
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
Campionatji european feroviar de baschet 

masculin la București !
Inlre 13 și 16 septembrie va avea loc la București, în 

organizarea clubului Rapid București, campionatul european 
feroviar de baschet masculin. La acest turneu, aflat la cea de 
a Vl-a edifie, și-au anunfat participarea pînă în prezent re
prezentative din U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Bulgaria, Franța, Belgia, Elveția și bineînțeles 
din R.P. Rotnînă.

„Cupa Țărilor Latina" la tir
între 7 și 9 septembrie a.c., 

la Lisabona, se desfășoară în
trecerile din cadrul celei de a 
Vl-a edilii a importantului 
concurs internațional de tir 
„Cupa Țărilor Latine* 1 * * 4*. Spor
tivii romîni au participat pînă 
acum la trei ediții cucerind

ASTAZI

categoria B
SERIA A II-a : Metalul 

București — C.S.M. Reșița, 
i teren Glo.ria, ora 17.

MÎINE
CATEGORIA A

1 București, stadionul ,,23 Au-
1 gust”, oră 15.15 : Rapid—Di

namo București (arbitru N.
' Mihățlescu); ora 17 : Viitorul— 

Progresul (arbitru M. Popa). 
Dimineața, pe stadionul din

( Giulești, jocuri de tineret : 
Rapid — Dinamo București lg

, ora 8.30 și Viitorul—Progresul 
? la ora 10.15.
ț Bacău : Dinamo — St. roșu, 
} $rb. Em. Martin — București. 
J Iași : C.S.M.S.—Crișana, arb.
2 N. Cursaru — Ploiești.
4 Arad : U.T.A. — Minerul, 
i arb. A. Pop — Oradea.
j Cluj : Știința — Petrolul, 
J arb. V. Dumitrescu — Bucu- 
? rești.
« Timișoara : Știința — Farul, 
j arb. St. Mataizer — Craiov-a.
J CATEGORIA B
J SERIA I : Flacăra Moreni—
* Metalul Tîrgoviște, Poiana 
J Cîmpina — Carpați Sinaia, 
’ I.M.U.Ș4- Medgidia — C.F.R.

Pașcani, Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul P. Neamț, Prahova 
Ploiești — Rapid Focșani, FI. 
roșie ’ Tecuci — Știința Galați. 
Meciul C.S.O. Galați — C.S.O. 
Brăila se dispută la 6 sep
tembrie.

' SERIA A II-A : Tractorul 
Brașov — Chimia Făgăraș, 
Unirea Rm. Vîlc^a — C.S.O. 
Craiova, C.S.M. Sibiu—Dinamo

' Pitești, Progresul Alexandria— 
Știința București, C.S.M. Me
diaș — Dinamo Obor.

SERIA A în-a : Crișul Ora
dea—C.S.O. Baia Mare, Arie- 
șul Turda — Jiul Petrila, Va
gonul Arad — Recolta Cărei, 
Unirea Dej — C.S.O. Timișoa
ra, A.S. Cugir—C.F.R. I.R.T.A.

1 Arad, Mureșul Tg. Mureș —
1 Ind. Sîrmei C. Turzii, A.S.M.D. 

S. Mare — C.S.M. Cluj.

de fiecare dată trofeul pus în 
joc. Și pentru această confrun
tare trăgătorii noștri s-au pre
gătit cu seriozitate, mai ales 
că întrecerile de la Lisabona 
constituie o ultimă verificare 
în vederea campionatelor mon
diale de la Cairo.
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SPORT
ÎNSEAMNĂ...
• FORȚA ȘI VOINȚA
• VIGOARE ȘI TINE

REȚE
EDUCAȚIE 
RANDAMENT MĂRIT 
GRATIE
SĂNĂTATE

Sîmbătă și duminică pe stadionul Dinamo

Spartachiada de vara a tineretului:
finalele întrecerilor regiunii București
© Peste 600 de concurenți și concurente își vor disputa întîiefatea la atletism, oină, handbal, volei, 
ciclism și trîntă 9 O excursie cicloturistică cu peste 500 de participant! 9 întrecerile de sîmbătă vor fi 

transmise la televiziune
Concurs de viteză pe circuit la Onești

In centrul muncitoresc 0- 
nești ya avea loc mîine dimi- 
n^u fcr» interesant concurs 
mmociclist de viteză pe cir
cuit. La întreceri și-au anun
țat participarea numeroși spor
tivi de valoare din Cîmpina, 
Ploiești, Galați, Focșani, Ba

MARȚI, LA FLOREASCA

București-Kiev la baschet feminin

Primul joc internațional de baschet pe care îl va găzdui 
Capitala in această lună se dispuiă marți seara, în sala 
Horească avînd ca protagoniste formațiile feminine ale ora
șelor București și Kiev. La această partidă echipa oaspe va 
folosi lotul selecționatei R.S.S. Ucrainene, care evoluează în 
prezent la turneul internațional de la Constanța. Astfel că, 
amatorii de baschet din Capitală vor putea urmări un meci 
interesant, iar antrenorii lotului nostru vor putea face o nouă 
verificare a jucătoarelor fruntașe în vederea campionatului 
european de la Mulhouse. Partida va începe la ora 19.

In prag de examen 
la I. C. F.

