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PROLETARI DIN TOATE ȚÂRI LE, UNIȚI VĂ!
O mare competiție a ciclismului nostru:

A XV-a EDIȚIE JUBILIARĂ
A „CURSEI SCÎNTEII“

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

23 AUGUST"

LOR DIN BRAȘOy

ÎNTRECERILE COOPERATOR1-

frumoasa bază sportivă
invitați cei mai buni alpi- 
din țară, care vor esca- 
trasee de maximă difîcul-

Pe
A.C.F.R. din Brașov s-au des
fășurat de curind întreceri de 
popice, la care au 
sportivii din cadrul

• Intense pregătiri pc traseu • sc va alcătui și un
Cicliștii romîni și cehoslovaci turile cu premii se fac pregă- 

care vor lua startul în cea de tiri intense pentru primirea ci- 
a XV-a ediție-jubilîară a „Cursei cliștilor. Locurile de unde se 
Scinteii" își vor disputa în- vor da plecările și vor fi mar-

■ - -• «J1"V î I

clasament al sprinterilor

In cinstea marii sărbători a 
eliberării poporului nostru de 
sub jugul fascist. Comisia cen
trală de turism și alpinism or- 
te&iigează intre 23—26 august 
„Alpiniada 23 August".

Astă-seară, la box 
BUCUREȘTI -LODZ.

0 PARTIDĂ DE ATRACȚIE

Astă-seară se va disputa pe 
patinoarul din parcul „23 Au
gust" iuti Iții rea internațională 
dintre selecționata de tineret a 
orașului București și cea a re
giunii Lodz. Oaspeții au sosit 
joi în Capitală și prezintă o 
formație redutabilă. De mențio
nat că la sfîrșitul anului trecut, 
echipa de tineret a regiunii 
Lodz a întrecut cu scorul de 
11—9 selecționata Berlinului.

Cei zece pugiliști care vor 
apăra culorile capitalei noastre 
își încheie astăzi pregătirile. 
„Cred că vom obține un re

zultat bun — ne-a declarat ieri 
antrenorul CHIRIAC — pentru 
că ne bazăm pe o garnitură pu
ternică. Formația probabilă a 
orașului București este urmă
toarea, in ordinea categoriilor : 
Ciucă, Crudu, Anghel, Pătrașcu, 
Duțjrîtrescu, Anton, Badea, 
Msăitzel, Panduru și Ilie Ale
xandru". •

Ca arbitru-judecător neutru, 
va funcționa Mladenovici (R. P. 
F. fugoslavia), iar din partea 
noastră Eugen Lazăr și 
mitru Dimulescu. 
începe la ora 19,30.

La această acțiune care se va 
desfășura în Cheile Bicazului, 
Bucegi și Piatra Craiului, au 
fost 
niști 
lada 
tale.

Printre turele programate fi
gurează și unele de gradul VI 
B, cum sînt: traseul „23 Au
gust" și Fisura Albastră din 
masivul Bucegi, Fisura Artei 
și traseul Surducului Mare din 
Cheile Bicazului.

Comisia de organizare a
hotărit ca în cadrul acestei 
acțiuni să se omologheze și
escaladele efectuate anul acesta 
în premieră, și care, 
regulamentului, trebuie 
o dificultate variind de 
did V B la gradul VI

Dintre cluburile și asociațiile 
sportive care au anunțat efec
tuarea de escalade in premieră 
cităm: Voința București, Casa 
Ofițerilor Brașov, Dinamo Bra
șov etc.

cate sosirile 
voaza-te, iar 
tele pe unde 
sînt expuse 
care anunță 
petiție.
cursei sosirile vor avea loc 
după cum urmează: miercuri 15 
august — prima semietapă. 
București—Buzău. în centrul 
orașului; a doua semietană. Bu
zău—Galați, pe stadionul Țigli- 
na; joi 16 august — etapa a 
11-a, Galați—Bacău, pe stadio
nul „23 August"; vineri 17 au
gust — etapa a IlI-a. Bacău— 
Piatra Neamț — Bacău în cen
trul orașului; sîmbătă 18 august 
— etapa a IV-a, Bacău—Bra
șov, în centrul orașului; dumi
nică 19 august — prima semi- 
etapă, Brașov—Predeal, pe Cio
plea; a doua semietapă. Pre
deal—București, pe stadionul 
„23 August".

vor fi frumos pa- 
prin orașele și sa- 

; va trece caravana 
numeroase afișe 
tradiționala com- 

In cele cinci etape ale

conform 
să aibă 
la gra
fi.

participat 
cooperati

velor meșteșugărești. Competi
ția a fost organizată in cinstea 
zilei de 23 August. La startul 
întrecerilor au fost prezenți 60 
de băieți și 12 fete din aproape 
toate orașele regiunii Brașov. 
S-au evidențiat cu acest prilej 
popicarii Maria Daiu (Voința 
Sibiu), Viorica Fodor (Voința 
Mediaș), Ana Felseghi, L. Fa- 
brițius (Voința Sighișoara), 
L. Bocicor (Voința Blaj) ș. a. 
Pentru bărbați s-a stabilit, în 
afară de 
și unul 
astfel:
p. d. 2.
3. Brașov 2225 p. d. 
2097 p. d. 5. Sibiu 2097 p. d.

clasamentul individual, 
pe echipe, care 

1. Sf. Gheorghe
Sighișoara 2233

4.

arată 
2268 

p. d.
Blaj

V POPOVICI, coresp. *

Aspect din etapa a Il-a Pitești — Craiova a edi/iei de anul 
trecut a „Cursei Scinteii*.

Foto: P. Romoșan
tîietatea pe șoselele regiunilor 
București. Ploiești, Galați, Ba
cău și Brașov. Caravana cicliș
ti va trece, astfel, printr-o se
rie de orașe care au cunoscut 
o impetuoasă dezvoltare în anii 
puterii populare. La Buzău, 
Brăila. Galați. Onești, Brașov, 
Ploiești etc. cei peste 60 de ru
tieri care in dimineața zilei de 
15 august vor porni din Capi
tală să străbată cei aproape 
900 de km ai cursei, vor fi 
intimpinați cu entuziasm de oa
menii muncii.

Pregătiri pe traseu
In orașele capăt de etapă ți 

localitățile unde au loc sprin-

TR. 1OANIȚESCU

(Conlitutare în pag. a 4-a)
-------------- --------------------------<

Campionatele republicane 
de tir ale juniorilor

• TRAIAN COGUT (C.S.M.S. 
ÎNTRECERILE PRIMEI ZILE •

SENIORII

IAȘI) 
MIINE

A DOMINAT 
IAU STARTUL

Numeroase întreceri sportive 
in cinstea
PETROȘENI 10 (prm tele

fon). In cinstea „Zilei Mineru
lui , în Valea Jiului vor avea 
loc o serie de competiții spor
tive. Astfel, la Lupeni, asociația 
sportivă Minerul va organiza 
un turneu de handbal în 7 la 
care vor lua parte echipele Ști-

„Zilei Minerului
Petroșeni, Pandurul Tg.

Victoria Călan și.’ bineîn-
Mtnerul Lupeni. Nu vor

Ieri dimineață pe poligonul 
Tunari au inceput întrecerile 
campionatelor republicane de 
tir pentru juniori și junioare, e- 

festivitatea 
mai

au 
de

diția 1962. După 
de deschidere cei 
juniori din țară 
loc pe pozițiile

juniori. poziția culcat:

C. ANTON
Văzut de Neagu Radulescu

D1107,0 AL (cat. muscă) 
campion de juniori 

al R.P. Polone în an.nl 1960

ința 
Jiu, 
țeles 
fi uitați nici iubitorii voleiului; 
la turneul ce se va disputa la 
Lupeni se vor întrece formațiile 
Minerul Vulcan. C.C.V.J. Pe
troșeni, Energia Paroșeni etc. 
La stadion va avea loc un con
curs de atletism cu prilejul că
ruia se vor întrece tinerii atleți 
de la centrul de copii din Lu
peni, în timp ce duminică după- 
amiază amatorii de fotbal vor 
asista la partida Minerul Lu
peni — Ind. Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii. In cinstea „Zilei Mineru
lui", o echipă de turiști de la 
Minerul Lupeni va monta o 
placă comemorativă pe virful 
Peleaga din munții Retezat.

La Lonea, asociația sportivă 
„Paringul" organizează o ser
bare cimpenească la care și-au 
anunțat participarea sute de 
oameni ai muncii. Pe terenul de 
sport se vor desfășura între
ceri de fotbal, volei și box. De 
asemenea, s-au prevăzut compe
tiții deschise jucătorilor de șah 
și de tenis de masă.

Și în restul localităților din 
Valea Jiului, cum ar fi Vul-

can. Petroșeni, Uricani și Pe- 
trila vor avea loc competiții de 
atletism, fotbal, lupte, se vor 
organiza excursii. De aseme
nea, cei mai tineri înotători din 
Lupeni, Petroșeni și Petrila, vor 
fi chemați la startul unor con
cursuri de natație.

STAICU BÂLOI-coresp.

buni 
luat 
tra

gere, în proba de 3x30 focuri. 
Cum era și de așteptat valo
rosul trăgător ieșean, Traian 
Cogut a ciștigat proba la o 
diferență apreciabilă față de ur
mătorii, atit la culcat, în picioa
re cit și pe trei poziții. Atît în 
întrecerea băieților cit și cea a 
fetelor s-a înregistrat o partici
pare masivă, 41 de concurenți 
ia juniori și 30 la junioare. In 
general, primii clasați au obți
nut rezultate bune, care arătau 
că juniorii noștri s-au pregătit 
cu multă seriozitate pentru a- 
cest campionat.

REZULTATE TEHNICE: Ar
mă liberă calibru redus 3x30

focuri
1. TR. COCLIT (C.S.M.S. Iași) 
295 p. (994-97+99); 2. Gh. 
Stoian (Știința București) 292 
p.; 3. R. Weinrich (S.S.E. 1
Buc.) 291 p.: 4. G. Ițu (Di
namo Buc.) 291 p.; 5. F, Nicu- 
iae (Metalul Buc.) 
Echipe: 1. C.S.M.S.
Cogut, E. Gafencu și I. Astra- 
tie) 867 p.: 2. Știința Bucu
rești 864 p.; 3. Olimpia Bra
șov 852 p.; 4. Școala sportivă 
de elevi nr. 1 București 851 p.; 
5. Petrolul Ploiești 848 puncte. 
Poziția genunchi: 1. I. OLA- 
RESCU (Stiinta Buc.) — 
(95 +96+97); 2.

290 p. 
Iași (T.

288 p. 
T. Cogut 

285 p.; 3. E. Gafencu 277 p.j 
4. N. Rotaru (Steaua r. Bacău) 
277 p.; 5. St. Allerhand (C.S.O. 
Arad) 277 p. Echipe: 1. C.S.M.S.

T. RĂBȘAN
(Continuare în pag. a 4-a)

Milne, la Arcul de Triumfi

SPECIALIȘTII VITEZEI PE CIRCUIT, ROMÎNI ȘI MAGHIARI,
ÎȘI VOR DEMONSTRA MĂIESTRIA

de la oraMîine dimineață.
10 la Arcul de Triumf din Ca
pitală, va avea Ioc concursul 
internațional motociclist de vi
teză pe circuit organizat de 
clubul Dinamo București. Tra- 

schiță o publi- 
este îmbunătățit 
care s-a alergat 
Intr-adevăr, oco- 

de Triumf,

seul, a cărui 
câm mai jos, 
față de cel pe 
la 15 iulie a.c.
tind acum Arcul
concurenții au mai mari posi-

bilități de a-și demonstra 
iestria iar spectatorii vor 
tea urmări în condiții mult 
bune disputele. Numărul sporit 
de tribune precum și numărul 
mare de intrări spre 
satisface pe deplin 
miilor de spectatori 
asiste la întreceri.

Disputa dintre așii 
circuit va fi și mai 
prin

TOATE SATELE

mă. 
pu
ma i

traseu vor 
exigențele 

dornici să

vitezei pe 
interesantă 

prin participarea alergătorilor 
din R.P. L’ngară. recunoscuți 
ca specialiști ai curselor de 
viteză pe circuit. Clubul Di
namo a mai invitat motocicliști 
de la clubul St; 
și de la asociațiile

Cintpina

Ploiești. Din lista celor înscriși 
la această competiție am reținut 
pe maeștrii sportului: V. Szabo, 
ir. Macarie, M. Pop, Gh. Voi- 
culescu, M. Dănescu, Gh. Ion. 
Șt. laccovici, precum și alergă
torii fruntași E. Keresteș, FI. 
Costache, E. Seiler, Cr. Dovidz, 
P. Ovidiu, O. Step hani și alții. 
Competiția se va desfășura după 
următorul program: 125 cmc, 
250 cmc, 175 cmc (sport), 750 
cmc (ataș), 350 cmc (sport), 
350 cmc + 500 cmc (curse).

Organizatorii au

kui a și

roșu Brașov 
sportive Po- 
Locomotiva

rezervat 
spectatorilor o surpriză: îna
intea ultimei probe din pro
gram va avea loc 
strație de karturi 
tomobile de curse).

o demon- 
(micro au-

(I. O.)

Du-te în oricare sfîrșit de săp- 
tămînă la V’mga sau ia Șiria, 
spre Covăsint sau Pecica și, la 
umbra sălciilor sau pe pajiștea 
transformată în „tribună*, vei sta 
alături de sute de colectiviști, ca 
spectator la întreceri sportive de 
ca re-ti vei aminti multă vreme. 
Intr-adevăr, oamenii n-au mai 
așteptat... instrucțiunile, organi
zarea comisiei raionale, sarcini 
speciale* și au pornit la treabă. 

Tineretul din cele 51 de asociații 
sportive ale raionului .Arad a 
prins dragoste de sport. Încearcă 
numai să tărăgănezi organizarea 
întrecerilor și ai să vezi cum te 
trage de niînecă cîte un lînăr 
sau cum te mai critică în ședințe. 
Cam așa au „pățit* în cîteva co
mune și activiștii consiliilor aso
ciațiilor sportive. Firește, nu le-a 
părut cit uși de puțin... rău și au

grăbit... startul în „Cupa Agri
culturii* — compeli(ie de la 
an la an mai populară în rîndu- 
rile colectiviștilor din satele și 
comunele raionului Arad. Primii 
au fost... fotbaliștii. Era și nor
mal. Echipe multe, pasiune mare. 
Un adevărat campionat, cu meciuri

„domină* seria fotbaliștii de la 
Stăruința, că după șase etape, 
Progresul Pecica conduce în se
ria a V-a, Mureșul Secusij în 
seria a Vl-a... cît despre spec
tatori, nu e nevoie să-i numeri. 
La meciuri vine... tot satul. Mai 
ales că în cele mai mult» locuri

însemnări despre „Cupa Agriculturii"
de o rară spectaculozitate, cu 
emoții și... contestații. La Arad 
— ca să nu mai vorbim de sate 
și comune — întrecerile fotbaliș
tilor sînt urmărite ou interes deo
sebit și cu... creionul în mină. 
Se fac clasamente, pronosticuri.

 ' • ............................... --

întrecerile din cadrul „Cupei A- 
griculturii* au avut loc cu pri
lejul „duminicilor cult ural-spor
tive*. Ce zile de sărbătoare au 
fost acum cîtva timp la Macea, 
la Pecica. Aluniș, Șiria. Curtici, 
Calici... Tinerii fotbaliști n-au

rii* ca anul trecut. Acum s-au 
pregătit cu grijă. Antrenamente, 
amenajări de terenuri, afilieri (la 
Haiduc, Satu Mare, Mureșul Ză- 
dăreni. Mureșana Mîndruloc, Re
colta Mînăștur Voința Calacca și 
Voința Munar)... „Fotbalul sătesc 
va cîștiga mult prin organizarea 
întrecerilor din cadrul „Cupei A- 
griculturii*, ne spune entuziasmat 
C. Burdan, fostul internațional de 
fotbal, tehnician al consiliului ra
ional al UCFS Arad. Cu toate că 
are „concurențiu puternici, fot
balul rămî ne sportul cu cea mai 
mare popularitate și numai... po
picarii reușesc în cîte o comună 
să aibă mai multi sportivi și 
mai multi-., spectatori*.

DAN GiRLEȘTEANU



Au cuvîntuî oameni 
de arid și cuHurd

La start...O întîmplare cu sport
și cîteva cuvinte despre sport

Faptul s a petrecut în timpul unui 
turneu pe care-î făceam in R. D. 
Germană. Intr-o seară, un tînăr cîn- 
tăreț al operetei berlineze mi-a vor
bit despre lolanda Balaș.

— 0 cunoașteți ? L-am întrebat 
mirat.

— Personal nu... Adică n-am vă
zut-o niciodată, dar iubesc atletis
mul și...

...Și în seara aceea, la mii de ki
lometri depărtare de patria mea, ac
torul bcrlinez mi-a vorbit cu entu
ziasm, vreme îndelungată, de atleta 
romină, Cunoștea cu precizie recor
durile ei, știa fiecare centimetru cu
cerit pe parcursul anilor. Intr-un tir- 
ziu, îmi arătă și o fotografie. „Mi-a 
adus-o un prieten care a participat 
la Campionatele internaționale de at
letism de la București. E făcută chiar 
pe stadionul Republicii".

Sportul, ca și teatrul, poate să facă 
această minune Un actor sau un 
sportiv poate să afle intr-o zi, că 
intr-un colț al lumii are un prieten 
care-i cunoaște și îi admiră realiză
rile. fără ca cel puțin să-l fi văzut 
vreodată.

Excursiile — o doua mea pasiune
Organizarea timpului liber al celor 

ce muncesc a constituit și constituie 
una din principalele preocupări ale or
ganizațiilor de mase și îndeosebi ale 
celor care dirijează activitatea spor
tivă.

Și eu, ca multi alți oameni de artă 
din patria noastră, iubesc sportul, miș
carea. Mă simt atras spre această 
activitate tocmai pentru că am cu
noscut efectele minunate ale practi
cării exercițiilor fizicei De altfel, par
ticip de mult la activitatea sportivă, de 
pe timpul cînd, ta liceul internat din 
lași, făceam parte din echipele de 
volei și fotbal. Apoi, in anii studen
ției, la conservatorul din lași, am 
avut prilejul să fiu me-eu în apro
pierea și chiar in rindul celor care 
făceau sport. însă aceasta cu destule 
sacrificii și la drept vorbind nu tocmai 
așa organizat.

Ca orice tinăr, in anii cind încă 
studiam la conservator — eram nelip
sit in snecial de la întrecerile fotba
listice. Mai tîrziu, prin anul 1937, o 
dată cu stabilirea la Brașov, am în
ceput să simt gustul unei noi activi
tăți sportive. Munții și împrejurimile 
orașului de la poa'ele Timpei mă a- 
trăgeau. Treptat, am devenit credin
cios turismului. An de ati, in timpul 
concediilor, am efectuat numeroase 
trasee. Aș putea spune că nu ml-au 
scăpat prea multe locuri pe unde să 
nu fi fost. La Virîul cu Dor, pe 
Culmea Țigănești, in Piatra Craiului, 
in Făgăraș, în Retezat, pe Ccalî'ău, la 
Lacuj Roșu și, mai recent, in vara a- 
nului 1961, pe Valea Morarului pe 
traseul destul de dificil Spiru Haret.

