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Haag (R.P. Ungară), M. 
(R.S. Cehoslovacă), D. Cirici 
Iugoslavia), M. Matulovici 
Iugoslavia), S. Johannessen
vegia), D. Keller (Elveția), H. Leh
man (R.F.G.), J. Penrose (Anglia). 
Titlul de maestră internațională a 
fost atribuit șahistei poloneze Hen- 
rika Konarkowska.

In urma accidentării 
formațiile C.C.A. 
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și „Doi căpitani", 
partizan" și alte
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Sport din R. P. Romîna 1

Mestecăm șui, cu peisajul său minunat, a format cadrul începutului etapei 
Vatnr Dornei —■ Suceava. Încordați, cicliștii urcă spre vîrf unde își vor 
disputa un nou sprint de cățărare. Apoi, serpentinele coborîșului îi vor 
solicita la noi eforturi: atenție deosebită pentru a se înscrie în virajele 

periculoase.

Pasionanta dispută dintre Ion Cosina și Gabriel Moiceanu a fost urmărită 
cu ddose. interes. Cei doi „rivali" au luptat cu toată intensitatea pentru 
cucerirea primului loc în această mare întrecere Iată un aspect din această 
dispută. sprintul final al etapei Suceava — Iași, desfășurat pe frumosul 

stadion din Iași. Învingător: Gabriel Moiceanu

r inalul competiției ! 
De stadionul Republicii 
intră primul ciclistul 
german Kellerman, ur
mat de Simian Ariton. 
Rutierul romîn îl va 
depăși însă pe repre
zentantul R. D Ger
mane și va cîștiga vic
toria în ultima etapă.

O pană 
această 
darul* 
danez. 
ridicată 
atenția 
nice care vine din urmă 
că a spart Puțini au 
fost alergătorii care au 
scăpat in cele 13 zile 
de concurs de astfel

de... bucurii...

de boaieu. De 
dată... „ 
este un 
El (ine 
pentru a 
mașinii

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și
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Colectivul de jucători din echipa de 
fotbal Tractorul Brașov este fruntaș 
în muncă și sport. Majoritatea tineri
lor din această echipă urmează cursu
rile serale medii iar datorită rezul
tatelor frumoase obținute in producție 
se bucură de stima întregii uzine. A- 
dăugăm că sportivii acestei echipe de 

-fotbal trăiesc și o bogată viață colec
tivă. Mereu inițiază noi acțiuni menite 
să ducă la o cît rnai strînsă colaborare 
între lotul de jucători, ceea ce a făcut 
ca azi echipa să poată înregistra re
zultate dintre cele mai bune. Este un 
merit al jucătorilor, dar în același 
timp și al antrenorului Vladimir Gro- 
saru, un sfătuitor de nădejde al jucă
torilor de fotbal.'

Nu de mult, din rîndul acestei echipe 
de fotbal a izvorit o inițiativă: „Nici 
un jucător fără bibliotecă personală !“ 
Adică, o preocupare în plus care să i 
poată destinde după orele de muncă 
în uzină sau după antrenamentul de 
pe stadion. Inițiativa a prins roade 
și... iată întregul lot de jucători in
stalat în fața standului de cărți din 
cadrul Librării noastre nr. 16 din Bra
șov, unitate specializată în difuzarea 
cărții la locul de muncă.

Totul ar merge bine, dar este greu 
să te hotărăști ce cărți să-ți alegi pen
tru biblioteca personală. Mai hotarît, 
portarul echipei loan Oană a făcut 
începutul. După el, fundașul Iordache

Păun, stoperul Ion Alexe, aripa stingă 
C. Lupu, apoi mezinul echipei Paul 
Ațarinescu ș. a. Fiecare și-a ales cite 
un pachet cu cărți.

Unul dintre jucători, fundașul Traian 
Moarcăș — student >u ultimul an la 
Institutul Politehnic — și-a completat 
biblioteca personală și cu cîteva cărți 
de specialitate. Tînărul Marinescu a 
ținut să-și cumpere 
„însemnările unui 
cărți pentru tineret.

Așadar, începutul 
baliștii de la Tractorul Brașov împre- i 
ună cu antrenorul eîu Vladimir Gro-

Gimnastels noastre participă 
la turneul internațional de la Torino

Cu ocazia celei de a 91-a 
a înființării Federației Italiene de 
nastică, în zilele de 
1 octombrie va avea 
turneu international 
care vor participa 
R. S. Cehoslovacă. 
R. F. Germană, R. P. 
La aceste întreceri (ara 
reprezentată de două 
meniu] se va alcătui pe 
vidual compus și pe aparate, 
minarea turneului, 
bric, 
late 
orașul Bologna.

aniversări 
Gim- 

30 septembrie și 
loc la Torino un 

de gimnastică la 
următoarele |ări: 
Elvc|ia, Fran|a, 
Romînă și Italia, 

noastră va fi 
gimnaste. Clasa

tă ri. la indî- 
După ter- 

în ziua de 4 octom- 
gimnastele noastre au fost invi- 

să participe la o demonstrație în

Cea de a doua probă a campio
natului republican de pentatlon mo
dern a adus, cum era de așteptat, 
numeroase modificări în clasamentele 
generale (individual și pe echipe). 
Cele mai importante sînt acelea că 
liderii clasamentelor, Traian Croitoru

946 p ;
892 p;
838 p;
Mărcuță
Croitoru,
Gh. Panciu toți cite 13 v
Clasamentul pe echipe al probei :

5. V. Șteiănescu
6. Th.
7—8.
14 v — 784 p; 9-12.
FI. Săvulescu, C. Țintea 

.............. ' 730

16 v —
Sîrbulescu 15 v —

T. Tilmaciu și Gh.
Tr. 

și 
P- 
1.

T. Ghițescu și 0. Drimer 
maeștri internaționali de șah

Congres 
Sofia, a luat 
acordării de 
s-au distins

Cel de al 32-lea 
F.I.D.E., desfășurat la 
în discuție problema 
titluri șahiștilor care 
în turnee și concursuri. Au fost de
clarați mari maeștri 
E. Vasiukov (U.R.S.S.), 
(R.P. Bulgaria), ‘ ~
Ungară) și K.
Titlul de maestru

internaționali 
M. Boboțov 

L. Portisch (R.P. 
Robatsch (Austria), 

de maestru internațional a 
fost acordat unui număr de 13 șa
hiști printre care si reprezentanților 
noștri TEODOR GII1ȚESCU și DOL- 
F1 DRIMER. De asemenea, noii ma
eștri internaționali sînt următorii: L. 
Polugaevski (U.R S.S.), A. Suetin 
(U.R.S.S.), W. Pietsch (R.D.G.), E.

Ujtelki 
(R.P.F. 
(R.P.F. 

(Nor-

In momentul cind unii dintre dum
neavoastră citesc aceste rînduri, un 
avion al TAHOM-ului poartă spre capi
tala Austriei. Ciena, echipa noastră 
campioană, C.C.A., care susține joi 
meciul 
„Clipei

Deși 
putută 
C.C.A. 
care 
xercilată în 
ciulul și mai ales in finalul lui, 
echipa noastră 
meciul pe care îl va susține joi seara 
la lumina reflectoarelor pe stadionul 
din Prater. Firește, condifiunile de joc 
nu sini aceleași. F. C. Austria joacă a-

echipa 
care susține 

retur cu F. C Austria din cadrul 
Campionilor Europeni 
în 
la
nu

i-ar

la fotbal 
partida de joia trecută, dis- 
Hucurești, fotbaliștii de la 

au reușit să ia avantajul la 
fi dat dreptul dominarea e- 

cea mai mare parte a me- 
totuși

pornește cu încredere în 
îl va susține joi 

pe

și Știința București, au cedat in- 
tiietatea lui Dumitru Țintea și res
pectiv echipei C.C.A.

întrecerea de spadă care a avut 
loc ieri dimineață în sala Floreasca 
s-a desfășurat simultan pe patru plan
șe, trăgîndu-se numai un singur tur. 
Valoarea unui asalt pentru 
individuală a fost de 54 
echipe a fost de 65 p. Iată 
tul probei de spadă: 1. D.
v — 1.108 p; 2.
— 1.054 p; 3. Cr. Lichiardopol
— 1.000 p; 4. St. Mustafa 17

C.C.A. 3.130 p; 2. Știința 2.220 p: 3. 
ASA Brașov I 2.155 p; 4. ASA Cra
iova 2.090 p; 5. Grănicerul 1.765 p; 
6. ASA Brașov II 1.635 p.

In urma acestor rezultate clasa
mentele generale ale campionatului 
republican se prezintă astlel : INDI
VIDUAL: 1. D-tru Țintea (C.C.A.) 

p; 2. Gh Tomiuc (C.C.A.)
p; 3. Tr. Croitoru (Șt.) 1.630 
Gh. Mărcuță (ASA Brașov I) 
p: 5. I. Cigoianu (ASA 
1.388 p; 6 C. Țintea 

p; 7. Th. Sirbulescu (Șt.) 
Cr. Lichiardopol (C.C.A )

9. Gh. Panciu (ASA Brașov I)

Dar 
enta 

eh: 
i ști 

pa
să lupte cu hotărî re 
aluurile sînt de par-

cum acasă, în fata publicului ei 
C.C.A., echipă matură, cu experit 
partidelor internaționale, multe din 
jucate dincolo de hotarele tării, va 
să-și mobilizeze forțele, să-și arate 
tențialul tehnic, 
chiar atunci cind 
tea adversarului.

Fotbaliștii de 
bine că iubitorii 
rotund de la noi 
nu-s prezenti acolo 
Viena, ca sn-i încurajeze, sînt 
de ei, așteptind ca rezultatul 
cit mai favorabil echipei C.C.A.

E ceea ce dorim și noi din 
inima.

Succes, C.C.A. I

la C.C.A. știu prea 
sportului cu balonul 
din tară, chiar dacă 

pe stadionul din 
alături 
să fie

1.978
1.894 
p: 4.
1.509 
iova) 
1.350 
p; 8.
p:
1.270 p; 10. V. Tudor (ASA Craiova) 
1.215 p. ECHIPE: 1. C.C.A 4 28» 
p; 2. Știința Buc. 4.230 p; 3. ASA 
Craiova 3.900 p: 4. ASA Brașov I 
3.710 p; 5. Grănicerul 3.270 p: 6. 
ASA Brașov II 2 190 p; 7. ASA Cluj 
1.705 p. 
sportivi.
Dinamo 
contează 
echipe.

Astăzi
bă a concursului (tirul)
desfășura pe poligonul Tunari înce- 
pînd de la ora 9. Miercuri va avea 
loc proba de înot la ștrandul Tinere
tului Primul start va fi dat la ora 
11,30.



Noul președinte al consiliului ȘTIRI DIN TARĂ9 9
Sportul l-a îndrăgit de pe vremea 

cînd era student la Facultatea de medi
cină din București. Dar niciodată nu 
bănuise <ă o să vină' vremea cînd în 
timpul său liber se va ocupa și de tre
burile unei asocia ții sportive.

...In iarna anului 1953 a venit ca me
die în orășelul Solea, din raionul Gura 
Humorului. Și cum sportul a luat o dez
voltare tot mai mare în tara noastră, 
el a pătruns și pe meleagurile Sucevei, 
tunde are acum numeroși prieteni.

Azi, la Solea există o asociație spor
tivă, Victoria, fruntașă pe raion, și

Raioane fruntașe
TG. MUREȘ 25 (prin telefon) — Ca 

și în restul țării, in regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară alegerea organelor 
locale U.C.F.S. este in plină desfășurare. 
Datorită bunei munci de organizare, ; 
două dintre raioanele acestei regiuni j 
au terminat alegerea organelor locale 
în cadrul asociațiilor sportive. In ra
ionul Reghin, care cuprinde 63 de a- 
sociații sportive, in cadrul cărora ac
tivează aproape 8.000 de membri ai
U.C.F.S.. ^alegerile noilor consilii ale 
asociațiilor au constituit un serios 
imbold în muncă. Astfel, în comuna ■ 
Comești a fost amenajat, prin muncă j 
voluntară, un teren sportiv complex, pe 
care se vor desfășura finalele regio
nale ale „Cupei Agriculturii". Totoda
tă au fost asigurate prin mijloace 
locale cazarea și masa a 280 de parti- I 
cipanți la aceste finale. Un ajutor ! 
deosebit la realizarea acestor succese : 
au dat secția raională de invățămînt, 
sfatul popular raional, cit și comitetul 
raional U.T.M.

Cele 31 de asociații sportive ale ra
ionului Gheorghieni au și ele noi or- ; 
gane de conducere. Consiliul raional I 
U.C.F.S. Gheorghieni a raportat con
siliului regional U.C.F.S. terminarea a- î 
legerii noilor organe ale U.C.F.S. In I 
cinstea alegerilor au mai fost in- ’ 
ființate încă patru noi asociații. In 
munca de pregătire a alegerilor s-au 
evidențiat următorii tovarăși : Kiraly I 
Antal (Suseni), Iuliu Janosi (instruc
tor al sfatului popular raional) și Ion 
Bolînceanu (I. F. Gheorghieni).

V. RADAR, coresp. regional |

La asociația sportivă Poligrafia Brașov

Planul de măsuri a început să prindă viață
Asociația sportivă Poligrafia se nu

mără printre cele. mai bune din ora
șul Brașov. Și aceasta nu pentru că 
echipele sau sportivii acestei asociații 
care participă Ia o serie de întreceri 
orășenești sau raionale culeg victorie 
după victorie. Cu totul altele sînt 
motivele care au determinat pe acti
viștii sportivi din orașul de la poalele 
Tîmpei să facă aprecierea arătată mai 
sus.'..'

Majoritatea eforturilor întreprinse’de 
consiliul asociației sînt îndreptate spre 
lărgirea activității sportive de mase, 
spre angrenarea oamenilor muncii în 
întreceri sportive, recreative. , Conco
mitent s-a muncit pentru consolidarea 
bazei materiale, care în viitor să per
mită sportivilor asociației să se pre
gătească temeinic, și să participe cu 
succes la competițiile orășenești sau 
raionale. Acestea sînt motivele care 
an determinat ca asociația spor
tivă Poligrafia să se numere prin
tre cele mai bune din orașul Brașov.

. Și mai este ceva. Munca neobosită 
pe care o desfășoară consiliul asocia
ției (președinte C. Gruia, secretar 
Viorica Buga), strădaniile pe care le 
depun membrii acestui consiliu pentru 
realizarea la timp și în bune condițiutii 
a sarcinilor.

De acest ultim lucru ne-am con
vins recent cînd, vizitiud această aso

unde zjlvleztiuciile a avut loc adunarea 
generală de alegeri. Ca președinte al 
noului consiliu al asociației sportive a 
fost ales medicul Nestor Constantinescu.

Deputat în sfatul popular regional, 
comunistul Nestor Constantinescu se 
preocupă deopotrivă de sănătatea oa
menilor, de treburile gospodărești și de 
bunul uitfa al activității = j.otlive în 
So'ca. lată de ce particip an fii la aduna
rea generală a asociației sportive Vic
toria, care-] iubesc și 11 apreciază, l-au 
ales președintele consiliului asociației 
sportive și delegat la conferința raiona
lă l .C.F.S.

AL. C.

La întreprinderea A. M.
Muncitorii de la întreprinderea 

A.M.C.-Otopeni iubesc mult sportul. 
Dovada: intr-un timp foarte scurt ei 
și-au creat 5 secții pe ramuri de sport: 
volei, tenis de masă, popice, șah și 
turism.

„Actul de naștere" al acestei tinere 
asociații sportive a fost semnat la 25 
octombrie 1960. In momentul de față 
există la întreprinderea A.M.C.-Oto
peni 105 membri U.C.F.S. din totalul 
de 240 muncitori. Acestea le-am aflat 
din darea de seamă și din discuțiile 
purtate zilele trecute la adunarea de 
alegeri. Asociația și-a creat și o mică

ciație sportivă am constatat că, deși 
nu trecuse decît o lună de la data 
cînd a avut loc adunarea generală 
pentru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S.-, totuși planul de măsuri a- 
probat de masa de membri ai U.C.F.S. 
din cadrul . asociației sportive Poli
grafia a și. început să prindă viață.- 
Trăgîiid învățăminte din discuțiile pur
tate pe marginea ... dării .de seamă, con
siliul asociației și-a orientat preocu
pările spre lichidarea lipsurilor scoase 
in -evidență de • lucrările, adunării ge
nerale. Astfel, .consiliul asociației a 
fost criticat pentru faptul că nu se 
preocupă în suficientă măsură de dez
voltarea turismului de mase, cu toate 
că posibilități existau suficiente. Con
siliul asociației a trecut imediat la 
treabă și în ultima perioadă de timp, 
membrii U.C.F.S. din cadrul asocia
ției sportive Poligrafia au participat 
la două excursii, una ia Piatra Craiu
lui, iar alta la Predeal.

Tot iu cadrul adunării generale, 
consiliul asociației a fost criticat pen
tru că a făcut prea puțin în vederea 
angrenării elementului feminin în prac
ticarea sportului. Și în această pro
blemă, măsurile nu au întîrzit multă 
vreme. In prima lui ședință, consi
liul asociației a luat hotărîrea ca în 
cadrul campionatului asociației să se

Cu ocazia adunărilor generale pen
tru dări de seamă și alegerea orga
nelor locale U.C.F.S., în raionul 
Cîmpulung-Muscel au luat ființă încă 
3 asociații sportive în comunele 
Mioarele, Stoienești și Bădeni. 
In secțiile celor trei asociații sînt cu
prinși peste 170 membri U.C.F.S. Ei 
practică voleiul, șahul, tenisul de 
masă, popicele, fotbalul etc.

Hie Fețeanu-coresp.

Membrii asociațiilor sportive din 
raionul Tîrnăveni intimpină alegerile 
organelor locale U.C.F.S. cu noi suc
cese în producție și sport. Adunările 
generale desfășurate pînă în prezent 
au fost de un nivel ridicat și au reu
șit să scoată in evidență realizările 
obținute, precum și lipsurile care au 
persistat.

In comuna Mica, din cei 151 mem
bri ai asociației Avintul au fost pre- 
zenți la adunarea generală 124. La ca
pătul discuțiilor s-a hotărît ca pe vi
itor să fie reactivizate secțiile de fot
bal, volei, turism, șah, popice și atle
tism. Președintele noului consiliu a 
fost ales învățătorul Carol Nagy.

Membrii asociației de fotbal din 
Cerghid au ales ca președinte pe co
munistul Ilie Popa. Ei s-au angajat 
ca pinâ la sfirșitu.1 anului 34 la sută 
din membrii asociației să obțină insig
na G.M.A.

bază sportivă. O pistă de popice, ce-i 
drept neterminată, și un teren de 
volei. Mai departe insă... tov. Nicolae 
Scăunaș, președintele asociației, este 
un aprig iubitor al voleiului. Dar 
atit. Ca urmare, celelalte discipline 
au fost neglijate în favoarea acesteia. 
De exemplu, popicele — un sport iubit 
de muncitorii de aici — a fost, trecut 
pe „linie moartă". Nu au fost organi
zate întilniri între secții și echipe Și 
poate nu-i de mirare, căci de la un 
timp încoace bilele de la popice lip- 
sesc 1 In ce privește încasarea coti
zațiilor U.C.F.S., după cum a reieșit 

pună un deosebit accent pe participa
rea tinerelor muncitoare, și, tehnicie- 

. ne la: întreceri. Pe de. altă .parte, în 
planul de, muncă al consiliului a fost 
cuprins un ■ obiectiv nou :. formarea 
unei echipe feminine de- volei. l.a 
fel s-au petrecut lucrurile și cit gim
nastica în producție. Consiliul asocia
ției a fost criticat pentru, că gimnasti
ca iu producție nu a mai fost reluată 
în cadru!, .secției. de zm.cograf.ie și că 
ea nu a fost extinsă și in alte sec
toare de producție. Operativ, consiliul 
asociației a -.muncit in așa fel incit 
acum gimnastica de producție se prac
tică din nou iu secția zincografie, iar 
pînă la sfirșitul lunii va. fi introdusa 
și la secția de •zețărie.

