
încheierea vizitei în regiunea lașFf
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a celorlalți conducători de partid 

și de stat

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE; UNIȚI-VM!

Vineri 22 septembrie s-a încheiat 
zîzita tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și a celorlalți conducători de 
rartid și de stat în regiunea lași.

In cursul zilei a avut loc o adu
lare a activului de partid din regi
me.

lntîmpinat cu puternice aplauze, a 
uat cuvintul tovarășul Gheorghe 
iheorghiu-Dej, care a făcut o expu- 
lere cu privire la problemele dezvol- 
ării economice și social-culturale a 
egiunii lași.

Primul secretar al Comitetului re- 
■ional lași al P.M.R., tov. Virgil Ca- 
acu, a adus călduroase mulțumiri 
entru măsurile stabilite de partid si 
uvern în vederea dezvoltării multila- 
:rale a regiunii lași, pentru prețioa- 
ele '.-/ftlicații și sfaturi primite din 
artea conducerii de parlid și a to- 
arășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ersonal ș> a asigurat Comitetul Cen- 
al al P M.R. că organizația regio- 
ală de partid, activiștii de partid și 
e stat oamenii muncii din regiune 
u-și vor precupeți elorturiie pentru a 
<?duce in viață aceste sarcini.
Adunarea activului de partid din 

îgiunea lași a prilejuit o manifestare 
: devotament și încredere nețărmu- 
tă față de partid. Participanții la

adunare au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central.

După adunare, biroul comitetului 
regional de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional au 
oferit o masă tovărășească în cinstea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a celorlalți conducători de partid 
și de stat. Masa tovărășească s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

In seara aceleiași zile, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil Bod- 
năraș, Leonte Răutu, Alexandru Bir- 
lădeanu, Gheorghe Gaston Marin au 
plecat spre București.

Oaspeții au fost conduși la plecare 
de tovarășii Virgil Cazacu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid lași, Constantin Nistor, membru 
al C.C. al P.M.R.. președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului Popular 
regional, de activiști de partid și de 
stat, conducători ai unor întreprinderi 
și instituții ieșene, oameni de cultură. 
De-a lungul străzilor și în fața gării 
Iași, se aflau mii de oameni ai 
muncii, veniți să ureze drum buu 
oaspeți or dragi.

(Agerpres)

Organ al Uniunii da Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
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înaintea ultimelor etape in „Turul ciclist ai R. P. R. ’

Primii trei clasați în etapa de ieri -r Iași—Bacău — parcurgind turul de 
onoare pe stadionul 23 August din Bacău. Telefoto Agerpres

conduc ion Cosma 
și echipa R.P. R.
• Un duel pasionant: Ion 
Cosma—Gabriel Moiceanu 
care au cîștigat ultimele două 
etape • Sosirea are loc în 
București mîine în iurul orei 
17,30 pe Stadionul Republicii

pentru cucerirea primului loc in cla
samentul general individual. Puține au 
fost întrecerile de amploare in care 
după aproape 1500 km intre lider și 
urmăritorul său să existe o diferență 
de numai 2 secunde. Atît il separă, 
după 10 etape, pe Gabriel Moiceanu 
de tricoul galben aflat pe umerii lui 
Ion Cosma. Cum au aiuns lucrurile 
aici ?

C. C. A. a scăpat o victorie 
pe care ar fi meritat-o pe deplin

următor al competiției, 
au recurs la toate mij- 
căutat, în primul rînd. 
acțiunile adversarului

Publicul nostru a așteptat cu viu 
teres prima „manșă" a dublei în- 
niri dintre C.C.A. și F. C. Austria, 
ntînd pentru pasionanta competiție 
tbalisticâ „Cupa Campionilor Euro- 
ni“. Zeci de mii de spectatori au 
nit joi pe stadionul „23 August" pe 

o parte pentru a încuraja echipa 
CA laț pe de altă parte pentru 
vedea in acțiune renumita echipă 

striacă. Fotbaliștii vienezi, care ve- 
au cu o frumoasă carte de vizită, 

lăsat o insă la poarta stadionului 
o dată intrați pe teren, singura 
preocupare a fost obținerea unui 

mltat care să le favorizeze califi- 
-ea în turul
acest scop 

icele. Ei au 
distrugă 

ntr-un joc ermetic de apărare, prin- 
a supra-aglomerare de jucători în 
ia din imediata apropiere a porții, 
ește că, în asemenea condițiuni, 
iunile lor ofensive au fost simple 
îtra-alacuri care dacă
i supărau câtuși 
t pentru ei era 
LA. Dar, în ceea 
olul sportiv pe 
ctatorii, in locul 
talistic, ei au asistat la o... bătută
loc in toată regula, în care oas-

ii au dovedit multă... virtuozitate...

nu reușeau 
de puțin. Impor- 
să nu marcheze 
ce privește spec- 
care-1 așteptau 
„valsului vienez"

■hreiber (in tricou alb) a fost linul 
re cei mai activi jucători din rep^e- 
ativa noastră de juniori, fată-l în 
grafie, inccrcînd să străpungă biv 
l alcătuit din Barone și Borșuri 
:â din meciul R.I*. Romînă (juniori) 
Ham Villa d'Oro 3—0).

Foto; T. Roibu

„Cupa campionilor Europeni" Ia iolbal

C. Aus- 
Paproth 
portarul

Patru contra unul la poarta F. 
triei ! De la stingă la dreapta : 
(nr. 6) Gager, Tătara, Slots și
Freydl. Apărarea echipei oaspe s-a or

ganizat supranutneric tot timpul 
Foto : I. Mihăică

Spectatorii au fost plăcut însă im
presionați de impetuozitatea cu care 
— chiar de la început — C.C.A. a 
trecut la un joc ofensiv, hărțuindu-și 
necontenit adversarul, prin atacuri 
desfășurate, mai ales în tripletă. (A- 
ceaslă presiune avea să' se accentueze

JACK BERARIU 
PETRE GAȚU

(Continuare în pag. a 5-a)

Mîine începe in Capitală 

EDIȚIA A Vll-a A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN OE PENTATLON MODERN

Mîine dimineață vor începe întrece
rile din cadrul cele de a Vll-a ediții 
a campionatului republican de pentatlon 
modern. Anul acesta își vor disputa 
titlurile de campioni — individual și 
echipe — nouă formații reprezentînd: 
C.C.A. (2), Știința București, Dinamo 
București, Casa Ofițerilor Brașov (2), 
A.S.A. Craiova, A S.A. Cluj și Grăni
cerul. Tn plus vor mai lua startul și o 
serie de concurenți individuali.

Duminică va avea loc proba de călă
rie pe terenul de la G.A.S. Roșia. Con- 
curenții vor fi împărțiți in două grupe 
care vor porni în cursă la ora 9 și la 
ora 11. Traseul măsoară 2.500 m și 
are 15 obstacole. Luni va avea loc 
proba de scrimă in sala Floreasca, de 
ia ora 9.

După două săptămîni de pasionante 
dispute, rutierii participanți la cea 
de a X-a ediție jubiliară a „Turului 
ciclist al R. P. Romine" vor reveni 
mîine in Capitală. De-a lungul a a- 
proape 2000 km, cicliștii au stabilit în 
luptă loială ierarhia valorilor în a- 
ceastă mare întrecere internațională. 
Spre satisfacția zecilor de mii de iu
bitori ai sportului cu pedale din țara 
noastră și de această dală cei mai 
buni s-au dovedit a fi sportivii romîni. 
In cele două etape care au mai rămas 
de disputat, lupta pentru ciștigarea în
trecerii are drept protagoniști pe re
prezentanții Republicii Populare Ro
mine.

înconjurul țării pe biciclete, care a 
stîrnit un viu interes, se va încheia 
mîine pe stadionul Republicii din 
Capitală. Entuziasmul cu care bucu- 
reștenii ii vor întîmpina pe acești te
merari sportivi va constitui o bine
meritată răsplată pentru efortul, dîr- 
zenia și măiestria pe care au dovedit-o 
în desfășurarea acestui maraton ci
clist.
IAȘI : GABRIEL MOICEANU S-A

'APROPIAT LA 2 SECUNDE
DE LIDER !

Doi ași ai ciclismului nostru sint 
angrenați într-o pasionantă întrecere

De vorbă cu sportivii... t

t
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-— Invitație la lectura unei noi rubrici —

Jnteresul major creat in jurul activității sportive — urmare firească 
a dezvoltării necontenite a mișcării noastre de cultură fizică și 
sport — se împletește tot mai mult cu dorința iubitorilor de sport 

de a cunoaște cit mai multe din viața și preocupările celor care, prin 
performanțele realizate, ridică pe culmi tot mai înalte gloria sportivă a 
patriei. Este o dorință firească pe care cititorii ziarului nostru și-o mani
festă sub forma celor mai felurite întrebări. Ei vor să știe cum se antre
nează Iolanda Balaș, care este „secretul" victoriilor realizate de handba- 
liști sau handbaliste, cum se desfășoară o zi de muncă din viața muncito
rului Valeriu Bularca, campion mondial, precum și glodurile și năzuințele 
sportivilor noștri fruntași. Viața de familie constituie pentru iubitorii spor
tului un domeniu din care, de asemenea, doresc să afle multe lucruri : „Ce 
fac copiii soților Grecescu ?“... „Cum învață băiatul lui Macri ?“... Am fost 
nu o dată întrebați ce studiază campionul olimpic de tir Ion Dumitrescu, 
care sint preferințele culturale ale lui Leon Rotman... Tocmai această varie
tate de întrebări subliniază interesul deosebit a sute și sute de mii 
de oameni care, în zilele noastre, nu sint simpli spectatori ai întrecerilor 
sportive ci adevărați pasionați ai sportului, oameni care trăiesc intens 
alături de sportivi bucuria victoriei sau amărăciunea infringerii.

Multe vor să cunoască din pregătirea sportivilor noștri fruntași din 
viața și preocupările lor, și cei care abia acum fac primii pași pe drumul 
măiestriei sportive. Ei vor să învețe din experiența celor care, in nenu- 
mirate competiții internaționale, s-au dovedit a fi cei mai buni, care 4 
au in .palmaresul" lor performanțe de valoare, titluri sau recorduri euro- 4 
pene, olimpice sau mondiale. Pentru gimnasta dintr-o școală oarecare va X 
însemna desigur mult o discuție cu Sonia lovan sau Elena Leuștean r 
despre perseverentă, despre intensitatea antrenamentului in gimnastică Ț 
sau despre învingerea .tracului". 4

In dorința de a răspunde cit mai multor întrebări, de a răspindi larg I 
experiența muncii depuse ani și ani pe stadioane sau în sălile de sport r 
de către sportivii noștri fruntași, ziarul „SPORTUL POPULAR" va publi- X 
c.a săptăminal — slmbăta — la rubrica : „DE VORBA CU SPORTIVII" Ț 
reportaje, articole, interviuri etc. care să ajute la o și mai bună cunoaș- Ț 
tere a marilor 
vienței pe care
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noștri performeri, a metodelor lor de pregătire, a expe- 4 
au dobîndit-o, a gindurilor și năzuințelor lor. X

a 4-a inaugurăm această rubrică cu maestrul emerit al T 
Sirbu. 4

4

La startul etapei a 10-a, Suceava— 
Iași (174 km), situația era aceea pe 
care am consemnat-o in numărul de 
joi al ziarului nostru. Timpul frumos

ION COSMA

era puțin... întunecat de vîntul rece 
care sufla cu putere, în rafale. Dar, 
cum rafalele veneau din spate, toată 
lumea era mulțumită. După o oră s-au 
parcurs — cu ajutorul vîntului bine
înțeles — 48 km. La Fălticeni sprintul 
este cîștigat de danezul Bock. Conse
cințele ritmului în care se rulează se

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

Taieristul nostru
Ion Dumitrescu a cîștigat 

„Marele premiu 
ai orașului Brno“

In zilele de 16 și 17 septembrie s-a 
desfășurat in localitatea Brno din 
R. S. Cehoslovacă o mare competiție 
internațională de talere și skeet ‘a 
care au participat cei mai buni trăgă
tori cu arma de vînătoare din 11 țări 
(Anglia, Austria, R. P Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Danemarca, Franța, 
R.D.G., R.F.G., R. P. Polonă, R. P. 
Romină și Suedia).

La proba de talere — 200 t. — locul 
I și „Marele premiu al orașului Brno“ 
a fost cucerit de reprezentantul nostru 
ION DUMITRESCU, campion olimpic, 
cu 196 de talere doborite. El l-a învins 
in baraj de Marscheider (R.D.G.)

Același trofe- la proba de skeet a 
fost cișiigat de trăgătorul cehoslovac 
Safranek cu 145 de talere doborite lin 
150. Pe locuri de frunte s-au clasat 
țintașii romini. Albescu și Popovici 
care au ocupat locurile IV și V cu cite 
143 t.

Lui Ion Dumitrescu i-a mai revenit șl 
cupa FITASC (Federația internațională 
de tir cu arma de vînătoare) oferită 
trăgătorului cu cele mai multe serii de 
25 de talere Iov tie.



CHLEGERER yg^//z?jF.e

fi H C I MT VIII...
Cine a spus despre Gheorghe Șavilic 

că este curat argint viu nu a greșit cu ni
mic. Ai să-l găsești ba la sediul stației 
de amplificare din salul Ceavaș, comuna 
Cniceni, raionul Timișoara, ba undeva pe 
traseu reparind vreo defecțiune, ba pe 
la Sfat cu niște treburi. Iar în timpul 
liber, precis, pe terenul de sport.

E un om trecut de 30 de ani, un bun 
tată de familie. Cei mai buni martori 
ai ultimei afirmații pot fi cei trei copii 
ai săi.

Astă-vară cînd s-au făcut propuneri 
pentru școala de instructori sportivi care 
■ avut loc la Lipova, consiliul asociației 
sportive l-a propus pe ,,nca“ Gheorghe, 
cum îi xic cei mai tineri plini de res
pect, să urineze cursurile. El a protestat 
zieînd : „Parcă-a bălrîn de așa ceva. 
N-ar fi mai bine să meargă un tînăr ?“ 
I s-a răspuns : „Nici ghid ! Știm noi că 
▼ei face față“. Cînd au trecut cele trei 
săptămîni ale cursului, în care orele de 
teorie se împleteau în mod armonios cu 
cele de practică, printre cei citați ca cei 
mai buni elevi se afla și Ghcorgbe Șa- 
▼ilie. Cînd s-a reîntors în sat activitatea 
fotbalistică și cea de volei s a mai în
viorat. A început să se facă treabă bună 
și la popice.

...Și cînd soarele stă pe scăpătate, 
iar Gheorghe Șavilic merge din casă în 
casă vorbind cu oamenii, îl auzi pe 
cîte unul zieînd : „Uite deputatul nos
tru, e din nou în plină acțiune. Să ve
dem la ce muncă frumoasă ne-o chema 
să punem umărul? Să sădim pomi, să 
nivelăm șoseaua sau să ne reamenajăm 
terenul de sport?“ Și nimeni din cei la 
poarta cărora a bătut pe înserai Gheor- 
ghe Șavilie nu a spus nu. La fel, cu 
prilejul recentelor alegeri ale organelor 
locale ale U.C.F.S., cînd el a fost pro
pus în consiliul de conducere al asocia
ției sportive din Ceavaș, nimeni nu a 
spus nu. Asentimentul a fost unanim. 
„Avem încredere deplină în Gheorghe 
Șavilic. Va face treabă bună!”

Prin muncă patriotică
La recenta conferință de alegeri a 

organelor locale ale U.C.F.S., ce a 
avut loc în asociația sportivă din So
va ta, darea de seamă a relevat succe
sele obținute in anul în curs. Printre 
nițele s-a arătat că prin muncă patri
otică a fost construită o arenă modernă 
de popice. De asemenea, s-a reamena- 
jat baza sportivă. In prezent, lucrările 
Ia noul club al asociației se află în- 
tr-un stadiu înaintat. Aci vor avea 
loc in timpul iernii antrenamentele 
membrilor asociației. Cei peste 850 
de membri U.C.I'.S practică următoa
rele discipline sportive : atletism, tenis 
de masă, popice, volei, fotbal, lupte, 
haltere, handbal, șah și schi.

...Șl FETELE VOR SĂ FftCĂ SPORT!
— Pe marginea conferinței asociației sportive Recolta Jimbolia •—

feritelor echipe sportive feminine dar 
nu am insistat asupra acestui lucru. 
De aceea, propun cu acest prilej, ca 
pe lingă alcătuirea unei echipe femi
nine de handbal să angrenăm și în 
alte discipline sportive fetele din gos
podăria noastră. In acest fel vom 
reuși să ne petrecem timpul liber in 
mod plăcut, în mod util. Nu cred că 
dacă vom ieși pe terenul de sport să 
nu vie alături de noi și celelalte tine
re. Ne vom întrece brigăzi cu brigăzi 
sau vom chema să se întreacă cu noi 
fetele de la alte gospodării agricole 
colective".

In cuvintul său, tov. Pavel Gheor
ghiu, președintele consiliului regional 
UtC.F.S. Banat, a arătat că noul con
siliu al asociației sportive va trebui 
să acorde o atenție sporită activizării 
a cit mai multi membri ai asociației 
sportive. Competițiile de mase, calen
darul sportiv al regiunii și al raionului, 
diferitele întreceri pe plan local cu prile
jul zilelor festive vor trebui să constituie 
un ghid în activitatea asociației spor
tive. In cadrul acestor preocupări pro
blema atragerii elementului feminin 
trebuie să constituie o temă majoră 
care trebuie să fie mereu in fața con
ducătorilor activității sportive din 
G.A.C. „Miciurin* din Jimbolia.

OHO BENKO

Cind tovarășul care a condus ședin
ța de alegeri a noilor organe ale aso
ciației sportive Recolta din Jimbolia, 
a întrebat cine dorește să se înscrie 
la cuvint, a fost o clipă de tăcere. Dis
cuțiile porneau greu, deși erau multe 
de spus. După citirea dării de seamă, 
in care s-au trecut in revistă succesele 
pe care le-au înregistrat colectiviștii 
din Jimbolia in domeniul sportiv, ai 
rămas cu impresia că totuși se putea 
realiza cu mult mai mult. Cei 891 de 
membri, toți cu cotizația la zi, au par
ticipat in timpul anului la diferite 
competiții sportive de mase. In mod 
continuu, au fost angrenați aproape 
J50 de membri in diferite activități 
iar temporar alte citeva sute. Cea mai 
rodnică activitate a avut-o secția de 
fotbal, care a participat cu echipa 
de seniori în campionatul regional. 
Echipa de juniori a luat parte la în
trecerile campionatului raional unde 
s-a clasat pe locul II. Creșterea și pro
movarea tinerelor elemente a consti
tuit o preocupare permanentă. Ea s-a 
făcut prin selecționarea unui număr 
de 40 de copii. Din păcate, așa cum a 
reieșit din discuțiile numeroșilor par- 
ticipanți, intreaga grijă a consiliului 
asociației sportive a fost îndreptată, 
mai ales, către secția de fotbal. De 
aceea, celelalte secții nu au putut să-și 
desfășoare activitatea în totalitatea 
forțelor lor, mulțumindu-se cu rezul- 

' tate mai modeste. Secția de volei, care 
a fost transferată in cursul lunii apri- 

| lie de la asociația sportivă Zorile, a 
I participat in cadrul campionatului re- j 

gional de volei masculin și a obținut | 
locul VI in clasament. Secțiile de po
pice, șah, tenis de masă și atletism j 
au avut o activitate mai puțin bogată 
și s-au încadrat in calendarul sportiv 
raional și local intr-o măsură ce poate I 
fi calificată doar cu „suficient".

Gheorghe Iorgheoaia, secretarul or- J 
ganizației U.T.M. pe gospodărie, a ri- ■ 
dicat o problemă pe care o considerăm 
de o mare importanță pentru viitoarea 
dezvoltare a activității sportive din 
această gospodărie agricolă colectivă. 
Deși sint peste 200 de colectiviste ti
nere, dintre cei aproape 900 de mem- 

• bri ai asociației sportive, activitatea 
lor sportivă este foarte redusă. In 
toate competițiile de mase din acest 
an numărul fetelor mobilizate în între- 

r ceri a fost foarte mic, cu mult sub 
posibilități.

Maria Costin, membră a brigăzii nr. 
2, a susținut cele spuse de secretarul 
organizației U.T.M. „Munca sportivă 
cu tinerele noastre lasă încă foarte 
mult de dorit. Principala vină in a- 
ceastă direcție o are fostul consiliu al 
asociației sportive cit și noi fetele din 
gospodărie. Este adevărat că am pro
pus de mai multe ori înființarea di

Primele succese după alegerea 
noului consiliu

Ea asociația sportivă Cauciucul 
Quadrat alegerea noului consiliu s-a 
făcut la sfîrșitul lunii august. In zile
le care au trecut de atunci s-a pornit 
la muncă, cu elanul și entuziasmul 
specific unor oameni dornici să realizeze 
cit mai midt. O vizită la fabrica Cau
ciucul Quadrat ne-a prilejuit constatări 
îmbucurătoare. Primele roade au și 
început să se arate.