Jrstre două repetiții, uneori, cînd mă 
pregăteam să dirijez concerte ale unor 
artiști de valoare d’n patria noastră 
ca fon Voicu. Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Ruha sau Radu Aldulescu sau 
ale unor artiști vocali sau instrumen
tiști de peste hotare ca la»ov Zak 
U.R.S.S.. losef S«k. R.S. Cehoslovacă, 
Igor Bezrodnii, U R.S.S. și alții. ,,e- 
vadam“ pen’ru citeva ore măcar pînfi 
ăi Poiana Brașov sau in Postăvar. 
Să nu vă pară ciudat dar efortul as
censiunilor îmi dădea puteri, elanuri 
și perspective noi. Aveam aslfel și

Personal mi e drag sportul și ur
măresc cu emoție succesele interna
ționale ale sportivilor noștri. Am 
aplaudat din toată inima pe hand
balistele noastre, cînd au dovedit că 
sînt cele mai bune din lume și am 
fost mîndru cind am aflat că în c2oi- 
tala Argentinei, la Buenos Aires. Olga 
Orban-Szabo s-a dovedit cea mai pu
ternică dintre toate scrimerele lumii, 
cucerind titlul de campioană mon
dială la floretă

Nu mă mulțumesc însă să fiu nu
mai spectator, ci și practic sportul.- 
la mine acasă. De la lobda (așa se 
numește mingea pe Tirnave) pe care 
o bateam la marginea satului meu 
Saschiz. am trecut mai tîrziu — stu
dent duiean — la practicarea cîtor- 
va sporturi. Azi însă încep ziua cu 
îxerciții fizice. Am acasă și mate
riale sportive: cîteva extensoare, hal
tere de greutăți diferite și un bac 
După gimnastica de dimineață devin 
voios, gata să-mi încep ziua de mun
că. Uneori, după repetiții sau spec
tacole prea obositoare, o „plimbare" 
pe bacul din... baie sau cîteva exer
ciții cu extensoarele mă reîmprospă
tează și-mi asigură un somn liniștit.

In afară de aceasta, practicarea cu 
regularitate a exercițiilor fizice. îmi 
călește organismul, mă păzește de 
cel mai mare dușman al cintăreților: 
răceala-

...Dar n-aș vrea să devin un fel 
de profesor de educație fizică al... 
sportivilor. Sint sigur, că acei care 
iubesc sportul cunosc și binefacerile 
lui.

Nu pot însă să închei aceste rin- 
duri înainte de a ura sportivilor noș
tri cît mai multe succese, astfel ca 
noi — „cei de pe tușă" — să fim 
mîndri de ei. Iar celor care încă nu 
s-au împrietenit cu exercițiile fizice, cu 
mișcarea în aer liber, s-o facă ne- 
întîrziat.

ION DACIAN
Artist emerit — Laureat a! 

Premiului de Stat.

mai multă vigoare la reluarea repe
tițiilor Am fost mereu condus de cu
vintele marelui nostru Enescii, care 
spunea : — „Mă odihnesc de-o muncă, 
făcînd o altă muncă”. Și această d:n 
urmă mislcă era pentru mine, o ade
vărată destindere.

Deși nu mai sint atit de tinăr, mă 
simt atras, pe lingă turism, care este, 
după muzică, a doua mea pasiene, și 
spre alte ramuri de sport Mai ales 
spre acelea care se desfășoară in aer 
liber. Recent am urmări! întrecerile 
de tenis din cadrul Balcaniadei. Jocu
rile s-au desfășurat la baza sportivă 
a clubului Olimpia, s'tuată intr-o po
ziție m’ntnată, chiar sub Timpa, ofe
rind prilejui ca pe lingă vizionarea 
interesantelor partide, să poți respira 
aerul curat al munților.

fată de ce iubesc sportul, de ce mă 
simt atras spre el. Foloase'e lui le 
cunosc mai nrulți, foarte multi oameni 
ai muncii. Condițiile pe care partidul 
și guvernul le-au creat activității 
sportive asigură pentru toți oamenii 
muncii posibilitatea împrosplării for
țelor prin practictarea continuă a 
exercițiilor fizice.

DINU NICUI.ESCU
Artist emerit,

prim dirijor al Teatrului muzica! 
și al Filarmonicii „Gh. Dima" 

din Brașov

Cîteva amintiri dinir-un șirag des
tul de lung.

înotul l-am învățat de unul sin
gur intr-o girlă din apropierea Bir- 
ladului. o girlă cu ghioluri adinei pe 
care am regăsit-o mai tîrziu intr-o 
carte a lui Viahuță cintată cu mul
tă duioșie: Simiîa. Strand nu exista 
în oraș, iar rolul. de profesori de 
înot și-l asumau niște derbedei ca- 
re-și petreceau toată vara pe malul 
Birladului făcîndu-1 inaccesibil, pen
tru că se îndeletniceau cu cufundarea 
celor mici și cu șterpeiirea panto
filor, a curelelor și chiar a întregii 
movile de haine. Stilul de înot la 
modă: broștească, ce! mai stupid din 
cite există.

Pe la 16 ani am apărat poarta 
echipei orașului. Primul joc — un 
triumf. Nici un gol. Al doilea joc în 
deplasare Ia Vaslui. Iarăși nici un 
gol (deși cea de a doua repriză a 
durat cel puțin o oră și s-au fluierat 
la lovituri de „II m“ împotriva noas
tră). în al treilea am apărat poarta 
echipei altui oraș (fusesem împrumu
tat) și am primit exact 8 goluri de 
Ia o formație din categoria B. Și 
cu toate astea spectatorii m-au pur
tat pe brațe, pentru că timp de 90 
de minute s-a tras numai la poarta 
mea. In toate trei meciuri echipamen
tul meu a fost: o cămașă albă cu 
minecile tăiate și o pereche de chi- 
loți cazaci, gălbui. Bocanci nu exis
tau pentru portar, iar coliere și ge
nunchi ere,.. le cunoșteam doar din 
jurnalele de cinema.

Tot pe la aceeași vîrstă am susți
nut și primele meciuri de box în fața 
unui public care cumpăra bilete. Pe 
arena unui circ. Purtam pe față o 
mască .pentru a nu fi recunoscut de 
profesori și a nu suporta consecințele 
de .rigoare. Inutil să adaug că am 
fost repede, „demascat" și admones- 
trat cu o severitate a cărei amintire 
și astăzi mă cutremură.

Mai este oare nevoie să continui? 
Sportul era fructul oprit și jinduit 
pentru cei din generația mea. Fiindcă 
n-aveam cu. ce să-l practicăm, unde 
să-1 practicăm ri-avca cine să ne or
ganizeze și cine să ne îndrume. Și 
dacă totuși făceam cite ceva eram 
repede categorisiți (în concepția ace
lor vremuri) niște „exh'biționiști", și 
nu rareori niște derbedei care compro
mit școala și ideea de seriozitate în 
viață. Dat tinerețea noastră cum tre
buia cheltuită ?

Și cu toate acestea am îndrăgit 
sportul. Ne atrăgea cu puterea fructului 
oprit, îl practicam aproape în taină și-l 
îndrăgeam tot mai mult și poate de 
aceea i-am păstrat o atit de duioasă 
amintire și poate de aceea i-am ră
mas atit de fidel.

Realitățile de azi nu mai au nevoie 
de corrtentarii. Terenurile de- sport 
înfloresc pretutindeni și au porțile 
mereu deschise. Orice amator de 
sport găsește nu unul ci nenumărați 
îndrumători. Iar un sportiv de cali
tate oferă prilejuri de mindrie pentru 
colective întregi Sportul este practi
cat de la cOa mai mică virstă... In

O asociație sportivă
In acest an. ca urmare a unei mai 

bune organizări a muncii, consiliul 
asociației sportive Parîngul Gonea a 
obținut rezultate însemnate in cu
prinderea unui mare număr de oa
meni ai muncii intr-o activitate spor
tivă atractivă și recreativă. . Diptre 
■ anuitate'.cu care această asocia
ție sportivă Se mindrește - pe
cuvint, vom scoate in evidență, în 
primul rind. succesul de care s-au 
bucurat întrecerile din cadrul pri
mei etape a Spartachiadei de vară a 
tineretului. Concursurile organizate 
cu acest prilej au stirnit un Viu in
teres în rîndurile membrilor aso

ciației sportive, majoritatea dintre ei 
prezentîr.du-re la startul diferitelor 
întreceri. Cele mai reușite con

cursuri au fost la tir (ai) participat 
255 de tineri), atletism (295), gimna
stică (216) și popice (189). La între
cerile din cadrul Spartaehiadei- de 
vară pe întreaga asociație au par
ticipat 1.259 de tinerj si tinere.

Activitatea sporțivă de mase nu 
se limitează însă numai la desfășu
rarea întrecerilor din cadrul tradițio
nalelor competiții de mase. In cadrul 
asociației sportive Parîngul Lonea, 
campionatul asociației se bucură, de

drept - masei

această privință întrebați-i pe Victor 
(9 ani) și pe Cirlj (7 ani) cum au 
fost primiți la cursul de înot de la 
Baza lancului și în cite zile au în
vățat să traverseze bazinul. Rienzi 
(3 ani și, jumătate) este deocamdată 
spectator la înotul celor doi frați mai 
mari, dar asta nu-1 împiedică din cind 
in cînd să-și exerseze „stingj!" sau 
„dreptul" cu mingile rătăcitoare.

Noi, din păcate, ne mulțumim prea 
lesne să privim copiii noștri cum fac 
spor!, să ne pierdem în masa specta
torilor de pe stadioane deși am putea 
găsi la vîrsta noastră o disciplină care 
să ne atragă (nu neapărat șahul) și 
care să ne olere prilejul de a mai 
cocheta cîțiva ani cu iluzia tinereții.

In sfîrșît, mufți scriitori sînt pre- 
zenți pe stadioane (cît de puternic 
e magnetul . sportului 1) și cînd ii 
vezi agitați, entuziasmați, emoționați 
te miri că nu-i afli prezenți și în 
coloanele unor publicații. difuzind 
emoția lor și altora. Eu cred, însă, 
că participarea cea mai frumoasă și 
mai necesară a scrirtor.itor noștri la 
viața sportivă a patriei ar fi înte
meierea și dezvoltarea unei literaturi 
cu temă sportivă. N-ar fi lipsă 
de subiecte, nici de cititori. S-ar pu
tea crea o literatură de calitate, de 
alt gen șl după cit îmi dau seama 
de Ia consfătuirile cu cititorii ar fi 
foarte mult gustată.

Sportul e o par'e atit de impor
tantă a vieții noastre incit o literatură 
pe această temă nu’ ar fi de loc mi
noră. Sportul înseamnă șănă'ate. tine-, 
rețe, voioșie, educație si cel care ar 
scrie despre acestea ar comite, cred 
eu. un lucru firesc.

Și peniru că mat stis spuneam că 
am rămas fideli sportului si pentru 
că în jurul nostru se face atîta sport, 
vom începe să-1 practicăm și sub a- 
ceastă formă — literară. Deocamdată 
anunțăm startul. Și promitem că nu 
vom lăsa pistolul să pocnească de 
mai multe ori.

CONSTANTIN CHIRIȚĂ 
scriitor

asemenea, de un frumos succes. 
Anul acesta competiția s-a desfășu
rat la fotbal, popice, șah și tir reu
nind la start un mare număr de 
eoncurenți.

Interesant este de subliniat faptul 
că datorită intensei preocupări ma
nifestată fată de competițiile de 

asociația sportivă Parînguf
Lonea a reușit să dezvolte și o fru
moasă activitate sportivă de-perfor
manță. Numeroase elemente ținere 
și talentate, descoperite . în cadrul 
întrecerilor sportive do mase, au lost 
promovate in cele nouă secții pe 
ramură de sport, organizate în ca- 
drul asociației sportive. Aceste secții 
desfășoară, la rindul lor, o muncă 
susținută de creștere a măiestriei 
sportive, șase dintre ele participînd. 
cu rezultate bune la diferite compe
tiții raionale sau regionale. In acest 
fel, consiliul asociației sportive Pa
rîngul Lonea a reușit să aibă 100 
de sportivi legitimați în afară de 
aceasta consiliul asociației duce și 
o susținută muncă de îndrumare și 
control, analizind periodic activita
tea secțiilor pe ramură de sport.

In dorința de a asigura oameni
lor muncii cele mai bune condițiuni

Crește numărul 
membrilor HIS 

in raionul 
Ploiești

Consiliile asociațiilor sportive din 
raionul Ploiești, îndrumate si 
sprijinite de activul consiliu

lui raional UCFS, desfășoară o rod
nică activitate pe linia creșterii 
numărului de membri ai UCFS și a 
întăririi bazei materiale, prin înca
sarea la timp a cotizațiilor. In acest 
fel, cea mai mare parte a asociații
lor sportive din acest raion pot să 
asigure un variat program competi- 
țional oamenilor muncii, dîndu-le po
sibilitatea sg practice diferite spor
turi, în condițiuni dintre cele mai 
bune.

Analizind felul în care s-a des
fășurat munca de creștere a 
numărului de membri ai UCFS 

și de încasare a cotizațiilor pe în
treg raionul Ploiești se poate cons
tata că, în ultimul timp, s-au reali
zat în această direcție lucruri dintre 
cele mai frumoase. Astfel, numărul 
de membri UCFS a ajuns la peste

He scriu corespondenții
21.000, iar cotizațiile pe anul în curs 
sînt încasate în proporție de 80 la 
sută. Printre asociațiile sportive 
fruntașe pe acest tărîm vom menționa 
Petrolistul Boldești, Chimistul Valea 
Călugărească, Petrolul Urlați, Re
colta Tăriceni, Podgoria Valea Călu
gărească, Tractoristul S.M.T. Buda, 
Progresul Puchenii Moșneni, care au 
încasat cotizațiile în proporție de 
100 la sută. Demn de menționat este 
faptul că în cadrul acestor asociații 
sportive se desfășoară o vie activi
tate sportivă de mase, organizîndu-se 
cu regularitate întreceri în cadrul 
tradiționalelor competiții de mase, 
precum și frumoase campionate ale 
asociațiilor sportive.

Totuși, în raionul Ploiești,
mai există unele asociații
sportive — este drept, puține 

la număr — in care problema creș
terii numărului de membri ai UCFS 
și a încasărilor cotizațiilor sint negli
jate. Consiliile asociațiilor sportive 
Recolta Dumbrava, Cricov Bă răi ta ru 
și Energia Valea Cucului nu s-au 
preocupat de realizarea sarcinilor ce 
le reveneau în această direct;^» și, 
din această cauză, activitatea lor 

este sporadică, limitîndu-se, de cele 
mai multe ori, doar la participarea 

|Unei echipe de fotbal la diferite com
petiții. Considerăm că o parte din 
vină revine și consiliului raional 
UCFS, care nu a îndrumat 
și controlat la timp consiliile 
asociațiilor sportive respective, in 
așa fel incit munca lor să fie mai 
mult îndreptată spre lichidarea aces
tor lipsuri. In acest sens consiliul 
raional UCFS Ploiești are datoria de 
a lua măsuri pentru ca în activita
tea acestor asociații sportive să se 
producă o serioasă îmbunătățire.

CONSTANTIN NEGULESCU
corespondent

fruntașă
de practicare a diferitelor sporturi, 
activiștii sportivi din cadru] acestei 
asociații și-au concentrat in mod 
deosebit atenția asupra creșterii nu
mărului de membri UCFS și asupra 
încasării la timp a cotizațiilor spor
tive. .Astăzi, asociația sportivă Pa
rîngul Lonea se mîndrește cu faptul 
că are- 2.164 de membri, toți cu coti
zația la zi. Pe bună dreptate, clubul 
sportiv orășenesc pețroșeni. a apre
ciat că asociația sportiva Parîngul 
Lonea este cea mai bună aso-ciație 
sportivă din oraș.

Pentru întreaga activitate depusă 
în ultima perioadă de timp merită 
a fi evidențiățl activiștii sportivi 
Gheorghe Feher (președintele con
siliului asociației), Ion BUeșoiw (res
ponsabil administrativ-financiar al 
consiliului asociației), Vasile H!n- 
pefclii (responsabil tehnic al consi
liului asociației). Ion Vahold (sec
ția ciclism), Ștefan Podasu (secția 
șrh) Dumitru Pălărie (secția popice). 
Felul în care înțeleg să muncea^ă 
acești tovarăși, conștiinciozitatea lv 
în îndeplinirea la timp și în bure 
condițiuni a sarcinilor, constituie un 
exemplu demn de urmat.

S. B.



Festival, pace, prietenie...
Cuvintele acestea vor răsuna multă vreme, rostite în zeci de limbi, 

pe foafe meridianele pămînfului, pretutindeni unde s-au întors delegajii 
la marea întîlnire mondială a tineretului, cel de al Vlll-lea Festival 
de la Helsinki. Au fost zece zile de neîntreruptă sărbătoare, nemaiînfîlnită 
încă pe meleagurile calme ale capitalei Finlandei.

Acum se poate face un bilanț.
Festivalul a înregistrat un succes desăvirșit, oferind 

posibilități de cunoaștere și apropiere, în ciuda unor 
soldate cu eșec total, de a împiedica buna desfășurare 
întîlniri a tineretului lumii,

La Helsinki participarea a fost mult mai numeroasă ____ ._ ______
edifie a Festivalului, cea de la Viena. In capitala Finlandei au fost pre
zente delegajii din 137 de țări, înglobînd peste 18.000 de tineri și tinere, 
aproape dublu fafă de numărul de parficipanfi din capitala Austriei. 
Delegația Greciei, de pildă, a numărat 360 de membri, fafă de 120 cîf au 
fost la Festivalul precedent. Din Irak au venit 250 de tineri, din Liban 
230, din Olanda peste 250, a'in Austria 430, din Italia 1000, din Ceilon 
200, din S.U.A. 500, etc. Sînf cifre record, privind participarea la Festi
valuri ale delegațiilor acestor țări.-

La un .nivel superior s-au situat și întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului, mult mai ample și de mai înalt nivel tehnic decît cele de 
acum trei ani.

Fafă de 22 de fări participante la Jocurile sportive de la Viena, cifra 
a ajuns la 34 în capitala Finlandei, cu 1.300 de concurenfi, la 10 discipline 
sportive. Foarte lăudabilă a fost inițiativa comitetului de organizare de 
a programa paralel cu Jocurile sportive ale Festivalului și o serie de con
cursuri internaționale, cu participarea unora dintre cei mai valoroși spor- 
tivi ai lumii. La Helsinki au evoluat pentru prima dată în cadrul Jocurilor 

l^teFestivalului sportivi dintr-o serie de fări africane, recent eliberate de sub 
jugut colonialismului. Ei au fost întîmpinați cu multă căldură și prietenie.

Succeselor obținute de formațiile artistice ale delegafiei noastre li 
s-au adăugat și cele sportive. Un bilanj rodnic a însoțit evoluțiile atleților 
și voleibaliștilor, gimnasteloi și luptătorilor, înotătorilor și jucătorilor de 
tenis de masă. 6 medalii de aur, 10 de argint și 4 de bronz strălucesc 
pe pieptul reprezentanților R.P. Romine. Iolanda Balaș ți Florica Gre- 
cescu au fost victorioase în concursul international de atletism, iar echipa 
masculină de volei a obținut un succes de seamă, cucerind Cupa de 
cristal înfr-o compefifie deosebit de valoroasă.

Alături de ceilalți membri ai delegației noastre, sportivii și-au adus 
din plin contribuția la dezvoltarea și întărirea prieteniei cu tineretul lumii, 
la o ți mai bună cunoaștere între popoare, la promovarea nobilului ideal 
de pace al Festivalului.

tinerei generații 
jalnice încercări, 
a acestei uriașe

decîf la trecuta

EMIL GHIBU 
vicepreședinte al Consiliului General 

al UCFS

S-a dat plecarea in cursa de 100 (prima din dreapta) va cuceri o binema-m. La capătul întrecerii, Ana Beșuan 
citată medalie de aur.

