
Spor !a învățătură, dragi copii!
Ne aflăm in pragul unui nou an 

școlar. Miine se vor deschide por
țile școlilor patriei. Sute de mii de 
elevi și eleve vor păși cu emoție 
in clase, amfiteatre, ■ laboratoare, in 
săli de gimnastică, pe terenurile 

> de sport. Unii, cei mai mici, vor 
[ cunoaște pentru prima dată inf~i- 
i gurarea intilnirii cu școala. Alții 
' se pregătesc să ia cu asalt ultimul 

an de învățătură înaintea exame
nului de maturitate, cel care le va 
deschide drumul către profesiunea 
îndrăgită, spre facultăți și. ,insti
tute. Toți poartă, in să, in. in''mi 
dorința fierbinte de a răsplăti din- 
tr-un început, prin rezultatele pri
mului trimestru, ca și ale anului 
întreg, grijii părintești . pț țâre, 
partidul și guvernul ' o poartă neîn
cetat fiilor oamenilor muncii, ’con
dițiilor minunate puse ‘la d'ispozi-i 
ție pentru însușirea temeinică a 
atitor cunoștințe folositoare. Așa
dar, se dă „startul" in grandioasa 
întrecere pentru mult doritele ti
tluri de... campioni ta învățătură...

Dar paralel cu preocuparea pen
tru obținerea celor mai bune note 
la materiile din catalogul claselor, 

ț prezentă la începutul aces
tuia nou an școlar și dorința de 
afirmare a miilor și miilor de co
pii, in unele cazuri chiar de con
sacrare, pe tărimul disciplinelor 
sportive. $i in această direcție pe 
tineri ii așteaptă un bogat pro
gram de pregătire și de competi
ții, locuri de concurs perfect ame
najate, prieteni dragi de întrecere. 
De la „bobocul" care a părăsit de 
aurind miuța vacanței și pină la 
tinărul sportiv încercat in între
ceri (cu oficiali și arbitri) este o 
cale lungă. Dar fiecare are posi
bilitatea să o parcurgă, urcind din 
treaptă în treaptă spre virf, spre 
măiestrie, li așeaptă pe elevi o- 
rele de educație fizică, unde pro
fesori pricepuți, pedagogi pasio

nați, le vor îndruma pașii cu grijă, 
li așteaptă, ceva mai tîrziu, orele 
de colectiv sportiv și apoi, în func
ție de progrese, cele 52 de „pepi
niere" ale performanței: școlile 
sportive de elevi. Aci. debutantul 
stadionului va începe să se cali- 

■ fice sub îngrijirea unui mănunchi 
de profesori-antrenori reputați. Și, 
dacă sirguința va fi pe măsura 
marelui entuziasm al tinereții, mi
cul atlet sau handbalist, gimnast 
sau voleibalist va trece un nou ho
tar, acela al clubului sportiv șco
lar. o veritabilă încununare a ac
tivității sale. Fiecare treaptă iși 
are sesiunea sa de examene. Ea 
începe cu primele note din cata
logul ■„ prof esorului de educație fi
zică și frece, pe.rind, princcompe-. 
tițiile'.: intesrotase; interșcoli, cam
pionatele republicane școlare, cele 
ale școlilor sportive de. elevi, în
trecerile cu școlarii din alte țări 
și in ultimă instanță, campionatele 
țării la juniori, în care însuși fap
tul de a țe afla printre finaliști 
-echivalează cu un succes.

lată, dar, perspectivele largi ce 
vă sint deschise vouă, dragi șco
lari ai patriei noastre și în dome
niul activității sportive. Totul este 
să știți a împleti cit mai armo
nios munca voastră principală, în
vățătura, cu activitatea de pe sta
dion,. să vă dăruiți toată energia 
unei pregătiri conștiincioase multi
laterale. Să deveniți vrednici con
structori ai socialismului și comu
nismului, specialiști cu o înaltă ca
lificare, oameni viguroși, oțetiți, 
neinfricați...

Porniți cu elan să cuceriți ceta
tea științei și culturii, laurii vic- 
torvt''- pe terenurile de sport !
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Turul ciclist al R. P. Romîne

IERI, 0 ZI DE MARE SUCCES PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
Echipa K. P. Romine a recucerit cu brio primul loc 

pe care îi pierduse cu o zi înainte

La Posada
Foto : Eoris Ciobanu

MIINE, LA BELGRAD

ÎNCEPE CEA DI A H-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM
BELGRAD 13 (prin telefon de la 
misii! nostru special). — Au tre- 
t puține o're de cînd delegația -spor
ilor noștri, participanți la cea de a 

< 1, ediție a Jocurilor Balcanice de 
cti. a sosit în capitala R. P. F. 
gosiavia.

rica Grecescu învingătoare intr-un 
tcurs internațional desfășurat pe 
ladionul Republicii din Capitală

Foto : T. Roibu

a puțin timp de la sosire, sportivii 
tri s-au întîlnit cu atleții iugoslavi 
greci la un ușor antrenament pe 
Honul aflat în apropiere. Printre 
orii noștri adversari i-am remarcat 
atleții greci Papavasiliu, Tsakani- 

Skourtis și Marselos, precum și 
atleții țării gazdă, Kovaci, Lorger, 
losevic, Lesec, etc.

Turneul echipei de rugbi 

ikomotiv Sofia in țară noastră 
a invitația clubului sportiv Rapid 
urești, echipa de rugbi Lokomotiv 
a a sosit ieri în Capitală pentru a 
ine un turneu de mai multe 
iri.
1 primul joc, rugbiștii bulgari vor 
ni miine, pe stadionul Giulești 
epînd de la ora 14.45) formația de 
gorie A, Rapid București. Loko- 
iv Sofia va mai juca cu Petrolul 
ești (duminică 17 septembrie) și 
itectura (miercuri 20 septembrie).

Din convorbirile avute cu unii 
specialiști reiese că, sportivii iugo
slavi sint marii îavoriți ai întreceri
lor masculine, iar fetele noastre prin
cipalele pretendente la locul I in pro
bele rezervate lor. Tn caz de victorie 
performanța atletelor noastre ar fi 
demnă de invidiat, deoarece ele s-ar 
clasa pe locul I pentru a cincea oară 
consecutiv.

Joi și vineri se vor desfășura lu
crările congresului ordinar al Jocu
rilor Balcanice. Tot vineri va fi și 
prima zi a întrecerilor, care se vor 
desfășura pe stadionul Armatei Popu
lare. Ele vor începe ziua și se vor 
termina, după toate probabilitățile, la

Astăzi, o restanță in categoria A

RAPID-STEAGUL ROȘU IH GIULEȘTI
Iii deschidere, rugbi: Rapid — Lokomofiv solia

Amînat pentru a face loc intilnirii 
internaționale Rapid — Lokomotiv 
Moscova, meciul de campionat Rapid- 
Steagul roșu se dispută astăzi, cu în
cepere de la ora 16.30, pe stadionul din 
Giulești. El va fi precedat de partida 
internațională de rugbi Rapid — Lo
komotiv Sofia (ora 14.45) și de jocul 
de tineret Rapid — St. roșu (ora 13).

Confruntarea dintre cele două echi
pe de fotbal se anunță foarte intere
santă, de altfel ca toate întîlnirile 
Rapid — St. roșu... Biicureștenii vor 
căuta să facă un joc mai bun și să se 
reabiliteze de pe urma ultimelor infrin

Georgescu a sărit la o minge înaltă in același timp cu Ghiță, portarul forma
ției Steagul roșu, dar va pierde duelul aerian.

Fază din meciul Rapid — Steagul roșu desfășurat în returul campionatului 
ediției 1960-1961

lumina reflectoarelor. Iată de altfel și 
programul primei zile de concurs: 
ora 16,30: îestivitalea de deschidere; 
ora 17.; probele 20 km marș, înălțime 
băieți, greutate băieți, disc fete, 400 tn 
garduri, 100 m plat îete și băieți, 800 
iu fete și băieți, ciocan, 10.000 tn și 
primele cinci probe ale decatlonului.

Se poate spune că pentru atleții 
participanți la Jocurile Balcanice, ac
tuala ediție constituie un fel de „repe
tiție generala", un ullim contact cu 
clima și condițiile de concurs de 
aici, în vederea campionatelor euro
pene programate exact peste un an.

ROMEO VILARA

ged. Ei vor alinia, după toate probabili
tățile, formația: Dungii—Greavu. Mo- 
troc, Macri — Neacsu, Koszka — 
Kraus, Ozon, Chirii (Leahevici), 
Georgescu, Dulgheru, Echipa dip Bra
șov, care a sosit ieri în Capitală, s-a 
pregătit cu grijă pentru această parti
dă (7—1 cu Strungul, în meciul ami
cal de duminică). Ea va alinia o for
mație fără Sbircea și David, acciden
tați : Ghiță — Nagy, Zaharia, Oan- 
cea — Seredai, Szigeti — Hașoti, Năl'tă- 
năilă, Eusulan, Meszaros, Campo, Me
ciul va fi arbitrat de St. Mataizer- 
Craiova.

Turul ciclist al li. P. Romîne con
tinuă să se desfășoare în mijlocul unui 
interes ©rescind. Prin orașe și sate, de-a 
lungul șoselelor mii și mii de oameni 
ai muncii întîmpină cu dragoste pe aler
gătorii care-și dispută înlîietatca în 
această mare competiție de fond. După 
patru etape cei mai buni s-au arătat re
prezentanții țării noastre care la Deva 
au reușit șă recucerească primul loc în 
clasamentul pe echipe — pierdut cu o 
zi înainte la Sibiu — și în plus, să ia 
un avans apreciabil. Iată cum s-au des
fășurat aceste dotiă agitate etape,
ETAPA EVADAȚILOR IN „TREI" I

SIBIU, 13 (prin telefon de la trimi
sul nostru).

De la Brașov la Sibiu, dc-a lungul ce
lor 144 de km. plutonul a avut în per
manență rolul de urmăritor. Prima dată 
a; reușit să anihileze o evadare înce
pută imediat după start (nu insă înain
te de a depune serioase eforturi cale 
de 100 km!), iar a doua oară a tre
buit să se mulțumească doar cu redu
cerea diferenței de la 1:15 la 18 se
cunde. Cum s-a.tt intimplat lucrurile?