— „Să vedeți mai intii, ne-a spus 
tov. Octavian Niculescu secretarul aso
ciației, noile săli pe care le amenajăm 
pentru desfășurarea în cele mai bune 
condițitini a activității șahiștilor și 
jucătorilor de tenis de masă". Intr-a
devăr, cele două săli amenajate în ime
diata apropiere a fabricii sint o cheză
șie a dezvoltării activității acestor 
secții sportive care pînă la alegeri 

I erau lăsate pe plan secundar. Comu- 
j nistul Ion Mirică a ridicat însă în adu- 
I narea generală nu numai problema șa
hului și a tenisului de masă. El a 
propus noului consiliu înființarea unor 
secții de volei, handbal, turism, atle
tism etc. care să cuprindă cit mai 
mulți din cei peste 300 de membri 

Tovarășul Victor Gavrilescu din noul consiliu al asociației sportive stînd de 
vorbă cu un grup de sportivi despre antrenamentele pe care le vor avea în 
aceste zile

Foto: T. Roibu LA S. M. T- Vameș

ai asociației. In prezent o parte dl 
propunerile comunistului Ion Miric 
au și devenit fapte.

Primele excursii organizate de seeț 
de turism s-au bucurat de succes. L 
munte și pe litoral au plecat nuinero 
membri ai asociației. Secțiile c 
volei și handbal au fost organizate i; 
primii ei membri lucrează în prezei 
cu entuziasm, alături de alți sporii 
ai asociației la terminarea amenajai 
terenurilor de handbal și volei pe ca 
își vor desfășura activitatea..

Un alt succes ce a urmat eugeril 
a fost extinderea gimnasticii în pr 
ducție și la secția „orzari", ca urma 
a discuțiilor purtate pe marginea dă 
de seamă de către utemista Mai 
Ganciu, muncitoare la secția de ar 
cole buretoase. De'spre alte succt 
ne-au vorbit tehnicianul Ion Pet< 
antrenorul echipei de fotbal F. Hris 
mecanicul Victor Gavrilescti și rtfi 
alții. Fără îndoială, succesele dețini 
de noul consiliu al' asociației nu 
vor opri aici.

AUREL CRIȘAX 
corespond'

Pe meleagurile Sucevei
Și pe meleagurile Sucevei, in a- 

ceste zile se vorbește mai mult ca 
oriei nd despre sport. Au loc alegerile 
organelor locale ale U.C.F.S. Prilej 
<le analiză a muncii desfășurate pînă 
acum , de a evidenția rezultatele 
bune obținute și pe cei ce le-au rea
lizat, de a arăta și lipsurile care au 
existat. In cinstea alegerilor la sate 
și in orașe se desfășoară întreceri 
sportive, programe culturale. Așa 
»-a intimplat la „Avîntul", asociația 
sportivă a muncitorilor forestieri 
din Fălticeni, la „Forestierul" comuna 
Falcău, raionul Rădăuți, la ,,Victoria" 
Dorohoi și in multe alte locuri.

In săli, îmbrăcate in haină de 
sărbătoare, au vorbit despre sport, 
despre activitatea lor depusă in acea
stă direcție, tineri și virstnici. La 
Falcău, printre alții a luat cuvintul 
și muncitorul forestier Ion Nistor. 
In cei 60 de ani de viață, sub lovi
turile de secure, i s-au înclinat în 
față mulți copaci. Dar azi cind prin 
aceste locuri a apărut fierăstrăul 
electric, in afară de muncă omul face 
și sport. Pe vremea burgheziei Ion 
Nistor nici nu știa cum arată o 
minge adevărată. Azi sint condiții 
minunate pentru sport. Tot să te în- 
treci in orele libere. Sportul te fac® 
«nar tmăr, a spus el.

... „Pobeda" consiliului regional 
U.C.F.S. Suceava s-a așternut din 
nou la drum. De sub roțile ei as
faltul șoselei fuge cu „60“ Ia oră. 
Trecem prin satele și orașele ra
ionului GuraHumorului, unde în acea 
după-amiază aveau loc alte șl alte 
adunări ale asociațiilor sportive.

BANDA ALBA DE LA FILEU ȘI O 
ORCHESTRA POPULARA

Liteni. Satul aflat la 15 km de 
Suceava. Acolo unde de curînd ță
ranii muncitori și-au unit pămintu- 
rile într-o tinără gospodărie agricolă 
colectivă. Din păcate n-am putut 
asista la adunare. Dar sîntem siguri 
că despre sport s-a vorbit de

stul de mult în seara aceea. O de
monstra masa nouă de tenis de 
masă, instalată la căminul cultural, 
terenul de fotbal din mijlocul sa
tului șl cel de volei. Plasa cu bandă 
albă își aștepta sportivii care tre
buiau să vină spre asfințit de ne o- 
goare.

Am fost apoi la Salina Cacica. La 
ieșirea din schimb peste 100 de mem
bri ai asociației sportive Minerul și 
cițiva invitați timp de citeva ore au 
ascultat darea de seamă a consiliu
lui asociației sportive, au purtat 
discuții, au venit cu propuneri pen

tru ca sportul să se desfășoare în 
viitor intr-un mod și mai organizat, 
ca popicari a să fie terminată crt 
mai curînd și... multe altele. Apoi, 
au ales noul consiliu de conducere 
și ca președinte pe harnicul munci
tor de la secția producție, comunistul 
H. Dragoș.

... Din nou la drum. La căminul 
cultural al comunei Pîrtești, orche- 
utra de muzmă populară „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava susținea 
un frumos program. A doua zi avea 
loc adunarea generală. Pînă atunci, 
în sală răsunau cîntecele Și dansurile 
noastre populare. N-am putut să le 
ascultăm, fiindcă la Solea ne aștepta 
adunarea sportivilor din întregul 
orășel.

SUCCESE SI GINDURI DE VIITOR 
I 

Spațioasa sală de festivități a 
Sfatului popular s-a dovedit nein- 
căpătoare în după amiaza acelei zile 
de septembrie. Asociația sportivă 
Victoria Solea se numără printre 
fruntașe în raionul Gura Humorului. 
Consiliul asociației sportive a reușit 
să organizeze activitatea sportivă in
cit să fie angrenați în aceasta tot 
mai mulți tineri. Și intr-adevăr a 
reușit. Datorită succeselor, sportivii 
de la Victoria Solea sint cunoscuți 
in tot raionul.

Rezultatele obținute sint mîndria 

fiecăruia din cei 255 de membri 
U.C.F.S. care activează in șapte sec
ții pe ramură de sport. Echipele de 
fotbal și voiei au ocupat primul loc 
pe raion. La concursul cultural-spor- 
tiv fotbaliștii s-au clasat pe locul 
doi și au fost premiali cu echipa
ment sportiv. Și în „Cupa Agricul
turii" au obținut rezultate frumoase 
sportivii d« aici. Campionatele lor 
pe asociație la tenis -le masă, volei, 
șah s-au bucurat de mare atenție.

Problemele principale spre care a- 
dunarea și-a îndreptat atenția au 
fost : legitimarea tuturor sportivilor 
(pînă acum sint doar fotbaliștii și 
cițiva șahiști), ridicarea măiestriei 
sportive, care să ducă la rezultate 
tot mai bune și după cum sublinia in 
cuvintul său tînăra Aurelia Florea. 
sportul feminin, care a rămas în 
urmă să facă pași pe măsura posi
bilităților existente. Adunarea a du
rat pînă spre seară. Propune
rile făcute cit și faptul că în noul 
consiliu au fost aleși oameni bine 
pregătiți ca N. Constantinescu, I. Ha- 
lițeg, sau profesoara de educație fi
zică Magdalena Zamfirescu, vor duce 
cu siguranță Ia rezultate tot mai 
bune.

★

A mai trecut o zi. Pe șoseaua acum 
luminată de faruri mașina se în
dreaptă spre centrul regiunii : Su
ceava. Miine din nou pregătiri și 
după-amiază alte adunări vor avea 
loc. Se aleg noile organe locale ale
U.C.F.S...

CONSTANTIN ALEXE

angajamentele devin fap
Cu citva timp în urmă s-au d 

șurat alegerile organelor locale 
U.C.I'.S. îti asociația sportivă Re, 
S.M.T. Vameș. Dovedind o ini 
preocupare, pentru angrenarea în 
tivitatea sportivă a unui număr 
mai mare de tineri și tinere, p< 
mărirea numărului de membri U.C. 
asociația sportivă S.M.T. Vamc 
făcut progrese simțitoare intr-un 
interval de timp. Semnificativ 
faptul că numărul membrilor U.C 
care, înainte de alegeri era de 
a ajuns ca numai după două s 
mini să crească la 170, toți me 
U.C.F.S. fiind cu cotizația 1 
Aceasta a tăcut ca și baza mati 
a asociației să devină mai plitei

Asociația sportivă dispune de 
pament și materiale sportive nec 
practicării unor discipline sportiv' 
volei, fotbal, popice, șah și teni 
masă. Prin muncă voluntară I 
tractoriști și mecanizatori au cont 
la amenajarea unei noi popicăi 
la reamenajarea terenului de f 
Secțiile asociației sportive par 
la campionatul regional de voi 
fotbal și in campionatul raion 
tenis de masă, șah și popice, 
sint angrenați toți membrii U.<

Rezultatele pe care le obține 
ciația sportivă Recolta S.M.T. \ 
din regiunea Galați se datoresc r 
pline de însuflețire a noului cc 
al asociației sportive, al cărui 
dinte este tovarășul Marin Ang 
și sprijinului acordat de către 
torid stațiunii, inginerul agi 
Vasile Stana.

GH. ClORANU-cor



șî sportul—aliați credincioși ai omului '
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fizică 
dese- 
decît 
mo-

Medicul găsește în educație 
și sport un aliat prețios care, 
ori, il ajută mai mult chiar 
alte mijloace ale terapeuticei 
derne.

Faptul nu trebuie să mire. Aceasta, 
deoarece, în temă generală, orice for- 
tifîere a corpului înseamnă implicit 
o întărire a resurselor lui de apă
rare. Nu o dată exercițiile fizice au 
ajutat pe oameni să-și recapete pu
terea de muncă după maladii grave. 
Nu o dată minunata îndeletnicire a 
sportului a lost cu adevărat .salva
toare. U ‘A

★
de Prof. dr. EMIL C. CRĂCIUN

★

- ■ '■ a

In amintirea mea 
persistă convingă
toare multe situa
ții de -acest... feL • 

.Am . cunoscut i un 
tînăf inginer spe

cialist intr-o . ra
mură, foarte dificilă 

a hidrologiei: captarea apelor mine
rale. Eu lucram ca medic de labo
rator într-o stațiune din ‘Oltenia unde 
erau îngrijite diferite maladii precum 
reumatismul, diabetul, boli de piele 
și de ochi, boli ginecologice, astenia 
etc Este ușor de închipuit ce im
portanță aveau în aceste condiții cap
tările corecte de ape minerale. Tî- 
năruț inginer obținea rezultate exce- 
lerrfev. De dimineață și pînă noaptea 
tîrziu era pe șantier. Urca și cobora 
nenumărate uealuri înarmat cu trusa 
lui de lucru, iar seara redacta toate 
situațiile și toate îndrumările pentru 
întreaga sa echipă. Cunoscîndu-1 am 
aflat un lucru surprinzător. în co
pilărie suferise de o boală grea, po
liomielită. și rămăsese ‘ cu un defect. 
Avea o jumătate de corp mai puțin 
dezvoltată decît cealaltă. Irnprietenin- 
du-ne l-am întrebat cum de poate 
îndeplini un serviciu atît de exigent 
ca efort fizic. Mi-a răspuns că in 
fiecare dimineață tace cel puțin o 
oră de gimnastică medicală. așa 
cum i-a prescris-o medicul atunci 
cind s-a vindecat de poliomielită. De 
asemenea, pe cît posibil, practică ca
notajul, înotul, alpinismul și jocuri 
de indemînare cu mingea. Putea tace 
mai greu față efortului tizic susținut 
ori de cite ori împrejurările l-au silit 
să întrerupă regimul său de educație 
fizică și sport. Acest specialist a 
știut să rezolve probleme științifice 
grele pentru că a reușit să dezlege 
cea mai grea problemă ce i se poaie 
pune unui adolescent : AGEEA DE 
A URMA FĂRĂ EZITARE Șl FĂRĂ 
ABATERE UN PROGRAM PERMA
NENT DE CĂLIRE A SĂNĂTĂȚII 
SALE PRIN PRACTICAREA EXER- 
CHTILQR FIZICE ȘI A SPORTULUI. 

îrrjT adtic aminte de o laborantă 
caiy t^P'însușîse cu .... ..... ....
îndeminare procedee grele de labo
rator. Suferise în copilărie de o tu
berculoză a coloanei vertebrale Prin 
sforțările sale, fără nici o teamă de 
durere, a reușit, să învingă înțepe
neala articulațiilor care ar fi .împie
dicat-o să îndeplinească tehnici mi
nuțioase și fine la aparatura de spe
cialitate. Insă permanent își făcea 
un program, repetat de mai multe 
ori pe zi, de mișcări care o readu- 

muncă. lată 
din multele

cca mai mare

ori pe zi, de mișcări 
seseră la randament în 
numai două exemple 
care s-ar putea da.

în acest an a avut
greș medical pe marginea minunate
lor rezultate obținute prin sport și

loc un eon

SPORTURI NAUTICE]

educație fizică la indivizi suferind 
de defecte grave. Defectologia mo
dernă este astăzi puternic sprijinită 
în marile sale realizări practice de 
educația fizică și de sport.

Așa-zisa „cură de teren" a de
venit un auxiliar esențial în trata
mentul cardiopatiilor cronice. Pe a- 
ceaștă cale pacienții își recapătă o 
capacitate mărită a respirației. Ei 
devifr astfel susceptibili de operație 
în bune condiții. Iar alteori, chiar 
fără., operație,„își recopăt.ă, o putere 
de muncă aproape normală. Se aso
ciază în mod progresiv, strict dozat 
de' la caz 'la caz, exerciții fizice și 
spori, care, permit „inimei și pulmo- 
rjilor să recupereze funcții esențiale 
pentru o viață cît mai activă.

DAR, MARELE PRIETEN AL SĂ
NĂTĂȚII, SPORTUL, POATE SĂ-I 
DEVINĂ DUȘMAN DACĂ NU SE 
URMEAZĂ UN PROGRAM RATIO
NAL DE ANTRENAMENT ȘI PRE
GĂTIRE SI MAI ALES. DACĂ DIN 
CAUZA UNOR INTERESE MESCHI
NE, CORPUL OMENESC ESTE SU
PUS UNOR EFORTURI CE DEPĂ
ȘESC PUTERILE .SALE. în 1920. 
ca bursier al Spitalelor, am frecven
tat un curs de diagnostic cardiolo
gie al profesorului Rehfisch pentru 
a deveni patologistul clinicii medi
cale de la., filantropia. Urmam un 
învățămînt semi-teoretic și semi- 
practic. Aveam de examinat bolnavi 
la ambulator. îmi amintesc și acum 
un caz care a rămas din îericire o 
excepție. Parcă văd intrînd in sală 
o femeie tînără, . neobișnuit de obo
sită, gifiind 
mul scaun 
mîinile sub 
și cînd ar 
ferință ce 
pioană de 
așa-zis „co 
să aibă o inimă 
dilatată. Devenise 
chiar de eforturi

greu, așezîndu-se pe pri- 
și ținîndu-și amîndouă 

i coastele din stînga, ca 
fi vrut să ușereze o su- 

era maximă. Era o cam- 
j. Suferea de un 
sportiv". Ajunsese 
enormă, mărită și 
aproape incapabilă 
obișnuite, precum 

urcarea unui etaj. 
Fusese ani la rînd 
vedeta unei echi
pe de profesioniști 
unde căpăta premii 
pe lingă salariu, 
dar unde nu exista 
nici un fel de con
trol medical.

Și astăzi, în ță
rile stăpînite de ca- 
profesionismului șipîtal, unde racila ,

goana după îmbogățire a managerilor 
'sportului transformă oamenii într-o 
simplă marfă, asemenea cazuri sînt 
frecvente în rîndurile cicliștilor, bo
xerilor și altor sportivi supuși ia 
eforturi supraomenești, lipsite de orice 
control medical.

Explicația succeselor și dezastrelor 
care pot fi obținute prin educație fi
zică și sport stă în adaptarea or
ganismului 1 nostru la condițiile de 
viață oferite de ambianță. învățătura 
lui I. P. Pavlov a pus în lumină

BOGATĂ PARTICIPARE IN FINALELE 
CAMPIONATELOR DE CANOTAJ ACADEMIC

Rezultatele eliminatoriilor de ieri —
1. C.C.A. (KUrecska, Kiss, Abi-ay, Ve- 
reș) 7:11,0 ; 2.' Dinâmo II ; 3 Voința 
Arad.'

Ciștigătorii. seriilor .se califică di
rect pentru finală., Celelalte echipaje 
vor concura azi , dimineață (primul 
start la ora 9) în recalificări. Azi 
după amiază, cu „începere de la ora 

. 16, se dispută finalele probelor femi-

Peste 300 de sportivi din- . cinci 
>rașe ale țării (București, Timișoara', 
Arad, Satu Mare, Cluj) se întrec, în 
iceste zile, în cadrul finalelor cam
pionatului republican, de . canotaj 
icademic, caro se • dispută pe lacul 
- nagov. Marele număr , de concurenți 
lin probele mascu.li.ne a făcut rece- 
:ară disputarea unor serii elimina- __ ___  ______ _____ ___
orii la simplu, .dublu, visle și 41 nine. Cu. mult interes este așteptată 
•ame. Iată rezultatele curselor de ;n special proba de 8,-ț-1, în care 
'ineri dimineața :

Simplu. Seria I 1. Ferenczi 
C.C.A.) 8:15.0 ; 2. Mihoc (U.C.F.S. 
trad) ; 3. Ciocoiu (Flacăra roșie Buc.) 
eria a Il-a: 1.. Aposteanu (Rapid Buc) 
:29,0 : 2. Mărcuță (FI. roșie Buc.). 
. Dublu visle. Seria 1:1. Știința 

luc. (Bilț, Ciomîrtan) 7:41,0 ; 2. Me
atul Buc. ; 3. FI. roșie Buc. ; 4. Fla- 
aura roșie Tim. ; 5. Meteor Satu 
lare. Seria a Il-a: 1. C.C.A. (Covaci, 
iondar) 7:45.0 ; 2. Voința Arad ; 3. 
i.C.A. II ; 4. Banatul Timișoara ; 5. 
l.S.M. Cluj.

4 -F 1 rame: Seria I : 1. Dinamo 
Petrov, S. Petrov, Husarenco, Iva- 

ov) 7:13,0; 2. Știința Buc.; 3. Unio 
atu Mare; 4. Rapid Buc. Seria a Il-a:

lupta pentru tricourile de campion 
se va da între echipajele cluburilor 
Metalul și Flacăra roșie București, 
in ale căror formații figurează nu
meroase vislașe din lotul reprezen
tativ. Și celelalte probe insă (dublu. 
4 1 rame și visle, simplu) promit
dispute interesante. La băieți, cele 
mai multe șanse le au sportivii de 
la C.C.A. și Dinamo care sint de 
forțe apropiate in special la 4 -ț-1 și 
la 8 -J- 1. Finalele la probele de bă
ieți vor avea loc duminică dimi
neața, de la ora 9.

Cu aceste campionate, activitatea 
competițională oficială pe acest an 
se încheie.

faptul esențial că sistemul nervos 
central este cel care conduce această 
întreagă și neîntreruptă adaptare. O 
contfuce în sens bun, binefăcător sau 
în sens invers Totul stă în modul 
nostru de a folosi judicios darurile 
și posibilitățile naturii. Exemplul cel 
mai convingător ni-1 oferă copilul 
care se dezvoltă normal. El trece pe 
nesimțite la mișcări tot mai grele, 
mai complexe, însă adaptarea aceasta 
minunată „a copilăriei scade pe mă
sură ce puterea de adaptare a sis
temului nervos, a inimei, a pulmo- 
nilor și întregului organism avan
sează de la copilărie, prin adolescență, 
la maturitate Puterea de adaptare 
nu interesează doar sistemul nervos 
și aparatul locomotor, așa cum s-ar 
crede la prima vedere. Apar interac
țiuni complexe, ca metabolismul, a- 
dică mobilizarea corespunzătoare a 
proceselor .de nutriție. Intervin însă 
nu numai, glandele 
glandele legate de 
minare a deșeurilor 
(Ieri. Toate acestea 
de sistemul nervos
temui nervos vegetativ, prin sistemul 
glandelor cu secreție internă și sînt 
efectuate prin intermediul așa-zișilor 
mediatori chimici. Corpul nostru as
cultă de incita
țiile pornite de la 
creier. Mușchii noș
tri execută ceea ce 
Ii se cere de către 
voința noastră.. In-, 
tregul mecanism 
atît de precis al 
alimentării unei 
mașini mai perfecte 
decît oricare alta, arată cît de adine 
este întipărit de natură în organismul 
nostru acest sistem de adaptare la 
ambianță, ambianță normală sau a- 
normală, după împrejurări. DACA 
CONTROLUL VOINȚEI ESTE RA
ȚIONAL, REZULTATELE SÎNT EX
CELENTE, AȘA CUM NI LE ARATA 
NENUMĂRATE EXEMPLE DE SĂ
NĂTATE MENȚINUTĂ PRIN SPORT 
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ. BA CHIAR 
NOI PUȚEM CORECTA UNELE 
BOLI Șl URMĂRILE LOR TOCMAI 
PRIN ACEASTA REEDUCARE ȘTI
INȚIFICA.

