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PROLETARI VIM TOATE ȚĂRtrg, UNITf-^l_

„ tleții și atletele noastre ne-au adus noi satisfacții. Cele 11 titluri de 
Ai campioni balcanici și cele două recorduri balcanice obfinute la 

J.B. încheiate duminică la Belgrad sint o mărturie grăitoare in acest 
ms. De data aceasta pe lista de onoare figurează:

Iolanda Balaș — 1,80 m la săritura in înălțime; Maria Diaconescu 
,74 m (rec. balcanic) la aruncarea suliței; Ana Roth — 15,52 m (rec. bal- 
mic) la aruncarea greutății; Florica Grecescu — 2:08,7 la 800 m; Olim- 
a Cataramă — 49,99 m la aruncarea discului; Sorin loan — 15,74 m 

triplusalt; Zoltan Vamoș — 3:46,5 la 1.500 m; Cornel Porumb — 2,01 
la săritura in înălțime ; Elod Kineses — 10,6 sec și 21,8 sec la 100 m 
resfiectiv 200 m și Andrei Barabaș — 14:21,6 la 5.000 m.

Pentru frumoasa lor comportare 
acere și călduroase felicitări !

cei 10 noi campioni balcanici merită Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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ION COSMA E NOUL LIDER AL „TURULUI CICLIST
AL R. P. ROMÎNE“

DEJ 18 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Mult așteptata etapă contra 
cronometru s-a desfășurat in cursul 
dimineții de azi. In ultimul moment 
juriul a redus kilometrajul de la 50 
la 44, pentru a-i feri pe alergători 
de „surprizele" barierei de cale ferată 
aflată la intrarea In orașul Dej. Fai
ma pe care și-a făcut-o de-a lungul 
anilor etapele contra cronometru nu 
s-a dezmințit nici de această dată. 
In mai puțin de 2 ore (interval de 
timp între care s-a dat startul pri
mului concurent și s-a înregistrat 
sosirea ultimului participant) aceasta 
a produs modificări serioase în cla
samentul general individual, printre 
care și aceea a schimbării liderului. 
Spre bucuria noastră tricoul galben

a fost preluat tot de un ciclist din 
reprezentativa R.P.R. : Ion Cosma. E 
cert faptul că alergătorul nostru 
nr. 1 — Ion Cosma — a mers din ce 
în ce mai bine, ureînd încet dar 
sigur treptele clasamentului general.

Și acum cîte ceva despre etapa a 
8-a. S-a plecat din Cluj (de fapt de 
la km. 11 după Someșeni) individual 
contra cronometru la diferență de 1 
minut în ordinea inversă a clasamen—

NE VIZITEAZĂ ECHIPA CAMPIOANĂ 
MASCULINĂ DE VOLEI A ITALIEI

X După Legia Varșovia, echipa cam- 
X pioană feminină a R-P- Polone, o 
X altă formație campioană ne vizi- 
X tează țara. Este vorba de CIAM 
X VILLA D’ORRO MODENA, campi- 
T oana Italiei la volei masculin.
X Sportivii italieni sosesc mîine di- 
Ț mineață în Capitală, ca răspuns la 
X vizita făcută anul trecut de echipa 
X noastră
I tineret.
X Prima 
Ț ține joi
X ora 18,30 pe terenul Progresul din 
T Capitală, unde vor întîlni reprezen- 
X tativa masculină de juniori a R. P. 
Ț Romine. Simbătă 23 și duminică 24 
X septembrie, Ciam 
■ “ evolua la Galați în 
.. locale Știința, iar 
■■ va juca Ia Ploiești

reprezentativă masculină de

partidă, oaspeții o vor sus- 
după amiază începînd de la

Villa D’Orro va 
compania echipei 
la 26 septembrie 
cu

’" probabil ca oaspeții să
■ - Craiova și Timișoara. 
“ Despre Ciam Villa
.. vorbit tov. I. Takacs, antrenor fede- 
'' ral, care a condus anul trecut echipa 
.. noastră de tineret : „Echipa campi- 

cană masculină a Italiei este o for- 
"‘ mafie omogenă, bine pregătită, care 
• ■ practică un volei modern. In meciul 
‘' pe care l-am juoat la Modena anul 
•. trecut, echipa noastră de tineret s-a 
; ■ întrebuinfat foarte serios pentru a 
X ciștiga cu 3—2. Atacul bun, serviciul 
X puternic și apărarea destul de bine 
î pusă ia punct, net-aru impresionat 
X atunci. Este foarte probabil ca ita- 
X lienii să fi progresat intre timp. Lu- 
X vrui acesta il vom vedea joi".

Petrolul. Este 
mai joace la

D’Orro ne-a

XM ♦ + + + ♦» + ♦♦♦♦♦♦» + ♦♦ »♦» + ♦♦■♦♦
la stînga la dreapta: I olanda"* 

I. loan Sorin, Maria Diacones-.. 
•II od Kineses, Ana Roth, Zoltan"* 
•ș. Florica Grecescu, Andrei.. 
>"ș, Olimpia Cataramă și Cor-" 
*orumb. “

Câștigătorul etapei Cluj—Dej, C. Dumitrescu (FI. 
după premlre,

roșie), citeva clipe 
intre Jdrgensen (Danemarca) și Kellerman (R.D. Germană).

Telefoto Agerpres
Azi a ajuns, grație comportării sale 
în etapa contra cronometru, denumită 
examenul de triere a valorilor, in 
vîrful piramidei. Am vrea ca pe lingă 
felicitări să-i amintim o maximă spor
tivă : „E mai ușor să cucerești tri
coul galben șl mult mai greu să-1 
menții". Deci, atenție Cosma! Efor
turi sporite in etapele viitoare pen
tru a menține prețiosul trofeu pe care 
l-ai cucerit la Dej 1 Gh. Rădulescu 
„rivalul" permanent al fostului lider, 
a muncit din răsputeri, dar n-a reu
șit decit să reducă la 17 sec. dife
rența față de Moiceanu. Ascendența 
lui Cosma (care a trecut peste... amîn- 
doi!) l-a retrogradat pe 
locul 3... Mai sînt și alte 
în clasamentul general 
operate de această scurtă 
noasă etapă. Dar cele mai
rămin cele pe care le-am amintit.

tului general după 7 etape. In cazul 
cînd urma să plece unul după altul 
doi alergătorii din aceeași echipă, 
juriul intercala între ei un rutier din 
altă formație. Timp frumos. La ju
mătatea cursei notăm comportarea 
bună a lui C-tin Dumitrescu. In a-

H. NAUM
(Continuare in pag. a 8-a) ' II

Start in „Dinamoviada”
acesta pe 
modificări 
individual 
dar furtu- 
importante

„Cupa Campionilor Europeni" Ia fotbal

F. C. Austria a sosit aseară în Capitală
pentru meciul de joi cu C. C. A.

înotătorilor
HARKOV 18 (Agerpres). — In ora

șul Harkov a început concursul inter
național de natație, sărituri de la 
trambulină și polo pe apă — „Dinamo- 
viada". La concurs participă înotători 
din U.R.S.S., R.P. Romînă, R.D. Ger
mană, R.P. Bulgaria și R.P. Ungară.

In proba feminină de sărituri de la 
trambulină victoria a revenit sportivei 
sovietice Erlena Kosolapova (Dinamo 
Moscova). La masculin a avut loc un 
concurs demonstrativ. Cel mai bun

i numărul de azi: 

egerea organelor locale 
e UC.F.S. în plină des- 
șurare.
s a realizat și ce aștep- 
m de ia Clubul sportiv 
etaiul-,,23 August", 
itrenorii de fotbal dis- 
tă.
deținui categoriei B la 
tbal.
;i de la Oțelul Baia Mare, 
rpă finala „Cupei Cam- 
onilor Europeni" la tenis 
! masă.
tbal pe glob.

De aseară, fotbaliștii clubului F.C. 
Austria — adversarul de joi al echi
pei C.C.A., in cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni" — sînt oaspeții 
noștri. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost intimpinați de repre
zentanți ai federației noastre și ai 
clubului C.C.A. Cu acest prilej am 
stat de vorbă cu oaspeții vienezi de 
la care am aflat citeva date in legă
tură cu clubul F.C. Austria și lotul 
de jucători deplasat la București.

4r
F.C. Austria din Viena este una 

din cele mai vechi echipe de fotbal 
austriece. In acest an, ea împlinește 
50 de ani de activitate, fiind înfiin
țată in anul 1911. In acest interval 
de timp, F.C. Austria a cîștigat de 
șase ori titlul de campioană a țării, 
in anii 1924, 1926, 1949, 1950, 1953 și 
1961. In anii 1933 și 1936 a cîștigat 
„Cupa Europei Centrale", iar „Cupa 
Austriei" i-a revenit de 11 ori.

• De-a lungul anilor, în „unspre- 
zecele" F.C. Austriei au evoluat ju-

cători de renume mondial ca Sinde- 
lar, Nausch, Stroh, Sesta, Stojaspal, 
Aurednik. Kominek. Melchior și Oc- 
wirk. (Continuare în pag. a 8-a)

In fotografie, totul fotbaliștilor de la F. G. Austria imediat după sosire, 
la aeroportul Băneasa

» Marile vedete ale clubului, la ora 
actuală sint: portarul Fraydl — ve- 

punctaj l-a realizat Boris Poluliak 
(Dinamo Moscova), urmat de Gh. 
Banu (Dinamo București).

In primul meci al turneului de polo 
pe apă echipa Dinamo București a 
terminat la egalitate (5—5) cu Dyna
mo Berlin. Dinamo Moscova a invins 
cu 6—1 pe Spartak Sofia, iar Dozsa 
Budapesta a făcut meci egal (5—5)' 
cu Dinamo Tbilisi.

ECHIPA DE HANDBAL ÎN 11
A R. D. GERMANE LA BUCUREȘTI

Federațiile de specialitate din R.D. 
Germană șl R.P. Romînă au căzut 
de acord ca partida internațională 
dintre reprezentativele masculine de 
handbal în 11 ale celor două țări să 
se dispute duminică 8 octombrie la 
București.



Cum sc dcsiășoarâ alegerile Rezultate... dar nu pe măsura posibilității

I
i

organelor locale I.C.F.S. în regiunea Brașov ?
Ne rdspundc toi. SEVER PĂDUREANU, președintele consiliului regional II.C.E.S.

Alegerile organelor locale U.G.F.S. sînt In plină desfășurare. La orașa 
ți sate mii și mii de oameni ai muncii participă la adunările gene
rale sau la conferințele asociațiilor sportive, adueîndu-și aportul, prin 

propunerile și sugestiile pe care le fac, la îmbunătățirea și la dezvoltarea 
activității de cultură fizică și sport. Nu de puține ori, planurile de măsuri 
discutate și aprobate de adunările generale conțin propuneri făcute in cadrul 
discuțiilor purtate pe marginea dărilor de seamă prezentate de consiliile
asociațiilor sportive.
Bate firesc, deci, ca organele 

U.C.F.S. să privească cu toată atenția 
felul în care se desfășoară alegerile 
in această etapă, cînd masele de 
membri ai U.C.F.S. desemnează ne 
mimai pe cei care vor conduce în 
viitor activitatea sportivă din' între
prinderea, instituția sau școală res
pectivă, ci și delegații care- HoF ltra 
parte la conferințele raionale, repre- 
zentînd pe membrii U.C.F.S. din. aso
ciația lor sportivă. Vizitînd jdlele 
trecute regiunea Brașov am-constatat 
că in cea mai mare parte a întreprin
derilor, instituțiilor și școlilor, alege
rile organelor locale U.C.F.S. se des
fășoară în bune condițiuni, fiind un 
eveniment care a polarizat interesul 
unui mare număr de oameni ai 
muncii. Pentru a afla însă mai multe 
amănunte m această privință ne-am 
adresat iov. SEVER PĂDUREANU, 
președintele consiliului regional 
U.C.F.S., care ne-a răspuns la o serie 
de întrebări.

— Cum apreciați felul in care 
se desfășoară în regiunea Brașov 
alegerile organelor locale U.C.F.S.?

— I* pmrrrt Situația se țrrezTiilâ 
mulțumitor. Dar, nu cu mult timp în 
urmă, mai exact la începutul lunii 
septembrie, consiliul nostru regional 
constatase cu ocazia unei analize că 
modul cum se desfășoară alegerile 
este nesatisfăcător. In primul rînd, acti
vul consiliilor raionale manifesta o oa
recare comoditate în realizarea la timp 
■ sarcinilor, iar în unele cazuri nu 
s-a cerut sprijinul și îndrumarea pre
țioasă a organizațiilor de partid. 
Așa se petreceau lucrurile în cadrul ' 
consiliilor raionale Rupea, Sighișoara, : 
Tg. Săcuiesc unde alegerea organelor j 
locale U.C.F.S. nu constituia princi
pala preocupare a activiștilor noștri. [

— După cum spuneați, în mo- j 
mentul de față situația se prezintă ' 
piuit mai bine. Cum ați reușit acest j 
lucru?

— Pentru a vă răspunde la această . 
kitrebare vreau să precizez mai întîi 
că în cadrul consiliului nostru re- | 
gional se face o analiză săptămînală 
a felului în care s« desfășoară ale-
gerîle. Plecînd de la această situație 
»-• botărît ca întreg activul conSiliu- 
Ini regional să ajute in mod efectiv 
desfășurarea alegerilor in raioane 
Pentru aceasta, zilele de luni și marți 
*u fost afectate rezolvării sarcinilor 
curente, iar apoi pînă la sfîrșitul săp- 
ttmînii activiștii consiliului merg pe 
teren, fiecare dintre ei avind un raion 
de care răspunde în fața biroului 
consiliului regional. Tn afară de 
aceasta, la fiecare raion a fost alcă
tuit un larg activ obștesc care spri
jină munca de îndeplinire la timp a 
sarcinilor legate de alegerea organe- 
ter locale U.C.F.S.

— In care dintre raioanele re
giunii Brașov s-au înregistrat 
pînă în prezent rezultate mai 
bune ?

— Trebuie evidențiat, în primul 
rind, raionul Sf. Gheorghe, unde dato
rită eforturilor depuse de activul sa
lariat și de cel obștesc, dar mai ales 
datorită sprijinului primit din partea 
organizațiilor de partid, adunările 

1 generale sau conferințele asociațiilor 
■portive s-au desfășurat în cele mai 
bune condițiuni. De asemenea, sînt 
de evidențiat raioanele Agnita, Sibiu 
fi Făgăraș unde s-au obținut rezulta-
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te dintre cele mai frumoase. Aș mai 
vrea să arăt că din datele centrali
zate la consiliul regional în întreaga 
regiune Brașov se remarcă o prezență 
masivă a membrilor U.GF.S. la adu
nările sau conferințele asociațiilor 
sportive. Peste 80 la sută din numă
rul membrilor U.CkF.S. care au fost 
convocați au luat parte pînă acum 
la ședințele de alegere a organelor 
locale U.C.F.S. Faptul acesta demon
strează în mod evident interesul pe 
care oamenii muncii din regiunea 
noastră îl manifestă pentru probleme
le ridicate privind îmbunătățirea activi
tății sportive.

— In legătură eu problemele 
discutate, vreți să ne spuneți care 
au fost cele mai dezbătute din
tre ele ?

— Din constatările făcute de acti
vul consiliului regional a reieșit că 
cea mai mare parte a discuțiilor s-a 
purtat în jurul întăririi și dezvoltării 
bazei materiale a asociațiilor sporti
ve. In această direcție în multe aso
ciații sportive a fost pusă problema

Și-au ales noul consiliu al asociației

Membrii U.C.F.S., de la F.F..B. din Capitală au ales de eurtnd intr-a 
atmosferă sărbătorească noul consiliu al asociafiei sportive din întreprindere, 
Un aspect din timpul desfășurării fedinfei pentru alegeri.

Foto : H. Nandy

Pentru o judicioasă planificare și cheltuire a fondurilor
Asociația sportivă Metalul Obor de 

pe lingă uzina „21 Decembrie" din 
Capitală antrenează în activitatea 
sportivă un număr însemnat de mun
citori din toate secțiile uzinei. Faptul 
acesta a reieșit clar cu prilejul adu
nării generale care a avut tec silele 
trecute, ciud a fost ales noul consiliu 
al asociației sportive.

Darea de seamă, judicios întocmită, 
a reușit să ilustreze succesele obți
nute de sportivii din cadrul acestei 
asociații. Din discuțiile purtate a re
zultat insă faptul că s-a trecut prea 
ușor peste felul in care consiliul aso
ciației s-a preocupat de asigurarea 
bazei materiale.

„Nu avem cu ce juca, spunea tov. 
Teodora Buricea, componentă a echi
pei de volei. Impărțim cu echipa 
masculină de volei o singură minge. 
De teniși și maiouri nici nu mai vor
bim".

O situație asemănătoare au și fot
baliștii. Bocancii sînt uzați la maxi
mum, tricourile și chiloții la fel. Se 
naște deci in mod firesc întrebarea 
pe care au pus-o mulți vorbitori: 
„unde sînt și pe ce se cheltuiesc fon
durile asociației? Ce a făcut fostul 
consiliu pentru a asigura baza mate
rială ?“ Răspunsul poate fi aflat mi
mai in parte din darea de seamă. 
Trebuie menționat faptul că cei peste 
600 de membri ai asociației plătesc 
cotizația la zi. Se impun deci măsuri 
urgente care să ducă la o mai bună 

creșterii veniturilor, prin realizarea 
integrală a cotizațiilor. Astfel, în ca
drul grupelor sportive ale asociațiilor 
Textila Sf. Gheorghe și Metalul Si
ghișoara, numeroși membri ai U.C.F.S. 
și-au luat angajamentul nil numai să 
achite la timp cotizația, dar să plă
tească lunar o sumă mai mare de 1 
leu și să ajute în acest fel în mod 
concret la creșterea veniturilor asocia
ției sportive respective. De asemenea, 
au fost discutate problemele dezvol
tării activității sportive de mase și 
ridicării ei la uri nivel mai înalt. în 
acest sens s-au făcut numeroase pro
puneri privind organizarea pe baze 
mai trainice a campionatelor asocia
țiilor sportive, includerea în calenda
rele asociațiilor a unor întîlniri prie
tenești cu echipele altor asociații spor
tive. In concluzie, aș dori să preci
zez că activul consiliului regional a 
acumulat cu acest prilej o bogată ex
periență. Dar cel mai important lucru 
este aceia că în majoritatea cazurilor 
adunările generale sau conferințele 
asociațiilor sportive au fost minunate 
prilejuri de a se discuta amănunțit, 
pe viu, principalele probleme legate de 
dezvoltarea și întărirea activității 
sportive. Tocmai pentru acest lucru 
putem afirma cu toată tăria că pe 
viitor activitatea de cultură fizică și 
sport se va îmbunătăți, că din cg an 
ce mai nuiljj oameni ai mttfrcii vor 
veni pe terenurile ’de

Interviu luat de CĂLIN ANTONESCU 

gospodărire a veniturilor asociației. 
O parte din vorbitori au și indicat ce 
trebuie făcut. S-a arătat astfel, că 
noul consiliu ales va trebui să se 
străduiască în viitor, pentru a asigura 
o judicioasă planificare și ciieltuire a 
fondurilor. De asemenea, vor trebui 
organizate întreceri și manifestații 
sportive care să aducă noi venituri 
asociației.

„Sînt unii membri ai asociației noa
stre, spunea ajustorul Petre lone seu, 
care cotizează ca susținători ai unor 
echipe de fotbal a altei asociații, în 
timp ce pentru asigurarea bazei ma
teriale a asociației din uzina îrt care 
muncesc, se mulțumesc să plătească 
minimum de cotizație și aceasta une
ori cu întîrziere".

Este o dovadă a faptului că pentru 
vechiul consiliu al asociației, proble
ma asigurării condițiilor materiale 
necesare practicării sportului, nu a 
stat in centrul preocupărilor. Critica 
adusă vechiului consiliu a fost deci 
binevenită.

Tot despre problema asigurării con- 
dițiunilor materiale a vorbit și tehni
cianul Constantin Neagu. El a scos 
în evidență neglijența de care a dat 
dovadă testul consiliu al asociației 
atunci cind a pornit la amenajarea 
unei piste de popice, fără să ceară in 
prealabil autorizația de construcție 
necesară. După ce membrii asociației 
au prestat zeci de ore de muncă vo

’ In anii din urmă, sportul a devenit 
un bun prieten al muncitorilor de la 
G.A.S. Murfatlar. O dovadă este și 
aceea că în cadrul asociației sportive 
Recolta Murfatlar activează 216 mem-
bri U.C.F.S. Deseori, după orele de 
producție ii poți întilni pe cei care 
fac ca vinurile de la Murfatlar să fie 
cunoscute în lumea întreagă, jucînd 
fotbal pe terenul din comună, între- 
cîndu-se într-o partidă de tenis de 
masă la clubul gospodăriei sau în fața 
tablei cu pătrate albe și negre. Pe cei 
îndrăgostiți de volei i-am întîlnit zi
lele trecute lucrînd la nivelarea tere
nurilor din curtea gospodăriei. Ku- 
reș-ul, lupte populare tătărești, sînt 
mult practicate la Recolta Murfatlar, 
care se poate minări că Musured Ra
mis, muncitor la secția vinicolă, a 
ciștigat in 1960 titlul de campion al 
regiunii.