Am ales doar citeva exemple pentru 
a demonstra felul în care consiliul 
asociației sportive Poligrafia știe să-și 
îndeplinească sarcinile, să-și corecteze 
lipsurile și să-și organizeze munca 
astfel ca rezultatele să fie din
tre cele mai rodnice. Nu a tre
cut nici o lună de la adunarea ge
nerală a asociației și discuțiile purtate 
atunci au început să-și arate roadele. 
Să ne mai mirăm deci că această a- 
sociație sportivă este considerată prin
tre cele mai bune din orașul Brașov ?

CALIN ANTONESCU

PREA PUȚIN FAȚĂ
Pe nwg'nea unei

a consiliului orășenesc
O importantă ședință de analiză a 

avut loc recent la sediul consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București. Au fost 
prezenți membrii activului consiliului 
orășenesc, ai raioanelor U.C.F.S. și 
cluburilor sportive din Capitală. Cu 
toții s-au adunat pentru a face: bilan
țul muncii depuse și a analiza modul 
cum s-au .desfășurat în Capitală ale
gerile in perioada 11-17 septembrie. 
In acest scop au prezentat informări 
consiliile raioanelor U.C.F.S. 1 Mai. 
N. Bălcescu. I.V. Stalin. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. T. Vladimirescu și consiliul 
de conducere al clubului sportiv „Me- 

I talul 23 August".
Datorită sprijinului permanent al 

comitetelor raionale și organizațiilor 
de partid s-a reușit ca pînă la 17 
septembrie alegerile să se desfășoare 
in 371 grupe sportive și 149 asociații, 
constituindu-se în același timp 32 noi 
asociații, in cadrul raioanelor. In săp- 
tumina 11—17 septembrie s-a realizat 
un procent mai mare în comparație cu 
prima perioadă. Ritmul de desfășurare 
n-a fost insă la nivelul posibili
tăților și pregătirea activului U.C.F.S. 
existent în Capitală. Se poate spune 
că in unele raioane ritmul e nesatis
făcător sau chiar slab. Aceasta s-a 
putut desprinde din cele șase informări 
prezentate.

Acolo unde s-a muncit cu temei, 
unde activiștii au găsit cele mai bune 
soluții de desfășurare a adunărilor, 
rezultatele bune n-au întirziat să a-

C. - Otopeni
din discuțiile purtate, tov. Cornelia 
Șovăială a muncit sporadic, din 
care cauză cotizațiile au rămas in 
urmă. A reieșit de asemenea că din 
cele 5 grupe de ateliere doar... una 
singură a muncit: cea tehnico-admi- 
nistrativă (tov. Petre Agheici). In rest 
strungăria. asamblarea, electrica și re- I 
parațiile mecanice au fost doar... spec- I 
tatoare. De asemenea nu s-a dus muncă 
pentru angrenarea elementului femi
nin. In cadrul hotăririlor luate, aso
ciația sportivă se angajează să măreas
că numărul membrilor U.C.F.S. de la 
105 la 200, să reamenajeze terenurile de 
volei și popice, să inițieze concursuri 
pe ramură de sport și să completeze 
echipamentul sportiv.

N. TOKKCI K
corespondent

i 11 septembrie 1961. In sala de festi
vități a uzinei ..Muncitorul liber" din 

I Bacău, Ia sfirșitul schimbului., nume- 
| roși muncitori, tineri și vlrstniei se a- 
| dunaseră pentru a lua parte la aduna- 
I rea generală pentru alegerea noilor or- 
| gane U.C.F.S, Cu acest prilej urma să 
I se facă și bilanțul muncii sportive din 

uzina lor. Spre dezamăgirea celor 
prezenți. adunarea n-a avut loc !

Din lipsă totală (ie răspundere, mem- 
| brii consiliului asociației sportive au 

prezentat o dace de seamă pregătită 
in ultimul moment ne două pagini 

, care, de la un capăt la altul cuprindea 
| numai lucruri negative.

— N-am făcut, n-am realizat, n-am 
putut...

Așa. începea fiecare frază. Oare în 
munca acestei asociații nu există și 
realizări ? In uzină nu există sportivi 
fruntași atit la locul de muncă, cit 
și în sport ? Noi credem că da. Prin- 

i tre cei 24 fotbaliști, 45 jucători de șah. 
i sau 80 de participant la alte concursuri 

se află destui sportivi buni. Pentru 
aceștia de fapt s-au cumpărat, in urmă, 
cu cităva vreme, premiile (materiale 
sportive) care stau și azi în magazie 
(o nouă dovadă a lipsei de interes și 
preocupare).

Modul superficial î.n care a fost pre
gătită adunarea de alegeri a dus, cum 
era. și firesc la amînarea ei. Acest lucru 
a fost impus și de faptul că evidența 
membrilor U.C.F.S. nu era pusă la 
punct. Cotizația a fost încasată doar 
in proporție de 22 la sută, iar cind

N-am făcut, n-am.

DE POSIBILITĂȚI...
șednțe de analiză

U. C. F. S. București
pară. Iată, de pildă, raioanele 1 Mai 
și N. Bălcescu : prinți—o planificare 
judicioasă ele. au realizat pînă la 17 
septembrie 19 din 30 și respectiv 24 
din 49 din adunările generale pe care 
le au de ținut. Același lucru se poate 
spune' și despre raionul Grivița Roșie. 
Selecționînd și mobilizînd cei mai 
buni membri U.C.F.S. pentru pregăti
rea. alegerilor, indrumindu-i temeinic, 
consiliile acestor raioane au reușit sâ 
dobîndească rezultate bune: Hie sînt 
urmarea și a instruirii pe care' ’ ,,' au 
l'ăcut-o in asociații cit și faptului că 
întotdeauna acești activiști au fost 
prezenți la adunările ce au avut loc. 
In schimb, unele consilii U.C.F.S. ca 
cele din raioanele Tudor Vladimirescu 
(care a ținut doar 16 din 37 de ale
geri), V. I. Lenin (18 din 45) sau consi
liul raional U.C.F.S. I. V. Stalin (care 
a ținut doar 17 din 70!) n-au reușit 
să se situeze la înălțimea sarcinilor!

Aceste rezultate slabe sînt urmarea 
dezinteresului și comodității manifes
tate de unii activiști din aceste con
silii. Nu-i suficient să organizezi și să 
planifici doar din birou. Activiștii 
sportivi au datoria să se deplaseze pe 
teren, în aceste zile, mai mult ca 
oricind. Or, tovarășii din raionul Tu
dor Vladimirescu, spre exemplu, au 
uitat de acest lucru. Președintele 
consiliului raional U.C.F.S. (Puiu 
Anghel) a condus doar două adunări 
generale. In raionul Stalin s-a făcut 
o slabă planificare a alegerilor. Cele 
mai multe adunări au fost lăsate 
pentru ultimele 10 zile.

La buna desfășurare a adunărilor și 
conferințelor de dări de seațid^. ale
geri o contribuție trebuie să aducă 
cluburile sportive. Evidențiem în acest 
sens cluburile Rapid și I.T.B. Exem
plul lor va trebui urmat și de Dinamo, 
Metalul, C.S.Ș., care au mari posibili
tăți in această privință.

Folosind mai intens ajutorul or
ganelor și organizațiilor de partid și 
colaborind strlns cu organizațiile 
U.T.M. și organele sindicale această 
importantă sarcină, alegerea organelor 
U.C.F.S., va fi îndeplinită cu succes. 
Viitoarele ședințe de analiză vor con
stitui din nou mijloace concrete de 
constatare a organizării muncii, a 
felului cum au decurs adunările gene
rale pentru alegerea organelor U.C.F.S.

CONSTANTIN ALEXE

venise ora ca adunarea să înceapă, 
planul de măsuri încă nu era gata. In 
această situație, era și. firesc ca el 
să fie întocmit in pripă, superficial, 
cuprinzind doar cinci propuneri luate 
de fapt d-in darea de seamă... „de la 
lipsuri". Sprijinul consiliului orășenesc 
U.C.F.S. Bacău trebuie să se simtă mai, 
mult in această asociație sportivă eu 
maci posibilități de dezvoltare.

PE SCURT
• In orașul Onești, alegerile orga

nelor locale U.C.F.S. se desfășoară 
sub lozinca: „Creșterea numărului de 
membri U.C.F.S., achitarea la timp a 
cotizațiilor și punerea la punct a evi
denței tuturor asociațiilor sportive". 
Au avut loc adunări generale in zece 
asociații sportive și in 14 grupe (Ra
pid, Sănătatea, Betonul etc.). (F. Du
mitru — coresp.).

• In noul consiliu al asociației Re
tezatul din Hațeg au fost aleși coope
ratori vrednici și iubitori ai sportu
lui, printre cate tovarășii : Aurel Șe- 
roni, Cornel Meiconi, Matei Timar, 
Axente Bărboni etc. Spicuim din pla
nul de măsuri adoptat de adunarea 
generală : reamenajarea arenei de po
pice, afilierea secției de șah, înscrierea 
de rioi membri etc. (N. Sbuehea — 
coresp).



De ce se mențin încă la un nivel mediu 
performanțele sportivilor timișoreni?

Cu citi va ani în urmă, orașul Timi
șoara ocupa un loc de frunte în acti
vitatea sportivă de performanță din 
țara noastră. Echipele și sportivii din 
orașul de pe malurile Begăi participau 
cu succes la cele mai importante com
petiții cu caracter republican, cidegind 
victorii de prestigiu, spre satisfacția 
numeroșilor amatori de sport din acest 
mare și frumos centru industrial. Fi
rește că tui puțini erau sportivii timi
șoreni care, imbrăcind tricourile dife
ritelor echipe reprezentative ale țării, 
contribuiau in mare măsură fa obți
nerea unor remarcabile rezultate pe 
plan international

lată insă că de la tui timp, în cla
samentele nnritora 
d -i u principalele 
competiții republi
cane găsim, din ce 
in ce mai rar, pe 
locuri fruntașe echi
pe sau sportivi din 
Timișoara. Cit pri
vește ioturile reprezentative, situația 
nu este mult diferită. Toate aceste lu
cruri ssnF un indiciu sigur că in munca 
de selecționare și de creștere a tinere
lor elemente, precum și in desfășura
rea procesului instructiv-educativ se 
manifestă o serie de lipsuri serioase.

Mai evidente au apărut lipsurile din 
munca antrenorilor timișoreni, cu oca
zia unui control efectuat nu de mult 
ți care a avut drept scop să verifice 
e1ni in care acești tehnicieni aplică 
■ele mai noi și științifice metode de 
iregătire. S-a constatat cu acest pri- 
ej că in cadrul cluburilor sportive ti- 
nișorene (Banatul, C.F.R. și Știința), 
'xtsiă incă antrenori care nu numai 
ă ignorează cefe mai recente cuceriri 
n domeniul pregătirii științifice a spor- 
ivilor, dar neglijează chiar metode de 
>ază in această activitate, metode a

ATITUDINI

ii pot asigura realizarea ritmică a sar
cinilor — nu au valoare și, deci, sînt... 
inutile. O astfel de „concepție" din 
partea unui antrenor care a luat parte 
la o serie de cursuri de ridicare a ni
velului profesional organizate de fede
rația de specialitate pune sub semnul 
îndoielii întreaga Im activitate.

Din păcate, cazul antrenorului Ion 
Pascti nu este izolat. Controlul efectuat 
1ă cele trei cluburi timișorene a scos 
in evidență și alte lipsuri in munca 
de Instruire. S-a mai constatat, astfel, 
că unii antrenori sînt încă refractari 
față: de problema asigurării unei pre
gătiri multilaterale a sportivilor și a 

continuității antre
namentului sportiv. 
De asemenea. îmbi
narea factorilor de 
antrenament se fa
ce necoresptmză- 
tor, subapreciindu- 
se factorii fizic, teo- 

retic-metodic și moral-volitiv. In ceea ce 
privește componența loturilor se fac 
remarcate deficiențe serioase legate de 
selecția elementelor, fapt care a dus 
în mod nemijlocit la apariția în lotu
rile unor secții fruntașe a unor ele
mente fără perspective.

Fără îndoială că principala vină în 
întirzîerea cu care se elimină aseme
nea lipsuri din activitatea sportivă de 
performanță revine coordonatorilor teh
nici de la cele trei cluburi sportive. 
Nu este insă mai puțin adevărat că și 
consiliul regional U.C.F.S. Banat își 
are partea sa de vină în această pri
vință. Sectorul tehnic al acestui con
siliu regional se mulțumește mai mult 
cu o activitate organizatorică, negli- 
jînd rolul pe care trebuie să-l aibă 
in munca de îndrumare și control a 
tehnicienilor care activează în cadrul

— .....=. .. ...
Numeroase întreceri în Capitală

• Știința și Academia Militară au cucerii „Cupa Flacăra roșie" • Partic’pare numeroasă 
la campionatul juniorilor • A li-a etapă a campionatului de seniori

Sîml>ătâ șî duminică, echipele de 
basdhet din ’Capitală au avut o bogată 
activitate. Formațiile de seniori =și 4e 
senioare și-au disputat a doua etapă a 
campionatului orășenesc și meciurile 
finale din cad.rwj „Cupei Flacăra roșie4*, 
în timp ce juniorii și j.țwi oarele au 
debutai în ediția 1-961—1*962 a casi- 
pronaltilui orășenesc..

„Cupa Flacăra roșie” a fost cîș’tîgală 
de Știința, la fete, și de Academia Mi
litară, la băieți. StudeMeie din Capi
tală au cucerit fără emoții primul loc. 
La băieți. însă, Aca-demia Militară a 
luptat din răsputeri î® compa-nia unor 
echipe foarte apropiate ca valoare.

0 notă bună pentru duhul sportiv 
Fiacăra roșie, care a organizat exce
lent această interesantă competiție.

Campionatul de juniori cuiaoaștle o 
participare deosebit de numeroasă,. Spre 
d-eosebire de anii trocuți. în actuala r- 
diiție figurează și formații de începă
tori și începătoare. O inițiativă lăuda
bil care ilustrează grifliu .comus&ej oră
șenești pentru angrenarea tinerelor l.a- 
1 etate m activitatea officială. la la rezul
tatele:

JUNIORI AVANSAȚI: Ș.S.E. t — 
Rapid 100—.% (12—12). ‘S.S.E. 1 — 
Voința 50—23 (32—6). Șc. Medie nr. 
35 — S.P.C. 95—34 (32—12). CI. sp. 
școlar — C.C.A. 96—43 (43- 29), Ti
nă nil Dinamovist —. Șc. Medie „Gh. 
Șincai44 1$2—54. (53—21); începători : 
S.S.E. 2 „Matei Basarab44 — S.S.E. 2 
,J)r. Petru Groza “ 67—28 (22 —11). 
S.S.E. 2 „Filimon Sîrbu“ — Șc. Medie

nr. 35 52—16 (28—JB); S.S.E. 1 — 
S.S.E. 2 ..Miiâiai V .ileum” 30—25 (34 — 
16); JUNKHKE U’iNSVTE: S5E. 
2 — .Șc. Medic nr. 35 56—42 (27-18). 
Voiațța — 3..X-.F. 2>0—0 (.wepir.f'strnJacr); 
S.S.E. 1 — Rapid 20—3 7 (8-—6): 
cojtâtâaw: .S.S..E. 2 „Gh.. Si® cai44 —■ 
S.S.E. 2 -Llevandru Sabia44- 20—4 
(8—2). S.S.E. 2 ..Vawltî Alee^ridci4* — 
S.S.E. J 29—7 (9—1).

Iu etapa a doua a campion a tuilui oră
șeni ptaaUni ■echipe masowilâirae s-w în
registrat urmii loarelle reziultate: CATE
GORIA I: iBere R.ahova — Voint« 
50—39 (21—38). S.S.E.. 2 „Gfc. $«- 
cai” — AfCademi.a R. P. Rowiîne 73—55 
(33—28). M.T/’l'c. — 1 prome.t 45—39 
(20—17; 39—39): -C.iPJ.S. — Semă
nătoarea 6]—57 (29—20), C.'C-A. — 
Recolta 78—45 (.30—23); CATEGO
RIA A II A: Unirea H — Dinu mo 1( 

83—4'6 (40— 25). Academia Militară 
2 — Sănărtaa-ea 2 42—41 (20—18),
LS-C-fiT. — I.F.A. 20—0 (ncprer.cn ta re ).

Invitație la citit!
(Urmare din pag. 1 j

saru și-au făcut fiecare cîte o bibliotecă 
personală. Ei au lansat și celorlalți 
sportivi din uzină invitația de a-și al
cătui. biblioteca personală, călăuziți de 
faptul că ei vor avea un prilej în plus 
de a-și ridica nivelul lor cultural.

In curînd î.și vor forma biblioteci 
personale și jucătorii de volei, handba- 
liștii și handbalistele, baschetbaliștii.

giwmașt-ii, atlețiii și ceilalți sportivi din 
uzinele’ de traciaare. Acestei inițiative 
îi vor putea răspunde tinerii din toate 
echipele și din toate ramurile mișcării 
noastre sportive. Cărțile îi așteaptă pe 
fiecare I...

Invitația la citit a fost lansată I... Nu 
rămîne decit să urmăm exemplul jucă
torilor de fotbal de la Tractorul Bra
șov.

CRISTIAN POPESCU — coresp.

MUNCA PATRIOTICĂ A ELEVILOR 
DIN BUZĂU

•ăror. eficacitate este astăzi unanim 
ecunosculă. Iată — spre exemplu — 
arul antrenorului de atletism de Ia 
Tubul C.F.R., Ion Pascu, ale cărui 
,opinii" în ceea ce privește valoarea 
i importanța documentelor de plani- 
icare sînt cît se poate de... curioase, 
west antrenor susține că documentele 
e planificare — care trebuie să stea 
a baza întregii lui activități și care

cluburilor și asociațiilor sportive din 
regiune. Și în această direcție există 
— după cum s-a văzut — lipsuri din 
tre cele mai serioase Așa incit, pen
tru ca sportul de performanță timișo
rean să-și poată reocupa locul fruntaș 
pe plan republican, se impun măsuri 
urgente și eficace. Pe această linie 
primul cuv nt trebuie să-l aibă consi
liul regional U.C.F.S. Banat!

