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La masa rotundă : 
despre atletismul 

arădean
<

BACAU 17 (prin telefon de la 
misul nostru). Participanta la 
a de a XV-a ediție, jubiliară, 
„Cursei Scânteii" au străbătut 
iă acum mai mult de jumătate 
1 traseul acestei competiții.

kilometri nu se înregistrează ni
mic deosebit. De-abia la km 65 
de Ia plecare produce o fază 
mai interesantă : din pluton se 
desprind I. Cosuia și Gh. Bădără, 
mai mult din dorința de a-și dis
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„Europenele de ca
notaj și natație“ <
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Sportivii printre fruntași

tapa a Il-a. Galați — Bacău. Ion Cosma conduce grupul „ 
daților". care nu va mai fi prins de pluton pînă la sosire.

Foto : P. Romoșan

II-a. Galați — Bacău. Ion Cosma conduce grupul „eva-

satele și orașele pe unde a 
-ut, caravana cicliștilor a fost 
mpinată cu deosebit entuziasm 
inii și mii de cetățeni.

O EVADARE
DE APROAPE 120 KM

3ei 47 de alergători rămași
s;

în 
iă au avut de parcurs joi, din 
, o etapă lungă: Galați—Bacău 

km. De aceea ei au pornit 
Galați lăsmd impresia că vor 
se menajeze pentru a avea 
e să atace pe ultima parte a 
»et. Astfel, pe primii 50 de

pută între ei sprintul cu premii 
din Tecuci. Ei se distanțează însă 
sub privirile îngăduitoare ale plu
tonului, care a considerat ca pre
matură această evadare. Numai 

Baciu, W. Ziegler și debutan- 
în „Cursa Scînteii*,  Fr. Ghera, 
luat în serios acțiunea celor 

fugari și au pornit hotărîți 
urmărirea lor. După Tecuci,

C.
tul
au
doi
în
unde sprintul este cî șt if at de Gh. 
Bădără, cei doi fugari sînt prinși

TR. IOAN1ȚESCU
(C-ontinu&re in pag. a 6-a)

Ne mai despart cîteva zile de 
măreața sărbătoare a poporului 
nostru : aniversarea zilei de 23 
August. In toate întreprinderile 
și instituțiile din patria noastră,
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
depun efort uri sporite pentru a 
cinsti cum se cuvine Ziua Elibe
rării. Sportivii se dovedesc a fi 
fruntași nu numai pe terenurile de 
sport, ci și în muncă. Am avut 
ocazia să ne convingem de acest 
lucru cînd am vizitat două între
prinderi din Capitală.

La Fabrica de piele și încălță
minte „Dîmbovița" ne-a în timpi*  
nat tov. I. O’lcanu, secretarul 
asociației sportive. Ne-a condus 
prin secții și astfel am reușit să 
întîlnim la lucru multi cunoscuți 
de pe terenurile de sport. Pe 
Georgeta (ionstantmescu și Mar
gareta Mărcoi le-am aftsit în sec
ția rihtuke manuală. Prima prac
tici de mai mulți ani popicele.

lua locul de muncă ea și-a depă
șit în ultima vreme planul cui 
10%, iar calitativ dă o producție 
foarte bună. Magdalena Mărcoi, 
jucătoare de volei în echipa între
prinderii, îșt depășește planul 
lunar în medie cu 20%.

Pe comunistul Tănase Sprîn- 
ceanu l-am mtdnit în secția stan
ță. Brigada din care face parte 
a realizat o economie de talpă 
în valoare de aproape 10.000 lei. 
\ irtor Miri-leanu și Gheorglie 
Pană îndrăgesc mult orient a rea 
turistică. Iji un recent concurs 
desfășurat fa Pinul Rece ci s-au 
clasat pe locul I. Cuvinte de lau
dă am aurit și despre ma rochi - 
nerui Paul Vesa și magazinerul 
Tiberiu Dumitru. Ei sînt nelip
siți de Ia toate excursiile pe care 
le organizează întreprinderea.

NICOLAE TOKACEK 
cores țxxKient 

(Canfiimare în P*g.  a 3-a)

Magdalena Mănooi, o munci- 
harnică, o pasionați 

sportivă
toare

Primele meciuri, 
primii atbitri

iași : C.S.M.S. — Dinamo 
București, arb. Ad, Macovei 
(Bacău)

ORADEA : Crișana — Steaua 
București, arb. Sotlr Petre 
(Medias)

CONSTANȚA : Farul —,
U.T.A., arb. N, Chclemea; 
(București) i

CLUJ : Știința — Știința Tl-i 
mișoara, arb. R. Pop (Oradea)

BUCUREȘTI (STADIONUL 
„23 AUGUST-):

Ora 15.45 : Rapid — St.
roșu Brașov, arb. Sta vru Ni-' 
calau (Constanța)

Ora 17.3# : Progresul — Pe-' 
tri*ul  Ploiești, arb. c. Geană 
(Brașov)

BUCUREȘTI (STADIONUL 
REPUBLICII) :

Ora 30.45 : Viitorul — Mine
rul Lupeni, arb. O. Turcita 
(Galați). In deschidere, la ora 
18.45: Viitorul — Minerul Lu
peni (tineret).

1

S au Încheiat campionatele rcpuhlicanc ac tir

aleristul Ștefan Popovici (Dinamo Obor) a stabilit
ÎNTRECERI MOTOCICLETE 

DE VITEZĂ PE CIRCUIT

un excepțional record — 200 din 200!

Pentru un campionat
de fotbal de calitate

1962 ora 15. 
de la poligo- 

acolo unde cele 
din seîndură 
talere... turn 
și trăgătorii 
de neuitat, 

trag ultimele focuri la pro- 
de skeet 200. Ștefan Po- 

ici, care în prima zi a con
ului nu a „scăpat- nici -un 
r, mai 
ă focuri. Rezultatul de pî- 
atunci, 198, este de valoare 
idială, dar mai are de tras 
,,dubleu“ (din cele două 

iuri se lansează simultan 
ă talere). Emoția a cuprins 
cei prezenți. Taleristul Ște-

Popovici, cu un evident 
comandă să i se arunce 

:rele — foooe ! O scurtă 
ritura a mașinilor care lan- 
:ă este semnalul că dea- 
ra trăgătorului „zboară" 

două talere. Sub ploaia 
alice talerble se sparg în 
de bucăți. Cei din jur îl 

■njoară pe Ștefan Popovici. 
ngeri de mină. îmbrățișări, 
citări. Mai sint trăgători 
: așteaptă zborul talerelor, 
cursul s-a întrerupt. Este

oi 16 august 
liziera pădurii

Tunari, 
lă „gherete"
că standul’ de 
va spectatori 
esc momente

are de tras doar

nevoie de intervenția arbitru
lui ca să se poată termina com
petiția. Ultimele talere ateri
zează lin, neatinse de focurile 
concurenților, în iarba mare de 
la marginea pădurii. Cej care 
au greșit nu sint supărați. Au 
ratat din cauza emoției. Se 
consolează cu excepționalul 
rezultat al colegului lor, Ște
fan Popovici. Pe această cale 
ii adresăm și noi un sincer 
BRAVO. Sportivul nostru, Ște
fan Popovici, a stabilit un ex
cepțional record al R.P.R. — 
200 talere lovite din 200, re
zultat superior cu un punct 
recordului mondial oficial.

Probele de 60 focuri culcat 
senioare și pistol calibru mare 
s-au încheiat cu rezultate foar
te bune. In schimb, extrem de 
slabă din punct de vedere teh
nic a fost întrecerea la 3 x 20 
armă militară, la care nici nu 
s-a decernat titlul de campion 
c-îștigătorului, punctajul fiind 

sub norma categoriei I.

POVICI (Dinamo Obor) 200 t. 
(nou record republican — v. 
rec. 199 t.); 2 .D. Danciu (Din.
Obor) 194 t. ; 3. G. Aibescu

REZULTATE TEHNICE; ta
lere aruncate din turn (sheet) 
200 buc. : 1 .ȘTEFAN PO-

ma ne
sportive închinate zi- 

23 August se numără 
două concursuri moto- 
de viteză pe circuit

Printre numeroasele 
festații 
lei de 
și cele 
cicSiste
care vor avea loc miine dimi
neață la Tg. Mureș și la 
lăți.

Vor evolua motocicliști 
București, Brașov, Cluj, 
Mureș. Ploiești, Burau, 
șani etc.

(Continuare in pag. a 6-a)

T. RÂBȘAN

Ștefan Popovici, deținătorul recordului absolut la talere a- 
runcate din turn

Incepe un nou campionat de 
fotbal. Pe porțile stadioanelor 
vor păși grăbiți zeci de mii 
de iubitori ai fotbalului, dor
nici sâ-și revadă echipele favo
rite, nerăbdători să urmă
rească întrecerea dintre cele 
mai bune formații ale țării. Ca 
în fiecare an. campionatul ca
tegoriei A stîrneș'.e un interes 
deosebit, dovedind din nou — 
daca mai era nevoie! 
este competiția de bază 
balului nostru, cea mai 
nantă și mai îndrăgită.

Tocmai de aceea, de 
ceput de drum, toți cei care 
iubesc acest sport — jucători, 
antrenori, arbitri — au dato
ria ca, umăr lîngă umăr, să 
facă totul pmtru a da campio
natului strălucirea cuvenită, să 
contribuie la realizarea 
important salt valoric, a 
reale cotituri în fotbalul

— că 
a fot- 
p'ssio-

la m-

unui 
unei
r.o6- 

tru. Atunci cînd m a ti tea dis
cipline sportive — handbal, 
rusjbi, 
box etc. — 
rennezentamtie 
cultură fizică 
țara 
patriei.

spor live
scrimă, canotaj, șah, 

reprezentanți și 
ai

Și
mișcării de 

sport din 
noastră au adus glorie 

", acoperindu-se ei înșiși 
de glorie, nu se poate ca toc
mai fotbalul, sportul cel mai 
iubit de mase, să stea deopar
te, să nu raporteze și el suc
cese care să contribuie la creș
terea continuă a prestigiului 
nostru sportiv.

Se poate spune pe drept cu- 
vînt că în campionatul trecut au 
lost obținute rezultate mai bune 

viață 
în do-

cumentele Conferinței pe țară 
a UCFS și, respectiv, în pla
nul de măsuri cu privire la 
îmbunătățirea activității fotba
listice. Astfel, a crescut ca
litatea muncii de instruire 
din secțiile de fotbal. Campio
natul trecut a demonstrat că 
cea mai mare parte a echipelor 
au făcut progrese în ceea ce 
privește organizarea jocului, că 
ritmiri de joc este în generai 
mai ridicat, că jocul a deve
nit mai elastic, iar jucătorii, 
și în special extremele, și-au 
mărit raza de acțiune. Ga o 
consecință a acestor caracte
ristici, a îmbunătățirii surve
nite în jocul echipelor txiastre 
fruntașe a crescut și eficacita
tea Liaăitărifor (în ultimele 
două campionate a fost mar
cat cel mai mare număr de 
goluri din 1950 încoace). S-an 
realizat progrese și 
privește disciplina 
Numărul abaterilor 
în comparație cu 
precedent. Firește, 
grese în domeniul 
s-au datorat intensificării muti
cii educative, latură insepar»- 
bilă a pregătirii sportivilor 
noștri în vederea ridicării con
științei și formării tor ca ce
tățeni demni, activi, in opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noas
tră.

în ceea ce 
jucătorilor, 
s-a redus, 

campionatul 
aceste pro

ci isc iplitnei

S. P.
pe linia aplicării in 
a sarcinilor prevăzute (Continuare în pag. a 5-a)



Să extindem și mai mult activitatea turistică
Turismul este sportul care reușește 

să antreneze un număr mare de oa
meni ai muncii tineri sau vîrstnici, 
bărbați sau femei, căci fiecare găsește 
posibilitatea de a-1 practica, după for
țele sale fizice, după gradul său de 
pregătire, sau după anotimp.

Bogatul conținut al activității turis
tice din patria noastră, precum și fo
loasele practicării lui rezultă din ur
mătoarele caracteristici:

• Turismul este o formă minunată 
de odihnă activă deoarece deplasarea 
pe jos, pe bicicletă sau motocicletă, 
cu schiurile sau cu barca, in mijiocul 
naturii, prilejuiește oamenilor o acti-

Copiii oamenilor muncii din Hunedoa ra 
prejurimile de un deosebit pitoresc

▼itate deosebit de plăcută și frumoa
să avind un mare efect asupra reîm
prospătării forțelor;

• Participarea oamenilor muncii la 
excursii ie dă acestora posibilitatea de 
a-și îmbogăți cunoștințele in domeniul 
istoriei, al științelor naturii, al geolo
giei, geografiei, artei: de a cunoaște 
munca plină de avint din fabrici și 
uzine, de pe șantiere și ogoare. In ca
drul excursiilor organizate cu tinere
tul din școli și facultăți se fac dife
rite cercelări in domeniul zoologiei, 
arheologiei și botanicei. Tot in acest 
scop mai «int organizate excursii la 
diferite muzee, expoziții, case memo
riale, parcuri șî grădini:

• Prin activitatea turistică se dez
voltă calități n/ira le și de voință, cum 
ar fi spiritul de inițiativă, atenția, 
perseverența, curajul, îndeminarea, 
prezența de spirit, se capătă o serie 
de deprinderi cu caracter aplicativ ca 
orientarea in teren, trecerea de obsta
cole na tura e, ridicarea unei tabere 
sau montarea unui cort, ori in I p*a  
acestuia, amenajarea unui loc pentru
dormit in aer liber.

• De asemenea, excursiile turistice 
organizate in grup dau posibilitatea

Concurs internațional amical 
de hidrociclete

In cinstea zilei de 23 August, 
Secția de cultură fizică și sport a 
nevăzătorilor din țara noastră, cu 
sprijinul comisiilor regionale Dobro- 
gea de natație și sporturi nautice, 
a organizat, recent, la Mamaia un 
concurs de hidrociclete la care au 
participat 12 echipaje romîne și unul 
din R.D. Germană După o luptă 
interesantă mult aplaudată de nume
roși spectatori, pe primul loc s-au 
clasat, la egalitate, echipajul G. 
Wolfram și H Wolfram (Dresda — 
R.D.G ) și Grig, și Gh. Cioban u 
(Ploiești).

La concursul de bărci universale 
au participat 15 echipaje. Cele două 
probe de înot (25 m liber și bras) 
au revenit clujeanului Ion Niman cu 
18,0 sec. și respectiv 22.9 sec.

TRAIAN OANCEA, coresp. 

de a se dezvolta la participant! spi
ritul tovărășesc, simțul răspunderii 
față de întregul grup, cerînd turiști
lor să-și subordoneze interesele per
sonale intereselor colective;

• Turismul dezvoltă dragostea și 
patriotismul socialist, dragostea față 
de locurile minunate ale patriei, gus
tul de frumos.

Față de aceste foloase minunate ale 
practicării turismului, comisiile de tu
rism șî alpinism trebuie să ia toate 
măsurile și să facă tot ceea ce este 
posibil, pentru a da turismului un ca
racter cu adevărat de mase, prin dez- 

și Constanța, aflați in tabăra 
ale acestei cunoscute stațiuni de

voltarea largă a turismului local, prin 
atragerea în excursii a noi sute de 
mii de muncitori, colectiviști, func
ționari, studenți și școlari.

Vara este cel mai favorabil anotimp 
pentru drumeție, pentru excursiile de 
masă. Tocmai de aceea Comisiile de 
turism și alpinism nu trebuie să se 
rezume în acest anotimp numai la or
ganizarea de excursii cu trenuri sau 
autocare la sfîrșit de săptămină, pen
tru a-i d'ice pe oamenii muncii la ca
banele din munți sau pe litoralul Mă
rii Negre. Ele trebuie să inițieze o 
serie întreagă de acțiuni cu caracter 
local cerînd și sprijinul comitetelor 
sindicale și de U.T.M. din întreprin
deri și instituții.

Trebuie inițiate și organizate ser
bări cimpenești de către Comisiile de 
turism și alpinism regionale, raionaie 
și ale asociațiilor sportive, în apropie
rea orașelor ținindu-se cont ca acolo

Popas arădean. Mi'-au „căzut" în 
mină rezultatele unui concurs 
| de atletism: faza regională a 

campionatului republican. Poate că 
I aș fi trecut in grabă peste numele lui 
| Carol Raț, fără să rămîn cîtuși de 
j puțin impresionat de performanța în- 
i vingătorului. La urma urmei, Ih 
I 54:45,0 la 20 km marș nu are nimic 

extraordinar. Un statistician ar spune 
chiar: „Rezultat modest. Categoria a 
ll-a de clasificare..." Și, totuși, mi-am 
notat cu grijă numele atletului arădean. 
Reținusem o remarcă: „La virsta 
lui...!"

★
ătre cumpăna zilei, cînd soarele 
scaldă din belșug întinderile 
fără haturi ale colectiviștilor din

Sînlean, e plăcut, desigur, să stai la 
umbra unui salcîm — să zicem chiar 
la cei din fața casei cu numărul 141 
— și să-l aștepți acolo pe Carol 
Raț. Dar, timpul e scurt și atletul 
nostru zăbovește ca întotdeauna încă 
multă vreme la magazia colectivei. 
Așadar, din nou prin arșiță... E treabă 
multă acum, dar Carol Raț ne pri
mește cu bucurie.

— Am început să practic atletismul 
— și în special marșul — acum... 42 
de ani!

Nn scriu nimic. Sînf Incrnrî no care 

să existe apă. plajă, iarbă și pădure.
Iată, de pildă, asociația sportivă 

Victoria G.A.S. din comuna Basarabi, 
raionul Medgidia. Avînd sprijinul or
ganelor de partid, sfatului popular, 
sindicatului și U.T.M., ea a organi
zat o petrecere cîmpenească cu pro
gram sportiv și atractiv la care au 
participat peste 15.000 de oameni 
ai muncii din întreaga regiune. 
Un alt exemplu îl constituie și asocia
ția sportivă Frigul din raionul „23 
August”, orașul București, care a or
ganizat o excursie la pădurea „Bră- 
nești”, la care au participat peste 

pionierească la Sinaia, vizitează im- 
munte.

Foto : P. Stan
2000 de muncitori. In regiunea Banat, 
s-au organizat anul acesta 192 excursii 
și 37 acțiuni turistice la care au 
luat parte peste 30.000 de oameni ai 
muncii iar în București, pe lingă 
excursiile de sfîrșit de săptămină, se 
organizează în fiecare duminică ieșiri 
ciclo-turistice. Merită a fi- evidențiată 
inițiativa clubului sportiv Voința 
București și a asociației sportive Se
mănătoarea care au organizat excursii 
moto-turistice în grupuri mari pe Va
lea Prahovei — Valea Oltului și res
pectiv pădurea Snagov.

Turismul, prin înaltul său conținut, 
trebuie să devină o activitate de mase, 
angrenînd oamenii muncii de la ora
șe și sate la drumeție și excursii or
ganizate la sfîrșit de săptămină și in 
timpul concediilor de odihnă, în orice 
anotimp și in orice loc al țării.