Ne așteptam de aceea, ca ședința 
de alegeri a organelor locale U.C.F.S. 
de la asociația sportivă Recolta Mur
fatlar, raionul Medgidia, să poarte 
amprenta acestor realizări. Iată insă 
că din darea de seamă prezentată de 
tov. Dumitru Husaru și mai cu seamă 
din discuțiile purtate cu acest prilej, 
au reieșit o serie de lipsuri ale con
siliului, care ne-au făcut să tragem 
concluzia că, față de posibilitățile 
existente și dragostea de sport a celor 
de la G.A.S. Murfatlar, realizările pu
teau fi si mai frumoase.

jfotTiaiuF a ?osl s’nguFă cKscipfina 
sportivă care s-a bucurat de atenția 
consiliului asociației. Rezultatele insă 
n-au fost pe măsura acestui interes : 
echipa de fotbal trăiește și acum cu 
amintirea locului II ocupat în 1959 
la „Cupa Moldovei", pentru că in 
campionatul încheiat anul acesta, fot
baliștii s-au clasat pe locul VII.

Care sînt cauzele acestei compor
tări slabe? In primul rind, lipsurile 
care au existat în educația jucători
lor. Nimeni — nici chiar consiliul aso
ciației sportive — nu a privit activi
tatea echipei de fotbal și din acest 
punct de vedere. In zilele de meci 
toată lumea aștepta victorii. Veneau 
însă numai înfrîngeri, pentru că — 
după cum a arătat darea de seamă 
— jucătorii se certau între ei, unii 
nu se prezentau nici Ia orele de pro
ducție, alții (printre care N. Cuțitaru, 
T. Lungu șl M. Ramis) lipseau de la 
meciuri sau (cum a fost S. Atanasiu, 
Gh. Voineagu, M. Ramis) de la an
trenamente. In general, fotbaliștii nu 
au dovedit dragoste și atașament 
pentru culorile asociației.

Și o serie de participanți la adu
nare și-au consacrat cuvîntul lor si
tuației echipei de fotbal. De pildă, 
tov. ing. Fl. Todie a arătat că nu a 
existat preocupare din partea secției 
de fotbal pentru recrutarea de jucă
tori din rîndul salarlaților gospodă
riei, cei mai mulți fiind veniți din 
alte părți. Ei vin în gospodărie mai 
întti ca fotbaliști, și apoi ca munci- 

luntară au aflat că în pianul de sis
tematizare locul unde amenajau ei 
pista era destinat Altor construcții. 
Și bineînțeles, că în momentul de față 
numeroșii popicari ai asociației nu au 
arena lor proprie, tot așa cum nici 
jucătorii și jucătoarele de volei nu 
au încă un teren amenajat.

Este adevărat că tovarășii din ve
chiul consiliu a! asociației au greșit 
Dar, așa cum arăta comunistul Cris- 
tache Urluoeanu, o vină au și 
membrii asociației care nu au înțeles 
că asigurarea bazei materiale a aso
ciației este o problemă a fiecăruia 
dintre membrii ei. Altfel ar fi pornit 
hotărîți la construirea altei arene de 
popice și ar fi terminat de mult ame
najarea terenului de volei, ambele 
atit de necesare pentru antrenamente 
și competiții.

Discuțiile pe marginea dării de 
seamă prezentate, au fost fructuoase. 
S-au scos în evidență realizări și lip
suri, s-au propus măsuri care să ducă 
la o mai bună desfășurare a muncii 
sportive. Un fapt deosebit de impor
tant este acela că membrii asociației 
prezenți în sală au înțeles că în asi
gurarea condițiunilor materiale nece
sare desfășurării activității sportive în 
uzina lor, un rol deosebit revine fie
căruia dintre ei. Este o chezășie a 
unor frumoase succese viitoare ale a- 
sociației Metalul Obor.

AUREL CRIȘAN
•< corespondent 

tori. Aceeași chestiune a ridicat 
brigadierul viticol Andrei Bob.

Lipsa de educație a generat și o 
rie de manifestări nesportive pe t 
nul de fotbal. De aceea, tovarășii 
consiliul raional U.C.F.S. Medgidi; 
avut mult de lucru în urma meci 
dintre Recolta Murfatlar și echipa 
comuna Mihail Kogălniceanu...

Cum a acționat consiliul asocia 
S-a ocupat oare de educația ac« 
fotbaliști? Nicidecum. Pe de 
parte, contundind noțiunea de s 
cu aceea de fotbal, consiliul A.S. 
colta Murfatlar nu s-a preocupa1 
dezvoltarea unei adevărate activ 
sportive de mase în rindu1 mun 
rilor. Doar dragostea pentru spo 
tineretului a făcut ca din cînd în 
să se mai organizeze cite un cor 
de șah sau de tenis de masă. Tot 
torită dragostei de sport există i 
chipa feminină de volei de la I.C.l 
o secție din cadrul G.A.S. Murii 

Cei care au luat cuvîntul au 
In evidență și dezinteresul manif 
la Recolta Murfatlar pentru activii 
turistică. Este adevărat că un sal 
a plecat în excursie în Uniunea 
vietică și alte citeva zeci au vi 
Bucureștiul ți Muzeul de la Dof 
Dar aceasta este mult prea P 
Să notăm doar că nu s-a orga: 
nici o excursie pe litoral 1 Și n 
poate spune că nu ar fi existat i 
tori, Șpu că litoralul ar fi prea 
TJSrte i

Datorită acestei delăsări în mi 
care a reieșit și în alte sectoare 
activității sportive, consiliul asoc: 
sportive și-a pierdut mult din pi 
giul pe care-1 avea în rîndul o- 
nilor muncii de la G.A.S. Muri: 
Tov. Ion Colan, magaziner, a » 
că din momentul în care a primit 
netul de membru U.C.F.S. nimeii 
i-a mai cerut cotizația. Acest lucr 
reflectat și în raportul comisiei d 
vizie: cotizațiile nu s-au încasat 
măcar în proporție de 50 la șuti 
de altă parte nu s-au mai făcu 
scrieri de noi membri U.L\F.S., n 
procurat material și echipament 
tiv, iar elementul feminin n-a 
atras în activitatea sportivă. Di 
ceastă cauză, ședința de alegere 
ganelor U.C.F.S. a fost amînat 
două ori, doar a treia oară într 
du-se numărul legal de m< 
U.C.F.S.

Ședință âe alegeri a orga 
U.C.F.S. de la A.S. Recolta Mur 
trebuie să însemne o cotitură în 
vitatea sportivă din cadrul gos 
riei. In noul consiliu au fost alei 
meni cu dragoste de muncă: ir 
Constantinescu, D. Husaru, in; 
Dimian, C. Catrina, ing. Elena 
culescu, C. Benea, G. Giafar, ing 
Iliescu, D. Olteanu. Lucrînd pe 
unui plan de muncă bine întocr 
ținînd seama de condițiile locale, 
sprijinul conducerii gospodăriei, 
nizației de partid și în colabora 
organizația U.T.M. și sindicală, 
consiliu ales va putea îndrepta 
greșeli făcute pînă acum. In așa 
realizările pe tărim sportiv să 
unison cu cele din producție: rr 
de aur să cucerească nu numai 
rile produse la G.A.S. Murfatlar 
activitatea sportivă.

MIRCEA TU DOF

ȘTIRI...
ȘTIRI.

• pînă în momentul de față ; 
loc alegerea organelor local< 
U.C.F.S. în următoarele asociații 
tive ale orașului Cîmpulung N 
Sănătatea. Munca colectivă și 1 
In fruntea asociației sportive S 
tea a fost ales comunistul Toadt 
carovici, tehnician dentar.

Geo Ciolcan — co
• Participanții la adunarea 

rală a asociației sportive Sticla 
Ploiești au criticat vechiul c 
pentru lipsa de colaborare cu c 
tul de întreprindere și cu orga 
de bază U.T.M. Deși se pract 
scară largă șahul și tenisul de 
pînă în prezent nu au fost dep 
forturile necesare ca aceste se 
fie afiliate la federațiile de sj 
țațe. Noul consiliu ales s-a i 
să elimine lipsurile existente 
ducă o muncă susținută în c 
organizării de competiții sj 
creșterii numărului membrilor 
de încasarea regulată a cotizații

ion I. Ion — ec



PE DRUMUL SUCCESELOR...

Schimbul de mîinePerformanțele!

Metalul este — alături de 
celelalte cluburi sportive 
bucureștene — tot mai mult 

prezent în lupta pentru creșterea 
necontenită a performanțelor spor
tive. Avînd asigurate excelente 
condiții de pregătire, sportivii de 
la Metalul — „23 August" își îm
bunătățesc rezultatele de la un 
concurs la altul.

Fără îndoială că succesele aces
tui club sînt multiple și ele se re
flectă in toate domeniile de acti
vitate. La „ordinea zilei" sînt însă 
performanțele, problema ridicării 
necontenite a măiestriei sportive, 
lupta cu fiecare secundă sau centi
metru. Cum rezolvă sportivii clu
bului Metalul — „23 August" a- 
ceastă problemă vitală ? Răspun
sul l-țj'nr aflat în analiza citorva 
rezffafâte obținute de diferite secții 
ale clubului.

Cu fiecare antrenament, cu fiecare concurs, canotoarele își desăvîrșesc 
măiestria sportivă...

A fost, <>e e d rep t. o vreme cînd și
la „Metalul- se umbla după.. . pă să ri
călătoare, după sportivi gala formați
care ofereau „ garanția* unor succese
imediate. Unde au dus toate acestea,
s-a văzut, Cînd din echi pa de baschet
au plecat cîțiva jucători, echipa a retro-
gradat. Cam așa au stat treburile și cu 
echipa de fotbal care a cunoscut multe 
frămîntări pînă ce a pornit pe drumul 
bun. Nimic însă nu s-ar fi putut schim
ba dacă în preocupările sale clubul n-ar 
fi acordat un loc de frunte schimbului 
de mîine. In această direcție s-a muncit 
și se muncește cu pricepere și pasiune 
și rezultatele se vor ivi cu siguranță. 
La baschet — acolo unde ,,Metalul" are 
un marc ,,of” — a început să funcțio
neze un centru de copii ; la fotbal un 
alt centru de juniori și copii; la lupte 
noul centru pregătește peste 40 de copii; 
la tir s-a organizat în ianuarie Cupa 
Metalul cu participarea a 450 de copii, 
elevi ai școlilor profesionale ; este în 
perspectivă înființarea unui centru de

Juniorii nu iac... „iușa“
Simpla organizare a unor centre de 

copii sau juniori nu rezolvă integral 
problema asigurării cad:]>lor necesare 
pentru secțiile clubului, liste necesar ca 
acestor tineri să li se asigure posibili- 
tatea de a participa la o continuă activi
tate competiționa-ă, cei mai valoroși 
fiind promovați fără a se aștepta... 
majoratul lor. întinerirea echipelor a 
dus întotdeauna la rezultate bune și 
clubul sportiv Metalul a știut să 
aibă și în această direcție mult curaj, 
inițiativă, orientare. Dintre numeroșii 
tineri pregătiți în diferite secții mul ți 
au fost promovați în primele echipe, 
care au cîștigat astfel nu numai în va
loare tehnică ci și în combativitate, în 
ceea ce privește puterea de luptă. Să 
dam cîteva exemple din acest an. In 
echipa clubului au apărut pentru prima 
oară tinerii boxeri I). Enache. Gh. Fa
langă, Ion Olteanu și alții, la canotaj 
academic Cornelia Larion. Ioana Moca
nii, Mariana Uzunov, la lupte Angliei 
Bunica, Ștefan Geantă. M. Chiri ță îa 
fotbal Ion Vasile, Ion Sabi, Gh. Tudor, 
N. Radu, Th. Malschi, Gh. Tîrțău iar 
I. Tomescu, Paul Soare și IIie Beianu 
joacă acum în „4”, la rugbi.

Așadar, tineretul nu este ținut de
parte de primele echipe ale clubului, tot

hot urî r& po oelort. care au

Poate că despre clubul sportiv ,,Me
talul— 23 August" se vorbește 

>rea puțin (de „Vina" este șt... fot ba
ni!) fală de frumoasele realizări' obți- 
tete în ultima vreme. Sportivii „Metu- 
ului" au pornit însă cu
Irumul succeselor și aceasta ne-o do- 
•edește nu numai bogata vitrină cu tra
ce ci, mai ales, locurile fruntașe pe 
are aceștia le ocupă în sportul bucu- 
eștean și chiar în col republican.

Incepînd discuția despre performanțe 
u secția de. atletism păstrăm doar or 
i/iea... alfabetică, cu toate că această 
ecție poate ..revendica” și primul loc 
i clasamentul celor mai bune secții 
le clubului. Din anul 1958. sportivii 
'ubului Metalul și-au înscris cu regula- 
taie numele pe tabelul campionilor re- 
ublicani la multe probe. Să amintim 
oar cîțiva dintre, cei care s-au dove- 
it cei mai buni la ultima ediție a cam- 
ionatelor: Aurel Stamatescu, elev la 
oala tehnică de maiștri ,,Iosif Ran- 

heț",* 4xirelia Sîrbu, Georgcta ..Dumb 
eseu ^V-Grista Maksai, muncitoare la 
zincle' „Vasîle Roaită*, Sanda Grosu, 
’hitect la IPROMET... In secția de 
'letism sînt însă numeroși uiți sportivi de 
ante ai țării : ing. Lia Manoliu, mun- 
torul C. Grețu, tînărul electrician 
an Vlădescu șl alții. Atleții și atle
te au adus clubului sportiv „Metalul- 
1 August" primul loc la femei și locul 

în clasamentul general al campiona- 
lor republicane, ceea ce. constituie un 
icces din cele mai frumoase. Activiștii 
ubului vorbesc cu justificată mîndrie 
•spre faptul că tot mai mulți atleți și 
lete fac parte din loturile republicane, 
n echipele noastre reprezentative. Si, 
re nu aceasta este sarcina principală, 
iectivul cel mai important ? Fără în-
ială că da. Tocmai pentru a rezolva 

pît mai bune coțidiții ^această 
oblemă de bază, clubul a luat-în acest sportului

ANTRENORII...
Nici nu s-ar putea vorbi despre per- 
rmanțe fără a aminti de munca entu- 
istă a antrenorilor, a celor care îm- 
rtășind cu drag din experiența lor, 
ind zi de zi în mijlocul sportivilor 
ajută să învingă toate greutățile, să 

fcțe de fiecare dată un lucru nou, 
ositor. Grea, dar nespus de frumoasă 
e această muncă ! Cîte satisfacții 
■ți dăruiește oare prima victorie a 
vului pe care l-ai pregătit să devină 

alergător sau trăgător, rugbist 
î mbtociclist? Firește, antrenorii clu- 
!ui sportiv .Metalul —- ,,23 Âugustu au 
;sea prilejul unor asemenea satisfac- 

Dar, ca și elevii lor, și poate chiar 
intea acestora, ei nu se mulțumesc cu 
uitatele obținute și continuă să mun-' 
scă cu mai multă hotărîre pentru rea- 
trea de noi și noi performanțe. Așa 
-leg să-și îndeplinească sarcinile an- 
îori ca P. Barcani (canotaj academic) 
•dan Stoianovici (box),-Claudia Simio- 
■cu, Silviu Dumitrescu șan ,C. Nou- 
cu (atletism) care,.; în. pltis4 se- pre- 
pă intens de îmbogățirea- cunoștințe
lor, de ridicarea dontinuă a nivelu- 
profesiohal. In această permanentă

Pagină redactată 
de

DAN GÎRLEȘTEANU 

an (spre deosebire de, ceilalți ani) mă 
suri care să asigure nu numai creșterea 
performanțelor ..celor care reprezintă as
tăzi culorile, clubului ci și pentru ca 
schimbul de . mîine să .fie la. înălțimea 

adus Metalului" multe 
victorii, multe titluri și recorduri.. Ne a. 
mințim și acum de marea întrecere atle
tică organizată de club cu participarea 
a 1590 de tineri din școlile profesionale. 
De atunci, la ,,Metalul—23-August" a 
fost rezolvată, în bună măsură, proble
ma grupelor de ~ se mi fond și fond; N-a 
fost doar un „foc de paie". Lucrurile 
au fost făcute temeinic, cu grijă, cu 
simț de răspundere. Cei mai buni se 
numără astăzi printre membrii secției 
de atletism. Și a urmat un al doilea 
mare concurs cu peste 600 de elevi caro 
îndepliniseră î'n pPecdabil haremurile 

fixate. Alleților fruntași din cadrul clu 
bului li s-au alăturat astfel tinerii Paul 
Marcu, Șerban Constantinescu, Radu 
Vcrbanov și mulți alții, ale căror rezul
tate îi confirmă de pe acum.

Si acum să „sărim" peste baschet 
(nici 1961 n-a adus mult dorita califi 
care în „A”!) și să poposim printre 
boxeri, secția cu cea mai bogată activi 
tate. In I960, boxerii de la „Metalul” 
au cîștigat multe întîlniri internaționale, 
dar n-au adus clubului nici un titlu do 
campion al țării. Drumul spre jnăiestrie 
a fost „asaltat" cu și mai multă hotă- 
rîre și iată că acum A. Olteanu și V 
Badea sînt campioni ai țării, mulți spor
tivi au cucerit categoria I de clasificare 
și, ceea ce este deosebit de îmbucurător, 
există perspectiva ca boxul să cunoască 
o dezvoltare tot mai mare la acest club 
Boxeri ca Rizea, Dănilă Done, Dinu 
Eugen, Ghcțu Velicu sau Zamfir Ciocîr- 
lan „și-au făcut datoria" — cum spun 
activiștii clubului — și unii din ei aduc 
și astăzi multe satisfacții pasionalilor 

cu .mănuși. Dar, în echipele 

preocupare pentru cunoașterea a tot ce 
este nou în sportul respectiv, pentru 
imprimarea unui caracter cit mai științi
fic muncii de instruire pe care o desfă
șoară în secțiile ldr, se află — de fapt 
— ,,secretul” frumoaselor succese rea
lizate.

N.ci rezultatele -.realizate de antrenori 
ca Zamfir Popazu (box), Nicolae Țapu 
(ciclism), Jedn C7iir/op'>(lupte) nu pot 
fi trecute cu. vedere^. Dimpotrivă, unele, 
trebuie chiar evidențiate. Ele se datoresc 
însă aproape exclusiv pasiunii lor pentru 
sporturile respective și practicii înde
lungate ca .sportivii ..fruntași. IN 
UNELE CAZURI,. PREGĂTIREA 
SPORTIVILOR’ SE FACE INSA „DUPĂ . 
UREC1IE" FARA 0 CUNOAȘTERE 
TEMEINICA Ă AIETObicil. DE AN

TRENAMENT, A PRINCIPIILOR MO
DERNE DE' INSTRUIRE.' Fără 
a lichida această răminiere în urină le t 
va fi gFcu sap;, ch'ar i.împoșjbil acestor 
antrenori să 'călăuzetiscă în ‘continuare 
pașii sportivilor spre hdi performanțe. 
Iată de ce, considerăm că recomandarea 
de a urma exemplul antrenorilor frun
tași în această direcție este binevenită< 
Rămînc d'par ca ea să f>ie urmată.

clubului au și început să fie „rodați" 
al ți sportivi, mai tineri ca Gh. Palangă,
L. FerestCănu, Dumitru Enache, D. 
Minea, II. Liiw, care vor duce mai de- 
oarte tradiția și prestigiul cucerit de cei 
rare în curînd vor părăsi ringul dar, 
desigur nu și., boxul.

O altă secție fruntașă: canotajul a- 
rademic. La înființarea clubului (anul 
1958) nici un campion; în 1959 cam
pioni la dublu vîsle și 4-\-I vîsle și 
două titluri de juniori.; I960: campioni 
la dublu vîsle, 4-^1 vîsle. și 8-\-l iar 
în curînd, pe Snagov, canotoarele de 
la „Metalul—23 August" vor lupta 
pentru primul Ioc la dublu, 4-}-l vîsle, 
8~F1 în timp ce . băieții vor încerca să 
ocupe un loc fruntaș la 4 f.c. Cele 
mai frumoase succese le-au adus însă 
fetiele, în majoritate oomponente ale 
lotului republican: Emilia Rigard, Mag
da Jifcu-Yarga, Maria Trinhs, Viorica 
Udrescu, Dumitra Mihalache, Elena 
Radulescu... In acest au, secția de ca
notaj academic a dat lotului republican 
feminin 8 sportive! Sînt cîteva din suc
cesele acestei secții — mîndria clubului.

