
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ ! După prima 2j a Balcaniadei Ia atletism

învingători în 4 probe, 
sportivii romîni conduc 

în cele două clasamente
BELGRAD 15 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Intr-un cadru festiv au început astăzi 

pe stadionul Armatei Populare din ca- 
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_________________________________________________________________________ ț atletism.
Prima probă a coincis cu o frumoasă 

w « -fvictorie a culorilor nostre. In cursa

PE PERONUL CARII DE NORD, LA SOSIREA ÎNVINGĂTORILOR... XSVF5S
t cucerind astlel pentru prima data ti- 
I tlul balcanic la această probă. FLO- 
rRICA GRECESCU a ciștigat cu un 
Itimp de 2:08,7 — nou record balcanic. 

Au urmat-o: 2. Tvetana

(R.P.B.) 2:11,4; 3. Milika 
(R.P.F.l.) 2:11,7 — nou record; 
Kipra Danailova (R.P.B.) 2:12,8: 
Marilis Cuțtii (R.P.R.) 2:13,0; Anka 
Slamnik (R.P.F.L) 2:15,2. In schimb, 
proba de 800 m bărbați a scăpat cuplu

lui Vamoș-Mihaly „printre degete". Re
prezentanții noștri au comis 

de a nu
* alergării 
♦înainte 
X Kocak a 
î putut fi ajuns pînă la sosire. Rezultate 
^tehnice: 1. E. KOCAK (Turcia) 1:51,2; 
|2. Z. Vamoș (R.P.R.) 1:51,3; 3. Șt.
4 Jngolic 
5. Spasov (R.P.B.) 
6. Panaiotidis (Grecia) 1:52,8.

Organ al Uniunii de

Jucătorii de tenis de masă de la C.
în Gara 
zărit și 
jucători 
in frun-

In animația care domnește 
de Nord, joi seara putea fi 
un grup mare și compact de 
și jucătoare de tenis de masă 
t. cu campioanele mondiale Maria A-

' le-xandru și Geta Pitică, numeroși iu
bitori ai acestui sport. Iar cind s-a 
anunțat intrarea pe linia a șaptea a 
trenului accelerat din direcția Man
galia — Constanța, întregul grup s-a 
îndreptat spre peron. Motivul? Soseau 
de la Leipzig membrii echipei de te
nis de masă C.S.M. Cluj, proaspăta 
câștigătoare a primei ediții a „Cupei 
campionilor europeni". Intr-adevăr, 
negăsind bilete la cursele obișnuite 
aeriene de pasageri, jucătorii de tenis 
de masă clujeni au venit pînă la Con
stanța cu un avion care aducea la o-

Ieri la prinz, membrii echipei de 
tenis de masă C.S.M. Cluj, ciști- 
gătoarea primei ediții a „Cupei 
campionilor europeni" au fost pri
miți de tov. A. Duma, președintele 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport. 
Cu acest prilej, tov. A. Duma a 
transmis felicitări pentru frumosul 
succes obținut și a inminat spor
tivului Adalbert Rethi carnetul și 
insigna de maestru al sportului.

R.D.G., izr apoi au 
cu trenul pînă la

bucuroși", ne-a de-

dihnă turiști din 
continuat drumul 
București.

„Sintem foarte
la sosire conducătorul delega

ției, tov. Petre Jurcă, „că echipa noastră 
C.S.M. Cluj, prima formație provin
cială, a cucerit ediția inaugurală a im
portantei competiții „Cupa campioni
lor europeni". Am fost primiți cu 
multă căldură, iar publicul, obiectiv 
și cunoscător, a răsplătit cu aplauze 
evoluția și succesul sportivilor romîni. 
Negulescu, Cobirzan și Rethi au lup
tat cu dîrzenie

Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna

S. M. Cluj, ciștigăiorii primei ediții a „C.C.E.” au sosit ieri in Capitală

l.a sosirea in Gaia de Nord, mecanicul locomotivei trenului accelerat 804, 
Stan Duță, afllitd că in trenul pe care l-a condus se află și proaspeții învingă
tori de la Leipzig, a ținut să-i felicite personal. Foto: Th. Itoibu

„Sint satisfăcut", a intervenit an
trenorul emerit Farkaș Paneth, „de
oarece băieții mei au ciștigat acest 
prețios titlu de învingători în „Cupa 
campionilor europeni". Toți jucătorii 
au muncit mult în timpul pregătirii 
și performanța realizată ne indeamnă 
să ne antrenăm și mai intens. Per
sonal sint mulțumit că am reușit să 
ne îndeplinim angajamentul luat și 
să răspundem astfel minunatelor con
diții de pregătire pe care ni le creează 
necontenit partidul și guvernul. In 
ceea ce privește pe sportivii de la Lo
komotiv, sint jucători compleți, buni 
luptători, dar Negulescu, Cobirzan și 
Rethi au fost mai dinamici, au avut 
mai mult inițiativa și au folosit lovi
turi cu efecte diferite, lucru care a 
incomodat vădit pe Lemke, John și 
Viebig".

MilNE ÎN CATEGORIA A LA FOTBAL
întrecerea echipelor de categoria A 

continuă mîine cu etapa a V-a. in 
București sint programate două me
ciuri pe stadionul

Ora 14,30: 
Știința Cluj.

Ora 16.15 :
In țară au

Ploiești: Petrolul — U.T.A.; Tirgoviște: 
Metalul — C.C.A.; Timișoara: Știința 
— St. roșu; Pitești: Dinamo — Dinamo 
Bacău; Petroșani: Jiul — Rapid.

„23 August'4: 
Dinamo București

8. c.c.a,
9. Metalul

10. Jiul
11. Știința Cluj
12. Dinamo Pitești
13. Dinamo Bacău
14. U.T.A.
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Progresul — Minerul, 
loc următoarele partide:

CLASAMENTUL 
CATEGORIEI A

1. Progresul 4 4 0 0 11: 1 8
2. Petrolul 4 4 0 0 15: 5 8
3. Dinamo Buc. 4 4 0 0 8: 4 8
4. Știința Timișoara 4 2 11 2: 1 5
5. St. roșu 4 2 1 1 10: 7 5
6. Minerul 4 2 0 2 4: 6 4
7. Rapid 4 112 6: 5 3

Isaeva
Ra jkov 

' 4.
5.

greșeala 
impune un ritm mai susținut 
(56,3 la 400 ni). Cu 200 m 

de sosire alergătorul turc 
atacat puternic și nu a mai

Mihaly (R.P.R.) 1:51,5;
(R.P.F.I.) 1:52,2;
1:52,6 ;

Deși nu a avut un start prea bun, 
ELOD K1NCSES a „prins" un finiș 
excepțional pe ultimii 20 metri ai

cursei de 100 m bărbați, obținind o 
foarte frumoasă victorie cu timpul de 
10,6 sec, cel mai bun. rezultat înregis
trat de sprinterii noștri în ultimii ani. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 2. 
Volov (R.P.B.) 10,6: 3. Georgopoulos 
(Grecia) 10,7; 4. Mikulec (R.P.F.L) 
10,8; 5. Komitidis (Grecia) 10,9; 6. 
Stamatescu (R.P.R.) 10.9 Proba de 
100 m femei a fost dominată de aler- 

care au ocupat 
A ciștigat OLGA 
urmată de Nada 
Petrescu (R.P.R )

4. Snejana Kerkova (R.P.B.)
5. Dojana lorgova (R.P.B.) 

12,4; 6. Gabriela Luță (R.P.R.) 12,6.
O dublă satisfacție ne-au adus sări

torii noștri la înălțime. Deși încă ne
complet restabilit, CORNEL PORUMB 
a ciștigat cu 2,01 m (a trecut toate 
înălțimile din prima încercare), înain
tea lui: 2. C. Dumitrescu (R.P.R.) 
1,98; 3. Majtan (R.P.F.l.) 1,98 ni; 
4. Iordanov (R.P.B.) 1,98 m: 5. Sei- 
zov (R.P.B.) 1,95 m; 6. Marsclos
(Grecia) 1,90 m. Aruncarea discului 
femei a adus OLIMPIEI CATARAMA 
prima ei mare victorie internațională. 
Tînăra noastră sportivă a ciștigat cu 
49,99 m. Pe locurile următoare: 2. Mi
hailova (R.P.B.) 48,33 m; 3. Manoliu 
(R.P.R.) 48,25 m; 4. Veleva (R.P.B.)

100 m femei a fost 
gătoarele iugoslave 
primele două locuri. 
SICOVEC cu 11.9. 
Simici 12,0, 3. Ioana 
12,3;
12,4;

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 8-a)

Echipa R. P. Romine 
în clasamentul general al 
• Principalii adversari: cicliștii din echipele

conduce cu autoritate
Turului ciclist al R. P. R.“

R. D. Germane și Danemarcei • Dinamoviștii —
revelația întrecerii • Un semn

După cinci etape în care s-au par
curs 678 km, caravana a făcut pri
mul popas : ziua de odihna de la Ti
mișoara. Și în timp ce rutierii fac o 
binemeritată plimbare... pedestră pe 
malurile Begăi, gazetarii caută noi ar
gumente pentru construirea primelor 
concluzii. In ceea ce ne privește, 
ne-am propus să analizăm compor
tarea de pînă acum a participanților 
la Turul ciclist al R.P.R. prin pris
ma următoarelor considerente.

SITUAȚIA ÎN CLASAMENTELE
GENERALE

Cliiar și o privire 
asupra clasamentelor

fugară aruncată 
este edificatoare:

(Continuare in pag. a 8-a)

Prima zi de școală...
...Prima oră de educație fizică. Imaginea de față s-a repetat ieri dimi* 

neafă in sute și sute de școli de pe cuprinsul țării. Ora dedicată sănătății și 
vigoarei a fost așteptată cu aceeași nerăbdare tinerească. Crupele de elevi s-au 
aliniat perfect și profesorii au primit raportul. Apoi, mingile și terenurile, apa- 
ratele de gimnastică, n-au mai avut odihnă.

Instantaneul nostru ne face cunoștință cu elevi și eleve din clasele 
XI ale școlii medii nr. 1 ,,N. Hălcescu” din Capitală, componenți ai echipelor 
de baschet, eu o clipă înainte de inaugurarea ,.sezonului sportiv 1961—1962*t

Eolv: T. Chiorcanu

de etapa contra cronometruîntrebare:

Iată-i pe cei cinci cicliști care au evadat din pluton Foto: B. Ciobanu

- fina Marina
Răsfoind însemnările noastre din 

„Turul Ciclist al R.P. Romine", no
tăm din etapa Brașov — Sibiu 
lupta strinsă care a adus valoroa
sa și omogena echipă a Danemar
cei pe primul loc in clasamentul 
general. Ce-i drept, la numai cite
va secunde, dar... a adus-o. Moi- 
ceanu păstra „tricoul galben", tot 
cu o diferență de ordinul secun
delor. Deci am încercat ceva emo
ții, pină la stadionul de sub ce
tatea Devei, cind — după cum bine 
știți — reprezentativa R.P.R. a ob
ținut un succes splendid, recuce- 
rindu-și cu autoritate locul I în 
clasament.

Prietenia care domnește în cara
vană se manifestă prin noi dovezi. 
La Hunedoara, în grupul fugarilor, 
Zanoni împarte ultimele picături 
de cafea din bidon cu alergătorul 
Hoffman, iar mai tîrziu antreno
rul Voicu dă roată de schimb lui 
Schober, care evită astfel pierde
rea serioasă de timp pe care ar fi 
suferit-o pină la sosirea mașinii 
tehnice rămasă cu plutonul cu mult 
în urmă.

Amintim întrecerea pentru cea 
mai frumoasă primire făcută ca
ravanei cicliste. După mulțimea 
de iubitori ai ciclismului prezentă 
la intrarea in Brașov și pe stadio-

nul Tineretului, primire entuziastă 
la Sibiu și Deva. Timișoara nu s-a 
dezmințit nici in acest an. In afara 
numeroșilor spectatori de pe tra
seu și pe stadion, remarcăm citeva ■ 
lucruri pe cit de originale, pe atit 
de utile. In incinta stadionului ti
mișorenii au amenajat cite un loc 
pentru fiecare echipă. Acolo se 
aflau sucuri și pungi cu struguri 
pentru cicliștii însetați de drum. 
Cicliștii locali, in frumoase tre
ninguri albastre, au condus apoi 
pe alergători spre locul de cazare. 
Sintem tentați să-i socotim pe pri
mul loc, așa cum am făcut-o și 
anul trecut. Ce o pregăti oare Ora
dea, cîștigătoarea întrecerii prece
dente? Dar Clujul? Dar celelalte 
orașe? Să vedem !

Nu putem încheia rindurile de 
față fără să notăm primirea minu
nată făcută cicliștilor la Caranse
beș de către formația artistică a 
Casei de cultură „Lazăr Cerne seu", 
care a dat un spectacol de toată 
frumusețea. Cintecele și jocurile 
bănățene, ca și splendidele costu
me naționale au stirnit ropote de 
aplauze. Mulțumirile noastre, ale 
tuturor. Si acum, zi de binemeri
tată odihnă.
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Fiecare adunare generală sau conferință
o sărbătoare sportivă

Jîn cinstea alegerilor,
♦

ț numeroase acțiuni

4

î
î

veniment de o deosebită în
semnătate in viața organiza
ției noastre, alegerile organe

lor locale U.C.F.S. continuă să se 
desfășoare in toată țara intr-o 
atmosferă sărbătorească. Adunările 
generale și conferințele asociațiilor 
sportive prilejuiesc pretutindeni o 
trecere in revistă a succeselor rea
lizate in lărgirea continuă a carac
terului de mase al sportului nostru, 
in întărirea bazei materiale, in obți
nerea de succese 
tății sportive 
performanță.

Acordind toată importanța aces
tei acțiuni, activiștii sportivi din 
regiunile Ploiești, Crișana, Dobrogea 
și Oltenia se preocupă cu rezultate 
din cele mai bune de des'ășurarea 
adunărilor generale și conferințelor 
din asociațiile sportive. In același 
timp, activiștii sportivi, organele 
UCFS sprijină îndeaproape munca 
de pregătire a alegerilor locale 
UCFS. Numeroase competiții de 
mase, noi și noi recorduri orășenești 
sau regionale, amenajări de baze 
sportive, sint numai citeva din acțiu
nile cu ca-e sint intimpinate alege
rile in cadrul asociațiilor sportive 
din toate regiunile țării. Acțiunea

E

pe linia activi- 
competiționale, <le

raionale 
mult au 
peste 50

in

ma i multe 
și con'e-

In vederea lărgirii * 
activității sportive de mase:

Una din cele mai vechi asociații* 
sportive din localitate este cea de peȚ 
lingă stația și remiza C.F.R. Botoșani. 4 
.Asociația sportivă Locomotiva a reu-^ 
șit în decursul anilor să obțină multet 
succese frumoase în atragerea mase-* 
lor la activitatea sportivă. Consiliul! 
asociației, îndrumat de către organi-* 
zația de bază P.M.R. și cu sprijinul 
comitetului sindical și a biroului* 
U.T.M. a desfășurat o muncă rodnică 4 
pe linia creșterii numărului de mem-4 
bri U.C.F.S. precum și in ce privește* 
încasarea cotizațiilor și angrenarea 4 
muncitorilor ceferiști în practicarea f 
diverselor discipline sportive. 4

Luînd cuvintul, după expunerea Ț 
dării de seamă, numeroși participant! Ț 
la adunare s-au declarat totuși ne- + 
mulțumiți de felul in care a muncit £ 
consiliul asociației.

Din discuțiile purtate și din planul 4 
de măsuri adoptat reiese că noul 4 
consiliu al asociației se va îngriji^ 
ca in perioada, care incepe să fie pusă Ț 
la punct popicăria și să fie reînființate 4 
echipele de volei și handbal, astfel * 
ca sportivii asociației Locomotiva «să 4 
poată 
cerile 
mare 
țiilor 
Calendarul asociației sportive va .. ■ 
mult mai larg, el trebuind să cuprin-Ț 
dă în concursurile și competițiile pro-* 
gramate marea majoritate a membri-T 
lor U.C.F.S. *

participa efectiv la toate intre-4 
organizate pe plan local. O 4

atenție va fi acordată competi-T 
din cadrul asociației sportive. Ț 

fit

B. A.

alegerilor organelor locale UC.FS 
nu se poate desfășura ruptă de mun
ca, de activitatea sportivă de fie
care zi. Iată de ce, atmosfera săr
bătorească care caracterizează des
fășurarea alegerilor nu este pre
zentă numai in ziua adunării gene
rale sau a conferinței, ci ea te in- 
timpină multă vreme înainte de 
acest eveniment in zilele cind sint 
organizate primele întreceri de mase 
in cinstea alegerilor, cind numă
rul membrilor UCFS crește cu mii 
și mii de oameni ai muncii, cind 
pe noile baze sportive își dau în- 
tilnire noi prieteni ai sportului.

Numai împletind munca de
deplinire a importantelor sarcini ce 
le revin, cu pregătirea temeinică a 
adunărilor generale și conferințe
lor, asociațiile spo live pot asigura 
succesul deplin al alegerilor, își 
pot aduce contribuția la o sună
toare îmbunătățire 
sportive.

Desfășurarea celor
dintre adunările generale 
rințe a relie'at faptul că ele con
stituie un prilej de întărire a muncii 
sportive, 
adunări au 
dări de seamă întocmite 
eu simț de răspundere, care oglin
desc activitatea desfășurată în ca
drul asociațiilor sportive respective, 
l.a rîndul lor, membrii UCI S dez
bat in spirit critic 
principalele probleme ale activității 
sportive. scoțind la iveală 
lacunele care au frinat dezvoltarea 
muncii și propunîud măsurile cele 
mai potrivite.

Sint insă unele orașe sau raioane 
cum ar fi de exemplu cele din re
giunile Hunedoara, Argeș, Suceava, 
Mureș-Autonomă Maghiară, unde 
acțiunea de desfășurare a alegerilor 
organelor locale UCFS trebuie in
tensificată, unde atenția principală 
trebuie îndreptată spre asigurarea 
imui succes deplin al acestei acțiuni 
dar în același timp și pentru înde
plinirea obiectivelor privind celelalte 
probleme ale muncii sportive: în
scrierea de noi membri ai UC.FS, 
organizarea competițiilor de mase, 
îndeplinirea calendarului competițio- 
nal al asociației, a planului de ve
nituri și cheltuieli, pentru 
rea de economii etc.

Folosind cit mai bine sprijinul 
larg acordat de organele 
nizațiile de partid, cit și ajutorid 
organizațiilor sindicale și U.T.M., 
activiștii sportivi au datoria să-și 
sporească eforturile pentru ca fie
care adunare genera’ă sau conferin
ță să insemne o adevărată sărbă
toare pentru activitatea asociației 
sportive respective, pentru ca pre
tutindeni acțiunea alegerilor orga
nelor locale UCFS să se bucure de 
un deplin succes, mișcarea noastră 
sportivă să se consolideze puternic, 
iar lipsurile care îrinau activitatea 
acesteia, să fie înlăturate.

Participants la aceste 
prilejul de a asculta 

cu grijă,

și autocritic

toate

realiza

și orga*

»■

Povestire
Intîmplarea aceasta mi-a istorisit-o o proaspătă cunoștință, 

' ghid pe un mare Șantier de pe malul Dunării, Mîndru de con- 
strucți-a ce se înalță văzînd cu ochii, nu prididea cu explicațiile : 
aici va fi cutare sector de fabricație, aici se vor produce atîtea 

i și atîtea lucruri, în locul acela a și început montarea mașini- 
! lor... Și răspunzînd salutului unui tînăr care tocmai trecea pe 

lîngă noi • uite și halterofilul nostru !
— Halterofil ? am întrebat urmărind silueta celui ce se înde

părta. După statură nu prea pare. Mai știi însă ? Ce perfor
manțe are ?

— Performanțe ? Dacă te interesează am să-ți povestesc ceva. 
Și așa am aflat această întîmplare.
... Se spune că, în zilele de vară, furtunile izbucnesc din 

semn. In ziua aceea cerul era de un albastru deschis, limpede ; 
soarele încingea ca într-un cuptor pămîntul, iar grinzile de 
beton armat dogoreau. Și deodată, o pală ușoară de vînt, ur
mată de o învolburare care mătură tot din cale. De la orizont 
începuseră să urce amenințători, pe cer. nori grei si negri.

In timp de furtună chiar jos, pe pămînt. abia te poți ține 
P® Picioare. Darmite sus, la 40 de metri înălțime. Ai impresia 
ca totul se clatină cu tine, că e de ajuns să-ti dai drumul și 
vei pluti asemenea unei pasări.