Medicina modernă, axată în țările 
socialiste pe profilaxie, pe prevenirea 
bolilor, înțelege să recurgă la cel 
mai puternic aliat al său, care este 
tocmai întărirea organismului nostru, 
dezvoltîndu-i randamentul neuromus
cular optim.

mobilizarea corespunzătoare
Intervin 

digestiei dar și 
resorbție și eli- 
rezultate din ar- 
sînt comandate 

central prin sis-
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Viorel Păunescu (C.C.A.) este unul din tinerii noștri jucători care s-au remarcat 
în ultima vreme. II veți vedea mîine cu prilejul jocului pe care militarii îl 

susțin în compania Științei, București 
l'oto : A. Vasiliu
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Jocuri interesante in Capitală
nește tînăra formație Rapid.

Mîine dimineață, pe terenul Progre
sul, se va desfășura o partidă intere
santă între formațiile feminine Șliinia 
București și C.S.Ș. Banatul Timișoara. 
Jocul are loc la ora 11. avînd în des
chidere (ora ]0) meciul dintre Progre
sul și S.S.E. Petroșani. Tot în Bucu
rești se va mai disputa un meci din 
cadrul seriei a 11-a a campionatului 
masculin de handbal în 7: I.T.B.—Voin
ța Sibiu. Intîlnirea va avea loc pe te
renul I.T.B.. începînd de la ora 17. 
(Citiți 1 a rubrica „La sfîrșit de sfiptă- 
inînă“, programul jocurilor din țară).

Etapa (le mîine a campionatelor re
publicane de handbal programează o 
seric de întîlniri echilibrate, dintre care 
se detașează. în primul rînd. un nou 
cuplaj al formațiilor masculine bucu
ros lene. Cu acest prilej vom putea a- 
sista la un meci rare se anunță foarte 
frumos: C.C.A.—ȘHinfa. Ambele forma
ții practică un 
los și eficace, 
ni re dinamică, 
mîine seară pe 
d romului Dinamo. începînd de la ora 
20.15. In deschidere (de la ora 10) 
un joc în cadrul căruia redutabila echi
pă a dinamoviștilor bucureșteni înlîl-

handbal rapid, spectacu- 
ceea ce promite o întîl- 

Partida va avea loc 
terenul din incinta vclo- 

începînd

★ -

DOUA VICTORII ROMINEȘTI
IN MECIURILE INTERNAȚIONALE DE JOI

șase 
tor-

for-

Joi după amiază, pe terenul de la 
stadionul Progresul au evoluat 
echipe de volei, dintre care trei 
mâții străine.

In prima partidă s-au întîlnit
mafiile feminine Progresul București 
și Gedania Gdansk. Prezentîndu-se mai 
bine pregătită și cu un atac mai e- 
ficace, Gedania a ciștigat partida cu 
3-1 (15-9, 15-8, 7-15, 15-7). A evoluat

a 
a 

la 
II

in-

Angajamente uitate
Acum cîțiva ani exista la Reșița o 

secție și un centru pentru învățarea 
tenisului, unde activau vreo 40 de 
copii, fii și fiice ale muncitorilor. 
Unii dintre acești tineri ca Laurențiu 
Werlein, Kirață Zena, Cornelia Giurgiu 
s-au dovedit elemei i talentate, în 
care se puneau speranțe. Activitatea, 
tenisului la Reșița se desfășura pe 
terenurile situate la Poiana Golului, 
apoi pe cele de la stadionul Valea 
Domanului. După înființarea Clubului 
SpOrfiv Muncitoresc, unele secții pe 
ramura de .sport, printre care și cea 
de tenis, au trecut dela fosta asociație 
sportivă Metalul la actualul club.

Așadar secție. de tenis există, în 
schimb nu mai există terenurile pe 
care își desfășurau activitatea pasi- 
onații sportului cu racheta. De ce? 
Pentru că, tovarășii din „conducerea 
C.S.M. Reșița au hotărît transformarea

și afectarea terenurilor de tenis pentru 
jocul de handbal în 7. De altfel pe 
acest nou teren iac antrenamente cele 
4 echipe de handbal și au avut loc și 
meciurile de baraj pentru calificarea 
iu categoria A. Fără îndoială că este 
bine cînd se creează condiții pentru 
răspîndirea handbalului care ne-ă adus 
numeroase : succese. Totuși nu trebuie 
neglijată nici dezvoltarea altor spor
turi, printre care și tenisul.

Cu ocazia. înființării C.S.M., tova
rășii din conducerea clubului și-au luat 
angajamentul ca în cel mai scurt timp 
să fie amenajate două terenuri de te
nis lingă Sala Șporturilpr. Pînă in pre
zent însă nu s-a întreprins nimic în 
această direcție și nici nu se întrevede 
ceva. Ce părere au tovarășii vizați și 
cînd cred ei că și ten-.imanii din Re
șița „vor putea să practice sportul fa
vorit ?

I. PLAVIȚIU — corespondent
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BRAȘOV 22 (prin telefon). — Joi 
început în localitate a 5-a ediție aa

importantei competiții interne de te
nis de cîmp „Cupa Carpaților". Con
cursul organizat de comisia regională 
de specialitate se bucură de o parti
cipare numeroasă, aproape 60 de frun
tași ai tenisului disputîndu-și întîie- 
tatea în patru probe: simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați și dublu 
mixt. La primele două probe se și 
cunosc semifinaliștii. La simplu băr
bați ei sînt : Bosch (6—0, 6—1 cu 
Dumitrescu, 6—4, 6—3 cu Mita). St. 
Georgescu (3—6, 7—5, 6—2 cu Ghi- 
drai și 5—7, 6—3, 6—3 cu D. Vizi-.

ru), Mănnureanu (6—1., 7—5 cu Po- 
povici, 6—3, 2—6, 8—6 cu Turdca- 
nu și„ 7—5, 7—5 cu Năstase), Eugen 
Cristea (10—8, 8—6 cu Dancea, 
6—0, 6—4 cu Slapciu), iar la simplu 
femei: Julieta Namian (6—2, 6—2 
cu Petiția Mann), Eleonora Roșianu 
(6—1, 11—9 cu Ecatcrina Pusztai), 
Hermina Brenner (6—0, 6—2 cu Ma
ria Komoroczi) și învingătoarca din 
partida Mariana Ciogolea — Cristina 
Doboșiu (la întrerupere 6—1, 5—7, 
1—2). întrecerile, care se desfășoară 
la baza sportivă Olimpia, se vor în
cheia duminică.

apoi echipa feminină (campioană 
R. P. Polone) Legia Varșovia. Ea 
primit replica voleibalistelor de 
Rapid București, clasate pe locul 
în campionatul nostru.

Feroviarele acționează bine la
ceputul meciului (in special cuplul Ana 
Mocanu-Domnica Costîc) și conduc cu
8- 0 in primul set. Polonezele in 
schimb, nu se comportă la înălțimea 
reputației lor, și multe mingi - din 
cauza unei greșite așezări pe teren 
— cad între jucătoare. Scorul devine
9- 3 pentru Rapid. Un timp de odihnă 
cerut la acest scor de antrenorul polo
nez Mazur, face ca aspectul partidei 
să se schimbe : inițiativa trece de par
tea campioanelor R.P. Polone care rea
lizează punct după punct, egalează la 
9 și cîștigă setul cu 15—10 ! In conti
nuare rapidistele joacă mai atent și 
reușesc să-și adjudece următoarele 
două seturi cu 15-4 și 15-11'. Dar din 
nou Legia se comportă mai bine în 
setul al patrulea pe care, cîștigindu-I 
cu 15—7, egalează situația : 2—2 la se
turi. Schimburi frumoase de mingi 
care au ținut pe spectatori cu atenția 
încordată, au caracterizat ultimul set. 
Elena fsac și Sonia Colceriu intervin 
cu succes in linia a doua, iar Alexan
drina Berezeanu rezolvă bine o serie 
de situații dificile la fileu., Setul re
vine feroviarelor cu 15—12, care ciș- 
tigă astfel întilnirea cu 3—2. Cele mai 
bune jucătoare de la Legia : Wanda 
Zarzitska, Danuta Kordaczik, Maria 
Golimoska, Tereza Sikorska.

A urmat apoi partida dintre selec
ționata de juniori a R. P. Romine și 
formația italiană Ciam Villa d Oro 
Modena. Tinerii noștri jucători, după 
ce au trecut de tracul debutului intr- 
un meci internațional in fața publicu
lui bucureștean, au jucat din ce in ce 
mai bine și au obținut o victorie clară, 
cu 3—0 (12, 5, 8). Au fost întrebuințați 
toți cei 12 jucători, adică : Ardelea, 
Rednic, Papugiu, Schreiber, Costinescu, 
Stoian, Barăscu, Aman. Nagv. Duțică. 
Lipan, Dobre. Ciam Villa d,Oro a fo
losit pe : Bortolamasi, Barone, Borsari, 
Iotti, Piccinini, Melotti, Pedn&st.'

0 Azi și miine, in sala Giulești are 
loc un turneu internațional feminin cu 
participarea formației poloneze Geda
nia Gdansk. Programul îl găsiți la 
rubrica noastră „La sfirșit de săptă- 
mînă“.

Ci GRUIA — coresp. reg.
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Marile performanțe se pregătesc în... bibliotecă

După Jocurile Balcanice de la Belgrad

Antrenamentele n-au început... „Tu- 
. narii" păstrează încă liniștea dimineții 

de toamnă. Drumul spre banca din 
marginea pădurii îl facem împreună 
pășind peste covorul ruginiu al frun
zelor. Soarele începe să biruie răcoa
rea. Păsări de tot felul salută snopii 
aurii cu ciripit melodios. E ora... amin
tirilor. Povestește Iosif Sîrbu...

,,Primul meu concurs internațional: 
Sofia 1946 ! N-am să uit niciodată e- 
moțiile prin care am trecut, Cind 
i-am văzut și pe operatorii cinemato
grafici, m-am pierdut cu totul. Cit 
despre rezultat (locul 5 cu 510 p la 
3x20 focuri) ce să mai vorbim ? O 
performanță destul de modestă..."

La Sofia, în ziua „debutului" inter
național, Iosif Sîrbu a înțeles că ta
lentul și pasiunea nu sint suficiente 
pentru „asaltul" încununat de succes, 
al „decarilor". Ne-o mărturisește cu 

> dezinvoltură dar nicidecum ca pe un 
fapt divers.

„De-atunci, am continuat cu mai 
multă intensitate antrenamentele dar 
tot atîtea ceasuri le petreceam in 
bibliotecă. Acolo am „descoperit" gre- 

» șelile, acolo am invățat, de fapt, cum 
se poate ajunge la performanțe ridi- 

■ cate".
Sâptămîni, luni șl luni de studiu 

neobosit. A venit apoi primul mare 
I succes. La Belgrad, Sîrbu cucerește 
[ în 1947 titlul balcanic. Deci, se poate 
i ajunge la performanțe și fără o pre- 
i gătire științifică, fără să mai răsfo- 
I iești zi de zi filele cărților ? Nicide

cum! Iosif Sîrbu a trăit intens bucuria 
acelui „391“ cu care și-a întrecut 
adversarii la poziția culcat dar n-a 
uitat că la celelalte poziții, rezultatele 
erau mult, mult prea slabe. Așadar, 
înapoi în... bibliotecă.

Problemele ce trebuiau rezolvate: 
Cum s-a ajuns la 391 și apoi la 395 p 
la poziția culcat ? De ce în loc de 
335 p reușea numai 365 p la poziția 
în picioare iar la „genunchi" numai 
335 în loc de 365-370 ?

„In mod instinctiv, pe baza expe
rienței și a pregătirii tehnice am rea
lizat la „culcat" o poziție destul de 
bună. In tir acest lucru are o impor
tanță deosebită. Dar, o asemenea po
ziție nu poți s-o... ghicești. Trebuie 
să înveți..."

Studiul atent, organizat, continuu 
al anatomiei și al mecanicii au ajutat 
pe Iosif Sîrbu să rezolve complicata 
problemă a dimensionării armei în 
funcție de particularitățile anatomice. 
Dar, acesta nu era decît începutul. 
Lumina ardea tot mai tîrziu în biblio
teca lui Iosif Sîrbu. Prin antrena
mente dar și din... biomecanica, el 
a putut să corecteze unele mișcări 
greșite în ceea ce privește intrarea 
în poziție. Tot din paginile cărților 
a înțeles mai bine că încordarea mus-

PESCARII DIN PERIPRAVA 
LA STARTUL PRIMELOR 

CONCURSURI DE CAIAC
Periprava — comună de pescari, 

în Delta Dunării... Intîlnești aici 
mulți tineri care iubesc sportul. Fi
rește, in comună se practică iTliul. 
tenisul de masă, voleiul etc. Con
cursurile de caiac intirziau 'nsă de 
multă vreme. Amatori erau destui 
— cine nu știe la Periprava să vîo- 
lească ? — dar lipsea inițiativa. In- 
tr-o zi a incenut însă amenajat ea 
bazei sportive și, in curind. tinerii 
pescari din comună au început pri
mele antrenamente. Dotată cu am
barcațiuni, noua secție de caiac din 
Periprava a programat Și un inte
resant concurs. Toate acestea, la ini
țiativa unui pasionat al acestui sport, 
tovarășul Ion Feciorii, și cu spriji
nul tehnic al sportivului fruntaș Feo
dor Danielov. care se ocupă cu multă 
dragoste de pregătirea tinerilor ca- 
iaciști. Cu citeva zile in urmă s-au 
desfășurat și primele întreceri. S-au 
evidențiat, prin dîrzenia cu care au 
concurat, tinerii pescari Nicolae 
L'sbv. Andrei Szmaznoy, Anton Vasi- 
l’cv, Petre Habanov și Dionisic Ca- 
linov.

ST A VRU TEODOROF-corespondent
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culară era aceea care dăuna stabili
tății, cerînd în același timp un mai 
mare consum de energie și un efort 
psihic în plus.

„Mi se întimpla adesea — continuă 
Iosif Sîrbu — a.ja cum se intimplă, 
de altfel, multor trăgători, să am 
mari diferențe de grupaj pe țintă și 
desigur, din această cauză, incon
stanță in rezultate. La început am fost 
tentat să dau „vina" pe materiale, 
pe condițiile atmosferice etc. Mai 
tîrziu m-am convins că precizia tirului 
se capătă numai pe baza unor cu
noștințe de ordin balistic și se fixează 
ca o deprindere la nivelul unui reflex 
de-a lungul anilor".

Timpul trece nespus de repede. Și 
mai sînt atîtea de spus!.,. Am ajuns 
la capitolul ANTRENAMENTE. Carac
terul științific al muncii de instruire 
își aduce importanta sa contribuție 
la realizarea performanțelor. Ușor de 
spus. Dar, atunci, cum trebuie făcut 
antrenamentul ? O serie de lucrări 
de specialitate printre care și cartea 
Iul Iurev plus cîteva încercări perso
nale și experiența proprie au dat an
trenamentelor lui Iosif Sirbu conți
nutul științific, tot așa cum studiul 
psihologiei a eliminat. treptat stările 
emoționale care fac incă multe... bu
clucuri atîtor sportivi.

Dar numai asemenea lucrări fac 
obiectul studiului unui sportiv fruntaș? 
în biblioteca lui Iosif Sîrbu găsim 
oare numai manuale de anatomie, 
mecanică, chimie sau psihologie ? Am 
putea desigur să-l surprindem în cea
surile de răgaz străduindu-se să 
rezolve probleme complicate de ba
listică dar nu o dată îl vom găsi 
aplecat deasupra unei lucrări bele
tristice pe care o citește cu pasiune. 
Cunoștința cu eroii lui Fadeev sau 
Soiohov, ai lui Thomas Mann, ai lui 
Sadoveanu sau Bogza a însemnat mai 
mult decît o lectură. Așa înveți mai 
mult să cunoști viața, dorești mai 
mult să devii și tu un om curajos, 
dîrz, să prețuiești bucuria victoriei dar 
să știi că pentru realizarea ei nu tre
buie să precupețești nimic. Muncind 
mai mult, învățînd mai mult, poți 
îndrăzni mai mult...

Pași „străini" tulbură liniștea. Po
ligonul Tunari are cîțiva oaspeți. Acum 
vor începe antrenamentele. Discuția 
cu Iosif Sîrbu nu poate fi terminată 
ci doar.... întreruptă. O vom continua 
altă dată, poate pe fotoliile din biblio 
teca, devenită pentru Iosif Sîrbu un 
al doilea... poligon, unde își pregătește 
cu sîrguințâ performanțele.

Cititorilor noștri vrem însă să le 
reamintim cîteva din rezultatele aces
tei munci asidui pe care maestrul 
emerit al sportului Iosif Sîrbu o des
fășoară pentru ridicarea măiestriei sale 
sportive. Sînt succesele obținute în 
numeroase întreceri, performanțe pre
gătite pe poligon dar și în... biblio
tecă. Iosif Sîrbu a adus țării noastre 
prima medalie olimpică de aur, a 
cucerit de aproape 50 de ori titlul de 
campion al țării, deține majoritatea 
recordurilor republicane ia probele de 
armă liberă și în „palmaresul" său 
figurează nenumărate victorii interna
ționale obținute pe poligoanele din 
Budapesta, Sofia, Varșovia, Kiev, To
rino, Belgrad, Praga, Copenhaga, Hel
sinki, Reims...

Să mai adresăm oare tinerilor spor
tivi îndemnul de a nu ocoli biblioteca?

DAN GIRLEȘTEANU

Turneul selecționatei Ulan Bator (R. P. Mongolă) 
in țara noastră

După un program de pregătire și 
antrenament efectuat in Capitală, 
baschetbaliștii selecționatei Ulan Ba
tor (R. P. Mongolă) au plecat in țară 
pentru a susține o serie de meciuri 
de verificare.

Oaspeții au jucat la Focșani cu 
selecționata locală pe care au invin- 
s-o cu 51—38 și apoi la Piatra Neamț, 
unde au întrecut reprezentativa ora
șului cu 103—68.

La Bacău, selecționata Ulan Bator
a terminat la egalitate (89-89) cu

Pentru a eincea oară, la tot atîtea 
ediții ale Jocurilor Balcanice, atletele 
noastre au obținut victoria finală. De 
data aceasta, cum am mai spus, fe
tele noastre au avut de înfruntat o 
concurență cu mult mai puternică decit 
în anii precedenți, căci echipele Bulga
riei și Iugoslaviei s-au prezentat acum 
ca formații omogene și foarte bine pre
gătite. Tocmai de aceea succesul de la 
Belgrad apare mai luminos. Si aceasta 
cu atît mai mult cu cît noi nici n-am 
putut prezenta formația de bază, incom- 
pletată — în ultimul moment — prin acci
dentarea cîtorva atlete. Dacă la sprint 
problema a fost ceva mai simplă, la pen
tatlon n-aveam pe a doua reprezentantă. 
Lipsa ei ar fi atîrnat serios în balanța 
punctajului. Dar pentatlonul nu este to
tuși 100 m ci... pentatlon ! în această 
situație s-a apelat la săritoarea în lun
gime Maria Pândele, care mai parti
cipase la pentatlon. Fără să ezite o clipă, 
deși nu era pregătită pentru această 
probă, Maria a concurat bine (4.201 P). 
a realizat rezultate mulțumitoare (11,04 
m ; 1,53 m ; 27,8 sec ; 11,8 sec; 5,72 m) 
și nu i-au lipsit decît 2 puncte pentru 
a urca pe podiumul premiantelor...