,Cupa regiunii Crișana*1
„Cupa regiunii Crișana" la moto

ci ism s-a desfășurat pe circuit, în 
mtru-1 orașului Oradea, cu partîci- 
area unor valoroși sportivi din Ti- 
lișoara, Arad, Lipova, Cluj, Tg. Jiu, 
istrița și Ora-dea. Cei peste 8.000

C. Wilkom (Voința Timișoara). „Cupa 
regiunii Crișana" a fost cucerită de 
motocicli.știi de la Voința Timișoara.

AL. JILAU și ILIE GHIȘA 
corespondenți

C. GRUIA — coresp. regional

fața standului de cărți, jucătorii echipei de fotbal Tractorul-Urafov își aleg 
primele volume pentru viitoarea bibliotecă personală.

j spectatori au asistat la o întrecere 
2 bun nivel tehnic, organizată exem- 
ar de secția de motociclism a clu- 
îlui sportiv Crișana Oradea. Iată 
știgătorii probelor: 125 cmc: S.
azăr (Crișana Oradea); 175 cmc: 

Potoiifcai (Crișana); 250 cmc: 
r. Bereni (Voința Timișoara) ; 350 
nc: Gr. Bereni 5 cat nelimitat:

Poate deveni motocidismul un sport cu caracter de mase?
PC HldnlillCd unor nilncGHifi; acțiuni prcconiiafc i!<: ionii -Se specialitate

Cel mai bttn atlet
din cemtmă

Nu de mult, la gazeta centrală a 
rutinei Selimbăr un ,grup de tineri și 
icre priveau cu atenție o fotografie 
b .care era scris : „Cel mai ..bun a- 
t din comună". Această inscripție 
1 încadrată de cîtcva dipTome cu- 
■ite de firaplarul Năstase Constan- 
. socotit cel mai bun alergător din 
rnună ,pe distanța .de 400 m plat.
A doua zi pe terenul de sport din 
.nună tinerii din Selimbăi-, Al’amor. 
ira Riului, Roșia și Ocna Sibiului 
întreceau în cadrul unei „duminici 

itural-sportive" Va cîștiga oare și 
ine liliu-1 de cel mai bun atlet ? — 
întrebau tinerii care priveau foto- i 

iTia
t doua zi Năstase Constantin s-a 
qris la proba de 1.00,0. m plat. Prin- 
coijcurenți era însă și Mihai Bor-

1. un tinăr bine pregătit și care fă- ■ 
fuise o cursă bună.
\ început alergarea. M-ihai a pornit 
■ id și a obținut un mic avans .pe 
e l-a păstrat multă vreme. La’ finiș' 
ii Năstase Constantin s-a dovedii 
li iihbalsbil și -după cîte-va minute' 
a pe podiumul învingătorilor. F.l 

1 păstrat și de data aceasta titlul 
cel rriai bun atlet din comună.

ILIE 1ONESCU — coresp. *

De cîte ori am asistat la un con
curs motoeiclist (motoc-ros, probe de 
regularitate și rezistență, obstacole și 
indeminare, sau pe circuit) am văzut 
o mulțime de motpcicliști Șișifați pe 
marginea traseului. , Este” Vorba de 
numeroșii posesori de motociclete, al 
căror număr este în continuă creș
tere. Văzindu-i pe acești numeroși 
posesori de motociclete urmărind cu 
viu interes disputa dintre fruntașii 
moiociclismului nostru, ne-<am între
bat deseori: oare moțociclismul nu 
poate căpăta o mai largă dezvoltare, 
nu poate lua, cu vremeal ^chiar un 
caracter de masei.. , . ,

O PREOCUPARE MAI VECHE Șl... 
ACTUALA

Problema lărgirii cadrelor de com
petiții preocupă de mai multă vreme 
federația de motociclism. Federația, 
in colaborare cu comisiile locale și 
secțiile de moto ale cluburilor și aso
ciațiilor și-a oprit, firește, atenția a- 
supra numeroșilor posesori de moto
ciclete, din rînduri’le cărora ar putea 
fi depistate noi talente, schimbul de 
miine al consacraților de azi.

Acțiuni promițătoare în acest sens 
s-au și realizat pină acum- In cursul 
anului 1960 s-au făcut citeva izbu
tite încercări pentru angrenarea în 
activitatea compețițională ,a tinerilor 
posesori de motociclete. In Capitală 
și in alte orașe s-au organizat — pa
ralel cu probele pentru sportivi frun
tași — și rntcecei'i pentru începători. 
La Tg. Mureș, de pildă, a avut loc 
anul acesta un concurs -de regularita
te și rezistență, cu caracter popular, 
la care au luat parte peste 50 de

motocicliști din regiune, precum și O 
alergători din alte regiuni, ; tjeba ce, 
fără îndoială,' a conStfthft un' catego
ric succes pe linia popularizării aces
tui sport. De asemenea, la Cimpia 
Turzii, Hunedoara, Reșița, Sibiu și 
în alte centre sportive, s-au desfășu
rat astfel de concursuri precum și 
întreceri de viteză pe pistă de zgură 
și concursuri cu obstacole. Aceste pro
be au constituit un bun prilej de a- 
firmare a numeroase elemente tine
re.

O ACȚIUNE LARGA

Premise pentru lărgirea activității 
motociclisie exista, ' firește. Pentru 
realizarea lor este' nevoie' de o acțiu
ne mai largă și mai complexă, lată 
in acest sens citeva jaloane.

In calendarul 1961 al comisiei oraș 
București ca și in al multor comisii 
locale sînt înscrise concursuri cu ca
racter popular. Este vorba de între
ceri de rezistență și regularitate si. 
probe pe zgură și cu obstacole, po
trivit posibilităților unor începători- 
Trasee de o dificultate chibzuit gra
dată, în care să se evite uzura mo
toarelor și accidentele. Pe măsură ce 
începătorii vor căpăta experiență, ei 
vor lua parte apoi la concursuri de 
clasificare.

ACTIVITATE PLĂCUTĂ, SANA- 
TQASA^ Șl INSTRUCTIVA <■- ■' ■ “ - p. Ț

Activitatea motocieliștilor începători 
va consta, la început, dintr-o serie 
de ieșiri ușoare. Adică, excursii mo- 
toturistice la’ care se va putea par
ticipa. și- cu cîte o persoană însoțitoa
re. Se vor alege trasee pitorești, cu 
puncte de popas istorice (cetăți stră
vechi, monumente, muzee), centre 
industriale, stațiuni etc. De pill-dă : 
Doftana, Cheile. Bicazului, -muzeul de 
la Mogpșoaia, .Valea Prahovei, lito
ralul etc. '

In’ cadrul acestor ieșiri organizate 
participanții vor cunoaște frumu
sețile patriei, noile realizări ale regi
mului nostru democrat-popular, sta
țiuni balneo-climaterice etc. Treptat, 
aceste raiduri se vor transforma în 
concursuri de regularitate și rezisten
tă incluzînd și unele teme de orien
tare turistic-?.

INSIGNA DE MOTOTURIST

Urmind exemplul unui sport oare
cum înrudit (ciclismul, unde ciclo
turismul a înregistrat frumoase suc
cese în ultima vreme) federația de 
motociclism și-a înscris in planul său 
desfășurarea unei mai largi acțiuni 
de turism pe motocicletă. La aceste 
ieșiri mototuristice poate lua parte 
orice posesor de motocicletă, indife-

Tot in cadrul. unei acțiuni mai sus
ținute pentru 
clismului vor

popularizarea mrrtoci- 
avea loc Întreceri -de

demonstrație, executate de -sportivi 
fruntași, la Gospodării agricole de 
stat și în alte unități socialiste ale

rent de virată. După un anumit 
punctaj, obținut intr-un număr de 
asemenea ieșiri, participanții vor pri
mi „Insigna de mototurist".

Timp de trei săp-lămî-ni, 28 de 
elevi utemiști ai Școlii pedagogice 
mixte din Buzău, majoritatea de la 
Școala sportivă de elevi, au prestat 
la G.A.S. Cîndești peste 2.5C0 ore 
de muncă patriotică la prășit, culesul 
fructelor și legumelor, ilegalul viei 
ș.a. Totodată, ei .au amenajat un 
teren de fotbal și unul de volei.

Paralel, elevii școlii din Buzău au 
depus o intensă activitate culturală 
și sportivă. Astfel, ei au organizat 
un program artistic urmat de un 
concurs „Cine știe, cîștigă I" cu te
mele „Geografia R.P R.“ și „Spor
tul in R.P. Ronnînă după 23 August 
1944“.

Inițiativa elevilor Școlii pedagogice 
din Buzău, conduși de profesorul de 
educație fizică C. Căpățînă, a im
presionat muncitorii Gospodăriei A- 
gricole de Stat din comună.

ION MANEA 
coresp.

O NOUA PROMOȚIE: DE ARBITRI 
DE HANDBAL

Recent au dat examenele practice 
11 noi arbitri de handbal, cane au 
urmat timp de trn an cursul orga
nizat de consiliul .orășenesc U.C.IuS. 
Sibiu, în colaborare cu comisia de 
specialitate. Printre noii arbitri se 
află wiaestra emerită a sportului Lu-, 
cia Dobra, maeștrii sportului R. ITa- 
ber.prusch, A Bretz, Al. Bota, fosta 
campioană a țării la atletism Edith 
Treybal ș.a.

ILIE IONESCU 
coresp.

MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE 
A A.S. TORPEDO ZĂRNEȘTI

Utemlștii din cadrul asociației spor
tive Torpedo Zărnești au început in 
luna iunie reamenajarea și. moderni
zarea .bazele* .sportive. Tinerii spor
tivi au practicat pină in prezent peste 
8.000 de ore de muncă patriotică, 
evîdențiindu-se 1. Batiu, A. Miorcdn, 
Valeria Blemovicî, Gerhard- Gagesdli 
ș.a. Datorită ritmului in care -se 
lucrează și a dragostei cu care a 
fost pornită această frumoasă acțiune, 
baza sportivă a asociației Torpedo 
din Zărnești va fi gata peste puțină 
vreme.

V FILIP 
coresp

PENTR U DEZVOLTARI.A 
SPORTULUI IN MEDIUL RURAL

O lăudabilă inițiativă a fost luată 
de consiliul raional U.C.F.S. Arad. 
Paralel cu campionatul raional de 
fotbal, la care participă 21 echipe 
împărțite în două serii, au fost or
ganizate campionate raionale la po
pice, volei, șah, tenis de masă și 
handbal în 7 Fiecare asociație spor
tivă din mediul rural va .participa >a 
minimum două din cele cinci disci
pline sportive.

ST. WEIMWI.RGUR 
coresp.

agriculturii. EMIL IENCEO



A X-a ediție— Jubiliară-a „Turului ciclist al R P. Romine
a confirmat valoarea alergătorilor noștri

Duminică după amiază 
Republicii din Capitală

la

de-
> osebită 
acestora

. simtă
• chipa R. D. Germane,

pe stadionul 
s-a încheiat 

cea de a X-a ediție' — jubiliară — a 
.„Turului ciclist al R.P. Romîne". Suc
cesul înregistrat de sportivii romîni a 

■ avut un puternic ecou. Duminică seara 
cicliștii din R.D. Germană, Danemar- 
ica și R.P.F. Iugoslavia au felicitat căl
duros reprezentativa țării noastre pen- 
Mru valoroasa performanță realizată. 
Lin palmaresul sportului nostru cu pe
dale a fost înscrisă deci o nouă vic
torie de prestigiu. Este de fapt conti
nuarea unor comportări din ce în ce 
imai bune. Incepînd cu anul 1960 a- 
lergătorii romini au repurtat o serie 
de succese în arena internațională care 
au făcut să se vorbească tot mai in
tens și mai elogios despre sportul nos
tru cu pedale, in R.P. Bulgaria, Italia, 

I Franța, la Jocurile Olimpice și în 
.„Cursa Păcii" reprezentativa R.P. Ro- 
. mine, pregătită și condusă de antre- 
inortil Nieolae Voicu, a obținut perfor
manțe de răsunet. „Turui ciclist al 
R.P. Romîne" din acest an a confir- 
;mat valoarea ridicată a cicliștilor noș- 
itrî, spiritul lor de luptă,

Pentru a înțelege și mai bine suc
cesul înregistrat în această importantă 
confruntare internațională trebuie să 
vorbim (cu riscul de a repeta unele 
lucruri) despre două aspecte. In pri
mul rînd despre participare. Deși la 

■start s-au prezentat numai trei for- 
tmâții de peste hotare, valoarea 

a unora dintre componenții 
a făcut să nu se re- 

participarea restrînsă. E- 
, care a cuprins 

■nume cunoscute in activitatea interna
țională și formația Danemarcei, în rîn- 
dul căreia s-au numărat ciclișii talen- 
tați, au dat o replică dîrză reprezen
tanților noștri. Reprezentativa R.P.F. 
Iugoslavia, cu toate că a avut în frun
te pe cel mai bun ciclist iugoslav, Le- 
vacic, nu a corespuns așteptărilor. Se 

■pare că Levacic a fost obosit de par
ticiparea la o serie de competiții de 
lung kilometraj („Cursa Păcii", „Turul 

■Franței", „Turul Iugoslaviei") și n-a 
. putut să dovedească în competiția 
noastră adevărata sa valoare. In afara 
rutierilor de peste hotare întrecerea 
s-a bucurat și de participarea unor 
cicliști buni din cluburile și asocia
țiile noastre sportive. Se poate spune 
deci că din punct de vedere al parti
cipării, „Turul ciclist al R.P. Romîne" 
s-a ridicat la nivelul așteptat. Doar 
numărul mic de cicliști (50 din care 
au terminat 30) constituie o carență 
care pe viitor va trebui să fie înlă
turată.

Și acum despre cel de al doilea fac
tor: competiția. Cei aproape 1.900 km 
(mai exact 1.867 km) parcurși în 13 
etape, intercalate cu două zile de odih
nă, au supus pe participant la efor
turi intense. Astfel în afara unor etape 
lungi (ultima a măsurat 235 km), a- 
lergătorii au avut de înfruntat urcu
șurile din etapele de munte, vîntul 
care a bătut cu putere în unele zile, 
aerul rece din ultimele zile etc. Credem 
că n-ar fi rău dacă pe viitor s-ar dis
cuta micșorarea numărului de etape 
(la 8—10) și, firește, a numărului de

LOCURILE OCUPATE
Etapele
R.P. Romînă
1. Cosma
G. Moiceanu
Rădulescu
A. Șelarii
W. Ziegler 

R.P. Romînă
1. Cosma
G. Moiceanu
G. Rădulescu
A. Șelarii
W. Ziegler

kilometri pe care îi

I

1 )I III IV V VI VII VIII IX X XI xii xiii

1 1 6 1 5 3 1 3 2 1 1 1 5
4 7 23 7 25 2 2 5 7 2 1 2 13

1 2 16 2 19 20 3 10 3 î 2 4 23
12 1 13 5 9 10 5 8 13 3 12 3 4

8 14 34 20 18 33 1 15 14 17 27 22 30
27 39 18 6 26 36 7 16 12 12 8 Î3 21

VOLUȚ1A IN CLASAMENTELE GENERALE

1 1 6 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 7 9 9 8 4 3 1 1 1 1 1 I
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

12 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
8 15 26 27 20 20 7 7 7 7 7 7 7
27 33 15 8 10 9 9 11 11 10 10 10 10

poate face 
etape contra

cele relatate, 
nivel ridicat 

unor

kilometri pe care îi programează „Tu
rul ciclist al R.P. Romîne". Majorita
tea țărilor au renunțat la organizarea 
curselor lungi, cu etape de peste 200 
km, reorganizîndu-și competițiile pe 
principiul modern: etape scurte pentru 
favorizarea unor mari viteze. Sporirea 
dificultății competiției se 
prin introducerea unei 
cronometru pe echipe.

Se desprinde <1 ci, din 
că întrecerea a avut un 
deși alergătorii au fost supuși 
examene severe. O confirmare a valorii 
performanțelor realizate sînt mediile 
orare realizate într-o scrie de etape: 
etapa 1 — 41,250 km, etapa a Ill-a — 
41,400 km, etapa a JV-a —'40,356 km. 
etapa a V-a — 40,104 km, etapa a 
Viii-a — 41,443 km, etapa a X-a — 
42,200 km, etapa—a Xl-a — 41,800 km 
etc. Fără îndoială că una dintre cele 
mai valoroase performanțe este media 
orară înregistrată în etapa a VllI-a, 
desfășurată individual contra-crono-

• Comentarii asupra comportării cicliștilor din echipa 
R. P. Romîne • Succesul general a fost întregit de rezultatele 
realizate de rutierii din echipele cluburilor și 

sportive
asociațiilor

repurtată

metru, etapă cîștigată de 
romîn.

In aceste condiții victoria 
de reprezentativa țării noastre în cla
samentul pe echipe și succesul obținut 
de inlumu-alergătorii noștri, care au ocupat

în 12 din cele 13 etape dominînd 
autoritate întrecerea. Alergătorii 
echipa R.P. Romine au cucerit lo- 
I în 5 etape (G. Moiceanu — 2, 
Cosma — 1, Gli. Rădulescu — 1

ZIEGLER, G. MOICEANU, .
primele trei locuri în clasamentul ge
neral individual, apar și mai valo
roase. Aceste rezultate sînt urmarea 
unei bune comportări de-a lungul în
tregii competiții. Edificatoare în acest 
sens sînt tabelele care cuprind locu
rile ocupate în fiecare etapă de echipa 
R.P. Romîne și componenții săi, pre
cum și evoluția lor în clasamentele 
generale.

Din ele se desprind o serie de im
portante concluzii. Astfel echipa R.P. 
Romîne a cîștigat 7 etape și a con
dus în 12 din cele 13 etape dominînd 
cu 
din 
cui 
Ion ____
și Aurel Șelaru — 1), clasîndu-se de 
33 de ori în primele 10 locuri. Condu
cerea în clasamentul general indivi
dual au avut-o numai componenții 
reprezentativei noastre naționale: G. 
Moiceanu a purtat „tricoul galben" 7 
etape, iar Ion Cosma 6 etape 1 Dar 
fără îndoială, cea mai îmbucurătoare 
constatare este aceea că toți cei cinci 
membri ai echipei R.P. Romîne s-au 
clasat în primele 10 locuri ale clasa
mentului general individual: 1. Ion 
Cosma, 2. G. Moiceanu, 3. Gh. Rădu-
IN CELE 13 ETAPE 

Șelarii, 10. Walter Zie-

trebuie adăugat faptul

lescu, 7. Aurel 
gler.

La acestea
că alte 6 etape au fost cîștigate tot 
de cicliștii romîni (aflați în echipele 
de club): C. Dumitrescu (Flacăra ro
șie) — 2; Ludovic Zanoni (Dinamo) — 
1; Gh. Calcișcă (Dinamo) — 1; Si- 
mion Ariton (Voința) — 2.

Ultimul capitol aparținînd analizei 
comportării rutierilor noștri îl formea
ză cele două clasamente auxiliare: 
sprinteri și cățărare. Supus la unele 
critici (neîntemeiate) clasamentul 
sprinterilor și-a dovedit utilitatea 
(prin animarea întrecerii) și interesul 
de care se bucură în rîndul alergăto
rilor. Acest clasament 
bilește cu certitudine pe 
cu cel mai bun finiș (de 
nu sînt luate în discuție 
finale), ci are menirea de 
la dinamizarea întrecerii, 
rea acesteia. In acest scop pe traseu 
sînt fixate sprinturi intermediare, se 
alcătuiește un clasament pe baza locu-

nu sta- 
alergătorul 
altfel nici 
sprinturile 

a contribui 
la anima-

a punctelor 
cti premii cea 
In „Cursa Păcii

acordate stimu- 
mai bună com- 

“ de pildă a-

rilor și 
lîndu-se 
portare.
cest clasament era urmărit cu foarte 
mult interes și Saidhujin (U.R.S.S.) 
învingătorul lui. a lost privit ca una

ION COSMA, Gli. R UH I.ESCU, A. ȘiELARU și antrenorul NICOLAE VOICU
■ din marile figuri ale întrecerii. Am 

făcut acest comentariu pentru a aduce 
precizări într-o chestiune care a stîr-

• nit discuții. Primul clasat în clasa-
: mentul sprinterilor este Simion Ari-
■ ton, un alergător tenace. El a câștigat

și două etape, ceea ce dovedește apti-
' tudinile sale de sprinter. Comportarea
; sa în general a fost la înălțimea rc-

numelui de bun rutier pe care și l-a 
creat. Și în clasamentul cățărătorilor 

. primul loc a revenit unui ciclist ro
mîn: Constantin Dumitrescu. Jn luptă 
pasionantă cu Fl. Cristescu el a reușit 
printr-un plus de experiență să-și ad
judece victoria.

