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Ieri dimineața s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Budapesta, delega
ția Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului 
Republicii Populare Romine care, la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar și 
a Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, a făcut o 
de prietenie în R.P. Ungară.

Delegația a fost alcătuită din 
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej,
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat, conducătorul 
delegației, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnăraș și Alexandru 
Moghioroș, 
al C.C. al 
Consiliului 
Birlădeanu,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul

vizită

tova- 
prim-

membri ai Biroului Politic 
P.M.R., vicepreședinți ai 
de Miniștri, Alexandru 

membru al C.C. al P.M.R.,

l\/fl ,ne după amiază cea 
Ari- sportivă

Afacerilor Externe. Din delegație a 
făcut parte de asemenea tov. Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al I'.M.R., 
ambasadorul R.P. Romine la Buda
pesta.

împreună cu delegația a sosit, de 
asemenea, Bela Nemety, ambasadorul 
R.P. Ungare la București.

La sosire în gara Băneasa, membrii 
delegației au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, de membri al 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, activiști de partid și 
de stat, conducători ai 
obștești.

Au fost' de față șefi 
diplomatice acreditați
membri ai Ambasadei R.P. Ungare și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Un grup de pionieri au oferit mem
brilor delegației buchete de flori.

(Agerpres)

organizațiilor

ai misiunilor 
la București,

Mâine Ia Leipzig

Finala C.C.E. la tenis de masă
Lohomotlv Leipzig-c. S. M. Cluj

mai mare bază 
■1T-L sportivă din țara noastră, stadionul 
„23 August" din Capitală, va găzdui festi
vitatea de deschidere a celei de a X-a e- 
diții — jubiliare — a ,,Turului ciclist 
al R.P. Romîne". Devenită tradițională, 
cea mai importantă competiție a spor
tului nostru cu pedale reunește anul 
acesta la start alergători cu renume in 
arena internațională. Alături de reprezen
tativa de ciclism a R.P. Romîne — care 
s-a impus în ultimul timp ca una dintre 
cele mai puternice din lume — vor lua 
startul formații redutabile din R.D. Ger
mană. R.P.F. Iugoslavia și Danemarca. 
De asemenea vor participa cele mai bune 
echipe de club din țara noastră, care 
au în componența lor alergători fruntași, 
verificați în competiții internaționale de 
amploare.

Turul ciclist al R.P. Romîne” va con
stitui o adevărată sărbătoare sportivă. 
Cu întimplările sale inedite care dau atîta 
farmec unei competiții cicliste, cu „eroii" 
săi — descriși pe larg de cronicari — el

va stîrni atenția și interesul iubitorilor 
sportului timp de două săptămîni. In a- 
ceasta vreme alergătorii vor străbate 
o parte dintre cele mai frumoase regiuni 
ale țării, vor trece prin valea Prahovei, 
prin cetatea de foc a Hunedoarei prin 
Timișoara — orașul grădinilor, pe me
leagurile înfloritoare ale Sucevei, vor 
parcurge drumuri de munte și de șes 
trecînd prin zeci și zeci de orașe și sate, 
făcînd o bună propagandă mișcării noas
tre sportive.

Caravana ciclistu a celei de a X-a e- 
difii —• jubilare — a „Turului ciclist 
al R.P. Romîne“ va străbate un adevă
rat culoar viu format pe șosele, prin 
orașe și sate, de zecile de mii de oa
meni ai muncii care îi vor întîmpina pe 
cicliști. Iubitorii sportului cu pedale ii 
vor aștepta pe alergători cu nerăbdare, 
cu dragoste, îi vor aplauda pentru per
formanțele obținute, pentru comportarea 
lor curajoasă. Și fără îndoială, alergă- , 
torii se vor strădui să răsplătească entu- ,

xiasmul publicului nostru sportiv cu per
formante remarcabile.

VRAM SUCCES DEPLIN TUTUROR 
PARTICIPANȚILOR LA CEA DE A 
X-A EDIȚIE — JUBILIARA — A „TU
RULUI CICLIST AL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE"!

Prima ediție a „Cupei campionilor 
europeni", competiție deschisă celor 
mai bune formații masculine de club 
de pe continent, își consumă mîine la 
Leipzig, ultimul act: finala. Se întîl
nesc campioanele R.D. Germane, Lo
komotiv Leipzig și R.P. Romîne, 
C.S.M. Cluj. In vederea acestei între
ceri decisive, jucătorii ambelor echipe 
au făcut pregătiri intense. In partida

de mîine, se va juca după sistemul 
„Cupei Swaythling?‘ de la campiona
tele mondiale, adică formații de cite 
trei jucători, învingătoare ieșind echipa 
care cîștigă cinci din totalul celor 
nouă meciuri individuale.

Loturile din care vor fi selecționați 
cei șase jucători sînt următoarele: 
C.S.M. Cluj (Negulescu, Cobîrzan, 
Rethi, Giurgiucă), Lokomotiv Leipzig 
(Lemke, John, Lauk, Viebig). Pentru 
întîlnirea de duminică, cei patru ju-

~ <c,ători romîni au ajuns de vineri la 
Leipzig și noi împreună cu toți pa- 
sîonații sportului din R.P. Romînă le 
dorim succes deplin în întrecerea de 
mîine.

Turneul internațional de box

O victorie de prestigiu — 
gală reușităo

Di iui iii o București; 4 medalii de aur și prima în clasament
Joi, pe o vreme cum nu se putea 

mai bună, peste 10.000 de iubitori ai 
boxului au luat loc în jurul ringului 
de la stadionul „Dinamo", care și-a 
cîștigat un binemeritat renume de 
gazda vrednică a galelor de box. După 
ultimul sunet de gong, spectatorii

Joi, pe o vreme cum

SPORTUL Șl MUZICA RIN TOTDEAUNA PRIETENI!
Ancheta ziarului nostru printre participan^ii la Festivalul
------------------- international „George Enescu0-------------------

In năzuința lor de a făuri un om mai 
bun, sportul și muzica fac adesea drum 
împreună. Două domenii de cultură 
deosebite se întîlnesc în urmărirea a- 
ccluiași nobil ideal. încă din vremuri 
străvechi muzica a fost totdeauna a- 
proapc de manifestările de sport și se 
spune că în antica Eladă, la Olimpia
dele închinate lui Apollo zeul tuturor 
artelor, discobolul își arăta măiestria 
în sunetele unor cîntece de flaut. în
trecerile atleților din stadiu erau urmate 
de cele ale poeților și cîntăreților.

Afinitatea aceasta s-a păstrat pînă în 
zilele noastre, a căpătat chiar amploare.

Muzica ajută pe sportiv în a-și dovedi 
iscusința, iar patinajul artistic și gim
nastica, de pildă, sînt de neconceput 
fără ritmul melodiei. Nu putem uita că 
excelenta noastră gimnastă Elena Leuș- 
tean a obținut medalii la Olimpiadă și 
Ia campionatele mondiale evoluînd în 
acordurile nemuritoarei Rapsodii a lui 
George Enescu. La Melbourne, s-a pe
trecut un caz rar în istoria gimnasticii : 
exercițiul Elenei Leuștean a fost bisat... 
Desigur, pentru măiestria execuției, dar 
și pentru frumusețea melodiei.

In aceste zile, muzica lui Enescu ră

sună din nou în marile săli de concert 
ale Capitalei. Personalități de seamă 
ale vieții muzicale din întreaga lume, 
alături de tineri soliști, participant la 
concursuri, și-au dat întîlnirc la Bucu
rești, pentru a cinsti memoria marelui 
artist. Al II-lea Festival internațional 
,,George Enescu" și-a deschis porțile.

Ne-am gîndit să folosim acest prilej 
pentru a pune mai multor participant 
la Festival aceeași întrebare :

—CONSIDERAȚI CĂ SPORTUL POA-

(Continuare în pag. a 2-a)

s-au îndreptat spre case încercînd un 
sentiment de dublă satisfacție: pe
trecuseră o seară minunată la sportul 
preferat șl asistaseră la victoria me
ritată a echipei bucureștene Dinamo, 
care, la capătul unui turneu greu, cîș- 
tigase 4 medalii de aur și primul loc 
în clasament.

Ne vom îngădui o... derogare de la 
obicei, începînd nu cu meciul primei 
categorii, ci cu cel al lui Mihalik. 
Sîntem convinși că vom fi în asenti
mentul spectatorilor, atribuind acestui 
meci nu numai calificativul de cel mai 
bun al întregului turneu, dar și de 
cel mai spectaculos din ultimii ani.

Iubitorii boxului cunosc expresia 
,s-a trezit din pumn". E vorba, de 

situație 
revină 
revine, 
se pe-

obicei,, de un b_.xer care, în 
de „groggy" se întîmplă să-și 
dintr-o lovitură. De revenit își 
dar ’ să cîștige și victoria, asta
trece destul de rar. Ei bine, Mihalik, 
trimis la podea în primul minut de 
croșeul puternic de stingă al lui Lem
pio (Dynamo Berlin) și-a revenit ime-

MIRCEA COSTEA

LA 8 OCTOMBRIE

R. P. Romînă—Turcia
ia fotbal

Intîlnirea internațională de fotbal 
R.P. Romînă—Turcia se va disputa 
la 8 octombrie la București. In aceeași 
zi, la Istanbul, se vor întîlni repre
zentativele secunde.

In numărul de azi

Tot mai sus 
gloria sportivă 

a patriei

O pagină de
FOTBAL

Magazin sportiv

LOTUL B A JUCAT BINE ÎN REPRIZA A DOUA 
Și A ÎNVINS CU 4-1 (0-1) PE LOKOMOTIV MOSCOVA

•— Fotbaliștii sovietici susțin miine pe stadionul „23 August” 
meciul revanșă cu Rapid —

DANUTA KOLOD7.I EJSKA 
(R. P. Polonă)

Conducînd cu 1—0 la pauză, prin 
punctul înscris de Abramov în min. 43, 
fotbaliștii de la Lokomotiv nu s-au mai 
așteptat la o asemenea răsturnare de 
rezultat.

Să fim drepți, nici noi și nici publi
cul nu împărtășeam opinii mult diferite 
de cele ale oaspeților. Și aceasta nu 
pentru că selecționabilii lotului B n-ar 
fi corespuns în această primă parte a 
jocului. Dimpotrivă, ei s-au arătat cel 
puțin egali cu adversarii lor în jocul 
de mijloc, au declanșat mai multe a- 
tacuri la poarta excelentului Poleakov, 
dar „ceva" nu mergea și aceasta ofe

rea atîta încredere în tabăra oaspeți
lor. Nu mergea Ene II și, dintr-o in
suficientă colaborare, nici colegii lui 
de linie de pe partea stîngă, A. Mun- 
teanu și Czako. Avînd o aripă... frîntă, 
compartimentului ofensiv i-a lipsit echi
librul și, deci, și varietatea în acțiuni 
care să surprindă apărarea adversă.

Modificările survenite la repriză în 
linia de atac se impuneau și, după

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 5-a)

(Continuare in pag. a 4-a)

Meciul dintre I. Mihalik și Lempio a ridicat in picioare miile de specta
tori. In fotografie ciștigătorul, Mihalik, in momentul cind plasează adversa

rului său un upercut la stomac
Foto; P. Romoșan
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La Galoica-Bitciirești, în centrul discuțiilor
FI DE FOLOS MUZICIANULUI 
DESÂUlRȘIKEA ARTEI SALE?

Facem loc mai Jos primelor răspun
suri primite în cadrul anchetei noastre.

roniînești George Encs-cu, majoritatea 
participanților sînt foarte tineri. Aș 
vrea să le spun să nu «colească stadio
nul!”

RAMON SANTANA CARDENAS 
(Cuba)

problema organizatorică și cea a cotizațiilor
DANUTA KOLODZÎEJSKA

(R.P. Polonă)

Dragostea față de sport a muncito
rilor de la fabrica de medicamente „Ga- 
lenica" se poate vedea chiar cînd pă
șești în incinta întreprinderii din Bu
levardul Ilie Pintilie din București. 
Un teren de volei cu plasa întinsă 
deasupra te îmbie parcă să faci un 
set. Dar nu ai timp de așa ceva. Este 
mai interesant să asiști la adunarea 
generală pentru alegerea organelor lo
cale ale U.C.F.S. ce are loc în clubul 
întreprinderii. Darea de seamă a ară
tat aspectele pozitive și negative ale 
activității sportive depuse pină acum. 
De un rea] succes se bucură gimnas
tica in producție, care este practicată 
de un număr de peste 160 de salariați. 
La tenis de masă, popice, șah și într-o 
mai mică măsură la volei, s-au des
fășurat numeroase competiții. Turis
mul de mase a reușit să angreneze 
peste 200 de participant în cele două 
excursii efectuate în ultima vreme. Da
rea de seamă a relevat faptul că deși 
asociația sportivă nu are un nutnăr 
mare de membri, numai 70, ea dis
pune totuși de baze și mat. riale spor
tive suficiente pentru o activitate de 
mase: un teren de volei, o pistă de 
popice, o masă de tenis, mese și gar
nituri de șah precum și echiț ament ne
cesar pentru velei și pentru activita
tea turistică.

Cu prilejul discuțiilor purtate de 
participant — mult mai critice și au
tocritice decit darea de seamă care 
a menajat „activitatea" vechiului con
siliu — au reieșit insă o serie de lip
suri care nu au permis acestei asociații 
sportive să progreseze în limita posi
bilităților. Deși întreprinderea numără 
peste 600 de salariați numărul mem
brilor U.C.F.S. înscriși in asociație' 
este foarte mic. Tov. Alexandru Foriș
— mecanic — a arătat că consiliul a- 
sociației nu prea a depus eforturi pen 
tru angrenarea tinerilor în cadrul di
feritelor competiții sportive. De aci 
neînscrierea lor in asociație, ceea ce se 
reflectă în numărul membrilor U.C.F.S. 
înscris, prea mic, față de totalul oa
menilor muncii din întreprindere. Chiar 
la adunarea noastră — a continuat el
— tineretul este prea puțin reprezentat 
Nu este admisibil, astăzi cînd partidul 
și guvernul nostru ne creează largi po
sibilități de a ne petrece in mod plă-

X „Deși bagheta dirijorului este ușoară 
nostru liber, ca noi^-ca un fulg, trebuie forță și rezistență 

fizică pentru a o mînui ore în șir. In ac
tivitatea dirijorală cred că dc un însem
nat ajutor îmi este faptul că în anii 
școlii am fost o bună gimnastă. Tre
buie să precizez că am participat nu nu
mai la concursuri internaționale de mu
zică, ci și la cele de sport... Am făcut 

continuă și bine organizată nu putemȚscră,iri <1T la Stockholm, dedicate 
memoriei profesorului Ling, fondatorul 
gimnasticii suedeze. De altfel, nu-i lip- 

. -^-sit de interes amănuntul că la cursurile
nizatorică. dirijorului Igor Markevitch, pe care

Participînd la discuții tov. Victoria + le-am urmat în 1956 la Salzburg, aveam 
Teișanu - care a îndeplinit sarcinaXfM program ore de educație fizică. Nici 
de financiar în vechiul consiliu al aso-y^.a.<; fi putut reuși fără ajutorul spor- 
ciației sportive — a arătat că ea a fostî tului... Iată, de pildă, prima simfonie a 
ioarte aglomerată și nu a reușit șăy/uj Brahms, pe care o voi dirija la 
încaseze cotizațiile la timpul cuvenit.TconeerZele Festivalului, durează aproape 
Intervențiile ce S-au produs imediat,!o orăț Frumusețea Și profunzimea 
după ce tovarășa a spus cele de maiȚ muzicii nu poate fi redată adesea decit 
sus, au arătat că principala vină inl,.u prctui unu! pfort considerabil. Tre- 
această privință a avut-o mai ales con-f (,ut-c să coildiție fizică...- 
silittl asociației sportive. Reținem cele 
spuse de tov. Alexandru Foriș, care ni 
s-au părut mai semnificative : „Nimeni 
nu s-a interesat de încasarea cotiza
ției. Să ridice mina, din cei prezenți. 
cel care a venit să-mi ceară cotizația și 
eu n-am vrut să o achit!“

Tov. Ana Nedclcu, secretara organ'-; 
zației U.T.M., a spus că sînt prea, 
puține fete angrenate in activitatea' 
sportivă. Intre comitetul U.T.M. și a-; 
sociația sportivă va trebui să existe 
o și mai strinsă colaborare pe plan or-; 
ganizatoric, mai ales în organizarea 
diferitelor competiții

cut și util timpul 
să stăm indiferenți față de această pro
blemă. Iată de unde decurge și cea 
de a doua lipsă a vechiului consiliu. 
Baza materială nu s-a putut dezvolta 
in mod satisfăcător din cauza neînca- 
sării cotizațiilor decit intr-o proporției 
de 6 la sută. Dacă nu atragem pe to- __ . .................. ....
vatății noștri intr-o activitate sportivă,ț parte din echipa Poloniei la tradiționa- 

obține succese nici in ceea ce privește 
echipele noastre reprezentative ale în
treprinderii", dar nici in munca orga-

ION VO!CU (R.P. Romînă)

„Pentru un cîntăreț de operă, o bună 
respirație este la fel de importantă ca 
și pentru un... fotbalist. Nici unul, nici 
celălalt nu are voie 
Iată de ce, personal 
tica și halterele, ceea 
dezvoltarea capacității 
semenea, joc baschet
Aș vrea să adaug că la noi în Cuba, 
odată cu victoria Revoluției, activita-. 
tea sportivă cunoaște o amploare de 
mase în rîndurile tineretului. Sportul 
este prietenul nostru, nu numai pentru 
că oțele.ște trupul, dar și pentru că în-, 
tărește voința, te ajută să birui greu
tățile. Ii sînt recunoscător fiindcă m-ă

să se sufoce... 
practic gimnas- 
ce îmi ajută la 
toracice. De a-, 

și basebal, înot.

LEONID KOGAN (U.R.S.S.)