BUJOR PĂTRUȚESCU

Carnet de reporter

Record personal la... 57 de ani
ție și admirație pe acest vîrstnic co
lectivist, care la 57 <e ani a obținut 
cea mai bună performanță din bogata 
sa activitate atletică. Acum graiul sec 
al cifrelor spune desigur mult mai 
multe iar categoria a doua realizată 
de perseverentul mărșăluitor după 42 
de ani de concursuri mi se pare o per
formanță de-a dreptul extraordinară. 
Mă gîndesc ce s-ar întîmpla dacă 
vreodată pe înserate, în ceasurile de 
răgaz Carol Raț s-ar porni să facă 
complicata socoteală a kilometrilor 
parcurși de el în cele patru decenii 
de atletism. Cred că ar trebui să ape
leze la o... mașină electronică de cal
culat.

— N-am fost niciodată bolnav. Nici 
măcar... răcit. Și dacă vreți...

Carol Raț e gata să ne facă o... de
monstrație a forței sale. In ciuda 
celor... 50 de kilograme e gata să ri
dice, așa cum face de multe ori, unul 
din sacii cei mari cu grîu din magazia 
colectivei. II credem însă pe cuvînt.

Corespondenții ne scriu 
despre Spartachiadâ

MEDGIDIA : Terenurile de sport 
ale Fabricii de ciment din localitate 
au fost de curind în sărbătoare. Aici 
s-a desfășurat faza raională a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului ia care 
au luat parte peste 400 de concurenți 
și concurente. întrecerile au fost ur
mărite de un public numeros și en
tuziast. De la început evidențiem 
buna organizare a competiției și ni
velul ridicat al pregătirii participan- 
ților reprezentînd asociații sportive 
din G.A.C -uri, S.M.T.-uri și diferite 
întreprinderi și instituții locale. Iată 
numele cîtorva dintre campionii ra
ionali ai Spartachiadei de vară: Pe
tre Morărescu (învingător Ia ciclism), 
Gheorghe Cornea (săritura în lungi- 

j me). Dumitru Vasile (aruncarea greu- 
! tații), Ion Dăineanu (100 na).

FL. DACHE

( GURA HUMORULUI : Peste 200 
i de concurenți din comunele raionu- 
] lui Gura Humorului, ca și din oraș, 
j s-au întrecut în cadrul fazei raiona- 
! le a Spartachiadei de vară a tinere- 
( tului. Dintre tinerii forestieri, co- 
( lectiviști, salariați ai întreprinderilor 
» și instituțiilor din localitate s-au evi- 
J dențiat : Petru Iricenco (100 m), Va- 
J lerian Popovici (800 m), Elena Veleș 
j (400 m), Melexina Catargiu (100 m) 

ș. a.

Intr-o comună din
In prezent, una din preocupările 

de seamă ale consiliilor celor 47 de 
asociații sportive de pe lingă gospo
dăriile agricole colective din satele 
și comunele raionului Giurgiu o cons
tituie organizarea în cele mai bune 
condițiuni a întrecerilor „Cupei A- 
griculturii", etapa pe asociație. Se 
dau din ce în ce mai multe starturi 
in această populară competiție de 
mase...

Printre asociațiile sportive care au 
obținut un frumos succes în organi
zarea întrecerilor „Cupei Agricultu
rii" se numără și Victoria din co
muna Crețești. Aci, la 12 august, un 
număr de 220 de tineri colectiviști 
și-au măsurat forțele, în prezența a 
numeroși tovarăși de muncă, la atle
tism, trîntă, volei, tir, ciclism și fot
bal. Concursurile au fost sprijinite 
din plin de către organizațiile de 
partid și de U.T.M. și s-au desfășurat 
după un plan bine întocmit de către 
consiliul asociației sportive Victoria, 
de pe lingă gospodăria agricolă colec
tivă cu același nume. Totodată, re
marcăm că în cadrul pregătirii com
petiției au fost amenajate prin mun
că voluntară, chiar în centrul comu
nei, un teren de fotbal, 2 terenuri 
de volei, gropi de sărituri și au fost 
confecționate o serie de materiale 
sportive.

Nu înțelegem cu ce l-am supărat pe 
colectivistul din Sînlean. Ne așteptam 
chiar să fie bucuros de oaspeți.

— Bucuros sint eu, nici vorbă, dar 
Ia ce să faceți atîta cale? Numai să-mi 
fi spus cineva și veneam eu la club, 
la Arad... pe jos, că doar 10 kilometri 
nu-i mare lucru!

Rîdem cu poftă ca de o glumă reu
șită, dar gazda rămine mirată. El a 
vorbit serios...

★
a rol Raț este acum atlet la 
U.T.A. Cu pregătirea a rezol
vat-o cam așa: de 3—4 ori pe 

săptămină iese pe poarta gospodăriei 
colective „Oțelul" și începe... încăl
zirea pînă la stadionul din Arad. Mai 
face, acolo, 15—20 de kilometri și apoi
din nou spre casă. Bineînțeles, tot pe 
jos. Cîteodată îl „claxonează” cursa 
de Arad: „Hai nene Raț cu noi, ce te 
chinui de unul singur pe drum?" Sau, 
il ajunge cite o căruță cu cai mai 
sprinteni.

CLUJ : Timp de trei săptămirll 
cîștigătorii etapei precedente și-au 
disputat titlurile de campioni orășe
nești. S-au organizat întreceri la 12 
discipline sportive, la care au luat 
parte peste 1.000 de concurenți. De 
mult succes s-au bucurat meciurile] 
de vo-lei. Au participat 28 de echipei 
și victoria a revenit formațiilor 
A. S. Someșul atît la fete cit și la 
băieți. Turneul de fotbal a reveniți 
echipei Atelierelor „16 Februarie**.]  
iar la handbal au cîștigat Clubul] 
sportiv școlar — la fete și Motor IRA a 
— la băieți. Concursul de atletism] 
s-a încheiat cu rezultate promițătoa-| 
re. Juniorul loan Căprar a fost cro-| 
nometrat cu 2 : 08,0 pe 800 m, iar ju-l 
niorul Opra Zsolt a parcurs 100 m in] 
12 sec.

P. RADVANI I

TIMISOARA : întrecerile raionala 
au fost găzduite de terenurile da 
sport din comuna Recaș, 380 de tineri 
și tinere luptînd pentru cucerirea tit-l 
lurilor. Cele mai reușite întreceri a-J 
fost la atletism. De altfel, ele au dai 
și multă satisfacție localnicilor, cașU 
au acumulat cele mai rniLte titluri 
Dintre atleți merită a r I
Aurel Pepa, B. Alexandru, Magdalel 
na Muller, I. Iosif, Șt. Francisc Ș al

C. ALEXA Em. GROZESCU și L. MICȘAN

„Cupa Agriculturii"

raionul Giurgiu.,.
întrecerile au dat loc la dispută 

interesante, urmărite cu viu intere 
de către spectatori. Cei mai buni at 
leți s-au dovedit a fi colectiviștii 
Marin Mihăiță (100 m), Gheorghi
Mihai (1500 m). Marin Breazu (3000 ml 
Constantin Mihăiță (înălțime și greu 
tate), Flonea Țînțaru (lungime). Li 
volei locul I a revenit brigăzii a pa] 
tra condusă de colectivistul Ioan Chi] 
ru. Această formație a dispus de e| 
chipele brigăzilor I și a III-a cu 3-| 
și respectiv 3-2. La fotbal a ciștlgaj 
formația brigăzii a cincea care 1 
dispus de echipele brigăzilor a III-I 
și a IV-a cu 6-4 și respectiv 3-1. Ca 
mai bun țintaș a fost declprat cd 
lectivistul Haralambie Bi^pescu, jal 
cel mai puternic, la trintă, Ion Geal 
latu. In fine, în cursa de ciclisni 
la care au participat aproape 40 dl 
tineri, primul a trecut linia de sosiri 
Mihai Gheorghe. Frumosul succes t| 
acestei prime etape a „Cupei Agr| 
culturii", înregistrat în comuna C:<| 
țești, a lăsat o deosebită impresii 
ssupra participanților și spectatorilol 
care și-au exprimat dorința să fii 
prezenți din nou la asemenea intel 
resante competiții. Consiliul asociJ 
ției sportive Victoria este hotărî 
să satisfacă intr-un timp scurt J 
ceasta dorință... I

TRAIAN BARBALATA-coresp.

am „rația mea". Fără 20—30 de kilJ 
metri de marș nu mă simt bine. 
apoi, mă pregătesc să concurez și ] 
probele de 50 km. Ce crez 
trebuie pregătire, nu glumă! Cind era 
mai tîrtăr veneam acasă pe jos de la 
Timișoara!

— Și cu concursul de la Timișoal 
cum a fost?

— Păi, cum să fie?! M-am dus. V-a 
mai zis că de peste 40 de ani dorea| 
să obțin un rezultat bun la areas] 
probă. Acum am reușit. (Reșițean 
Ion Catrina a venit cu peste 20 de rr] 
nute în urma colectivistului din Sî] 
lean). Pentru mine lh 54:45,0 est] 
cunt ziceți dumneavoastră, recot] 
personal.

★
Soarele dogorește la fel de puterii! 

Ne va însoți prin „Livada" și ap] 
mai departe pe șosea spre Arad. Ași 
dar, acesta este perseverentul atla 
omul care a îndrăgit atît de mii 
sportul și care cucerește satisfaci 
deosebite și... aplauze după 42 de a] 
de activitate. O cunoștință plăcută, | 
amintire pe care o vom păstra d 
respect. Un exemplu pentru mulți i



c e tre
■ ■ «.

bule făcu t pentru ca
atletismul să se tlezvolte ip mai mult

Progresul făcut în ultimul an de at
letismul arădean este evident. Cîteva 
ceasuri petrecute pe stadion, o discuție 
sau lecturarea graficelor și a situațiilor 
statistice, iți arată că intr-adevăr în 
atletismul arădean s-a produs un revi
riment, că există o preocupare perma
nentă pentru îndeplinirea importantelor 
sarcini cu privire la lichidarea rămânerii 
in urmă a atletismului nostru. Este, 
desigur, încă prea devreme pentru a 
vorbi de o creștere substanțială a ni
velului performanțelor, dar de pe acum 
se poate aprecia că s-au făcut pași 
însemnați înainte, că s-au pus bazele 
unei munci susținute, de perspec
tiva. Cu toate acestea, sînt încă multe 
probleme nerezolvate, sînt încă deficien
țe care fac ca această dezvoltare să în- 
tirzie in unele locuri și ca stările de 
lucruri de-acum un an sau doi să ră
mână neschimbate, în ciuda eforturilor 
depuse în această direcție. Iată de ce 
am socotit util ca, invitând la „masa 
rotundă" pe cîțiva dintre activiștii spor
tivi care muncesc în domeniul atletis
mului, să le cerem părerea tocmai în 
legătură cu aceste aspecte și, bineînțeles, 
cu măsurile ce-ar trebui luate pentru 
ca atletismul arădean să ajungă la o 
situație cit mai înfloritoare.

I. CACOVEANU, INSPECTOR METO
DIST : „FACEM, FACEM, DAR... NU 

SE VEDE I"
In ultimul timp se muncește cu mal 

mult simț de răspundere, cu mai multă 
'dragoste. Comisia de atletism acționează 
intens^ se orientează bine în rezolvarea 

bază, lichidind practica 
după rezultate”. Sint organizate 

marmulte concursuri și, în general, 
atletismul a început să „prindă”. Este 
pozitivă preocuparea pentru dezvoltarea 
atletismului manifestată de profesorii de 
educație fizică de la școlile de 8 ani 
nr. 3, 7. 10, de la școlile medii nr. 1, 3, 
4, de la școlile pedagogice „Lemnul" și 
„Vasile Boaită” etc. Cred însă că „punc
tul nevralgic" îl constituie slaba muncă 
desfășurată în asociațiile sportive mari, 
care au posibilități deosebite.

„Facem, facem !*  — ne răspund ac
tiviștii sportivi de la UTA, UVA, CFR 
sau ICOA, atunci cînd discutăm sarcinile 
și perspectivele atletismului. Dar, nu 
se vede aproape nimic. In aceste aso

ciații mari — cu excepția cîtorva suc
cese realizate la UT A — atletismul con
tinuă să bată pasul pe loc.

EVA MAYER, MAESTRĂ A SPORTU
LUI : „CUM AM AJUNS... PORTAR 

DE HANDBAL I"
N-am văzut niciodată atâta nepăsare. 

Ca și al ți atleți ii așteptăm zadarnic pe 
tovarășul secretar al clubului (Bordaș) 
să vină la un antrenament, la con
cursuri, la o ședință. Așa îmi explic 
numeroasele deficiențe care există, așa 
înțeleg de ce activitatea atletică lânce
zește în multe asociații sportive. In ceea 
ce mă privește, această lipsă de grijă,

tre tinerii atleți. Acum s-au pus baze 
sănătoase în munca de creștere a viito
rilor performeri. S-a pornit de-acolo de 
unde trebuia, din școala de 8 ani (con
cursuri de verificare in toate clasele) 
și s-a trecut apoi la școala medie. Aș
teptăm cu încredere rezultatele muncii 
de selecție și organizare de pînă acum. 
Dar, nu cu „mîinile in sîn*  ci preo- 
cupîndu-ne în continuare de pregătirea 
tinerilor atleți. Aș vrea să amintesc 
și cîteva probleme „mărunte*  cu efecte 
majore pentru atletismul nostru : la 
UTA, terenul de fotbal se udă de cite 
ori e nevoie dar pista de atletism nici
odată și din această cauză ea a deve
nit „beton armat*  fiind imposibilă rea-

— Dc vorbă cu un grup de activiști sportivi
din orașul Arad —

de atenție, de interes pentru munca 
noastră atît de migăloasă m-a îndemnat, 
mărturisesc, să deviu... portar al echipei 
de handbal de la UTA și... jucătoare 
de popice. Cred ci lipsa de preocu
pare pentru atletism este ilustrată și 
de faptul că in tot orașul nu există 
decît o prăjină de... 2,40 m, proprietatea 
personală a unui profesor de educație 
fizică iar eu trebuie să leg cu șireturile 
de la tenisi două-trei bucăți de... șta
chetă pentru a putea face una „întrea
gă*  și a-mi efectua astfel antrenamentele, 
Ca să nu mai amintesc de „istoria” pan
tofilor mei cu cuie — singurii care exis
tă la UTA — pe care Ii folosesc nu știu 
rîțl atleți și atlete 1 Este, desigur, greu 
de crezut că asemenea probleme nu 
pot fi rezolvate în cadrul unor asociații 
sportive cu multe posibilități materiale.

N. COLOMAN, ANTRENOR LA U.T.A.: 
„BINE CÂ S-A TERMINAT CEARTA"...

Mult rău a făcut atletismului arădean 
cearta profesorilor de educație fizică 
pentru atragerea celor mai buni din-

lizarea de performanțe superioare. Nici 
pentru nisipul de la groapa de sărituri 
nu se găsește... apă. Nisipul a devenit... 
pământ, tare, periculos pentru atleți 
(Ev a Mayer a avut recent de suferit 
chiar o luxație la mină). La probele 
de aruncări, performanțele le măsurăm 
adesea după... ochi, singura „bucată*  
dintr-o ruletă veche fiind folosită mai 
mult la lungime. Poate că nici noi nu 
ne-am zbătut destul dar este cert că 
toate acestea nu reprezintă — așa cum 
mai spun cite unii — greutăți care „ex
plică*  rămînerea în urmă a atletis
mului arădean.

TRAIAN RUSU, MEMBRU AL COMI
SIEI DE ATLETISM : „SECȚIE PUTER

NICĂ LA CLUBUL ORĂȘENESC"
Cred că înființarea unei secții puter

nice de atletism la clubul sportiv oră
șenesc este o necesitate de primă ur
gență. Este chiar de neînțeles de ce 
acest lucru nu s-a făcut pînă acum. 
Aici ar trebui, după părerea mea, con
centrate principalele forțe. asemenea, 
un avint considerabil ar putea cunoaște

SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ ÎN SAT...
Rast este numele unei comune cu 

casele — șirag de mărgele — așezate 
pe șoseaua care merge paralel cu 
Dunărea. Aci, sportul a prins rădă
cini adinei. La concursurile organi-

grup de colectiviști a nivelat terenul 
de fotbal și pe cel de volei, a ame
najat groapa de sărituri și pista de 
alergări. Altul, a reparat gardul care 
imprejmuiește terenul. Seara, consi-

Aspect dintr-un meci de volei. în tricouri negre, echipa Avintul Rast 
câștigătoarea competiției.

înregistrată și la proba de 1000 m 
plat, precum și la săritura in lun
gime. La 100 m pe locul I s-a cla
sat Florea Țibreanu, la 1000 m — 
Marcel Popescu, iar la săritura in 
lungime — Gheorghe Sfirlează, toți 
din asociația sportivă Avintul Rast. 
O întrecere distractivă a fost cățăra- 
rea pe stilp. Foarte mulți tineri au 
vrut să-și dovedească dibăcia. Cel 
mai bun dintre cei 46 de concurenți 
la această... probă s-a dovedit a fi 
tinărul Gheorghe Icur, în vîrstă de 
15 ani, care a reușit să ajungă pri
mul in virf.

Pasionante au fost și întrecerile 
de volei, la care au fost prezente 
patru echipe, in finală intilnindu-se 
formațiile asociațiilor sportive Avin
tul Rast și Valea Dunării Negoi, ciș- 
tigătoare fiind gazdele. La întrecerile 
de fotbal au participat patru echipe, 
finala disputindu-se intre fotbaliștii 
din Negoi și cei din Rast.

La ora 21 s-au încheiat competi
țiile sportive, după care au început 
manifestațiile artistice. Trebuie men
ționat ci asociația sportivi din co
muna Rast a fost sprijinită efectiv 
de conducerea gospodăriei agricole 
colective, în frunte cu președintele 
acesteia, tov. Marin Segărceanu, care 
s-a aflat permanent in mijlocul ti
nerilor.

zate de consiliul asociației participă liul asociației Avintul Rast a ținut o 
cu regularitate sute de tineri și ti- scurtă ședință pentru punerea la

C. BOGDAN — coresp.

atletismul _ dacă asociația sportivă ICOA 
ar amenaja stadionul — care are și o 
poziție din cele mai centrale — pentru 
atletism, s-au făcut multe lucruri bune 
in ultima vreme, au fost învinse multe 
greutăți. N-au arătat oare toate acestea 
că totuși se poate face mai mult pen
tru atletism?

I. GEBAUER, ANTRENOR LA ȘCOALA 
SPORTIVĂ A UCFS : „SĂ NU NE 

OPRIM LA JUMĂTATEA DRUMULUI"
După părerea mea, activitatea din ul

tima vreme a fost rochii că și cred că 
în mai puțin de doi ani Aradul își va 
relua locul printre orașele fruntașe în 
ceea ce privește dezvoltarea atletismu
lui. Singura problemă este să nu ne 
oprim la jumătatea drumului, să asi
gurăm continuitate muncii noastre, să 
dezvoltăm necontenit baza de mase a j 
atletismului punând un accent deosebit . 
pe copii și elevi.