Cu aceasta socotim că fn general am

Campionatul republican
DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M.

GALAȚI 2413

Spectatorii veniți sîmbătă 
asiste la întîlnirea de box 
burile Dinamo București și 
lăți au părilsit nemulțumiți i 
dionului Dinamo. Din cele 
programate, s-au 
lățenii nu au 
tegoriile mijlocie și semigrea, iar 
movistul V. Mariuțan, fiind bolnav, 
fost oprit de medie să boxeze.

In meciurile care au avut loc, pugiliștii 
dinamoviști s-au dovedit a fi mult mai 
bine pregătiți. La sfîrșitul galei scorul 
le-a fost favorabil: 24—13.

In limitele categoriei muscă, L. Am- 
bruș (D) a întîlnit pc I. I.upu (C.S.M.), 
un boxer deosebit de tenace care 
luptat de la egal și 
decît în ultima parte 
dinamovistul a punctat 
nînd victoria la puncte.

Constantin Gheorghiu 
stilul său caracteristic, 
trem de ușor în fața gă 
Pavel, care nu a putut 
nici unul din atacurile

seara 
dintre 
C.S.M. 
incinta 
10 meciuri 

disputat numai 7 Că- 
piez.cntat sportivi la na

și semigrea, iar dina- 
a

să 
clu- 
Ga- 
sta-

tenace 
nu 

meciului 
mai mult

s-a 
cedat 
cînil 
ob|i-

ca re 
a

a

Cupa F.
C.S.M.S. IAȘI

Numeroși spectatori ieșeni, prezențî 
sîmbătă seara pe terenul Voința, au 
asistat la întîlniri dinamice, de mare 
luptă și de un nivel tehnic satisfăcă
tor. Cei mai buni pugiliști ai galei au 

FLACĂRA

făcut o succintă trecere în revistă a 
comportării alergătorilor romîni în cea 
de a X-a ediție jubiliară a „Turului 
ciclist al R.P. Romîne". Succesul to
tal obținut de cicliștii noștri ne 
bucură și ne îndreptățește să spe
răm că și în viitor vom putea consem
na în coloanele ziarului victoriile re
purtate de ei în marile întreceri. Pen
tru aceasta însă cicliștii noștri nu au 
dreptul să se culce pe laurii victoriilor 
obținute, nu trebuie 

reze. O viață sportivă dusă în conti
nuare cu aceeași exigentă grijă, an
trenamente desfășurate sub semnul unui 
puternic simț de răspundere, educarea 
continuă a voinței și dirzeniei, iată 
numai cîteva dintre lucrurile pe care 
trebuie să și le fixeze ca obiective 
cicliștii noștri. Nieolae Voicu — an
trenorul echipei reprezentative — și toți 
ceilalți antrenori de la cluburi și aso
ciații trebuie să promoveze cu curaj 
metodele științifice de antrenament, să 
se ocupe cu toată seriozitatea de pre
gătirea și educarea sportivilor. Numai 
astfel vom putea obține succese mereu 
mai mari în arena internațională.

HRISTACHE NAUM

Semiușorul Popa Nicu. învuigîiidii-l 
pe Dumitru Dinu (D), a adus singura 
victorie sportivilor galii feni.

Un meci spectaculos au oferit Constantin 
Stăncscu (D) și Vasile Bogoi (C.S.M.) 
In prima repriză, în timp ce Bogoi era 
în plin atac, Stăncscu reușește siî pla
seze un puternic croșeu de dreapta la 
figură și gălăteanul este numărat. Din 
acest moment inițiativa aparține dina- 
movistului care punctează mult, îndeo
sebi cu directe de stingă, obținînd o 
meritată victorie la puncte, bilă cele 
talie rezultate: Șt. Craciu (D) b.p. N. 
Muntcanu (C.S.M), M. Dumitrescu 
(D) b p. S. Bogoi (C.S.M), Gh. Ihe 
(D) m.n. Gli. Uremia (C.S.M ).

I!. P.

C.S.M. REȘIȚA — MARINA CON
STANȚA 23—17

La Reșița pugiliștii din localitate 
i-au învins pe cei de la Marina Con
stanța cu 23—17. lată rezultatele teh
nice: C. Buzuluc (R.) b.p. V. Tunica 
(M.); D. 
Zamfiroiu 
V. Barbu

Răgălie (M.) b.ab. II A. 
(R.); V. Mandriș (R.) b.p. 
(M.); C. Bumbea (R.) m.n.

R. Box
ROȘIE BUCUREȘTI 23—17
fost ieșenii V. Sășcanu, P. lavdosiu 
și bucureșteanul I. Ailenei. La sîîrșitul 
reuniunii scorul a fost favorabil spor
tivilor ieșeni: 23—17.

Eugen Ursu-coresp.

Eugen C istea de trei ori învingător 
în „Cupa Carpaților”

Semifinalele și finalele competiției de 
tenis desfășurate la Brașov in cadrul 
celei de a V-a ediții a „Cupei Carpa
ților” au constituit un punct de atrac
ție pentru amatorii acestui sport din lo
calitate. întrecerile, la care au partici
pat numeroși tenismani fruntași din 
tară, au fost de nivel telinic satisfăcă
tor, crcînd spectacole atractive, apre
ciate de spectatori. în special semifi
nalele la simplu și dublu bărbați au 
prilejuit dispute aprigi, în care prota
goniștii au reușit să facă o bună pro
pagandă tenisului în rîndul sportivilor 
din Brașov. Păcat că finalele au fost 
fixate la oră nepotrivită.

Jucătorul Eugen Cri sica (Progresul 
Buc.) a înregistrat în acest concurs o 
frumoasă performanță cucerind de trei 
ori locul I : simplu bărbați, dublu băr
bați, alături de Năstase și dublu mixt 
împreună cu Julicta Namian. El a ară
tat de-a lungul celor patru zile de con
curs o formă constantă, bună, dominînd 
întrecerile. Comportare meritorie a avut 
și Julicta Namian (Progresul Buc.), 
dublă cîștigătoare în aceeași competiție 
(simplu fete și dublu mixt).

în general, majoritatea partteipanți- 
lor au manifestat dispoziție de joc, ceea 
ce a creat posibilitatea afirmării unor 
tinere speranțe care au evoluat în com
pania acestor jucători fruntași și prin
tre care se numără tînărul C. Popovici 
(C.C.A.). De asemenea au evoluat pro
mițător tinerii Viorel Mai eu, Cod iu Du
mitrescu și Liviu Porâ de la Steagul 
roșu Brașov.

Iată acum rezultatele tehnice: simplu 
fete, semifinale: Hermina Brenner — 
Manana Ciogolca -6—1, 6—2 ; Julicta 
Namian — Eleonora Rosianu 2—6, 
6-2, 6—3; finala: JULIETA NA
MIAN — HERMINA BRENNER 6 2, 
3—6, 6—2; simplu băieți, semifinale: 
Eugen Cristea — Petre Mărmureanu 
6—4, 6—4, 6—2; Ștefan Georgescu — 
G. Bosch 3—6, 6—3, 7—5, 6—4; fi
nala: EUGEN CRISTEA — STEFAN 
GEORGESCU 6—3, 6—2, 6—2; dublu 
băieți, semifinale: Bosch. Mărmu
reanu — Georgescu, I). Vizirii 6—2( 
8—10. 8—6; Cristea, Năstase — Slap- 
cin, Dancea 6—1, 6—3; finala: (’RIȘ
TE \. NĂSTASE — MĂRMUREANU, 
BOSCH 2—6, 4—6, 7—5, 6—0, 6—4; 
dublu mixt. semifinale: Georgescu, 
Brenner — Năstase. Roșianu 6—2, 
6—I ; Cristea, Namian — D. Vizirii 
Doboșiu 6—3, 6—4; finala: CRISTEA, 
NAMIAN — GEORGESCU, BRENNER 
6-3, 7—5.

în încheierea competiției. . ganizato- 
rii au oferit trofeele puse în joc în- 

i vingălorilor la simplu băieți și fete și 
plachete și diplome următoarelor locuri 
la toate probele.

C. GRUIA 
coresp. regional

pe echipe
Șt. Văcaru (M.); I. Oltcanu (M.) 
b.p. I. Petrescu (R.); C. Tudor (M. 
b.ab. III I., Bogdan (R.); N. Padin: 
(R.) b.p. Gh. Lieă (M.); St. Mașco 
vescu (R.) b. dese. Ill N. Ghibu (M.) 
Gh. Simion (R.) b.p. I. Leov (M.) 
D. Filip (R.) b.ab. I Gh. Olteanu (M.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — STEA 
GUL ROȘU BRAȘOV 18—20

Cu toate că au boxat acasă, pugi 
li.știi de la Mureșul Tg. Mureș a 
pierdut întîlnirea cu Steagul roșu Bra 
șov cu 18—20. Iată rezultatele tel' 
nice: N. Moldovan (M.) b.p. V. Turc 
(Br.); P. Ghiurcă (M.) b.p. II Dr 
mitru (Br.); P. Banga (M.) m.n. N 
Radu (Br.); C. Popoacă (Br.) b.p. / 
Demeter (M.); Gh. Cojocaru (Br. 
b.p. E. Silvester (M.); D. Ttirzs 
(AL) m.n. P. Molnar (Br.); C. Koi 
ceag (M.) m.n. P. Marin (Br.); T 
Nieolae (Br.) b.p. Fr. Nagy (M.' 
C. Peterman (Br.) cîștigă fără a< 
versar, Gh. Moldoveanu (M.) cîștig 
fără adversar.

I. Păuș-coresp. regional

C.S.M. CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 16-24

Pugiliștii de la Progresul Bucureș 
au reușit să obțină sîmbătă la CIi 
o prețioasă victorie asupra sportivili 
de la C.S.M. Cluj. Bucureș ten ii a 
cîștigat cu 24—16. Rezultate tehnice 
Al. Bariciu (B) meci nul S. Co 
tescu (G).; Puiu Nieolae (B) b. a 
I. N. Diosighi (C) ; D. Fierarii (1 
b.p. A. Verdeș (C) ; I. Toth (C) b. 
I. Mitu (B) ; I. Marin (B) b.p. 
Gall (C) ; C. Stoian (B) b.p. I 
Boya (C) ; A. Gănescu (B) meci n 
Gh. Deac (C) ; M. Mariuțan (C) b. 
Gh. Constantin (B) ; E. Schnap (I 
b.p. A. Ghirsic (C) ; V. Netea (I 
b. ab. II S. Ștefan (C).
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Meciuri disputate, dar și intiiniri naorcspunzătoarc 
in etapa de duminica a categoriei n

Etapa de duminică a campionatului categoriei B a prile
juit o serie de jocuri interesante, de bun nivel tehnic, care 
au satisfăcut exigențele spectatorilor. Dintre jocurile care 
au corespuns din punct de vedere calitativ amintim întîlni- 
rile Dinamo Obor — Tractorul Brașov, C.S.M. Reșița— 
Metalul București și C.S.M. Sibiu — Parul Constanța. Din 
păcate îtisă au mai fost partide în care în goană după cele 
două puncte linii jucători au uitat de disciplină, dedîndu-se 
la acte nesportive. Astfel pentru lovirea adversarului sau. 
pentru alte acte de indisciplină arbitrii au fost nevoiți să 
elimine mai multi jucători (Maftan — Ceahlăul P. Neamț,

C. Panait — C.F.R. Pașcani, Matei — C.S.M.S. Iași și 
Cuteanu — Corvimil Hunedoara). Secțiile de fotbal ale clu
burilor și asociațiilor sportive de care aparțin acești fot
baliști, trebuie să-și îmbunătățească munca de educație 
in rîndurile jucătorilor, ca pe viitor să nu se mai întîmple 
cazuri asemănătoare, iar arbitrii trebuie să fie și pe mai 
departe intransigenți față de abateri pentru a curma defi
nitiv cu actele de indisciplină pe terenurile de fotbal.

iată acum amănunte despre desfășurarea întîlnirilor de 
duminică din cele trei serii ale categorici B.

SERIA I

DINAMO SUCEAVA — CEAH
LĂUL PIATRA NEAM]' (2—0). Ine
ficacitatea din prima repriză a înain
tării localnicilor, precum și jocul dur 
din repriza secundă practicat de oas
peți, i-a împiedicat pe dinamoviști să 
realizeze, un scor mai concludent (în 
reprizau.! raportul de corncre a fost 
8—1 pîntru Dinamo). Au marcat La- 
vric (min. 2) și Asirilinoaie (min. 24). 
De menționat că în repriza I arbitrul 
Gh. Hulpe (Cluj) nu a acordat 11 m în 
favoarea dinamovi.știlor la un fault 
grosolan în careu comis asupra lui 
Cotroază. In min 87 Maftan (Ceahlăul) 
a fost eliminat pentru lovirea adversa
rului. (C. Alexa și R. Munteanu- 
coresp.).

POIANA CIMPINA — C.S.M.S. 
IAȘI (1—0). In prima repriză local
nicii a prestai un joc bun, eu pase 
precise și în adîncime ceea ce a pus 
în dificultate apărarea ieșenilor. Oas
peții au jucat la întîmplare, cu multe 
pase greșite. Golul victoriei a fost în
scris de Băltățeanu (min. 5). In re
priza a doua inițiativa a trecut de par
tea oaspeților care au ratat numeroase 
ocazii fiind aproape să egaleze. In min. 
85 Matei (C.S.M.S.) a fost eliminat 
pentru lovirea intenționată a adversa
rului. (C. Virjoghie-coresp,).

PRAHOVA PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 
GALAȚI (5—5). Scorul mare șe da- 
torește greșelilor comise de apărători. 
Au înscris Babone (min. 7, 58 și 73) 
G. Marin (miri. 25) și Ionescu (min. 
54 — autogol), respectiv Venturini 
(min. 3 și 57), Voicu (min. 20 și 70) 
și Păun (min. 89). Din min. 68 Știința 
a jucait’,,.JJ).oameni prin accidentarea 
lui yfăsceami. (P. Voicilă și M. Po- 
pescu-coresp.).

C.S.M. BRA1LA — C.I'.R. PAȘCANI 
(3—0). C.S.M., care pare că și-a găsit 
cadența, a luptat cu multă ardoare 
pentru victorie. Jocul, în general, a 
fost dur. Oaspeții au dominat destul 
de mult, dar steril. Au înscris T. Va- 
sile (min. 41 și .47) și Militaru (min. 
89). In min. 76 C. Panait (C.F.R. 
Pașcani) a fost eliminat pentru joc 
dur. (N. Costin și C. Virgolici-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — RAPID 
FOCȘANI (2—0). Joc specific de cam
pionat, presărat cu faze de fotbal de 
calitate. Localnicii au meritat victoria 
fiind superiori in fața porții. Autorii 
golurilor: Ilie (min. 30) și Angliei 
(min. 61). (Negru Lazăr-coresp.).

CARPAȚl SINAIA — ST. ROȘIE 
BACAU (6—3). Meci interesant cu o 
evoluție pasionantă a scorului. După 
pauză localnicii au jucat mai decis, 
cucerind pe merit victoria. Au înscris: 
Dulam (min. 3), Decu (min. 42 și 76), 
Petrescu (min. 55), Focșcneanu (min. 
56) și Zambor (min. 78), respectiv Fi
lip (min. 16), Costea (min. 27 și 34). 
De menționat că portarul Panțuru de 
Ja Carpați a primit goluri parabile. 
(V. Zbarcea și M. Bota-coresp.).

DINAMO GALAȚI — FLACARA 
MOREN1 (3—0). Oaspeții s-au apărat 
supranumeric ca să primească cît mai 
puține goluri. Astfel, jocul nu a atins 
un nivel tehnic satisfăcător. Au marcat: 
Voicu I (min. 11 și 84) și Dărăban 
(min. 79). (A. Schenkman-coresp.).

SERIA a ii-a
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S. CRA

IOVA (2—3). Cu toate că au dominat 
mai mult, studenții buctircșteni au fost 
nevoiți să părăsească terenul învinși 
datorită slăbiciunilor apărării. Acțiu
nile lor ofensive le-au axat, în ma jori
tate, pe Gh. Dumitrescu care a driblat 
foarte mult, ușurînd astfel sarcina a- 
părătorilor craiovcni. Oaspeții, cu o 
pregătire fizică mai bună și mai calmi 
în fazele de finalizare, au folosit cu 
succes cele două extreme, croind de
seori panică Ia poarta apărată de Bay. 
In repriza a Il-a, C.S. Craiova s-a 
apărat supranumeric și a inițiat nu
meroase contraatacuri. Au marcat: Gh. 
Dumitrescu și Dumitrescu (C.S. Cra
iova — autogol) pentru Știința, Con- 

stantinescu, Pană și Anton pentru C.S. 
Craiova. Corect arbitrajul iui Nicolae 
Cursaru — Ploiești. (P. V.)

DINAMO OBOR — TRACTORUL 
BRAȘOV (4—3). Golurile multe — și 
frumoase — evoluția interesantă a 
'scorului în repriza a il-a și jocul 
rapid au ținut tot timpul încordați pe 
spectatori și pe jucători. Victoria gaz
delor este meritată. Ei au dominat 
mai mult teritorial și au ratat cîteva 
ocazii clare. Au înscris Iancu (min. 
11), Tiron (min. 48), Semenescu (min. 
80) și C. Ștefan (min. 83) de la Di
namo, Binder (min. 39 din 11 m), Vă- 
tafu (min. 55) și Lazarovici (min. 66) 
de la Tractorul. A condus cu greșeli 
P. Malița-Buc. (N. Tokacek-coresp.).

S.N.M. CONSTANȚA — CHIMIA 
FAGARAȘ (2—0). Joc bun, victorie 
meritată. Oaspeții au fost depășiți în 
repriza secundă. An marcat Seitan 
(min 50) și Ernest (min. 82). S-au 
remarcat Firică, Ionescu și Ernest, 
respectiv Popa și Gref. (L. Brukner- 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — METALUL 
BUCUREȘTI (5—1). Joc de bun nivel 
tehnic în care (în ciuda scorului) și 
învinșii au jucat bine. Reșițenii au fo
losit deseori contraatacurile surprinzînd 
astfel apărarea oaspeților. Au marcat 
Pătrașcu (min. 53, 79 și 89), Apro
(min. 35) și Sporea (min. 58), respec
tiv Ion C. Ion. (I. Plăvițiu și C. Buc- 
șanu-coresp.).

C.S.M. SIBIU — FARUL CON
STANȚA (3—2). Prestind un joc bun 
formația locală a reușit să obțină o 
victorie valoroasă, mulțumind publicul 
spectator. Autorii golurilor Topai (min. 
8 și 33), Popa (min. 24), respectiv 
Ciosescu (min. 36 și 37). De remarcat 
că Farul a beneficiat de un 11 m pe 
care l-a ratat. S-au remarcat Solomon, 
Topai, Negrea și Popa, respectiv Cio
sescu și Brînzei. A arbitrat bine N. 
Chelemen (București). (M. Lupuțiu- 
coresp.).

CHIMIA GOVORA — C.F.R. RO
ȘIORI (1—2). Victorie norocoasă, ob
ținută în urma a două greșeli groso
lane ale gazdelor. Chimia a dominat 
insistent, iar în ultimele 20 de minute 
a ratat 6 ocazii. De menționat că Bir- 
tașu s-a comportat nesportiv trăgînd 
de timp. Au înscris Tabarcea (min. 5) 
și Mihalache (min. 36) pentru oaspeți, 
Ăijescu, pentru gazde (I). Roșianu- 
coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI (4—0). Joc la dis
creția localnicilor, care au dominat co
pios și au construit atacuri spectacu
loase. Bucureștenii au combinat prea 
mult în cîmp și au tras rar la poartă. 
Au marcat: Ziegler (min. 14 și 78), 
Comșa (min. 51) și Iuhasz (min. 55). 
(Dan Vintilă-coresp.).