Impresii...
„Plec cu amintiri minunate,

ale unei intilniri emofionante,
închinate păcii și prieteniei"
VALERI BRUMEL. recordman mon

dial la săritura in înălțime :
„Pentru mine a fost o deosebită cin

ste să mă număr printre sportivii in
vitați la marele concurs atletic organi
zat in cinstea Festivalului Mondial 
al Tineretului, Tradițiile acestui sport 
au rădăcini adinei in Finlanda. Nu 
sint de mirare, deci, interesul uriaș 
manifestat de iubitorii sportului din 
țara gazdă, față de întrecerile des
fășurate pe stadionul olimpic, precum 
și organizarea exemplară a competi
ției.

Concursul s-a bucurat de o 
pare valoroasă si de o serie 
zultate inalte. In ce privește 
in inălțime, sint bucuros că
dreptățit așteptările aestui public en
tuziast, stabilind un nou record al 
stadionului olimpic din Helsinki. A- 
cum ginduț mă poartă mereu spre 
2,30 m. Din păcate nu încă și. .. 
cioarele. Mă voț strădui insă ca 
cordul stabilit recent la Palo-Alto 
nu aibă timp să imbătrinească.

Dintre colegii de probă l-am
marcat pe tinărul și talentatul săritor 
romin Eugen Ducu, căruia pregătirea 
și calitățile ii dau dreptul la perfor
manțe mult superioare lui 2 m.

In ce privește pe recordmana mon
dială a probei, Iolanda Balaș, marea 
ei personalitate sportivă face inutile 
orice aprecieri din partea 
zilele Festivalului 
preună, am făcut 
experiență.

Plec cu amintiri
intilniri emoționante, inchinate păcii 
și prieteniei."

partici- 
de re- 

săritura 
am in-

minunate, ale unei

In grai comun prin cintec,

artă, sport

echipa

mea. In 
am discutat im

un util schimb de

re-

la Fes- 
din ca- 
tinere- 
râmi ne

pi- 
re- 
să

Echipa noastră feminină de volei, 
ctștigăloarea turneului din cadrul 
Jocurilor Sportive ale Festivalului, 
răspunde aclamațiilor publicului.

Cu 5.S9 m Olga Bor angle a reușit 
să cucerească medalia de argint la 
săritura în lungime și să stabilească 

. totodată un valoros record personal. 
Fotografii de T. Roibu

S-au intilnit două mari personalități ale atletismului mondial, recordmanii lumii 
Valeri Brumei și Iolanda Balaș,

RITA FRATINI farmacistă din Flo
rența, jucătoare de volei in 
U.I S.P.-Itaiia :

„Particip pentru prima dată 
tival și la întrecerile sportive 
drul acestei mari sărbători a 
tului lumii. Pentru mine vor
neuitate atmosfera de prietenie și en
tuziasm care au domnit in capitala

impresii impresii...
Finlandei. Tineri din nenumărate 
ale lumii, oameni cu diferite

țări 
con

cepții politice și credințe religioase au 
găsit un grai comun și s-au înțeles 
prin intermediul cintecului, al artei, 
al sportului. Festivalul de la Helsinki 
se înscrie în rindul celor mai puternice 
și grăitoare manifestări inchinate păcii 
și prieteniei.

Ca sportivă și voleibalistă, am ad
mirat din toată inima excelenta pregă
tire și comportare a jucătoarelor din 
Rominia, adevărate maestre ale acestei 
discipline.

Succesul lor strălucit a fost pe de
plin meritat. Pentru iubitorii voleiului 
din Italia ar fi o deosebită plăcere să 
poată urmări pe jucătoarele din Ro
minia, in întreceri cu voleibalistele 
noastre*.

Festivalul-prilej de noi
prietenii

din

1.500 
doar

MONTIEL NELSON, atlet 
Cuba :

„Rezultatul meu în cursa de 
m a fost modest. M-am clasat
al șaptelea. Dar nu aceasta constituie 
esențialul. Delegația noastră a stră
bătut aproape o jumătate de glob, din 
Marea Caraibilor pînă în Finlanda,

pentru a arăta aici, sub cerul rece 
ai nordului, dorința caldă de pace și 
prietenie a tineretului Cubei libere. 
Dragostea frățească cu care am fost 
intimpinați ne-a bucurat inimile, ne-a 
făcut să vedem că avem pretutindeni 
prieteni, iar cauza dreaptă a poporu
lui nostru se bucură de simpatie și 
sprijin.

S-au făcut încercări de a organiza 
provocări și acte dușmănoase împo
triva delegației noastre. Riposta pe 
care aceste jalnice unelte ale impe
rialismului au primit-o in mod prompt 
din partea maselor le-a arătat cit 
sint de izolați și 
cercarea de a ține 
riei.

Festivalul a fost 
Iej de a fraterniza 
tenii cu tineri 
țări ale lumii, 
deosebire de 
ne-au ajutat, ne-au împărtășit din 
experiența lor, la antrenamente și in 
concurs. Pentru mine va fi minunată 
fiecare revedere cu sportivii poporu
lui romin prieten".

de ridicoli, în in- 
in loc ceasul isto-

pentru noi un pri- 
și a lega noi prie- 

din zeci și zeci de 
Ne-am apropiat cu 

tinerii romini, care

întreceri sportive

ale tinereții fi prieteniei
TAKASHI SUNADA, arbitru inter

național de volei — Japonia :
„Nu am decit cuvinte elogioase la 

adresa acestor întreceri sportive ale 
tinereții și prieteniei. Se poate spune 
pe drept cuvint că spiritul olimpic a 
domnit tot timpul pe stadioanele din 
Helsinki care, dealtfel, cu 10 ani in 
urmă, au găzduit marile competiții des
fășurate sub semnul celor 5 cercuri.

Turneele de volei au adăugat noi 
și meritați lauri palmaresului echipelor 
romine, cotate pe bună dreptate prin
tre cele mai bune din lume. Ele se 
anunță pretendente ia medaliile de

aur ale 
Tokio.

Voi fi
mea pe
succese ________
îngăduiți-mi ca prin dv.

Olimpiadei din 1964 de la'

bucuros să intîmpin în țara 
sportivii Rominiei, ale căror 

sint pretutindeni cunoscute. 
_ . ' . . să le urez

sportivilor romini succese in pregăti
rea pentru cea de a XVIlf-a Olimpia
dă. Și, desigur, cit mai multe medalii!*

CAUZA PĂCII A REPURTAT O MARE
VICTORIE

TAPIO EERO, Finlanda, ciștigăto- 
rul medaliei de aur la lupte clasice 
la cat. 70 kg :

„După Jocurile Olimpice din 1952, 
întrecerile sportive ale Festivalului 
reprezintă cea maț grandioasă mani
festare pe care a cunoscut-o capitala 
țării mele. Tineretul finlandez este 
fericit și mindru de a fi fost gazda 
unei reuniuni mondiale de asemenea 
amploare. Pentru noi ar fi cea mai 
mare bucurie să știm că oaspeții noș
tri s-au simțit bine. Nenumăratele 
manifestări din cele mai diferite do
menii de activitate prezente pe agen
da Festivalului au permis tinerilor din 
toate colțurile lumii să se cunoască, 
să facă schimb de opinii și impresii, să 
se împrietenească. Au fost decernate 
aici multe medalii de aui. Dar cea 
mai strălucitoare și cea mai frumoasă 
revine desigur cauzei păcii, care a 
repurtat o mare victorie".

In cîteva rinduri
• Cei 18.000 de participant la Fes

tival au reprezentat peste 150 de or
ganizații de tineret din toate cele 5 
continente. 135 de organizații au luat 
parte pentru prima dată la Festival.

• 22 de conducători de state și 
guverne, precum și mii de oameni 
de știință, cultură și artă din întrea
ga lume, au adresat saluturi partici- 
panților la Festival.

• în zilele marii reuniuni a tine
retului lumii, Ia Helsinki, Turku și 
Tampere, orașele care au 
manifestațiile sportive ale Festivalu
lui, au fost prezenți aproape 
de turiști din întreaga țară.

• Președintele Finlandei, 
Kekkonen, a oferit o cupă de

găzduit

100.000

Urho 
cristal 

pentru cea mai valoroasă performan
ță obținută în Întrecerile sportive. 
Frumosul trofeu a revenit marelui 
atlet sovietic Valeri Brumei.

• Printre numeroasele vizite făcute 
de delegația noastră s-a numărat și 
aceea pe motonava sovietică „Gru- 
zia”. Vasul a făcut escală la Hel
sinki, venind din Cuba. Pe bordul 
său au călătorit spre orașul Festiva
lului numeroase delegații din țările 
Americii Latine.

• Un joc național finlandez, „Pa-
sapello", a produs o plăcută surpriză 
delegației noastre. Asistînd la o de
monstrație, tinerii romini au consta
tat că el se apropie foarte mult de 
oină romînească. Firește, numeroase ' 
comentarii și chiar un schimb de 
experiență au însoțit interesanta de
monstrație. <

• La Helsinki, în timpul întreceri
lor de lupte, au putut fi văzuți în 
sală numeroși antrenori și observa
tori din cele mai îndepărtate locali- 
tăți ale țării. Unii veniseră din... 
nordul îndepărtat al Finlandei. Ni
meni nu a scăpat ocazia de a ur
mări la lucru și a învăța din evolu
țiile maeștrilor acestei discipline.

• Toate manifestările cultural-ar- 
tistice și sportive ale Festivalului au 
fost cuprinse într-un program care 
nu a lipsit din buzunarul niciunui 
participant. Deși tipărit cu o literă 
foarte mică el a avut nu mai puțin 
de 48 de pagini. O imagine a carac
terului amplu pe care l-au avut ma
nifestările celui de al Vin-lea Fes
tival.



Finalele juniorilor ACTIVITATEA LA ZI
• C. GEORGESCU (59,4 — 

GANEA ȘI NORA M1ESS, I

S-au scurs două zile din 
rile campionatelor republicane 
niori, două zile în care pe 
mul campionatelor marea majoritate 
a probelor au fost eliminatorii. Intr-o 
astfel de cursă, cea de 100 m liber 
băieți, Cornel Georgescu, de la Știin
ța Buc., mereu în ascensiune, a reu
șit să coboare sub minutul consacră
rii... Ieri dimineața el a terminat suta 
de metri în 59,4 sec., apropiindu-se 
astfel la 3 zecimi de secundă de 
recordul fui Hubert Bock, realizat în 
anul 1955, la Varșovia. Pentru finala 
care se va desfășura duminică după- 
amiază este foarte posibi] ca recordul 
personal realizat de Cornel Georgescu 
să mai fie îmbunătățit. In finală, el 
va avea de suportat asaltul juniorului 
din Quj, Vasile Horvath. creditaA și 
el, îutr-una din seriile probei, cu un 
record personal: 1:00,8.

Dintre celelalte rezultate 
minatorii” mai remarcăm pe 
țite de Codruța Sala (1:22,2 pe 100 m 
fluture), Maria Klosz (3:07,0 pe 200 m 
bras), Ivan Baneth (20:24,7 pe 1.500 
m), Gh. Lowenfeld (1:21,0 pe 100 m 
bras).

Primul campion ni l-a furnizat pro
ba de 1.500 m liber băieți: Mircea 
Căprărescu. Pînă pe ultima lungime 
de bazin, acesta a mers „cap la cap" 
cu Ivan Baneth. Cu un sprint mai 
bun și cu mai multe resurse Mircea 
Căprărescu a ajuns înaintea partene
rului său de luptă sportivă, cu 1,3 
sec. Iată rezultatele finalei de 1.500 m 
liber, probă desfășurată contracrono- 
metru: 1. M. CĂPRĂRESCU (Steaua) 
20:23,4, 2. Iv. Baneth (CI. sp. șc. Ba
natul Timișoara) 20:24,7, 3. VI. Mo- 
raru (CI. sp. sc. Buc.) 20:59,8, 4.

- 100 M LIBER) • DOUA NOI RECORDURI DE JUNIORI CAT. A II-A • I. 
PE PRIMUL LOC LA SĂRITURI DE PE TRAMBULINA • ÎNTRECERILE CONTI

NUA ASTAZ1 Șl MI1NE

N. Tat (Olimpia Reșița) 21:04,1, 5.
Dan Radu (Sc. sp. UCFS Turda) 
22:32,2, 6. D. Orosz (Crișana Ora
dea) 22:40,4, 7. A. Ernest (CI. sp. șc. 
Harghita Tg. Mureș) 24:20,7.

Tot contracronometru s-a disputat și 
proba de 400 m mixt individual fete. 
Ea a întrunit la start doar trei con
curente, dînd cîștig de 
toarei Anca Trohani (CI. 
cu 6:21,0, urmată de 
(Olimpia Reșița) 6:41,8 
Totan (CI. sp. șc. Buc.) 6:50,9.

Probele desfășurate ieri după- 
amiază, toate finale, au adus două 
recorduri republicane (juniori cate
goria a Il-a) și cîteva titluri de 
campioni. La sărituri, întrecerea de 
pe trambulină s-a soldat cu victoria 
sibienilor, 
fete, prin 
ambii de 
zultatele: 
ROTARU 
C. Sala (C.S.S. Banatul Tim.) 1:20,4, 
nou record de junioare cat. 
(v.r. M. Rotaru 
3. M. 
1:28,8, 
1:29,4, 
Buc.) 
(C.S.S. 
(C.S.S.
400 m mixt băieți: 1. Z. SABADOS 
(C.S.S.Harghita Tg. M.) 6:00.3. 2. 
G. Albert (C.S.S. Cluj) 6:16,3; 200

• întrecerile conti-

întrece- 
de ju- 

progra-

din „eli- 
cele reu-

riiinc,
ULTIMA ETAPĂ IN CAMPIONATUL

(pentru juniori cat. a Il-a)
Georgescu (Știința Buc.)

cauză înotă- 
sp. șc. Buc.) 
Dita Langer 
și Elisabeta

atît la băieți, cit și la 
I. Ganea și Nora Miess, 
la C.S.M. Sibiu, lată re- 
100 m fluture fete: 1. M. 
(Rapid Buc.) 1:18,7, 2.

a Il-a 
1:21,5, din I960), 

Zarchievici (Progr. Buc.) 
4. A. Sterner (Unirea Buc.) 

5. A.
1:35,5, 
Buc.) 1:34,3,'
Harghita Tg. M.) 1:34,5;

m mixt
1. C. ____ ...
2:38,0, 2. VI. Moraru (C.S.S. Buc.) 
2:45,7, 3. I. Colta (Olimpia Reșița) 
2:47,8; 4x100 m liber băieți; 1. O- 
L1MPIA REȘIȚA 4:23,8, 2. CI. sp. 
șc. Buc. 4:24.4 
juniori 
1960).
ș^ara 
1. CL. 
greșul 
șița 5:51,0;

Sărituri, băieți: 1. I. GANEA 
(C.S.M. Sibiu) 129,07 p., 2. Gh. 
Ungureanu (Progr. Buc.) 121,30 p., 
3. D. Popoae (C.S.M. Sibiu) 111,20 
p.; fete: 1. NORA MIESS (C.S.M. 
Sibiu) 103,33 p., 2. Marilena Pop 
(CI. sp. șc. Buc.) 97,61 p., 3. Ma
ria Lixandru (CI. sp. șc. Buc.) 
90,38 p.

întrecerile coniinuă astăzi și mîine 
la ștrandul Tineretului (dimineața, 
de la ora 10 și după-amiaza, de la 
ora 18,30).

Dinamo și-au reluat 
sub conducerea lui 
Alex. Ruzsi. Accen- 

pe pregătirea fizică

nou record de 
cat. a Il-a (v. r. 4:26,3, din 
3. Ci. sp. șc. Banatul Timi- 
4:28,4; 4x100 m mixt fete: 
SP. ȘC. BUC. 5:31,2, 2. Pro- 
Buc. 5:44,5, 3. Olimpia Re-

• Incepînd din ziua de 15 iulie 
luptătorii de la 
antrenamentele 
Dumitru Cuc și 
tul a fost pus
multilaterală. De ieri, luptătorii de 
„libere" își continuă antrenamentele 
la Centrul 23 August împreună cu 
sportivii care se pregătesc pentru în- 
tîlnirea internațională R.P.R.—R.D.G.

re meritorie. Singura înfrîngere pe 
care au suferit-o a fost din partea 
dinamoviștilor, iar cu Steaua au ob
ținut meci nul. Dornici de a-și apăra 
titlul, ei vor depune eforturi ca in 
returul campionatului să aibă o com
portare cit mai frumoasă in fala 
acestor două echipe.

G. NICOLAESCU

• Sportivii din orașul de pe malul 
întrerupt antre- 
verii. Sub con- 
Valentin Bați ei 
începerea

Begăi nu și-au 
namentele în timpul 
ducerea antrenorului 
se pregătesc pentru
ruluj campionatului pe echipe.

retu-

Cen-• In fiecare după masă la 
trul 23 August din Capitală sub con
ducerea antenorilor Ion Crîsnic și 
Victor Dona au loc pregătiri în vede
rea formării iotului reprezentativ pen
tru întilnirea cu luptătorii din R.D.G. 
Dintre luptătorii de la libere, mai in 
formă se anunță a fi Petre Poale- 
lungi, Ștefan Tampa, Alexandru Ra
du și Nicolae Pavel.

I
• Campioana țării, Steagul roșu 

din Brașov, se pregătește sub con
ducerea antrenorului Ion Mureșan. In 
turul campionatului pe echipe luptă
torii brașoveni au avut o comporta-

Davidovici (Unirea
6. G. Tărnăuceanu
' ’ ' A 7. E. Naftali

DE CALIFICARE
Cu etapa de miine se încheie faza 

lnter-regionaJă a campionatului de 
calificare, urmînd ca echipele clasa
te Pe primele locuri să dispute faza 
finală a campionatului, fixată între 
24 și 26 august a.c. Iată programul 
ultimei etape:

GRUPA I, masculin : Constructo
rul Hunedoara - înainte Timișoara, 
Cooperatorul Șimleu - CSO Baia Ma
re ; feminin: Corvinul Deva - Știin
ța Timișoara, ȘSE Oradea - CSO 
Baia Mare.

GRUPA a n-a, masculin; CSO 
Brăila - Fulgerul Suceava, Progre
sul Tg. Neamț - Rulmentul Birlad.

GRUPA a III-a, masculin : Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii - Victoria 
Buzău, Știința Brașov - Banca Tg. 
Mureș ; feminin : Știința Dej - Voin
ța Ploiești, Partizanul roșu Brașov - 
Sanitarul Tg. Mureș.

GRUPA a IV-a, masculin: Metalul 
Colibași - Cetatea Giurgiu. Meciul 
Stuful Tulcea - Electroputere Craio
va nu se mai dispută și victoria re
vine echipei Stuful cu 3-0, datorită 
retragerii din campionat a formației 
craiovene.

Arbitrul a fost de vină?
Meciul Oțelul București — Stuful 

Tulcea tocmai se încheiase. Jucătorii 
ambelor echipe se îndreptau spre ves
tiare Iată însă că doi voleibaliști de 
la Stuful, M. Dumitrașcu (nr. 4) și 
C. Andreescu (nr. 6) se apropie de 
masa oficialilor și, pe rînd, încep să-l 
insulte pe arbitrul meciului, Aron Pra- 
hoveanu din Ploiești, acuzîndu-l — chi
purile — că din cauza lui a pierdut 
partida formația din Tulcea !

Este drept, A. Prahoreanu a făcut 
cîteva greșeli, dar acestea n-au influen
țat cîtuși de puțin rezultatul final al 
meciului (3—0, la 5, 9, 9 pentru Oțe
lul) și nici măcar scorurile finale ale 
seturilor.

Nu arbitrul a fost de vină, ci lipsa 
de pregătire manifestată de jucătorii 
de la Stuful. Este 
Stuful din Tulcea 
atenție 
sporfiftâor din echipa de volei, și 
sancționeze, pe cei doi jucători mai sus 
menționați.

de dorit ca A. S. 
să dea mai multă 

muncii de educație in rindul 
să

m. t.