ION PETROVAN, SECRETAR CU PRO- j 
BLEME TEHNICE LA C.S.O. : „SE MAI 

POT FACE MULTE"
Ne bucură, desigur, „startul” promiță

tor pe care l-a luat atletismul în orașul 
nostru. Am putea să amintim multe ac
țiuni frumoase care s-au bucurat de 
succese deosebite („Cupa textiliștilor”, 
de exemplu) dar la această „masă ro
tundă*  s-au făcut o serie de discuții 
care subliniază existența unor lipsuri 
pentru lichidarea cărora se impun mă
suri imediate. Intr-adevăr, se mai pot 
face multe pentru dezvoltarea atletis- ’ 
mulul. Pe s«njrt, cîteva propuneri :

• anul acesta să se organizeze mai 
multe concursuri in școlile de 8 ani și 
în școlile medii.
• să reluăm „divizia*  de atletism or

ganizată pe plan loca! care în 1960 a 
fost abandonată deși a dat rezultate și 
rezolva in modul cel mai nimerit pro- 
blema continuității în activitatea com- 1 
petițională.
• să se dea, în continuare, obiective ; 

precise, cu st an da rd uri bine chibzuite, 
celor care răspund de pregătirea tine
rilor atleți din școli
• să se afilieze încă 8—10 secții din 

școli
• să se înființeze secții de atletism 

în asociații cu reale posibilități, cum 
sînt : Teba, Tricoul roșu, Fabrica de 
confecții
• prin grija comisiei orășenești să se 

organizeze un curs de instructori ob
ștești și eventual un curs de arbitri.
• profesorii de educație fizică să fie 

repartizați la secțiile de atletism pentru 
* sprijini activitatea acestora.
• asociațiile sportive sâ-șî respecte 

obligațiile privind amenajarea pistelor și j 
1 celorlalte sectoare de atletism (asocia
ția sportivă Vagonul tărăgănează rezol
varea acestei probleme de mai bine 
de... 2 ani !).

Cred că, muncind cu aceeași tragere 
de inimă, fiind tot mai exigenți cu noi ’ 
înșine, fără a ne culca pe laurii pri- ' 
melor succese, putem face ca atletismul 
să se dezvolte in orașul nostru la ni
velul cerințelor actuale.

★
In loc de comentarii ne exprimăm 

convingerea că — așa cum este firesc 
— munca activiștilor spertivi din Arad 
va cunoaște tot mai multe succese, că 
atletismul se va bucura în viitor de 
toată atenția și că nu peste multă vreme 
din orașul de pe malul Mureșului ne 
vor fi vestite performanțe de valoare, 
poate chiar recorduri ale țării...

DAN GIRLEȘTEANU

Atleții discută 
despre activitatea lor

Zilele trecute s-a desfășurat în 
Capitală o interesantă ședință or
ganizată de federația noastră de at
letism. Au luat parte membrii birou
lui F.R.A., atleți fruntași și antre
nori. Cu acest prilej antrenorul fe
deral Gheorghe Zîmbreșteanu a fă
cut o analiză a felului în care s-a 
desfășurat recenta întîlnire interna
țională cu reprezentativele R. P. Bul
garia. El a insistat asupra faptului 
că cei mai mulți dintre componențil 
lotului nostru au făcut dovada bu
nei lor pregătiri realizînd o serie de 
performanțe de valoare ridicată. La 
aceasta a contribuit însă și puterea 
de luptă a marii majorități a lotului 
nostru, dragostea cu care au apărat 
culorile țării.

O contribuție însemnată la succe
sul reprezentativelor noastre în me
ciurile cu echipele R. P. Bulgaria, 
la realizarea bunelor rezultate, au 
adus și antrenorii: Titus Tatu, Ba
ruch Elias, Nic. Tacorian, Ion Sbter, 
Gheorghe Rugină, Mihai Tintorescu; 
Andrei Nagy, Dumitru Alexandrescu.

Referatul prezentat a subliniat și 
o serie de lipsuri privind pregătirea 
unora din atleți, rezultatele nesatis
făcătoare obținute de sprinteri, a- 
runcătorii de disc etc. ca și în ceea 
ce privește pregătirea specială de 
concurs.

A luat apoi cuvîntul o parte dintre 
atleții noștri fruntași și antrenori. 
Ana Silăgean, Virgil Manolescu; 
Gheorghe Popescu, Vasile Florea, 
Mircea Zahaichievici, Ștefan Bereg
szaszi, Ion Benga, Tiberiu Fbldvari, 
Dumitru Alexandrescu, Cornel lovi- 
nescu, antrenorul maghiar Laszlo Hi
res etc. au ridicat cu competență o 
serie întreagă de probleme, a căror 
rezolvare ii va ajuta la lămurirea 
multor aspecte legate de pregătirea 
sportivă, arătind preocupare și exi
gență față de munca lor, față de re
zultatele înregistrate.

In încheiere, tov. Emil Ghibu, vi
cepreședinte al UCFS și președintele 
F.R.A., a tras concluzii importante 
pentru activitatea viitoare a atletilor 
noștri fruntași și a antrenorilor. Vor
bitorul a insistat, printre altele, asu
pra atenției deosebite care trebuie să 
se acorde individualizării antrenamen
telor (stabilirea cu precizie a cantită
ții și a mijloacelor folosite în pregă
tire) ; creșterii numărului de con
cursuri pentru atleții fruntași (s-a 
văzut că acei atleți care au obținut 
rezultate necorespunzătoare, au avut 
prea puține concursuri și din acest 
motiv au evoluat foarte timorați) ; 
alternării efortului cu odihna, făcută 
cu mai multă exigență și sub directa 
supraveghere a medicilor sportivi ; 
îmbinării și mai judicioase a pregă
tirii fizice generate cu pregătirea 
tehnică ; sportivii să se ajute reci
proc la antrenamente și la concursuri, 
iar antrenorii să participe mai des 
la tot felul de consultații și discuții 
asupra problemelor metodice legate 
de pregătirea atleților noștri. ,

ne re.
- In ziua de 5 august, consiliul aso
ciației sportive din comună, sprijinit 
îndeaproape . de organizația de partid 
și de conducerea gospodăriei agricole 
colective, a reușit să transforme obiș
nuita „duminică sportivă" intr-o deo
sebit de frumoasă sărbătoare cultu- 
ral-sportivă. Pregătirea acestei ac
țiuni a inceput cu multe zile îna
inte de începerea întrecerilor prin 
amenajarea terenurilor sportive. Un

Duminică cultural-sp ortivă“ la Jînțăreni99

A intrat în tradiția asociațiilor spor
tive din raionul Filiași de a organiza 
„duminici cultural-sportive". Recent în 
comuna Țînțăreni. a fost organizată o 
„duminică culturat-sportivă" care s-a 
bucurat de: o mare popularitate în rîn- 
dul tineretului și oamenilor muncii din 
această comună și din comunele apro
piate. Au fost invitate și formațiile cul
turale și echipele sportive din comunele 
Turburea, Poiana și Satul Horești. 

punct a ultimelor amănunte legate 
de organizarea „duminicii sportive" 
de a doua zi.

In ziua de 5 august, la ora 9, spor
tivii Și echipele artistice din satele 
și comunele învecinate, precum și cei 
din Rast, au participat la festivitatea 
de deschidere. Apoi, au început în
trecerile. Pentru desemnarea celui 
mai bun sprinter a fost nevoie ca 
atleții să fie impărțiți iii trei serii. 
Aceeași afluență de concurenți a fost

Tineretul și oamenii muncii din aceas
tă comtină au petrecut o zi minunată. 
Programele culturale prezentate de echi
pele din Țînțăreni, Poiana și Turburea 
au stîmit aplauzele spectatorilor. Con
cursul de ciclism s-a bucurat de cea mai 
mare participare, la start fiind prezenți 
20 de cicliști și peste 800 de spectatori. 
Locul I a fost ocupat de sportivul Ma
rin Gugea din Țînțăreni.

N. CIR.STOCEA — coresp.

IN CINSTEA ZALEI DE 23 AUGUST
SPORTIVII PRINTRE FRUNTAȘI

(Urmare din pag. l-a)

La Industria Bumbacului, tinerii și 
tinerele, ajutați îndeaproape de maiștrii 
și tehnicienii mai în vîrstă muncesc cu 
elan pentru ca marca fabricii lor să 
se afle la loc de cinste. Priqtrș fruntași 
se numără mul ți sportivi. Iată cîteva 
grăitoare exemple. Ajutorul de maistru 
imprimer, Andrei Stînă, un bun fotba
list, s-a angajat să realizeze cîteva sute 
de metri de imprimeuri peste plan. 
Muncind cu multă rîvnă el a reușit chiar 
să-și depășească angajamentul. Un alt 
sportiv, ajutorul de maistru imprimer, 
Marin Ghiță, a reușit, de asemenea, 
să-și îndeplinească și să-și depășească 
angajamentul.

în hala de gravură, pe un nannu 
uriaș, se poate citi : ,Jn cinstea zilei de 
23 August colectivul de gravură s a 
angajat să dea peste plan două vait uri 
noiu. In acest colectiv se află și gra
vorul Paul Vezeanu, fotbalist. S-au mai 
evidențiat și fotogravoaicle Suzana Ni- 
coară și Ileana Iov iță, ambele jucă
toare de popice, Lucia Simionescu, p 

pasionată turistă, Cornelia Mincu, țesă
toare și bună voleibalistă, meșterul 
Gheorghe Cherdișan, jucător de tenis 
de masă și mul ți alții.

Patru noi recorduri republicane 

la atletism
BRAȘOV, 17 (prin telefon). Ti

nerii atleți care se pregătesc în ve
derea apropiatei întîlniri de la Hra- 
dec Kralove. dintre echipele de ju
niori ale R.S. Cehoslovace, R.P. 
Polone și R.P. Romîne, au participat 
la un concurs organizat în cinstea 
zilei de 23 August. Cu acest prilej 
au fost stabilite cîteva recorduri re
publicane de juniori. Junioare 
3x800 m: echipa Ana Cimponeriu, 
Leontina Frunză și Viorica Gabor a 
realizat 6:57,2; juniori 4x1.000 m: 
formația Bloțiu, Ene, Bota și Buia- 
chi, a obținut 10:17,5. Pe locul doi 
s-a clasat echipa : Tatu, Chimoiu, 
Moraru, Perju cu timpul de 10:36,2.

La acest concurs au participat și 
cîțiva atleți seniori. Ovidiu Lupu a 
stabilit un nou record republican în 

proba de 1 oră parcurgînd 18.736 m 
iar la ștafeta de 4x800 m formația 
Dăndărău, Beregszaszi, Barabaș, 
Vamoș a realizat, de asemenea, un 
nou record cu timpul de 7:35,6.

C. GRUIA-coresp. regional

Concurs hipic 
in Calea Plevnei

Clubul sportiv Steaua organizează 
pe baza hipică din Calea Plevnei un 
interesant concurs hipic la care vor 
lua parte cei mai buni călăreți din 
cluburile bucureștene. Programul 
concursului cuprinde probe de obsta
cole și dresaj care se vor desfășura 
după cum urmează: sîmbătă dimi
neață dresaj, după-amiază de la ora 
17 obstacole, iar duminică dimineață 
de la ora 9 dresaj și obstacole.
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O MERITATĂ VICTORIE 
A JUNIORILOR ROMINI

Returul campionatului republican pe echipe
ETAPA I 1 —2 septembrie

Aminteam în avancronica întîtnirii 
de juniori R.P. Romină — R.P.F. 
Iugoslavia că reprezentanții noștri au 
datoria să privească cu tot simțul 
de răspundere această întrecere, să 
lupte cu multă voință pentru obține
rea unor rezultate cit mai bune. La 
capătul celor trei zile de întreceri am 
avut satisfacția să constatăm că ju
niorii noștri s-au dovedit aceiași 
tineri entuziaști, excelent pregătiți, 
cucerind 4 din cele 5 titluri în pro
bele de obstacole După aspectul 

putea crede că la 
romini au avut O 
Lucrurile n-au stat 

Dîmoolrivă. fiecare victorie

juniori vor trebui șă ve- 
ei să progreseze continuu, 
astfel cadre de nădejde

„scorului" s-ar 
Lugoj juniorii 
misiune ușoară, 
deloc așa 
a fost muncită și deci cu atit mai 
valoroasă Cind af'rmăm acest lucru 
ne referim. în primul rînd, la proba 
pe echipe în care doar o bară dări- 
mată în ultima secundă de juniorul 
iugoslav lokik i-a scutit pe juniorii 
■romini de emoțiile unui baraj. De 
altfel, pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui la individual barajul 
putut fi 
Fantast dovedindu-se un 
periculos. Forma excelentă 
s-a aflat tot timpul concursului Eu
gen Dobrogeanu i-a adus pînă la 
urmă mult rivnitul Jitlu, întregind 
buchetul de victorii ale tinerilor că
lăreți romini.

Cu suficiente emoții a fosf câști
gată și proba de obstacole în care 
concurentul trebuia să treacă într-un 
anumit timp, fără penalizare, cit mai 
multe obstacole. Aici și-a spus cuvân
tul nu numai 
juniorii noștri 
ci și precizia 
parcurs, lucru 
nescu l-a 
ocupînd locurile I și II. De altfel, 
talentatul nostru reprezentant Anghel 
Donescu. împreună cu lolanda Lazăr, 
Eugen Dabrogeanu, Harald Miiler și 
Corne] Ștefi au fost elemente de 
bază ale ce'or două echipe romine.

In întrecerea din acest an de la 
Lugoj juniorii iugoslavi au prezentat 
o echipă omogenă cu un lot de cai 
excelenți, capabili de sărituri inalte 
și cu multă precizie. Deși au fost 
învinși în majoritatea probelor, ei 
s-au dovedit parteneri buni pentru 
juniorii romini. Stilul curat în care 
parcurg traseele îi recomandă ca 
adversari puternici în orice între
cere.

Superioritatea juniorilor noștri Ia 
Lugoj a fost totuși evidentă. Ea a 
avut la bază atât voința de a în
vinge, cit și o bogată experiență do- 
bîndi'ă în concursurile republicane și 
in cele internaționale.

n-a mai 
evitat. Vladimir Petrov cu 

adversar 
in care

viteza, capitol Ia care 
se prezentau favoriți, 
conducerii calului pe 
pe care Anghel Do-

făcui cu multă măiestrie,

lată. așadar, 
rezultatul pozitiv al participării jjrro- 
rilor, alături de cei mai buni seniori 
într-o serie de probe de obstacole. 
Antrenorii secțiilor din care iac pare

toți acești 
gheze ca 
devenind 
pentru sportul nostru călare.

★

Paralel cu întrecerea internațională 
de juniori la Lugoj a avut loc și un 
reușit concurs republican în care au 
evoluat cei mai buni călăreți ai țării, 
în frunte cu componenții lotului re
publican. întrecerile au 
cele mai pasionante și mai 
loase, fapt subliniat prin 
aplauze la „scenă deschisă" 
cei peste 12.000 spectatori, 
sportului Vasile Pinciu și o 
călăreți fruntași ca Dumitru Hering. 
Andrei Costea, Constantin Vlad. Cris
tian Țopescu. Wilhelm Fieischer, Au
rel Stoica 
demonstrații 
cerea cailor 
obstacolelor, 
sus merită 
depusă în scopul popularizării spor
tului călare (unii au concurat la 
cîte 3 probe pe zi), cît și pentru 
rezultatele obținute, ei cîștigind ma
joritatea probelor înscrise în program.

fost dintre 
spectacu- 

repetate 
de către 
Maestrul 
serie de

etc. au făcut adevărate 
de măiestrie în condu- 

pe parcurs și escaladarea 
Călăreții amintiți mai 
felicitări pentru munca

Participă : 
S. O. Baia 

București și Vulturul 
Steaua București

Grupa I — Tulcea:
Progresul București, C.
Mare, Steaua E._ 
Tulcea ; restanță ; 
— Vulturul Tulcea.

Grupaall-a— Cluj: Metalul Bucu
rești, Unio Satu Mare, C S.O. Arad 
și C.S.M. Cluj: restanță: C.S.M. 
Cluj — Metalul București.

Grupa a III-a — București: Dina
mo București, CS.O. Timișoara, Rul
mentul Brașov și C.S.O. Galați.

Grupa a IV-a — Lugoj _• Steagul 
roșu Brașov. C. S. O. Craiova, 
C.S.O. Reșița și A.S.M. Lugoj.

29—30 septembrie 
București: Rulmentul 

C.S.O. Reșița, Progresul

ETAPA A II-A: 22 — 23 septembrie

I — București: C. S M. 
S. M. Lugoj, Dinamo Bucu- 

Progresul București.
a ll-a — Baia Mare: Meta-

Grupa
Cluj, A. 
rești și

Grupa
tul București. C S.O. Timișoara, Stea
gul roșu Brașov și C. S. O. Baia 
■Mare.

Grupa a Itl-a — Brașov: Vulturul 
Tulcea, Unio Satu Mare, Rulmentul 
Brașov și C.S.O. Craiova; restanță: 
Vulturul Tulcea — Unio Satu Mare.

Grupa a IV-a — Galați : Steaua 
București, C.S.O. Arad, C.S.O. Re
șița și C S.O. Galați.

ETAPA A III-A :
Grupa I

Brașov, 
București și Metalul București.

Grupa a ll-a
Baia Mare, C.S.M. Cluj, C.S.O. Ga
lați ți C. S. O. Craiova ; restanță: 
C.S.AA. Cluj — C.S.O. Craiova.

Grupa a lll-a — Brașov: Vulturul 
Tulcea, C.S.O. Arad, 
rești și Steagul roșu Brașov.

Restanță : Vulturul Tulcea — C.S.O. 
Arad: Vulturul Tulcea — Steagul 
roșu Brașov.

Grupa a IV-a — Timișoara : Steaua 
București, 
Lugoj și
ETAPA A

Grupa I
București,
Brașov și

Grupa a II-a — Arad : C S. O.
Baia .Mare. Rulmentul Brașov, A.S.M. 
Lugoj și C.S.O. Arad.

Grupa a IJJ-a — Reșița • Vulturul

Tulcea, C.S.M. Cluj, C.S.O. Timi
șoara și C.SO. Reșița. Restanță — 
Vulturul Tulcea —

Grupa a IV-a —
Iul București, C.S.O. 
București și Steaua

ETAPA A V-A:
Grupa a lll-a — 

turul
Dinamo Bucu- - C.S.O.

tanță :
Lugoj.

Grupa a IV-a — București: C.S.M. 
Cluj, Rulmentul Brașov/Steagul roșu 
Brasov și ’ 
ță : C.S.M. 
șov.

Grupa I
București, 
mișoara și

Grupa a II— a București: C. S O. 
Baia Mare, Unio Satu Mare, C.S.O. 
Reșița și Dinamo București.

întrecerile de lupte libere se vor 
desfășura sîmbătă, iar cele de clasice 
vor avea loc duminică.

Craiova : C.S.O.

C.S.M. Cluj.
București: Meta- 
Craiova. Dinamo 
București.

3—4 noiembrie 
București: Vul- 

Metalul București,Tulcea,
Galați și A.S.M. Lugoj; res- 
Vulturul ~Tulcea A.S.M.

Unio Satu Mare. A. S. M. 
C.S.O. Timișoara.
IV-A : 27—28 octombrie
— Satu Mare: Progresul 

C.S.O. Galați, Steagul roșu 
Unio Satu Mare.