Flori-ca Grecescu a dorit din tot sufle
tul să cucerească prima victorie balca
nică pe 800 metri. înainte de start, la 
încălzire, o urmărea cu emoție pe aler- 
gătoarea Ciray din Turcia. îi era doar 
cea mai periculoasă adversară. ..Do data 
aceasta nu voi mai face greșeala de anul 
trecut și n-am să-i mai las ci inițiativa. 
Da ia plecare voi trece in frunte. Mi-am 
propus să acopăr primul tur in 63 de 
secunde. Cred că va fi decisiv pentru... 
finalul cursei !M $i intr-adevăr procedînd 
astfel Florica a obținut o victorie cate
gorică. un rezultat bun (2:08,7) care re
prezintă un nou record balcanic. Sintem 
convinși că pe o altă pistă performanța 
ar fi fost cu cîteva zecimi mai bună.

★

Calitatea pistei (a fost refăcută abia 
acum două luni) a influențat direct fie
care rezultat din concurs. Iolanda Balaș 
a avut și ea de suferit. Deși era dornică 
să realizeze un rezultat mare și în orice 
caz un nou record balcanic (1,84 m — 
1959), Iolanda n-a reușit, deoarece pur 
și simplu pista se ,,rupea" în momentul 
bătăii și a trebuit să se mulțumească 
doar cu 1,80 m. De altfel pista a dat mult 
de furcă fiecărui participant, în special 
la alergări și la sărituri. Din păcate nu 
există în atletism o tabelă de ,,corec- 
țiuni“ a rezultatelor în funcție de starea 
unei piste, căci dacă ar exista, atunci 
fiecare din rezultatele înregistrate la Bel
grad ar trebui ,,citite" cu cîteva zecimi 
sau secunde în minus la alergări și cu 
qentimetri în plus la sărituri.........Pînă
anul viitor, la Europene, pista va deveni 
bună, ne spunea Artur Takaci, vicepre
ședintele Federației iugoslave de atle
tism. Avem intenția să trimitem un spe
cialist la București să se consulte cu 
tehnicienii d-voastră «ut facem si noi o 
pistă de calitatea celei de pe «stadionul 
Republicii**.

★

Din echipa noastră masculină clasată 
pe locul doi s-au impus o serie de in
dividualități ; Vamoș. Bara ba ș, Porumb, 
Sorin loan și în mod special Eldd Kin
eses, una din revelațiile actualei ediții 
a J. B. Teoretic. Kineses nu avea șanse

de cîștig în fața unor sprinteri de va
loare, confirmați ea atare. Și totuși tî- 
nărul, nostru alergător a cîștigat de o 
manieră indiscutabilă, mai ales la 200 
m. El a dovedit și cu acest prilej că 
posedă calități remarcabile care, bine 
șlefuite printr-o pregătire minuțioasă si 
multilaterală, îi vor putea aduce în 
viitor nu numai satisfacția unor victorii, 
cît și cea a unor rezultate de o valoare 
deosebită. Păstrăm speranța că Elod 
Kineses va găsi în victoriile de la Bel
grad îndemnul de a se pregăti și mai 
conștiincios în vederea marilor întreceri 
ale sezonului atletic 1962. Și în fond, 
de ce nu s-ar gîndi și la recordurile (10,4 
și 21,3) lui Ion Moina ?

Vamoș ne-a adus satisfacția victoriei

Cornel Porumb a trecut cu ușurință

la 1.500 m, dar a ratat-o pe cea de la 
800 m. După cum ne spunea antrenorul 
Otto Szimicsek (Grecia). „Vamoș este cu 
o clasă mai bun decit toți alergătorii 
din Balcani. Tocmai de aceea se aștepta 
din partea lui să aibă mai multă iniția
tivă, și să nu se „închidă" în mijlocul 
celorlalți concurent!. Vamos a . nlătit** 
astfel — si nu e prima oară — tributul 
gratuit al lipsei sale de orientare tac
tică".

Sorin Ioan a confirmat recentul său 
succes de la Universiadă adjudecindu-și 
și titlul de campion balcanic la triplu. 
Este interesant de remarcat faptul că 
Sorin reintră după 5 ani în posesia tit
lului balcanic cucerit în 1956, pe același 
stadion din Belgrad. Cornel Porumb a 
redevenit și el campion balcanic (prima 
oară în 1959 la București). Accidentat 
după campionatele republicane (2,06) 
Porumb nu s-a mai antrenat dtev’a săp- 
tămîni și iată că a trecut din nou peste 
2 metri. Ce dovedește acest rezultat de
cît marile calități cu care este înzestrat. 
Dacă va ști să-și folosească cum tre
buie lunile de iarnă care vor veni, și 
se va antrena cu toată seriozitatea, sîn- 
tem convinși că în 1962 recordmanul nos
tru va fi în măsură să-și îmbunătățească 
serios rezultatele. Totul îi stă în puteri

CONCURSURI...
• CONSTANȚA. Pe stadionul 1 Mai 

din localitate s-au desfășurat întrece
rile competiției dotate cu „Cupa Mă
rii". Au participat reprezentativele re
giunilor : Brașov (230 p), Dobrogea 
(213 p), Bacău (196,5 p), Galați (161 
p), Iași (132 p), Ploiești (126,5 p), 
Mureș-Autonomă Maghiară (102 p), 
Oltenia (72 p). Concursul a fost foar
te bine organizat. Cîteva rezultate: 
BĂRBAȚI : 100 m : R. Zaharia (D) și 
N. Tothpall (M) 11,0 (în serii Zaharia 
10,9); 800 m: H. Schmidt (Br) 1:58,7; 
110 mg: I Carolca (Br) 15,2; 400m: 
Carolea 59,0; 3.000 m obst.: L. Bor- 
cescu (D) 9:51,2; înălțime: Al. Meri- 
că (I.) 1,85; prăjină: S. Blaga (B) 
3,90; greutate: C. Constantin (G) 
14,09; ciocan: V. Albu (D) 48,52; 
FEMEI: 100 m: E. Soos (M) 12,7; 
200 m: Soos 26,6; 400 m: S. Gîtă 
(G) 61,5; 800 m: V. Cosa (D) 2:19,0; 
I. Gabor (Br) 2:19,2; L. Păuleț (B) 
2:19,4; 80 mg: U. Popescu (Br) 12,3 
(in serii 12,1); E. Potoroacă (PI.) 12,6; 
El. Croitoru (D) 12,7 (în serii 12,0); 
înălțime: U. Popescu (Br) 1,55; lun
gime: U. Popescu 5,19; greutate: E. 
Scherer (Br) 12,88; A. Măcovei (B) 
12,57; disc: A. Macovci 39,40; suliță: 
R. Ștefănescu (D) 40.09.

•' ORADEA. Meciul între echipele 
C.S.M. Crișana și C.S.M. Reșița s-a

proaspăta promovată in categoria A. 
echipa A.S.A. Bacău. In sfirșit, la 
Iași, baschetbaliștii din Ulan Bator 
au fost învinși de Țesătura Iași cu 
81-66.

Evoluția echipei din Ulan Bator 
a fost urmărită cu viu interes de că
tre numeroșii spectatori, meciurile 
constituind o frumoasă propagandă 
pentru baschet.

Oaspeții isi continuă turneul, ur- 
mînd să susțină, marți la Constanța, 
ultimul meci. 

Din cea de a doua etapă a retu
rului s-au desfășurat doar două me
ciuri. La Cluj, echipa locală Știința 
a învins formația Mureșul Tg. Mu
reș cu 7—3 (2—2, 1-0, 2-1, 2—0) prin 
punctele înscrise de Danciu 3, Ma
gyar, Urcan, Daroczi, Zete. Pentru 
oaspeți au marcat : Fleșeriu și 
Fiilop (2). (N. Todoran-coresp.)

La Arad, I.C.A. a tranșat in favoarea 
sa rivalitatea cu Rapid : 3—1 (0-0, 
1—0, 2—0, 0—1). Au marcat : Toth (2), 
Laszlo, pentru I.C.A. și Vasiliu pen
tru Rapid. (St. Iacob—coresp.).

Al treilea meci programat pentru 
joi trebuia să se desfășoare la Ora
dea între C.S.M. Crișana și Știința 
București. Echipa studenților bucu- 
reșteni nu a vrut să respecte pro
gramarea gazdelor (ora 17,30), certnd 
să joace la ora 16,30. Deoarece C.S.M.

și nu depinde decît de el pentru a le 
realiza. Așteptăm !...

Comportări bune au mai avut ; mara- 
toniștii Toma Voicu și Vasile Teodosiu, 
Constantin Grecescu, Constantin Dumi
trescu, Șerban Ciochină, Dumitru Gîr- 
leanu, ion Mesaroș etc. In schimb, 
așa cum am mal spus, nu ne-au mulțu
mit rezultatele altor atleți și în special 
cele realizate de Alexandru Bizim. Vir
gil Manolescu și Lia Manoliu care s-au 
comportat departe de valoarea lor 
obișnuită.

★
Comportări modeste și rezultate slabe 

— privite în lumina performanțelor in
ternaționale — au avut : Rodica Voro-

peste ștacheta înălțată la 2,01 m

neanu, Vasile Sălăjan, Nlcolae Rășcă- 
nescu, Nicolae Ivanov, Constantin Crețu, 
Tiberiu Ardeleanu. Nicolae Popovschi, 
Vasile Florea. Rodica Bucea. O compor
tare mai bună din partea lor ar fi făcut 
lupta mult mai strînsă și locul întîi, în 
orice caz. și mai disputat.

ir
Atleți i iugoslavi au cîștigat din nou 

întrecerea pe echipe și lucrul acesta 
n-a surprins pe nimeni. In fond echipa 
iugoslavă era puternică și spre deose
bire de cea a noastră era omogenă. In 
formația noastră avem încă multe ,,go- 
luri“ la diferite probe și cum într-o în
trecere pe echipe contează fiecare punct 
este limpede pentru oricine cît de mult 
a contat faptul că am avut o seric de 
probe în care n-am contat practic în 
lupta pentru primele locuri (110 mg, 
400 mg, 400 m, 3.000 m obst., ciocan etc.).

ROMEO VILARA

REZULTATE...
încheiat cu scorul de 171-125 p. Cîte
va rezultate: BĂRBAȚI: 100 m: R. 
Wolf (R) 10,9, J. Vaska (O) 11,0; 
400 m: R. Wolf 52,0; 200 mg: V. 
Pop (O) 26,6; triplu: H. Hatfaludi 
(O) 13,82; FEMEI: 400 m: V. Paz- 
many (O) 62,2; lungime: Pazmany 
5,03.

• BUCUREȘTI. Pe stadionul Tine
retului s-a desfășurat miercuri un con
curs în cadrul căruia Valerin Jurcă 
(Știința), antrenor Andrei Nagy, a 
realizat un nou record republican în 
proba de 200 m garduri cu rezultatul 
de 23,4 sec (v. r. M. Ursac 23,8). A- 
cest rezultat se înscrie la loc de frun
te pe lista celor mai bune performan
te mondiale din acest sezon. Alte re
zultate BĂRBAȚI: 100 m: Al. Tiido- 
rașcu 10,9; 200 m: Tudorașcu 22,2, 
Gli. Zamîirescu 22,5; înălțime: C. 
Semen și V. Păltineanu 1,85; lungi
me: V. Jurcă 7,34; disc (1,5 kg): L. 
Kotlar 54,52; ciocan: N. Rășcănescu 
58,19; FEME : 100 m: G. Palade 
12,4; lungime: FI. Stancu 5,53; su
liță: A. Nylas 39,84'.

Primele faze 
ale campionatului republican

CAMPIONII ORAȘULUI BRĂILA

Recent a avut loc în orașul Brăila 
etapa orășenească a campionatului 
R.P.R. de seniori la lupte clasice și 
libere. La întreceri au luat parte spor
tivii de la C.S.M. și de la Progresul. 
Cu acest prilej s-au evidențiat urmă
torii: Tănase Caragaitanis. Nicu Du- 
mitrașcu, Constantin Jelescu etc. Pen
tru etapa regională s-au calificat ur
mătorii sportivi: lupte clasice 52 kg, 
L. Polihrandis (C.S.M.), 57 kg.; T. Ca
ragaitanis (C.S.M.); 63 kg. H. Ghelase 
(C.S.M.), 70 kg. M. Bobocel (Progresul), 
78 kg. M. Pavel (C.S.M.), 87 kg. I. 
Radu (C.S.M.); lupte libere 52 kg. S, 
Anghelidis (C.S.M.), 57 kg. N. Du- 
mitrașcu (Progresul), 63 kg. A. Gighi- 
dis (C.S.M.), 70 kg. C. Jelescu (C.S.M.) 
78 kg. N. Zaharia (C.S.M.), 87 kg. V 
Chirică (C.S.M.).

C. RUSINOIU
corespondent

Știința București s-a deplasat la Oradea, dar... nu a jucat
Crișana Oradea anunțase prin atiș 
și în presa locală, cu cîteva zii 
înainte, ora începerii partidei (și de< 
spectatorii urmau să vină la meci 1 
ora 17,30), ora de începere nu a pi 
lut fi modificată. Drept răspun 
jucătorii echipei Știința Bucure? 
au refuzat să mai joace, s-au urc; 
in primul tren și au plecat spt 
București. Arbitrul Adalbert St; 
nescu (Timișoara) a consemnat', n< 
prezentarea echipei bucureșten 
(Ilie Ghișa—coresp. regional).

A treia etapă a returului câmpii 
natului republican se va desfășu 
miine. La București, Rapid joacă < 
C.C.A. și Știința cu Progresul, la T 
Mureș C.S. Mureșul întilnește echi; 
Crișana Oradea, iar la Cluj echij 
studenților primește replica form 
ției I.C. Arad.



Mâine, în categoria A

MECIURILE ETAPEI
LA PLOIEȘTI ȘI BRAȘOV!

IN CAPITALĂ UN 
UL REPUBLICII •

SINGUR JOC: 
INTILNIREA

AM1NATÂ

RAPID — METALUL, PE STADIO- 
C.C.A. — DINAMO PITEȘTI A FOST

C.C.A. A SCĂPAT 0 VICTORIE PE CARE AR FI MERITAT-O PE DEPLIN
(Urmare din pag. l-a)

Foarte pasionantă și 
ipă programată mîine 
tegoriei A. In primul 
i loc două jocuri „tari" : Petrolul -r 
ogresul și St. roșu — Dinamo Bucu- 
ști, adică între echipele clasate pe 
curile 1—4. Aceste întîlnirl sînt aștep
te cu interes foarte mare. In Bucu- 
ști, prin amînarea meciului C.C.A. — 
namo Pitești, se desfășoară o singură 
irtidă. Rapid — Metalul în care fero- 
arii au prima șansă, în mod normal, 
i Cluj se dispută derbiul studențesc, 
r la Lupeni cel al Văii Jiului ; Minerul 
Jiul. In sfîrșit. la Arad U.T.A. va face 
orturi să cîștige primele puncte în 
mpionat, în dauna dinamovlștilor bă- 
loani.

această a Vl-a 
în campionatul 
rînd pentru că

• U.T.A. s-a antrenat joi cu echipa 
de tinerei : 6—2. prin punctele înscrise 
de Gali (3), Mețcas. Selymesi și Țînea. 
Formația probabilă pentru duminică : 
Coman — Szucs. Băcuț, Neamțu — Capaș, 
Seres — Selymesi, Mețcas, Tîrlea, (Pop) 
Sasu. Czako. (St, Iacob-coresp.).

tt Miercuri la Ploiești : Petrolul — Raf. 
4 Cîmpina 6—0 (4—0). Au marcat : Voinea 
(2), Zaharla (2), Badea și D. Munteanu. 
(I. Rădulescu, coresp.)

BUCUKEȘTENII AU PROBLEME...

PREGĂTIRI IN TARA
• Minerul a jucat o repriză cu echipa 
j tineret (3—0) și alta cu Retezatul Uri- 
ini (7—0). Atacul a arătat o formă bună, 
uminică va juca formația obișnuită. 
. Ciortea. coresp.).
tt științâ Cluj s-a antrenat joi cu for- 
ația. t-A de tineret. Formația pentru 
îinc •■ ’Mogut - Kromely. Mureșan, 
impeanu — P. Emil, Georgescu — Ivan- 
ic, Marcu, Gane, Mateianu. H. Moido- 
m (N. Todoran-coresp.).

tt Studenții din Timișoara au jucat cu 
:hipa Oravita de care au dispus cu 
-2 (2-0), prin punctele înscrise de Ma- 
olaehe (3) și Mițaru. La Cluj va juca 
robabil următoarea echipă : Curcan — 
anei. Turcan, Hălmăgeanu (Georgescu) 

Petescu. Tănase, Igna. R. Lazăr, Ma- 
olaehe, Lereter. Mițaru (Gîrleanu). — 
11. Gross-coresp. reg.)

• St. roșu a jucat miercuri cu ,,Bîrsa“, 
ir joi în familie. într-un antrenament 
e 150 de minute. Zbîrcea și David și-au 
eluat pregătirile. Nu a fost încă sta- 
ilită formația pentru jocul cu Dinamo. 
C. Gruia-coresp. rec.)

Echipele Progresul. Dinamo și Rapid 
au fost preocupate săptămîna aceasta 
mai mult de alcătuirea echipelor. în care 
s-au produs unele defecțiuni importante.

Astfel, la Progresul Oaidă s-a acciden
tat la antrenamentul lotului la gleznă. 
De asemenea, Caricaș si Pașcanu se re
simt de pe urma unor ciocniri, iar 
Mîndru are o mînă umflată.

Dinamoviștii nu sînt încă siguri că 
pot conta pe V. Alexandru și Nunweiller 
IV. deși aceștia au făcut antrenament.

In sfîrșit, la Rapid este încă problema
tică participarea lui I. lonescu, care nu 
pare incă restabilit.

Acestea sînt motivele pentru care nici 
una dintre echipe nu s-a putut fixa pînă 
ieri asupra formațiilor.

MECIUL RAPID - METALUL 
SE DISPUTA PE STADIONUL 

REPUBLICII
IDin programul de mîine un meci 

fost amînat : C.C.A.
a

Dinamo Pitești, 
pentru a se da posibilitate echipei C.C.A. 
să se pregătească pntru întîlnirea retur 
cu F. C. - • - - —
A fost amînat 
pectiv.

In asemenea 
bat și terenul 
Iul : ele vor avea loc Pe Stadionul Re
publicii. la ora 14.15 cel de tineret, iar 
la ora 16 meciul de categoria A.

Austria de la 23 
și meciul de

septembrie, 
tineret res-

fost schim-conditiuni, a 
partidelor Rapid — Meta-

Miine dimineața pe stadionul Republicii 
gală internațională de juniori

D. P. DOMINA—R. P. BULGARIA

La categoria pană, juniorii noștri 
fi reprezentafi de C. Niculescu (dreap
ta ). lală-l in meciul cu maghiarul 
Nyiri Gyiirgy, pe care l-a învins la 
puncte (R.P.R.—R.P.U. 6—5)

dificil. Ei se vor întîlni mîine dimi
neață, la ora 10, pe stadionul Repu
blicii, Cu cei mal buni juniori din R. 
P. Bulgaria. Din lotul oaspeților face 
parte și tînărul Chirii Pandov, cunos
cut publicului bucureștean de la „Cupa 
Orașelor Balcanice", cînd a cucerit 
titlul de campion învingîndu-1 detașat 
în finală pe reprezentantul nostru ’ I. 
Ivan.

Iată cele două reprezentative: R. P. 
ROMINA: C. Crudu, St. Stingă, C. 
Niculescu, Gh. Simionescu, St. Popoacă, 
C Anton, V. Mirza, H. Leov, E. lano- 
vici, V. Trandafir. R. P. BULGARIA : 
E. Ghicov, D. Rusinov, N. Silderov, I. 
Chiriacov, N. Petrov, M. Veliev, I. 
Atanasov, P. Stambuliev, A. Nedel- 
cev, C. Pandov.

îniîlnirile vor fi arbitrate de Parcev 
(R.P.B.), Atanasov (R.P.B.), P. Epu- 
reanti (R.P.R.), Gh. Dumitrescu 
(R.P.R.) și arbitrul neutru Tihamer 

Schmit (R.P.U.).

vor

Amatorii de spectacole pugilistice 
așteaptă cu nerăbdare întîlnirea inter
națională de box dintre reprezentativele 
de juniori ale R. P. Romîne și R. P 
Bulgaria. La numai o săptămină după 
frumoasa victorie obținută la Buda
pesta în fața reprezentativei, juniorilor 
maghiari, tinerii noștri sportivi au de 
trecut iarăși un examen deosebit de

(«unpionatul republican 
pc echipe și Lupa F. P. tini
Astă-seară vor continua . îritilnirile 

campionatului republican de box pe 
echipe Stadionul Dinamo din Capitală 
va găzdui, îneepînd de la ora 19, 
întîlnirea dintre Dinamo București și 
C.S.M. Galați. în provincie vor avea 
loc următoarele meciuri: C.S.M. Re
șița — Marina Constanța, C.S.M. Cluj 
— Progresul București, Mureșul Tg. 
Mureș — Steagul roșu Brașov.