Start tn prima serie a probei de 400 m liber băiefi.
Foto: P. Romoșan

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

In toate satele
(Urmare din pag. 1)

...Tot despre popice. Peste 20 
de echipe puternice sînt acum în întrecere. 
Locurile de disputare: numeroase popi
carii dintre care multe amenajate acum 
cu prilejul începerii „Cupei Agriculturii44. 
Iți este mai marc dragul să concurezi 
la Cruceni, la Sag. la Dorobanți. Doar 
cîteva zile și e gata și popicăria de la 
Sofronia. Greu de spus cine vor fi cei 
mai buni. Parcă popicarii de Ia Curt ici 
și Dorobanți sînt mai îndreptățiți să 
speTe la locurile fruntașe. Nu-i nimic. 
La viitoarele întreceri...

12 echipe de handbal în 
cu aceeași pasiune titlul 
bună echipă din raion,
din Frumușeni și handbaliștii de la 
Ortișoara dar să vedem pînă la urmă. 
Se „aude* că echipele din Secusij și 
Sîn petrul german — foarte bine pregă
tite — nu sînt dispuse să sc mulțumeas
că cu ...jumătatea clasamentului.

Așadar, In toate satele întrecerile au 
pornit cu entuziasm și cunosc o parti
cipare masivă. Deocamdată numai la cî
teva sporturi. Dar acum a venit și rîn-

7 își dispută 
de cea mai 
Conduc cei

dul atletismului (se va pune un accent 
deosebit), voleiului, tirului, ciclismu
lui. Mai greu merge cu trînta. halterele 
și gimnastica, dar măsurile luate piuă 
acum, preocuparea deosebită pentru buna 
desfășurare a acestei competiții, li 
să se întrevadă rezultate 
eeastă direcție. Mai mult 
trebuie făcut însă pentru 
lementului feminin (sînt 
unde participarea fetelor la întreceri este 
nesatisfăcătoare).

Deci, rezultate mai mult decît promi- 
țătotre. Să amintim că la obținerea lor 
au adus lin aport considerabil numeroși 
activiști obștești cum sînt prof. Șt. Con
ceit și instructorul voluntar N. Igrișan 
din Peciea, prof. Al. Benedek și instruc
torul A. Farago din Dorobanți, prof. 
N. Costea din comuna Macca. consiliile 
asociațiilor sportive Unirea din Aluniș, 
Voința—Mailat, Voința Măderat, Re
colta Mînăștur și altele care muncesc 
cu multă tragere de inimă pentru a asi
gura întrecerilor lin succes deosebit.

Și astfel, încet, încet se adună... punc
tele. Este vorba de întrecerea organizată 
între raioanele Sinnicolaiil Mare, Timișoa
ra șî Arad la cîteva obiective principale 
în care, desigur, buna organizare și des
fășurare a competițiilor de mise ocupă 
un loc dc frunte.

Iași 828 p. (42x10): 2. Știinta Buc.
828 p. (36x10); 3. C.S.M. Cluj 805 p.;
4. Steaua roșie Bacău 799 p.; 5. Me
talul Buc. 796 p. Poziția in picioare:
1. T. COGUT 274 p.' (92+94-J-88);
2. E. Arlshanyi 265 p.; 3. 1. Olărescu
261 p.; 4. A. Dumitrescu (S.S.E. 1) 

' 257 p.; 5 G. Stoian (Știința Buc.) 
i 257 p. Echipe: 1. Știința Buc. 762 p.; 
i 2. C.S.M.S. lași 741 p.; 3. C.S.M. Cluj 
j 740 p,; 4. S.S.E. 1 729 p.; 5. Olimpia 
* BrățoV 727 p. Trei poziții (3x30 f.):
t. T. COGUT 854 p.; 2. I. Olărescu
834 p.; 3. G. Stoian 824 p.; 4. St. 
Allerhand 814 p.; 5. E. Gafencu 811 p. 
Echipe: 
C.S.M.S.
2387 p.;
5. S.S.E.

Știința Buc. 2454 p.; 2.
Iași 2436 p.; 3. C.S.M. Cluj
4 Olimpia Brașov 2367 p.î 

1 2354.

competiții, lasă 
bune și in i- 
ca anul trecut 
angrenarea e- 

multe comune

• Proaspăta promovată, Rapid 
București (antrenor prof. Dumitru Hi- 
tru), își continuă antrenamentele de 
3 ori pe săptămînă, în sala din Giu- 
lești. Pentru variație în pregătire, lup
tătorii rapidiști execută o dată pe 
săptămînă antrenamente în aer liber 
jucînd fotbal, handbal sau rugbL

Hk’l.l :»:lj

Spartak Brno a inUns
la limită pe C. S. M. Sibiu

14:13 (6:7)
SIBIU 10 (prin telefon). - Joi, 

nocturnă, pe terenul Lucea țârul 
prezența a peste 2.500 de specu 
s-a desfășurat întilnirea de has 
feminin Spartak Brno-C.S 5J—4I 
După două infrîngeri, al treilea 
susținut de puternica echipă ce& 
vacă în țara noastră s-a so.ăa 
victoria oaspetelor: 14—13 (8—7).

La început handbalistele din : 
lăsau impresia că vor ciștiga la s 
După l1/, minut de joc ele eon 
ceau cu -3—0. Treptat insă form, 
din Brno 
periculos, 
sarelor și 
precis și 
scorul se
tul reprizei a doua jucătoarele ceho
slovace reușesc să >a un minim a- 
vans pe care îl păstrează pină la sfir- 
șit. Au înscris : Jahodova (3), Sima
kova (3), Lahova (2). Habelkova (2), 
Karatkova (2) și Malikova (2) pen
tru Spartak și Kiltsch (6), Birthemer 
(3), Walther (2), Reill (1) și Theill 
(1) pentru C.S.M. A arbitrat bine G. 
Popescu București.

1LIE IONESCU — coresp.

combină din ce in ce mai 
străpunge apărarea adver- 
șutează din ce in ce mai 

puternic la poartă. AMfeî, 
echilibrează iar spre sfirși-

REPUBLICANE ALE JUNIORILOR
Proba de 60 focuri — poziția < 

cat — rezervată junioarelor s-a 
cheiat cu următoarele rezultate: 
GABRIELA RANGHELOVIC1 (Știința 
Buc.) 580 p.; 2. Margareta Filip 
(Olimpia Brașov) 573 p.; 3. Euge
nia Ghiban (C.S.M.S. Iași) 573 p.; 
4. Mariana Antonescu (Dinamo Buc.) 
573 p. ; 5. Ruxandra Popescu (Di
namo Buc.) 572 p. Echipe: 1. Ști
ința București (Gabriela Ranghelo- 
vici, Adela Ranghelovici, Vasilica 
Maria) 1715 p. ; 2. Dinamo București 
1712 p. ; 3. C.S.M. Cluj 1689 p. ; 4. 
Progresul Alexandria 1679 p.; 5. 
Olimpia Brașov 1675; p.

Concursul juniorilor se încheie azi 
eu probele de 3x30 focuri junioare 
(începe la ora 8,30) și 60 focuri cul-

cul- 
în- 

: 1.

cat juniori (ora 14). Duminică dimi
neața juniorii care nu participă la 
concursul seniorilor vor da probele 
de control (alergări 80 m ți 800 m 
plat, tracțiune din brațe etc,).

MIJNE ÎNCEPE ÎNTRECEREA 
SENIORILOR

A XV-a EDIȚIE JUBILIARA „CURSA SCINTEII”
(Urinare din pag. 1)

Numeroase sprinturi cu premii

primul loc in ultima etapă, 
din tot sufletul să șterg im- 
lăsată atunci. Știu că va fi

In afară de clasamentul generai] in
dividual și pe etape se va alcătui, 
conform regulamentului, ți un clasa
ment ai sprinterilor. Vor avea loc 
sprinturi în centrul orașelor Brăila, 
Tecuci, Adjud, Buhuși, Piatra 
Onești, Tg. Secuiesc, Cimpina 
iești. Alergătorii clasați pe 
trei locuri la fiecare punct de sprint 
vor primi în ordine 5 p., 3 p. și 1 p.

Neamț, 
și Plo- 
primeie

pierdut 
doresc 
presia 
foarte greu să mă reabilitez deoarece 
actuala ediție a „Cursei Scinteii" reu
nește alergători deosebit de valoroși: 
G. Moiceanu, Gh. Radulescu, L. Za- 
noni, I. Cosma, A..Șelaru și apoi ci
cliștii din R.S. Cehoslovacă cu 
am alergat in 
voi 
mai

strădui 
bună".

O bicicletă

C. Dumitrescu vrea să se reabiliteze

c. 
legii 
duu, 
ierit

Dumitrescu, care alături de 
lui de club se antrenează 

ne-a spus: „După insuccesul 
in „Cupa UCECOAV, unde

co- 
asi- 
su- 
am

care 
„Cursa Păcii". Mă 

să am o con>portare cit

„Carpafi" pentru cel mai 
bun debutant

Ziarttl nostru oferă 
„Carpați“ alergătorului 
cea de a XV-a ediție a 
teii” care va ocupa cel 
în cJasaimemtul general

o bicicletă 
debutant în 
„Cursei Scîn- 
mai bun loc 
individual.

Lista de înscrieri a seniorilor este 
la fel de bogală ca și cea a juniorilor. 
Numărul concurenților la probele de 
pușcă este de 76, la pistol viteză 21 
și la probele de armă de vinătoare 
20 etc. întrecerile prezintă o noutate 
și anume că nu se mai trage la po
ziția culcat 40 de focuri (din proba 
de 3x40) și nu se dă titlu pe poziții 
la proba de 3x40. Potrivit programu
lui de desfășurare a campionatelor 
mondiale se trag 40 de focuri la po
ziția în genunchi și tot atîtea la po
ziția în picioare, poziții pentru care se 
acordă titlul atît la individual cit și 
pe echipe. La culcat se trag 60 de 
focuri. La toate probele se așteaptă o 
dispută interesantă, sportivii sînt bine 
pregătiți, se apropie campionatul mon
dial de la Cairo. Trăgătorii de la 
pistol s-au antrenat ieri pe standurile 
de la Tunari și sînt hotărîți ca la 
întreceri să obțină rezultate foarte 
bune, lată, de altfel, ce ne-a declarat 
maestrul emerit al sportului, 
Petrescu, fostul campion < 
„Proba noastră, pistol viteză, va 
unul din punctele de atracție ale cam- 
pionatutei. Mulți concurenți, bine 
pregătiți, printre care V. Atanasiu, G. 
Maghiar, M. Dumitriu etc. vor asalta 
mult invidiatul titlu. Sperăm că se 
va cîștiga cu un rezultat de valoare 
internațională, adică peste 585 puncte. 
La fel, așteptăm medii ridicate pe 
echipe”.

Programul de mîine este următorul: 
ora 9 — armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat: pistol viteză manșa I; 
talere aruncate din șanț (100 buc.) 
manșa 1.

. Ștefan 
olimpic : 

fi



ACTIVITATEA LA ZI
MÎINE, ÎN GIULESTI — ULTIMA 

ETAPA A „CUPEI DE VARA"
„Cupa de vară Loto-Pronosport" se 

încheie mîine, cînd se vor disputa ul
timele Jocuri in cele trei serii ale a- 
cestei competiții. Deci, mîine 'vor fi 
cunoscute echipele cîștigătoare ale 
premiilor oferite de Loto-Pronosport.

Ultima etapă programează întîlniri 
interesante din acest punct de vedere, 
mai ales în seria a treia, unde echipa 
câștigătoare va fi decisă de meciul 
Crișana Oradea—U.T.A., ambele echi
pe aflîndu-se la egalitate de puncte 
în prezent. In celelalte două serii, fa
vorite sînt Rapid București șî Metalul 
Tîrgoviște.

In București, amatorii de fotbal au 
ocazia să facă o... repetiție generală 
înainte de începerea campionatului, a- 
sistînd la cupla iul de mîine din Giu- 
lești:

Ora 15.45; Metalul—Dinamo Obor, 
Ora 17.30; Rapid—Steaua (tineret). 
Dintre jocuri mai interesant se a- 

nunță cel din vedetă, în care fiecare 
echipă va lupta pentru victorie și, deci, 
pentru primul loc. Rapid, căruia îi va 
fi suficient și un meci nul, păstrează 
prima șansă.

In seria a doua se dispută urmă
toarele partide;

Ploiești: Prahova—Poiana Cîmpina. 
Sinaia; Carpați—Metalul Tirgoviște. 

WLntîlnirile sînt mai echilibrate și au 
BKibilitatea să ocupe primul loc și 
Prahova Ploiești și Carpați, bineînțe
les, în eventualitatea unei înfrîngeri a 
tirgoviștenilor.

In sfîrșit, în seria a treia ; Crișana 
Oradea—U.T.A. ia Oradea și C.S.O. 
Timișoara—Vagonul Arad la Arad.

SELECȚIONATA LEIPZIG JOACA 
AZI LA IAȘI...

In continuarea turneului în țara 
noastră, selecționata orașului Leipzig 
va evolua azi la Iași, în compania for
mației locale C.S.M.S., proaspăta pro
movată în categoria A.

Intîlnîrea suscită un deosebit inte
res printre spectatorii ieșeni, care au 
ocazia să asiste la un interesant meci 
internațional și — în același timp — 
la o verificare a posibilităților echipei 
lor înainte de începerea campionatu
lui.

...IAR MIERCURI DIN NOU LA 
BUCUREȘTI

Ultima partidă a fotbaliștilor din 
Leipzig va avea loc miercuri, din nou 
la București, inițial se stabilise ca 
Leipzig să joace la Constanța cu Fa
rul, dar ulterior programul a fost mo
dificat, partida fiind programată la 
București. De data aceasta, fotbaliștii 
din Leipzig vor avea ca partener de 
jocjînăra formație Viitorul, noua par- 
tiftp antă în campionatul categoriei A, 
in rîndurile căreia activează juniorii 
care au cucerit anul acesta Turneul 
U.E.FA. Meciul se va disputa în noc
turnă pe Stadionul Republicii, înce- 
pînd de la ora 20.30.
ARBITRI DIN FOȘTI SI ACTUALi 

JUCĂTORI
Din inițiativa consiliului raional 

UCFS, la MiziJ a fost organizat un 
curs pentru arbitri, cu o durată de 
6 luni. Iau parte 14 cursanți, proveniți 
din rîndurile foștilor și actualilor ju
cători, cum sînt — de pildă — Dan 
Paraschiv, Gh. Bățău, M. lonescu, St. 
Anița etc. Lecțiile predate sînt urmate 
de probe practice. Periodic cursanții 
conduc jocuri amicale.

M. BEDROSIAN
coresp.

Unul din obiectivele comisiei de fot
bal a fost crearea de noi cadre de ar
bitri, tn care scop a fost organizat un 
curs. Acesta a luat sfîrșit, de curlnd, 
după 7 luni de funcționare. De bunul 
său mers au răspuns l) Secușanu și V. 
Olaru, arbitri cu multă experiență, care 
au reușit să se achite bine de sarcina 
încredințată

Cursul a fost urmat de 27 de foști 
și actuali jucători, din rindtirile cărora 
s-au evidențiat I. Orghidan, I Pinoșanu, 
I. losipovici, D. Plutașu, N. Marinescu 
etc. Această nouă promoție va mări nu
mărul arbitrilor, de care se simțea ne
voie In orașul și raionul P. Neamț, ca 
urmare a dezvoltării tot mai mari a acti
vității fotbalistice.

C. NEMȚEANU
coresp.

NOI JOCURI DE PREGĂTIRE
• Joi, Petrolul a susținut la Buzău 

revanșa cu Rapid din localitate. Și de 
4data aceasta, victoria a revenit plo- 

ieștenilor, dar la un scor mic: 3-1 
(2-1). Au marcat: Iliescu pentru gaz
de (min. 4), A. Munteanu (min. 11 și 
28) și Badea (min. 80). (Marin Du
mitru, coresp.).

Țircovnicu în plin efort spre gol...

MÎINE SEARA, LA ORA 21, PE STADIONUL REPUBLICII,

ÎNTÎ1MRE INTERNAȚIONALĂ OFICIALĂ DE EOTBAL:
D1NAM0 BUCUREȘ

Mîine seară, Ia lumina reflectoa
relor, Dinamo București se prezintă 
în fața publicului bucureștean pen
tru a-și susține primul „examen" 
din „sesiunea" internațională pe 
care o începe cu această partidă 
(viitoarele jocuri din turneul balca
nic și întîlnirile cu Galatasaray Is
tambul, în C.C.E.). Fotbaliștii bucu- 
reșteni întîlnesc, în cadrul turneu
lui balcanic, echipa sofiotă Levski.

Oaspeții au sosit vineri dimineața 
în Capitală. Iată formația pe care 
ne-a comunicat-o conducerea echipei 
Levski: Mihaiiov-Manolov, Filipov, 
Naidenov-Arsov, Gheorghiev-Gaida- 
rov (Abadgiev), Abadgiev (Sokolov), 
Iordanov, Iliev, Sokolov (Kostov). 
Rezerve: Prodanov, Docev, Chirilov, 
Vuțov, Alexandrov.

• Dinamo Bacău a jucat joi pe te
ren propriu cu formația de categorie 
B Ceahlăul P. Neamț. Dinamoviștii au 
manifestat multă dispoziție de joc și 
au cîștigat la un scor concludent: 
8-1 (3-1), prin punctele marcate de 
Nemeș (min. 5 și 51), Gross (min. 26 
din 11 m.), Vornicu (min. 31 și 87) 
și Rădulescu (min. 50, 64 șî 85). Pen
tru oaspeți a înscris Toma (min. 27). 
(llie lancu, coresp.).

• Carpați Sinaia a dispus, într-un 
meci amical, de C.S.O. Brăila cu 3-1 
(2-1), după un joc de slabă factură 
tehnică. Au marcat: Feldman, Marin 
(2), respectiv Coteț. (V. Zbârcea, co
resp.).

• Progresul București joacă mîine 
la Cluj, cu echipa locală Știința. în
tr-un meci cu caracter de verificare.

• Jiul Petrila—Minerul Lupeni 4—2 
(2—-1). Au marcat: Tîlvescu (II m), 
Ghibea și Giomoavă, respectiv Nicula 
și Sima II.

• C.S.O. Galați—Dinamo Obor 5—6 
(2—3). Au înscris: lancu (4). Tiron 
și Panaitescu, respectiv Zjrardan (5).

• C.S.O. Brăila—Precizia Săcele 3—1 
(3—1). Au marcat: Coteț și Lupașcu 
(2), respectiv Nanu.

TI —LEVSKI SOFIA
Dinamo București și-a continuat 

pregătirile, cu lotul complet. Ele 
s-au încheiat aseară cu un antrena
ment efectuat la lumina reflectoare
lor, pe stadionul Republicii, unde 
va avea loc partida. Echipa noastră 
campioană, o formație cu mari po
sibilități, este capabilă să furnizeze 
un joc de bună calitate, la nivelul 
valorii componenților săi, care să-i 
aducă victoria.

Dinamo va alinia probabil urmă
toarea formație: Uțu (Datcu)-Popa, 
Nunweiller HI, Ivan (Ștelan)-V.' A- 
lexandru, Nunweiller IV-Pîrcălab, 
Varga, Ene, Eftimie (Țircovnicu), 
David (Unguroiu).

V. PÂUNESCU

Programul turului campionatului
republican

ETAPA 1—19 AUGUST

C.S.M.S. Iași—Dinamo București. 
Crișana Oradea—Steaua București 
Farul Constanța— U.T.A. Arad 
Progresul București—Petrolul Ploiești 
Știința Cluj—Știința Timișoara 
Rapid București—St. roșu Brașov 
Viitorul București—Minerul Lupeni 
Dinamo Bacău stă.