Arad :

Steaua București; restan- 
Cluj — Steagul roșu Bra-

— București: Progresul 
C.S.O. Arad. C.S.O. Ti- 
C.S.O. Craiova.

luptători japonezi pentru prima oară în țara noastră
La invitația federației noastre de 

specialitate reprezentativa olimpică de 
lupte clasice a Japoniei va între
prinde un turneu in R. P. Romină. 
Oaspeții și-au anunțat sosirea in pri
mele zile ale lunii septembrie.

Prima întîlnire este programată in 
București, unde formației japoneze îi 
va fi opusă reprezentativa țării noas
tre. In continuare luptătorii japonezi 
vor întreprinde un turneu in țară, 
după toate probabilitățile, în orașele 
Brașov, Baia Mare, Timișoara, Lu
goj și Reșița.

Aceasta va fi prima formație japo
neză de lupte care ne vizitează țara. 
Sportivilor noștri nu le este însă ne
cunoscută abilitatea tehnică a viito
rilor noștri oaspeți. Cu prilejul jocu
rilor Olimpice și al campionatelor 
mondiale, luptătorii romini an putut 
admira subtilitățile tehnice ale sporti
vilor japonezi, viteza lor de execuție, 
contra procedeele fulgerătoare și marea 
mobilitate dovedită mai ales in lupta 
din picioare Sportivii japonezi se nu
mără printre cei mai buni la lupiele 
libere, unde dețin numeroase titluri 
de campioni olimpici și mondiali. De

altfel, o serie de procedee specifice 
lor au fost însușite și de tehnicienii 
alior țări. In ultimii ani, mai preci« 
de ia Olimpiada de la V-<-
nezu au făcut 'mportanți- pași ugsme 
și la luptele clasice. Cu prilejul cam
pionatelor mondiale de la Toledo, din 
acest an, luptătorii japonezi au ocu
pat un loc 1 prin Ikigkuki (categoria 
57 kg) și 
tașe.

Aceasia 
formațiile 
la lupte clasice, va da ocazia antre
norilor și tehnicienilor să verifice 
forma în care se află sportivii noștri 
fruntași și mai ales să vadă în ce 
fel au reușit să se acomodeze cu 
lupta din repriza din picioare, unde 
au dovedit — pînă acum — nume
roase deficiențe. Nu trebuie neglijat 
nici aspectul promovării unor cadre 
tinere care s-au evidențiat cu prile
jul „Turneul speranțelor olimpice" 
sau al Jocurilor sportive din cadrul 
Festivalului de lș Helsinki.

numeroase alte locuri frun-

confruntare, cu una din 
fruntașe pe plan mondial

OCTAVIAN G1NGU

I olanda Lazar cu calul Funș, din echipa reprezentativa de juniori, 
in timpul probei pe echipe care a revenit tinerilor călăreți romini

REZULTATE VALOROASE IN CAMPIONATUL REPUB^CAN

Campionatul republican masculin

Șase echipe în finala pe țară
După aproape un an de intreceri 

viu disputate iată că mîine se va 
cunoaște echipa campioană a țării 
pe anul 1961—1962. Titlul și-l

Fliiic, pc lacul Tăliug:

Finalele campionatului republican

dispută șase echipe care 
din victorie în victorie s-au 
în finala pe țară găzduită 
mîine de arena cu patru piste din 
Zărnești. ~

Comisia de organizare a tras la 
sorți ordinea intrării pe pistă. Astfel, 
cele șase formații vor începe între
cerea după cum urmează: Electrica 
Sibiu, Olimpia Reșița,
Industria
București 
joacă la 
mixte.

Locală Baia 
și C.S.O.

proba clasică

de juniori la caiac-canoe

mergînd 
calificat 
azi și

Voința Arad, 
Mare, Rapid 
Ploiești. Se 
de 200 bile

IAȘI 17 (prin telefon). Spre deo
sebire de anii trecuți la actualul 
campionat republican de planorism 
s-au obținut rezultate tehnice mult 
superioare, mai ales datorită parti
cipării unor sportivi romini deosebit 
de talentați, , 
dm R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară 
și R P. Polonă. Din cele șapte pro
be desfășurate pînă acum doar una 
singură nu a putut 
anume aceea de „linie 
desfășurată pe ruta 
Birlad. Această probă _ 
cauza unor curenți potrivnici. Astfel 
nu toți concurența au reușit să în
deplinească normele cerute de regu
lament. La țel 
pianoriști (sub 
regulament).

Aceștia 
Fin eseu, 
Vrbatzki 
(R.P.U ). 
trecut de

faptul că n-au ajuns la țel proba 
nu s-a mai punctat pentru nimeni, 
clasamentul nesuferind astfel modifi
cări.

Clasamentul după șase probe arată 
astfel: 1. G. Vrbatzky 5.652,85 p., 2 

precum și a sportivilor C. Thuri 5.637,86 p., 3. M. Finescu 
Luczyna Eayewska

N. Mihăiță 
5.429,87 p.|

fi punctată și 
frîntă 300 km"
Iași—Săveni— 
a suferit din

a u a jins 
numărul

numai cinci 
prevăzut de

sînt:
Gh.

(RS.C.)
To(i ceilalți pianoriști

200 km nare urși dar pentru

maeștrii 
Gîlcă, P.

?i

sportului M. 
Mânu, G. 
C. Thuri 

au

5.625,82 p., 4.
(R.P.P.) 5.484,71 p„ 5.
5.444,95 p., 6. Em. Iliescu

★

avea Iod 
mare de- 
planorisrn 
și pilotaj

Sîmbătă după-amiază va 
pe aerodromul din Huși o 
monstrație aviatică de 
aeromodeFsm, parașutism 
acrobatic la care își'vor da concursul 
sportivi fruntași din Capitală , și dirJ 
provincie. Acest program .se va des-l 
fășura și duminică dimineață pe aej 
roportul TAROM din lași cu aceeași 
participare.

PETRE CODREA — coresp, regionali

Mîine dimineață, pe apele lacului 
Văliug din apropierea Reșiței, vor a- 
vea ioc întrecerile finale ale campio
natului republican de juniori (mas
culin și feminin) la caiac-canoe. Pen
tru a se califica in probele decisive, 
reprezentanții tinerei generații de 
sportivi au participat la faza pe a- 
rașe. furnizind intreceri viu dispu
tate. multe dintre ele cîstigate la li
mită. Așadar, și pe lacul Văliug ne 
așteptăm la curse pasionante, în care 
competitorii vor lupta cu aceeași ar
doare pentru ocuparea locurilor frun
tașe, pentru a confirma, în același 
timp, saltul calitativ constatat la ei 
în ultima vreme. Cele mai multe șanse 
le dețin caiaciștii și canoiștii din Ca
pitală. Reprezentanții Capitalei, ai 
Clubuluj sportiv școlar București, ai 
Școlii sportive de elevi nr. 2, Olim
piei, Voinței, sau Progresului vor a- 
vea de înfruntat adversari bine pre
gătiți, la fei de dornici de a obține 
victoria și de a reprezenta cu cinste 
orașele lor : Timișoara Arad Satu 
Mare, Reșița, Tulcea, Galați etc.

Finalele de pe lacul Văliug se vor 
desfășura pe două categorii de vârstă, 
care vor cuprinde juniori de catego
ria I și a Ii-a. La prima categorie 
sint incluse in program următoarele 
probe : băieți: canoe simplu și du
blu (1000 m), caiac simplu (500 m), 
dublu și K-4 (1000 m) ; fete: caiac 
simplu, dublu și K-4 (500 m). Progra
mul de concurs al categoriei a Il-a 
de juniori prevede întrecerile urmă
toare : băieți : canoe simplu și dublu 
(500 m), caiac simplu și dublu (500 m); 
fete: caiac simplu și dublu (500 m).

Federația romină de sporturi nau
tice, care organizează această impor
tantă competiție în colaborare cu 
comisia de specialitate a orașului 
Reșița, s-a străduit să asigure fina
lelor condiții optime de desfășurare. 
Este de așteptat ca și concurenții, 
la rîndul lor, să contribuie prin buna 
lor comportare la ridicarea nivelului 
tehnic al concursului, pentru a răs
punde din plin scopului propus de 
acest campionat republican..

A luat sfirșit campionatul republican
S-a încheiat etapa finală a cam

pionatului republican de aeromodele 
la care au participat 85 de concurenți 
din 14 regiuni ale țării, cu 150 de 
aeromodele de toate categoriile. Pri
mele probe au avut loc duminică pe 
aeroportul Băneasa pe un timp ne
favorabil — vînt puternic. In zilele 
următoare timpul a fost mai bun 
astfel incit și rezultatele au fost mai 
bune, 
soare,

Iată
no are
Pionierilor Oradea) 622 p., 2. Cons
tantin Pi(’uță (Universitatea Iași) 
551 p., 3. Nicolae Mesaroș (Casa Pio
nierilor Oradea) 539 p. Categoria

în special la probele propul- 
motomodele și captive.
clasamentele. Categoria pla- 

A 2 : 1. Anton Nagy (Casa

propulsoare : 1. Alexandru Bedo
(Știința Tg. Mureș) 708 p., 2. Ștefan 
Benedek (Tehnofrig Cluj) 697 p., 
3. Acaș Simu (ILEFOR Tg. Mureș) 
596 p. Categoria motomodele : 1. Ște
fan Purice (Grivița Rosie București) 
705 p„ 2. Otto Hintz (ILEFOR Tg. 
Mureș) 662 p., 3. Ionel Georgescu 
(Grivița Roșie Buc.) 567 p. Categoria 
captive viteză 2,5 cmc: 1. Ștefan 
Purice 187 km/h (nou record R.P.R.), 
2. Elvira Purice (Grivița Roșie Buc.) 
171 km/h, 3. Dumitru Dilip (Industria 
Sîrmei C. Turzii) 147 km/h. 
goria acrobație _• 1. Gheorghe 
(Oradea) 1.686 p., 2. Mihai 
(Tehnofrig Cluj) 1.672 p., 3. 
Silex (Casa Pionierilor

Cate-
Cosma 
Muscă 
Carol

Mediaș)

1.585 p. Categoria curse: 1. Gheor- 
ghe Craioveanu (Voința Buc.) și Ște
fan Purice 10 km în 6:57,0, 2. Ari-I 
ton Casian (Voința Buc.) și Ionel 
Georgescu 10 km în 6:48,0 (nu s-aul 
clasat în finală), 3. Tamara Geor-I 
gescu și Andrei Georgescu („Bără-| 
gan“ Buc.) 10 km în 8:53,0.

Clasament general pe regiuni: 
1. Oraș București 3.245 p., 2. Mureș-I 
Autonomă Abaghiară 3.092 p., 3. Bra-| 
șov 2.876 p., 4. Cluj 2.794 p., 5.1 
Crișana 2.415 p., 6. reg. Bucureștii 
2.031 p., 7. Iași 1.732 p., 8. Galații 
1.256 p., 9. Suceava 938 p., 10. Argeș! 
828 p„ 11. Banat 715 p„ 12. Ploiești 
602 p., 13. Maramureș 150 p.

ION HOABĂN



Organizarea meciurilor să dovedească 
grijă fată de spectatori

Acum, la început de campionat, e 
bine să reamintim echipelor organi
zatoare de meciuri și administrațiilor 
de baze sportive, pe care sînt progra
mate întîlniri de campionat, cîteva 
lucruri în legătură cu grija față de 
organizarea jocurilor și îndatoririle pe 
care le au față de spectatori.

Campionatul precedent, ca și toate 
celelalte din trecut, au arătat că e- 
xistă în general o grijă accentuată 
pentru buna lor organizare și pen
tru asigurarea unor condiții bune de 
vizionare a meciurilor. Multe echipe 
și administrații de terenuri s-au stră
duit să se ach>te de această sarcină 
cît mai bine. Pe alocuri au existat 
insă și unele lipsuri, care au stîrri't 
pe bună dreptate nemulțumirile pu
blicului spectator. Acesta are dreptul 
să pretindă ca cluburile organizatoa
re să-i asigure un acces comod 
tribune, la locurile numerotate, 

’.r-un cuvînt posibilitatea să intre 
stadion și să urmărească jocul 
condîțiuni cît mai bune.

Uneori am constatat că. de pildă, 
pe stadionul din Giulești nu s-au 
luat măsuri corespunzătoare, controlul 
a fost slab, permițîndu-se astfel in
trarea în tribune a unui număr mai 
mare de spectatori, decît îngăduie ca- 

^pac: ta tea stadionului. Aceasta a dus 
'**'\^ag'omerări  care au stingherit spec- 
V latorii în urmărirea jocului.

Locurile numerotate să fie respec
tate de spectatori, dar în primul r:od 
de organizatori, prin măsuri care să 
asigure un control asupra biletelor, 
la intrarea în sectoarele respective. 
Administrația stadionului „23 August" 
a luat asemenea măsuri, dar orga
nele de control nu-și îndeplinesc în
totdeauna sarcina. De asemenea, ]a 
stadionul „Petrolul" din Ploiești,' or-

în 
în- 
pe 
în

A DOUA
SPORTUL

Pentru un

EDIJIE A
POPULAR"
începerea noului

Joc

r

Ultimele pregătiri, formațiile...
ganizatorii nu sînt consecvenți în a- 
plicarea celor mai bune măsuri pen- 

cititor 
ne-a 
jocul 

venițî 
bilete

*ru accesul publicului. Un 
(Gh. Călin din București) 
sesizat că în primăvară (la 
Petrolul—Steaua) excursioniștii 
la meci nu .numai că au avut 
în diferite sectoare, dar au fost pur- 
tați din intrare în intrare și din sec
tor în sector, pînă și-au putut găsi 
locurile uneori și acestea ocupate de 
spectatori cu bilete! Asemenea lip
suri trebuie evitate pe viitor de clu
bul Petrolul. Pe de altă parte, un 
cititor din Iași (J. Gheorghiu) ne-a 
semnalat deficiențe ca : tabelă de a- 
fișaj și ceas care nu funcționează, 
bănci numerotate care nu sînt folosite 
ca atare, instalații igienice fără apă 
etc.

Sînt cazuri cînd ech’pele ignorează 
total dispozițiile federației privind 
cesul în teren, permițind intrarea 
nor persoane care nu au această 
litate. Aceasta — pe ]îngă faptul 
constituie o abatere de la recomandă
rile federației — dă stadionului un as
pect din cele rr.£i neplăcute.

Toate aceste deficiențe trebuie înlă
turate în noul campionat. Echipele 
organizatoare, administrațiile de tere
nuri, organizatorii în general — indi
ferent de 
datori să 
pentru a 
vizionarea 
perfecte. Au această obligație față 
spectatori, iar ziarul nostru se 
ocupa de felul cum organizatorii 
îndeplinesc această sarcină.

categoria meciurilor, sînt 
ia toate măsurile necesare 

asigura organizări bune și 
meciurilor in condîțiuni 

de 
va 
își

Echipele și-au încheiat pregătirile și acum, cu efectivele complete (in
clusiv jucătorii din lotul reprezentativ) așteaptă cu încredere prima etapă. 
Iată ci'teva amănunte in legătură cu pregătirile și formațiile lor.

• In meciul cu Minerul Lupeni, 
Viitorul va folosi probabil următoarea 
formație : Suciu — Pal, Petescu, Ră- 
celescu — Pojoni, Neșu — Matei, Du
mitriu, Voinea (Pavlovici), Popescu, 
Haidu (Sorin Avram sau Stefănescu).

© Antrenorul I. Reinhardt 
U.T.A. ne-a informat că 
probabilitățile la Constanța 
„ll“-le: Coman (Fiorea) 
Capaș, Neamțu — Mețcas,

de la 
după toate 
va evolua 
— Sziics, 
Koszka —

descu II (Nedelcu), Badea 
Soare (Panait) — Maior 
Știrbei (Pașcanii) — Copil 
ță), Oaidă

(Caricaș), 
(Ioniță), 
(Mafteu- 

(Protopopescu), Sandu 
(Smărăndesc I), Nisipeanu (Voinea), 
Georgescu (Baboie).

• Joi, în meciul cu Dinamo Obor 
(3—0, prin golurile înscrise de Asan 
și Badea 2), Petrolul a folosit echipa: 
Ionescu (Sfetcu) — Pahonțu, Fronea 
(Dumitru Nicidae), Fiorea (Crista-

’ T T J:

stadionul Giulești : 
roșu (tineret)
stadionul Giulești :

De miine, din ncu la fotbal! Deci, încep emoțiile, calculele, surprizele, 
schimbările din clasament și... fazele de joc dinamice — ca aceea din foto
grafie care fac pe pasionații fotbalului să le urmărească cu sufletul 

dar ar dori să fie cit mai dese. Ce spuneți fotbaliști ?...la gură,

corect, eficace și de calitate

ÎNTRECERILOR PENTRU „CUPA
$1 CUPA LOTO-PRONOSPORT"
cam-O dată cu

pionat republican, cele 15 echipe par
ticipante vor debuta și în alte două 
întreceri, nu mai puțin importante, 
pentru că sint strins legate de pro
bleme de educație și tehnicitate. 
Competițiile sînt cunoscute: „CUPA 
SPORTUL POPULAR" și „CUPA 
LOTO-PRONOSPORT", ale căror pri
me ediții au fost cucerite de echi
pele U. T. Arad și respectiv, Dinamo 
București.

Se cunosc atît scopul, cit și crite
riile de atribuire a celor două cupe. 
Le reamintim.

Ziarul nostru și „Loto-Pronosport" 
au instituit aceste întreceri in dorin
ța de a stimula și contribui atît la 
o desfășurare sportivă, corectă a 
meciurilor oficiale, cit și la îmbună
tățirea jocului echipelor in apărare 
și în atac.

„CUPA SPORTUL POPULAR" se a- 
tribule echipei cu comportarea cea 
mai sportivă, cu jocul cel mai corect 
și de calitate în cursul meciurilor de 
campionat și de Cupă. Inițial regu
lamentul nu prevedea luarea în con
siderare a jocurilor de Cupă. Dar, 
pentru că intre cele două competiții 
este o strinsă legătură (o suspendare 
de jucători se efectuează în ambele

întreceri) șl pentru că munca edu- 
cativă urmărește buna comportare a 
fotbaliștilor în toate manifestările 
lor, s-â făcut această modificare în 
regulament, pusă în aplicare, de alt
fel, încă din prima ediție a Cupei. 
Trofeul și premiile oferite de Loto- 
Pronosport se atribuie echipei (și ju
cătorilor săi) care la sfîrșitul cam
pionatului va realiza cea mai mare 
diferență (prin scădere) intre numă
rul golurilor marcate și cel al golu
rilor primite. Cupa este menita să 
stimuleze eficacitatea jocului echipe
lor.

La ambele Cupe se vor alcătui cla
samente. La „CUPA SPORTUL POPU
LAR” pe baza punctajelor de pena
lizare (pentru abateri consemnate în 
rapoartele de arbitraj sau pentru 
măsuri disciplinare luate de comi
sia de disciplină din F.R.F.). Echipa 
cu cel mai mic punctaj va primi 
trofeul. In caz de egalitate, va ciști- 
ga echipa mai bine situată în cla
samentul campionatului. La „CUPA 
LOTO-PRONOSPORT” la alcătuirea 
clasamentului (pe baza . diferenței de 
goluri) vor fi luate in considerare 
numai rezultatele de pe teren. In 
caz de egalitate: Cupa va reveni e- 
chipei mai tinere.

