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® „TRICOUL GALBEN" CONTINUĂ SĂ-L PĂSTREZE
R. P. ROMÎNE PE PRIMUL LOC, DUPĂ DOUĂ' ETAPE • AZI CARAVANA 

CICLIȘTILOR SOSEȘTE LA SIBIU, IAR MÎINE LA DEVA
AȘOV 11 (prin telefon de la tri- 
r v special). — Luni la a- 

i grăpul multicolor al cicliștilor 
ipanți la cea de a X-a ediție a 
ui ciclist al R.P. Romîne — s-a 
t iu Piața Universității din Ca- 
, de unde, în aplauzele numeroși- 
pectatori, s-a dat startul festiv 
:a de a Il-a etapă a întrecerii, 
nult după aceea, la ora 13,30. 
j] starterului s-a lăsat în jos, 
semnalul startului oficial, care a 
Ioc în Piața Scînteii. Și astfel cei 
: cicliști au pornit spre orașul 
v, capătul celei de a Il-a etape, 
d să se reîntoarcă în
două

e, purtate 
i noastre, 
ir de la

nu va
•a rece.

G. MOICEANU ® ECHIPA

de a găsi bariera lăsată. Răbdarea lor 
nu este pusă insă la grea încercare, 
deoarece după trecerea unei locomo
tive bariera se ridică. Cei doi fugari 
pierduseră aci 30 de secunde. Dar 
„buclucașă", bariera se lasă din nou 
în... nasul plutonului care venea vije-

lios după N. Grigore și M. Bntcovici. 
Altă așteptare (1 min. și 50 sec.) și 
în sfârșit, cantonierul se îndură și dă

(Continuare în pag. a 8-a)

Rezultatele concursului nostru

săptămini de 
de-a lungul

plecare s-a 
„îngăduitor"

Capitală 
frumoase 
șoselelor

văzut că 
cu cicliș-fi

cerul fiind acoperit. Vre-

t
» 
t
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„Pentru cea mai bună corespondență

GII RÂDULESCU

a menținut la fel pînă la Bra- 
ră însă să plouă. Primul „eve- 
“ îl înregistrăm puțin după ce 
il a trecut prin Tîncăbești : ru- 
Ampler (R.D.G.) sparge, dar 
cițiva kilometri reintră in plu-

iDARE DE 70 DE KILOMETRI 
ț

N. Grigore 
(R.P.F.I.). 

astfel că la 
iar la Pu- 
plutonul la

i

Timp de trei zile la București și Arad s-au întrecut reprezentanții școlilor 
sportive de elevi pentru a-și desemna din nou campionii la atletism, 
gimnastică, volei, handbal și baschet. In pragul noului an de invățămint 

am asistat la un serios examen al sutelor de tineri care urcă treptele măiestriei 
sportive. Un examen trecut cu succes, de majoritatea elevilor și... profesorilor, 
înaintea cronicilor pe care le vom publica vă oferim aceste trei imagini de la 
concursurile urmărite cu mult interes pe terenurile stadionului Tineretului 
din Capitală...

HRISTACHE NAUM

pe
...Școala sportivă de elevi nr. 1 
volei. Ii vedem

București a cîștigat turneul masculin ds 
campioni blocind la fileu un atac al elevilor dm 

Cimpulung Muscel.
U

De curînd s-a încheiat concursul „PENTRU CEA MAI BUNA 
CORESPONDENȚA" organizat de ziarul nostru, în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a partidului și a zilei de 23 August. In cadrul 
celor două etape ale concursului redacția noastră a primit sute de 
scrisori cuprinzînd materiale din cele mai variate genuri gazetărești. 
Cele mai multe dintre ele au fost de un bun nivel publicistic, au 
tratat cu multă pricepere probleme din cele mai interesante, le
gate de dezvoltarea mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră. Și cum era și firesc cele mai bune au fost premiate.

Ială. de altfel, rezultatele concursului :
PREMIUL I — ELIADE SOLOMON, Bîrlad, muncitor, un aparat de 

radio București 500.
PREMIUL II — CAROL GRUIA, Brașov, corector-revizor, un aparat 

de radio Romanța.
PREMIUL III — GHEORGHE CORCODEL, Brasov, tipograf-mașinist, 

un aparat foto Orizont.
S-au mai acordat mențiuni constînd în serviete de piele și jocuri de 

șah următorilor :
1. CEZAR BÂLAJTA,. Buhusi, muncitor.
2. ALEXANDRU MOMETE, Pitești, activist U.C.F.S.
3. LIVIU BRUCKNER, tehnician și PETRE ENACHE, trasator mecanic, 

din Constanța.
4. Eugen Ursu, tehnician, Iași.
5. Vasile Sasăranu, tehnician. Baia Mare.
6. Gheorghe Cioranu, tehnician, Deva.
7. Traian Barbălată, tehnician agronom. Giurgiu.

Siolpani evadează 
.) și M. Butcovici 
i alergători forțează, 
' au 700 m avans, 
irbitrii înregistrează
și 25 sec. după fugari. Se ru- 

ioarte rapid, în ciuda timpului 
la o oră de Ia plecare, cicliștii 

in dreptul bornei kilometrice cu 
il 43. La intrarea în Ploiești cei 
rgători evadați din pluton au un 
de 2 minute, dar au și surpriza

gimnas-
in fa-

(S.S.E. II Buc.) trece cu ușurință ștacheta ridicată la 1,90 m) 
astfel, o victorie

...Adrian Trifu
stabilind un promițător record personal și obținind, 

categorică in proba de înălțime.

...întrecerile de 
tică, desfășurate 
miliara sală de la ștran
dul Tineretului — lo
cul obișnuit de antrena
ment al loturilor R.P.R. 
— a demonstrat buna 
pregătire a participanți- 
lor. Iat-o pe una dintre 
protagoniste, sib'anca 
lAespina Hociotă intr-un 
reușit exercițiu la

Buletinul categoriei B

lud. Siroiei și Mureșul Tg. Mureș
Doar 

debutat 
tegoriei 
minica 
C.S.M.

cinci dintre echipele care au 
cu victorii în campionatul ca- 
B au reușit să ciștige și du- 
aceasta. Foresta Fălticeni, 
Reșița, C.S.A4.D. Baia Mare,

Industria Sirmei Cimpia Turzii și 
Mureșul Tg. Mureș sint singurele for
mații care totalizează 
4 posibile in primele 
general, meciurile de 
echilibrate în seria a
ridicat la un nivel tehnic prea bun. 
S-a jucat crispat, nervos, pe a loc urea 
dur. Poiana Cîmpina a reușit scorul

4 puncte din 
două etape. In 
alaltăieri (mai 
Hl-a) nu s-au

etapei în dauna proaspetei promovate 
Carpați Sinaia. S-au revanșat pen
tru înfrîngerile din prima etapă C.S.M. 
lași și Farul Constanța. In schimb, 
Corvinul Hunedoara are în continuare 
0 puncte și ocupă locul 13. Un lider 
neașteptat — Foresta Fălticeni — are 
prima serie a campionatului. Dar s-au 
jucat abia două etape...

Iată acum relatările corespondenți
lor noștri 
nică :

asupra meciurilor de dumi-

SERIA I

irafie dm etapa a doua. Caravana cicliștilor la ieșirea din București. 
Foto ; T. Chioreanu

Brăila 
o nouă 

de cali-

Foresta
(2—1). Localnicii au obținut 
victorie, la capătul unui joc 
tate. Ei puteau obține o diferență de 
scor mai mare (raportul de cornere, 
10—2, este edificator în această pri
vință), dar oaspeții s-au apărat cu

(Continuare in pag. a 5-a)

Fălticeni—C.S.M.

campioane republicane la tenis
Ultimele finale

dublu mixt) ale campionatelor repu
blicane de tenis, desfășurate ieri, au

(dublu bărbați și

/n numărul de azi:
Alegerea organelor locale ale U.C.F.S. în plină desfă
șurare.
Mai multă atenție muncii educative în rîndu! rugbiștilor. 
Post-scriptum la turneul internațional de box cîștigat 
de Dinamo București.
Interviul nostru : După prima vizită în țara noastră a 
sportivilor indonezieni.
Fotbal pe glob.

avut aspecte diametral opuse. Prima 
(Țiriac. Mărmureanu —■ Cristea, C. 
Năstase: 6-3, 6-0, 4-6. 6-3) a fost
echilibrată și interesantă, iar cea de 
a doua (Julieta Namian, Cristea — E- 
leonora Roșianu, C. Năstase : 6-1, 6-2) 
a fost tot timpul la discreția cîștigă- 
torilor.

Intîlnirea de dublu masculin a ofe
rit mai ales în seturile III și IV schim
buri de mingi de mare spectaculozitate.

In finala de dublu mixt, învingă
torii, Julieta Namian și Cristea, au 
jucat foarte bine, cu lovituri puternice 
la fileu. In schimb, Eleonora Roșianu 
și C. Năstase au fost de neroennoeeut 
față de evoluția lor din semifinale.



CONCURS DE ATLETISM

Cind Ic lași amețit de unele sueeese parțiale!
RLEGEREH

Pe marginea conferinței de alegere a organelor locale U.C.F.S.

do la asociația sportivă Gloria din Capitală
vizitând 
din Ca-

Nu cu mult timp în urmă, 
tainele de tuburi „Republica" 
pitală, am avut ocazia să constatăm 
că asociația sportivă Gloria, organi
zată pe lingă această mare întreprin
dere metalurgică, înregistrează suc
cese dintre cele mai frumoase in ac
tivitatea sa. Membrii consiliului aso
ciației ne-au vorbit despre rezultatele 
bune realizate în cadrul diferitelor 
competiții de mase și, in special, in 
campionatul asociației, despre crește
rea continuă a bazei materiale ca ur
mare a încasării la timp a cotizațiilor 
de la membrii U.C.F.S. și despre mun
ca neobosită a organizatorilor grupelor 
sportive, care contribuia ca legătura 
dintre consiliul asociației și masa de 
membri ai U.C.F.S. să fie permanentă 
ți trainică.

Cu alte cuvinte, se putea 
asociația sportivă Gloria 
dintre cele mai bune din 
lată însă că această părere 
infirmată zilele trecute cînd, 
jul desfășurării conferinței pentru ale
gerea organelor locale ale U.C.F.S., o 
bună parte din cei 160 de delegați 
prezenți au arătat că realizările obți
nute pină în prezent nu sînt pe mă
sura posibilităților existente. Sincer 
vorbind la început am rămas surprinși. 
Dar apoi, pe măsură ce lucrările con
ferinței se desfășurau, căpătăm din ce 
în ce mai mult convingerea că cei ce 
luau cuvintul erau pe deplin îndrep
tățiți să critice felul în 
ganizat munca consiliul

spune că 
este una 
Capitală, 
ne-a fost 
cu prile-

care și-a or- 
asociației.

S-a arătat astfel, că in darea de 
seamă, prezentată de tov Constantin 
Marin, președintele consiliului asocia
ției, nu s-a pomenit nici măcar un 
singur cuvint despre turism. De ce 
oare ? Răspunsul este simplu : pentru 
că in această direcție consiliul asocia
ției nu a realizat absolut nimic. Ma
nifestând multă delăsare, membrii 
consiliului asociației au privit pasivi 
cum numeroși muncitori, funcționari 
sau tehnicieni din cadrul uzinei plecau 
in excursii fie pe cont propriu, prin 
agențiile O.N.T. Carpați, fie prin in
termediul consiliului raional U.C.F.S. 
Pe bună dreptate s-au întrebat mem
brii U.C.F.S. cum reușesc alte aso
ciații sportive ca in colaborare cu or
ganele sindicale, cu organizațiile 
U.T.M. și cu sprijinul conducerilor 
administrative să organizeze excursii 
recreative și instructive pentru oame
nii muncii, contribuind in acest fel la 
întărirea sănătății lor ?

Totala neglijare a turismului nu este 
insă singura lipsă scoasă în evidență 
de lucrările conferinței asociației spor
tive Gloria. Muncitorul lăcătuș Ion 
Bădăran și funcționarul Nicolae Vil- 
cov, antrenorul echipei de fotbal, au 
arătat că și în ceea ce privește baza 
materială mai există încă deficiențe 
serioase. Aceasta cu toate că, in ul
tima perioadă de timp, baza materială 
a acestei asociații sportive a crescut 
mult. Dar lucrul acesta nu-i
Toate bunurile obștești de
bună gospodărire răspunde consiliul 
asociației trebuie să fie întreținute cu 
grijă și folosite in 
tocmai în această 
consiliul asociației 
Satisfăcut probabil
ciației au la dispoziție o bază spor
tivă modernă și o magazie de echipa
ment și material sportiv plină, consi
liul asociației nu s-a mai preocupat

suficient, 
a căror

Știri din țara
• Pînâ in prezent, în cadrul raio

nului Teleajen, s-au ținut alegeri în 
j următoarele asociații sportive: Gloria 

Mineciu, Energia Văleni, Luceafărul 
Drajna de jos, Voința Aricești și în
frățirea

mod chibzuit. Or, 
privință a greșit 

sportive Gloria, 
că membrii aso-

Salcia.

prilejul adunării generale ce 
loc zilele trecute la asociația

• Cu
«c avut ._ .
sportivă Ivești, in consiliul asociației 

, a fost reales comunistul Anton Iulian, 
f in această asociație își duc o vie acti- 
’ • •1 ■ • ‘ • vo-

șah.
vitale secțiile de atletism, fotbal, 
lei, box, tenis de masă, tir, schi, 
lupte, popice și ciclism.

• Sportivii fabricii de postav 
. Buhușt Intimpină alegerile locale 

■' U.C.F.S. cu noi succese în producție. 
. Finisorii textiliști au produs peste 

plan, în luna ce a trecut, peste 800 
metri țesături finite de lină de bună 
calitate.

din
ale

• Primele adunări generale în re
giunea Cluj s-au desfășurat la Biho
rul 
din

din comuna Bucea, raionul Hue- 
și Ia Ineul din Năsăud.

Sportivii din Dragoslavele, regiu- 
Argeș, se pregătesc intens pen- 
adunarea generală de alegeri a

nea
tru
noilor organe conducătoare. Ei au ini
țiat diferite întreceri pe plan local. 
De asemenea, au cumpărat recent o 
masă de tenis, cîteva garnituri de șah 
și alte materiale sportive.

• In raionul Galați s-au afiliat șase 
■ noi secții. pe ramură de sport pe lingă 
i federațiile de .specialitate. De aseme
nea, au fost legitimați 30 de sportivi 
tar din numărul de .400 de purtători 
•i insigne) G.M.A. și F.G.M.A. pro
puși de a fi realizați în această perioa
dă, marea lor majoritate și-au trecut 
numeroase probe. Aceste activități 
*-au desfășurat in cinstea alegerii or
ganelor locale ale U.C.F.S.

• Tinerii din Ceamurlia de Sus, ra
ionul Istria, și-au ținut zilele trecu
te adunarea generală. Aci se practică 
fotbalul, șahul, triata, voleiul, ciclis
mul etc. A fost reales în consiliul a- 
■ociației, in funcția de președinte, tot 
tov. Vasile Patasa, 
multă dragoste față 
vitale.

(Materiale primite
denții noștri: I. Ionescu, Șt. Constan
tin, I. Fețeanu, Gh. Benga, C. Bâtăi- 
ță, A. Schenkman și Gh. Nilă).

care a dovedit 
de această acti-

de la corespon-

In dimineața unei duminici de au
gust am plecat lă 
cicloturiști care 
străbată aproape 
inaugurînd astfel 
versorii Carpaților, Văii Oltului și Văii 
Prahovei", competiție organizată de 
Federația Romină de Ciclism. Era o 
căldură sufocantă. Prima etapă : Bucu
rești — Pitești, cu popas Ia Titu, la 
Găești și... peste tot acolo unde pito
rescul te invita să te oprești și să-1 
admiri. Numai că băieților tineri mun
citori și elevi le suridea mai mult rolul 
de rutieri. Faptul că în apropiere de 
Pitești aveau să-i intilnească pe parti- 
cipanții la cea de a XIII-a ediție a 
„Cursei Scînteii" îi făcea să se avânte 
cu și mai mult elan pe șoseaua asfal
tată. Toți iși luaseră în șa poziția ca
racteristică marilor campioni ai pe
dalei... Asta pînă la intîlnirea cu apele 
bătrînului Argeș. O baie la acea oră 
cînd soarele trimitea pe pămînt suliți 
de foc și mai ales după ce ai străbă
tut peste o sută de kilometri cu bici
cleta era mai mult decit binevenită.

Pitești... Frumos e în parc la Tri- 
vale ! Și e o-apă rece la puțul de lingă 
biserică !... Seara ne-am plimbat prin 
oraș. Nu tirziu, pentru că a doua zi 
trebuia să vizităm fabrica de tananți 
din localitate, după care aveam să por
nim în cea mai grea etapă : Pitești — 
Rm. Viloea.

...Grupul compact de cicloturiști din 
fața noastră rula înoet. începea lupta 
cu cel mai înverșunat obstacol : stră
vechiul Deal Negru. Dar te pui cu ti
nerețea ? Minerii Zoltan Laszko și Ion 
Vachold din Lupeni (doi încercați ci
cloturiști), electricianul Ion Berbeeea 
inginerul Petcu, contabilul Canja din 
București nu voiau să descatece... Rulaj 
epuizant. Motorul de la mașina noas
tră gemea într-tma. Sus pe culme, pri
veliștea incintătoare a răsplătit din 
plin eforturile, partieipanților. Apoi, 
valea lungă care te imbia să alergi cu 
o viteză amețitoare...

Rimnicu Vilcea. Asfințitul îmbrăca 
cochetul orășel intr-o mantie de ara
mă... Zeci de perechi de ochi urmăresc 
cu interes cum se naște o foaie de pla
caj din trupul uriaș al unui fag. Mun
citorii fabricii din localitate se stră
duiesc să dea cicloturiștilor explicații 
amănunțite. In glasurile lor distingi o 
notă ușoară de mindrie. Au și de ce : 
e doar cea mai maje fafeică de pla-

drum cu un grup de 
își propuseseră să

800 de kilometri, 
prima ediție a „Tra-

DIN POȘTĂ ZILEI
LA IIRGOVIȘTE

Zilele trecute, stadionul Metalul 
- ■ Tîrgoviște a găzduit itn concurs 
"atletism. întrecerile, îndeosebi 
■-gările, au fost influențate de starea 
"proastă a pistei. Ar fi de dorit ca 
"asociația sportivă Metalul Tîrgoviște 

mai multă preocupare

diu 
de 

aler-

tași deosebit de iscusiți s-au dov 
în special muncitorii Vasile Pop, 
Keresteș, Cornel Tînțaru și M 
Nină de Ia I.R.C.C., Albert Maytâ 
de la Metalul roșu, Al. Siito de la 
berlatea și colectiviștii Vasile Lo 
Iosif Orosz 
Feiurdeni.

și Ștefan Iacob de

a

“să dovedească O NOUA

Gh. Benga-coros

ASOCIAȚIE SPORT
sint administrate aceste--în această privință. Iată, cîteva dintrede felul in care 

bunuri. O asemenea atitudine este deo-Xcele lnaj 
sebit de gravă, deoarece în acest fel,-- 
în loc ca baza materială să crească"' 
în permanență, fondurile sînt necesare" m g. 
pentru reamenajarea bazelor sportive-■ triplusalt 
deteriorate sau pentru completarea X 12 00 m- 
magaziei de echipament si material--,. /nl’. ... n , • ...
sportiv, care prost gospodărită rămine"lica (Pl°>eștâ) 62,0; lungime Mioara 
plină doar cu... bonuri — așa cum..
este cazul și la asociația sportivă ".Mioara Micii 13,3. 
Gloria.

Printre problemele „neglijate" 
consiliul asociației sportive Gloria 
numără și aceea a popularizării 
răspindirii unor sporturi mult iubite 
de tineretul muncitor. Astfel, lăcătușul 
Florian Lupan și inginerul Gh. Ene 
au arătat că, i ' . X
vorabiîe pe care le are la dispoziție 
(bază sportivă 
antrenor etc), consiliul asociației nu 
a reușit să organizeze o secție < 
atletism pentru numeroșii tineri dor
nici să practice acest sport.

In asemenea situație 
nerală care s-a impus la încheierea 
lucrărilor conferinței pentru alegerea"c.ea și Marcel Corbuleanu — elev la 
organelor iocale ale U.C.F.S. organiza --școala tehnică sanitară din București) 
tă in cadrul asociației Gloria — a fostȚerau la egalitate de puncte: 75. 
aceea că rezultatele bune obținute in
tr-o serie de importante aspecte ale "primilor clasați a fost următoarea: 
muncii sportive generează o atitudine Al. Fluer, 2. M. Velea, 3. M. Corbu- 
de delăsare, de autoinulțumire, de ame-..leanu. 4. E. Iacobi. 
țeală, care, la rindul ei, duce în mod fi-" 
resc la apariția unor lipsuri. Lucrările" 
conferinței au venit la timp și au scos-- 
in evidență principalele probleme spre.- 
care trebuie să-și îndrepte atenția in., 
viitor, noul consiliu al asociației spor
tive Gloria, pentru ca 
tivă din cadrul uzinei 
publica" să fie din ce 
nică, mai bogată.