ETAPA A II-A — 26 AUGUST

Petrolul Ploiești—Rapid București
Dinamo București—Farul Constanța 
Minerul Lupeni—Știința Cluj 
Steaua București—Dinamo Bacău 
U.T.A. Arad—Viitorul București 
Știința Timișoara—Progresul București 
St. roșu Brașov—C.S.M.S. Iași 
Crișana Oradea stă.

ETAPA A ni-A — 2 SEPTEMBRIE

Dinamo Bacău—St. roșu Brașov 
C.S.M.S. Ia m—Crișana Oradea 
Viitorul Bv'-urești—Progresul București 
U.T.A. Arad—Minerul Lupeni
Rapid București—Dinamo București 
Știința Cluj—Petrolul Ploiești 
Știința Timișoara—Farul Constanța 
Steaua București stă.

ETAPA A IV-A — 9 SEPTEMBRIE

Rapid București—Știința Timișoara 
Farul Constanța—Minerul Lupeni 
Petrolul Ploiești—Crișana Oradea 
Dinamo Bacău—Dinamo București 
Viitorul București—Știința Cluj 
St. roșu Brașov—Steaua București 
Progresul București—C.S.M.S. Iași 
U.T.A. stă.

ETAPA A V-A — 16 SEPTEMBRIE

Minerul Lupeni—Progresul București 
Știința Cluj—Dinamo Bacău 
Farul Constanța—Rapid București 
Știința Timișoara—St. roșu Brașov 
Dinamo București—Petrolul Ploiești 
Crișana Oradea—Viitorul București 
Steaua București—U.T.A. Arad 
C.S.M.S. stă.

ETAPA A VI-A — 23 SEPTEMBRIE

St. roșu Brașov—Știința Cluj
Steaua București—Rapid București 
Petrolul Ploiești—Minerul Lupeni 
Crișana Oradea—Farul Constanța 
Dinamo Bacău—U.T.A. Arad
Progresul București—Dinamo București 
C.S.M.S. iași—Știința Timișoara 
Viitorul București stă.

ETAPA A VH-A — 30 SEPTEMBRIE

Știința Timișoara—Steaua București 
Rapid București—Dinamo Bacău 
Progresul București—Crișana Oradea 
Minerul Lupeni—C.S.M.S. Iași 
Viitorul București—St. roșu Brașov 
Farul Constanța—Petrolul Ploiești 
U.T.A. Arad—Dinamo București 
Știința Cluj stă.

ETAPA A VIII-A — 7 OCTOMBRIE

Dinamo București—Minerul Lupeni 
Știința Cluj—Progresul București 
Steaua București—Farul Constanța 
Crișana Oradea—U.T.A. Arad

categoria A
C.S.M.S. Iași—Rapid București 
Dinamo Bacău—Viitorul București 
Petrolul Ploiești—Știința Timișoara 
St. roșu Brașov stă.

ETAPA A IX-A — 21 OCTOMBRIE

St. roșu Brașov—Petrolul Ploiești 
Viitorul București—Steaua București 
Știința Timișoara—Dinamo Bacău 
Progresul București—Rapid București 
Farul Constanța—Știința Cluj 
U.T.A. Arad—C.S.M.S. Iași 
Minerul Lupeni—Crișana Oradea 
Dinamo București stă.

ETAPA A X-A — 28 OCTOMBRIE

Crișana Oradea—Dinamo București 
C.S.M.S. Iași—Dinamo Bacău
Minerul Lupeni—Steaua București 
Viitorul București—Știința Timișoara 
Progresul București—U.T.A. Arad 
St. roșu Brașov—Farul Constanța 
Rapid București—Știința Cluj 
Petrolul Ploiești stă.

ETAPA A XI-A — 4 NOIEMBRIE

Farul Constanța—Progresul București 
U.T.A. Arad—Rapid București
Dinamo București—St. roșu Brașov 
Știința Cluj—Crișana Oradea
Petrolul Ploiești—Viitorul București 
Steaua București—C.S.M.S. Iași 
Dinamo Bacău—Minerul Lupeni 
Știința Timișoara stă.

ETAPA A XII A — 11 NOIEMBRIE

U.T.A. Arad—Știința Cluj
Dinamo Bacău—Petrolul Ploiești 
Crișana Oradea—Știința Timișoara 
Dinamo București—Steaua București 
C.S.M.S. Iași—Farul Constanța 
Minerul Lupeni—St. roșu Brașov 
Rapid București—Viitorul București 
Progresul București stă.

ETAPA A XIII-A — 18 NOIEMBRIE

Viitorul București—Farul Constanța 
Știința Cluj—Steaua București 
St. roșu Brașov—U.T.A. Arad
Petrolul Ploiești—C.S.M.S. Iași
Știința Timișoara—Dinamo București 
Rapid București—Crișana Oradea 
Progresul București—Dinamo Bacău 
Minerul Lupeni stă.

ETAPA A XIV-A — 25 NOIEMBRIE

St. roșu Brașov—Progresul București 
Dinamo Bacău—Crișana Oradea 
Steaua București—Petrolul Ploiești 
Minerul Lupeni—Rapid București 
C.S.M.S. Iași—Viitorul București 
U.T.A. Arad—Știința Timișoara 
Dinamo București—Știința Cluj 
Farul Constanța stă.

ETAPA A XV-A — 2 DECEMBRIE

Dinamo București—Viitorul București 
Știința Timișoara—Minerul Lupeni 
Farul Constanța—Dinamo Bacău 
Petrolul Ploiești—U.T.A. Arad
Steaua București—Progresul București 
Știința Cluj—C.S.M.S. Iași
Crișana Oradea—St. roșu Brașov 
Rapid București stă.

Cu finala campionatului mondial din 
Chile lucrurile s-au petrecut cum se în
tâmplă uneori la teatru : „piesa” a fost 
salvată — ca nivel tehnic — de un ul
tim act, foarte reușit care, la căderea 
cortinei a dezlănțuit ropote de aplauze, 
In această ambianță, jucătorii brazilieni 
și cehoslovaci — eroii ultimului act __
s-au îmbrățișat după ce arbitrul sovie
tic N. Latîșev a fluierat sfirșitul jocu
lui (și al competiției), după care au fă
cut turul de onoare al stadionului. A- 
plăuzele au fost largi și generoase, și 
pentru unii și pentru alții. Pentru bra
zilieni deoarece au cîștigat cu 3-1, după 
ce au desfășurat un joc magnific, pen
tru cehoslovaci fiindcă au oferit o re
plică excelentă, au deschis scorul (lă- 
sind impresia cf 
zultat surpriză, 
brazilienii erau 
sfîrșit, pentru 
era lumea mai 
tras multe ponoase de pe urma por
tarului lor Schroiff, care pînă atunci 
făcuse partide excelente. Căci, trebuie 
s-o spun de la început, Schroiff a fost 
un colaborator excelent... al brazilieni
lor, la toate cele trei goluri pe care a- 
ceștia le-au înscris. In greșelile ce le-a 
comis portarul cehoslovac am văzut 
însă efectele complexului de inferiori- 
toate pe care le suportă multi jucători 
cînd se află față-n față cu ’ minunata 
mașină de fotbal care este echipa Bra
ziliei. Aceasta n-a împiedicat presa să-1 
considere pe Schroiff, în unanimitate, 
drept cel mai bun portar al lumii, și 
lui să-i fie decernat un trofeu : o poar
tă confecționată din metal, cu un por
tar si o minge, totul fixat pe un soclu.

ă pot furniza un re-
într-o partidă în care
mari favoriți) și» in
că tocmai cînd le
dragă au avut de

CEHOSLOVACIA—BRAZILIA 1-0 !

Partida a marcat de la început cali
tatea la care se va situa. Brazilienii 
forțau marcarea golului. Din două pase

ULTIMUL ACT...
ajungeau la poartă și trăgeau. Pe por
țiunile libere, fără minge dar mai ales 
cu ea, alergau năpraznic. Dar, ceho
slovacii ce făceau ? Ei se arătau astăzi 
mult mai vioi, construiau acțiuni din 
multe, foarte multe pase, scoțînd din 
dispozitiv om cu om. Și iată minutul
15. Fundașul Tichy, pasează lui Pospi- 
chal, extrema dreaptă, venit să pri
mească balonul. La 40 de metri de poar
ta braziliană, Pospichal conduce spre 
N. Santos, însă îi apare în față Didi. în 
acest timp se apropie și Kvasnjak, care 
primește pasa coechipierului lui și por
nește spre poarta lui Gilmar. După o 
pasă cu Scherer, mingea ii revine iar 
lui Kvasnjak. In acest timp pătrunde 
în careu, spre stingă, mijlocașul Maso- 
pust. Kvasnjak îl „simte” și-i trimite 
mingea în „gaură". Portarul Gilmar nu 
sesisează intenția și Masopust înscrie 
din apropiere, deschizînd scorul. A fost 
unul dintre cele mai frumoase goluri 
— „lucrate” cu măiestrie — din cîte am 
văzut mareîndu-se în acest campionat.

ACUM CE VA URMA ?...

...întreabă tribunele, pentru că echipa 
cehoslovacă dovedise că știe să-și men
țină pînă în final micul avans al unui 
gol. Aceasta o știau și jucătorii brazi

lieni, care nu se gîndesc să acorde mă
car o clipă cehoslovacilor ca să-și or
ganizeze jocul. Brazilienii, de astădată 
pornesc acțiuni vijelioase. La un mo
ment dat, fundașul N. Santos, ajuns pe 
poziția de extrem stingă, îi trece balo
nul lui Amarildo, care conduce paralel 
cu linia de tușă, driblează doi adver
sari și pătrunde în careu, ajungînd cam 
pînă La cinci metri de fund. In momen
tul cînd se pregătea să șuteze, portarul 
Schroiff iese să intercepteze balonul. 
Amarildo judecă faza rapid și acționea
ză tot atît de rapid : transformă inten
ția de centrare, cînd piciorul se afla în 
aer, într-un șut în colțul scurt al por
ții.

In continuare, cehoslovacii au de tre
cut prin momente grele. Pe toate le re
zolvă, în special printr-o colaborare 
perfectă. Se string între ei, se apropie 
cu toții de balon, se ajută continuu. 
Dar nu-i o apărare fără orizont. Pen
tru că prezența lor în atac e vie. în
cep să construiască cu meticulozitate. 
Circa 10 mingi se pasează, se folosește 
„1—2“-ul, pase înainte, înapoi, mingea 
ajunge de pe dreapta pe stânga și 
Kvasnjak, venit din urmă, ratează de 
la 5 metri șutind puternic cu capul pe 
lingă bară.

Așa trec și aproape 25 minute din re
priza a doua in care, deși nu se înscriu 
goluri, fotbalul practicat este de foarte 
mare valoare, adversarii folosind ma
nierele lor specifice de joc. Impresio
nează activitatea ce-o desfășoară de 
astă-dată Amarildo, alături de „vioara 
nr. 1“ a brazilienilor, Garrincha, deși 
acesta este păzit cu strășnicie. Garrin
cha ține mereu trează atenția apărăto
rilor cehoslovaci (și a lui Masopust) a- 
supra lui, făcînd astfel „jocul” tânăru
lui Amarildo. Acesta pornește vijelios 
într-o acțiune care-1 duce în apropierea 
liniei de poartă, după ce se debarasase 
de doi adversari. De aici revine în te
ren și prelungește balonul brusc, spre 
partea cealaltă a porții, spre locul unde 
văzuse că se îndreptase mijlocașul Zito. 
Schroiff vrea să-i taie calea, dar Zito 
e mai îndemînatic și marchează. De la 
acest gol, diferența dintre adversari în
cepe să devină vizibilă. Brazilienii au 
totuși un moment dificil, după înscrie
rea golului lor, cînd arbitrul jocului 
lasă nesancționat un henț comis în 
careu de fundașul Santos. Era atunci 
minutul 73 de joc. Apoi ei accelerează 
șî mai mult ritmul, purtați parcă pe a- 
ripi spre triumful final, pe care-1 pe- 
cetluiesc odată cu înscrierea golului trei 
(min. 78) prin Vava, după' o centrare 

oarecare, în întâmpinarea căreia porni
se mai întîi portarul Schroiff, dar care 
renunțase pînă la urmă.

La terminarea competiției cupa desti
nată să răsplătească pe cel mai bun ju
cător al turneului a fost decernată chi
lianului Toro, fără discuție unul dintre 
cei mai buni jucători ai campionatului. 
Dar jucătorul nr. 1, jucătorul cel mai 
complet, a fost Manoel Francisco dos 
Santos Garrincha, care poate fi socotit 
tehnicianul timpului. Folosește fenta și- 
driblingul uluitor, puțind să treacă prin 
apărări supra-aglomerate. E posesorul 
unui arsenal întreg de procedee și exer
ciții tehnice. Uneori exagerează în dri
bling și aceasta i-o scot în relief mai 
ales criticii lui. Dar chiar așa, tot jo
cul lui Garrincha este subordonat co
lectivului. Exagerînd în dribling uneori, 
Garrincha o face pentru că atacul Bra
ziliei e alcătuit din numai trei jucători. 
Or, el ținînd mingea în anumite împre
jurări, mai mult, atrage asupra Iui a- 
tenția adversarilor și permite astfel ce
lorlalți parteneri să ocupe poziții, să 
vină pe eșaloane la atac, sau crează 
momente de odihnă pentru apărarea 
proprie. E deci un dribling în cadrul 
unui plan tactic.

L-am ales pe Garrincha pentru acea
stă scurtă prezentare nu numai pentru 
că s-a dovedit jucătorul nr. 1 al tur
neului, ci și pentru că de la un aseme
nea jucător trebuie să învețe și ceilalți^ 
deci și jucătorii noștri. Și dacă unii 
dintre dvs., zîmbiți la gîndul că am a- 
les un asemenea model pentru fotbaliș
tii noștri, îmi voi permite să adaug 
completarea că și jucătorii noștri pot 
face exerciții tehnice braziliene, adică 
pot ajunge să le facă. Pentru că nimeni 
nu s-a născut învățat. Aceste splendide 
execuții tehnice se învață. Ele și altele.

CONSTANTIN TEAȘCĂ



Mîine începe in Capitală ediția a IX-a a campionatului
CUVINTUL MEDICULUI

IMPORTANTA CONTROLULUI MEDICAL AL FOTBALIȘTILOR
republican

De duminica și pînă joi diferite 
baze sportive din Capitală și din co
muna Câlugărenl găzduiesc întrece
rile de pentatlon modern din cadrul 
campionatului republican, individual 
ți pe echipe, pe anul 1962.

Așa cum am mai anunțat, la edi
ția din acest an a campionatului par
ticipă 27 de sportivi, un adevărat re
cord, și 7 echipe ale cluburilor 
Steaua, Știința București și Dinamo

Dumitru Țintea (Steaua), unul din fat-oriții campionatului din acest an.

HLPI^ISM

Din activitatea alpini știior bucureșteni
Activitatea alpiniștilor din Bucu

rești este in plină desfășurare.
Continuind cu succes seria acțiuni

lor cuprinse în calendarul sportiv, 
subcomisia de alpinism din Capitală

Citiți revista

SPORT
nr. 15

A apărut revista ilustrată SPORT 
nr. 15. Din bogatul său cuprins, 
spicuim articolele:

— Succes remarcabil — repor
taj despre cele 7 victorii romi- 
nești obținute in „Regata Snagov“.

— Pe cind și performanțe î
— In tabăra speranțelor.
— CRIȘANA ORADEA — pre

zentarea echipei nou promovate in 
categoria A la fotbal.

— In tabăra juniorilor fotba
liști de la Sighișoara.

— Vine lumea.
— Tura de dimineață — repor

taj cu rugbiștii de la Farul.
— Cupa balcanică la tenis. 
Procurați-vă din timp numărul 

15 al revistei ilustrate SPORT.

Ultima etapă in „Cupa de vară Loto-Pronosport"
• Programul concursului Pronosport 

nr. 32 de mîine, duminică 12 august, 
cuprinde ultimele meciuri din cadrul 
competiției „Cupa de vară Loto-Prono- 
sport“ organizată de Federația romină 
de fotbal în colaborare cu Loto-Prono
sport.

Mîine vom cunoaște deci, echipele 
cîștigătoare ale celor 3 serii.

• După cum s-a mai anunțat I.S. Loto- 
Pronosport a dotat competiția respectivă 
cu trei cupe și numeroase premii în 

. obiecte.
• lată cele 12 meciuri care alcătuiesc 

programul concursului Pronosport nr. 
32 de mîine și pronosticurile date de 
„Programul Loto-Pronosport** :

| 1. Steaua tineret — Rapid (Cupa
Loto-Pronosport) 1, 2

( 2. Crișana — U.T.A. (Cupa Loto-
Pronosport) 1. 2

j 3 Metalul București —
(Cupa Loto-Pronosport)

Dinamo Obor
1. X

4. Prahova Ploiești —• Poiana Cim-
pina (Cupa Loto-Pronosport) 1

5. Carpați Sinaia — Metalul Tîrgo- 
viște (Cupa Loto-Pronosport) 1, x

6. C.S.O. Timișoara — Vagonul A-
rad (Cupa Loto-Pronosport) 1

7. Ferencvaroș — Ujpesti Dozsa
(Camp. R.P.U.) x. 2

Oradea (cu cîte 2 formații) și de la 
A.S.A. Brașov.

Prima probă a concursului, călăria, 
se va desfășura mîine dimineață, în- 
cepînd de la ora 8, pe traseul cunos
cut de la G.A.S. Roșia-Pipera. Proba 
se va disputa în două manșe. In pri
ma vor evolua concurenții din echipe
le I, în cea de a doua vor participa 
componenții echipelor secunde și in
dividualii.

a organizat prima etapă, de vară, a 
„Alpiniadei orașului București", la 
care au participat 28 de echipe cu 62 
de sportivi.

Numărul participanților putea fi 
mai mare dacă toate cluburile și aso
ciațiile sportive cu secții de alpinism 
ar fi înțeles importanța acestei ac
țiuni și ar fi sprijinit-o. Astfel, spor
tivii de la Grivița Roșie, Voința și 
Unirea puteau participa în număr mai 
mare decit au făcut-o. De asemenea, 
nu toate echipele au respectat regu
lamentul „Alpiniadei orașului Bucu
rești". De pildă. Metalul 23 August, 
în dorința de a obține un punctaj 
cit mai mare, a nesocotit tocmai sco
pul acestei etape (verificarea cunoș
tințelor tehnice ale sportivilor necla
sificați, alegerea traseelor etc.), fapt 
care i-a adus o serie de penalizări. 
De asemenea, I.S.C.H., Unirea și 
Voința nu și-au trimis alpiniștii la 
probele atletice de control dinaintea 
concursului.

In urma analizei primei etape, sub
comisia de alpinism București a 
omologat următorul clasament : 1.
Știința București 300 p. ; 2. Metalul 
23 August 300 p.; 3. Spartac 240 p. ; 
4. Grivița Roșie 180 p.; 5. Voința 90 
p. ; 6—7. Unirea și I.S.C.H. cite 20 p.

DIONISIE COLAN
președintele subcomisiei de alpinism

București

8. M.T.K. — Komlo (Camp. R.P.U.)
1

9. Salgotarjan — Visas (Camp.
R.P.U.) x. 2

10. Pecs — Debrecen (Camp. R.P.U.)
1

11. Tatabanya — Gyor (Camp.
R.P.U.) ' 1, x

12. Dinamo București — Levski So
fia (Turneul balcanic ) 1, x

• Pe baza pronosticurilor de mai sus 
„Programul Loto-Pronosport** prezintă 
participanților la concursul de mîine o 
schemă de patru „triple**, patru „duble** 
și patru „soliști**, desfășurată pe 9 
buletine combinate (colective), în care 
cele patru „duble** au fost ținute fixe.