Tk ■? e aflam in plina vacanță. $i totuși, nmfî- 
/ \/ teatrele și sălile de studiu ale institutelor 

dejînvăiumînt superior cunosc in aceste 
zile o neobișnuită. Tineri, care in urmă cu
âteva luni susțineau examenul de maturitate, n-au 
dat uitării cartea. Foarte mulți dintre ei au venit 
la cursurile de pregătire pentru concursul de ad
mitere.

Iu mijlocul unora dintre aceștia neam aflat în 
urmă cu cîteva zile. Am mers acolo unde vor 
candida acei care se simt atrași către stadioane, 
către sălile de sport, către învățămîntul de edu
cație fizică. Am poposit, așadar, în incinta Insti
tutului de Cultură Fizică.

Institutul, de unde an de an au plecat atîtea 
promoții către școli, către cluburi și asociații 
sportive, i-a primit sărbătorește pe tinerii candi
dați. La primele ore ale cursului de pregătire au 
fost 200 de băieți și fete. Astăzi — și 
notați, înscrierile Se Jac fănă în ajunul concursu
lui de admitere — am mtilnil în sălile de gim
nastică, pe pista de atletism, In biblioteci, aproa
pe 500 de tineri.

Mai sînt 7 zile pînă la concurs și febra apr a? 
pintului start se simțe din plin. Fiecare candidat

andidafii...
este dornic să-fi pună in valoare cunoștințele, sd 
se numere printre viitorii studeuți ai Institutului. 
In aceste condiții, ne-a fost destul de greu să le 
răpim prea mult timp. Fiecare minut era deosebit 
de prețios.

Am avut, la drept vorbind, a mică șansă: vizita 
medicală. Un fel de... portiță pentru noi, dar 
care pentru candidați a coincis cu primele emo
ții. Fiindcă acest prim examen are, cum este și 
firesc, un caracter eliminatoriu. Este vorba doar 
de sport, ceea ce înseamnă trupuri sănătoase, vi
guroase, elemente bine dotate, armonios dezvol
tate. Pentru Dumitru Zardova, Vasile Mureșan, 
Alexandru Bojan, Marin Deheleanu, Gheorghe Si- 
laghî acest prim examen a fost un fel de „floare 
la ureche* Molivud? Fac sport de ani de zile și au 
chiar „cărți de vizită* cu u» început promițător. 
Alexandru Bojan, din Cluj, are categoria I de 
clasificare la baschet, Magdalena Chin»», din Ce-

CONSTANTIN ALEXE 
TI BERII) STANA

(Continuare în pag. a 2-a)

Copiii au poposit intr-o poiană. Șahurițe au fost întinse la iuțeală și dea
supra tablelor s-au aplecat capete gindiloare. Fiecare caută să găsească drumul 
drept în labirintul de pe tablă. Liniște... Mai tîrziu piesele vor famine uitate. 
In schimb se va învolbura apa lacului din apropiere, nu vor cunoaște odihnă 
m,r.,.1.. '„r,,.,, OOr,

Ultimele zile ale vacanței, bănuț și Ionel, Radu și Mioara, ca și alți copii, 
spun tot mai des:

— A fost frumos, foarte frumos, dar ni s-a făcut dor de școală...

cău etc. Vor avea loc dispute 
la clasele rezervate alergători
lor începători, precum și la 
cele pentru motocicliștii avan
sați. Organizatorii au asigurat 
part ici pan ților condiții optime 
pentru desfășurarea întreceri
lor.

Astăzi și mîine parcul spor
tiv Dinamo din Capitală 
va găzdui o competiție de 

amploare: FINALELE ÎN
TRECERILOR REGIUNII BU
CUREȘTI ALE SPARTACHIA- 
DEI DE VARA A TINERE
TULUI. 600 de tineri și ti
nere —■ cei mai buni din pes
te 200.000 de concurenți și 
concurente — își vor disputa 
cu ardoare titlurile de învin
gători în această frumoasă 
competiție de mase, li vom 
revedea în întreceri pe tinerii 
colectiviști care și-au cucerit 
dreptul de a concura la fina
lele de pe stadionul Dinamo 
în aprigele dispute care au a- 
vut loc în asociațiile sportive 
de pe meleagurile regiunii 

București, în concursurile co
munale și, apoi, în cele raio
nale ; îi vom admira pe cei 
ce și-au dovedit îndemînarea 
pe pistele de atletism în lupta

Ciclismul este unul dintre sporturile pe care tinerii țărani le-au 
îndrăgit în ultimul timp. Ca și tn această fotografie, zeci și zeci 
de concurenți s-au prezentat la startul probelor cicliste din cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretului din regiunea București. Cei mai 
buni dintre ei se vor întrece in cadrul finalelor programate pe 

stadionul Dinamo

cu secundele și centimetrii, pe 
terenurile de oină, handbal, 
volei, vom descoperi — ală
turi de antrenori și tehnicieni 
— pe viitorii campioni și re
cordmani ai țării...