După ce arbitrii au dat „cale liberii", 
Gh. Văsii (Voința) și-a părăsit locul 
favorit din coada plutonului și îm
preună cit C. Baciu (El. roșie) și P. 
Gane (Voințaj și-a luat răspunderea 
unei acțiuni de lungă durată. I.a Cod- 
Iea cei trei alergători att un avans de 
45 de secunde, iar la Perșam (punct 
de cățăfare trecut în ordine de Văsii, 
Gane și Bacin) ci au acumulat 1 mi
nut. Făgărășenii îi aplaudă întîi tot pe 
cei trei (sprintul il cîștiga P. Gane) 
și abia după două minute n'C cei din 
grosul plutonului. Comunicarea făcută 
de arbitrii : „Fugarii sint la 2 minu
te I", a îndîrjit plutonul. La km. 90 
Zanoni (Dinamo) și Melcioc (FI. ro
șie) se alătură alergătorilor evadați,

Încep finalele campionatelor republicane de călărie
Călăreți din douăsprezece cluburi și 

asociații sportive din întreaga țară iau 
azi startul pe baza hipică din Calea 
Plevrtei în competiția care va desemna 
campionii republicani la probele de 
obstacole și dresaj. In probele de dre
saj cele mai multe șanse le are desigur 
maestrul sportului Nicolaie Mihalcea. 
La obstacole, în schimb disputarea fie
căruia din cele opt titluri (semiușoară, 
mijlocie, ușoară, juniori, fete, semi
grea, ștafetă și grea, luată în ordinea 
desfășurării probelor) poate aduce 
surprize. Mircea Stancu și Carol Go- 
gclteș (C.S.M. Sibiu), A. Radar și 
Dan Mihăilesctt (Petrolul Ploiești), 
Cristian Țopescu (Dinamo Giurgiu) 
și alți călăreți din țară sint pretendenți 
serioși la cîteva din titlurile de cam
pion. Mult disputată se anunță proba 
de ștafetă în care puternica formație 
a dinamoviștilor va trebuie să Iacă față 
asaltului unbr echipe care s-au impus 
în semi-finalele de la Mangalia, 

iar Ia 100 de km de la plecare pluto
nul face joncțiunea cu grupul celor 
evadați.

Doar 6 kilometri a durat însă acal
mia, fiindcă în dreptul kilometrului 106 
a evadat C. Dumitrescu (FI. roșie). El 

L. ZANONI

a fost urmat imediat de Jorgensen (Da- 
nemarca) și de Gh. Calcișcă (Dinamo). 
Alergătorul danez nu-și dezminte ca
litățile care l-au impus selec
ției olimpice. El a muncit mult (la un 
moment dat cei trei fugari aveau 1:15 
avans) și în finalul etapei a cîștigat 
sprintul cu ușurința unui pedaleur ex
perimentat.

Plutonul a făcut eforturi mari pen-

HRISTACHE NAL1M

(Continuare din pag. a 4-a)

Amatorii de echitație din Capitală 
vor retrăi din nou cu începere de azi 
și pină duminică la prînz emoȚile ma
rilor întreceri hipice, ei luînd parte 
alături de cei mai buni sportivi din a- 
ceastă ramură la marea sărbătoare a 
sportului călare din țara noastră. Iată 
programul de desfășurare a finalelor : 
joi ora 8 : dresaj S.U., obstacole S.U. 
(manșa I); ora 15: obstacole SU. 
(manșa a ll-a), obstacole categ. mijlo
cie (ambele manșe). Vineri, ora 8: dre
saj categoriile „U“ si „M“: după amia
ză de la ora 15 obstacole categ. ușoară 
(ambele manșe). Sîmbătă ora 9: dre
saj categ „S.G." ; ora 10,30: obsta
cole juniori (manșa I) : ora 15: obsta
cole juniori (manșa ll-a) ; obstacole- 
fete (ambele manșe), obstacole categ. 
„S.G" (ambele manșe) .Duminică ora 
8: dresaj categ. grea, ștafetă (ambele 
manșe), obstacole categ. grea și festi
vitatea de închidere..



în plină desfășurare
TT

Vești din regiunea Crișana

discuțiile purtate pe 
scos în evidență unele 

obținute în muncă, 
de fotbal, tir, popice,

In orașul Oradea ca și în întreaga 
regiune Crișana alegerile organelor 
locale ale U.C.F.S. sînt în plină des
fășurare. Una dintre cele mai reușite 
adunări generale a avut loc de cu- 
rînd la 'întreprinderea „12 Octombrie" 
din Oradea. Darea de seamă prezenta
tă, precum și 
marginea ei au 
rezultate bune 
Astfel, secțiile
șah și tenis de. masă au desfășurat 
o activitate rodnică. Nu același lucru 
se poate spune despre secția de bas
chet feminin care din cauza delăsării 
biroului secției și a vechiului consiliu, 
și-a întrerupt activitatea.

Dar, participanții la discuții au su
bliniat și alte lipsuri din munca ve
chiului consiliu. In cadrul asociației 
sportive nu activează decît 40% dintre 
muncitorii acestei întreprinderi. De 
asemenea, nu a existat o preocupare 
serioasă pentru strîngerea cotizațiilor 
și ținerea unei evidențe a încasării 
acestora. Tot din discuții a reieșit că 
multe din lipsurile semnalate se dato- 
resc slabei colaborări între consiliul

asociației sportive ’și organizația 
bază U.T.M. Hotărîrile luate cu prile
jul adunării generale de alegeri, în 
scopul lichidării lipsurilor ce au exis
tat, vor trebui să stea în centrul pre
ocupărilor noului consiliu ales.

★
In adunarea generală ce a avut loc 

la țesătoria „Vasile Boaită" din loca
litate darea de seamă a oglindit prin-, 
tre altele succesele înregistrate de 
către secția de handbal. Și pe bună 
dreptate. Echipa feminină, care a act 
tivat in campionatul orășenesc, a reu
șit in cele din urmă să promoveze in 
prima categorie a țării. Echipa a fost 
preluată apoi de către clubul sportiv 
Oradea. După trecerea primei echipe' 
la club s-a format alta care în prezent 
ocupă un loc fruntaș in campionatul 
orășenesc.

Participanții la adunare au criticat 
însă lipsa de activitate a Secțiilor de 
șah, tenis de masă și tenis de cîmp. 
Deși sînt 32 de garnituri de șah la 
club ele continuă să rămină nefolosi
te. Atragerea elementului feminin în 
sport, organizarea timpului liber al 
muncitorilor prin angrenarea lor de a 
practica diferite ramuri de sport suu 
introducerea gimnasticii în producție 
— iată cileva sarcini ce stau in fața 
noului consiliu al asociației sportive 
de la țesătoria „Vasile Roaită" din 
Oradea.

1L1E GHIȘA — corcsp.Dinamo București și C. S. Craiova 
conduc in cele două serii 

ale campionatului republican
După disputarea celei de a II-a etape, 

clasamentul seriei A din cadrul campio
natului republican de ‘ 
astfel ;

box se prezintă

1. Dinamo București 2 2 0 0 52:24 6
2. C.S.M. Reșița 2 2 0 0 49:29 6
3, Progresul București 2 1 1 0 43:35 5
4. C.S.M. Galați 2 1 0 1 38:39 1
5. C.S.M. Cluj 2 1 0 1 38:40 4
6. Marina Constanța 2 0 1 1 37:42 3
7. Steagul roșu Brașov 2 0 0 2 30:47 2
U. Mureșul Tg. Mureș 2 0 0 2 23:54 2

septembrie) : 
Constanța, Di- 
Galați, C.S.M.

Etapa următoare (23
C.S.M. Reșița — Marina
nârno București — C.S.M. ____ T_, ______
Cluj — Progresul București, Mureșul Tg. 
Mureș — Steagul roșu Brașov*.

Iată acum clasamentul seriei B

1. C.S. Craiova 1 1 0 0 28:12 3
2. C.C.A. 1 1 0 0 26:14 3
3. Metalul Bocșa 1 1 0 0 25:13 3
4. Metalul București 1 1 0 0 24:14 3
5'. Rapid București 1 0 0 1 14:24 1
6. Energia Cîmpina 1 0 0 1 13:25 1
7. Farul Constanța 1 0 0 1 14:26 1
«. A.s.A. Crișul Oradea 1 0 0 1 12:28 1

septembrie)! E- 
Farul

Etapa următoare (16 
nergia Cîmpina — Farul Constanta, 
C.C.A. - Metalul Bocșa,- A.S.A. Crișul 
Oradea — Metalul București; Rapid Bucu
rești - C.S. Craiova.

Campionatul republican
pe echipe

Din cauza unei defectuoase recepțio
nați telefonice, în ziarul nostru de marți, 
la rezultatele intîlnirilor pugilistice din
tre Mureșul Tg. Mureș - C.S.M. Reșița 
Și C.S.M. Galați - C.S.M. Cluj s-au stre
curat unele greșeli. Iată rezultatele e- 
xacte : Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Re
șița : N. Moldovan (M) b.p. A. Zamfiroiu 
(R). P. Ghiurcă (M) b.ab.II I. Munteanu 
(R), V. Mandriș (R), b.p. P. Banga (M),
C. Bumbea (R) b.p. Al. Demeter (M), 
I. Petrescu (R) b.ab.II E. Silvester (M),
D. Turzai (M) b.p. C. Nedelcea (R), N. 
Padina (M) cîștigă fără adversar, Șt. 
Mașcovescu (R) b.ab.II Gh. Areadie (M), 
Gh. Simion (R) b.ab.II Fr. Nagy (M), 
Dan Filip (R) b.ab.II Gh.

C.S.M. Galați - C.S.M. 
monea (C) b.p. T. Mitra 
<C) b.p. Gh. Eremia (G).

Moldovan (M). 
Cluj : G. Si- 
(G), V. Mîrza

de

la sfîrșitul săptămînii la Moscova: Dinamoviada
După o scurtă pauză, activitatea la 

natație se reia săptămîna aceasta cu 
un program variat și bogat.

Astfel, înotătorii, săritorii și jucă
torii de polo de la clubul Dinamo par
ticipă la sfîrșitul acestei săptămini 
la tradiționala competiție internațio
nală „Dinamoviada", care se desfă
șoară in U.R.S.S. Sportivii dinamoviști

părăsesc in cursul dimineții de astăzi 
țara, pe calea aerului, îndreptîndu-se 
spre Moscova, locul de desfășurare al 
întrecerilor. Fac deplasarea, printre 
alții,: Sanda Iordan, Cristina Balaban, 
Ingrid Rothe, Alex. Popescu, Șt. Kro
ner, Aurel Zahan, Gavril Blajec, G. 
Banu și P. Decuseară.