La prima izbucnire a vîntului, Dinu, f’ăcăul despre care e 
vorba în povestire, luat pe neașteptate își strin.se iute sculele și, 
ținmdu-se bine de balustradă, porni să co. soare repede, pe 
scări, la adăpost. Se afla la cea mai mare înălțime, acolo unde 
se montau ultimele grinzi. Deodată o pîrîitură prelungă, ca un 
geamăt, acoperind șuierul furtunii, îl țintui pe loc. Privi înspăi- 

j mmtat deasupra. Una din grinzile prefabricate, abia Urcată de 
macara și încă neprinsă bine, alunecase de pe suport și acum, 
suspendată, tremura ca un diapazon. Dintr-un moment în altul 

I rrinda se putea rupe .și atunci... Dinu nu mai cuteză să gîndească 
mai departe.

Nc scriu corespondenții despre
„CURA AORICILTIRII

Ț Alegerilor organelor locale ale 
4 U.C.F.S. li se acordă în regiunea Ga- 
4 lăți o atenție susținută de către con- 
4 siliul regional și consiliile 
4 U.C.F.S. Astfel, pină nu de 
4 avut loc in această regiune
T de . adunări generale și conferințe, cu 
4 prilejul cărora au fost alese noile con- 
4 silii și delegații la conferințele raio- 
4 nule. In cinstea acestui important eve- 
4 nimeni asociațiile sportive din regiu- 
Ț nea Galați s-au angajat să sporească 
4 numărul membrilor cu încă 5000, să 
4 afilieze la federațiile de specialitate 
■f un număr de 50 secții pe ramură de 
Asport, să întocmească formele de legi- 
4 timare la 500 sportivi noi, iar de cla- 
4 sificare la 1000 sportivi, să realizeze 
4 5000 noi purtători ai insignei F.G.M.A. 
4 Și G.M.A., să reamenajeze bazele 
Ț sportive care necesită acest lucru și
* să amenajeze alte 10 baze noi.

Unul dintre raioanele fruntașe in a- 
ceastă acțiune este raionul Bujoru,

* unde, pină în prezent, s-au ținut adu-
* nări generale in 20 asociații sportive, 

printre care G.A.S. Balintești, G.A.C. 
Gănești, Umbrărești, Vădeni etc. Spor
tivii din acest raion au amenajat un 
număr

CALAFAT. Minunat prilej de an
grenare a maselor de oameni ai mun
cii de la sate într-o activitate sportivă 
continuă, „Cupa Agriculturii" a reunit 
în raionul Calafat, în prima etapă, 
peste 3000 de participant, care s-au 
întrecut la atletism, gimnastică, volei, 
handbal, trîntă, fotbal, oină și ciclism. 
Rezultate remarcabile în organizarea 
și desfășurarea întrecerilor au obținut 
asociațiile sportive Fulgerul—Magla- 
vit, înfrățirea—Poiana Mare, Recolta 
—Seaca de Cîmp, Flacăra—Motăței, 
Progresul—Plenița ș.a.

MIHAI CĂRAULEANU

GHEORGHIENI. Tinerii săteni din 
raionul Gheorghieni au participat cu 
entuziasm la întrecerile din cadrul 
„Cupei Agriculturii". După întreceri în 
cadrul asociațiilor și pe centrele de 
comune, în comuna Valea Strîmbă a 
avut loc faza raională la fotbal și ci
clism. Victoria a revenit la fotbal echi
pei din Valea Strîmbă, iar la ciclism 
tînărului țăran muncitor Iosif Bene- 
dek din Joseni. ,

întrecerile de atletism și handbal au 
fost găzduite de comuna Lăzarea. La 
atletism au ieșit învingători Ernest 
Mincsor și Itiliu fanoș din Lăzarea, 
iar la handbal echipa Recolta Ditrău.

LADISLAU KARDA

CARANSEBEȘ. Tinerii și tinerele 
din satele raionului Caransebeș au pri-

E grea lupta, dar cu atît mai preți,.< 
e și titlul de campion raional pentru 
Laurențiu Șușnea de la asociația spor
tivă Șuletea și Mihai Apur de la Vic
toria — Bogdănești.

de 8 terenuri de fotbal in co- 
i etc., o sală 

tenis și șah și o popicărie la 
Berești și în comuna Băleni.

î munele Gănești, Rogojeni 
Ț pentru tenis și șah și o 
i '

I
4

G.A.S.
Asociația sportivă Avintul din comuna 
Bujoru și-a procurat de curind echi
pament și 
de 10.000

T veniturilor asociațiilor sportive, mem- 
Ț brii U.C.F.S. din raionul Bujoru au 
4 achitat în cinstea alegerilor "V
■^locale ale U.C.F.S. cotizații in valoa- 
■Ș re de lei 15.000.
♦ Raioane și orașe fruntașe

nea de desfășurare a alegerilor orga- 
Tnelor locale ale U.C.F.S. 
4 și Brăila, oraș și raion, 
4 etc. Nu același lucru se 
linsă și despre raioanele 
'Trei și Panciu, unde alegerilor organe- 
4 lor locale ale U.C.F.S. nu li se acordă 
4 importanța cuvenită, adunările gene- 
4 rale fiind deseori aminate pentru tot 
4 felul de motive. Consiliile raionale 
4 respective și consiliul regional 
4 U.C.F.S. Galați trebuie să ia de in- 
Idată cele mai eficiente măsuri pentru 

ca și in aceste raioane adunărilor ge
nerale și conferințelor de alegeri să 
li se acorde toată atenția, urmărind 
ca ele să se desfășoare la timp și 
bune condițiuni.

material sportiv in valoare 
lei. In vederea sporirii

organelor

in acțiu-

citatepot fi
orașul Galați 
poate spune 
Galați, Fău-

in

A. SCHENKMANN 
ST. CONSTANTIN

și

2 „ÎNCERCARE REUȘITA"

Cu această săritură Ion Hainea de la 
Flacăra Murgeai a dolnndit și el mult 
rîvnitul titlu de campion raional.

mit cu multă bucurie vestea organi
zării „Cupei Agriculturii". La prima 
etapă, au participat 5000 de tineri. 
Dintre aceștia 1026 s-au întrecut la 
atletism, 1080 la gimnastică și 895 la 
popice. Asociațiile sportive Slatina— 
Timiș, Zăvoi, Armeniș ș.a. s-au evi
dențiat în munca de mobilizare a con- 
curentilor.

NICU PIRVU

TIRNAVENI. De O' mare populari
tate s-a bucurat și în acest an „Cupa 
Agriculturii" în raionul nostru. La 
Jidvei, Bîia, Cetatea de: baltă. Adă-

In clipa aceea pe lîngă el țîșni cineva. Urcă din citeva sal
turi scările și, proptindu-și bine picioarele, își vîrî umărul drept 
sub grindă încleștîndu-și ambele brațe în jurul ei Omul se îndoi 
sub greutatea betonului armat dar nu se clinti.

Fără a sta pe gînduri, Dinu aruncă jos lădița cu scule și sări 
în ajutorul celui ce înfrunta, de unul singur, furtuna și fierul. 
Se afla față în față cu el și abia atunci îl recunoscu.

- Dumneata, erai, nea Cristea ?
— Eu, băiete, gifii omul, cu fața încinsă de încordare. Tii, 

păcătoasă treabă !
Vîntul, nedumerit parcă de îndrăzneala celor doi, se opri 

o clipă, apoi izbucni cu și mai multă furie, sporind greutatea 
barei de beton armat. în încleștarea celor patru brațe, grinda 
abia se mai clătina dar apăsa, cu toată masa ei, umerii oame
nilor, îndoindu-i. Dinu privi spre tovarășul din fața sa și înțe
lese gîndul acestuia. Trebuia să o așeze la ioc, pe suport. Lesne 
de înțeles, dar de făcut...

- Hai, băiete. O dată ț Heeei, r up !
Văzu sub maioui lui „nea Cristea" mușchii pieptului încor- 

dîndu-se, brațele umflate de efort și se opinti zdravăn.
— Heeei, rup !

...Nu o dată auzise Dinu îndemnul acesta. Se vedea parcă pe 
podea, pipăind cu mîinele sale haltera, ghicind mai mult fețele 
tovarășilor săi care-1 urmăreau de pe bănci. Și întotdeauna, in 
prima bancă, se afla și nea Cristea. Iar cind flăcăul înșfăca 
haltera aveai impresia că și el. Cristea, face același efort. Toți 
ceilalți zimbeau de fața crispată a secretarului de partid, dar 
strigau o dată cu el : hai, băiete, heeei rup î, îneurajîndu-și tova
rășul de lueru. Bara de fier se arcuia puțin, ureîndu-se pînă în 
dreptul umerilor apoi, încet, încet, de-asupra capului. Și cînd 
ropotele de aplauze izbucneau pe bănci. Dinu căuta privirile lui 
nea Cristea mulțumindu-i din ochi.

Acum însă nu mai era vorba de o simplă halteră. Grinda 
îi pătrundea prin carne, săgetindu-i clavicula. încercă încă o dată 
să o ridice, o dată cu tovarășul din fața sa. dar 6imți puterile 
părăsindu-1.

— Nu mai pot, nea Cristea, Mi-a rupt umărul. O scap.
- Ce vorbești, băiete ♦ Nu-ți dai seama ce spui, răspunse 

cu glasul sugrumat. Uită-te puțin jos.
Nu era nevoie să privească „jos“. Sub greutatea capătului 

liber, grinda s-ar fi putut rupe din celălalt suport și atunci ar 
fi trecut ca o ghiulea năprasnică printre podelele de seinduri 
de la celelalte etaje inferioare, oprindu-se tocmai jos, acolo unde 
Dinu ghicea pe tovarășii săi lucrind de zor. Asta nu trebuia 
să se întîmple, cu nici un preț.

— Hai băiete, încă o încercare. Heeei rup !

muș, Dîmbău, Bahnea, Bălăușeri, Cus- 
telnic, pretutindeni, țăranii colectiviști 
și din întovărășiri, romîni, maghiari 
și sași care muncesc înfrățiți pe ogoa
re pentru obținerea de recolte bogate 
se întrec apoi pe terenurile de sport. 
Pină în prezent la întrecerile din ca
drul „Cupei Agriculturii" au luat star
tul sportivi din 45 asociații sportive, 
alcătuind 16 echipe de popice, 30 de 
volei, 45 de fotbal, 4 de handbal, 6 de 
oină și 10 de gimnastică. De asemenea, 
la probele de tir au luat parte sportivi 
din 23 asociații, la trîntă din 42, la 
ciclism din 10, iar la atletism din 36 
asociații.

ION HASAȘIU

PLOIEȘTI. De curind s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul etapei raionale 
a „Cupei Agriculturii", evidențiindu-se 
în mod deosebit asociațiile sportive 
S.M.T. Buda, Rapid Ibrion și Recolta 
Șirna. Iată cîștigătorii etapei : la fot
bal s-a calificat echipa Rapid Ibrion 
din comuna Frasin, la atletism Ion 
Bucur de la Rapid Ibrion și Traian 
Sersea de la Recolta G.A.C. Pucheni, 
la ciclism Ion Bucur de la ~ i.‘ pid 
Ibrion, la volei Recolta Pucheni, iar la 
trîntă sportivii asociațiilor Rapid, Pu
cheni, Buda și Recolta G.A.C. Tări- 
ceni. Cu prilejul acestor întreceri a 
fost inaugurată baza sportivă a G.A.C. 
Steaua roșie din comuna Șirna.

ION 1. ION

BIRL.AD. Faza raională a „Cupei 
Agriculturii" a însemnat în raionul 
Bîrlad o adevărată sărbătoare a spor
tului sătesc. Peste 300 de participant, 
s-au întrecut cu entuziasm la atletism, 
trîntă, fotbal sau volei. S-a luptat cu 
dîrzenie pentru fiecare minge, pentru 
fiecare secundă sau centimetru. Ima
ginile alăturate sînt o dovadă grăi
toare.

SOLOMON EL1ADE
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Dinu își încordă iar brațele, încercînd să salte greutatea 
spre suportul care se afla doar la un metru de el.

— Ce faci, băiete ! Parcă ai uitat tot antrenamentul.
Glasul lui nea Cristea răsuna acum ciudat de liniștit.
— Numai cu brațele np faci nimic. CU tot corpul o dată... 

Așa... Fjxează-ți bine picâ»rele... Și încordează toți mușchii... 
Așa.

Cu privirea tulbure. Dinu urmărea mișcările tovarășului său 
și-și amintea tot mai clar, sfaturile antrenorului, atunci cînd 
pregătindu-se pentru vreun concurs, sporea mereu greutatea 
halterei. Exact așa îl sfătuia și antrenorul. încet, fără grabă, 
cu toți mușchii, cu hotărlre și încredere că greutatea va a- 
junge sus.

— E greu, băiete, dar îi venim noi de hac. Hai. încă o dată, 
heeei r*up Ț

Două trupuri se arcuiră într-o supremă încordare. Mușchii 
brațelor stăteau, gata să plesnească dar grinda urca. Mai era 
la o jumătate de metru, nici atît... zece centimetri... se spriji
neau acum cu o latură de suport.

— Acum, băiete, heeei rup !
Și in sfîrșit» cu un oftat din adîncul rărunchilor î
— Gata ’
Ce a mai urmat a fost pentru Dinu doar treabă de citeva 

minute pentru un fierar betonist. A ancorat zdravăn grinda, în 
suport, să nu o mai clintească nici cea mai aprigă furtună. Și 
doar atunci șl-a dat seama câ tăria vîntului slăbise, si o ploaie 
deasă și rece îl învăluia ca într-un duș, răcorindu-1 după efortul 
făcut.

Lîngă el, freeîndu-și umărul pe care grinda de beton armat 
lăsase o dungă adîncă și roșie, ca sîngele. nea Cristea 11 învăluia 
cu căldură părintească.

•- îți mulțumesc, băiete. încercare reușită !
Rezemat de suportul grindei, Dinu încerca o moleșeală plă

cută în tot corpul, iar vocea lui nea Cristea răsuna ca aplauzele 
cele mai frumoase pe care le-a cules vreodată.

— Eu îți mulțumesc, nea Cristea. Știi, parcă sînt pe cel mai 
înalt podium al învingătorilor pe care am urcat vreodată !

Și in timp ce coborau scările :
— Zău că ai fi bun de antrenor, nea Cristea. Pun rămășag 

eă ai făcut și dumneata haltere, în tinerețe.
— Ai să jpierzi, băiete. Cînd eram de vîrsta ta, nu cu haltere 

ci cu altfel de greutăți ne căzneam. ...Și vezi duminică, să nu 
faci de ris șantierul...

I. CHIRU

strin.se


« A CEUB MAI BUM
SPORTIVI SCOLARI

La prima ediție...
* “ fost binevenită inițiativa Ministerului Tnvătămîntului și Culturii de 

i a organiza în acest an CAMPIONATELE REPUBLICANE ALE 
1 ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI. La București și Arad s-au întîl- 

, nit după etape premergătoare, care au făcut selecție în rîndul miilor și 
î miilor de participanți, nu mai puțin de 800 de finaliști, cei mai va- 
X loroși Reprezentanți ai acestor „pepiniere" sportive. Competiția a înre- 
f gistrat un succes remarcabil. Ia toate cele cinci discipline, dovedindu-și 

de la prima ediție marea sa utilitate. Elevii au avut prilejul să susțină 
un serios examen in fața unei largi comisii de profesori și antrenori, iar 
aceștia, la rîndul lor,- au putut efectua un schimb foarte folositor de 
experiență, ale cărui roade se vor face simțite fără îndoială.

Subliniind încă o dată importanța acțiunii întreprinse de M.I.C. prin 
Direcția educației tineretului școlar, considerăm util să sugerăm acestui 
for mărirea numărului de discipline sportive incluse în program (de pildă, 
natația, canotajul și fotbalul n-ar trebui să lipsească de la viitoarea edi
ție) precum și alegerea datei celei mai potrivite de desfășurare a compe
tiției. Cu aceste completări, nu ne îndoim că anul viitor, „mica olimpia
dă" a celor mai buni școlari sportivi dinsjîra noastră va da roade mai 
îmbelșugate.

In rîndurile de mai jos, vă prezentăm aspecte de la această frumoasă 
întrecere...

4

I
Finalele de handbal și baschet au confirmat

:A
+ nit

f
4-

l
+ 
+

progresul sportului școlar de

Cecilia Surdeanu (hand- 
ale echipelor campioane

Două mutre protagonistele finalelor de la Arad : 
Anca Demetrescu (baschet) ambele componente 

E. nr. 2 București.

performanță!
Bucureștencele au avut însă in reprroen- 
tanteie S.S.E. Timișoara (antrenor, urof, 
litela Zamfirache), o adversară reduta
bilă, o pretendentă serioasă Ia titlu. De 
altfel, meciul direct dintre e'e s-a ter
minat nedecis (G—G), handbalistele din 
” cîștigînd datorită unei situații

in clasament. Mențiuni pentru 
de la S.S.E. Ploiești (antrenor, 
Hofmann), S.S.E. Petroșani 

prof. I. Barta) si S.S.E. Cluj 
prof. D. Olteanu).

♦.4-4-4-+-4- + 4-H

DE PE FOILE DE CONCURS
Elevii bucureșteni au 

dominat întrecerile de. 
gimnastică. Din cele 6 
titluri puse în joc ci. 
ivi. cucerit 5. trei, reve
nind Ș.S.E. 1 și două 
Ș.S.E. 2. Cel de al șa
selea titlu a poposit 
la Ploiești, prin 
toria obținută la 
cat. 11.

Competiția s-a 
la un bun nivel 
a scos în eviden 
me.ro ase talente, tineri, 
și tinere despre care cu 
siguranță vom mai a- 
uzi. Si cît de. curînd.

lat-o pe î nvingătoa- 
rea probei de junioare 
cat. II, . grațioasa Anca 
Zaharia (S.S.E. 1 Bucu
rești) in timpul exerci
țiului la paralele ine
gale.

vie- 
seniori

Foto : P. Romoșan

GIMNASTICA
SENIOARE CAT. II. 1. Julieta Po

pescu (Buc. II) 33,90 p, 2. Luminița 
‘ ~ « Dcspiiia

CAT. I. 1. Ion
2. Teodor

Straton (Buc. I) 33,55 p, 3. 
Hociota (Sibiu) 33,15 p.

HJN1OARL CAT. I. 1.
Popescu (Buc. 1) 35,95 p, 2. 
Bălâșoiu (Ploiești) 34,80 
Iioppcr (Oradea) 34,70 p.

JUNIOARE CAT. II. 1. Anca Za
haria (Bite. I) 36,45 p, 2. Gabriela 
I.azăr (Gheorghieni) 35,35 p, Adria
na Simion (Buc.. II) 35,25 p.

SENIORI CAT. II. 1. Ion Costa- 
clie (Ploiești) 51,75 p, 2. Ferdinand 
Ghcnadie (Lugoj) 50,60 p, 3. La- 
dislau Balogh (Arad) 49,15 p.

JUNIORI
(Buc. I) 55,35 p, 
iaclie (Ploiești) 55,10 p, 3. Ion 
șescu (Rm. Vîlcea) 53,60 p.

JUNIORI CAT. II. 1. Paul
(Buc. II) 55,30 p, 2. Paul Mărcuțiu 
(Oradea) 54,85 p, 3. Gh. Anuța (Rm. 
Vîlcea) 53,85 p.

ATLETISM

Dinu
Cos- 

Ceau-

Costin
Cornelia 
Mariana 
p, Eva

JUNIOARE CAT. I. 100 m — Maria 
Vaida (Oradea) 12,5 sec, Felicia Gra
ma (Reșița) 12,7 sec; 80 m. g. — 
Felicia Grama 12,1 sec, Ecaterina 
Potoroacă (Ploiești) 12,3 sec. 200 m 
— Felicia Grama 26,6 sec, Maria 
Vaida 26,6, Ecaterina Potoroacă 26,7 
sec; 400 iii — Ofclia Săvescu (Buc.