Ediția pe acest an a Spar
tachiadei de vară a tineretu
lui a cunoscut — ca și edi
țiile precedente de altfel — 
un deosebit succes în asocia
țiile sportive din regiunea 
București. La startul întrece

rilor organizate la diferite ra
muri sportive s-au prezentat 
203.000 de tineri și tinere. Pe 
cefe peste 1.000 de baze spor
tive simple s-au desfășurat en

tuziaste întreceri Ia care au 
luat parte sportivi din toate 
cele 918 asociații sportive din 
regiunea București. In cadrul 
acestor întreceri și, apoi, în 
fazele superioare au fost cali
ficați pentru finale 612 tineri 
și tinere. Dintre aceștia sînt 
300 de atleți (la etapa de 
mase au luat startul în pro
bele atletice 63.910 tineri și 
tinere), 8 echipe de handbal 
(băieți și fete), 8 echipe de 

volei, 4 echipe de oină (între
cerile de oină au angrenat 
peste 8.000 de țărani), 60 de 
cicliști și 24 de concurenți 
pentru finalele de trîntă.

întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de vară a tineretu
lui au scos în evidență o se
rie de sportivi talentați. Cu 
prilejul acestor competiții și a 
altor întreceri de mase au fost 
descoperiți sportivi de valoa
re cum sînt Alexandru Spi
ridon (1,99 rn la înălțime in 
cadrul triunghiularului de a- 
t'etism care a avut loc re
cent în R. S. Cehoslovacă, 
performanță cu care a ocupat 
locul I), Vasiie Burlacu — re
cordman național la ciclism 
ș.a. Întrecerile sportive de 
mase au stimulat tineretul să
tesc pentru amenajarea de 
noi baze sportive simple. Ast
fel, în comunele Sălcioara, 
Gurbănești, Brînceni, Căză- 
nești, Brezoaiele etc. au fost 
amenajate prin muncă volun
tară numeroase terenuri sim
ple de sport. A crescut con
siderabil numărul membrilor

(Continuare in pag. a 2-a)



Pe meleagurile raionului Alba...
„C UP A AGRICULTURII" ț Ne scriu corespondenții

Tn raionul Alba, întrecerile sportive 
■Ls „Cupei Agriculturii" cunosc același 
frumos succes ca și în celelalte colțuri 
aie țării noastre. Prima etapă a marii 
competiții sportive care se adresează 
oamenilor muncii de la sate înregistrează 
aci rezultate remarcabile. Cele dinții zile 
ale „Cupei Agriculturii", în raionul Alba 
au fost marcate pretutindeni de marea 
afluență a part ici pan ți lor. Peste 1.900 
de tineri și tinere din gospodării agrico
le colective sau gospodării agricole de 
stat s-au înscris pe foile de concurs și 
au luptat apoi, cu toată vigoarea, pentru 
a sc apropia cît mai mult de titlul de

VEȘTI DIN ȚARA
INTR-O COMUNA DIN RAIONUL 

BUZĂU
Sărbătoare printre sportivii asociației 

Ixbînda din comuna Izvorul Dulce a 
raionului Buzău... Cu cîteva zile In urmă 
aci, In prezența a peste 4000 de spec
tatori, s-au desfășurat întrecerile primei 
etape a „Cupei Agriculturii*. Deocam
dată au avut loc întreceri la două dis 
ci pil ne sportive: tir și handbal în 7. 
Cei mai buni trăgători s-au dovedit l a- 
sile Drag o mir și Mariana Panait. 
Jocurile de handbal au angrenat 50 de 
tineri și 20 de tinere care au alcătuit 
3 și respectiv 2 echipe. Micile turnee 
de handbed au revenit la băieți forma
ției Izbînda I. reprezentînd brigada a 
IV-a de producție, și la fete echinei 
Victoria compusă din brigada a III-a 
Consiliul asociației sportive Izbîn
da Izvorul Dulce organizează în prezent 
întreceri la noi ramuri sportive.

PRIN SATELE SIRIENE...
Peste 9.000 de sportivi reprezentînd 

62 de asociații sportive sătești și șco
lare din raionul Sibiu se întrec în prima 
etapă a popularei competiții „Cupa Agri
culturii* Datorită bunei popularizări 
facută competiției de către membru 
consiliului raional UCFS Sibiu (afișe 
și panouri cu caracter mobilizator ex
puse din timp la ariile de treier, la se
diile G.A.C., S.M T., căminelor culturale 
etc., prelucrarea temeinică a regulamentu
lui) înscrierile nu s-au lăsat deloc aștep
tate, în unele locuri ele depășind chiar 
prevederile. Una din asociațiile fruntașe 
în această privință este Păltiniș Râși- 
nari. Aci își disputa Intîietatea 50 de 
atleți și atlete, 45 de handbaliști și 
handbaliste, 14 cicliști și 6 cicliste, 54 
de luptători la trintă etc. Printre alte 
asociații care s-au evidențiat datorită 
numărului concurenților sînt și Recolta 
Ocna Sibiului (420), Cibinul Cristian 
(516), Recolta Roșia (280), Firul roșu 
Tâlmaci (620), Forestierul Tălmaci 
(120) etc.

Gimnastica
— Program

Ex. L Șezind jos cu picioarele în
doite și cu spatele sprijinit de mar
ginea patului : ridicarea brațelor prin 
înainte in sus, extensia corpului pe 
spate și întinderea picioarelor înain
te (1), revenire (2). Se execută de
4-6  ort

Ex. 2. Pe genunchi : îndoirea trun
chiului la stingă sprijinind mina 
stingă pe sol și ducind brațul drept 
deasupra capului (1-2) — revenire 

(3—4). Aceeași spre dreapta. Se exe- 
cută de 3—4 ori în fiecare parte.