Industria Linii Timișoara 
a promovat in categoria A

Reîncepe campionatul de
Duminică se reia campionatul re

publican de polo pe apă. Prima etapă 
a returului programează trei jocuri 
în provincie, la Arad, Tg. Mureș și 
Cluj, meciul care urma să se desfă
șoare la București, intre Știința Buc. 
și Dinamo Buc., fiind amînat, deoare
ce jucătorii dinamoviști participă la 
Dinamoviada. Iată programul etapei: 
I. C. Arad — Progresul București, 
C.S. Mureșul Tg. Mureș - C.C.A. și 
Știința Cluj - Rapid București.

Etapa a Il-a a returului este pro
gramată pentru joi 21 septembrie, cu
prinzind următoarele jocuri: I. C. A- 
rad — Rapid București, Știința Cluj 
— C.S. Mureșul, C.S.M. Crișana Ora
dea — Știința București. De altfel, 
toate etapele returului sînt programate 
să se desfășoare cite 2 pe săptămîna : 
joia și duminica.

Reamintim clasamentul 
sfîrșitul 

8 
3

tului republican la
1. Dinamo Buc.
2. Știința Cluj
3. C.S.M. Crișana

Oradea
4. C.C.A.

8
8

8
6

G
4

0
1

campiona- 
turului:

0
1

52:13
31:19

16
13

0
0

2
4

49:22
27:24

12
8

Duminica trecută au luat sfirșit și 
jocurile de polo contînd pentru cam
pionatul de caiificarc în prima cate
gorie a țării. Competiția desfășurată 
tur-retur, cu participarea echipelor 
Industria Linii Timișoara, C.S.M. 
Cluj, Voința Cluj, Voința Oradea, O- 
limpia Reșița și Â.S.M. Lugoj a dat 
ciștig de cauză primei formații care 
promovează astfel (fără jocuri de ba
raj, cum se stabilise inițial) în cam
pionatul republican. Trebuie spus că 
echipa Industria Linii Timișoara, an
trenată del Adalbert Stănescu, revine 
după un an printre cele mai bune 
formații din țară.

trei victoriinin
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5. C.S. Mureșul.
6. Știința Buc.
7. I.C. Arad
8. Rapid
9. Progresul Buc.

Turneul echipei Steagul roșu in R. P. Polonă
Recent s-a reîntors, din turneul pe 

care l-a întreprins in R.P. Polonă, 
echipa de lupte Steagul roșu Brașov. 
Metalurgiștii din orașul de la poalele 
Tîmpei au reușit inimoasa per îormanță 
de a ciștiga la mare diferență toate 
cele trei întilniri. Cei mai în formă 
s-au dovedit a fi campionul olimpic 
Dumitru Pirvulescu, campionul mon
dial Valerin Bularca, Alexandru Tam
pa, Nicolae Baciu și Ion Herman.

La Smgeorx-Băi

Sportul și medicina merg totdeauna braț la braț
mai pitorești re- 
poalele munților 

riului Bo.rcut se 
Stațiu-

Iată rezultatele obținute: Steagul
roșu Brașov — Boruta Sgiertz 11—5. 
La 52 kg D. Pirvulescu învinge la tuș 
pe cunoscutul internațional Krop; 57, 
kg I. Vaideș învinge la puncte pe Su- 
sek; 62 kg Troianovskî înv. pct. pe 
Burcea: 67 kg A. Tampa meci mii cil 
Mociok; 73 kg V. Bularca înv. pct. 
Matil; 79 kg N. Baciu înv. tuș pe 
Stotka; 87 I. Radu meci nul cu Sidoro
vich grea I. Herman meci nul cu Sos- 
novski. Iti cea de a doua întilnire, 

I disputată în orașul Piotrkowya, bra- 
j șovenii au învins cu categoricul scor 

de 16—0. lată rezultatele individuale: 
i 52 kg C. Ofițerescu inv tuș pe Hala- 

daj; 57 kg D. Pirvulescu înv. pct. pe 
j Zgonah; 62 kg I. Burcea inv. pct. pe

pe Pietrach; 73 kg V. Bularca inv. pct. 
inv.

i Energiski; 67 kg A. Tampa înv.

Intr-una din cele 
giuni ale țării, la 
Rodnei, pe valea 
află localitatea Singeorz-Băi. 
nea se bucură de un frumos renume
datorită izvoarelor sale de ape mi
nerale alcaline, bicarbonate (cloruro- 
sodlce, feruginoase, carbogazoase) și 
radioactive, indicate pentru boli de 
stomac, intestine și ficat.

Aruncînd o privire în trecut, vom 
vedea că primele însemnări despre iz
voarele de la Singeorz datează încă din 
anul 1242. Dar, abia in anul 1856, 
stațiunea ia ființă cu cîteva edificii, 
cuprinzind băile calde și o casă pen
tru administrație. Decenii de-a rîndul 
sub orînduirea burghezo-moșierească 
stațiunea Singeorz a stat insă sub 
anonimat, ea fiind doar la dispoziția 
celor avuți. In anii puterii populare 
insă, această stațiune și-a deschis , ; 
porțile pentru toți oamenii muncii 
din țara noastră. Astăzi, Singeorz- 
Băi complet renovat e dotat cu o 
cantină dietetică, cu băi calde și fizio
terapie, cu o policlinică specială, a- 
menajată cu instalații de laborator, 
Rontgen și cabinet stomatologic.

... In anul 1954, a fost introdusă în 
stațiune — în cadrul tratamentului 
balnear complex — și cultura fizică 
medicală, cuprinzind diferite progra
me sportive cu caracter medical. Pen
tru aceasta în stațiune a fost ame
najată o sală necesară practicării 
gimnasticii medicale, dotată cu apa
rate, mingi medicinale și echipament 
sportiv. Aici se desfășoară o perma
nentă activitate, sub conducerea unui 
instructor de cultură fizică medicală. 
Programul este stabilit de către me
dicul inițiat de Centrul de Cultură 
Fizică medicală. Există în 
un teren de volei 
are loc zi de zi o 
cultural-sportivă. 
se fac excursii prin

stațiune 
și un club unde 
bogată activitate 
De asemenea, 
locurile pline de

Gimnastica de înviorare este strins legată de activitatea zilnică a oamenilor 
muncii veniți la odihnă la Singeorz- Băi, așa cum se vede și în fotografie

dernă de fizioterapie și o nouă sală 
de gimnastică dotată cu cele mai 
moderne aparate pentru practicarea 
culturii fizice medicale.

Intr-un cuvînt la Singeorz, oamenii 
muncii veniți la odihnă au prilejul 
să se recreeze, să devină mai vigu- 
roși, să revină la locurile lor de mun
că cu forțe sporite, pentru că sportul 
și medicina — alături de condițiile ma
teriale puse la dispoziție complexului 
balneosanatorial — merg totdeauna 
braț la braț.

farmec și pitoresc din apropiere (Va
lea Cormala, Izvoarele calde, Valea 
Someșului ș.a.). Iarna plimbatul pe 
schi și cu săniuța sînt deosebit dc a- 
greabile.

Unul din cele mai însemnate ele
mente ale complexului balncosanato- 
rial il constituie însă gimnastica cu
rativă după prescripția medicului. In 
combinație cu factorii balneari, gim
nastica medicală are ca scop fortifi- 

și combaterea 
ale unor

carea organismului 
simptomelor subiective

★

Condițiile materiale, 
poziție de partid și guvern au 1 
sformat Singeorzul într-o stațiune 
dernă în care medicina și sportul 
armonizate perfect.

In planul de sistematizare a 
țiunii se prevede ridicarea de noi 
strucții, printre care o secție

puse la

boli.

dis- 
tran- 
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pe Mastowski; 79 kg N. Bariu 
pct. pe Pavliki; 87 kg I. Radu inv. pct. 
pe Kraikinski; grea I. Herman înv. la 
pct. pe Kulich.

Cel de al treilea meci disputat în 
orașul Zgierczi a fost ciștigat de luptă
torii brașoveni cu scorul de 13—3. Au 
fost obținute următoarele rezultate in
dividuale: 52 kg C. Ofițerescu înv. pct. 
pe Krop; 57 kg I. lancău inv. tuș pe 
Struski; 62 kg I. Vaideș este inv. Ia 
pct. de Sitsek; 67 kg I. Burcea înv. la 
pct. pe Katodici; 73 kg A. Tampa inv. 
la pct. pe TuSkowski; 79 kg S.
pa meci nul cu Stotka; 87 kg N a- 
ciu înv. la tuș pe Kriprjak; grea I. 
Herman inv. la tuș pe Kainaki.

In prezent lotul luptătorilor brașo
veni se pregătește pentru returul cam
pionatului republican pe echipe.

★

Intr-o ședință, desfășurată zilele 
trecute, biroul F.R.L. a luat o hotărîre 
referitoare la disputarea returului cam
pionatului republican de lupte clasice 
și libere pe echipe. Deoarece s-au pro
dus importante modificări în categoriile 
dc greutate, șt timpul relativ scurt ce 
la apariția acestor hotărîri nu a per
mis antrenorilor depistarea și pregă
tirea unor elemente corespunzătoare, 
se precizează că la lupte clasice vor 
avea drept de a participa și echipele 
care se prezintă numai cu șase cate
gorii de greutate. Vor trebui însă să 
sc respecte următoarele indicații: din 
primele patru categorii nu arc voie să 
lipsească decît utl singur concurent iar 
din următoarele dc asemeni unul. I.a 
lupte libere se admite lipsa unui sin
gur concurent din cci cinci care parti
cipă în concurs.

♦4

Pe marginea articolului : „Mai multă atenție muncii

educative în rîndul rugbișfilor"

Răspuns la critică...

De ce joacă echipele Tractorul din Brașov la Codlea ?
. ■ Ca urmare la materialul „Mai mul- 
■'tă atenție muncii educative în rîndul 
. I rugbiștilor" apărut in ziarul „Sportul 
■•popular" Nr. 3.892 din 12 septembrie, 
”la redacție am primit răspuns din

In cursul trecutei ediții a campio
natelor republicane de handbal nu o 
dată am avut prilejul de a sublinia 
eforturile pe care le face asociația 
sportivă Tractorul din Brașov pen
tru a ridica neîncetat măiestria spor
tivă a echipei feminine de handbal, 
alcătuită în majoritatea ei din elemen
te tinere și valoroase. Munca depusă 
de consiliul asociației și de antreno
rul lormației nu a rămas fără roade. 
Tinerele handbaliste de la Tractorul 
au realizat în cadrul campionatului 
o serie de rezultate dintre cele mai 
bune, spre satisfacția numeroșilor iubi
tori ai handbalului din Brașov.