în „Cupa F.R. Box", C.S.M Brăila 
va întîlni formația bucureșteană I.T.B., 
iar C.S.M.S. Iași pe Flacăra roșie 
București.

în partea a doua a partidei, cînd vie
nezii au fost literalmente masați în 
jumătatea lor de teren, în careul lor). 
Neîndoios că întreaga echipă a C.C.A. 
a luptat cu multă ardoare neprecupe- 
țind nici un moment eforturile, pentru 
a sparge „zidul" apărării vieneze, 
pentru a obține victoria. Și în mai 
multe rînduri ea a și fost pe punctul 
de a face mat pe excelentul portar 
Freydl. Dar, aceste cîteva ocazii au 
fost ratate, spre dezamăgirea spectato
rilor. O doză evidentă de nervozitate 
mai ales în repriza 1 a făcut ca îna
intașii echipei C.C.A. să se precipite 
tocmai în momentele în care aveau 
nevoie de mai mult calm pentru a 
trage cu precizie și a finaliza. La a- 
ccasta s-a adăugat și faptul că, în a- 
numite perioade ritmul de joc a fost 
prea lent în tazele dc finalizare pentru 
un joc în care trebuia forțată victoria. 
Imprimînd jocului și mai multă viteză 
și jucînd cu pasc directe, nu numai 
că ar fi surprins apărarea oaspeților, 
dar ar fi dezarticulat-o, ar fi pus-o 
în imposibilitate de a mai interveni 
la timp. Cum s-a și întîmplat, de altfel, 
atunci cînd au acționat de această 
manieră. în sfîrșit, echipa noastră, 
care în cîmp a jucat pc jos, și bine a 
făcut, a greșit atunci cînd a 
mingile în careu.

adus nici un

revistă a cîtor- 
meci, care din 
vienezilor, deși 

a dat foarte

Cinci
după

„ridicat"
Oaspeții, mai înalți

minute
meci

Deși erau nedreptățiți de rezultat, 
jucătorii militari nu se pîîngeau și la 
5 minute după meci se și gîndeau la 
jocul revanșă; „Noi vom putea obține 
la Viena un rezultat bun, deoarece 
mergem hotăriți să ne batem acolo 
pentru victorie, pentru calificare" — 
ne-a spus Apolzan.

Cele spuse de căpitanul echipei au 
fost subliniate și de antrenorul E. Mia- 
din: „Puteam să chtigăm acest joc, 
dar înaintașilor noștri le-a fost greu 
să se descurce în fața unei apărări 
supra-aglomerate. Cunoscîndu-ne ad
versarii, sperăm intr-un rezultat ono
rabil. Vienezii nu sînt imbatabili".

Iată și părerea antrenorului federal 
Gh. Popescu: „Austriecii nu au ară
tat nimic deosebit. Ei nu au fost deloc 
preocupați de organizarea jocului, dim
potrivă, au căutat să-l strice. în apăra
re C.C.A. nu a avut probleme speciale. 
Rarele incursiuni ale lui Horak au fost 
oprite cu regularitate de Ivănescu și 
Apolzan. C.C.A. a dominat copios, dar 
înaintarea a suferit de inefica
citate. în repriza I-a a purtat jocul 
în mod exagerat pe centru; a mers mai 
bine în repriza secundă, cînd însă, a 
greșit în fazele de finalizare."

Arbitrul internațional C.
(Iugoslavia) despre meci: 
jucat un fotbal 
austriecii au 
romînii măreau 
puteau cîștiga

și cu un bun joc cu capul, asta și 
așteptau. Trebuie subliniat faptul că 
în ansamblu însă, C.C.A. a marcat o 
evidentă creștere față de ultimele sale 
evoluții. Echipa a fost în permanentă 
mișcare pe teren, a controlat tot 
timpul jocul, cu o pregătire fizică 
mult îmbunătățită, a creat și o serie 
de faze care ne-au readus în minte 
uneori de cel mai bun C.C.A. Păcat 
că, toate acestea n-au 
gol.

Și acum, o trecere în 
va momente din acest 
cauza jocului închis al 
promisese foarte mult 
puțin.

începutul a fost timid, de 
parcă. F.C. Austria își trădează 
început intențiile. Apărarea, 
prudentă, este mereu ajutată de îna
intașii Geyer și Schleger, care Joacă 
retrași ca niște veritabili halfi. în a- 
tac, oaspeții se bizuie doar pe Nemec 
și Horak, însă sînt destul de pericu
loși. Acest lucru îl poate confirma 
în primul rînd Voinescu, care a trebuit 
să intervină de două ori pentru a cu
lege mingea din „capul” lui Horak 
și Ncmec. Apoi, C.C.A. începe să a- 
tace mai puternic, mai mult însă pe 
stingă, deoarece pe aripa dreaptă, Stă- 
noaie — copleșit de emoție — nu are 
cura jul dc a întreprinde acțiuni. (După 
noi, introducerea lui în echipă direct 
intr-un meci internațional, cu o miză 
atît de mare, a fost neinspirată). In 
min. 17 prima ocazie a 
Dar ce ocazie I Alexandrescu, lansat 
„printre* de Constantin, scapă singur 
și... trage alături! Urmează cîteva 
cornere la ambele porți, rămase fără 
rezultat, fn plină dominare a echipei 
C.C.A., un contra-atac al oaspeților pe 
centru e gata să se încheie cu un 
gol. Voinescu însă, printr-un reflex, 
prinde mingea pe care voia să i-o 

la cîțiva metri Nemec, 
jocul devine mai dîrz, 
de o parte vienezii își 
mult rindurîle în apa
și duritățile și... trasul

studiu 
de la 
foarte

C.C.A.

„plaseze” de 
La reluare, 

pentru dă pe 
string șî mai 
rare (folosesc 
de timp!) iar pe de altă parte C.C.A. 
mai calmă simte și mai mult că poate 
cîștiga și își intensifică atacurile, fn 
min. 48 a doua mare ocazie este ra
tată: Ivănescu trece în atac, pe aripa 
stingă și centrează, dar Constantin nu 
reușește să reia în plin cu capul de la 

doar ușor mingea, 
poate reține, C.C.A. 
ce mai insistent iar 
apără cu disperare.

6 metri! Atin~e 
astfel că Freydl 
domină din ce în 
F.C. Austria se

REPREZENTATIVELE TURCIEI
DE VERIFICARE PENTRU

Zecevici 
„C.C.A. a 

mai rapid, pe cînd 
acționat static. Dacă 
ritmul în fața porții 
întîlnirea".

ISTANBUL. 22 (Agcrpres). —
Echipele selecționate de fotbal ale 

Turciei au susținut noi meciuri de veri
ficare în vederea dublei întîlniri de la 
8 octombrie cu echipele reprezentative 
ale R.P. Romîne. Selecționata A a jucat 
la Istanbul eu echipa de tineret a clu
bului Fenerbahce, obținînd victoria cu 
scorul de 3—0, prin punctele marcate 
de Ogun, Lefter și Ergun. Reprezenta
tiva a
Necmi,
Ismet, OgHn, Ergun, Șenol,

utilizat nrm.Itoarca formație :
Basri, Mustala,

Kadri,
Ahmet, Suat,

68.032 lei report la concursul de mîine
Pentru iubitorii fotbalului din țara 

noastră — firește și pentru partici- 
panții la Pronosport — etapa de du
minică a campionatului stîrnește un 
interes deosebit.

In afară de aceste partide, pro
gramul concursului Pronosport de 
duminică 24 septembrie mai cuprinde 
și alte meciuri care se anunță ex
trem de disputate: Știința Cluj— 
Știința Timișoara, Minerul—Jiul, 
C.S.M. Sibiu—Farul ș.a.

Acest program de concurs a pro
vocat discuții vii în rîndurile parti- 
cipanților. Pentru a-i ajuta la indi
carea pronosticurilor, ne-am adresat 
telefonic unei persoane recomandate 
de premiul record pe care l-a ob
ținut: ajustorul Vișan Spiridon din 
Hunedoara, deținătorul premiului de 
75.654 lei de Ia concursul Pronosport 
din 3 sept. a.c.

Iată pronosticurile date de premia
tul din Hunedoara :

I. Petrolul—Progresul 1
St. roșu—Dinamo București 1, 2 
Știința Cluj—Știința Timișoara 

X 
1 

X 
X 
2

Moreni 
1. X

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII. C.S.M. Sibiu—Farul

VIII. Dinamo Galați—Flacăra

Rapid—Metalul Tirgoviște
U.T.A.—Dinamo Bacău 
Minerul—Jiul

1.

1,
1,

IX.

X.
XI.

XII.

In min. 58 echipa noastră are al trei
lea prilej de a obține victoria: Con
stantin ii pasează in adincime lui Tă- 
taru și acesta ajunge la cîțiva metri 
de poartă. Un șut puternic, dar după 
o scurtă ezitare, astfel că Freydl, care 
i-a închis intre timp unghiul, s-a aflat 
în traiectoria mingii. Din min. 64 
echipa noastră rămîne practic in 10 
oameni prin accidentarea (într-o cioc
nire cu Freydl) a lui Alexandrescu, 
care trece figurant pe extremă. Meciul 
nul dorit dc oaspeți era acum ca și obs 
ținut, iar C.C.A. în inferioritate nu
merică, nu mai putea spera la victoria 
pe care ar fi meritat-o cu prisosință.

In aceste zile, pină marți, echipa 
C.C.A. continuîndu-și intens pregătirile, 
luînd măsuri de îmbunătățire — mai 
ales — a formulei de atac, poate să 
se prezinte, în cea de a doua confrun
tare cu F.C. Austria, mai bine pusă 
la punct, capabilă să obțină un re
zultat de prestigiu.

Bun arbitrajul trioului iugoslav G. 
Zecevici, I. Via ici și T. Ivanowski: a- 
tent si autoritar.

C.C.A.: VOINESCU—ZAVODA II. 
APOLZAN. IVĂNESCU—Jenei. BO
NE—Stănoaie, CONSTANTIN, Alexan- 
drescn, Raksi, Tătaru.

F.C. AUSTRIA: FREYDL—Lossel, 
STOTZ, Strobl—Gagen. PAPROTH— 
Horak. Geyer, NEMEC, Fiala, 
SCHLEGER.

„DACĂ REPETA ACEST GEST 
NESPORTIV, ÎL ELIMINAM"

Da un moment dat, în prima re
priză mijlocașul Gager a oprit cu 
mîinile o minge care-1 depășea pe sus, 
la o acțiune a echipei C.C.A. Unii 
spectatori n-au observat dacă arbitrul 
a sancționat sau nu și cu avertisment 
gestul nesportiv al jucătorului austriac. 
După meci arbitrul C. Zecevici ne-a 
declarat următoarele în această pri
vință :

— Gager a făcut un henț anli-joc. 
In consecință, am dictat lovitură li
beră directă și totodată i-am dat un 
avertisment lui Gager. Dacă repeta 
acest gest nesportiv, il eliminam !

După cum se vede, lupta împotriva 
actelor nesportive care distrug jocul 
nu se dă numai la noi. Așa cum an» 
mai spus insă, arbitrilor noștri le re
vine sarcina de a face deosebire intre 
hențul de joc și hențul anti-joc.

AU SUSȚINUT NOI ÎNTÎLNIRI 
MECIURILE CU ROMINIA

IHlmi (Lefter). O deosebită impresie 
au lăsat Ogiin, care deține o jormă 
foarte bună, Necmi, Șenol și Kadri. De 
la acest meci dc verificare au lipsit 
motivat Turgav, Naci, Osman, Șeref șî 
Can. Antrenorii] echipei turce, italianul 
Puppo Sandro, este foarte satisfăcut de 
comportarea portarului Necmi. care a 
evoluat cu succes în locul lui Turgav. 
Selecționarea lui Can pentru meciul de 
la București este problematică.

Lotul selecționa tei B a înlîlnit în meci 
de antrenament echipa Sarîver din Istan
bul cu care a terminat la egalitate 
I—1. Sclccționabilii au fost conduși cu 
1—0 timp dc 50 dc minute. Ei au obținut 
egal area în urma unei lovituri de la 11 
m. După cum relatează ziarul . .Ulus* 
din Anka ra. sclccționabilii nu au dat 
deplină satisfacție. Lotul utilizat de 
echipa B a fost următorul: Parol (Oz- 
can). Candemir (Billent), Miinir. Giircan, 
Bahri. (Aii. Ihsan). Kava. Ertan. (Ta
nk). Erdogan, Talît (Ertan), Rabini, 
Aydîn.

XII. U.T.A.-Știința Cluj (tineret). 
Se reamintește participanților — 

înainte de a începe depunerea buleti
nelor pentru concursul intermediar 
— că meciul de camionat Jiul—St. 
roșu tipărit în această ordine pe 
afișe și fluturași) a fost înlocuit cu: 
IV Devschi (Sofia)—St Roșu (turneu 
balcanic) — se dispută la Brașov.

In consecință, pronosticurile se in
dică : 1 pentru Levschi, X la meci 
egal și 2 pentru St roșu. Conform 
regulamentului, prin prima și a doua 
echipă se înfOfegr ordinea înscrierii 
echipelor in program.

De asemenea se precizează că în 
conformitate cu dispoziția Federației 
de fotbal, trbciul de tineret d'etre 
Jiul și St. roșu se desfășoară joi 
28 august la Petroșani, deși echipele 

Levschi (Sofia)—St. Roșu (tur- A nu susțin meciul de campionat, 
neu balcanic). Se dispută 
Brașov. 
Știința Timișoara—Dinamo 
tești 
Dinamo Bacău—Minerul

Arieșul Turda—Corvinul
nedoara

Recolta Caret—Ind. Sîrmei 
Poiana Cîmpina—C.S.M.S.

Hu- 
1, X 
X, 2
Iași

1, X
Chimia Govora—C.F.R. Roșiori 1 

★
28 septembrie a.c. disputîndu-se 

Loto-Prono-
Joi

o etapă de campionat, 
sport organizează un concurs inter-

©tonosport
mediar. Programul acestui concurs 
intermediar este următorul:

I. F.C. Austria—C.C.A. (C.C.E.) 
Rapid—Progresul
Metalul Tirgoviște—Petrolul

II.
III.
IV.

V.

VI.
VII. U.T.A.-Știința Cluj 

VIII.
IX.

X. 
XI.

Rapid—Progresul (tineret) 
Metalul 
(tineret) 
Jiul—St. 
Știința
tești (tineret)

la

Pi-

Tirgoviște — Petrolul

roșu (tineret)
Timișoara—Dinamo Pi

ȘTIRI
9

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 38

36,90 variante
2.2'12 lei.

353 variante
346 lei.

REPORT: 68.032 lei.
Rubrică redactată de 

sport

din

cu

cu

17

H

to

SEPT. 1961

rezultate a

rezultate a

Loto-Prono-

• Meciul revanșă F. C Austria — 
C.C.A., din „Cupa Campionilor Euro
peni" se va disputa la 28 septembrie 
la Viena. in nocturnă

• PENTRU MECIUI TURCIA — 
NORVEGIA, PROGRAA1AT LA 2(< OC
TOMBRIE IN TURCIA IN CADRUL 
PRELIMINARIILOR CAMPIONATU
LUI MONDIAL. AU FOST .SOLICI
TAT! TREI ARBITRI ROMINl.

• Echipa Levski din Sofia și-a a- 
nunțat sosirea la Brașov pentru marți 
26 septembrie. Levski va juca la 28 
septembrie cu St. roșu in adrul turneu
lui balcanic intercluburi.

• Spectatorii meciului de categorie 
B. Dinamo Obor—I rectorul Brașov, pro
gramat azi pc stadionul Dinamo (or» 
16). vor putea asista in baza aceluiași 
bilet și la gala de box care va avea loo 
în continuare pe ..Dinamo .
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IN EXCURSIE
Profitind de zilele însorite ale acestei toamne, sute și mii de excursio

niști se îndreaptă pe cărările munților spre locurile cele mai frumoase 
ale patriei noastre. Fie că sint pe culmile domoale ale Apusenilor, 

pe cele atît de umblate ale Bucegilor sau în Rarău, pretutin
deni,tocmai acolo unde este nevoie, pot găsi adăpost la o cabană. De 
multe ori insă, in dorința de a cunoaște cit mai multe, turiștii lasă in 
urmă cabanele și pornesc pe drumuri neumblate, spre vîrf, de unde se întind, 
la picioare, priveliști de neuitat.

întocmai ca turiștii noștri din fotografie, care, lăsînd în urmă cabana 
Rarău, se îndreaptă acum spre vîrful Rarăului.

Foto : Ștefan Petrescu

Pregătirea sportivă
Obținerea lot mai frecventă a unor 

rezultate sportive excepționale în pe
rioada copilăriei și a adolescenței ridi
că din ce în ce mai acut în teoria și 
practica sportivă problema ' pregătirii 
sportive timpurii. In rîndttl specialiș
tilor această problemă este discutată 
în prezent destul de mult, dar adesea 
cu rezerve, iar în practică ea este a- 
plicată încă în mod neunitar.

Îndrumările majorității teoreticieni
lor indică vîrsta de 13—14 ani ca 
fiind cea mai favorabilă începerii spe
cializării sportive. Rezultatele supe
rioare obținute la vîrsta de mai sus 
arată că această indicație teoretică nu 
este respectată de practicieni. Vîrsta 
specializării este coborîtă mult sub 
13—14 ani. Altfel nu se pot explica 
numeroasele rezultate valoroase, obți
nute la această vîrsță în cele mai 
variate discipline sportive. Iată cîteva 
dintre ele: la 13 ani, înotătoarea aus
traliană lise Kondrads a bătut recor
dul mondial la 880 yarzi: la 12 ani. 
jucătorul de tenis de masă brazilian 
Biriba, a învins pe campionii mon
diali Ogimura și Tanaka, iar la 13 
ani el a participat cu succes la cam
pionatul mondial; la 17 ani schiorul 
francez Couttet a devenit campion 
mondial și a rămas unul din cei mai 
buni schiori ai lumii pînă la 35 ani ; 
D. Sulică a început practicarea schiu
lui la vîrsta de . 7—8 ani. a fost de 
peste 15 ori campion al țării, iar la 
33 ani a cîștigat titlul de campion 
republican la combinata alpină, dove
dind — asemenea francezului Couttet 
— o longevitate..sportivă deosebită; 
la 15 ani sportivul sovietic Butîrin, 
Intr-uri sport greu cum este canotajul, 
a obținut categoria a Il-a iar la 16 
ani categoria 1 seniori, concurînd în 
patru zile de-concurs la patru probe 
șj devenirtd unul din cei mai buni 
sportivi ai țării sale.

Rezultatele practice timpurii pun în 
cumpănă teoria actuală cu privire la 
specializarea timpurie,- ou atît mai 
mult cu cit ea nu a avut efecte ulte
rioare dăunătoare sănătății, nu a dus 
la performanțe slabe la maturitate, ci 
din contra a ajutat la (prinarea unor 
deprinderi corecte cu ajutorul cărora 
s-au putut atinge1 cele mai înalte culmi 
ale măiestriei, asigurîndu-se totodată 
o longevitate sportivă-deosebită

Unele probleme ’importante ale spe
cializării timpurii ca : vîrsta începerii 
practicării- unui anumit sport, mijloa
cele și metodele ce trebuie utilizate, 
conținutul. șj dozarea eforturilor antre
namentului, problema concursurilor 
efo sînt încă în cercetări.

O mare amploare a luat problema 
cercetării specializării sportive tim
puri in U.R.S.S'. încă din anul 1952— 
1953, dar mai ales din 1955. s-au în
treprins numeroase experimente în a- 
cest domeniu

Astfel, S. K. Fomin, șeful catedrei 
de schi de la I.C.F din Kiev arată 
că elevii de clasa I —II elementară 
își însușesc repede tehnica dileritelor 
procedee de mers pe schi, a frinărilor 
și ocolirilor, a coboririlor și urcărilor.

— A Z Costin, prolesor la școala 
medie 69 din Moscova organizează 
lecții de lupte clasice începînd cu elevii 
de 11 arii
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In fața cui își va apăra iitiul 
Florin Gheorghiu?

Cu trei săptămîni în urmă, 62 de șa
hiști se prezentau în fata unui dificil 
examen —- semifinalele campionatului 
republican, ediția 1961. In fiecare din 
cele patru grupe semifinale, primele 4 
locuri au asigurat calificarea în ultima 
etapă, finala. Deci, 16... promovați. Iar 
printre aceștia,- cîteva prezențe noi și 
—' demn de reținut — surprinzătoare 
absențe.