OlUDENII—CLI MAI
Stadionul Tineretului a găzduit două 

zile de entuziaste întreceri atletice. S au 
prezentat la start echipe din 20 de 
școli sportive de elevi. Interesant de 
marcat că reprezentanți 
au reușit să se claseze 
șase în finală, ceea ce 
librul de valoare care a 
au fost școli care s-au 
ritate: O performanță excelentă au rea
lizat. orădenii. Prezentînd numai 26 de 
concurenți ci au reușit să ocupe primul 
loc în clasamentul neoficial pe echipe, 
cu 117 puncte. Munca depusă de antreno
rii Ladislau și Irma Kiss a fost încu
nunată de o suită de performanțe valo
roase. Cei mai buni din echipa oră dea- 
nă au fost Maria Vaida, o sprinteră cu 
calități remarcabile prezentă la finalele 
de 100 ui.. 200 m și lungime, Sigismund 
Szabo, cîștigătorul probelor de 400 și 
800 m., luliu Paulai, învingător la tri
plu salt și clasat pe locul 2 la prăjină, 
multilateralul Nicolae Macovei, învingă
tor la suliță și la disc, clasat pe locul 
2 la înălțime și aruncarea greutății, a- 
runcătoarea Ildiko Pall etc. Comporta
rea bună a atletelor a fost factorul ho
tărî tor în realizarea victoriei orădeneK

BUNI LA ATLETISM

il) 64.5 sec; lungime — Ecaterina 
Potoroacă 5,30 m, Felicia Grama 
5,19 m, Maria Vaida 4,98 m. Anica 
loniță (Bacău) 4,98 m; înălțime —• 
Niculea Balea (Brașov) 1,40 m. Cor
nelia Toma (Oradea) 1,40 m; disc — 
Lidia Dumitru (Constanța) 35,22 m; 
greutate — Livia Oros (Brașov)
9.78 m, Ildico Pali (Oradea) 9,77 m; 
suliță — loliana Binder (Mediaș)
35.50 m.

JUNIORI CAT. 1. 100 m — Gh. 
Zamfirescu (Buc. 11) 11,2 sec, Șer-
ban Antonin (Buc. I) 11,2 sec, R. 
Zaharia (Constanța) 11,3 sec; 200.in
— Gh. Zamfirescu 23,1 
haria 23,2 sec; 400 m 
Szabo (Oradea) 51,3 sec; 
Sigismund Szabo 2:00,9; lungime 
Eug. Peretcatcu (Bacău) 6,33 
Dan Dilancea (Buc. II) 6,17 ni, Cili. 
Nicolae (Craiova) 6,07 m, Dan Gu- 
țulcscu (Buc. 11) 6,02 m; înălțime
— Adrian Trifu (Buc. II) 1,90 m, Ni- 
colea Macovei (Oradea) 1.75 m;

- Gh. Fodoreanu (Buc. I)
luliu Paulai (Oradea) 3,60 

triplusalt — luliu Paulai 13,30 
disc (1,5 kg) — Nicolae Maco-- 

42,48 m; ciocan (6 kg) — Nico- 
lac Bancca (Buc. 1) 50,16 m, Mircea 
ZvAicti (Buc. 1) 49,43 m; greutate 
(6 kg) — Constantin Snell (Bacău)
13.51 m, Nicolae Macovei 13,41 m; 
suliță •— Nicolae Macovei 53,27 m

JUNIOARE CAT. II. 60 m - Doi
na Șolea (Buc. 1) 8,4 sec, Ecaterina 
Creții (Iași) 8,4 sec; 500 m — Elena 
C.roitcru (Constanța) 1:25,4; greu
tate (3 kg) — Lidia Oros (Brașov) 
11,22 m.

JUNIORI CAT. II. 80 m — Dan 
Dilancea (Btic. II) 9,5 scc, Constan
tin Iordan (Buc. II) 9,6 scc; 300 m
— Dan Dilancea 38,6 sec, Ion Dia
conii (Reșița) — 39,5 sec; 1.000 m 

■— Dau Săvescu (Timișoara) 
2:45,4; 90 in. g. Viorel Suciu (Iași) 
13,0 sec; disc (I kg.) — Ion Șer- 
ban (C. Lung Muscel) 44,39 m. Reti 
f’all (Tg. Mureș) 43,00 m; greutate 
(5 kg) — Ovidiu Crețu (C. Lung 
Muscel) 12,38 m; ciocan (5 kg) — 
G. Costache (Buc. I) 50,40 m; su
liță — Temistocle Achiței (Buc. II)
44.78 m.

scc, R. Za-
- Sigismund

800 in —

m,

colea 
prăjină
3,60 m, 
ni; 
ni: 
vei

E ste îmbucurător să vezi astăzi, echipe 
u școlărești care posedă un bogat bagaj 
de procedee tehnice, cînd de fapt, în 
componența acestor formații intră ele
mente cu un stagiu relativ scurt în hand
bal, cei mult trei ani. Așadar, intr-un 
interval de timp redus, o serie de pro
fesori de educație fizică au obținut — 
printr-o muncă stăruitoare — rezultate 
frumoase cu elevii lor.

Primele două clasate în finala de bă
ieți — echipele Școlii sportive de elevi 
nr. 2 București (antrenor, prof. Francise 
Spier) și S.S.E. Ploiești (antrenor, prof. 
N. Pred eseu) au fost, incontestabil, cele 
mai bine pregătite. Diferența de valoare 
dintre ele este aproape insesizabilă. 
Bucurcștenii au avut avantaiul unei mai 
bune omogenități, ploieștenii au contat, 
în schimb, prea mult pe aportul a citeva 
„vîrfuri". Ultimii au scuza că n-au pu
tut aduce la Arad garnitura nr. 1, o 
parte dintre jucători rămînînd acasă în 
vederea unor examene. Ambele echipe 
au jucători cu calități remarcabile, ele
mente care în scurtă vreme ar putea 
face față cu succes chiar și unui cam
pionat al seniorilor.

într-o a doua grupă — ca valoare — 
echipele S.S.E. Petroșani (antrenor, prof. 
I. Pintea), S.S.E. Lugoj (antrenor, prof. 
C. Popa) și S.S.E. Iași (antrenor, prof. 
I. Cercel). Ieșenii, o revelație, au luptat 
curajos pentru locul III, pierzînd doar Ia 
golaveraj. O echipă în formare — S.S.E. 
Tg. Mureș (antrenor, prof. L. Balint).
Întrecerea handbalistelor a dat cîstig 
c de cauză tot echipei S.S-.E. nr. 2 Bucu

rești (antrenor, prof. Pompiliu Simion).

București 
mai bune 
sportivele 
prof. A. 
(antrenor, 
(antrenor, 
P ca de a doua finală, la baschet, caro 

s-a desfășurat concomitent, s-a in
dicat și ea - comparativ cu competițiile 
școlărești precedente - la o valoare mult 
mai bi’.nă. Și aici, băietei mal au încă 
un serios atu asupra fetelor, mai a;es 
Ia capitolul tehnică si omogenitate. în 
lupta pentru primul loc au fost angajat» 
4 din cele 5 finaliste, echipele din Arad, 
Satu Mare, Ploiești si Gheorghieni. S.S.E. 
Arad, virtuala cîștigătoare, a fost desca
lificat chiar pe linia de ... sosire, deoa
rece a folosit un fost jucător al ei. Jl- 
linschi. în prezent student. Este o notă 
proastă la adresa organizatorilor (în spe
cial a prof. Arcadie Blîndu) st care a 
piivat echipa de locul I. Fiindcă avem 
certitudinea că și fără Jilinschi, baschet- 
balistii arădeni ar fi terminat neînvins! 
competiția ... Campioana, S.S.E. Satu 
Mare (antrenor, prof. Gh. Ghiurcan) a 
impresionat prin jocul ei simplu, prin 
rapiditate în acțiuni si pregătire fizică. 
Să sperăm ca acum, cînd la Satu Mare 
a Poposit prima cupă de campioni re
publicani, gradul de înțelegere fată de 
baschetul școlar va crește simțitor. Bine 
a .,mers“ si echipa din Gheorghieni, o 
formație atletică, cu un deosebit simt 
ai coșului.

tn finala de baschet rezervată fetelor, 
lupta pentru titlu a angajat. în pri

mii! rînd, echipele S.S.E. nr. 2 București 
(antrenor, prof. Adriana Florescu) sl 
S.S.E. Satu Mare (antrenor, prof. Ecate- 
rina Both). Meciul direct, încheiat la o 
diferență de un cos (47-45) în favoarea 
bucureștencelor va rămîne în istoria cam
pionatelor, ca unul dintre cele mai fru
moase și valoroase sub raport tehnic. 
Victoria a fost decisă de o mai mare 
omogenitate si precizie la cos, baschet
balistele de la S.S.E. nr. 2 București a- 
vînd în această privință un finis salva
tor. Dintre celelalte finaliste, o compor
tare lăudabilă au avut echipele din A- 
rad (antrenor, prof. I. Vadas) sl Ghoor- 
ghienj (antrenor, prof. Stefan Nagy).

Cuvinte de mulțumire si la adresa ar
bitrilor. Evidențiați : Gh. Popescu și Eu
gen Morovan (handbal), Ștefan Lucadj 
Simion Filoti și Ștefan Petrovan (bac»- 
chet). Și 
organizării 
străduit si

bineînțeles, aprecieri asupra 
care și de data aceasta s-a 

a reușit să fie la înălțime.

Ecliipa de băieți a Ș.S.E. II București, dștigătoareq, turneului de j
---------------------------------- _____-------------------

Aplauze voleibaliștilor

re- 
a 18 formații 

între primii 
dovedește echi- 
existat. Totuși, 
impus cu auto-

Echipele di fi București, în schimb, au 
dominat întrecerea masculină, în al că
rei clasament ocupă primele două locuri 
(S.S.E. nr. 2 — 94 p., S.S.E. nr. 1 — 
77 p.). I)ar nu au reușit să se clasi
fice printre primele șase școli, la fete. 
Sprinterii, aruncătorii de ciocan, sărito
rii cu prăjina au fost cei mai buni. Este 
fără îndoială, 
D. Gîrleanu. 
Maria Miclca

Ne bucură 
din tară (Constanta, Reșița, 
Iași — la fele) „s-au văzut” 1

meritul unor antrenori cu: 
C. Spiridon, Gli. Stăniciu, 
etc.

faptul că o serie de centre 
, Bacău. 

__T_ .... __  la aceste
campionate, ocupî nd locuri fruntașe în 
clasamente. O impresie foarte bună au 
lăsat-o aruncăloarea de disc Lidia Du
mitru, alergătoarca Elena Croitorii, să
ritorul de triplu C.
R. Zaharia, sulifașul G.
aui
reșițenii I.
Puia Niculifă, 
oanul C. Snell

In schimb, 
atletice, cum 
Cluj nu au corespuns așteptărilor, 

au contribuit la reușita concursului,

Mihail, sprinterul 
. Lucliian (15 
din Constanta. 
Felicia Grama, 
V. Suciu, băcă-

42,75 m), toți 
Diaconu, 

ieșeanul 
și alții .
centre cu 
ar fi Timișoara, Brașov, 

nu

vechi tradiții

fu in au cîștî^at 
echipele campioane
• S.S.J?. nr. 2 BUCUREȘTI (hand
bal băieți): 18—5 cu Tg. Mureș. 
18—1! cu Iași, 17—11 cu Ploiești.
• S.S.E. nr. 2 BUCUREȘTI (hand
bal fete) : 6—3 cu Petroșani, 3—3 
cu Ploiești, 6—2 cu Cluj, 6—6 cu 
Timișoara
O S. S. E SATU MARE (baschet 
băieți): 71—43 cu Bacău, 52—41 
cu Ploiești, 36—40 cu Arad, 62—46 
cu Gheorghieni.
• S.S.E. nr. 2 BUCUREȘTI (baschet 
fete) : 61 — 38 cu Gheorghieni. 72—72 
cu Arad, 47—4.) cu Satu Mare.
• S.S.E. nr. 1 BUCUREȘTI (volei 
băieți): 3—0 cu Sibiu. 3—1 eu 
Oradea. 3—2 cu S.S.E. nr. 2 Bucu? 
rești, 3—0 cu Cîmpulung Muscel, 
3—2 cu Bacău.
• S.S.E. PLOIEȘTI (volei fete): 
3—2 cu Piatra Neamț, 3—0 cu 
Oradea, 3—0 cu Arad, 3—2 cu Si
biu.

Turneele de volei, în special cel 
masculin, au strîns în jurul terenurilor 
din incinta stadionului Tineretului, 
sute de spectatori și... mii de aplau
ze. Competiția masculină a fost cea 
mai echilibrată, oferind partide de un 
bun nivel in care, de multe ori, s-a 
manifestat tendința spre un joc o- 
fensiv, eficace, cu o bună mișcare în 
teren, cu blocaje bine coordonate, cu 
servicii „bombă**. Titlurile de cam
pioni au 
București 
nu) care 
adversari 
Succesul 
juns la o 
un atac variat și un blocaj remarcabil 
(deși încă prea individual) se dato
rează unui mănunchi de jucători va
loroși, dar și seriozității în pregătire, 
lată numele campionilor: A. Stanciu, 
Gh. Bivol, I. Rotaru, M. Secară, T. 
Giurgiucă, M. Cliițu, O. Pleșoîanu, Cr. 
Ștefănescu, I. Spînulescu. De la si
bieni (antrenor, Gh. Bodescu) remar
căm pe V. Oană, A. Prescovniță, N. 
Lăzărici și A. Morarii.

întrecerile feminine au marcat ca
litatea jocului echipei S.S.E. Ploiești 
(antrenoare, prof. Margareta Rotaru

„bombă**. Titlurile de
revenit elevilor S.S.E. nr. 1 
(antrenor Pavel Brașovea- 

au avut în școlarii sibieni, 
de valoare aproape egală, 
bucureștenilor care au a> 

bună tehnică individuală, cu

ajutată de prof, 
pioanele denotă 
un joc modern, 
fileu și servicii 
țîa cîștigătoare: 
Rodica Săndulescu, Luminița Cernes- 
cii, Cristina Cornea, Doina Bălan. Lu
cia Pahoncea, Eugenia Dumitrescu. 
Viorica lonescu și Constanța Mija. O 
frumoasă comportare au avut-o și re
prezentantele 
(prof. Maria 
șit să ocupe, 
secund.

Clasamente
nr. 1 București 10 p.; 2. Sibiu 9 p.j 
3. Oradea 8 p.î
7 p.; 5. C-lung Muscel 6 p.; 6. Ba
cău 5 p. Feminin : 1. Ploiești 8 p.; 2. 
P. Neamț 7 p.; 3. Oradea 6 p.; 4. Si
biu 5 p.; 5. Arad 4 p.

Elena Cerviș). Cam- 
și ele tendința spre 
cu atacuri eficace I» 
puternice, lată forma-
Tamara Petracovici,

S.S.E. Piatra Neam) 
Săvinescu) care au reu- 
doi ani consecutiv, locul

masculin: 1. S.S.E.

4. S.S.E. nr. 2 Buc.

Pagină redactată de V. CHIOSE, 
T. STAMA, N. MARDAN
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SPORTIVII DINAMOVIȘTI
ALE FINALELOR
CAMPIONATELOR

REPUBLICANE
< Iubitorii de cchitație din Capitală 

semnat joi dimineață cu aceeași prompti
tudine ,,condica de prezență “ la baza 
hipică din Calea Plevnci, unde au venit 
Să asiste la marea confruntare care va 
desemna pc campionii din acest 
în probele de dresaj
colc. Prezența la start 
tul ui loan Oprea cu
mai lăsa nici un dubiu asupra cîștigă- 
to-rului probei dc dresaj categoria mij
locie și totodată a titlului de campion, 
aș-a după cum de altfel s-a și întîmplat. 
In schimb, în proba dc obstacole cate
gorie semiușoară unde erau anunțați 72 
de cai lupta era deschisă 
mult cu cît la start s-au 
mai buni călăreți ai țării, 
urmă Virgil Bărbuceanu 
calul Gerilă s-a dovedit 
timp. O dispută pasionantă ne-a 
și proba de obstacole categoria 
cic care a revenit 
tin Vlad.

In ziua a doua 
na-mo Buc.) a mai 
cele cucerite de 
După-a miază 
Irul sporului 

itregească după 
de victorii dinamoviste cu încă un 
dc campion 

(ba de obstacole categoria ușoară.
Iată rezultatele 

mele două zile 
coleg, mijlocie : 
Buc.) pe Sul in a 
2. Eugen Colan 
le to 676 p. 
pe Pelinaș 
Eugen Bogdan (C. S. Mureșul) pc Per
sia 464 p. ; 2. Maria Stan (Știința Buc.) 
pe Crenguța 435 p. ; 3. II. Weis (C.S.M. 
Sibiu) pe Mîndra 431 p. Obstacole categ. 
semiușoară : 1. Virgil Bărbuceanu
(E.H.A.) pe Gorilă 0 p., timp 23,3 sec.

an
și obsta- 
a călăre- 

Sulina nu

cu atît 
prezentat 
In cele 

(E.H.A.) 
mai bun

oferit 
mi jlo- 

pe merit lui Constan-

învingători in primele Asta zi, pe terenul Gloria

«wift ■
«F •* wl f
fc d

t %a&qoS88888

Un ultim obstacol 
ceanu va îmbrăca tricoul 
gorie semi ușoară.

după trecerea căruia maestrul spori unii Virgil Bărbu- 
de campion republican pe anul 1961 la proba de cate-

Fara a programa partide-derbi, etapa 
a XV-a a campionatului se anunță in
teresantă, deoarece se întîlnesc echipe 
de forțe sensibil egale. O singură ex
cepție : întilnirea C.C.A—Olimpia Bra
șov, meci în care vice-campionii nu 
vor avea de înfruntat, în mod nor
mal, 
pronosticuri 
chiar 
talul 
plica 
vița
Se știe că jocul în forță al echipei 
Metalul nu a convenit niciodată for
mației feroviare. La rindul lor, cefe
riștii, vor trebui să depună eforturi 
deosebite spre a se menține neînvinși 
în fruntea clasamentului, cu atît mai 
mult ca cit secondanta lor în clasa- 

ușoară. 
schimb
Graur, 

nou în

dificultăți prea mari. In rest, 
greu de dat. Incepînd 

cu meciul de astăzi, în care Me- 
va primi pe teren propriu re- 
cchipei campioane C.F.R. Gri- 

Roșie (teren Gloria, ora 16,30).

C.S.M.S. le va da mult de furcă. O 
altă partidă interesantă se va desfășura 
la București (stadionul Progresul, ora 
15) între Progresul și Știința Cluj. In 
continuarea acestei întîlniri, pe același 
teren, Știința București va încerca să 
întreacă Rapidul. Dimineața, I.T.B. va 
juca pe teren propriu cu Știința Pe- 
troșeni.

Iată și clasamentul la zi în care a 
fost inclus și rezultatul

Foto : II. Nan di

ment — C.C.A. — are o partidă 
O misiune dificilă vor avea in 
dinamoviștii bucureșteni (fără 
dar probabil cu Barbu, din 
formație) la Iași, unde echipa locală

Enaclie Boiangiu (Di- 
adăugat o victorie la 
călăreții dinamoviști. 

colegul Iui de club, maes- 
Vasile Pinciu avea să în- 

o luptă acerbă buchetul 
titlu 

republican pe 1961 în pro-

R.P.R.; 2. D.campion
Giurgiu) pe Simplon 0 p., timp 
sec. ;
0 P,

pri-înregistrate în 
de întreceri : Dresaj
1. Ion Oprea (Știința

756 p. campion R.P.R.; 
(Știința Buc.) pe Rigo- 

3. Iosif Molnar (E.H.A.) 
646 p. Dresaj juniori: 1.

Roșea (E.II. 
. ' 24’3 

3. P. Stana (Dinamo) pe Savant 
timp 21,7 sec. ; 4. Oscar Recer 

(Dinamo Buc.) pe Adjud 0 p. 24,8 sec. 
Dresaj categ. ușoară : 1. Enache Boian
giu pe Dana 637 p., campion R.P.R. ; 
2. V. Postelnicii (Știința Buc.) pc Na
iada 625 p. ; 3. E. Cotan pe Rigoieto 
615 p. Obstacole categ. ușoară (după ba
raj) : I. Vasile Pinciu (Dinamo Buc.) 
pc Clasic 0 p., timp 43 sec.. campion 
R.P.R. ; 2. Cr. Țopescu (E.H.A. Giur
giu) pc Răsunet 4 p., timp 45 sec. ; 3. 
V. Pinciu pe Văpaia; 4. C. Vlad pe 
Agata ; 5. W. Fleischer (C.S.M. Sibiu) 
pe Nonius. Obstacole categ. mijlocie: 
1. Constantin Vlad (Dinamo Buc.) pe 
Agata 8 p.. campion R.P.R. ; 2. I) 
Hering (E.H.A.) pc Retezat 12 p.; 3. 
Gh. Langa (E.H.A.) pc Corsar 15 p.

OCTAVIAN GINGU

Cabane noi in munții noștri
De mu!te ori, după ce urcau minuna

tele serpentine ale Mestecănișului, turiștii 
care parcurgeau traseu] Cîmpulung Mol
dovenesc— Vatra Doinei poposeau pc

IN BUCEGI
De curind, un grup de 20 de 

j niști din R.D. Germană sosiți 
O.N.T. „Carpați", au escaladat 
rie de trasee alpine în masivul Bucegi 
sub îndrumarea alpiniștilor Ion Pușcaș 
și Nicolae Marian de la Caraimanul 
Bușteni.