Și iată că anul acesta amatorii de 
handbal de la aceste mari uzine au

avut o nouă satisfacție: echipa mas
culină a promovat în prima categorie. 
Deci, ambele formații ale secției de 
handbal a asociației sportive Tractorul 
se întrec alături de cele mai bune 
echipe din țară pentru titlurile de 
campioane. Din păcate însă evoluția 
formației masculine în cadrul primu
lui joc de campionat a. coincis cu co
miterea unor serioase abateri de către 
unii din spectatori, ceea ce a făcut 
ca partida respectivă (Tractorul — 
C.C.A.) să nu se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni. Rezultatul ? Fe
derația de specialitate a luat măsura 
de a suspenda pentru două etape tere
nul Tractorul. Astfel că la sfîrșitul 

„acestei săptămini echipele asociației

sportive Tractorul vor juca nu pe 
nul lor și nu în fața numeroșilor 
tori de handbal din uzina lor, ci 
mai la Codlea. Aceasta pentru că 
babil consiliul asociației sportive 
uitat că munca de ridicâre a măiestriei

■ ■partea unuia dintre cei criticați, an
tero- I trenorul DUMITRU IONESCU. 
iubi-
ioc-" Dinamo București — ne scrie tovară- 
pro-j’șul Dumitru lonescu — recunosc juste- 

a • ■ țea criticii aduse. Faptele relatate în

„Ca antrenor de rugbi al echipei

articolul respectiv corespund reali- 
sportive nu poate da roade dacă nu--tății,

“F ț Actele de indisciplină ce s-au comis 
de rugbi Dinamo

este împletită și cu o susținută muncă
de educație. ..in cadrul echipei

Măsura luată de federația de hand-" București au fost analizate de condu- 
bal poate să pară severă. Dai" ea este”------ j. —:-----------

binevenită, deoarece în felul acesta ■■ 
asociațiile și cluburile sportive cu”

cerea secției, de componența echipei. 
In ce privește gestul meu -nesportiv 

din întîlnirea cu echipa Progresul
secții fruntașe de handbal se vor ștră--'Buc“r£^t». il regret profund, atit in 
d„i ea ne viitor sii „imm. rele mV<:’.Calita1e de SPOr1iv- ”lai aleS indui ca pe viitor să asigure cele mai--1 aceea ,}e antrenor.
bune condițiuni de desfășurare a-- 
jocurilor de campionat

Cauzele care au determinat gestul 
meu cit și al celorlalți coechipieri, sem-

nalate in articolul susmenționat, sînt 
de ordin subiectiv. Este limpede că 
mai am mult de muncit cu mine și :-u 
colectivul pe care il pregătesc pen
tru a ridica pe o treaptă corespunză
toare munca educativă.

Pentru viitor, consider necesar să 
precizez că în munca noastră accent ui 
va fi pus pe latura disciplinară, pe c 
comportare cit mai demnă atit in via
ță cit și pe terenurile de sport".

★
Desigur, apreciem promptitudinea 

eu care antrenorul Dumitru Ionesi 
a ințeles să răspundă Ia critica adusă 
Ne manifestăm totodată convingere* 
că el este intr-adevăr hotarît să fit 
in viitor un exemplu bun pe terenu
rile de sport.

Așteptăm și răspunsurile ceJorlalț 
sportivi vizați. Dar dorim, în primu 
rind, să nu mai fie nevoie să consem
năm în coloanele noastre asemene, 
abateri de la disciplina sportivă.
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LA CLUJ, 88 DE MINUTE SCOR ALB ȘTIRI REZULTATE
——= ——■
MARGINALII LA TURNEUL

ȘI APOI IN 90 DE
Ști nța Cluj — Lokamotiv

CLUJ 13 (prin telefon de la trimisul 
xostru). Cei aproape 15.000 de spec- 
atori, prezenți Ia partida internațio- 
îală Știința — Lokomotiv Moscova, 
iu așteptat nu mai puțin de 88 de 
ninute ca să poată vedea măcar o 
singură dată mingea în plasă. Iar cînd 
ișteptările le-au fost împlinite, cele 
louă goluri — înscrise intr-un inter
val de 90 de secunde — au „căzut" 
lin acțiuni cu totul întîmplătoare. 
Primind o pasă surprizătoare de la 
Semioșin, Voroșilov (aflat după păre- 
■ea noastră singur în careu, în poziție 
le ofsaid) l-a driblat pe Moguț și a 
înscris un gol la care toată apărarea 
Științei a fost spectatoare, așteptind 
Șuierul arbitrului. Imediat, în atacul 
jrmător, H. Moldovan a centțat o 
ninge fără adresă, care, sărind din 
oămînt, a lovit mîinile lui Maximov, 
aflat în careu. Arbitrul R. Sabău, care 
îu excepția acestor două faze, a fluie
rat fără greșeală, acordă în... com
pensație lovitură de la 11 m, execu
tată Țmparabil de Mateianu : 1—1. In 
rest, '.usă...

SECUiNDE 2 GOLURI:
Moscova 1 — 1 (0 — 0)

în prima repriză s-a jucat mai mult 
la centru, cu foarte puține faze de 
poartă. După pauză, echipele au jucat 
mai deschis, iar acțiunile’ au fost mai 
dese la poartă. Și în acest fel nici 
ocaziile de gol nu au lipsit. Dar 
Marcu (min. 60), Sueiu și același Mar- 
cu care s-au încurcat unul pe altul 
(min. 74) și din nou Suciu (min. 76) 
au greșit de puțin ținta. De asemenea, 
Semioșin (min. 65 și 69) și Abramov 
(min. 34) au pierdut ocazii ideale de a 
marca de la clțiva metri de poartă.

Știința : MOGUȚ — Kromely, MURE- 
ȘAN, Cîmpeanu (Georgescu) — P. 
EMIL, Georgescu (Chircoșa) — Ivan- 
suc, Gane (Suciu), MARCU, MATEIA
NU, H. MoldoVan.

Lokomotiv : Poîeakov — Zaițev, MA- 
RUSKO, Maximov - ARTEMIEV, So
rokin — SPIRIDONOV, VOROȘILOV, 
Beliakov (Abramov), Sokolov, Grecis- 
nikov (Semioșin).

ADRIAN VASILIU

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALA

SÎMBĂTĂ 16 SEPTEMBRIE, teren 
Victoria (C.A.M.), ora 16.15: Știința 
Buc.—Metalul Buc. ; stadion Dinamo, 
ora 16.15; Dinamo Obor—Flacără ro
șie Buc. (meciuri de categoria B).

DUMINICA 17 SEPTEMBRIE, sta
dionul Dinamo, ora 9: Dinamo — 
Știința Cluj; ora 10.45: Progresul— 
Aîinerul (meciuri de tineret).

Stadionul „23 August", ora 14.30: 
Dinamo—Știința Cluj și ora 1645: 
Progresul—Minerul (jocuri de catego
ria A).

Biletele pentru acest din urmă cuplaj 
s-au pus în vînzarc la casele obișnuite.

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL 
CATEGORIEI A

Deoarece la 8 octombrie se vor dis
puta meciurile R. P. Romînă—Turcia 
(echipele A la București și B la Istan
bul), în programul categoriei A s-au 
produs următoarele modificări de date :

— etapa a Vl-a, fixată la 1 oct., se 
va disputa la 24 sept.

— etapa a Vll-a, de la 8 oct., va 
avea loc la 28 sept.
ORA DE ÎNCEPERE A JOCURILOR

De duminică, toate jocurile de cam
pionat ver începe la ora 16.15.

ECHIPELOR
Interesul cu care a fost așteptat tur

neul echipelor japoneze de volei a fost 
îndreptățit. Intr-adevăr, evoluția re
prezentativei masculine a Japoniei și a 
formației feminine Nikibo, care se 
confundă cu naționala feminină a Ja
poniei, a fost urmărită în cele două

MIT SUL MASUO

F

JAPONEZE

I 
i

zile de întreceri de nSî «de amatori ai 
voleiului. Rezultatele sînt cunoscute, 
astfel că acum nu ne mai rămîne de- 
cît să analizăm, în-citeva JÎijduri, cele 
patru partide, să vedem re au adus 
ele nou.

De ia bun început nu ne putem as
cunde bucuria pe care ne-a făcut-o e- 
voluția jucătorilor din reprezentativa 
masculină secundă a țării. Ei au al
cătuit două echipe dc valoare, cîștigînd 
cele două jocuri cu Japonia A. Cu de
osebire a impresionat jocul realizat 
luni. „Sextetul" Plocon, Grigorovici, 
Coste, Cozonici, Timirgazin, Mincev 
s-a comportat la înălțimea încrederii 
ce Ii s-a acordat, cntuziasmînd — deo
potrivă — pc spectatori și pe tehnicie
nii voleiului prezenți în tribunele ve
lodromului Dinamo.

Miercuri, altă echipă a dat replica 
valoroșilor voleibaliști japonezi.' Vic
toria a fost tot de partea noastră, ca 
urmare a unui joc de calitate. Toți ju
cătorii folosiți ca și antrenorul care 
i-a pregătit, prof. Victor Surugiu, me
rită felicitări.

Alcătuită din jucătoare foarte tinere, 
majoritatea eleve. Combinata divizio
nară nu a -găsit modalitatea să con
tracareze acțiunile ofensive ale expe
rimentatelor jucătoare de la Nikibo. 
Avînd în formație șase sportive din 
reprezentativa Japoniei, deținătoarea 
locului H în lume, Nikibo a demonstrat 
in cele două partide disputate la Bucu
rești, ca și in orele de antrenament, un 
foc complet, caracterizat printr-o foar; 
ie mare viteză dc_ execuție, mobilitate 
deosebită-și pregătire fizică bine pusă 
la punct.