„Sportul este un lucru important 
util... Aș recomanda violoniștilor o se
rie întreagă de sporturi care pot să le 

• ..... _ fie de folos, pentru păstrarea unei bune
diferitelor competiții care vor aveaî sgn2tăți și a unei limpezimi de spirit, 
ca scop aii£icnarea tinerilor din in’4-absolut necesare creației și interpretării 

Bineînțeles, sporturi și sporturi...

Și

„V orbesc vechi admirator
sportului. Ba chiar ca practicant... . 
into de a urca pe scena Ateneului, 
rupt multe mingi pe fostele maidane ale 
liucureștiului, acolo unde se văd astăzi 
siluetele zvelte ale noilor clădiri. Acum, 
am predat ștafeta fiului meu Mădălin, 
care la 9 ani este încă mult mai pasionat 
de minge decit de vioară. Ceea cc, deo
camdată, nu mă supară,.. Mai mult 
cliiar, dimineața facem împreună gimnas
tică. Este bine ciad un artist iși începe 
ziua <le muncă prin exerciții de învio
rare. De ce ar fi muzicienii... excepții?1*

ajutat să trec emoțiile debutului in ma
rele concurs la care particip aci, ut 
frumoasa capitală a Romîniei".

treprindere.
In concluzie, adunarea generală pen-' 

tru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. la fabrica de medicamente 
„Galenica" — prin seriosul sprijin dat 
de participant — a prilejuit o serioasă 
analiză în spirit critic și autocritic a 
activității depuse pînă acum. Principala 
lipsă — cea pe tărîm organizatoric — 
neangrenarea unui număr mare de 
muncitori ai întreprinderii in activita
tea sportivă și de aici și neîncasarea 
in mod satisfăcător a cotizațiilor, va 
trebui să constituie pentru noul consi
liu al asociației sportive o problemă dc 
prim ordin. Ea urmează să fie rezol
vată cît mai urgent.

VESTI DIN ȚARA5 »

FOCȘANI. Alegerile organelor locale 
ale U.C.F.S. se desfășoară în raionul 
Focșani intr-o atmosferă de mare însu
flețire. Pînă acum au avut loc adunări 
de alegeri la 10 asociații, printre care 
Jariștea, Obilești, Vânători etc. Acest 
important eveniment din viața noastră 
sportivă este inilmpinat de sportivii din 
raionul Focșani cu noi succese în activi
tatea compctițională și "in munca de con
solidare organizatorică a asociației. Ast
fel, în ultimul timp s-a înregistrat o con
siderabilă creștere a numărului de par- 
ticipanți în „Cupa Agriculturii". In a- 
sociațiile în care au avut loc alegerile 
s-au încasat cotizații U.C.F.S. în valoare 
de lei 14.400. Tot în cinstea alegerilor 
organelor locale U.C.F.S., sportivii din 
acest raion au efectuat un număr de 
5000 ore de muncă patriotică, amena- 
jîndu-se 6 terenuri de volei, 4 de fotbal 
și 2 stadioane, la Gugcști și Odobcști

sa

nu 
de 
se 
in 
au

TULCEA. Pînă la sfîrșitul lunii august
In orașul Tulcca au avut loc adunări
<le alegeri în 10 asociații dintre careTN-aș sfătui pe mmuitorii arcușului 
una nou înființată: P.T.T.R. Alegerileffacă haltere sau box, ceea ce le poate 

, , , , . Tstrica prețioasa mină stingă. Dar o par-organelor locale ale U.C.F.S. au «yulT^j Jc (|c cîmp gau (le masa ca
ca rezultat luarea unor hotărîri importau-isă nu mai vorbesc de gimnastica dc în- 
te cum ar fi înscrierea de noi membri T viorare,, înot sau excursii, constituie cea 
tt o • i • • - j +mai bună reconfortare după ore de slu-U.C.F.S., mtrodneerea gonnasbeu deȚ^ ș. rc|M,l:|ii 1)ersonai praclic aceslc 
produejie în unele întreprinderi și o largă-a-sporturi și, în plus, îmi place să joc 

i Tcîte o partidă de șah, care mă destindeparticipare în „Cupa Afincultuni .4- r4-și mă stimulează. La concursurile în- 
Ion Tursie-corcsp. Xchinate neuitatului maestru al muzicii

C. Rădulcscu-corespondcnl

C. LUNG-MUSCEL. Recent a avut loc 
Intr-un cadra sărbătoresc adunarea gene
rală de alegeri la asociația sportivă 
Voința din localitate. Adunarea generală 
a apreciat în cadrul discuțiilor ca sa
tisfăcătoare fatnnea desfășurată pînă 
«cum de consiliul asociației, fapt pentru 
care majoritatea membrilor consiliului 
au fost rcalcși.

llie Fcțcanu-corcsp.

ONEȘTI. Alegerile organelor locale 
U C.F.S. în cadrul asociației Energia 
R« prilejuit vii discuții cu privire la ac
tivitatea dusă de vechiul consiliu. A 
reieșit astfel că muncii de planificare 
si obiectivului principal, angrenarea oa
menilor muncii în practicarea diferitelor 
ramuri de sport nu li s-au acordat a- 
tenția cuvenită. In cadrai discuțiilor 
sau făcut propuneri interesante legate 
de activitatea compctițională și de în- 
la',:r<-a bazei materiale.

dor] al discuțiilor în adunarea gene
rală de alegeri a asociației Progresul 
Onești este și proiectul de măsuri care 
•«prinde sarcini importante pentru acti
vitatea de ,yiitor.

Interviuri culese de
R. VOIA și V. CHIOSE

Școlarii iubesc natația!
La Lugoj ne-am convins din nou că 

natația se numără printre sporturile 
mult iubite de elevi. Toți cei care au 
luat startul în întrecerile de înot, să
rituri și mai ales în turneul amical de 
polo s-au dovedit entuziaști, dornici 
de rezultate cit mai bune. La toate a- 
cestea o contribuție apreciabilă au a- 
dus-o și organizatorii, care in cele 
două zile de concurs au lucrat cu răb
dare și pasiune. Mulți dintre elevi 
mai concuraseră într-o competiție 
o asemenea amploare și, firește, 
prezentau timizi sau neîncrezători 
forțele lor. Arbitrii campionatelor 
sesizat ușor acest lucru și au știut, 
printr-o încurajare sau o glumă să-i 
facă pe micii concurenți să se urce cu 
încredere pe bloc-starturi.

(Bucu- 
juniori 
Mureș) 
cat. I:

In aceste zile, la Institutul de cul
tură fizică e animație deosebită. Sălile 
de cursuri sînt pline, terenurile de sport 
suprasolicitate, deși anul de studii încă 
n-a început. Atunci cine sînt tinerii și tine
rele care au luat cu... asalt Institutul de 
pe Dealul Spirii? Să vi-i prezentăm...

Grupul de tinere care „tocește9* la 
anatomie (complicat mai e și sistemul 
ăsta nervos !) sînt din Ploiești: Maria 
Voica, fiica mecanicului de la Rafinăria 
nr. 5, Maria Popescu, fata maistrului 
mecanic de la Uzina nr. 2 ș.a. Cea care 
iese acum din sala de gimnastică (în fie
care zi bîrna o reține cile o jumătate 
de oră) e Ana, una din fetele colectivis
tului Miu din comuna Bărăganu.

Pe maestru sportului la canotaj aca
demic Maria Trinks și pe Cristina Pa
ir aule a de la patinaj, le cunoașteți, nu 
vi le mai prezentăm. La fel vă sînt cu- 
noscuți boxerul Mihai Nicolau, Cornel 
O Jelea — maestru al sportului la hand
bal, fotbalistul Gheorghe Dragomir de 
la „Dinamo" etc.

Toți, adică peste 400 de tineri și tinere 
veniți din toate colțurile țării, se pre
gătesc aici, în vederea examenului de ad
mitere în Institut. Pînă acum s-a în
vățat cu nădejde — cursurile pregăti
toare sub conducerea profesorilor de spe
cialitate au început din iulie — însă

propie ziua de 14 septembrie (primul 
examen la disciplinele practice) cu allt 
ele cresc mai mult.

Dar după aceea ? Cînd vor lua parte 
la serbarea festivă pe care „bătrînii 
o vor face în cinstea ,.bobocilor" cu o- 
cazia intrării lor în primul an de in
stitut, emoția le va fi și mai mare 1 
Se vor numi studenți ai Institutului de 
cultură fizică, iar' peste patru ani, ab
solvenți, cadre de nădejde ale mișcării 
noastre de cultură fizică și sport.

Pînă atunci. însă, va trebui să mun
cească mult. Foarte mult. Au înCeput-o 
bine, fiecare învață cu simț de răspun
dere, dornici de a se prezenta cît mal 
pregătiți la acest examen de admitere în 
institut.

Noi 
dorim

încă cinci, șase bătăi ale apei și micul 
înotător va atinge linia de sosire, în 

aclamațiile colegilor săi...
Foto : T. Roibu

JB. ■ •BWțilLe, slut emoții 1 Și cu cit se a-

sîntem convinși că vor reuși și le 
din toată inima succes I

*
privește celelalte pregătiri legateCît

de deschiderea noului an universitar —- 
curățenia, revopsirea, amenajarea sălilor 
practice și a terenurilor de sport, mă
rirea capacității de cazare a căminelor 
cu încă o sută de paturi etc. — sîntem 
de asemenea convinși că vor fi terminate 
la timp și vor obține și ele calificativul 
„foarte bine !“

Y. TOFAN

Cei mai mulți dintre finaliști erau 
și fruntași la învățătură. Iar 20 dintre 
ei aveau media peste 9,50. Prilej pen
tru organizatori de a acorda frumoase 
premii in cărți celor mai buni la în
vățătură. De pe lista de onoare nu au 
lipsit numele înotătoarelor Natalia 
Cavalioti (clasa a Vil-a), Adriana Sto- 
ian (clasa a VIII-a) și Cornelia Rociu 
(clasa a IX-a) toate din Reșița, care 
la sfirșittil anului școlar au avut me
dia generală 10 !

La actuala ediție a campionatelor 
școlare de natație s-a înregistrat un 
serios salt calitativ la reprezentanții 
orașelor Arad, Timișoara și Cluj. Din 
păcate însă, elevi din orașe ca Baia 
Mare, Cimpina, Ploiești și chiar Lugoj 
nici nu au participat la întreceri.

In cele două zile de concurs au fost 
stabilite de participant 9 noi racor
duri R.P.R. de juniori și copii la dife
rite probe, iar 12 elevi au obținut in
signa de înotători școlari gradul „aur".'

Iată cîteva din rezultatele obținute: 
100 m liber juniori cat. I: Andrei 
Leszaj (Arad) 1:03,9; 100 m liber juni
oare: cat. I: Elisabeta Totan 
rești) 1:16,8; 100 m delfin
cat. I: Gheorghe Nagy (Tg. 
1:14.1; 100 m delfin junioare
Felicia Roxin (Oradea) 1:43,8; 50 m 
bras băieți: Ion Kende (București) 
41,2 sec. (record R.P.R. cat II); 1.500 
m juniori cat. I: G. Lingner (Reșița) 
21:12,7; 200 m liber juniori cat, 1: An
drei Leszay (Arad) 2:24,8; 100 m spate 
băieți cat. I: Cornel Georgescu (Bucu
rești) 1:18,6; 400 m liber junioare cat 
II: Ana Waldman (Cluj) 5:57,9; 200 m 
bras juniori cat. I: Nicolae Cîrjan 
(București) 3:03,0; 50 m delfin cat. II: 
loan Preda (București) 38,6 sec; (re
cord R.P.R. cat. II); 50 m delfin feti 
cat. II: Agneta Sterner (București; 
40,0 sec; (record R.P.R. cat. II); 100 w 
spate junioare cat. I: Elisabeta Totar 
(București) 1:26,0; 100 m bras junior 
cat. II: Jeno Szabo (Tg. Mureș) 1:23,0 
100 m bras junioare cat. II: Mari: 
Klosz (Tg. Mureș) 1:28,2; 400 m libe: 
juniori cat. I: G. Lingner (Reșița 
5:15,8; 400 m liber junioare cat. I 
Suzana Fecsar (Oradea) 6:48,6; 100 n 
liber băieți cat. I: Vladimir Morari 
(București) 1:06,6; 100 m liber feti 
cat. I: Gabriela Talpan 
1:20.0; 100 m bras juniori cat. I: Ni 
colae Cîrjan (București) 1:24,3; 50 ti 

fete cat. II: Monica Munteani 
(București) 35,5 sec. (record R.P.R 
fete cat II).

In concursul de sărituri impuse d 
pe trambulină s-au înregistrat urmă 
toarele rezultate: băieți: 1. Ion Gane 
(Sibiu) 60,24 p; 2. Mihai Buta (Bucu 
rești) 45,96 p; fete: 1. Nora Miess (Si 
biu) 55,57 p; 2. Maria Lixandru (Bucu 
rești) 52,03 p.

In mod neoficial s-a desfășurat con 
comitent cu campionatele de înot ! 
sărituri și un turneu de polo al echi 
pelor școlare, la care s-au înscris 
orașe. In primul tur București a dis 
pus de Oradea cu 8—1, Reșița de T; 
Mureș cu 6—1 în timp ce Aradul tei 
mina Ia egalitate cu reprezentativa d 
elevi a orașului Cluj (6—6). In cont 
nuare Timișoara învinge Lugojul c 
6—1, Bucureștiul dispune de Reșița c 
6—0, iar Arad de Timișoara cu 4— 
Finala s-a desfășurat între echipele < 
rașelor București și Arad. A fost u 
meci spectaculos, ciștigat de bucure: 
teni după o luptă echilibrată cu sc< 
rul de 9—5.

(București

TEODOR R01BU



IOLANDA BALAȘ

SORIN IOAN

OLGA SZABO

SANDA IORDAN

AUREL DRAGAN

JULIETA NAMIAN

STIINTĂ - SPORT - PRIETENIE - PACE
UI

S-a stins flacăra Universiadei anului 1’961 f_. Pe 
înaltul tribunei stadionului Vasil Levski din Sofia re
flectoarele mai luminează insă imensa lozincă „Știință- 
Sporf-Prietenie-Pace" sub semnul căreia s-au desfă
șurat cele zece zile de intreceri Fanfara a cintat 
ultimele acorduri ale marșului in timp ce sportivii, 
braț la braț, s-au retras de pe stadion. Aplauzele zeci
lor de mii de spectatori izbucnesc pentru ultima oară...

Tribuna presei, un adevărat furnicar in zilele con
cursurilor. a devenit dintr-o dată... liniștită t Ziariștii 
acoperă acum ultimele lor pagini cu însemnări la 
„fața locului", calculează medaliile și întocmesc cla
samentul întrecerilor Pe locul iutii, cum era șî de 
așteptat, Uniunea Sovietică. Pe locul doi insă, surpri
ză, reprezentanții R.P. Romine!... Colegi de pretu
tindeni ne felicită pentru succesul sportivilor noștri. 
Locul doi in clasamentul „Micii Olimpiade" este fără 
îndoială un succes de mari proporții care vine să 
completeze buchetul atitor și atitor biruințe înregis
trate de sportivii romini în decursul anului 1961.

Duminică seara, la «leva ore după încheierea ulti
melor intreceri de atletism, i-am revăzut pe sportivii 
noștri. Fețele lor erau numai zimbet. Erau bucur oși de 
faptul că eforturile lor comune aveau ca rod cele 21 
de medalii cucerite și locul doi in clasamentul gene
ral. își făcuseră datoria !

Cete 6 medalii de aur, 6 de argint și 9 de bronz 
reprezintă un bilanț mai mult decit edificator! Este 
o dovadă a creșterii continue a măiestriei sportivilor 
romini, consecință directă a sprijinului permanent a- 
cordat activității de cultură fizică și sport de către par
tidul și guvernul nostru Acolo, la Sofia, pe terenurile 
și in sălile de sport, reprezentanții R.P. Romine s-au 
străduit, și au reușit din plin, să răspundă prin re
zultate de o valoare cit mai ridicată acestor condiții 
minunate de activitate pe care le-au avut și le au 
asigurate, au dovedit incă o dată înaltul și fierbintele 
lor patriotism socialist.

ROMEO VILARA

SINCERE FELICITĂRI!
„I-am văzut pe sportivii din Romi- 

nia evoluind la o serie de mari com
petiții internaționale. La Roma, în 
special, mi-am format convingerea că 
în țara d-voastră se lucrează mult și 
mai ales bine, în domeniul sportului. 
Mă așteptam ca și la Sofia ei să fie 
printre cei mai buni, dar să fiu sincer 
nu mă gîndeam ca în final să se cla
seze pe locul doi. A fost o surpriză 
nu numai pentru mine, dar și pentru 
majoritatea participanților la Univer
siadă. Nu e un lucru ușor să cuce
rești mai multe medalii decit Japonia, 
R.F. Germană și atîtea alte țări. Sin
cere felicitări 1"

GiANI FALCHî (Italia)
trimisul ziarului „Stadio" din Bologna

După părerea mea, cea mai valo
roasă victorie a fost înregistrată de 
colegul meu de probă Sorin loan, 
la triplu salt. Cu citeva zile înainte 
concurasem împreună la „inlernațio-

Spre noi 
performanțe...

Venisem la Sofia hotărît să dau tot 
ce pot, să arunc discul cit mat de
parte. Am marea mulțumire că am 
reușit: am realizat un nou rețord re
publican cu 52,52 m și mai ales am 
urcat pe locul trei al podiumului pre- 
mtațifor. Sofia mi-a deschis „granița" 
performanțelor de peste 52 de metri, 
pe care am tot „tatonat-o" în acest 
sezon. Mă voi strădui ca pină la sfîr- 
șitiil acestui an să mă antrenez cu și 
mai multă sîrguînță și promit să aduc 
noi îmbunătățiri recordului sta-

nalele" de la București și Sorin a 
ciștigat cu 15,50 m. După o săptă- 
mină, la Sofia, Sorin s-a întrecut pe 
sine, a realizat trei recorduri și... a 
cucerit medalia de aur! Fiind și eu 
săritor îmi dau prea bine seama de 
acest adevărat „tur de forță" : un re
zultat la granița celor 16 metri! Am 
convingerea că in scurt timp, poate 
chiar la Balcaniada de la Belgrad, 
Sorin va putea trece și de această 
graniță. Ti doresc succes și mă bucur 
pentru el. Cit privește „bagajul" de 
medalii cucerit de sportivii romini, 
este fără discuție impresionant dar ab
solut meritat. După sovietici, rominii 
au fost categoric cei mai buni. Bravo 
lor !