Ex. 3. Pe genunchi, trunchiul a- 
păecat la orizontală, mîinile sprijinite

SPi'iPTl i nnni i \ o

campion al .Cupei Agriculturii*, pen- 
tru a face cinste locului lor de muncă.

Această competiție de mase a fost 
primită cu mult entuziasm constituind 
o adevărată sărbătoare a sportului să
tesc. Cu mare însuflețire s-au întrecut 
sportivii de la Recolta Mihalț, Spicul 
Obreja, Avîntul Nițești, Recolta Galda 
de Jos, C.F.R. Teiuș, Mureșul Drîmhar 
și multe alte asociații sportive. Și, fie 
că tinerii colectivi ști se întreceau la 
atletism, la fotbal, la trintă, la tir sau 
la ciclism disputa lor era la fel de 
dîrză, la fel de pasionantă, multi dintre 
cîștigători nedetașîndu-sc decât către 
sfîrșitul acestor întreceri. 0 asemenea 
dispută a furnizat-o îndrăgitul joc cu 
balonul rotund, fotbalul. S-au întîlnit 
de pildă. Recolta Galda de Jos și C.F.R. 
Teiuș II. A câștigat pe merit prima 
echipă : 5—3 (2—1). „Sînt ceva mai 
tehnici, știu să lupte cu cm plus de 
ardoare și în fața porții nu se pierd..." 
— spuneau, pe bună dreptate, mulți 
dintre cei veniți să urmărească acest 
-derbi" local. Dar, în aceeași măsură 
ei răsplăteau cu aplauze și pe învinși, 
pentru că împreună cu învingătorii juca
seră frumos, corect, și marca seră sufi
cient de numeroase goluri. Dar nu este 
singurul rezultat la fotbal Înregistrat 
pe foile de concurs pîni acum. S-au mai 
întîlnit Avîntul Nițești cu Recolta Alba 
lu’.ia Scor final: 5—2 pentru prima 
echipă. Și printre spectatori, aceeași 
satisfacție de a fi urmărit un joc plăcut.

CANDIDĂȚII...
(Urmare din pag. 1) 

robia, aceeași categoric la gimnastică 
junioare. Vasile Mureșan, din Turda 
sare 1.80 la înălțime și este atlet de 
categoria a II-a. Dumitru Za rd ova este 
și el un bun gimnast, arind categoria 
a II-a pe care speri să o îmbunătățea
scă, iar Marin Deheleann din Arad are 
categoria I juniori și a Il-a seniori la 
tenis de masă.

Am parcurs listele celor înscriși la 
studenție. Acestea ne-au oferit surprize 
plăcute. Am găsit acolo nume de spor
tivi care de acum sînt cunoscute de iu
bitorii sportului din țara noastră, mulți 
dintre ei imbrăcînd chiar și tricourile 
reprezentativelor țării noastre în întllniri 
internaționale. Este un prim fapt care 
atrage atenția: dorința sportivilor noș
tri de a nu se limita doar la realizarea 
unor performanțe, ci de a se instrui, 
de a deveni profesori, de a educa și 
a împărtăși la rindul lor și altora din 
cunoștințele dobîndite. Să vă prezentăm 
pe cîțiva dintre aceștia : Ilîe Datcu, por
tarul echipei campioane de fotbal, Di
namo București, Rodica Bucea, record-

de înviorare
nr. 18 —

pe sol cu brațele întinse: îndoirea 
brațelor cu apropierea pieptului de 
dușumea o dată cu ridicarea și întin
derea piciorului sting inapoj (1—2) — 
întinderea brațelor și coborirea pi
ciorului (3—4). Aceeași cu ridicarea 
piciorului drept. Se execută de 3-4 
ori cu fiecare picior in parte.

Ex. 4. Culcat cu brațele întinse 
deasupra capului: ridicarea trunchiu
lui cu îndoirea simultană a genun
chilor la piept, cu apucarea gambelor 
și lipirea frunții de genunchi (1) — 
menținerea acestei poziții (2) apoi re
venire lentă în poziția inițială (3-4). 
Se execută de 8 ori iar după o scur
tă pauză încă o dată de 8 ori.

Ex. 5. Ghemuit cu mîinile spriji
nite Pe sol: aruncarea picioarelor 
înapoi în poziția sprijin culcat (1) 
apoi săritură la loc în ghemuit (2). 
Se execută 2—3 serii de cite 4 sări
turi.

Ex. 6. Alergare ușoară pe loc cu 
relaxarea brațelor.

întrecerile primei etape a „Cupei 
Agriculturii" în raionul Alba au scos 
în evidență, la sporturile individuale 
înscrise pe program, o serie de concu- 
renți talenlați cărora nu le-a lipsit decît 
experiența pentru a fi înregistrat chiar 
de la început rezultate superioare. Prin
tre ei se numără atleții Vasile Păcurar 
și Ștefan Duță, ciclistul Ion Crionof, 
trăgătorul Niculae Budan etc. Lista aces
tor fruntași rămîne firește... deschisă 
și în curind noi nume de sportivi cu 
perspectivă vor fi consemnate pe ea.

Chiar de la start frumoasa competiție 
a sportului sătesc a înregistrat și alte 
succese. Este suficient să arătăm că 
do<ar în cîteva zile aproape 200 de 
colectiviști au devenit membri ai UCFS, 
întărind asociațiile sportive din Mihalț, 
Nițești, Obreja ș.a. sau că în numeroase 
comune s-au amenajat cu prilejul între
cerilor noi terenuri de sport (Galda de 
Jos, Nițești etc). Cu alte cuvinte baza 
materială a organizației noastre se con
solidează „văzând cu ochii".