SERIA A III-A

C.F.R. TIMIȘOARA — A.S.M.D. 
SATU MARE (2—0). Timișorenii au 
dominat, dar nu au reușit să înscrie 
decît două goluri (Bălan min. 12 și 
Stepan — min. 65) din cauza inefica
cității înaintării. Jocul, în genera], a 

Arbitrii jocurilor de categoria B de duminică
SER1A I

Rapid Focsani — Poiana Cimpina: arb.: 
Victor Pădureanu, Gh. Geangu si Vic
tor Roșu (Buc.); C.F.R Pașcani—Car pat i 
Sinaia : Paul Sava, N. Mesaroș (Cluj) și 
Ion Nemeș (Turda); Știința Galati—Dina
mo Galati : Stavru Nicolau, Zaharia 
Drăghici și (Dumitru Bleja (Constanta) ; 
Ceahlăul P. Neamț—Foresta Fălticeni : 
Gh. Năstase, Ion Bosnegeanu și Virgil 
Nicu (Buc.); Flacăra Moroni— Dinamo Su
ceava ; Nic. Chelemen, Gh. Motorga si^ 
D. Constantinescu (Buc.); C.S M.S. Iasi— 
C.S.M. Bi'ăila : Ștefan Munteanu, Gh. Bă- 
dulescu și Valentin Riva (Buc.); Steaua 
roșie Bacău — Prahova Ploiești : Ton 
Dumitrescu. Stelian Ene și Ștefan Sta
nică (Buc.).

SERIA A II-A

Știința Craiova — Dinamo Obor : M. 
Ostaficiuc (Deva). I. Dobrin, și Fr. Bar
na (Petroșani); FI. roșie—Farul Constan
ta : Petre Badea, Ion Constantin și Fe- 
liciu Heiuș (Brașov); Chimia Govora — 
Tractorul Brasov : Nic. Vizir ea nu. Gh. 
Vereș șl Iosif Csifo (Cluj); Metalul Bucu
rești—C.SJME. Mediaș : Cristescu (Brăila),

fost de un nivel tehnic mediocru. (Al. 
Gross — coresp. regional).

RECOLTA CĂREI — INDUSTRIA 
STRMEI CIMPIA TURZII (3-1). Gaz
dele au înscris prin Haulier (2) șt 
Matyas. Pentru oaspeți a marcat Sa
far. Fotbaliștii din Cîmpia Turzii au 
combinat frumos, dar s-a'u pierdut în 
fața porții. (Tr. Szilagyi — coresp.).

C.S.M. CLUJ — C.S.M.D. BAIA 
MARE (1-0). Un meci de mare luptă 
sportivă în care însă s-a urmărit prea 
mult rezultatul. Oaspeții au jucat dur 
în apărare. Victoria localnicilor se 
datorează unei mai bune pregătiri 
fizice. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Kunkuti (min. 57) din II 
metri acordat la un fault comis de 
Mălăieru. (St. Tămaș — coresp.).

I.R.A. TG. MURES — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (2-2). Peste 8.000' de 
spectatori au asistat la derbiul local, 
care s-a încheiat cu un just rezultat 
de egalitate. I.R.A. a jucat prudent 
în apărare, acționînd prin contra
atacuri. Astfel a reușit să conducă cu 
1-0 prin golul înscris de Czirjak (min. 
18) pînă în min. 65,.cînd Hajdu a e- 
galat. Au mai marcat Nagy (min. 81) 
pentru Mureșul și Varga (min. 88) 
pentru I.R.A. (V. Radar, - coresp.).

C.F.R. ARAD — A.S. VAGONUL 
ARAD (1-2). Deși C.I'.R. a jucat mai 
bine și a dominat mai mult, pînă la 
urmă a părăsit terenul învins. Scorul 
a fost deschis de Don (C.F.R.) în min. 
56. Trei minute mai tîrziu Petică e- 
galează înscriind un gol în condiții 
discutabile, iar în min. 60 Chitic sta
bilește scorul final. (St. lacob, co
resp.).

A.S.A. CRIȘUL — C.S.M. CRIȘA- 
NA (1-4). Meci viu disputat cu multe 
faze la poartă. A.S.A. a dovedit și cu 
această ocazie ineficacitate în fața 
porții, pierzînd la scor un joc în care 
a acționat bine în cîmp. Au înscris: 
Petrică (min. 3), Nemeth (min. 30), 
Tomeș (min. 71) și Ilarsani (min. 79) 
pentru Crișană și Pop (min. 23) pen
tru Crișul. (I. Gliișa — coresp. regio
nal).

ARIEȘUL TURDA — CORVINUL 
HUNEDOARA (1-1). Joc viu disputat 
în care Arieșul a dominat continuu, 
dar Băluțiu, Huszar și Ursu au ratat 
ocazii clare. Hunedorenii se apără or
ganizat și în min. 52, la un contra
atac deschid scorul prin golul lui Pop. 
După gol oaspeții se apără în 9—10 
oameni, dar nu pot opri pe localnici 
să înscrie golul egalizator prin Bălu
țiu (min. 84). In min. 85 Cuteanu 
(Hunedoara) a fost eliminat pentru 
injurii la adresa arbitrului. (1. Pataki, 
coresp).

REZULTATE SCONTATE IN
MINERUL LUPENI — JIUL PE

TROȘANI (0—1). Joc frumos, viu dis
putat. Unicul gol al partidei a fost 
înscris în min. 16 de Sardi. Gazdele 
au ratat mult prin Precup, Sălăjan și 
Grigore. (I. Ciortea — coresp.).

PETROLUL—PROGRESUL (1—1). 
Intîlnirea celor două formații de tine
ret a prilejuit un joc spectaculos, în
cheiat cu un just rezultat de egalitate.

Gh. Ștefănescu și Gh. Stănescu (Ploiești); 
C.F.R. Roșiori — Chimia Făgăraș : C-tin 
Petrea, Gh. Popovici și Gh. Vasilescu 
(București); S.N.M. Constanta — Știința 
București ; V. Paladescu, Grigore Bîrsan 
(Galați) $i Tudor Leca (Brăila); C.S.M. 
Sibiu — C.S.M. Reșița : Gavrilă Farcaș 
(Satu Mare), Ion Todor (Cărei) și Anton 
Galamboș (Baia Mare).

SERIA A III-A

C.F.R. Timișoara—I.R.A. Tg. Mureș : 
Petre Sotir, Simion Popa și Mihai Ispas 
(Mediaș); Arieșul Turda—A.S.A. Crișul: 
Ștefan Brassai, P. Vamoș și Ion Soos 
(Tg. Mureș); Recolta Cărei—C.F.R. Arad: 
Gh. Ionescu (Brașov), Zoltan Lustig și 
Ernest Kiss (Sf. Gheorghe); C.S.M. Cri- 
șana Oradea — Industria Sîrmei : Ion 
Chirițescu. Radu Mărgărit și V. Dumi
trescu (Buc.); A. S. Vagonul Arad — 
C.S.M. Cluj : Paul Tomescu, Gh. Scăr- 
lătescu (Pitești) și Gh. Smeureanu (R. 
Vîlcea); Mureșul Tg. Mures — A.S.M.D. 
Satu Mare : Cristian Popescu. Nic. Cre- 
țu și Ion Berdilă (Buc.); C.S.M. Baia 
Mare — Corvinul Hunedoara : Cornel 
Nițescu, Ion Palade (Sibiu) și Andrei 
Cantor (Sighișoara).

CULESE DE PE TEREN

lalâ-l pe Pahonțu, în meciul Petrolul — Progresul, în chipk de... extremă.- 
Șuturile lui puternice* lipsite însă complet de precizie dacă n ou fost periculoase 
pentru Cosma, au dat insă destule, emoții spectatorilor de la peluză, care (M 

trebuit, de fiecare dată, să se ferească, pentru, a nu fi loviți...

Post-scriptum la un arbitraj

In. legătură eu meciul de duminică 
de la Ploiești, socotim că ar mai 
trebui de spus eiteva cuvinte legate 
de arbitraj. Să n-aibă... emoții arbi
trul arădean Al. Toth, care a arbi
trat excelent: nu «e-om adus amin
te de o greșeală, pe care am vrea 
să i-o reproșăm ulterior. Dimpotrivă, 
ținem să subliniem felul cum s-a 
orientat in cazul celor două hențuri 
comise de Oaidă. Arbitrul Toth l-a 
avertizat pe Oaidă la primul henț 
făcut de acesta — un henț „anti-joc“ 
recunoscut chiar de jucătorul in .cau
ză — dar a apreciat just, ca o fază 
obișnuită de joc, cel de al doilea 
henț, comis in lupta pentru balon. El 
a respectat astfel îndrumările cole
giului central de arbitri, n-a proce
dat mecanic, număr'ind hențurile și 
venind eu decizia de eliminare, ci 
a ținut seama sie natura infracțiu
nilor. La arbitrajul bun, în general, 
care a fost asigurat dificilului meci 
de ia Ploiești, o contribuție impor
tantă au avut și cei doi arbitri de 
tușă, Eugen Pop și Romulus Pop, 
de asemenea din Oradea, care au fost 
foarte atenți și au intervenit cu sem
nalizări exacte.

...Și totuși, nu toate lucrurile au 
mers perfect duminică. De pildă... 
ceasul arbitrului Al. Toth. Verificînd 
timpul, împreună eu alți spectatori

CAMPIONATUL K TINERET
Au marcat Florea din 11 ni pentru 
gazde și Smărăndescu II pentru oas
peți. De menționat că din min. 15 
localnicii au jucat în 10 oameni, Chi- 
țulescu fiind eliminat pentru faulturi. 
In formația Progresului a apărut Di- 
nulescu.

RAPID —METALUL TIRGOVIȘTE 
(5—0). Joc ia discreția gazdelor care, 
în special în repriza secundă, au des
fășurat un joc bine organizat. Au în
scris : Balint (2), Leahevici, Dobre 
și Dinu.

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (1—1). Cele două formații 
studențești au practicat un joc de va
loare tehnică mediocră în care au 
abundat ratările. Au marcat: Mun
teanu (min. 88), respectiv Iordăches- 
cu (min. 46). (A. Dumitriu — coresp.)

STEAGUL ROȘU—DINAMO BUCU
REȘTI (2—0). Mai bine pregătită din 
punct de vedere tehnic, formația lo
cală s-a impus aproape permanent, a 
atacat mai clar și mai decis. Oaspe
ții au jucat bine în cîmp dar au în
cercat rar poarta. Autorii golurilor : 
Lupeanii (min. 15) și Necula (min. 
48). (G. Măzgăreanu — coresp.).

U.T. ARAD — DINAMO BACAU 
(0—1). Prin accidentarea Iui Tăucea- 
nu echipa arădană a rămas din min. 
16 în zece oameni. Jocul a lost totuși 
echilibrat, ambele formații ratînd nu
meroase ocazii prin Dvorzsak, Veres 
și Alatușinca respectiv Popa. Unicul 
gol al partidei a fost înscris în min. 
70 de Botez. (St lacob — coresp.).

Foto : I. Mihăidf

din apropierea noastră, care marca-, 
seră momentul cind s-a dat lovitu-j 
ra de începere, am avut o confirms 
mare a celor arătate de ceasul nos
tru și anume că repriza I ținuse nu
mai 44 de minute. Așa s-a intîmplat\ 
și acum două duminici, la meciul Di-t 
namo București—Știința Cluj, condus 
de Al. Macovei. De unde concluzia 
că arbitrii trebuie să-și verifice binei 
ceasurile sau cronografele înainte dei 
a intra pe teren (Jc. B.)

Combinațiile „in triunghi” 
și... repetările la antrenamente

La sîîr.șitul primei reprize a joculuî 
Rapid —' Metalul Tîrgovișle, în timp 
ce jucătorii ieșeau spre vestiare în 
aplauzele publicului, cîțiva specta
tori au strigat: „Bravo Valentin 
Stănescu 1" Intr-adevăr, antrenorul1 
echipei târgoviștene a meritat această 
apreciere din partea unor cunoscă-. 
tori ai jocului cu balonul rotund, i 
deoarece în această partidă „11-le”' 
antrenat de el a arătat tendințe deii 
a-.și forma tin stil propriu de joc^ 
curat si spectaculos.

La Metalul Tirgoviște jocurilc-școa-' 
lă din cursul săptămînii au deci uni 
conținut, ele nu constituie o simplă i 
formalitate, sau prilej de destindere i 
pentru fotbaliști. Am remarcat în j 
mod special combinațiile „în triunghi" 
executate de Mureșan și Lazăr, rodul I 
unei munci neobosite la antrena
mente, al unor repetări chiar și peste ! 
orele de program. Aripa dreaptă a’ I 
Metalului, deși alcătuită abia la în-: 
ceputul campionatului, a jucat „ca', 
la carte", acționînd atît de omogeni' 
de parcă cei doi fotbaliști s-ar fi: 
antrenat împreună ani de zile. Iată, 
așadar, ce înseamnă să repeți unele 
execuții tehnice pînă la infinit, pînă 
cînd ele devin deprinderi și le poți 
executa chiar și cu... ochii închiși.’ 
Dar nu numai la Mureșan și Lazătt) 
am remarcat faptul că se „găsesc" I 
cu ușurință pe teren, ci și la ceilalți: 
componenți ai înaintării, ceea ce de-,4 
notă că Metalul a pornit pe un drurrtj 
bun și formația tîrgovișteană în viitoiH 
va da mult de furcă celor mai ruti-> 
nate echipe din campionat. Păcaf! 
insă că acțiunile bine concepute ntl-j 
au finalitate. Mai multă atenție deci: 
Valentin Stănescu la șuturile la poar-t 
tă! (al. i.).
---------------- ---------------

JOI, LA BRASOV
STEAGUL RO$U—LEWSKI SOFIA
BRAȘOV (prin telefon). — Jucătorii 

Steagului roșu î.și continuă pregătirile 
în vederea întîlnirii de joi din cadrul 
turneului balcanic inter-cluburi și azi 
— marți — vor susține un joc de 
verificare în compania unei formații 
din localitate.

Intîlnirea între Steagul roșu și 
Lewski Sofia stîrnește un mare inte
res in rîndurile amatorilor de sport 
din orașul Brașov și împrejurimi, ma
nifestat prin numărul mare de bilete 
reținute încă de săptămîna trecută.



ÎNDEMN LA DRUMEȚIE
Trei recorduri ale R.P.R. in ultima etapă 

a campionatului Capitalei
Timp de două zile trăgătorii bucu- 

reșteni s-au întrecut pe poligonul Tu
nari in ultima etapă a campionatu
lui pe echipe al Capitalei. In cadrul 
acestui concurs au fost depășite trei 
recorduri republicane pe echipe, unul 
de formația Dinamo la pistol viteză, 
totalizînd 2339 puncte (vechiul record 
2321 p.) și două de echipa C C A. la ar
mă liberă calibru redus pozițiile culcat 
și picioare, totalizînd 1.574 p. și, res
pectiv, 1.441 p. (vechile recorduri 
1.572 p. și 1.440 p.).

Dintre rezultatele individuale sînt 
de remarcat performanțele obținute de 
I. Sirbu (C.C.A.) 1.147 p„ M. Fere
cata (Dinamo) 1.145 p., N. Rotaru 
(C.C.A.) 1.143 p. la armă liberă ca
libru redus 3x40 f.; S. Petrescu 587 p., 
I. Tripsa 587 p., Gh. Maghiar 586 p„ 
P. Mocuță 579 p. cu o siluetă afară 
(toți de la Dinamo) la pistol viteză. 
Jaqueline Zvonevschi (Dinamo) și Ana 
Goreti (FI. roșie) 840 p. la armă li
beră calibru redus 3x30 f.

Primul loc în clasamentul general 
pe echipe l-au cucerit trăgătorii dina- 
moviști (antrenor V. Panțuru). O bună 
comportare au mai avut echipele 
C.C.A., Progresul și Flacăra roșie.

Iată rezultatele etapei a IV-a: armă 
liberă 3x30 f. senioare poziția culcat:
1. Dinamo 867 p., 2. Știința 860 p., 
3. Metalul 23 August 844 p.; poziția 
în genunchi: 1. Dinamo 824 p., 2. 
Știința 820 p., 3. Flacăra roșie 820 p.| 
poziția in picioare: 1. Dinamo 768 p., 2. 
Flacăra roșie 746 p., 3. Știința 737 p.l 
trei poziții: 1. Dinamo 2.459 p., 2. 
Știința 2.417 p., 3. Flacăra roșie 2.410 
p.; armă liberă 3x40 f. seniori, poziția 
culcat: 1. C.C.A. 1.574 p., record R.P.R.,
2. Dinamo 1.558 p., 3. C.C.A. II 1.539
p; poziția în genunchi: 1. C.C.A-
1.514 p., 2. Dinamo 1.501 p., 3. C.C.A. 
II 1.462 p.; poziția în picioare: 1. 
C.C.A. 1.441 p. — record R.P.R., 2. 
Dinamo 1.388 p., 3. C.C.A. II 1.369 p.; 
trei poziții: I. C.C.A. 4.529 p., 2. Di
namo 4.447 p., 3. C.C.A. II 4.370 p.;

pistol viteză 60 f.: 1. Dinamo 2.339 
p. — record R.P.R., 2. C.C.A. 2.248 p„ 
3. Progresul 2.184 p.; pistol precizie 
60 f.: 1. Progresul 2.118 p., 2. Dinamo 
2.117 p., 3. C.C.A. 2.103 p.

Titlurile de campioni ai Capitalei pe 
echipe au fost cîștigate de: Dinamo 
(la armă liberă calibru redus senioare 
poziția culcat, pistol viteză, pistol pre
cizie), C.C.A. (armă liberă calibru re
dus seniori poziția culcat, în genunchi, 
în picioare șl trei poziții) și Flacăra 
roșie (armă liberă calibru redus se
nioare poziția în genunchi, în picioare 
și trei poziții). Clasamentul general 
pe echipe se prezintă astfel: 1. Dina
mo 6 p., 2. C.C.A. 11 p., 3. Progresul 
13 p., 4. Flacăra roșie 18 p., 5. Di
namo II 21 p.

P. GORETI 
antrenor

Cald indemn la drumeție, ghidul 
turistic „Ceahlăul", lucrare apărută 
recent in editura Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, este rodul unei în
delungate activități turistice. Autorii, 
Sanda Nicolau, Demetru Popescu, 
Virgil Simpliceanu și Gheorghe la
comi, vechi și încercați cercetători 
ai unuia dintre cei mai frumoși 
munți ai țării noastre, prezintă ca
drul natural al Ceahlăului intr-o 
formă cursivă, ușor accesibilă. Datele 
cuprinse in carte (trasee, marcaje, 
cabane etc.) folosesc atit turiștilor cu 
experiență cit și acelora care fac 
primii pași spre cunoașterea frumu
seților patriei.

Bun și prețios ghid, cartea înso
țește pașii turistului pe potecile mun
telui, ii atrage atenția asupra fau
nei și florei, îi numește potecile, iz
voarele, cascadele și' prigorii (dru
muri prăpăstioase) și incintat.de mi
nunatele priveliști ii povestește > stră
vechile legende și-i tălmăcește, for
mele curioase ale pietrelor intilnite 
in cale.