LUBEN GURGUȘ1NOV
(R. P. Bulgaria) 

fost campion balcanic

„Tn zilele de neuitat ale Universia
dei am fost mereu prezent pe terenu
rile de sport ale Sofiei, la cantină 
și la serile de dans din cetatea Uni
versitară. La fiecare pas mă „loveam" 
de treningurile albastre cu ecusonul 
U.A.S, Romînia. în aceste zile i-am 
putut cunoaște bine pe sportivii ro
mini, cu care am legat multe prietenii. 
Sînt niște oameni admirabili: des
chiși, sociabili, prietenoși, dar in ace
lași timp sobri și luptători dirzi pe 
terenurile de sport. Avînd asemenea 
calități nu mai e de mirare numărul 
medaliilor cucerite de ei"...

GEORGES VIDEQOC (Franța)
vicepreședinte al O.S.S.U.

Puțină statistică
• Dintre cele trei ediții de pină a- 

cum ale Universiadei, cea de la Sofia 
a fost categoric cea mai valoroasă. 
Pledează pentru această afirmație nu 
numai faptul că acum au fost înregis
trate „recordurile" de participare, ca 
număr de țări și ca sportivi, ci și cele 
2 noi recorduri mondiale de Ia atle
tism (Brumei și Tamara Press), zecile 
de recorduri mondiale universitare și 
sumedenia recordurilor naționale.

• Pe tabelele recordurilor Univer
siadei figurează, de acum, cifre noi la 
19 din cele 29 de probe atletice și la 
12 din cele 15 probe de înot.

• Trei atleți romini sînt înscriși 
printre recordmanii mondiali univer
sitari: Zoltan Vamoș 1:49,3 pe 800 m 
(1961), Iolanda Balaș 1,85 m la înăl
țime (1961) și Maria Difi-Diaconescu 
52,38 m la suliță (1957).

• Pină la Sofia recordul universi
tar la înălțime bărbați era de 2,12 m. 
Pe stadionul Vasil Levski, Valerii Bru
mei a îmbunătățit de 4 ori recordul 
lui Stepanov sărind: 2,15 m, 2,18 m, 
2,20 m și 2,25 m.

• Un număr de 205 medalii (aur, ar
gint Și bronz) au fost decernate pri
milor trei clasați la Universiada de la 
Sofia. Din cele 38 de delegații partici
pante numai sportivii a 18 țări au 
reușit să cucerească medalii și să fi
gureze astfel în clasamentul general 
întocmit. O coincidență interesantă : 
la Universiada de la Paris (1957) și la 
cea de la Torino (1959) clasamentul 
medaliilor a cuprins tot cite 18 țări I

bilit la Sofia.
VÎRGIL MANOLESCU

Participarea mea la întrece
rile de natație din cadrul Uni
versiadei a fost încununată de 
succes > Medalia de aur mi-a 
fost atribuită pentru victoria de 
Ia 200 m bras, iar acasă mi-a 
fost decernat titlul de mare 
cinste de maestru al sportului, 
lată doar două din motivele care 
mă stimulează să mă pregătesc 
și mai bine, care mă determi
nă să mă angajez să nu-mi 
drămuiesc eforturile pentru a 
realiza performanțe mereu mai 
bune, pentru a aduce patriei noi 
victorii.

SANDA IORDAN

STROFE
DE

Voleibaliștii au obți
nut medalia de aur.

Prin victoria măiastră, 
Volciștii — poți să zici — 
Sportului din țara noastră 
I-au făcut un bun... servicii

Jucătoarele de tenis 
Mina Ilina și Julieta 
Namian au ocupat pri
mul loc la dublu.

Medalia ce li s-a dat 
în. felu-acesta mi-o explic •
La tenis ele-au arătat
Că dublul lor a fost... unia

FĂRĂ VIRF DE SPADĂ
LA UNIVERSIADĂ

Arătîndu-ne ce poate.
Cu medalia se-alese
Și-i dorim mereu să-noate 
tn... asemenea succese t

O susținem sus si tare : 
Locul ce l-a ocupat 
Prima noastră-aruncătoare, 
Nu-i de loc de... aruncat.

Floretistele au cucerit 
titlul de campioane 
mondiale universitaro

Cum s-a scris si în gazetă. 
Primul loc au ocupat. 
Căci pe ele la floretă 
Nimenea nu le-a... tăiat.

Sanda Iordan a cîștl- 
gat medalia de aur la 
proba de înot, 200 ia
braș.

La triplusalt, loan So
rin s-a clasat primuL 
doborînd de trei ori 
recordul republican.

Săriturile lui bune 
L-au clasat pe locu-nalt. 
Iar recordul, cum s-ar 

spune.
A. făcut un... triplusalt.

V. D. POPA

FLORICA GRECESCU

ZOLTAN VAMOȘ

MARIA DIACONESCU

ION ȚIRIAC
Ana Roth s-a cîasăt 

la aruncarea greutății 
pe locul trei.

GHEORGHE BANU EMILIA NEGULESCU
ANA ROTI'



Vă prezentăm echipa R. P. Române
„Turul ciclist al R. P. Romîne* este 

o competiție foarte dificilă. Tocmai de 
aceea si pregătirile reprezentanților noș
tri au fost foarte conștiincioase. Forma
ția condusă de antrenorul Nicolae Voicu, 
care va reprezenta tara noastră la cea 
de a X-a ediție jubiliară a „Turului 
ciclist al R. P. Romine*, este compusă 
din rutieri cunoscuți nu numai în țara 
noastră, ci și peste hotare. Ion Cosma, 
G. Moiceanu și A. Șelaru au concurat 
la Jocurile Olimpice de Ia Roma, W. 
Ziegler. Gh. Rădulescu, Ion Cosma si 
G. Moiceanu au făcut parte din echipa 
R. P. Romîne care a ocupat locul III la 
recenta ediție a „Cursei Păcii* șl — in 
general — toti cei cinci purtători ai cu
lorilor țării au concurat la majoritatea 
competițiilor cicliste internaționale re
zervate amatorilor, realizînd în ultima 
vreme performante deosebit de valo
roase. In rîndurile care urmează îi vom 
prezenta pe cei cinci cicliști prin cîteva 
date semnificative :

ION COSMA : are 24 de ani. s-a năs
cut Ia Tg. Mureș și practică ciclismul 
de 5 ani. Are 82 kg și 1.81 m. A îmbră
cat tricoul reprezentativei tării de 12 
ori. Cele mai bune performanțe : locul I 
la cea de a VIII-a ediție a „Turului 
ciclist al R. P. Romîne*; locul V în 
cursa pe circuit de Ia J. O. de la Ro
ma, locul VII în cea de a XlV-a ediție 
a „Cursei Păcii*, locul I în „Marele 
premiu al primăverii*, competiție des
fășurată în anul 1960 la Paris.

G. MOICEANU : are 27 de ani. s-a 
născut la Cîmpulung (regiunea Argeș) 
și practică ciclismul de 8 ani. A fost 
selecționat de 41 de ori în echipa R. P. 
Romîne și a participat la 5 ediții ale 

Cursei Păcii*. Are 70 kg și 1.72 m. Cele 
mai bune performanțe î locul I în cea

de a Vil-a ediție a „Tu
rului ciclist al R.P. Romî
ne*, locui I în cursa preo- 
limpică pe circuit desfășu
rată în anul 1960 la Sofia, 
de mai multe ori campion 
și recordman al R.P. Ro
mîne.

GH. RADULESCU : are 28 
de ani. s-a născut la Bucu
rești si practicii ciclismul 
de 9 ani. A făcut parte de 
21 de ori din echipa R.P. 
Romîne. Are 70 kg și 1,71 
m. A ocupat locuri frun
tașe în diferite competiții 
desfășurate în tara noastră 
și peste hotare. în ulti-

Pm Mărmureanu l-a învins pe 0. Năstase

Echipa R.P.R. : Cosma, Moiceanu, Rădulescu, Șe- 
laru și Ziegler

ma ediție a „Cursei Victo
riei* s-a clasat pe locul II.

AUREL ȘELARU : are 26 de ani. s-a 
născut la București și practică ciclismul 
de 8 ani. Are 72 kg si 1.75 m. A "ost 
selecționat de 27 de ori în echipa R. P. 
Romîne. Cele mai bune performante : 
locul I in cea de a Hl-a ediție a ^.Cursei 
București — Sofia*, locul I în ce» de a
XIV- a ediție a „Cursei Scînteii*. de mai 
multe ori campion al R. P. Romîne.

WALTER ZIEGLER : are 23 de ani. 
s-a născut în comuna Cincul (regiunea 
Brașov) și practică ciclismul de 5 ani. 
A fost selecționat de 10 ori în repre
zentativa tării. Are 69 kg si 1.74 m. 
Cele mai bune performanțe : locul I în 
cea de a IX-a ediție a „Turului ciclist 
ai R. p. Romîne*. locul I în cea de a
XV- a ediție a „Cursei Victoriei*.

Din prezentarea făcută reiese că ma
joritatea alergătorilor din echipa R. P. 
Romîne au o bogată activitate interna
țională. Ei au în palmares performanțe 
de prestigiu, ceea ce ne îndreptățește 
să sperăm într-o comportare superioară 
în această mare întrecere. Alături de 
zecile de mii de spectatori strigăm și 
noi ; „HAI R. P. R. !“.

+4444444444 44444 444-

precedente

J. Grunzig (R. D. G.): 
„Prevăd o luptă pasionantă"

Joi după amiază au sosit în Capitală 
primii oaspeți ai ediției jubiliare a „Tu
rului ciclist al R.P. Romîne" : cicliștii 
din echipa R.D. Germane. Anul acesta 
echipa R.D.G. este mai puternică decît 
la ediția trecută. Ea cuprinde pe Klaus 
Ampler (20 ani) — al doilea clasat la 
„Turul R. D. Germane" din acest an 
(o mare speranță „olimpică"). JOrg 
Grunzig, Klaus Kellerman (22 ani). 
Giînther Hoffman și Johanes Schober. 
Echipa este însoțită de antrenorul Kurt 
Adamek, maserul Kurt Horn și mecani
cul Walter Sledz.

La sosirea pe aeroportul Bănoasa, ve
chea noastră cunoștință — Jorg Grunzig 
(clasat pe locul II în ediția a IX-a « 
„Turului ciclist al R.P. Romîne“) «ie-a 
declarat: „Particip pentru a doua oară 
la această mare cojnpetiție și am emofii- 
l* debutului. Cunoscînd de anul trecut 
valoarea echipei dvs. pot să prevăd o 
luptă pasionantă fi valoroase performan
țe. Noi vom face totul pentru și întregi 
această sărbătoare sportivă.”

■ Ediția
:c.c,a.

Ediția 
.lescu și 
' Ediția 
• lescu și . 
: Ediția
■ mi trese u

Ediția 
Crescu și

Ediția 
mitrescu

Ediția 
ceanu și

Ediția a VIII-a — 1959: 
ma și Dinamo

Ediția a IX-a — 1960: 
gler și R.P. Romînă (tin.).

1950: C. Șandru și

a Il-a — 1951 ; M. Nicu-f 
Flamura roșie Ț
a IlI-a — 1953 : N. Vasi- ' 
Dinamo.
a IV-a — 1954: C. Du
și Progresul
a V-a — 1955: C. Dumi- 
C.QA.

a Vl-a — 1956: C. Du
și Dinamo
VII-a — 1958:
Dinamo

Ion Cos-

W. Zic-

G. Moi-

r

O nouă surpriză s-a înregistrat joi 
în campionatul republican de tenis. 
Tînărul Petre Mărmureanu l-a „scos" 
din concurs, în sferturi de finală, pe 
Constantin Năstase în patru seturi: 
9-7, 3—6, 7—5, 6-3. Intîlnirea a oferit 
iui bun spectacol de tenis, la reușita 
căruia contribuția cea mai însemnată 
și-a adus-o Mărmureanu. Cu servicii 
puternice, chiar din prima minge, cu 
smeciuri și voleuri plasate cu sigu
ranță, Mărmureanu și-a dominat ad
versarul, prea defensiv și dezorientat 
pe teren.

Acționînd în stilul lui caracteristic, 
cu atacuri permanente, Tiriac a trecut 
și de L, Iuhasz : 8—6, 6—3, 6—3, iar Gh. 
Viziru, după un început slab (cînd a 
fost condus cu 4-0 și 40—15) a ieșit 
în cele din urmă învingător la Geor
gescu cu 6—4, 6—0, 6—2. Gh. Viziru (a 
făcut 11 gheme la rind) a jucat mai 
legat, cu lovituri variate, în timp ce 
Georgescu, după pierderea avansului 
din primul set, a scăzut treptat rit
mul.

Ultimul meci din sferturi, o adevă
rată „finală" a doctorilor, a revenit 
(6—0, 6-1, 6-2) lui Cristea in dauna 
colegului său de profesiune, Mita. Ciș- 
tigătorul a fost tot timpul la fileu, in 
ofensivă.

Semifinalele probei de simplu femei 
au prilejuit partide de un scăzut nivel 
tehnic, in care învingătoarele și-au 
datorat victoriile greșelilor adversare
lor: Mina Ilina — Eleonora Roșianu 
6—4 (2—4), 6—1; Julieta Namian — Her
mina Brenner 6—4 (0—4), 6—1.

Alte rezultate tehnice, dublu bărbați, 
sferturi de finală: Tiriac, Mărmu
reanu — Iuhasz, M. Sorin 6—4, 6—4, 
6—1; Gh. Viziru, C. Viziru — Dancea, 
Slapciu 6-3, 3-6, 6-2, 4-6, 6-1, Geor
gescu, Bosch — Rakosi, Turdeanu 6—8, 
3—6, 6—2, 6—1, 6—3; Cristea, Năstase — 
Moiș, Teodorescu 6—1, 6—4, 6—4.

Semifinale ; Cristea, Năstase — Geor
gescu, Bosch 6—1, 6—0, 3—6, 6—4, Ți- 
riac, Mărmureanu — Gh. Viziru, C. 
Viziru 6-0, 6-4, 2—0 (15-40). La acest 
scor ambele cupluri au fost descalifi
cate pentru atitudini nesportive și 
proteste adresate arbitrului. Deși ati
tudinile de indisciplină ale celor pa
tru jucători îndreptățeau o sancțiune,- 
socotim totuși că eliminarea dintr-un 
campionat republican este pripită și 
exagerată.

Dublu femei, semifinale : M. Ciogo- 
lea, Brenner — C. Doboșiu, El. Ro
șianu 6—1, 6—2, Namian, Mina Ilina 
— Ec. Pusztai, A. Verone 6—2, 6—l»j 
dublu mixt, semifinale: Cristea, Na
mian — Georgescu, Brenner 8—6, 
6-2.

Programul zilei de astăzi este urițță- 
torul: de la otra 15: finala de simplu 
femei și semifinalele de simplu băr
bați. Mîine dimineață de la ora 9 se 
vor juca finalele probelor de conso
lare și finala de dublu femei, iar 
după amiază de la ora 15: finalele de 
simplu bărbați și dublu mixt. Luni va 
avea loc ultima finală, cea de dublu 
bărbați. Meciurile au Ioc pe terenurile 
Progresul.

C. COMARNISCH1
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TRASEUL PRIMEI ETAPE

PE CIRCUIT
• Plecarea, sprinturile și sosirea 

se vor face pe stadionul 
„23 August"

O victorie de prestigiu— 
o gală reușită

Echipa Jl. X). Germane la sosirea pe
aeroport

STAD/O/vui. 23 AUGUST

SOSrKTB

Mîine »e desfășoară prima etapă a 
celei de a X-a ediții a „Turului ciclist 
al R. P. Romîne*. Festivitatea de deschi
dere va avea loc la ora 15,30 pe stad' - 
nul ,,23 August*. Startul se va da la ora 
15,45 de la poarta dinspre șos. Iancului 
a stadionului ,,23 August*.

Traseul este următorul : bd. Marelui 
Stadion. Sos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, 
Șos. ștefan cel Mare. bd. Ilie Pintllie, 
Piața Victoriei, Piața Stalin, Arcul de 
Triumf. Piața Scînteii, Fîntîna Mior<ta, 
Șos. București — Ploiești pînă la km 
10,200 cu întoarcerea pe aleea care duce 
la Tunari. înapoi — Aeroportul Băneasa 
— Piața Scînteii — Arcul de Triumf, Pia
ța Victoriei, Calea Victoriei, Casa Cen
trală a Armatei, Piața Universității, bd. 
Nicolae Băloescu, str. Batiște. str. Luca 
Stroici, str. Maria Rosetti. str. Fran~e- 
lari, str. Spătarului, str. Aureliu. str. 
Olari, bd. Mareșal Tolbuhin, str. Matei 
Voevod. Șos. Mihai Bravu, str Maior 
Coravu. stadionul ,.23 August", intrarea 
prin tunelul II, efectuarea turului pe 
pistă și ieșirea prin tunelul I. Acest tra
seu măsoars 31 km si va fi acoperit de 
3 ori.

Celelalte echipe străine sosesc astăzi
Celelalte echipe de peste hotare care 

participă la actuala ediție S «Turului 
ciclist al R. P. Romîne“ sosesc dn Ca
pitală în cursul zilei de astăzi..Cicli.ș- 
tii iugoslavi — care vin cu trenul — 
sînt anunțați -pentru astăzi dimineață, 
iar alergătorii din Danemarca vor sosi 
estă-seară la ora >21 cu avionul.