Timp de o săptămină ci au parcurs 
Creasta Coștilei (gradul 111 A), Umă
rul Contan (gradul II B), Fisura în
sorită (gradul V A) și traseul cen
tral din Turnul Secinhii

Victor Zbarcea-coresp.

alpi- 
priii 

o se-

vîrful obcinei pentru a admira frumu
sețile acestor locuri și a se ospăta. Ei 
porneau însă repede spre locurile dinainte 
fixate, pentru că nu aveau unde să ră- 
mînă în timpul nopții.

In acest loc, la cota 1400, se con
struiește acum de către Sfatul popular 
al raionului Vatra Dornei. 
patriotică a cetățenilor din 
bană turistică. Ea va avea 
o terasă.

Pe vîrful Giumalău, la 
(le 1814 m va fi îu curînd
sință o altă cabană cu o capacitate de 
32 locuri.

prin munca 
raion, o ca- 
9 camere si

CONSTANTIN ALEXA corcsp. reg.

K
ATITUDINI

„SECRETE"
Alpinismul cunoaște la noi o fru

moasă dezvoltare. Numărul sportivi
lor a crescut într-un ritm impresio
nant. au apărut alpintști tineri, deose
bit de dotați, care au realizat perfor
manțe de mare valoare. De asemenea, 
a crescut și numărul premierelor. Pc 
bună dreptate se poate spune că al
pinismul nostru cunoaște o perioadă 
de creștere nemaiîntilnită pînă acum.

Această dezvoltare se datorește și 
Alpiniadei republicane organizată de 
Federația de schi, bob și alpinism. 
La sfîrșitul anului se alcătuiește cla
samentul final și este premiată echipa 
cîștigătoare. Cine este aceasta ? Con
form regulamentului, câștigătoare este 
secția care realizează cele mai multe 
puncte atît la etapele de iarnă și de 
vară ale alpiniadei, cit și la premierele 
efectuate. Intrucît punctajul pe care-1 
aduc, premierele este foarte important, 
numărul acestora este tot mai mare.

Așa stînd lucrurile, 
ca, cercetînd ‘ 
alpinism din cadrul ~5
dai peste nenumărate rapoarte de pre
miere efectuate recent. Nu se poate 
spune că astfel de rapoarte nu există, 
dar ele sînt într-un număr mult mai 
mic decît nc-am fi așteptat. Oare 
anul acesta alpiniștii noștri au stat 
fiu mîinîle în sin ? Nicidecum. Cu pri-,

FARA ROST

ar fi normal 
dosarele comisiei de 

F.R.S.B.A., să

lejul diferitelor 
republicane și al 
escaladate în 
trasee. Rapoartele de premiere lipsesc 
însă în majoritatea cazurilor de la 
F.R.S.B.A. De ce? Pentru că cele mai 
multe secții de alpinism din țară au 
înțeles în mod greșit sensul Alpiniadei 
și păstrează... secretul performanțelor 
pînă la 
zicind : 
realizat 
cerea !“ 
Brașov, 
Corvinul
doar citeva secții, nu au anunțat ia 
federație premierele efectuate, contra
venind astfel regulamentului premiere
lor alpine, care la punctul 5 arată 
că : „Orice premieră identificată și 
începută de o asociație care își pro
pune s-o efectueze, va trebui anunțată 
la F.R.S.B.A. in termen de 5 zile de 
la incepere". Iar punctul 8, comple
tează : „Secțiile de alpinism ale căror 
echipe nu respectă prevederile pre
zentului regulament, vor fi sancționate".

F.R.S.B.A. trebuie să acționeze cu 
botărîre pentru stirpirea acestui secret 
rare denaturează sensul real al Alnî- 
niadei republicane, contravenind ast
fel spiritului în care trebuie dusă în
trecerea.

etape ale Alpiniadei 
altor acțiuni, au fost 

premiera numeroase

secretul performanțelor 
alcătuirea clasamentului final, 
„Să nu știe ceilalți ce am 
eu, ca să pot cîștiga intre- 
Și astfel, nici Casa Ofițerilor 
Torpedo, Celuloza Zărnești sau 

! Hunedoara, ca să numim 
nu au anunțat 1a

MIRCEA TUDORAN

Canotorii bucureșteni și-au desemnat
reprezentanții pentru finale

De curînd. schiliștii bucureșteni s-au 
întrecut în cadrul fazei de zonă a cam
pionatului republican de canotaj acade
mic pentru a-si desemna finalistit ce își 
vor disputa titlurile in zilele de 23 și 24 
septembrie, la Snagov. întrecerile s-au 
desfășurat pe două „terenuri' : la Sna
gov (cluburile C.C.A si Dinamo) și pe 
lacul Herăstrău (celelalte cluburi). După 
cum se știe clștigătorii probelor s-au 
calificat în finală împreună cu Învingă
torii din 
vitate de 
de altfel

celelalte zone și echipajele in- 
federația de specialitate. Iată 

rezultatele :

HERĂSTRĂU. Feminin. SchifLACUL
simplu : 1. Florica Ghiuzelea (FI. roșie) 
3:59,7; 2. Valeria Costăchescu (Voința) 
4:16,6; 3. FI. Postea (FI. roșie) 4:19,7; S. 
2 visle : 1. Metalul (Maria Marton, Ma
riana Uzunov) 3:55.7; 2. Met. (Cornelia 
Larion, Ioana Mocanu) 4:20,0. S. 4 + 1 
rame : 1. Știința (Mariana Limpede, Ma
ria Vlăduț, Lucia Pascu. Constanța Pre
descu + A. Tunschi) 3:38,6 ; 2. FI. roșie 
(Elena Diaconescu, Gizela Rostas, Lueia 
Simionescu, Anca Miclescu + Angela 
Păunescu) 3:46,8. S. 4+1 vîsle ; 1. Meta
lul (Dumitra Mihalache, Maria Udrescu, 
Lucia Swaty. Maria Hevet + Elena Bar- 
cani) 3:38,0; 2. Rapid (Stela Găvan. Ște
fania Ghițoiu, Elena Biloiu, Costela Stan- 
ciu + Rodica Bughiu) 3:49,5; 3. Met.

altitudinea 
dată în folo-

Concurs
pe velodromul Disamo

Duminică dimineața velodromul 
Dinamo va găzdui etapa I a competi
ției cicliste dotată cu „Cupa Flacăra 
roșie". întrecerea, organizată de clubul 
sportiv Flacăra roșie, începe la ora 9 
și cuprinde probe de viteză seniori și 
juniori, semitond seniori și juniori pre
cum și probe de contra-timp.

S. 8+1 : 1. Metalul (Lucia Kurt, Titina 
Sălceanu-Marc, Maria Panait, Stela 
Neacșu. Elena Rădulescu, Magda Varga, 
Maria Trinks, Emilia Rigard + Ștefania 
Borisov) 3:15,4. 2. FI. roșie (Elena Minea, 
Maria Drăghici, L. Simionescu, Stela 
Cristian, Argentina Sclia, Olimpia Bog
dan, Galina Dungă. Lia Bulugioiu + Rita 
Danielian) 3:17,2; 3. Voința 4:07,3. Mas
culin. Schif simplu : 1. Al. Aposteanu 
(Rapid) 3:31,8; 2. P. Mărcuță (Victoria) 
3:39,0; 3. Gh. Engelmayer (Vict.) 3:51.3.
S. 2 rame : 1. Știința (V. Todor, I. Ol- 
teanu) 3:30,3; 2. Voința (I. Rădulescu, 
Tr. predescu) 3:31,3; 3. Metalul (G. Frîn- 
cu, E. Șerban) 3:34,8. S. 2 vîsle : 1. Ști
ința (M. Bielz, D. Ciomîrtan) 3:09,8; 2. 
Metalul («D. Lăncrăjan, Gh. Sofian) 
3:10,8; 3. Victoria (P. Ștefan. R. Dobre) 
3:11,4. S. 2+1 : 1. Știința (I. Sehowitz, 
Gh. Rieffelt + M. Ialomițeanu) 3:27,1; 
2. Rapid (N. Jurtea, T. Maloș + P. Boca) 
3:53.9. S. 4+1 : 1. Știința (M. Doniga, O. 
Rădulescu, D. Bubulete. W. Berwanger + 
I. Măgură) 3:10,7; 2. Dinamo Obor (S. 
Anton. I. Iorgulescu, A. Contray, N. Ște
fan + M. Nicolau) 3:11,6; 3. Rapid (T. 
Ciontu, H. Vintilă. G.
Tovin + A. Turcitu) 
3:34.5. S.
Iliescu, 1 
3:16,8; ' 
nescu, 
3:18,3; _ _______ ____ _____
1. Știința (I. Dîngă, G. Vlăduță, D. Pa- 
veles-cu. O. Ovidenie. I. Vasiu. I. Bulu
gioiu, T. Larion, I. Boicu + R. Franki) 
2:46,6; 2. Vointn (O. Nicolau, S. Zisu, 
M. Polcică, P. Niță. C. Purcel, R. Matei,
T. Predescu. B. Gavrilă + G. Guist) 
2:54,8; 3. Metalul 3:29.4.

SNAGOV. Feminin. S 2 vîsle : 1. C.C.A. 
(Maria Navasart, Emilia Mihăilescu). 
Masculin. Schif simplu : 1. Al. Ferenczi 
(C.C.A.) 8:46,0; 2. Georgescu (Din.) 9:38.0. 
S. 2 vîsle : ' " * '
8:05,0; 
8:20,5; 
B:41,0. 
Begu) 
8:23,0. 
firescu + Călinescu) 8:57,0.
1. Din 
trov) 7:13,0; 
lancea,
Din. (I. Petrov, Husarenco, Pocora, Iva
nov + Păunescu) 7:28.0: 2. C.C.A. ;Ku- 
reska, Meszaroș, Abrai, Vereș + Lupu) 
7:36,0. S. 8 + 1 : 1. C.C.A. (Covaci, Baca, 
Serghei, Dcbai, Fălcoianu, Varga, Va
sile Marin. Ditcov + Costache) 6:56,0;
2. Din. (Boroș, Somovschi, Tudo-se, Ma- 
roșan, îDrilea, Blaga. Firoiu, Ignat + 
Popa) 7:04.0.

■. Constantinescu. G. 
) 3:12.1. 4. Rapid

4 fără cirmaci : 1. Metalul (E.
B. Mirică. C Stroe, E. Dams)

2. Rapid (C. Orășanu. D. Gură-
D. Stăcescu, C. Cristescu)

3. Dinamo Obor 3:27,2. S. 84-1 •s.

1. C.C.A. (Bondar, Covaci)
2. Din. (Simionescu, Golgoțiu) 

3. C.C.A. (Dumitrescu, N. Tarara) 
S. 2 rame : 1. C.C.A. (Rădulescu. 
8:10 0; 2. Din. (Turlea Stratap)

2 + 1 : 1. Din. (Ilie Ștefan, Zam-
4 rame :

Pe- 
(Varga. Kiss, Bu-

4 + 1 : 1.

S.
. S. 

(Pongratz, Radu. Nistor, S. 
~ 2. C.C.A. —
Milincovici) 7:19,0. S.

Știința Cluj-
Știința București (9—3) din etapa a 
XlV-a :
1. C.F.R. Gr. Roșie 14 13 1 0 214: 53 41
2. C.C.A. 14 12 1 1 222: 32 39
3. Dinamo 14 9 2 3 1 26: 57 34
4. Știința Cluj 14 7 25 96: 67 30
S. C.S.M.S. Iași 14 5 36 89: 66 27
6. I.T.B. 14 5 3 6 &9: 72 27
7. Metalul 14 4 55 56: 70 K
8. Progresul 14 4 4 8 66: 53 26
9. Știința Buc. 14 5 2 7 45: 81 25

10. Șt. Petroșeni 14 5 1 8 66: 85 25
11. Rapid 14 3 0 11 84:125 33
12. Olim. Brașov 14

★
0 0 14 15:387 13

Miercuri a avut loc un trial pentru
de pregătire averificarea stadiului 

selecționabililor în vederea viitoare
lor întîlniri internaționale. La acest 
ioc de verificare, care a avut loc în 
compania echipei divizionare Progre
sul (scor 22—3) au luat parte următo
rii 23 de jucători : Alexandrescu (Pen
elul—Ciobănel, Cordoș (Wusek), Iri- 
mescu (Vizitiu), Teodorescu—Chiriact 
Mateescu—Moraru (Al. Ionescu), Pre
da, M. Rusu—V. Rusu, Posmoțan 
(Stoica)—Drobotă (Sebe), Iordăchescu 
(Căpușan), Griin (Teofilovici). Au ab
sentat : Demian, 
Iliescu (aflați în practică), 
che. Stănescu, 
Zlătoianu, 
nibili).

Căliman,
XOblemenco, 

Barbu și Graur

Sa va și
Marina-

Ț': buimac, 
(indispo-

Lokomotiv Sofia Ea București
Alifie de spectatori aflați în tribu

nele stadionului Ciulești au urmărit 
joi. prima „ieșire" internațională a 
tinerei formații dfe rugbi Lokomotiv 
Sofia în compania echipei noastre Ra
pid. Deși deficitari la capitolul teh
nică individuală și pe compartimente, 
rtigbiștii bulgari au arătat calități fi
zice și morale care ne îndreptățesc să 
credem că nu este departe z’ua cînd 
ei se vor putea întrece de Li egal la 
egal cu echipe rodate în jocuri inter
naționale. întilnirea Rapid—Lokomotiv 
Sofia s-a încheiat cu rezultatul de 
26—8 (13—0) în favoarea rugbiștilor 
bucureșteni.

N. B.

„Cupa Progresul"
Clubul sportiv Progresul organizea

ză azi (de la ora 16 și miine de la 
ora 8,30) un interesant concurs de at
letism dotat cu „Cupa Progresul". 
Pot participa atleți și atlete indiferent 
de categoria de clasificare. Punctajul 
se va face după tabela internațională, 
întrecerile au loc pe stadionul Pro
gresul (str. dr. Staicovici).

PRIMELE PRECIZĂRI ÎN CLASAMENTELE SEMIFINALELOR
întrecerile semifinalișlilor campionatu

lui republican <le șah se apropie de 
sfîrșit. Primele precizări au început 
să-și facă Ioc în clasamentele celor pa
tru grupe și surprizele nu lipsesc.

In semifinala din Capitală, lider 
după 12 runde continuă să fie candi
datul de maestru V. Georgescu, neîn
vins pînă acum. El a totalizat 8 l/2
puncte, la fel ca și D. Rrimer, care 
are însă o partidă în plus. De rezulta
tul întilnirii dintre aceștia (in runda 
a 13-a) ca și de partidele pe care Rei- 
clier le are de jucat cu Georgescu și 
Dinner, depinde în mare măsură con
figurația clasamentului, pe primele 
locuri. Reicher este și el neînvins, cu 
6 puncte din 10 partide. A slăbit fos
tul lider Urseanu (7 din 11), învins 
de Drimer în runda a 10-a. Șanse teore
tice pentru calificare mențin Voiculcscu 
6 y2, Crețulcscu 6 și Braunstein 5 >/,. 
Iu schimb, poate fi considerată ea

probabilă eliminarea doctorului Troianes- 
eu (5 din 11), după 
frîngeri suferite Ia 
Simon.

PLOIEȘTI. Grupa 
nou lider in persoana lui C. 
care invingind pe Bozdoghină în runda 
a 11-a a trecut în frunte. După consuma
rea a 12 runde, conduce Partos cu 10 
p., urmat de Bozdogliină 8 (° în
treruptă în dezavantaj la Andrițoiu), 
Radovici și Pavlov 8. Candidează cu 
șanse la primele patru locuri Mititelu 
7 ]/2 și E. Szabo 6. Dc notat că Pavlov 
arc de jucat în ultimele runde cu Boz- 
dogliină, Partos și Szabo. (7. Rădulescu 
— corespondent).

IAȘI. Cu trei runde înainte dc sfîrșit, 
conducerea în clasament este deținută 
de C. Botez cu 9 p. Prin victora obți
nută în runda a 9-a asupra lui Soos, 
tîuărul ieșean N. Weisman a trecut pe

surprinzătoarele în- 
L. Rădulescu și

ploieșteană are un
Partos,

locul doi cu 8*/, p. Urmează Moisini 
și Soos 8, M. Rădulescu, G. Alexandres- 
eu și Suta 71/,. Partidele Botez—Weis
man și Moisini—Soos pol Ii decisive 
pentru desemnarea celor patru califi
cați. (Gh. Vasiliu — coresp.).

LUGOJ. Pe primele locuri ale clasa
mentului după 11 runde se aflau- la 
egalitate Schlessiiigcc și Gimsberger cu 
9 puncte. Următorii sînt Fischer 7 */„ 
Pușeașu, Erdely și Deneș 7, Nacht 
<>*/?, Ungureanu (învins de Pușeașu) și 
Gali 6. (I. Leș — coresp ).

De la Federația Romină de Șah
Federația Romînă de Șah amintește 

secțiilor de specialitate din cluburi și 
asociații sportive că perioada trans
ferărilor durează șl în acest an între 
15 septembrie și 15 octombrie.
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Mîine, în etapa a cin cea a categoriei A...
La București, cuplaj pc „23 August": Dinamo București 
știința

Etapa 
echilibrate, 
apreciabile 
ți Dinamo 
mijlocul sau in coada clasamentului (Minerul, U.T.A. și respectiv Știința 
Cluj). In alte meciuri se intîlnesc echipe apropiate în clasament : Știința 
Timișoara (locul 4) și St. roșu (locul 5), Dinamo Pitești (12) ți Dinamo 
Bacău (13), Metalul (9) și C.C.A. (8).

„Capul de afiș" al etapei îl constituie partida Dinamo București—Știința 
Cluj, în care se întilnesc echipe tinere care, în general, practică un 
fotbal tehnic, spectaculos. Nu mai puțin interesant este și meciul de la 
Timișoara. Cu multă curiozitate este așteptată evoluția arădenilor la 
Ploiești: vor reuși să obțină măcar

★
Cum s-au pregătit 

mina aceasta ? Iată

Dinamo București
cultăți în alcătuirea formației 
pentru mîine, deoarece după 

Nunweiller IV — care continuă să 
fie indisponibil — s-a accidentat (la 
Arad) și V. Alexandru. Astfel că în 
meciul cu Știința Cluj urmează să 
joace formația : Uțu—Popa,
vieiiler III, Ivan—Țîrcovnicu, 
slantinescu—Pîrcălab, Varga, (Fră-

” " Frățilă (Eftimie),

Cluj (ora 14.30) și Progresul — Minerul (ora 16.15)
a V-a a categoriei A programează mîine jocuri destul de 
deși unele opun echipe despărțite în clasament de diferențe 
de puncte. Astfel, formațiile fruntașe — Progresul, Petrolul 
București — au de suportat asaltul unor echipe situate la

echipele săptă- 
cîteva date.
întîmpină difi-

Nun- 
Con-

filă), Ene II, 
David.

Și la Știința Cluj 
sînt greutăți în forma
rea echipei. Popescu 
este încă indisponibil. 
La București, studen
ții vor prezenta pro
babil „ll“-le: Mo- 
guț—Kromely, Mure- 
șan, Cîmpeanu—Petru 

Emil, Georgescu—Ivansuc, 
Gane, Mateianu, Moldovan, 
doran, coresp.).

ST I I N TA !

Marcu,
(N. To-

Principala preocupare la Progre
sul este menținerea echi.pei în 
forma actuală. In acest sens 

s-au desfășurat și antrenamentele de 
săptămîna aceasta. Formația de du
minică, va fi următoarea: Mîn- 
dru (Cozma)—Nedelcu, Caricaș, Soa
re—loniță, Pașcanu—Oaidă, Smă-
răndescu I, Voinea, Mafteuță, Ma
rin. Mîndru resimte durere 
și e probabil să nu joace.

Minerul și Jiul au 
miercuri un meci amical 
organizat cu prilejul sosirii carava
nei cicliste în Turul R.P.R. Intilni- 
re<«, ’ratată cu o cupă, a prilejuit 
joc . ;u, disputat, încheiat cu un 
zuliat de egalitate : 3—3, 
la pauză Jiul a condus cu

Punctele 
marcate de Crăciun, 
Mateon și 
viei pentru Jiul, Szo- 
ke (2) și Nisipeanu 
pentru Minerul. Câș
tigătoarea cupei a 
fost desemnată prin 
executarea a cîțg 10 
lovituri de la 11 m: 
format 9, iar Minerul 
corespondent).