'800 m C.
bune rezultate: masculin 

Ștefănescu (Ploiești) 2:02,0; 
V. Dumitriu (Ploiești) 17,6; 
Dan Niculescu (Tîrgoviște) 
feminin: 400 m Ioana Tu-

ÎN RAIONUL AIUD

Micu (Cîmpina) 4,78 m; 80 m g.

de:: 
se.■ 
si"

Florian Albu — coresp.

Pe lingă Sfatul popular al oraș 
Aiud s-a creat de curind o asoc 
sportivă denumită Gloria-Aiud II, 
are 47 de membri U.C.F.S. In prii 
zile după constituire, sub îndrum 
învățătorului Toma loan tinerii s 
tivi de la Gloria și-au amenajat 
teren de volei. In prezent lucreaz 
orele lor libere la unul de fotbal.

„DRUMEȚII VESELI" IN ÎNTRECERE Mihai Iosif-corei

POPICARII IN ÎNTRECERE
Peste 500 de oameni ai muncii ve-?>1 LII V III.

în ciuda condițiilor fa--4- niți la odihnă au asistat la clubul cen-
trai din Vasile Roaită la un concurs 

cu pistă de atletism,.. Drumeții veseli" pe teme sportive, 
nu - *jg-'După cinci serii de întrebări, 4 concu- 

... renți (Emilian Iacobi — muncitor din 
.. București, Alexandru Fluer — elev la 

concluzia ge-” școala medie din Vasile Roaită, Marin 
Velea — elev la școala medie din Tul-

In 
urma întrebărilor de baraj, ordinea 

1.

Eliade Solomon-coresp.

CONCURS DE TIR LA CLUJ

La Cluj a avut loc un concurs
I

de

CALIN

activitatea spor- 
de tuburi 
in ce mai rod-

ANTONESCU

NOTE DE DRUM

’’tir organizat de A.V.S.A.P., la care 
K ■ ■ au luat parte muncitori din uzinele

..clujene și colectiviști din satele apro- 
"piate. Pe echipe întrecerea a fost cîș- 
"tigată de I.R.C.C, urmată de echipa 
■•colectiviștilor din Eeiurdeni. Ca țin-

caje din țară! Seara, tinerii noștri 
excursioniști au audiat cu plăcere Și 
în mod cu totul original un concert. 
Orchestra, secția de operetă și cea de 
muzică populară făceau repetiție la 
etajul de sus al Palatului Culturii din 
localitate cu... ferestrele deschise.

Dimineața, din nou la drum. înce
pea cea mai frumoasă etapă : traver
sarea Văii Oltului cu minunatele ei 
stațiuni balneo-climaterice. Călimă- 
nești, Căciulata. Ce păcat însă că 
dincolo de Căciulata o ploaie toren
țială s-a pus stavilă in fața entuziaști
lor drumeți. Apariția — mai tirziu — a 
citorva raze palide de soare a fost sa
lutată cu o explozie de bucurie. Și spi
țele au început să se învirte iar cu 
mare iuțeală... La șapte kilometri de 
Sibiu am cotit la stingă spre orășelul 
măieștrilor țesători de covoare. Cine 
va putea uita după-amiaza aceea 
cind, după o baie caldă, o masă bună 
și un pui de somn, ne-am incintat o- 
chii cu coloritul variat și ingenios al 
sutelor de covoare. Inginerul C. Crețu 
ne-a introdus, in cîteva ore. în toate 
tainele confecționării minunatelor pro
duse. a căror faimă a ajuns peste mări 
și țări. Ne-am despărțit cu greu de 
feeria de

A doua 
trarea in 
aveam la 
întregime
Bcukenthal. 
tenta ghizilor de aici ne-a ajutat să-1 
cunoaștem în întregime. Unii dintre 
băieți nu mai pridideau cu notatul. Le 
va folosi, desigur. Ia cursuri... Și acum, 
mai departe spre Sîmbăta de Jos. Sin- 
tem în întârziere și acolo ne așteaptă 
muncitorii Gospodăriei Agricole de 
Stat, cele mai simpatice gazde de pe 
întregul traseu. La Avrig ne intimpină, 
venind cu motocicleta. președintele 
consiliului raional U.C.F.S. Făgăraș. E 
puțin supărat de intirzierea noastră. 
Firesc. Ca orice... gospodină care e 
nevoită să pună din nou mîncarea la 
încălzit. Ce facem? Pînă la Sîmbăta 
mai sînt 32 km. In ritmul nostru obiș
nuit asta însemna mai bine de o oră. 
„Țin bicicletele '! Dar picioarele '! De
sigur!" In cei 300 km. parcurși nu am 
avut nici o defecțiune sau vreun aban
don. Atunci, „cine ajunge primul in 
curtea gospodăriei", au hotărit în una
nimitate băieții. A fost o adevărată 
cursă civlistă. Protagoniștii ei, cei doi

culori și gingașele țesături... 
zi cicloturiștii și-au făcut in- 
Sibi-u. Timpul scurt ce îl 
dispoziție l-am consacrat în 
vizitării vestitului muzeu 

Amabilitatea și eompe-

mineri, Petcu, Canja, Soci, Berbeeea 
și alții. O masă copioasă, pregătită cu 
gust, a răsplătit din plin eforturile... 
neplanificate. Am lăsat bicicletele și 
am plecat să vedem caii, mîndria gos
podăriei. Frumoșii lipițani străluceau 
de curățenie, iar cînd 
trenament de mișcare 
foc pe nări

Tot în după-amiaza

au ieșit la an- 
parcă scoteau...

Pe terenul asociației Rapid din 
Mare s-a desfășurat intîlț ti 
ghiulară dintre , echipele C. % 1 
Rapid Tg. Mureș și Rapid 'Sutu î 
Concursul a fost cîștigat de orga: 
tori. Au fost înregistrate următo 
rezultate: Rapid 
Arad 2151-1937, 
2127-2118, Rapid 
rad 2113-2047.

Satu Mare cu C 
cu Rapid Tg. IV 
Tg. Mures—C.F.F

M. Dumitrașcu-core

COMPETIȚIE DE VOLEI LA L

Pe terenul de volei al școlii ] 
gogice a avut loc o interesantă 
petiție de volei masculin și fen 
La băieți, primele 3 locuri au re 
echipelor Unirea Alba Iulia, Jiu 
troșani și Corvinul Deva. Au mai 
ticipat Dinamo Brad, Corvinul I 
doară, Voința Ilia, 
La fete, ordinea a 
1. Corvinul Deva, 
Iulia, 3. Voința Ilia,

Sebeșul ? 
fost următo 

2. Unirea 
4. Sebeșul S

I. Simion-cort

..x.
gret de această simpatică gazdă, 
ții i-au făcut o adevărată manile 
de simpatie, fluturind batistele 
ce mașina președintelui care se 
cea la Făgăraș s-a pierdut in zar

Pină la Brașov ne-am oprit să 
tăm cuptoarele de var și sera dt 
de la Codlea. Orașul de la p 
Timpei ne-a primit cu ploaie, 
ne-a obligat să ne culcăm mai < 
me. A prins bine deoarece a d< 
aveam din nou urcuș. înainte di 
care am vizitat fabrica de bom 
„Dezrobirea1'. Ei, cu asemenea 
rii“ să tot pleci la drum... Pînă 
naia n-am mai oprit. Am trasaceea am ajuns

Și acum, din nou la drum. ! Valea Oltului le va oferi cicloturiștilor pri 
din cele mai

la Făgăraș. Tovarășul Palhadi se în
grijise de toate ca o gazdă bună și 
extrem de amabilă. Am mers să vizio
năm intîlnirea .amicală de fotbal dintre 
echipele de categorie B Chimia Govora 
și Poiana Cîmpina. Nu ne-a plăcut nici 
nouă ca și miilor de spectatori, din 
cauză că cei de la Poiana au jucat tot 
timpul dur și au fost arțăgoși pe teren. 
In schimb, ne-a plăcut stadionul fru
mos îngrijit, parcul unde seara am 
luat masa la restaurant și, bineînțe
les, Combinatul, a cărui vizitare ne-a 
luat în dimineața următoare cîteva ore 
bune.

Caravana cicloturistică a pornit din 
nou la drum. Pînă la Vlădeni s-a rulat 
intens. Președintele Palhadi s-a oferit 
să ne fie ghid la monumentul eroilor 
sovietici căzuți pentru eliberarea pa
triei noastre, Ne-am despărțit cu re

incintătoare.
Foto : O. G

bana Poiana Stinii, în timp ce I 
tele au rămas să se odihnească 
naia. Aici au ieșit la iveală turiș 
sionați, amatorii de volei sau i 
bal. A fost o binemeritată odihni 
atâtea sute de kilometri parca 
bicicletă. Forțele acumulate la 
Stinii au anulat popasul previ 
Ploiești, îndreptindu-ne diced 
București. Timpul ne-a fost j 
iar incîntătoarele peisaje înde 
drumeție.

☆
A fost una dintre cele mai 

ieșiri cicloturistice cunoscute 
acum. Inițiativa federației de s; 
tale este demnă de laudă și bir 
ca ea să nu se oprească aici.

OCTAVIAN Gî



Rămas Fun sportului alb
Duminică, la Progresul, la capătul unui 

excepțional medi de finală, maestrul 
imerit al sportului Gheorghe Vizirii a- 
luata la microfon cu emoție în glas că 
și ia rămas hun de la public Gogu Vi- 
lini își încheiere activitatea de jucă- 
or...

După multe veri frumoase, iată venită 
■i toamna linei vieți' închinate sparta
ni. Tristețea clinei nu poate fi ocolită 
le nici unul dintre acei care au văzul 
năcar o dată în fața fileului alb pe 
icest remarcabil tenisman care este 
logu Viziru.

l)in nenumăratele sale meciuri mari, 
nai cu seamă trei, jucata în acești ani 
lin urmă, 
lin 1959 cu 
ard, cînd a 
inui jucător 
emoțională. 
i tranșat în 
ale cu Skonecki, cel mai bun tenisman 
udonez. In fine, meciul de duminică, 
■Itima finală cu Ion Țiriac, care ar fi 
tulul să însemne al zecelea titlu de 
ampion al țării pentru cel învins... Cit 
le puțin a lipsit pentru împlinirea 
cestei performanțe unice, a spus-o în- 
uși învingătorul:

—■ Azi, Gogule, meritai să cîștigi tu ! 
Imaginea de la sfirșit de meci a ce- 

>r doi jucători îmbrățișați, unul ajuns 
i capătul drumului, celălalt încă în 
lin urcuș, este și ea o amintire de preț 
entv zbitorul de sport.

La de ani, jucătorul de 
heorghe Viziru părăsește activitatea 
ompetițională. Poate prea devreme. II 
-edem capabil încă de performanțe, 
raba are totuși justificare. Antrenorul 
heorghe Viziru este așteptat de atîția 
neri și copii, care vor săi învețe din 
lăiestrie.

„Doresc ca și dc aci încolo să miin- 
esc cu sîrg pentru ridicarea prestigiu- 
ti sportiv al patriei noastre socialiste, 
oi căuta să împărtășesc tineretului 
unoștintele mele, să formez viitoare 
adre de jucători fruntași. Prin aceasta 
reau să-mi 
e partidul nostru drag, care m-a cres- 
Lțt și m-a
1 activitatea mea de sportiv' 
'ara Gheorghe Viziru în cuvînlul. său 
e bun rămas.
Aplauzele ce i s-au adresat și de ,data 

■east a erau tot alit de puternice ca 
t zilele victoriilor sale cele mai frU- 
■oase.

vor rărrune de neuitat. Cel 
neozeelandezul Lew Ger
da t o lecție de măiestrie 
cu veleități în arena in- 

Cel de anul trecut, cînd 
favoarea sa vechea rivali-

tenis

exprim recunoștința fa|ă

ajutat să mă dcsăvîrșesc
— de-

RD. V.
MV

Sportul 
ajuns la 
pului de 
parter și 
greutate,

luptelor clasice și libere a 
o răscruce. Scurtarea tim- 
luptă, dispariția reprizei de 
modificarea categoriilor de 

iată trei elemente noi care 
vor produce, pe o perioadă de timp, 
o anumită ., tulburare in acest sport. 
Vor fi desigur țări, care vor putea 
trece mai repede peste acest „liop“ 
inerent dezvoltării iar altele mai incet.

Putem spune de pe •''■tini că intil- 
. nirile se vor dinamiza. Pauza dintre 
-♦■cele două reprize, introdusă pentru
♦ prima oară in istoria luptelor, va 
4 face ca și ultima repriză să fie la
♦ fel de interesantă.
Ț Cum privesc luptătorii romini des

ființarea reprizei de parter ? O parte 
din ei vor... ofta ușurați. In sfirșit! 
In majoritatea intilnirilor pierdute de 
către sportivii noștri ii i. ingerea se 
datora luptei de la parter. Să dăm 
și exemple: M. Sultz a „plătit*1 cu o 
medalie de aur olimpică (J.O. Roma) 
cele două minute de parter. Gheorghe 
Popovici, după ce a condus 8 mi
nute, și se putea numi campion mon-

♦ dial, in primul minut al reprizei de

CONCURSURI, REZULTATE
• Comisia de specialitate din orașul 

Tg. Mure? a organizat o interesantă com
petiție, în cadrul căreia sînt angrenate 
un număr de 20 formații împărțite în 
trei serii. Turul acestei întreceri 
cîștiga t — în cadrul serici I 
Fabrica de zahăr cu 52 puncte 
de Oțelul roșu cu 46 p., Voința 
Rapid 35 p., Mureșul I 25 p. Cele mai 
bune rezultate individuale le-au înre
gistrat Iosif Vilcsek (Fabrica de zahăr) 
care a doborît din 200 bile mixte 870 
popice, Tiberiu Szemani (Voința) cu. 
859 p.d. și Gheorghe Szollosi (Fabrica 
de zahăr) cu 843 p.d.

Echipele care s-au întrecut în seriile 
a H-a și a Iii-a și-au disputat întîieta- 
tca la proba de 100 bile mixte. Turul 
a fost cîștîgat de Flacăra (seria a Il-a) 
și Ciobanul (seria a II Ia):

■ -a *,i ,

a fost 
— <b- 
urmalfl
36 p.,

• Tinerii popicari aflaji în tabărn 
organizată de F.R.P. la Tg. Mureș și-au 
verificat stadiul pregătirilor in cadrul 
unui concurs la care au participat și 
12 sportivi din localitate. Primele locuri 
au revenit jucătoarelor și jucătorilor 
din tabăra dc tineret. Iată clasamentele: 
FEMININ: 1. Maria Stanca (C.S.M. Re
șița) 411 p.rl.; 2. Ioana Iordan (I.T.B.) 
406 p.d. ; 3. Florina Ni'guloiii (G'oria 
București) 402 p.d.; MASCULIN; 1. 
C. Rădullescu (Olimpia lleși|a) 429 
p.d.; 2. Cristu Vinăloni (Petrolul Plo
iești) 417 p.d.: 3. Cornel Antonescu 
(Rapid București) 414 p.d. (I. Păuș- 
coresp.)

Colțul specîaFstuhiî

CONCURS DE FOND PE DUNĂRE
A devenit traditional concursul de 
ot pe Dunăre organizat de comisia 
; specialitate a regiunii București, 
nul acesta și-au disputat înlîietatea 
otători din raioanele T. Măgurele, 
mnicea, Oltenița, Giurgiu, Călărași
Fetești. Traseul a măsurat 14 km

pentru băieți și 10 km pentru fete, 
•■■’•mgători : Virgil Ionescu (Călărași) 
și 'aria Enache (Fetești). Pe echi
pe, competiția a fost cîștigată anul 
acesta de formațiile masculine și fe

line ale raionului Fetești.

CRI STEA STAN-coresp.

• Pe arena Unirea din Sebeș s-a des
fășurat un reușit concurs la care au par
ticipat echipele Spartae, Sebeșul. Glo
ria, Unirea, Pielarul (toate din locali
tate) precum și Recolta Miercurea. După 
întreceri 
clasament 
ființară dc numai două luni, 
ordine de Unirea și Spartae. 
că'tori am reținut Comportarea 
rilor. Petru Ciocea (Gloria), 
I.ucaci (Spartae) și Glreorglie 
(Sebeșul). . .,

Trebuie să crifiLăin oonllu cercă 
(ici sportive Rapid Sebeș care nu 
scris echipa la această competiție. (N, 
Apolzan-coresp.).

în 
în-
în 

j ti

viu disputate primul Ioc 
a revenit formației Gloria.

urmată
Dintre 

popica- 
Lurian 
Cazan

a s dej-a - 
și-a iu

parter a pierdut meciul și cu aceasta 
și titiul (Yokohama).
ranu nu a putut să evite atacurile 
adversarului său la 
astfel in 
a trebuit 
de bronz.

Dar să
al lucrurilor. Meriți dintre sportivii 
noștri au ciștigat meciurile 
in 
ei
D.
V.

Nici Ion Ță-

Olimpiadă 
locul unei medalii 
să se mulțumească

privim si celălalt 
Multi

repriza de la parter, 
in atac. Putem
Pirvu eseu, I.
Bularca, Gh.

In concluzie, 
de la parter va 
și mai mult ca 
tătorii obișnuiți

Și
de aur
cu unn

inai a es 
cind erau 
numele Ini 
M. Siiltz, 

etc.
reprizei 

evidență,

aminti 
Cernea, 

Popovici 
desființarea 
scoate in 

pină acum, pe lup- 
să aplice procedee 

la lupta din picioare. In plus, mo
dificarea categoriilor de greutate ne 
ridică probleme destul de grele in 
ceea ce privește a'cătuirea judicioasă 
a unei reprezentative. Dacă pină acum 
aveam categorii, unde in afara titu
larului nu se găseau rezerve de ace
eași valoare, acum, in urma modificării 
categoriilor ne trezim cu... greutăți in 
alegerea titularului. De exemplu la u- 
șoară (70 kg) candidează Gh. Dumitru 
(70— 72 kg) și V. Bularca (73—74 
kg), iar la semimijlocie 
poate candida cu 
Ion Țăranu cit și

Dar perturbările 
natură, 
sportiv care 
categorie ii 
timp să se acomodeze cu adversarii, 
cu forța lor, cu ritmul lor de luptă 
și cu propria lui greiitate

In altă ordine de idei trebuie 
arătăm că modificările făcute in 
gularnent vor avantaja sportivii 
viteză mare. Acei ce se bazau 
forță și rezistență sint in momentul 
de față dezavantajați din cauza tim
pului scurt 
dinamici iși 
procedeelor 
la parter și 
osebit vor avea procedeele înșelătoare, 
prin surprindere. Chiar dacă unul din 
parteneri vă reuși săJși fixeze adver
sarul la saltea, acesta n< fiind obligat 
să păstreze o' poziție regulamentară, 
adică obligatorie, nu-i va permite să 
execute procedeele favorite. Neputind 
să-și ducă adversarul 
parter decit la lupta 
joritatea sportivilor 
dezavantajați față 
mini Noi, respectiv 
in ultimele intilniri

(78 
șanse egale 
V Bularca. 
sini și de 
general, că 
nou venit i

Se știe in
este 

trebuie destul de

altă 
unui 

inlr-o 
mult

să 
re
ci j 
pe

aiectat reprizelor Cei 
vor construi majoritalea 

pe ducerea adversarului 
fixarea lui. Un rol de-

favorite.
in poziție 

din picioare 
străini, vor 

de luptătorii 
luptătorii romi ni, 
internaționale mi

de 
ma- 

fi 
ro-

am fost fixați la parter din lupta de 
la picioare. „Călciiul lui Aliile** 
dovedit a fi, 
obligatoriu.

Care va fi 
metodică? Accentul, 
cent de fW—90% pe 
picioare, dintre care 
cel mai mi.lt grupele: 
ducerile jos, trecerile 
versarulci, turele de 
etc. In general, vor 
cedee care nu 
nereușită tehnică, 
Ier. Folosind 
sovietici, putem 
latele mondiale de la Yokohama 
ceștia au pus accent mai ales pe 
procedeele de ducere la parter, fără 
a depune eforturi 
adversarului. Deci, 
(ici de la clasice 
dintele actuale ale 
lupte.