Selymesî I, 
Toma (Czako

® Miercuri, 
ținut un joc de antrenament cu Cri- 
șul. Rezultat: 2—2 (0—1). Duminică, 
urmează să joace echipa: Szillagyi — 
Szakacs II, Szekely, Koszegi — Bo- 
do, Vlad I — Toth I. Szakacs I, 
Harsani, Sziics, Vlad II. (M. Pop și 
Al. Jilău, coresp.).

• Știința Timișoara a jucat miercuri 
la Reșița : 3—3 (2—2) cu C.S.M. 
Formația*  probabilă pentru duminică: 
Urziceanu — Georgescu, Turcan. " 
tescu — Bîtlan, Tănase — Igna, 
zăr, Manolache, Lereter, Mițaru. 
Marton, coresp.).

• Rapid s-a antrenat joi la două 
porți „în familie". Duminică urmează 
să joace în formația : Dungu — Grea- 
vu, Motroc. Macri — Neacșu, Langa
— Lalu (Dinu), Ozon, I. Ionescu 
(Lalu), Georgescu, Codreanu.

• Echipa Steagului roșu va fi al
cătuită din lotul: Ghiță, Haidu — 
Jenei, Postolache, Nagy, Filimon, 
văncescu — Bărbuiescu, Szigeti, 
redai, Campo — Hașoti. NăftănăHă, 
Fusulan, Necula, Meszaros, David.

• In meciul cu Știința București, 
Progresul — care a cîștigat cu 3—2
— a folosit echipa: Cosma — Smărăn-

Sasu, Tîrlea, Floruț, 
este indisponibil).
Crișana Oradea a sus-

che) — D. Munteanu, Ivan — Mure- 
șan. Badea, Asan. Tâbarcea, A. Mun
teanu. (M. Bedrosian și Gh. Alexan- 
drescu, coresp.).

• Steaua a jucat joi la Sinaia cu 
Carpați: 3—I (3—1). Au marcat: 
Cacoveanu (2) și Voinea, respectiv 
Dumitriu. Echipa întrebuințată: Iere-

Bo- 
La- 
(St.

I-
Se-

Pentru un campionat de fotbal de calitate
PLINE LA 
PERIOARĂ, 
CONDIȚIILOR 
POPULARITĂȚI 
BUCURA.

In primul rînd, trebuie ridicată la 
cel mai înalt nivel munca educativă, 
în așa fel încît jucătorii să se dă
ruiască fără rezerve sportului pe care 
l-au îndrăgit. Lor și tuturor celor
lalți factori de care depinde bunul 
mers al activității fotbalistice — an
trenori, arbitri, conducători de secții 
și cluburi, consiliile BCFS — li se 

sporite pentru rea- 
adevărate cotituri, 

cotitură înseamnă: 
PUTERNIC, DE NI- 

RIDICAT, JOCURI

(Urmare din pag. 1)

că 
de 

îndrumare și control mai bună decît 
în anul trecut.

Cluburile, asociațiile sportive, sec
țiile de fotbal, jucătorii, tehnicienii 
și activiștii sportivi au manifestat 
mai mult simț de răspundere și au 
arătat deseori dragoste, pasiune chiar 
în îndeplinirea sarcinilor trasate în 
planul de măsuri.

Subliniind aceste rezultate nu tre
buie să pierdem însă din vedere, 
faptul că ele reprezintă doar un pas 
înainte și nicidecum cotitura evi
dentă atît de mult așteptată în re
dresarea fotbalului nostru. Ritmul de 
îmbunătățire calitativă a fotbalului 
este mult prea încet și necorespunză
tor nivelului în continuă creștere al 
celorlalte discipline sportive din țara 
noastră, ca și al fotbalului mondial.

Se pune întrebarea
Pentru că sarcinile 

deplinite pretutindeni 
timp, iar federația 
festat constant o suficientă fermitate 
în controlul îndeplinirii lor; în unele 
secții procesul de instruire s-a des- 
'ășurat încă prin metode meșteșugă- 
■șști.și nu s-a acordat suficientă a- 
'nție creșterii, promovării și perfec
tării cadrelor. Mai trebuie spus 

uneori munca educativă a 
rut un caracter formal și că lipsa 

ae exigență caracterizează o bună 
parte a activității noastre fotbalisti-

De asemenea, se poate spune 
federafia a desfășurat o muncă

: de ce?
nu au fost în- 
întocmai și la 

nu a niani-

ce. Din controalele efectuate a reieșit că 
la multe echipe din categoria A și 
B antrenamentele au fost organizate 
global, cu toți jucătorii sau în cel 
mai fericit caz pe compartimente. 
Despre o individualizare a antrena
mentului, cerință de bază în meto
dica modernă, nu poate fi încă vorba, 
în măsura necesară. De asemenea, 
mai sînt echipe care nu folosesc cu 
toată seriozitatea aparatele ajută
toare, unul din mijloacele de instru
ire eficiente, care mărește participa
rea conștientă a jucătorilor, creează 
un etalon de apreciere a preciziei 
execuțiilor și varietate în lecțiile de 
antrenament. La unele echipe, prin
tre care St. roșu, Steaua, Rapid ș.a. 
aparatele nu sînt folosite,, ceea ce 
arătă că ele au fost .confecționate 
numai pentru a îndeplini, în mod 
formal, o sarcină din planul de mă
suri.

La analiza anului competițional 
1961—62 au reieșit și alte lipsuri, 
care au ținut în loc fotbalul nostru, 
cum
de unele 
tie față 
etc.

TREBUIE APLICATE ÎNTOCMAI 
TOATE MASURILE STABILITE PEN
TRU LICHIDAREA RAMINERII IN 
URMĂ A FOTBALULUI, PENTRU 
RIDICAREA INTR-UN TIMP CIT 
MAI SCURT A ACESTEI DISCI-

O TREAPTA SU- 
CORESPUNZÂTOARE
CREATE ȘI LARGII 

DE CARE SE

ar li indulgenta manifestată 
cluburi și chiar de federa- 
de abaterile unor jucători

cer eforturi 
lizarea unei 
Și această 
CAMPIONAT 
VEL TEHNIC 
DE O CALITATE CIT MAI BUNA, 
DESFĂȘURATE INTR-O ATMOS
FERA DE PERFECTA -------------
TATE, FOTBALIȘTI CIT MAI BINE 
PREGĂTIȚI PENTRU --------------
REPREZENTATIVE. IN
CESTA PUTEM AVEA — ȘI TRE
BUIE SA AVEM — COMPORTĂRI 
DE PRESTIGIU IN INTILNIRILE 
INTERNATIONALE CARE STAU 
IN FAȚA FOTBALULUI NOSTRU: 
cele cu Spania în cadrul „Cupei Eu
ropei", precum și cele din „Cupa 
campionilor europeni", Cupa cupe
lor", „Cupa orașelor-tîrguri" și tur
neul balcanic.

Alături de toți iubitoru fotbalului 
dorim fotbaliștilor succes deplin în 
noul campionat 1

SPORTIVI-

LOTURILE 
FELUL A-

mia — Zavoda II, Cojocaru, Hălmă. 
geanu (Staicu) — Crișan, Crăciun — 
Cacoveanu (Creiniceanu), 2.2____
(Tomeș), Voinea (Varga), Atateianu, 
l'ătaru, (V. Zbarc£a și ~ ' 
resp.).

© Dinamo București 
cu echipa de tinerei. 
Niculae-Nicușor și I. 
s-au fixat asupra formației definitive. 
Din echipă nu vor lipsi Nunweiller 
III, Pîrcălab. Ene II, Ivan etc. Dinar 
moviștii pleacă azi la Iași.

© C.S.M.S. va prezenta următoarea 
echipă în partida cu Dinamo Bucu
rești : Faur — Scarlat. Moțoc. Dra- 
gomirescu — Popescu, Zamfir — Pop, 
Stoicescu, Voica, Alexandrescu, Milea, 
Rezerve: Leahevicî, Brîndușescu 
Teodosiu. (P. Codrea, coresp. reg.).

• Minerul Lupeni a jucat joi 
repriză cu echipa de tineret (1—-1) 
alta cu Minerul Aninoasa (1—1). La' 
București va juca formația: Miha- 
lache — Stanciu, Dan II, Vasiu — 
Mihăilă, Szoke — Cotroază 11 (Cucu), 
Comșa, Staudt, Mihai și Drăgoi (fon 
C. Ion). (I. Ciortea coresp.).

Ivănescu

M. Bota, co-

s-a antrenat 
Antrenorii D. 
Nedelescu nu

o
ți

UNDE MERGEM MÎINE
FOTBAL ?

Ora 8,30, 
Rapid — St.

Ora 10,15,
Progresul — Petrolul (tineret)

Ora 15,45, stadionul „23 August": 
Rapid — St. roșu (cat. A)

Ora 17,30, stadionul „23 August": 
Progresul — Petrolul (cat. A)

Ora 18,45, stadionul Republicii: 
Viitorul — Minerul Lupeni (tine
ret)

Ora 20,45, stadionul Republicii : 
Viitorul — Minerul Lupeni 
(cat. A).

Finala micilor fotbaliști
Peste 200 de echipe de copii din 

diferite cartiere ale Bucureștiului și-au 
măsurat forțele în cadrul unui ade
vărat și pasionant campionat al Capi
talei.

Competiția a stimit un mare inte
res în rînd urile copiilor bucureșteni, 
al părinților viitorilor fotbaliști (care 
s-au transformat tn suporteri info- 
cați 1) al cetățenilor de pe străzile 
și raioanele reprezentate în compe
tiție.

Acum, campionatul a ajuns în faza 
finalei, care va opune reprezentati
vele raioanelor Nicolae Bălcescu șt 
1 Mai. Meciului i-a fost 
atenția cuvenită, el fiind 
duminică la ora 14,45, pe 
„23 August", în deschidere 
jul fotbalistic de categoria

Se vor juca două reprize a cite 
20 de minute.

acordată 
programat 
Stadionul 
la cupla- 

A.

1X2X1X21 pronoexpres
Toate cele 7 întîlniri de fotbal care 

se dispută în cadrul primei etape a 
campionatului R.P.R. figurează in pro
gramul concursului Pronosport de 
miine. Poate exista un punct de atrac
ție mai mare dedt acesta? Iată de ce 
la concursul de miine se așteaptă o 
participare mult mai mare decît la ul
timele concursuri. Aceasta va determina 
desigur și creșterea fondului de premii. 
Deci, avem încă un clement în plus care 
mărește atractivîtatea concursului.

In concluzie, de-acum, TOATA LUMEA 
PE STADION ȘI LA... PRONOSPORT !

Nu trebuie să uitați insă un lucru : 
pentru a participa la concursul Prono
sport de miine, vă mai puteți depune 
buletinele numai astăzi!

Șl acum, iată pronosticurile „Progra
mului Loto-Pronosport" pentru concursul 
de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

2. U.T.A. — Viitorul (cat. A)
3. Minerul — Știința Cluj (cat. A)
4. Steaua — Dinamo Bacău (cat. A)
5. Dinamo București — Farul (cat. A)
6. Știința Tim. — Progresul (cat. A)
7. Steagul roșu — C.S.M.S. Iași (cat. A)
8. Szombathely — Szeged (Camp. R.P.U.

— cat. A)
9. M.T.K. — Honved (Camp. R.P.U. — 

cat. A)
10. Salgotarjan — Gyor (Camp. R.P.U.

— cat. A)
Pecs — Dorog (Camp. R.P.U. — 
cat A)

12. Tatabanya — Komlo (Camp. R.P.U.
— cat. A)

ii.

1 2
1 x
1 X
1

1 X
1 2
1
X 2
1 X
2
1
x 1

V

mîine :
Progresul — Petrolul 
Rapid — Steagul roșu 
Știința Cluj — Știința Timișoara 
Viitorul București — Minerul 
Crlșana — Steaua 
C.S.M.S. Iași — Dinamo Buc. 
Farul — U.T.A.
Vasas — Ujpesli Dozsa 
Ferencvaros — Honved 
Debrecen — Salgotarjan 
Szeged — M.T.K.
Gyor — Pees

Reamintim că ordinea meciurilor 
(Crișana — Steaua) și VI (C.S.M.S. Iași 
- Dinamo Buc.) este aceasta (din „Pro
gramul Loto-Pronosport”) și nu cea de 
pe afișele șl fluturașil de etapă.

★
Iată și programul concursului de săp- 

tămîna viitoare <nr. 34 din 26 august): 
1. Petrolul — Rapid (cat. A)

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT nr. 32

Categ. I 1 variantă a 10.496 lei, Categ. 
a n-a 3 variante a 6.997 lei, Categ. a 
IH-a 32 variante a 984 lei, Categ. a IV-a 
253.30 variante a 165 lei.

Fond de premii 104.959 lei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 17 august 

1962, au fost extrase din 
rele numere: s
17

urnă următoa-

1 72 38 50 36 54 14 35 24 55

Premiul specia.} A : 38 14 24

Premiul special B : 35 54 72

Premiul special C: 36 50 55

Fond de premii: 739.280 lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri
24 august 1962, la Sibiu.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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Campionatul
Talcristul Ștefan Popovici (Dinamo Obor) a stabilit 

un excepțional rccord-200 din 200! Aslâ seară $i miinc dimineață

de calificare
Intîlnirile din cadrul etapei inter

regionale a campionatului masculin și 
feminin de calificare în categoria A 

■ continuă. Iată unele rezultate înre
gistrate. Masculin: Progresul Rădăuți 
-— Farul Constanța 48.—53; Speranța 
Galați — Țesătura Iași 60—70; Medi
cina Timișoara — Mureșul Deva 
61—44; Farul — Speranța 68—26;
Medicina — 7 Noiembrie Craiova 
60—54; Progresul — Speranța 71—28; 
Țesătura — Farul 34—53; Petrolul 

'Ploiești — Academia Militară Bucu
rești 49—54; Politehnica Cluj — Vo-

• inia Satu-Mare 86—64; feminin: Re
colta Salonta — C.S.Ș. Harghita 
Tîrgu-Mureș 33—34; Șc. Sportivă de

. elevi Satu-Mare — Recolta 47—53; 
C.S.Ș. Harghita — Știința Cluj 67—37; 
Știința Cluj — Recolta 25—47; Elevul 
Tirgu-Jiu — Ș.S.E. Arad 40—30; 
Ș.S.E. Constanța — Unirea Bîrlad 
77—38; Ș.S.E. Satu-Mare — Știința 
Cluj 56—41; C.S.Ș. Harghita — Re
colta 55—44; Elevul Tirgu-Jiu — 
Ș.S.E. Deva 51—33.

In general, după cum ne relatează 
corespondenții noștri, aceste jocuri 

I s-au disputat la un nivel tehnic destul 
de bun. Este regretabil însă că, din 
cauza unor formații care văzind că 

‘nu mai au șanse s-au retras, bunul 
mers al competiției a fost perturbat. 

> Este cazul ca Federația să ia măsuri, 
’ după o analiză temeinică a motivelor
• invocate pentru aceste retrageri. De 
'asemenea, trebuie să se pună capăt 
(cu fermitate oricăror manifestări stră- 
' ine sportului nostru, manifestări în 
‘ care baschetul gălățean „excelează" 
' în ultima vreme. Modul în care s-a
desfășurat meciul Speranța Galați — 
Țesătura Iași, este edificator în acest 
sens.

■[WjffglTjL ET ■ S IVI 1
Maria Budan, campioană republicană la pentatlon

Miercuri și joi s-au desfășurat la 
Cîmpuhmg Muscel întrecerile pentru 
cucerirea titlului de campioană repu
blicană la pentatlon senioare pe anul

O JPENTHTLON

Gh. Tomiuc și Steaua 
campioni republicani

Așa cum se prevăzuse, ultima probă 
(la pentatlonului modern — crosul — 
■ a prilejuit o întrecere deosebit de apri- 
' gă. Concurenții au luptat pînă la ulti- 
' mele picături de energie pentru a 
i putea realiza un timp cit mai bun, 
(pentru ca în felul acesta să se poată 
clasa pe un loc de frunte.

, Crosului i-a revenit sarcina de a da 
.răspuns mai multor probleme rămase 
'nerezolvate după desfășurarea primelor 
, patru probe ale concursului. Astfel, 
' Gheorghe Tomiuc, recunoscut ca un 
I excelent alergător, a reușit să refacă 
: handicapul de puncte cu care se pre- 
' zentase la start și, după o cursă de 
toată frumusețea, a încheiat victorios 
proba, la o diferență de puncte care 

‘ i-a adus și primul loc în clasamentul 
general al campionatului pe 1962. To
miuc a parcurs cei 4000 de metri ai 
traseului în 14:18,8 ceea ce reprezintă 
1126 puncte. Comportări remarcabile 
au mai avut; Victor Ștefănescu, clasat 
pe locul doi cu 14:43,7 — 1051 p; 
Nicolae Lichiardopol II 14:52,0 — 
1024 p; Gheorghe Panciu 14:53,7 — 
1021 p. In ordine s-au clasat: 5. Petre 
Deac 15:27.6 — 919 p; 6. Nicotae 
Marinescu 15:29,8 — 913 p; 7. Wilhelm
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(Steaua) 192 t.; 4. 1. Dumitrescu (Din. 
Obor) 189 t. ; 5. G. En-ache (Steaua) 
186 t. ; 6. G. Sencovici (S.S.E. 1)
176 t. ; 60 focuri culcat senioare : 1. 
Aurelia Cosma-Nagy (Mureșul Tg. 
Mureș) 592 p.; 2. Jaqueline Zvo
nevschi (Dinamo Buc.) 586 p. ;
3. Ioana Soare (Știința Buc.) 584 
p. ; 4. Tereza Quintus (CSO Arad) 
582 p. ; 5. Ana Goreti (Olimpia Buc.) 
581 p. ; 6. Eva Quintus (CSO Arad) 
581 p. Echipe : 1. Dinamo București 
(Zvonevschi, Hnat, Nae) 1735 p. ;
2. Știința Buc. 1732 p. ; 3. CSO Arad 
1731 p. ; 4. Olimpia Buc. 1730 p. ; 5. 
CSMS Iași 1720 p. ; 6. Olimpia Bra
șov 1713 p.; Pistol calibru mare (30 
f. precizie + 30 t. viteză) : I. G. Ma
ghiar (Dinamo Buc.) 582 p. (290 + 292);
2. P. Mocuță (Dinamo Buc) 572 p. ;
3. T. Jeglinschi (Dinamo Buc.) 570 p. ;
4. M. Dumitriu (Steaua) 570 p. ; 5. 
I. Tripșa (Dinamo Buc.) 569 p. ; 6. 
E. Drăgan (Dinamo Buc.) 567 p. E- 
chipe : 1. Dinamo București (Maghiar, 
Mocuță, Tripșa, Drăgan) 2290 p. (nou 
record); 2. Știința Buc. 2241 p. ; 3. 
Progresul Buc. 2207 p. ; 4. Steaua 
2204 p. Armă militară 3 x 20 f.: 1. 
L. Cristescu (Steaua) 496 p. (deoarece 
rezultatul este sub 500 p. nu s-a a- 
cordat titlu la această probă). 2. T. 
Ciulu (Steaua) 495 p. ; 3. N. Coman 
(Steaua) 482 p.