Ce clemente noi au arătat japone
zele? Ni Ie spline prof. Eugen Scar- 
lat, linul din antrenorii combinatei di
vizionare: „Jucătoarele au o pregătire 
bună, impresionind prin remarcabila 
lor forță în picioare, ceea ce le dă 
posibilitatea ca la loviturile de atac 
să facă săritura de pe loc, fără elan, 
așa cum se obișnuiește la noi. De a- 
ceea, blocajul advers este de multe ori 
surprins nepregătit. Folosesc un servi
ciu puțin cunoscut în Europa: serviciul 
roată, cu plutire, executat cu mîna în
tinsă. Mingea, lovită cu partea radială 
a miinii, vine plutind și e dificil de 
primit. Jocul de apărare e bine pus la 
punct, ca urmare a exersării la antre
namente a unor exerciții acrobatice. De 
aceea, a impresionat modul in care 
execută plonjoanele în față (aterizarea 
făcindu-se pe piept), precizia in prelua
rea balonului cu două miini. de jos, 
exercițiu pe care l-au exersat mai mult 
de o oră la unui din antrenamente. 
Din punct de vedere tactic, un element 
nou a fost intrarea jucătoarelor din 
zona 1 și 5 concomitent, ca e se poala 
realiza datorită unei viteze de depla
sare foarte bune. Țoate jucătoarele au 
o pregătire foarte bună, dar in mod 
deosebit am remarcat pe Mitsue Ma- 
suo (nr. 5) și Emiko Niyamoto (nr. 3). 
Jucătoarele de la Nikibo mai au însă 
de învățat primirea in degete, orga
nizarea blocajului, iar viteza in exe
cuție suplinește lipsa forței de atac".

M. TUDORAN

In ajutorul jucătorilor ți al maselor de spectatori

Să cunoaștem cît mai bine regulamentul de joc!
Despre caracterul nesportiv și dăunător jocului al unor infracțiuni

In legătură cu uncie măsuri care au fost luate pentru a se pune 
capăt unei serii de neregularîtăți în joc, care frînează dezvoltarea 
unui fotbal tehnic, curgător, de bună calitate, publicăm mai - jos 

un articol documentat semnat de președintele Colegiului central "de arbitri, 
AL. COSTEANU.

Analiza campionatului trecut — în lumina planului de măsuri elabo
rat pentru îmbunătățirea calitativă a .'fotbalului — p scos în evidență, 
pe lingă aspectele pozitive, și lipsurile care frînează dezvoltarea acestui 
popular sport la nivelul condițiilor create. de regimul nostru democrat- 
popular mișcării sportive. Printre altele, s-a constatat că jocul echipelor 
noastre este încărcat cu multe practici și deprinderi, care contravin literei 
și spiritului regulamentului, datorită interpretării, și aplicării, greșite, de-a 
lungul unei lungi perioade de timp, a acestor reguli de joc. Curățirea 
jocului de fotbal de asemenea practici și deprinderi retrograde, nereguia- 
mentare și potrivnice dezvoltării fotbalului a devenit o nbcesitate impe
rioasă. Do altfel, aceeași necesitate se face simțită și în fotbalul mondial, 
dovadă că la cursul de antrenori organizat de U.E.F.A. anul acesta la 
Macolin (Elveția) — unde au participat și doi antrenori romîni — proble
ma a fost viu discutată, cu concluzii pentru curmarea - acțiunilor incorec- 
-R, nesportive, dăunătoare cursivității și dinamismului jofcului, fanteziei 
și inițiativei creatoare.

Federația, prin colegiile centrale de antrenori și arbitri, a ajuns la 
concluzia că manifestările negative în joc au constituit și constituie o 
îrină serioasă in practicarea unui fotbal tehnic, curgător, dinamic, în 
realizarea trăsăturilor caracteristice ale orientării de joc și a calității 
fotbalului. Cele două colegii au constatat că unii jucători recurg des la 
joc obstructionist (Ncacșu-Rapid, Varga, Neamțu), că folosesc mîinile in 
diferite feluri neingăduite de regulament (Jenei), că încalcă cu persistență 
regulile de joc (Caricaș, Motroc — care opresc foarte des mingea cu 
mîinile), că alții se dedau la durități (Cîrnaru, Koszka, A. Vasile), 
la simulări (Cacoveanu), trageri de timp (Mîndru, Uțu, Nedclcu), la pro
teste contra deciziilor arbitrilor (Zaharia, Petru Emil) sau la atitudini 
nesportive față de adversari, coechipieri, arbitri și chiar față de specta
tori. Unele din aceste practici și deprinderi au fost, din păcate, destul de 
frecvente lată, de pildă, oprirea mingii cu o mină sau cu amîndouă, cu 
intenția vădită de a nu o juca, ci de a distruge o acțiune a adversarilor, 
în dauna cursivității, dinamismului si spectaculozității jocului. REGULA
MENTUL, PRIN ARTICOLUL 12, PARTEA I, LITERA I, INTERZICE 
CATEGORIC JUCĂREA MINGII CU MINA. In fotbal, jucătorii — cu 
excepția portarului — nu trebuie''„să aibă mîini", nici pentru a juca min
gea, nici pentru a le folosi în vreun raport oarecare cu adversarul sau 
coechipierul. Este cu totul nesportivă și neregulamentâră jiicarea mingii cu 
mina în scopul creării unui avantaj personal direct, iar IN CAZUL CIND 
BALONUL. ESTE OPRIT CU MINA SAU CU MÎINILE NICI MĂCAR 
PENTRU A I I JUCAT, CI NUMAI PENTRU A DISTRUGE O ACȚIUNE 
TACTICA A ECHIPEI ADVERSE, ATUNCI GESTUL REPREZINTĂ IN 
PLUS Șl O INFRACȚIUNE ÎMPOTRIVA JOCULUI, CONSTITUIE O 
ATITUDINE ANTl-JOC. Jucătorul care, depășit în viteză și tehnică, își 
apucă adversarul de mină sau de tricou și-l trage înapoi, comite nit 
numai infracțiunea prevăzută de art. 12, partea I, litera g, ci și pc accca 
prevăzută de art. 12 în partea a 111-a, litera h, adică folosește un mijloc 
incorect, nesportiv. Pentru asemenea infracțiuni, pe lingă sancțiunea teh
nică (lovitura liberă directă sau penalti), atunci cînd sînt săvîrșite prin 
folosirea unor practici incorecte, dăunătoare jocului, se va aplica și sanc
țiunea disciplinară — un avertisment —, prevăzută de același articol, 
partea a lll-a, litera ni. Acest lucru este valabil și pentru infracțiunile 
prevăzute de art. 12, partea a IlI-a, literele k, I și m, cind se acordă 
lovitură liberă indirectă și avertisment.

Cu alte cuvinte, potrivit regulamentului, ORICE INFRACȚIUNE 
COMISĂ ÎN TIMP CE MINGEA SE AFLA IN JOC, ATRAGE DUPĂ 
SINE, IN MOD OBLIGATORIU, O SANCȚIUNE TEHNICA (lovitură 
liberă directă sau indirectă) — CARE REPREZINTĂ MODALITATEA 
DE REPARARE. A PREJUDICIULUI CAUZAT ECHIPEI LEZATE, DAR 
ȘI O SANCȚIUNE DISCIPLINARA (avertisment sau eliminare), in 
raport cu gravitatea, nesportivitatea sau tendința de frînare a jocului, 

aplică ori de cite ori infracțiunea săvîr.șilă prezintă, 
tehnic, și un aspect de nesportivitate, de incorectitudine 
este îndreptată împotriva jocului. .Eliminarea directă, 
se aplică în caz de comportare violentă, concretizată 
brutalități, sau lovirea adversarului, coechipierului sau 
formă de injurii grosolane. In toate cazurile, elementul

Dar dacă un jucător a fost avertizat pentru incorectitudine și lipsă 
de sportivitate cu ocazia unei infracțiuni și după aceea săvîrșește încă odată 
aceeași infracțiune, ce se întimpiă cu el ? In acest caz, jucătorul respectiv 
este recidivist, iar art. 5. litera d din regulament prevede că „arbitrul 
îl va opri să mai ia parte la joc", adicăȚil va elimiiia. Același liicru îl 
subliniază și art. 12, partea a iV-a, litera e, precum și toate deciziile 
F.I.F.A. în legătură cu această problemă.

In consecință, regulamentul este absolut clar și categoric: un jucător 
o dată avertizat, dacă recidivează el va fi eliminat. Cu privire Ia această 
problemă nu mai încape nici o discuție, iar ingăduințele manifestate de 
unii arbitri, care dau două sau chiar trei avertismente pentru aceeași 
infracțiune, trebuie să dispară cu desăvirșire. Așadar, dacă un jucător 
a fost avertizat o dată pentru că a oprit mingea cu mîinile în scopul de 
a distruge o acțiune tactică și de a frîna jocul în dauna tehnicității, dacă 
a fost avertizat pentru trimiterea mingii în tribune cu intenția de a trage 
de timp, dacă a fost avertizat pentru interpunerea in lafa mingii la exe
cutarea loviturilor libere etc., adică..— în principiu — dacă a fost avertizat 
o dată și mai săvîrșește încă o dată aceeași infracțiune, el va fi elimi
nat. Litera și spiritul regulamentului sînt pătrunse de o asemenea 
sportivitate și principialitate îneît chiar în cazul cînd un jucător din apă
rare, văzînd că portarul său este căzut la pămînt, oprește sau deviază cu 
mîna mingea care se îndreaptă spre poartă, va fi avertizat prima dată, 
iar în caz de recidivă va fi eliminat. Aceasta pe considerentul că chiar 
și în asemenea situații jucarea mingii cu mîna reprezintă un procedeu inco
rect, incompatibil cu principiile jocului de fotbal. Pc de altă parte pcnaltiul 
ce se acordă nu c întotdeauna valorificat. Eliminarea jucătorului încazde 
recidivă și dictarea unui penalii nu reprezintă nimic exagerat, ci este 
aplicarea justă a regulamentului, care prevede acordarea, concomitentă, 
atit a sancțiunii tehnice (penaltiul), cît și a cefei disciplinare (eliminarea).