Printre secțiile fruntașe se află de 
sigur șl. cea de iahting ai cărei compo- 
nenți au cîștigat de mai mulți ani toate 
titlurile de campioni republicani. Lup
tătorii se află pe locul II (la libere) 
în clasamentul general — o nouă per
formanță de valoare. Cei mai tineri, ju
niorii, au trecut, cu succes examenul 
din finalele campionatului republican 
cucerind 3 titluri. După felicitările a- 
dresate sudorului N. Cristea, strungaru
lui N. Chiriță lăcătușului Șt. Geantă 
vor urma oare altele adresate „seniorilor" 
Mavridis, Al. Radu sau D. Crăciun 
care se vor prezenta nu peste multă 
vreme, la „finale” ? De ce nu !

Și, așa am putea să vorbim despre ex
celentele rezultate ale altor secții. „Rai
dul" nostru este însă suficient ca să 
sublinieze faptul că sportivii aces-tui 
club au pornit pe drumul succeselor, 
că în general se poate aprecia ca bună 
activitatea multor secții pe ramură de 
sport.

—— Mai sînt multe de făcut!...-
Asemenea celorlalte cluburi sportive, Metalul ,23 

AUgust“ cunoaște astăzi o continuă dezvoltare, 
ca utmare directă a condițiilor create de partid 

și gtlvem mișcării de cultură fizică și sport din țara 
' tioastră. Folosind aceste condiții, clubul „Metalul" 

pregătește în' fiecare an sportivi de frunte, campioni 
și recordmani ca're, prin performanțele lor, contribute 

■■la- creșterea ■ prestigiului sportiv dt patriei noastre. 
'• Munca de ridicare a. măiestriei sportivilor se află pe 

un drum bun la clubul . .Metalul" și rezultatele Obți- 
1 nute ■ pînă acum-vorbesc .de. la sine despre rodnicia 
‘acestui adevărat1 „laborator- al perfbrmânțetof.

bucură -deopotrivă. su.ecesele i. sponiviîor fruntași ai 
acestui club ca și primele- victorii realizate ' de" cei' 
care sînt fncă^juniori,. Orientarea clufiuiuî spre1 creș-" 

■. terea, de Căd-rp,. proprii,, de- ■,ținere țekemente, 'merită" 
toate felicitările. .Dar, ,mai sinț încă multe "lucruri 'de 

. făcut pentru ca performanțele să crească la nivelul 
cerințelor in toate secțiile,, pentru ca posibilitățile'

existente să fie folosite la maximum. Întărirea legă
turii cu asociațiile sportive, intensificarea vieții dp 
secție, îndrumarea tuturor antrenorilor pentru ridica
rea continuă a nivelului lor profesional, axarea muncii 
de pregătire pe un calendar competițional cit mai 
bogat care să asigure o permanentă verificare a 

' formei sportivilor și, în același timp, să constituie 
uri stiriiulent pentru fiecare sportiv, sînt numai cîteva

■ diri obiectivele care trebuie să fie în atenția clubului 
în 'viitor"

Iată de ce succesele realizate nu ..trțbuie să ducă la 
o ‘fieribuloasă stare, de automulțumirp ci, dimpotrivă. 

‘"Ui ’irltensifi'cafea eforturilor peiitru ca aceste succese 
iă'"fte' puternic consolidate în ' viitdr. Miitieirid cu

■ păsitirid, cu ‘ dragoste și pricepere, activiștii clubului, 
drltrendrii și sportivii vor răspunde astfel grijii pă-

'■ rintdști cU care partidul nostru înconjoară pe toți 
sportivii patriei, vor contribui tot mai mult la creș
terea prestigiului sportiv al țării noastre.

copii la rugbi ele.
Dacă acestei preocupări adăugăm grija 

deosebită pentru selecția cadrelor și 
pentm pregătirea acestora, avem un 
motiv în plus să căpătăm convingerea 
că acum se muncește așa cum trebuie, 
că există o sănătoasă preocupare pentru 
creșterea de cadre, că a dispărut cu 
totul practica „racolării“ și, în schimb, 
sînt crescuți oameni legați de uzină, de 
colectivul de muncă, de clubul pe care-1 
reprezintă în întrecerile sportive.

Cîteva semne
Activitatea desfășurată de clubul 

sportiv Metalul-,,23 August" pre
zintă insă și destule deficiențe, care 
împiedică pe alocuri realizarea unor 
succese pe măsura condițiilor create, 
a importantelor sarcini ce revin tu
turor cluburilor noastre sportive.

Ne referim, de pildă, la valoarea 
încă scăzută a formației de baschet 
care nici în acest an n-a reușit să 
promoveze în prima categorie a țării, 
deși clubul a sprijinit îndeaproape 
activitatea secției. Analiza secției de 
canotaj academic duce desigur Ia 
concluzii foarte îmbucurătoare dar ea 
semnalează totodată o serioasă ră- 
mînere în urmă a echipajelor mas
culine și este necesar ca în viitor 
să se muncească, mai mult în a- 
ceastă direcție. Cu toate că ocupă 
un loc bun în clasament, echipa fe
minină de volei „bate pasul pe loc" 
de mai multă vreme și cauza prin
cipală este insuficienta preocupare 
pentru creșterea de cadre proprii, de 
elemente bine pregătite dar și pu
ternic atașate de club, care să lupte 
cu dțrzenie, cu tot elanul lor tine
resc pentru un rezultat cit mai bun. 
O mai mare preocupare pentru creș
terea de cadre se impune și în ca
drul secției de moto, care deși a 
obținut succese frumoase trebuie să 
se gîndească serios și la schimbul 
de mîine, la tinerii care vor repre
zenta mîine culorile clubului. 

mai mulți juniori bucurîndu-se de încre
derea ajitrenorilor și a conducerii clu
bului de a concura alături de sportivii 
fruntași indiferent de nivelul compe
tiției respective. Putem spune că la. 
acest club juniorii nu fac... „tușă". 
Dar, nu numai atit. Juniorii au început 
să dea rezultate excelente în formații 
care activează în categoria A. Este in 
aceasta un nou imbold spre o muncă 
și mai susținută pentru pregătirea tine
relor cadre de sportivi.

dc întrebare
S-a amintit faptul că numeroase 

secții ale clubului pregătesc sportivi 
care sînt selecționați in diferite lo
turi republicane. Cu toate acestea, 
posibilitățile unor secții sînt pe de
parte de a fi epuizate. Ne gîndim la 
secțiile de rugbi și lupte (seniori) 
fotbal (juniori și tineret) canotaj 
academic (masculin), tir, vo ei ele.

In ceea ce privește atletismul, sînt 
necesare măsuri pentru ca in cadrul 
secției respective să înceapă să se 
ivească rezultate mai valoroase și la 
probele de sărituri și aruncări.

La buna desfășurare a muncii de 
pregătire a sportivilor, la obținerea 
performantelor, Ia întreaga viață a 
secțiilor pe ramură de sport, o con
tribuție importantă trebuie s-o aducă 
birourile secțiilor respective. Ar fi de 
dorit ca, înțelegînd acest lucru, bi
rourile secțiilor de baschet, canotaj, 
volei și tir să muncească în viitor 
mai organizat ca pînă acum, să dez
bată cu regularitate problemele sec
ției și să ia măsurile cele mai ni
merite pentru îndeplinirea sarcinilor.

Dacă aceste aspecte negative și 
altele care se manifestă încă în sec
ții vor dispare și se vor întreprinde 
acțiuni care să ducă la îmbună
tățirea muncii, clubul sportiv Me
talul — „23 August" va înregistra, 
fără îndoială, noi și importante suc
cese.

I

iI

i



Campionatele republicane in 7

Au mai rămas 4 echipe neînvinse: Rapid București, Tractorul Brașov
la fete, Binamo București și Tehnometai Timișoara la băieți

pentru a cîștiga meciurile de duminică. 
Știința a învins datorită formei excep
ționale a Gerlindei Reipp (a înscris

Surprize în prima etapă

Elena Cons lan tinescu (Știința), scăpată singură va trage nestingherită 
la poartă. Liliana Borcea (Progresul) este însă la post și va salva din nou 
echipa sa de la o situație critică. Fază din jocul Știința  —Progresul.

Foto : A. Vasiliu

Etapa a II I-a a campionatelor repu
blicane de handbal în 7 a adus și cî- 
tcva surprize, mai ales în întrecerea 
formațiilor masculine. Astfel, două din 
cele 4 echipe care totalizaseră pînă 
acum maximum de puncte, Știința 
București și Știința Timișoara, au sim
țit pentru prima oară gustul amar al 
înfrîngerii. Dar dacă studenții timi
șoreni au fost categoric depășiți la Tg. 
Mureș, cei bucureșteni au scăpat vic
toria printre degete la Teleajen (ei au 
condus uneori în repriza secundă cu 
3 goluri avantaj, dar au fost depășiți 
în final).

Dinamo București (în deplasare) și 
Tehnometai Timișoara (pe teren pro
priu) și-au continuat șirul victoriilor, 
fiind în momentul de față singurele 
echipe neînvinse în campionatul mas
culin.

In întrecerea handbalistelor, Rapid 
București confirmă candidatura sa la 
titlul de campioană. In urmărirea ra- 
pidistelor se află jucătoarele de la 
Tractorul Brașov, revelația primelor 
trei etape (de asemeni neînvinse pînă 
acum) șl cele două formații timișo
rene C.S.ȘL Banatul și Știința, care 
au trebuit să depună eforturi serioase

7 goluri), într-un joc în 
au ratat 3 lovituri de la 
acum și clasamentele la

care gazdele
7 metri I Iată 
zi:

Campionatul în 7 masculin, e Seria X
1. Dinamo Buc. 3 3 0 0 71:41 6
2. Rafinăria Teleajen 3 2 0 1 65:59 4
3. Rapid București 0 1 67:64 4
4. știința București 3<2 0 1 55:50 4
5. C.C.A. 3 1 1 1 52:50 3
6. Tractorul Brașov 3 1 1 1 54:63 3
7. Dinamo Bacău 3003 55:73 0
8. Știința Galați 3003 50:69 0

Seria a Il-a
1. Tehnometai Tim. 3300 72:47 0
2. Dinamo Tg. Mureș 3 2 0 1 63:49 4r
3. C.S.O. Craiova 3'2-0 1 54:47 4»
4. Știința Tim. 3 2*0 1 61:55 4
5. I.T.B. 3102 56:58 2
6. Știința Petroșani 3102 57:64 2
7. Voința Sibiu 3 1 0 2 55:78 2
8. Dinamo Brașov 3 0 0 3 39:59 0

Campionatul în 7 feminin
1. Rapid Buc. 3300 37:15 6
2. Tractorul Brașov 3210 28:19 5

3. Știința Tim. 3 2 0 1 24:22 4
4. C.S.S. Banatul Tim. 3201 16:14 4

5. Știința Buc. 3111 16:21 3
6. C.S.M. Sibiu 3102 22:15 2
7. Progresul Buc. 3102 21:15 2
8. S.S.E. Petroșani 3102 22:32 2
9. C.S. Mureșul Tg. M. 3 1 0 2 14:27 2

10. I.T.B. 3 0 0 3 10:30 0

Campionatul în 11 masculin
1. Chimia Făgăraș 3300 47:21 G
2. C.S.M. Reșița 3 2 0 1 42:33 4
3. Textila Cisnădie 3 2 0 1 37:38 4
4. Voința Sighișoara 3111 34:36 3
5. Petrolul Ploiești 2 1 0 1 21:19 2
6. Victoria Jimbolia 3 1 0 2 33:34 2
7. FI. Roșie Bulgăruș 3102 30:57 2
8. Recolta Hălchiu 2011 24:25 1
9. Voința Sibiu 2002 14:19 0

După joc urile de duminică

Cea mai interesantă întîlnire din ca
drul primei etape a returului campiona
tului republican de lupte pe echipe a 
avut loc în orașul București. „Dudul" 
echipelor bucureștene G.C.A. și Progresul 
s-a dovedit 4 fî de ț> ridicată valoare 
numai la lupte clasice. Aci militarii au 
învins la limită : 8—6! La lupte libere 
sportivii de la Progresul nu au putut 
să facă față celei mai buhe echipe, de 
acest gen, și .au trebuit șă cedeze cu ca
tegoricul scor <Ic 10— 01 Celelalte două 
echipe participante îft. grupa de la Bucu' 
rești au avut O comportare satisfăcă
toare, U.V.A’.- A.M;E.F. Arad s-a pre
zentat bine pregătită, mai ales la libere 
șl a întrecut destul Se categoric pe 
C.S.M.D. Baia Maro (17—9). Ultimii 
încă nu sînt puși la punct cu pregătirea 
fizică.

La Galați se aștepta mult mai mult 
din partea localnicilor. Ei âu cedat față 
de Dinamo București cu 18—8 (6—4 
la libere) și au fost întrecuți de Voința 
Tg. Mureș, o echipă care nu 3 avute 
comportare prea bună în prima parte 3 
campionatului. In această întîlnire gălă. 
țenii s-au dovedit slab pregătiți la li
bere, unde au fost depășiți cu 7—3. 
Rezultatul final al acestei întîlniri este 
de 14—12 în favoarea mureșenilor. 
Tot la Galați s-a înregistrat și o altă 
surpriză : C.S.M. Cluj, după ce a fost 
întrecută cu severul scor de 24—0 
(libere 10—0) de Dinamo București, a 
reușit să întreacă pe Voința Tg. Mu
reș cu 16—8 (libere 2—8).

La Brașov lugojenii s-au comportat 
din nou slab. După ce au fost învinși 
cu 26—0 (10—0 libere) de Steagul 
roșu, ei au cedat în fața reșițenilor. ca

niciodată, cu severul rezultat de 20—6 
(libere 7—3). Cel mal slab rezultat 
ni sc pare însă acela din întîlnirea cu 
luptătorii craioveni, unde lugojenii au 
trebuit să cedeze cu 9—15! Pregătirea 
luptătorilor lugojeni a lăsat mult de 
dorit, mai ales la capitolul pregătire 
fizică, ceea ce dovedește că antrenorii 
din acest oraș se preocupă prea puțin 
în această direcție.

Aplicarea schimbărilor survenite în 
regulamentul de lupte a dovedit că ma
joritatea sportivilor și-au însușit noua 
tactică pe saltea. Mai sînt însă lacune 
în ceea ce privește modul de interpre
tare al acțiunilor do pe saltea și mai 
ales a pasivității, de către arbitri. Cu 
prilejul întîlnirii de Ia București arbi
trul principal Ion Grîsnie nc-a declarat 
următoarele : „Regulamentul nu este 
încS aplicat în mod corect de către toți 
arbitrii. Unii dintre ei, de excmplții 
Păun Popa, nu știu să puncteze. Alții, 
ca Teodor Gaiță și V. Niculescu. sînt 
foarte slab pregătiți din punct de ve
dere tehnic și do aceea nu știu să a- 
prccieze cum se cuvine situația de pe 
saltea”.

Antrenorul arădean Andrei Corodan 
ne-a spus că s „noul regulament con
tribuie la dinamizarea întîlnirilor. Din 
păcate, forma de antrenament nu este 
încă în concordanță cu cerințele con
cursului. De aceea, unii luptători re
curg la improvizații, dovedesc pasivita
te. Arbitrajul a lăsat încă de dorit. In 
plus, semnalez plecarea în plină com
petiție a arbitrilor L. Ferdinand și Gh. 
Tătaru în mod nejustificat”.

OTTO BENKO

Ihipid a ciștigot 
„Cupa Victoriei" 
Opt noi recorduri la juniori

Duminică dimineața in sala Giulești 
din Capitală s-a desfășurat o compe
tiție de haltere dotată cu „Cupa Vic
toriei". Pe echipe, primul Ioc a fost 
ocupat de Rapid (11 p). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat ; Victoria (12 p), 
Electra (23 p) și Sirena (25 p). Iață acum 
rezultatele concursului individual : cat. 
56 kg. ; i. Balmău (Rapid) 255 kg ; cat. 
60 kg. : A. Toma (Dinamo Obor) 267 kg ; 
cat. 67 kg : N. Amzuică (Victoria) 300 
kg ; cat. 75 kg : Lisias Ionescu (Victoria) 
310 kg ; cat. 8? kg : V. Ionescu (Rapid) 
305 kg ; cat. 90 kg : N. Tufan (Rapid) 
325 kg ; cat. grea : Gh. Mincu (Dinamo 
Obor) 340 kg.

In cadrul acestui concurs P. Roșea 
(Dinamo Obor) a stabilit două noi re
corduri republicane la juniori realizînd 
72,500 kg la „împins" (v. r. 67 kg) și 232 
kg la total. N-Oi recorduri republicane 
de juniori au mai realizat : M. Șerbu 
05 kg - împins (v. r. 92 kg), 95 kg - 
smuls (v. r. 92 kg). 115 kg - aruncat și 
305 kg total ; Gh. Mincu 130 kg — arun
cat, 340 kg total (v. r. 337 kg). In acest 
concurs Mincu a dovedit că este capabil 
să realizeze chiar și 350 kg. De aseme
nea, întrecerea a scos în evidență o se
rie de elemente talentate dintre care 
amintim pe N. Tufan, N. Pascu. V. Gușe, 
N. Gruia si V. Grigore.

0 ETAPĂ CAPE
Etapa de duminică n-a mulțumit. Se. 

practică încă un joc închis (excepție 
C.C.A.), lipsit de fantezie. S-a văzut clar 
acest lucru, în special în întîlnirea 
Progresul—Știința Cluj. Două echipe a- 
flate (deocamdată) în zona de mijloc a 
clasamentului au... evitat să joace des
chis (deși au făcut deseori dovada că 
știu să valorifice din plin propriile 
linii de trei sferturi), Știința Cluj are, 
parțial, o scuză : a evoluat la Bucu
rești fără Cordoș, lipsa lui resimțindu-se 
într-o bună măsură. Uncie încercări de 
deschidere a jocului le-am înregistrat 
în meciul Știința București—Bapid prin 
Leonte (duminică foarte bun) și Cli- 
movschi. In rest...

Etapa a XV-a a relevat revenirea de 
formă a Metalului 23 August. Echipa 
pregătită de Dragoș Țenescu a arătat 
unele lucruri frumoase, îndeosebi o mai 
rodnică colaborare între apărare și atac.

La Iași, așa cum nc-a transmis tele
fonic corespondentul nostru Gh. Vasiliu, 
meciul dintre C.S.M.S. și Dinamo a plă
cut. Gazdele au ratat însă mult (3 lo
vituri de pedeapsă din poziții favora
bile), iar dinamovișiii ( cu o echipă 
din care au lipsit Zlătoianu, Graur, Bar
bu) au acționat prudent și totuși peri
culos, pe contraatac.

Așteptăm ca în etapa programată 
mîinc (cu excepția meciului Bapid— 
C.C.A. care va avea loc joi, înccpînd 
de la ora 14,30, în deschidere la în-

N-A 1*11111'111...
tîlnirea internațională de fotbal 
C.C.A.—F. C. Austria), rugbiștii noș
tri fruntași să practice un joc superior, 
mai avîntat și mai clar, ușurînd astfel 
sarcina federației de specialitate, în ce 
privește selecționarea celui mai bun 
,,15“ pentru meciul cu Franța, de care 
ne desparte mai puțin de două luni...

Iată și celelalte meciuri din etapa a 
XVI-a : C.F.R. Grivifa Roșie—-I.T.B. 
(teren Parcul Copilului, ora 16,30) ; 
Dinamo—Știința Cluj (stadionul Di
namo, ora 16,30) ; C.S.M.S. Iași— 
Progresul; Știin/a Petroșani—Metalul 23 
August; Olimpia Brașov—Știința Bucu
rești.