Echipa Rapidului a 
la Petroșani. Formația va fi alcă
tuită în ziua meciului cu Jiul.

Principala preocupare la 
sul este menți 
forma actuală.

la o mină

susținut 
la Deva,

au fost

Martino-

după
2—1.

un 
re
ce

a trans-Jiul
8. (I. Simiou,

plecat asearâ

Ultima verificare a echipei Știința 
Timișoara a avut loc joi în 
meciul amical cu C.F.R. Timi

șoara, organizat în cinstea Turului 
ciclist al R.P.R. Știința a cîștigat cu 
4—2 (1—0). Au marcat: Manolache 
(2), Gîrleanu și Lereter, care a re
intrat cu acest prilej. Formația pen
tru mîine : Curcan (Pain)—George-

Fotbaliștii turci se pregătesc 
pentru jocurile 

cu R. P. Romină
ISTANBUL (Agerpres). — Echipele 

selecționate ale Turciei (A și B) și-au 
început pregătirile în vederea dublei 
intllniri pe care o vor susține la 8 
octombrie la București și, respectiv, 
Istanbul cu reprezentativele R.P. Roraî- 
ne. Federația turcă a alcătuit Iotul 
echipei A : Turgay, Lefter, Naci, Basri, 
Osman, Can, llilmi, Șeref, Necmi, Surey- 
va, Bird, Senol, Ismet și Ogun. ln- 
Ir-un meci de antrenament, echipa A 
i învins cu scorul dc 6—-2 echipa de 
tineret a orașului Istanbul.

In aceeași zi, tot la Istanbul, echipa 
secundă a Turciei a jucat cu formația 
Beyoglu Spor, cîștigînd cu scorul de 
I—0. Selecționata B a aliniat următoa- 
*ea formație : Ozcan — Candcmir, Ba- 
îri — Aii lhsan, Talat, Kaya — Yuk- 
sei, Erdogan, Ahmet, Kadri, Aydin.

★
Meciul de la Bueureti va fi condus 

le trei arbitri italieni, iar cel de la 
Istanbul de trei arbitri greci.

primul lor punct ?
seu, Turcan, Jenei (Codreanu)— Pe
trescu, Tănase—Igna, R. Lazăr, Ma 
nolache, Lereter, Mițaru (Gîrleanu). 
(Al. Gross, coresp. reg.).

Echipa St. roșu a părăsit ieri Ca
pitala, cu destinația Timișoara. An
trenorul S. Ploieșteanu va păstra 
echipa care a

Cu toată opoziția lui Todor și Macri, balonul șutat de Seredai va intra 
tn poartă : 2—1 !

In preajma primului meci
C. C. A.-F. C. AUSTRIA 

din cadrul
Cupei campionilor europeni"i»
Se apropie debutul echipei C.C.A. 

în ediția 1961—62 a importantei com
petiții internaționale „Cupa campio
nilor europeni". Primul joc cu cam
pioana Austriei, binecunoscuta for
mație F. C. Austria din Viena, va 
avea loc peste cinci zile, la Bucu
rești.

Fotbaliștii echipei C.C.A. se pre
gătesc intens pentru această par
tidă, fiind dornici să realizeze o corn- , 
portare frumoasă și un rezultat bun. i 
O etapă a pregătirilor o constituie I 
meciul de campionat de duminică de i 
Ia Tîrgoviște, cu care prilej va avea j 
loc o ultimă verificare a potențialu
lui lotului de jucători. Săptămîna a- | 
ceasta lotul — completat cu un tînăr 
centru înaintaș, Varga (20 ani) — a 
făcut antrenamente deosebit de in-; 
tense, justificate — de altfel — de va
loarea și reputația formației F. C.ț 
Austria.

Echipa austriacă, după cum 
anunțat, va sosi la București 
septembrie, pe calea aerului. 
Austria este unul din cele mai vechi 
cluburi. înființată în 1911, Austria a. 
cuceri de șase ori titlul de campioa
nă și de 11 ori Cupa Austriei, ia», 
pe plan internațional a realizat nii-l 
meroase succese dc prestigiu, cuce
rind — printre altele — de două orii 
fosta 
trale" 
neză 
nalei 
moșii 
Melchior, Stojaspaf, care au jucat 
„XVunderteam" (cum a fost supranu
mită la un moment dat reprezenta
tiva Austriei).

Și astăzi, F. C. Austria continuă 
să dea jucători naționalei. Nu mai 
departe decit duminica trecută, patru 
din jucătorii săi — Stotz, Strobl. 
Nemec și portarul Fraydl — au făcut 

din echipa care a cîștigat cu, 
la Moscova. Formația sa de 
este: Fraydl-Fischer, (Lower), ■ -•••■- • • pa_

(Hirnschrodt), Herzog 
‘ dr, Schlăger. 

vechiul internațional 
jucat in ultimul timp 

in Italia, s-a înapoiat 
club și și-a reluat lo- 
Vedeta echipei insă.

Rapid și Steagul roșu, la egalitatejoi.
la Ploiești, Pe- 
a jucat o re- 

cu

jucat 
Joi, 

trolul 
priză 
(7-0: 
Munteanu 2, Dridea, 
Bontaș) și alta 
Unirea (4—0: 
dea 3, Bontaș). 
chipa pentru dumini

că n-a fost alcătuită, Joi a jucat 
formația : Sfetcu—Pal (Pahonțu), 
Cepolschi (Fronea), Neacșu—Tabar- 
cea, Marin Marcel—Zaharia, Badea 
(D. Munteanu), Dridea, A. Muntea
nu, Bontaș. (I. Rădulescu, coresp.).

Feroemail
Badea 3, A.

cu
Dri-

E-

Jocul cu Dinamo Bacău suscită 
mult interes la Pitești. Dinamo- 
viștii din localitate se pregă
tesc intens pentru această în- 

tîlnire. Joi, ei s-au antrenat în com
pania formației regionale Metalul Co- 
libași de care au dispus cu 8—1 
(1—0). Duminică, antrenorul Ștefan 
Vasile va alinia probabil echipa : 
Varga (Matache)—Valcan, Barbu, 
Haimovici—Corneanu, Radu—Dima,
Ghinea (Florescu), Lovin, Halagian, 
Butnaru. (Ilie Fețeanu. coresp.).

Dinamo Bacău a făcut joi un an
trenament intens: timp de 60 de 
minute a jucat cu formația de tine
ret (6—0), apoi în 50 de minute a 
întîlnit echipa H.C.C. '
timpul a jucat formația : 
Gross, 
Vătafu—Mihalache, 
Gram, Ciripoi, Publik.

In partida de antrenament de joi, 
cu Cimentul MIG Fieni (5—0), 
Metalul Tîrgoviște a manifestat 

o bună coeziune între compartimente 
și mai multă claritate și precizie în 
acțiunile ofensive. Echipa probabilă 
pentru jocul cu C.C.A : Andrei—To- 
mescu, Prandea, Georgescu—Nițescu, 
Petrescu — Al. Lazăr, Mureșan, Cru- 
țiu, Niculescu, Chiriță. Rezervă pentru 
înaintare: Barac. (M. Âvanu,
coresp.).

C.C.A. și-a încheiat pregătirile joi, 
cînd a făcut un antrenament „în fa
milie", condus de antrenorul E. Mla- 
din (în lipsa lui St. Onisie, care 
este bolnav). Duminică va folosi 
echipa obișnuită.

(3—1). Tot
Ghiță— 

I. Lazăr, Cincu—Rădulescu, 
Sorin Avram,

Pentru a
Pentru a cîta oară clubul Rapid 

distribuie bilete peste capacitatea sta
dionului 7 Pentru a cita oară nu ia 
măsuri pentru a asigura publicului 
condiții bune de vizionare a meciu
rilor 7

Joi. pe „Giulești", spectatorii au 
trebuit să stea, pe o căldură destul 
de mare, inghesuiti ca niște sardele. 
Pe lingă acest fapt, ei au mai fost 
nevoiți să asiste la o serie de acte 
lipsite de etică cetățeneasca săvîr- 
gite de către unii spectatori care, 
sărind grilajele de sirmă, au intrat 
direct in incinta stadionului, așezin- 
du-se in apropierea porților și chiar 
Pe pista de atletism. Nu mai vorbim 
dc faptul că la tribuna I o bună parte 
din spectatori n-au putut viziona in 
condiții normale partida de fotbal 
din pricina spectatorilor care. în pi
cioare. ocupaseră gurile de evacuare 
ale stadionului. Tn tot timpul des
fășurării partidei se auzeau strigăte 
ca acestea ; „Stai jos", „jooos f“ cul
cat bă, n-auzi ?! etc. Oamenii de or
dine, putini la număr, n-au putut 
face față marelui număr de specta
tori, n-au reușit să creeze acestora 
condiții bune de vizionare. Specta
torii care au venit cu 1—2 ore mai 
devreme au reușit să-si ocupe locu
rile, restul — mulți chiar cu bilete — 
au trebuit, cu amărăciune, să facă 
cale întoarsă. Șl de data aceasta, sta
dionul s-a dovedit impropriu pentru 
meciuri importante de categoria A.

De asemenea, locurile la masa pre
sei continuă — ca de obicei — deși 
s-a atras atenția organizatorilor de 
la clubul Rapid, — să fie ocupate 
de suporteri ai clubului, care, bine
înțeles, fac agitație în interesul echi
pei giuleștene. Ieri, deși s-a apelat 
insistent la organizatori ca masa pre

2-2 (1-0)
Dacă n-ar fi trebuit să suporte con

diții de vizionare de-a dreptul chinui
toare, spectatorii care au reușit să 
pătrundă pe stadion ar fi putut să se 
declare mulțumiți dc după-amiaza 
consacrată meciului Rapid—Steagul 
roșu. Pentru că întîlnirea a corespuns 
atît sub aspectul dinamismului, vi- 
goarei cu care cele două echipe și-au 
disputat victoria, cît și din punct de 
vedere tehnic. Feroviarii bucurcșteni 
și metalurgiștii din Brașov și-au îm
părțit joi punctele, dar — în felul lor 
— și unii și alții au de ce să nu fie 
mulțumiți de scorul de 2—2. Rapi- 
diștii pentru că deși au avut multe 
ocazii de gol n-au reușit, a treia etapă 
la rînd, să cîștige (și încă în Giu- 
lești 1), iar brașovenii pentru că, în 
ansamblu, jocul lor 
și 'au avut și 2—1 
tidei.

Insuccesul parțial 
cele două echipe își 
cise. Rapidului i-a 
Șut, 
ții, excelenți în linia de mijloc și în 
atac, n-au avut apărare imediată la 
nivelul celorlalte compartimente.

Să detailăm puțin cele de mai sus. 
Bucureștenii au avut joi cîteva ocazii 
de gol foarte bune (în min. 38 Dul- 
gheru a reluat de la cîțiva metri 
peste poarta goală, iar în min. 74 
Ozon a pasat inoportun in loc să șu- 
teze, într-o fază de gol clară), dar și 
în rest atacanții feroviari au manifes
tat nesiguranță în fața ■ porții. Ozon 
n-a putut face singur ceea ce făcea 
pînă nu de mult în colaborare cu I. 
lonescu (coordonarea și impulsiona
rea acțiunilor), iar Georgescu a fost 
anonim. Cît despre ceilalți atacanți, 
Leahevici nu are nici pc departe per
sonalitatea lui lonescu, Kraus are 
un joc axat pe un anumit stereotip 
(lansări în viteză și șut), iar Dul- 
gheru — cu toate eforturile sale — 
n-a putut trage după sine întregul 
atac.

Trecînd la oaspeți, subliniem încă 
o dată tehnicitatea ridicată a jocului 
lor de cîmp (excelenți Seredai, Năftă- 
năilă, Meszaroș, Campo), dar și de
calajul dintre valoarea acestora și

a fost mai 
spre finalul

bun 
par-

din 
pre-

al fiecăreia 
are explicații 
lipsit precizia în 

calmul și... Ion lonescu; oaspe-

cee a apărării imediate, ceea ce face 
ca Steagul roșu să fie, din acest punct 
de vedere, o echipă frintă. Portarul 
și linia de fund au făcut joi gafe 
mari. Ghiță este coautor al golului 
marcat de Leahevici în min. 40, cînd 
a scăpat pe sub el o minge șutată slab 
de pe aripa stingă; Zaharia a lăsat 
să cadă pe lingă el balonul care a 
ajuns la Ozon, la faza din care aces
ta a egalat în min. 76; Nagy, Oan
cea și apoi Bîrsan au greșit și ei 
mult. Cît despre cele două goluri ale 
oaspeților, ele ati fost realizate de 
Seredai, din acțiuni desfășurate pe 
aripa stingă, unde Greavu a fost vul
nerabil. Mai întîi, în min. 60, el a 
fost driblat de Meszaroș și din cen
trarea acestuia Seredai a reluat cu 
capul în plasă. După 10 minute, tot 
la un atac pe aripa stingă, oaspeții 
străpung apărarea feroviară, balonul 
ajunge la Seredai și acesta șutează 
imparabil din marginea careului.

RAPID: Todor-Greavu, Motroc,
Macri—Neacșu, Koszka—Kraus, O- 
zon, Leahevici, Georgescu (Chiru), 
Dulgher u.

STEAGUL ROȘU: 
(Bîrsan), Zaharia,
Szigeti—Hașoti, Năftănăilă, 
Meszaroș, Campo.

Această dificilă partidă a 
condusă de 
Craiova.

Ghiță—Oancea
Nagy—Seredai,

Fusulan,

arbitrul Stelian
fost bine 
Mataizer-

RADU URZICEANU

La tineret: Rapid—Steagul roșu 0 0

a.,

C.

competiție „Cupa Europei cen-J 
intercluburi. Această echipă vie-i 

a dat numeroși jucători națio- I 
Austriei, printre care pe fai- 1 
Sindelar, Nauscli, Strog, Sesta,, 

in

parte 
1—0 
bază 
Stotz, Strobl (Swoboda )-Ocwirk, 
proth-Horak 
(Geier), Nemec, Fiala, 
Cum se vede, 
Ocwirk, care a 
la Sampdoria. 
la vechiul său 
cui in echipă 
este stoperul Stotz, (35 de ani) care 
n-a fost niciodată atit de bun ca 
la ora actuală. Este iute, cu un bun 
joc cu capul, clarvăzător, solid și, 
natural, experimentat. Portarul, un 
uriaș blond de 1.8'1 m, este aproape 
invulnerabil la mingile pe sus.

Pronosport

Cum a cîștigat participantul
Spiridon Vișan 75.654 lei

sa

cîta oară?
sei să fie eliberată de eei care n-a
veau carnete de ziariști, omul de or
dine dimpotrivă, a inlesnit unor su
porteri ai echipei Rapid să ocupe 
loc la masă.

Pentru a intregi — probabil — a- 
ceastă atmosferă de indignare justi
ficată din partea snectatorilor fată 
de organizarea meciului în condiții 
necorespunzătoare pentru iubitorii 
fotbalului, cîțiva derbedei au arun
cat — în timpul partidei — cu mere 
și prune în jueători si în arbitrii de 
tușă. Pozitiv este însă faptul că doi 
dintre acești huligani au fost de
pistați și imediat îndepărtați de pe 
stadion.

Conducerea clubului Rapid trebuie 
să se gindească serios la modul cum 
organizează o serie de competiții 
sportive, la modul cum înțelege să 
satisfacă cerințele spectatorilor în le
gătură cu organizarea meciurilor, cum 
Înțelege să sprijine munca educativă 
în rindul maselor de spectatori. Ne 
folosim de acest prilej să amintim 
tovarășilor respectivi că mai au și 
alte lacune în materie de gospodărire 
a stadionului, eă sălile de sport de 
care dispune clubul mai întotdeauna 
sînt prost luminate Si prost îngrijite, 
cu aparatele, saltelele, băncile etc. 
pline de praf și chiar ulei. De ase
menea, în ceea ce privește agitația 
vizuală în exteriorul și în interiorul 
stadionului lucrurile nu stau atît de 
bine îneît să mulțumească conduce
rea și activul salariat al clubului.

Este firească de aceea întrebarea 
pusă de foarte multi susținători ai 
clubului ceferist bucureștean : pînă 
cxnd conducerea va mai continua să 
manifeste lipsă de răspundere în or
ganizarea competițiilor și în direcția 
bunei întrețineri și gospodăriri a 
propriei lor baze sportive 7

Concursul Pronosport nr. 36, etapa 
din 3 septembrie, n-a fost de fel ușor. 
Și aceasta, datorită unor mari surpri
ze, care au făcut ca numai un singur 
participant, Spiridon Vișan din Hune
doara. să aibă o variantă cu 12 rezul
tate. Urmarea firească : excepționalul 
premiu de 75.654 lei.

Și, acum, cîteva amănunte.
Participantul Spiridon Vișan este un 

tînăr ajustor (are 25 de ani) la Com
binatul siderurgic din Hunedoara El e 
un vechi participant la Pronosport.

In calitate de iubitor și cunoscător 
al fotbalului, a mai obținut o serie 
de „victorii" frumoase la Pronosport, 
dar „scorul" cel mai mare l-a stabilit 
la 3 septembrie : 75.654 lei

El acordă o mare atenție comple
tării buletinelor. După cum ne-a decla
rat, ține seama întotdeauna de forma 
apărărilor (în special), cerectează cla
samentele la zi ca și pe cele din tre
cut, are în vedere modificările în for 
mâții, fluctuațiile de formă, etc. In
tr-un cuvînt, se documentează temei
nic și cercetează cu luare aminte toate 
probabilitățile unui concurs, înainte de 
a completa buletinul.

Dăm, mai jos, clișeul buletinului cu 
care participantul Spiridon Vișan din 
Hunedoara a obținut 12 rezultate. Fi
rește, un document interesant, care me
rită a fi studiat cu atenție

Și dv. aveți posibilitatea să obțineți 
un premiu important la concursul Pro
nosport nr. 38, etapa de miine 17 sep
tembrie, care, de asemenea, se anunță 
foarte interesant.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 39 

— Etapa din 24 septembrie 1961 —
I. Petrolul — Progresul (cat. A)

II. St. roșu — Dinamo Buc. (cat. A) 
HI. știința Cluj — știința Tim. (cat. 
IV. Rapid — Metalul Tîrgoviște (cat. A)
V. UTA — Dinamo Bacău (cat. A)

A)

VI. 
VII. 

VIII.

Minerul — Jiul (cat. A) 
CSM Sibiu - Farul (cat. B)
Dinamo Galați — Flacăra Morenfl 
(cat. B)

IX. Arieșul Turda — Corvinul Hune» 
doara (cat. B)

X. Recolta Cărei — Ind. Sîrmei C.’, 
Turzii (cat. B)

XI. poiana cîmpina - CSMS Iași (cat.
XII. Chimia Govora — C.F.R. Roșiori 

(cat. B)

Borderou PozJ^-Conc-^^

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 37 DiN 10 \ 

SEPT. 1961 \
I 49 variante a cite 1.185 let’
II 761 variante a cîte 91 lei.'
III 5.151,7 variante a cîte 20

Cat.
Cat.
Cat.

lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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Col(ul specialistului

Este necesară învățarea preluărilor 
de jos în jocul de volei

specialitate încep de 
fie puse în discuție 
probleme de tehnică 

dau naștere la multe 
se cer rezolvate.

se numără și pro- 
de jos, față de

mai ușor cu ajutorul 
de jos.
sâ trecem
negativ al folosirii în

nu sini importante aceste 
de jos si că ele trebuie cu- 
numai. ca titlu informativ, 
ridică chiar total împotriva

motivate 
de exem-

In presa de 
Ia o vreme să 
iot mai multe 
și tactică care 
controverse ce

Printre acestea 
blema preluărilor 
care sînt păreri opuse, susținute cu 
tărie. Mulți jucători și antrenori sus
țin că 
preluări 
noscute 
Alții se 
lor

Concepțiile acestea sînt 
prin diferite argumente, ca 
piu :

1. Prin execuțiile de sus, mingea 
poate fi transmisă cu mai mare pre
cizie și se pot crea mai multe surnri- 
ze in atac (combinații cu pasă di
rectă. cu intrare etc) ; 2. Că jucătorii 

de folosirea lor și jocul 
mai puțin spectaculos, 

arrument este 
dar se 
jucătorii 
serviciu 

de sus ?

pune 
pot să 
și din

într-adevăr 
întrebarea : 
preia min- 
atac prin

in funcție 
comoditatea

le 
de
Și

de jos n-au 
jucători sau 

a influen- 
a apărării.

vor abuza 
va deveni

Primul 
plauzibil, 
totdeauna 
gile din 
execuții

Al doilea argument nu ar trebui sâ 
fie luat în considerare, pentru că an
trenorul trebuie să învețe pe jucători 
cit mai multe procedee de execuție 
și în același timp să-i învețe să 
aplice in joc numai 
situație și nu după 
bunul lor plac.