Ct:m vor trebui să se pregătească 
luptătorii noștri? In antrenamente ei 
vor pune accent pe imbogățirea baga- 
ju’ui cu procedee tehnice adecvate 
luptei din picioare. .Acei care prac
ticau o tactică de așteptare vor trebui 
să treacă la o luptă bazată pe multă 
inițiativă și combativitate 
mai ales că va dispare timpul de 
acomodare cu adversarul 
cauza puținelor minute el va fi toarte 
scurt. In cadrul pregătirii fizice el 
vor trebui, cu ajutorul antrenorilor, 
să pună 
exercițiile 
exercițiile 
regim de 
trebuie 
tată nici 
cedeelor cu accent maxim pe finali
zare. Antrenamentele pe saltea vor 
trebui să se desfășoare intr-un ritm 
și mai dinamic, pe reprize scurte și 
cu intensitate maximă. Pentru mări
rea rezistenței in regim de viteză 
se vor folosi antrenamentele cu in
tensitate variabilă

Desigur că actuala perioadă de 
trecere de la vechea concepție meto
dică de antrenament la una nouă va 
produce anumite tulburări în pregă
tire. dar ele pot fi atenuate și chiar 
eliminate printr-o planificare științi
fică a antrenamentelor și prin apli
carea celor mai eficace metode de 
pregătire.

Aliile" s-a
in schimb, parterul

deci noua orientare 
cade, intr-un pro- 

procedeele din 
se vor exersa 

ruperile in față, 
la spatele ad- 

braț și de șold 
fi folosite pro- 

implică. in caz de 
răminerea la par- 

experiența sportivilor, 
arăta că la campio- 

i a-

pentru ridicarea 
luptătorii sovie- 

au anticipat ten- 
stilului nou de

Aceasta.

sau. din

cadrul pregătirii 
cu ajutorul 

un accent foarte mare 
care dezvoltă viteza, și 
care dezvoltă rezistența 
viteză. Nici mobilitatea 

neglijată și nu trebuie 
executarea corectă a

l»e 
pe 
in 

nu 
tri- 

pro-

ION CORNEANU
antrenor emerit

In anii puterii populare, mișcarea 
«ortivă din țara noastră a cunoscut 
iccese strălucite, care nici măcar prin 
s nu puteau fi întrezărite sub regi- 
ul burghezo-moșieresc. Prin grija 
rmanentă a partidului și guvernului, 
ișcării sportive din țara noastră i-au 
st asigurate condiții materiale tot 
ai bune. Au fost construite stadioane 

zeci de mii de locuri, săli de sport 
iașe, bazine de inot acoperite. Spor- 
I a pătruns puternic in fabrici, 
unitățile socialiste de pe ogoare, în 

oii, in institutele de învățămînt Supe- 
>r. Activitatea sportivă a devenit 
stăzi un bun de preț al întregului 
ipor.
Puternica bază de mase a mișcării 
astre sportive a oferit largi posibili- 
ți de afirmare sportului de perîor- 
înță. Invățind din experiența celei 
ii înaintate școli sportive, școala so- 
itică, specialiștii din țara noastră — 
o'esori, antrenori, cercetători vin do- 
?nîul culturii fizice — ,2 L. ,..7..
ră să transmită, sportivilor cunoștințe,■ 
lordase, care să te permită inregis- 
ireă unor rezultate dintre î.cele mai 
ne. Numai astfel, țara noastră, ca 
anonimă in marile confruntări spor- 
e internaționale dinainte’ de 23 
igust 1914, a ajuns să se situeze la 
rimele ediții ale 
lelsinki — 1952,
Roma — I960), 
Sofia — 1961, 
lume.

Performanțele ca 
solubil legate de 
rată educația sportivilor. Sub con- 
cerea organelor de partid, in coiabo- 
re cu organizațiile sindicale și 
T.M., organele și organizațiile spor- 
e se preocupă de cultivarea în rîn- 
I sportivilor a înaltelor calități mo
le caracteristice omului de tip nou, 

lichidare a oricăror tendințe de în-, 
nfare și vedetism, de carierism și 
pătuială. Organele și organizațiile 
ortive — pornind de la asociația 
irtivă, iși aduc o contribuție im- 
irtarită la educarea sportivilor in 
iritul dragostei față de patrie, față

Mai multă atenție muncii educativeîn rîndul rugbiștilor
de partid și popor, călăuzite fiind 
principiul că fiecare sportiv trebuie 
devină uit constructor activ al socia
lismului.

Un rol deosebit in munca de edu
care a sportivilor i| are invățămintul 
politic de partid și U.T.M. care ii ajută 
pe sportivi să cunoască temeinic poli
tica partidului nostru, să prețuiască 
marile cuceriri revoluționare ale po
porului muncitor, sub conducerea parti
dului, să-și lărgească necontenit ori
zontul cultural și al cunoștințelor lor.

Dacă ne vom referi !;i rugbi, vom 
vedea că' in această;; disciplină spor- 
tivă prețuită , de IdțȚfflâl inuHi tineri 

- au fost in 'n^r' de pe întregul cuprin^ă^lțărif, ’roadele 
muncii educative' sMit evidente. Așa 
se explică de ce tot mai des întiînim 
rugbiști fruntași in muncă cum este 
strungarul de precizie Alexandru Stan- 
ciu, electricianul Mihai 
Gheorghe Șerban, Viorel 
sile Mladin — toți de 
vița Roșie, cazangiul 
și strungarul Anastase 
nete de utilaj petrolifer și chimic, la- 
minoristul Tudor Dobre de la Uzinele 
„Republica**, inginerul Gh. Drobotă, 
asistent la Institutul agronomic din 
lași. Sint doar citeva exemple de spor
tivi de nădejde, oameni apreciați și 
stimați de colectivul de muncă din 
care fac parte.

Din nefericire 
rugbiști certați 
raia. Exemplele 
o serie de sportivi fruntași de la clu
burile Progresul și Dinamo, care sfi- 
dîpd spectatorii și care ignorînd insăși 
noțiunea de sport, s-au dedat la brus
cări, la loviri intenționate, au încercat 

transforme atmosfera sănătoasă de 
terenurile noastre de sport, înțr-una 
maidan. Concret: este cazul sporii-

Jocurilor Olimpice 
Melbourne — 1956 
la Universiada de 

printre fruntașele

atare sînt însă in 
felul cum este asi-

să
Pe 
de

de 
să

usek, inginerii 
Moraru și Va- 
la uzinele Gri- 
Gheorghe Soare 
Toma de la uzi-

mai intilnim pe alocuri 
cu disciplina, cu mo
lii le-au oferit recent

vului Oriță de la Progresul, care a 
placat fără balon pe jucătorul Giugiuc, 
de la Dinamo. Ultimul se face la fel 
de vinovat, intrucit a căutat să ripos
teze prin lovirea adversarului. In a- 
celași meci, jucătorul Dumitru Ionescu 
de la Dinamo a simulat o cădere cu 
intenția fățișă de a-l dezechilibra pe 
adversarul lui direct, Emil Dumitrescu, 
cu care de altfel și in cursul intilnilii 
mai avusese mici ciocniri. In sfirșit, 
tot la meciul Progresul—Dinamo, intr-un 
moment de neatenție a arbitrului, un 
alt jucător dinamovist, Zlătoianu, l-a 
bruscat pe P. Niculescu. Ultimul, drept 
ripostă, și-a incitat coechipierii îm
potriva jucătorului • de ■ la Dinamo..

Atitudinea jăcăfoFului Dumitru Io 
nescu este cu atit mai reprobabilă, cu 
cit el îndeplinește1'— in același' timp 
și funcția de antrenor. Și se știe' doar 
că antrenorul, iii 'accepțiunea de astăzi 
a termenului, nu trebuie să Șe rezu
me doar la atribuțiunile lui de teh
nician: înainte ' de’WAte. lui ii revine 
sarcina de răspuhrfere' dd â fi educator, 
îndrumătorul hioriil ' al echipei. Or, 
Dumitru Ionescu 'rtereu'.șind 'să-și stă 
pînească nervii a oferit un prost exem
plu personal, de sportiv certat cu dis 
ciplina. In atari condiții se pune in 
trebarea: cum poate cere el jucători
lor pe care ii pregătește — 
lor majoritate foarte tineri 
corect, i, să-și respecte 
se avînt’e în "întrecerea 
principiul cel mai bun 
viligă ? De condamnat 
dinea sportivilor’ Emil 
Dumitru Zlătoianu, rugbiști fruntași, 
de la care iubitorii sportului cu balo
nul oval așteaptă să vadă jocuri fru
moase, la nivelul posibilităților și cu
noștințelor lor.

In aceeași etapă( cu prilejul intiț-

in marea
— să fie 

adversarul, să 
sportivă după 
trebuie să in 
este și atit'i- 
Dumitrescu si

nirii dintre Știința București și Știința 
Petroșani, arbitrul N. Socuiescu a fost 
nevoit să procedeze la eliminarea ju
cătorilor Marin și Stânci lescu, 
s-au bruscat 
este și faptul 
pid și C.F.R. 
jucători de la .
de dur, din care cauză au și fost în 
registrate o serie de accidentări.

Tot o problemă care vizează slaba 
muncă educativă cu sportivii ne-a ofe
rit-o in etapa a ll-a a returului cam
pionatului repr.blteâri; la Petroșani, 
formația Știința Cluj. După ce. și-a a- 
sigurat întă din 'prima repriză un a- 
vantaj minim (3-—0), * rugbiști! clujeni 
— îndemnați chiâf' de antreribriil lor, 
D. Manoileanu — n-âu făcut altceva, 
in restul partidei, decît Să trifrtită min
gea in...' tribună?!? Aritf'efiPriri res
pectiv trebuie sa gihdeâscă serios Ia 
atitudinea sa, deoarece' el nu este la 
prima' abatere. In ' sfirșit, este ca
zul" să mai amintim și exemplul ofe
rit de echipa Metalul „83 August**, a- 
preciată in prima parte a campionatu
lui pentru ’ jocul ei mult îmbunătățit, 
dar de nerecunoscut acum in retur. 
Explicația acestei stări de fapt este 
foarte simplă, dacă ne gindim că unii 
dintre jucătorii ei, Teodorescu și To- 
mescu mai ales, o dată reveniți din 
lotul de tineret al țării, manifestă per
manent un aer de ingîmfare, de si b- 
apreciere a colegilor de echipă, de sfi
dare a adversarilor -Tot la Metalul 
„23 August**, jucători de-bară ca Chir- 
vase și Craioveanu se sustrag siste
matic de la antrenamente, stib diverse 
pretexte.

Iată, așadar, exemple care nu fac 
cinste rugbiului riostrii, care umbresc 
Frumoasele succese obținute de acest 
sport in ultima vreme. Ainintiridu-le,

care 
reciproc. La fel de grav 
că la meciul dintre Ra- 
Grivița Roșie, o serie de 
Rapid au jucat nepermis

ne întrebăm care sint rădăcinile aba-> 
terilor semnalate mai sus ? După noi, 
ele iși au originea in munca educativă 
superficială, care se desfășoară cu rug- 
biștii in cluburile sportive direct vi
zate. Abateri ca cele de mai sus nu 
sint analizate cu suficient simț de răs
pundere, nu se duce o muncă temeini
că de îndrumare a rugbiștikr. in spe
cial, a acelora care mai poartă am
prenta unei mentalități învechite. Față 
de rugbiștii consacrați, mai ales, se 
manifestă multă largiiețe, în loc ca 
tocmai față de aceștia exigența să fie 
mai mare, cluburile sportive respec
tive tolerind cu bună știință o serie 
de abateri de la educația comunistă, 
sau cocoloșind chiar o serie de lipsuri.

Vinovată se iace in aceeași măsură 
și Federația romină de rugbi, care nu 
exercită un control riguros asupra mo
dului cum echipele și antrenorii se 
preocupă de însușirea educației co
muniste, cum și prin ce mijloace se 
îndeplinește această importantă sarcină. 
De asemenea, de această stare de lu
cruri se face vinovată comisia de dis
ciplină, ai cărei componenți in tota
litatea lor manifestă o nepermisă 
îngăduință .față de abateri. Comisia 
de disciplină nu trebuie să fie, firește, 
o sperietoare pentru sportivi, dar ea 
trebuie să întrunească ast'el de cali
tăți pedagogice, incit un sportiv căzut 
în greșeală să nu mai fie tentat să re
cidiveze.

Să acordăm deci, toată atenția mun
cii educative cu rugbiștii. să o desfă
șurăm in cadrul uniri proces perma
nent. continuu. Să manifestăm tot
odată mai multă exigență fală de aba
terile de la disciplină. Se știe că 
mișcarea noastră sportivă nu are ne 
voie de scandalagii și bătăuși. de 
vedete care nu-și mai încap în piele, 
ci de sportivi care prețuiesc morala 
comunistă și dau dovadă de fermi ale, 
de cinste, care au o ținută exemplară. 
Numai cu astfel de tineri, mișcarea 
noastră sportivă, căreia partidul îi a- 
cordă o neprețuită grijă, va putea să 
se întărească continuu înregistrind zl 
de zi noi și importante succese,



Post-scriptum la turneul internațional
cîștigat de Dinamo București

Frumoasa comportare a pugiliștilor 
clubului Dinamo București în turneul 
internațional, care s-a încheiat recent, 
merită să fie subliniat din nou. Bucu- 
reștenii au obținut victoria (32 de 
puncte, 4 locuri, 1, 3 locuri 11 și 2 locuri 
111) în fața unor pugiliști de valoare, 
mulți dintre ei binecunoscuți pe rin
gurile marilor competiții internaționale. 
In special clubul var.șovian, Gwardia, 
a deplasat la turneul din București o 
echipă cu multe nume sonore: Dampe, 
considerat la ora actuală superior cam
pionului european, colegul său de club, 
Wallasek, Drogosz, de trei ori cam
pion al continentului, Kaim, Knut, Ko- 
walszki, boxeri cu o tehnică avansată. 
Dynamo Berlin a aliniat la startul a- 
cestei întreceri fruntași ai boxului din 
R. D. G. Wenszierski și Wittkowski — 
cei care au cîștigat lupta la categoriile 
mijlocie ușoară și semigrea — sînt doi 
pugiliști tineri despre ale căror „fapte 
mari" vom mai auzi cu siguranță. Nn 
mai puțin valoros este FI. Lempio (ad
versarul lui Mihalic, clasat pe locul 
secund la catcg. ușoară), component 
al echipei unite a Germaniei la J.O. de 
la Roma, de patru ori campion al 
R.D.G. La fel echipele cluburilor Dozsa, 
Ruda Flvezda și Spartak au cuprins 
boxeri bine pregătiți.

Faptul că 9 din cei 10 boxeri romîni 
s-au clasat pe primele trei locuri într-o 
competiție de mare anvergură, repre
zintă o performanță deosebit de valo
roasă.

decisiv. Minutele, treceau, această oca
zie nu s-a ivit și Wittkowski l-a învins 
de o manieră categorică pe Gheorghiu. 
Vasile Mariuțan s-a comportat șters iu 
finală; dacă ar fi 
ne ceea ce nu au 
pețitori la ultima 
Monea (locul trei) 
polonezul Dampe.
adversarului său, nefiind sigur de ob
ținerea unei victorii la puncte a încer
cat în primul rund cu lovituri decisive, 
în runda a doua, renunțînd la această 
intenție, a început să puncteze obți- 
nind un sensibil avantaj la încheierea 
reprizei. în ultima rundă Monea co
mite o altă greșeală, inițiază cîteva 
atacuri care însă rămîn sterile deoa
rece nu erau pregătite și dezlănțuite 
în momentul oportun.

a

CU CALIFICATIVUL BINE...

boxerii noștri cele mai bune 
le-au obținut L. Ambruș

Dintre 
rezultate 
(muscă) — deși în urma unei erori de 
arbitraj s-a clasat pe locul doi — A. 
Olteanu (cocoș) — considerat de ar
bitrul Grossvirt (Budapesta) — de va
loare europeană — C. Gheorghiu și I. 
Mihalic. Ultimul a avut de întrecut doi 
boxeri de clasă europeană: polonezul 
Drogosz și germanul Lempio. Tînărul 
Stan Bîrsu a pierdut în finală, dato
rită unei tactici greșite (în ultimele 
două reprize în loc să-și țină adversa
rul Ia distanță cu pistonări cu directe 
s-a angajat în lupta de-aproape). Cu 
toate acestea el este un boxer cu fru
moase perspective. Antrenîndu-se cu 
multă seriozitate, sub îndrumarea 
maeștrilor C. Nour și C. Dumitrescu el 
poate deveni Unul dintre cei mai buni 
la categoria semiușoară.

...Șl CEI CU INSUFICIENT

Cu mult sub posibilități s-au prezen
tat D. Gheorghiu și V. Mariuțan. In 
special Gheorghiu, care la ultima gală 
vrînd să reediteze meciul din semifina
le, cînd a cișligat datorită unei sin
gure lovituri cu care l-a scos din luptă 
pentru 8 secunde pe maghiarul Sipocz, 
a așteptat ocazia plasării unui croșeu

I

Incepe Cupa F. R. B
pe anul 1961

Paralel cu desfășurarea campionatului 
de box pe echipe, începând de sîmbătă, 
16 IX a.c., alt e formalii vor lua startul 
într-o competiție oficială, și anume în 
Cupa Federal iei, Bomine de Box pe anul 
1961. In această întrecere sînt cuprinse 
•> echipe împărțite în două serii. In 
prima scrie vor concura echipele : ITB 
(București), Flacăra roșie București, 
CSMS Iași și CSM Brăila, iar în 
a II-a, Voința București, CSM 
CSM Baia-Mare și ASA Bacău.

Cupa l'JLIL se dispută sistem 
tur-retur, iar pentru desemnarea 
cîștigătoa re. 
în lîIni re

sena
SIBIU,

turneu, 
echi pel 

capii (Ic scrii vor disputa o 
finală (20 XII 1961).

fată programul :
SERIA I

Tur — etapa I (16 sept) : Flacăra roșie 
Buc. - I.T.B. ; CSMS Iași - CSM Brăila, 
etapa a II-a (23 sept) : ITB-CSM Brăi
la. CSMS Iași — Flacăra roșie ; etapa a 
lll-a (7 oct) : ITB-CSMS Iași, CSM Brăila 
- Flacăra roșie. Retur — etapa a IV-a 
(21 oct.) : ITB—Flacăra roșie, CSM Brăila 
CSMS Iași ; etapa a V-a (4 noiemb.) : 
CSM Brăila-ITB. Flacăra roșle-CSMS 
Iași ; etapa a Vl-a (18 noiemb.) : CSMS 
Iași—ITB. Flacăra roșie—CSM Brăila.

SERIA A n-A

Tur - etaaa I (16 sept.) : CSM Sibiu
- Voința București, CSM Bala-Mare — 
ASA Bacău ; etapa a n-a (30 sept) : Vo- 
inta-CSM Baia-Mare, ASA Bacău-CSM 
Sibiu ; etapa a IlI-a (14 oct.) : ASA Ba- 
c-ău-Voința, CSM Baia-Mare - CSM Si
biu. Retur — etapa a IV-a (28 oct.) : Vo- 
ința-CSM Sibiu. ASA Bacău-CSM Baia- 
Mare : etapa a V-a (11 noiemb.) : CSM 
Baia-Mare - Voința, CSM Sibiu - ASA 
Bacău ; etapa a Vl-a (25 noiemb.) Voința
- ASA Bacău ; CSM Sibiu - CSM Baia 
Mare.

...... ;7.',

insistat putea obți- 
reușit ceilalți corn- 
gală, un k.o. Ion 
nu a putut trece de 
Cunoscînd valoarea

CE AM REMARCAT LA OASPEȚI
Pugili.știi polonezi au demonstrat că 

posedă o înaltă școală. Toți boxează 
în linie — excepție Drogosz în meciul 
cu Mihalic — au o gardă ermetică și 
un joc de picioare continuu. La Dampe 
și Olech am observat un element tactic 
foarte interesant: cînd sînt în apărare 
primesc atacul adversarilor lor ...ata- 
cînd cu directe, cu lovituri de întîmpi- 
nare. Mijlociul Dampe a obținut ast
fel multe puncte în meciul cu Monea 
și germanul Graef. La reprezentanții 
clubului Dynamo Berlin am remarcat 
insistența de a ieși superiori'din „corp 
la corp", precum și loviturile variate 
aplicate la figură. La cei de la Dozsa 
eschivele, îndeosebi cele 
folosirea „directelor" la

ULTIMA REPRIZA —

rotative și 
plex.