T. STAMA

12. Olimpia Brașov 15 0 0 15 15:426 14

® înaintea etapei de mîine (a XVI-a),
clasamentul campionatului republican
are următoarea înfățișare :

1. C.F.R. Gr. R. 15 14 1 0 225: 61 44
2. C.C.A. 15 13 1 1 261: 32 42
3. Dinamo 15 9 3 3 134: 65 36
4. Știința Cluj 15 7 2 6 96: 70 31

5- 6. Progresul 15 5 4 6 69: 53 29
5- 6. C.S.M.S. Iași 15 5 4 6 97: 74 29
7—10. Știința București 15 6 2 7 51: 81 29
7—10. Știința Petroșani 15 6 1 8 72: 88 28
7-10. I. T. B. 15 5 3 7 72: 78 28
7—10. Metalul 23 Aug. 15 4 5 6 64: 81 28

11. Rapid 15 3 0 12 84:131 21

Buba Lucian (Progresul București) încearcă să execute un „șurub" cu 
E. Kellennann (C.S.M.D. Baia Mare), dar acțiunea se încheie în afara saltelei. 
Pînă la urmă băimăreanul va învinge la puncte.

Foto: Th. Roibu

Antrenorii discute

Să nu uităm esențialul...
----z= M:' Mbl* - -----

Reprezentativa orașului București 
a cîștigat „Cupa feder ației Romine de Tir"

Timp de 2 zile poligonul Victor 
Babeș din Cluj a găzduit competiția 
republicană de tir, ediția a IV-a a 
finalei „Cupei Federației Romine de 
Tir“. Au participat peste 75 de tră
gători, reprezentind 12 regiuni ale 
țării și orașul București.

Această importantă competiție a 
angrenat mii de trăgători, a scos la 
iveală numeroase elemente talentate 
și cu perspectivă, ca : P. Niță, Euge
nia C'hiban (Iași), Gh. Vasilescu, A. 
Dumitrescu (oraș București), A. Bă- 
jenaru (Brașov), Viorica Szabo (Cri
șana) ș.a.

Iată rezultatele : armă sport 3X20 
jocuri seniori: I. P. Niță (Iași) 535 
p ; 2. Gh. Vasilescu (or. Buc.) 533 p ; 
3. S. Opriș (Banat) 527 p ; 4. N. Cri- 
stea (reg. Buc.) 521 p ; 5. I. Eberth 
(Cluj) 520 p; juniori: 1. A. Dumi- 
twscu (or. Buc.) 511 p ; 2. A. Băje- 
aiaru (Brașov) 508 p; 3. C. Boștină

(or. Buc.) 508 p ; 4. S. Allerhand 
(Banat) 505 p ; 5. I. Luca (Crișana) 
501 p ; senioare : 1. Li via Leu (Cluj) 
511 p ; 2. Florica Petrov ici (or. Buc.) 
490 p ; 3. Eugenia Bivolaru (Ploiești) 
488 p ; 4. loca Sokal (Brașov) 485 p ; 
5. Silvia Farban (Crișana) 482 p ; ju
nioare : 1. Gabriela Ranghelovici
(or. Buc.) 517 p ; 2. Viorica Szabo 
(Crișana) 506 p ; 3. Eugenia Ghiban 
(Iași) 495 p ; 4. Elena Ionescu (reg. 
Buc.) 486 p ; 5. Gigli a Drăgan (Cluj) 
484 p. Clasamentul general. pe echipe: 
1. Oraș București 2559 p ; 2. Cluj 
2507 p ; 3. Crișana 2501 p ; 4. Banat 
2476 p ; 5. BraȘov 2460 p ; 6. Iași 
2454 p ; 7. Ploiești 2448 p ; 8. reg. 
București 2423 p ; 9. Oltenia 2317 p ; 
10. Suceava 2275 p ; 11. Hunedoara 
2227 p ; 12. Mureș Autonomă Ma
ghiară 2102 p ; 13. Bacău 1731 p.

PAUL GORIiTI, 
antrenor

' O serie de jocuri de un nivel tehnic 
1 scăzut și o dată cu aceasta înfrîngerea 
puțin scontată a câtorva echipe fruntașe 

J în partide în care porneau mari favorite 
au pus pe tapet calitatea necorespunză- 

, toare a pregătirilor la unele din forma- 
(țiile categoriei A. S-a ajuns la o primă 
i concluzie : aceste echipe n-au folosit 
i cum s-ar fi cuvenit perioada pregăti- 
i toare dintre sezonul de primăvară și cel 
i de toamnă. Afirmația făcută corespunde 
i realității. Dar ar fi o treabă incompletă 
| dacă s-ar circumscrie întreaga vină la 
1 ceea ce nu s-a făcut în scurta perioadă 
1 de tranziție dintre aceste două sezoane.
1 Cauzele sînt împlîntate mai adînc...
' Practica a arătat că pregătirea unei 
' echipe, deci comportarea ei, se decide 
’ în perioada de iarnă și că procesul de 
instruire este un ciclu care începe iarna 
și se continuă fără întrerupere, tot a- 

i nul, pînă la revenirea timpului total 
i neprielnic.
1 Sînt la noi. antrenori, jucători, echipe, 
' caic s-au convins — și din propria lor 
' experiență — de acest mare adevăr, ceea 
ce le-a ajutat să se situeze pe drumul 
cel bun și să obțină rezultate corespun
zătoare. Intră în această categorie și 
echipele care domină lotul campionatu
lui A în această stagiune (Progresul, 
Petrolul și Dinamo București). Mai sînt 
însă, antrenori, destui la număr, care 
continuă să lucreze pe cicluri aparte 
(iama și vara), acordînd totodată echi
pelor lor pauze chiar totale între șezoa- 
ne. Din lotul acestor formații au apărut 
echipele a căror comportare a fost criti
cabilă la începutul sezoanelor și chiar 
pe parcursul unui întreg campionat.

Pregătirea unei echipe în perioadele 
precompetiționale -are cu totul alt carac
ter decît cele din timpul sezonului, al 
campionatului. Pregătirea în perioada 
fundamentală este numai o completare

CONSTANTIN TEAȘCĂ 
antrenor

necesară, care în nici un caz nu poate 
înlocui pe cea de bază. în timpul cam
pionatului pregătirea se face pentru jo
cul de duminică, pe cînd în perioadele 
dintre sezoane poți lucra ce vrei Si cum 
vrei (urmărind sarcini precise), avînd 
și posibilitatea să vezi rezultatele în ca
drul jocurilor de verificare. Cînd se por
nește la pregătirea pentru sezonul de 
primăvară, unii dintre antrenorii noștri 
își fac socotelile numai pentru „returul 
campionatului". Din această cauză, ju
cătorii echipelor respective agonisesc 
forțe numai pentru această perioadă de 
timp, la capătul căreia ajung uneori Ia 
un grad de uzură ce sc face observat 
chiar înainte de încheierea returului 
(U.T.A. și Dinamo Bacău, la sfîrșitul 
ediției 1960/61). Perioada pregătitoare de 
vară se dovedește, atunci, insuficientă 
ca să refacă dereglajul ce s-a produs. 
Unul dintre antrenorii echipei aiădane, 
U.T.A., s-a declarat public împotriva 
pregătirii continue a echipelor. Proba
bil că situația de astăzi a echipei lui 
îi va fi arătat, mai bine ca oricare alt 
argument, unde și cît a greșit

Printr-o pregătire insuficientă în 
timpul iernii au intrat ?,obosite" în cam
pionatul anului trecut echipe ca Știinta 
Timișoara, Rapid București. Petrolul 
Ploiești. La sfîrșitul turului, situația pre
cară din clasament le-a obligat pe pri
mele două la o pregătire intensivă, ca 
sa mizeze totul pe comportarea din re
tur. Au fost încercări însoțite de reușita 
imediat urmărită, însă eforturile făcute 
de jucători în condiții neobișnuite, cînd 
fiecare joc avea o importanță capitală, 
au lăsat urme adinei care ies acum Tă’

suprafață ; ambele formații au compo 
tărj sub nivelul celor din returul ediți 
precedente a campionatului. Rapid ehi; 
cu mult sub acest nivel.

Să ne oprim puțin și la Petrolul PI 
iești. Formația ploieșteană, tot cu o pr 
gătire necorespunzătoare la început 
campionatului pe 1960/61 a „naviga 
undeva pe la mijlocul clasament uli 
într-o poziție și cu un rol care nu 
mintea de fel de echipa care cîștiga 
pînă atunci doi ani consecutiv titl 
de campioană națională. A înțeles îns 
că în situația aceasta nu-i rămîne de< 
să lucreze metodic pe parcurs, adi 
chiar în cursul campionatului, ca să pi 
gătească mai ales viitorul sezon. Echi 
și-a continuat pregătirea în tot timp 
iernii (ceea ce zilele blînde ale aces 
ierni au permis din plin) și treptat £ 
apropiat de forma bună; pe care 
șlefuit-o pregătirile din perioada 
vară.

Preocupate pentru o pregătire fără 5 
treruperi sînt și echipele bucurește 
Dinamo și Progresul. Aceasta din uri 
lucrează continuu din iarna lui 1959 
și deși fără jucători corespunzători 
unele compartimente; culege în ac« 
campionat roadele unei pregătiri de 
nivel mai ridicat. Ceva trebuie spus 
despre C.C.A. Echipa noastră campioa 
a fost mult solicitată fn returul camp 
natului 1960/61, mai ales pentru grac 
de uzură generală a unora dintre : 
cătorii săi (Alexandrescu, Apolzan, C< 
stantin etc.). După cîștigarea titlului, i 
trenorui echipei — probabil ca o „ 
compensa" în plus pentru eforturile 
cute de jucători — a acceptat în vi 
odihna totală, pentru „refacerea" juca 
rilor. Prin aceasta însă, s-a ajuns ex 
Ia un efect contrar celui urmărit, ; 
cum a arătat-o începutul actualului ca 
pionat ; pentru că întreruperea in p



I

Buleti nul categoriei B
O etapă cu multe surprize mai ales în seria a III-a

Etapa de duminică a categoriei B s-a caracterizat prin victoriile neaștep
tate obținute in deplasare de unele formații. De altfel, nu mai puțin de 12 
echipe au pierdut un punct sau ambele puncte pe teren propriu. Rezultatele 
surpriză au abundat mai ales în seria a IlI-a. Se remarcă scorurile nete 
(4—1) cu care au cîștigat Arieșul Turda la Cîmpia Turzii și A.M.E.F.A., la 
Oradea, dar mai ales scorul astronomic (8—1) cu care a cîștigat în seria 
li formația ieșeană C.S.M.S.

Faptul că avantajul terenului nu-și mai spune cuvîntul, ci pregătirea, 
anunță o continuare interesantă a campionatului. Iată acum cîteva amănunte 
din jocurile disputate duminică în cele trei serii.

SERIA I

a Ceahlăului, care 
să înscrie decît o

STEAUA ROȘIE BACĂU—POIANA 
CIMP1NA (0-2). Un autogol al lui 
Chiriță în min. 45 și o pătrundere a 
Iui Iordache în min. 71 au pecetluit 
rezultatul întîlnirii între cele două 
formații. Oaspeții au meritat pe de
plin victoria. Jocul prestat de local
nici a nemulțumit pe cei 4.000 de 
spectatori. (Ilie Iancu—coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—PRAHOVA 
ULOIEȘTI (1—1). Jocul a început în 
hota de dominare " 
însă nu a reușit 
singură dată prin Meder (min. 21), 
din cauza apărării ermetice a oaspe
ților. Prahova a marcat prin Babone 
(min. 25). In continuare Prahova a 
încercat deseori poarta Ceahlăului, dar 
forma bună a portarului Iordache a 
făcut ca scorul să rămînă egal. (C. 
Nemțeanu—coresp.).

C.S.M. BRĂILA—DINAMO 
CEAVA (3—1). Joc interesant, cu 
multe ocazii ratate, în special de lo
calnici. Au marcat Coteț (min. 7 din 
11 m), Petrescu (min. 30) și Militaru 
(min. 31), respectiv Cotroază (min. 
5). (I. Baltag—coresp.).

RAPID FOCȘANI—CARPAȚI SI
NAIA (2—2). Pînă în min. 73 Rapid 
a condus cu 2—0 prin golurile în
scrise de Gh. loan (în min. II și 65), 
pentru ca în decurs de două minute 
Carpați să reducă scorul și să egaleze 
spre dezamăgirea celor 2.500 de spec
tatori. Oaspeții au înscris prin T 
(min. 74) și Zangor (min. 75). 
Rădulescu—coresp.).

C.F.R. PAȘCANI—DINAMO 
LĂȚI (4—1). Joc dinamic, în 
feroviarii și-au depășit net adversarul. 
Scorul a fost deschis in min. 24 de 
D^zorea. Au mai marcat: Vornicii (min. 
t,r),~ Rozorea (min. 67), Atanasiu 
(■min. 88) pentru C.F.R. și Oprea 
(min. 58) pentru Dinamo. In min. 78 
Simina (C.F.R.) a ratat un 11 metri. 
(C. Enea—coresp.).

C.S.M.S. IAȘI—FLACĂRA MO- 
RENI (8—1). 16.000 de spectatori au 
aplaudat victoria la scor a ieșenilor 
și jocul bun prestat de echipa lor fa
vorită. Cu această ocazie, localnicii 
(cu o echipă întinerită) au dovedit 
că pot practica un fotbal spectaculos 
și eficace. Au marcat: Matei (3 — 
unul din 11 m), Voica (3), Danileț și 
Dascălu, respectiv Brîndușescu. S-au 
remarcat Matei, V. Popescu, Danileț, 
Demien și Voica (P. Codrea—coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI—FORESTA FĂL
TICENI (1—0). Studenții au cîștigat 
mai clar decît arată scorul. Unicul 
gol al partidei a fost înscris de I.

Decu
(C.

GA-
care

gătiri scoate organismul din obișnuință 
și la reluare — neputîndu-se aprecia e- 
xact de unde să se continue cu pregă
tirile — organismului trebuie să-i fie a- 
cordată o perioadă de aclimatizare, cu 
efort mai redus, specific acestei peri
oade.

Nu înseamnă să ai aceeași intensitate 
de pregătire, ci să o scazi pe aceea care 
se adresează factorului care a cunoscut 
solicitarea mai mare în campionat. $i 
anume, rezistenta. în pregătirea unei 
echipe, la stadiul fotbalului nostru, tre
buie să se lucreze continuu pentru însu
șirea tehnicii și tacticii,’ pentru formarea 
supleței, mobilității, îndemînării. Pe lîngă 
faptul că prin aceasta trebuie înlăturate 
lipsurile, mai trebuie ținut seama că ne- 
însușirea bine a procedeelor tehnice și 
tactice duce la un consum sporit din 
rezistență, în timpul unui meci. Dacă 
greșești, de pildă, pasele, ai mai mult 
de alergat, după cum dacă ești lipsit de 
îndemînare în șuturi și ratezi, ai de a- 
semenea un consum mai mare din re
zistență, străduindu-te să compensezi 
prin încercări mai multe ceea ce nu ai 
izbutit dintr-o dată. Factorul rezistență 
este, deci, acela care trebuie solicitat 
cu' o intensitate scăzută în perioada de 
tranziție din vară. Dar, pentru compen
sare, completarea rezistenței se face cu 
specificul altor discipline și anume cu 
baschet. înot etc.

Aducerea pe tapet a deficiențelor care 
intervin în pregătirea echipelor noastre, 
după părerea mea trebuie să se facă 
într-un ansamblu mai larg, care să cu
prindă cît mai multe (dacă nu se pot 
toate) din elementele care frînează a- 
ceastă pregătire, ca și mijloacele pentru 
înlăturarea lor. Din acest ansamblu voi 
sintetiza aici cîteva din ,,punctele- ce 
ni se par mai importante :

1. Existența a două pauze mari (de
cembrie—martie și iulie-august). Trebuie 
acceptată numai una dintre aceste pe
rioade de tranziție, cea dintre tur și re
tur, și aceasta numai dacă vremea nu 
permite altfel.

2. Antrenamentele sînt reduse ca nu- 
J»ăr și intensitate, chiar dacă corespund 

Ionescu (min. 18). Arbitrul N. Ne- 
goiță (Constanța) a eliminat în min. 

pe Voicu II (Știința) pentru lienț-74

Un atac al înaintării echipei Flacăra 
min gea cu(Dinamo Obor), care respinge 

namo Obor — Fl. roșie (2—1).

uri voluntare repetate și în min. 
pe Pavel (Foresta) pentru lovirea 
versarului.
regional).

81 
ad- 

(V. Paiadescu — coresp.

SERIA a II-a

C.S. CRAIOVA - C.S.M. SIBIU (1-2). 
In prima repriză gazdele au dominat 
copios, dar din cele opt ocazii au 
marcat o singură dată, prin Mihăes- 
cu (min. 7). După pauză, aspectul jo
cului s-a schimbat, oaspeții fiind cei 
care au dominat mai mult. C.S.M. a 
înscris prin Popa (min. 70) și Cherciu 
(min. 87). Cu excepția citorva durități 
comise de Ene (C.S.M.), jocul a de
curs într-o notă de sportivitate. 
(R. Schultz — coresp. regional).

FARUL CONSTANȚA - S.N.M. 
CONSTANȚA (3-0). Intilnirea a ofe
rit un joc plăcut, de bună calitate. A 
cîștigat pe merit Farul cu o formație 
în care au reintrat mulți din vechii 
titulari. Farul a fost superior sub toate 
aspectele, dominînd majoritatea tim
pului. De altfel, scorul real al parti
dei trebuia să fie 5—0, dar arbitrul M. 
Grădinaru (Iași) a anulat două goluri 
perfect valabile înscrise de Moroianu 
și Ciosescu. S.N.M. a șutat doar de 
două ori la poartă.
sescu (min. 17 și 41) și Mănescu (min. 
85). (P. Enache — coresp. regional).

METALUL BUCUREȘTI - ȘTIIN-

Au marcat Cio-

celor făcute în anii în care au dat re
zultate. Aceasta pentru că limita supe
rioară a eforturilor trebuie depășită de 
la an la an. In felul acesta, ceea ce în 
urmă cu doi ani părea imposibil de rea
lizat ea ritm de joc, rezistență în regim 
de viteză etc., este astăzi ceva curent. 
Creșterea intensității antrenamentelor (ca 
număr și timp) care s-a realizat nu 
este, însă. în pas cu nevoile actuale.

3. Echipele au jocuri prea puține, pen
tru că se feresc să joace în cursul cam
pionatului.

4. Antrenamentele încă nu sînt în con
diții de joc. Jucătorii noștri sînt, în ge
neral, buni ca tehnicieni, dar... ;,săraci“ 
în joc, în execuții. De aceea, cum intră 
în ambianța meciurlor (adversarul, ar
bitrul, publicul etc.) uită ce-au învățat 
ca execuții, acestea necorespunzînd unei 
deprinderi fundamental formată.

5. Jucătorii ajung cu deprinderi prea 
tîrziu formate pentru că încep tîrziu să 
practice fotbalul.

6. Loturile echipelor sînt insificient nu
meric, ceea ce face ca eforturile de joc 
să fie suportate de un număr prea mic 
de jucători. De aceea, chiar cînd se con
stată că se impune o pauză unui titu
lar, el este lăsat să joace mai departe, 
pentru că n-are înlocuitorul care să in
spire încredere. De multe ori. această 
neîncredere este alimentată și de unele 
aprecieră apărute în presă, prea dras
tice și categorice pentru niște debutanți 
— care ar avea nevoie pentru început, 
de un credit mai larg și sprijin. Reîn
ființarea campionatului echipelor de ti
neret poate aduce un corectiv serios 
la acest capitol, dacă se vor trage din el 
foloasele esențiale : pregătirea corespun
zătoare a jucătorilor și promovarea lor. 
fără ezitări.

Pe parcursul campionatului care a 
început echipele deficitare, probabil că 
se vor roda și vor ajunge la o 
mai corespunzătoare cerințelor 
Aceasta să nu facă. însă, să 
esențialul din greșelile făcute, 
teri... nu vor fi scutite de alte 
similare celor ce au provocat 
acum.

treaptă 
actuale, 
se uite 
Altmin- 
greșeli, 
alarmă

ȚA BUCUREȘTI (3—2). Spectatorii 
prezenți simbătă pe terenul Fl. roșie 
(C.A.M.) au asistat la un joc de un 
nivel scăzut, cu multe execuții tehnice 
greșite. In schimb, au fost numeroase 
faze de gol, ratate însă copilărește, 
mai ales de atacanții Metalului. Me- 
talurgiștii au căutat drumul cel mai 
scurt spre poartă și au reușit, dar in 
majoritatea cazurilor au terminat ac
țiunile cu șuturi imprecise. Studen
ții au început bine partida însă pe 
parcurs au slăbit alura. Au marcat: 

roșie este anihilat de Ștefan 
capul. Fază din meciul Di-

Ene, Ion Ion și Dan pentruLucian
Metalul, Pasan Și Floriah Dumitrescu 
pentru Știința. Bun arbitrajul lui P. 
Malița (Ploiești). De menționat atitu
dinea nesportivă a lui Lucian Ene 
(Metalul) oare l-a lovit intenționat pe 
Zăinescu. (P. V.).