Sportivii din comunele și satele raio
nului Alba își continuă cu voioșie între
cerea. în curînd vor fi cunoscuti câști
gătorii etapei pe asociație a „Cupei 
Agriculturii" pentru ca apoi cei mai 
buni dintre ei să înceapă disputele, Ia 
fel de avântate din etapa superioară, 
intereomunală, căreia de pe acum i-au 
fost asigurate cele mai bune condiții de 
desfășurare.

mono țării la aruncarea suliței (junioa
re), Alexandru Spiridon, care de curind. 
la Oradea, a trecut granița celor 2 metri 
la înălțime. Alexandru Bădiță, din echi
pa de polo a țârii, Rodica Munteanu, 
cam/xoajiu de junioare la schi, baschet, 
balistul Mircea Cojocaru.

Ca o concluzie la toate cele discutate 
cu diverși candidați : Institutul de Cul
tură Fizică le-a asigurat condițiile op
time de pregătire. Biblioteca le-a stat 
permanent la dispoziție și la fel sălile 
de curs, unde, de pildă, conferențiarul 
dr. Andrei Iliescu, i-a „familiarizat** 
cu probleme de anatomie și fiziologie, 
i-a îndrumat cum să sintetizeze mai bine 
materia. In sălile de sport și pe stadion, 
sub îndrumarea prof. Leon Tcodorescu, 
lectorului Cornelia Ghibu, asistenților 
Lucian Purdea, Elena Streza-Plocon, Mi- 
haela Solomonov, Aurei Voinea etc., can- 
didații au făcut pași însemnați în atle
tism, gimnastică, jocuri sportive, disci
pline prevăzute la concursul de admitere.

★

Cîteva fapte înserate în ajun de con
curs, cînd forfota pregătirilor a cuprins 
întregul institut... Ne-am despărțit de 
proaspetele noastre cunoștințe, de acești 
îndrăgostiți ai sportului, cu promisiunea 
de a reveni in mijlocul lor, tn primele 
zile ale studenției...

Spartachiada de vară a tineretului:
finalele întrecerilor regiunii București

(Urmare din pag. 1)

UCFS și s-a mărit numărul sec
țiilor pe ramură de sport și al spor
tivilor legitimați la federațiile de 
specialitate.

La bogatul bilanț al realizărilor 
obținute de mișcarea sportivă din 
regiunea București cu prilejul edi
ției pe acest an a Spartachiadei de 
vară a tineretului se vor adăuga, 
firește, și performanțele pe care fi- 
naliștii le vor realiza astăzi și miine 
pe stadionul și în parcul sportiv Di
namo din Capitală. URAM SUCCES 
DEPLIN TUTUROR PARTICIPAN
TELOR LA FINALELE REGIUNII 
BUCUREȘTI ALE SPARTACHIA
DEI DE VARA A TINERETULUI!
• Cu prilejul desfășurării finale

lor Spartachiadei de vară a tinere
tului, comitetul raional U.T.M. Ol
tenița organizează o frumoasă ex
cursie cicloturistică. Peste 500 de 
tineri colectiviști din Budești, Fru- 
mușani, Orăști, Valea Dragului, Vă- 
răști, Greaca și din alte comune și 
sate ale raionului vor străbate pe 
biciclete drumul pînă în Capitală 
pentru a se întîlni pe stadionul Di
namo, locul de desfășurare a între
cerilor finale pe regiunea București 
ale Spartachiadei de vară a tine
retului.

♦ De mai multă vreme 600 de 
elevi și eleve din orașul Giurgiu 
se pregătesc cu sîrguință pentru 
a prezenta pe stadionul Dinamo 
din Capitală — cu ocazia între
cerilor finale alp Snarfachîadpj 

„CUPA REGIUNII SUCEAVA" 
LA OINĂ

La Gura Humorului a avut loc 
o dublă întîlnire de oină între echi
pele Avîntul Frasin, campioana regiu
nii Suceava, și Minerul Săsar, clasa
tă pe locul secund în „Cupa regiuni
lor". Sportivii din Frasin au învins 
în ambele partide: 6—3 și 11—9. în
trecerile au fost spectaculoase, am
bele formații străduindu-se să creeze 
faze frumoase. Cei mai buni au fost
I. Munteanu (maestru al sportului), 
V. Jemna, V. Tanu (Avîntul), V. 
Balint (maestru al sportului) și V. 
Șulea (Avîntul). Prin cele două 
victorii, echipa Avîntul Frasin a cu
cerit „Cupa regiunii Suceava".

CONSTANTIN ALEXA

Un grup de elevi din Tg. Mureș participând la lucrările de amenajare a terenului 
de fotbal

ELEVII DIN TG. MUREȘ IȘI AME
NAJEAZĂ UN TEREN DE SPORT

Pe frumosul platou de la liziera 
pădurii Cornești din Tg. Mureș, ele
vii din localitate prestează cu însu
flețire muncă patriotică pentru ame
najarea unui teren de sport, care va 
aparține clubului sportiv școlar Har
ghita. Elevii și-au propus ca pină la 
începerea noului an școlar să termine 
terenul de fotbal și apoi să continue 
activitatea pentru amenajarea terenu
rilor de baschet, volei și handbal in 
7. De asemenea, harnicii elevi mu
reșeni vor planta in jurul stadionului 
lor copaci și arbuști.