ESENȚIALA

special oaspe-Arbitrii turneului — în
ții — s-au orientat în darea deciziilor 
de felul cum s-a comportat boxerul res
pectiv în repriza a treia. Au fost cazuri 
cînd unul dintre combatanți a obținut 
trei puncte avans în primele două re
prize dar pierzînd ultima la o diferen
ță de două puncte și fiind grogy, ar
bitrii au preferat să dea victoria la 
puncte celui care a fost superior în 
ultima parte a meciului. După cum se 
știe în întîlnirile internaționale, arbitrii 
AIBA consideră ca decisivă comporta
rea boxerului în ultima repriză. Con
cluzia deci este : condiție fizică exce-

pe

Lotul republican de senioare 
și juniori a dat încă un examei 

in vederea 
campionatelor europene

Zilele trecute, pe poligonul Tunar 
lotul republican de senioare și junto 
care se pregătește în vederea câmpie 
natelor europene, a participat la u
concurs de verificare.

lată rezultatele obținute: 60 focu 
culcat SENIOARE: 1. Margareta Fiii 
591 p; 2. Aurelia Cosma 585 p; i 
Cleopatra Alexandru 579 p; 4. Angei 
Zgorobete 571 p. 3x30 focuri: l.Ma 
gareta Filip 295+278+264 = 837 p ; : 
Aurelia Cosma 292+283 + 259 = 834 p 
3. Cleopatra Alexandru 290+276 + 255= 
821 p ; 4. Angela Zgorobete 284+268- 
253=805 p. JUNIORI 60 focuri culca 
1. Gh. Stoian 592 p; 2. " 
p; 3. M. Rusescu 585 
rescu 584 p (10 m) ; 5. 
p. (7 m) ; 6. M. Lazăr 
Sicorschi 562 p. 3 x 30 
Olărescu 293 +285 + 268 = 846 p ; 2. T 
Cogut 294+288+260 = 842 p; 3. G 
Stoian 294+284+263=841 p; 4. ? 
Lazăr 290+279+269=838 p ; 5. M. R 
sescu 291 +2804-265=836 p; 6. N. C 
man 291+276+256=823 p; 7. Gh. S 
corschi 282+284+247 = 813 p.—t

Azi începe la Budapesta Dmamoviat»-
DINAMO BUCUREȘTI REPREZENTAT PRINTR-UN LOT PUTERNIC

Sîmbată dimineața au părăsit Capi
tala, plecînd spre Budapesta, trăgăto^ 
rii dinamoviști care vor lua parte la 
cele 5 zile de întreceri ale Dinamovia- 
dei. Sportivii romîni vor concura la 
probele de armă calibru redus, (3x40 
și 60 foc. culcat—bărbați, 3x30 și 60 
foc. culcat—femei) pistol precizie, vi
teză și calibru marc. Lotul diuamo- 
vist cuprinde printre alții pe: Marin 
Fcrecatu, Mircea Ruscscu și Lazăr Mir
cea (juniori), 1. Văcarii, Teodora Nac, 
Jacqueline Zvoncvschi, Aurelia Cosma 
— la probele de armă, precum și pe 
pistolarii Petre Mocuță, Gh. Maghiar. 
I. Tripșa, St. Petrescu, Ene Dragau 
Antrenor V. Panțuru.

Tr. Cogut 5f 
p; 4. 1. Ol. 
N. Coman 5f 
583 p; 7. G 
focuri : 1.

a fost unul dintre cei mai buni laDinamovistul Constantin Gheorghiu
turneul internațional. In finală a învins de o manieră categorică pe T. Bognar 
(Dozsa). Mulți ar fi vrut să-l îmbrățișeze după această victorie. Bineînțeles 

insă că soția a fost cea mai grăbită...
Foto : P. Romoșan

lentă și dozarea efortului pe parcursul 
celor trei reprize. In plus despre ar
bitraje putem spune că ele au fost sa
tisfăcătoare. In special arbitrii noștri 
s-au comportat la înălțime. Nu au dai 
nici o decizie eronată, pe ring au lă
sat ca partenerii să boxeze degajați, 
intervenind numai cînd era strict nece
sar. în general, toți arbitrii de ring au 
sancționat cu promptitudine ținerile re
petate, atacul cu capul înainte și lovi
turile nereglemenlare.

★
Un fapt pozitiv al acestui turneu in

ternațional a fost și buna organizare. 
Clubul Dinamo a asigurat la toate cele 
patru reuniuni o desfășurare optimă a 
întîlnirilor (au fost mulțumiți atît 
spectatorii cît și boxerii). O notă ne
dorită juriului pentru ceea ce s-a în- 
tîmplat la reuniunea finală, cînd unul 
dintre arbitrii judecători pe foaia de 
punctaj l-a... confundat pe Ambruș cu 
Olech. Ca urmare, la sfîrșitul galei 
decizia a fost inversată, dar publicului 
nu i -s-a anunțat această hotărîre.

La această importantă competiție i 
ternațională participă trăgătorii cl 
burilor Dinamo Moscova, Gwardia Va 
șovia, Ruda Flvezda Praga, Dinari 
Tirana, Dinamo București și Doz 
Budapesta. Printre trăgătorii cei m 
buni care vor fi prezenți la Dinam 
viadă se numără sovieticii: Zabelin, ci 
ținătorul recordului mondial la piși 
viteză — 592 puncte, Sulimanov, î 
cordman al U.R.S.S. cu rezultat stij 
rior recordului mondial — 593 p., 1 
riberin, recordman mondial la 3x40 
Borisov, campion olimpic la pistol c 
libru mare.

T. RĂBȘAN

a campionatului republican 
echipe (seria A)

Mâine seară, Ia Iași
Al doilea meci al echipei poloneze Star

METALUL BUCUREȘTI - RAPID 
BUCUREȘTI 24-14

Intilnirea s-a desfășurat în gră
dina clubului sportiv Metalul. Meciurile 
au fost de un nivel tehnic satisfăcător. 
Mai atractivă a fost partida dintre fero
viarul Pătruț Ioan si metalurgistul 
Gheorghe Dumitru. Intilnirea s-a tei'mi
nat Ia egalitate, dar după părerea noas
tră. Pătrut avea un ușor avantaj. Semi
greul Ghetu Vel ie u (Metalul) l-a întrecut 
la puncte pe maestiul sportului Petre 
Zaharia (Rapid). Rezultate tehnice : D. 
Davidescu (Rapid) ciștigă prin neprezen- 
tarea lui Cristea Marin (.Metalul) : D. 
Enache (Metalul) b.p. M. lonescu (Ra
pid) ; D. Minea (Metalul) b.p. FI. Onisei 
(Rapid) ; I. Gropșan (Metalul) b.ab.IH P. 
Radu (Rapid) ; I. Pătrut (Rapid) meci 
nul cu Gh. Dumitru (Metalul) ; Gh. Ef- 
timig (Metalul) b.p. AI. Neacsu (Rapid) — 
decizie eTonatâ ; D. Rizea (Metalul) b.p. 
L. Gaviilă (Rapid) ; Ghetu Velicu (Meta
lul) b.p. p. Zaharia (Rapid) ; N. Motoc 
(Rapid) b.a.T T. Basarab (Metalul).

LAZAr EUGEN — coresp.

mureșul tg. mureș
REȘIȚA 15-24

gră-

C.S.M.

_ TG. MUREȘ io (prin ielefon). In loca
litate a avut loc intilnirea de box dintre 
echipele Mureșul si C.S.M. Reșița. Iată 
rezultatele tehnice : N. Moldovan ' 
A. Zamfltoiu (R) 
I. Munteanu (R) : 
Mândrie (R) ; A. 
Biunbea (R) : E.
I. Petrescu (R) ;__ „_______ ..... _.
Nedelcea (R) : N. Padina (M) ci ligă fără 
adversar ; Gh. Arcadie (M) b.aâ.UI st. 
Mașcovescn (R) : Fr. Nagy (M) cistigă 
prin abandon III la Gh. Simion (R) ; Gh. 
Moldovan (M) b.ab.IH Dan Filip (R).

I. PAUȘ — cotesp. regional

MARINA CCNSTANTA - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 20-23

CONSTANTA 10 (prin telefon). Peste 
3000 de spectatori au asistat in localitate 
la intilnirea dintre echipele Marina Con
stanta si Progresul București. Cel mai 
spectaculos meci s-a disputat intre C. 
Tudor (Marina) si C. Stoian (Progre
sul). Juriul l-a declarat învingător pe 
Stoian deși un rezultat de cga'itate era 
echitabil. Rezultate tehnice : Al. Bari- 
clu (Pr.) b.ab.II V. Toinea (M) ; c. Rusu 
(Pr.) b.p. V. Barbu (M) ; Șt. Văcaru (M) 
b.p. M. Diamandescu (Pr.) ; I. Marin 
(Pr.) b.p. I. Maidan (M) ; N. Stoinescu 
(M) b.ab.I c. Gheorghe (Pr.) I. Leov (M) 
b.p. I. Dobre (Pr.) ; V. Netca (Pr .) b.ab.I 
C. Olteanu (Pr.)

; P. Turca 
P. Banna 
Demeter 
Silvester 

D. Tnrzai

(M) 
(M) 

(M) 
(M) 
(M)

(M) b p. 
b.ab.IH 
b.p. V. 
b.p. C. 
b.ab.IH 
b.p. C.

C. GOLDENBERG - COresp.

C.S.M. GALATI - C.S.M. CLUJ 23-16

GALATI 10 (prin telefon), tntîlnirea 
desfășurată in localitate a plăcut celor 
peste 3000 spectatori prezent!. In eel mai

frumos meci Munteanu l-a întrecut la 
puncte pe Verde®. Rezultate tehnice : 
Jacomi (G) b.p. Costesou (C) ; Munteanu 
(G) b.p. Verdes (C) ; P. Pavel (G) b.k.o.II 
Chioreanu ; Popa (G) b.ab.I Pop (C) ; Mi
tra (G) b.p. G. Simonca (C) ; Eremia (G) 
b.p. V. Mirza (C) ; V. Bogoi (G) b.p. Deak 
(C) ; M. Mariuțan (C) ciștigă fără ad
versar ; Mamir (G) h.ab. I Blindu (C) : O. 
Cioloca (G) b.ab.I V. Teglas (C). Scor 
final : 23—16 pentru Galati.

A. SCHENKMANN - coresp.

DINAMO BUCUREȘTI - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 22-16

BRAȘOV 10 (prin telefon). In prezența a 
peste 1500 spectatori, în localul fostului 
manei a avut loc intilnirea de box între 
echipele Dinamo București și steagul 
roșu Brașov. Din lotul dinamovist au 
lipsit o serie de titulari ca C. Gheorghiu, 
I. Mihalic și alții. Cu toate acestea ei 
au cîștigat mai ales la categoriile mari. 
Rezultate tehnice : C. Simion (St. r.) b. 
neprez. L. Ambruș (D) ; D. Horeabă (St. 
r.) b.p. L. Duță (D) : M. Radu (St. r.) 
b.p. Gr. Dumitrescu 
b.p. Cezar Popoaca 
treseu (D) b.p. Gh. 
Gh. Hie (D) b.p. P.
Panait (St. r.) meci ___ „„ ____
(D) — decizie discutabilă ; I. Monea (D) 
b.ab.ni N. Traian (St. r.) ; D. Gheorghiu 
(D) b.p. C. Peterman (St. r.) ; V. Mariu
țan ciștigă fără adversar.

(D) ; D. Ronun (D) 
(St. r.) ; M. Dumi-
Cojocaru (St. r.) ; 

Molnar (St. r.) ; M. 
nu) cu C. Stănescu

Selecționata masculină de baschet 
a cooperativelor meșteșugărești din 
R.P. Polonă (Start) susține a doua 
intîlnire in țara noastră, mîjne seară 
Ia Iași. Oaspeții vor întîlnj de astă 
dată echipa de categorie Ă Voința 
Iași.

Duminică încep 
campionatele Capitalei

Duminică, echipele masculine și fe
minine de baschet din Capitală își 
încep întrecerile din cadrul campio
natelor orașului București. întrecerile 
sint așteptate cu multă nerăbdare de 
numeroasele echipe care își vor dis
puta pînă la primăvară întîietatea în 
campionatul de calificare, cel de ca
tegoria I și a II-a. Ca noutate, în 
acest sezon se inaugurează campiona
tele raionale, prilej de afirmare a ju
cătorilor și jucătoarelor începători.

După cum am mai anunțat, ediția 
1961—1962 a campionatelor republica
ne se va desfășura după o nonă for
mulă: cele 16 echipe participante vor 
fi împărțite in două serii, în cadrul 
cărora se va. juca tur-retur.

La încheierea returului, primele 
patru formații din fiecare serie vor 
alcătui o grupă de opt și se vor în
trece intr-un turneu (numai tur) careGRUIA

V. Georgescu conduce în semifinala din Capitală

Amintim că duminică 
tii polonezi au terminat 

selecționata Voința.(69-69) cu

I.T.B. a
a

baschctbal
la eg Jit

cucerit prima edi 
„Cupei Dunării44 

echipele femininepentru
Timp de trei zile s-au desfășurat 

Galați întrecerile de baschet dir 
echipele feminine I. T. Bucure 
Mureșul Tg. Mureș și Știința Gal 
participante la prima ediție a corn 
tiției dotată cu „Cupa Dunării".

Jocurile s-au bucurat de un frur 
succes și au constituit o bună pro 
gandă pentru baschetul feminin 
orașul Galați. Pe primul loc s-a < 
sat echipa bucureșteană I.T.B., uri 
tă de Mureșul Tg. Mureș și de Ș1. 
ța Galați.

A. SCHENKMAN, cores|

va dura o săptămînă. In felul ac. 
vor fi desemnate echipele clasate 
locurile 1—8. Pentru desemnarea < 
pantelor locurilor 9—16 va 
același sistem, atît pentru 
masculine, cit și pentru cele

fi fol 
cehi] 

femin

CÎSTICÂMEII pupelor
CAMPIONATELOR DE CALIFICAR 

VOR JUCA ÎN CATEGORIA A

semifinaliștilor grupei 
continuă să fie aprig 
frunte se menține V.

7 p. (din 9 partide), ur-

întrecerea 
din Capitală 
disputată. In 
Georgescu cu 
mat de Urseanu cu 6 (din 8). In cla
sament urmează Drimer cu 5'/2 (1) și 
Reicher 5. Ultimul este, împreună cu 
Georgescu, neînvins 
culescu a acumulat 
Șanse de calificare 
cu 4'/,. Varabiescu 
Braunstein 31/, (1). 
tori au disputat 8

LUGOJ. După opt runde conduce-

pină acum. Voi- 
și el 5 p. (din 9).
mențin Crețules-
4, Troian eseu și 
Toți acești jucă- 
partide.

rea în clasament o deține bucureștea- 
nul Schlessinger cu 6'/z p. și o parti
dă întreruptă în avantaj la Deneș. 
Urmează: Giinsberger și Fischer 6, 
Pușcașu 5, Ungureanu 4'/2 (1), Nacht 
4'/2, Erdely, Buză și Deneș 4 (1). (I. 
Leș — coresp.).

PLOIEȘTI. La încheierea a nouă 
runde, in această grupă continuă să 
conducă Bozdo-ghină cu 7 (1), urmat 
în clasament de Partos 5'/2 (2), Szabo 
5>/2 (1), Pavlov 5'/2, Mititelu 5 (1). Ra
dovici 4'/2 (2). (I. Radulescu — co
resp.).

Turneele finale ale campionat 
de calificare nu se mai dispută, i 
patru echipe masculine și patru 
minine vor juca din toamna act 
an în categoria A, alături de cel 
te 12 participante în ediția trecu 
campionatelor republicane. Noile 
movate în categoria A sint: Blă 
Oradea, Știința Timișoara, Agronc 
Iași și Voința București, Ia fet 
Voința Tg. Mureș, A.S.A. Bacău, l 
structorul Arad, la băieți. A ț 
formație masculină va fi desem 
în urma disputării ultimei etap< 
grupa a IV-a. In etapa de dumi: 
Progresul București a învins S 
tatea Roșiorii de Vede cu 103—33 
Farul Constanța pe Petrolul Pic 
cu 67-51.



Buletinul categoriei B Puncte de vedere;

Cinci echipe cu maximum de puncte după două etape INTERESELE ECHIPELOR REPREZENTATIVE
(Urmare din pag. 1)

îndîrjire. Au înscris: Greșanu (mm. 
13), Jamaisclii (min. 68) pentru în
vingători și Rociu (min. 31) pentru 
învinși. (Lazăr Negru-coresp.)

Poiana Cimpina—Carpal,i Sinaia 
(7-1). 2000 de spectatori au plecat 
foarte mulțumiți de la această întîl- 
nire. Fotbaliștii de la Poiana au făcut 
o partidă de zile mari. Oaspeții^ s-au 
prezentat sub așteptări. Din păcate, 
ei au lăsat de dorit chiar și la capi
tolul disciplihă. Au înscris: Băfâ- 
ceanu (min. 30, 31, 35 și 60), lorda- 
che (min. 61 din 11 m și min. 75), 
Munteanu (min. 80) pentru învingă
tori și Decu (min. 42) pentru în
vinși. (E. Stroe—coresp.)

C.S.M.S. lași—Ceahlăul Piatra 
Neamț (5—1). Ieșenii, cu o echipă în
tinerită, au dat deplină satisfacție, ob- 
ținînd o victorie la scor, în urma unui 
joc dinamic, de luptă, mai cu seamă 
în prima repriză. Au înscris: Voica 
(min. 44, 56, 68, 73), Dascălii (min. 
84) pentru C.S.M.S. și Toma (min .39) 
pentru Ceahlăul. (P. Codrea—coresp.)

Dinamo Galați—St. roșie Bacău 
(° 1). Jucătorii dinamoviști au do-
.. ,1K1. categoric, obținînd o victorie 
meritată. De remarcat că în afara 
celor trei goluri înscrise de Matei 
(min. 44 din 11 m, min. 49) și Dara
ban (min. 70) ei au mai tras și de 
trei ori în bară. Oaspeții s-au apărat 
în repetate rînduri în 9—10 oameni. 
De semnalat că în min. 36 arbitrul 
P. Costandatos (București), care a 
condus în general slab, a anulat un 
gol valabil al gălățenilor, cînd min
gea depășise cu aproape un metru 
linia porții fotbaliștilor din Bacău. 
Singurul punct al oaspeților a fost în
scris in min. 26 de Giosanu. (A. Sclien- 
ckman—coresp.)

Flacăra Moreni—Știința Galați 
(1 — 1). Meci foarte disputat, încheiat 
cu un scor egal în urma golurilor 
realizate de Birsan (min. 52 — voie 
de la 10 m) pentru Flacăra și Păun 
(min. 67, datorită unei greșeli a sto
perului Anghelache) pentru Știința. 
Gazdele și-au dezamăgit susținătorii, 
comițînd multe greșeli, în special la 
înaintare. Ratările au abundat. Ast
fel, din 24 de șuturi la poartă numai 
cinci au fost pe spațiul porții, iar 
Iordănescu a tras de două ort afară, 
în ocazii foarte favorabile, cînd poarta 
era goală. Oaspeții au luptat foarte 
mulț\_pentru rezultat, apărîndu-se su- 
i-m.itimeric. (Paul Andrei—coresp.)

Dinamo Suceava—C.F.R. Pașcani 
(2—2). Pregătirea fizică încă nepusă 
la punct a privat pe suceveni de o 
victorie. După ce au dominat o re
priză, concretizîhd de două ori prin 
Nanu (min. 22 și min. 40), ei n-au 
mai rezistat atacurilor insistente ale 
feroviarilor, dînd posibilitate acestora 
să egaleze prin golurile . înscrise de 
Vornicu (min. 75) și Atanasiu (min. 
86). Este drept însă că C.F.R. Paș
cani a jucat cam „tare". Una dintre 
consecințe: Asimionoaie (Dinamo) a 
părăsit în min. 35 terenul de joc, 
fiind lovit. (C. Alexa și R. Munteanu 
—coresp.)

Prahova Ploiești—Rapid Focșani 
(0—0). Un meci de slabă factură teh
nică. De altfel, publicul și-a mani
festat nemulțumirea pentru compor
tarea echipei locale. Oaspeții au in
sistat mai mult, dar au dovedit aceeași 
ineficacitate ca localnicii. (M. Po

pescu și St. lonescu—coresp.)

SERIA A ll-A

Metalul București—S.N.M. Con
stanța (1—4). Numeroșii suporteri ai 
Metalului au plecat nemulțumiți de 
la acest meci. Deși au dominat teri
torial o bună parte a jocului, gazdele 
au suferit o înfrîngere categorică. Un 
contraatac în prima repriză și un fi
niș puternic in ultimele 10 minute au 
adus constănțenilor o victorie pe de
plin meritată. Ei au știut să se apere 
ermetic în momentele dificile și să 
contraatace periculos. Au înscris Mo
canii, Marinache, Firică și Ernest 
pentru învingători, respectiv Cuțulică 
(autogol). Busegeanu (S.N.M.) și 
Paul Popescu (Metalul) au fost eli
minați pentru lovire reciprocă. Sem
nalăm faptul că organizatorii nu s-au 
îngrijit să asigure condiții corespun
zătoare desfășurării meciului. Spec
tatorii au intrat în partea interioară 
a gardului de sîrmă, motiv pentru care 
repriza secundă a început cu întîr- 
zierc. (N. Tokacek—coresp.).