Faptul că execuțiile 
fost învățate de către
le-au pregătit superficial, 
țat răminerea in urmă 
din voleiul de performanță de la noi 
din tară. Această influență s-a mani
festat sub mai multe aspecte.

In primul rind, prin sărăcirea ba
gajului de execuții tehnice folosite în 
apărare.

In al doilea rind. trebuie să ară
tăm că multe mingi „ușoare" car? 
trec lateral față de jucător sau cad 
in fala 
mină și 
direcție

In al 
spre 
a contribuit într-o oarecare 
la specializarea jucătorilor în 
și apărători. Jucătorii înalți 
reușeau mai greu să se apere, folo
sind numai procedeele de sus, în com
parație cu cei mai mici și mai rapizi. 
De aceea, jucătorii mai mici ca înăl
țime, buni în apărare (deobicei ridi
cătorii), acoperă la unele echipe o 
zonă mai mare în fazele defensive 
și astfel se adîncește specializarea 
apărători-atacanți. Problema acoperi
rii unei zone mai mari în fazele de
fensive de către „apărătorii buni" re
zolvă unele situații dar, permanenti
zată la echipa de club, duce la 
lipsa de omogenitate^ iar în echipa 
națională provoacă greutăți în rea
lizarea coeziunii și omogenității din
tre jucători, în fazele defensive.

Trebuie să amintim de asemenea 
eă un atac sau uneori chiar un ser
viri foarte puternic este de mult» 
ori foarte greu de preluat prin pro
cedeele de sus. Aceste mingi pot fi

Iui, trebuie preluate cu o 
mingea sare în cu totul altă 
decît cea dorită.
treilea rind, orientarea numai 

pregătirea execuțiilor

preluate însă 
unor p-ocedee

Nu trebuie 
nici aspectul 
mod abuziv a execuțiilor de jos de 
către unii jucători. In felul acesta, 
se strică frumusețea și spectaculozi
tatea jocului care devine anost și 
plictisitor. Această greșeală este mai 
de condamnat în această perioadă 
cînd s-a trecut și la noi in țară Ia 
o nouă linie de arbitraj, care incu- 
rajează jocul in apărare. Printre ju
cătorii care folosesc exagerat proce
deele de jos, cităm pe : Sușelescu. 
Ghertinișan, Mincev, Chiriță, Bu
tenko și alții.

Cu toate acestea, învățarea execu
țiilor de jos în stadiul actual al vo
leiului apare ca o necesitate din mai 
multe considerente : 1. Voleiul de
performanță se găsește la un nivel 
foarte înalt. Pentru aceasta volumul 
execuțiilor tehnice trebuie să fie 
lărgit și nicidecum îngustat sau limi
tat ; 2. In general, in jocul de volei, 
atacul prin intensitatea și varietatea 
lui, creează apărătorilor foarte multe 
situații care nu pot fi rezolvate decît 
prin execuții de jos cu 2 mîini sau 
cu o mină ; 3. In cadrul voleiului 
de performanță de la noi din țară, 
se remarcă un decalaj mare între 
atac și apărare. Atacul este mult mai 
dezvoltat 
apărării 
cului se 
(area și 
jos. Un 
ridicată la un nivel mai apropiat 
cel atins de atac, este cea a echipei 
Rapid București, care — de altfel — 
este cea mai constantă echipă și care 
a obținut performanțe de răsunet pe 
plan național și internațional. Jocul 
bun și în general constant din apă
rare, al acestei echipe se datorește 
și faptului că antrenorul și jucătorii 

de perfec- 
jos. Dintre 

folosesc cu

cu vederea

decît apărarea. Ridicarea 
mai aproape de nivelul ata- 
poate realiza și prin învă- 
perfecționarea execuțiilor de 
exemplu de apărare bună, 

de

de sus, 
măsură 
atacanți 
și lenți,

se preocupă permanent 
ționarea execuțiilor de 
echipele străine care 
succes și execuțiile de jos, cităm re
prezentativele R. S. Cehoslovace, care 
de altfel, au și cea mai bună apă
rare din lume. Putem spune — fără 
să exagerăm — că jucătorii cehi au 
ajuns la un grad înalt de măiestrie 
în folosirea execuțiilor de jos.

Dintre jucătorii noștri care folosesc 
într-o măsură corespunzătoare exe
cuțiile de jos, cităm pe: Miculescu, 
Nicolau 
Fieraru, 
jocul lor 
jucători 
în munca de pregătire. învățarea și 
perfecționarea execuțiilor de jos și 
aplicarea lor rațională în joc, trebuie 
să constituie o sarcină importantă 
pentru toți jucătorii și antrenorii de 
volei. Rezolvarea acestei probleme va 
contribui la îmbunătățirea jocului în 
apărare și la mărirea spectaculozită
ții voleiului. Cu o apărare mai bună, 
mai apropiată de nivelul foarte inalt 
al atacului nostru putem aspira cu 
mai mult succes la un loc fruntaș 
in ierathia voleiului pe plan mondial.

ȘTEFAN STROE 
asistent la I.C.F.

și desigur 
Drăgan — 
in apărare, 
trebuie să

pe „ridicătorii" 
renumiți pentru 

Exemplul acestor 
ne călăuzească

Osmaiîi |
:care nu se... grăbesc ;
Ț Ciulortlor ziarului nostru nu Ire- X 
X buie să le prezentăm in prea multe? 
Ț cuvinte pe luptătorul Gheorghe? 
Ț Crișan din Baia Mare. El este der 
1 cițiva ani unu! dintre sportivii frun-Ț 
Ttași ai categoriei grea, care a obți-? 
Xnut nenumărate victorii și pe plan? 
■^international. Prin comportarea saX 
X din ultima vreme a reușit să în-T 
X deplinească norma necesară obți-T. 
Tnerii titlului de maestru al sportu-i- 
X lui. Ț
Ț Conducerea C.S.M.D. din BaiaX 
?Mare a rămas insă indiferentă față? 
Xde performanța lui Gheorghe Cri-X 

| Ț șan. Dovada ? Deși in 4 august?^ 
1196/ F.R.L., prin adresa Nr. 24391? 

i Ț a înștiințat conducerea clubuluiț 
; ? băimărean să înainteze de urgență?
£ formele necesare decernării luil
? Gheorghe Crișan a titlului de maes-T 
♦ tru al sportului, adresa respectivă? 
Ța zăcut in sertarul clubului, maij* 
X precis in cel al tovarășului Vasile? 
•rVărvedo pină in ziua de 25 august.? 
+ Atunci, ia numeroasele insistențe? 

. Ț ale tovarășului vicepreședinte aii 
I Ț U.C.F.S, regiunea Maramureș, An-Ț 
; Xdrei Berei. tovarășii de la C.S.M.D.? 
i + Baia Mare s-au hotărit să trimită?

X formele necesare. Ț
Ț De ce atita neglijență in ceea? 
X ce privește acordarea unui titlu?

1 Ț binemeritat unui sportiv fruntaș ?X

Deși au condus majoritatea timpului, 
jucătorii echipei Voința 
reușit să se descurce în 
practicată de adversari în 
minute (nerespectînd de 
țiile antrenorului) și au 
de Start (R.P. Polonă) 
(29-33). Oaspeții au luptat cu mult 
elan și au jucat în viteză, cu nume
roase contraatacuri.

S-au evidențiat: Vișoianu, Voro- 
neanu, Chioreanu, de la Voința și 
Zaworsky, Winnicky și Niemiec, de la 
Start. Au condus bine arbitrii Milewski 
(R.P. Polonă) și Gh. Luca (Iași).

EUGEN URSU — coresp.

Iași nu au 
fața zonei 

ultimele zece 
fapt indica- 
fost învinși 

cu 65-61

Concurs de patine 
cu rotile

Secția de patinaj a clubului Dinamo 
organizează mîine la stadionul 23 Au
gust, cu începere de la orele 8,30, pri
mul concurs de patine cu rotile pen
tru băieți și fetițe (10—14 ani). în
trecerile se vor desfășura de-a lungul 
platformei de deasupra stadionului, pe 
distanțele de 100, 200, 300, 500 și 1.000 
m. Sînt invitați să participe la acest 
concurs toți copiii deținători de pati
ne cu rotile. In încheiere va avea loc 
un concurs de verificare pe distanțele 
de 500 și 1.000 m pentru patinatorii 
consacrați.

Muncitorii uzinei Carbochim din Cluj 
se mîndresc cu sportivii care îi repre
zintă. In aceste zile cînd sărbătoresc 
zece ani de la înființarea uzinei, au pri
mit cu mare bucurie vestea promovării 
echipei lor masculine de volei în prima 
categorie a țării.

Iată echipa „Dacia—Carbocliim” fo
tografiată după ultimul meci susținut 
la „zonă”. De la stingă, la dreapta, în rin
dul de sus: Mihai Rusu — inginer, 
Constantin Mocanu — inginer, Alexan
dru Pop — medic, Mihai Szentkiraly — 
muncitor, Andrei Mureșan — muncitor. 
Virgil Marla—muncitor, Tibcriu Szabo —

muncitor; în rîndul de jos : Mareei Geor
gescu — muncitor, Gruia Stoenică —i 
muncitor fi Cornel Pop — student.

Nicolae Tocloran-coresp.

» v'*

UNDE MERGEM?
AZI IN CAPITALA

întreceri in cadrul campionatului 
pe echipe și pentru „Cupa f. R. Bor
Astă-seară și mîine dimineață, în 

mai multe orașe din țară vor con
tinua întrecerile din cadrul etapei a 
doua (seria B), a campionatului 
publican de box pe echipe. Astfel, 
Cimpina, formația locală Energia 
întîlni pe Farul Constanța, iar

Deca, P. Zaharia-Tr.

re
ia 

va 
la

Oradea, A.S.A. Criștil va da replica 
metalurgiștilor bucureșteni.

Fără îndoială însă că cea mai im
portantă întîlnire pentru configurația 
clasamentului este
tală dintre Rapid și fruntașa 
C. S. Craiova. Pentru 
fruntare, care va 
tnineață, începind 
sala stadionului 
Rapidului, Luca 
Lungu,
formație. Iată cîteva meciuri din pro
gram : D. Davidescu-C. Dumitrașcu, 
Șerban Romeo-V. Vintilă, M. lones- 

"cu-FI. Pătrașcu, 1. I’ătruț-A. Farkaș,

aceea din Capi- 
scrici, 

această con- 
avea loc mîine di-
dc la ora 10 în 

Giulești, antrenorii 
Romano și 

au pregătit cea mai
Gli. 

bună

începe returul campionatului pe echipe
Astăzi începe returul campionatului 

republican de lupte pe echipe.
Actuala ediție a campionatului s-a 

dovedit mai pasionantă ca orieînd. In 
primul rind s-au produs o serie de re
zultate surpriză : înfrîngerea dinamo- 
viștilor bucureșteni, instalarea în frun
tea clasamentului a brașovenilor, as
censiunea rapidă a gălățenilor, buna 
comportare a metalurgiștilor bucu- 
reșteni, apoi o serie de surprize în 
întîlnirile individuale în care favoriții 
au fost nevoiți de multe ori să pără
sească salteaua, fie învinși, fie mulțu- 
mindu-se cu un rezultat de egalitate. 
Este greu de spus deci cine va cuceri 
titlul în acest an. In orice caz echipele 
Steagul roșu, C.C.A. și Dinamo au 
șansele cele mai mari.

Intresul pentru această competiție a 
sporit o dată cu modificările interve
nite în regulamentul de concurs și în 
categoriile de greutate. Dispariția re
prizei de parter obligatorie va dinami
za desigur, cele două reprize a cite 5 
minute iar pauza dintre ele va consti
tui un mijloc eficient pentru antrenor 
de a da noi indicații tactice în funcție 
de adversar.

Din prima etapă a returului campio
natului ce are loc astăzi și mîine spi
cuim cîteva întîlniri care ni se par mai 
interesante. Tn grupa de la București 
echipa C.C.A. primește replica forma
ției Progresul București. In această 
grupă mai participă LJ.V.A. AMEFA 
ți C.S.M.D. Baia Mare.

Galațiul găzduiește partide foarte in
teresante. Dinamo București va primi 
replica echipei locale C.S.M. Galați. In 
aceeași grupă se vor întrece Voința 
Tg. Mureș și C.S.M. Cluj.

Metalul București va întîlni la Satu 
Mare pe C.F.R. Timișoara. Atit pentru 
metalurgiștii bucureșteni cît și pentru 
ceferiștii timișoreni prezența în această 
grupă a localnicilor, reprezentați de 
Unio Meteorul roșu, constituie un ob
stacol serios în obținerea primului loc 
pe grupă. Aceste echipe sînt secondate 
și de C.S.M. Crișana Oradea, echipă 
care însă nu a avut o comportare prea 
satisfăcătcare in tur.

Actualul lider. Steagul roșu Brașov, 
se întîlnește cu adversari relativ co
mozi (A.S.M. Lugoj, C.S.M. Reșița și 
C.S. Craiova). In plus, brașovenii be
neficiază de faptul că întrecerile au loc 
in orașul lor.

GHEORGHE ȘUTEU
antrenor al echipei de lupte C.C.A.

T. Crîngașu-P.
Stuparu.

Astăzi încep 
tiției pugilistice 
derației Romîne 
gramul primei etape : C.S.M.S. Iași — 
C.S.M. Brăila, C.S.M. Sibiu —' Vo
ința București, C.S.M. Baia Mare — 
A.S.A. Bacău, iar în Capitală, astă- 
seară, începind de la ora 19,30, în 
sala de festivități a fabricii Flacăra 
roșie din strada Bela Breiner (tram
vai 1 si 9), se vor întîlni echipele 
Flacăra roșie București și I.T.B.

FOTBAL. - Teren Victoria (C.A.M.); 
ora 16,15 : Știința București — Metalul 
București. Stadionul Dinamo, ora 16,15 :: 
Dinamo Obor — Flacăra roșie București 
(categoria B).

RUGBI. — Teren Gloria, ora 16,30 : Me
talul 23 August — C.F.R. Grivița Roșie.

ATLETISM. . ................ “
15 : întreceri 
sul“.

HANDBAL.
16 : Știința — Progresul București (femi
nin handbal în 7) ; ora 17 : Rapid — I.T.B. 
(feminin handbal în 7).

POPICE. — Arena I.T.B., ora 17 : între
ceri în cadrul competiției dotată cu „Cu
pa tineretului" (masculin).

CĂLĂRIE. — Baza hipică din Calea 
Plevnei, ora 9 și 15 ; finalele campiona
telor republicane.

MÎINE IN CAPITALĂ

— Stadionul Progresul, ora 
în cadrul „Cupei Progre-

Stadionul Giulești, ora

și întrecerile compe- 
dotată cu „Cupa Fe- 
de box". Iată pro-

Reîncepe campionatul
Prima etapă a returului progra

mează mîine trei jocuri și toate în 
provincie. La Arad, Tg. Mureș și Cluj, 
formațiile locale, I.C.A., Mureșul și 
Știința Cluj primesc vizita echipelor 
bucureștene. Progresul, C.C.A. și Ra
pid. Reamintim că în primăvară, la 
București, „provincialele" au obținut 
cîștig de cauză, fapt care le dă drep
tul să spere „acasă" și mai mult în- 
tr-o reeditare a victoriilor. Cu toate 
acestea sarcina formațiilor gazdă nu 
va fi deloc ușoară, întrucît echipele 
bucureștene s-au pregătit asiduu în 
vederea reluării campionatului repu
blicau.

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, ora 9 : 
Dinamo București — Știința Cluj ; ora 
10,45 : Progresul — Minerul (jocuri de 
tineret) ; stadionul 23 August : ora 14,30 : 
Dinamo București — Știința Cluj ; ora 
16,15 : Progresul — Minerul (categ. A).

RUGBI. — Stadionul Progresul, ora 15 : 
Progresul — Știința Cluj ; ora 16,30: Ști
ința București — Rapid ; stadionul C.C.A. 
(Ghencea), ora 9,30 ; C.C.A. — Olimpia 
Brașov, stadionul I.T.B., ora 11 : I.T.B. — 
Știința Petroșani.

ATLETISM. - Stadionul Prr...‘l< de 
la ora 8-30 : întreceri în cadrvA-r> ipel 
Progresul**.

la ora 
„Cupa 
Rapid, 

Victoria, Sirena. Electra, C.C.A. și Dina
mo Obor).

HANDBAL. - Stadionul Giulești, ora 
10 : C.C.A. - Știința Galați (masculin 
handbal în 7) ; ora 11,15 : Rapid — Di
namo Bacău (masculin handbal în 7).

POPICE. - Arena I.T.B.. de ’ 
întreceri în cadrul competiției 
„Cupa tineretului* (masculin).

CĂLĂRIE. - Baza hipică 
Plevnei, ora 9 și 15 : finalele 
telor republicane.

ÎN TARĂ

i

HALTERE. - Sala Giulești, de 
10 : concurs de haltere dotat cu 
Victoriei** (participă echipele :

RUGBI.
București.

la ora 8 : 
dotată cu

din calea 
campiona-

Iași ; C.S.M.S. — Dinamo

HANDBAL In 7. — masculin scria I: 
CODLEA : Tractorul Brașov — Dinamo 
București ; TELEAJEN : Petrolul — Ști
ința București ; seria a II-a : CRAIOVA : 
Știința — Știința Petroșani : TG. MUREȘ : 
Dinamo — Știința Timișoara : TIMIȘOA
RA : Tehnometal — I.T.B., SIBIU : Voința 
— Dinamo Brasov; feminin handbal în 7: 
TIMIȘOARA : C.S.S. Banatul - C.S.M. 
Sibiu ; PETROȘANI : Școala sportivă de 
elevi — Știința Timișoara : CODLEA : 
Tractorul — Mureșul Tg. Mureș ; mas
culin handbal în 11 : BULGARUȘ : Fla
mura roșie — Petrolul Ploiești ; JIMBO- 
LIA : Victoria — Chimia Făgăraș ; SI
GHIȘOARA : Voința - C.S.M. Reșița ; 
HALCHIU : Recolta — Textila Cisnădie.

Jocuri foarte echilibrate programea
ză și etapa a IlI-a a campionatului 
masculin de handbal în 7. Trei din 
cele patru formații care au acumulat 
pină acum maximum de puncte, Di
namo București, Știința București și 
Știința Timișoara, susțin meciuri în

Finala „Cupei Federației roinînc de tir“
Cei mai buni trăgători de armă 

sport din toate regiunile țării se in- 
tîlnesc azi, sîmbătâ, 
poligonul din orașul 
desemna pe cîștigătorii 
Proba de concurs va

se
și duminică pe 
Cluj, pentru a 
„Cupei F.R.T.". 

fi cea de armă

sport 3X20 focuri. Fiecare 
poate prezenta la întrecere 
echipă formată din 5 trăgători 
niori, o senioară, un junior și 
oară).

regiune 
cite o 

(doi se- 
o juni-

i

După-amiază in Giulești

din campionatul feminin
deplasare cu Tractorul Brașov, Rafi- 
năria Telcajcn și respectiv C.S. Olte
nia Craiova. Singura care nu se depla 
sează, Tehnometal Timișoara, primești 
vizita echipei bucureștene I.T.B.

In campionatul feminin se desfă
șoară azi primul cuplaj bucureștean 
care are în meci vedetă jocul dintri 
Rapid și I.T.B. Mai interesantă ni s< 
pare insă intilnirea Progresul — Știin 
ța. Cele două echipe au prilejuit în 
totdeauna meciuri echilibrate și ci 
siguranță că nici partida de astăz 
nu va dezminți tradiția. Jocurile sin 
programate după-amiază, pe terenu 
Giulești, de la ora 16. Citiți programu 
complet al etapei la rubrica „Undi 
mergem?*.



De 
etapa 

dat

la catego- 
nu ridică 
de grame

narea performanta a 2 alpinișli romîni

La 7.127 metri, pe „acoperișul lumii

MIRCEA TUDORAN

SORIN CIUL1.1

ION POȘTAȘU

este des- 
cunoscut. 
am aflat 
arhitecta

scutească 
o echipă 

campiona- 
o echipă 

ar ajunge 
retrograda 
plin soar- 

ce s-a cui-

faza ra- 
Agricul-

stu- 
cea 

nou 
este, 
bun

Fiind 
foarte 
munți 

Astfel, 
tot

fie
rea- 

difi- 
tot

mai de mult, 
o încercare 
a început cu 

mai... scunzi.