AURORA UGRON

tică de ansamblu. In momentul 
de față exercițiile celor 600 de 
tineri gimnaști sînt perfect sin
cronizate și — fără îndoială — 
conștiinciozitatea cu care s-au 
pregătit va fi răsplătită cu ropote 
de aplauze.

• Studioul de Televiziune București 
va transmite sîmbătă după-amiază 
între orele 17 și 19 desfășurarea în
trecerilor. In acest fel telespectatorii 
din Capitală și din alte orașe ale 
țării vor putea urmări interesantele 
dispute de pe stadionul Dinamo. Sîn- 
tem convinși că îndeosebi locuitorii 
satelor regiunii București vor fi cei 
care vor urmări cu emoție în fața 
micilor ecrane desfășurarea compe
tițiilor. Mulți dintre ei vor avea plă

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
SÎMBĂTĂ

Deschiderea festivă va avea loc la ora 17,00. După aceea se va 
desfășura demonsfrafia de gimnastică de ansamblu și întreceri la atle
tism, oină, handbal, ciclism și volei.

DUMINICĂ

Incepînd de la ora 8,00 se vor desfășura pe stadionul central și pe 
celelalte terenuri din parcul sportiv Dinamo întreceri de atletism, oină, 
ciclism, frîntă, handbal și volei.

După-amiază concursurile încep la ora 13,45 cînd se vor desfă- 
șura ultimele competiții ale finalelor Spartachiadei de vară a tineretului 
pentru regiunea București.

închiderea festivă a competiției va avea loc la 18.30

FOTBALUL, SPORTUL PREFERAT AC 
COLECTIVIȘTILOR DIN VERBIȚA

De curînd a luat ființă in comuna 
Verbifa din raionul Calafat o echipă 
de fotbal. Cei mai buni jucători ai 
formației sînt tinerii colectiviști frun
tași în muncă Constantin Țucă, Ion 
Pleniceanu, Nicolaie Cioașcă și Ni- 
colaie Beloiu. In general, asociația 
sportivă Avîntul Verbița duce o vie 
activitate, iar numărul membrilor 
UCFS crește necontenit.

FLORIN SA VA

NOI CABANE IN MUNȚII FĂGĂRA
ȘULUI Șl CIBINULUI

Față de numărul tot mai mare de 
excursioniști din masivele Făgăraș și 
Cibin, Întreprinderea balneoclimate
rică Păltiniș Sibiu a luat măsuri pen
tru a pune la dispoziția drumeților 
noi cabane. Astfel, în imediata apro
piere a complexului Păltiniș a fost 
inaugurată cabana Curmătura. Ea are 

camere cu două și cu trei paturi, su
fragerie, baie. Cabana poate adăposti 
40 de persoane.

O altă importantă realizare o con
stituie amenajarea hotelului turistic 
Negoiul, aflat pe locu] vechii cabane 
din Făgăraș. Construit după ultimele 
cerințe ale tehnicii, hotelul turistic 
Negoiul va putea găzdui 180 de per
soane. Lucrările vor fi încheiate la 
începutul lunii decembrie, astfel că 
in viitorul sezon de iarnă ho telul va 
putea fi folosit de turiști, schiori și 
alpiniști.

Paralel cu aceste construcții s-a 
trecut și la noi amenajări de marcaje 
turistice, poteci și podețe in masivul 
Făgăraș.

ILIE IONESCU

cerea să-și vadă astfel, în întrecere, 
fiii, frații sau... nepoții.

♦ Mii de țărani colectiviști din 
regiunea București vor fi sâmbătă 
și duminică oaspeții Capitalei. Prin 
O.N.T. sau cu autocamioanele gos
podăriilor agricole colective și de 
stat vor sosi în București — pen
tru a cunoaște Capitala și pentru 
a urmări întrecerile de pe stadio
nul Dinamo — peste 12.000 de 
oameni ai muncii de pe ogoare,

• Ca invitați ai sportivilor din sa
tele regiunii București vor fi astăzi 
și mîine pe stadionul Dinamo nume
roși maeștri emeriți și maeștri ai spor
tului. Ei vor împărtăși din experiența 
lor sportivilor participanți la Sparta
chiada de vară a tineretului.



...FORȚĂ Șl VOINȚĂ ...SĂNĂ
Am început să bat mingea de 

bal de cînd eram de-o șchioapă, 
plăcea atit de mult acest sport, 
eram în stare să stau pe teren 
dimineață pină seara. Ba chiar 
noaptea...

fot- 
imt 

că 
de
Și

fotbal a uzinei și am două mari pa
siuni : munca și sportul. Una se 
completează pe alta. Corpul, forma 
tînărului, o face sportul, interiorul, 
conținutul lui — munca, educația.

Prin sport îți dezvolți forța, voin-

Știința epocii 
complexitatea proce- 
produc senzația de 
a organismului. Este 
funcționarea coordo-

Cînd eram ucenic la fel jucam fot
bal. Făceam lucrul acesta 
simțeam bine, sănătos: 
dormeam cit șapte !