Dar, înainte de a face o recapitulare 
a'listei celor calificați, să amintim că 
4’concurențt intră direct în finala pro
gramată pentru sfîrșitul acestui an. In 
primul rînd, trebuie citat cel ce-și va 
apăra titlul de campion, lînărul șabist 
ploieștean Florin Gheorghiu, care speră 
desigur să confirme debutul excelent 
făcut acum un an în tradiționala între
cere. Calificați de drept sînt și urmă
torii clasați în finala de anul trecut, 
V. Ciocîltea și 7. Szabo Invitat în fi
nală — pe baza bunelor sale rezultate 
internaționale -— este și Th. Ghițescu.

Și iată acum lista celor calificați din 
semifinale, în ordinea 
Botez, C. Bozdoghină, 
Fischer, V. Georgescu, 
C. Partos, M. 
Radovici, M.
I. Schlesinger, 
V. Vaisman.

Pavlov, 
Radulescu,
B. Soos, V.

alfabetică : C. 
1). D rimer, I. 
A Gunsberșer, 

O. Pușcașu, C.
Em. Reicher, 

Urscanu și

Colțul specialistului

PROF. PETRE^ DUNGACIU
antrenor de gimnastică

★

— Maestra emerită a sportului T. 
N. Granatkina predă cu succes pati
najul artistic copiilor, începînd de la 
vîrsta de 4—5 ani. Unii dintre elevii 
ei ating măiestria începînd de la 7 
ani (Același procedeu îl folosește cu 
succes și antrenorul Horosz de la 
Dinamo București).

— S. S. Groșenko, colaborator știin
țific al Institutului Central pentru 
cercetări științifice in domeniul culturii 
fizice din U.R.S.S., a predat cu suc
ces tehnica jocului de fotbal elevilor 
de 12—13 ani.

— V. N. Ceredova, colaborator la 
același institut, a elaborat metodica 
de predare a slalomului și i-a instruit 
pe elevii ei in această probă, începînd 
de la vîrsta de 11 ani.

— La școala nr. 446 din Moscova 
se predau elemente de gimnastică 
sportivă și se desfășoară concursuri 
începînd din clasă 1 elementară (per
sonal procedez în același fel în ca
drul clubului sportiv Dinamo Bucu
rești).

— I N. Preobrajenski și I. F. Bui- 
lin, reducînd greutatea și dimensiunea 
mingii, micșorînd înălțimea coșului și 
dimensiunea terenului, simplificînd 
regulile de joc, au reușit cu succes 
deosebit să . specializeze în baschet 
elevi de 9—10 ani.

Din cele de mai sus reiese expe
riența specializării la 11—12 ani la 
9—10 ani și uneori la 4—5 ani.

Instituția cea mai propice pentru 
organizarea specializării sportive tim
purii este școala. In școală copiii 
sînt grupați o vreme mai îndelungată, 
în care timp se poate face eșalonarea 
conținutului muncii de antrenament pe 
vîrste, în așa fel ca o dată cu obține
rea diplomei de absolvire a cursurilor 
medii, tinerii să fie maeștri ai sportu
lui. sau cel puțin sportivi de categ. I.

Dar indiferent care ar fi nucleul 
organizatoric al. specializării timpurii, 
una din condițiile esențiale ale reali
tății acestei activități este existența 
unor baze de antrenament corespunză
toare Și a profesorilor’ și antrenorilor 
cu o bună pregătire profesională. 
Practic. Ia noi în țară, nti sîntem de
parte de a putea generaliza speciali
zarea timpurie în sport, dedarece șco
lile noastre se bucură în majoritatea 
cazurilor de o înzestrare materială 
din ce în ce mai bună. Alături de 
acestea, numeroase cluburi sportive 
posedă condiții, excepționale pentru 
munca cu copiii. Insă chiar și în 
școlile înzestrate, există încă profe
sori care se rețin de la aplicarea spe
cializării timpurii in diferite ramuri 
sportive, fie din cauza unor teorii în
vechite care mai dăinuie în concepția 
lor. lie din cauza lipsei de cunoștințe 
speciale Astăzi asemenea atitudini nu 
mai trebuie să existe

Activitatea de masă -în clasele 1—4 
trebuie să fie izvorul și temelia? spe
cializării timpurii în diverse sporturi. 
In această activitate de bază, respec- 
tind particularitățile fiziologice și psi
hice ale copiilor și principiul dezvol
tării multilaterale și armonioase, apar 
și se manifestă predispozițiile. și încli
națiile speciale pentru o anumită ra-

mură de sport. Aceste înclinații des
coperite de ochii cunoscători ai an
trenorului și puse în condiții favora
bile se vor afirma. In schimb, dacă 
ele nu vor fi ajutate să se dezvolte, 
se vor atrofia și chiar vor dispare

Principiul specializării timpurii tre
buie aplicat numai cu acele elemente 
care manifestă înclinații și calități 
speciale pentru ramura respectivă. De
sigur, oricine poate să învețe să sară 
la lungime sau 
execute exerciții 
nu mulți pot să 
țele lui Owens, 
nina, Leuștean. 
ției din masă Trebuie să fie una din 
problemele importante ale specializării 
timpurii

Specializarea copiilor trebuie să se 
facă în antrenamente speciale rezer
vate pentru elevii selecționați, con
duse de cei mai buni specialiști. Nu
mărul elevilor din grupele 
lizare trebuie stabilit în 
particularitățile ramurei de 
exemplu la jocuri pot fi 
cu ușurință în activitate, 
elevi L. ' .' 
unui singur | 
cuprinde cca 20 de persoane. La gim
nastică, sau la alte sporturi indivi
duale, la care antrenorul trebuie să 
folosească procedeul 
predare și nu cel de 
elevilor dintr-o grupă 
fie mai mare < 
se scade, considerabil 
țiilor și interesul față

Ia înălțime sau să 
de gimnastică dar 

ajungă la periorman- 
lolanda Balaș, Latî- 

Dec.i problema selec-

de specia- 
funcție de 
sport De 
angrenați 

___... ....... .............. mai mulți 
în același timp, sub controlul 
singur profesor. Grupele pot

nu G B ■
MIINE—ETAPA A XVIl-a

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Trei dintre aceștia debutează în finala 
campionatiflni republican, 
tpanul 
radea) 
d it în 
cabilă, 
seriile 
runde.
de interes întrecerii.

Dintre finațiștii cu ..state mM? vechi”, 
se impune V. Georgescu, unul dintre a- 
uimatorii luptei în dificila grupă bâeti-’ 
reșteană, întrecut la limită de D. DriȚ, 
mer. Acesta se arată a fi din nou’în; 
formă, ca de altfel și C. ibțțîz. A/ 
Gftnsbcrger și C. Partos. învingătorii 
celorlalte grupe. In SVltimb, cu vădită 
dificultate s-au calificat M. Pavlov, M. 
Rădulescu și ,B. Soos, Ceea Cg nu îm
piedică desigur ca ei Să aibă 6 compor
tare superioară în finală.

Cîteva cuvinte acum despre cei absenți 
din viitoarea confruntare a candidațil.or 
la titlu. Surprinzătoare este înirîngerea 
maestrului internațional O Troianescu, 
care n-a putut acumula nici 50 l.a sută 
din puncte! Absorbit de ocupațiile pro
fesionale. fostul nostru campion nu s-a 
putut prezenta de data aceasta în pleni
tudinea forței sale de joc. Iht alt vechi 
competitor la titlu, maestrul G. Alexan- 
drescu a ratat de pu[in calificarea. Un 
punctaj Sonebom mai slab 4 situează 
și pe redutabilul maestru ploieștean Gh. 
Mititelu printre cei eliminați. In fine, 
mai notăm că P. Voiculcscu. 1. Dalie, 
E. Nacht, M. Șuta și alți foști finaliști 
au trebuit să facă loc celor mai bine 
pregătiți și mai deciși de a continua 
lupta pentru titlul de cel mal bun 
șabist al țării.

Atît bucureș- 
Seblesinger, cît și Fischer (O- 
și Vaisman (Botoșani) au dove- 
semifinale o forțS dc ioc remar- 
fiind fiecare dintre ei lider în 
respective dc-a lungul multor 

Prezența lor în finală dă un plus

’■ O dată cu consumarea etapei a XVI-a. 
desfășurată miercuri (inclusiv meciul Ra
pid — C.C.A. desfășurat joi și încheiat 
cu scorul de 5-3 pentru C.C.A.), clasa
mentul campionatului 
astfel :

republican arată

1. C.F.R. Gr. Roșie 16 15 1 0 250: 64 47
2. C.C.A. 16 14 1 1 266: 35 45
3. Dinamo 16 10 3 3 143: 68 39
4. Știința Cluj 16 7 2 7 99: 79 32
5. C.S.M.S. Iași 16 6 4 6 100: 74 32

6-7. Știința Petroșani 16 7 1 8 80: 93 31
6-7. Știința București 16 7 2 7 60: 87 31

8. Progresul 16 5 4 7 69: 56 30
9. I.T.B. 5 3 8 75:103 29

10.,. Met. .,23 August" >16 4 5 7 69: 89 29
;i,T:tRapid 16 3 0 13 87:136 22
1'2. Olimpia Brașov 16 0 0 16 21:435 15

a XV Il-a : 
(teren

•etapei
AUfîUSt*

— Dinamo (teren
C.S.M.S. Iași (sta-

: Iată șl programul
Progresul — Metalul 
C.C.A. ora Mfl). C.C.A.
C.C.A. ora 11). Rapid — ---------
dionul Giulești ora-11). Stiinta București 
- C.F.R. Grivița Roșie (stadionul Tine
retului IV ora,>16.15). știința Ciut - I.T.B.. 
Olimpia Brașov — Știința Petroșani.

„Cupa Hotăra roșit"

*

rd. v.

Velodromul Dinamo a găzduit' tin reu
șit concurs organizat de clubul 'Țortiv 
Flacăra roșie. Programul competiției a 
cuprins trei probe rezervate seniorilor 
și tot atîtea pentru tinerii pistarzi, lată 
rezultatele: seniori — viteză: 1. 1*. 1 a- 
che (Dinamo), 2. C. Voicit (C C.A ) 3. 
D. Stan (C.C.A.); 500 m cu start de pe 
loc: 1—2. E. llăi'bulescu (Dinamo) și 
D. Stan (C.C.A.), 3. C. Voicit (C.C.A ); 
Semifond: 1. 1. Vasile (C.C.A.), 2. C. lu- 
dose (Dinamo), 3. N. Ilnrdan (L.C.A.);. 
Juniori — viteză: 1. D. Mărgărit (Flacăra 
roșie), 2. II. Cltelaidite (Flacăra roșie), 
3. M. Caragca (Voința) : S00 m cu start 
de pe loc: 1. M. Caragea (Voința), 2. 
Glt. Radu (Flacăra roșie), 3. II. Cltelai- 
dite (Flacăra roșie); semifond : 1. ÎL 
Cltelaidite (Flacăra roșie), 2. C Porumb 
(I.T.B.), 3. M. Gociman (CI. sp școlar).

Primul concurs, primele recorduri 
la patinaj pe rotile

Din inițiativa clubului Dinamo, zi- 
lele trecute s-a desfășurat in Capi
tală primul concurs de patinaj pe 
rotile. Cu această ocazie s-au stabilit 
și primele recorduri ale acestei noi 
discipline sportive. Iată cîștigătorii 
probelor: CATEGORIA 10-12 ANI 
FETE : 100 m - 1. Aurica Ion (C.C.A.) 
21,4 sec.2. Delia Nicodemovici 
(Șc. nr. 50) 23,5 ; 200 m : — 1. Aurica 
Ion 41,9 ; 2. Codru ța Dinu (Șc. 
nr. 9) 44,3. CATEG. 10-12 ANI BĂ
IEȚI : 100 m — 1. P. Romașcanu (Șc. 
nr. 9) 18,0 ; 2. C. Ene (Șc. nr. 50) 20,5; 
300 m — X. P. Romașcanu 55,8 ; 2.

C. Ene 61,7. CATEG. 13-14 ANI FETE: 
300 m — Matilda Duca (Dinamo) 
69,5 ; 500 m — Matilda Duca 2:04.0. 
CATEG. 13-14 ANI BĂIEȚI : 500 m
— V. Patraulea (Dinamo) 68,5 ; 1000 m
— R. Ionașcu (Șc. nr. 9) 2:56,7. CA
TEG. 17-18 ANI FETE: 500 m - 
Virginia Sima (Dinamo) 5-;38.0 ; 
7000 m — Virginia Sima JPîtițmo) 
3:39,2. CATEG. 17-18 ANI BĂIEȚI : 
500 m — M. Macrin (Dinamo) 71,7.
3000 m - M. Macrin 8:38,0. SENIORI : 
500 m — D. Lăzărescu (Dinamo) 
67.6; 5000 m — D. Lăzărescu 13:34,4.

J*
individual de { 
grup, numărul J

5 grupă nu trebuie să i 
de 4—5, deoarece altfel ) 
siderabil densitatea. lec-

L.j___ ' ". ',1 de ele. Cerce
tări efectuate în U.R.S.S. au stabilit 
că la grupele de 10—12 elevi, în con
dițiile muncii individuale, eficacitatea 
lecției este foarte scăzută. Sînt suges
tive cifrele medii date de G. A. Vastl- 
cov, referitoare la munca cu grupe 
mari : în asemenea cazuri pauzele 
între încercări ajung pîriă la 8 mi
nute. Cercetările subliniază că pauza 
îndelungată între» încercări scade gra
dul de excitație a».sistemului, nervos, 
centra) necesar însușirii optime, 
trivit datelor recente, pauzele dintre 
încercări nit trebuie să depășească 
2—3 minute. Aceste date sînt stabilite 
pentru adulți, dar aplicarea lor este 
valabilă și în antrenamentele cu copii.

In sfîrșit, o "greutate in aplicarea 
specializării timpurii este încă lipsa 
amenajărilor, și materialelor sportive 
speciale necesare copiilor. Amenajările 
și aparatele folosite- în majoritatea 
școlilor și cluburilor noastre sau a 
asociațiilor sportive cu secții de copii 
sînt cele destinate sportivilor ad'jiți, 
fapt care îngreunează uneori în mod 
deosebit aplicarea specializării tim
purii.

In Uniunea Sovietică Institutul de 
Educație Fizică șj Higiena . Școlară al 
Academiei de Științe Pedagogice a 
R.S.FS.R. a terminat încă din 1954 
elaborarea a. 23 de standarduri.de ma
teriale sportive pentru copii, care au 
lost confecționate și repartizate în-sute 
de școli din U.R.S S

Este .necesar .ca și la nbi. pentru 
activitatea cu copii, să se studieze posi
bilitatea producerii de materiale sporti
ve in cantitate corespunzătoare și de 
o calitate superioară. Prin aceasta s-ar 
putea efectua un mare pas înainte spre 
o justă metodică în specializarea spor
tivă timpurie, calea spre marile per
formanțe sportive.

Jo.

ș.-

La sfîrșit de săptămînă
IN CAPITALĂ 

SIMBĂTĂ

VOLEI: sala Giulești, de la ora 18: 
Progresul -—■ Metalul 23 August (f) și 
Rapid — Gedănia Gdansk (f)

CANOTAJ ACADEMIC: lacul Sna- 
gov, de la ora 16: finalele campiona
telor republicane feminine.

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 16: 
Dinamo Obor — Tractorul , Brașov 
(categ. B) ; stadionul Republicii, ora 
16: Știința — C.S'.O. Craiova (ca
teg. B).

DUMINICĂ
ATLETISM: stadionul Tineretului, 

de la ora 8,30: faza orășenească a- 
concursului republican de triatfon și un 
concurs deschis tuturor atlețil.or bucu- 
reșteni

GIMNASTICA : sala de la ștrandul 
Tineretului, de ia ora 8 : concurs orga
nizat de clubul Flacăra roșie pentru 
toate categoriile de gimnaști

VOLEI : sala Giulești, de la ora 
10: Rapid — Progresul (f) și Me
talul 23 August — Gedania Gdansk 
(I)

PENTATLON MODERN : traseul de 
la G.A.S Roșia, de la ora 9 : proba 
de călărie din cadrul campionatului 
republican

RUGB1 : teren C.C.A., ora 9:
greșul — Metalul 23 August; ora 11 : 
C.C.A. — Dinamo; stadionul Giulești, 
ora 11: Rapid C.S.M.S, lași ; stadio
nul Tineretului IV. ora 16,15: Știința 
Buc. —- C.F.R. Grivița Roșie (meciuri 
în cadrul campionatului republican). 
In campionatul de calificare sînt pre-

' " 1 Tinere-
I — Dina- 

imo 11; stad. Tineretului III. ora 14,45: 
! Meteorul — Sirena ; ora 16,15 : Petrol 
| Chimie — CFR Grivița Roșie II ; stad. 
ț Tineretului IV, ora 14,45 : Autobuzul—

l
î

ț )

) ■4
s gramațe partidele: stadionul 
■ tului II, ora 16.15: Rapid II 
i mo II; stad. Tineretului III. o

Pro-

Arhitectura ; teren Flacăra roșie, ora 
16,15: Flacăra roșie — Vulcan

CANOTAJ ACADEMIC: lacul Sna- 
gOv, de la ora 9: finalele campionate- 
lpr masculine

BASCHET: teren Flacăra roșie, de 
la ora 9: meciuri în cadrul competi
ției dQtate cu „Cupa Flacăra roșie"

POLO: ștrandul Tineretului, de la 
ora li : Rapid.— C.C.A.; Știința — 
Progreșul Buc. (în cadrul campionatu
lui republican)

FOtBAL : stadionul Republicii, ora 
14,15': Rapid — Metalul Tirgoviște 
(tineret); ora 16: Rapid — Metalul 
Tirgoviște (categ. A).

IN ȚARĂ
RUGBI : campionatul categ. A: 

Cluj: Știința — ITB; Brașov: Olim
pia T- Știința Petroșani: campionatul 
de calificare : Oltenița : Ș. N. — Uni
versitatea Buc. : Tr. Severin : Drubeta
— Petrolul Pitești-; Ploiești: Con
structorul — Petrolul Ploiești ; Rm. 
Sărat: Progresul — .Metalul Buzău; 
Săcele: Precizia — USAS Năvodari; 
Medgidia : Cimentul — Farul C-ța ; 
Bîrlad : Rulmentul — Laminorul Ro
man; Tecuci: A.S..— C.S.M. Brăila;

‘ P. Neamț : Ceahlăul — Ancora Galați ; 
Timișoara: Știința — CSM Sibiu; 
Lttpeni: Minerul — Minerul Vulcan.

HANDBAL: masculin in „7“, seria I: 
Galați: Știința — Tractorul Brașov: 
Bacău: Dinamo — Petrolul Teleajen; 
seria a Il-a: Petroșani: Știința — 
Dinamo Brașov : Timișoara : Știința
— Tehnometal Timiș. ; Craiova: C.S. 
Oltenia — Dinamo Tg. Mureș: mas
culin în „11“ : Reșița: C.S.M —■ Re
colta Hălchiu: Făgăraș: Chimia — 
Voința Sighișoara : Ploiești : Petro-

"’L—.L Jl.: Sibiu: Vo- 
Steaua roșie Bulgăruș; fenii- 

Tg. Mureș: C.S. Mure- 
Buc.; Timișoara : Știin- 
Brașov: Tractorul —

Iul — Victoria Jimbolia ; 
ința
nin în „7“ : 
șui — Rapid 
ța — ITB; 
CSM Sibiu.

standarduri.de


/-Oi-

Vă

tehnicianul
• •

30

re-
din

fi
mulțumit... definitiv.

V. TOFAN c.

ANUNȚURI RECLAME
pa-

lfo meci de Mal cu.., împușcături
UMOR in

de
V. RADULESCU

în deplasare aplică o tactică strict defensivă.

că

un
să

afi in com- 
mare hotel, 
un hol ele- 
cu fotolii a

echipa oaspe. 
transportat de 
cel mai apro- 
pe fotbaliștii 

poliția l-a a-

BUCU- 
mîna 

muta-

fantele excursii ce se 
ganizează în munți, 
acest scop, nu uitați 
puneți in rucsac cărți

mare 
tului 
țara

Și 
că

or-
In
să
de

în care 
vingător. 
nu sint

de metri. Și, ca orice 
născut, a lost pri- 

cu urale și îmbrăți- 
fiind cel mai valo- 

record al lumii la

in care

intiiet-atea în- 
in localitatea 
din nordul 
La sfirșitul 

doua reprize.

stabilite anul a- 
de parașutistele 

Elena

speciale 
in linii albe 

timp ce în

Ați observat ținuta so
lemnă de premieră... tea
trală în care stadionul 
„23 August" iți primește
la fiecare meci oaspeții? 
Florile proaspete par o 
simfonie 
pinza de 
Duminica 
spectator

cifre : 1, 2, 3... 
număr înseamnă 
Pune de obicei 

cifre pentru fie-

Două echipe de fotbal 
iși disputau 
tr-un meci 
Montalegra 
Portugaliei, 
celei de a
din cauza durităților ju
cătorilor oaspeți și din 
cauza arbitrajului atmos
fera din tribune s-a în
cordat la maximum și

în săptămîna dc

a sta
record : 

Recordul 
să fie 

Johnson), 
lui 

fost 
Dare

★
Petreceți sfirșitul 

săptămîna în reconfor-

de culori pe 
mătase a ierbii.

trecută, 
strivit — 
să vrea
Prin ce mi-

MIHAILA. GA-
1) Varga, care a 

centru Înaintaș la 
duminica trecută. 