Vineri dimineața trăgătorii au con
curat în postură de... atleți și haltero
fili pe stadionul Tineretului. Ei au 
trecut normele de control. Exercițiile 
au cuprins probe de alergări, ridi
cări de haltere, împingeri în brațe 
etc. Din păcate trăgătorii de la 
clubul Steaua au considerat a- 
’.ceste exerciții fizice ca o simplă 
formalitate și nu s-au prezentat.

1962. După o luptă foarte interesantă 
victoria a revenit MĂRIEI BUDAN 
(Știința Buc.) care a totalizat 4.210 
p (80 mg — 11,4; greutate — 9,96; 
înălțime — 1,48; lungime — 5,53; 200 
m — 26,2). Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Olga Borangic (Știinta 
Buc.) 4.021 p (11,9 — 9,53 — 1,42 — 
5,51 — 26,3); 3. Ăîaria Pândele (Uni
rea Buc.) 3.922 p (11,8 — 10,54 — 
1,39 — 5.63 — 28,7); 4. Utte Popescu 
(CSM Mediaș) 3.831 p; 5. Constan
tina Pitrop (Unirea Buc.) 3.530 p; 6. 
Maria Ciobanu (Unirea Buc.) 3.473p.

Favorita întrecerii, Aurelia Sirbu 
(Metalul Buc.) s-a clasat numai pe 
locul 7 cu 3.462 p, deoarece a doborît 
de trei ori ștacheta la 1,39 m (înălți
me inițială) pentru care n-a primit 
nici un punct Altfel, Aurelia Sîrbu ar 
fi putut realiza chiar și un nou record 
republican (11,5 — 11,19 — 0 — 5,60 
— 26,5).

Roman 15:45,1 — 865 p; 8 Victor Teo- 
dorescu 15:50,2 — 850 p: 9. Dumitru 
Țintea 16:03,5 — 811 p; 10. Gheorghe 
Pușcaș 16:12,3 — 784 p.

întrecerea pe echipe a fost ciștigată 
de prima formație a clubului Steaua, 
care a totalizat 2.850 p. In felul 
acesta. Steaua și-a menținut titlul de 
campioană republicană pe care-1 deține 
de șapte ani. Pe locul doi au sosit 
sportivii de la Casa Ofițerilor Brașov 
cu 2.72? p, care le-a adus astfel și lo
cul secund în clasamentul general al 
campionatului. Este o performanță care 
răsplătește eforturile acestor tineri 
concurenți, considerați pe bună drep
tate drept revelația campionatului din 
acest an. Pe locul trei, Steaua II 
2.559 p.

Iată acum clasamentele generale ale 
campionatului republican de pentatlon 
modern; INDIVIDUAL; 1. GH. TO
MIUC (STEAUA I) 4.559,5 p; 2. Gh
Panciu (C.O. Brașov) 4.471 p; 3. N
Marinescu (Steaua 
Pușcaș (C.O. Br.) 
Roman (Știința I) 
Țintea (Știința II) 
Teodorescu (Știința

I) 4.224 p; 4. Gh.
4.200.5 p; 5. W.
4.144.5 p; 6. C.
3943.5 p; 7. V.

II) 3.933 p; 8. D.

CIȚIVA DINTRE NOII CAMPIONI...
N. Rotam (Steaua) la 40 f. poz. genunchi, 385 p. și component al echipei care a 
cișligat 3 titluri; Aurelia Cosma-Nagy (Mureșul Tg. Mureș) locul I la două 
probe: 30 j. genunchi și 60 f. culcat; Jaqueline Zvonevschi (Dinamo București) 
câștigătoarea probei de 30 f. culcat, 3x30 trei pozifii ; T. Jeglinschi (Dina
mo București) cel mai bun la proba de pistol precizie 60 focuri — 545 p.

NOII CAMPIONI DE JUNIORI AI CAPITALEI
Inaugurate la începutul săptămimi, 

întrecerile campionatelor de tenis ale 
Capitalei, rezervate juniorilor de ca
tegoria I și a Il-a și seniorilor de 
categoria a II-a, continuă pe terenu
rile Centrului de antrenan^nt nr. 2. 
Competiția juniorilor, mai avansată, 
este pe cale să se zncheie la toate 
probele, trei dintre învingători fiind 
de pe acum cunoscuți. Prima câștigă
toare: Sanda Ciogolea, care în ca
drul categoriei 17—18 ani a întrecut 
în finală pe Judith Di bar : 0—6, 7—5, 
6—3. Partida a fost spectaculoasă 
și a avut o răsturnare de scor in
teresantă. După ce Dibar a condus 
cu 6—0, 5—2 la ghemuri și s-a a- 
propiat la un pas de victorie avînd 
două meci-boluri. Sanda Ciogolea a 
revenit puternic și și-a făcut adver
sara... mat I In semifinale: S. Cio
golea — Mihaela Klahre 6—2, 6—2, 
Dibar—Anca Dumitriu 6—2, 6—1. Tot 
la tete (categoria 15—16 ani) meciul

I. COSMA (DINAMO) CONDUCE IN CEA DE A XV-a EDIȚIE A „CURSEI SCINTEIi"
(Urmare din pag. 1)

de C. Baciu, W. Ziegler și Fr. Ghcra. 
Coi canei pedalează serios și la km 91 
de la plecare își creează un avans de 4 
minute. In pluton continuă să domneas
că liniște deși în acest moment, după 
calculul liîrtiei G. Moiceanu era depose
dat de tricoul galben de unul din cei 
cinci fugari.

La Adjud, unde cicliștii au fost aștep
tați de nenumărat’: iubitori ai sportului, 
sprintul cu premii este cîștigat din nou 
de Gh. Bădără, urmat de Ziegler și 
Baciu.

București 
pe 1962

Țintea (Steaua I) 3.933 p; 9. V. Po- 
ruțiu (Știința II) 3.829 p; 10. Th. 
Sirbulescu (Știința I) 3.784,5 p etc. 
ECHIPE: I. STEAUA 1 (Tomiuc, Ma

rinescu, D. Țintea) 12.513,5 p; 2. 
Casa Ofițerilor Brasov (Panciu, Puș
caș, Deac) 11 929; 3. Știința II (C. 
Țintea, Teodorescu, Poruțiu) 11.526,5 
p; Ț Steaua II (N. Lichiardopol, Io- 
nescu, Ștefănescu) 10.580,5 p; 5. Ști
ința I (Roman, Mărcuță, Sirbulescu) 
8.785 p; 6. Dinamo I Oradea (Albiei, 
Munteanu, Turkosi) 7.049 p. 

decisiv a fost deosebit de spectacu
los și echilibrat constituind un mic 
„maraton": Daniela Sotiriu — Doina 
loanid 2—6, 6—4, 10—8. în semi
finale : Sotiriu — Gabriela Voinescu 
6—0, 8—6, loanid — Florica Bu
toi 6—1, 9—7.

Competiția deschisă băieților a dat 
loc la întreceri mai puțin echili
brate. Iată rezultatele înregistrate: 
cat. 15—16 ani semifinale: I. Năs- 
tase — D. Țereanu 6—4, 6—2, D. 
Dimache — R. Niculescu 6—1, 6—4; 
Pentru locul trei: Niculescu — Țe
reanu 6—2, 6—3. Categoria 17—18 
ani semifinale: S Dron — M. Po
pescu 6—3, 6—3, C. Popovici — P. 
Bame 6—2, 6—3 ; finală : S. Dron 
— C. Popovici 6—4, 6—3. Locui 
trei: Bame — Popescu 6—1, 7—5.

Jocurile continuă, cu două zile de 
pauză (19 și 20 august), în fiecare 
dimineață de la ora 9,30 și după- 
amiază de la 15.30, pînă la 25 august 
inclusiv. (N. M.)

Aici grupul celor cinci fugari, care se 
înțeleg de minune la trenă, și-a mărit 
avansul la 6,30 minute și numai după 
alți 20 km la aproape 11 minute ! De
vine clar că unul dintre cei cinci fugari 
va îmbrăca tricoul galben la terminarea 
etapei. Și acesta va fi alergătorul care 
va cîștiga sprintul final pentru care va 
primi o bonificație de 30 de secunde. 
Se pune numai problema cu ce diferență 
vor ajunge ei pe stadionul „23 August" 
din Bacău față de grosuf plutonului în 
care continuă să ruleze lent G. Moicea- 
nu, C. Dumitrescu, Gh. Răduleseu, N. 
Grigore, Zanoni și alți fruntași ai 
cursei, precum și toți alergătorii ceho
slovaci. In schimb, I. Cosma, W. Zieg
ler, component: ai lotului republican, C. 
Baciu și Gh. Bădără și, în mai mică 
măsură, Fr. -Chera, scăpati spre sfîrșitul 
etapei de căldura toridă, rulau intens 
și pînă la sosire și-au mărit avansul la 
aproape 14 minute. Te străzile orașului 
cei cinei animatoiri ai etapei a doua, 
care au rulat împreună atîția kilometri, 
încep să se tatoneze pentru sprintul 
final. Astfel, asistăm la un pasionant 
final de cursă cîștigat, în aplauzele 
miilor de spectatori prezent': pe stadio
nul „23 August" din Bacău, de Ion 
Cosma cu timpul de 4 li 18:13,0 (timp 
cu bonificație 4 h 17:43,0) — medie 
orară 42.5 km ! — urmat de C. Baciu 
4 h 18:19,0 (timp cu bon. 4 h 18:04,0), 
Walther Ziegler 4 I: 18:19,0. Gh. Bădără 
același timp și Fr. Chera 4 h 18:24,0. 
Sprintul plutonului a fost cîștigat de 
P. Ghiță, cronometrat cu 4 h 32 : 10,0, 
urmat în ordine de : M. Laczo fR.S.C.) 
la 2 secunde, G. Moiceanu același timp; 
L. Zanoni la 4 secunde, I. Angelescu, 
S, Mihălțeanu, S. Duță și alți 23 aler
gători printre care se găseau N. Gri
gore, G. Dumitrescu și Gh. Răduleseu 
tofi în același timp cu Zanoni.

Clasamentul general după două etape: 
1. I. Cosma (Dinamo) 10 h 55:47,0, 2. 
C. Baciu (Steaua) 10 h 56:35,0, 3. Fr. 
Chera (Voința Buc.) 10 h 56:37,0, 4. 
W. Ziegler (Dinamo) 10 h 56:50,0, 5. 
Gh. Bădără (Dinamo) 10 h 56:50,0, 6. 
G. Moiceanu (Dinamo) 11 1: 09:28,0.

★
BACĂU 17. In așteptarea star

tului în cea de-a treia etapă, Bacău 
— Piatra Neamț — Bacău. Ion Cos
ma, performerul etapei precedente, 
a îmbrăcat tricoul galben. La ora 
14.30 s-a dat plecarea. Alergătorii 
aveau de parcurs 127 km, deci o 
etapă relativ scurtă care de obicei 
nu oferă un istoric prea bogat. To
tuși Gh. Moldoveanu. Gh. Văsîi și 
alții au lansat chiar de la plecare

pe velodromul Dinamo:

Reuniuni cu participarea 
unor boxeri fruntași 

din Capitală
Consiliul orășenesc al UCFS și 

clubul Dinamo organizează în cins
tea zilei de „23 August" un intere
sant turneu de box dotat cu „Cupa 
.Eliberării". La întreceri participă o 
serie de pugiliști de valoare din Ca
pitală. Turneul, organizat sistem eli
minatoriu, prevede gale pentru se
niori și pentru juniori. Astfel, astă- 
seară cu începere de la ora 19,30 ve
lodromul Dinamo va găzdui o inte
resantă reuniune a boxerilor seniori, 
la care își vor da concursul o serie 
de sportivi bine cunoscuți: Constantin 
Gheorghiu. Ludovic Ambruș, Emil 
Cișmaș, Cristea Marin etc. Iată de 
altfel programul complet al galei de 
astă-seară: categ. muscă: L. Am
bruș (Dinamo) — I. Stoian (S.P.C.): 
cocoș ; Cristea Marin (Metalul) —
S. Crăciun (Dinamo) ; G. Badiu 
(Steaua) — D. Anghel (Dinamo); 
pană: C. Gheorghiu (Dinamo) —
I. Crăciun (S.P.C.); D. Enadie (Me
talul) — Em. Cișmaș (Steaua); 
semiușoară: I. Petrescu (Steaua) 
A. Er»uș (Unirea); L. Chiriță (Um '■ 
rea) — D. Mineu (Metalul); ușoa
ră: I. Gropșan (Metalul) — M. Du
mitrescu (Dinamo) ; I. Tănăsoiu 
(Metalul) — G. Ciurea (Dinamo) ; 
semimijlocie: M. Voicu (Unirea) —• 
F. Surugiu (S.P.C.).

Duminică dimineața la ora nouă, 
tot pe velodrom, are loc gala urmă
toare la care își vor încrucișa mănu
șile cei mai buni pugiliști juniori 
din București.

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal Vii

torul—Minerul Lupeni contînd pentru 
campionatul de tineret și cat. A. care 
va avea loc duminică 19 august, In noc
turnă pe Stadionul Republicii, s-au pus 
în vinzare la casele de bilete obișnuite.

atacuri repetate. Dar, în curînd o 
barieră va liniști spiritele în plu
ton... Tot aici aflăm și faptul că G. 
Moiceanu, fiind bolnav, a abandonat 
Apoi, cicliștii romîni și cehoslovaci, 
grupați, se pregătesc pentru spriti-. 
tul cu premii de la Buhuși. Ordi x 
nea: 1. Gh. Răduleseu, 2. S. Ariton,
3. N. Niculescu. In continuare aler
gătorii pedalează susținut pînă la 
Piatra Neamț unde se dă lupta ho- 
tărîtoare pentru cîștigareă sprin

tului cu premii. De data aceasta în
vinge detașat I. Ardeleanu urmat 
de S. Ariton și A. Șelaru. La re
întoarcere asistăm la alte tentative 
de evadare la care participă cu re
gularitate și purtătorul tricoului gal
ben I. Cosma. Ele sînt însă de fie
care dată anihilate prompt de gro
sul plutonului. înainte de Buhuși 
începe o ploaie deasă care va în
soți caravana mai mulți kilometri. 
Ultimii 15 kilometri sînt marcăți de 
repetate acțiuni dinamice. încearcă 
pe rînd să se detașeze N. Glumeți, 
S. Mihălțeanu, L. Zanoni, Gh. Radu
lescu și pe ultima parte atacă deci
siv cehoslovacul M. Laczo care însă 
va fi ajuns pînă la sosire. La sprin
tul final participă aproape tot plu
tonul datorită dîrzeniei cu care și-a 
apărat șansele fiecare concurent, 
învingător, Silviu Duță: 3hl7:560. 
Urmează: 2. I. Ardeleanu 3hl7:56,
3. S. Ariton, 4. Gh. Răduleseu, 5. I. 
Szekeli, 6. W. Ziegler urmat de 
alți 27 alergători (în același timp 
cu învingătorul).

Clasamentul general după 3 etape:
1. I. COSMA (DINAMO) 14hl3:43.
2. C. Baciu (Steaua) I4hl4:31, 3. 
Fr. Ghera (Voința Buc.) 14h 14:33,
4. W. Ziegler (Dinamol 14hl4:46,
5. Gh. Bădără (Dinamo) 14hl4:46,
6. N. Grigore (Steaua) 14h27:4I, 7,
C. Dumitrescu (Olimpia) 14h27:56,
8. M. Voinea (Dinamo) 14h27:56,
9. M. Laczo (R.S.C.) 14h28:03, 10.
S. Mihălțeanu (Olimpia) 14h28:09.

în clasamentul sprintenilor condu
ce Gh. Bădără cu 12 puncte urmat 
de I. Ardeleanu (Steaua) cu 8 
puncte și S. Ariton (Voința) 8 p.

Sîmbătă se desfășoară etapa 
Adjud — Tg. Secuiesc — Brașov 
iar duminică ultima etapă pe ruta 
Brașov — Predeal — București. 
Sosirea în ultima etapă va avea loc 
pe stadionul „23 August" din Capi
tală în jurul orei 18,



campionatul

la piept

ÎNDEMN nndunm 4

Ma știți, eu sînt balonul și cît partida 
Aleargă fotbaliștii cu poftă după mine 
Iar cind m-ajung din urmă, sub ochii 
In loc să mă rețină, îmi trag... cite-un 
Căci asta mi-este soarta de cind mă știu născut: 
Chiar și la scoruri nule plec singurul... bătut!
Mai buni îmi par portarii. Dacă spre ei mă-ndrepi 
Îmi ies iute-nainte și-apoi... mă string

tuturor 
picior,

Ca-n fiecare an, plin de speranțe
O să niâ-«idrept grăbit spre stadion,
Să urmăresc zburdalnicul balon...
Dar anul ăsta n-acord circumstanței

Ca-n fiecare an, doresc spectacol 
Cu pase fine, nu cu durități. 
Condiții sînt, avem și calități. 
Deci sper că nu pretind nici-un miracol.

fiecare an, vreau „națională44
să practice un joc splendid.

Ca-n
Care
ar cind va reveni de la Madrid 

facem o primire triumfală.

Ca-n fiecare an, vreau — și se poate 
S-aud tribuna-ntreagă fremătind
Și suporterii fericiți zicind : 
„Și-aici se luptă pentru calitate!"

CIUPI RADULESCU

PQSTR MRGRZIN*

*) E vorba de echipa Fenerbahce. 

ȘTEFAN LUCUTA, RE
ȘIȚA. — 1) Fostul portar 
al echipei U.T.A., 
este antrenor
Lupeni. — 2) Ce face An
drei Mercea? *
Arad, unde 
echipa Teba (locul III in 
campionatul regional). — 
3) Iosif Petschovschi a îm
plinit în iulie 41 de ani. 
A jucat de 32 de ori 
prima reprezentativă 
țării.

Marki,
la Minerul

Este tot la 
antrenează

in

i)

Echipei 
Jucătorilor, 
De la voi 
„Viitorul*.  
E-o echipă

Viitorul
atenție ! 

avem pretenție, 
e știut, 
c-un... trecut !

PetrolulEchipei
A spus-o cineva în glumă 
l.a-nceput de campionat: 
Petrolul n-ar fi rău să fie 
(în fotbal) și mai...

rafinat.

Echipei Steaua Buc.

