 
astăzi în mod organizat 
sportul este de 10 ori mai 
mare în comparație cu 
perioada dinainte de 9 
septembrie 1944.

• Cea de a treia Spar- 
tachiadă sătească bulgară 
a angrenat un mare nu
măr de tineri și tinere 
la practicarea sportului: 
în toate etapele întrecerii 
au concurat aproape 450 
de mii de iubitori ai 
sportului.

• R.P. Bulgaria s-a
impus pe arena europea
nă îndeosebi prin succe
sele pe care le-au obținut 
baschetbaliștii : echipa
masculină a cîștigat în 
anul 1958 campionatul european, iar 
în anul 1960 formația feminină de 
baschet a R.P. Bulgaria s-a clasat 
pe locul secund la campionatele eu
ropene; în acest an echipa masculină 
a cîșfigat medaliile de bronz la „eu
ropenele" de la Belgrad.

Reveniți luni dimineață în Capitală, 
jucătorii din reprezentativa masculină 
studențească de volei a R.P. Romine 
care a cucerit la Sofia titlul de cam
pioană mondială universitară, vor a- 
vea puține zile libere. Aceasta pentru 
că mulți dintre ei fac parte din echipa 
reprezentativă a R.P. Romîne care 
pleacă în această dimineață la Praga. 
Acolo o așteaptă un turneu de volei 
foarte dificil, organizat cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de Ia înființarea 
federației de volei din Cehoslovacia. 
Participarea deosebit de valoroasă în 
turneul masculin face ca el să fie 
în mare măsură o reeditare a între
cerilor finale ale campionatului mon
dial disputat anul trecut în Brazilia. 
Vor fi prezente la start echipa Uni
unii Sovietice, campioană mondială, 
formația țării gazdă clasată pe locul 
doi, R.P. Romînă — locul trei, R.P. 
Polonă — locul patru, R.P. Ungară 
— locul șase, Japonia — locul opt, 
echipa R.P. Bulgaria și formația se
cundă a R.S. Cehoslovace.

în legătură cu acest turneu ca și 
cu întrecerile de volei din cadrul 
Universiadei, am cerut părerea mae
strului emerit al sportului Ștefan Ro
man, unul dintre antrenorii echipei 
noastre: „Intrucit mulți dintre cei 
care vor reprezenta voleiul nostru 
masculin la Praga au jucat și la 
Sofia, se poate spune că turneul stu
dențesc de la care tocmai am sosit, 
a constituit o foarte bună verificare

In fotografie, Kiril Vodenicearov, unul dintre cei 
mai buni parașutiști sportivi din R. P. Bulgaria

® Importante succese au obținut 
în anii din urmă luptătorii bulgari. 
Dimităr Dobrev a cucerit medalia 
olimpică de aur la întrecerile din ca
pitala Italiei, in anul 1960, iar Hristo 
Bimbarov, Nikola Zalev și Șt. Kolev 
— medalii de argint. 

a echipei noastre. Sînt fericit că am 
obținut medalia de aur, dar în cele 
citeva zile pînă la plecare (n.r. con
vorbirea a avut loc luni) va trebui 
să punem la punct unele deficiențe 
ieșite la iveală cu acest prilej, fn 
ceea ce privește componența echipei, 
ea va suferi modificări pentru Praga, 
intrucit Fieraru și Pavel nu vor pu
tea face deplasarea fiind reținuți de 
examene. Cit despre turneul de la 
Praga, poate rivaliza ca valoare cu 
un campionat mondial".

Organizatorii au stabilit compo
nența celor două serii masculine. 
Echipa noastră face parte din seria 
I, împreună cu reprezentativele Uni
unii Sovietice, R.P. Ungare și R.S. 
Cehoslovace (B). Din seria a H-a 
fac parte R.S. Cehoslovacă (A), R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria și Japonia. 
Primele două clasate din fiecare se
rie vor lua parte la turneul pentru 
locurile 1—4, iar celelalte se vor 
întrece pentru locurile 5—8. Paralel 
are loc un turneu feminin la care 
participă: R P. Bulgaria, Japonia, R.P. 
Polonă, R.D. Germană, R.S. Ceho
slovacă (A), R.S. Cehoslovacă (ju
nioare). Jocurile vor începe în^-ma 
de 8 și se vor încheia la 13 sep
tembrie.

Noi recorduri europene 
stabilite de înotători sovietici
• Cu prilejul campionatelor de na

tație ale U.R.S.S., care au avut loc în 
orașul Lvov, Leonid Barbier a stabilit 
un nou record al Europei in proba de 
200 m spate cu timpul de 2:16,5. Ve
chiul record era deținut de Wagner 
(R.D. Germană) cu 2:18,0.

• Leonid Kolesnikov a stabilit un 
nou record european in proba de 200 
m bras cu 2:35,6. Vechiul record era 
de 2:37,3 și aparținea aceluiași sportiv.