C.S.M. Mediaș—Chimia Făgăraș 
(2—f). Două aspecte distincte au ca
racterizat jocul, In prima repriză am
bele formații au practicat un fotbal 
steril, ineficace. In a doua jumătate 
meciul a fost mai dinamic, mai inte
resant. Au marcat Staudt (min. 54 și 

84) pentru C.S.M. Mediaș și Bărbat 
(min. 54) pentru Chimia. (Dan Vin- 
tilă—coresp.)

Chimia Govora—C.S. Craiova (0—0). 
Deși au avut inițiativa majoritatea 
timpului, gazdele n-au putut fructi
fica datorită comportării slabe a ata
cului lor și a apărării prompte a cra- 
iovenilor. Oaspeții au atacat sporadic, 
acțiunile lor fiind ușor anihilate. Re
zultatul nedreptățește pe localnici care 
în min. 87 au fost frustați de un 11 
metri evident, neacordat de arbitrul 
I. Chirițescu (București). (D. Ro- 
șianu—coresp.).

Tractorul Brașov—Știința București 
(2—1). Tractorul a obținut o victorie 
meritată la capătul unui joc de fac
tură tehnică modestă. Brașovenii au 
fost mai deciși în atac. Ei puteau cîș
tiga la un scor mai mare dacă nu 
s-ar fi pripit în momentele de finali

Fază din meciul Flacăra

zare ale fazelor la poartă. Au în
scris Vigheci și Vătaf pentru Tracto
rul, Gibea pentru Știința. (C. Gruia 
—coresp. regional).

Farul Constanța—Dinamo Obor 
(2—1). Terenul alunecos a împiedi
cat desfășurarea unui fotbal de cali
tate. Totuși meciul a plăcut prin di
namismul și ardoarea luptei. Mai in- 
sistenți, controlînd mai mult balonul, 
îndeosebi în repriza iutii, cînd au 
dominat cu autoritate, localnicii pu
teau cîștiga la o diferență mai mare. 
Dinamoviștii au avut o revenire pu
ternică în repriza a doua, dar apăra
rea Farului a făcut față tuturor atacu
rilor. Au marcat Moroianu și Olarii 
respectiv Băloiu. (P. Enache—coresp.)

C.F.R. Roșiori—C.S.M. Sibiu (3—0). 
Feroviarii au obținut o victorie meri
tată, atacînd cu succes, mai ales în 
repriza a doua. Milea, Cifoalcă și Ca- 
patos au fost autorii golurilor. (Al. 
Popescu și T. Negulescu—coresp.).

FI. roșie București—C.S.M. Reșița 
(1—3). După o repriză albă, oaspeții 
au obținut decizia în partea a doua 
a jocului, acumulînd un avantaj sub
stanțial prin transformarea a două 
lovituri de la 11 metri, de către Plev 
și de Apro. Arbitrul O. Turcitu (Galați) 
le-a acordat fără ezitare, fiind vorba de 
faulturi evidente în careu. Menționăm 
că la cel de al doilea, înainte de a fi 
fost trîntit la pămînt de Pețenchi, 
Sporea s-a aflat în ofsaid, nesemna
lizat însă de la tușă. Ciutacu a redus 
handicapul în min. 63 pentru ca Varga 
să stabilească scorul final cu 4 minute 
înainte de sfîrșit. Rcșițenii au obținut 
o victorie clară și meritată, manifes- 
tîndu-și superioritatea in toate com
partimentele. (M. T.)

SERIA A III-A

Arieșul Turda—C.S.M. Cluj (1 — 1). 
Scorul oglindește jocul echilibrat pur
tat cu îndîrjire de ambele echipe. Atît 
Arieșul cît și C.S.M. au ratat nume
roase ocazii clare de a marca. Bălu- 
țiu (A) și Crecan (C.S.M.) au fost 
autorii celor două goluri. (I. Pataki 
—coresp.).

C.F.R. Timișoara—Recolta Cărei (1 — 
1). Feroviarii s-au prezentat sub orice 
critică. Apărarea a fost nesigură, iar 
înaintarea a jucat fără orizont. Re
colta, bine pregătită tehnic și tactic 
a fost superioară. Rezultatul de. ega
litate nedreptățește pe oaspeți. Au 
marcat Horilă (R) și Surdan (C.F.R.) 
(P. Veltan—coresp.).

A.S.M.D. Satu Mare—C.S.M.D. 
Baia Mare (0—2). Gazdele au făcut 
un joc bun în apărare și au menți
nut egalitatea atîta timp cît pregăti
rea fizică le-a permis să țină piept 
atacurilor băimărenilor. Aceștia au 
forțat nota în repriza a doua, înscriind 

prin Toma două goluri într-un singur 
minut (79). (M. Dumitrașcu—coresp.)

A.M.E.F.A. Arad—I.R.A. Tg. Mureș 
(0—0). După o primă repriză echili
brată oaspeții s-au retras în apărare, 
luptînd pentru menținerea unui rezul
tat de egalitate, ceea ce le-a reușit 
datorită ineficacității atacului orădean. 
(St. lacob—coresp.)

Mureșul Tg. Mureș—A.S.A. Crișul 
Oradea (3—2). Mureșenii au obținut 
greu victoria, la capătul unui joc echi
librat, mai ales în prima repriză. După 
pauză mureșenii au atacat mai mult 
reușind să. învingă. Au marcat Solly- 
om, Selimesi 11, Nagy, respectiv Baghi 
și Podaru. (I. Păuș—coresp. regio
nal).

Corvinul Hunedoara—Industria Sîr- 
mei Cimpia Turzii (1—2). 4000 de 
spectatori au urmărit un joc nervos,

roșie — C.S.M. Reșița (1—3).
Foto : H. Nandi

dur, de factură tehnică slabă. Hune- 
dorenii ar fi putut cîștiga dacă nu 
ratau atît de mult în fața porții. Oas
peții, buni în apărare, au contat în 
atac doar pe Copil III. Au marcat 
Copil III și Pop (autogol) pentru In
dustria Sîrmei, Crețeanu pentru Corvi
nul. (C. Morarii—coresp.)

C.S.M. Crișana—C.F.R. Arad (1—0). 
Oaspeții s-au apărat din răsputeri și, 
profitînd de ineficacitatea atacului ad
vers, ar fi putut obține un meci egal. 
Victoria Crișanei s-a datorat unui șut 
norocos de la distanță (28 metri) reu
șit de Boroș în min. 60. In general, 
spectatorii au asistat la un joc încîl- 
cit, anost. (Ilie Ghișa și M. Roxin— 
coresp.)

©tonosport
• ȘASE 2-URI IN ULTIMUL CONCURS • DIN NOU 12 MECIURI 

DIN CAMPIONATELE NOASTRE

După cum lesne s-a putut constata, 
concursurile Pronosport devin din ce 
în ce mai interesante. De la săptă- 
mînă la săptămînă apar o serie de 
mari surprize și, implicit, premii fru
moase.

Un frumos premiu de 75.654 lei a 
fost obținut de participantul Spiridon 
Vișan din Hunedoara, care a avut 12 
rezultate exacte Ia concursul de du
minică 3 septembrie a.c. Tot la acest 
concurs au obținut premii importante 
și variantele cu 11 rezultate. Acesto
ra le-au revenit cite 17.129 lei.

După acest concurs, la care s-au 
atribuit, după cum se vede, premii 
însemnate, iată că un nou concurs — 
cel din ziua de 10 septembrie a.c. — 
promite premii mari.

Cu toate că pentru unii acest con
curs — din 10.IX. - se anunța ușor, 
mai ales că meciul Steagul roșu — 
A.E.K. nu s-a disputat, totuși nu a 
fost așa. Și iată de ce: cele șase 
„2“-uri și un „X“, se pare că var o- 
pera o severă triere.

De notat, așadar, că nici un con
curs Pronosport nu este ușor. De aci 
și perspective ca și concursul din 10 
septembrie să aibă premii frumoase.

DIN NOU 12 MECIURI DIN CAM
PIONATELE NOASTRE

La 27 august, programul con
cursului Pronosport a cuprins 12 me
ciuri din campionatele noastre și, se 
știe, ce mari surprize a prilejuit acel 
concurs. Iată că, din nou, participan- 
ților la Pronosport li se oferă prile
jul să completeze buletine cu 12 me
ciuri din campionatele noastre. Este 
vorba de 6 întîlniri din campionatul 
categoriei A și 6 din campionatul ca
tegoriei B.

La A, trei echipe — Progresul, Di
namo București și Petrolul — conti-

S1NT MAI PRESUS DECiT CELE DE CLUB SAU ASOCIAȚIE
ccput în tabără. Faptul este cu atît maiMunca antrenorilor echipelor noastre 

se oglindește nu numai în comportarea 
jucătorilor în meciurile de campionat, 
ci și în modul cum se prezintă ei a- 
tunci cînd sînt chemați in loturile re
prezentative. Mă refer, bineînțeles, la 
gradul lor de pregătire. Vorbind la mo
dul general, se poate spune că sînt 
antrenori care se îngrijesc în mod spe
cial de jucătorii sefecționabili, își fac 
un punct de onoare din a da echipelor 
naționale fotbaliști bine antrenați. Așa 
e și normal, deoarece întreaga activi
tate a echipelor se subordonează in
tereselor generale, în scopul unei bune 
reprezentări a fotbalului nostru. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că există și 
antrenori care nu țin seamă de această 
sarcină de răspundere șî de aceea ju
cătorii lor se prezintă în loturi cu o 
pregătire necorespunzătoare.

Aceste lucruri au ieșit în evidență 
mai ales cu prilejul ultimului antrena
ment comun al lotului reprezenta ti v de 
juniori, care se pregătește în vederea 
meciului cu echipa R.P. Polone de la 
22 <x tombrie. .Marea majoritate a junio
rilor corrrocați au participat și la tabăra 
de la Poiana Cîmpina, unde au atins 
o bună pregătire fizică și tehnică. La 
numai o lună de la această tabără, par
te din acești juniori s-au comportat în 
mod satisiâcător, ca urmare a conti
nuării unei instruiri corespunzătoare la 
echipele lor. Este cazul juniorilor : Ja- 
maisebi (Foresta Fălticeni—antrenor 
G. Popescu), Cîrciumărescu (Dinamo 
Pitești—antrenor St Vasile), Duca și 
Mureșanu (Ind. Sîrmei—antrenor I. 
Lazăr), Măndoiu (C.C.A.—antrenor E. 
Mladin), Nuțu și Nunweiller VI (Dina
mo Buc.—antrenori St. Stăncnlescu și 
I. Baratki), Cotormani (Metalul Oțelul 
Roșu). Dar multi juniori s-au prezen
tat slab pregătiți din punct de vedere 
fizic, fără forță și rezistență, avînd o 
comportare sub orice critică: Tanasi 
(Mureșul—antrenor S. Kiss), Mareș 
(Olimpia Giurgiu—antrenor Gh. Gîr- 
lea), Popescu (Poiana Cîmpina—an
trenor T. Befa), Georgevîci (Minerul 
Oravița—antrenor M. Glass), Pleșa 
(Farul Constanța—antrenor A. Botescu 
și Camaniță), Cuda (AMEFA—antre
nor Gh. AR>u), Ordeanu (CSM Sibiu— 
antrenor T. Tudoran) etc.

Sînt convins că această stare de lu
cruri se datorește faptului că în in
tervalul scurs de fa tabără acești ju
niori n-au avut asigurată la echipele 
lor o pregătire serioasă, temeinică, la 
un nivel superior. Antrenorii lor au mi
nimalizat procesul de instruire și 
creștere a acestor juniori, proces în-

nuă să fie neînvinse după 4 etape, 
în vreme ce C.C.A. a făcut recent un 
salt important: a trecut de pe locul 
12 pe 7. Deci, puncte de reper vala
bile pentru completarea buletinelor.

De asemenea, la B, începutul cam
pionatului 1961/62 este dinamic și bo
gat în surprize.

Iată, deci, pe scurt, Încă o etapă 
care prezintă atracție.

REȚINEȚI: MHNE, CONCURS 
PRONOEXPRES

Mîine, 13 septembrie, un nou con
curs Pronoexpres. Vă reamintim că 
la ultimete concursuri Pronoexpres 
au fost atribuite premii importante.

V-ați depus buletinele pentru con
cursul de mîine? Dacă nu, atunci fa
ceți neiritirziat acest lucru. Astăzi 
este ultima zi în care vă puteți de
pune buletinele pentru acest concuis 
Pronoexpres, a cărui tragere va avea 
loc in București, în grădina din cal. 
Victoriei 117, la ora 19. (In caz de 
ploaie, în sala din str. Doamnei 2). 
Tragerea va fi armată de un film ar
tistic.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES DIN 6 SEPT. 1961

Categoria a II 4 premii a cîte 
14.430 lei

Categoria a IH 18 premii a cîte 
3.153 lei.

Categoria a IV 167 premii a cîte 
571 lei.

Categoria a V 602 premii a cîte 158 
lei.

Categoria a VI 3.287 premii a cîte 
33 iei.

Report pentru concursul următor 
22.201 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporL 

grav cu cit ei știau că juniorii respec
tivi sînt susceptibili de selecționare în 
lot. Mai mult chiar, li s-au trimis fi
șele individuale ale juniorilor, cuprin-, 
zînd indicații cu privire la modul cum 
trebuie să se desfășoare in viitor pre
gătirea lor. Cu toate acestea, ei au ig
norat una din îndatoririle lor princF 
pale.

Un junior nu s-a prezentat la lot i 
Sorin Avram (Dinamo Bacău — antre
nori A. Șepci și 1. Rus). Și nu-i pentru 
prima dată. Sorin Avram a absentat 
și în primăvară de la antrenamentul 
lotului, nefiind lăsat să se prezinte de 
echipa sa, pe atunci Steaua roșie Ba
cău. O atitudine la fel de condamna
bilă ca și aceea semnalată mai sus.

Desigur că această situație va face 
obiectul unei analize în cadrul colegiu
lui central de antrenori, care va pro 
pune federației măsuri severe împotriva 
celor vinovați.

Antrenorii, conducătorii și junior 
trebuie să acorde toată importări 
cuvenită pregătirii în cadrul secți 
lor de fotbal, iar metodiștii regii
nali pentru fotbal au datoria să con
troleze cu exigență activitatea de ins
truire cu acești juniori. Interesele fot
balului, ale echipelor noastre reprezen
tative sînt mai presus dccît cele ale 
echipelor de club sau de asociație.

GH. OLA 
antrenor federal

Joi m Ciulești: 
Rapid — Steagul roșu

Jocul restantă dintre Rapid și St. 
roșu se va disputa joi pe stadionul din 
Giulești. Meciul va începe la ora 16.3® 
și va fi precedat de două întîlniri : Ia 
ora 13 Rapid—St. roșu (tineret) șj la 
ora II .15 Rapid — Lokomotiv Sofia 
trugbi). Biletele pentru acest program 
se pun în vînzare de azi la casele o- 
bișnuite.

ȘTIRI, REZULTATE
UN NOU ANTRENAMENT AL LOTULUI 

DE JUNIORI

La 27 si 28 septembrie va avea loc un 
nou antrenament al lotului de juniori 
în vederea partidei cu R.P. Polonă de 
la 22 octombrie. La acest antrenament 
va lua parte următorul lot restrîns d« 
jucători : Duca.' Muresan (Ind. Sîrmei)» 
FaJftschinj (Dinamo Obor), Maghiar, Nun- 
weilier VI, Dumitrescu. Nuțu (Dinamo 
București), Chirner, Lungu (CSM Cluj); 
Măndoiu (CCA), Szabo (Recolta Cărei). 
Mușat (Tractorul Brașov). Kiss (Mure
șul Tg. Mureș), Jamaischi (Foresta Făl
ticeni). Pleșa (Farul Constanta), Cimpoca 
(Rapid Buc.). Cîrciumărescu (Dinamo 
•Pitești), Cotormani (Metalul Oțelul Roșu)» 
Sorin Avram. Comănes-cu (Dinamo Ba
cău), Moldoveanu (Petrolul Ploiești) si 
Necula (St. roșu Brașov)

ARBITRII JOCURILOR 
DE CATEGORIE B

SERIA I. - Ceahlăul P. Neamt-Pra- 
hova Ploiești : M. Popescu, V. Dumi
trescu. Al. Pîrvu-Buc. ; Știința Galați- 
Foresta Fălticeni : N. Negoiță. Z. Dră- 
ghici. Gh. Manole-Constanța CSM Brăi- 
ia-Dinamo Suceava : St. Munteanu. V. 
Riva, Gh. Rădulescu-București : CFR 
Pascani-Dinamo Galati • A. Bentu, Gh. 
Dulea, V. Pădureanu-Buc. : Rapid Foc- 
sani-Carpăți Sinaia : C. . Prelici, N. Că- 
pitănescu, V. Grosu-Buc. ; CSMS Iasi- 
Flacăra Moreni : B. Dumitrescu, I. Boș- 
negeanu, I. Berdilă-Buc. : Si. roșie Ba
că u-Poiana Cîmpina : Gh. lonescu, I. 
Constantin. I. Bădică-Brașov.

SERIA II. - CFR Rosiori-CSM Media*;: 
N. Cursaru, N. Moroianu-Ploiești, Gh. 
Comănescu-Cîmpina ; Știința Buc.—Meta
lul Buc. : P. Malița. M. Vasiliu, C. Den- 
.ghel-Ploiești ; Chimia Făgăras-Chîmla 
Govora : A. Pop, I. Cîmpeanu. R. Săbău- 
Cluj ; Farul Constanța-SNM Constanta:
M. Grădinaru-Iași. V. Olaru-P Neamț,-
I. Radu-Bîrlad ; C.S.. Craiova-CSM Si
biu : D. Costa, Z. Szilaghi. St. Patkos- 
O vadea ; Dinamo Obor-Fl. roșie Buc. : 
D. Rusu, P. Costandatos, Cr. Popescu- 
Buc. ; Tractorul Brașov-CSM Reșița : N. 
Vizjreanu. Gh. Vereș, Gh. Hulpe-Cluj.

SERIA IIT. C.S.M.D. B. Mare-CFR Ti
misoara : M. Popa, M. Cruțescu, N. Mi- 
hăilescu-Buc. ; IRA Tg. Mures-CSM Cri
șana : C. Alexandru. Gh. Ivanovici, M. 
Rotaru-Iasi ; Corvinul Hunedoara-Recolta 
Cărei : Z. Lustig-Sf. Gheorghe. A. Kan- 
tos-Sighișoara, F. Heius-Brașov : ASA 
Crișul Oradea-AMEFA Arad : I. Palade- 
Sibiu, Z. Chifor, C. Mihăilescu-Brașov 3 
Ind. Sîrmei C. Turzii-Ariesul Turda : V. 
Drug. Em. Martin, N. Crețu-Buc. ; ASMD 
S. Mare-CSM Cluj ; V. Popa-Fălticenh
N. Prusac-Dorohoi, C. Gruescu-C. Lung 
Mold ; CFR Arad—Mureșul Tg. Mureș : 
I. Șerbănescu. I. Petrescu, FI. Dumitriu- 
Craiova.
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După ultima întiinirc internaționala

Dacă ar fi numai probe feminine...
Chiar dacă n-am pleca de la acea 

răsunătoare victorie (Romînia—Polo
nia : 166—99, iulie 1958) al cărei ecou 
nu se poate stinge ușor, meciul pier
dut, recent, în fața înotătorilor polo
nezi provoacă amărăciune. Să fim bine 
înțeleși : cîștigînd întîlnirea oaspeții 
nu au produs o surpriză ; în natație, 
ca și în atletism, cifrele care marchea
ză valoarea sportivilor ne înlesnesc, 
întotdeauna, înaintea întrecerilor, apre
cieri foarte aproape de realitate.

Știam că nu putem cîștiga. Ne-a 
surprins, însă, maniera înfrîngerii, slă
biciunile, atît de evidente, manifestate 
în sectorul masculin al natației. Am 
pierdut toate probele, individuale și de 
ștafetă și faptul acesta ne doare mai 
mult. Chiar și Alex. Popescu, invincibil 
în țară pînă la această ultimă con
fruntare cu înotătorii polonezi, a pier
dut în fata tînărului Stankiewicz. Ace
lași motiv - PREGĂTIRE NECORES- 
PUNZATOARE — explică insuccesul 
lui Alex. Popescu, ca și pe acela al co
legilor lui de echipă. îl explică, dar, 
desigur, nu-1 scuză; pentru că, dacă 
Alex. Popescu și-ar fi repetat măcar 
performanța de anul trecut (2:24,3 pe 
200 m fluture), ar fi cîștigat destul de 
ușor. Așa, însă a trebuit să lupte din 
greu pentru un 2:27,6, cu care a fost 
nevoit să cedeze.