Stelele, pe cît se pare. 
Uneori
Totuși
Că de

sînt căzătoare
am avea de spus 
obicei... sînt sus 1

C. MAZILU
1. CHIVU

demărul simpauzanților 
pe întreg globul care ii 
scriu. —

...Acum scriind acestea, țin minte că-n 
M-am bucurat la culme, mai rău ca un 
De juniorii noștri, ce-n fața tuturor 
Au arătat la fotbal.., maturitatea lor. 
Iar după 
Simțeam 
Și m-am
Să lupte 
Dar vezi,
Sd nu mai facă iarăși in stadion pe așii, 
Ținind seama că poarta cu plasa împreună 
Se află tot pe Terra și 
Că deh, după o cursă 
Și eu țin pentru-o clipă 
In plus, de 
La 
Că
Lansind 
(E drept.
Cum Tache-n fugă trage pe Oaidă de tricou

april 
copil.

biruință, in clipele acele,
de fericire că... nu-mi încap în piele 
gindit că-i vremea ca-n fotbal seniorii 

să ajungă din urmă... juniorii.
pentru aceasta, vreau ca înaintașii

' C. SIRBU, SIBIU. — 
Antrenorul C. Teașcă 

k publicat in ziarul nostru
suită de 17 articole in le-

.. gătură cu
mondial de fotbal. Coinci
de cu numărul articole- 

i lor pe care le-ați citit dv.?
2) Este adevărat că Dîdi 
a fost și ia actuala ediție 

I - a campionatului mondial
4 de fotbal unul din jucă

torii de bază ai echipei 
Braziliei dar, oricum, el 
are 33 de ani! Nu credem 
deci că s-ar putea pune 
problema angajării lui de 

> către un club din Europa.
— 3) Lui Pele ii puteți 
scrie pe adresa: Pele...
Brazilia! Perspectivele de 
a vă răspunde sînt mini
me, ținind seama de nu-

R. URSACHI, BUCU
REȘTI. — 1) Rominia nu 
s-a mai intilnit niciodată 
la fotbal cu Spania. — 2) 
Cu Olanda am jucat o 
singură dată: în 1924, la 
Paris. Scor: 0—6. In ace
lași an am jucat la Viena, 
cu prima echipă profesio
nistă a Austriei, pierzind 
cu 4—1. In 1932, întilnind 
de două ori echipa ama
toare a Austriei (la Bucu
rești și Ia Linz), am învins 
cu 4—1 și respectiv 1—0.

lovitură liberă de la circa 
30 de metri. F.I.F.A. a luat 
in considerație, bineînțe
les, numai rezultatul, 1—O. 
Noi ne-am mulțumit cu 
victoria morală. Victoriile 

morale au insă
mare cusur: nu contea- 
in nici un clasament.

ION POSTAȘU

acestea... 
un 
ză

Urări

campionatul MIRCEA DOBRESCU, 
PLOIEȘTI. — In meciul 
cu Cehoslovacia, din preli
minările campionatului 
mondial de fotbal din 1954 
— meci disputat in octom
brie 1953, la București — 
noi am folosit in atac, pe 
dreapta, formula Călinoiu 
inter și Petschovschi ari
pă. A fost faimoasa par
tidă în care echipa noas
tră a jucat, mai ales în 
repriza a doua, la o poar
tă, dar fotbaliștii ceho
slovaci au reușit să apere 
unicul gol înscris de Sa- 
franek Iui Birtașu, dintr-o

o jumătate de oră... începe meciul !!!

că-ncepe alt sezon,atacul

Medicul

Fotograful

jucăm minunat.
începe fotbalul șl îmi ia tăticul

meci 
nu o

să 
sâ 
la 
in

nicidecum in... Lună, 
pe tușă furtunoasă 
să mă-odihnesc,.' in plasă, 
doresc ca jucătorul 
balonul nu-., piciorul.

azi încolo,
urmărească 
ne-ntoarcem in vremi medievale, 
fotbal moda costumelor din... zale, 
felul ăsta, n-aș mai vedea din nou

Mai sînt și alte lucruri de care aș vorbi 
Acum cind am cuvintul pe pagină aci,
Insă stopez
Și ard de nerăbdare să zburd pe stadion. 
Deci cer in încheiere ca toți cei de mai sus 
Sd nu dea cu piciorul... la ceea ce le-am spus. 
Aliminterea înseamnă că-niregui meu obol 
De sfaturi necesare, a nimerit.,, in gol. 
Deci asta mi-e dorința și-o spun aici direct 
Vreau ca învățătura s-o tragă... cu efect.

V. D. POPA

— Mîine după masă vino cu trompeta, că și eu vin 
cu toba și o să ne

— Imposibil, mîine 
trompeta la meci !!!

Factorul poștal
Să țină seama fiecare 
De doleanța mea „expresă11: 
Chiar dacă șutul nu-i scrisoare, 
Să fie lotuși... cu adresă !

Agronomul 
Vreau portarii-n formă bună, 
Dinlr-o pricină-nțeleasă: 
Boabele de fapt se adună 
în hambar și nu... în plasă.

Cântărețul

La meciuri, plasa se mai prăfuiește, 
De-aceea, din motive sanitare, 
Rețeta asta se obișnuiește :
Să fie... scuturată cit mai tare !

înaintașilor
A ti ta am de
— La meci,
Să n-o mai ia... prea sus 1

spus :
cu șutul lor

Asta este sfatul meu 
Pentru-atacuri, exclusiv 
Poor ta-adversă tot mereu 
Să o aibă-n... obiectiv !

VICTOR TEODOR
Iar mănîncă Popescu pe scări, să știi că a început 

fotbalul...
Desene de S. NOVAC

o

I
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Schiță de AZIZ NESIN (Turcia)

In tramvai găsești locuri libere numai 
la începutul traseului. Am luat tram
vaiul la Mecidie. Nu am ajuns nici pînă 
la Sișli și vagonul era de-acum tixit. 
Pasagerii atîrnau pe scări, stăteau agă- 
țați âe marginile ferestrelor. Dar ce se 
petrecea înăuntru I... E doar cunoscut 
ce înseamnă tramvai... Un călător citea 
ziarul, iar vecinul său se străduia, ui- 
tîndu-se pieziș, să vadă și el ce scrie. 
Un tînăr care stătea în spatele lor în
tinse gitul ca o girafă ca să afle noută
țile sportive. Deodată exclamă supărat :

— Ptiu ! A pierdut „Fener”.*)
Posesorul ziarului, im om adus de 

spate, se întoarse și aruncînd o privire 
distrugătoare tânărului palid, îl întrebă 
cu sarcasm :

— Dar ce, credeai că o să cîștige ?
Vecinul cocoșatului, corpolent ca o 

focă, se amestecă în vorbă :
— Chiar dacă Sabun în persoană ar fi 

jucat centru înaintaș, nici atunci n-ar 
fi cîștigat „Fener” meciul cu „Beșiktaș".

Un alt tînăr, cu obrajii supți, îl sus
ținu energic pe cel gras :

— Adevărat, nene! Beșiktășenii noștri 
au jucat ca niște lei !

în momentul acesta o femeie tînără, 
elegantă, nu se mai putu abține :

— Sînt niște lepădături, beșiktășenii 
voștri !

Nici nu ap îcă să rostească bine a- 
ceste cuvinte și se auzi o voce subțire 
de copil :

— Tu ești lăpădătură !
într-o clipă atmosfera se incinte așa 

de mult, incit tramvaiul începu să se
mene cu parlamentul, atunci cind opo
ziția se încaieră cu partidul guverna
mental.

In momentul acela în discuție inter
veni taxatorul :

— Și din ce cauză toate acestea ? Pen
tru că l-au pus pe Habib la apărare. Să 
fi fost Habib la înaintare „Fener” ar fi 
marcat la goluri...

Un pasager sclivisit murmură printre 
dinți :

— Nu mai vorbi prostii ! Și zece Ha- 
bibi nu ar fi ajutat la nimic.

— Dar dumneavoastră l-ați văzut pe 
Habib cum lovește mingea ? — veni în 
ajutorul taxatorului cocoșatul, posesorul 
ziarului. Niciodată nu am să uit cum 
cu doi ani în urmă, in timpul unui meci 
de campionat, Habib a tras pe poartă 
din centrul terenului. Poc ! și gol !

Un pasager ciung ce stătea în față se 
sculă, se înghesui spre cei care se cer
tau și luînd aerul unui orator din opo
ziție, rosti :

— Să-i mulțumiți Iui Alah pentru vînt. 
Căci dacă nu ar fi fost vîntul...

— Ce vînt ? Vînt a făcut Cafer, care 
alerga ca un uragan pe partea dreaptă 
a terenului.

— Dar Habib ? Habib are trei copii și 
aleargă pe teren ca un copoi !

— Habib nu are trei copii, ci doi.
Taxatorul nu mai putu răbda :
— Ce vorbești, domnule ? Are trei 

copii; doi băieți și o fată î
— Ajunge cu minciunile ! Eu cinez 

în fiecare seară cu Habib la restauran
tul „Cin cir".

— îmi spui tu mie de Habib ! Trei ani 
am jucat cu el în echipa de tineret din 
Tahtakale.

In discuție se amestecă încă un pasa
ger :

— Amindoi greșiți. Aceștia nu sînt

— Ce vrei să spui cu asta, băiete ? îl 
întrebă un bătrin știrb.

— Care băiete ? Ia gîndește-te cind 
vorbești !

— De ce te superi ? ȚI se vorbește 
prietenește, iar tu te bagi unde nu-ți 
fierbe oala — fonfăi știrbul. Ce-ai vrut 
să spui despre copiii Iui Habib ?

— Aceștia nu sînt copiii lui Habib, ci 
ai nevesti-si, de Ia foștii bărbați...

In timp ce taxatorul și o parte din 
pasageri se contraziceau in legătură cu 
numărul copiilor Iui Habib și se stră
duiau să clarifice totuși ai cui sînt, la 
celălalt capăt al vagonului începu de 
asemenea să se discute cu aprindere.

— Dacă nu l-ar fi scos din luptă pe 
Zulfi în repriza a doua, ar fi arătat el 
ce poate !

— Dar tu-1 cunoști pe Murtaza ? Da, 
da, pe Murtaza ! El face cît 50 de Zulfi 
ai tăi.

— Fugi de-aici cu Murtaza al tău!...
— Ia ascultă ! Vrei să te plesnesc peste 

mutră ?
— Ei, ei, mai ușor !
— Ține-ți gura !
Tramvaiul trecu pe lingă stația Taksim, 

unde, de obicei, se urcă multă lume. 
Taxatorul, continuind să demonstreze 
cu ardoare că Habib are trei copii, 
nu numai că nu dădea bilete, dar uitase 
în genere că este taxator.

— Dacă nici eu nu știu cîți copii are 
Habib, atunci cine să mai știe ? E cara
ghios, pur și simplu !

Unul din certăreți se hotărî să-și cro
iască drum cu coatele spre ieșire. Dar 
fără nici un rezultat.

— Nu te mai suci ! Stai la locul tău, 
că de nu, te croiesc !

— De-aș scoate mîinile ! I-aș arăta eu 
lui !

— Terminați ! Lăsați băiețașul să iasă!
Pasagerii, împărțiți pe grupe, conti

nuau să se certe și să se insulte. Pasiu
nile se dezlănțuiseră.

Un om în vîrstă, cu un gît ca de 
broască țestoasă și cu mîini tremurînde, 
începu să facă morală celor care se 
insultau :

— Nu aveți nici rușine, nici conștiin
ță !

îmi ziceam în sinea mea : „Acest bă- 
trîn o să-i mustre acum pe toți". Dar 
acesta spuse :

— Toată nenorocirea e că arbitrul a 
fost cam tămîios. Asta e!

Un puști de 13—14 ani, care se urcase 
în tramvai în Meciekioi, se adresă bă- 
tr inul ui :

— Bine, tăicuțule, dar acest Bah e de 
categorie internațională.

— Știm noi cum a devenit arbitru ! 
Cunosc eu toate dedesubturile. Ia să 
fi intrat și taică-miu în partidul demo- 

res) și el ar fi devenit arbitru interna
țional !

In acest moment răsună o voce pro
fundă de bas :

— Stai, stai ! Universitatea și tramvaiul 
nu sînt locuri pentru politică. Vatman ! 
Domnule vatman ! Fii atent frățioare 
că în tramvaiul dumitale se face poli
tică ! Oprește! Eu cobor, sâ fiu cit mai 
departe de păcat.

In timpul acesta bătrînul îl dăscălea 
pe puști :

— Tu nu erai încă nici în pîntecele 
mamă-ti cînd eu eram jucător de re
zervă și încă în prima echipă a clu
bului de tineret „Aivansarai”. Ai înțeles, 
neghiobule ?

— Am înțeles !
Tramvaiul se opri în piața Galata- 

sarai. Taxatorul mai vorbea încă de 
copiii lui Habib. In cele din urmă nu 
a putut rezista nici vatmanul. Se în
toarse. Mă gîndeam că o să-i spună 
acum taxatorului: „Ia vezi-ți de treaba 
ta“! Dar în |oc să facă aceasta, vat
manul întrebă :

— Cine ține acolo cu „Fenerbahce" ?
Unul din pasageri răspunse :
— Și ce e ? Nu-ți place ? Uite, eu țin 

cu „Fenerbahce".
Vatmanul se înfierbîntă :
— Nu vreau să transport suporterii 

lui „Fenerbahce". Coboară !
— Eu nu vreau să merg cu un tram

vai condus de un vatman suporter al 
„Beșiktaș”-ului ! spuse pasagerul și sări 
din mers.

In stația Tepebașî în vagon intră con
trolorul. M-am gîndit : „Ah, ce o să 
mai pățească taxatorul ! Tocmai de Ia 
Mecidiechioi nu a mai dat nici un bilet".

Unul din pasageri nu se putu liniști : 
— Bine ! Să admitem că în meciul cu 
„Fenerbahce” a cîștigat „Beșiktaș", 
dar jocul a fost brutal.

— încetați să bateți cimpii ! urlă vat
manul.

Pasagerul, suporter a lui „Fenerbahce", 
se temu să nu-I dea jos și pe el și se 
ascunse în spatele bărbatului corpolent.

Taxatorul continua să-și susțină punc
tul de vedere :

— Habib are trei copii. Și toți sînt 
ai lui. Să mă trăznească-n locul ăsta, 
dacă nu-i așa !

— Pentru Alah, spune l-ai văzut mă
car o dată pe Habib în față 2

— După tine înseamnă că sînt un 
mincinos. Cetățeni, sînteți martori ! Mă 
insultă în mod public ! Am să te dau 
în judecată !

— Ce s-a întîmplat ? întrebă contro
lorul.

— „Fenerbahce" a cîștigat de cincizeci 
de ori cu „Beșiktaș" și a pierdut numai 
de zece ori. Și neisprăviții ăștia vor să
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După cum reieși mai apoi, și contro

lorul ținea tot cu „Fenerbahce”. Vatma
nul și controlorul se deosebeau în mod 
categoric în simpatiile lor sportive.

Vatmanul țipa :
— Vrei să ne sperii cu amenda ? Scrie! 

Vom plăti, dar nu vom ceda ! Trăias
că „Beșiktaș"!

Taxatorul îl lovi pe unul din pasageri 
cu geanta peste cap. Bătrînul, smulgînd 
ghiozdanul puștiului, îl lovi pe acesta 
peste ceafă, iar controlorul îl înșfăcă 
pe beș-ktașist de cravată. Chiar atunci 
sosiră, la timp, și polițiștii.

— Ce se întîmplă aici? îl Întrebă unul 
din ei pe controlor.

— Nu vedeți ? Spun că „Fenerbahce” 
a marcat al doilea gol din ofsaid.

— Care-i prostul de susține așa ceva? 
se indignă polițistul.

— Nu a fost ofsaid, el henț — țipă 
cineva din fundul vagonului.

Unul dintre polițiști se dovedi a fi un 
suporter al echipei Galatasarai.

— Hai, dați-i drumul cu toții la sec
ție !

Certăreții se îndreptară «pre secție. 
Ajunși acolo comisarul de poliție mă 
întrebă :

— Tu de unde ești ?
— Din Erzerum.
— Nu, domnule ! Cu ee echipă ții ?
— Cu nici una !
— Slavă lui Alah ! Din ce club faci 

parte ?
Eu am înțeles că trebuie numesc 

un club oarecare, dar nu știam pe cine 
susține comisarul și spusei la întâm
plare :

— De Ia „Fenerbahce”.
— Bravo ! Stai aici !
Comisarul împărți toți pasagerii pe 

grupe, după clubul de care aparțineau. 
Pe urmă se adresă gîlcevitorilor :

— Acum, ia să-mi povestiți ce s-a în
tîmplat.

Pasagerul cu vînătaie sub ochi începu 
de îndată :

— Domnule comisar, m-am urcat în 
tramvai la Mecidiekioi. Mergeam la ser
viciu. In piața Taksim trebuia să cobor...

— Și de ce nu ai coborît ? i-o reteză 
comisarul.

— Cum puteam s-o fac 7 A început 
discuția despre sport și am fost și eu 
antrenat. Uite, tipul ac. — a spus că 
Mazbun de la „Fenerbahce" a intrat pe 
teren, deși era suspendat. „Beșiktaș" 
vrea să protesteze Ia federația de fotbal.

Comisarul sări ca ars :
— Ai îndrăznit să spui așa ceva des

pre Mazbun ?
M-am folosit de această clipă și mi-am 

luat tălpășița de la secția de poliție.
...Poporului nostru îi place foar;e mult

rin



Astăzi — deschiderea oficiala a celei de a X-a ediții 
a campionatelor europene de natație

TURNEUL TINERILOR NOȘTRI BASCHETBALIȘTI
IN R. D. GERMANĂ

LEIPZIG 17 (prin telefon de ia 
trimisul nostru special). — De citeva 
zile acest oraș, renumit în toată lu
mea prin tîrgurile sale anuale și 
prin... pianele Blilthner, cunoaște o 
nouă celebritate, devenind pentru o 
săptămînă „capitala înotătorilor eu
ropeni". Peste tot se face din plin 
simțit marele eveniment sportiv. A- 
fișe multicolore vestesc pe localnici, 
ca și pe numeroșii turiști sosiți la 
Leipzig, că sîmbătă, 18 august, începe 
cea de a X-a ediție a campionatelor 
europene de natație.

★
Uu ne este deloc greu să-i pronos

ticăm acestei ediții jubiliare un suc
ces strălucit. Intr-adevăr, nici n-au 
început întrecerile și a și fost înre
gistrat primul record : acela al par
ticipării : aproape 800 de înotători, 
săritori și jucători de polo din 23 de 
țări europene.

Manevra guvernanților de la Bonn, 
care au interzis participarea la aces-

DE PE PISTELE DE ATLETISM
. • Intîlnirea internațională de atletism
fdititire echipele Suediei și Italiei a luat 
Ittfîrșit la Stockholm cu victoria gazdelor; 
*116—% puncte, lată citeva din rezulta
ntele înregistrate : 400 m-Fernstroem (S) 
947,4 ; ciocan-Asplund (S) 59,85 m;
1100 m.-Ottlina (I) 10,7; triplu salt-Ca- 
;val (I) 15.82 m; 5000 m-Larsson (S) 
^14:16,1 ; greutate-Meconi (I) 17,85 ni. 
i’ l« prob-a de 400 m garduri italianul 
[Morale a realizat timpul de 50,3. Alte 
'rezultate înregistrate: 200 m plat 
'Jonsson (S) 21,0; 1500 m Holniestrand 
(S) 3:50,8 : 10.000 m Karlsson (S) 
29:48.0; 3000 m obstacole Tendeby (S) 
8:56.4; lungime Piras (I) 7,13 in ; disc 
Grossi (I) 54,03 m; înălțime Patcrsson 

|(S) 2,11 ni .

, • In cadrul unui ooncurs de atletism
ÎHesIă șurat la Leipzig, Ditmar Falgowski 
Ml stabilit un r.au record al 8. D. Ger- 
■ mane în proba de 100 tn plat, cu timpul 
■Ide 10,3. Vochiul record era de 10,4 sec.