FOTBAL PE GLOB
• Intr-un meci contînd pentru „Cu

pa campionilor europeni" la fotbal, la 
Monaco echipa Glasgow Rangers a 
dispus cu scorul de 3-2 (2-0) de trJf 
pa Monaco.

Aseară s-au mai disputat înlîlnirile: 
Vasas Budapesta — Real Madrid 
0—2 (0—2) ; Ț.D.N.A. Sofia — Du- 
kla Praga 4—4 (1—2).

• La Lisabona s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echipele' 
Benfica Lisabona, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni" și Penarol Mon-, 
tevideo, cîștigătoarea „Cupei Americii 
de Sud". Jocul a luat sfîrșit cu scorul 
de 1-0 (0-0) în favoarea echipei gaz
dă. Returul acestui meci se va disputa 
la 17 septembrie la Montevideo. .

CE ESTE PORTARUL? Este, după 
cum se știe, ultimul stîlp al echipei. 
Dar, portarul de fotbal, asemenea unui 
miner, nu are dreptul să greșească. Și 
totuși, el este om și nimic din ceea ce 
este omenesc nu-i este străin. Deci și 
greșelile.

Singura greșeală pe care totuși nu 
trebuie să o săvîrșească niciodată un 
portar este aceea de a nimeri cu totul 
întîmplător pe terenul de fotbal. Nn 
știu, există, probabil, și portari care au 
ajuns în... poartă după proverbul „pof
ta vine minei nd”; n-au reușit în alte 
po-sturi și atunci s-au mulțumit și cu... 
poarta Eu. insă după cile îmi amintesc, 
chiar de la început am dorit cu orice 
preț să joc în poaită. Am vrut să devin 
portar și rni-am realizat visul.

CE ESTE PULSUL? Nu m-am îndoit 
niciodată că primul cosmonaut va fi 
un cetățean al Uniunii Sovietice Recu
nosc însă'că în suflet îmi încolțise spe
ranța că primul cosmonaut va fi un fost 
portar de fotbal. De ce ? Pentru sim- 
'piui motiv că cosmonautul trebuie să 
fie un om cu nervi de fier.

înainte de joc putsul portarului tre
buie să fie de 64 bătăi pe minut Nici 
o bătaie mai mult. Pulsul portarului 
este însuși pulsul întregii echipe. Para- 
frazînd aceste cuvinte, pot spune că de 
calmul portarului depinde însuși suc
cesul echipei.

Si totuși, noi portarii avem emoții. 
Sîntem insă obligați să ne ascundem ne
liniștea — atît față de adversari cit și 
față de colegii de echipă. Și cum cal
mul. sîngele rece, nu sînt daruri ale na
turii. ci un element al jocului portarului, 
ca și prinderea mingii de pildă, atunci 
și acestea se realizează în cadrul an
trenamentelor Fiecare portar are mijloa
cele sale de luptă împotriva emotivității. *
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Despre jocul portarului de fotbal
o rețetă general valabilă nu există. To
tuși, dintre toate mijloacele cel mai e- 
ficace este încrederea absolută în posi
bilitățile tale.

CE ESTE ATLETISMUL? Mi se spune 
uneori că am devenit portar fiindcă sînt 
înalt. Da, e bine cînd portarul este înalt. 
Dar aceasta nu înseamnă totul Portarul 
trebuie să fie în plus și atlet. Aceasta 
înseamnă că el trebuie să alerge tot 
atît de bine ca oricare dintre înaintași, 
să sară mai bine decît toți apărătorii 
și să fie la fel de rezistent ca și mij
locașii Portarul acumulează în el for
ță, agilitate, viteză, elasticitate — cali
tăți caracteristice fiecărui jucător. In 
afară de aceasta, portarul trebuie să po
sede încă o sumedenie de alte calități, 
specifice portarului: o perfectă coordo
nare, aprecierea fără greșeală a situa
ției date, tenacitate. Se înțelege de la 
sine că această pregătire multilaterală 
solicită un fizic atletic, care se reali
zează numai prinlr-un antrenament zil
nic, sistematic. De asemenea, portarul 
trebuie să folosească deseori în pregă
tirea sa nu numai mingea de fotbal, ci 
și halterele, coarda de sărit, mingea de 
cauciuc Se întîmplă uneori ca în tim
pul antrenamentelor portarii să alerge 
undeva în spatele grupului de fotbaliști 
care se pregătesc, pentru motivul că el, 
chipurile, nu are pentru ce să alerge 
deoarece în poartă stă! Convingerea mea 
sinceră este aceea că locul unui portar 
care se respectă este în fruntea pluto
nului. că el este obligat să se antrene
ze mai intensiv decît oricare dintre ju
cători.

Portarul nu poate să practice numai
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fotbalul. Oricare disciplină sportivă pe 
care o practică în plus pe tîngă „spe
cialitatea” sa de bază îi aduce numai 
foloase, îl ajută să devină un adevă
rat atlet.