Echipa reprezentativă a R.F.F. Iu

goslavia este cea mai puternică din 
toate formațiile iugoslave care au con
curat vreodată în întrecerile cicliste 
din țara noastră. Ea cuprinde pe aler
gătorul nr. 1 al ciclismului iugoslav, 
Ivan Levacic (cîștigătorul recentului 
„Tur al Iugoslaviei", la care au luat 
parte alergători din mai multe țări și 
al V-lea clasat în „Turul Franței" pen
tru amatori — întrecere la care au

A APARUT PROGRAMUL „TURULUI”
Ziarul „Sportul popular" a edi

tat un program in culori dedicat 
ediției jubiliare a „Turului ciclist al 
R.P. Romîne". El va fi difuzat dumi
nică pe stadionul „23 August și cu 
începere de luni in orașele capăt 
de etape. Programul cuprinde: fo
tografii din edițiile precedente, is
toricul „Turului", declarații ale

învingătorilor ultimelor trei ediții, 
prezentarea participanților, itinera
rul competiției, istoria bicicletei, din 
începuturile’ ciclismului la noi în 
țară, știați că ?... urările unor per
sonalități din lumea artei, umor, 
o pagină de caricaturi etc. Pro
gramul cuprinde 16 pagini și costă 
1 leu.

participat 19 echipe cu 152 concurenți), 
pe cunoscuții Ivan Gregorina și Sebe- 
nic, precum și o serie de alergători ti
neri cu șanse de afirmare.

Danezii deplasează de asemenea o 
echipă puternică în frunte cu „olimpi
cul" Jorgen Jorgensen. De valoare ri
dicată sint și rutierii Petersen și Han
sen. Aceste echipe, împreună cu cea a 
R. D. Germane, vor asalta primele 
locuri in clasamentele generale indi
viduale și pe echipe pe care le vizează 
în primul rind... alergătorii noștri. 
Cele două săptămîni vor da rezolvare » 
acestei prietenești rivalități. J

(Urmare din pag. 1)

diat, depășindu-și categoric partenerul. 
Lempio, un boxer puternic., teh
nic, vijelios, a primit în restul tim
pului atîția pumni cit pentru 3—4 
meciuri zdravene. Dezlănțuit, Mihalik 
și-a „încuiat" adversarul lipindu-se de 
el, și l-a pistonat cu o forță uimi
toare la plex și ficat — îndeosebi — 
și la figură. N-am crezut că Mihalik 
poate să lovească atît, după cum n-am 
crezut în ruptul capului că Lempio 
va termina fiecare dintre reprize în 
picioare. Ambii boxeri au dovedit o 
excepțională condiție fizică, iar AAi- 
halik s-a întrecut pe sine. Mihalik 
a meritat pe deplin aplauzele entu
ziaste ale publicului spectator.

La categoria „muscă", L. Ambruș 
a întîlnit pe experimentatul A. Olech 
(Gwardia Varșovia) și, după un meci 
strîns, a primit medalia de aur, pe 
care a trebuit însă pînă la urmă să 
o schimbe cu cea de argint a colegu
lui său din Varșovia. O eroare a unuia 
dintre arbitri judecători (care a con
fundat numele boxerilor) a făcut ju
riul să schimbe decizia inițială. Cre
dem însă că arbitrul în cauză a gre
șit numai atunci cînd a... schimbat 
ulterior decizia. Revedem carnetul 
nostru de însemnări : „R. I.: Schim
buri puternice de croșeuri. Ambruș 
atacă și răspunde prompt. Olech lu
crează bine cu ambele brațe. Egali
tate. R. II.: Ambruș își clatină ad
versarul cu directe de stingă. Apoi 
pierde din precizie. E rîndul iui Olech 
să atace și al lui Ambruș să se dez
echilibreze. Ușor avantaj — Olech- 
R. III. : Olech atacă, dar boxerul ro- 
mîn e mai clar pe „contre". Din mi
nutul 2 Ambruș lovește continuu în 
atac, iar Olech ține, ține. Ambruș 
termină în forță. Olech nu aude bă
taia de gong finală și privește ne
dumerit la Ambruș care stă la colțul 
său. Cîștigă Ambruș". Dar, repetăm, 
juriul este cel care dă... note.

„Cocoșii" A. Olteanu și T. Kowalski 
(Gwardia) au oferit un meci frumos, 
palpitant, cîștigat de boxerul nostru. 
Alonja care l-a avantajat și viteza lui 
Kowalski nu și-au putut spune cuvîn- 
tul. Olteanu a boxat inteligent, con- 
trolîndu-și din scurt adversarul și — 
cu toată garda ermetică a acestuia — 
a pistonat des și puternici cu directul 
de dreapta și croșeul de stînga. Deși 
își descumpănește adesea partenerul, 
Olteanu nu se aruncă nechibzuit, evi- 
tînd puternicele stingi ale acestuia. 
Pînă în final, Kowalski e plimbat în 
ring cu lovituri puternice, care-1 in
comodează evident.

Talentatul nostru C. Gheorghiu a 
făcut un meci de toată frumusețea 
în compania lui T. Bognar (Dozsa). 
Meciul începe destul de curios. Avem

impresia că asjslăm nu la un meci 
adevărat, ci la unul... filmat cu în
cetinitorul. După un minut și ceva 
însă, Gheorghiu ne trezește la reali
tate cu 1—2-iuri „scăpărate" pur și 
simplu. Este cu atît mai prețioasă 
victoria sa cu cit a obținut-o în fața 
unui adversar mai înalt, cu alonjă, 
cu o gardă greu de deschis, cm © 
dreaptă ca un ciocan, și care nu s-a 
resemnat nici un moment. La sfîrșit, 
aplaudînd demonstrația lui Gheorghiu, 
am și uitat că arbitrul din ring n-a 
numărat două căzături din pumn (din 
4) ale lui Bognar.

Tînărul semiușor T. Bîrsu a pierdut 
la mică diferență în fața puternicului 
W. Kaim (Gwardia). Dovedind mai 
mult talent decît adversarul său, 
Bîrsu a boxat curat, în linie, directele

CLASAMENTUL TURNEULUI
1. Dinamo București 32 pct.
2. Gwardia Varșovia 26 pct
3. Dynamo Berlin 20 pct.
4. Dozsa Budapesta 14 pct
5. Ruda Hvezda Praga 2 pct
6. Spartak Sofia 0 pct.

sale funcționind ca două pistoane. 
Avem în Bîrsu un boxer de perspec
tivă, care va trebui să-și dezvolte 
forța și rezistența, printr-o serioasă 
pregătire fizică multilaterală.

In limitele categoriei semigrea, D. 
Gheorghiu a boxat foarte slab, mai 
bine zis n-a boxat și a pierdut la B. 
Witkowski (Dynamo Berlin), care joi 
seara nu a strălucit. Nepus la punct 
după îndelungata inactivitate cauzată 
de boală, D. Gheorghiu n-a mai 
„prins" dreapta care i-a adus în semi
finale o nesperată victorie.

In sfîrșit, la „grea", V. Mariuțan 
a cîștigat greu la P. Budai (Dozsa). 
Boxerul bucureștcan s-a lăsat depășit 
de mobilitatea adversarului, a întîrziat 
cu loviturile, șî-a lăsat adversarul să 
se „așeze", deși era clar că-și poate 
adjudeca victoria înainte de limită. 
Ne gîndim la pumnul din repriza a 
11-a, care l-a descumpănit pe Budai.

Luată în ansamblu, repetăm, victo
ria dinamoviștilor bucureșteni e pe 
deplin meritată, muncită și de presti
giu, cucerită de-a lungul unor meciuri 
grele, în compania unor parteneri de 
certă valoare. Ii lelicităm călduros 
și Ie dorim noi succese.

Alte rezultate: BJ. Knut (Gw.) b.p, 
I. Kâlmăn (Dozsa); G. Wensierskî 
(Dynamo Berlin) b.p. I. Erdelyi (Do
zsa) ; H. Dampc (Gw.) b.p. C. Graef 
(Dynamo Berlin).



Trei „capete de afiș“ in etapa de mîine CITEVA CONSTATĂRI DUPĂ TREI ETAPE DE CAMPIONAT
a categoriei A

Etapa a IV-a a campionatului categoriei A programează trei partide de 
mare interes. Dintre acestea se detașează în special meciul de la Cluj,- dintre 
Știința și Petrolul Ploiești. Liderul clasamentului; Progresul București; are un 
joc dificil la Bacău. In același timp,- partida U.T. Arad - Dinamo București.- 
pasionantă întotdeauna; tinde să nu facă excepție nici de data asta.

Iată cîteva relatări asupra pregătirilor efectuate sâptămîna aceasta:

♦ DINAMO BACĂU — PROGRE
SUL1 (arbitru: C. Geană — Brașov).

Dinamo s-a antrenat joi cu echipa 
de tineret și a cîștigat cu 4—3 (1—0) 
prin punctele marcate de S. Avram 
(2), Gram și Ciripoi, iar pentru ti
neret: Nemeș, Comănescu și Coroban. 
Pentru duminică Dinamo anunță e- 
chipa: Bucur — Gros, I. Lazăr, Cincu 
— Rădulescu, Vătafu — Mihalache, 
S. Avram, Gram, Ciripoi, Publik. 
(Ilie lancu — coresp.).

Progresul va pleca sîmbătă dimi
neață la Bacău, unde-1 va folosi ca 
extrem dreapta pe Oaidă. Este posi
bilă încă o schimbare în echipă: în 
caz că Ioniță nu se restabilește com
plet, locul lui va fi luat de Adam.

Mindru, portarul echipei Progresul 
București intr-o acțiune caracteristică

Foto : T. Roibu

Joi, Progresul a jucat la Periș cu 
echipa locală Victoria, cîștigînd cu 
5—1 (Voinea — 3, Marin, Smărăn- 
descu 1).

♦ U.T. ARAD — DINAMO BUCU
REȘTI (arbitru: O. Comșa — Cra
iova).

Diiiamoviștii părăsesc azi Capitala. 
Ei vor alinia aceeași echipă care a 
învins pe Rapid. Este însă probabilă 
apariția lui Uțu în poartă. Joi, fotba
liștii care n-au jucat la Ploiești (in 
selecționata B, cu Lokomotiv Mosco
va) împreună cu cei din echipa de 
tineret, au susținut un antrenament 
în compania formației Dinamo 1, 
din campionatul orășenesc.

Joi, U.T.A. a jucat două reprize 
a cite 35 de minute cu echipa de ju
niori (5—0, golurile fiind marcate 
de Țîrlea — 2, Pop — 2 și Selimesy) 
?i alte 35 de minute cu formația de 
tineret (2—1, a înscris Floruț — 2). 
Tn partida cu Dinamo va fi folosită 
in linii generale echipa întrebuințată 
la Timișoara. (I. Ciorogariu, coresp.).

♦ MINERUL — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (arbitru: M. Vasiliu — Plo- 
ești).

Antrenamentul de joi al studenților 
a durat 120 de minute: 30 în com
pania formației Gloria din campiona- 
til orășenesc (2—0, au marcat Ma- 
lolache și R. Lazăr) și 90 de minute, 
mpărțite în două reprize, cu Tehno- 
netal, din campionatul regional (7—0, 
prin golurile înscrise de Manolache — 
?, R. Lazăr — 2, Gîrleanu — 2 și 
7eodot). Echipa probabilă: Curcan — 
jeorgescu, Turcan, Jenei — Petescu, 
Tănase — Igna, R. Lazăr, Manolache, 
jîrleanu, Mițaru. Rezerve: Pain, Co- 
Ireanu, Feodot. (P. Veselin, coresp.)

♦ C.C.A. — JIUL' (arbitru: Z. Dră- 
jhici — Constanța).

In vederea meciului cu Jiul, mili
arii nu anunță schimbări în formație, 
î-ar putea totuși ca Bone să ia locul 
ui Crișan în linia de mijloc. Joi,
2.C.A.  a întîlnit Granitul (10—0, go- 
uri marcate de Cacoveanu — 3, A- 
«xandrescu — 3, Racksi — 2, Con
stantin și Tătaru) din campionatul 
raional.

Jiul a jucat la Tg. Jiu cu echipa 
3andurii. Rezultatul : 2—2 (1—1).

♦ ȘTIINȚA CLUJ — PETROLUL 
(arbitru: I. Ritter — Timișoara).

Atacanțij Științei au marcat joi 8 
goluri în cele două reprize a 60 de 
minute cit a durat antrenamentul. In 
prima repriză 3—0 (Moldovan, Mate- 
ianu, Munteanu) cu C.S.A. din cam
pionatul regional și 5—0 (Munteanu 
— 2, Suciu, Kromeli, Constantin) cu 
echipa de tineret. Formația probabilă 
pentru duminică: Nicoară — Kromeli. 
Mureșan, Cîmpeanu — P. Emil, Geor
gescu — Ivansuc, Marcu, Gane, Ma- 
teianu, Moldovan (Constantin). (N. 
Todoran — coresp.).

♦ DINAMO PITEȘTI — METALUL 
(arbitru: Em. Martin — București).

Fotbaliștii de la Metalul s-au an
trenat joi după-amiază în compania 
formației Petrolul Ochiuri de care au 
dispus cu scorul de 11—2, „repartizat" 
astfel pe reprize : 7—1, 2—1, 2—0.

Dinamo s-a antrenat în compania e- 
chipei de tineret, de care a dispus cu 
7—4.

LOTUL B A JUCAT MAI BINE IN REPRIZA A DOUA
ȘI A ÎNVINS CU 4-1 (0-1)

(Urmare din pag. 1)

cum s-a văzut, s-au dovedit foarte 
utile. Marcu (în centrul liniei de atac) 
și Meszaroș au tonificat jocul înain
tării, oferindu-i calitatea de bază care 
lipsise pînă atunci: CLARITATEA IN 
ACȚIUNI. Atacurile încep să se des
fășoare pe un front mai larg, cele două 
extreme producînd panică în careul ad
vers. Și ceea ce este clar este și... bun. 
După numai 5 minute de la reluare, 
Pîrcălab restabilește echilibrul pe ta
belă, transformînd o lovitură de la 11 
metri, cu care arbitrul sancționase faul
tul în careu comis asupra lui Țîrcov- 
nîcu. Apoi Uțu (care l-a înlocuit pe 
Datcu) se remarcă apărînd un șut 
puternic expediat de Beliakov, după 
care contraatacăm din nou cu succes: 
Alarcu, infiltrat în dispozitivul advers, 
primește o pasă ideală de la V. Ale
xandru (foarte activ joi) și șutul său 
este necruțător — 2—1. Ne aflăm în 
minutul 56 al partidei și revirimentul 
echipei este subliniat cu aplauze. Oas-

ȘTIRI, REZULTATE
LOTUL DE TINERET — PRAHOVA 

PLOIEȘTI 2—2 (1—2)

Lotul de tineret a întîlnit joi, la Plo
iești, formația Prahova Ploiești. Jocul 
s-a terminat nedecis: 2—2 (1—2). 
Punctele au fost înscrise de Năftănăilă 
(min. 25) și Frățilă (min. 84), res
pectiv Babone (min. 11) și Zinculescu 
(min. 13). Selecționabilii au efectuat 
o verificare utilă în compania unui ad
versar redutabil. Compartimentul de
ficitar, după părerea noastră, a fost 
linia de atac, care a acționat fără 
orientare, lată formația: Andrei (Ur- 
ziceanu)-Georgescu, Barbu, Pall-Pe- 
tescu, Pașcanu (Radu)-Kraus, Năftă
năilă, Cane, Halagian (Frățilă), Mi- 
țaru (Sasu).

i 
PREGĂTIRILE JUNIORILOR

Joi, dimineață și după-amiază, lotul 
de juniori s-a antrenat în compania 
echipelor C.C.A.-tineret (scor: 3—3) 
și Flacăra Roșie (scor: 4—1 pentru 
Flacăra Roșie). Au fost folosiți urmă
torii jucători: Niculescu (Duca)-Ma- 
ghiar, Măndoiu, Kis-Jamaischi, Pleșa- 
Cîrciumărescu, Mureșan (Tanasi), Lun- 
gu, Tanasi (Nuțu), Molaoveanu — în 
partida cu C.C.Ă-tineret, și: Fales- 
chini-Ordeanu (Cucla), Kirner, Szar 
bo-Nunweiller VI (Mareș), Maniochi- 
Năsturescu, Kotormani, Georgevici, 
Sardi, Popescu (Ene III) — în me
ciul cu Flacăra Roșie.

Menționăm comportarea toarte bună 
a jucătorilor: Gîrciumărescu, Jamaischi, 
Duca și Kirner, Foarte slab pregătiți 
s-au prezentat: Tanasi, Georgevici, 
Niculescu și Popescu.

’• Luni, între orele 9—12 și 16—19, 
va avea loc pe stadionul din Giulești 
o selecție pentru echipele de copii ale 
clubului Rapid. La această selecție se 
pot prezenta copii născuti în anii 1946, 
1947 și 1948.

S-au scurs trei din etapele noului 
campionat republican și considerăm 
că sînt suficiente pentru a face unele 
constatări pe marginea stadiului de 
pregătire a echipelor și a calității 
jocurilor.

Partidele din etapa trecută s-au si
tuat la un nivel superior etapelor 
precedente ca factură tehnică. In ge
neral, cele șapte întîlniri au oferit 
spectacole mai bune în comparație 
cu meciurile din primele etape, ca 
urmare a faptului că unele echipe 
și-au îmbunătățit pregătirea. Totuși; 
calitatea jocurilor nu satisface încă, 
nu este conformă cu posibilitățile e- 
chipelor și aceasta din două motive:

— gradul de pregătire a unor e- 
chipe este necorespunzător față de 
etapa actuală;

— în unele partide și-a făcut apa
riția tendința spre „lupta pentru 
puncte cu orice preț", în dauna ca
lității.