Metalul a 
la C.S.M.

PE-
1) Roger Ri-

acest 
însă de

cursul unei 
el va fi 

arbitru, fiind 
un cest ne- 

3) Nu este ne- 
o poziție să ■ : 
S ori eonsecutiv. 
tablă intervine 
treia oară, de-a

s-a 
Renn

... in 
fotbaliștii 
Madrid 
meciuri 
dintre
85, au terminat la egali
tate 12 și au pierdut 13, 
cu un golaveraj de 
408:193.

ultimii 6 ani 
de la Real 

au susținut 110 
internaționale, 

care au ciștigat

ai familiei Nunweiller 
e mult însă 1
LEO. reșița. - 1)

Ciosescu continuă să joa
ce Ia Farul. Dacă nu ne 
credeți. interesati-vă la 
S.N.M. Constanta : unul
din golurile pe care le-a 
primit duminica trecută a 
fost marcat de Ciosescu.

acest nou 
puncte, 

continuă
(Rafer
performanta 
8709 p. n-a

Grebla în loc de crosă

presupunem ca la 
un concurs „Cine știe 
sport cîștigă" vi se pune 
întrebarea : „Ce înseam
nă record definitiv ?“ 
Cum răspundeți ? 
spunem noi...

Record definitiv în
seamnă curaj, măiestrie, 
voință. Zece ani de muncă 
asiduă la antrenamente. 
Sute de salturi cu para
șuta, din ce în ce mai 
aproape de punctul fix. 
In ultimă instanță, chiar 
punctul fix. Acest record 
s-a născut în ziua de 31 
mai 1961 pe aeroportul 

Strejnic-Ploiești, din... me
dia a două salturi de la 
1000 
nou 
mit 
șări, 
ros 
parașutism : 0,00 m ! Fe
licitările, bineînțeles, ii 
erau adresate maestrului 
sportului Gheorghe Iancu, 
creatorul lui.

Cînd Federația Aero
nautică Internațională a

... un înotător maghiar 
în virsta de 29 ani, 

TuL're Szenasi, a stabilit 
un
la nat ați e pe 
lungi, in ape 
renți. Astfel, . 
versat lacul 
care măsoară ' 
36 ore și

nou record mondial
• distanțe

Jără cu
ci a tra- 

Balaton, 
76 km in 

minute.

... cel mai bun atlet 
italian, campionul olim
pic și recordmanul mon
dial Livio Berutti este 
un pasionat colecționar. 
Obiectul colecțiilor sale 
îl constituie toate... firele 
de lină rupte în cursele 

a terminat in- 
Și să știți că 

de loc puține!

Tunney, care a 
decenii in urma 
mondial de box 
categoriile, avea 

...Gene 
fost cu 
campion 
la toate
un palmares excepțional? 
Mulți au considerat o 
mare surpriză victoria lui 
asupra lui Jack Dempsey, 
uitînd că timp de 11 ani, 
din 1917 și pînă în 1928 
Tuoney susținuse 67 de 
meciuri, pierzînd doar 
unui singur.

...celebrul explorator F. 
•■Nansen a fost un sportiv 
convins? La virsta de 17 
ani, el era campion de 
patinaj viteză al Norve
giei, iar mai tîrziu a ciști- 
gat numeroase concursuri 
de schi. Nansen a fost 
membru de onoare al Clu
bului de schi din Mos
cova. 

luat cunoștință de suc
cesul recordmanului no
stru a rămas pentru un 
moment surprinsă. Nu
mele lui Gheorghe Iancu 
îi era cunoscut, sportivul 
romîn figura pe lista 
recordmanilor mondiali, 
însă această performanță 
realizată de el — 0,00 m 
media celor două salturi 
— era de-a dreptul ului
toare. întruchipa înalta 
măiestrie sportivă. Rea
liza visul tuturor sporti
vilor parașutiști.

Cum evenimentul, se 
întimpla pentru prima 
oară în istoria sportului 
cu parașuta, era firesc 
să se ridice întrebarea : 
„Ce fel de record mon
dial este ?“ Răspunsul l-a 
dat F.A.I. cu ocazia omo
logării lui : Record mon
dial definitiv !...

Acesta ar fi răspun
sul exact la întrebarea : 
„Ce înseamnă record de
finitiv ?“ S-ar putea to
tuși întimpla ca exami
natorul să nu fie mul
țumit să vă pună o în
trebare suplimentară : 
„Ce mai cuprindea adresa 
F.A.I. care confirma re
cordul definitiv al lui 
Gheorghe Iancu ?“ Iată 
răspunsul : „Omologarea 
altor trei recorduri mon
diale 
cesta 
Elisabeta Popescu, 
Băcăoanu și Angela Nă- 
stase. O frumoasă confir- 

a succesului spor- 
cu parașuta 

noastră.
cu aceasta sperăm 

examinatorul va

O veste bună pentru 
fotbaliști! întreprinderea 
de difuzare a materia
lelor sportive anunță că 
în curind va pune in 
vînzare un nou tip de 
bocanci de fotbal, marca 
„Șutul și golul!“, Intru- 
cîț din acest tip s-a fa
bricat un număr limitat 
de bocanci, vinzarea se 
va face deocamdată nu
mai pentru fotbaliștii 
din categoria A.

Desen dc ADRIAN ANDRONIG
l-am echipat așa, ca nu cumva să uite tactica de joc !!

a 
zicem fără 
citeva flori, 
nune in duminica viitoa
re, ele sint iar la locul 
lor, de parcă ar fi înflo
rit din nou. Unde sint 
vagoanele de hîrtie .uita
te" in tribune ? Priviți 
smaraldul gazonului, E și 
mai verde în cadrul al
bului imaculat al marca
jului...

Ce baghetă magică rea
duce 
după duminica meciului
— strălucirea stadionului, 
de parcă atunci a fost 
inaugurat ?

Munca omului — căci 
ea este bagheta magică
— începe încă din zorii 
zilei de luni. Bineînțeles, 
cu stringerea hirtiilor. 
Cită hîrtie credeți că se 
adună după un meci... 
obișnuit ? Cam 5 camioa
ne mari, umplute virf. In 
același timp, grădinarii 
experimentați, cercetează 
cu atenție cele peste 
100.000 de flori, „grădina" 
stadionului. Notează flo
rile strivite și aduc în 
locul lor răsaduri proas
pete. (Aici o remarcă îm
bucurătoare : cu fiecare 
meci, stricăciunile sint 
tot mai puține). Florile 
sint aduse din sera pro
prie a stadionului. Gos
podărită cu chibzuință, 
această seră nu numai că 
îndestulează nevoile com
plexului sportiv „23 Au
gust", dar aprovizionea
ză cu flori aproape toate 
terenurile de sport bucu- 
reștene.

Să lăsăm însă pe gră
dinar la treburile sala 
și să mergem dincolo de 
teren, la cabinele sporti
vilor. Sint ultima expre- 

rummy, rom, țigări șl 
benzi de magnetofon cu 
rumbe și „cha-cha“-uri.

Cura de ozonilicare o 
puteți face și la întoar
cere, consumînd cu în- 

sie a confortului. Ai im
presia că te 
plexul unui 
Te intîmpină 
gant mobilat,
căror tapițerie înflorată 
înviorează ochii. Pardo
seala este acoperită de 
covoare foarte frumoase. 
Aici la mesele micuțe, 
intime, îmbietoare la vor
bă, echipele țin adeseori 
ședințele tehnice dinain
tea meciului. Pe drumul 
coridorului larg, 
pașii ți se afundă in mo
liciunea covoarelor sint 
vestiarele : camere mari, 
luminoase, pe ale căror 
măsuțe florile rid din 
vase smălțuite. Pe cuiere, 
halate plușate. Să mer
gem mai departe. Cabi
nele arbitrilor, fiecare cu 
cameră de duș alăturată, 
dușurile jucătorilor, cele 
două cabinete medicale 
perfect utilate, bufetul... 
Peste tot gospodăresc 
mîini harnice, fiecare col
țișor este îngrijit cu me
ticulozitate, nimic din :e 
ar putea mări confortul 
jucătorilor nu este uitat.

Se apropie ziua meciu
lui. Marcatoare 
desenează : 
terenul, în 
cabina din stingă tribu
nei oficiale, 
iși pregătește benzile de 
magnetofon cu cîntecele 
care vor fi difuzate in 
pauza meciului.

S-au terminat toate pre
gătirile ? Încă nu. Acela 
care va însemna ca in
tr-un catastif golurile de 
duminică pe tabela de 
marcaj iși pregătește nu
mele echipelor și pătra
tele cu 
Fiecare 
un gol. 
cite 10 
care echipă. Ii place cînd 
jocul e frumos și rodnic 
in puncte și speră că 
o dată și o dată va între
buința toate cifrele...

Inserarea se lasă incet 
peste stadionul proaspăt 
îngrijit care iși așteaptă 
a doua zi oaspeții dragi, 

credere minunatele 
stile „Mentosan“.

★
Insușindu-și critica ce 

i s-a adus, fotbalistul 
Tran d afire seu cere pe a- 
ceastă cale scuze sin- 
cere tuturor adversarilor 
pe care i-a faultat 
cele cinci etape de pînă 
acum și promite că le va 
face o vizită la spital. 
De asemenea, dinsul cere 
scuze anticipat și pentru 
comportarea sa... din 
etapele viitoare. 

fotbaliștii și spectatorii, 
oameni care-i dau viață 
și tinerețe veșnică.

SANDU MARIAN

ANDREI MARTON. UZI
NELE ..STEAGUL ROȘU*. 
BRASOV. - 1) Handbalul 
se practică si în America 
de Nord și de Sud (Brazi
lia a participat, de altfel, 
la campionatul mondial de 
handbal în 7 din 19511). — 
2) Handbalul în 11 a apă
rut în Germania cu puțin 
înainte de primul război 
mondial. El este creația 
prof. Karl Schelenz. — 3) 
Arbitrul C. Căpățînă este 
profesor dc educație fizică 
la Sc. Medie nr. 3 din Bu
zău. — 4) Veți primi răs
punsul detailat prin scri
soare.

VICTOR GIURCA. ARAD. 
—1) Copil III de la Indus
tria Sîrmei Cimpia Turzii 
este fosta aripă dreaptă a 
Rapidului. — 2) Noul
cordman european de de
catlon. atletul sovietic Iu- 
rii Kutenko. are 29 de ani. 
El are înălțimea de 1.87 m 
si cîntărește 88 kilograme. 
Rezultatul cu care 
bilit
8.360
mondial 
8.683 p. 
întrucît 
Mulkey,
încă omologată. Si se 
că nici nu va fi !

ION CONDURACHE. 
TROȘANI.

in ciuda acestei toam- 
nc-caniculare la patinoa
rul artificial de lingă sta
dionul „23 August" este o 
activitate febrilă. Că 
mulți din hocheiștii noștri 
fruntași pot fi găsiți acolo 
în unele după-amieze ? 
Bineînțeles, această acti
vitate este strîns legată de 
viitorul sezon competițio- 
nal pentru patinaj artistic 
și pentru hochei pe ghea
ță. Dar să intrăm în a- 
mănunte și, prin interme
diul fotografiei alătura
te, să facem împreună o 
deplasare la fața locului.

Ce vedeți ? Un patinoar 
fără gheață, 
cheiștii

pe care ho- 
curăță

viere este acum restabilit. 
Mai mult ca Sigur însă că 
nu va mai participa la 
cursele de .lung kilometraj, 
pe șosea. Are si motive, 
nu? El și-a manifestat însă 
intenția de a continua să 
concureze în cursele de 
pe velodrom. — 2) Caricaș 
a jucat, la un moment dat, 
la C.C.A.; în postul de... 
centru înaintaș și... extrem 
stingă.

M. GHIRCAU, DEVA. - 
1) Deva n-a avut echipă de 
fotbal în A. - 2) lolanda 
Balas n-a stat la Cluj. De 
la Timisoara a venit în Ca
pitală si de mal bine de 
10 ani face parte din rîn- 
durile bucureștencelor. — 
3) Virgil Dridea, de la Pe
trolul. este fratele lui Mir
cea Dridea, centrul înain
taș nl echipei ploieștene. 
Să vă spun un... secret : 
mai există un... Dridea la 
Petrolul, cel mai mic din
tre frați, care joacă la ju
niori. Pînă la cei 7 fotba
liști 
mai

un grup de spectatori 
a invadat terenul.

Pînă aici... nimic deo
sebit. Asemenea scene 
sint destul de dese pe 
terenurile de sport din 
Portugalia. Dar ceea ce 
a urmat iese din comun. 
Unul dintre spectatori a 
scos pistolul și din citeva 
focuri a doborît trei ju
cători din 
Salvarea a 
urgență la 
piat spital 
răniți iar 
restat pe criminal.

După liniștirea spirite
lor, organizatorii meciu
lui, o instituție clericală, 
au anunțat publicul că 
jucătorii oaspeți nu mai 
vor să continue acest 
meci... amical ale cărui 
încasări erau destinate 
unor scopuri de... binefa
cere !!!

iarna a-

stratul de nisip pînă la 
țevile refrigerente. Deci, 
greble în loc de crose... 
Operația pe care o fac 
constituie un exercițiu fi
zic folositor și, totodată, 
grăbește turnarea betonu
lui în locul nisipului ex
cavat. Muncesc cu sîrg, 
convinși că în 
ceasta vor avea astfel o 
gheață de și mai bună 
calitate, care-i va ajuta 
să-și amelioreze perfor
manțele. O acțiune la 
care au subscrie și pati
natorii și foarte mulți co
pii îndrăgostiți de piruete 
și de canadiene... (Text și 
loto H. Cristea).

Deci, sint informați ! 
Stadionul ..1 Mai“ din Con
stanta firește că n-are 
G0.000 de locuri cum a sus
ținut prietenul dv., dar 
nici dv. nu știți exact ce 
capacitate are. din mo
ment ce, mai aproape ori
cum de cifra reală, ați a- 
firmat Că are 30.000 de 
locuri. Cifra precisă: 19.700 
de locuri numerotate. Cu 
alte cuvinte, eu am cîst.i- 
gat pariul !

VASELE 
LATI. 
jucat 
C.C.A.. 
în meciul cu 
activat înainte 
Reșița. Pare a fi un tînăr 
cu perspective, sau, cum 
se spune, un tînăr care 
promite. Să sperăm că se 
va tine de cuvînt ! - 2)
Toma continuă să fie pri
mul locțiitor al lui Voi- 
nescu. Desigur că C.C.A. 
îl va folosi în decursul 
campionatului. — 3) Da !

UN GRUP DE MUNCI
TORI DE LA UZINELE 
SOLEX. BUCUREȘTI - 
Meciul C.C.A. - Jiul. în 
care Jiul a ciștigat cu 1—0 
(gol marcat de Ciurdăres- 
cu. ca urmare a unei lo
vituri de la poartă greșit 
executate de Cepolski). 
jucat pe Stadionul 
blicii.

C. DIMITRIU 
REȘTI. - 1) Dacă 
nu părăsește piesa, 
rea nu se consideră efec
tuată. Jucătorul trebuie să 
mute însă piesa ne ca^e a 
atins-o. Dacă acest lucru 
se produce însă de mai 
multe ori în 
partide oficiale, 
avertizat de 
considerat ca 
sportiv. - 
cesar ea 
repete de 
Dacă pe 
pentru a ...
Tunsul unei partide, ac^essi 
poziție. aceeași culoare 
fiind la mutare, oricare 
din jucători poate cere să 
se consemneze remiza.

KATA LUDOVIC. RATA 
MARE. - 1) Farul a jucat 
pentru prima oară în ca
tegoria A Ta fotbal. în anul 
1955. Constănțenii n-au re
zistat atunci decît un sin
gur an. Au retrogradat în 
,,B“ împreună cu Progre
sul Oradea si Av.întul Re
ghin. — 2) Aproane toate 
campionatele de fotbal din 
Europa se dispută după 
sistemul toamna-nrimăva- 
ra. De cîtiva ani a fost 
reintrodus si Ia noi acest 
sistem, considerîndu-se că 
în felul acesta ftnaliMle 
de campionat se not des
fășura în condițiuni mai 
bune, si nu pe terenuri 
grele, alunecoase, desfun
date de ploi.

ION POSTAȘU



(Urmare din pag. 1)

văd imediat : în pluton au rămas doar 
22 cicliști, alți 15 aflîndu-se în urmă la 
diferite distanțe. Ni se comunică că a 
abandonat danezul Jorgensen (suferind 
de gripă), apoi Vasile Jica și Nicolae 
Niculescu.

Dar, să revenim lingă plutonul frun
taș. Toți rulează cu o atenție sporită, 
fiindcă la o astfel de viteză orice bus
culadă poate fi fatală. Șoseaua face 
un viraj scurt la stingă și vîntul se 
schimbă. Bale mai întîi lateral și apoi 
din față. Firește, acum eforturile sint 
mai mari. Din aliat vîntul a devenit 
adversar. Sprintul la Tg. Frumos îl 
ciștigă Hofman, urmat de Bock, Si
mion Ariton și Kellerman. Majoritatea 
privirilor sint ațintite spre G. Moi
ceanu și Gh. Rădulescu. cei mai acerbi 
urmăritori ai tricoului galben. Ce vor 
întreprinde oare pentru a-1 deposeda 
pe proaspătul lider ? Dar pină la so
sire nu se intimplă nimic, pentru că 
tactica aleasă de Moiceanu ester atacul 
pe străzile orașului. Acolo forțează, 
;dar Ion Cosma ii... prinde roata. Cei 
doi se detașează, insă sint ajunși de plu
ton. Si din nou atacă Moiceanu Kl 
Intră primul pe stadion urmat ca o 
umbră de Ion Cosma. Pe pistă are loc 
la început o luptă de o rară frumu
sețe. Cu miinile incleștate pe ghidoa- 
ne, cei doi apasă cu toată puterea în 
pedale. Ion Cosma cîștigă centimetru 
cu centimetru și este aproape egal cu 
Moiceanu. In acest moment Cosma ce
dează - inexplicabil pentru noi - iar 
G. Moiceanu ciștigă etapa și — firește 
— bonificația respectivă. Sosit, pe locul 
secund. Ion Cosma beneficiază și el 
de 30 secunde bonificație, rămînind 
astfel cu un avans doar de 2 șec.
Gh. Rădulescu trece al 3-lea linia de 
sosire, parcă pentru a demonstra că 
el este cel de al treilea protagonist 
al acestei întreceri.

Clasamentele etapei. Individual : 1. 
Gabriel Moiceanu (R.P.R.) a parcurs 
174 km in 4h07:21 (medie orară 42,200 
km) ; 
timp : 
07:22 ;
07:23 :
(Danemarca).

i Kellerman (R.D.G.). 9. Hansen (Dane
marca). 10. Simion Ariton (Voința) toți 
același timp cu Cristescu. Clasamentul 
general individual: 1. 1. Cosma (R.P.R.) 
33h57:45 ; 2. G. Moiceanu (R.P.R.) 33h 
57:47 ; 3. Gh. Rădulescu (R.P.R.) 33h 
59:05 ; 4. Hofman (R.D.G.) 33h59:29 : 
5. C. Moiceanu (FI. roșie) 34h01 :01 ; 
Clasamentul general pe echipe: 1.

vîntul (uneori din față, alteori lateral 
sau din spate), cicliștii dispuși în e- 
vantai, grupați sau înșiruiți în monom, 
au rulat cu o hărnicie nebănuită. Ae
rul rece, înțepător, n-a încurajat însă 
pe nimeni să ia pe cont propriu o 
acțiune de lungă durată. Așezat în 
fruntea plutonului, Ion Cosma a fost 
„motorul" cursei. La finiș n-a mai 
așteptat să vadă ce va face Gabriel 
Moiceanu și a accelerat ritmul, cla- 
sîndu-se în fruntea grupului. A intrat 
primul pe stadionul „23 August" din 
Bacău cu un avans de 20—25 de me
tri, cucerind în aplauzele miilor de 
spectatori prima sa victorie de etapă 
in această competiție. Gabriel Moi
ceanu a trebuit să lupte intens pentru 
a obține locul doi, pe care cu 10 me
tri înainte de sosire il mai deținea 
S. Ariton. Acum, Ion Cosma are 33 
de secunde avans față 
Moiceanu.