CE ESTE ECONOMIA ? Portarii buni 
joacă întotdeauna economicos. Simpli
tatea lor are adeseori tangență cu arta. 
Nici o săritură de efect dintr-un colț 
în altul al porții, nici, o cădere acro
batică nu sînt apreciate atît de mult ca 
un simplu pas lateral sigur, pasul cu 
ajutorul căruia portarul purează sigur 
o lovitură sau prinde o minge dificilă.

Nu știu cum gîndesc alții, dar eu so
cotesc că e bun acel portar care joacă 
simplu și sigur. Acestea nu sînt doar 
cuvinte, ci o cerință a vieții — portarul 
trebuie să se arunce cit mai puțin. Căci 
în timp ce te ridici, situația se poate 
schimba, iar în cădere nu poți întot
deauna fi sigur că blochezi sau prinzi 
mingea.

O asemenea economie în jocul por
tarului începe de la antrenamente. In 
timp ce colegii de echipă își reglează 
tirul la poartă trebuie să-ți exersezi 
acele procedee și mijloace care în meci 
îți vor da posibilitatea să joci în viteză, 
simplu și sigur. Aceasta nu înseamnă 
însă că portarul trebuie să facă eco
nomie la aruncări și căderi. Esențialul 

e ca el să nu uite niciodată că lucrul 
cel nuii important este securitatea porții, 
și nu mijloacele prin care se realizează 
aceasta.

CE ESTE RISCUL? Riscul este ele
mentul de pe urma căruia am avut cel 
mai mult de suferit. îmi amintesc cum 
— începi nd să experimentez ieșirile din 
poartă, cînd nu dispuneam încă de su
ficiente elemente tehnice și nu aveam 
experiență — riscam adeseori, punînd 
echipa în dificultate. Și totuși, am jucat 
și voi continua să joc la risc. Numai că 
în prezent riscul meu este bine funda
mentat. El nu este doar un mijloc de 
a mă remarca, ci dorința de a juca bine 
și cu folos pentru echipă. Fără îndoială, 
pentru aceasta trebuie să cunoști tac
tica și particularitățile de stil ale ad
versarului. Mai există și o altă latură 
a acestui stil de joc. Ieșirea riscantă 
din poartă creează întotdeauna o fază 
palpitantă, dar în aceasta constă una 
din frumusețile sportului.

Riscul fundamentat este bun și prin 
faptul că el dezleagă mîinile portarului, 
îi dă posibilitatea să aibă inițiativă în 
joc — care este de asemenea un factor 
nu de mică însemnătate în apărarea cu 
succes a porții. Munca de •creație este, 
de neconceput fără risc. Dar în spatele 
riscului trebuie să stea gîndirea cum
pătată, calmul, studierea fazelor de joc 
și, se înțelege, o muncă sîrguincioasă 
la antrenamente.

CE ESTE ETICA ? Fostul de portar 
este periculos. Aceasta nu înseamnă to
tuși că portarul trebuie să fie fricos. 
Ce atitudine trebuie să aibă portarul 
față de accidente ? Natural, el trebuie 

să le. evite. Un jucător lipsit de tehni
că accidentează mai repede pe portar, 
chiar fără intenție, tot așa cum un por
tar lipsit de o pregătire tehnică cores
punzătoare nu-și poale apăra integrita
tea proprie fără a pune în pericol ad
versarul direct.

Jucătorii, fie că e vorba de portari 
sau de înaintași, se respectă unii pe 
alții. Prin aceasta se manifestă munca 
de educație ce se desfășoară cu fotba
liștii în cadrul echipei. Cei mai buni 
înaintași ai noștri nu și-au permis nicio
dată și nu-și permit ca prin jocul lor 
să pună în pericol portarul și invers. 
Un exemplu strălucit în această direc
ție a fost Feodotov. In prezent joacă la 
fel Valentin Ivanov și Mamedov.

CE ESTE ENTUZIASMUL ? întot
deauna am văzut în sport nu numai se
cunde, grame, metri. Apreciez cel mai 
mult ceea ce se numește .,cea de a 4-a 
măsură”: voința nestrămutată pentru 
victorie, dorința de a juca, nu de a sta 
pe teren 90 de minute.

Și încă ceva: întotdeauna este mult 
mai plăcut să evoluezi împotriva unor 
atacanți periculoși, chiar dacă ei îți dau 
de furcă peste, măsură. împotriva unor 
înaintași, puternici nu poți să joci stînd 
cu mîinile în șold. In asemenea meciuri 
trebuie să te întrebuințezi la maximum, 
să joci cu avînt. cu însuflețire. Astfel, 
mă determină să acționez Valentin Iva
nov, Ponedelnik, Gusarov, Sokolov, 
Kanevski, Metreveli. Iar de peste ho
tare — Kopa, Fontaine, Piantoni, Pelc, 
Vava, Kevan, Smith.

Dar pentru ca să joci cu însuflețire, 
cu entuziasm, trebuie să iubești sportul, 
fotbalul, locul tău în poartă.
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