Cele trei etape disputate pînă a- 
cum au scos în evidență forma bună 
a două echipe, Progresul (antrenori 
I. Lupaș și C. Drăgușin) și Petrolul 
(antrenori I. Oană și I. Truică), care 
au început campionatul cu o pregă
tire bine pusă la punct. Aceste e- 
chipe au mers pe linia sarcinilor tra
sate în ceea ce privește antrenamen
tele, au folosit în mod judicios; cu 
mult simț de răspundere, perioada 
pregătitoare. De asemenea, alte două 
echipe — Dinamo București (antre
nori Tr. Ionescu și D. Niculae) și

PE LOKOMOTIV MOSCOVA
peții se apără în continuare cu îndîrjire, 
dar nu pot opri înscrierea unui nou gol 
de către Meszaroș. După 3—1, oas
peții au inițiativa vreo 10 minute, timp 
în care se remarcă jocul lui Voroșilov. 
care-1 înlocuise din min. 58 pe Abra
mov. In atac ei acționează (ca de 
altfel în tot timpul meciului) cu cen
trul înaintaș (Grecisnikov) retras și 
cu interul stingă (Sokolov) vîrf de 
atac.
-Din min. 79 selecționabilii revin în 

atac și reușesc să înscrie, două minute 
mai tîrziu, prin Meszaroș, și cel de al 
patrulea punct. Ne-au plăcut în mod 
deosebit Pîrcălab (cel mai bun de pe 
teren), Nunweiller HI, V. Alexandru 
și Marcu, iar de la oaspeți: Poleakov, 
Beliakov, Sokolov și Voroșilov. C. 
Dengel (Ploiești) a condus bine forma
țiile: LOTUL B: Datcu (Uțu)-Popa, 
Nunweiller III, lvan-Alexandru, Kosz- 
ka-Pircălab, Țircovnicu, Ene II (Mar
cu), A. Munteanu (Meszaroș), Czako 
(din min. 60 Hașoti). LOKOMOTIV: 
Poleakov-Sorokin (din min. 34 Zai- 
țev), Marusko (din min. 34 Maximov), 
Morgunov-Maximov (din min. 34 So
rokin), Beliakov-Simeoșin, Abramov 
(din min. 58 Voroșilov), Grecisnikov, 
Sokolov, Spiridonov.

★
Lokomotiv Moscova evoluează mîine 

pentru prima dată în fața publicului 
bucureștean. Fotbaliștii sovietici întîl- 
nesc în meci revanșă (pe stadionul „23 
August", de la ora 16,30) echipa Ra
pid. Antrenorul formației oaspe, N. Mo
rozov, nu s-a fixat asupra formației. 
Un singur nume incert la Rapid:
I. Ionescu. In rest, echipa obișnuită, 
adică: Dungu-Greavu, Motroc, Macri- 
Neacșu, Koszka-Kraus, Ozon,?, Geor
gescu, Dulgheru.

In deschidere, de la ora 14,45: 
C.C.A. — Jiul Petroșani (cat. A), iar 
de la ora 13,30: C.C.A. — Șc. sportivă 
de elevi (copii).

U1M PREMIU de 75.654 lei la PRONOSPORT
Indiscutabil, meciul nr. 1 al etapei 

de mîine este întîlnirea R.D. Germa
nă—R.P. Ungară. După cum ni s-a 
comunicat de la Budapesta, reprezen
tativa R.P.U. a făcut marți un ultim 
antrenament. A jucat cu echipa Egy- 
tertes, din categoria B, pe care a de
pășit-o cu 3-2, iar joi dimineață fot
baliștii maghiari au plecat în R. D. 
Germană.

R.D. Germană va prezenta aceeași 
echipă fcu care a jucat la 16 aprilie 
la Budapesta.

In rest, etapa de mîine cuprinde în
tîlnirea internațională Rapid Bucu
rești Lokomotiv Moscova, meciuri 
din categoria A și din categoria B.

Rețineți i Astăzi, ultima zi în care 
mai puteți depune buletinele pentru a- 
cest concurs.

In legătură cu etapa de mîine con
siderăm indicat să redăm : Pronosticu
rile antrenorului federal Angelo Nicu- 
lescu. care au fost date în cadrul co
mentariilor apărute în „Programul 

Știința Cluj (antrenori N. Săbăslău 
și C. Rădulescu); au înregistrat îm
bunătățiri substanțiale în pregătire; 
fapt care s-a reflectat în jocul mai 
bun, mai organizat, pe toată durata 
meciului din ultima etapă. In schimb, 
la celelalte echipe se remarcă o com
portare nesatisfăcătoare datorită pre
gătirii necorespunzătoare (U.T.A. — 
antrenori I. Reinhardt și N. Dumi
trescu, St. roșu — antrenori S. Ploeș- 
teanu și N. Proca, C.C.A. — antrenori 
Șt. Onisie și E. Mladin, Dinamo Ba
cău — antrenori A. Șepci și I. Rus, 
Știința Timișoara — antrenori V. Gain 
și N. Reuter, Minerul — antrenor Al. 
Marki etc.). Stadiul de pregătire a 
acestor echipe din urmă își are ex
plicația în faptul că nu au folosit pe
rioada pregătitoare conform sarcini
lor trasate de federație prin cole
giul de antrenori. Ele au întrerupt 
complet pregătirea după terminarea 
campionatului trecut și reluarea tir- 
zie a activității de instruire s-a făcut, 
normal, de la un nivel scăzut. O 
pauză mare și absolută, in locul unei 
odihne active — cum recomandă nor
mele unei bune vieți sportive — pre
tinde — după aceea — întotdeauna 
un timp de pregătire mai mare.

Vina este in primul rind a antre
norilor și conducătorilor echipelor, 
care au avut posibilitatea să organi
zeze în așa fel activitatea dintre cele 
două campionate incit să asigure și 
refacerea jucătorilor după efortul de
pus în sezonul trecut și continuitatea 
in antrenament, așa cum li s-a trasat 
sarcină. Tocmai în acest scop la 
cursul de perfecționare de la Poiana 
Cîmpina, din iulie, nu au fost convo- 
cați și antrenorii secunzi. Dar, lucru
rile s-au petrecut cu totul altfel. An
trenorii și conducătorii au privit cu 
lipsă de răspundere pregătirea pen
tru noul campionat, au mers pe linia 
vechiului obicei de a ignora că un 
nou sezon trebuie început în formă 
bună și de a lăsa pe seama primelor 
etape completarea și desăvîrșirea pre
gătirii. Ce au de spus în această pri
vință antrenorii și conducătorii unor 
cluburi sau asociații cu echipe frun
tașe ca St. roșu, U.T.A. sau Dinamo 
Bacău ?

Nu-i mai puțin adevărat însă, că 
și Federația romînă de fotbal poartă 
o vină însemnată in ceea ce privește 
modul cum s-a desfășurat instruirea 
în secțiile de fotbal în luna iulie. 
Lăsîndu-se „furate" de alte preocu
pări, printre care și cursul antreno
rilor, organele federale au... scăpat 
din vedere supravegherea activității 
antrenorilor secunzi, controlul secții
lor de fotbal fiind făcut sporadic, de 
suprafață, ca și inexistent, tocmai în 
această perioadă foarte importantă, 
in care s-au comis, de fapt, greșeli 
mari în organizarea și desfășurarea 
muncii de instruire.

Controlul și îndrumarea exercitate 
mai tîrziu, în august, nu au mai putut 
îndrepta decît în mică măsură starea 
de lucruri care se crease. In plus, 
nici metodiștii regionali pentru fotbal 
nu și-au făcut datoria, nu au contro
lat prin colegiile locale de antrenori 
modul cum se desfășoară antrenamen
tele în secțiile de fotbal, după cum 
nici organele locale U.C.F.S. nu au 
exercitat un control riguros asupra 
felului în care sînt îndeplinite sarci
nile care decurg — pe linie de ins
truire — din planul de măsuri elabo
rat pentru îmbunătățirea calității 
fotbalului.

Se impune pe viitor o întărire a 
acestui control multiplu asupra mun
cii de pregătire, mai multă autoritate 
și exigență.

★
Multe jocuri au purtat amprenta 

dîrzenieî și a hotărîrii jucătorilor în

Loto Pronosport" nr. 36 ( 386) din 4 
septembrie a. c.

R. D. Germană—R.P. Ungară X, 2; 
Rapid București •— Lokomotiv Mos
cova X; Steagul roșu — A.E.K. (Gre
cia) 1; C.C.A.—Jiul 1; Știința Cluj— 
Petrolul 2, X; Dinamo Bacău — Pro
gresul X; Minerul — Știința Timișoa
ra 2, X; U.T.A. — Dinamo București 
2, X; Dinamo Pitești—Metalul Tîrgo- 
viște X; Farul — Dinamo Obor 1, 
X; Corvinul — Industria Sîrmei 2, X; 
Chimia Govora — C. S. Craiova 1, 2.

Iată părerile unui cunoscut antre
nor, păreri care considerăm că pot fi 
de un real folos pentru cei care com
pletează buletine la concursul de 
mîine.
programul concursului prono

sport Nr. 38
a Etapa din 17 septembrie 1961 —

I. Dinamo București — Stiinta Cluj 
(cat. A).

II. Jiul - Rapid (cat. A).
III. Petrolul - U.T.A. (cat. A).
IV. Dinamo Pitești — Dinamo Bacău 

(cat. A). 

ideea rezultatului și nu a întrecerii 
pentru calitate (Jiul-Știința Cluj, 
Progresul — C.C.A., Petrolul - Mi
nerul etc.). Cum se vede, în acea
stă... cursă au fost atrase, din păcate, 
șt echipe care erau bine pregătite. 
Această tendință periculoasă consti
tuie o mare frină în ameliorarea ca
lității jocului și de aceea trebuie com
bătută cu fermitate, în primul rind 
de antrenorii și conducătorii echipe
lor. Cu atît mai mult cu cit dîndu-se 
jocurilor un astfel de curs, se dău
nează notei de sportivitate in care 
trebuie să se desfășoare partidele. Și 
din acest punct de vedere, in cele 
trei etape comportarea jucătorilor a 
fost destul de bună; s-a constatat mai 
multă preocupare pentru o^acticarea 
unui joc corect. Așteptăm ca în viitoa
rele etape nota de sportivitate să fie 
și mai accentuată. Echipele trebuie 
să aibă permanent această preocupare.

Ritmul de joc a fost realizat în 
mod constant de echipele care au a- 
vut o bună pregătire fizică sau care 
și-au ameliorat-o pe parcursul etape
lor, și sporadic de cele cu o pregă
tire insuficientă. La unele echipe se 
constată că în faza de finalizare nu 
accelerează ritmul. In ce privește pro
cedeele tehnice, ele nu s-au îmbună
tățit față de campionatul trecut. 
Spre deosebire de apărări, care se or
ganizează bine, liniile de atac lasă de 
dorit prin insuficienta preocupare 
pentru organizarea acțiunilor și prin 
lipsa unui coordonator (U.T.A., Di
namo Bacău, St. roșu etc.). In faza 
de finalizare, înaintașii nu se du
blează în acțiunile individuale și nu 
colaborează pentru ducerea lor la 
bun sfîrșit. Un aspect pozitiv îl con
stituie, în schimb, mărirea razei de 
acțiune a jucătorilor, ceea ce duce la 
creșterea elasticității jocului printr-o 
circulație mai mare pe te:. n.

Bune au fost arbitrajele, peste ni
velul celor din trecut. Sperăm m- 
tr-o îmbunătățire continuă.

★
Iată cîteva constatări prilejuite de 

primele etape ale carnnionatului. Ele 
nu pot duce decît la o singură con
cluzie: toate eforturile antrenorilor, 
jucătorilor, conducătorilor și organe
lor federale trebuie canalizate spre 
întărirea muncii de instrni’-e. spre 
îmbunătățirea permanentă a calității 
ei. Numai printr-un antrenament 
continuu, susținut, migălos se poate 
realiza calitatea în fotbal.

A apărut nr. 17
al revistei ilustrate

SPORT
Din bogatul si interesantul cnnrins 
al acestuia spicuim :
- Fotoreportaje de la internațio

nalele de atletism.
- 12 zii? în R. P. Polonă cu rug- 

biștii de 1^ Dinamo București
- Retrospectivele ringului Dumi

tru Călinescu
- SPORTUL ȘI NAVIGAȚIA N 

COSMOS
- Vizita bascbetbalistilor cubanezi 

în tara noastră
- remarcabilul succes al 

SPORTIVII,OR ROMÎNI LA UNIVER
SIADA
- Voleibaliștii craioveni
- FOTBAL - FOTBAL - FOTBAL: 

O ședință de antrenament prezentată 
tie Constantin Tească : NUME VECHI, 
CHIPURI NOI : părerea lui Fran- 
cisc zavoda -. NR VORBEȘTE PIER
RE PIBAROT etc., etc.
- MAGAZIN SPORTIV, cuvinte în

crucișate etc.
Procurati-vă chiar azi acert nu

măr al revistei ilustrate „SPORT".

*

3

2

V. Progresul — Minerul (cat. A).
VI. știința Timișoara — Steagul roșu 

(cat. A).
VII. S.N.M. Constanta — Farul (cat. BL
VIII. st. roșie Bacău—Poiana cîmpina 

(cat. B).
IX. S.C.M.D. Baia Mare—C.F.R. Timi

șoara (cat. B).
X. Corvinul Hunedoara - Recolta Că

rei. (cat. B).
XI. I.R.A. Tg. Mureș — C.S.M. Crișana 

(cat B).
XII. C.F.R. Pașcani — Dinamo Galati 

(cat. B).
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT, nr. 36 DIN 3 SEPTEMBRIE 

1961
1 variantă cu 12 rezultate a 

75.654 lei.
5,3 variante cu 11 rezultate a 17.129 

lei.
185,80 variante cu 10 rezultate a 

732 lei.
Fond de premii: 302.617 lei. 
Rubrică redactată de Loto-Prono-. 

sport.
SPORTUL POPULAR
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Balet sportiv la sala Floreasca...
..Zece gimnaști (6 rcrmînî șî 4 japo

nezi) au „obligat** 1000 de spectatori 
să-i răsplătească cu nesfîrșite aplauze.

Demonstrația de la Floreasca, deși 
n-a purtat un caracter oficial — con- 
curenții n-au primit note, nu s-au în
tocmit statistici, nu s-au alcătuit clasa
mente — s-a impus totuși ca un eveni
ment marcant în actualul sezon sportiv, 
un moment de-a dreptul de neuitat.

Inițiativa invitării gimnaștilor japo
nezi prrzenți la întrecerile Universiadei 
de vară de la Sofia merită, firește, toată 
prețuirea Pentru că de la evoluția mae
ștrilor intre maeștri — gimnaștii sovie
tici Viktor Ciukarin, Juri Titov. Boris 
Sahl iu Viktor Leontiy — capitala țării 
noastre n-a mai văzut asemenea execuții 
artistice. Prezența unor veritabili ași ai 
gimnasticii mondiale s-a făcut simțită 
încă de la primele aparate. La sărituri, 
apoi la cal și inele, la sol și paralele 
și mai ales la bară fixă, spectatorii au

„Cupa recoltelor bogate"
Co misia de specialitate a regiunii 

București a organizai pe stadionul 
C.F.R. din Roșiorii de Vede un concurs 
de oină dotat cu trofeul „Cupa recol
telor bogate”.

După două zile de întreceri viu dispu
tate, cupa a fost cucerită de jucătorii 
din comuna Olteni. Avîntul Curcani, cu 
o formație improvizată și lipsită de an
trenament, a trebuit să se mulțumească 
eu locul 4 în clasamentul final. Surprizi 
competiției a constituit-o echipa G.A.G. 
Radu Negru (antrenor Ion Dcculescu) 
din raionul Călărași, care poate fi con
siderată cîștigătoarea morală a compe
tiției. In meciul decisiv cu Viata Nouă 
Olteni, colectiviștii din comuna Radu 
Negru au pierdut la o diferență de un 
punct datorită unor greșeli elementare. 
Merită să mai remarcăm și comportarea 
formației Victoria Bila (raionul Drăgă- 
nești) care s-a prezentat în progres față 
de ultima competiție. Recolta Măldăieni 
(raionul Roșiori) și Progresul Mavrodiu 
(ra ionul Alexandria), după felul curii 
6-au prezentat, se vor număra în curîud 
și ele printre echipele fruntașe din re 
guinea București.

lată clasamentul final : 1. Viață Nouă 
Olteni 15 p; 2. Drum Nou G.A.G. Radu 
Negru 13 p; 3. Victoria Bila 10 p; 4. A- 
vîntul Curcani 10 p (punctaveraj mai 
slab) ; 5. Recolta Măldăieni 6 p; 6, Pro
gresul Mavrodin 6 p (punctaveraj mai 
slab).

SPORTURi NAUTICE

Cupa clubului sportiv școlar — 
o bună inițiativă

Bună inițiativa Clubului sportiv șco
lar București de a organiza un concurs 
de caiac-canoe. acum către sfîrșitul se
zonului de sporturi nautice. Prilej de 
verificare a conștiinciozității în pregă
tire și după finalele de juni-ori, ocazie 
pentru cei mai tineri concurent! să-si 
mătsoare forțele în condiții de concurs. 
Păcat însă că participarea nu a fost 
numeroasă : la unele probe (caiac 4 
junioare, caiac 2 junioare, canoe 2) nu 
au luat startul decît 2—3 ambarcațiuni.

Competiția a fost dominată de repre
zentanții Clubului sportiv școlar care au 
acumulat 106 p. Ei au fost uronati de 
tinerii canotori de la Progresul 59 p.. 
Flacăra roșie 53 n.. Voința 43 p.. S.S.E. 
H 39 p. lată de altfel si rezultatele prin
cipale: JUNIOARE : caiac 500 m : 1. 
Cresa Caragheorghe 2:41,0 (Voința). 2. 
Atena Vînătoru (Progr.) 2:56,0. 3. Sanda 
Iorgulescu (S.S.E. II) 2:57,0 : caiac 2 
500 m • 1. C.S.S. (Ioana Mezincescu. Pe
tri ca R’ejan) 2:35,0. 2. S.S.E. II (Gabi 
Popescu, Anca Olivier) 2:37,0 : caiac 4 
500 m j 1. C.S.S. (Elena Diaconescu, 
Adriana Săvescu. Victoria Podică, lise 
Bedner) 2-31,0. 2. S.S.E. II. JUNIORI :
caiac simplu 500 m : 1. Gh. Butnarii
(FI. roșie) 2:20,0. 2 M. Doară (C.S.S.)
2:32,0. 3. Trandafir (Progr.) 2:32,3 ; caiac 
2 1.000 m : 1. FI. roșie (V. Cooorescu,
Gh. Taciopol) 3:41,0 ; 2. FI. roșie (D.
Iuga. Stroe) 3:45,0 : 3. Voința (Dumi
trescu. Palagianu) 3:56,0 : caiac 2 500
m : 1. Voința (Gh. Crîngulescu, Radu
Matei) 2:07.2. 2. Progr. (A. Zlotescu. M. 
Masat) 2:10,2. 3. C.S.S. (N. Paraschiv,
M. Ghiuritan) 2:12.2 : caiac 4 1.000 m :
1. Flacăra roșie (Gheorghiță. Galan. Ne- 
leapcă. Pfctfaru). 2. C.S.S. (Tibară. Radu. 
Gherlan, Serbănescu). 3. Progr.; canoe 
simplu 1.000 m : 1. Marian lonescu
(C.S.S.) 4:14.0. 2. Geambasu (C.S.S.)
5:08 0. 3. I Rusu (C.S.S.) 5:23,0 : canoe 
2 1.000 m : 1. C.S.S. (E. Maximciwc. N.