DINAMO OBOR - FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI (2-1). Numeroșii 
spectatori prezenți la întilnire au 
plecat complet nemulțumiți de slaba 
evoluție a celor două echipe. In spe
cial Fl. roșie a fost de nerecunoscut. 
Dinamo a fost ceva mai bun în pri
mul sfert de oră, cînd a reușit să în
scrie de două ori prin Iancu (min. 10) 
și Băloiu (min. 15). In continuare, di- 
namoviștii nu au mai insistat. Pentru 
Fl. roșie a marcat Popescu (min. 71). 
A arbitrat bine D. Rusu (București). 
(D. C.).

însă 
Cio-
Po-

C.F.R. ROȘIORI - C.S.M. MEDIAȘ 
(0—0). încă din min. 1 localnicii s-au 
instalat în terenul advers pe care nu
l-au  părăsit pînă la fluierul final. A- 
tacui feroviarilor nu a fructificat 
nici o ocazie, ratînd mereu prin 
foalcă, Mirea și Mihalache. (Al. 
pescu și T. Negulescu — coresp.).

BRAȘOV - C.S.M. 
Tractorul a asaltat 

lui Boceanu, ratînd 
Cele două goluri au 

TRACTORUL 
REȘIȚA (2-0). 
continuu poarta 
numeroase ocazii,
fost înscrise de Vigheci (min. 10) și 
Iacob (min. 75). Oaspeții au trebuit să 
se mulțumească cu două... bare. (Gh. 
Măzgăreanu — coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ - CHTMIA GO
VORA (1—0). Meci de nivel tehnic

DE CE NUMAI HENȚUL’
De data aceasta ne vom referi Ia 

probleme de arbitraj, pentru că ultimele 
partide de campionat au ridicat cîteva 
cazuri interesante, care se cuvin anali
zate.

In primul rind despre mult discuta
tul henț voluntar, sancționat — cum 
se știe prima dată cu lovitură liberă 
și avertisment, iar in caz de recidivă 
cu lovitură liberă și eliminare din 
joc. Reamintim că arbitrii procedează 
astfel în urma îndrumării comune a 
colegiilor centrale de arbitri și antre
nori, in scopul disciplinării și asigură
rii cursivității și dinamismului jocului.

Cînd se urmărește un asemenea scop, 
fără discuție că nu poți decît să fii de 
acord cu măsurile luate, mai ales că. 
in fond, este vorba pur și simplu de 
interpretarea și aplicarea justă a pre
vederilor regulamentare in cazul multor 
infracțiuni care se comit in mod trec- 
vent in timpul meciurilor. Și nu nu
mai la noi, ci și in alte părți. De 
pildă, in 1958, federația engleză a tre
buit să pună accent pe eliminarea 
actelor nesportive din timpul jocului. 
In acest scop a dat, printre altele, 
următoarea îndrumare asociațiilor de 
arbitri: „Actele nesportive care urmă- 

scăzut. Unicul gol a fost înscris în 
min. 87 de Gref. iMealnicii au obținut 
greu victoria. (V. Lazăr - coresp.).

SERIA a III-a

C.S.M.D. BAIA MARE—C.F.R. TI
MIȘOARA (2—2). Aproximativ 5.000 
de spectatori au asistat la un joc in
teresant, cu multe faze spectaculoase. 
Oaspeții au jucat în general mai bine, 
marcînd de două ori prin Fodor (min. 
23 și 53). Băimărenii s-au comportat 
sub valoarea lor obișnuită. Pentru lo
calnici au înscris Sulyok (min. 57) 
și Tonta (min. 62). (V. Săsăranu— 
coresp. regional).

CORV1NUL HUNEDOARA — RE
COLTA CĂREI (3—2), Hunedorenii 
au dominat majoritatea timpului. Re
zultatul a fost influențat de arbitrajul 
slab prestat de Z. Lustig (Sf. Gheor- 
ghe), care — după ce a acordat primul 
gol oaspeților dintr-o centrare din 
afara terenului de joc — a arbitrat în 
compensație. In min. 85 n-a acordat 
11 m cînd Hauler II (Recolta) a fost 
faultat clar în careu. Au înscris : Cu- 
teanu (min. 32), Tătaru (min. 65), 

" / Petz 
(min. 60).

Popescu (min. 89), respectiv 
(mm. 15) și Hauler II 
(Albit Voicu—coresp.).

I.R.A. TG. MUREȘ — 
ȘANA ORADEA (0—1).

au
•?i

C.S.M. CRI- 
. Localnicii au

dominat majoritatea timpului, ratînd 
ocazii clare de gol, mai ales în re
priza întîi. Orădenii, în schimb, 
avut o singură ocazie în min. 86 
au înscris prin Sziics. (V. Radar 
coresp.).

A. S A. CRIȘUL ORADEA 
A.M.E.F.A. (1—I). Oaspeții au cîști
gat pe merit, mai ales datorită contra
atacurilor rapide pe extreme. Scorul 
însă este exagerat Localnicii, care au 
jucat slab, au ratat tin 11 metri prin
Horvath (min. 40). Au înscris: Bagi

SATU MARE C.S.M.

(min. 59), 
50 și 57), 
(min. 90). 
coresp.).

A.S.M.D.
CLUJ (0—0). In repriza întîi au do
minat mai mult localnicii trăgînd de 
două ori în bară (Rusu și Negrău). 
In repriza secundă, clujenii au fost 
superiori, ratînd ocazii clare prin 
Stanciu, Crăciun și Crecan. In min. 
49 Stanciu a tras în bară. (M. Dumi
trescu—coresp.).

respectiv Macavei (min. 
Chitic (min. 75) și Petică 
(M. Pop și M. Roxîn <—

C.F.R. ARAD—C.S. MUREȘUL TG. 
MUREȘ fl—2). Meci viu disputat, în 
care C.F.R. a jucat dezorganizat, mai 
ales în atac. Oaspeții au jucat bine, 
ratînd în repriza întii 4 ocazii clare. 
Au înscris Nagy II (min. 52 din 11 
m și min. 87) pentru Mureșul, Vlad 
(min. 89) pentru CF.R. (St Iacob— 
coresp).

INDUSTRIA S1RMEI C. TURZII— 
ARIEȘUL TURDA (1—4). Arieșul a 
dominat tot timpul, fiind superior dtn 
toate punctele de vedere. Au înscris : 
Chețan (min. 40 din II m), respectiv 
Mărgineanu (min. 18 și 86), Huszar 
(min. 41) și Josza (min. 85). Cei 
peste 7.000 de spectatori au fost de
zamăgiți de jocul prestat de Industria 
Sîrmei. (P. Tonea— coresp.).

resc tragerea timpului și încetinirea 
desfășurării jocului trebuie considerate 
drept comportare incorectă. De exem
plu, trebuie avertizat imediat jucătorul 
care ține prea mult mingea la execu
tarea unei lovituri libere sau care se 
plasează in imediata apropiere a 
mingii pentru a întîrzia executarea 
loviturii libere. Dacă această atitudine 
nesportivă se repetă, eliminați pe vino- 
vați. Timpul pierdui cu acest prilej 
va fi recuperat" (revista „L’arbitro"— 
ediție internațională, care apare în 
Italia).

Intre o asemenea Îndrumare și aplî- 
car a ei, la noi se observă însă o dife
rență flagrantă. Arbitrii noștri au în
ceput cu infracțiunea — hențul — 
car» influențează, poale, cel mai puțin 
desfășurarea jocului și care.
caz.
in. _
meni. Ei an trecut ta o aplicare prea 
ni’.-anică, 'a o simplă operație de... nu
mărare a hen'urilor, fără să aprecieze 
dacă henț' rile respective (și nu unul 
sau donâ_.j constituie intr-adevăr o 
încălcare CU PERSISTENȚA a regu
lii de joc sau dăunează desfășurării. 
jwiiliM. Arbitral Ad. Macovei, de pil

in orice 
ca favitate ocupă ultimul foc 
ierarhia abaterilor de la regnla-

Istanbul), iar

In luna octombrie, fotbaliștii noștri vor 
susține cîteva întîlniri internaționale. După 
cum se știe, la 8 octombrie, echipele na
ționale A și B vor întâlni formațiile co
respunzătoare ale Turciei (A la București 
și B la Istanbul), iar la 22 octombrie 
reprezentativele de tineret și juniori vor 
juca cu echipe’» R. P Polone : tineretul 
la Bucuroșii, iar juniorii ui ii P. Polonă.

In vederea acestor jocuri, pregătirile 
loturilor vor continua miine cînd vor avea 
Ioc noi antrenamente comune, ia care au 
fost convocați printre alții următorii ju
cători : Dungii, Greavu, Motroc, Nunweil- 
eJ” HI’ Macri, Ivan, Nunweiller IV, Pâr
călab, Oaidă, Tîrcovnicu, Dridea, Sere- 
dai (A), Uțn, Mindru, Popa, Caricaș, Fro- 
nea, Soare, Alexandru, I'_ ’ ‘ “
ka, Tabarcea, Ivansuc, 
Marcu, Meszaros, Eftimie. 
(B), Bay (Știința Buc.), U. 
ly, Mureșan, Cimpeanu, 
gesen (Știința Tini.), 
Radu (Din. Pitești), Pal, 
David, Sasu, Kraus. 'T 
DuCa, Maghiar, Chirner, 
Cimpoca, Nunweiller VI, 
Cotorniani, Comăne.scii, " 
maischi, Nnțu,

cu echipe’» R. P 
-----.\:i, iar juniorii 

vederea acestor j____, ,__ __ ____
continua miine cînrFvo'r avea 
.„„—..le comune, 

r alții i. _____
, Greavu, Motroc, Nunweil- 
, lyan, Nunweiller IV, 

Țîrcovnicu, Dridea,
, Mindru, Popa, Caricaș, rrv- 
Alexandru, Petru Emil, Kozș- 
, Ivansuc, Mateianu, 

L, Czako, 
Urziceanu, 

._, Ganc, 
Igna, 

.. , Pașcanii, 
Năftănăilă 

Szabo, 
. Pleșa, 

,-------, Sorin Avram,
Cîrciuniărescu (juniori).

Enc II, 
Publik 

Krome- 
Geor- 

Pctcscuj 
Frățilă, 

(tineret). 
Mu sat; 

Mureșan;
Ja-

Arbitit jocurilor de categoria B 
din 24 septembrie

SERIA I, Dinamo Suceava — Cea
hlăul Piatra Neamț : Gh Hulpe. Gh *re- 
reș, P. Sava-Cluj, Carpați Sinaia - St. 
roșie Bacău ; D. Dimuleseu, I. Slmion,-
M. Sadoveanu - București ; Dinamo Ga
lati — Flacăra Moreni : C. Prelici, N Ma
rin, Gh. Olteanu — București ; Poiana 
Cîmpina - C.S.M.S. Iași : Cr. Popescu; 
D. Rusu. P. Costandatos — București ; 
Foresta Fălticeni — Rapid Focșani : T. 
Burtan, I. Chirițescu, I. Pișcarac — Bucu
rești ; C.S.M. Brăila - C.F.R. Pașcani :
N. Crețu, C. Popa. T. Tutoveanu — Bucu
rești ; Prahova Ploiești - Stiinta Galati : 
Gh. Popovici, Gh. I. Vasilescu, C. Petrea
— București.

SERIA A II-A. C.S.M. Mediaș - Fla
căra roșie București : D. Costa, St. Pat- 
kos. Z. Szilagyl - Oradea ; Chimia Go
vora — C.F.R. Roșiori : Al. Ionescu, C. 
Mihăilescu, S. Mîndreș — București ; 
Știința București — C.S. Craiova : N. 
Cursaru, C. -Dragu, N. Moroianu — Plo
iești ; C.S.M. Sibiu — Farul Constanta :
O. Comșa. F. Dumltriu, V. Bulculescu — 
Craiova ; Dinamo Obor București — Trac
torul Brașov : P. Malița, M, Vasillu. C. 
Denghel - Ploiești ; S.N.M. Constanta- 
Chimia Făgăraș : I. Berdilă, V. Pădu- 
reanu, B. Dumitrescu — București ț 
C.S.M. Reșița — Metalul București : N. 
Macovei, I. Deak — Oradea. I. Todor — 
Cărei

SERIA A III-A. Arieșul Turda — Con- 
vinul Hunedoara : M. Constantin, Gh. 
Geangu. I. Boșnegeanu — București; 
C.F.R. Arad — A.M.E.F.A. : C. Nițescu — 
Sibiu. N. Lazăr, C. Sîrbu — Petroșani ț 
C.S.M. Cluj - C.S.M.D. Baia Mare : G. 
Pop, Gh. Ionescu — Brașov. S. Popa — 
Mediaș : I.R.A. Tg. Mures - Mureșul 
Tg. Mureș : I. Frasin — Bacău, V. Ola- 
riu - P Neamț, C. Danes — Pașcani; 
C.F.R. Timișoara — A.S.M.D. Baia Mare : 
N. Mogoroașe. St. Mataizer, I. Cristian — 
Craiova : Crisul Oradea - C.S.M. Cri- 
șana : I. Constantin — Brașov. A. Kan
tor — Sighișoara. C Geană - Brașov ț 
Recolta Cărei - Ind. Sirmii C. Turzii : 
M. Ostaficiu — Deva. I. Dobrin, F. Barna
— Petroșani.
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Culese de pe teren

inten-
- o minge care insă 

aut! ? In schimb și el și 
cu vederea obstrucțiile și

dă, care a sancționat just pe Moldo
van (Știința Cluj) pentru un caz tipio 
de „minge purlată" (a jucat mingea 
prinsă intre picioare) și a lăsat, pe 
bună dreptate, nepedepsit un ofsaid 
pasiv al lui Eftimie, la golul înscris 
de Pircălab din acțiune personală, l-a 
avertizat insă, pe Marcu, după noi în 
mod greșit, pentru că a oprit 
ționat, e drept 
ieșea in... 
alții trec 
faulturile repetate, jocul cu talpa — 
care este mult mai periculos decît cel 
mai... intenționat henț, jocul cu mii- 
nile și alte asemenea abateri. în legă
tură cu care, de asemenea, au primit 
îndrumări la fel de precise

Adică, arbitrii noștri au curajul să 
pedeps ască infracțiunile cel mai ușor 
de sesizat și numai in c.imp, in speță 
Itențul, dar Închid ochii la cele mai 
grave, cu repercusiuni evidente asu
pra regularității și calității jocului.

Și riu-î bine, nici regulamentar.

P. GAȚU
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CE1 DE LA „OȚELUL" BAIA MARE
foarte mult 
joacă?). Fi- 

.......... . .... C.S.M., clar 
și ’ evoluția celorlalte echipe din oraș 
oferă deseori prilej de satisfacție. In 
ultima vreme, de altfel, un nume flu
tură tot mai des pe buzele băimăre- 
nilor. dînd naștere la comentarii vii : 
OȚELUL.

Amănunte ? Ți le oferă cu nespusa 
dărnicie pină și puștii de-o. șchioapă: 
noua campioană a orașului... proas= 
păta promovată in campionatul regio
nal... a susținut pină acum patru me
ciuri (in deplasare) cu viitoarele sale 
adversare, ciștigindu-le pe toate cu 
un golaveraj de 20T (!)••■ Da, nu vă 
mirați, pină și golaverajul este me
morat cu strășnicie de școlarii băi- 
mărem.

Curiozitatea m-a purtat pe urmele 
„otelarilor" și am ajuns la... Uzina 
metalică de rf.așini și utilaj minier, 
sau — pe numele mai cunoscut lo
calnicilor — „Atelierele centrale". 
Aici, noțiunea sport de mase a devenit 

• 'de mult o realitate. In dorința de 
a-și căli organismul, de a prinde for
țe noi, tinerii frezori, strungari sau 
lăcătuși își dăruiesc cu multă dra
goste o buțiă parte din timpul lor li
ber fotbalului. voleiului, înotului, 
schiului sau tenisului de riiasă. Așa 
stînd lucrurile este și firesc că toți 
muncitorii și 
bri U.C.F.S. ,T_ .
tate ia zi; că fiecare nou angajat (e- 
xistă o adevărată tradiție) se înscrie

In Baia Mare se joacă 
fotbal (dar unde nu se 
rește, favorita nr. 1 este

salariații sînt mem- 
cu cotizațiile achi-

dinamc/iștnor bucureșteni
Sîmbălă și duminică stadionul Pro- 

> greșul din Capitală a găzduit un in
teresant concurs de atletism organizat 
de clubul Progresul și dotat cu „Cupa 

• Progresul". La acest concurs au par
ticipat peste 400 de atleți din 11 clu
buri și asociații bucureștene.

Rezultate tehnice: ziua 1 : 100 m 
plat iete : 1. G. Paladc ($t.) 12,4;
400 ni plat băieți : 1. V. Jurcă (Șt) 
[19.0; Greutate fete: 1. M Witgenstein 
(Pr.) 12/29 m; Lungime băieți: 1. V. 
Jurcă (Șt.) 7,37 m ; înălțime femei: 
1. M. Popescu (C.S.Ș.) 1,50 m; Greu
tate băieți : 1. A. Raica (Pr.) 16,29 m; 
Suliță băieți : 1. I. Cristea (Pr.) 66,97 
tn; Suliță tete: 1. S. Stoica (C.S.Ș.) 
39,80 m : Ciocan: C. AVușat (Șt.) 55,07 
m; 1500 m plat: 1. I. Dăndărău 
'(C.C.A.) 3:54,3; Ziua a II-a : 800 m 
plat băieți : 1. I. Dăndărău (C.C.A.) 
1:55,1 ; Disc băieți: 1. L. Cottier (D) 
'46,85 m (nou record R.P.R. juniori) ; 
200 m plat fete: I. G. Palade (Șt) 
25.7 ; Înălțime băieți : 1. E. Ducu (Pr.) 
1,88 m; Lungime fete: 1. AA. Budan 
(Șl.) 5,34 m; 5000 m plat: 1. V. 
iWeiss (D) 14:54,4; 400 in plat fete: 
1. L. Frunză (Rapid) 62,5; 200 m plat 
băieți: 1. V. Jurcă (Șt.) 21,7; 5 km 
marș: 1. Gh. AAaftei (C.C.A.) 23:14,0; 
3000 ni obstacole: 1. Tadcus Strzcl- 
biscki (Rapid) 8:52,0. Clasamentul ge
neral: 1. Dlnamo 33.127 puncte: 2. 
Progresul 31.642 p; 3. Știința 18.507 p.

N. TOKACEK coresp.

din proprie inițiativă în rîndul mem
brilor U.C.F.S. aderînd la una din 
cele opt secții care rlințează în ca
drul asociației sportive „Oțelul". Con
ducerea 
în mod 
P.M.R., 
tivitate 
ei.

Și, atunci nu mai poate să mire 
pe nimeni că numele comunistului 
Ștefan Streibeli, al utemiștilor losif 
Belcic, Tiberiu Horvath sînt în per
manență pe primul plan al tradiționa
lelor întreceri de schi de la Mogoșa, 
sau al diferitelor concursuri organiza
te

asociației sportive sprijinită 
efectiv de organizația de bază 
asigură în permanență o ac- 
organizată tuturor membrilor

pe plan regional sau interregional,

sînt printre primii și în producție, 
unii chiar — strungarul Zoltan Daub
ner, frezorul Simion Botos sau lăcă
tușul Wilhelm Lopșanski —• fiind a- 
proape nelipsiți de 
noare al fruntașilor, 
descurcă încă mai 
lor (lăcătușul Alex.
adesea ajutați de cei mai experimen
tați (AL Boihoi).

Despre pasiunea tinerilor muncitori 
de la Uzina metalică de mașini și 
utilaj minier, despre rîvna și străduin
ța cu care se pregătesc la antrena
mente ne-a vorbit și antrenorul Va- 
sile Mureșan, șef de echipă la secția 
întreținere. Muncind în mijlocul lor,

UUinifl WW H imiomiii iiila panoul de o- 
lar cei care se 

greu în meseria 
Szentkiralyi) sînt

Componența echipei „Oțelul": de la stingă la dreapta — sus 1. Mureșan, 
Lapșanski, Al. Bonyhai, Al. Szent kiralyi, Z. Daubner, AL Szabo, S. Bo~

, , ~ _ _ ___ i și V. Boieruș; jos — T. Horvath, I.
Foto : Ing. Arald Andru

trăind alături de ei, „Loți baci" — 
cum îl numesc elevii săi, a reușit 
într-un timp relativ scurt să formeze 
un colectiv sudat, angrenat într-o 
frumoasă și, probabil, pasionantă... 
cursă: „Vor să meargă pe drumul 
Steagului roșu din Brașov! întîi — 
campionatul orășenesc, apoi cel re
gional, categoria B și, apoi, cine mai 
știe..."