• ...Și acum iată programul concursu
lui Pronosport nr. 33 din 19 august 
1962 cu meciuri din prima etapă a cam
pionatului categoriei A de fotbal din 
țara noastră și din campionatul primei 
categorii a R.P. Ungare î

1. Progresul—Petrolul (cat. A).
2. Rapid—Steagul roșu (cat. A).
3. Știința Cluj—Știința Timișoara 

(cat. A).
4. Viitorul—Minerul (cat. A).
5. C.S.M.S. Iași—Dinamo București 

(cat. A).
6. Crișana—Steaua (eat. A).
7. Farul—U.T.A. (cat. A).
8. Vasas—Ujpesti Dozsa (Camp.

R.P.U.).

Fotbalul își va relua în eurînd acti
vitatea competițională. La echipele care 
au început din timp pregătirile și pro
cesul de antrenament s-a desfășurat în 
mod corespunzător, jucătorii se apropie 
de stârci de formă sportivă, astfel că 
vor putea începe jocurile oficiale în 
bune condițiuni. 0 dată cu terminarea 
perioadei pregătitoare, procesul de an
trenament intră într-o etapă nouă, care 
necesită pe de o parte analiza activi
tății de pînă acum, iar pe de altă parte 
elaborarea planului de antrenament al 
perioadei fundamentale. Datele contro
lului medical sînt de o deosebită impor
tanță pentru analiza muncii și pentru 
planifioirea și dirijarea inuneîr viitoare. 
De aceea, deși problema controlului me
dical a mai fost tratată, vom reveni 
asupra aspectelor ei principale, insistînd 
mai ales asupra felului cum trebuie lu
cru pentru ca aceste date să facă parte 
integrantă din munca de instruire. A- 
ceasta cu atit mai' mult cu cit, in a- 
ceustă privință, am constatat unele lip
suri la echipe.

De la început se impune o precizare 
asupra scopului controlului medical li 
sportivi. Pînă nu de mult era împămînte- 
nită concepția că examinările medicale 
la sportivi sînt asemănătoare cu unele 
examinări periodice ce se fac și altor 
categorii de cetățeni, pentru depistarea 
la timp i unor afecțiuni (microradiogra
fie, analiza Bordet-Wassermann etc). 
Acest lucru explică de ce mulți sportivi 
se prezintă la control medical la date 
calendaristice fixe (3—6 luni), rupte 
de procesul lor de antrenament.

SCOPUL EXAMENELOR MEDICO- 
SPORTIVE F.STE ÎNSĂ ACELA DE A 
ADUNA DATELE MEDICALE NECE
SARE ALCĂTUIRII PLANULUI DE 
ANTRENAMENT ȘI A DIRIJĂRII 
PREGĂTIRII ÎN AȘA FEL INCIT E- 
FORTUL SA FIE IN CONCORDANȚĂ 
CU POSIBILITĂȚILE FUNCȚIONALE 
ALE ORGANISMULUI. Astfel stînd 
lucrurile este de la sine înțeles că toți 
sportivii trebuie examinați cît mai com
plex înaintea fiecărei etape importante 
a procesului de pregătire, pentru a se 
pune la dispoziția antrenorului datele 
medicale necesare elaborării planului de 
antrenament. Supravegherea medicală tre
buie continuată apoi pentru a se con
stata cum reacționează organismul spor
tivilor la procesul de pregătire efectuat, 
în funcție de aceste constatări se inten
sifică procesul de pregătire, dacă soli
citările sînt prea reduse sau, din contră, 
se mai reduce efortul dacă se observă 
semne de suprasolicitare. Să vedem cum 
se pot adapta aceste considerațiuni ge
nerale la fotbaliști.

In momentul in care antrenorul își 
pune problema elaborării planului de 
antrenament pentru etapa următoare (în 
cazul nostru, perioada fundamentală), 
toți jucătorii trebuie supuși unui exa
men medical cît mai complex. In con
formitate cu hotărîrea comună a Minis
terului Sănătății și UCFS, aceste exa
mene periodice se fac de către unitățile 
rețelei de specialitate, nu de către me
dicii cluburilor. Fotbaliștii de cat. a 
IlI-a și a Il-a sînt examinați de servi
ciile medico-sportive din policlinici, iar 
sportivii cu clasificare superioră (eat. 
I, maeștri și maeștri emeriți) își efec
tuează examenele medicale la dispensa
rele pentru sportivi. în urma acestor exa
mene se stabilește: a) starea de sănătate; 
b) dezvoltarea fizică și. c) starea func
țională a fotbaliștilor. După terminarea 
examenului, antrenorul trebuie să se 
prezinte la medic pentru a primi indi
cațiile și contraindicațiile medicale ne
cesare la elaborarea planului de antre-

9. Ferencvaroș — Honved (Camp.
R.P.U.).

10. Debrecen—Salgotarjan (Camp.
R.P.U.).

IL Szeged—M.T.K. (Camp. R.P.U.). 
12. Gyor—Pecs (Camp. R.P.U.).

PREMIILE CONCURSULUI P0N0- 
SPORT NR. 31 din 5.VIII.1962 
Categoria I : 30 variante a 331 lei.
Categoria a Il-a : 654,90 variante a 

30 Iei.
Categoria a IlI-a : 4738,90 variante 

a 14 lei.
Categoria a IV-a fiind sub plafonul 

de 5 lei, fondul s-a repartizat la ca
tegoria a IlI-a.

LOTO-CENTRAL

I>a tragerea Loto-Central din 10 au
gust 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

74 79 36 10 33 60 19 80 89 69 
Premiul special A : 33 74 10
Premiul special B : 89 79 69
Premiul special C : 80 60 19
Fond de premii: 727.008 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 17 august 1962, la Brașov.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

★

dr. MIRON GEORGESCU

★

nament. SUPRAVEGHEREA FELULUI 
CTTM SUPORTĂ FOTBALIȘTII EFOR- 
TUL PLANIFICAT ESTE O SARCINĂ 
PERMANENTĂ A MEDICULUI CLU
BULUI SAU ASOCIAȚIEI. In perioade
le dintre examinările medicale complexe 
efectuate la policlinică sau dispensar, 
medicul de club trebuie să pună la dis
poziția antrenorului datele medicale ne
cesare unei judicioase dozări a efortu
lui.

Pentru acest lucru, medicul de club 
are la dispoziție trei mijloace:

1. EXAMENELE MEDICO-SPORTIVE. 
In mod periodic (la echipele fruntașe, 
cat. A—B, săptămînal) medicul de club 
trebuie să examineze pe fiecare sportiv, 
clinic și funcțional, căutînd să surprin
dă din dinamica datelor apariția semne
lor de formă sportivă sau de supraantre- 
nament. Constatările acestor examene 
trebuie consemnate în fișele sportivi'.<rr 
și coroborate cu concluziile observațiilor 
medico-pedagogice și ale datelor de au
tocontrol medical. Asemenea examene 
s-au făcut la echipele Steaua, Dinamo 
București, Rapid, Știința București și 
Dinamo Obor, după campionatul trecut. 
In schimb, jucătorii de la Progresul, 
Metalul București și Olimpia București 
nu s-au prezentat.

2. OBSERVAȚIILE medico-peda
gogice permit aprofundarea studiului 
jucătorilor, aducînd pe lingă datele din 
cabinet informații prețioase asupra reac
tivității organismului la efortul din tim
pul. lecțiilor de antrenament. Medicul de 
club trebuie să discute cu antrenorul 
înainte de fiecare lecție de antrenament 
și, în funcție de observațiile acestuia și 
de ale sale, să stabilească jucătorii cc 
urmează să fie examinați în lecția res
pectivă, precum și momentele în care 
să se facă examinarea. Din observația 
medico-pedagogică nu trebuie să lipseas
că datele clinice (starea generală, reac
tivitatea față de diferitele situații din 
lecție, semnele de oboseală sau de supra
solicitare, acuzele subiective etc.) și 
datele funcționale (de obicei curba 
pulsului și a tensiunii arteriale). La 
sfîrșitul observației, medicul prezintă 
antrenorului concluziile sale, arătînd 
dacă, pentru jucătorii examinați, fiecare 
parte a lecției și-a îndeplinit sarcinile 
biologice, dacă lecția a atins gradul 
de solicitare funcțională planificat și 
dacă efortul a fost corect individualizat.

Finala campionatului feminin pe echipe

CINE VA CUCERI TITLUL?
Șase echipe feminine din cele pes

te 1.000 care au luat startul acum un 
an in campionatul republican, ediția 
1961-1962 își dispută azi și mîine în- 
tîietatea în finala pe tară a acestei 
importante competiții. Iată pe cele 
șase protagoniste: Rapid București, 
Voința Cluj. Voința Tg. Mureș, Uni
rea București, Voința Oradea și Voin
ța Constanța. „In finală, ne-a spus 
tov. Iancu Burduloiu, antrenorul ac
tualei echipe campioane a țării, Ra
pid București, s-au calificat formații 
de forțe sensibil egale, ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm că lupta 
pentru cucerirea titlului va fi deo
sebit do dirză. Cunoscînd pe majori
tatea jucătoarelor sînt convins că 
multe dintre ele vor depăși granița 
celor 400 p.d. Arena Flacăra prezin
tă cele mai bune condiții pentru 
realizarea unor performanțe valo

roase".
Ultimele întreceri ale campionatu

lui au loc pe arena rafinăriei din 
Cîmpina. Echipele vor intra pe pistă 
în ordinea următoare : Voința Cons
tanța, Unirea Buc., Voința Cluj, Vo
ința Oradea, Voința Tg. Mureș și 
Rapid Buc. Se va juca la proba cla
sică de 100 bile mixte.

In privința acestui mijloc insă, tre
buie să subliniez că observațiile medico- 
pedagogice se fac rar, nu au devenit — 
din păcate — o metodă obiectivă de 
muncă și din această cauză nu au efi
ciență.

3. DATELE DE AUTOCONTROL se 
culeg de fotbaliști sub îndrumarea și 
controlul exigent al antrenorului și al 
medicului de club. Transpuse pe grafice, 
ele dau o imagine mai pregnantă asupra 
tendinței de ameliorare sau înrăutățire 
a stării sportivului. Din graficele de 
autocontrol este indicat să facă parte 
cîteva din semnele cele mai importante 
ale formei sportive și supraantrena- 
meatului. O experiență îndelungată în a- 
cest domeniu ne-a subliniat valoarea 
curbei pulsului (culcat, în picioare și 
după 20 de genuflexiuni), a greutății, 
a somnului (durata și calitatea), a pof
tei de lucru și de mîncare. Aceste date 
se pot însemna cu ușurință în circa zece 
minute imediat după deșteptare, momen
tul cel mai indicat pentru efectuarea 
autocontrolului. DATELE DE AUTO
CONTROL MEDICAL CONSTITUIE UN 
AJUTOR EXTREM DE PREȚIOS PEN
TRU DIRIJAREA CORECTĂ A PREGĂ
TIRII. Din nefericire, numărul jucăto
rilor care cunosc importanța autocontro
lului medical și care îl efectuează corect 
și cu regularitate este extrem de redus. 
De altfel, aceste date sînt aproape com
plet neglijate la cluburi. Uneori se cu
leg asemenea date mai ales la loturi. 
Dar. VALOAREA AUTOCONTRfl*- 
1 UI ESTE ATIT DE MARE ‘jBr 
EXIGENTA. STRĂDUINȚA ȘI 1 RE
VERENȚA MEDICULUI ȘI ANTRENO
RULUI PENTRU A DETERMINA PE 
SPORTIVI SĂ-L EXECUTE. NU VOR 
FI NICIODATĂ PREA MARI.

Acestea sînt principalele aspecte ale 
muncii practice de control medical în 
activitatea fotbalistică. îndeplinirea lor 
face ca medicul și antrenorul să lucreze 
într-o strînsă și permanentă colaborare. 
Acolo unde există dragoste de munca, 
pricepere și spirit de colaborare se ob
țin rezultate bune, procesul de antrena
ment planificîndu-se și dirijindu-se pe 
baza datelor obiective, medicale și pe
dagogice. Generalizarea acestui stil de 
muncă pe o scară cît mai largă își va 
aduce, desigur, o contribuție importantă 
la ridicarea nivelului fotbalului nostru.

Ds la I. E. B. S.
Biletele pentru întîlnirea inter

națională de atletism R. P. Ro- 
mînă — R. P Bulgaria care va 
avea loc sîmbătă 11 august pe 
Stadionul Republicii, se găsesc de 
vînzare la casele stadionului.

Pentru ziua a doua a întilnirii 
de atletism, care va avea loc du
minică 12 august, cind se va dis
puta și jocul de fotbal din ca
drul Turneului Balcanic Dinamo 
București — Levski Sofia, bile
tele s-au pus în vînzare la casele 
de bilete obișnuite.

PRIVELIȘTI INCÎNTĂTOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASĂ

BÂZELț^j

IfxîsoiEmc.X^WtflUUG
înorice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți' și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, tel. 
16 și la I.G.R. Caransebeș, str. Vasile 
Roaită nr. 11, tel. 278.



riaricta vrea să devină
parașutată I

Era în ultima zi a con
cursului internațional de 
parașutism de la Clinceni 
Pe un colț de bancă. o 
tînărâ îi... mînca din ochi 
pe cei care, încarc ați cu 
parașute grele, se pregă
teau să ia drumul înăl
țimilor.

Ne apropiem de ea și 
intrăm în vorba.

— Concurentă ?
— Ce bine ar fi ! Deo

camdată însă 
cit o... aspirantă — 
răspuns cu o 
gret în glas Marie ta Câ- 
țoiu.

— Atunci, 
curentă ?

— Știu și ev ? Asta de
pinde în primul ,rînd- de... 
mama !

—Dar cîți ani aveți ?
— Am împlinit iarna 

trecută 1B ani. dar mama 
râmi ne mamă pentru 
virstă... Și 
să audă de 
Aice că e... 
potoliși în

nu sînt de- 
ne-a 

nuanță de re

pe clnd con

orice 
nici nu rrtQ 

parașutism... 
de a jiuts un 
familie și s®De la Festival...

Echipa feminină de 
volei tineret a cîșligat 
„Cupa de cristal".

Această cupă de cristal
măiastră

A însemnat pentru noi toți 
indiciul, 

Că fiecare din echipa 
noastră 

Cu prisosință și-a făcut...
serviciul.

Ana 
primul 
100 in

★

Beșuan 
loc în 
plat.

a ocupat 
cursa de

Desigur, orișicine jnă
aprobă

100 metri plat este o
tprobă ; 

0 probă pentru lumea din 
tribună 

Că Ana e alergătoare bună
★

luptătorul Iosif Mo- 
cÂ s-a clasat pe primul 
loc la categoria 78 kg.

El a obținut ușor 
lîiruinți 
Intrueît, 
Sigur, a

neîntrerupte, 
ca luptător, 
știut să lupte.

★

Olimpia Cataramă 
primit medalia de 
gint la aruncarea dis
cului.

a
ar-

N-a ieșit învingătoare, 
Totuși a realizat
In concurs
Care nu-i

o aruncare
de.. .aruncat.

★

Borangic a 
Ia săritura

01 ga 
ținut 
lungime medalia; de 
gint.

ob- 
în 

ar-

Vreau aicea sâ-i dedic
Cel puțin o mică strofă, 
Fiindcă Olzu lioransic 
Are, ca atletă... stofă.

fratele meu 
turnător 

August**,  
află acum la â1

referă la 
Paul, muncitor 
la u zinele ,,23 
care se
treilea salt

— Și n-ați încercat îm
preună o aterizare 
punct fix în... inima 
mei ?

— Am încercat... 
camdată, cu însă am 
rizat tare departe 1

— Și de clnd această 
pasiune pentru parașutism?

— încă din copilărie, 
cînd făceam aeromodelism 
ca pionieră, la 
Aeromodelismul i-a 
mult mamei. Dar 
să mă opresc aici 
încercat atunci 
tă... aripă, cu 
geaba. El 
de acord 
mama !

— Alte
— Tind 

fel ca și tata, profesoară, 
dar nu de latină ca el. ci 
îmi place ruda ei 
dernă: italiana.

— Și cum râmîne 
parașutismul ?

-— Nu renunț de loc. Am 
s-o conving In cele 
urmă pe mama. O vai 
cu... încetul, dueînd-o 
turnul 
parcul 
vadă 
acest 
am ajuns în vîrful turnu
lui, de ce n-aș merge mai 
sus ?...

este
cu...

pe cealai 
tata. D*  
totdeauna 
ce svum

preocupări ? 
sâ ajung.

de parașutism 
,.23 August**.

cit este de frumos 
sport. Și dacă : tot

G. D.

TENIS

VIITOARELE GIMNASTE

2-a

Ediția 
mi-era

„Ud salut...
Sînt poftit
O somieră

pag- a

satisfacția supre- 
tenis. Am ajuns 
doUă ori în semi- 
acestui campionat 
neoficial al spor-

UN RECORD
Care a fost cea mai 

proeminentă figură a teni
sului mondial de-a lungul 
anilor ? La această între
bare a încercat să răspun
dă. nu de mult, un ziarist 
francez. Motive, poate mai 

de natură... afectivă, 
făcut să indice nu- 
lui Jean Borotra, cel 
a „colecționat" aproa-care

pe o duzină de titluri de 
campion al Franței în pe
rioada dinainte de război. 
Calitatea principală atri
buită lui Borotra — o lon
gevitate excepțională (la • 
peste 60 de ani, el par
ticipă încă la turneele in
ternaționale).

Este însă cariera lui Bo
rotra un record în materie? 
lată că nu. Sîntem în mă
sură să indicăm o perfor
manță superioară, chiar 

cu mult. Recordmanul la 
care ne referim este de 
fapt o recordmană... In
tr-adevăr, celebra jucătoare 
de tenis, poloneza Jadwiga 
Jedrezowska, are pînă a- 
cum la activ nu mai puțin 
de... 28 de titluri de cam
pioană a țării sale !

Am profitat de prilejul 
recentelor campionate inter
naționale de la București
— la care Jedrezowska a 
fost bineînțeles prezentă
— pentru a ne documenta 
în acest inteipsant subiect, 
chiar

Inutil. 7—5 pentru mai 
norocoasa Dorothy Bound... 
M-am revanșat oarer u m, 
cucerind mai multe titluri 
la simplu și dublu, în alte 
mari turnee internaționale, 
ca la Roland Garros, de 
pildă.

— De cite ori ați Jucat 
la Wimbledon ?

— Mi-e frică să nu gre
șesc cifra... Aproape cit 
Borotra I Sîntem cei mai 
vechi „wimbledoniști**  în 
activitate. Am debutat a- 
colo în 1930

SFATUL UNUI PIANIST
Supliment la

Am o nepoată. Cîntă la
Locuieștepian. E elevă, 

în provincie.
Mi-a trimis o 

„Am nevoie de 
de Haydn. La noi mi 
găsește. în mi bemol major. 
E sonata aceea pe care a 
cîntat-o într-o scară Birhler 
la radio și tu ai crezut 
că e de Beethoven**.

în fine... Am fost la 
„Muzica", am umblat prin 
anticării. Nimic. Nici o 
sonată de Haydn cu 
bemoli la cheie.

Ce fac ? La școala 
muzică nu e nimeni, 
cântă.

Cineva îmi dă o soluție: 
„Du-te la Cornelin Gheor
ghiu, pianistul. E foarte 
amabil. Spune-i 
eu. Dacă o 
sigur**.

Sfi

se ri soare, 
o sonată' 

se

că-l
are, ți-o

de 
\a-

rog 
dă

0 stradă
Pe lingă

încerc. 
ciudat.
Nu știam precis

a fost 
o fe- 

zburau 
Aici e.

ca soi.
M-a 
din

Dar
atras
care

cu
11

ntb
nume
Iunie, 
mărul 
simplu, 
reastră
pescăruși sonori. 
Sigur.