Nu-i vorba de o singură probă: în 
momentul de față n-avem al doilea om 
care să ne reprezinte în mod onorabil 
pentru probele de fluture și nici unul 
pentru clasica cursă de 200 m bras. 
La fel stau lucrurile și cu celelalte pro
cedee tehnice; la craul, sprinterii gravi
tează mereu în jurul minutului (car? 
nu-i deosebesc de pol iști), „400-iști“ se 
„chinuie", pur și simplu, pentru un 
4:50,0... Și cit de mult promiteau cu 
puțini ani în urmă Șt. Ionescu, Emil 
Voicu, Cornel Mocanu ș.a. Nici specia
liștii procedeului tehnic „spate" nu 
ne-au adus satisfacții depline. De anul 
acesta, de cînd F.I.N.A. a trecut proba 
de 200 m printre distanțele clasice (rei 
nwrțînd la suta de metri), Dumitru 
Caminschî a început să-i acorde atenție, 
reușind Să corecteze de 3 ori, un re
cord destul de fragil: 2:28,0—2:27,1 — 
2:26,4. El neglijează însă, în continua
re, suta ‘de metri, deși este cbnvin's că 
fără ameliorări substanțiale pe această 
distanță nu poate ajunge la rezultate,

într-adevăr valoroase, nici la 200 m. 
Situație cu totul necorespunzătoare, 

deci, în sectorul masculin al natației, 
pentru că, tradiționala victorie (fie ea 
la scor) în dauna înotătorilor bulgari 
nu rezolvă problema.

☆
Este meritul fetelor de a fi atenuat 

din amărăciunea înfrîngerii (89—117), 
redueîndu-i proporțiile. Ele au obținut 
victoria în 5 din totalul de 8 probe, în
cheind în favoarea lor (41—37) dis
puta cu înotătoarele poloneze.

Din nou a strălucit Sanda Iordan. Și 
mai încrezătoare în forțele sale, după

de senioare (1:18,0) cu 8/10 de secun
dă, iar cea de a doua, pe cel de junioa
re cat. I, „săltînd" de la 1:18,5 la 1:17,9. 
Maria Both continuă să aducă puncte 
prețioase echipei. Vom uit%_îasă, oare, 
faptul că înotătoarea din Tg. Mureș ob
ținea cu 4—5 ani în urmă rezultate mai 
bune ca azi? Desigur că nu. Și rîndu- 
rile de față le-am vrea înțelese așa cum 
se cuvine de tinerele talente ale na
tației noastre feminine, printre care și 
Cristina Balaban, intenționat lăsată la 
urmă. înotătoarea dinainovistă se află 
la o vîrstă (14 ani) pe care o avea Ma
ria Both în 1956, anul J-O. de la Mel

Cele două eleve ale antrenorului C. Vasiliu, Măriuca Rotaru (stingă) fi 
Nicoleta Gordin- au coborit sub 1:18,0 in clasica probă 100 m fluture.

victoria repurtată, la Sofia, asupra lui 
Gosden, dinamovista a triumfat în toa
te probele la care a participat și, pe 
deasupra, a ameliorat și un record: 
pe cel al probei 100 m bras (1:23,7), 
căruia i-a smuls încă 2/10 de secundă. 
Proba de 100 m fluture am pierdut-o. 
Nu se puteau emite pretenții în fața 
valoroasei Bozena Cedro. Dar atît Ni- 
coleta Gordin, cît și Măriuca Rotaru, 
clasate pe următoarele locuri, au pri
mit felicitări de pe margine. Și una și 
alta, eleve ale antrenorului Constantin 
Vasiliu, obținuseră recorduri republi
cane, coborînd sub o. limită. Prima, 
reușise să-și corecteze propriul record

Programul campionatului republican

bourne. Ca și ea atunci, Cristina Bala
ban este apreciată ca o mare speranță. 
De-a lungul întregului sezon, Cristina 
a spulberat de pe tabelă recordurile 
categoriei din care face parte, a reușit 
să cucerească titluri de campioană la 
senioare și recent, o victorie (la 400 m 
liber) în întîlnirea cu înotătoarele po
loneze. Firește, Cristina Balaban a 
atins deocamdată doar primele trepte 
ale măiestriei sportive. Pînă la defini
tiva consacrare mai este drum lung, pe 
care nu-1 poate străbate fără prețul 
multor eforturi. Un amănunt aflat des
pre ea,- la puțin timp după campiona
tele republicane (n-a dormit toată 
noaptea cu gîndul la un titlu pierdut) 
ne face să credem că lui Cristina, Bala
ban nu-i plac jumătățile de măsură.

înotători, care ăți piferdtit de departe 
întrecerea cu colegele voastre de echi
pă, urrrțați-le exemplul, pentru că aveți 
ce învăța de la ele...

G, NiCOlAESCG

pe echipe—retur 1961
, ETAPA I

Brașov T6 și 1'7 septembrie t A.S.M. 
Lugoj, C.S.M. Reșița, C.S. Craiova și 
Steagul roșu Brașov. Arb. principal I. 
țStaicu (Sinaia),

București 17 septembrie: U.V.A.-. 
AMEFA Arad, progresul București, 
0.S.M. Baia Mare și C.C.A. Arb. prin- 

Isipal I. Crîsnic (Timișoara).
Galați 16 și 17 septembrie f C.S.M. 

; Cluj, Dinamo București, Voința Tg. 
‘/Mureș și C.S.M. Galați. Arb. principal 
‘D. Petrică (București).

Satu Mare 16 și 17 septembrie .’ Me
ntalul București, G.F.R. Timișoara, 
G.S.M. Crișul Oradea și Unio Meteo- 

ț-rul roșu Satu Mare. Arb. principal 1. 
Corneanu (București).

ETAPA A II-A
București 30 sept, și 1 oct.: A.S.M. 

Lugoj, C.S.M. Cluj, Metalul București 
și C.C.A. Arb. principal D Petrică 

' '(București).
Arad 30 sept, și 1 oct. l C.S.M. "Re

șița, Unio Meteorul roșu Satu Mare, 
Dinamo București și UVA-AMEFA, 
Arad. Arb. principal I. Simerling (Ti
mișoara).

Timișoara 1 oct: C.S. Craiova, Pro
gresul București, C.S.M. Galați și 
G.F.R? Timișoara. Arb. principal Gh. 
Iacobini (București).

Oradea . 1 oct.: Steagul roșu Bra
șov, C.S.M. Baia Mare, Voința Tg. 
Mureș și C.S.M. Crișul Oradea. Arb. 
principal I. Corneanu (București).

ETAPA A 11I-A
Lugoj 14 și 15 octi UVA-AMEFA 

Arad, C.S.M. Galați, C.S.M. Crișul O- 
radea și A.S.M. Lugoj. Arb. principal 
Gh. Iacobini (București).

Reșița 14 și 15 oct. : C.C.A., C.F.R. 
Timișoara, Voința Tg. Mureș și C S.M. 
Reșița. Arb. principal I. Corneanu 
(București).

Craiova 14 și 15 oct. : C.S.M. Baia 
Mare, C.S.M. Cluj, Unio Meteorul roșu 
Satu Mare și C.S. Craiova. Arb. prin
cipal V, Bulancea (București).

București 15 oct. 1 Steagul rașu- 
Brașov, Dînamo București, Metalul 
București și Progresul București. Arb. 
principal I. Staicu (Sinaia).

ETAPA A IV-A

Tg. Mureș 21 și 22 oct f A.8JVL 
Lugoj, Progresul București, Unio Me
teorul roșu Satu Mare și Voința Tg. 
Mureș. Arb. principal Gh. Iacobini 
(București).

Baia Mare 22 oct i G.SJW. Reșița, 
C.S.M. Galați, Metalul București și 
C.S.M. Baia Mare. Arb. principal I. 
Corneanu (București).

București 22 oct.: C.8.M. Crișul O- 
radea, C.S. Craiova, C.C.A. și Dinamo 
București. Arb. principal I. Crîsnic 
(Timișoara).

Cluj 22 oct.! Steagul roșu Brașov, 
UVA-AMEFA, Arad, C.F.R. Timișoara 
și C.S.M. Cluj. Arb. principal V. Dona 
(București).

ETAPA A V-A
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București 4 nov„ (organizator Pro
gresul București) :■ C.S.M. Reșița, 
C.S.M. Cluj, C.S.M. Crișul Oradea și 
Progresul București.. Arb. principal I. 
Corneanu (București). .

București 4 nov. (organizator Meta
lul București) :• C.S. Craiova, UVA — 
AMEFA Arad,' Voința Tg. Mureș ți 
Metalul București, Ărb. principal D. 
Petrică (București).

București 5 , nov. (organizator Di
namo Bucureștij : A.S.M. Lugoj, 
C.S.M. Baia' Măre, C.F.R.■ Timișoara 
și Dînamo București. Arb. principal 
Gh. Iacobini (București).

București 5 nov. (organizator 
C.C.A.) : Steagul roșu Brașov, C.S.M. 
Galați, Unio Meteorul roșu Satu Mare 
și C.C.A. Arb. principal L Corneanu 
(București).

★
In ziua de 3 nov. 1961 Metalul Bucu

rești va organiză etapa restanță de la 
Reșița, din far. Vor avea loc următoa
rele întîlniri: C.F.R. Timișoara — 
UVA-AMEFA Arad, C.F.R. Timi
șoara — C.S. Reșița, C.F.R. Timișoara 
—■ Metalul București. Arb. principal V- 
Dona (București),

învingătorii...
Intre 21—23 august 1961, 15 echipe 

de alpiniști din diferite cluburi și a- 
sociații sportive au participat la tra
diționala Alpiniadă organizată în Bu- 
cegi, Cheile Bicazului și Piatra Craiu
lui de federația de specialitate în 
cinstea marii sărbători a poporului 
nostru. Cu această ocazie au fost es
caladate cele mai dificile trasee din 
Carpații romînești.

In Bucegi, o coardă condusă de tî- 
nărul Ion Silea (Corvinul Hunedoara) 
a escaladat traseul „23 August" din 
peretele Claia Mare. Parcursul ex
trem de greu (gradul VI B) are 10 
lungimi de coardă și a fost urcat in 
9 ore. Prin realizarea acestei perfor
manțe, alpiniștii din Hunedoara au 
confirmat că și-au însușit tehnica al
pină și că pot lupta de la egal la e- 
gal pentru cîștigarea Alpiniadei Re
publicane

Alte echipe alcătuite din sportivi 
consacrați de la Torpedo (Valentin 
Garner, Gheorghe Crăciun), I.T. Bucu
rești (Mihai Ioan, Petre Bogoiu), Di
namo Brașov (Nicolae 
tru Chivu) au parcurs 
ai Fisurii Albastre.

In Cheile Bicazului, 
traseu. Fisura Artei, o
cercare pentru fiecare alpinist, a fost 
parcurs de echipele cluburilor Meta
lul „23 August" București și Casa Ofi
țerilor Brașov. Echipa bucureșteană a 
fost condusă de Alexandru Stătescu, 
al cărui palmares numără printre al
tele și cîteva ascensiuni în Alpi : se
cundul său a fost Constantin Chicio- 
rea, care fiind și ușor accidentat avea 
o misiune destul de grea mai ales în 
partea de sus a traseului, unde cor
pul lui robust nu încăpea în hornul 
final. In ciuda acestor dificultăți spor
tivii de la Metalul „23 August" au ie
șit în creastă după 6 ore de escaladă 
timp pe care nu-1 mai realizase nici 
o echipă pînă atunci.

Ziua de 23 August. In stațiunea La-

Turnul Bardosului.
țimea de turiști aflați în Cheile Bica- 
zului au putut vedea siluetele celor 
doi alpiniști montînd steagul, lăsîn- 
du-i faldurile să fluture în bătaia 
tul ui.

Alpiniștii de la Casa Ofițerilor 
șov aveau să încheie șirul marilor 
cese din Cheile Bicazului.

Către ora 12, mul-

vîn-

Bra-
suc- 

Echipa a 
fost compusă din Ladislau Caracîoni,
secund, și Petre Cristina, mezinul e- 
chipei și ucenic în acest sport, cap de 
coardă. Talentat cățărător și plin de 
entuziasm tineresc, Pelre Cristina mi-a 
cerut să-i încredințez conducerea echi
pei în Fisura -Artei. Escaladarea unui 
traseu de gradul VI B cum este a- 
cesta, nu-i ușoară și arii ezitat un mo
ment.

L-am privit lung și am citit pe fi
gura lui.dorința de a se afirma și ho- 
tărîrea de a se achita de misiune. Am 
acceptat, recomandîndu-i unele măsuri 
suplimentare pe care să le respecte în 
escaladă. L-am urmărit apoi de la 
baza traseului, admirînd curajul ș: • 
gilitatea acestui băiat. După 3 <v 
40 de minute alpiniștii de la Casa v- 
fițerilor Brașov își strîngeau corzile 
în creastă, stabilind cel mai scurt timp 
de escaladă pe acest traseu.

Le-atn luat hainele lăsate la baza 
peretelui și am plecat să-i întîmpm. 
Pe puloverul lui Petre Cristina era 
prinsa insigna „Alpinist R.P.R." pe 
care o obțin alpiniștii începători. Cris
tina o cucerise abia cu un an în urmă, 
iar aciim termina o escaladă demnă 
de uri maestru al sportului.

Alpiniștii prezenți în Piatra Craiu
lui au fost obligați să se mulțumească 
cu trasee de gradul V, în cuprinsul 
acestui masiv nefiind altele mai difi
cile. Escaladele îritreprinse de Voința 
București, Căraimanul Bușteni, Jiul 
Petroșani, au prilejuit un minunat 
schimb de experiență pentru tinerii al- 

_______ piniști .care și-au îmbogățit cunoștin-
ctil Roșu, oamenii muncii aflați la o- te^e îiivăfînd de la maestrul sportului 
dihnă se îndreptau spre centru,, pen- Alexandru Floricioiu, conducătorul teh- 
tru a participa la mitingul organizai nic al escaladelor organizate aci. 
în cinstea marii sărbători La CÎUbul «hk-i-i-a.. •• , . - .. . . , EMILIAN CRiSIEAStațiunii, dot alpiniști de la Voința , , , , ..._ ’ . ■ > maestru al sportului *
Brașov sau prezentat pentru a primi membru al comisiei de
un steag ce urma să,fie arborat pe alpinism din F.R.S.B.A.

Jitaru, Dumi- 
dificilul traseu

cel mai greu 
piatră de în-

Azi, vă prezentăm:

Echipa feminină C. F. R. Timișoara, echipa tinereții
Se obișnuiește ca echipele să se fo

tografieze înainte de întrecere sau după 
fluierul final al arbitrului, în cazul cînd 
meciul a fost — pentru competiția res
pectivă — decisiv. Fotografia alăturată 
a fost făcută după ultimul meci al cam
pionatului de calificare pentru catego
ria A la volei feminin, susținut de for
mația clubului C.F.R. Timișoara. De 
aceea fetele sînt așa de fericite și zîm-

ție în care va juca din această toamnă 
echipa antrenată de ea. De aceea se 
poate spune că voleibalistele de la 
CJF.R. Timișoara aproape că nici n-au 
avut vacanță.

Le-am văzut și eu într-ună din după 
amiezile lunii august cînd căldura era 
insuportabilă (50 de grade la soare), 
in plin antrenament Am revăzut voio
șia fetelor, dar și un nou aspect pe

Voleibalistele de la C.F.R. Timișoara au ciștigat zona disputată chiar în 
orașul lor și zimbesc fericite. De la stingă la dreapta, în picioare : Maria 
Palocsi, Felicia Mușat (antrenoaref, Mariana Drăghici, Rodica Marfon, Antița 
Mocioran, Maria Osepciuc; jos: Ștefania Orgovici, Elena Lupa, Viorica Parasco
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besc obiectivului. După atîtea eforturi, 
o clipă de destindere,, de voioșie, nu 
strică. Că după aceea încep iar grijile. 
Antrenoarea echipei,-Felicia Mușat, ea 
însăși jucătoare, se și gîndește Ia răs
pundere^ ce îi revine ia noua competi-

care din fotografie — deși îl redă cu 
destulă claritate —- nu l-am sesizat: ti
nerețea. Vîrsta întregului lot de fete 
împărțită la numărul componentelor dă 
media 19 ani. Așadar, o echipă tînără, 
plină de elan va reprezenta orașul Țț-i

mișoara în viitorul campionat republi
can de volei feminin. Dar, ceea ce este 
tot atît de demn de reținut, este că în 
echipă trei fete sînt încă junioare, — nu 
au împlinit 16 ani I — și că voleiul 
completează activitatea lor de școlărițe. 
Să le cunoaștem pe nume ca să le pu
tem recunoaște pe terenul de sport și 
aplauda: Maria Palocsi, Elena Lupa și 
Martha Lukinici. Ele au fost promova
te îtj prima formație în campionatul 
1960—1961 și măsura s-a dovedit bună, 
întinerirea echipei a făcut ca ea să 
aibă o formă constantă la sfîrșit de 
campionat, să reziste ritmului de joc 
din meefurile de la „zonă" pe care le-a 
cîștigat fără înfrîngere. Și astfel s-a 
realizat visul lor care durează de cinci 
ani, de cînd cîștigă titlul de campioa
ne regionale și pierd calificarea pentru 
categoria A în „zone" I

Orele de antrenament au decurs po
trivit programului: s-a făcut gimnas
tică, s-au tras lovituri la fileu, s-au 
făcut exerciții de pregătire fizică etc. 
Remarci pe rînd și grație și forță și, 
bineînțeles, repetările care duc la co
rectarea greșelilor.

— Se antrenează serios fetele, îmi 
spune tov. loan Groșii, responsabilul 
secției de volei a clubului C.F.R. Ti
mișoara. Vor să dovedească in cam
pionat că promovarea lor nu e o întîm- 
plăre. Echipa are toate condițiile pentru 
aceasta. Ea a dovedit unitate în diferi
te alte acțiuni. De pildă, am remarcat 
vestiarul echipei, amenajat chiar de 
voleibaliste, care l-au transformat în- 
tr-o cameră cu interior plăcut din care 
nu lipseau nici florile. Fetele aii vop
sit dulapurile, ușa, ferestrele, ele în
trețin curățenia. La club jucătoarele 
vor să se simtă, ca acasă, să formeze 
o a doua familie. O condiție care le va 
da mari satisfacții și în viitoarele în
treceri.

M. BUZDUGAN
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® Rezultatele atleților iugoslavi la întîlnirea cu Franța și 
Norvegia ® Echipele noastre pleacă astăzi spre Belgrad

3:53,9, 5. Narak 3:54,0; 5.000 m: 3. Su- 
botici 14:28,4, 4. Adam 14:52,8; 10.000 
m: 2. Ivanovici 29:34,8 — rec. egalat,
5. Mihalici 30:26,2; 110 mg: 3. Lorger 
14,7, 4. Petrusici 14,8; 400 mg: 2. Ko
vaci 52,4, 5. Matici 54,2; 3.000 m obst.: 
1. Hafner 8:53,2, 6. Span 8:55,4; lungi
me: 5. Munici 7.08, 6. Miler 7.02; trijilu: 
3. Jocici 15.10, 4. Stanisici 15.00; înălți
me: 2. Majtan 2,01, 5. Kaltici 1.90; 
prăjină: 2. Leșek 4,35, 6. Kuzmanovici 
4,20; greutate: 1. Joțovici 17.60, 3. Lo- 
jovici 17,25; disc: 2. Radoșevici 52,82,
6. Rakici 48,71; suliță: 3. Kasteliț 70.00,

La Belgrad se fac ultimele prepara
tive in vederea întrecerilor ediției a 
XX-a a Jocurilor Balcanice de atle
tism, programate pentru vineri, sîm- 
bătă și duminică. ,

Iată citeva amănunte privitoare 
ultimele rezultate înregistrate de 
itorii protagoniști ai întrecerilor.

la 
vi

ale• La campionatele naționale 
Greciei au fost înregistrate următoa
rele rezultate: 100 m: Georgopoulos 
10,8; 400 m: Frussios 49,3; 800 m: Pa- 
naiotidis 1:52,9; m: Papavasiliu

Aspect de la ediția din 1959 a Jocurilor Balcanice de atletism
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14:39,6; 3.000 m obst.: Papavasiliu 
9:04,8; 400 mg: Skourtis 52,2; înălțime: 
Koinis 1,85; lungime: Manglaras 7,22; 
greutate: Tsakanikas 17,44; disc: Kou- 
nadis 51,81; Tsakanikas 50,13; suliță: 

' Anifantakis 74,15 — record.