In superioritate nu 
merică, Jiul a primit 
totuși gol după gol în 
meciul cu C.C.A.

poate cuprinde circa 60.000 
de spectatori. în capitala 
Cehoslovaciei există un 
6tadion de 3 ori mai mare, 
dar el nu e propice pen
tru desfășurarea jocurilor 
de fotbal, ci e folosit pen
tru marile manifestații cul
turale și sportive, cum ar 
fi de exemplu spartachia- 
dele republicane — 3) Sta
dionul Maracana din Rio de 
Janeiro are 181.000 de locuri 
numerotate.

STAN SADICA, TEL.EA- 
JEN. — Iată rezultatele me
ciurilor de campionat dis
putate de-a lungul anilor de 
C.C.A. și Petrolul ■ 1950 :
2-2 șl 1-1. 1951 ■ 9—0 șl
6-0. 1952 : 2-1 șl 3-0, 1953 : 
Petrolul a iucat în ,,B" : 
1954 : 1-0 și 2-1, 1955 : 0-1 
și 0-2. 1956 : 2-0 și 0-3,
1957-1958 : 3-0 și 0-1. 1958- 
1959 : 2-1 șl 1-6. 1959-1960: 
1-0 și 2-1. 1960—1961 : 1-2 
și 3-0. 1961-1962 : 2-6.

alăturată
se 

dialogul

C-a părut așa supus. 
Jiul, deti. Ca musafir.
S-a lăsat mereu... condus 1

cioare, 
aproape 
numărul 
rllor. Stadionul nu e 
loc frumos, dar e... _____
bîl. Ceea ce în Marea Bri- 
tanie, ca și în oricare tară 
capitalistă, este lucrul cel 
mai important. - 2) Sta
dionul Strachov din Fraga

Se- 
a început 

iar pentru 
organismului 

condițiilor cli- 
care

35 de ani 5 
e un cîștig ! A scăzut 
mărul șomerilor !

OTTO BUCHER, REȘIȚA. 
— 1) Cel mai mare stadion 
de fotbal din Europa este 
cel de la Glasgow, care 
are 130.000 de locuri. 
In această cifră sînt cal
culate și locurile în... pi- 

, care reprezintă 
o jumătate lin 
total al loeu- 

de 
renta-

Pa mir — ,,acoperi  șui
lumii" — este visul ori
cărui alpinist ! Din mo
mentul în care a escaladat 
primul traseu, gîndul 
cănii sportiv este să 
lizeze ture cît mai 
cile, care să-i pună 
mai mult la încercare pu
terile și curajul.

Pamiral, aflat la grani
ța dintre Uniunea Sovie
tică, R.P. Chineză și Af
ganistan, este și visul al-

...în ciuda faptului că 
n-are decît 20 de ani, Pele 
își scrie ...memoriile? Edi
torul său a și găsit titlul 
lucrării : „Eu sînt Pele".

vîrf îi aștepta o vreme 
splendidă. Și telegrama se 
încheie astfel : „Depus pe 
vîrf stegulețele romînesc, 
sovietic, cehoslovac. Toți 
sănătoși. Cercetător știin
țific Ciulii99.

Cu toate că a escaladat 
și la noi o scrie de trasee 
ca alpinist la Știința Bucu
rești, Sorin Ciulii 
tul de puțin 
Date mai multe 
de la mama sa,

si-a făcut 
program 

Să urce zilnic la Diham 
M-am lămurit într-un 

tîrziu 
.JOiham’... de lingă Ciș- 

migiu !

IOANA CIUI.LI

piniștilor romîni. Mai bine 
zis a fost. A fost, pen- 
tm că iată, de curînd, o 
telegramă sosită din ma- 

țară a constnictorilor 
unismului ne-a adus 

o veste care umple de mîn- 
drie inimile alpiniștilor 
noștri : vîrful Lenin
(7.127 m), unul dintre cele 
mai înalte din Pamir, a 
fost cucerit și de doi al
pini ști romîni. Este vorba 
de soții IOANA și SORIN 
CIULEI.

Telegrama — ca orice 
telegramă, foarte laconică 
— nu ne spune decît că 
cei doi al pin iști au ajuns 
la 31 august a.c. pe vîrf, 
și că au existat două gru
pe dc sportivi care au 
realizat escalada : o gru
pă de alpinișli sovietici, 
condusă de Korșunov și 
alcătuită din Vnukov, Efi
mov și Tolstov, și altă 
echipă condusă dc Sorin 
Ciulii, din care mai fă
ceau parte soția sa. Ioana 
Ci ulii, și cehoslovacul 
kyra. Expediția 
In 15 august, 
pregătirea 
în vederea 
mate rice deosebite 
sînt la peste 7.000 m înăl
țime, pe traseu, au fost 
organizate tabere la 3.800, 
4.200, 5.200. 5.900 și 
ultima la 6.700 m. de unde 
a fost atacat vîrful. Fur
tuni de zăpadă de o tărie 
neobișnuită au stat 
calea celor două grupe de 
alpinișli, dar eforturile 
lnr au fost răsplătite : pe 

Știați ca
In

IN 4 RINDURI 5 luni și 9
petrecut X

I. CHIVU

Drept vorbind, eu nu

V. D. POPA

mit 
mir

săpăturilor 
străvechiul 

(Plovdi-

Cum și-a 
concediul 

Mi-a «pus că

Foto: Gh. Mocanu

Maria Ciulii: „Știam de 
„isprava99 fiului meu, pen
tru că o telegrama asemă
nătoare am primit și eu 
De altfel, nu este nici pri
ma. Absolvind în 1955 Fa
cultatea de fizico-matema- 
tică din București, a lu
crat un an în cadrul fa
cultății și apoi a fost 
trimis ca fizician la Insti
tutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna, 
unde lucrează și acum, îm
preună cu soția sa, fizi
ciană și ea. Alpinismul l-a 
pasionat încă de pe băn
cile. școlii. Gîndul de a 
escalada vîrful T^nin îl 
avea 
însă 
grea, 
ceva 
în 1957 a escaladat, 
împreună cu soția sa care 
a devenit astfel și ea al- 
pinistă, vîrful Elbruz din 
Caucaz, care are 5.600 m 
Doi ani mai tîrziu, în au
gust și începutul lui sep
tembrie 1959, împreună cu 
alți sportivi, au făcut o 
ascensiune tot în Panii r, 
pe ghețarul Fedcenko cel 
mai mare ghețar ne pol ar 
din lume*.

...Șase sportivi litua
nieni au întreprins o 
cursă ciclistă — mara
ton, de la țărmul Mării 
Baltice pînă la cel al 
Oceanului Pacific ? Ei au 
parcurs aproximativ 12.000 
kilometri în 
zile.

...In urma 
efectuate în 
oraș Filipopole 
vul de azi, R. P. Bulga
ria) a tost descoperit sec
torul central al unui mare 
stadion construit din 
plăci mari de marmură 
cioplită ? Pe acest sta
dion cu o capacitate de 
.30.000 de locuri, s-au des
fășurat în secolele II—IV 
jocurile sportive la care 
au participat sportivi re- 
numiți din Tracia, Asia 
Mică și întreaga lume 
antică.

u

Din „jurnalul" pe care 
și l-a ținut Sorin Ciulii cu 
acei prilej, am aflat 
ghețarul Fedcenko are 
lungime de aproape 
km.
in a 
și o 
km.

Să
vom 
despre expediția în Pamir 
a celor doi tineri fizicieni 
și sportivi romîni. Noi îi 
felicităm din toată inima 
pentru performanța lor.

efi
O

80

avea mai multe date

o grosime de 800
stratului de gheata ■

suprafață dc 1.350 I
P-
sperăm că în curînd i

Tinerețe
...Să îndrăznească 

neva a-i spune „moșule 
lui Lăzărache Nedelcu, 
colectivist din Ibănești.
Cît ai clipi din ochi 
primește răspunsul :

— la treci, mînzule, 
întrecens. Care a- 
mai departe bila

să ne 
runcă 
asta ?

Și cînd pornește greu
tatea din mîna lui Lăză
rache, apoi nu se oprește 
mai aproape de 10 metri. 
Nu-1 pot dovedi nici flă
căii cei mai vin joși ai 
colectivei.

— Cîți ani ai, nea Ne- 
delcule ?

— O nimica toată. Să 
se fi adunat vreo 60...

— Tînăr, tînăr de tot!
— Cum să nu fiu 

năr taică, dacă trăiesc 
viață atit de frumoasă 
sportul mi-e prieten.

Imaginea 
completează cum nu 
poate mai bine 
de mai sus...

De altfel la 
ională a „Cupei 
turii", Lăzărache Nedelcu 
a ocupat un foarte meri
toriu loc III.

„.în decursul unui meci 
de fotbal o echipă s-a vă
zut pusă in situația de a 
utiliza, rînd pe rînd, patru 
portari? Aceasta s-a în- 
tîmplat, recent, în Fran
ța, cu prilejul meciului 
dintre Saint Etienne și 
Montpellier, cind Abbes, 
primul portar al lui Saint 
Etienne, Peyroche, rezer
va lui, Oleksiac, a doua 
rezervă, s-au accidentat 
unul după altul, astfel că 
in poartă a intrat juniorul 
Veggia. Mai norocos, a- 
cesta a apucat fluierul 
final...

nu glumă!
In general, cind spui 

halterofil, te gîndești la 
un om masiv, de peste... 
100 de kilograme. Numai 
astfel îți explici, în pri
mul moment, cum de pot 
ei ridica haltere care cîn- 
tăresc uneori aproape 200 
de kilograme. Și totuși, 
după cum se știe, haltero
filii de la categoriile mici, 
Fiți Balaș, de pildă, sînt 
mai... slăbuți decît mulți 
dintre noi. Ceea ce nu-i 
împiedică însă să ridice 
haltere care au de două 
ori greutatea corpului lor.

Nu de mult, o astfel de 
performanță a fost reali
zată și de o... fată. E 
vorba de tînăra Lîliane 
Dawress, in etate de 21 
ani și cîntărind 73 de ki
lograme, care, după o pe
rioadă intensă de antrena
ment, a reușit la stilul 
„aruncat" să ridice 150 
de kilograme! Ziarul 
„L’Equipe", care a publi
cat această știre, nu s-a 
putut abține de la o ironie 
la adresa bărbaților, a- 
mintind că și Maier, cam
pionul Franței 
ria mijlocie, 
nici cu ...100 
mai mult I

CORNEL TIT, TIMIȘOA
RA. — 1) Ter Ovânesian 
are 23 de ani și este 
dent. Performanta sa 
mai bună : 8.19 m — 
record european. El 
în același timp, un 
sprinter : 10,4 — 10,5 pe 100 
m. — 2) Reuter, actualul 
antrenor secund al echi
pei de fotbal Știința Ti
mișoara a iucat de 14 -rl 
in echipa națională. Ulti
ma oară : în 1947. în me
ciul cu Cehoslovacia (2—61. 
disputat !•» București.

Cînd a debutat...
fluierul în sport ?

Glorioasa

unDacă treci pe lingă 
teren de sport și auzi flu
ierul 
maidec.it 
un meci 
handbal, 
chet. Și 
daugă și 
tatorilor, 
ceștia nu sint de 
cu arbitrul, 
fluierului. (Ceea ce se în- 
timplă deseori !)

La fotbal se știe cind 
a... apărut arbitrul: în 
1881. La început erau 
cinci arbitri: unul de 
centru, doi de tușă și doi 
de poartă. ,

Dar fluierul cind a 
fost „descoperit" ?

Mărturiile... istorice 
atestă că acest instru
ment, cu efecte atit de 
diferite asupra jucători
lor și spectatorilor, și-a 
făcut aparifia abia in 
anul 1883, deci după ar
bitru. Iată și împrejură
rile. Se juca un meci de 
rugbi in Now Zeelandă. 
Arbitrul intilnirii, un oa
recare II. Attack, in lipsă 
de alt mijloc, zbiera in- 
tr-una la jucători ori de 
cite ori aceștia comiteau 
vreo greșeală, fără insă 
să reușească să se facă 
auzit de jucători. La un

răsunind, știi nu
că acolo se joacă 
de fotbal, rugbi, 
volei sau bas- 

dacă se mai a- 
strigătele spec- 
inseamnă că a- 

acord 
posesorul

AUREL POPOVlCI. TI
MIȘOARA. - Meritați o... 
dojană. Nu ne-ați indicat 
adresa, pentru a vă putea 
răspunde prin poștă .și ne 
puneți astfel în situația de 
a răspunde pentru a nu 
știm cîta oară la această 
întrebare: în finala campio
natului mondial de fotbal 
din 1954. reprezentativa 
R.F. Germane a învins cu 
3—2 (2—2), echipa Ungariei, 
după ce fotbaliștii ma
ghiari conduseseră la un 
moment dat cu 2-0. Par
tida n-a avut prelungiri. 

DTNCA I. DUMITRU. 
CRAIOVA — 1) lașin nu 
este în cea mai bună for
mă. Acesta este motivul 
pentru care n-a apărut în 
ultima vreme în poarta e- 
chipei de fotbal a U.R.S.S. 
Șl apoi, vine puternic din 
urmă tineretul !. - 2) „Mij
locașul echipei Progresul 
București, Alexandru Paș- 
eanu, cind era la Craiova 
începuse cursul seral. Aș 
dori să știu mai urmează 
cursul seral sau nu Ne 
vom interesa de acest lu-

moment dat a avut o fe
ricită inspirație : a băgat 
mina în buzunar, a scos 
fluierul cu care obișnuia 
să-și cheme... dinii și a 
suflat puternic în el. Ca 
prin minune, toți Jucăto
rii s-au 
să vadă

Acesta 
fluier și 
sunat din 
mult (și chiar mai tare...), 
fiind adoptat de toate 
jocurile sportive.

oprit, așteptând 
ce vrea arbitrul.
a fost primul 
de atunci a ră- 

'e in ce mai

DIN PRIMUL

Cîteva amănunte privi
toare la cel dintîi „Tur 
al Franței", disputat în 
1903, vor fi desigur sa
vuroase pentru obișnui- 
ții tururilor cicliste din 
zilele noastre. Astfel, la 
ediția inaugurală a com
petiției n-au fost decit 
cinci etape, fiecare mă- 
surînd peste 400 de kilo
metri. Ele se desfășurau 
în bună parte, noaptea, 
la ore... fanteziste. ~ 
pildă, plecarea în 
Lyon—Marsilia s-a 
la ora 2,30 noaptea !

Etapele nu se alergau 
una după alta, ci cu 
pauze de cîte 4—5 zile 
între ele. Pe parcurs 
existau mai multe pos
turi fixe de control. Cînd 
ajungeau aici, cicliștii 
trebuiau să descalece de 
pe biciclete și să... iscă
lească într-un registru 
dc evidență. Cînd soseau 
cîte unul sau cîte doi, 
mai era cum era, dar o 
învălmășeală de nede- 
scris se isca atunci cînd 
cicliștii ajungeau la pos
tul de control în... plu
ton. Cu toții se repezeau 
să pună mina pe toc și 
să-și aștearnă în grabă 
numele pe liîrtie. într-una 
din etape, Garin, unul 
din marii cicliști ai epo
cii. a jucat o festă teri
bilă adversarilor 
Ajuns în fruntea 
nului la unul din 
puncte de control, 
s-a repezit să 
primul și, apoi, ca din 
nebăgare de seamă, a 
răsturnat... sticla cu cer
neală. Ceilalți cicliști au 
rămas dezorientați, arbi
trii au dat fuga să aducă 
altă cerneală, dar pînă 
să se pună la punct acest 
detaliu... organizatoric, 
Garin a încălecat pe bi
cicletă și... dus a fost I

săi. 
pluto- 
aceste 
Garin 

semneze

vom răspunde 
prin scrisoare. Sperăm să 
n-aibă motiv Pașcanu să 
se supere pe dv. • că ați a- 
dus în discuție problema 
aceasta !

MICHEL MENDELOVICI. 
TG. NEAMȚ- - 1) Federa
ția internațională de atle
tism l-a suspendat, zilele 
trecute, pe cunoscutul a- 
lergător suedez Dan Wa- 
em, pentru acte de pro
fesionism. — 2) La fotbal, 
există un singur maestru 
emerit al sportului ; Iosif 
Petschovschi. Depinde de 
ei. de fotbaliști, ca numă
rul lor să crească. Și .cu 
cît mai repede, cu a'tît mai 
bine !. - 3) Birn, care a 
jucat la Progresul Bucu
rești. activează acum la 
Chimia Govora. — 4) Veți 
primi răspuns prin scri
soare.

N. PANA. DOROHOI. - 
1) U.T.A. n-a retrogradat 
niciodată în ,.B“. întrebarea 
dv. ni se pare și mai sur
prinzătoare cind se refe-ă la 
C.C.A., echipă care a cîști- 
gat de 6 ori campionatul 
țării, iar la celelalte edi
ții s-a clasat, în general, 
pe locuri fruntașe. — 2) Nu 
există în regulament un ar
ticol care să... 
de retrogradare 
care a cM.ieat 
tul. De altfel, 
campioană care 
în situaț’a de a 
și-ar merita din 
ta, din moment 
cat pe laurii victoriei și a... 
adormit !

a
Mare campion de 

profesionist
(film obișnuit pe bandă 

de 5/4 cm)

La 18 ani: Jim O. Jim 
cîștigă „ Mănușa de aur", 
Se naște o mare speranță...

La 19 ani : Jim O. Jim 
trimite numeroși adversari 
afară din ring.

La 20 de ani : — Jim, 
nu te, ridica ! Ixisă-l să 
lovească. viitor e
al tău !

— i grav ! Nu se șt‘e 
clacă îfi recapătă vederea I

Box ? Ești inconști- 
băiatule ! Cu ochii 
Poate să-ti găsim

Și iau găsit. In loc de 
campion de box — cam
pion de mars l

maidec.it


conduce cu autoritate in clasamentul general
(Urmare din pag. 1)

alergătorii romîni domină categoric 
„maratonul" ciclist din acest an. Ga
briel Moiceanu deține de la sfîrșitul 
primei etape tricoul galben, iar. echipa 
R.P.R., cu excepția „accidentului" din 
etapa a 3-a, a deținut în permanență 
poziția de lider. în primele 20 locuri 
ale clasamentului general individual 
se află 14 cicliști romîni (în primele 
10 sînt 7). în sfîrșit, din cele 5 echipe 
aflate în fruntea clasamentului gene
ral 3 sînt din țara noastră. Meritul 
cicliștilor romîni e întregit și de fap
tul că ei au dat tonul acțiunilor de 
efect in majoritatea cazurilor, asigu- 
rîndu-și prin muncă, uneori titanică, 
succesul. Dar tocmai acesta este cel 
de al doilea considerent...

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE IN CELE
5 ETAPE

De la București la Timișoara, de-a 
lungul a 4 etape (mai puțin etapa pe 
circuit) au avut loc numeroase ten
tative de evadare, mare parte dintre 
ele încununate de succes. Eva
dările au însumat 480 km (din cei 
585) și aceasta demonstrează faptul că 
întrecerea e dinamică, cu numeroase 
faze palpitante. La acțiunile amintite 
(7 la număr) au participat 26 ci
cliști, dintre care 18 romîni, 3 danezi, 
2 iugoslavi și 3 din R.D.G. De primă 
importanță e și faptul că 6 din cele 7 
evadări au fost inițiate de rutierii noș
tri. Această participare la evadările 
decisive au avut — firește — influență 
asupra clasamentelor de 
situația este favorabilă 
romîni. Ei s-au clasat
de 32 ori în primele 10 
care cicliștii din echipa
ori) ciștigind 4 locuri 1, în timp
rutierii germani au făcut aceasta
10 ori, cei din Danemarca de 7 
(locul I în etapa a 3-a) iar cei 
R.P.F. Iugoslavia numai o dată.

și l-au creat în arena internațională. 
Ei au dominat cu autoritate competi
ția, realizind rezultate de valoare, 
printre care semnificative sînt mediile

CAI.CI>CAGHEOKCIIE 
cîftigălorul elW’i a 5 a

orare înregistrate in etapa 1 (41,250 
km), in etapa a 4-a (40,356 km) și în 
etapa a 5-a (40.104 km). Imbucură-

(C.G.A?) 16h49: 55; 12, C-tin Baeiu
(Flacăra Roșie) 16h50:33; 13. Petre 
Ghiță '(Dinamo) 16h50 : 33; 14. Jor
gensen (Danemarca) 161151 : 20; 15.
Simion Ariton (Voința) 16h52 : 37; 16. 
Klaus Ampler (R.D.G.) 16h52 : 43; 17. 
St. Poreceanu (Olimpia Brașov) 16h52: 
44; 18. K. Bock (Danemarca) 161152: 
44; 19. Grigore Nicolae (C.C.A.)
16h52;44; 20 Aurel Șelarii (R.P.R.) 
16h52:44; 21. Cornel Mclcioc (FI. Ro
șie) 16h52 : 44; 22. Ion Constantinescu 
(C.P.B.) 16h52:44; 23. I. Schober
(R.D.G.) 161153:42; 24. C-tin Dumi
trescu (Fi. Roșie) 16h56 : 25; 25. II. 
Petersen (Danemarca) 16h56 : 35; 26. 
K. Kelerman (R.D.G.) 161156 : 35; 27. 
Ion Anghelescu (Olimpia 
16h56 : 41; 28. Nic. Niculescu 
161156:41; 29. St. Petrescu 
16h56 : 56; 30. C-tin 
șie) 16h56 : 59.