Acum sînt căpitanul

fiindcă mă 
mîncam și

echipei de

...VIG O A R E 
Șl TINEREȚE

Sinonimia sportului cu tinerețea, să
nătatea și voia bună, îmi este de mult 
cunoscută. Știu acest lucru nu din dic
ționare, unde cuvintele sînt ordonate 
după alte legi, ci mia fost sugerat da 
viața însăși. Acum, în urmă, am re
descoperit semnul egalității dintre sport 
și sănătate în reușita Mihaelei — fe- 
tița unui coleg — de a șterge prin înot 
tristele urme ale unei paralizii infantile, 
și în impresionanta vigoare a octogena
rului Orăzan, colectivist din Viile Noi, 
care a _preferat intotdeauna umblatul 
ca J piciorul, oricărui alt mijloc d*j 
transport. Mi se pare însă că tot de 
sport ține și elevația sufletească re
confortantă a celor ajunși la cabana 
Dochia, sus pe Ceahlău, sau sporul ele 
energie pe care-mi zice că-l simte mun
citorul Hristu Popescu de la Atelierele 
C.F.R. Patos după efectuarea exerci
țiilor de gimnastică, în pauza. progra
mului. Aș mai adăuga, din colecție pro
prie, că personal nu știu o recreație mai 
deplin odihnitoare ca o partidă

Pentru toate acestea, fără a 
pasionatul excursionist Călisem 
îl felicit sincer pe scriitorul 
Barbu, despre care aud că săptăminal 
joacă fotbal pe stadionul Tinerelului, la 
București, și pe poetul Tudor George, 
cunoscut și apreciat antrenor de rugbi.

ța, atenția, indemînarea — factori de 
bază în procesul muncii, calități 
necesare oricărei meserii. In atelie
rul nostru de confecționat cochile 
metalice pentru turnătorie, ele stau 
la loc de cinste. Adică, alături de 
numele fruntașilor in întrecere socia
lista pe profesii.

Munca și sportul te ajută reciproc. 
Iți dau cele mai mari satisfacții. Te 
mențin tînăr și viguros, chiar dacă 
tîmplele au început să-ți fie argintii.

DUMITRU RADULESCU
modeller, căpitanul echipei de fotbal 

a uzinei „Timpuri Noi"

Sănătatea este bunul cel mai de preț 
al omului. La toate vîrstele, ea este 
izvorul bunei dispoziții, a capacității de 
muncă și a gîndîrii creatoare.

Pentru starea de sănătate este carac
teristică dezvoltare! și funcționarea ar
monioasă a diferitelor părți și organe 
ale corpului. Sculptorii din antichitate 
au modelat nenumărate capodopere în- 
fățișînd grația șî perfecțiunea proporți
ilor corpului omenesc, 
noastre a dezvăluit 
selor intime care 
bunăstare generală 
vorba mai ales de
nată și strîns legată a tuturor organelor 
corpului, precum șî de raportul lor cu 
mediul înconjurător care le influențează 
neîncetat și nemijlocit.

Dintre mfluențele de mediu, cultura 
fizică se situează pe primul plan. Prin 
practica exercițiilor fizice se intensifică 
funcțiile, iar prin elementele naturale 
— apă, aer, lumină, soare — se căleș

te organismul. Efortul repetat sistematic 
produce o creștere treptată a capacității 
fiecărei funcții și a tuturor la un loc, ast
fel coordonate între ele Incit să poată face 
față sarcinilor crescute în cadrul muncii 
profesionale sau în sport. Cităm cîteva 
exemple dintre cele mai semnificative: 
circulația sîngelui în organismul per
soanei antrenate poate crește de la un 
debit de 4—S litri pe minut în stare 
de repaus, la 30—40 litri în efort in
tens. Tn 
pulmonară 
100—140

Paralel, 
crește,
se îmbunătățesc : se mărește mobilitatea 
și puterea proceselor nervoase, se

aceleași condiții, 
poate trece de la 

litri pe minut.
volumul și forța

iar funcțiile sistemului nervos

ventilația
3 litri, la

mușchilor

de șah. 
uita pe 
Hogaș, 
Eugen

EN. GH. PUIU 
lector la Institutul Pedagogic 

din Constanta
...RANDAMENT MĂRIT

T ATE

scurtează timpul de reacție, deprinder/îe 
de mișcare se însușesc mai ușor și se 
execută ‘mai economic, se formează noi 
reflexe condiționate, ceea ce înseamnă 
posibilități mai bune de adaptare la 
o tehnică superioară și la munci variate, 
în strînsă legătură se perfecționează 
funcțiile glandelor ca secreție internă, 
oferind tineretului posibilități de dez
voltare armonioasă, iar adulților echili
bru funcțional indispensabil pentru 
desfășurare a îndeletnicirilor de 
natură.

Pentru păstrarea sănătății, tot 
de importantă este și organizarea
cuată a odihnei precum și o alimentație 
corespunzătoare. Ele fac posibile elimi
narea substanțelor de

și refac»- 
trece din

dezvoltări 
pe deplin 

educației

buna 
orice

atit 
ade-

uzuri ce rezulți

ta orna activității intense, 
rea energiei necesare pentru a 
nou Ia activitate.