In afara laturii turistice, cartea 
vorbește despre minunatele realizări

de azi din zona Ceahlăului, de la 
ferăstrăul mecanic al tăietorului de 
păduri și pină la măreața construc
ție a hidrocentralei „V. I. Lenin". 
Numeroasele fotografii care îmbogă
țesc cartea, sînt astfel alese incit 
ajută la înțelegerea cuprinsului iar 
hărțile și schițele, prin caracterul lor 
inedit, trezesc interesul turiștilor. 
Menționăm îndeosebi hărțile turistice 
de la sfîrșitul volumului. Tipărite 
atrăgător, in culori, avind însemnate 
marcajele, cabanele și potecile, ele 
sînt de un real folos practic. Sfatu
rile de drumeție și diversele tabele 
care încheie volumul sînt potrivit 
alese și servesc cu succes la evitarea 
eventualelor accidente, dind in ace
lași timp cititorului valoroase cunoș
tințe științifice asupra muntelui.

Ghidul turistic „Ceahlăul" prin 
precizia indicațiilor cuprinse in pla
nul de organizare a materialului, 
prin latura sa pedagogică ca și prin 
prezentarea literară a grupei celei 
mai înalte a Carpaților Moldovenești, 
este o carte utilă și binevenită.

rsPORTURI NAUTICE

Finalele campionatelor de canotaj academic

de-

îm-

Duminică dimineața, la 
Pietrele lui Solomon, 
alpiniști de la clubu
rile și asociațiile spor
tive din brașov și
prejurimi au făcut fru
moase și reușite 
monstratii în fata unui 
mare număr de oameni 
ai muncii lată un as
pect dc la această in
teresantă demonstrație 
sportivă în plină ac
țiune se află T. Coleșiu 

(Dinamo brașov).

începe întrecerea pentru titlul de campioana a tarii
Azi are loc în Capitală deschiderea 

turneului final al campionatului repu
blican feminin individual, ediția 1961. 
In luptă pentru titlul de campioană 
a țării se întrec 16 șahiste. Două din
tre ele sînț calificate direct în finală, 
în urma ocupării primelor locuri în 
ediția de anul trecut a campionatului. 
Este vorba de. campioana republicană 
'Alexandra Nicolau și secunda clasată 
în finala trecută, șahista ploieșteană 
Margareta Perevoznic. Celor două fi
naliste de drept li se adaugă jucătoa
rele caliiicate in cels trei semifinale 
disputate la sfîrșitul verii și anume : 

Rodica Rei- 
Farcaș, E- 

Gogi le a, 
Gestieo- 

Manoles- 
Desmirea- 

Suzana

In dimineața zilei de azi are loc 
în sala Progresul tragerea la sorți a 
ordinii pe tabelul concursului. Jocurile 
se vor desfășura în fiecare după amia
ză în sala din str. ing. A. Saligny 2.

O puternică afirmare a elementelor tinere
„Ei, da! Astea au fost cu adevărat 

niște campionate!...“ spunea dumi
nică la prînz un mai vechi canotor 
bucureștean, care de data aceasta 
trăise întrecerile doar de pe... scara 
cronometrorilor. Și cuvintele lui sin
tetizează toată spectaculozitatea, di
namismul și valoarea tehnică a unei 
competiții care s-a ridicat net peste 
nivelul celor similare din ultimii 
ani.

Ce se întîmpla în alți ani ? Cu 
cîteva săptămîni înainte de „națio
nale", antrenorii principalelor cluburi 
își împărțeau probele, se înțelegeau 
în așa fel incit sportivii de lot de la 
fiecare club să-și aibă „porția" lor 
și la campionatele țării și — cum, în 
rest, participarea era destul dc slabă 
valoric — probele campionatului re
publican se disputau aproape formal. 
Despre lupte îndîrjite sau surprize, 
nici vorbă. In acest an, lucrurile n-au 
mai stat la fel. Pe de o parte pen
tru că loturile de tineret organizate 
de federație au lansat în lupta pen
tru primele locuri ale ierarhiei repu
blicane un masiv număr de vîslașe și 
vîslași care s-au ridicat la nivelul 
„senatorilor de drept" de pină acum, 
iar pe de altă parte pentru că an
trenorii au abordat mai curajos cam
pionatele, renunțînd la „punerile de 
acord" din alți ani. Așa se face că în 
multe 
nostîc

special la probele feminine. De exem
plu, ia simplu, arădeanca Ana Ta- 
maș — pentru prima, oară campioa
nă I — cîștigă titlul de ani de zile 
al Floricăi Ghiuzelea (care s-a mul
țumit cu prezența în optul clubului 
său) ; la dubiu, Maria Horvat și 
Margareta Stoian, două elemente ti- ----  ----  J-- •_ 5_ -----1-- au jn_

i cuce-
nere care doar în acest an : 
c.eput o pregătire serioasă, au 
rit și eie primul campionat repu
blican din carieră; la fel stau lucru
rile și la ambarcațiunile de 4-j-l 
(rame și vîsie) unde toate vîslașele 
componente ale echipajelor respective 
sînt la primul lor .titlu de cam
pioane, după cum și în formația de 
8-f-l a Flăcării roșii îhtîlnim .spor
tive care îmbracă pentru prima oară 
tricourile albastre cu dungă ..tricoloră. 
O analiză atentă a formațiilor echi
pajelor campioane duce la concluzia 
că balanța șanselor a înclinai se
rios de partea acelor echipe care au 
fost formate din vîslase■ pregătite în

• ■ ■ ai r.p.r.
științifică, eșalonată pe

„ își spune 
La băieți, au apărut de
noi nume în listele cam-

că în 
i pro-din cele 12 probe nici un 

nu se anunța sigur...
NUME NOI PE LISTA

CAMPIONILOR...
campionate atît de 
normal să apară pe lista 
nume noi. După cum au 
alte nume care ani la 

ipsit de pe această listă..

în
chise'
campionilor i 
și dispărut 
rînd n-au II;
Această observație este: valabilă' în

oiște
era

cadrul lotului de tineret 
Pregătirea 
parcursul unui întreg an, 
cuvîntul.
asemenea 
pionilor, dar ceea ce este caracteristic 
e faptul că rivalitatea dintre C.C.A. 
și Dinamo a dus la dispariția de 
pe această listă
Ștefan Kurecska, Caro! Vereș, Radu 
Nicolae, Ștefan Pongraț, primii doi 
de la C.C.A. iar ceilalți de la Di
namo, care au la activ performanțe 
de valoare europeană și care ar putea 
.alcătui oricînd un „patru" repre
zentativ. Explicația acestui lucru o 
constituie făptui că la 4-j-l și 4 f.c. 
cei mai buni canotori de la C.C.A. 
și cei mai buni dinamoviști s-au 
„bătut" între ei. Și nu i-au separat 
decît zecimi de secundă I

a unor nume ca

CE REZULTATE VA ADUCE CONCURSUL INTERMEDIAR DE JOI?

Elisabeta Polihroniade, 
cher, Doina- Maier, Renee 
lena Răducanu, Eleonora 
Natalia Iliescu, Adela 
ne, Veluna Simu, Rodica 
cu, Elena Rădăcină, Maria
nu, Gertrude Baumstarclz și 
Makkai.

Spre deosebire-de concursurile* an- XL Știința-Tim; 
tarioare, concursul. JPrpnospopt. de 
duminică 24 septembrie s-g ..splda,t 
cu rezultate normale (victorii ale 
echipelor gazdă). După cum se știe, 
s-au înregistrat 9 de 1, 2 de x și T 
de 2. Totuși, au „căzut" doi mari 
„soliști" ai concursului : .. Aripșul 
Turda și . Chimia Govora...

Dinamo Pitești
(tineret) 1, X

XII. U.T.A. — Știinta Cluj (tineret) 
1, X

Meciul de campionat Jiul — St. 
roșu a fost înlocuit cu meciul Levski 
—■ St. roșu — turneu balcanic — se 

'dispută la Brașov. In consecință, pro- 
Participant!! ' la Pronosport se gă-‘ nosticuri.c se in<}ica_ 1 pentru Levski. 

scsc in aceste zne in- iaîa unui -notr 
concurs : ■ • concursul ...intermediar -5- 
joi, concurs, ..care are . meciuri mult 
mai deschise decît cel de duminică.

Iată prograrriul adestui ebneuts Și ~ț 
pronosticurile" jucătorului Taba'rcea 
(Petrolul) :

Știința Cluj (tineret)

Prahova

De Ia LE.B. S.
Bikîtele pentru cuplajul de fotbal 

Pro^resul-Rapid (tineret) si Progre
sul— Rapid categoria A. care va avea 

pe Stadionul 
vînzare înce- 

a. c, la

loe joi 28 sept. . a. e 
23 August, se pun în .......
Pincl de azi marți 26 sept, 
casele de bilete obișnuite.

Biletele pentru intîlnirea interna
țională de box R.P. Romînă tineret— 
R.P. Polonă tineret, care va avea 
loc simbătă 30 sept, a c. orele 19. 
pe stadionul Republicii, se pun iu 
vinzăre incepînd de joi 28 sept. a. 
la casele de bilete din str. I. Vidu 
Si agenția centrală Pronosport din 
calea Victoriei 9.

c.

III.

IV.

V.

VII.

VIII.
IX.

X.

Petrol ul

la meci „egal și 2 pentru St. roșu 
■'"de (așa cum a indicat și .Tabarcea).

De. asemenea. rea.mint.fm că deși 
echipele .de cat. A.— Jiul și St. roșu 

nu susțin meciul de campionat, 
echipele de tineret , vor juca joi. 

Qhonosport

St. . roșu 
se dispută

pentru acest concurs se 
miercuri seara.

meciurilor vor fi co
sea ra.

Dinamo Pitești

F.C. Austria — C.
Rapid — Progresul 
2, X
Metalul
X, 2
Levski (Sofia) —
— turneu balcanic — 
ia Brașov 2. 
Știința Tim.
(cat. A) 1
Dinamo Bacău — Minerul (cat 
A) 1, X
U.T.A. — Știința Cluj (cat. A) 
X. i
Rapid — Progresul (tineret) 2 
Metalul — Petrolul (tineret) 

1. 2
Jiul St. roșu (tineret) 1, X

Buletinele 
depun pină

Rezultatele 
municate joi

PROGRAMUL CONCURSULUI 
Nr. 41

— etapa din t octombrie —
Spartak (Moscova) — Torpedo 
(Moscova) — camp. U R.S.S. 
S.K.A. Rostov — Dinamo Kiev 
— camp. U:R.S.S.
Dinamo Tbilisi — Spartak E- 
revan — camp. U.R.S.S.
Știința Galați — Dinamo Ga- 
lăți (cat B)

II.

III.

IV.

...Șl INFUZIE DE ELEMENTE 
TINERE!

O serie de elemente tinere s-au 
impus atenției, chiar dacă au fost, 
deocamdată, mai departe de titluri. 
Reținem pe componentele echipajului 
de 4-ț-l rame de la Meteor Satu 
Mare (de alttel, toți sportivii acestui 
nou centru nautic au lăsat o bună 
impresie prin voința și puterea lor 
de luptă), pe schifista Florica Pirtea 
din București, pe tinerii simpliști 
Aposteanu (Rapid) și Ciocoi (Flacăra, 
roșie) care au terminat la o dis
tanță mult mai mică decît altă dată 
de Sandu Ferenczi liderul necon
testat al simpliștilor noștri în ultimii 
10 ani. pe Golgoțiu, Zamfiresctt, Do- 
bai, Bulancea, Covaci, pe cîțiva din 
comporienții opiului campion de la 
C.C.A., pe tinerii din ambarcațiunile 
de opt ale Științei și Voinței. Și de
sigur că ochiul experimentat al antre
norilor a reținut și pe sjs tineri 
care ar putea intra în Vederile lor 
pentru loturile reprezentative.

Privind lista 
năm cu satisfacție 
canotajul provincial (Arad, Timișoara) 
a început să-l dea pozițiilor bucu- 
reștene precum și pașii tot mai siguri 
ai canotajului clujean și sătmărean. 
De pe lista campionilor lipsește de 
data aceasta clubul Metalul. Dis- 
persîndu-șî forțele în prea multe 
probe, Metalul n-a alcătuit nici un 
echipaj care să poată obține victoria, 
ceea ce ni se pare, în orice caz, 
necorespunzător cu valoarea reală a 
secției feminine a acestui club, în 
care se depun multe eforturi și care 
rămîne cea mai puternică din țară, 
prin volumul de activitate și numărul 
de elemente, date lotului republican.

Și acum, o .sugestie pentru fede
rație. .Credem că maturitatea noastră 
organizatorică în materie de compe
tiții sportive face posibilă, fără greu
tate. organizarea startului fix și in
troducerea unui sistem mai exact de 
înregistrare a sosirilor. De altfel, am 
mai avut la . Snagov plecări de la 
ponton fix și sistem de înregistrare 
fotografică a sosirii. S-ar pune capăt 
unor discuții dc multe ori inutile..,

RADU URZICEANU

rezultatelor, consetn- 
„asaitul" pc care

V. St: roșie Bacău
Ploiești (cat. B)
C.S.O. Craiova— Dinamo Obor 

(cat. B)
CrS.M. Sibiu —
(cat. B)
C.S. Crișana -
(cat. B)
Chimia ' Govora
(cat. B):
Inter —■ Milan (camp.; italian)
Torino — Juventus (camp, 
liari)- 
l.anerossi — Roma (camp.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

C.S.M. Reșița

Ind. Sirmci

Tractorul

ita-

ita -XII l.anerossi — Roma (câmp.
■ -linii)-

în Programul Loto-Pronosport 
părut ieri, comentariile acestui inte
resant concurs sînt făcute - de eco
nomistul Parascliiv Ion de la uzinele 
„Semănătoarea" care este recoman
dat de o performanță deosebită: 
a obținut de 17 ori premii pentru 
12 rezultate!

a-

PEEMILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES NR. 38 DIN 20 SEPTEMBRIE
Categoria a Il-a 1 premiu de 57.772 lei: 

Categoria a Hî-a 45 premii a cite 1.302 
lei : Categoria a IV-a 102 uremii a cite 
524 lei : Categoria a V-a 873 premii a cile 
103 lei : Categoria a Vl-a 3012 premii a 
cite 30 lei.

Report pentru concursul următor : 
63.315 lei

Premiul de 57.772 lei a fost obtinut de 
Borbely îosif din Miercurea Ciue.

Tragerea următoare va avea loc în 
București, str. Doamnei nr. 2. miencuri 
27 septembrie 1961. ora 19

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

Miinc, pe stadionul Republicii
Lotul rcprczcntâliv 
joa€ă cu Dinamo

care se pre
vederea îrt- 
Franței (12

în compă- 
bucureștene

Incepînd de la ora 16,00,' stadionul- 
Republicii va găzdui mîine un inie- . 
resant nipc.i de verificare a lotului 
reprezentativ de rugbi. 
gătește cu asiduitate în 
tîlnirii-revanșă cu echina 
noiembrie la Bayonne).

Selecționabilii vor juca 
nia redutabilei formații 
Dinamo. In vederea acestei partide 
au fost convocați cei mai cunoscuți 
jucători. Ei ver avea prilejul de a-și 
dovedi ' forma. Printre cei convocați 
se numără : Moraru, Wusek, 
mcscu, C. Sfănescu — care va 
intra cu această ocazie — și 
Rusu (de la C.F.R ). Penciu și Că- 
pușan (de la C.C.A.). lordăchescu 
și Zlătoianu (de la Dinamo), Teofi- 
lovici țl.T.B), Demian (Știința Cluj) 
etc.

Iri- 
re- 
M.

incintat.de


Citind proiectul de Program al P. C. U. S.

zonstatări îmbucurătoare

ichipcle masculine de handbal în 
din București ne-au oferit la sfîr.și- 

săptăminii trecute tui nou cuplaj 
■e, după cum era și firesc, a stîr- 

interesul iubitorilor acestui sport din 
pitală. Cele patru formații care au 
dilat cu acest prilej aii arătat o 
entuată revenire în formă, conse- 
ță directă a pregătirilor efectuate 
ultimul timp.

3 excelentă impresie au lăsat hand- 
lișlii dinamoviști învingători cu 
11 în meciul cu Rapid. Echipă* 
astră campioană s-a mișcat foarte 
ic, remarcindii-se în mod deosebit 
>lu! că de această dată mingea a 
c.ulat mai rapid; iar jucătorii s-au 
ulasat mai ușor și au fost într-o 
’vă de joc, care ne anunță — în 
>d cert — revenirea echipei la for- 
t. care i-a adus atitea succese inter-

i aționale.
doua întilnire a acestui 

a opus formațiile C.C.A. și

Șl 
Cea 
)laj 
ința (20-19). Militarii, cu o echipă 
npletă, au imprimat >la început un 
ii foarte viu partidei, și au condus cu 
!. Credeam că pregătirea lor fizicii 
perioară le va permite , să mențină 
est ritm pînă la sîîrșit și să reali
se o victorie la scor. l)ar iată că pe 
isurâ ce meciul se apropia de sfir- 

handbaliștii de la C.C.A. Cădeau 
■timele propriei lor tactici, iar stu- 
nții se arătau tot mai agresivi. In 
este condiții nu a lipsit mult ca 
'Ciul să se termine cu un rezultat 

egalitate. Doar eforturile personale 
: lui Telman în atac și jocul bun 
apărare al întregii echipe au scă- 

t formația C.C.A. de această „even- 
alitate". Știința și-a surprins adver- 
rul *prin vitalitatea eu care a lup- 
1 pînă în ultimele secunde ale întîl- 
"ii. Din păcate lipsurile manifestate
Cu alte ocazii se mențin și acum: 

să de organizare în atac, folosirea 
ră a extremelor, concentrarea acțiu- 
lor ofensive numai spre Fabian. 
Ultima etapă a campionatelor repu- 
icane de handbal ne-a oferit însă 
ilcjul de a face și alte constatări, 
ajoritat'ea pozitive. Echipa feriiinhi 
iința București se prezintă de la 
apă Ia alta mereu mai bine pregi 
ă. De asemenea, vom menționa c;
sfîrșit; TCi4#ametal Timișoara a ret 

. să ciștige derbiul cu Știința Tim 
ara, fapt care demonstrează că ecli 
, mult întinerită, se află pe drumul 
I bun.

namo București — O.H.f.K. Leipzig 
i „C.C.E.” ia handbal masculin
De cîteva zile l'cderațla noastră de 
ndbal a primit din partea Comisiei 

organizare programul complet al 
lupei Campionilor Europeni" pentru 
hipele masculine de handbal în 7. 
ipă enth se știe în această competi- 

formația noastră campioană, Dina- 
-> București, a realizat performanțe 
imoase, învingînd de două ori pu
nica echipă cehoslovacă Dukla l’ra- 

i și pierzind la limită în semifinalele 
trecerii.
La această ediție a „Cupei Campio- 
lor Europeni" s-a înscris un număr 
cord de echipe: 20 1 Datorită acestui 
pt Comisia..de organizare a stabilit 

în prima fază a întrecerii să se 
spute o serie de meciuri preliminate 

căror ultim -termen de programare 
te 15 noiembrie, lată jocurile preli- 
inare (necunoscîndu-se toate echi- 
:ie campioane jocurile sint progra- 
ate pe țări): R.P. Polonă — R.P 
țigară; Spania — Maroc; Olanda — 
axemburg; U.RS.S. — Finlanda 
i cea de a dona etapă a competiției, 
ire va avea loc între 19 . noiembrie'

17 decembrie sint programate urmă- 
tarele înltlniri: R.F.G. — Belgia; 
ranța — Spania sau Maroc; R D. 
ERMANÂ—R.P. ROMINA; R.S. Ce- 
«slovacă — R.P. Polona sau R.P. Un- 
ară; Elveția — Olanda sau Luxem- 
•rg; R.P.F. Iugoslavia — Austria; 
uedia — U.R.S.S. sau liniarul a; Nor- 
:gia — Danemarca.
Iri acest program țările trecute pri- 

lele sint. gazde. Diîpii cum se vede ! 
'hipa noastră campioană va juca cu 
ampioana R.D, 
irmația D.H i.K. 
ul va fi condus de arbitrul J. 
R.S. Cehoslovacă). In cazul . 
inamoviștii vor fi învingători 
itîlni echipa cîștigătoare din 
.S. Cehoslovacă — R.P. Polonă sau 
•P. Ungară. Locul de desfășurare al 
cestui jneei nu a fost stabilit.