1:45.0, 2. C.S.S. (A. Rădut. C. 
Iftode) 4:53,0. 3. C.S.S. : caiac simplu 
500 seniori m : 1. C. Andrei (C.S.S.)
2:14-? ?. Gh. Ispas (Progr.) 2:16,2. 3.
V. (Voința) 2:22,2. Organizatorii
au oferit cîstigătorilor pe echipe trei 
cum* «?i •'''imilor trei clasați diplome.

★

Astăzi si mîine se desfășoară în întrea
ga tară faza de zonă a ultimei compe
tiții oficiale centrale, campionatul repu
blican de canotaj academic. Canotorii si 
canotoare’e din Capitală îsi vor desem
na fin"'--Ui în două întreceri care se
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fost martorii unui mare spectacol, ai unui 
autentic balet sportiv. Au îneîntat î’a- 
Icahisa Ishiwar* și Yasuo Nagasawg și 
alături de ei gimnaști din lotul nostru de 
tineret — Emil Bărâneanu, Gh. Con- 
douici și Mihail Stancin. în special. 
Strălucit a fost Takashi Mitzukuri. In 
demonstrația de la Floreasca, actualul 
campion mondial universitar (participant 
de altfel și la Jocurile Olimpice de Ia 
Roma) și-a confirmat marea: sa clasă. 
Este evident .un gimnast cu calități înăs- 
cute, dar marea sa mobilitate, forța și 
viteza de reacție care îl apropie de per
fecțiune este înainte de toate rodul 
unei munci stăruitoare. Numai astfel, 
Mitzukuri a ajuns să facă salturi de 
aproape 360 de grade, să-și controleze 
permanent ținuta în timpul exercițiilor. 
Să stăpânească pînă și acele mișcări cu 
coeficient de greutate maximă. Numai 
astfel el a reușit să facă balet șî să in
cinte. Bisările spectatorilor sînt în a-

Yasuo Nagasawa în plin efort la cal cu minere
Foto : V. Bageac

ceastă privință o dovadă elocventă a ca
lităților, a măiestriei tînărului gimnast 
japonez.

★
Tinerii noștri gimnaști au arătat, în 

general, lucruri frumoase. Dintre toți, 
cel mai sigur s-a prezentat Emil Bără- 
neanu. Este un sportiv serios care a 
făcut mari progrese și în ce privește îm
bunătățirea tehnicii. Gh. Condomci a 
muncit mult. Ii trebuie însă curaj. „A- 
tacă” aparatele cu prea multă reținere. 
Desigur, timiditatea din prezent va fi 
eliminată mai ales, atunci cînd își va

vor desfășura pe două lacuri diferite : 
la Snagov (numai duminică de la ora 
8,30. reprezentanții cluburilor C.C.A. și 
Dinamo) și pe lacul Herăstrău (sjmbătă 
de la ora 17,30 iar duminică de la -ora 
8,00) celelalte cluburi. Se vor califica 
primul echipaj clasat la Snagov (în ca
zul că sînt două înscrieri la proba res
pectivă) si de asemenea primul echipaj 
concurent pe Herăstrău (in cazul a trei 
înscrieri). Federația de specialitate îsi 
rezervă dreptul de a mai invita la fi
nalele care se vor desfășura pe Iacul 
Snagov în zilele de 23 și 24 septembrie 
echipaje valoroase care din motive o- 
biective nu s-au putut califica.

—== iWm: vi ■ n rm
Astă seară, în incinta velodromului Dinamo

Unoi din cele mai importante meciuri 
ale campionatului masculm de handbal in 7: 

Dinamo București — 0. C. A.
Campionatele republicane de handbal 

au programat pînă acum doar o singură 
etapă. Cu toate acestea interesul pentru 
întrecerea celor mai bune formații de 
handbal crește, cu atît mai mult cu 
cît chiar în cea de a Il-a etapă, care 
se va desfășura mîine, sînt programate 
o serie de partide derbi.

Să începem cu cel mai important joc 
al acestei etape, întîlnirea dintre echipele 
masculine Dituim.o București și C.C.A. 
Dinamoviștii bucureșteni sînt bine cu- 
noscuți publicului nostru, știut fiind 
faptul că ei formează cea mai reduta
bilă echipă masculină de handbal în 7 
din țara noastră. Jucătorii de la Dinamo 
vor întîlni azi, într-un meci care se a- 
nunță echilibrat și spectaculos, echipa 
C.C.A. Handbaliștii acestei formații nu 
au o ..carie de vizită" la fel de impună
toare ca cea a dinamoviștilor. Aceasta 
însă pentru că în ultima perioadă de 

mări forța brațelor, capitol în care el se 
prezintă, deocamdată, deficitar. Petre 
Miclăuș, Mihail Stanciu și Bela Jakab 
8-au evidențiat și ei prin corectitudinea 
execuțiilor, printr-o grijă sporită față 
de ținută.

In totul, gimn&știi din lotul de tineret 
s-au străduit să facă față într-un mod 
cît mai onorabil acestui prim examen 
public. Succesul lor este cu atît mai 
merituos, cu cît au avut drept adver
sari, pe reputații sportivi japonezi.

Invățînd din experiența gimnaștilor 
japonezi și, în primul rînd, manifestînd 
mai multă perseverență în procesul de 
pregătire, tinerii noștri sportivi se vor 
putea impune într-un viitor apropiat. 
Ceea ce bineînțeles și așteptăm de la ei. 
Antrenorii Nicolae Vieru și Costache 
Gheorghiu cu experiența pe care o au, 
cu priceperea dovedită în atîtea ocazii 
pot face lucruri mari, ei pot aduce ac
tualii component! ai lotului republican

de tineret fa un nivel foarte apropiat 
de cei mai buni gimnaști seniori. Cu o 
singură condiție : ca elevii lor să fie tot 
mai perseverenți, să aplice cu toată 
seriozitatea indicațiile primite.

TIBERIU STAMA

Din acest an

0 formulă nouă
pentru campionatele republicane LA SFIRȘUT

DE SĂPTÂMINA
Incepînd din toamna acestui an* 

campionatele republicane de volei se 
vor disputa după o formulă nouă. In 
locul seriei unice de 12 echipe, așa 
cum a fost pînă acum, incepînd cu 
campionatul pe 1961—1962 vor fi două 
serii a cite 8 echipe. Anul acesta vor 
participa formațiile care au fost pre
zente și în campionatul trecut (deci 
nu a retrogradat nici o echipă), că
rora li s-au adăugat formațiile cla
sate pe primul loc în etapele de zonă 
ale campionatului de calificare (cite 
patru în fiecare campionat).

timp secția de handbal a C.C.A. și-a 
orientat atenția mai mult spre handbalul 
în II. Din această toamnă însă se pare 
că principala preocupare va fi handba
lul în 7, ceea ce va determina apariția 
în cadrul formației C.C.A. a unor ju
cători cunoscuți cum sînt Bulgara, No- 
dea. Tclman, Oțelea etc.

Meciul se va disputa astă-seară, în 
incinta velodromului Dinamo. începând 
de la ora 20,15 și va fi arbitrat de Gh. 
Lungu (Brașov). In deschidere la ora 
19 este programată o altă partidă in
teresantă : Știința București—Rapid
București. Formații fruntașe ale handba
lului nostru masculin, cele două echipe 
bucureștene se prezintă în noul campio
nat cu efectivul întărit (în special 
Știința București) sau mult întinerit (Ra
pid București). Meciul va fi condus de 
0 Leikep (Sibiu).

Florin Gheorghiu s-a inters de la Haga
cu un succes de prestigiu pentru șahul romîoesc

Marți seara. Aeroportul Băneasa își 
încheie una din zilele sale „pline". 
In răstimpuri grăbite, poposesc pe 
pista de beton ultimele avioane din- 
tr-o bogată serie. Printre călători și 
cei veniți în întîmpinarea lor predo
mină participanții la Festivalul inter
național „George Enescu". In nume
rosul grup al admiratorilor muzicii, o 
singură... disonanță — mai mulți iubi
tori de șah, prezenți și ei în număr 
mare sub cupola aerogării. Este lim
pede... Astăzi trebuie să sosească de 
la Haga, campionul țării noastre, Flo
rin Gheorghiu, participant la campio
natul mondial de șah pentru juniori. 
In așteptarea avionului, schimbăm cî- 
teva cuvinte cu Emilian Gheorghiu, 
tatăl șahistului, sosit și el din Plo
iești, împreună cu cîțiva conorășeni, 
nerăbdători să-l revadă pe Florin.

— Am venit mai ales pentru a-i da 
curaj băiatului — ne mărturisește pă
rintele campionului nostru. — Vreau 
să-i scat din cap ideea că este un 
învins și să-l conving, dimpotrivă, că 
și locul doi intr-o întrecere atît de 
importantă trebuie considerat un suc
ces. Poate că este chiar mai bine pen
tru el că n-a obținut victoria atît de 
rapid. Jumătatea de punct care i-a 
lipsit acum pentru a deveni campion 
al lumii va constitui un imbold pen
tru o și mai susținută muncă de pre
gătire în viitor.

Sin tem întrutotul de acord, dar 
iată că Florin, coborît pe scara avio
nului, pare a fi de altă părere. Are o 
mină descurajată, este palid... Un 
moment de ezitare, apoi aplauze iz
bucnesc spontan din grupul șahiștilor. 
Nu! Cu toții știm prea bine că FI. 
Gheorghiu și-a făcut din plin datoria 
în campionatul mondial de la Haga. 
Iată-1 acum că zîmbește emoționat.

— Aș fi vrut atita să înving — ne 
spune el aproape printre lacrimi. — 
Nu pot să uit acea partidă cu Kuin-

Componenta seriilor va fi urmă
toarea : CAMPIONATUL MASCULIN, 
seria I : Rapid București, Știința Cluj. 
Jiul Petroșani, C.C.A., Știința Galați, 
Petrolul Ploiești, C.S.M.S. Iași, Dina
mo orașul Dr. Petru Groza; seria 
a Il-a: Progresul București, Dinamo 
București, Știința Timișoara, Tracto
rul Brașov, Flacăra roșie (fost Victo
ria) București, Farul Constanța, Dacia 
Carbochim Cluj, C.S. Craiova. CAM
PIONATUL FEMININ, seria I : Di
namo București, Știința Cluj, Metalul 
București, C.S.M. Cluj, Olimpia Bra
șov, C.S.M.S. (fost Țesătura) Iași, 
Voința Miercurea Ciuc, l.F.A. Bucu
rești ; seria a Il-a : Rapid București, 
Combinatul Poligrafic București, Fa
rul Constanța, C.S.M. Sibiu, Progresul 
București, Sănătatea București, C.F.R. 
Timișoara, Ș.S.E. Craiova.

La sfîrșitul întrecerii pe serii, echi
pele clasate pe locurile 1—4 în fiecare 
serie vor disputa un turneu pentru 
definitivarea primelor opt locuri ale 
clasamentului final. Formațiile care 
în serii se vor găsi pe unul din locu
rile 5—8, vor lua parte la un alt tur
neu final pentru locurile 9—16 ale 
clasamentului. Echipele clasate pe ul
timele două locuri în clasamentele 
definitive, vor retrograda, fiind în
locuite cu ocupantele primelor două 
locuri în turneele finale al campiona
telor de calificare pe 1961—1962.

In regulamentul noului campionat 
se menține hotărîrea ca toate forma
țiile participante în campionatele ca
tegoriei A să aibă echipe care să 
participe în campionatele republicane 
de juniori, hotărîndu-se ca după două 
neprezentări ale echipei de juniori, 
echipa de categoria A să fie elimi
nată din campionatul republican.

Turul noului campionat se va dis
puta între 5 noiembrie—17 decembrie 
a.c., iar returul între 18 martie—29 
aprilie 1962.

dji din finală, in care cu o singură 
mutare, neobservată de mine, puteam 
rămine in avantaj. La Parma, in par
tida decisivă, am fost pus in 
unei inovații teoretice din Siciliana 
și n-am putut rezolva la tablă proble
mele atît de complicate ale analize
lor...

Intervine maestrul C. Radovici, se- 
cundantul campionului :

— Marea neșansă a fost desigur 
la tragerea la sorți, în care lui Florin 
i-a „căzut" negrul in cele mai grele 
partide : cu Parma, Kuindji și olan
dezul Zuidema. Cu albele, el a avut 
un rezultat excepțional — 9 puncte 
din 10 partide ! Și nu cred că exa
gerez dacă spun că tot el a jucat cele 
mai frumase partide din turneu...

Argumentele pint in valizele noilor 
sosiți. Iată un exemplar din „Nieutoe 
Haagsche Courant" care afirmă că 
Fl. Gheorghiu posedă „un stil de bri
liant"... Iată buletinele campionatului 
în care marele maestru argentinian 
Carlos Giumard comentează cu cu
vinte elogioase partidele cîștigate de 
tînărul șahist romîn.

Nici o îndoială. Florin Gheorghiu 
a obținut la Haga un succes de pres
tigiu pentru șahul* rominesc, pentru 
întreaga mișcare sportivă din țara 
noastră.

RADU VOIA

ÎN CAPITALA

AZI
ATLETISM : stadionul Republicii, ora 

17 : concurs rezervat tuturor categorii
lor.

SCRIMA : sala Floreasca. de la ora
16.30 : meciuri în cadrul fazei orășenești 
a campionatelor republicane.

RUGBI : teren Parcul Copilului, de la 
ora 17 : C.F.R. Grivita Roșie—Dinamo.

HANDBAL : teren Dinamo. ora 19 '■ 
Știința Buc. — Rapid Buc. ; ora 20,15 : 
Dinamo Buc.—C.C.A.

FOTBAL : teren Gloria, ora 16.30 : Me
talul—S.N.M. Constanta (cat. B); teren 
Victoria (C.A.M.). ora 16.30 : Flacăra ro
șie—C.S.M. Reșița (cat. B).

Finalele campionatului școlilor sportive 
de elevi (atletism, volei, gimnastică) ; 
stadionul Tineretului. — de la ora 9 și 16.

MIINE
ATLETISM: stadionul Republicii, ora 8. 

HANDBAL : teren Giulesti. ora 10 : 
Rapid—S.S.E. Petroșani : ora 11 : Știin
ța Buc. — Tractorul Brașov (camp, fe
minin în 7): teren I.T.B., ora 17: I.T.B.— 
Dinamo Tg. Mureș (camp. masculin 
în 7).

BASCHET : teren Voința, ora 10 : Sel. 
Voința-Start (R.P.P.): teren Știința, ora 
10 : Progresul—Sănătatea Roșiori de Vede 
(camp, masculin de calificare)

RUGBI : teren Gloria, ora 9 : Metalul 
23 August—I.T.B.: teren Progresai, de la 
ora 9 : Progresul—C.C.A.; teren Giulesti, 
ora 9.30 : Rapid-Olimpia Brașov.

SCRIMA : sala Floreasca, de la ora 9 
și de la ora 1G.30 meciuri în cadrul fa
zei orășenești a campionatelor republi
cane.

FOTBAL : Stadionul „23 August", ora
13.30 : C.C.A.-Șc. sportivă de elevi (co
pii); ora 14.45 : C.C.A.-Jiul (cat. A); ora
16.30 : Rapid—Lokomotiv Moscova (meci 
international).

Finalele campionatului școlilor sportive 
de elevi (atletism, volei, gimnastică) : 
Stadionul Tineretului, de la ora 9.

IN ȚARĂ
RUGBI : Petroșani : Știința—C.S.M.S.

Iași ; Cluj : Stiinta-Stiinta Buc.
BASCHET : Constanta : Farul-Petrolnl 

Ploiești (camp, masculin de calificare).
HANDBAL : MASCULIN, ÎN 7 : seria 

I : Brașov : Tractorul—Dinamo Bacău : 
Galati : Stiinta - Petrolul Teleajen; se
ria a H-a : Petroșani : Stiinta—Voința 
Sibiu : Brasov : Dinamo-Tehnometal Ti
mișoara: Timișoara: Stiinta - Stiinta 
Craiova: FEMININ. ÎN 7: Timisoara : 
Știința—Progresul Buc. : Sibiu : C.S.M.- 
I.T.B.: Tg. Mures : Mureșul—Banatul 
Timiș.: MASCULIN. TN 11 : Cisnădie : 
Textila—Dinamo Brasov : Reșița : CSM- 
Vî/’toria .Pmbolia : Făgăraș : Chimia — 
Steaua roșie P.ulgaruș ; Ploiești : Petro
lul—Voința Sibiu.
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jos 
nu-mi 
scapă)

Și bineînțeles că vă urez 
S-aveți un timp — o frumesețe

Mai sint și supărat, v-o spun cinstit 
Fiindcă de-a lungul-ntregului traseu 
Voi veți vedea tot ce s-a construit 
Și tare-aș mai fi vrut să văd și

36 de 
74 de 
națio-

fotografie, 
cu incur
ring, fără 
recunosut

Intr-adevăr sint tare bucuros 
Și-aștept înfrigurat prima etapă 
Dac-aș putea, v-aș urmări pe 
(Dar „Sportul" îl citesc, nimic

trecut și veteranul 
în alergările de

In timp ce voi vă pregătiți de start 
Și-aveți in piept emoții o mulțime. 
Eu nu știu versul cum să-l mai

impart. 
Și-alerg cu bicicleta după rime.