Echipe: 1. R. P. 
2. R. D. Germană 
namo 50h25:57; 
501128:17; 5.
C.C.A. 50h39:50; 7. C.P.B. 501142:09; 
8. Olimpia Brașov 501146:06; 9. Voința 
Buc. 51hll:52; 10. R.P.F. Iugoslavia 
51h25:39.

Dumitru

Brașov)
(C.C.A.)
(C.C.A.) 
(FI. Ro-

. Romînă 50hl6:14; 
50h20:21; 3. Di- 

4. Flacăra Roșie 
Danemarca 501130:21; 6.

*

etapă. Și aici 
alergătorilor 

(în 5 etape) 
locuri (dintre 
R.P.R de "11 

ce 
de 
ori 
din

Fără îndoială însă că rezultatele 
realizate piuă acum nu dau dreptul 
cicliștilor romîni să se culce pe laurii 
victoriei. Deși în afara echipei repre
zentative merg bine — chiar foarte 
bine — o serie de echipe de club (Di
namo — revelația competiției. Flacăra 
Roșie, C.C.A. ș.a.) totuși trebuie să 
se mențină tot timpul „starea de alar
mă". Puternica echipă a R.D Germa
ne nu și-a spus încă definitiv cu- 
vînttil, iar cicliștii danezi sc „agită" 
fot timpul ca argintul viu Sînt pre
mize pentru realizarea unui important 
succes final, dar e cu totul prematur 
să socotim că de acum încolo lu
crurile vor merge de la sine. Fără o 
atenție mereu trează sini posibile sur
prize neplăcute. De altfel, din discu
țiile cu antrenorii și alergătorii străini 
am desprins optimismul acestora in 
ceea ce privește etapa contra crono- 
metrului (a 8-a, Cluj—Dej 50 km).

Și alergătorii danezi și cei din R.D. 
Germană își pun mari speranțe în a- 
ccastă etapă a „trierii valorilor", țin
tind ca pe cei 50 km să remonteze 
minutele pierdute in primele 7 etape.

★

Concluziile care se desprind silit 
deci următoarele :

1. Pe prima treime a competiției 
cicliștii rotnini au realizat performan
țe la înălțimea prestigiului pe care

Ghcorghc caicișcă (Dinamo) 
învingător in etapa a 5-a

Caransebeș—Timișoara : 110 km. Timp frumos. Din plecare evadează 
grup de patru alergători format din Petre Ghiță, Butcovic, C-tin Baciu și 
Gh. Neagoe. După 3 km au un avans de 20 sec. In acest moment părăsește 
plutonul și Gh. Caicișcă. După câteva minute de alergare susținută el se a- 
tașcază grupului fugarilor. Sprint în comuna Sacul. Ordinea: Butcovic, Nea
goe, Baeiu. La km 30, înainte de Lugojelul, fugarii au 1 :45 avans. Bariera 
din acest punct se lasă după trecerea lor și re|ine plutonul 3 :15. Grupul 
de cicliști evadați are deci acum 5 minute avans ! Sprint la Lugoj. Ordi
nea : Ghilă, Butcovic, Baeiu. Cei doi dinamoviști (Caicișcă și Ghiță) nu 
acționează ou toată hotărîrea și avansul fugarilor se micșorează, astfel, că 
la sosire ei mai an doar 2:13. In sprint, mai puternic Gh. Caicișcă își ad
judecă victoria în oțapă. Clasament: 1. Gh. Caicișcă (Din) 2h44 : 34; 2. 
Gh Neagoe (C.C.A.) 2lt44 : 35 ; 3. M. Butcovic (R.P.F. Iug.) 2h44 : 35 ; 4. 
C lin Baeiu (Flacăra Roșie) 2544 :37: 5. Petre Ghiță (Din) 2h44:37; 6. 
Simion Ariton (Voința) 2h46 : 47; 7. K. Hofman (R.D.G.) 2h46: 48; 8. O. 
Ritter (Danemarca) ; 9. Glt. Rădulescn 
ntarca). toți același timp cu Hofman.

un

(R.P.R.) ; 10. J. Jorgensen (Dane-

Dinamoviada ac nr a luat siîrșii

Trăgătorii bucureșteni pe locul doi 
in clasamentul pe echipe

(prin telefon). —BUDAPESTA 15
Dinamoviada de tir, la care au luat 
parte, în capitala R.P. Ungare, mulți 
trăgători de valoare mondială a luat 
sfîrșit cu viotoria echipei Dozsa 
Budapesta. Formația Dinamo Bucu
rești s-a clasat pe locul 2 la o dife
rență minimă de puncte. Dintre tră
gătorii romîni s-a remarcat în mod 
deosebit, în proba de armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri, juniorul 
Mircea Lazăr, care a ocupat locul 3 
în clasamentul celor trei poziții to- 
talizind 1134 p. Echipa Dinamo a 
avut o comportare bună dacă ținem

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX

AL CLUBURILOR SPORTIVE

ALE ARMATELOR PRIETENE

p.Mîine, în orașul Plovdiv din R. 
Bulgaria, vor avea loc primele întîl- 
niri din cadrul turneului internațional 
de box al cluburilor sportive ale Ar
matelor Prietene. Turneul se anunță 
deosebit de interesant datorită parti
cipării celor mai buni boxeri militari 
din Uniunea Sovietică, R. P. Ungară, 
R.P. Romînă. R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană, R.P. Chineză, R.P. Polonă 
și R.S. Cehoslovacă.

Principalii animatori ai acestei în
treceri pugilistice sînt fără îndoială 
sportivii sovietici, din a căror forma
ție fac parte Cocoșkin, Safronov 
campionul olimpic Grigoriev.

C.C.A. se prezintă la acest turneu 
cu un lot de sportivi valoroși. Iată 
formația boxerilor romîni: M. Do- 
brescu, I. Turcu, Gh. Anghel, Fi. Ilie, 
V. Czekeli, O. Baciu, M. Rînjeu, Șer- 
bu Neacșu, Gh. Negrea și P. Cîm- 
peanu.

Sportivii noștri sînt însoțiți de an
trenorul Casei Centrale a Armatei, Gh. 
Fiat, și arbitrul Victor Șchiopu.

întrecerile vor lua sfîrșit la 23 sep
tembrie, cînd se vor disputa finalele.

Și

seama de valoarea participanțil 
Trebuie să arătănF totuși că u 
dintre trăgători s-au comportat s 
posibilități. Este vorba de P. N 
cuță, I. Văcaru, Șt. Petrescu etc

Iată rezultatele: armă liberă < 
libru redus 3x40 focuri poziția c 
cat: 1. Bereny (Dozsa Budapes
397 p; 2. Soleakr (Dinamo Beri 
396 p; 3. Holup (Dozsa) 396 p;... 
M. Lazăr 394 p.„. 7. M. Ferec: 
392.5 11. M. Rusescu 391 p. Pe ec 
pe: 1. Dozsa 1568 p, 2. 
1565 p, 3. Ruda Hvezda 
Poziția in genunchi: 
(Gwardia Varșovia) 389 
(Dozsa) 385 p; 3. M. Ferecatu 383 j 
5. M. Lazăr 380 p.... 10. M. Ruses 
376 p. Pe echipe : 1. Dozsa 1514 p, 
Dinamo Buc. 1507 p, 3. Ruda Hvez 
Praga 1497 p. Poziția în picioare : 
Dostaly (Dozsa) 366 p ; 2. Kre
(Dozsa) 366 p ; 3. Holup (Doz<
364 p... 6. M. Lazăr 360 p... 9. 
Ferecatu 353 p ; 10. M. Ruâss
353 p. Pe echipe : 1. Dozsa '1458
2. Diftamo Buc. 1409 p,
Hvezda Praga 1403 p. 
ziții: 1. Krebs (Dozsa) 
Holup (Dozsa) 1142 p ; 
1134 p... 5. M. Ferecatu 
M.
Dozsa 4538 p ; 2.
P ; 3. 
Pistol liber 60 focuri: 1. 
(Dozsa) 550 p ; 2. Zohann 
Berlin) 548 p ; 3.
da) 547 p ;... 8. 
...14. G. Magyar 
trescu 520 p. Pe 
Berlin 2153 p, 1
3. Ruda Hvezda 2136 p,
2129 p ; 5. Dinamo Buc.
Clasament general pe echipe : 
Dozsa Budapesta 51 p ; 2. Dinar 
Buc. 44 p ; 3. Ruda Hvezda Pra 
41 p ; 4. Gvardia Varșovia 33
5. Dinamo Berlin 27 p ; 6. Dinar 
Tirana 11 p.

Dinamo B> 
Praga 1561 

1. Malec 
p; 2. Krt

3. Ru 
Pe trei j 

1145 p ;
3. M. La: 
1128 p ; ,

Rusescu 1120 p. Pe echipe: 
Dinamo Buc. 4t

Ruda Hvezda Praga 4451
Kelem 
(Dinsiu

Ianko (Ruda Hvc 
Ene Drăgan 541 
528 p... 20. Șt. F 
echipe : 1. Dinar 

2. Gvardia 
l 2136

2139
4. Do:
2098

Turneul internațional de,volei de la Praga

tor este și faptul că ii afara membri
lor echipei naționale se prezintă în 
formă bună și alți alergători romîni.

2. Formațiile R.D. Germane și Da
nemarcei au o valoare 
pot pune în pericol — 
autoliniștirî a cicliștilor 
rd: fruntașe pe care 
momentul de față.

foarte bună și 
în cazul unei 

noștri — loca
te deținem in

CLASAMENTE GENERALE

Individual: 1. G. Moiceanu (R.P.R.) 
161143 : 23; 2. Gh. Radulescu (RJP.R.) 
161144 : 22; 3. Ludovic Zanoni '(Dina
mo) 161144 :24; 4. K. Hofman (R.D.G.) 
16h44 :52; 5. O. Ritter (Danemarca) 
161145 : 23; 
Roșie) 
(R.D.G.) 
(R.P.R.) 161145 : 29; 9. Gh. Caicișcă 
(Din.) 16h48:36; 10. Walter Ziegler 
(R.P.R.) 16h49 : 26; 11. Gh. Neagoe

6. C-tin Moiceanu (FI.
I6h45 : 23; 7. J. Grunzig

161145:29; 8. ion Cosma

A

învingători in 4 probe, sportivii romini
conduc în cele două clasamente

(Urmare din pag. 1)
45,25 m; 5. Vucovici (R.P.F.I.) 42,50 
m: 6. Celesnik (R.P.F.L) 40,68 m.

Alte rezultate: 400 m garduri — 1.
D. KOVAC1 (R.P.F.I.) 51,8 — nou re
cord ; 2. . .................................... ..
Frousios
(R.P.R.)
54,7; 6.
can: 1
2. Krumov (R.P.B.) 60,22 m; 3. Racic 
(R.P.F.I.) 59,62 m; 4. Rășcănescu 
(R.P.R.) 56,76 m; 5. Politis (Grecia) 
56.69 m; 6. Ivanov (R.P.B.) 56,21 m; 
tO.OOO ms 1. IVANOVICI (R.P.F.L)

Skourtis
(Grecia) 

53,4 ; 5.
Tabakov (R.P.B.) 55,5;
BEZJAK (R.P.F.I.) 60,95 m;

(Grecia) 52,5; 3. 
53,0: 4. Save!

Ozgiiden (Turcia) 
cio-

29:59,4; 2. Grecescu (R.P.R.) 30:00,8; • 
3. Saban (Turcia) 30:46,8;
(R.P.R.) 30:58,8; 5. Stros (R.P.F.L), 
31:06,4; 6. Pakeî (Turcia) -
greutate
(Grecia) 17,24 m; 2. Jocovfci (R.P.F.I.)
17,18 m; 3. Tomasovici
16,68 m; 4. Crețu
5. Kaleev (R.P.B.)
nov (R.P.R.) 15,79

Clasamente după
bați: 1. R.P.R. JK

4. Lupu'

31:35,6;;
bărbați:' 1. TSAKANIKAS -

(R.P.F.I.)
(R.P.R.) 16,05 m;: 
15,87 m; 6. Iva-
m.
prima zî — bar-
p.; 2. R.P.F.I. 43

p ; 3. Grecia 25 pj £, R.P.B. 21 p; 5. 
Turcia 13 p; I. R.P.R. 23 p;
2. R.P.B. 21 p ; 3. RPJ7.!. 19 p.

Sprinteri: 1. Ritter (Danemarca)
13 p, 2. C-tin Moiceanu (FI. Roșie) 
9 p, 3. Butcovic (Iugoslavia) 8 p, 
4. Simion Ariton (Voința) 8 p, 5. Pe
tre Ghiță (Din.) 7p, 6. C-tin Baciu 
(FI. Roșie) 7 p.

Etapa a 6-a se desfășoară sîmbătă 
pe ruta Timișoara—Arad—Oradea, iar 
etapa a 7-a duminică pe traseul Ora
dea—Cluj.

Miercuri seara, tîrziu după miezul 
nopții, s-a incheiat la Praga marele 
turneu internațional de volei organi
zat de federația de specialitate din 
R.S. Cehoslovacă cu prilejul a 40 de 
ani de la înființare. Trofeele au re
venit echipei masculine a Uniunii So
vietice, campioană mondială, care și-a 
demonstrat superioritatea și cu acest 
prilej, și reprezentativei feminine a 
Japoniei, vicecampioană a lumii.

In ultima zi, voleibaliștii sovietici 
au întrecut R. S. Cehoslovacă (A) cu 
3-2 (14-16, 15-7, 15-9, 17-19, 15-7), 
după o partidă deosebit de palpitantă. 
Alte rezultate masculine: R.S. Ceho
slovacă (B) — Japonia 3—0 (6, 8, 3), 
R.P. Polonă — R.P. Ungară 3—0 (10, 
8, 12). Clasament definitiv: 1. U.R.S.S., 
2. R.P. Polonă, 3. R.S. Cehoslovacă (A), 
4. R.P. Ungară, 5. R.P. Romînă, 6. R.S. 
Cehoslovacă (B), 7. R. P. Bulgaria, 
8. Japonia.

Derbiul turneului feminin" rev 
nit reprezentativei Japoniei, care a î 
trecut R.S. Cehoslovacă (A) cu 3 
(13-15, 15-2. 11-15, 15-9, 15-7). Alte i 
zultate: R.P. Bulgaria — R.D. Germ 
nă 3-2 (15-9, 17-19, 15-9, 9-15, 15- 
R.P. Polonă — R.S. Cehoslovacă ( 
3—0 (14, 13, 10). Clasamentul final: 
Japonia, 2. R.S. Cehoslovacă (A), 
R.P. Polonă, .4. R.P. Bulgaria, 5. R 
Cehoslovacă (B), 6. R.D. Germană.

Pe scurt

de 
a- 
in 
cu

Linfield
Friedrichstadt — 
remarcat că în 
victoria a reve-

a Il-a a Cupei

In Cupa Campionilor Europeni, ln 
competiția care angrenează echipele 
campioane -ale țărilor europene, in 
seria I îndeosebi, lucrurile au început 
să se clarifice. Patru formații și-au 
asigurat deja participarea în cel 
al doilea tur al întrecerii. Printre 
cestea se află F.C. Niirnberg, care 
meci retur a cîștigat cu 4—1 meciul
Drumcondra Dublin, campioana Ir
landei de Nord. Cum și în primul 
med fotbaliștii germani obținuseră 
victoria (5—0), ei s-au calificat fără 
prea mari emoții. Nici pentru Odense 
1913, campioana Danemarcei, califica
rea nu constituia o problemă dificilă. 
In primul meci ea întrecuse la scor 
(6—0) pe Spora Luxemburg. In retur 
fotbaliștii danezi au cîștigat cu 9-2, 
calificîndu-se și ei mai departe. Cea 
de a treia calificată în etapa urmă
toare a întrecerii este campioana O- 
landei, Feyenhoord Rotterdam,' care 
în retur a înregistrat un scor astro
nomic în fața campioanei 
IFK Goteborg: 8—2. Surpriza nu-i atît 
de mare întrucît fotbaliștii olandezi 
cîștigaseră și la Stockholm: 3-0. In sfîr
șit, consemnăm insuccesul echipei 
campioane a Franței, A. S. Monaco, 
care a pierdut ambele întîlnirl cu 
campioana Scoției, Glasgow Rangers, 
cu același scor: 2-3. Acestor patru e-

Ț.D.N.A. După cum se 
II s-a calificat, mai 
așteptat, campioana 
Dukla Praga, care 
a cîștigat la limită

Suediei,

cnipe urmează să li se alăture învin
gătoarele in meciurile retur Totten
ham — Gornik Zabrze, F.C.
— Vorwărts Berlin, 
Standard Liege. De 
turul acestor intilniri 
nit echipelor gazdă.

Cit privește seria
Campionilor Europeni, aici lucrurile 
sînt mai puțin clare deoarece numai 
două echipe au disputat ambele parti
de: Dukla 
știe, pentru turul
greu decit era de 
R.S. Cehoslovace, 
pe teren propriu 
(2—1) revanșa cu campioana R.P. Bul
garia, după ce la pauză era condusă 
cu 1—0. In meciul din tur Sporting 
Lisabona, cea de-a doua echipă por
tugheză participantă la această în- 
țjjțere, a terminat la egalitate (1—1) 
cu Partizan Belgrad, campioana R.P.F. 
Iugoslavia. ■ 1 i

In Cupa ciștigătoarelor de cupe na
ționale. In această competiție euro
peană s-au disputat noi intilniri: 
grupa I: Rapid Viena — Spartak Var
na 0—0, Sedan — Ațletico Madrid 2—3; 
grupa â JI-a: Dumferline — St. Pa
trick 4—1, Leicester City — Glenavon 
4-1.

• In cadrul unui concurs atletic dt 
fășurat la Koln, atletul american Joi 
Thomas a cîștigat proba de săriții 
în înălțime cu 2,10 m. Un rezultat b 
a obținut atleta britanică Moore, i 
vingătoare în proba de 80 m gardt 
cu timpul de 10,8. Alte rezultat 
100 rn Hcbauf (R.F.G.) 10,5; trip 
Battista (Franța) 15,11 m; lungii 
Boston (S.U.A.) 7,98 m.

• In cadrul meciului internațioi 
de atletism Suedia — Finlailda, d< 
fășurat ia Stockholm și încheiat 
victoria atleților suedezi cu scorul 
220—189, în ultima zi de concurs 
fost obținute o serie de rezultate i 
marcabile. Asplund (S) a arunc 
ciocanul la 63,65, Salonen (F) a c 
tigat proba de 1500 m în 3:46,1 
Ankia _(F) s-a clasat primul la pi 
țină cu o săritură de 4,58 m.

• Cu prilejul campionatelor de at 
tism ale R. P. Ungare un 
deosebit a fost obținut de 
pe 1500 m — 3:44,1. Korda 
cursa de 400 m în 48,0 iar 
cea de 10.000 m în 29:52,0. 
Antal a aruncat sulița la 
Kazi a parcurs 800 m în 2:09,0.

• După încheierea a 8 runde,
turneul internațional de șah de 
Bled conduc marii maeștri soviet 
Keres și Petrosian cu 5'/2 p., urm; 
de Tal și Fischer cu cite 5 (1) p. 
runda a 7-a Petrosian a fost învi 
de Portisch, dar în cea următoare cai 
pionul sovietic a obținut o prețioa 
victorie la Najdorf. Alte rezultate d 
runda a 8-a : Keres — Iykoy 1— 
Gligorici — Portisch */2—*/•, friftiti 
viei — Olafson ‘/2—’/a, Donner
Pachntan y2—’/2.

• Turneul internațional de tenis dc 
fășurat la Kattowice (R. P. Polon, 
a luat sfîrșit cu victoria, în probele 
simplu, a reprezentanților R. P. U 
garf i 1 Gulyas la masculin și Zs 
zsa Kormoczi la feminin

rezull 
Szcntg 
a cîștig 
Szabo 
La leu 
51,43 i
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