Stau în fața ușii. Nu 
prea îmi vine să sun. Cor- 

nelîu Gheorghiu cînlă Barb. 
Un țîrîit de sonerie peste 
un acord de Bacii. Ar fi 
un sacrilegiu.

sportivi nu acordă atenție învățăturii.

■

C € >'4W€/m

D. POPA

— De ce o fi așa de supărat azi ?
— A căzut la... paralele 1

Drsen de II oria Ștefănescu

Pauză. Sun. 
îndrăznesc...** 
sus. Un pian, 
învelită cu note muzicale.
0 ceașcă în care a fost 
cafea... Capăt sonata. îi 
explic. Nu am senzația că 
deranjez. încerc să obțin 
ceva staturi. „Știți, 
can fă elevii lucrează .■ 
suri. Cam ce ar trebui 
facă ? Cum ? Poate 

ați putea...**.

in va- 
sin- 

i să 
că

f/c sport sub cerul
Elevele școlii de 8

Comeliu Gheorghiu 
stă pe gînduri. Răspunde 

vacanță, cel 
lucru pentru 
înotul. Mai 
mic pianist.

nu

irăspicat : „în 
mai important 
un copil este 
ales pentru un
Asta e tot ce-ți pot spune**.

Drept care am scris su
plimentul de față.

1OAN CIJIRILĂ

liber...
ani din comuna Butucârie 
— Telejna, raionul Vaslui, 
au îndrăgit gimnastica. 
Pasiunea le-a fost trans
misă de profesorul lor. Ti ti 
Gheorghiu, al cărui nume 
cititorii noștri îl intîlnesc 
în paginile ziarului sem- 
nînd versuri și materiale 
umoristice.

Micuțele eleve se cațără 
ca niște veverițe pe . apa
ratele porticului amenajat 
in curtea școlii și nn-și ter
mină vesela lecție decît 
sub... presiunea razelor lot

mai fierbinți ale soarelui 
de rară.

Alături, un reușit șpagat 
la inele, ilustrează talentul, 
pregătirea și cunoștințele 
unei reprezentante a micii 
promoții vasluiene de gim
naste.

La.~ sursă.
Carex este cel mai 

succes înregistrat 
acum de dv. ? între- 
pentru început.
Cel mai mare... a fost 

, din păcate, — ne 
răspunde Jedrezowska. în 
momentul cînd ajunsesem 
la apogeul forței mele de 
joc, cînd toată lumea mă 
considera viitoare învin
gătoare la Wimbledon, a 
intervenit odiosul război 
nazist și m-a împiedicat să 
cuceresc 
mă în 
însă de 
finalele 
mondial 
tulul alb, și o dală *n  fi
nală. Da, a fost o finală 
mult comentată. 
1937... Adversară 
jucătoarea americană Do
rothy Bound. Am avut în 
setul decisiv 4—2 și
30—15. Titlul mi se părea 
aproape. Iată însă că la o 
lovitură dificilă am făcut 
o mișcare greșită și... în
tindere musculară. Am con- 

* tinuat cu disperare jocul

—: Dar în campionatele 
Poloniei ?...

— Din 1929, nici o ab
sență, socotind bineînțeles 
pauza războiului. Și în 
acest an dețin titlul de 
campioană în toate cele 
trei probe. Precizez, am 
fost în toți anii, fură ex
cepție, clasificată pe locul 
I în țara mea. Dar într un 
singur an — 1951 — 
n-am fost campioană la 
proba de simplu. M-a în
trecut Suzy Bickouna...

— Și, spuneți-ne vă rog, 
nu se întrevede pe curînd 
o nouă... Jedrezowska ?

— Mai multe chiar...
Am impresia că jucătoare 
de mare talent sînt chiar 
la mine în școala de tenis 
pe care o conduc de citi va 
ani la Kattowice. Multe 
tinere arată o sîrguintă 
deosebită în însușirea atît 
de dificilei tehnici a teni
sului. Și, nu vă îndoiți, în 
cel mai scurt timo tă 
trimit la campionatele In
ternaționale. hi
dv. București, cel 
două noi Jad ici ga 
zouska...

Sîntem convinși că
campioană își va ține pro
misiunea.

fru moșul 
puțin 

Jedre-

marea

V. RADU

PDSTR MflGRZm*
N. VOGEL. BUCU- 
— 1) De unde pro- 
termenul sportiv 

Acest cuvînt atît 
folosit în limbajul 
— mai ales cînd

Un inedit muzeu sahistic
Pensionarul V. Dombrov. 

ski. din Leningrad, deține 
o impresionantă colecție 
șahistă, un veritabil mu
zeu. în mai multe vitrine 
stau martorii tăcuți ai 
istorici milenare a aces’ui 
joc. Se găsesc aici cărți 
in. neruîuiăratc limbi, gra
vuri. fotografii, afișe, tim
bre, tot ceea ce are o cit 
de mică contingență cu șa
hul. 0 valoare unică repre
zintă, de pildă, tabloul 
unui pictor spaniol necu
noscut „Cardinalul ioxră 
șah" Pînza datează din se
colul al X\ 11-lea

Dar baza colecției o 
constituie, desigur, ‘“șahurî- 
le. V. Dombrovski a adu
nat piese din întreaga 
lume, făcute din porțelan, 
faianță, ceramică, lemn, 
piatră, metal, mase plas
tice și alte materiale. Exis
tă aici .șahul cu care a 
jucat Petru cel Mare în 
timp ce se afla în Olanda, 
și pe care l-a dăruit ap;»i 
cneazului Menșikov. De a- 
semenea, jocul de șah în 
patru, în fața căruia se 
spune că ar fi petrecut 
multe ceasuri Ecaterina
IJ a. Dar iată niște milita

8

<
(

s

cule piese fosforescente. 
Ce să însemne ele ? Cu 
astfel de șahuri au jucat 
apărătorii Leningradului în 
zilele blocadei fasciste. 
Uimește varietatea tablelor 
de șah aflate în colecție. 
V. Dombrovski deține table 
rotunde. o tablă de bronz 
din Abisinia (secolul ai 
XVIII-Jea). o tablă chine
zească din fildeș etc.

Prin pasiunea și stăruin
ța acestui iubitor al șahu
lui. colecția sa se îmbogă
țește necontenit.

I. si 
REȘTL 
vine . 
,.gol” ? 
de des 
sportiv 
înaintașii dovedesc că știu 
să tragă la... gol ! — pro
vine de la englezescul 
„goal“, care înseamnă 
„țintă-. 2) Alb : R hl. Ne
gru : R fî, T fă. In aceas
tă situație, negrul fiind la 
mutare, joacă T h5+. La 
această mutare albul are 
dreptul să joace R g8 sau 
H gî .....................
este 
cinate 
de regele advers, 
poate face 
adevărat 
seringă 
Iui.

joacă din nou la Petrolul, 
li puteți scrie pe adresa : 
clubul sportiv Petrolul 
Ploiești. Ringurile dv. îl 
vor bucura «i desigur că 
veți primi răspuns. O dată 
poate să fie și el... Ion 
Postașu !

i

Nici gînd : albul 
mat. c im purii e înve- 

fiind „controlate” 
Tot ce 

dacă e un 
sportiv — este să 
mina adversaru-

TEODOR, COMU-
Fotba-

Marcel este 
din Ploiești și a 
în mai 29 de ani. 

intii „acasă*,  la 
, de unde a tre- 
C.C.A. si apoi Ia

SASA 
NA GHIMEAV. 
tistul Marin 
originar 
împlinit 
A jucat 
Petrolul, 
cut la l 
U.T.A. Din noiembrie 1958

IOAN ȘERBAN, BAIA 
MARE și EMILIA KOL
LER, SUCEAVA. — Lovi
tura de Ia poartă este o 
lovitură liberă ’ " ’

din care nu se 
scrie direct nici 
adversă și nici 
proprie, bacă la executa
rea unei lovituri de la 
poartă, după ce balonul 
a depășit careul de 16 me
tri — deci cînd el este 
considerat în joc — vân
tul aduce mingea înapoi 
peste linia de fund late
ral sau in... gol, se va a- 
corda corner. Aceeași de
cizie intervine la execu
tarea unei lovituri de Ia 
poartă, dacă mingea afla
tă în joc s-a lovit de ar
bitru și a ricoșat în poar
tă. Acesta este răspunsul 
exact la întrebarea pe care 
ne-ați pus-o. Ce se întâm
pla însă dacă Ia executa
rea unei lovituri de Ia 
poartă, balonul, șutat cu 
putere și dus și de vînt, 
se oprește in... plasa ad
versă ? nimic grav: e aut 
de poartă.

indirectă, 
poate in- 
in poarta 
în cea...

GH. M ANOLES CU. PLO
IEȘTI. — In materie de 
golgheteri nu se întocmesc 
clasamente oficiale, para
fate de federație. Acest 
clasament este dat mai 
mult cu titlul de curiozi
tate. El nu trebuie luat ca 
un criteriu absolut în sta
bilirea eficacității unui 
înaintaș sau a valorii lui. 
Fără îndoială, într-o mă
sură clasamentul golghe
terilor ne ajută să tragem 
concluzii juste în legătură 
cu randamentul dat de 
unii înaintași, dar să nu 
uităm că, de multe ori, 
golul este mai mult ope
ra celui care l-a pregătit, 
decît a aceluia care l-a 
înscris. Fotbalul este doar, 
prin excelență, un joc co
lectiv.

GHEORGHE VOWEA*  
SINAIA. — Rezultatul me
ciului Petrolul — Steav i 
din turul campion? tuiui 
1361—1962 disputat Ia Bucu
rești ? 6 2 pentru Petrolul*  
La Ploiești, au cîstigat însă 
fotbaliștii de Ja Steaua, cu 
3-2. Sperăm că n-o să vă 
supărați pe noi fiindcă 
v-ara. adus aminte și de 
rezultatul partidei din re
tur !

<
i

!

De la Spartachiada de vară a tineretului
Echipa feminină de 

handbal „Bumbacul" a 
eîștigat finala Sparta- 
chiadei pe Capitală.

Fetele la lucru fac
Fire bune din bumbac,
Dar — afirmă antrenorii
Pot să țeasă și... victorii !

volei- 
.Biscuî- 

sînt campioane ale

Asemeni lor, 
batistele de la . 
tul’ 
Capitalei.

După cum se prezentară, 
Parcă-ți dă inima brînci 
Să le-o spui: la „Discuitul**  
E-o echipă... s-o mănînci !

I. CIIIVU

CONSTANTIN BfRLA- 
DESCU, REȘIȚA. — An
trenorul de box Petre Pop, 
care activează în orașul 
dv., a fost un pugilist va
loros în urmă cu 16—17 
ani. El a deținut, de alt
fel, titlul de campion al 
Romîniei la categoria grea. 
Fără îndoială, face treabă 
și ca antrenor și l-am a- 
plauda fără reserve dacă 
s-ar menține tot timpul în 
acest rol și nu ar recurge 
uneori la metode nepeda- 
gogice cu elevii săi, care 
îi cred pe ewvînt că a fost 
un bun boxer. Nu trebuie 
să ie-o și... dovedească!

IO AN MAZILU, BUHUȘX. 
1) Valeria Călinoiu, fostul 
half a! lui Dinamo Bucu
rești (și a’... Petrolului, în 
primii an! de activitate în 
categoria A) este antrenor 
la C.S.O. Craiova. Căli
noiu a jucat de 21 ori în 
echipa naționa’ă. 2) C.S.A. 
Cîmpulvng s-a clasat pe 
locul III, după C.C.A. si 
D’namo București, în cam
pionatul categoriei A Ia 
fotbal din anul 1952, Din
tre fotbaliștii care au fă
cut parte din lotul aces
tei echipe amintim pe : 
Birtașu, Gnisie, Caricaș, 
Alexandrescu etc.

ION POSTAȘU



Bilanțul atletismului european 
cu o lună înaintea campionatelor

Intîlnirea echipelor de atletisn 
ale R. P. Romîne și R. P. Bulgari

Peste o lună vor începe la Belgrad întrecerile din cadrul celei de a 
yil-a ediții a Campionatelor europene de atletism.

Cu o lună înaintea primului start al campionatelor vă prezentăm bi- 
i lanțul european al anului 1962. In clasamentele diferitelor probe am luat 

în evidență numai rezultatele a cite doi a-tleți și trei atlete din fiecare 
țară adică atiția ciți au dreptul să concureze la Belgrad.

Este de la sine înțeles că în săptăminile care ne mai despart de data 
europenelor, atleții se vor pregăti ți mai bine, vor participa la numeroase 
concursuri de verificare și, fără îndoială, bilanțul de astăzi va suferi se
rioase modificări.

BĂRBAȚI
100 METRI

1#,2 Alfred Zielinski (B.P.P.)
10.3 Amin Tuiakov (U.B.S.S.1
103 Mihail Bicivarov (R.P.B.)
104 Nikolai Politiko (U.R.S.S.)
104 Marian Foik (R.P.P.)
104 Peter Gamper (B-F.G.) 

’104 Sergio Ouolina (Italia)
104 Alfred Hebauf (R-F.G.)
103 Peter Radford (Anglia)
104 Clan de Piquemal (Franța)
103 Jocelyn Deîecour (Franța)

200 METRI
20,7 Alfred Zielinski (R-P.P.)
20,7 Ove Jonsson (Suedia)
20.7 Sergio Otto lina (Italia) 
2a,7 Marian Foik (R.P.P.) 
204 Peter La eng (Elveția)
204 Jocelyn Delecour (Franța)
204 Vilem Mandlik (R-S.C-)
204 .Amin Tuiakov (U-R-S.S.)
204 Robert Bright wel (.Anglia)
204 KUus Ukmska (R.F.G.)
204 Slava Prohorevski (U.R-S-S.)

400 METRI
45.4* * Robert Brightwel (.Anglia)

• Pentru a treia oară consecu 
echipa de tenis (tineret) a Fran 
a cîștigat competiția internațion; 
„Cupa Galea". în meciul final d 
putat la Vichy echipa franceză 
întrecut cu 3—2 echipa U.R.S.S. 
ultima partidă, Barclay (Franța) 
Metreveli (U.R.S.S.), victoria a 
venit jucătorului francez cu scot 
de 6—4; 6—2; 8—6.

• La Chicago,
tind pentru cupa „America' 
bal, echipa Dukla Praga a termin 
la egalitate: 1—1 cu formația br 
ziliană „F. C. ' _ . .
cehoslovaci au

28” urmat de Christia
28 h 07’ 57“ și Kapitono

28 h 13’ 06“.
2 și 7 septembrie va i 
~ P. Polonă, la Lod:

45.7 Peter Laeng (Elveția)
46.1 Hans Beske (RJ.G.)
44.1 Manfred Kinder (R.F.G.)
40.4 Baden ski (R.P.P J
464 Hansruedi Bruder (Elveția)
464 Boecardo (F ran ța)
44,7*  Adrian Metcalfe (Anglia)
00,7 Caaba Csutoras (R.P.U.)

OM METRI
1:074 Valentin Bulișev (U.R.S.S.) 
1:474*  Rene van Asten (Olanda) 
1:484 Joseph Lambrechts (Belgia) 
1:48.0 Abram KrivșeÎH (U.R.S.S.) 
1:403 Michel Jaxy (Franța) 
1:404 Herbert Missaia (R.F.G.) 
1:4*4  Peter Parsch (R.P.U.) 
1:48,7 Francois Chatelet (Franța) 
1:484*  McClane (Irlanda)

1.500 METRI
3^94 Michel Jazy (Franța) 
3:404 Vitold Baran (R.P.P.)
3:414 Ivan Bilițki (L.R.S.S.) 
3:414 Hans Eyerkaufer (R.F.G.) 
3:024 Haroid Nerportb (R.F.G.)
3:43,0 .Alfredo Rizzo (Italia)
3:43,4 Michel Bernard (Franța) 
3:434 Bella Szekeres (R-P.U.)

5400 METRI
13:483 Hans Grodotzki (R.D.G.)
1340.4 Heinz Buhl (R-D.G.)
13424 Kazimierz Zimny (R.P.P.)
1341.4 Simo Saloranta (Finlanda) 
13:534 Gaston Roelants (Belgia) 
13:54,4 Michel Bernard (Franța) 
13:354 Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
13:594 Janos Pinter (R-P.U.) 
14:00,4 Miklos Szabo (R.P.U.)
14:914 Iuri Nikitin (U.R.S.S.)

10.000 METRI
28:49,4 Hans Grodotzki (R.D.G.) 
29:01,4 Bruce Tulloh (Anglia) 
29:11,4 Robert Begey (Franța) 
29:15.8 Peter Kubitski (R.F.G.) 
29:17,7 Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
29:23,0 Nikolai Sergheev (U.R.S.S.) 
29:284 Janos Pinter (R.P.U.)

110 M GARDURI
13.7 Anatoli Mihailov (U.R.S.S.) 
14,0 Valentin Cistiakov (U.R.S.S.)
14.1 Nero Svara (Italia)
14,1 Giovanni Comachia (Italia)
14.1 Michel Chardel (Franța)
144 Jiri Cernosek (R.S.C.)
144 Henrich John (R.F.G.)
144 Marcel Duriez (Franța)
144 Tain (Anglia)
144 Klaus Nurseke (R.F.G.)

400 M GARDURI
50,3 Salvatore Moralo (Italia)
50.7 Gheorghi Covicealov (U.R.S.S.) 
504 Vasili Anisimov (U.R.S.S.) 
504*  Jussi Rintamăki (Finlanda)
514 Helmut Janz (R.F.G.)
51.1 Roberto Frinolli (Italia) 
514 Djani Ko vaci (Iugoslavia)

Campionatul de planorism 
al R. P. R.

( lașul găzduiește in aceste zile pe 
cei mai buni piloți planoriști din 
țgra noastră și pe oaspeții din R. S. 
CehoUcYacă, R. P. Polonă și R. P.

1 Ungară.
< De la începutul săptămînii spor
tivii au început întrecerea în pro
bele campionatului repubFcan pe 
anul 1962. Condițiile meteorologice 
au fost favorabile contribuind la 
realizarea unor punctaje bune. Tra- 

.seele alese pentru toate probele do
vedesc preocuparea federației de a 

.asigura o valoare cit mai ridicată 
concursului. In cele două probe des
fășurate pînă acum s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice: Tri
unghi 100 km (Iași-Vlădeni-Lungani- 
Iași) 1. Nicolae Mihaițâ (Aeroclubul 
central) 1.000 p.; 2. Paul Mânu 
(Aeroclubul Suceava) 978,45 p.; 3. 
Valentina Delaport (Aeroclubul cen
tral) 977,41 p. (nou record R.P.R. 
feminin). Triunghi 200 km (Iași-Tru- 
șești-Pașcani-Iași) 1-3 Mihai Bîndea 
(Aeroclubul central). Cornel Thuri 
(R.P.U.), Gustav Vrîbatzki (R.S.C.) 
1.000 p. (punctajul este făcut pen
tru zbor pe cap compas).

PETRE CODREA coresp-reg.

51,8 Jorg Neumann (R.F.G.)
514 Helmut Haid (Austria)

3.000 M OBSTACOLE
8:324 Nikolai Sokolov (U.R.S.S.) 
8:35,4 Herman Buhl (R.D.G.)
8:354 Vladimir Evdokimov (U.R.S.S.)
838,0 Zdzyslaw Krzyszkowiak (R.P.P.) 
8:39,0 Slavko Span (Iugoslavia)
849,4 Eske Siren (Finl.)
8:33,6 Rainer Dorn er (R.D.G.)
8:394 Miklos Fazekas (R-P.U.)
8:404 Gaston Roelants (Belgia) 
8:434 Atila Simon (R.P.U.)