Colegiile centrale de antrenori și arbitri au elaborat împreună un 
material de îndrumare în ce privește interpretarea și aplicarea regulamen
tului cu privire la 15 infracțiuni de genul celor de mai sus, care au fost 
mai frecvente în campionatul trecut și care nu au fost înlăturate de 
antrenori și nici sancționate de arbitri conform regulamentului. Acest 
material a fost prelucrat atît cu antrenorii din categoria A și B, cît și cu 
arbitrii, în cele două tabere de la Poiana Cîmpina și Poiana Brașov, din 
acest an. De asemenea, ele au fost publicate în presă. Procedînd as-fel, 
cele două colegii nu au făcut decit să repună regulamentul în adevărata sa 
valoare, să facă din el un instrument pentru creșterea calității jocului, 
așa cum ar îi trebuit făcut mai de mult. Nimic nu este nou in aceste ț> 
îndrumări, ci este vorba numai de justa aplicare a regulamentului, in <■ 
litera și spiritul său. }

în confruntările internaționale de pînă acum, echipele noastre au avut 
de suferit din Cauza jocul id’ lor uneori neregulamentar, iar în alte cazuri )
(jocul cu Turcia de la A'-Tara, de pildă) unii jucători au fost avertizați \
tocmai din cauză că uneori recurgeau la mijloace ncrcmlamentare și / 
incorecte (jocul cu mîinile — trasul sau împinsul cu mîinile, hcndsuri \
voluntare etc.). In consecință, echipele noastre s-au văzut în dezavantaj, f
din acest punct de vedere. \

Desigur că toate aceste prevederi regulamentare, care nu s-au aplicat ( 
la noi ani de zile, par pentru unii ca fiind cu totul noi și curioase, iar I 
măsurile luate de federație exagerate. Aceasta însă, nu înseamnă că_ nu k 
trebuie trecut la aplicarea lor. Aici stă și explicația zarvei care s-a făcut, ✓ 
din necunoașterea regulamentului și a deciziilor F.I.F.A. în legătură cu 
eliminarea jucătorilor pentru recidivă în săvîrșirea unor infracțiuni, cum x 
s-a întîmplat la unele jocuri din ultima etapă a campionatului. 1

F'ederația, prin colegiile centrale de antrenori și arbitri este ferm liotărîtă /
să procedeze fără șovăire la aplicarea regulamentului și a deciziilor 1
F.I.F.A. în adevărata si justa lor interpretare, pentru că NUMAI ASTFEL S 
SE POATE ASIGURA DISCIPLINA Șf SPORTIVITATEA NECESARE S
PERFECȚIONĂRII TEHNICII, CURSIVITĂȚII, DINAMISMULUI ȘI \ 
SPORTIVITĂȚII JOCULUI, obligind jucătorii să-și ridice necontenit mă- I 
iestria sportivă. \

©fonosDort

Duminică, o etapă „tare"

7v Avertismentul se
/ .pe lingă aspectul
1 sau iulracți unea
r fără avertisment,
< fie sub formă de
/ arbitrului, fie sub a _____ _ .... _____ _____....._r
> de bază care determină aplicarea acestor sancțiuni este intenția. Atifa 
f timp cit nu există intenție, nu există sancțiune. Sarcina de a constata exîs- 
A tența intenției revine exclusiv arbitrului.
\ între sancțiunile tehnice și cele disciplinare nu există incompatibili-
S tate, ci — dimpotrivă — ele se completează unele pe altele, unele condu- 
( cind la repararea prejudiciului (cele tehnice), iar celelalte la asigurarea 
/ corectitudinii, sportivității, continuității, dinamismului și spectaculozității 
l jocului (cele disciplinare).

★

N. R. - Desigur-, regulamentul de joe tagiătleșie foarte bine abaterile 
. fotbaliștilor, îndrumîndu-i spre o comport re co . setă, sportiva, pentru rea

lizarea unui fotbal de calitate. Sîntem de acovd ca sancțiunile tehnice și 
disciplinare trebuie aplicate în. litera și «spiritul regula meniul ui, cu atit 
mai mult cu cit e vorba de a crea condiții pentru atingerea obiectivului 
nr. i al fotbalului nostru ; îmbunătățirea sa. Arbitrii au tarii o sarcină 
de mare răspundere. Ei trebuie să dea dovadă de fermitate și consecvență 
în aplicarea regulilor de joc și, în același timp, s» *e orienteze eu matu
ritate, apreciind exact gravitatea și repercustaniie asupra jocului a fie
cărei infracțiuni în parte (nu așa cum s-a tatîmplal duminică £n cazul 
lui Zavoda II).

Măsurile însă nu trebuie să se oprească aici. Federația^ cluburile și 
asociațiile sportive, antrenorii lor, trebuie să intensifice munca de educație 
comunistă cu sportivii, să contribuie din toate puterile Ia ridicarea conști
inței lor socialiste, pentru că aceasta este baza de Ia caro se poate ajunge 
cel mai sigur la înlăturarea lipsurilor, la lichidarea o «iată pentru totdeauna 
a manifestărilor retrograde, a jocului incorect, dur, obstructionist, care 
strică frumusețea și calitatea fotbalului.

Concursurile Pronosport sînt tot 
mai interesante, de la duminică la 
duminică.

Pe linia atractivității crescînde se. 
situează, fără îndoială și programul 
concursului Pronosport nr. 38, etapa 
din 17 septembrie a.c. Șase meciuri 
din categoria A și șase din categoria 
B alcătuiesc, desigur, o interesantă 
problemă de dezlegat pentru parti- 
cipanții la acest concurs.

Ambele campionate — atit al cate
goriei A, cît și al categoriei B — au 
început „tare", cu unele rezultate cu 
totul și cu totul surprinzătoare. Ca 
atare, lupta se anunță — în continuare 
— foarte deschisă; ceea ce înseamnă 
că se cere o atenție deosebită în com
pletarea buletinelor pentru etapa din 
17 septembrie, etapă care se situează 
printre cele de mare atracție.

In concluzie, o etapă pasionantă la 
care este indicat să se joace , in co
lectiv și, mai ales, scheme cît mal 
mari, pentru a se putea „prinde-1 sur
prizele.

PRONOEXPRES
La tragerea l’ronoexpres din seară 

zilei de 13 septembrie 1901. au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

44 26 28 40 29 19
Numere de rezervă 11 10.
Fond dc premii uOO.OftB lei.
Tragerea următoare va avea Ioc 

miercuri 20 septembrie în București, 
grădina din cal. Victoriei 117, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono-



(Urinarei dfn pag. 1)

; A început Dinamoviada de tir

tfu a reduce diferența. In cele din 
urtnă el a reușit s-o reducă doar la 18 
secunde, datorita în special eforturilor 
depuse de componenții echipei noastre 
reprezentative. Astfel „tricoul galben" 
a rămas in posesia unui ciclist romîn, 
Gabriel Moiceanu. A trebuit însă să 
cedăm — să sperăm că numai tempo
rar— șefia in clasamentul pe echipe 
alergătorilor danezi.

Iată clasamentul individual al eta
pei Brașov—Sibiu : 1. Jorgensen (Da
nemarca) a parcurs 144 de km. în 
3 h 27:56 (medie orară 41,400 km) ; 
2. Gh. Calicișcă (Dinamo) același 
timp: 3. C. Dumitrescu (FI. roșie) 3 h 
27:57; 4. Petersen (Danemarca) 3 h 

i 28:14: 5. Hofman (R.D.G.); 6. Dobrescu 
(Voința); 7. Kelerman (R.D.G.) ; 8. 
'Ariton (Voința) ; 9. C. Moiceanu (FI. 

i roșie); 10. Gh. Neagoe (C.C.A.) —• 
‘toți același timp cu Petersen.

DEVA 13 (prin telefon de la trimi
sul nostru).— Cu o zi în urmă, la în
cheierea etapei a IlI-a, arbitrii consem
nau schimbarea liderului în clasament 
general pe echipe : formația Danemarcei 
depășise selecționata țării noastre. 
Motiv de amărăciune pentru noi toți 
cei care urmărind caravana alergăto
rilor, căutăm întotdeauna pe cicliștii 
care poartă tricourile albastre des
chis și cu dunga tricoloră pe piept. 

►Ei însă, reprezentanții țării noastre, 
erau optimiști. Astăzi dimineață la 

j Sibiu, în clipa în care se dădea star- 
> tul in cea de a IV-a etapă citeam 
I pe fețele lor hotărîrea de a lupta din

O evadare de 100 km ! Aceasta este isprava celor trei rutieri din imaginea 
noastră (Gh. Văsii, P. Gane, C. Baciu) care in etapa a IlI-a au făcut „zile 
grele" plutonului Foto : • B. Ciobanu

FOTBAL PE GLOB
IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI" LA FOTBAL

' Marți, in meci retur, Glasgow Ran- 
jgers a întrecut cu 3—2 pe Monaco, 
calificîndu-se pentru turul următor. A- 
seară s-au disputat noi întîlniri. La 
Praga, campioana R. S. Cehoslovace, 

iDukla, a întrecut la limită 2—1 (0—1) 
pe Ț.D.N.A., calificîndu-se pentru turul 
următor. In primu1 meci, disputat la 
Varșovia, Gornik Zabrze, campioana 
R.P. Polone, a întrecut cu 4—2 (3—0) 
pe Tottenham Londra.

IN DERBIUL SOFIOT: TONA. — 
LOKOMOTIV 5—1

Faptul că două meciuri din etapa a 
IlI-a a campionatului bulgar nu s-au 
disputat încă (Ț.D.N.A. — Slavia și 
Levski — Beroe) face ca deocamdată 
clasamentul să nu aibă încă o confi
gurație stabilă. Oricum Însă pentru 
primele locuri se dă o luptă strînsă 
între Ț.D.N.A., Dunav, Minior și Be 
roe care în această ordine dețin pri
mele locuri ale clasamentului cu cile 
5 puncte fiecare. Iată acum rezulta
tele ultimelor două etape: etapa a 
lll-a: Lokomotiv Plovdiv — Dunav 
1-1, Marek — Lokomotiv Sofia 3-1, 

-Spartak Pleven — Spartak Plovdiv 1-0, 
Botev — Spartak Varna 3-1, Ciorno 
More •— Minior 0-0; etapa a IV-a: 
Ț.D.N.A, — Lokomotiv Sofia 5-1, Sla
via — Levski 3-3, Spartak Plovdiv — 
Botev 4-4, Dunav — Marek 1-0, Ciorno 
More — Lokomotiv Plovdiv 2-1, Be
roe — Spartak Pleven 2-0, Minior — 
Spartak Varna 0-0.

CAMPIONATUL ITALIAN

Cea de a treia etapă a campionatu
lui Italiei s-a soldat, în general.1 cu 
rezultate normale. Doar Juventus, cam
pioana țarii, pășește cu încetinitorul. 

toate puterile pentru recucerirea pri
mului loc în clasamentul pe echipe.