• Săptămina trecută a avut loc la 
bir-s meciul triunghiular dintre e- 
chipele masculine ale Franței, Iugo
slaviei și Norvegiei. Intilnirea s-a în
cheiat cu următoarele rezultate: Fran
ța — Iugoslavia 123—87,. Iugoslavia — 
Norvegia 108—102 și Franța — Norve
gia 123—89. Intrucit atleții iugoslavi 
vor fi la sfîrșitul acestei săptămîni 
la J. B. adversarii cei mai puternici 
ai sportivilor noștri este bine să le 
cunoaștem rezultatele obținute de ei 
la Paris: 100 m: 4. Mikuleț 11.0, 6. 
Kolnik 11,3; 200 m: 4. Danulovici 22,2, 
5. Mikuleț 22,2; 400 m: 1. Kovaci 48.1, 
3. Snajder 48,5; 1.500 m: 4. Ingolici

baza hipica din Calea Plcvnci

Finalele campionatelor republicane
Cu începere de joi dimineață baza 

hipică din Calea Plevnei va găzdui 
una dintre cele mai importante între
ceri hipice ale anului: finalele cam
pionatelor republicane de călărie la 
dresaj și obstacole. La start vor fi 
prezenți călăreți din toată țara, care 
au obținut dreptul de calificare in fi
nale, inclusiv componenții lotului re
publican.

Șansele surid multor concurenți, în 
special in probele de categorie ușoa
ră și semiușoară. Bineînțeles, cele 
mai multe le au călăreții bucureșteni 
în rîndul cărora se află maeștrii spor
tului Vasile Pinciu, Gheorghe Langa, 
Virgil Bărbuceanu și călăreții fruntași 
Constantin Vlad, Gli. Ghițuran, D. 
Hering, O. Recer ,etc. Cine vor fi 
campionii din acest an? Răspunsul îl 
vom afla abia la sfîrșitul celor patru 
zile de pasionante întreceri.

Semifinalele de la Mangalia desfășurate in urmă cu citeva săptămîni au 
deschis multor tineri porțile spre titlul de campion.

Foto : O. Gîngu

Precizări pe marginea interpretării regulamentului de joc

se poate vedea atleții 
valoare certă la o serie 
m, 3.000 m obst., greu- 
etc.) dar s-au prezen-

6. Miletici 68.52; ciocan: 2. Racici 
59,90, 3. Bezjak 59,80 ; 4x100 m: 3. Iu
goslavia 41,4.

După cum 
iugoslavi au o 
de probe (400 
tate. 10.000 m
tat slab la alte probe.

• In timpul Jocurilor Balcanice se 
vor desfășura in capitala Iugoslaviei 
lucrările Congresului ordinar al J. B. 
Printre alte puncte înscrise pe ordi
nea de zi este și acela al fixării da
telor întrecerilor balcanice din 1962, 
ca și discutarea viitoarelor Balcaniade.

• Echipele noastre părăsesc Capi
tala astă-seară. Vor face deplasarea, 
printre alții: Iolanda Balaș, Ioana 
Petrescu, Maria Diaconescu, Lia Ma- 
noliu, Florica Grecescu, Ana Roth, 
Zoltan Vamoș, Andrei Barabaș, Con
stantin Grecescu, Alexandru Bizim, 
Ilie Savel, Sorin Ioan etc.

La începutul lunii august, în locali
tatea Boson, situată în apropierea. Stock- 
liolniului, s-a desfășurat cea de-a Vl-a 
ediție a cursurilor internaționale de ar
bitri, organizată de Federația Interna
țională de Handbal. Cu prilejul acestui 
curs, în Suedia au fost prezenți 46 dc 
delegați reprezentînd ma joritatea , federa
țiilor aliliate la F.l.ll. Federația de spe
cialitate din țara noastră a fost repre
zentată de maestrul sportului Vasilc 'i- 
dea, piuă nu de mult component al - li- 
pei reprezentative a țării, iar în prez r.t 
un apreciat arbitru de primă categorie. 
Dl scu tind cu delegatul federației noastre 
am putut afla amănunte în legătura cu 
principalele probleme discutate la Bo 
son, precum și cu hotărîrile adoptate cu 
acest prilej, care așa după cum re
comandă Comisia Tehnică a F.l.ll. — 
vor fi aplicate chiar în cursul acestui 
sezon.

Demn de semnalat este faptul că cea 
mai mare parte a discuțiilor s-au con
centrat în jurul problemelor ridicate de 
disputarea meciurilor de handbal in 7 
—> un sport în plin avînt. Ca urmare 
a acestui fapt, majoritatea hotărîrilor •- 
doptate la Boson se referă Ia jocul de 
handbal în 7. Astfel, s-a stabilit în mod 
definitiv 
vor face 
poate li 
scorer și 
mijlocul 
zează și 
tot prin 
mesei oficiale. Dc asemenea.

că schimbările de jucători se 
numai acolo unde acest lucru 
supravegheat de cronometror, 
arbitru de centru, adică pe la 
terenului. Această hotărîre
portarii, care se vor schimba 
mijlocul terenului, în dreptul 

s-a preei-

vi-

zat că dacă un jucător lovește în mod 
neintenționat mingea și după aceea o 
prinde el poate continua jocul, condu- 
cînd balonul în dribling fără să fie sanc
ționat pentru ,,dublă“ (o dublă prindere 
a mingii) sau pentru ,,dublu-dribling“. In 
continuare, se precizează că în același 
spirit trebuie sancționate și greșelile 
de picior. O astfel de greșeală nu va fi 
penalizată .decît alunei cînd datorită a- 
tingerii mingii cu piciorul de către un 
jucător se creează un avantaj pentru 
echipa sa.

După cum se poate constata, preciză
rile făcute în cadrul cursului interna
țional de la Boson urmăresc în primul 
rînd să asigure jocului de handbal în 7 
mai multă cursivitate. Tocmai pentru a* 

deosebită a fost 
în care 

In a- 
să se urină- 

să se acorde un

cest fapt o atenție 
acordată în discuții și felului 
arbitrii aplică legea avantajului, 
eeastă p.riviwță trebuite 
rească ca nu cumva 
dublu avantaj. O mare atenție în această 
direcție se va acorda, și jocului bărbă
tesc. La handbal în 7 este permisă fo
losirea corpului, fără însă o» adversa 
rul să fie lovit sau brutalizat. Orice în
cercare de a juca brutal trebuie sancțio
nată imediat și cit toată severitatea. Am 
făcut această precizare deoarece unii 
dintre arbitri crezînd că aplică legea 
avantajului sau că asigură o cursivitate 
jocului „închid ochii” și permit comi
terea unor faulturi grosolane și repetate. 
Este o concepție greșită care duce în 
mod nemijlocit la degenerarea jocului 
de handbal în 7.

ViMTFiwiîii TTffm PuPa Prima vizita *n tara noastră 
\IrUa sportivilor indonezieni

Profitind de prezența în Capitală a delegației sportive universitare a 
Indoneziei, ne am adresat d-ltti Socw arno, conducătorul delegației oaspete, 
cu rugămintea de a împărtăși cititori lor ziarului nostru unele date în le- 

i impresiile pe 
Soewarno este 
al Federației 

întrebările puse

gătură cu dezvoltarea sportului in Indonezia, precum și 
care d-sa Ie-a cules în cursul vizitei in țara noastră. Dl. 
membru în Comitetul olimpic indonezian și vicepreședinte 
indoneziene de volei. Iată mai jos răspunsurile d-sale la : 
in cadrul interviului acordat ziarului „Sportul popular".în cadrul interviului acordat ziarului „Sportul

— Care sint trăsăturile caracteris
tice ale mișcării sportive din îndoi 
nezia?

antrenori din R.P. Ungară (înot, polo 
și tenis de masă), un antrenor iugo
slav (fotbal), un antrenor din R. ~ 
Germană (ciclism), doi antrenori 
mericani (atletism și. baschet), un 
trenor australian (tenis de cîmp).

D.
a-

an-

se dez- 
Indone- 
două e- 
noaslră 

fost de-

cu titlul mprtdial, și și-a 
succes trofeul în finala din 
disputată împotriva Tailân- 

a doua oară 
a competiției. > 

Pe scară tot mai largă încep să fie 
practicate și alte discipline sportive 
ca voleiul, baschetul, hocheiul, pe iar
bă. ciclismul, tenisul și, desigur, na- 
tația — sport tradițional în insulei* 
noastre ■

— Cum se pregătesc sportivii frun
tași indonezieni ?

chivalentă 
apărat cu 
acest an, 
del, devenind , pentru

— In anii de după război, o dată consecutiv cișțigătoare 
cu dobindirea libertății și independen- ~ 
ței naționale, în Indonezia a putut fi 
înregistrată o continuă creștere a ac
tivității sportive. Dacă înainte sportul 
era practicat numai în orașe, astăzi 
se pot întîlni terenuri de sport și ia 
sate, aproape in toate regiunile țării. 
Deosebit de popular a devenit fotbalul. 
Acesta este, și în Indonezia sportul nr. 
1. In această disciplină avem la activ 
e serie- de succese. Cel mai recent îl 
constituie cîștigarea in această vară 
a unei importante competiții inter-asia- 
tice la care au participat reprezenta
tive din 10 țări; „Cupa Merdeka", or- 
ganizată cu prilejul aniversării inde
pendenței Malayei. In finală, echipa 
Indoneziei a întrecut pe cea a Mala
yei eu 2-1. De asemenea, trebuie no
tat că fotbaliștii noștri juniori dețin 
titlul de 
deosebit 
noastră 
popular 
este deținătoarea „Cupei .Thomas'

campioni ai Asiei. Un succes 
a fost obținut de selecționata 
de badminton, sport foarte 
în țările asiatice. Indonezia

— Cunoaștem din relatările agenți
ilor de presă că la Djakarta se con
struiește un mare stadion, cu ajutorul 

• Uniunii Sovietice. In ce stadiu se află 
lucrările ?

— In ultimii șase ani s-au înregiș-, 
trat progrese însemnate în domeniul 
pregătirii sportivilor. Trebuie mențio 
nat că guvernul indonezian acordă un 
sprijin material important activității 
Comitetului olimpic național, care are 
sub îndrumarea sa federațiile pe ra
muri de sport, 18 la număr. Cluburile 
sportive își desfășoară activitatea pe 
stadioane și terenuri de sport construi
te de stat. In anii din urmă am in
vitat în Indonezia o serie de antre
nori și specialiști' străini, care conditc 
antrenamentele sportivilor noștri frun
tași. Actualmente activează în Indo
nezia doi antrenori sovietici, pentru 
reprezentativele de volei și haltere, trei

— Stadionul central . din Djakarta 
va fi cea mai mare,construcție sporti
vă a țării. El urmează să fie complet 
terminat în decembrie, iar anul viitor 
pe acest stadion se vor desfășura în
trecerile celei de a IV-a ediții a Jocu
rilor Asiatice.. Tribunele sale vor avea 
o capacitate totală de 100.000 locuri. 
La cererea, expresă a președintelui Su
karno, tribunele vor fi acoperite, amă
nunt necesar, dat fiind căldura ce 
domnește în. cea mai mare, parte a a- 
nului, la noi.. Alături, de stadion se 
ridică noua...sală de. sport, cu 10.000 
locuri. Ea este complet gata și chiar 
aci a avlit loc finala „Cupei Thomas" • 
la badminton. Numeroase alte tere
nuri, precum , și două , bazine de înot, 
fac parte din acest mare complex spor
tiv.

— Ce ne puteți spune despre rela
țiile internaționale ale sportivilor in
donezieni ?

— In anii din urmă aceste relații 
s-au intensificat considerabil. Ele au

depășit cadrul strict asiatic și 
voltă acum pe plan mondial, 
zia a fost prezentă la ultimele 
diții ale J.O., iar participarea

■ la Universiada de la Sofia a 
sigur încă o etapă în intensificareaȚ1 
relațiilor cu sportivi din alte țări șiJ. 
continente. In același cadril se situea-T 
ză și vizita ce am făcut-o sportivilorI 
din Romînia, j

— Ce ne puteți spune despre vizita Ț 
dvs. in țara noastră ? ♦

— Frumoasele zile petrecute la Bu-; 
cerești ne-att lăsat impresii de neui
tat. Am vizitat șantierele de construe-' 
ții din capitala dvs. și am 
dine impresionați de efortul 
tiv al poporului romîn. Am 
de asemenea bazele sportive 
reștiului, care prin numărul 
tea lor sînt o dovadă a nivelului ridi
cat la care se situează mișcarea spor
tivă din Romînia. Deosebit de fruc
tuoase au fost întrevederile pe care 
le-am . ayut. cu. conducătorii forurilor 
sportive romîne. Sint convins că ele 
vor avea ca rezultat întărirea legătu
rilor prietenești dintre sportivii ro- 
mini și indonezieni, al căror început • 
fost făcut cu acest prilej. Așteptăm 
vizitele de răspuns ale sportivilor dvs- 
și am fi fericiți să primim cit de cu- 
rînd o echipă romiiîească de fotbal, 
ca și antrenori în diverse ramuri spor
tive. Fie ca această colaborare prie
tenească pe tărîmul sportului să con
tribuie la apropierea dintre popoarele 
noastre, la cauza păcii", .

l)e altfel, pentru a veni în ajutorul 
arbitrilor de liainlba), i« Boson s-a făcut 
precizarea că în aplicarea eliminărilor 
nu este obligatorie respectarea unei a- 
numite gradări. Nu este deci neapărat 
necesar ea un jucător să fie iutii elinii-, 
nat pe două minute și numai după aceea 
pe cinci minute sau definitiv. Precizării» 
făcute în acest sens sîht rit se poate de 
clare: in lum-ție de gravitatea abaterii 
un jucător poale fi eliminat de Ia În
ceput iu mod definitiv sau numai p» 
cinci minute, după cum pot fi dictate 
aceluiași jucător două eliminări conse
cutive pe cile două minute. Important 
este de re|inut faptul că a treia elimi
nare din joc va fi în mod obligatoriu 
definitivă.

O clarificare s-a adus și in 
privește 
care 
fost 
după 
călca 
țiul 
Boson s-a 
care intră 
aceasta își 
fie prompt sancționat, 
are mingea. Firește, 
tuații nu trebuie neglijată legea avanta
jului. Un atacant împins intenționat de 
un apărător în semicerc nu va fi sanc
ționat. Vom mai spicui pe scurt ți alt» 
precizări făcute Ia Boson: arbitrul de 
centru este răspunzător pentru numără
toarea punctelor eu In.xM că, așa după 
cum se știe, la masa oficială există șî 
un scorer, Ia aruncările de Ia 7 metri 
trebuie să fie respectată distanta de 3 
metri, portarul nu poate lovi minrrea cu 
piciorul decît, dacă aceasta se îndreaptă 
spre spațiul porții și numai in prima 
fază.

Ani cuprins în acest material numai O 
parte din precizările făcute cit prilejul 
cursului dc arbitri de Ia Boson. Ele au 
darul dc a ajuta pe conducătorii jocu
rilor în îndeplinirea sarcinii lor Pentru 
aceasta este însă necesar ca ei să se 
pregătească și mai bine, în așa fel incit 
să asigure tuturor partidelor de handbal 
o desfășurare cit mai corectă.

crea r» 
sancționarea greșelilor de csl- 

a semicercului. In acest sens • 
apreciati ca hejustă interpretarea 
care un jucător fără minge poate 
semicercul 

porții
sau poate intra în spa- 

fără -ă fie sancționat. l>» 
arătat dar că brice atacant 

în spațiul porții și care prin 
creează un avantaj trebuie sB 

chiar dacă nn 
că și în aceste si-

Clasamente
CAMPIONATUL MASCULIN ÎN 7

I

rămas a- 
construc- 

admirat 
ale Bucu- 
și cal ița -

Seria

■1. Dinamo București
2. știința București 

■3. Tractorul Brașov
4. Rafinăria Teleațen
'5. Rapid București
6. C.C.A.
'7. Știinta Galați 
|8. Dinamo Bacău
• Seria a
jt. Tehnometal Timișoara

2
2
2
2

2
2

2
2
1
1
1 
0
0 
o

0 
0 
0
1
1
1
2
2

43:26 
39:33 
39:35
4« :43
43:41
29:33
33:49
32:49

4
4
3
2
2
1
•

54:312 0 42
H-*

Ți. Știința Timișoara
±3. C.S.O. Craiova

2
2

2 0 0 411:31 4
1 • 1 3fi:33 2

.^.4. Dinamo Tg. Mures 1 0 1 39:36 2
-J-5. I.T.B. 2 1 S 1 40:40 -
•i-6. Știința Petroșani .2 101 43:49 2
4-7. Dinamo Brașov 2 8 02 25:40 •
■>8. Voința Sibiu 2 002 36:04 t

CAMPIONATUL FEMININ ÎN 7
■i 1. Rapid București 2 2 0 0 25:10 4
4 2. Tractorul Brașov 2 1 1 0 15:14 3
4- 3. C.S.M. Sibiu 2 1 e 1 17:5 2
4 4. Progresul București 2 1 0 1 17:10 2
4 5. c.S.Ș. Banatul Tini. 2 1 0 1 10: 92
T 6. Știința Timișoara 2 1 0 1 15:15 2
J 7. C.S. Mureșul Tg. Mureș 2 10 1 9:14 2
Ț 8. S.S,E. Petroșani 2 1 0 1 15:23 2
x 9. Știința București 2 0 1 1 11:17 1
4-10. I.T.B. 2 0 0 2 5:18 0
■f CAMPIONATUL MASCULIN 1N 11
Tl. Chimia Făgăraș 3 2 0 0 37:13 4
12. C.S.M. Reșița 2 200 32:22 4
43. Petrolul Ploiești 1 1 « • 12: 9 2
X4. Victoria Jimbolia 2 101 25:24 2
45. Textila Cisnădie 2 111 24:26 2
46. Recolta Hălchiu 1 0 1 0 12:12 1
4-7. Voința Sighișoara 2 0 1 1 23:245 1
48. Voința Sibiu 2 002 14:19 0

FI. roșie Bulgărus 2 002 20:48 f



(Urinare din pag. 1)

drumul cicliștilor. In Ploiești trece pri
mul N. Grigore, urmat de Butcovici și 
de grosul plutonului la 2 min. și 45 
sec. Această diferență alarmează pe 
cei rămași și plutonul începe să se 
agite Se rulează din ce in ce mai 
puternic, așa că la Băicoi diferența 
scade la 1 min. și 30 sec. In apropiere 
de Cimpina Butcovici renunță, iar 
N. Grigore continuă singur. El cîștigă 
sprintul de la Cîmpina, urmat de gro
sul plutonului 
30 de secunde, 
za, N. Grigore 
încheie această 
de la inițierea

care se află doar la 
In apropiere de Brea- 
este prins și astfel se 
evadare la 70 de km.
ei.

CA IN EDIȚIA TRECUTA...

După urcușul de la Posada, Walter 
Ziegler sprinlează sec și se distan
țează din pluton. El încearcă să re
pete „lovitura" dată anul trecut și 
care i-a adus „tricoul galben". In 
ceasta tentativă Ziegler este secondat 
de L. . ?
ceanu (FI. roșie). La Sinaia ei au un 
avans de 15 sec., iar la Bușteni avansul 
se mărește la 50 sec. Încercarea lor 
eșuează insă, deoarece plutonul tras 
de Niculescu (CC.A.) anihilează ten
tativa pe serpentinele de la Timiș. In 
această 
compact la intrarea în Brașov. Toți 
cicliștii se pregătesc pentru sprintul 
final, care are loc pe stadionul Tine
retului. Aci primul intră pe pistă pur
tătorul „tricoului galben". Gabriel 
Moiceanu. talonat de Gh Rădulescu, 
ambii din echipa R P. Romîne. In ul
tima linie dreaptă, cu 40—50 m înainte

a-

Zanoni (Dinamo) și C. Moi-

situație plutonul se prezintă

însemnări din
de a doua 
mai buni, 

deasupra locurilor marcate cu 1 si 
II — doi romini : Rădulescu și Ga
briel Moiceanu. Probabil că și mâine 
va purta mult rivnitul tricou galben. 
Am vrea să-l vedem sosind la Bucu
rești tot el.

Dar, se pare că e 
să facem un asemenea 
facem totuși, din toată 
dem imagini minunate 
etapă :

In Piața Universității, 
care scrie „Start", o 
și iubitoare dă unui ciclist un pachet 
de ciocolată, „la-l, să-ți fie pe drum!" 
Și-l 
cit? 
zile 
rari, 
fruntea cursei cicliste...

— Pe prima parte a 
rat... cicloturism. Ce facem cu me
dia orară, 
cliști ? Dați-i 
prestigiul 
noastre, i 
la oră...

lată-l 
fruntea 
care de-abia prindea „închiderea con
trolului" anul trecut ?