în 7

11

se ?îlă și 
dezvoltare

Tg. Mureș 
Tim.
Sibiu 
Petroșa ni

după ultima etapă

4.
5.
6.
7.
8. S.S.E.
9. C.S. Mureșul Tg. Mureș

10. I.T B.

putem da

feminin

!
l'oto : Gh. Corcodel

I uză din Jocul ITaclorul Brașov — C.S.M. disputat în Poiana llrașov.
Neako ( J factorul) încearcă să șuteze la poartă peste blocajul jucătoarelor 

din Sibiu

Campionatul în 7 masculin

1. Dinamo Buc.
2. Rafinăria Teleajen
3. CC.A.
4. Știința Buc.
5. Rapid Buc.
6. Tractorul Brașov
7. Știința ' Galați
8. Dinamo Bacău

Seria a

1. Tehnpmetal Tim.
2. C.S.O. Craiova
3. Dinamo
4. Știința
5. Voința
6. Știința
7. I.T.B.
8 Dinamo Brașov

Campionatul

1. Rapid București
2. Știința Timișoara
3. Tractorul Brașov 

Știința București 
Progresul București 
C.S Ș. Banatul Tim. 
C.S.M. Sibiu

Petroșani

Campionatul în

1. Chimia Făgăraș
2. C.S.M. Reșița
3. Petrolul Ploiești
4. Textila Cisnădie
5. Voința Sighișoara
6. Voința Sibiu
7. Victoria Jimbolia
8. FI. roșie Bulgăruș
9. Recolta Hălchiu

masculin

Concursuri...
în neaga țară se desfășoară în 

zile întrecerile unei noi comp.e- 
cu caracter republican: triat Ionul 

lajă cîteva rezultate primite

TOT MAI SUS AV1NTUL GINDIRII ȘTIINȚIFICE! (I)
In rtndul problemelor importante 

dezbătute in proiectul de Program al 
P.C.U.S. la loc de cinste 
problema perspectivelor de 
a științei sovietice.

Urmărind proiectul ne 
seama care sint verigile clare și pre
cise ale procesului creator în știință. 
Desigur, și nouă, celor care ne am con
sacrat sportului, ne revine datoria să 
aruncăm o privire autocritică asupra 
activității noastre, in raport cu sarci
nile puse de partid. Una din princi
palele sarcini este împletirea activi
tății teoretice științifice cu activitatea 
practică. „Aplicarea științei devine un 
factor holurilor ai progresului uriaș al 
dezvoltării forțelor de producție ale 
.societății" — se spune in proiectul de 
Program. Să analizăm dacă a fost 
făcut totul iu domeniul nostru, dome
niul educației fizice.

A devenit oare aplicarea cuceririlor 
științifice factorul determinant al rea
lizărilor noastre sportive ? Uneori —- 
nu. Cauze sint multe. In unele cazuri 
rezultatele cercetărilor sint greșite, in 
altele insuficient de convingătoare iar 
la o altă categorie sint exprimate pă
reri și concluzii personale inexacte. 
Asemenea fenomene creează uneori ne
siguranță la cei care aplică în prac
tică rezultatele multor cercetări știin
țifice. Chiar și autorii se tem să trea
că la experimente practice.

Pentru a exemplifica, să ne referim 
la articolul candidatului in științe pe
dagogice, P. Cerkașin: „Sini oare utile 
toate exercițiile de alergare ?“, publi
cat în revista „Legkaia atletika" (Nr. 
3/1958). Pe baza unor cercetări pro
prii, autorul ajunge la concluzia că 
unele exerciții valoroase (folosite de 
sprinteri in scopul de a și mări arse
nalul de mijloace de antrenament) 
sint „dăunătoare". In articol autorul

D. OBBARIUS

a

comite o serie de erori strict tehnice, 
se contrazice. Sprijinindu-se pe unele 
date ale biomecanicii, autorul mani
festă insuficiente cunoștințe in acest 
domeniu, semănind neîncredere și du
biu.

II urmează in același sens și V. Go- 
rojanin, in articolul „Să revizuim sis
temul de exerciții" din ..Nr. 3/1901 al 
revistei „Legkaia atletika".

Săritorii noștri in înălțime au ob
ținut rezultate minunate, Fără îndoia
lă, succesul lor a fost determinat de 
concluziile științifice ale cercetătorilor. 
Așa este și firesc. Despre aceasta a 
scris antrenorul echipei săritorilor 
noștri in înălțime și săritorilor cu pră
jina. candidatul in științe pedagogice 
V. M. Diacikov. Dar unde sint con
tinuatorii lui Diacikov, care, studiind 
metodele lui, să ducă mai departe ex
periența dobindită ? Se pare că nu 
sint. O muncă deosebită ca a lui Dia
cikov, care a făcut ca elevul său 
campionul sovietic Valerii Brumei 
să obțină succese răsunătoare, nu
reușit încă să devină obiectul unor 
cercetări științifice care să ducă mai 
departe la rezultate similare și la alte 
ramuri de sărituri.

Totuși, poate că și in cazul lui Dea- 
cikov să avem unele obiecții. De exem
plu. V. M. Diacikov consideră că 
„tehnica rostogolirii cu rotire longitu
dinală deasupra ștachetei este cea mai 
favorabilă" 
1961). In 
dovedit in 
ii săritura 
ea să fie 
sală peste 
trebuie să gindească cercetătorii ! Nu
mai atunci va fi simțit pulsul științei, 
vor îi obținute rezultatele practice.

Sprinterii noștri, 
știu să alerge pe 
tanțe. Alergătorii 
medii de asemenea 
Care este pricina ? O discuție a mai 
avut loc, dar alergăm mai slab decit 
știm să discutăm.

Halterofilii noștri 
ani satisfacții. liste 
cotărilor științifice ? 
ră activează temeinic numai un singur 
candidat in științe pedagogice, N. I. 
Lucikin. Iii are și un prețios manual.

In domeniul pentatlonului modern, 
in general iui există materiale de cer
cetări serioase, dar pentatloniștii noș
tri au înregistrat rezultate uimitoare. 
Iată o situație paradoxală.

Știința încă nu și-a cîștigat auto
ritatea cuvenită intr-o serie de spor
turi. Și aci este locul s-o spunem des- 

vina o au cercetătorii, care au 
Cum să in- 
este simplă 
in proiectul

(„Soviețki sport", 17.VI. 
practică acest lucru este 
mod strălucit. Dar care va 
viitorului ? S-ar putea ca 

bazată pe rotirea transver- 
stachetă ? La acest lucru

in mod evident, nu 
toate cele trei dis- 
noștri pe distanțe 
au rămas in urmă.

ne aduc de multi 
aici rezultatul cer
iu această ramu-

atinge probleme particulare care s«i» 
referă la fiecare ramură de sport. Au
torului ii este mai apropiat atletismul.

probleme 
antrena-

Am vrea să lămurim unele 
ale tehnicii și melodicii 
ment in atletism.

Proiectul de Program 
ne cheamă să visăm. Da, 
să năzuim ! Fără zborul 
de neconceput creația, 
visăm la tehnica sportivă a viitorului? 
Deci, să ne întoarcem la săritorii in 
înălțime.

Tehnica trebuie să fie perfecționată 
mereu. încă pe la mijlocul deceniului 
al 4-lea a devenit clar că cel mai bun 
procedeu este rostogolirea ventrală. 
Regulile interziceau să fie atins nisi
pul cu mina înainte de a fi atins cu 
piciorul. A apărut prima variantă a 
săriturii fără plonjon. In perioada de 
după război s-a permis căderea pe 
mîini, dar fără rostogolirea peste cap. 
Apoi a apărut procedeul actual cu plon
jon accentuat. După aceea au fost în
lăturate toate interdicțiile cu privire 
la trecerea peste ștachetă și cu privi
re la aterizare (se interzice doar bă
taia simultană cu ambele picioare). 
Săritura trebuie să stifire schimbări. 
Posibil să meargă pe drumul creării 
unui plonjon accentuat peste ștachetă 
cu mîinile in atingere de pămînt (sli

de săritură), continu- 
răsturnarea peste cap. Va fi a- 

Cercetări 
direcție vor a- 
să depășească 

m., considerată

de

al 
să

P.C.U.S. 
visăm și 

gindirii este 
De ce să nu

Germane, care este 
din Leipzig;. Me- 

Bocek 
cînd 

ei vor 
jocul

rezultate... :
3. St, Anaslasiu (Met. 23 August) * 
1261 p; senioare: I. Eugenia Prdtppo- j 
pescu (Voința) 1795 p, - ’ ț

țiu acest prilej ș-a ,<tfsftțriirat și. un ’ 
concurs deschis atleților din Capitală, i 
Iată cîteva reziiltale: BĂRBAȚI: 100 mi ț 
L f.eu. (Sț.) 11.4: 40(1 tn: S. ■ Szăbo j
(C.Ș.C,' Oradea) 51,2:,»t,\D. Biliar ( 

■ nivpre: 1. >V. 1'iliut.Mt (Sc. Sp. U.C.F.S.) (St.) 1:59.9; Gh. Ciobanii. (C.C.A.)
' ‘ ' -e--T^u Ț'C.SȚS.) ■ • ,2:02.3: (

Siniinoiu ("Rapid) 13:30.2:1 
.Inrcă (St,) 15.6: 5 /ini.

‘3:36:0 : j 
■'•'■I 

3.70; triplu : ,ț 
FEMEI: 80 mg: ’ 

greu-]

aceste
lliii
popular. IgjS,, cîteva
de la aceste întreceri:

ARAI). Juniori: 1. M. Boborodean 
(«.LE.) 1257 p, 2. St. HăaĂ.(-S?S.E.) 
,șj, D. l*arăscliiy, (Ș.8.E.) 1039. p; ju-

1:59.9:
• C.

5.0(W m: X. ‘ 
.110 inși:: V.
mws: t4i. Maltei (C.C.A.) 2.
prăjină: 0. Gîrleanu (l’tog.) 
Ettg. 'SintionesCiț (’C.S.S.) 
V. Răuț (Si.) 1'3.75:
... .'Sîrbti " I Met. 23 Aug.) 11.9:
Iute:. A. Cu rău (Prog.) 13.85: disc:
L. Manoliu (Met. 23 Aug.) 5O.,'>7„ U 
Gurău 11,27. (MCOI.AF. It. NTCOI.ĂE.

1359- pi, 2. M. (U-.T.A.) 1286 p,‘ 2:01.4 
3. M. SilvSșswi (S.S.E.) 1161 p: seniori: 
I. Gli. Mjrgi’nestui (U.T.A,) 1337 p: 2. 
I>v. Chevereșan ii(lf.T..A.) 1291 p, 3. 
St. Ziegler (U-.T.A.) 11.71. p. (ST. 
WE.IN8EBGER,: coresp.).

C-LUj. La etapa pe oraș an luat 
parte 46 de. băieți și 42-*de fele de* Ia:-.A. .
C.S.AL, C.S.S..,. S.S.E. și din școlile 
mctlti. La întreceri: a participat un ..sin
gur senior (? 1), iar senioarele au 
„strălucit”- prin... absență ! Juniori: coresp).

1. S. Botezau (S M. 13) 1499 o....
E. Sima (<;.S.:S.) 1498 p. .3. L. Petrov NOI INTILNIRI INTERNAȚIONALI 
(C.S M.) I Î78 p: junioare: 1. M. 01- " 
toanit (C.S.S.) 1831 p. 2. J.
(S.S.E.) 1577 p, 3. E. Gyurka
157-t p; seniori: Al. Dincă 
1755 p. (P. NAGY, coresp.).

BlfCUREȘTI. Pe stadionul '
lui s-au desfășurat la 
mîttii trecute întrecerile 
t-rjallon.
( Progr.)
(C.S.S.)
(C.S.S.) 
1545 p.
junioare:
1967 p,
1792 p.
seniori: 1. L. Ditniîtreseu (l’ro.g.) 1
P,

Tinereții- 
slîrșitul săptă- 
cohcursului de 

Marinescu 
Că ta ne seu 

Zam I i rescu 
in (C.S.S.) 
) 1423 p;

(I.T.B.) 
(Prog.) 
1720 p: 

323
2, I. Siliaiiovici (Voința) 1300 p,

J uni ori: 
1589 p, 
1>81 p.

1555 p; 4
6. C. La:
1. Constanța Pitrop 
o

1.
o

V.
Th. 

Gh.

»

I 
I

teoriei cu practica, singurul 
îmbogățire a științei și de 
a practicii,
acesta iși duc activitatea o 

specialiști. Proî.
Farfel împletește activitatea de 

cu cea de pe 
Lucrările sale . in

p. 2.
I.. Petrov

M.
llertlea La' sfîrșitul sâptăiuînii viitoare (7—o 

(C.SAI.) : octombrie)- se vor desfăsiiru la l imi- 
(C.S.M.) șoara două eonipcti|ii internațional** - de 

Este vorba .de ediția a ll-.a 
echipelor : feminine : 

Italiei și IL P.
echipelor, masculine 
23 de ani) ale R. 

P. Ungare. 1 
avea prilejul 
unor sportive 

ca: Iolanda Balaș,
Florica Greccsou,

Crisțina Gurău
>. Ana Stan (C.S.S.)

șoa ra 
atletism, 
triunghiularului 
R. P. Romine, 
și de întllnirea 
tineret (pîna la 
R omîne și R. 
timișoreni vor 
reaseă evoluția 
valoare
coneseu, 
JÂa
Kazi, 
Elivia 
ele.

i a 
ale

Ungare 1 
de 
1>.

Spectatorii 
Să linur
ile ui a i c 

Maria Dia- 
Jfia Rol li, 

Manoliu (R. /*. Ro/nină), Ol fia
In.di.th Rogruir (R. P. Ungară).
Ricci, Letizzia Her toni (Italia)

cltis :
stat departe de practică, 
dreptăm situația? Calea 
și clară. Ea este arătată 
de Program al P.C.U.S.

Trebuie să lucrăm astfel, incit să 
îndeplinim sarcinile partidului cu pri
vire la continua și multilaterala imbi- 
nare a 
mijloc de 
dezt oltare

In felul
serie de cunoscuți
V. S.

].cercetare în laborator
' stadion.. Lucrările sa.le . in domeniul 
’ seismograiiei iu atletism sint foarte 
tfolositoare și. oieri multe perspective, 
' Prot\ N. N. lacovlev, ocupindu-se de 
[ problemele biochimici sportive, a ela- 
1 borat o serie .de lucrări care privesc 
i problemele nutriției sporth ilor. Docen- 
* tul I). A. Sehtenov se ocupă in mod 
! aprofundat de problemele biomecanicii 
| șii atletismiilui itț raport cu cerințele 
J practicii contemporane. Docentul N. G. 
t Ozolin conduce lucrările din domeniul 
J antrenamentului atleților și le publi- 
J că in mod sistematic in presă, susține 
; conferințe itt fața antrenorilor și spor- 
f livilor.
! Pentru a aplica in viață sarcinile 
I ridicate de proiectul de Program in 
ț fața mișcării de cultură fizică și sport 
) trebuie, după părerea noastră, ca in 
I cel mai scurt timp să fie rezolvate o 
‘ serie de probleme științifice. Ne vom 
! opri numai la cîteva din acestea.
| Mai sus am amintit despre proble- 
j mele generale legate de educație, de 
î antrenament etc. In continuare, vom

Iul „cascadă" 
ind 
ceasta săritura viitorului ? 
minuțioase in această 
juta săritorilor noștri 
primii granița de 2,50 
astăzi ca fantastică.

In aruncarea cu ciocanul, fără mă
rirea numărului de piruete nu se poa
te concepe progresul aruncării. Pen
tru a efectua patru sau mai multe pi
ruete cu procedeul obișnuit, este ne
cesară insă mărirea diametrului cer
cului. Desigur, acest lucru nu se va 
intîmpla. Unii aruncători au încercat 
să facă 4 
încadra in 
la picior 
conta pe 
recordul mondial la 75—80

Profesorul Institutului de 
zică din Lvov, E. V. Siuci, 
cîteva experiențe, stabilind 
ruetă sau două pot fi executate pe par
tea anterioară a labei fără deplasarea 
înainte pe diametrul cercului, iar apoi, 
dezvoltind o viteză considerabilă, pu- 
tindu-se trece la obișnuitul procedeu 
de aruncare călcii-virî.

Același cercetător a verificat efica
citatea acestei inovații asupra elevilor 
săi, care și-au îmbunătățit rezultatele 
in medie cu 4—5 metri, iar trei din 
ei au îndeplinit norma de maestru al 
sportului. El însuși aruncă ciocanul cu 
acest procedeu mai departe de 61 me
tri, in timp ce cu procedeele obișnuite 
nu depășește 56 metri. E. V. Siuci a 
scris despre aceasta un articol („So- 
viețki sport", 7 mai 1960) : „Patru 
sau cinci". Acest articol nu a produs 
impresie. Numai maestrul sportului A. 
Samoțvetov in articolul „Startul este 
important și in aruncarea cu cioca
nul" („Soviețki sport", 10.VI.I960) s-a 
ocupat de el, putând sub semnul în
doielii acest procedeu de îmbunătățire 
a tehnicii. Antrenorul echipei U.RJS.S. 
la aruncarea ciocanului, M. Lutovski, 
ne-a declarat într-o convorbire că i)u 
acesta este drumul spre progres. Dar . 
care ? Ce au de spus cercetătorii ?

In același timp reyista „Leichtatle- 
tik“ a retipărit acest articol in nr. 
t 1961, considerîndu-1 interesant. In 
ctirind după aceasta recordmanul lu
mii, 11. Q'Comtoly, a trecut la noua 
tehnica propusă de E. Siuci și in luna 
mai a obținut un rezultat excelent : 
69,14 m. Recordmanul Japoniei, N. 
Okoipoto,. in iulie a stabilit recordul 
țării sale, 65,78 m. și apoi 66,48 m, 
folosind aceleași patru piruete. Și cer
cetătorii tac... Chiar daca noul în a- 
ceastă metodă este îndoielnic, totuși 
trebuie discutat !

Indiferența, conservatorismul duc a- 
desea la uitarea realizărilor compatrio- 
ților noștri ; adesea se preia experien
ța străină bazată pe principii la noi 
de mult cunoscute. Exemplul de mai sus 
este grăitor.

mărirea diametrului 
acest lucru nu 

Unii aruncători au i 
piruete, dar nu s-au putut 
cerc decit cei cu număr mic 
(37—39). Dar nu se poate 
aceștia, nu ei vor împinge 

m.
cultură fi- 
a efectuat 
că o pi-

Comisia..de


Scrisoare din Moscova

Spre 2,30 m la săritura în înălțime
Au luat sfîrșit campionatele mondiale de haltere

8 iurii Vlasov campionul „greilor" 8 Silviu Cazan pe locul 6 
între europeni

Numele lui Valerii Brumei este cu
noscut în prezent de către toți iubi
torii de sport din întreaga lume. As
tăzi insă nu vom vorbi despre el. Se 
întîmplă adeseori ca, vorbind despre 
marile stele ale atletismului, să uităm 
să amintim măcar de antrenorii lor. 
Iar, după cum se știe, creșterea unui 
recordman sau campion mondial este 
de neconceput fără mîna și mintea 
ageră a unui antrenor priceput.