Dar pin’ la anu’ gata-i hotărît 
Cu zece specialiști mă antrenez 
Și-atunci n-o să vă spun decit atit: 
Să fiți cu ochii-n patru ! Concurez l

Iar eu citind un „Sport" să jubilez 
C-ați depășit iar media orară.

Brasov. A impli- 
anrilie 28 d-> ani. 
1956 a jucat la 
Bacău. 3) Atletul 
Foik nu mai este 
tînăr. Are ?7 ele

Cuvintul „pană" să-l desființați 
Și anul ăsta-n Turul R.P.R.
Din suflet vă doresc ca să scăpațt 
De orice... barieră C.F.R.

între anii 1936— 
A fost unul dintre 

mai buni portari ț>e 
i-a avut fotbalui uos- 
El a fost selecționat 
numai de 12 ori în

Dar chiar dacă mi-oi face roate opt
Eu tot termin această poezie
Unde n-am rime, spun că nu s-au 

copt
Și tot vă scriu imensa bucurie.

de
Ceea ce e mult oen- 

un... sprinter. Cu atit 
impresionantă apare

INSTANTANEE
Vă prezentăm o fotogra

fie de box puțin obișnuită. 
Boxeri căzuți în ring ați 
văzut, desigur, deseori, in 
Holografie și cu prilejul 

*• meciurilor la care ați a- 
sistat. Dar, un arbitru la... 
podea, să recunoașteți, 
n-ați văzut decit rar de tot 
sau poate niciodată.

La reuniunea semifina
lelor din cadrul recentului 
turneu internațional de 
box, intr-unui din meciuri, 
cunoscutul arbitru inter
național Domazetov s-a 

5 pomenit... K-O. In ce îm-
prejurări ? Nu, nu dintr-o 
lovitură. La o fază, unul 
dintre boxeri l-a călcat pe 
picior, l-a dezechilibrat, 
astfel că arbitru! Doma- 

S zetov a ajuns la podea,
r Un K.O. veritabil. N-a

mai lipsit decît alt arbi- 
£ tru care să înceapă să...
/ numere!

...Cit privește spectato
rul din a doua 
care urmărește 
dare lupta din 
îndoială că l-ați
imediat. Da, artistul po
porului Grigore Vasiliu 
Birlic este un mare ama
tor de sport și în special 
al meciurilor de box și de 
fotbal...

Boxerul argentinian 
Angel Bustos nu l-a putut 
auzi pe arbitru procla- 
mîndu-1 învingător în me
ciul cu venezuelianul Nel
son Estrada.

De ce ?
Cu două secunde îna

inte să sune gongul final 
Bustos a primit o lovitură 
extrem de puternică, în 
urma căreia a căzut Ia 
podea. El nu s-a putut 
ridica decît după jumă
tate de minut. Arbitrul 
însă, care nu apucase să 
numere decît pînă la „2“ 
cînd a răsunat gongul 
final, l-a proclamat învin
gător pe... A. Bustos, 
care avea un substanțial 
avantaj la puncte.

Lovitura de K. O. ve
nise prea tîrziu...

Două aniversări ale lui Dinu Cristea
Veteranul atletismului 

nostru (și chiar al celui 
mondial), maestrul emerit 
al sportului, Dinu Cristea, 
a împlinit zilele acestea 
50 de ani de viață și 30 
de ani de cînd a luat 
parte pentru prima oară

anii au 
nostru 
durată, care cer inimă pu
ternică șî plămîni vi- 
guroși, tot n-a terminat 
cu atletismul. Acum, însă 
s-a hotărît. La toamnă, 
va participa la ultimul

atletism el a cîștigat nu
meroase concursuri — la 
5000, la 10.000, la mara
ton, cros etc. A participat 
la peste 60 de întreceri 
internaționale in străină
tate. Numai la tradițio
nalele crosuri ale ziaru
lui „l’Humanite" a luat 
startul de nouă ori. A 
alergat alături de mari 
celebrități ale atletismului 
mondial 
Mirnoun, 
lici etc. 
terne a
patru zeci de titluri de 
campion al țării, a fost 
deținătorul 
recorduri.
1935—1939 
ieșit mereu
în proba de 10.000 m. la 
Balcaniadă. înainte 
război cel mai bun 
al lui pe 10 km. a 
de 33 de minute. In
1958 Dinu Cristea stabi
lește recordul său pe a- 
ceastă distanță la 30:52,0. 
Și asta 
de ani, 
uitat de

Dinu 
cipat la 
Jocurilor 
1952 la
rînd la proba de maraton 
și în I960 la Roma dar, 
de data aceasta, ca... spec
tator.

Dintre preocupările ex- 
trasportive al lui Dinu 
Cristea notăm vinătoarea 
și pescuitul.

Fotoreporterul 
surprins această 
Dinu cu fetița
briela — în fața vitrinei 
cu trofee, în ziua cine* își 
sărbătorea o Jumătate de 
veac de viață.

un concurs de

cu
pe

atle-

tîm- 
colo 

‘ se

la 
tism.

Mereu tînăr, 
piele doar ici
argintate „nea Dinu' 
lasă greu de sport. Pen
tru a treia oară în ultimii 
ani, declara s — „anul 
acesta o închei...!“ Dar

F I M O R

...dintre cei 88 de arun
cători de ciocan care au 
reușit în anul 1960 rezul
tate de peste 60 de metri, 
39 slot atleți 
De asemenea, 
U.R.S.S, au 
dintre cele 80 
manțe de peste 15,50 m 
înregistrate la triplu salt, 
in întreaga lume, 
cursul anului 1960.

li 
sovietici? 

atleții din 
realizat 38 
de perfor-

in

...numărul total al 
tîlnirilor pe care le sus
ține în acest an echipa 
braziliană de fotbal San
tos se ridică la... 135? A- 
ceasta însemnează- cam 
3 meciuri pe săptămînă. 
Și, în general, meciuri... 
bune ! Aviz unora dintre 
fotbaliștii noștri, care 
consideră și antrenamen
tele ca o... povară, ce le 
cere eforturi prea maii.

in

...Jadwiga Jedrzejowska 
este campioana de tenis

a Poloniei pe anul în 
curs la simplu femei ? 
Jadwiga are 54 de ani și 
a cîștigat pînă în pre
zent 22 de titluri, primul 
în 1929.

...în
glez de rugbi echipa O- 
rell a 
din Borthon
astronomic de... 114-0 ?

campionatul en-

învins formația
cu scorul

...localitatea Valparaiso 
din Chili, una din loca
litățile unde se vor dis
puta meciuri de fotbal 
din cadrul turneului fi
nal al 
mondial 
3000 m.

campionatului 
este situată 
altitudine ?

ia

primul an
i al

de... in
existență al O.N.E.F. 
(1922) au urmat cursu
rile numai 14 studenți ? 
Iar printre ei nu era nici 
o fată !

ION CONSTAN TINES CU, 
CRAIOVA. - 1) Vechiul
record la triplu salt îl de
ținea tot Sorin loan, cu 
o performanții de 15.70 m. 
Ajungind la 15.93 se cheamă 
că a făcut un... salt se
rios » Recordul mondial al 
acestei probe este dețin ut 
de atletul polonez Schmidt, 
care a sărit 17.03 m. 2) 
Primele campionate mon
diale pentru juniori Ia sah 
s-au disputat în 1951

NELU POTROVITA, A- 
RAD. — i) Robert Cosinoc 
a jucat multi ani la Pe
trolul. în postul de mij
locaș. 2) G.vula Grosicsc, 
portarul echipei de fotbal 
a R..P. Ungare, are 
ani. A apărat de 
ori poarta eehipei 
nale. 2) Florian Albert are 
2o de ani. A jucat pentru 
prima oară în reprezenta
tiva de fotbal a R.P. Un
gare la vîrsta de 17 ani. 
Pînă acum a jucat de 16 
«rî în echipa .,A“.

N. sAveanu, sighi 
ȘOARA. — 1. Cum se alear
gă kilometrul lansat la 
ciclism ? Concurentul par
curge un tur de velodrom, 
după care ia startul în 
PL.iă viteză. 2. In mai toate 
cursele cicliste pe șosea 
există etape așa-numite 
„contra-cronometru". Din 
minut în minut se dă ple
carea Ia cîte un concu
rent (în ordinea inversă a 
clasamentului general). Ci
clistul aleargă deci de 
unul singur. dînd lupta 
doar cu... cronometru'.

CONSTANTIN GHEOR- 
GHE. ADAMCLISI. - 1)
Mircea David a apărat 
poarta echipelor C A.O. si 
Venus. 
1943. 
cei 
care 
tru. 
însă______ __ „ ............
echipa națională, fiind pre
ferat Pavloviei, care avea 
un stil mai sobru. 2) Ni- 
colae Oaidă. aripa dreap
tă a Progresului, este ori
ginar din comuna Bod, re
giunea — 
nit la 9 
Pînă în 
Dinamo 
polonez 
atît 
ani. 
tru 
mai 
recenta Iui performanță pe 
100 m : 10.1 sec. — cel 
bun rezultat mondial de 
anul acesta.

ION POSOGA. TURPV-
1) Sprinterul negru Wil
liams. fostul recordman 
mondial ia 100 m (10,1) 
continuă să alerge. însă' 
nu Ia valoarea de alf>id-'*ă. 
El s-a clasat totuși pe lo
cul II. într-o cursă d; «mu
tată. recent, la Brr »"^ : 
I : Berutti (10,4). II : Wi 
liams (10,5). 2) La Lon^a,
cu prilejul turneului în
treprins în 1956. C.C.^ a 
făcut joc egal (1-1) cu Ar
senal. C.C.A. a des-*»bis 
scorul în min. 3 prm Con
stantin. iar englezii n-au 
reușit să egaleze decît 
spre sfîrsitul reprizei 
doua. Ziarul ..Dailv T<»’ 
graph** a scris de alt! 
atunci: „Arsenal a trebuit 
să lupte pentru a «htine 
egalitatea cu C.C.A.**

ION DASCALU. BUCU
REȘTI. - 1) li pe noi
ne-au impresionat forța si 
măiestria aruncătorului de 
ciocan Iurii Bakarinov. Pă
cat că nu e ceva mai 
înalt. Si asa. multi snecia- 
hști văd în el pe succeso- 
rui lui Conolly pe lista re
cordmanilor mondiali ai 
acestei probe. Dună rum 
se știe. actualul r*cn**l 
mondial este de 70.32 m.
2) Veți primi răspuns de
tailat prin ziar.

GRIGORE stAajf«=^’1. 
BUCUREȘTI. - 1) NU
există criterii nentrn a 
putea afirma cu precizie că 
jucătorul X ar fi fost ce! 
mai bun centrai înaintaș 
al fotbalului nostru. Cu a- 
tît mai puțin și-ar avea 
rostul o astfel de clasifi
care. referindu-ne Ia ju
cători care evoluează a- 
cum și la alții care au 
jucat acum 20-25 de ani. 
Personal, dintre centrii 
înaintași care an jucat 
înainte de 23 August, i-am 
apreciat în mod deosebit 
pe Rudi Wetzer. Ciolac, 
Baratkf si sepi II. iar din
tre jucătorii... 
rănii ca să 
pe Vaczl. 2) 
ne faceți o 
dactie.

un

tribună

T. RABȘAN
80

de CITEVA OIN VITEZELE
MAXIME IN Km. PE ORA

POSTAȘU
FRED FIREA

data 
nea 

pro-

ca Zatopek, Kuț, 
Kazanțev, Miha- 
In întrecerile in- 
cîștigat aproape

Acum poate ai vrea 
dai și cu briantină l 
De asta îți arde?...

nostru a 
imagine: 
lui Ga

de 
timp 
fost 

anul

a. nenumărate
Intre anii 

de cinci ori a 
pe primul Ioc

nu degaja! Mă

de acasă. Aoleu !

lui
o._

are

ăla care poartă tricoul galben ! ! ! 
Desen de A. ANDRONIC

său concurs, la campiona
tele republicane de cros. 
Sperăm că și de 
aceasta hotărîrea 
Dinu va fi doar 
misiune.

Dinu Cristea
palmares extrem de bogat 
In cei treizeci de ani de

la vîrsta de 47 
cînd alții au... 

sport
Cristea a parti- 
două ediții ale 

Olimpice, în 
Helsinki concu-

Teoria relativității în...
DACA ADVERSARUL... 

Măi, ce oameni! Ai vă
zut ? Să oprească min
gea cu minai ca să nu-l 
depășească extrema noa
stră!? Dar ce-i aici, vo
lei ? Baschet ? Handbal ? 
N-a citit regulamentul ? 
Dar ce zic eu regula
mentul? N-a citit nici a- 
fișele de la „Alimentara", 
că și acolo zice: „Alegeți 
cu ochii! Nu puneți 
mina!" Acum ce mai stai, 
arbitru? Fluieră-ll Chea- 
mă-l! Dă-i un avertis
ment! Dă-l afară de pe 
teren 1 Suspendă-l oe 
viață!...

DACĂ AI NOȘTRI..'. 
Dar ce-a făcut nene, ce-a 
făcut? A oprit mingea cu 
minai oa sd nu-l depă
șească extrema lori Ei 
și? Ce] era să-l lase ? 
Daci marca? Pentru ati- 
ta lucru să-i dai avertis
ment? Băiatul a arătat 
că știe și volei. Ce, vo
leiul nu-i sport de ma- 
se?J

DACĂ ADVERSARUL.?. 
Ahal N-au trecut nici 80 
minute de joc și înlo
cuiesc un jucător. Profi
tori, d-le’! Profită că re
gulamentul le permite. 
Cum și-a rupt un fleac 
de mușchi, gata cu înlo
cuirea! Să-l văd să stea 
mai departe pe teren, să

arate că are dragoste de 
club. Să rămână măcar 
figurant pe extremă. 
Cum? E extremă? A- 
tunci să rămînă figurant 
pe centru. Sau nul Sd 
treacă figurant in poartă! 
La teatru nu sint figu- 
ranți? Și ăia nu-s spor
tivii ca el! Ehe! Ascul- 
tă-mă pe mine: e prea 
larg regulamentul! Le în
găduie prea multe...

DACĂ AI NOȘTRI... 
Observi? Gică nu mai 
are suflu. Ar trebui în
locuit. A jucat destul: 20 
minute. Gata. Dacă re
gulamentul permite, de ce 
să n-o facem? Cum? Ce 
spui? Ce se întimplă dacă 
mai tîrziu se accidentea
ză altul? Așa e! Ai drep
tate. Nu poți înlocui de
cit unul singur. Al nai- 
bi și regulamentul ăsta! 
Prea e strins. Nu zic 
să-ți dea voie să înlo- 
cuiești pe toți 11... Nu
mai 10... Portarul să ră- 
minăj că el nu aleargă.

dacă adversarul:.: 
Rușine! Ai văzut cum 
trag de timp? Conduc cu 
1—0, mai sint 10 minute 
și țin mingea, parcă-i a- 
mlntire de familiei Uite 
și portarul lor: pînă de
gajează o bate de pă
mânt de o face extra- 
plată. Dați drumul la joc, 
măi, că eu am plătit pen
tru 90 minute! Pentru

astea 10 minute imi dați 
voi diferența?...

DACĂ AI NOȘTRI... 
Nu vă grăbiți, băieți, că 
e 1—0 și mai aveți 10 mi
nute. Nu~i nimic! Mi-a- 
junge că am văzut
minute de joc. Astea 10 
minute sint rabat 
la mine... încă nu de
gaja, Ionele! Intii a- 
ranjează-ți freza! Stai ! 
încă 
duc să-ți aduc un piep
tene
Gol! Uite că au egalat 
ăia! Ce stați? Dați dru
mul repede la minge! De
gajează, Ionele, nu-ți mai 
aranja părul! Lasă-ți-l in 
ochi! 
să-ți 
Ptiu!

— automobilul de 
curse

— motocicleta 
curse

— bobul
— maratonistul
— schiorul
— atletul la 100 

plat 
calul de curse 
caiac simplu

contemno- 
spunem asa. 
Vă rupftm să 
vizită la re-



ÎNTÎLNIRILE PRIETENEȘTI
DINTRE SPORTIVII ROMINI ȘI INDONEZIENI

S-au încheiat întrecerile de tenis
Z In cea de a doua zi a întîlnirii de 
1 tenis dintre selecționata Bucureștiu- 
/ lui și reprezentativa universitară a 
1^ Indoneziei, s-a desfășurat partida de 

dublu : Tiriac, Mărmureanu — Sugiar
to, Sie Kong Loen. întrecerea a fost 
mai echilibrată în setul doi, cind am
bele perechi au făcut schimburi de 
mingi pasionante, spectaculoase. Cu
plul romîn a cîștigat cu 6—0, 9—7, 6—0. 
In afara întîlnirii dintre cele două for
mații s-a mai jucat și partida dintre 
Boaghe și Sie Nie Sie. Sportivul indo
nezian a ieșit învingător cu 1—6, 6—3, 
6—3. Juniorul Boaghe a fost destul 
de curajos, mai cu seamă în setul 
întii, cînd, a reușit acțiuni frumoase 
Ia plasă. Apoi, în timp ce Boaghe a 
slăbit alura, Sie Nie Sie a fost 
ofensiv 
nice.

Vineri
grama te

/ manii

Un nou record pe 5.000 m 
t

Stadionul Republicii a adăpostit ; 
după-amiază un antrenament comun 
atleților indonezieni cu o serie dint 
sportivii noștri fruntași. Cu acest p 
lej s-a desfășurat și un concurs cu < 
teva probe. Cel mai valoros rezult: 
înregistrat cu acest prilej, este de: 
gur cel al lui Gumau Singh. Parti* 
pînd in cursa de 5.000 m Singh a re 
lizat 15.39,4 rezultat care reprezir 
un nou record al Indoneziei. Alte i 
zultate: 100 m: V. Jurcă 10,9, Ban 
bang (I) 11,1, Diaconu 11,2; 200 > 
Jurcă 22,1, Bangbang 22,8, Zamfires 
22,8; lungime: Papilaya (I) 6,77.