— Ei bine, el, dar pe o „Jawă" de

Iată-ne la capătul celei 
etape. Pe podium cei

prea devreme 
pronostic. V. 

inima. Reve-
• din această

sub 
mamă

fișia pe 
grijulie

Competiții internaționale
ale sportivilor noștri în luna octombrie

sosire Gh. Rădulescu îl depășește 
Moiceanu și cîștigă etapa. La o 

secundă de cei doi componenți ai e-

de 
pe

NUMERELE DE CONCURS ALE 
PARTICIPANȚILOR :

1. Jorgensen; 2. Hansen; 3. Pe
tersen; 4. Bock; 5. Ritter (Dane 
marca); 6. Ampler; 7. Grunzig; 
8. Schober; 9. Kellerman; 10.
Hoffman (R.D. German); 11. Le 
vacic; 12. Gregorina ; 13. Sebe-
lic; 14. Furac; 15. Butkovic
(R.P.F. Iugoslavia); 16. Ion Cos
ma ; 17. G. Moiceanu; 18. 
laru; 19. G. Rădulescu; 
Ziegler (R.P. Romină) ; 
Duță; 22. Gr. Nicolae; 23. 
culescu ; 24. Gh. Neagoe ; 
Petrescu (C.C.A.) ; 26. N. Pelcaru ; 
27. I. Constantinescu; 28. I. Hora • 
29. N. Chiriacescu; 30. 1. Vlaicu 
(C. P. București) ; 31. Gh. Cal 
cișcă; 32. P. Ghiță; 33. L. Za
noni; Z .. ~. Z.Z.___ _ ZZ
tei (Dinamo București) ; 
Moiceanu; 37. ~ ~

Baciu; 39.
Dumitrescu
S. Ariton ;

A. Se-
20. W
21.
N. Ni-
25. St

S.

sărută. Mama lui 
inimi de mamă 
alături de fii lor, 
pe care i-ar vrea

Pelcaru. Oare 
bat in aceste 
sportivi teme- 
invingători in

etapei, adevă-

tovarăși antrenori 
zor ! Avem de 

! „Turului ciclist" al 
in care s-a alergat și

și ci- 
apărat 

tării 
cu 60

și pe Nuță, veteranul. E 
plutonului. Cum ? Tocmai

in 
el

C. 
C.
41.
43. 
Gh.
St.
49
52.

34. FI. Cristescu ; 35. N. Ma
36.

C. Dumitru;
C. Melcioc;

(Flacăra Roșie) ;
42. V. Dobrescu i 

P. Gane; 44. Al. Miteff; 45. 
Văsii (Voința București) ; 46. 
Poreceanu; 47. C. Niculescu 1 
I. Angelescu ; 50. C. Dudescu ; 
V. Jica (Olimpia Brașov).

Iată clasamentul etapei : 1. Gh. Ră
dulescu (R.P.R.) 4h30:24 (timp cu bo
nificație 4h29:24) 2. G. Moiceanu 
(R.P.R.) 41130:24 (cu bonificație 4h 
29:54 ) 3. K. Hofman 
30:25 ; 4. V. Dobrescu 
J. Grunzig (R.D.G.) ; 6. 
(C.C.A.) ; 7. I. Cosma 
O. Ritter (Danemarca) ;
ceanu (Olimpia Brașov) ; 10. C. Ba
ciu (FI. roșie) — toți același timp 
cu K. Hofman. După două etape cla
samentul general individual se pre
zintă astfel : 1. G. Moiceanu (R.P.R.) 
6h44:ll ; 2. Gh. Rădulescu (R.P.R.) 
61144:44; 3. K. Hofman (R.D.G.) 6h

V Dobrescu (Voința) 6h 
’ " (R.P.R.) 6h

(R.D.G.) 4h
(Voința) ; 5.
Gh. Neagoe 

(R.P.R.) : 8. 
9. St. Pore

45:14 ; 4.
45:45; 5. I. Cosma
45:45. In clasamentul pe echipe con
duce formația țării noastre, urmată 
de echipa R.D. Germane.

Marți cicliștii vor parcurge etapa 
Brașov—Sibiu, iar miercuri ei se vor 
întrece pe ruta Sibiu—Hunedoara— 
Deva.

ATLETISM. — Triunghiularul fe
minin: R.P.R.—R P.U. — Italia, la 
București, in ziua de 8. Participare 
ia un concurs in Italia organizat 
de U-I.S.P. în zilele de 2t si 22. 
Participare la maratonul de la Ko
sice, in R. S. Cehoslovacă in ziua 
de 8

BOX. 
tativele 
și R. S. Cehoslovace, la București 
și Constanța, în zilele de 8 și res
pectiv 10. La aceleași date se întil- 
nesc în două orașe din R. P. Po
lonă selecționatele Varșoviei și Bu- 
cureștiului.

FOTBAL. — Turneul echipei de 
juniori U.I.S.P. (Italia) in țara 
noastră intre 8 și 15. Duminică 8 
octombrie la București, meciul R. 
P. Romină—Turcia, iar Ia Istan
bul. intilnire intre reprezentative*: 
secunde ale Turciei și R. P. Ro
mine. Meciul intre selecționatei» 
de tineret ale R. P. Romine și R.P.

R. S. Cehoslovacă în ziua

— Tntilnire intre reprezen- 
de tineret ale R. P. Romîne

Polone la București în ziua de 22. 
In aceeași zi la Varșovia se întîlnesc 
selecționatele de juniori ale R. P. 
Polone și R. P. Romine.

HALTERE. — Intilnire intre 
R.S.S. Moldovenească și R. P. Ro- 
mină la Chișinău in zilele de 28 
si 29.

TENIS DE MASA. — Partici
pare la un concurs internațional 
care se desfășoară in R. D. Ger
mană intre 13—15. Intilnire mas
culină și feminină R.P. Romină— 
R. P. Chineză la București intre 21 
și 31.

ȘAH. — Participare la turneul 
candidatelor care se desfășoară la 
Vranska—Banja, in R.P.F. Iugo
slavia, precum și la turneul indivi
dual masculin ce se va desfășura 
la Varșovia intre 7 și 28.

BASCHET. — Intilnire mascu
lină ș* feminină R.P.R.—R.S.F.S.R., 
intre 16 și 28, în mai multe orașe 
ale tării noastre.

chipei noastre trece și restul pluto
nului, fără S. Duță, care se răstur- 
nase pe străzile orașului.

Ma mașinii...
2 jum’ate ! Nu se mai satură privin- 
du-i pe „boboci"...

— Ploiești. Ce mîndrețe de oraș ri
dică petroliștii! 
centru rid 
Dar parcă 
diri noi ? 
cuințe, se 
impropriu, 
sesc altul)
tente. Ce minunăție ! 
construiesc cu spor.

— Sinaia — Bușteni 
deal. Sute și sute de
cii aflați la odihnă intimpină cu fețe 
radioase pe cicliști. Le aruncă in cale 
flori gingașe, culese de pe munți, 

strimt de la 
Dar bariera 
„periculoasă"
unde nu-s. Fișia

Blocurile noi din 
in bătaia razelor de soare... 
numai la Ploiești sint clă- 
Pretutindeni se ridică lo- 
adaugă aripi (termenul e 
dar la repezeală nu ga

la uzinele și fabricile exis- 
Oamenii muncii

— Azuga — Pre- 
oameni ai mun-

In
dia 
de

poduri

Virgil 
roată.

— Unde-i podețul 
trarea in Ploiești 7 
Predeal 7 Dar curba 
la Brașov 7 Ia-le de
lată de asfalt urcă lin, elegant ca o 
veritabilă șosea de interes economic 
și turistic ce se află, peste 
maiestuoase.

— La Timiș, alergătorului 
Jica i-a sărit baieul de pe
Uf ! Unde-i mașina tehnică. Dar iată 
că o mină prietenească ii întinde ca 
din senin o roată de rezervă. Citește 
Jica pe pieptul mustăciosului cu 
ta : D.D.R. O mină de prieten...

Și acum, pe etapa viitoare.

roa-

MIRCEA COSTEA

PETROSIAN $1 FISCHER CONDUC IN TURNEUL DE ȘAH 
BLEDDE LA

La Bled (R.P.F. Iugoslavia) conti
nuă turneul internațional de șah, la 
care participă o serie de mari maeș
tri. (n runda a 6-a, campionul sovie
tic T. Petrosian l-a învins pe L. Pach- 
man (R. S. Ceh.). Petrosian se află 
în fruntea clasamentului la egalitate 
cu americanul Fisclter, învingător asu
pra lui Gheller. Ambii au cite 4'/2 
puncte. Ei sint urmați de iugoslavul 
Gligorici cu 4 p., Tal și Keres
(U R.S.S.), Najdorf (Argentina) și 
Trifunovici (Iugoslavia) 3'/2 (1) p. 
Alte rezultate din runda a 6-a : Tal — 
Bertok 1—0, Keres — Portisch 1—0, 
Gligorici — Germak 1—0, Matano- 
vici — Olafsson 1—0, Parma — Dar-

ga */2—’/2, Udovcic — Najdorf ’/2—*/s, 
Trifunovici — Ivkov, Va—*/2, Donner 
— Bisguer intr.

SELECȚIONATELE DE BASCHET 
ALE CAPITALEI PLEACA IN 

UNIUNEA SOVIETICA
In ziua de 20 septembrie vor pleca 

în U.R.S.S. membrii 
masculine și feminine ale 
vor efectua un turneu în 
rașele Uniunii Sovietice.
iii romîni vor juca la Kiev, 
Baku in compania selecționatelor ora
șelor, precum și cu echipe locale.

selecționatelor 
Capitalei, care 
cîtcva din o- 
Baschelbaliș- 

Tbilisi și

CAMPIONATUL U.R.S.S.: IN LUPTA 
PENTRU LOCURILE 11—22

In turneul final al campionatului 
U.R.S.S. a intervenit o scurtă pauză, 
dar atenția iubitorilor de fotbal este 
reținută în aceste zile de lupta care 
se dă pentru locurile II—22. Dinamo 
Moscova, întrecînd cu 2—1 pe Admi- 
ralteeț și 3—0 pe Spartak Vilnius, s-a 
detașat în frunte în această grupă și 
se dovedește a fi cea mai bună echipă. 
Un eveniment însemnat pentru echipa 
Kalev Tallin : a obținut prima victo
rie, în acest an: 1—0 cu Șahtior Sta- 
lino. Alte rezultate : Moldova—Spar
tak Vilnius 3—1, Daugava—Zenil 
0—2, Trud—Kairat 1—0, Admiralteeț 
—Kairat 2—1, Daugava—Kalev 1—0, 
Trud—Zenit 2—0, Șahtior—Belarus 
4—2.

al întrecerii. In cea de a 5-a etapă 
Dukla a întrecut cu 7—1 pe Spartak 
Plsen, în timp ce liderul clasamentu
lui, Ruda Hvezda Bratislava, a fost 
întrecută cu 3—2 de o altă echipă din 
Bratislava, Slovan. Alte rezultate: 
Tatran—Dinamo Zilina 3—6, Spartak 
Brno—Spartak Stalingrad 1—7, Spar
tak Sokolovo—Snop Kladno 4—1, Spar
tak Hradec—Spartak Trnava 1—0, Ba- 
nik Ostrava—Slovan Nitra 2—0. Con
duce Dukla Praga cu 8 p., urmată de 
Banik Ostrava 8, Ruda Ilvezda Bra
tislava 7, Slovan Bratislava, Spartak 
Stalingrad și Spartak Kralove — cite 
6 p.

CAMPIONATUL R. D. GERMANE

MONTPELLIER IN PLUTONUL 
FRUNTAȘ

După disputarea altor două etape, 
în campionatul francez au început să 
se producă primele clarificări. Cîte 7 
puncte au acumulat după disputarea 
a patru etape doar Monaco (1—1 cu 
Nancy și 4—2 cu Rennes, în etapele 
3 și, respectiv 4), Reims (4—1 cu 
Leris și 1—1 cu St Etienne) și Mont
pellier. care, deși nou promovată se 
menține deocamdată în plutonul frun
taș (1 — 1 cu St. Etienne și 2—0 cu 
Mctz). Alte rezultate: etapa a Ill-a: 
Metz—Rennes 0—1, Strasbourg—Ra
cing 1—3, Angers—Sedan 2—2, Stade 
Francais—Sochaux 1—1, Rouen—Lyon 
3—4, Nimes—Le Havre 3—2, Toulouse 
—Nice 3—1 ; etapa a IV-a : Nancy— 
Toulouse 2—1, Sochaux—Racing 4—3, 
Stade Francais—Strasbourg 0—1, Le 
Havre—Sedan 1 — 1, Lyon—Angers 
2—0, Nice—Nimes 1—3, Lens—Rouen 
1—0. Clasament: Monaco, Reims și 
Montpellier cite 7 p., urmate de Nimes 
și Strasbourg — cite 6 p.. Racing și 
Rennes — cite 5 p. etc.

DUKLA PRAGA A TRECUT
IN FRUNTE

Cea de a doua etapă a returului 
campionatului R. D. Germane a per
mis echipei Empor Rostock (învingă
toare cu 2—0 în meciul cu Chemie 
Halle) să se distanțeze cu 2 puncte 
în fruntea clasamentului, datorită și 
faptului că principala sa urmăritoare, 
Dynamo Berlin, a fost întrecută cu 
4—3 de Rotation Leipzig, iar Vor- 
wârts Berlin nu a reușit decît un 
meci nul (2—2) cu Lokomotiv Leip
zig. Alte rezultate : Aktivist—Turbine 
Erfurt ' 1—2, Wismut—Einheit Dresda 
1—1, Aufbau Magdeburg—Motor Jena 
1—3, Motor Zwickau—Lokomotive 
Stendal 4—0. Conduce Empor Rostock 
cu 23 p. urmată de Vorwărts 21, Dy
namo Berlin 20. Motor Jena 18, Auf
bau 16 etc

INT1LNIRI DISPUTATE IN CAM
PIONATUL IUGOSLAV

Campioana R. S Cehoslovace, Du
kla Praga, a revenit pe primul plan

florin Gheorghiu va deveni candidat 
și la titlul mondial pentru seniori!
»»

dec’ară dl. Hugo Bjork
La sfîrșitul săptămînii trecute, Capi

tala noastră a primit vizita unei dis
tinse personalități a mișcării șahiste 
internaționale. A sosit dl. Hugo Bjork 
(Suedia), secretarul Federației interna
ționale de șah (F.I.D.E.) In cursul șe
derii la București, d-sa a făcut unui 
redactor al starului nostru următoarea 
declarație :

„Am 
amabila 
șah. cu 
sa dv. 
să fac 
construcție care se desfășoară aci în 
toate domeniile de activitate. In ceea 
ce privește șahul, această muncă a și 
început să dea roade Astfel, numele 
simpaticului dv. campion, tînărul Florin 
Gheorghiu, ne care l-am cunoscut per-

fost deosebit de fericit primind 
invitație a Federației romîne de 
care prilej am vizitat frumoa- 
Capitalu Am putut totodată 

cunoștință cu uriașa muncă de 
care se desfășoară 

activitate.

secretarul F. I. D. E
sonal la llaga, la finala campionatului 
mondial de juniori, este acum cunoscut 
în lumea întreagă. Păcat că la această 
întrecere el n-a beneficiat de o condi
ție fizică la înălțimea talentului său 
Oricum, sint convins că în scurt timp 
Gheorghiu va deveni un candidat serios 
și la titlul mondial pentru seniori ! Am 
toată încrederea în tineretul șahist 
al tării dv. și îi adresez — prin in- 
tenmediul ziarului „Sportul popular 
— cele mai bune urări de viitor. A- 
dresez de asemenea salutările mei 
sincere tuturor sportivilor Homîniei l

Campionatul iugoslav se caracteri
zează printr-o luptă foarte îndîrjită 
și echilibrată între toate echipele. E 
grăitor în acest sens însuși faptul că 
după trei etape nici o echipă n-a reu
șit să acumuleze punctajul maxim. 
Doar Partizan (0—0 cu Novisad în 
etapa a Hl-a) are 5 p. Alte rezultate 
înregistrate în etapa a 111-a : O.F.K. 
Beograd—Dinamo Zagreb 1—0, Rjeka 
—Sarajevo 0—0, Boraț—Velej 1—1, 
Vardar—Vojvodina 2—4, Steaua roșie 
—Hajduk 3—0. Clasament: Partizan 
5, O.F.K. Beograd, Steaua roșie și 
Rjeka cîte 4 p. ele.

GORNIK ZABRZE IȘI MENȚINE
AVANSUL

sfanț bună manifestă campioana țării, 
Servette Geneva, care a acumulat 
deja 6 puncte după trei etape: 3—I 
cu Lucerna, 3—0 cu Fribourg și 5—0 
cu Lugano. Alte rezultate: etapa I : 
Young Boys — Lausanne 4—1, Chaux 
des Fonds—Lugano 0—3, F. C. Ba
sel—F. C Biel 4—2, Grenchcn—Fri
bourg 3—2, Young Felows—Grassho- 
pers 1—3, Zurich—Shaffausen 2—2;
etapa a Il-a: F. C. Biel—Chaux des 
Fonds 2—3, Lausanne—F. C. Basel 
6—1, Lugano—Grenchen 0—0, Lucer
na—Young Felows 3—0, Shaffausen— 
Young Boys 4—2; etapa a Hl-a: 
F. C. Basel—Shaffausen 2—1, F. C. 
Biel—Lausanne 2—3, Chaux des Fonds 
—Grenchen 2—0, Young Boys—Gras- 
shopers 4—7, Young Felows—Fribo
urg 7—2, Zurich—Lucerna 0—2, Ser
vette (cu 6 p.) este urmată de F. C. 
Basel, Chaux ' — - -
Grasshopers și 
cîte 4 p.

des Fonds, Lausanne, 
Lucerna ■— fiecar<?-4’J

V

meciului® In 
ționatele 
alte trei 
fotbal ale R.D. Germane și R. P. Un
gare. Iată rezultatele înregistrate: e- 
chipe B: R.P.U.—R.D.G. 1— 0(1— 0); 
juniori: R.D.G. — R.P.U. 1—1 (1—0); 
tineret: R.P.U. — R.D.G. 2—1 (0—0).

afara
A, duminică 
întîlniri între selecționate de

dintre selec- 
s-au disputat

• La Tbilisi, Dinamo din localitate 
a întîlnit selecționata republicii Mali, 
care întreprinde un turneu în U.R.S.S. 
Victoria a revenit fotbaliștilor sovie
tici cu scorul de 4—1.

PE SCURT
® In localitatea Wenusberg (R. 

Germană) s-a disputat duminică 
cursă ciclistă pe circuit la care 
participat rutieri din R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă, Olanda, Danemarca 
și Anglia. Pe primul loc s-a clasat 
ciclistul german Eckstein in 4 h 
26:29,0, urmat în același timp de com- 
patrioții săi Ritzmayer și Herter. Gus
tav Schur a sosit pe locul IV.

• In timpul desfășurării cursei pro
fesioniste de automobilism „Marele 
premiu al Italici" de la Monza, cu
noscutul pilot vestgerman Wolfgang 
von Trips a suferit un accident mortal. 
Automobilul său a intrat in public 
și a ucis 11 spectatori, iar alții au 
fost grav răniți.

® Intr-un meci internațional de a- 
tletism desfășurat la Stockholm echipa 
Finlandei a învins cu scorul de 220— 
189 echipa Suediei.

• Cunoscutul boxer maghiar Laszlo 
Papp și-a făcut reintrarea victorios. 
învingîndu-1 la Koln prin abandon in 
rundul 8 pe boxerul ~ 
(R. F. Germană). Papp 
superior, trimițîndu-și 
podea în rundurile 5 și

® Cu prilejul „Zilei 
Plsen s-a disputat un cros internațio
nal la care au participat atleți din 
mai multe țări. Victoria 
Doering (Vorwărts 
parcurs 7.400 m

® In ultima zi 
natație ale R. P. 
bay a stabilit un 
sale în proba de 
formanța de 2:06.4.

D. 
o 

au

Terminînd la egalitate (1—1 cu 
Legia) și obținînd o victorie (2—1 cu 
Cracovia) în etapele a 16-a și a 17-a 
ale campionatului polonez, Gornik 
Zabrze își menține un avans de 5 
puncte în fața celei de a doua clasate. 
Polonia Bytom (2—1 cu Odra și 3—1 
cu L.K.S.). Alte rezultate: etapa a
16- a: Lechia—Cracovia 4—0, Sosno-
wiec—Zawisza 1—Q,
2—0, Wisla—Rucli 3—1, Polonia Byd
goszcz—Stal Mielec 3—3; etapa a
17- a : Ruch-Lechia 2—1, Wisla—O- 
dra 1—1, Lech—Stal Sosnowiec 2—0, 
Zawisza—Polonia Bydgoszcz I—3,

Mielec—Legia 2—0. In clasa- 
~ - -- puncței urmată de

Ruch 21. Legia 20

Stal 
ment: Gornik 
Polonia Bvtom

31
26.

L.K.S.—Lech
Peter Mii Her 

s-a arătat net 
adversarul la 
7.
Minerului", la

ÎNCEPUT

noua ediție a campionatului elve- 
inaugurăfă recent, o formă con-

Șl
ELVEȚIAN

CAMPIONATUL

a revenit lu: 
Berlin), care a 

în 22:23,1.
a campionatelor de 
Ungare, Gyula Do- 
nou record ai țării 

200 m liber cu per