Porniți pe ruta Sibiu—Hunedoara 
—Deva alergătorii au fost întîmpinați 
de un vînt puternic din față. Din goana 
mașinii urmărim pe alergătorii ro- 
mîni. Ei plasează imediat un atac. 
Din pluton se desprind. Cosma, G. 
Moiceanu; C. Melcioc (FI. roșie), și 
Fl. Cristescu (Dinamo) care au sesi
zat faptul că un alergător danez a 
spart și că trei coechipieri de-ai săi 
au rămas să-l ajuțe. Fugarii au la un 
moment dat 30 sec. avans, dar cicliș
tii danezi, veniți puternic din urtnă, 
trag plutonul după ei și după 20 de 
kilometri de la plbcare tentativa este 
anihilată. Punctul de cățărare de ia 
Săcel este trețsut primul de FI. Cris
tescu și nu mult după aceea la |<m. 
41 are loc acțiunea principală a acestei 
etape. Aci, purtătorul „tricoului gal
ben", G. Moiceanu, precum și Gh. 
RădulesCu, W. Ziegler și L. Zanoni 
organizează o evadare. Ei sînt imediat 
secondați de Ritter (Danemarca) și de 
Grunzig și Schober, ambii din forma
ția R. D. Germane. ,Cind cei 7 aler
gători aveau lin avans de 100 m față 
de pluton se mai rup Cosma. Hof
man (R.D.G.) și C. Moiceanu (FI. ro
șie). Acum micul pluton al fugarilor 
este alcătuit din 10 alergători. Cu cit 
se distanțează mai mult de restul ci
cliștilor, unde se află majoritatea com- 
ponenților echipei Danemarcei, cu atît 
locul I pe echipe este mai aproape. 
Vîntul bate puternic, în rafale din 
față, dar cei 10 pedalează cu energie. 
Diferența crește mereu spre bucuria 

fiind printre puținele echipe care n-au 
realizat încă nici o victorie. Echipa din 
Torino a terminat duminică la egali
tate (2-2) cu Lecco. Nici una dintre 
cele 18 formații din liga întîi nu a 
acumulat punctajul maxim. Trei echipe 
(Milan, Fiorentina și Sampdoria) nu 
au primit încă nici un gol, ele aflin- 
du-se în această ordine pe primele 
locuri ale clasamentului cu cite 5 p. 
Alte rezultate din etapa a IIFa : Bo
logna — Fiorentina 0-3, Internazio- 
nale — Torino 0-0, Lanerosi — Cata
nia 3-0, Palermo — Milan 0-0, Samp
doria — Roma 1-0, Spăl — Atalanta 
0-1, Udinese — Padova 1-0, Venezia —

F
Sa

ÎNTREGUL popor sovietic îatimpină 
în aceste zile cu importante succese în 
muncă cel de al XXII-Iea Congres al 
P.C.U.S. Sportivii n-au rămas nici ei în 
afara insuflețitei întreceri în muncă care 
se desfășoară în U.R.S.S. Lucrătorii de 
la uzina de automobile din Moscova, de 
pildă, și-au depășit angajamentele luate 
în cinstea Congresului : 6 noi maestri 
ai sportului, sute de sportivi clasificați, 
instructori obștești si arbitri.

• SESIUNEA ordinară a Federației in
ternaționale a sportului universitar 
(F.I.S.U.). desfășurat^ recent la Sofia, a 
stabilit ca viitoarea ediție a Universia
dei de vară să aibă loc în anul 1953 în 
Brazilia. Delegația braziliană a anunțat 
F.I.S.U. că va veni în ajutorul deplasă
rii sportivilor europeni în Brazilia prin 
punerea la dispoziția lor a două pache
boturi. cit privește Jocurile Mondiale 
Universitare de iarnă, a rămas stabilit 
ca ele să aibă loc anul vi’tor în sta
țiunea d<= sporturi elvețiană Willars-sur- 
Oilon. între 6—12 martie.

© FOTBALUL italian dețin-e un ,.record’ 
de neinvidiat. In echipele profeff.onxste 
italiene activează nu mai puțin de 55 
fotba-’rtj streini, printre care 14 argen-

miilor de spectatori. Arbitrii anunță un 
timp mereu mai mare: 1 minut: 3 
minute: 5 minute. La Sebeș și'la Hu
nedoara sprinturile sînt cîștigate de 
danezul Ritter. La ieșirea din acest 
mare centru muncitoresc cei 10 fugari 
au un avans de 6 'minute. Aci sparge 
alergătorul Schober (R.D.G.) și an
trenorul echipei noastre, Nicolae Voicu 
nu ezită să-l ajute dîndu-i o roată. 
Cu toate acestea ciclistul german va 
pierde 4 minute. Pe străzile orașului 
Deva L. Zanoni se detașează și cî.ș- 
tigă etapa cu un' avans de 3 secunde 
față de ceilalți colegi de evadare. 
Clasamentul etapei: L L. Zanoni (Di
namo) 31144:31 ; 2. G. Moiceanu 
(R.P.R.) 31144:34; 3. Rițter (Dane
marca) 3h44:36 ; 4. Grunzig (R.D.G.); 
5. Gh. Rădulescu (R.P.R.) : 6. Ziegler 
(R.P.R.) ; 7. 1. Cosma (R.P.R.) “ 8. 
Hofman (R.D.G.) ; 9.' C. Moiceaniî 
(FI. roșie) — toti același timp cu Rit
ter; 10. Schober (R.D.G.) 3h48:43; 
11. Ampler (R.D.G.) 3h5I:58 — o 
dată cu Ampler a sosit întregul plu
ton. Pe echipe etapa â fost cîștîgată" 
de formația țării noastre.

După patru etape clasamentul gene
ral individual arată astfel : 1. G. Moi
ceanu (R.P.R.) 131156:35; 2. Gh. Ră
dulescu (R.P.R.) I3h57:34; 3. L. Za-, 
noni (Dinamo) 13h57:56 ; 4. Hofman 
(R.D.G.) 13h58:04; 5. Ritter (Dane
marca) 131158:25: 6. C. Moiceanu
(FI. roșie) 13h58:35 ; 7. Grunzig 
(R.D.G.) 131158:41 ; 8. W. Ziegler
(R.P.R.) 13h58:41 ; 9. 1. Cosma
.(R.P.R.) 13h58:41; 10. Schober (R.D.G.) 
141102:48. Pe echipe conduce selec

ționata țării noastre urmată de echipa 
R.D. Germane la 4:07, și de echipa 
Danemarcei la 14:15.

Astăzi se va face transbordarea de 
la Deva la Caransebeș de unde tot 
azi se va da startul în etapa Caran
sebeș—Timișoara.

Turneul de șah 
de Ia Bled

In turneul internațional de șah de 
la Bled s-au consumat șase runde. 
Patru mari maeștri internaționali 
Tal, Petrosian (U.R.S.S.), Fischer 
(S.U.A.) și Najdorf (Argentina) au 
acumulat pînă acum cele mai multe 
puncte: 4*/2 fiecare. De remarcat re
venirea în ultimele trei runde a fostu
lui campion al lumii Mihail Tal. 
In clasament ei sînt urmați de Xe
res (U.R.S.S.), Gligorici (Iugoslavia) 
și Trifunovici (Iugoslavia) cu cite 4 
puncte fiecare. Olaffson (Islanda) cîș- 
tigătorul recentului turneu de la Ma- 
rianske Lazne, nu a obținut nici o 
victorie in cele sase runde.

IDHE IFIE PUSTIE IL IE I0HE ATILETIISM
• La Helsinki a avut loc întîlnirea 

internațională de atletism dintre echi
pele de juniori ale Finlandei și R.P. 
Polone. Tinerii atleți polonezi au ter
minat învingători cu scorul de 106- 
38 puncte.

• La Budapesta au avut loc cam
pionatele de atletism ale R.P. Ungare. 
Prima zi de concurs a fost marcată 
de o serie de performanța de valoare. 
Tn proba de 5000 m, fostul recordman 
mondial Sandor Iharos a realizat 
timpul de 13:51,8, iar în proba femi
nină de aruncarea discului, Kontzek 
a înregistrat performanța de 53,85 m 
(nou record al R.P. Ungare). In mod 
surprinzător, Nagy a ciștigat proba de

tinieoi. 7 brazilieni. 5 uruguaieni, 5 da
nezi, 3 englezi, 3 fotbaliști din R.P.F. 
Iugoslavia, 2 portughezi, 2 spanioli etc.

• PENTRU ziua de 15 octombrie este 
prevăzută pe stadionul olimpic din Roma 
o mare reuniune internațională de at
letism cu participarea a numeroși atleți 
de valoare din mai multe țări ale lumii. 
Printre protagoniști se află și record
manul mondial al săriturii în înălțime, 
sovieticul Valerii Brumei, care a decla
rat că va concura cu plăcere pe stadio
nul unde a cucerit medalia olimpică de 
argint.

RECENT. în cadrul campionatelor 
de atletUm ale R.S F.S.R.. atletul Mihail 
Lavrov a stabilit ce! mai bun rez -’tat 
al tuturor timpurilor în proba de 50 
km marș : 4h 00:49,8.

© LA 18 septembrie va începe la 
Emmen. în Olanda, campionatul mon
dial feminin de sah pe echipe. Pentru 
titlul suprem se vor întrece la această 
ediție 20 dintre cele mai puternice echipe 
ale Europei. Asiei si Americii. Din re
prezentativa U.R.S.S. fac oarte Valen
tina Borisenko. Kira Zvorîkina și Nona 
Gaprindașvili. Specialiștii consideră că

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). — 
| Pe poligonul Dozsa din capitala R.P. 

Ungare au început marți întrecerile 
Dinamoviadei de tir. Concursul s-a des
chis cu proba de armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat seniori și se
nioare.

Iată rezultatele: Individual seniori:
1. Crebs (Dozsa Budapesta) 593 p;
2, Holup (Dozsa) 592 p; 3. Berenv 
(Dpzșa) 590 p ... 9. M. Lazăr 583 p ... 
11. V. Panțuyu 581 p; 12. M. Rusescu 
581 p; 13. M. Ferecatii 580 p... 26.
1. Văcaru 572 p. Pe echipe: 1. Dozsa 
Budapesta 2360 p; 2. Ruda Hvezda 
Praga 2330 p; 3. Dinamo București 
2325, p. Individual senioare: 1, Sm;v 
gon (Gwardia Varșovia) 587 p;,2. Au
relia Cpșnia ; 586 p; 3, .Stavobșka 
(Cwardia) 585 .p; 4. Ja.queline Z^<>- 
npvschj 583 p; 5. Teodora Mae o78 
p... 13 Rodica Dumitrescu 568 p. Pe 
echipe : 1 ” Dihamo București 1747’ p;
2. Gwardia Varșovia 1745 p; 3. Dozsa 
Budapesta 1730 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare : 1, Margar 
reța Kuhn (Dozsa) 836 p; 2. Ilodody 
(Dozsa) 832 p; 3/Stavobska (GWar-

F. C. Austria 
la București

Primul meci al echipei noastre cam
pioane, C.C.A., în Cupa Campionilor 
Europeni va avea loc, cum se știe, 
la 21 septembrie la București, iar re
turul o săptămînă mai tîrziu la Viena. 
Echipa vieneză și-a anunțat sosirea la 
București pentru data de 18 septem
brie. Ambele echipe au înaintat la 
U.E.F.A , conform regulamentului, lista 
jucătorilor pentru aceste două jocuri. 
De asemenea, au fost delegați arbitrii: 
la București vor conduce C. Zecevici. 
J. Vlaici și T. Ivanovschi, iar la Viena 
B. Țeșanici, R. Petrovici și A. Skorici, 
toți șase din R.P.F. Iugoslavia.