• Atleții cehoslovaci au participat la 
«n concurs organizat în preajma Hitîlnirii

Rezerva de mîine a baschetului sovietic - 
peste un milion de școlari

I« ur.ul din noile raioane ale Mos- 
'cnvei, așa-numit de sud-vest, este si
tuată școala nr. 4. Ea dispune de o 
clădire luminoasă, nouă. Etajul al 
treilea este afectat în întregime unei 
săli sportive. Deschidem ușa acestei 
săli și la urechile noastre ajunge sem- 

.naltal pe care arbitrul îl dă pentru în
ceperea unei noi partide. Pe terenul 
de sport două echipe de copii. Ce fel 

•de întrecere o fi ^ceasta — ne între
băm. Nu. este o lecție obișnuită de 
■educație fizică. In școală a fost intro
dusă specializarea sportivă și copiii, 
aproape în unanimitate, și-au ales ca 
sport preferat baschetul. In cadrul lec
țiilor, conduse de căire un pedagog 
experimentat, baschetbalistul de cate- 

"goria I Nikolai Kartașov, elevi și e-
rt—----------------------------------------------

A fost alcătuit programul 
turneelor internaționale de volei 

t

de la București și Constanța
Se apropie cele două turnee interna- 

I ționale de volei care se vor desfășura 
■ la București și Constanța. Așa cum 
I s-a mai anunțat, în afara echipelor re- 
; prezerrtative ale R.P. Romîne, vor mai 
! lua parte formațiile masculine și fe- 
I minine ale R. S. Cehoslovace, R. D. 
i Germane și R. P. Ungare.

Programul celor două turnee a fost 
alcătuit:

CONSTANȚA, turneu feminin: 23 
i August: R. P. Romînă II —- R. P. Un
gară, R. P. Romînă I — R.D. Germa
nă; 24 august: R.P. Romînă I — 
R. P. Ungară, R. P. Romînă II — 
R. S. Cehoslovacă; 25 august: R. P. 
Romînă II — R. D. Germană, R. P. 
Ungară — R. S. Cehoslovacă; 26 au
gust: R. P. Romînă 1 — R. P. Romînă 
II, R. S. Cehoslovacă — R. D. Ger
mană; 27 august: R. D. Germană — 
R. P. Ungară. R. P. Romînă I — 
R. S. Cehoslovacă.

BUCUREȘTI, turneu masculin: 24 
august: R. P. Romînă — R. P. Un
gară. R.S. Cehoslovacă — R.D. Ger
mană; 25 august: R. P. Romînă — 
R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară; 26 august: R. P. Un
gară — R. D. Germană, R„ P. Romînă 
— R. S. Cehoslovacă. 

te campionate a înotătorilor din 
R. F. Germană, cu vădita intenție 
de a fi... imitați și de alte țări, a 
eșuat lamentabil. Pînă mai acum ci
teva zile singurul semn de întrebare 
îl constituia delegația sportivilor ita
lieni, dar ei se găsesc în momentul 
de față la Leipzig, gata de start.

★
Delegația noastră a sosit în loca

litate joi la amiază. După o scurtă 
odihnă, am și luat drumul Schwimm- 
stadionului, gazda apropiatelor între
ceri.

Deschiderea oficială a celei de a X-a 
ediții a campionatelor europene de 
natație are ioc simbătă după-amiază, 
rfnd se va desfășura și o demonstra
ție de înot artistic. Lupta sportivă 
pentru cucerirea celor 23 de titkiri 
de campioni europeni (18 la înot, 4 
la sărituri și unul la polo) începe 
duminică dimineață, prin desfășura
rea seriilor probei de 100 metri li
ber bărbați.

cu li.P.U. Un rezultat remarcabil a fost 
oh |inut de săritorul cu prăjina Tomasek 
care a îmbunătățit recordul Cehoslovaciei, 
sărind 4.62 tn. La proba de 400 m plat 
Slcger și-a îmbunătățit propriul său re
cord reușind 47,6. Mandlik a ciștigat 
proba de 200 m — plat alergînd fără 
adversar 21,5. Alte rezultate înregistrate: 
ciocan Matousek 64,07 m; disc femei 
Mcrtova 52,01 m.

• Federația poloneză de atletism a 
selecționat primul lot în vederea campio
natelor europene de la Belgrad. Lotul 
cuprinde printre alții pe Foik. Zielinski 
(100 m, 200 m), Baran (800 și 1500 
m), Zimny (5000 tn), Ozog (10.000 
tn), Muzyk (110 m garduri), Chromik 
(3000 m obstacole), Czemik (înălțime), 
Gronowski' (prăjină), Schmidt (triplu 
salt), Sidlo (suliță), Rut (ciocan). Cu
noscutul fondist Krzyszkowiak fiind su
ferind nu va participa la campionate. 
Nu a fost încă alcătuit lotul reprezenta
tivei feminine.

leve fac cunoștință cu „tainele* bas
chetului, își însușesc primele elemen
te de tehnică și tactică... Campionatul 
anual al șooiii este un bun prilej pen
tru veriiicarea cunoștințelor predate. 
La acest campionat participă cite trei 
echipe de băieți ți două de fete din 
partea fiecărei dase, adică, practic, în-

Corespondențâ 
din Moscova

treaga școală. Jocurile stirnesc un 
mare interes și sînt urmărite cu multă 
atenție de către toți.

Iar alături — alte școli, pe întreg 
teritoriul U.R.S.S. — mii și mii de 
școli. Și pretutindeni sute și mii de 
iubitori ai baschetului.

Uriașa popularitate și răspîndire a 
baschetului în școlile sovietice își are 
explicația în primul rînd în asigura
rea de către școli a bazei materiale. 
Școlarii sovietici au primit în ultimii 
ani numeroase școli noi care dispun 
de săli de sport In trecut, sala de 
sport pe lingă școală era considerată 
un lux. In prezent, insă, o școală, fără 
sală de sport constituie o 'excepție 
rară

In al doilea rînd, dezvoltarea bas
chetului este stimulată de către nu
mărul mare de profesori cu înaltă ca
lificare in acest domeniu, absolvenți 
ai institutelor de cultură fizică și 
sport sau ai facultăților de educație 
fizică de pe lingă institutele pedago
gice.

Și, în sfîrșit, acest sport cunoaște o 
largă răspîndire datorită sistemului 
de învățămînt, care ține seama atît de 
latura procesului de antrenament, cit 
și a organizării competițiilor. După 
cum am văzut, primele întreceri de 
baschet se organizează încă d-in școa
lă. Au loc apoi campionate raionale, 
orășenești, republicane etc. In Mos
cova. de pildă, la întrecerea pentru 
titlul de campioană a Gapitapei pe a- 
nul 1962 au luat parte 4186 echipe. 
Ia Leningrad — 4937, la Kiev — 
3819, la Alma Ata — 912, la Kalinin
grad — 226...

Dintre sportivii noștri prima va 
intra în concurs Sanda Iordan care, 
luni dimineața, va evolua în seria 
a doua a cursei de 200 m bras. Ală
turi de ea vor mai lua startul Kilper 
(R.D.G.), Henkels (Olanda), Eriksson 
(Suedia), Varvann (Franța) etc.

In alte serii, protagoniste sînt: 
Lonsbrough (Anglia), Egorova (URSS) 
și Beyer (RDG). Ceilailți înotători 
romîni au următorul program : Cris
tina Balaban (marți dimineața la 

400 m liber și vineri dimineața 400 m 
mixt individual) și Alexandru Popes
cu (miercuri dimineața la 200 m 
fluture). Recordmanul nostru face 

parte din seria a treia, împreună cu 
sovieticul Kuzmin, favoritul probei, 
polonezul Stankewicz, francezul 
Pommat. In caz de calificare Al. Po
pescu va concura joi în cadrul semi
finalelor și, după calculele noastre, 
după-amiază în finală.

La sărituri Pantelimon Decuseari 
va concura marți la trambulină și 
vineri la turn. La aceste probe parti
cipă 29 de săritori, dar Decuseară 
este hotărit să aibă o comportare 

' dintre cele mai bune. De altfel, tehni
cienii care l-au văzut la antrena
ment au fost plăcut surprinși de 
exercițiile sale la trambulină. Sări
turile liber alese și mai ales triplu- 

I saltul și jumătate in care este specia
list au un coeficient de dificultate 

I ridicat și-i pot aduce puncte pre
țioase...

★
La polo, sorții nu ne-au fost nici 

de data aceasta favorabili ! Echipa 
noastră a căzut în cea mai grea se
rie a competiției, alături de formațiile 

1 R. P. Ungare și Suediei. In celelalte 
serii vor juca Italia și R. D. Germa
nă (B), U.R.S.S., Olanda și R. P. Po
lonă (C), Iugoslavia, Belgia și Anglia 
(D). Luni echipa noastră va juca 

: cu Suedia, iar marți cu formația
R. P. Ungare. Pentru semifinale se 
califică cîte două echipe din fiecare 
serie. Reamintim că rezultatele în
registrate în cadrul seriilor vor fi 
luate în considerare în alcătuirea 
clasamentelor grupelor semifinale.

GH. NICOLAESCU

Dar, desigur, întrecerile cele mai în
drăgite și mai iubite de către școlari 
sînt spartachiadele unionale ale elevi
lor. Acestea au loc o dată la doi ani. 
Anul trecut a avut loc a șaptea edi
ție a acestei tradiționale competiții și 
la ea au participat 841.000 de tineri 
sportivi.

Considerăm interesantă părerea an
trenorului principal al echipei 
U.R.S.S., Stepan Spandarian: „Bas- 
clietui nostru are o rezervă minunată 
în școlile sovietice — rezervă care 
numără peste un milion de tineri. As
tăzi, unii școlari, corn ar fi L. Ivanov 
și I. Bikov — Leningrad, Gh. Budni- 
kas și R. Anțevicius — Kaunas, A. 
Siherili — Tbilisi și alții pot îmbrăca 
cu succes tricourile echipei naționale, 
se pregătesc să joace în reprezentativa 
de mtine a U.R.S.S., în fața căreia 
se află sarcina grea de a cîștiga O- 
limpiada de la Tokio. Sint convins că 
școlarii de astăzi vor rezolva această 
problemă”.

LEONID GOREANOV '
comentator sportiv A.P.N.

FOTBAL
• Echipa Sahtior Donețk, cîștigă- 

toarea Cupei U.R.S.S. la fotbal, a ob
ținut un nou- succes în campionatul 
unional învingînd cu 2—1 pe Loko
motiv Moscova. Fotbaliștii din Do- 
hețk candidează, acum cu șanse la 
cucerirea titlului de campioană a 
țării.

• Citeva rezultate din ultima etapă 
a campionatului unional: Dinamo 
Tbilisi — Pahtakor Tașkent 4—0, 
Moldova Chișinău — Dinamo Kiev 
0—4, Spartak Moscova — Dinamo 
Leningrad 4—0, Neftianik Baku — 
Torpedo Kutaisi 4—0, T.S.K.A. 
Moscova — Daugava Riga 0—0, 
Spartak Erevan — Jalgiris Vilnius 
1—0, Zenit Leningrad — S.K. Rostov 
pe Don 1—2. In prima grupă con
duce în clasament T.S.K.A. iar în 
cea de a doua Dinamo Tbilisi.

• In vederea întîlnirii internațio
nale pe care o va susține la începu
tul lunii septembrie cu echipa R.P. 
Polone, reprezentativa de fotbal a

HALLE, 16 (prin telefon). După 
turneul de la Halle, echipa de tine
ret a țării noastre a susținut patru 
jocuri amicale in compania echipei 
Vorwărts, cîștigîndu-le pe toate: în 
ziua de 11 august (la Halle) 53—47 
(25—31), în 12 (la Wurtzen) 69—65 
(40—20), în 14 (la Amn.endorf) 

71—56 ( 39—34) și în ziua de 15 (la 
Haile, folosindu-se de către ambele 
echipe formația a 11-a) 70—48
(29—22).

In ceea ce privește rezultatele în
registrate, scorurile strinse se dato- 
resc folosirii de către lotul nostru de 
tineret a tuturor jucătorilor, turneul

Au început „europenele" feminine 
de canotaj academic

BERLIN, 17 (prin telefon). Pe 
lacul Grunau au început azi după 
amiază întrecerile campionatului eu
ropean feminin de canotaj academic, 
la care participă sportive din 10 
țări.

La probele de 4+1 vîsle, dublu, 
simplu și 8+1, unde numărul echi
pelor participante a fost mai mare, 
s-au desfășurat întreceri eliminato
rii, pentru desemnarea celor 5 echi
pe care vor participa la finală.

In proba de 4+1 vîsle, echipajul 
nostru format din Lia Bulugioiu, 
Florica Ghiuzelea, Emilia Rigard, 
Ana Tamaș + Ștefania Borisov a 
ciștigat seria 1 cu timpul de 3:30,0 
întrecînd Ungaria 3:38,7 și Olanda 
3:43,2. Prin această victorie, echi
pajul romîn s-a calificat direct în 
finală. Din seria a Il-a s-a calificat 
direct echipajul U.R.S.S., cîștigător 
azi cu timpul de 3:31,0 înaintea 
Germaniei 3:37.5, Cehoslovaciei 3:39 
și Poloniei 3:51,8.

La 8+1, echipajul nostru a in
trat în serie cu echipa U.R.S.S. care 
a ciștigat cu timpul de 3:17,0. Pe 
locul II s-a clasat Cehoslovacia cu 
3:24,0, pe locul III echipa noastră 
cu 3:27,0 iar pe locul IV Polonia

COSMONAUTH 
NIKOLAEV Șl POPOVICI— 

MAEȘTRI EMERITI 
Al SPORTULUI

MOSCOVA (Agerpres) TASS :
Consiliul Central al Uniunii 

asociațiilor și organizațiilor 
sportive din U.R.S.S. a acordat 
lui Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici titlul de maeștri eme- 
riți ai sportului din U.R.S.S., 
cel mai înalt titlu sportiv din 
Uniunea Sovietică, pentru zbo
rurile cosmice realizate pe na
vele satelit „Vostok 8“ și „Vos- 
tok 4“ și stabilirea de noi re
corduri mondiale în ce privește 
zborurile în spațiul cosmic.

PE GLOB
R.P. Ungare și-a început pregătirile. 
Zilele acestea antrenorul federal 
Lajos Baroti- a alcătuit lotul repre
zentativ. Din lot fac parte: Szent- 
mihaly, Ilku (portari), Matrai, Mo- 
solyi, Sarosi, Juhasz (fundași), So- 
lymosi, Nagy, Sipos (mijlocași), 'Mol
nar, Gorocs, Rakosi, Albert, Monos- 
tori, Fenyvesi (atacanți).

• Intr-un meci contînd pentru sfer
turile de finală ale Cupei Rappan, 
echipa F.C. Servette Geneva a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) echipa 
maghiară Tatabanya. Returul se va 
disputa la 22 august la Tatabanya.

e Echipa belgiană de fotbal Liege 
și-a început turneul în U.R.S.S. ju- 
cînd la Voronej cu echipa locală Trud 
care activează în categoria B. Oas
peții au cîștigat cu 2—1.

• Intr-un meci desfășurat la Vichy 
echipa franceză Reims a învins cu 
scorul de 2—1 pe Steaua roșie Bel
grad. La Arbois, F.C. Socha ux a dis
pus ou 3—2 de Dinamo Zagreb. 

fiind considerat drept un prilej de 
rodare în competiții internaționale, o 
posibilitate de ridicare a rezervelor ’.a 
nivelul valoric al primei formaȚi. 
Fapt îmbucurător, absolut toți jucă
torii noștri au dat satisfacție.

In continuare, programul turneului 
prevede încă patru întîlniri, toate la 
Berlin: în 17 cu Dynamo Berlin, in 
18 cu Rotation, în 20 și 21 cu echipa 
secundă a R.D. Germane, care se 
pregătește pentru turneul internațio
nal din R.P. Polonă.

AUREL PREDESCU 
antrenor federal

cu 3:36,0. Echipajul nostru concu
rează simbătă în recalificare. Seria 
a doua a acestei probe a dat ur
mătorul rezultat: 1. Germania 3:20.3;
2. Ungaria 3:27,2; 3. Anglia 3:27,9. 
Sîmbătă, Cehoslovacia, Romînia, Po
lonia, Ungaria și Anglia concurează 
în recalificare. Pentru a intra îa_+ 
nalâ, echipajul nostru va trebui 
se claseze în primele 3 locuri.

La simplu s-au înregistrat rezul
tatele : seria I: 1. Poslova (Ceho
slovacia) 3:55,0; 2. Renee Camu
(Franța); 3. Gertrude de Vlas (O- 
landa); 4. Elena Diaconescu (Romî
nia) 4:15,0. Seria a Il-a a fost cîș- 
tigată de sportiva sovietică Galina 
Somorodova care, împreună cu Pos
lova, s-a calificat direct în finală. 
Celelalte concurente trag sîmbătă 
pentru încă 3 locuri în finală.

La dublu s-au calificat primele 
două clasate din fiecare serie, res
pectiv URSS și Germania din seria 
I, Polonia și Ungaria din seria a 
Il-a. Echipajul nostru s-a clasat pe 
locul IV în seria a Il-a, după Po 
lonia. Ungaria și Anglia. Sportivele 
noastre au realizat 4:13,0. Sîmbătă 
ele trag în recalificări cu Olanda. 
Belgia și Anglia și pentru a intra 
în finală trebuie să se claseze pe 
primul loc.

In fine, la proba de 4+1 rame, la 
care noi avem cele mai multe șanse, 
se dispută direct finala, datorită nu
mărului mic de participante.

Cele 5 probe finale vor avea loc 
duminică după-amiază.

PE SCURT
• Halterofili din 28 de țări vor 

evolua între 16 și 22 septembrie la 
Budapesta în cadrul campionatelor 
mondiale. întrecerile se vor desfă
șura în noua sală a sporturilor cu 
o capacitate de 15.000 locuri din 
apropierea „Stadionului Popular". 
Cu mare interes sînt așteptați la 
Budapesta renumiții halterofili so
vietici Vlasov, Stogov, Minaiev și 
alții. Dintre ceilalți participanți , se 
remarcă recordmanii maghiari Foeldi 
și Veres, polonezul Pal'inski, ameri
canii Kono, Vinci etc.

• Cu prilejul unui concurs de na
tație desfășurat la Chicago înotă- 
toarea Carolyn House a realizat un 
nou record mondial în proba de 
1500 m liber cu timpul de 18’44". 
Recordul mondial precedent era de 
19’02“8/10 și aparținea suedezei 
Rylander.

• Pentatloniștii maghiari se pre
gătesc în vederea apropiatelor com
petiții internaționale. In cadrul- unui 
concurs amical, desfășurat la Bu
dapesta cu participarea celor mai 
buni pentatloniști din R.P. Ungară 
și R.D. Germană, victoria a revenit 
campionului maghiar Balczo cu 
4.395 de puncte, urmat d'e Torok 
(R.P.U.) cu 4.377 puncte. Dintre 
pentatloniștii germani, cea mai fru
moasă comportare a avut-o Barth, 
care a totalizat 3.80i,5 puncte.

• După cum anunță comitetul de 
organizare al Olimpiadei de Șah 
care va începe în septembrie - lingă 
Varna, la această mare, competiție 
șahistă vor participa 36 de țări. Pe 
adresa comitetului au sosit încă.' de 
pe acum lista nominală a partici- 
panților din Cuba, Grecia și Austria. 
Echipa Cubei va fi formată din ur
mătorii șahiști: Jimenes, Coboj Gon
zales, Garcia, Ortega, Sierro.

(Agerpres)
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