Cu sprijinul conducerii acestei aso
ciații sportive fruntașe în oraș, cu 
persevetența lor în" pregătire, nu ar 
fi exclus ca fotbaliștii de la Oțelul să 
repete performanța brașovenilor...

A. VASILIU

toș și G. Tarța ,: la mijloc — N. Gorda 
Csepregi și Al. Naszodi.

\ că motocicliști ca Ion Cseplegy sau 
| Nicolae Catană —■ reprezentanți ai 
I unei secții din cele mai puternice — 
se înscriu adesea în listele cîștigăto- 
rilor concursurilor interregionale sau 
locale, iar voleibaliștii au . terminat pe 
locul 2 ultimul campionat orășenesc...

Pe fotbaliști i-am lăsat special mai 
la urmă. Echipa lor, foarte tînără 
(media nu atinge încă 20 de ani) a 
trecut de mult de... abecedar. Rezul
tatele o confirmă, de altfel, iar cali
tatea jocului — după spusele localni
cilor — nu este deloc neglijabilă. 
Aprecierile însă nu se opresc doar la 
evoluția lor pe terenul de fotbal. Cei 
mai mulți dintre componenții lotului

'8

TG. MUREȘ 10 (prin telefon). — 
Bazinul ,,1 Mai* din localitate a găz
duit sîmbălă și duminică cea (le-a doua 
edi|ie a concursului de înot dotat cu 
,,Cupa Harghita , la care au participat 
peste 100 de înotători aparfinînd clu
burilor sportive școlare din București, 
Timișoara, Cluj și Tg. Mureș. înotă
torii bucureșteni au reeditat victoria 
obținută anul trecut cîștigînd și de data 
aceasta. Ei au ocupat locul I cu 103 p. 
fiind urmați de cei din Tg. Mureș (78 
p.), Timișoara (67 p.), Cluj (49 p.). 
Rezultate tehnice: FEMININ: 100 m 
liber: A. Trohani (Buc.) 1 :12,1 ; 400 
tn liber: A. Trohani 5:41.9; 100 m 
fluture: C. Salla (Tim.) 1:25.1; 100 
m bras : FI. Rambosec (Buc.) 1 : 26,1 ;

200 m bras: FI. Rambosec 3 : 10,6; 
200 m liber: Eva Nagy (Tg. M.) 
2 : 39,6 ; 200 m mixt indiv. : Eva Nagy
2 : 58,4 ; 57 m fluture : Eva Naftali 
(Tg. M.) 40,0 — record de copii, cat. 
a 11-a. egalat.

MASCULIN: 100 m liber: I. Bă
net (Tim.) 1:04.4; 400 m liber; 1. 
Bănet 5:14,3; 100 m spate: Gh. Al
bert (Cluj) 1 :13 .4 ; 100 m fluture: 
7,. Szabados (Tg. M.) 1:17,1; 200 m 
fluture : 7. Szabados 2 : 59,2 ; 100 m 
bras : E. Szabo (Tg. M.) 1 : 23,7 ;
200 m bras : Gr. Săruleanu (Buc).
3 :00,0 ; 200 m mixst indiv. : Fl. Salla 
(Tim.) 2:15,7.

I. PÂUȘ — coresp. reg.

C. C. A., Progresul București și Știința Cluj 
învingătoare în prima etapă a returului

Tn prima etapă a returului cam
pionatului republican de polo pe apă 
echipa C.C.A. a realizat o surpriză, 
învingînd la Tg. Mureș echipa locală 
Mureșul cu categoricul scor de 6—1. 
Iată de altfel rezultatele celor trei 
meciuri desfășurate duminică (jocul din
tre Știința București 
a fost amînat).

și Dinamo București

MUREȘ — C.C.A.
0—1, 1—1). Mu-

MUREȘUL TG. 
1—6 (0—L 0—3, 
reșenii au jucat fără Simon și Csi- 
szer I, suspendați, tinerii înlocuitori 
nereușind să suplinească absența ti
tularilor. Au marcat Marinescu 3, 
Firoiu, Neacșu, Ghidaii, pentru C.C.A. 
și Vereș, pentru Mureșul. A condus 
bine arbitrul Ad. Stăuescu (Timi
șoara).

V. KADAR — corespondent

I C. ARAD — PROGRESUL BUCU
REȘTI 3—4 (0—0, 1—2, 1—2, 1—0). 
Ratînd numeroase ocazii, arădanii au 
trebuit să cedeze în fața bucurește- 
niior care s-au revanșat pentru în- 
frîngereă suferită' în tur. Au marcat: 
Miu 3, .Medianii, pentru Progresul si 
Laszl'o 2 și 
A arbitrat 
rești).

Letal (4 m) pentru I.C.A. 
bine E. Beniamin (Bucu-

ȘT. IACOB coresp.

l CLUJ — RAPID BUCCI
S'(1—0, 2—0, 3—2, 1—0).

ȘTIINȚA 
REȘTI 7—1 
Clujenii - au repurtat o victorie co
modă. Art înscris: Magyar 2, Szabo 
2. Urcan, Danciu, Daroczi (4 tn), 
pentru studcnți și Țăranu și Mocanu. 
pentru rapidiști. A arbitrat foarte slab 
I. Deak (Tg. Mureș).

ST. TAMAS coresp.

Seriile campionatelor republicane
aniin^țiti ediția 1961După cum ani mai — ,

—1962 a campionatelor republicane niascu- 
'lin- și feminin de baschet se; ra desfășura

Drimer, Partos, Giinsberger și Botez învingători în semifinale
Semifinalele campionatului republican 

și-au desemnat laureații prezentei ediții.
BUCUREȘTI. — In ultima zi, toate par

tidele, inclusiv cele ce se anunțau deci
sive (Drimer — Reicher, Georgescu — 
Braunstein, Urseanu — Cretulescu, Si
mon — Voiculescu) s-au terminat cu re
miză. Drimer. care învinsese după două 
întreruperi pe Georgescu, și-a păstrat 
astfel primul Ioc, cu un total de 10 
puncte (din 14 posibile). Pe locurile 2^-3, 
Georgescu și Urseanu cu cite 97» p. Al 
4-lea, Reicher 9 p. Clasamentul în con
tinuare : Voiculescu — 87», Braunstein și 
Crețul eseu — 8, M. Bălanei — 67», Tro- 
ianescu, Horvath și Varabiescu — 6,

Campionatul
RAPID C. S. CRAIOVA 16—20

echipe

Ott — L. Rădulescu — 5, Simon — 4, 
Beiu - S#/s.

PLOIEȘTI. — Cîștigînd la Andritoiu în 
penultima rundă. Partos a fost scutit de 
emoțiile finișului foarte strîns în care 
au fost angrenați Bozdoghină, Pavlov, 
Radovieî si Mititelu. Ultimul a remizat 
cu Bozdoghină în partida decisivă, ast
fel că Șoneboiu-ui îl indieă pe locul 5 
în clasament. Iată ordinea definitivă : 
Partos — 1172 p. (din 14), Eozdoghină — 
lO'/f, Pavlov. Radovici si Mititelu — 10, 
E. Szabo — 8, Haiic — 77», Andrițoiu și 
Martin — 67», Botezatu — 4, Nagy și Bîr- 
zoi — 5. Igret, Miculicean și Popazov — 
37». (I. Rădulescu-coresp.)

LUGOJ. — Aci, cel mai bun „finiș** 
l-au avut ploieșteanul Giinsberger și oră- 
deanui Fischer, care au distanțat la 1 
punct pe bucureștenii Pușcașu- si Schles- 
singer. Clasamentul final : Giinsberger 
și Fischer — 11 p. (din 15), Pușcașu și 
Schlessinger - 10. Nacht - 97», Denes -

3. (I. Leș-

impus în 
vechilor

9, Erdely — 8'/t, Ungureanu, Buza. Gali 
și Pali — 7V«, Raina. Mal coci și Jicman 
— 47,, Țurcan — 3%, Hondru — 
coiiesp.)

IAȘI. — Tinerii jucători s-au 
semifinala ieșeană, în dauna
maeștri. G. Alexandrescu, după 11 re
mize consecutive, avea nevoie de o vic
torie la Cimpeanu în ultima rundă. 
Luînd prea multe riscuri el a fost însă 
învins și eliminat... In schimb, M. Ră- 
dulescu și-a asigurat calificarea între- 
cîndu-1 pe Moisini în penultima rundă. 
Iată clasamentul final : Botez și Veis- 
man 11 (din 15), M. Rădulescu, Soos și 
Moisini »'/«, Standu și Suta 9, G. Ale- 
xandrescu, Marcovici șl Duță B'/t, Roz- 
vah 7, Pitplnic 5;/s, Buzoianu 4, (Diaco- 
nescu 3‘/t, Cîmpeanu și Juganu 3 (Gh. 
Vasiliu-coresp.)

după o nouă formulă.
16 echipe îin’păr|i(e 
cadrul seriilor1'1 se 
săptămînale 
mâții din 
în turneul 
clasate în 
disputa locurile 
neral, urmi nd < 
gradeze

Iată
I : C.C.A.,
C.S.M. Galați, Știința Timișoara, Dinamo 
Oradea, Progresul București, Constructo
rul Arad ; seria a 11-a : Rapid București, 
Dinamo Tg. Mureș, Voinfa Iași, Steagul 
roșu Brașov, Știința București, Știința 
Craiova, Voința Tg. Mureș, A.S.A. Bacău ; 
FEMININ, seria I : Rapid București, Cri- 
șa na Oradea., Petrolul Ploiești, 
Mureș, I.C.F., Știința Timișoara, 
mia Iași, I.T. București ; seria a 
Știința București, Mureșul Tg. 
Blănuri Oradea, Voința Oradea, 
București, Voința Brașov, Progresul 
rești, Știinja Cldj. ‘

Turul campionatelor1 se1 va desfășura in
tre 29 octombrie—101 decembrie 1961, re
turul între 11 februarie—25 martie 1962, 
iar turneele finale intre 10—18 aprilie 
1962. • • . -

Vor participa cite 
în două serii. In 

vor desfășura etape 
tur-fctur. Primele patru for-

fietăte serie se vor califica 
pentru locurile 1—8. iar cc*'' 
serii pe locurile 5—8 . î.și. vor .

i 9—16 în clasamentul gc- < 
ca ultimele două să retra

in campionatul de calificare, 
acum seriile : MASCULIN, seria 

Știinja Cluj, Dinamo București;

Voința Tg.
Agrono-

11-a :
Mureș, 
Voinfa 
Bucu.-

suba expediat o 
centură fiind

Meciul Gh.
(R) s-a terminat in două minute. Ho- 
tărît să ciștige înainte de limită, Tă
nase atacă dar Gia foarte atent con
trează scurt și rapidistul este numă
rat. Reia lupta și se aruncă din nou 
în atac, însă un upercut de dreapta

puternică lovitură 
descalificat.

Gia (C> — Gh. Tănase

• 5 DE 2 SI 2 DE X LA CONCURSUL NR. 38. • UN CONCURS INTERMEDIAR LA 28 SEPTEMBRIE • VI- 
NERI TRAGERE SPECIALA LA LOTO CENTRAL

Ieri dimineață,. în sala stadionului 
Giulești,. a avut loc întilnirea dintre 
pugiliștii -clubului Rapid, și cei de la 
C. S. Craiova, contind -pentru cam
pionatul republican de box pe echipe.

■ Reuniunea, ciștigată cu 20—16 de că
line sportivii teraioveni, a început cu _____ _______ _
un meci deosebit de disputat în care, 'la bărbie îl retrimite la podea punln- 
„muștele" D. -Davidescu (R) și C. Du- - - - 
mitrașcu (C) au oferit spectatorilor 
multe momente palpitante. In . prima 
părte a partidei - Davidescu are ini
țiativa și atacă periculos îndeosebi 
cu lovituri, la s.tomac. Craioveanul 
este însă- atent și în citeva rinduri 
avem prilejul să ’ asistăm lâ contre 
puternice care temperează elanul ra- 
pidistului. In repriza secundă Davi
descu obținei-un ușop. avantaj penare,/, 
îl pierde în filialul meciului cînd "Du- 
milrașcu,’' maȚ1 bine' pregătit fizic; a- 
tacă inșiș’țent . reușind să . egaleze si-

du-1 în situația să abandoneze. T. 
Cringașu și P. Zaharia, ambii de la 
Rapid, fiind opriți de medic * să bo- 
xeze au oferit craiovenilor, fără luptă, 
șase puncte. Celelalte ’ rezultate: R. 
Șerban (R) m.n. M. Marinescu (C), I. 
Pătruț (R) b. dese. II A. Farkșș (C), 
D: Mărăcineanu (Cj ’
(R), Gh. Buzatu b.ab.
N. Motoc.. (R) b.ab. I

b.p. Al. Neacșu 
I Gh. Vasile (R), 
Gh. Cristea (C).

P, HENȚ

tacă insistent (reușind să
tuația: meci» nul.

La cătegdMa pană; ■' în
treia, cînd nimeni nu se__ _
de victoria lui M. Goanță (C) în fața 
tînărului M. Ionescu (R),

repriza a 
mai îndoia

a A S A CR.IȘUL ORADEA -
METALUL BUCUREȘTI 14.-26

..

Sîwlbă-tă la r Oradea-: păgil-iștli de

craioveanul

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 3896

,-.ÎȚ

la
Metalul București au':o'bțiiîdt o frumoa
să victorie . (26—14) în fața echipei 
A.S.A. CrișiiI din Oradea.
frumos meci al reuniunii
I. Olteanu l-a întrecut la puncte pc N. 
Mosar (Oradea).

In cel mai
metalurgistul

Concursul Pronosport Nr. 38 (etapa 
din 17. septembrie) s-a soldat cu ur
mătoarele pronosticuri: 5 de 1, .5 de2 
și 2 de x. Privind prin prisma bilan
țului semnelor ieșite la acest concurs 
putem spune că a fost un concurs 
destul de greu.' Trierile cele mai mari 
le’ constituie ,',2‘'-urile de la Știința 
Timișoara — Steagul roșu, I.R.A. Tg. 
Mureș' — C.S.ÂA. Crișana și Steaua 
roșie Bacău — Poiana Cîmpina pre
cum și ,,X“-iil de la Dinărno Buc.' — 
Știința Cluj.

Dar concursul Nr. 38 a trecut. Ur
mează’ concursul Pronosport Nr. 39 
(etapa din 24 septembrie) și im con
curs intermediar în ziua de joi 28 
septembrie.

Pro’granîele următoarelor concursuri 
sînt:
Conctirșul Nr. 30 (duminică 24 sept.)

I. Petrolul ■ -i Progresul, H. Steagul 
roșu — Dinamo Buc. JII. știința Cluj — 
Știința Tini. IV. Rapid — Metalul Tîrgor 
vi$te. V. U.T.A. - Dinamo Băcău. VI.'Mi
nerul - silul. .VII. G.Ș-.M. Sibiu r- Farul.
VIII. . Dinamo .Galați — Flacăra Moreni.
IX. Ârleșul Turda’1— riorvinul hunedoara.
X. Recolta -Cărei — Ind. S. C. Turziili XI. 
poiana Cîmpina, C.S.M.Ș. Iași, XI£. piji- 
mia Govora — C.F.R. Roșiori.

Concursul nr. 40 — intermediar —• 
joi 28 septembrie

I. F. C. Austria - C.C.A. (C.C.E.). II. 
Rapid -< Progresul. III. Metalul Tlrgo-

viște — Petrolul. IV. Levski Sofia — Stea
gul roșu (turneul balcanic) — se dispută 
la Brașov. V. Știința Tim. — Dinamo 
Pitești. VI. Dinamo Bacău — Minerul. VII. 
U.T.A. - Știința Cluj. VIII. Rapid - Pro-

După tragere va rula filmul artistic 
„Stelele".

★
VINERI 22 SEPTEMBRIE, TRAGE- c: encri v a’• r rvm r »■Pet?oiluiC^mPUu’n i^x “j^1- stS-nă 'RE SPECIALA'LOTO CENTRAL LA' 

roșu (camm Hm). XI. ȘHinJa Tim ^Di- CARE SE ATRIBUIE, ÎN AFARA O- 
namo Pitești (camp, tin.) XIȚ. U.T.A. - BlȘNUÎTELOR PREMII IN BANI IN 
știința Cluj (camp. tin.). MoD SUPLIMENTAR UN AUTOTU-,

RISM „WARTBURG" DECAPOTABIL' 
ȘI ALTE NUMEROASE PREMII FIXE 
IN' BANI DE CITE’25.000 LEI, 15.000 
lei,- 10.000 iei, etc.. JOI, ULTIMA? ZI 
PENTRU CUMPĂRAREA BILETE
LOR.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 37 DIN 13 

SEPTEMBRIE 1961
Categoria 11-a 1 premiu a Iei 62123, 

Categoria a IlI-a 55 premii a icîte 
1216 lei. Categoria a. IV-a 242 premii 
a cîte Ț24 lei-. .Categoria a V-a 946 
premii a cîte 108 lei. Categoria a Vl-a 
4539 premii a cîte 26'lbi.

Report pentru concursul ■ • următor 
46.095 Ici.

Prețniul 
obținut de 
Galați:

Tragerea 
miercuri 20 septembrie a.c. în Bucu
rești, în grădina din cal. Victoriei nr. 
117, ora 19.

Rubrica redactată de Loto-Pronosporț

După cum se vede, față de 
mele și fluturașii de. concurs 
în rețeaua de vînzare, precum

progra- 
d if uzați 
și față

Pronosport
de programul apărut în „Programul 
Loto.-Pronosport" de ieri 18 septem
brie, în concursul intermediar de joi 
28 septembrie a intervenit o schimbare: 
în locui meciului Jiul — Steagul roșu 
a fost introdus meciul' Levskî Sofia — 
Steagul roșu (se dispută ja 'Brașov, 
în cadrul turneului balcanic). "

Astăzi, ultima zi la Profioexpres
Numai astăzi mai puteți depune bu

letinele pentru concursul Pronoexpres 
de miine, a cărui tragere va avea loc 
în București, în grădina din cal. Vic
toriei nr. 117, la ora 19. (în caz de 
ploaie, în sala din str. Doamnei nr. 2).

de categ. a lf-a a 
Alexandru ’ Mihăilescu

următoare va avea

[ost 
din

loc



După finala C. C. E. de la Leipzig Să generalizăm experiența înaintata
De vorbă cu antrenorul emerit Farkaș Paneth Tabăra de tineret s-a bucurat de succes

Succesul formației C.S.M. Cluj care 
e reușit să cucerească prima ediție a 
Cupei campionilor europeni" la tenis 

de masă, învlngînd în finală cea mai 
bună echipă din R. D. Germană, Lo
komotiv Leipzig, continuă să se afle 
în centrul atenției iubitorilor acestui 
sport din țară și de peste hotare. In 
dorința de a aduce cititorilor noștri 
o serie de amănunte legate de evolu
ția sportivilor romîni la Leipzig, 
ne-am adresat antrenorului emerit 
Farkaș Paneth.

— S-ar părea că rezultatul de 
5—0, fără să se fi pierdut vreun 
set, ar scuti de orice comentariu 
performanta obținută de elevii 

dv. Radu Negulescu, Gheorghe 
Cobîrzan ți Adalbert Rethi ?

— înainte de a vorbi despre finală, 
vreau să arăt că adversarii noștri, 
care au eliminat in semifinale la Bel- 
garc|, echipa campioană a R.P.F. Iu
goslavia cu 5—4, au făcut pregătiri mi- 
..'ițioase și intense pentru intîlnirea 
de la Leipzig. In ultima fază a antre
namentelor, membrii formației ger
mane au luat parte la două concursuri 
de verificare și selecționare în com
pania tuturor fruntașilor tenisului de 
masă din R.D.G., cei trei, Lemke, 
John și Viebig dovedindu-se în formă 
bună. Cît privește, scorul categoric cu 
care noi am cîștigat la Leipzig este 
necesar să menționez că au existat to
tuși două momente psihologice. In 
primul meci, Negulescu a început cu 
trac și în setul I, John a condus cu 
19—16. Jucătorul romîn și-a impus

?:

TITLURILE DE CAMPIONI REPUBLICANI 
SÎNT ÎN MÎINI BUNE!