Biletele pentru jocul de la București 
se pun în vînzare azi la casele obișnuite.

Hotăriri adoptate de Congresul 
Federației Internationale de volei
— Reprezentantul R.P. Rom inc ales vicepreședinte dl federației—

MARSILIA (Agerpres). — Au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al 8-lea con
gres al Federației Internaționale de 
volei. In calitate de președinte al 
acestui for a fost reales Paul Lib.iud 
(Franța), iar în funcția de secretar 
Henri Aujard (Franța). Secretarul tre
zorier este Berzachi (R. P. Bulgaria). 
Ca vicepreședinți au fost aleși Savin 
(U.R.S.S.), Turbuțiu (R. P. Romină), 
Imataka (Japonia), Brzosko (R. P. 
Polonă), Vevoda (R. S. Cehoslovacă), 
Wilson (S. U. A.), Sherman (Brazi
lia) și Pionozzi (Italia).

In cadrul lucrărilor au fost aduse 

aruncarea greutății cu 17,93 m, înaintea 
lui Varju (16.95). Alte rezultate : 100 
m garduri : Retezar 14,7 sec ; prăjină: 
Miskey 4.30 m ; suliță (m) : Krasznay 
72,30 m.

• Meciul internațional de atletism 
dintre echipele R.P. Polone și An
gliei a luat sfîrșit cu o dublă victorie 
a gazdelor : la masculin scorul a fost 
de 106-105, iar la feminin de 56-50 
puncte. Citeva din rezultatele înre
gistrate : masculin 100 m plat : Jones 
(Anglia) 10,4 sec ; Foik (R.P. Polonă) 
s-a clasat pe locul doi cu 10.7 sec ; 
5.000 m plat : Zimny (R.P. Polonă) 
13:54.2 ; 1.500 m : Simpson (Anglia) 
3:44.5 ; Baran (R.P. Polonă) a sosit al 

oele mai mari șanse la primexe locuri 
le au echipele U.R.S.S., Romîniei și Iu
goslaviei. După cum se știe, prima edi
ție a acestei competiții desfășurată in 
1957 a fost cîștîgată de echipa U.R.S.S., 
urmată de selecționata R. P -Romîne.

® DEȘI e suficient timp pînă U inau
gurarea celei de a doua ediții a „Cupei 
Europei** intcrțărl la fotbal, se poate 
spune de pe acum că această competi
ție cunoaște un mare interes pc conti
nentul nostru. Argumentul cel mai 
elocvent în acest sens îl constituie nu
mărul de tari înscris pînă în prezent — 
22 : Uniunea Sovietică, Austria. Belgia, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. Da
nemarca. R. D. Germană. Franța. Grecia, 
R P. Ungară. Islanda. Irlanda. Italia. 
Luxemburg, Norvegia. R. P. Polonă. 
Portugalia. R. P. ROMINA, Spania. El
veția. Turcia si R. P. F. Iugoslavia.

•5 FEDERAȚIA internațională a spor
tului universitar si-a mărit recent rîn- 
dur'ile cu încă 5 membri. Este vor'u- de 
organizat’i’e sportive studențești din 
R. P Albania, Cuba, Tunisia, Irlanda si 
Suedia, primite ca noi membre ale 
F.I.S.U.. cu prilejui sesiunii de Ia Sofia 
a acestui f^-.

dia) 830 p; 4. Aurelia Cosma 828 p (la 
poziția culcat a realizat 299 p)... 8. 
Rodica Dumitrescu 810 p; 9. Jaqueline 
Zvonevschi 807 p;... 11. Teodora Nae 
801 p. Pe echipe: 1. Dozsa 2483 p; 2. 
Gwardia 2467 p: 3 Dinamo București 
2434 p. Pistol viteză: 1. 1. Tripșa 584 
p: 2. Dopșa (Dosza) 583 p; 3. Kuhn 
(Dozsâ) 581 p.. 5. Șt. Petrescu 580 
p... 8. G. Magiar 575 p (cu o siluetă 
afară)... 18. P Mocuță 558 p (cu o 
siluetă afară). Cu excepția lui Tripșa 
comportarea pistolarilor a fost necores
punzătoare. Pe echipe: 1. Dozsa 2345 
p; 2. Dinamo București 2297 p; 3. Ruda 
Hvezda 2258p.

Turneul internaț.onal de volei
, de la Praga

FRAGA 1’3 (jiifiri telefon). — Turneul 
1 interna0.ohhl de velei a continuat cu tur
neele finale'; masculine (pentru locuri'* 
1—4 și ,5— 8), și jocurile feminine din 
etaba a’ fV-a

i Tată rezultateleFEMININ : Japonia — 
j R.D. Germană ,3—0 (2-6,7). R.P, Bul^atia— 

R.S. Cehoslovacă (B) 3-0 '5.9.10). R.S. 
Cehoslovacă (A) - R.P. Polonă 3—0
(7,6,7). Japonia — R.S. Cehoslovacă (B) 
3-0 (3,2,6). R.S. Cehoslovacă (A) - R.D. 
Germană 3-0 (6.6,9). R.P. Polonă - R.P. 
Bulgaria 3-2 (12-15, 12-15. 15-10. 15-8,

I 15—8). în clasament conduce neînvins* 
și fără a pierde vreun set echina ■ 
poniei. Meciul cu R.S. Cehoslovacă (A), 
de asemenea neînvinsă, va desemna e- 
cbina cîsti^ătoare.

MASCULIN : Ultimele rezultate din se
rii : U.R.S.S. - R.P.U. 3-1 (15-13. 14—16,
15— 6. 15—11). R.P. Bulgaria — Japonia
3-1 (15-12. 15-13. ?—15, 15-13). R.P. Po
lonă - R.S. Cehoslovacă (A) 3-2 (15-9, 
9-15. 14-16, 15-8. 15-12) ! în turneul fi
nal pentru locurile 1—4 participă echi
pele : U.R.S.S.. R.P.U.. R.P.P.. ILS.C. (A). 
Rezultate : U.R.S.S. - R.P.P. 3-2 (15-10,
16- 18. 15-12. 9-15. 15-3). R.S.C. (A) -
R.P.U 3-1 (15-8. 8-15, 15-7. 15-7). Pentru 
locurile 5—8 candidează echipele : R.S.C. 
(B). R P.R., R.P.B. si Japonia. Rezul
tate : R.P. Romînă — Japonia 3—1 '12— 
15. 15-5, 15-6, 15-4). R.S.C. (B) - R.P.B. 
3-2 (11-15. 15-13, 12-15. 20-18. 15-13),
R. P. Romînă R. P. Bulgaria 3—0 (9, 
12, 6).

Rezultatele înregistrate în serii con
tează si pentru turneele finale, astfel ca 
R.P. Romînă nu va mai îhtîlni echipa 
secundă a R.S. Cehoslovace, pe care a 
îrfvins-o in serii cu 3—1.

numeroase modificări regulilor de joc. 
In ceea ce privește înlocuirea de ju
cători, noul regulament precizează că 
în cursul unui set se pot face 6 schim
bări de jucători. Schimbările trebuie 
efectuate imediat Echipa care pu. 
operează schimbul imediat este pe: 
lizată cu un „time-out“. Dacă echipa 
respectivă nu mai are dreptul ia 
„time-oul" ea este penalizată cu 1 
punct sau pierderea serviciului.

S-a stabilit ca viitorul consiliu de 
administrație al Federației Internațio
nale de voleibal să aibă loc în anul 
1962 la Moscova, iar următorul con
gres în 1964 la Tokio.

doilea cu 3:45,2 ; prăjină : Granow- 
ski (R.P. Polonă) 4,30 m ; lungime : 
Schmidt (R.P. Polonă) 7.49 m ; suliță: 
Sidlo (R.P. Polonă) 77,57 m ; greutate: 
Rowe (Anglia) 18.31 m ; 200 m : Jones 
(Anglia) 21.7 sec ; 800 m plat : Kil- 
ford (Anglia) 1:47,9 ; triplu salt : 
Malcherczyk (R.P. Polonă) 16.14 ; cio
can ; Cieply (R>P. Polonă) 62,95 m : 
disc : Piatkowski (R.P. Polonă) 57,57 
m ; înălțime : Czernik (R.P. Polonă) 
2,04 m ; feminin : 200 m : Gervin
(R.P. Polonă) 24.G sec ; 80 m garduri: 
Ciepla (R.P. Polonă) 10,8 sec ; înălți
me : Shirley (Anglia) 1,67 m ; suliță: 
Tubek (R.P. Polonă) 47,97 m.

• Pe stadionul „Colombes" din 
Paris s-a desfășurat meciul triunghiu
lar internațional de atletism dintre 
echipele selecționate masculine ale 
Franței, Norvegiei și Iugoslaviei. Echi
pa franceză a întrecut cu scorul de 
123-87 puncte echipa Iugoslaviei și 
cu 123-39 pe cea a Norvegiei. Echipa 
Iugoslaviei a învins cu 108-102 echipa 
Norvegiei. Atletul francez Eric Bat
tista a stabilit un nou record al țării 
sale în proba de triplu salt cu 16.06 
m. Alte rezultate înregistrate : 100
m : Delecour (Franța) 10.8 sec ; 5.000 
m : Bernard (Franța) 14:12.2 ; 400 m: 
Kovaci (Iugoslavia) 48.1 sec ; înăl
țime : Bugarreau (Franța) 2,01 m ; 
ciocan : Strandli (Norvegia) 61,65 m; 
200 m plat : Bunaes (Norvegia) 21.0 ; 
400 m garduri : Gulbrandson (Nor
vegia) 52,1 sec ; lungime : Berthelsen 
(Norvegia) 7,47 m ; prăjină : Novik 
(Norvegia) 4.40 m ; 1500 m : Jazy 
(Franța) 3:52,8 : 10.000 m plat : Bo
gey (Franța) 29:09,0 ; suliță : Maquet 
(Franța) 79,34 m.

Paralel cu această întîlnire s-a dis
putat meciul feminin dintre echipele 
Iugoslaviei și Norvegiei încheiat cu 
scorul de în favoarea primei
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