SĂRITURĂ LN ÎNĂLȚIME
246 Valeri Brumei (U.R.S.S.)
2,15 Robert Savlakadze (U.R.S.S.)
2.13 Gord Durhrkop (R.D.G.)
2,12 Stig Pettersson (Suedia)
2.10 Edward Czemik (R.P.P.) 
2495 Rune Albertsson (Suedia) 
2,09 Peter Sobota (R.P.P.) 
2,00 Henryk Helen (Fin.)
2,87 Werner Pfeil (R.F.G.)

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ
444 Pen ri Nikula (Fini.)
4,72 Manfred Preussger (R.D.G.)
4.70 Risto Ankio (Finl.)
4,55 Peter Laufer (R.D.G.)
4,63 Ghenadi Blizențov (U.R.S.S.)
440 Igor Petrenko (U.R.S.S.)
447 Maurice Houvion (Franța)
446 Janusz Gronowski (R.P.P.)

SĂRITURĂ IN LUNGIME
841 Igor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.)
743 Leonid Barkovski (U.R.S.S.)
7,75 Aii Bracki (Franța)
7,74 Manfred Steinbach (R.F.G.)
7.70 Jorma Valkama (Finl.)
7,69 Klein (R.F.G.)
7,67 Henrik Kalocsai (R.P.U.)
7,66 Aarre Asia La (Finl.)
744 Jaskolski (R.P.P.)
742 Pedro Almeida (Portugal.)
742 Waldemar Gawron (R.P.P.)

TRIPLU SALT
16,65 Vladimir Gereeaev (U.R.S.S.)
16,50 Ryszard Malcherezyk (R.P.P.)
16,49 Josef Schmidt (R.P.P.)
16.48 Oleg Fedoseev (U.R.S.S.)
15,96 Erik Battista (Franța) 
1542 SORIN IOAN (R. P. ROMINA)
15.90 Kari Rahkamo (Finl.)
15.58 Gunther Berg (R.D.G.)

ARUNCAREA GREUTAȚH
19.58 Arthur Rowe (Anglia)
19.16 Zsigmond Nagy (R.P.U.)
19,11 Vilmos Varju (R-P.U.) 
1143 Viktor Lipșnis (U.R.S.S.)
18.44 Alfred Sosgomik (R.P.P.)
18.40 Boris Gbeorghiev (U.R.S.S.) 
1847 Jiri Skobla (R.S.C.)
18,20 Dieter Urbach (R.F.G.)
18.13 Silvano Moconi (Italia)
18.10 WTadislaw Komar (R.P.P.)

ARUNCAREA DISCULUI
61.64 Vladimir Trusenev (U.R.S.S.)
59,52 Edmund Piatkowski (R.P.P.)
59.47 Kim Buhanțev (U.R.S.S.) 
58,05 Kees Koch (Olanda)
57.16 Lothar Milde (R.D.G.)
55,73 Carol Lindroos (Finl.)
55.68 Ladislav Petrovici (R.S.C.)
55.49 Ferenc Klics (R.P.U.)
55.40 Haugen (Norvegia)
55.17 Istvan Szeeseny (R.P.U.)

ARUNCAREA SULIȚEI
83.65 Carlo Lievore (Italia)
83.45 Ianis Lusis (U.R.S.S.)
79,82 Horst Bade (R.D.G.)
79.68 Pauli Nevala (Finl.)
79,32 Hermann Salomon (R.F.G.)
78,60 Viktor Țibulenko (U.R.S.S.)
78.47 Gergeiy Kulcsar (R.P.U.)
78,36 WTadislaw Nikiciuk (R.P.P.)

ARUNCAREA CIOCANULUI
68.90 Iuri Bakarinov (U.R.S.S.)
68,34 Gyula Zsivotski (R.P.U.)
68.17 Alexei Baltovski (U.R.S.S.)
67.14 Henryk Thun (Austria)
65,26 Manfred Lesch (R.D.G.)
65,25 Niwinski (R.P.P.)
64,85 Martin Lotz (R.F.G.)
64,85 Tadeus Rut (R.P.P.)

FEMEI
100 METRI

114 Maria Itkina (U.R.S.S.)
114 Jutta Heine (R.F.G.)
114 Tereza Ciepla (R.P.P.)
11,6 Elzbieta Szyroka (R.P.P.)
11,6 Galina Popova (U.R.S.S.)
114 Hannelore Raepke (R.D.G.)

Doi sportivi — două destine
A bălul la porțile birourilor și între

prinderilor neuyorkeze. A stat la coadă 
in fața oficiilor de plasare din strada 
Rotery. S-a rugat, a implorat, a apelat 
la bun ăioința patronilor. Peste tot a 
primit același răspuns: „Nu avem de 
lucru. Nu facem angajări*.  Omul acesta 
a împlinit nu de mult 38 de ani. Are 
o soție și patru copii de hrănit. Nu este 
un necunoscut, ca majoritatea celor 
peste patru milioane de șomeri totali 
înregistrați în ,,cea mai bogată țară 
capitalistă din lumeu.. Dimpotrivă ! Nu
mele lui a făcut deseori înconjurul lu
mii, Datorită lui, steagul S.U.A. a fost 
ridicat uneori pe catargul cel mai înalt. 
Și totuși acum, recordmanul lumii la 
haltere și cî.știgătorul medaliei de bronz 
la Jocurile Olimpice de la Roma, Nor
bert Shemansky, este refuzat peste tot 
atunci cînd își oferă miinile pentru a 
munci și nu știe ce va mînca împreună 
cu copiii lui în ziua următoare. O po
veste tristă dar în același timp atît de 
obișnuită pentru această țară...

Impărțășindu-și amărăciunea unui co

11.6 Barbara Sobotta (R.P.P.)
11.7 Ludmila Motina (U.R.S.S.)
11.7 Jeke Bijleveld (Olanda)

200 METRI
23,7*  Hyman (Anglia)
23.8 Maria Itkina (U.R.S.S.)
23,8 Barbara Sobotta (R.P.P.)
23.8 Jutta Heine (R.F.G.)
23.9 Klenine (U.R.S.S.)
24,0 Hannelore Raepke (R.D.G.)
24,0 Karin Balzer (R.D.G.)
24.2 Halina Gorecka (R.P.P.)
24.3 Donata Govoni (Italia)
24,3 Galina Popova (U.R.S.S.)

400 METRI
54,7*  Sorrel (Angiia)
54,9*  Jey Grievesen (Anglia)
55,0*  Maeve Kyle (Anglia)
55,2 G. Soosbeek (Olanda)
55.2 T. van Zwaard (Olanda)
55.7 Ecaterina Parliuk (U.R.S.S.)
55.8 Barbara Reinnagel (R.D.G.)
56,0 Janina Haase (R.P.P.)
56,0 Antonia Muncacsi (R.P.U.)
56.2 Zinaida Matistovici (U.R.S.S.)

800 METRI
2:06,0 Gerda Kraan (Olanda)
2:06,3 Ludmila Lisenko (U.R.S.S.) 
2:07,2*  Joy Jordan (Anglia)
2:07,4*  Krystyna Nowakowska (R.P.P.) 
2:07,4 Kaufmann (R.D.G.)
2:07,8 Ecaterina Parliuk (U.R.S.S.)
2:07,9 Olga Kazi (R.P.U.)
2:08,0 van Eyck-Voss (Olanda)
2:08,3 ELISABETA TEODOROF (R.P.R.)
2:08,4 Zinaida Matistovici (U.R.S.S.)

80 M GARDURI
10,6 Erika Fischer (R.F.G.)
10,6 Irina Press (U.R.S.S.)
10.6 Karin Balzer (R.D.G.)
10.7 Rimma Koșeleva (U.R.S.S.)
10,7 Betty Moore (Anglia)
10,7 Galina Bistrova (U.R.S.S.)
10.7 Tereza Ciepla (R.P.P.)
10.8 Halina Krzyzanska (R.P.P.)
10,8 Ingrid Schlund (R.F.G.)
10,8 Maria Piatkowska (R.P.P.)

SĂRITURĂ IN LUNGIME
6,53 Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.)
6,35 Helga Hoffmann (R.F.G.)
6,31 Hildrun Claus (R.D.G.)
6,29 Joke Bijleveld (Olanda)
6,29 Elzbieta Krzesinska (R.P.P.)
6,26 Ingrid Becker (R.F.G.)
6,21 Vera Krepkina (U.R.S.S.)
6,19 Tatiana Taliseva (U.R.S.S.)
6,16 Deiana Iorgova (R.P.B.)

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME
1,87 IOLANDA BALAȘ (R.P.R.)
1,74 Galina Kostenko (U.R.S.S.)
1,74 Taisia Cencik (U.R.S.S.)
1,73 Olga Gere (Iugoslavia)
1,72 Frances Slaap (Anglia)
1,70 Galina Evsiukova (U.R.S.S.)
1,70 Petronella Zwier (Olanda)
1.68 Doris Walther (R.D.G.)
1,67 Ingrid Becker (R.F.G.)

ARUNCAREA GREUTAȚH
18,55 Tamara Press (U.R.S.S.)
17,47 Renate Garisch (R.D.G.)
16.78 Galina Zibina (U.R.S.S.)
1647 Johanna Luttge (RJJ.G.)
1645 Maria Kuznețova (U.B.S.S.)
16,G8 Wielfriede Hoffmann (R.D.G.)
1545 ANA SALAGE.4N (R.P.R.)
15.68 Judit Bognar (R.P.U.)

ARUNCAREA DISCULUI
58.12 Tamara Press (U.R.S.S.)
56,39 Doris Muller (R.D.G.)
55,53 Jolan Kontsek (R.P.U.)
53.79 Jirina Nemcova (R.S.C.)
53,18 LIA MANOLIU (R.P.R.)
53,18 Lotz (R.D.G.)
52,86 Antonia Zolotuhina (U.R.S.S.)
52.69 Kriemhield Hausmann (R.F.G.)
52,01 Helena Dmowska (R.P.P.)
51,96 Albina Elkina (U.R.S.S.)

ARUNCAREA SULIȚEI
58.33 Elvira Ozolina (U.R.S.S.)
56.33 Virve Pildsam (U.R.S.S.)
55,30 MARIA DIACONESCU (R.P.R.)
55,04 Alexandra Prasolova (U.R.S.S.)
54,65 Annelise Gerhards (R.F.G.)
52,81 Maria Antal (R.P.U.)

♦) = rezultat obținut prin scăderea de 
zecimi; alergarea a avut loc pe yarzi.

PESTE 150 DE SPORTIVE 
LA „EUROPENELE" DE

Cea de-a noua ediție a Campionate
lor europene feminine de canotaj aca
demic se va desfășura între 17 și 19 au
gust, pe apele lacului Griinau din apro
pierea Berlinului.

La competiție și-au anunțat partici
parea canotoare din 11 țări.

După înscrierile depuse reiese că se 
vor prezenta la startul celor cinci probe 
prevăzute în program (scliif simplu, 

respondent al ziarului „New York Ti- 
mesK, Shemansky a declarat recent: 
„Am încercat să caut de lucru, dar a- 
cum este foarte greu de găsit... In afară 
de asta patronii se tem că... voi consa
cra prea mult timp pentru sport*.  
Iată deci cum, de teamă ca nu cumva

unul din cei opt halterofili ai lumii care 
au reușit să ridice la triatlon peste 500 
kg să se antreneze în continuare ceea 
ce, doamne ferește, i-ar putea scade 
,.randamentulu în muncă, el este lăsat 
să moară de foame...

In ciuda tuturor acestor greutăți 
sportivul american continuă însă să se 
simtă strîns legat de disciplina pe care 
a îndrăgit-o atît de mult și, după cum 
a declarat ziarului ,,New York Timesu

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală se va desfășura astăzi și mîi
ne meciul internațional de atletism 
dintre echipele reprezentative, mas
culine și feminine, ale R. P. Romîne 
și R. P. Bulgaria.

In vederea acestei întîlniri atleții 
noștri au făcut pregătiri serioase și, 
după cum spunea și antrenorul fe
deral Gh. Zîmbreșteanu, se așteaptă 
din partea lor rezultate de o valoare 
cit mai ridicată dat fiind faptul că 
acesta este ultimul concurs mare 
înaintea campionatelor europene din 
septembrie, de la Belgrad.

Concursul se desfășoară în noctur

înaintea „europenelor11 de natați
După cum s-a mai anunțat, între 

19 și 26 august vor avea loc în 
R. D. Germană, la Leipzig, campio
natele europene de natație, sărituri 
de la trambulină și polo pe apă.

în vederea acestei mari competiții 
înotătorii europeni se pregătesc cu 
intensitate.

In ultimele concursuri au fost în
registrate o serie de performanțe 
de valoare. La Harkov, Ivan Karen- 
tikov (U.R.S.S.) a corectat recordul 
Europei în proba de 200 m bras, ob
ținând 2:32,8. In concursul de la Am
sterdam cunoscuta înotătoare olan
deză Ria Van Velsen a stabilit un

Înotătorii sovietici sînt gata de start.
MOSCOVA 10 (Agcrprcs).
In vederea campionatelor europene 

de nata(ie, sărituri de la trambulină 
și polo pe apă care vor începe peste o 
săptămînă la Leipzig, federația unională 
de specialitate a alcătuit lotul repre
zentativ al U.R.S.S. In proba de 100 
m liber primul selecționat a fost Victor 

| Konoplev care, recent, a fost creditat cu 
56”610. El a realizat un rezultat bun 
și în proba de 400 m liber cu 4’35 3 T0.

‘ 200 m bras au fost selecționați han
! Karetnikov, care zilele trecute a parcurs i 
■ 200 m bras în 2'32 ’8/10 și Prokopenko. | 
I In proba de 200 m spate vor evolua | 

lyconid Barbier și A iktor Mazanov. Bar
bier de|ine recordul unional cu o per
formanță de 2T6 5,10. In probele femi
nine vor participa printre altele Marina 
Luskovskaia, Natalia Ustinova (100 m 
liber), Irina Petuhova, Galeria Egorova 
(100 m bras). Zinaida Belovețkaia (100 
m fluture), Larisa Viktorova (100 m 
spate). Înotătorii sovietici vor evolua 
de asemenea. în probele de sărituri de 
la trambulină și competiția de polo pe 
apă.

In legătură cu turneul european de 
polo pe apă antrenorul Vitali Usakov a

DIN 11 ȚĂRI PARTICIPĂ 
CANOTAJ ACADEMIC

dublu, 4-|-l vîsle, 4—1 rame și 8+1) 
un număr de peste 150 sportive. Țările 
care și-au anunțat participarea sînt : 
U.R.S.S., Anglia, Austria, Belgia, Fran
ța, Olanda, Ungaria, Romînia, Polonia, 
Cehoslovacia și ÎL D. Germană, gazda 
întrecerilor. Dintre acestea, U.R.S.S., 
R. D. Germană și R. P. Ungară vor par
ticipa la toate probele.

se pregătește pentru campionatele mon
diale de la Budapesta. Aici., potrivit 
spuselor sale, el intenționează să se în
treacă cu recordmanul sovietic Iuri Vla
sov, speri nd să-și îmbunătățească cel 
mai bun rezultat al lui, care este de 
504 kg.

Dar refugiul pe care l-a găsit în spor
tul halterelor nu-i poate împrăștia gîn- 
durile amare. In cadrul aceluiași 
interviu Shemansky a remarcat cu amă
răciune că în timp ce ,,colegul lui de 
haltere^ Iuri Vlasov se bucură de cel 
mai mare respect în Uniunea Sovietică și 
este chiar decorat cu Ordinul Lenin, 
lui „nu i se acordă nici o atenție în Sta
tele Unite, nici chiar atunci cînd este 
grav bolnav".

lntr-aileiăr povestea vieții celor doi 
halterofili, cunoscuți in lumea întreagă, 
reflectă cum nu se poale mai bine, uria
șa diferență dintre cele două sisteme 
sociale: socialismul cu dragostea și 
grija fa/ă de oameni și capitalismul cu 
șomajul, mizeria și nepăsarea față de 
om.

I. RETEGAN 

nă ; astăzi de la ora 19 sint 
mate probele : 100 m, 400 m, 1.500 
10.000 m, 110 rug, 3.000 m obit.f ; 
jină, triplu, greutate, suliță, tio 
jfproba se dispută pe stadio 
.Progresul), 4 x 100 m la barba 

100 m, 800 m, lungime, ir 
țime, disc, la femei ; mîine de 
ora 18 în program figurează : 200 
800 m, 5.000 m, 400 mg, 10 km m< 
lungime, înălțime, disc, 4 x 400 m 
bărbați; 200 m, 400 m, 80 mg, gr 
tate, suliță, 4 x 100 m la femei.

Punctajul se întocmește astf 
5 puncte locul I, 3 p-II ; 2 p-I 
1 p-IV ; la ștafete : 5 p-I ; 2 p-II.

nou record european în proba
100 m spate cu timpul de 1:10,2 ( 
chiul record era de 1:10,3 și apa 
nea aceleiași sportive). In cui 
campionatelor de natație ale Ita 
care s-au desfășurat la Roma. ( 
vanni Orlando a realizat două noi 
corduri ale țării sale. El a part 
200 m liber în 2:05,4 șjjytQO ru
in 4:31,1. Fritz Denr^^L: a 
nut in proba de 4><10tr^J mixt t 
pul de 5:11,2 (nou record i'.aiian). 
sfîrșit, la Stockholm inotătoarea s 
deză Christina Hagberg in virstă 
14 ani a corectat recordul țării 
proba de 100 m liber inregistr 
1,04.

declarat unui corespondent al agen 
TASS: „Cele mai puternice echipe 
turneului sînt formațiile R. P. Ungă 
Iugoslaviei și U.R.S.S., care vor lu 
pentru cucerirea titlului de campio: 
europeană. Echipa U.R.S.S. s-a pregl 
intens în vederea competiției de la Le 
zig. Din echipa sovietică fac parte 
noscuții jucători Gogoladze. Cikvana 
Grișin, Kartașev, Midlovski, Ptiskar 
Novikov, Markarov și alții".

într-un meci co 
i“ la fc

America”. Fotbaliș 
condus pînă în n 

nutul 82 prin punctul 
Dvorak. Brazilienii au egalat pr 
Candida. Duminică la New York 
va desfășura cel de-al doilea me 
dintre Dukla și F. C. America.

• Echipa franceză de fotbal <
limpique Nîmes și-a început turne 
în U.R.S.S. jucînd la Leningrad i 
echipa locală Zenit. Fotbaliștii s 
vietici au obținut victoria cu scor 
de 2—1 (1—0).

• Austriacul Frank Gerhard 
cîștigat cea de-a 9-a etapă a turul 
ciclist „St. Laurent" desfășurată î 
tre Huli și Montreal (200 km).
a fost cronometrat în 4 h 46’ 37” ' 
ind urmat la 30” de Kapitom 
(U.R.S.S.). Ftapa a 10-a a cori 
petiției care a purtat caravana c 
cllstă pînă la Cornwall (109 km 
a revenit alergătorului sovietic Sai< 
hujin cu timpul de 2h 50’ 46”.

In clasamentul general ind 
vidual conduce Petrov (U.R.S.S.) c 
28 h 06’ 
(Austria) 
(U.R.S.S.)
• Intre 

vea loc în R.
cea de-a 3-a ediție a competiției pi 
gilistice internaționale „Dinamovir 
da“. Anul acesta la competiție part 
cipă cei mai valoroși boxeri ai cit 
burilor sportive Ruda Hvezda Prag! 
Spartak Sofia. Dynamo Berlin, Dozs 
Budapesta, Dinamo București S 
Gwardia Varșovia. Prima ediție 
competiției disputată în 1959 la Bei 
lin a fost cîștigată de echipa Dynam 
(R.D.G.), iar cea de-a doua care 
avut loc anul trecut la București d 
echipa Dinâmo (R.P.R.).

marcat
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