La Ștrandul Tineretului, perfo 
mante deosebite și recordur

și sigur pe procedeele
mai 
teh-

pro-

IN ANII PUTERII POPULARE

Mișcarea sportivă din Bulgaria 
a cunoscut un continuu progres

Exercițiile sportive de mase sînt 
mult îndrăgite de tinerii și tinerele 
din 
fia 
vă

după-amiază, au fost
alte trei partide între tenis- 

romini și cei indonezieni. ReJ 
zultate tehnice : Sie Nie Sie — Spă- 
taru 4—6, 6—4, 
Kong Loen —
(meciul a fost întrerupt 
tunericului), Popovici — 
6—0, 2—3 (meciul a fost 
cauza întunericului).

R. P. Bulgaria. Iată in fotogra- 
noastră ' o demonstrație sporti- 
de mase pe stadionul „Vasil 

Levski" din Sofia

6-3, Sie
6-4, 2-2 
cauza în

2-6, 6-4, 
Dron 1-6, 

din
Sugiarto 6—4, 
întrerupt din

In anii de după de
eliberarea patriei JgLESCO KOLEVnoastre de sub ju- jl-uu-w

gul fascist, cultura președintele Uniunii de Cultură
fizică și sportul au și sport din
cunoscut un im
petuos avînt. Schimbările profunde 
petrecute în viața economică, politică 
și culturală a țării au influențat în 
mod direct dezvoltarea, intr-un ritm 
rapid, a mișcării de cultură fizică 
pusă în slujba poporului muncitor. 
Intr-un timp scurt, solii sportivi ai 
Bulgariei au obținut importante suc
cese internaționale.

Astfel, la cea de a XV-a Olimpiadă
de la Helsinki, sportivii bulgari au 
reușit pentru prima oară să cuce
rească o medalie olimpică, iar patru 
ani mai tîrziu, la Melbourne, repre
zentanții R.P. Bulgaria au cucerit o 
medalie de aur, trei de argint și una 
de bronz. Acest succes 
solidat apoi la Jocurile 
la Roma. In ultimi ani 
a fost bine reprezentată 
mondiale, europene sau 
către luptători, baschetbaliști, volei
baliști, șahiști, halterofili, atleți, gim- 
naști, canotori etc.

Aceste succese de răsunet pentru 
tînăra noastră mișcare sportivă sînt 
o expresie a grijii permanente pe 
care partidul și guvernul din R. P. 
Bulgaria o au pentru dezvoltarea cul
turii fizice și a sportului. De altfel, 
iată cîteva cifre care atestă în mod 
grăitor această grijă: în cei 17 ani 
care au trecut de la eliberarea patriei 
în Bulgaria s-au construit 5.500 te
renuri de velei, baschet și tenis, a- 
proximativ 2.300 terenuri de fotbal, 
peste 345 de stadioane moderne, 205 
bazine de înot, printre care cîteva 
acoperite, un patinoar artificial, mai 
multe velodromuri moderne, săli de 
sport, piste de atletism, trambuline 
de schi etc. O mîndrie a realizărilor 
noastre pe tărîmul bazelor sportive 
o constituie sala Universiada din 
Sofia, dată în funcțiune recent.

Existența bazei materiale a deter
minat o dezvoltare continuă a spor
tului de mase. Uniunea de Cultură

R.P. Bulgaria

A început turneul internațional
de volei de

Fizică și sport din 
Bulgaria numără 
în prezent circa 

Fizică 1.200.000 membri,: 
iar zi de zi aproape 
300.000 de mun-’

citori și funcționari practică gim
nastica în producție. întrecerile Șpar-\ praga 8 (prin telefon). — Azi a 
tachiadei republicane angrenează. în/început marele turneu de volei orga- 

j _ -t \ nizat cu prilejul celei de a 40-a ani-
'C versări a federației cehoslovace de 

dm l volei. Un număr mare de pasionați 
normele Zai acestui SpOrt, care la Praga cu- 

pentru 1 noaște o popularitate deosebită, s-au 
}n ’•"■(îndreptat azi după-amiază spre 

simțitor 1 „zjmny Stadion", pentru a asista la 
---------- -----T-----  . ln P^e-V unul din derbiurile turneului: meciul 
zent avem 460 maeștri ai sportului) masculin dintre selecționatele Uniunii 
și se~ prevede. ca în viitorii am a- < sovietice și R. P. Romine. Din pă- 
ceastă cifră să creasca pma la FOOO. I cate, partida nu s-a ridicat la va- 

O însemnată contribuție la rea.11'\ioar&a așteptată; echipa noastră com- 
zarea importantelor succese ale tniȘ-Z porțîndu-se — în general — sub aș- 
cării de cultura fizica și sport dinj . ...
R. P. Bulgaria a adus Institutul su-PtePtari- U.R.S.S. a obținut victoria cu 
perior de Cultură Fizică și Sport,\ 3—1 (15—11, 15—3, 10—15, 15—13). 
care în fiecare an pregătește 250—300/______________________________ ___
specialiști. Există, de asemenea, nu-\ 
meroase școli medii de specialitate.^

Eforturile Uniunii de Cultură Fi- L 
zică și Sport din R.P. Bulgaria sînt/ „ . .. .
îndreptate în aceste zile spre îndepii-) Interesanta întîlnire internaționala 
nirea la timp a sarcinilor trasate de( 
Comitetul Central al Partidului Co-J 
munist Bulgar cu privire la atragerea^ 
in mișcarea sportivă a unui număr J 
cit mai mare de tineri și tinere del 
pe întreg cuprinsul patriei, astfel ca S 
în anul 1964 numărul membrilor^. Mîine, la ora. 10, terenul din incinta 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport^ Stadionului Voința din Capitală va 
să fie de 1.720.000 de oameni. Z găzdui o interesantă întîlnire interna-

In ultimii ani s-au dezvoltat înțțională de baschet masculin între re- 
mod considerabil relațiile sportive ale/prezentativele cooperației meșteșugă- 
Bulgariei cu celelalte țări ale lumiiArești ale R.P. Romîne și R.P. Polone, 
Sportivii din țara noastră au concu-c selecționatele Voința și respectiv Start, 
rat pe toate continentele lumii, pri-jLotul oaspe este alcătuit din jucători 
piă s> ““ '■ p-
că în viitor mișcarea sportivă bulgară, (ma categorie a campionatului polonez, 
bucurîndu-se de sprijinul neprecupețit ZDin selecționata romînă fac parte, 
al partidului și guvernului, va în-lprintre alții Păun, Huțu, Vișioianu, 
registra noi succese, care vor face/Voroneanu (Iași), Gruber, Hejas (Tg. 
să crească și mai mult prestigiul ) Mureș), Triteanu (București). 
Bulgariei socialiste. \ Selecționata Start va susține al doi-
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fiecare an sute de mii de tineri și 
tinere la practicarea sportului. Peste, 
1.000.000 de oameni ai muncii din 

trecut 
„Gata

(G.T.O.).

patria noastră au 
complexului sportiv 
muncă și apărare" , 
timii ani a crescut în mod 
numărul maeștrilor sportului:

a fost con- 
Olimpice de 
tara noastră 
în competiții 
balcanice de

Jucătorii noștri au greșit foarte 
mult la preluări ceea ce a îngreunat 
construirea atacurilor, în special în 
primele două seturi. In următoarele, 
jocul s-a mai echilibrat, dar formația 
Uniunii Sovietice a fost mai bună și 
a cucerit o victorie meritată. Cei mai 
buni jucători de pe teren : Cesnokov, 
Burobin, Bugaienkov, Kovalenko 
(U. R. S. S.), H. Nicolau, Plocon, 
Dragon, Derzei (R. P. Romină).

Sîmbătă, echipa noastră întilnește 
formația R. P. Ungare, iar duminică 
selecționata secundă a R. S. Ceho
slovace.

Prof. I. TAKACS
antrenor federal

înotătorul indonezian Achmad a’ i 
presionat joi după-amiază spectatorii 
flați la Ștrandul Tineretului din Ca 
tală. Talentatul Achmad a parcurs 1 
m liber în 57,3, timp care reprezii 
una din cele mai bune performanțe în 
gistrate în țara noastră pe această d 
tanță. Junioara Cristina Balabau > p 
curs 100 m delfin în 1:24,3, ceea ce 
prezintă un nou record republican peni 
eonii de 13—14 ani. iar Dumitru ( 
minschi și-a egalat recordul la 100 
spate. Acestea sînt cele mai bune 
zultate ale concursului dintre înotătc 
indonezieni și romîni, desfășurat înt 
atmosferă de caldă prietenie și într- 
spirit de perfectă sportivitate. Iată r 
mii clasați : MASCULIN : 100 m lib
1. Achmad (Indonezia) 57,3; 2. Ci 
neac (C.S.M. Crișana Oradea) 1:01 
100 m spate: 1. D. Caminschi (Dinam 
1:07,4 (record republican egalat); 2. 
Berea (Dinamo) 1:11,2; 100 m. bra
1. Mohamed (Indonezia) 2:46,5; 2. < 
vaci (Dinamo) 2:49,1 ; 400 m libi 
1. Mocanu (Rapid) 4:51,6; 2. Ahn 
(Indonezia) 4:54,3 ; sărituri de la tra 
bulină: 1. Sulacman (Indonezia) 112 
p: 2. Ch. Baican (I.T.B.) 105,17 p; I 
MININ : 100 vi spate: 1. Ocy Lian N 
(Indonezia) 1:18.1; 2. Henriette I 
coca (Dinamo) 1:20,3 ; 100 m bras : 
Florentina Rambosck (CI. sp. școli 
1:27,6; 2. Zoe Reznicenco (CI. sp. ș 
Iar) 1:29,2; 100 m delfin : 1. Mării) 
Rotaru (Rapid) 1:20,5; 2. Oey Lian ÎS 
(Indonezia) 1:23,5; 3. Cristina Bala! 
(Dinamo) 1:24,3 (nou record republic 
pentru copii 13—14 ani).

FOTBAL PE GLOB
ruine, pc stadionul Voința

de baschet
intre selecționatele Voința (R. P.

P. Polonă)și Start (R
Romină)

noastră miercuri,lea meci în țara
cînd va juca în nocturnă la Iași cu 
echipa Voința din localitate.

• In primul tur al „Cupei camp 
nilor europeni11 s-au disputat a 
patru întîlniri. La Stockholm, echi 
olandeză Fejenoord a obținut o si 
prinzătoare victorie cu 3—0 (3—0) 
fața echipei I.F.K. Goteborg. S 
vette Geneva a întrecut cu 5—0 
La Valetta Malta, iar Standard Lie 
a dispus la limită : 2—1 (1—0) 
Friederickstad (Norvegia). Ech: 
Odense (Danemarca), deși a jucat 
deplasare, a cîștigat cu 6—0 (3—0) n 
ciul cu Sposa Luxemburg.

Valentin Granatkin condamnă
acțiunea discriminatorie
a autorităților olandeze

« In cadrul competiției rezerv; 
echipelor cîștigătoare de cupe naț 
nale, în seria I (din care face pa 
și Progresul București) echipa Cha 
des Fonds (Elveția) a învins cu & 
rul de 6—2 (3—0) pe Loixoee Po 
(Lisabona).

• CELE mai bune 6 echipe de polo 
de pe continentul nostru, care și-au dat 
recent întîlnire Ia Moscova, nu și-au 
disputat numai „Tr*ofeo d’Italia“, ci și 
alte cupe oferite de organizatori. Zia
rul „Sovietski sport", de pildă, a insti
tuit „Cupa preciziei în sut« (cîstigjată 
de către reprezentativa U.R.S.S., care a 
înscris cele mai multe goluri: 24-12), 
ziarul „Komsomolskaia pravada“ a ofe-

, rit o cupă pentru sportivitate (revenită 
poloiștilor italieni).

9 ATLETUL englez Christopher Bras- 
, cher, campion olimpic în proba de 
■ 3.000 m obstacole la J.O. de la Mel
bourne, si-a pus recent pantofii de a- 
tletism... în cui, optînd, pentru profesiu
nea de gazetar sportiv.

• RECORDMANUL mondial al orei 
ila ciclism; Roger Riviere; care după
acr’dentul din ț,Turul Franței1’ de anul 

•' trecut n-a mai activat ca ciclist; va 
j deveni actor de cinematograf. Regizo
rul Yves Ciampl i-a încredințat rolul 

(unui inginer parizian într-un film a 
cărui acțiune se petrece la Dakar.

e CAMPIONUL olimpic în proba de 
15.000 m- Murray Halberg; din Noua Zee- 
j landă; care la sfîrșitul lunii trecute' a 
stabilit la Stockholm un nou record 

[mondial în proba de trei mile cu tim- 
jPul de 13:10,0, este un nou exemplu de 
perseverentă în sport, reușind după un 
efort susținut să învingă efectele unei 
boli grele. Halberg, care a împlinit 28 
'de ani, șl-a început cariera de sportiv 

r— --------------------

că jucător de rugbi. La vîrsta de 16 ani 
ei a suferit un - - -
mușchii mîinii 
torul campion 
rajat însă șl a 
tismul. In 1955 
milă în timpul _ . .
ani.mal tîrziu să obțină 13:56,9 pe 5.000 
m si 3:38.8 pe 1.500 m. In 1960 Murray 
Halberg a cucerit titlul de campion o- 
limpic în proba de 5.000 m cu timpul 
de 13:43,6, iar în prezent și-a propus 
să doboare recordul lumii la această 
probă. Iată încă un exemplu care do
vedește că sportul contribuie la înlă
turarea defectelor fizice și, uneori, pri
lejuiește, în mod cu totul neașteptat, 
afirmarea unor talente.

• SPORTIVI din 10 țări se întrec în 
cadrul celei de a m-a ediții a Jocurilor 
Pan-Arabe care se desfășoară în aceste 
zile în orașul marocan Casablanca. O 
căldură caniculară (uneori peste 40 gra
de la umbră) a împiedicat obținerea do 
performante mai bune* în special în 
competițiile do ciclism si atletism. Pe un 
traseu deosebit de dificil s-a alergat 
proba de maraton, care a revenit lui 
Hassan Mehamed (Maroc) în 2 ore 44 
min.

e ORGANIZATORII turneului interna
tional de fotbal de la New York inten
ționează să aducă modificări în formula 
de desfășurare a viitoarei ediții — a

accident în urma căruia 
stingi s-au atrofiat. Vii- 
olimplo nu s-a descu- 
tnceput să practice atle- 
el a alergat proba de o 
de 4:22,2, pentru ca doi

treia - programată pentru anul 1962 
Numărul echipelor participante urmează 
să fie redus de la 16 la 12. Jocurile se 
vor desfășura ca si —- 
serii. Finala nu va 
tlgătorii de grupă, 
grupă' formată din 
rora urmează să li_ ________ -tu
nătoarea trofeului; echipa Dukla Praga, 
invitată direct.

pină acum în două 
opune numai pe cîș- 
ci va fi o usuper- 
primele clasate; că- 
se alăture si deti-

• FOSTUL campion european de pa
tinaj artistic. Alain Giletti, nu Va mai 
fi văzut în competiții. Patinatorul fran
cez a semnat un contract cu compania 
americană de reviste „Holliday on Ice“ 
și va apare într-o serie de spectacole 
Pe glieață, incepînd din această lună.

o ECHIPA franceză de fotbal Racing 
Club Paris a evoluat din nou peste ho
tare. Parizienii au jucat la Hamburg, a- 
vînd ca adversar fosta semlfinalistă din 
s.C.C.E." echipa locală S. V. Hamburg. 
Jocul s-a terminat nedecis: 1-1, Golul 
echipei franceze a fost înscris 
achiziție.- fostul international 
Mllutlnoviel.

MOSCOVA 8 (Agerpres). - TASS 
transmite : Sînt indignat de faptul că, 
după cum au anunțat agențiile inter
naționale de presă, fotbaliștilor din 
R. D. Germană li s-au refuzat vizele 
de intrare în Olanda, a declarat la 7 
septembrie unui corespondent al agen
ției TASS, Valentin Granatkin, pre
ședintele Federației unionale de fot
bal. Acest 
cazul care 
cu meciul 
U.R.S.S. și 
criminatorii ale autorităților spaniole 
au adus prejudicii fotbalului mondial.

Șînt de părere că Federația inter
națională de fotbal (F.I.F.A.) este da
toare să condamne acțiunile condu
cătorilor Ministerului Afacerilor Ex
terne al Olandei. In orice caz, aseme
nea hotărîri față de sportivii din 
R. D. Germană nu aduc niciodată 
folos prieteniei dintre sportivii diferi
telor țări.

• Echipa Spartalc Moscova se a 
în turneu în Danemarca. In prin 
meci fotbaliștii sovietici au obții 
victoria cu scorul de 4—1 în fața ec 
pei Alliansen-Copenhaga.

de noua 
iugoslav

fotbal a-• TITLUL de campioană la _____ __
sociatie revine In S.U.A. echipei care 
cîștlgă o competiție slstem-cupă; reunind 
participant! din mai multe state ameri
cane. In acest an. campioană a devenit 
echipa Nationals din Philadelphia; care a 
întrecut în finală ne Los Angeles Scots 
cu 5-2 (2-0).

fapt îmi aduce aminte de 
a făcut vîlvă în legătură 
de fotbal dintre echipele 
Spaniei, cînd acțiunile dis-

Campionatele mondial 
de haltere

Peste 200 do halterofili reprezr 
tînd 39 de țări ale lumii printre c; 
U.R.S.S., S.U.A., R.P. Polonă, 
Ungară, 
Franța, 
întrece 
tembrie 
diale.

S.U.A., R.P. Polonă, R 
R. S. Cehoslovacă, Angl 

Italia, Suedia și altele se i 
la Viena între 20 și 25 st 
în cadrul campionatelor mc

LA DECATLON—8360 PUNCTE
MOSCOVA (Agerpres). — Cu prile

jul campionatelor 
Ucrainei care au 
Kutenco a stabilit

de atletism ale 
loc la Kiev, Iurii 
un nou record eu-

(Agerpr<

ropean in proba de decatlon tota 
zînd 8360 puncte. Recordul europe 
precedent era de 8357 și aparținea 1 
V Kuznetov.
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