Spoftuî călare șî-a desemnat Campionii 
în probele de obstacol^ ?î dresaj pe 
anul în curs. Prilej nimerit pentru a 
analiza stadiul foc tu al de pregătire al 
sportivilor și cailor, aparținînd celor 
douăsprezece formalii din țară ți din 
—"pitală prezente la start. Dacă în unc
ie p£ji)e, cîștigătorii puteau fi întrevă- 
zu|i, așa cum a fost cazul la dresaj ca
tegoriile semigrea și grea sau la obsta
cole semigrea și grea, în celelalte, fie
care dintre finaliști era un pretendent 
îndreptățit la titlul de campion. Dru
mul a fost destul de anevoios. Traseul 
dificil și pretențios în majoritatea 
probelor de obstacole i-a pus la grea 
încercare pe concurenți. Dacă compa
răm tabelele de rezultate de anul tre
cut cu cele din acest an observăm o 
ușoară îmbunătățire la capitolul preci
zie și un evident progres la timp. Cît pri
vește cîștigătorii probelor din acest 
an, balanța a înclinat mai mult în fa
voarea călăreților dinamoviști care au 
cucerit cinci din cele 13 titluri de cam
pioni. Disputa acestora cu călăreții de 
la Echipa hipică a Armatei s-a înche
iat în favoarea dinamoviștilor. Astfel, 
în acest an a fost rîndul lui Vasile 
Pincâu sM devină triplu campion, per
formanță realizată anul trecut de 
Gheorghe Langa, iar echipa Dinamo 
să-și adjudece victoria în proba de 
ștafetă.

Finalele campionatelor republicane de 
călărie din acest an au marcat progre
sul substanțial al unor echipe ți că
lăreți tineri Hlh țară cum sînt ©ei de 
1* Vraiova, Mangalia ți Tîrgu Mureș. 
Eugen Bogdan de la Mureșul—Tg. Mu
re? a reușit chiar să plece acasă cu 
titlul de campion la proba de dresaj 
rdbervată juniorilor. O remarcă specia- 
l^fepentru tinerii eălăreți de la Manga- 
1* care deși lucrează de puțin timp au 
afuns pînă în finale unde au avut o 
comportare excelentă. Gheorghe Teohari 
a Viorel Onofrei, doi tineri talentați 
reprezentanți ai A.S. Mangalia, au reu
șit în cadrul probei de categorie semi- 
ușoară să-i întreacă pe mulți călă
reți experimentați, clasîndu-se în pri
mele 9 locuri. Comportarea frumoasă 
«Mcestor sportivi este și un rezultat al 
interesului și sprijinului deosebit ce îl 
acordă sportului călare directorul G.A.S. 
Mangalia, Dumitru Iancu ți inginerul 
xootehnist Ion Tănăseseu.

Dar ce s-a întîmplat cu călăreții de 
In C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești și

toate aceste echipe există 
valoroși care nu o dată 

prin performanțele ob
la finalele din acest an

ex-

(trăiri cerul ? In 
călăreți și cai 
ne-au îneîntat

Jtânute. Totuși,

£
»roape că nici nu s-au văzut, eu 
pția echipei de ștafetă a Petrolului 
oiețti clasată pe locul II. Desigur 
^lobfadife* trilului de campiee du 

însă în cele din urmă superioritatea, 
cîștigînd. Au urmat la masă, Rethi și 
Lemke. In țară, Rethi nu se compor
tase la nivelul posibilităților sale și 
de aceea îmi pusesem problema înlo
cuirii lui cu Giurgiucă. în ultimele 7 
zile înainte de Leipzig, el a înregistrat 
însă o revenire simțitoare, bună dis
poziție. La Leipzig a jucat excelent și 
a învins pe cel mai bun sportiv de 
la Lokomotiv. Datorită faptului că, 
conduceam cu 2—0 după primele două 
partide, Cobîrzan care a susținut me
ciul trei, a acționat degajat, în timp 
ce adversarii noștri au devenit ner
voși și nesiguri. A doua zi după vic
torie, ziarele au publicat numeroase 
reportaje elogioase, însoțindu-le de 
fotografii ale jucătorilor romîni. Co
bîrzan era comparat cu boxerul Mir
cea Dobrescu, iar forhandul lui era 
denumit lovitură-pistol. De asemenea, 
presa din Leipzig a scris despre Rethi 
că are o lovitură dreaptă atomică, iar 
Negulescu era caracterizat ca un ju
cător cu o finețe de talie mondială.

— Știm că după finala de la 
Leipzig, ați fost invitați să mai 
jucați la Torgau ți Jena. Ce re
zultate au fost obținute ?

— Intr-adevăr, noi am întîlnit la 
Torgau, un orășel la vreo 40 km de 
Leipzig tot echipa Lokomotiv, dar ln- 
tr-o formație de 4. Victoria a fost din 
nou de partea noastră cu 9—1: Rethi— 
Lemke 2—0, Negulescu—Lauk 2—0, Co
bîrzan—Viebig 2—1, Giurgiucă—John
2—0, Negulescu, Rethi—Lemke, Lauk 
2-0. Cuplul ®dv«-ș gștț campionul

Trec campionii republicani la obstacole și dresaj pe anul 1961. Turulrffa 
pistă este primit ca vii aplauze de entuziaștii spectatori.

Foto i T. Ghioreanu
este un luciu ușor. Dar ca în lupta 
pentru obținerea lui să nu reușești să te 
clasezi într-o probă la valoarea gradu
lui de pregătire este de acum un lucru 
îngrijorător, asupra căruia antrenorii 
și sportivii în cauză vor trebui să re
flecteze serios. Credem că ayem de-a 
face aici mai mult eu unele deficiențe 
în munca de educație a sportivilor, care 
se manifestă sub forma slabului spirit 
de echipă și a precipitării pe parcurs. 
Finalele, ©• ți celelalte concursuri hi
pice, au pretins firesc multă voință de 
luptă, dragoste față de culorile asocia
ției și • temeinică pregătire tehnică 
ți tactică. La aceste eapitole unii spor
tivi de la G.S.M. Sibiu. Petrolul Plo
iești, Grănicerul, C.S.M.S. Iași etc. au 
cam rămas datori. Exemplul oferit de 
majoritatea călăreților dinamoviști ți 
militari, de componenții lotului republi
can Gheorghe îainga, Vasile Pinciu, 
Constantin Vlad ți Elena Ionescu care 
au luptat cu atîta dîrzenie, fapt pen
tru care au fost răsplătiți cu mult rîv- 
nitul titlu de campion, va trebui să-i 
mobilizeze și pe sportivii amintiți mai 
sus în activitatea lor viitoare. Titlul 
de campion se obține prin muncă per
severentă !

,.Ultimul act“ al marii competiții 
hipice s-a încheiat. Nu însă ți activi
tatea călăreților pe care îi așteaptă 
noi întreceri hipice în cadrul eărora ei 
Iși vor arăta din nou măiestria ți îți 
vor putea desăvîrși pregătirea.

QGTAVIAN GINGU 

R.D.G. Cobîrzan, Giurgiucă—Viebig, 
John 1—2, Rethi—Lauk 2—0, Negulescu— 
Lemke 2—1, Cobîrzan—John 2—0, Giur
giucă—Viebig 2—1. Ultima întîlnire am 
avut-o la Jena, cu reprezentativa a- 
cestui oraș. Am învins tot noi cu 
12—0: Negulescu—Schmidt 2—0, Rethi 
—Lenzer 2—0, Cobîrzan—Reiman 2—0, 
Giurgiucă—Lippert 2—1, Negulescu— 
Lenzer 2—0, Rethi—Schmidt 2—0, Co
bîrzan—Lippert 2—1, Giurgiucă—Rei
man 2—1, Negulescu—Lippert 2—1, 
Rethi—Reiman 2—1, Cobîrzan—Schmidt 
2-0, Giurgiucă-Lenzer 2-0. Cei patra 
jucători romîni au folosit servicii cu 
multe efecte, iar Negulescu și Giur
giucă execută topspinul înțr-o fază 
mai avansată.

Aș mai dori să spun cîteva cuvinte 
despre juniorul echipei C.S.M. Cluj, 
Giurgiucă. El s-a evidențiat prin tops- 
pin, efecte variate și un forhand ofen
siv puternic. Uneori însă Iși pierde 
calmul, este complet dezorientat în 
momentele importante. Sînt convins 
însă că muncind în continuare cu 
stăruință și modestie, Giurgiucă la fel 
ca și ceilalți sportivi, vor reuși să 
aducă tenisului nostru de masă alte 
performanțe valoroase.

Fiind in asentimentul celor spuse 
de antrenorul Paneth, așteptăm ca 
noul sezon competițional internațio
nal să aducă această confirmare atit 
la Jbiieți cit ți la fete.

f ct. a

PRIME
BELGRAD 18 (prin telefon de Ia tri

misul nostru special).
In tnarea cronică a Jocurilor Balca

nice a fost inscrisă și cea de a XX-a 
ediție. In timpul celor trei decenii de 
existență Jocurile Balcanice de atle
tism și-au cucerit un renume bineme
ritat, iinpunindu-se ca una dintre cele 
mai importante competiții internațio
nale cu caracter regional. Acest lucru 
a fost de altfel subliniat și de către 
dl. Seurin — președintele comisiei eu
ropene din I.A.A.F. De remarcat faptul 
că deși abia acum a avut prilejul să 
asiste pentru prima dată la o ediție 
a Jocurilor Balcanice, d-lui Seurin nu
i-a  fost de loc greu să-și dea seama 
că această competiție contribuie în mod 
direct la dezvoltarea atletismului din 
acest colț al lumii, la stringerea rela
țiilor de prietenie intre sportivii țărilor 
respective.

„Strădaniile înaintașilor dv., efor
turile celor tineri de azi se văd cît se 
poate de bine concretizate în această 
minunată competiție a atleților din 
Balcani despre care am numai cuvinte 
de laudă" — ne-a declarat dl. Seurin.

întrecerile celei de a XX-a ediții a 
J.B. s-au încheiat duminică seara prin 
înminarea cupelor echipelor ciștigătoare 
(R. P. Romînă la îemei și R.P.F. 
Iugoslavia la bărbați) in timp ce căpi
tanii celor două formații — lolanda 
Balaș și Skrinjar — urcau pe podiu
mul premiânților. Ne-a bucurat mult 
victoria fetelor noastre. De la insti
tuirea întrecerilor feminine in cadrul

Vara aceasta, tabăra tinerilor vo
leibaliști de la Brașov care a durat 
21 de zile a reunit 34 de tineri j’ucă- 
tori și 4 antrenori. Media de vîrstă 
a sportivilor a fost de 18 ani, marea 
majoritate fiind selecționați din echi
pe ale școlilor profesionale, sportive, 
medii etc.

Baza sportivă Tractorul unde ne-au 
fost puse la dispoziție trei terenuri 
de volei, terenul de fotbal și sala de 
jocuri, a permis întregului colectiv 
să lucreze în condiții foarte bune. 
La aceasta a mai contribuit și faptul 
că majoritatea participanților au avut 
calități fizice deosebite. Să notăm 
doar faptul că 26 de jucători au avut 
o înălțime care a variat între 180 
și 187 cm.

Activitatea depusă în tabără s-X 
desfășurat pe baza unui plan de mun
că alcătuit de federația de speciali
tate. Conform acestuia, în primele 
zile, cei 34 de tineri au fost supuși 
unor atente controale medicale și au 
trecut — cu succes — o serie de 
norme de control. Jucătorii au fost 
împărțiți în două mari grttpe: prima 
a cuprins 14 sportivi care au trecut 
de vîrsta junioratului, în timp ce 
din a doua au făcut parte 20 de ju
niori. Cu fiecare grupă au lucrat per
manent cite doi antrenori, fiecare 
dintre ei răspunzînd de cite o sub
grupă. Deși „obiectivele generale ale 
pregătirii au fost aceleași, totuși pla
nurile de pregătire au fost întocmite 
separat pentru fiecare grupă în par
te. Au avut loc cite două antrena
mente pe zi, durata lor mărindu-se 
progresiv, de la 90 de minute pînă 
ia 150.

In pregătirea fizică s-a urmărit și 
mab'tnult dezvoltarea calităților fizice 

rie ifcază, accentul fiind pus în egală mă- 
fsură pe forță și viteză. In pregătirea 
Mehnică, exercițiile și formațiile de lucru 
au fost cît mai apropiate de condițiile 
-de joc. Paralel cu însușirea corectă a 
mișcării sau cu îndreptarea unor de
prinderi greșite, accentul s-a pus și 
<asupra aspectului tactic al procedeului 
respectiv. Acesta, cînd se repeta, era 
legat atit de mișcarea sistemului de
fensiv retras, cît și respectivele corn-, 
binații tactice iîn atac. In pregătirea 
tactică s-au exersat numai combina
țiile tactice necesare unui joc precis, 
organizat în apărare și eficace în 
atac.

^Alternarea judicioasă a combinații
lor tactice cu pase scurte și lungi s-a’ 
Hrealizat foarte bine. Aceasta, datorită 
în mare măsură și unei concepții tini, 
tare care s-a impus încă de la înce
putul pregătirii celor 34 de tineri 
voleibaliști.

LE CONCLUZII...
Jocurilor Balcanice (1957) a fost acum 
pentru a cincea oară cînd am trăit din 
plin satisfacțiile victoriei. Dar parc* 
această victorie nu ne-a bucurat nici 
cind mai mult ca acum la Belgrad. 
La aceasta a contribuit, fără discuție, 
și faptul că de data aceasta fetele 
noastre au primit o replică mult mai 
puternică decit la edițiile precedente. 
Atletele bulgare și cele iugoslave s-au 
prezentat anul acesta mult mai bine 
decit în trecut, aliniind formații omo
gene și de o bună valoare. Reprezen
tantele noastre s-a* comportat însă

După' 'Jocurile
Balcanice de atletism.1

bine, au luptat cu curaj, cu. toată dra
gostea, reușind o victorie frumoasă. 
S-au remarcat în mod special lolanda 
Balaș, Ana Roth și Maria Diaconescu, 
care ca și echipa noastră reprezenta
tivă au reușit să termine victorioase 
in toate cele cinci ediții ale J.B. In 
plus. Ana Roth și Maria Diaconescu 
au încheiat probele cu noi recorduri 
balcanice, performanță pe care și-a 
dorit-o desigur și lolanda Balaș, dar 
pe care recordmana mondială nu a 
putut s-o realizeze datorită pistei de 
elan extrem de proaste. Florica Gre- 
cescu a reușit la Belgrad prima ei vic
torie balcanică la 800 ni, deși de mai 
bine de șase ani ea este de departe 
cea mai valoroasă demifondistă din

In ceea ce privește pregătirea teo,< 
retică, trebuie subliniat aportul deo
sebit de mare pe care l-au adus atit 
ședințele în care s-au prezentat pro, 
bleme generale și speciale, cît și lu
crările de control și seminariile prac-,, 
tice efectuate periodic. Acestea aa 
contribuit din plin la dezvoltarea! 
gîndirii tactice și, implicit, la forma, 
rea unei orientări unice in ceea ce 
privește tactica jocului în atac și 
apărare. 8-a acordat o atenție deose, 
bită și pregătirii morale și de voință 
sportivii fiind disciplinați și receptivi 
Ia. îndrumările primite. Jucătorii și-au 
dezvoltat și mai mult spiritul colec-J 
tiv, simțul de răspundere, precum și 
6( serie de calități care sînt abso, 
lut necesare practicării voleiului mo
dern. De asemenea s-au făcut două1 
excursii la Poiana Brașov și Pre, 
deal, și s-a vizitat Uzina de tractoare.

Trebuie să menționăm câ la slîr, 
șitul celor 21 de zile de pregătire, 
sportivii au fost supuși din aou unor, 
norme de control fizice și tehnice. S-a 
constatat un progres evident duț 
partea tuturor, jucătorii dîndu-și ast
fel seama de importanța normelor de 
control in pregătirea lor. I

Pentru frumoasa lor comportare dini 
timpul taberei, evidențiem pe A. Ar, 
delea, D. Rednic, W. Schreiber, 
Bărăscu, I. Papugiu, A. Stoian, R. 
Costinescu, Șt Nagy, D. Lipan, P, 
Susan, M. Vasiliu, C. Duțică, I. Pos- 
tolache, M. Simion, G. Rotaru, Gh! 
Dogaru, G. Barth, Gh. Dumitru. P, 
Glodeanu, I. Rusu, Șt Vașilescu. £

In încheiere, să amintim că jucă-M 
torii din grupa I (de tineret) au 
avut și un obiectiv de performanță. 
Echipa de tineret a taberei a susți
nut un joc cu formația de tineret a 
R. P. Polone. In acest joc. echipa 
noastră a avut o comportare foarte 
frumoasă și a obținut victoria ca
3—1. Aceasta, datorită unui joc or
ganizat în apărare, unde blocajul și 
mișcarea în teren au funcționat foar
te bine, precum și unui atac eficace 
bine alternat de ridicători. In acest 
fel, examenul a fost trecut cu suc, 
ces. Această victorie trebuie să mă-, 
rească și mai mult încrederea in' 
posibilitățile tinerilor jucători prezenți 
în tabăra de la Brașov, să-i deter
mine să fie și mai consecvenți în 
pregătire. Toți sînt la începutul unui 
drum lung, dar foarte frumos. Vorj 
reuși să-l parcurgă numai aceia care) 
vor fi conștiincioși în pregătire, cărei 
vor fi modești și care vor depunejf 
iaceeași pasiune pe care au dovedit-»/ 
și în tabără.

Prof. NICOLAE TARCHILA* 
antrenor (l

Balcani. Olimpia Cataramă a realizat 
și ea prima ei mare victorie interna
țională. De pe lista remarcărilor nu 
pot să lipsească Aurelia Sîrbu — pen
tru noul ei record republican la pen
tatlon și Viorica Belmega pentru valo
rosul record personal la lungime.

In ceea ce privește băieții, locul II 
ocupat de ei reprezintă îndeplinirea 
obiectivului propus. Trebuie arătat insă 
că formația actuală, cu golurile pe 
care le mai are ia anele probe, nu 
putea emite pretenții la victorie. Con
siderăm insă că totuși diferența de 
puncte care tie separă de atleții iugo
slavi este prea mare față de posibili
tățile echipei.

Cuvinte de laudă avem pentru E. 
Kineses învingător la I0O m și 200 m, 
care ne-a arătat că are frumoase posi
bilități pentru a deveni un sprinter de 
valoare internațională. Note bune pu
tem acorda și lui Z. Vatnoș, A. Barabaș 
(pentru prima oară campion balcanic). 
Sorin Ioan, C. Porumb ș.a. In schimb 
însă ne-au deziluzionat comportările 
sub așteptări ale lui Bizim și V. Ma- 
nolescu, care nu și-au adus aportul 
așteptat. In orice caz comportarea atle
ților noștri poate fi considerată mul
țumitoare, dacă ținem seama că e»-< 
au cucerit șase titluri de campioni; 
balcanici, cu unul mai mult ca anul 
trecut la Atena și tot atîtea ca in 1959 
la București.

ROMEO VILARA
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ION COSMA E NOUL LIDER

în preajma „mondialelor** de haltere Se la Viena

(urmare, din pag. 1)

propierea lui ca timp se situează 
Jorgensen, Ampler și Cosma.

G. Moiceanu, plecat ultimul, men
ține un ritm mai scăzut decît cei 
amintiți. Merge bine Șelaru, cu 
toate că ieri a depus mari efor
turi în evadarea pe care a efec
tuat-o și care a însemnat de fapt 
tot un contra cronometru ceva mai 
mare decît cel de azi (50 km). In 
sfirșit a trecut linia de sosire ulti
mul concurent : Gabriel Moiceanu. 
Se pot face deci clasamentele. Con
stantin Dumitrescu a mers și a doua 
parte la fel de bine și a ci?*’gat de
tașat cu aproape 30 secunde față de 
cel de al doilea clasat. E o victorie 
muncită, meritată, pe care o scoate 
în evidență media orară : 41,5. Pe
locul 2 Jorgensen iar pe locul 3 Kel
lerman (pe cara nu l-am putut ur
mări). Ampler și Cosma îl urmează la 
diferențe de cite 1 sec. Timpul pe 
care il pierdem in clasamentul pe 
echipe in favoarea reprezentativei 
R.D.G. e neînsemnat. Se poate spune 
deci că și în această etapă succesul 
a revenit tot cicliștilor romini.

Clasamentul etapei: 1. Constantin
Dumitrescu (FI. roșie) lh03:42 ; 2. 
Jorgensen (Danemarca) 11104:11 ; 3. 
Kellerman (R.D.G.) lh04:43 ; 4. Am
pler (R.D.G.) lh04:44 ; 5. I. Cosma 
lh04:45; 6. Hofman (R.D.G.) lh05:31 ; 
7. Bock (R.D.G.) lh05:35 ; 8. Gh. Ra
dulescu lh05:38 ; 9. Gh. Calcișcâ lh

mint tragic. Doi 
van Emburgh 
21 ani — și

Cu si fără
9

CONDAMNAȚI LA MOARTE

Citeva citate din 
rubrica... mortuară 
a ziarelor din 
occident.