Clasamentul etapei a 
Bacău: 125 km (medie 
km): I. Ion Cosma (R.P.R.) 3h
2. Gabriel Moiceanu (R.P.R.) 3h
3. Simion Ariton (Voința); 
(Danemarca); 5.
ca); 6. Hoffman (R.D.G.)', 
Neagoe (C.C.A.) ;
(R.P.R.); 9 FI. Cristescu (Din ); 10. 
Petersen (Dan.) — toți cu același 
timp. Sprinturile in etapă la Tg. 
Frumos: 1. Simion Ariton; 2. A. Șe

de Gabriel

Iași—
41,800
03:02;
03:03;
Ritter

Hansen (Danemar- 
--------\ 7. Gh.
8. \V. Ziegler

Xl-a 
orară

4.

ii :29; 3. Danemarca Ulh 23:13; 4. 
Dinamo lllh 24:11; 5. Flacăra roșie 
lllh 24:38; 6. C.C.A. lllh 57:51; 7. 
Voința 112h 50:25. Clasamentul defi
nitiv al cățărătorilor: 1. C. Dumitrescu 
29 p.; 2. FI. Cristescu 28 p.; 3. A. Șe
laru 13 p.; 4. Schober 11 p.; 5. Bock 
11 p.; 6. Gh. Rădulescu 11 p.; G. 
Moiceanu, Gh. Văsîi cîte 10 p.;Hansen, 
și I. Cosma cîte 7 p. Clasamentul ge
neral al sprinterilor: 1. S. Ariton 28 
p.; 2—3. Hoflman și C. Moiceanu—cîte 
20 p.; 4. Ritter 16 p.; 5. Bock 15 p.ț 
6. A. Șelaru 13 p.; 7. C. Dumitrescu 
9 p.; 8. P. Ghiță 7 p.; 9—10. C. Ba
ciu și I. Cosma — cîte 6 p.

Etapa a XH-a se desfășoară sîmbă- 
tă pe ruta Bacău—Galați, iar ultima 
etapă are loc duminică pe ruta Brăila— 
Buzău—Ploiești'—București.

★
Traseul pe care il vor parcurge con- 

curenții în ultima etapă la București: 
șoseaua Ploiești — București — Casa 
Scinteii—Arcul de Triumf—Piața Vic
toriei—Calea Victoriei — la dreapta 
pe stadionul Republicii prin poarta 
din str. Puțul cu apă rece.

ȘI EUROPENE
SUS1REA CICLIȘTILOR VA AVEA 
LOC PE STADIONUL REPUBLICII

Deoarece meciul de îotbal C.C.A. 
— Dinamo Pitești a lost aminat, so
sirea in ultima etapă a celei de a 
X-a ediții jubiliare a „Turului ci
clist al R. P. Romine" va avea loc 
pe stadionul Republicii, unde se va 
desfășura partida dintre echipele 
Rapid și Metalul Tirgoviște.

laru; 3. C. Moiceanu; 4.
Roman: 1. S. Ariton, 2.
C. Moiceanu; 4. C.

2.
3.
4.
5.

Ion Cosma (R.P.R.) același
Gh. Rădulescu (R.P.R.) 4h
Fl. Cristescu (Dinamo) 4h

Hofman (R.D.G.) 6. Ritter
7. Ampler (R.D.G.). 8.

!

SITUAȚIA ÎN CLASAMENTUL ) 
SPRINTERILOR

• ■ t»t ’

niu alergă ) 
primul ioc | ., „ t

I

După cum se știe, in cadrul celei 
de a X-a ediții jubiliare a „Turului 
ciclist al R P. Romine", ziarul 
„Scinteia" oferă un premiu alergă 
tonilui care va ocupa [ 
în clasamentul sprinterilor. După 
10 etape, in această întrecere, si
tuația este următoarea: 1. S. Ari
ton (Voința) 18 p. 2. Hofman 
(R.D.G.) 16 p, 3. C. Moiceanu (FI. 
roșie) 16 p.

R. P. Romînă 101h55:l4; 2. R. D. Ger
mană 102h02:20 ; 3. Danemarca 102h 
14:04.

BACAU 22 
misul nostru).

De la lași 
Cosma a stat
tonului și a „controlat” activitatea lui 
ca un veritabil lider. Deși a bălut

(prin telefon de la tri-

lonși pină la Bacău 
tot timpul in lața piu-

La lupte Obere:
R.P.R. - R.S.S Gruzia 1 - 7

lupte libere careEchipa R.P.R. de 
întreprinde un turneu în U.R.S.S. a 
susținut cea de a doua întîlnire a sa 
cu reprezentativa R.S.S. Gruzia.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 7—1 pentru luptătorii gruzini. Sin
gura victorie rominească a fost obți
nută de Francisc Bolla care l-a învins 
pe Lohmidze. In prima întîlnire care 
a avut loc tot la Tbilisi sportivii ro- 
mini au cedat în fața reprezentativei 
B a R.S.S. Gruzia cu același scor.

i
I

Echipa de jumorî a #. P. Romine a cucerit medalia 
de bronz la campionatele europene de tir în proba 

de armă liberă calibru redus 60 focuri culcat
• T. Cogut pe locul IV și ft 

mentul individual
BUDAPESTA 22 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru special). — Vineri di
mineață au început întrecerile din ca
drul campionatelor europene pentru 
senioare și juniori. Prima probă a 
concursului a fost cea de armă libe
ră, calibru redus 60 focuri culcat re
zervată trăgătoarelor. Deși nu s-au 
comportat la valoarea lor normală — 
ne așteptam la mai mult de la record
mana țării noastre Aurelia Cosma —■ 
echipa R.P. Romîne a ocupat locul V 
în clasamentul general. Și dacă Cleo
patra Alexandru nu ar fi tras un foc 
în... ținta vecină, și unul în ------ '
trei, echipa țării noastre putea 
chiar medalia de bronz. Iată 
mentele generale:

Armă liberă calibru redus 60 
culcat senioare — individual: 1. 1REN 
VERES (R.P.U.) 594 p — campioană 
europeană; 2. Elena Donskaia
(U.R.S.S.) 592 p; 3. Tatiana Rabins- 
kaia (U.R.S.S.) 590 p;.„ 12 Aurelia 
Cosma (R.P.R.) 585 p; 13. Margareta

LÂ HALTERE

Rusescu pe Jocul VI în clasa 
masculine

cercul 
cuceri 
clasa-

focuri

M. 
.1 al probei

Filip (R.P.R.) 585 p... 29. Cleopatra 
Alexandru (R.P.R.) 574 p; echipe: 1. 
U.R.S.S. 1759 p — campioană euro
peană’, 2. R.P.U. 1758 pj 3. R.D.G. 
1758 p; 4. R.P.P. 1749 p; 5. R.P.R. 
1744 p; 6. R.S.C. 1743 p.

După amiază s-a desfășurat întrece
rea juniorilor la aceeași probă. Și din 
nou am avut emoții deoarece unul din 
componenții echipei, M. Lazăr, a con
curat sub valoarea sa normală. Cu 
toate acestea, performanța obținută de 
echipa R.P.R. (locul III) este valoroa
să, mai ales dacă ținem seama că doi 
dintre reprezentanții noștri (Cogut și 
Rusescu) s-aii clasat în primele șase 
locuri. Clasamente generale: armă li
beră calibru redus 60 focuri culcat ju
niori — individual : 
VICI (U.R.S.S.) 591 
campion european; 
(R.P.P.) 591 p (12 
(R.P.P.) 589 p; 4. Cogut (R.P.R.) 588 
p (12 m); 5. Kniazov (U.R.S.S.; 588 
p (4 m); 6. M. Rusescu (R.P.R.) 587 
p... 22. M. Lazăr (R.P.R.) 581 p; echi
pe: 1. R.P.P. 
europeană; 2.
R.P.R. 1755 <p; 
R.S.C. 1740 p;

1. GHERASIMO- 
p (16 muște) —

2. Kobilinski
m); 3. Kalmuth

1763 p — 
U.R.S.S.

4. R.P.U.
6. R.P.F.I.

campioană 
1760 p; 3. 
17.48 p; 5. 
1736 p.

Hoffman; la 
Hoffman; 3. 
Dumitrescu. 

Punctul de cățărare de la Strunga a 
fost trecut în ordinea următoare: 1. 
Schober (R.D.G.); 2. C. Dumitrescu 
fFl. roșie); 3 FI. Cristescu (Din.); 
4. I. Cosma (R.P.R ): 5. Bock (Dan.). 
Clasamente generale: individual — 1. 
I Cosma ’ ~ "
Moiceanu 
Rădulescu 
Hoffman 
Moiceanu
Ritter (Dan.) 37h 05:19; 7. A. Șelaru 
(R.P.R.) 37h 06:16; “ ~ —
(Din.) 37h------ “
37 h
37h 08:35; 
37h 09:39;
10:05; 13. Bock (Dan.) 37h 10:28; 14. 
C. Dumitrescu (FI. roșie) 37h 11:15; 
15. S. Ariton (Voința) 37h 13:15; 
Kellerman (R.D.G.) 37h 13:27; 
Schober (R.D.G.) 37h 14:26; 18. 
Melcioc (FI. roșie) 37h 14:51; 19. 
Grigore (C.C.A.) 37h 15:33; 20. Pe
tersen (Dan.) 37h 16:11; 21. Hansen 
(Dan.) 37h 19:23; 22. C. Baciu 
roșie) 3711 26:46; 23. Șt
(C.C.A.) 37h 32:26; 24. C.
(FI. roșie) 37h 34:25; 25. 
tescu (Din.) 37h 35:21; 26. 
lescu (Olimpia Br.) 37h 39:07; 27. Le- 
vacic (R.P.F.I.) 37h 43:28; 28. Sebe- 
lic (R.P.F.I.) 37h 46:30; 29. C. Nicu- 
lescu (Olimpia Br.) 37h 58:48; 30.
Gli. Văsîi (Voința) 38h 01:39; 31. 
AI. Miteff (Voința) 38h 37:03. Echipe: 
1. R.P.R. lllh 04:22; 2. R.D.G. lllh

(R.P.R.)
(R.P.R.)
(RP.R.)

(R.D.G.)
(FI. roșie) 37h 04:04;

36h 59:47; 2. G. 
37h 00:20; 3. Gh.

37h 02:08;
37h 02:32;

4.
5. C.

6.

VIENA 22 (prin telefon). Spectatorii 
care asistă ia campionatele mondiale și 
europene de haltere în localitate au fost 
răsplătiți chiar din prima zi de între
ceri pasionante. La cea mai mică cate
goric, 56 kg (cocoș) după patra ore 
de concurs a ieșit învingător sovieticul 
V. Stogov. Halterofilul sovietic a reali
zat 345 de kg tot atît cît și maghiarul 
I. Foldi. Stogov fiind mai ușcr la cîn- 
tar a cucerit astfel titlul de campion 
mondial și european. Pe locul III s-a 
clasat japoncz.nl Miaki cu 337,5 kg. 
Cunoscutul Cit. Vinci (S.U.A.) a trebuit 
să se mulțumească cu modestul loc IV, 
realiz.înd 327,5 kg. La cat. 60 kg. 
(pană) au fost 21 de concurenți. Fiți 
Balaș s-a clasat pe locul VIII cu 327,5 
kg. Cu acest prilej cl a egalat recordul 
republican la total și a stabilit cu 100 
kg. un nou record Ia stilul smuls, 
(vechiul record 97,5 kg). El a ratat la 
135 kg la „aruncat", ceea ce ii aducea 
o simțitoare îmbunătățire în clasament. 
Clasamentul categoriei este următorul: 
1. I. Bergcr (S.U.A.) .367.5 kg; 2—3. 
Minaev (U.R.S.S.) și Manironi (Italia) 
ambii 357,5 kg; 4. Furajama (Japonia)

352,5 kg; 5. El Kaham (Iran) 350 kg;
6. Szabo (R.P.U.) 345 kg ; 7. Bo- 
lowski (R.I’.P.)

Arbitrajele au 
totodată corecte.

335 kg.
fost foarte exigente și

★

In cadrul lucrărilor congresului 
Federației internaționale de haltere de 
la Viena s-a stabilit ca viitorul cam
pionat mondial să aibă loc în 1962 
în orașul Hershey (S.U.A.).

Campionatul european va avea loc 
anul viitor la Budapesta. In ceea ce 
privește campionatele mondiale și eu
ropene din 1963, congresul a stabilit 
ca aceste competiții să aibă loc în o- 
rașul Praga. S-a hotărît ca numărul 
de categorii să rămînă același, adică 
7. (Agerpres).

Cinci pretendenți la primul loc

Runda a 12-a și desfășurarea parti
delor întrerupte au adus o primă cla
rificare în marele turneu internațional

VASILE GODESCU

ALE C.C.A. ÎN R. P. UNGARĂ
Joi dimineața au părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Budapesta, echipele 
de scrimă ale Casei Centrale a Arma
tei care vor participa la 
armatelor prietene.

Din delegație fac parte, 
floretiștii Sorin Poenaru, 
Geta Sachelarie și Lidia 
dasinii Constantin Stelian și Răzvan 
Dobrescu, sabrerii Dumitru Mustață și 
Octavian Vintilă.

Spartachiada

printre alții. 
Ion Drimbă, 
Grieb, spa-

08:19;
07:32; 9.

10. W.
11. Gh.

12. Petre

Calcișcă
(R.D.G )
(R.P.R.) 
(C.C.A.)

8. Gh.
Ampler
Ziegler
Neagoe
Ghiță (Din.) 37h

La start—10 milioane!
La încheierea celei de a VII-a Spartachiade

16
17.
C.
N.

(FI. 
Petrescu 
Dumitru 

FI. Cris- 
I. Ange-

întîlnire 
Angliei

luat sfîrșit

sindicale de vară a U .R.S.S
cea de 

vară
a VII-a

a sindicatelor

de sportivi au 
a VII-a Spar-

A
Spartachiadă de 
din U.R.S.S.

Peste zece milioane 
luat parte la cea de
tachiadă de vară. Rețineți această 
cifră — 10.000.000. Niciodată. în nici o 
țară din lume nu s-au prezentat ali
fia sportivi la startul unei întreceri! 
In Uniunea Sovietică unde grija 
pentru sănătatea omului este una 
din preocupările primordiale ale gu
vernului și Partidului Comunist, sint 
create toate condițiile pentru dez
voltarea de mase a culturii fizice și 
sportului. Iată de ce crește neconte
nit numărul sportivilor sovietici, cum 
s-ar spune „nu cu fiecare zi, ci cu 
fiecare ceas". Aceasta se vede lîm-

creșterea numărului parti
ta Spartachiada. Dacă la 

V-a ediție a marii întreceri 
parte 3.000.000 de oameni, 

la a Vl-a Sparta- 
participarea a crescut la

de 
Și

• A luat sfîrșit dubla 
atletism dintre echipele 
R.S.F.S. Ruse, desfășurată la Londra. 
Sportivii sovietici au obținut victoria 
atît la masculin (122—102) cît și la 
feminin (75—43). în ultima zi a me
ciului s-au remarcat in mod deosebit 
Irina Press (10,9 pe 80 m.g.) și Soko
lov (8:40.6 pe 3000 m obst.) Alte re
zultate mai importante : disc Buhanțev 
(R.S.F.S.R.) 57,20 ; lungime Bondarenko 
(R.S.F.S.R.) 7,50 ; 5000 m Pirie (A)
14:15,6; 200 m femei Itkina (R.S.F.S.R.) 
24,1 ; înălțime femei Cencik (R.S.F.S.R). 
1,67 m.

proba de 100 m liber cu timpul
53.6. Vechiul record era deținut 
americanul Steve Clark (54,4).

de 
de

• într-un concurs de natație, des
fășurat la Rio de Janeiro, cunoscutul 
campion brazilian Manuel Dos Santos 
a stabilit un nou record mondial în

• In cursul acestei săptămîni 
disputat noi întîlniri retur din 
liminariile „Cupei Campionilor Euro
peni' la fotbal : la Londra, Totten
ham Hotspur — Gornik Zabrze 8—1 ; 
la Madrid, Real — Vasas Budapesta 
3—1 ; la Oslo, Standard Liege — Fre- 
derickstad 2—0 ; la La Valetta, Ser- 
vette Geneva — Hibernians 2—1. Echi
pele învingătoare s-au calificat pentru 
optimile de finală ale competiției, 
în „Cupa Cupelor", formația iugo
slavă Novisad a eliminat pe A. S. 
Milano, cîștigînd meciul retur cu 2—0. 
In primul joc, cele două echipe ter
minaseră la egalitate.

s-au 
nne-

pede din 
cipanților 
cea de a 
au luat
după trei ani 
chiadă 
5.000.000, pentru ca acum ea să atingă 
această cifră uimitoare de 10.000.000.

Evident, nu numai la capitolul 
participării au fost obținute succese 
la actuala ediție a tradiționalei com
petiții de mase. In cursul Sparta- 
chiadei, peste 170.000 de oameni au 
îndeplinit normele categoriilor spor
tive. Dintre aceștia, 25.000 sint acum 
sportivi de prima categorie, iar 3.000 
au obținut norma de maestru al spor
tului. Aici, trebuie amintit că norma 
de maestru al sportului in U.R.S.S. 
este echivalentă cu performanțe de 
nivel internațional si întrece adesea 

- recordurile naționale ale
Spartachiada sindicală 

numeroase modificări in 
cârdurilor. In cadrul ei 
bilite 8 recorduri mondiale, 
pene, 21 unionale și 1550 republicane 
sau regionale. întrecerile recent în
cheiate au scos la iveală numeroși 
sportivi talentați, schimbul de mîine 
al actualilor campioni sovietici. Nu 
vom cita aci decit doi dintre ei: 
Irina Pervușina și Viktor Kosicikin. 
Prima, este o tânără studentă din 
Voronej. Ea a cîștigat concursul de 
gimnastică, intrecind in clasamentul 
final pe gimnaste renumite ca La
risa Uatinina. Tamara Manina, Raisa 
Borisova și altele. In ceea ce privește 
pe Viktor Kosicikin, acesta nu tre
buie confundat cu celebrul patinator 
sovietic... El esle un înotător cu per
spective și numără doar Î6 ani. In 
proba de 200 m bras Kosicikin a 
lăsat în urmă pe cei mai puternici 
înotători ai țării, stabilind totodată 
un record unional !

de șah de la Blcd. Cinci dipjțre. nârtî- 
cipanți, cci mai buni, fără îndoială, 
s-au desprins din plutonul compact de 
pină acum al fruntașilor și își vor 
disputa primul loc, pe parcursul celor 
șapte runde care au mai rămas dc jucat, 
învingătorul (dacă nu cumva vor fi mai 
mulți) se va alege desigur din acest 
cvintet: Fischer. Tal, Gligorici, Kercs, 
Petrosian.

Iată acum rezultatele tehnice: runda 
a 12-a: Fischer—Trifunovici 1—0, Don
ner—Tal 0—1, Ivkov-—Parma 0—1, 
Udovcici—Bertok 0—I, Keres—-Mata- 
novici, Olafsson—Gligorici, Petrosian— 
Gheller, Darga—Najdorf, Bisguier— 
Portisch. Gcrmek—Pachman remize. în
trerupte: I’achman—Gligorici 0—1, Don
ner—Najdorf 1—0, Bisguier—Germck 
I—0, Germck—Darga I—0, Parma— 
Portisch, Pachman—Bisguier. Udov
cici— Gheller remize

Clasamentul: Fischer 9, Tal 81/,. Gli
gorici, Keres, Petrosian 8, Donner, 
Parma, Najdorf, Gheller, Trifunovici 
6*/2, Darga, Bisguier, Portisch 6, Ma- 
tanovici 5*/2, Pachman 4’A. Germck, 
Bertok 4, Olafsson, Udovcici 3'/^ 
Ivkov 3 p.

multor țări, 
a prilejuit 
tabelele re- 

au fost sta- 
4 euro-

Sportivii romsni s-au remarcat 
in ultima zi a „Dinamoviadei" 

de natație
HARKOV 21 (Agerpres). — S-au 

încheiat întrecerile de înot din cadrul 
„Dinamoviadei" de la Harkov. Spec
tatorii au aplaudat frumoasa compor
tare a sportivei din R. P. Romînă, 
Cristina Balaban (Dinamo București), 
învingătoare în proba de 400 m liber. 
In proba de 100 m fluture Tatiana 
Gordeeva (Dinamo Moscova) a ocu
pat locul întîi cu timpul de 1:17,9. 
Măriuca Rotaru (Dinamo București) 
a ocupat locul 3. înotătorul maghiar 
Gurics (Dozsa Budapesta) a cîștigat 
proba de 100 m fluture, urmat de Va
lentin Pogacev (Dinamo Moscova) 
și Al. Popescu (Dinamo București).

Proba masculină de sărituri de la 
trambulină s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Iuri Kolosov (Di
namo Moscova). Pe locul doi s-a cla
sat Gh. Banu (Dinamo București).
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