Vladimir Mihailovici Diacikov, an
trenorul lui Valerii Brumei, este în 
prezent unul din cei mai buni antre
nori ai atletismului sovietic. Maestru 
emerit al sportului, în anii dinaintea 
celui de al doilea război mondial el 
a practicat cu multă pasiune atletis
mul, îmbunătățind de 33 de ori recor
durile U.R.S.S. „Specialitatea" lui de 
bază a fost săritura cu prăjina. La 
această probă el a devenit de șapte 
ori recordman al Uniunii Sovietice. 
In anul 1945 Vladimir Diacikov a cu
cerit pentru ultima oară titlul de cam
pion unional la săritura cu prăjina și, 
neînvins, a părăsit activitatea compe- 
tițională, consacrîndu-se integral mun
cii și activității științifice de creștere 
a tineretului sportiv.

El a reușit să crească asemenea 
săritori ca Sitkin și Kașkarov, sub 
conducerea sa s-a antrenat Șavlakad- 
ze, învingătorul în proba de săritură 
în înălțime la Jocurile Olimpice de 
la Roma, iar în prezent el se ocupă 
de pregătirea lui Valerii Brumei. Suc
cesele lui Vladimir Mihailovici Dia
cikov ca antrenor se explică prin îm
binarea armonioasă în munca sa a cu
noștințelor științifice cu practica 
sportivă. Diacikov este candidat în 
științe pedagogice, colaborator al In
stitutului central de cercetări științi
fice în domeniul culturii fizice și al 
sportului. Zilele trecute l-am rugat 
să ne povestească despre „elevul" său 
Brumei, despre antrenamentele aces
tuia. Și iată ce ne-a spus Diacikov:

— Caracteristica principală a lui 
Brumei ca sportiv este dragostea de 
muncă și perseverenta pe care o ma
nifestă la antrenamente. Pe vremea 
cind era incă elev și nu făcea parteDE PE PISTELE DE ATLETISM

„MEMORIALUL HARBIG"
BERLIN 25 (prin telefon) — Sîm- 

bătă și duminică s-au desfășurat la 
Dresda întrecerile de atletism in 
memoria fostului recordman mondial 
Rudolf Harbig. Cursa memorials de 
800 m a fost dominată de atleții 
cehoslovaci. Pe primul loc s-a clasat 
Jilek — 1:50,3 — urmat de finlan
dezul Salonnen cu 1:50,4 și Odlozyl 
(R.S Ceh.), cu 1:50,5 Alte rezultate: 
BĂRBAȚI : 100 m Mikluskak (R.S
Ceh) 10,4: 200 m Mikluskak 21,4: 
1.000 m Kovacs (R.P.U ) 2:28.0:
3.000 m Grodotski (R.D.G) 8:00 8: 
3.000 m obst Doring (R.D.G.) 8:48 4: 
prăjină Preussger (R.D.G ) 4.51 m: 
înălțime Pfeil (R D.G.) 2.03 m : su
liță Rasmussen (Norvegia) 77.75: 
FEMEI : 80 m g Balzer (R.D.G ),
10,3; 100 m Raepke (RDG) 118: 
lungime Geisler (RDG) 6.15 m: 
greutate Garisch (RDG.) 16,35: disc 
Kontsek (R.P.U.) 52.82 m.

H G ANDERS

ATLETII POLONEZI ÎNVINGĂTORI 
LA ATENA

Pe stadionul olimpic din Atena a 
luat sfîrșit meciul de atletism dintre 
echipele Greciei și R.P. Polone. At
leții polonezi au repurtat victoria cu 
scorul de 125—85 puncte. In ultima 
zi au tost înregistrate 
rezultate mai importante: 
Foik (P) 21,2; 400 mg. 
(P) 52,6; 800 m Orywal

De vorbă cu „profesorul” lui Valer'i Brumei
din nici o secție sportivă, Valerii Bru
mei mergea de două ori pe zi la sta
dionul din orașul său natal Lugansk 
și acolo se antrena perseverent. Doar 
mai tîrziu el a fost observat și invi
tat in asociația sportivă. In prezent, 
după cum se știe, Brumei este stu
dent in anul II la Institutul de Cul
tură Fizică din Moscova. O altă tră
sătură a lui Valerii este excelenta lui 
pregătire fizică.

— Ce folosiți pentru pregătirea să
ritorilor?

V. Brumei ascultă sfaturile 
antrenorului său V. M. Diacikov

Foto TĂSS

— Prin forță spre viteză — aceasta 
este sarcina pregătirii. Lucrez mult 
pentru dezvoltarea forței grupelor de 
mușchi care participă nemijlocit la 
efectuarea săriturii in înălțime. Aici 
intră patru grupe de exerciții.

1. genuflexiuni cu haltere în greu
tate de pină la 150 kg;

2. sărituri stlnd pe vine cu haltere 
în greutate pină la 90 kg;

3. exerciții de sărituri cu haltere pe 
umeri;

4. exerciții cu greutăți pentru în
tărirea picioarelor.

5.000 m Jochman (P) 14:42,2; greu
tate Sosgornik (P) 18,43 m; 4x400 
m Grecia 3:18,8.

DUBLĂ INTÎLNIRE 
FRANȚA — ANGLIA

La Paris s-a desfășurat dubla în- 
tîlnire internațională de atletism 
Franța — Anglia. Victoriile au fost 
împărțite: la masculin echipa fran
ceză a ciștigat cu 113—99. iar la 
feminin victoria a revenit oaspetelor 
cu 73—33 puncte. Iată cîteva rezul
tate : BARBAT1 : 200 m Dclecour
(F) 21,2: 1.500 m Jazy (F) 3:45.5: 
lungime Howell (A) 7,41 m; suliță 
Macquet (F) 79.63 m; disc Allard 
(F) 53,90 m: FEMEI : 100 m Fletche 
(A) 12.0: 800 m Jordan (A) 2:08.1 : 
greutate S Allday (A) 14,16 m:
înălțime Hopkins (A) 1,71 m: suliță 
Platt (A) 53.43 m

I • Duminică s-a încheiat competiția 
ciclistă amatoare de mare fond „Turul 
R.P. Bulgaria" Pe primul loc a ter
minat alergătorul bulgar Dimităr Ko 
țev, care a lăsat in urmă in clasamen
tul genera! pe iugoslavul Sebenik la 
1 mirt. 57 sec. și pe polonezul Pokorni 
la 1 min 59 sec. Ultima etapă a com
petiției (Pleven—Solia. 188 km) a lost 
ciștigată de polonezul Fornalczyk, care 
a tost cronometrat in 5 h 12:30,0.

• Al doilea joc dintre echipele de 
următoarele i rugbi A.S.K. Heningsdorl (R.D Ger- 

' mană) și Spartak Praga. contînd pen- 
i tru „Cupa Campionilor Europeni", a 

Kumiszcze ■ revenit formației cehoslovace cu sco- 
(P) 1:52,3; 1 rul de 8-3. Cum scorul după două în-

Dintre toate acestea cele mai im
portante sînt cele de la punctul 3. Nu 
trebuie uitat că acestea se execută 
concomitent cu exerciții pentru dez
voltarea vitezei, avind in vedere ca 
mușchii să fie cind încordați cind des
tinși. Direcția principală pe care tre
buie s-o urmeze antrenorii care se 
gîndesc la rezultate tot mai'bune ale 
săritorilor în înălțime, ne spune Dia
cikov, constă în prezent in folosirea 
vitezei de elan pentru creșterea for
ței de săritură a atletului'1.

„Săritorul cosmic", cum a fost nu
mit pe bună dreptate Valerii Biumel, 
a dus recordul mondial la săritura în 
înălțime pînă la fenomenala cifră de 
2,25 m. Brumei a declarat m mod pu
blic că intenționează să ia cu asalt 
înălțimea de 2,30. Sîntem pe deplin 
convinși că și acest vis al lui Brumei 
se va înfăptui. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît Vladimir Mihailovici Dia
cikov, la sfîrșitul convorbirii noastre, 
ne-a spus că pentru săritorii zilelor 
noastre, firește, ceva mai tîrziu, va 
fi accesibilă și înălțimea de 2,50 m.

Sîntem convinși că și această înăl
țime va fi asaltată in primul rînd de 
către elevii lui Vladimir Mihailovici 
Diacikov, în prezent cel mai bun an
trenor din lume la săritura în înăl
țime.

ALEKSANDR S1ZONENKO 
coresp. ziarului „Sportul popular"

IF O T B
TORPEDO MOSCOVA 

DIN NOU IN FRUNTE

Penultima etapă a turului turneu
lui final al campionatului U.R.S.S. 
a adus din nou în fruntea clasamen
tului pe Torpedo Moscova, învingă
toare cu 6—0 în întîlnirea cu Pahja- 
kor. La Harkov, Avangard și Dinamo 
Kiev au terminat la egalitate: 1—1. 
Spartak Moscova se află la cea de a 
patra victorie consecutivă: 2—1 cu
S.K.A. Rostov. Dinamo Tbilisi a în
trecut cu 3—0 pe Ț.S.K.A., iar Loko
motiv Moscova cu 1—0 pe Spartak 
Erevan. In fruntea clasamentului Tor
pedo și Dinamo Kiev cu cite 36 p., 
urmate pe Spartak Moscova și Ț.S.K.A.
— 33 p., Dinamo Tbilisi și Lokomotiv
— 30 p. etc. In grupa pentru locurile 
11—22 conduce detașat Dinamo Mos
cova cu 31 p., urmată de Șahtior — 
26. Zenit si Neftianik — 24 etc.

EMPOR ROSTOCK
SE DISTANȚEAZĂ

In etapa a 18-a a campionatului 
R.D. Germane s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Empor Rostock — 
Dynamo Berlin 2-1, Vorwărts Berlin— 
Lokomotive Stendhal 3-0, Wismuțh 
Karl Marx Stadt — Chemie Haile 2-4, 
Aufbau Magdeburg — Turbine Erfurt 
3-2, Motor Zwickau — Einheit Dresden 
0-1, Rotation Leipzig — Motor Jena 
1-1, Aktivist Senftenberg — Lokomo
tive Leipzig 1-1. In clasament conduce 
Empor Rostock cu 29 p urmată de Mo
tor Jena și Vorwărts Berlin cu 23 p, 
și Dynamo Berlin 22 p etc.

• In meci internațional. Motor Jena 
a terminat la egalitate 3-3 (1-0) cu 
selecționata Guineei.

REIMS S-A DISTANȚAT...

Intrecînd miercuri pe Nice cu 5—0 
și duminică cu 3—1 pe Montpellier,

tîlniri este egal, urmează să se des
fășoare un al treilea ioc, la Varșovia.

• Azi are loc la Praga inaugurarea 
oficială a sezonului international de 
hochei pe gheață. Cu acest prilei în
cepe un mare turneu, la care va par
ticipa și valoroasa echipă sovietică
T.S.K.A. Moscova.

VIENA 25 (prin telefon). Duminică 
seara, târziu, s-au sfîrșit întrecerile 
campionatelor mondiale și europene de 
haltere. Categoria grea, ultima de dis
putat, a dat loc unei întreceri dîrze 
mai ales pentru locurile 3, 4 și 5, în- 
trucît campionul s-a conturat de la pri
mele încercări. Iurii Vlasov (U.R.S.S), 
de departe cel mai bun, a cucerit tit
lul, obținînd un total de 525 kg. Pe 
locul 2 s-a clasat tânărul Zirk (S.U.A.) 
cu 475 kg. în continuare clasamentul 
arată astfel: 3. Makinen (Finlanda) 
162,5 kg; 4. Ecscr (R.P.U.) 455 kg, 5.

în turneul de șah de la Bled 

Sc anunță un „finiș foarte sirius
Mai multi cititori ai ziarului nos

tru ne-au solicitat lămuriri asupra tur
neului internațional de șah de la Bled. 
Este acesta turneul candidaților la 
titlul mondial ? — am fost întrebați. 
Răspunsul este negativ. Turneul de la 
Bled nu face parte din competițiile 
din cadrul campionatului lumii. Con
fuzia pornește desigur de la compo
ziția foarte puternică a întrecerii care 
se desfășoară în localitatea climaterică 
din Iugoslavia. Numai 5 dintre cei 
20 de participanți nu sînt mari 
maeștri... Iar majoritatea acestora din 
urmă sînt foști și... viitori candidați 
la titlul mondial. în realitate. însă, 
turneul candidaților este programat

A IL IP IE
în deplasare, Reims s-a distanțat în 
fruntea clasamentului campionatului 
francez la „o lungime" de Rennes și 
Lens, situate pe locurile II și res
pectiv III. Dar iată rezultatele ulti
melor două etape disputate: etapa a 
Vil-a: Metz — Lyon 2—1, Stras
bourg — Rennes 1 — 1, Angers — Lens 
0—2, Racing — AAontpellier 2—1, 
Rouen — St. Franțais 2—1, St. Etien
ne — Sochaux 2—2, Monaco — Le 
Havre 2—2, Nimes — Nancy 1 — 1, 
Toulouse — Sedan 1—4 ; etapa a 8-a: 
Metz — Angers 1—2, Sochaux — Tou
louse 2—0, Rennes — Rouen 3—2, 
St. Franțais — Nancy 1—0, Le Havre
— St. Etienne 1—0, Lyon — Stras
bourg 2—1, Nice — Racing 1—0, Lens
— Monaco 5—0. Clasament: Reims 
13, Lens și Rennes 11, Monaco 10 etc.

INTERNAZIONALE IN FRUNTE

Campionatul italian are, după șase 
etape, în fruntea clasamentului echipa 
milaneză Intcrnazionale, care în eta
pa de duminică — a 6-a — a în
trecut cu 2—0 pe Padova. Obținînd 
o nouă victorie în deplasare, 1—0 cu 
Atalanta, Lanerosi se află cu 9 puncte 
pe locul II. Alte rezultate: Fioren
tina — Udinese 5—2. Mantova — 
Lecco 3—0, Milan — Sampdoria 2—3, 
Palermo — Venezia 1—0, Roma — 
Catania 4—0, Spăl — Juventus 0—3. 
Torino — Bologna 2—1. In clasa
ment : Intcrnazionale 10, Lanerosi și 
Sampdoria 9, Atalanta 8, Milan. Fio
rentina și Bologna — toate cite 7 

puncte etc.

• La Sevastopol se desfășoară cam
pionatele de ciclism ale U.R.S.S. Pro
ba de iond (49 km) rezervată femei
lor a revenit Tamarei Novikova 
(T.S.K.A.) cu timpul 1 h 34:57.0. Ea 
a întrecut pe favorita competiției Lup- 
șina cu 2 sec. La tineret (98 km) pri
mul a terminat Doleakov in 2 h 54:22,0.

• La Sofia a început întîlnirea in
ternațională de șah intre reprezentati
vele R.P. Bulgaria și R.S.F.S. Ruse. 
După primul tur, oaspeții conduc cu 
3*/a—*/2, patru partide fiind întrerupte. 
La prima masă. Polugacvski a făcut 
remiză cu Boboțov.

Henry (S.U.A.) 452,5 kg; 6. Vesel inov 
(R.P.B.) 442,5 kg. Concurentul nostru 
Silviu Cazan s-a clasat pe locul 8 în 
cadrul campionatului mondial și pe lo
cul 6 în cadrul campionatului european, 
obținînd 425 kg. Subliniem faptul că 
el a reușit să pună la piept 167,5 kg, 
dar nu a reușit să le fixeze dintr-o 
greșeală tehnică. Clasamentul pe na
țiuni: 1. U.R.S.S., 2. S.U.A., 3. R. P. 
Ungară, 4. R. P. Polonă.

Lotul sportivilor rom în i sosește în 
Capitală, marți în jurul orei 20 cu 
avionul.

abia pentru anul viitor, în iunie, și se 
va desfășura în Insulele Antile.

★
Iată acum rezultatele înregistrate hi 

runda a 14-a : Darga — Tal */2—*/s, 
Keres — Trifunovici */2—’/a, Parma — 
Olafsson 1—0, Bisguier — Ivkov 1—0. 
Germek — Najdorf 0—I. Fischer a în
trerupt cu Udovcici, Gligorici cu Ma- 
tanovici, iar Petrosian cu Bertok. Con
duce Tal cu 10 puncte, urmat de Fi
scher 9>/2 (1), Gligorici și Keres 
8'/2(l), Petrosian 8 (2), Bisguier 8. In 
ultimele 5 runde, Tal mai are de jucat 
cu Bisguier, Pachman, Najdorf (cu 
alb) și Germek, Portisch (cu negru) ; 
iar Fischer cu Keres. Petrosian (cu 
alb) și Portisch, Najdorf, Ivkov (cu 
negru).

G IL O B
CAMPIONATUL R. P. UNGARE

Etapa a VIII-a s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Tatabanvț.^- Ozd 
5—1, Salgotarjan — K-'x^ . 1—1.

x x Redacția șt administrația: București, sir. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.

Gyor — Honved 2—2, Ojpesti Dozsa
— Ferencvaros 2—1, Vasas — Cse- 
pel 3—1, M.T.K. — Dorog 0—1, Pecs
— Szeged 1—0. In clasament: Tata- 
banya 12, Honved 11, Dorog 10, Vasas, 
Ujpesti Dozsa și Ferencvaros — toate 
cîte 9 puncte.

DUKLA DIN NOU ÎNVINSA

Etapa a Vll-a a campionatului R.S. 
Cehoslovace a fost marcată de o nouă 
înfrîngerc a campioanei țării, Dukla 
Praga : 2—3 cu Spartak Sokolovo. 
Alte rezultate: Spartak Brno — Di
namo Zilina 2—1, Spartak Plscn —• 
Tatran Preșov 5—0, Slovan Bratislava 
— Spartak Stalingrad 5—2, Spartak 
Hradec Kralove — Ruda Hvezda Bra
tislava 1 — 1, Banik Ostrava — Snop 
Kladno 6—0, Slovan Nitra — Spartak 
Trnava 4—0. Dukla Praga continuă 
totuși să se afle în fruntea clasa
mentului cu 10 p. datorită unui gol
averaj mai bun. Același număr de 
puncte arc și Ruda Hvezda Bratislava 
și Banik Ostrava, iar Slovan Bratisla
va și Spartak Stalingrad — 8 p.

PARTIZAN ÎNTRECUTA 
PE TEREN PROPRIU

Campioana Iugoslaviei, Partizan 
Belgrad, a lost întrecută în cea de a 
VI-a etapă pe teren propriu de că
tre Vardar cu 3—1. Alte rezultatei 
Dinamo Zagreb — Vojvodina 0—1, 
Velej — I-Iajduk 0—0, Sarajevo — 
Steaua roșie 3—3, O.F.K. Beograd — 
Boraț 0—0, Novisad — Rjeka 0—0. 
Iu clasament: Partizan 9 p., Vojvo
dina 8, Steaua roșie 7 p. etc.

GORNIK ZABRZE IȘI MENȚINE 
AVANSUL

In campionatul R. P. Polone con
tinuă să se impună echipa minerilor 
din Zabrze, Gornik, care în etapele 18 
și 19 a întrecut cu 1—0 pe Lechia și, 
respectiv, 6—1 pe Stal Mielec. Alte 
rezultate: etapa a XVIII-a: Cracovia 
— Stal Mielec 1 — 1, Legia — Za- 
wisza 4—1, Polonia Bydgoszcz — 
Lech 1—1, Stal Sosnowiec — Polo
nia Bytom 1 — 1, L.K.S. — Wisla 0—3, 
Odra — Ruch 3—1 : etapa a XIX-a : 
Odra — Lechia 9—2, Ruch — L.K.S,
1— 3, Wisla — Stal Sosnowiec 1—1, 
Polonia Bytom — Polonia Bydgoszcz
2— 0, Lech — Legia 2—4, Zawisza — 
Cracovia 0—1. In clasament: Gornik 
35, Polonia Bytom 29, Legia 24, Odra 
23 p. etc.