...Cursa ciclistă 
de 6 zile desfășura
tă la New Martin
sville (S.U.A.) a 
avut un deznodă- 
concurenți, Barry 

in virstă de
Dean Stoner —

18 ani - s-au prăbușit pe parcurs, 
nemaiputînd rezista ritmului infer
nal. In drum spre spital ei au înce
tat din viată. Autopsia a arătat că 
decesul a fost cauzat de epuizarea 
totală și consumul de stupefiante.

...La Monza (Italia) tradiționalul 
Mare Premiu automobilistic s-a sol
dat cu 11 morți și numeroși grav ră
niți. Un concurent vest-german a în
cercat să ia un viraj cu aproape 
200 km. pe oră derapind peste ba
lustradă. Mașina sa a intrat in public 
și a făcut explozie.

...In spitalul din Houston (S.U.A.) 
a încetat din viață jucătorul de fot
bal american Glen Howard, acciden
tat in cursul unui meci din prima 
ligă profesionistă. Intr-o „grămadă" 
disputată cu sălbăticie, unul din ad
versarii lui Howard i-a răsucit ace
stuia casca de protecție fracturindu-i 
vertebrele cervicale. Cazul lui Ho
ward nu este izolat. Numai In cursul 
unui an, fotbalul american a făcut 
18 asemenea victime.

Cazuri tipice sportului din țările 
capitalului, în care sportivii profesio
niști sint puși să-și riște viața pen
tru a-și agonisi bucata de pline. 
Adevărați condamnați la moarte...

„HAINA FACE PE OM"...

Cind îți lipsește 
eleganța in miș
cări pe terenul de 
tenis, încerci s-o 
suplinești cu ele
ganță vestimenta
ră...

Așa procedezi 
jucătoarei lise Sli
ding din R. F. Germană, care nu de 
mult a apărut pe teren intr-o imen
să... blană albă, speriind literalmente 
pe cei din jur. Efectul a fost intr-ade
văr invers celui scontat, dar lise nu 
pare să se descurajeze de criticile de 
tot felul ce i s-au adus pentru extra
vaganța costumului pe care-l arbo
rează

,,îmblănita" tenismană a avut to
tuși o surpriză neplăcută. 'După nu
mai trei zile, bogata blană arăta des
tul de ponosită, iar după alte două. 

05:46 ; 10. G. Moiceanu lh06:20 ; 11. 
Gh. Neagoe lh06:29; 12. C-tin Moi
ceanu lh06:32 ; 13. Petre Ghiță lh 
06:36 ; 14. Ritter (Danemarca) lh06:39 ; 
15. Aurel Șelaru lh06:46.

Clasamentul pe echipe al etapei : 
1. R.D. Germană 3hl4:58; 2. Dane
marca 3hl6:25; 3. R.P. Romînă 3h 
16:43.

Clasamentul general individual: 
1. I. Cosma 26h55 :53 ; 2. G. Moiceanu 
26h56:25 ; 3. Rădulescu 26h56:42 ; 4. 
Hofman 26h57:05 ; 5. C. Moiceanu 
26h58:37 ; 6. Ritter 26h59:52 ; 7. Aurel 
Șelaru 27h00:19 ; 8. Calcișcă 271101:04; 
9. Jorgensen 27h02:13 ; 10. Ampler 
27h02:52; 11. Neagoe 27h03:06 ; 12. 
W. Ziegler 27h03:08 ; 13. Petre Ghiță 
27h03:51 ; 14. Bock 27h05:01 ; 15. C-tin 
Baciu 27h05:59 ; 16. C-tin Dumitrescu 
27h06:49 ; 17. Simion Ariton 27h07:48 ; 
18. Kellerman 27h08:00 ; 19. Melcioc 
27h08:27 ; 20. Schober 27h08:59.

Clasament general pe echipe : 1. 
R.P. Romînă 80h48:07 ; 2. R.D. Ger
mană 80h55:08 ; 3. Dinamo 81h06:02 ;
4. Danemarca 81h06:52 ; 5. Flacăra 
roșie 81h07:21 ; 6. C.C.A. 81h23:43 ; 
7. C.P.B. 81h35:14 ; 8. Olimpia Bra
șov 81h40:20 ; 9. Voința 82h01:25 ; 
Echipa R.P.F. Iugoslavia nu mai con
tează în clasamentul general pe e- 
chipe, deoarece a rămas în doi oa
meni.

Azi după amiază alergătorii fac 
transbordarea la Vatra Dornei și au 
marți zi de odihnă, iar miercuri va 
avea loc etapa a 9-a Vatra Dornei— 
Suceava.

comentarii...
era chiar bună de aruncat... Ce se în- 
timplase ? Fabricantul care a oferit 
lisei costumul in chestiune neglijase 
să-t atragă atenția că acesta nu tre
buie îmbrăcat de prea multe ori, blana 
fiind confecționată dintr-un material 
sintetic foarte fragil. Chiar acesta 
este de fapt unul din scopurile afa
cerii: elegantele tenisului vest-ger-
man să cumpere in fiecare săptămînă 
o blană nouă ! ...Indiferent dacă in 
Germania occidentală atiția copii, care 
ar dori să joace tenis, n-au cu ce 
să-și cumpere o pereche de pantofi 
și o rachetă...

ACCES INTERZIS!

S.U.A., țara așa- 
zisei „democrații" 
și așa-ziselor „li
bertăți", continuă 
să nu se dezmin
tă... Iată ce s-a pe
trecut recent în 
orașul Detroit, la 

una din cele mai importante baze 
sportive ale orașului sau, mai exact, 
in fața porților acestui modern edi
ficiu. Este voba de bazinul de înot 
„Christal Pool", la intrarea căruia este 
afișat cu litere citețe un anunț tipic 
american: „Proprietate particulară! 
Au acces numai membrii clubului-*. 
Cine sint onorabilii membri? Evident, 
doar bogătașii din Detroit și odras
lele lor. Muncitorul de la uzinele 
„Ford" sau „General Motors" n-ar în
drăzni in nici un caz să calce pragul 
„sanctuarului" Ca să nu mai vorbim 
de cel care poartă vina de neiertat 
de a avea pielea de culoare neagră... 
Așa e in „țara libertății" — unii au 
dreptul să facă sport, alții nici mă
car să privească. Pentru americanul 
de rind. porțile lui „Christal Pool" 
din Detroit vor rămîne mereu închise.

Acum citeva zile, obișnuiții clubu
lui citat — toți albi sută la sută și cu 
buzunarele bine garnisite cu dolari — 
n-au avut nici ei acces la bazinul lor 
preferat. Și pentru aceștia porțile lui 
„Christal Pool" au fost închise I Dar 
nu de servitorii lor supuși, ci de gru
puri compacte de cetățeni din Detroit 
— albi și negri — purtînd placards pe 
care sta scris cu litere mari: „Să pu
nem capăt discriminărilor !“, „Jos cu 
segregația rasială !“

Cordoanele de manifestanți n-au 
lăsat să treacă nici un... membru al 
aristocraticului club, iar luxoasele li
muzine au trebuit să facă stingă îm
prejur din fata porților de pe care 
fusese ruptă rușinoasa inscripție care 
proclama clubul ca proprietate intan
gibilă.

Și asemenea manifestații ale mase
lor devin din zi in zi mai numeroase 
Si mai puternice.

Peste citeva zile în capitala Austriei 
își vor da. întîlnire cei mai buni hal
terofili din lume: la Viena se vor 
'desfășura- campionatele europene și 
mondiale de haltere. Organizatorii 
scontează pe participarea unui mare 
număr de sportivi în întreceri.

MÎINE ÎNCEP SEMIFINALELE
DIN CADRUL TURNEULUI DE BOX 

AL ARMATELOR PRIETENE
Miercuri și joi, în orașele Plovdiv și 

Stara Zagora din R.P. Bulgaria, se 
vor desfășura întrecerile din cadrul se
mifinalelor turneului Armatelor Priete
ne. In semifinale vor avea loc ur
mătoarele meciuri : M. Dobrescu — 
Aliumîrvin (U.R.S.S.), N. Mîndreanu — 
Gheorghicv (R.P. Bulgaria), I. Turcu 
— Schultz (R.D. Germană), Șerbu Neac- 
șu — Karamîslov (U.R.S.S.), Gh. Ne
grea — Pîcikov (U.R.S.S.)

Luni noaptea trei pugiliști romîni se 
aflau încă în întrecere : FI. Ilie — 
Kajdi (R.P. Ungară), O. Baciu — 
Bilițev (R.P. Bulgaria) și P. Cîmpca- 
nu — Jiglcr Frantișek (R.S. Ceho
slovacă). învingătorii din aceste meciuri 
se vor califica și ei în semifinale.

F.C. Austria a sosit
(urmare din pag. 1)

nit de la Graz, centrul atacant Ne
mec — golgeter al campionatului, sto
perul Stotz — căpitan al echipei și 
unul din veteranii fotbalului austriac 
și fundașul Strobl — venit de la 
Simmering.

• Karl Schlechta, fost jucător la 
Wacker, este antrenor al echipei F.C. 
Austria.

• In campionat, care se află la 
cea de-a treia etapă, F.C. Austria a 
început foarte, bine. In prima etapă, 
a dispus cu 5—1 de Kapfenberg, apoi 
cu 2—1 de Rapid Viena și — în sfirșit 
— cu 5—1 de Schwechat. In urma a- 
cestor rezultate, deține primul loc 
în clasamentul țării lor cu 6 puncte 
și golaveraj 12:3.

★

Din Iotul deplasat la București fac 
parte 14 jucători, 3 conducători, 5 zia
riști și un masor. Iată și numele jucă
torilor titulari și al celor de rezervă 
comunicate de către antrenorul K. 
Schlechta : Freydl — Lower, Stotz, 1-0.

FOTBAL PE
UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL 

SOVIETIC: DINAMO KIEV

Campioana Uniunii Sovietice și de
ținătoarea cupei, Torpedo Moscova, a 
început turneul final cu un avans de 
5 puncte față de cea de a doua clasa
tă. Dar iată că în trei meciuri Tor
pedo nu a reușit decît un singur re
zultat :de egalitate, fiind nevoită în 
prezent (după înfrîngerea cu 2—0 la 
Kiev) să cedeze primul loc dinamo- 
viștilor din Kiev. Un alt meci impor
tant s-a disputat în capitala U.R.S.S. i 
Spartak — Lokomotiv Moscova. Fero
viarii dețineau „performanța" de a nu 
fi învinși în ultimele trei luni, dar și 
Spartak manifestase în ultimele jocuri 
o revenire de formă. întîlnirea dintre 
aceste două echipe, de un bun nivel 
tehnic, s-a încheiat cu o severă înfrîn- 
gere a feroviarilor: 4—1 pentru Spar
tak. Alte rezultate: Ț.S.K.A. — S.K.A. 
Rostov 1—0, Pahtakor — Dinamo 
Tbilisi 1—4, Spartak Erevan — Avan
gard Harkov 3—0. In clasament: 
Dinamo Kiev 35, Torpedo 34, Ț.S.K.A. 
33, Spartak Moscova 31, Dinamo 
Tbilisi și Lokomotiv cite 28, Spartak 
Erevan 27, Avangard 26, Pahtakor 24 
și S.K.A. Rostov 23.

ECHIPELE FRUNTAȘE ÎNVINSE 
IN FRANȚA

Ultimele două etape (a 5-a și a 6-a) 
ale campionatului francez s-au soldat 
cu citeva rezultate surprinzătoare, prin
tre care înfrîngerea iui Reims (1—2 
cu Nîmes in etapa a 5-a) precum și 
eșecurile înregistrate de Monaco (0—2 
cu Sedan) și Racing (0—2 cu Lyon) 
în cea de a 6-a etapă. Alte rezultate i 
etapa a 5-a : Sedau — Lyon 3—1, 
Metz — Nice 2—1, Strasbourg — 
Nancy 2—2. Angers — Sochaux 3—1. 
Racing — Le Havre 4—1, Rouen — 
Montpellier 3—2, St. Etienne — Lens 
3—4. Monaco — St. Francais 2—0.

aseară în Capitală
Strobl — Gager, Paproth — Horak, 
Geyer, Nemec, Fiala, dr. Schleger. Re
zerve : Kral, Herzog, Gartner.

După cum se vede, din lot lip
sește Ocwirk care este indisponibil 
de două săptămîni. „Meciul nostru 
cu C.C.A. — ne-a spus antrenorul 
Schlechta — va da loc la o dispută 
frumoasă, dar și dirză. Nu ne cu
noaștem adversarul de joi, însă apre
ciez că fotbalul românesc este unul 
dintre cele mai puternice din estul 
Europei.

Penetrol a surclasat 
pe Benfica: 5 — 0!
La Motevideo s-a desfășurat a doua 

întîlnire dintre echipa uruguaiană Pe- 
narol, cîștigătoarea „Cupei campioni
lor Americii de Sud" și Benfica Lisa
bona, cîștigătoarea „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal. Victoria a re
venit fotbaliștilor uruguaieni cu cate
goricul scor de 5-0 (4-0). In primul 
meci echipa portugheză cîștigase cu

Toulouse — Rennes 3—3; etapa a 
6-a : Nancy — Angers 3—2, Sochaux
— Rouen 1—1, Rennes — Nîmes 4—2< 
St. Francais — Reims 2—4, Le Flavre
— Metz 2—1, Nice — St. Etienne 
3—1, Montpellier — Toulouse 3—3, 
Lens — Strasbourg 0—0. în urma 
acestor rezultate, lupta este foarte 
strînsă în fruntea clasamentului: Mo
naco și Reims — 9 p., Nîmes, Ren
nes, Montpellier și Strasbourg — cite 
8 p.
JUVENTUS LA PRIMA VICTORIE'

După ce în etapa a 4-a a înregistrat 
cea de a doua înfrîngere în această 
ediție a campionatului (1—3 cu Ata- 
lanta), iată că în etapa următoare
— a 5-a — desfășurată duminică, cam
pioana Italiei a înregistrat primul său 
succes: 1—0 cu Roma. Dintre cele
lalte rezultate ale ultimelor două etape 
menționăm surprinzătoarea înfrîngere 
suferită de Fiorentina pe teren pro
priu : 0—1 cu Lanerosi. Alte rezultate: 
etapa a 4-a: Catania — Sampdoria
2—0, Mantova — lnternazionale 1—1, 
Milan — Udinese 4—3, Padova — 
Bologna 1—2, Roma — Palermo 5—2. 
Spăl — Lecco 0—0, Torino — Vene
zia 4—2; etapa a 5-a: Bologna —• 
Milan 1—0, Catania — Palermo 0—0, 
Lanerosi — Padova 1—0, Lecco — 
Torino 1—1. Sampdoria — Mantova 
1—0. Udinese — Atalanta 1—2, Vene
zia — Spal 2—2. Deocamdată, în frun
tea clasamentului se află Atalanta cu 
8 puncte, urmată de Milan, Sampdo
ria, Bologna și Lanerosi — cu cite 
7 p.

TATABANYA ÎNVINSA DE O NOUA 
PROMOVATĂ

Etapa a 7-a a campionatului R. P. 
Ungare a fost marcată de surprinză
toarea înfrîngere suferită de liderul

Desigur că evoluția halterofililor so
vietici este așteptată cu mult interes. 
Corespondentul nostru din Moscova, 
ALEKSANDR SIZONENKO, a avut 
în acest sens o convorbire cu secre
tarul federației de haltere din 
U.R.S.S., Viaceslav Maximov, care 
a declarat: „Echipa sovietică va fi 
alcătuită din cei mai in formă spor
tivi la ora actuală. De altfel, ei sînt 
destul de cunoscuți : Stogov, Minaev, 
Lopatin, Kurinov, Plukîelder, Vorobiov, 
lurii Vlasov, iar ca rezerve Stepanov, 
Bușuev și tinărul Raspeskin. Cred că 
lupta principală se va da intre selec
ționatele Uniunii Sovietice, S.U.A., 
R. P. Polone, R. P. Ungare și Japo
niei, care dispun de loturi omogene 
și bine pregătite".

Răspunzînd la o altă întrebare a 
corespondentului nostru, tov. Maximov 
a spus următoarele despre sportivii 
romîni: „Antrenorii sovietici cunosc pe 
halterofilii romini ca sportivi harnici 
și capabili. Aceste calități sînt dintre 
cele mai importante în sportul halte
relor. Cred că in clasamentul pe e- 
chipe R. P. Romină are toate posibi
litățile să ocupe unul din primele pse 
locuri".

Pe scurt
• Turul ciclist al R.P. Bulgaria s 

continuat cu desfășurarea etapei a 
11-a: Plovdiv—Sliven (158 km). Vic
toria a revenit lui Kotev (R.P. Bulga
ria), care a realizat timpul de 4 h 
35:08,0. In clasamentul general indi
vidual conduce Koțev urmat Ia 38 sec. 
de Teșev (R.P. Bulgaria) și la 1:01,0 
de iugoslavul Sebenik.

• Cu prilejul unui concurs de atle-, 
tism desfășurat la Virychattillon echi
pa masculină de ștafetă 4x200 m a 
Franței a stabilit un nou record euro
pean cu timpul de 1:23,0. Vechiul re
cord era de. 1:24,0. Echipa franceză a 
fost alcătuită din Genevay, Lagorce, 
Piquemal și Dclecour.

® Duminică, la Valetta s-a disputat 
întîlnirea de fotbal dintre echipele Flo- 
riana (Malta) și Ujpest Budapesta 
contînd pentru competiția rezervată 
echipelor cîștigătoare de cupe națio
nale. Fotbaliștii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 5-2 (3-0). Re
turul acestui meci va avea loc la 27 
septembrie la Budapesta.

In runda a 10-a a turneului infe 
național de șah de la Bled Kereș, 
cîștigat la Olafsson, Fischer la îLcrtoks 
și Gligorici la Ivkov. S-au terminat’ 
remiză partidele: Trifunovic—Mata-,
novic, Petrosian—Tal, Darga—Pach- 
man. Restul partidelor au fost între
rupte. In clasament conduce Fischer 
cu 7*/2 puncte urmat de Tal și Keres 
cu 7 puncte fiecare, Petrosian 6'/s, 
Gligorici 6 puncte și o partidă între
ruptă

GLOB
campionatului, Tatabanya, care a cedat 
cu 0—1 echipei Komlo, nou promo
vată. Subliniem de asemenea înfrînge
rea echipei campioane, Vasas : 2—4 cu 
Dorog. Celelalte rezultate: Csepel — 
Ujpesti Dozsa 0—0, Ferencvaros —• 
Gyor 1—0, Honved — Salgotarjan
4—2, Szeged — M.T.K. 2—2, Ozd — 
Pecs 2—5. Clasament: Tatabanya și 
Honved — cîte 10 p., Ferencvaros 9, 
M.T.K. și Dorog —■ cîte 8 etc

DUKLA PRAGA IȘI MENȚINE 
POZIȚIA DE LIDER

Campioana R. S. Cehoslovace (în- 
trecînd în etapa a 6-a cu 3—1 pe Slo
van Bratislava) își menține primul 
Joc în clasamentul campionatului, deși 
fostul lider, Ruda Hvezda Bratislava, 
a întrecut cu 1—0 pe Spartak Soko- 
lovo. Alte rezultate : Dinamo Zilina — 
Slovan Nitra 1—3, Spartak Trnava — 
Banik Ostrava 2—0, Snop Kladno — 
Spartak Hradec Kralove 2—1, Spar
tak Stalingrad — Spartak Plsen 3—1, 
Tatran Preșov — Spartak Brno 3—0. 
Clasament: Dukla — 10 p.. Ruda 
Hvezda Bratislava 9, Banik și Spartak 
Stalingrad cite 8 etc.

AUSTRIA, etapa a 3-a: Wiener 
Sport Klub — Wiener Neustadt 1—1, 
Admira — S.A.K. 4—0, Kapfenberg
— S.V.S. Linz 1—0, Rapid — Graz
2— 1, W.A.C. — Vienna 3—2, Sime- 
ring — L.A.S.K. 2—2. Clasament: 
Austria 6 p., urmată de Wiener Sport 
Klub și L.A.S.K. cu cite 5 p. fiecare.

R.P.F. IUGOSLAVIA, etapa a 4-a: 
Vojvodina — Steaua roșie 2—1, Velej
— Vardar 2—1, Sarajevo — Boraț
3— 2, Partizan — Rjeka 1—0; etapa 
a 5-a: Novisad — Dinamo Zagreb 
1 — 1, Rjeka — O.F.K. Beograd 2—1, 
Boraț — Partizan 4—7. Vardar — 
Sarajevo 4—0, Steaua roșie — Velej 
2—0, Hajduk — Vojvodina 1—1. Con
duce Partizan cu 9 p.
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