Realizarea unei astfel de 
a calităților organismului este 

posibilă. Practica rațională a
fizice și sportului asigură creștwea armo
nioasă a tineretului, capacitatea sporită 

de muncă a adulților, întărirea sănătății 

tuturor prin creșterea forțelor de apărare 
și de rezistență a organismului și pre
lungirea vieții. De aceea, cultura fizică 

înseamnă sănătate.

prof. dr. FORIAN C. ULMEANU
șeful catedrei de Fiziologie a I.C.F.

GRAȚIE
sportiv gust in 

mișcărilort grația 
Unii știu să triumfe atit 
atit de natural, de parcă

Sintem prima întreprindere bucureș- 
teană care a introdus gimnastica în 
producție. Și, de ce n-am spune-o, ne 
mindrîm cu acest lucru.

La început, ce-i drept, unii au privit 
gimnastica în producție ca pe o musa
firă care iți răpește cinci minute din 
lucru. Cei mai mulți insă, au indrăgit-o 
de cum au făcut cunoștință eu ea.

Calitățile ei — tonică, reconfortantă
— au cucerit treptat simpatia și res
pectul întregului colectiv de muncitori. 
Astăzi, in toate atelierele și secțiile 
fabricii noastre se practică cu regula
ritate gițțmastica in producție, ca ceva 
necesar, legat de program, de disci
plina in muncă, de producție, de sănă
tate.

i n specificul muncii noastre — cînd 
divizarea procesului de fabricație im
plică efectuarea aceluiași fel de mișcări
— gimnastica în producție joacă un 
rol însemnat. înviorarea pe care o pro
duc în rinduj muncitorilor cele 5 mi
nute de gimnastică, este un factor care

. duce la o muncă de calitate sporită, 
la un randament sporit.

Desigur, astăzi, în tot mai multe 
întreprinderi, fabrici și uzine se prac-

carea gimnasticii in producție, noilor 
întreprinderi care vor să introducă 
această 
mase.

frumoasă activitate sportivă de

inginer
NICOLAE MARINESCU

■ șef al fabricii de pielărie și 
încălțăminte „Dîmbovița"

Intr-un spectacol 
primul rind grația 
execuției, 
de firesc, 
n-ar depune nici un efort. Știu însă 
— din experiență proprie — că a- 
ceasta reflectă ore fi ore de pregăti
re, iar alteori chiar insuccese vre
melnice. Cită stăpinire de sine trebu‘e 
să posede 
să aibă și

Apreciez 
sus, poate 
nai. Scena 
ganța ținutei. După ce m-am îndră
gostit iremediabil de balet, cu citim/ 
ani in urmă, am avut prilejul să a- 
sist la o mare întrecere internaționa
lă de gimnastică. Sub raza unui re
flector. de-asupra unui covor viu co
lorat, plutea o siluetă... Cite elemente 
comune intre dansul clasic ți gim
nastica artistică !

Cu alt prilej scena străvezie a 
unui bazin a slujit drept fundal ma
nifestării grației și talentului unor 
înotătoare. Acest sport — inotut ar
tistic — nu e cu nimic mai prejos 
in măiestrie virtuoasei execuții a 
unui încercat corp de balet, aparți
ni ud unei scene de mina intii. A- 
ceeași plasticitate in mișcări, o cursi
vitate ce se apropie de perfecțiune.

Alunecarea 
nedreptățită 
Patinajul —

un sportiv dacă reușește 
grație in mișcări.
grația, cum arătam mai 

dintr-un... reflex profesio- 
m-a învățat să admir ele-

Pe gheață s-ar simți 
de nu am aminti de ea. 
sub toate formele sale —

• • •EDUCAȚIE
U- cal. Au devenit disciplinați," respectuoși 

, și o dată cu aceste calități, colecționari 
. de note frumoase. Explicația am aflat-o 

l cu prilejul uneia dintre numeroasele 
consfătuiri cu părinții — altă treabă 

, bună existentă în preocupările acestei 
I școli — și care in puține cuvinte se 
i poate rezuma astfel: în secțiile Școlii 
i sportive de elevi nr. 2 nu au acces de- 

cit elevii cu note de la 8 in sus ! Este 
i de fapt preocuparea care caracterizează

4 ani
băieți

de 
ai

atunci, 
mei, Dănuț,

înscriu

Sînt aproape 
nul din cei. doi 
mi.a spus într-o seară:

— Tăticule, aș vrea să 
la Școala sportivă de elevi.»

— Ce să faci acolo?
— Cttțn ce să fac ? Volei, 

care îmi place cel mai mult. Știi, s-au 
înscris aproape toți colegii mei de la 
„Mihaî Viteazul".

La început m-am opus. Dănuț era , .
un băiat care imî dădea mult de furcă, toate școlile din țară noastră. Invăță- 
Era neglijent, neastimpărat, răutăcios. 
Și mai grav: nu prea se împăca cu... 
cartea- Așa că... .

ma

aportul

tura și sportul sînt de acum două no- 
. țiuni care se completează de minune.

1.. ,, ...Ele au același scop: să" crească un ti-
Toțuși, la stăruințele lui Dănuț, ale neret nou, bine pregătit, sănătos, cu o

tică gimnastica in producție. Este firfeșc colegilor lui, ale conducerii Șpofți spor- educație nouă, la înălțimea vremurilor 
” " ’ ‘ ............................ ....... ' ' ~~ “ redaț. ,Np mi-a - noastr'e noi.

Dănuț, și iaRoic
Viorel ■
secției de volei părinți al Școlii sportive deelevi W. 2 
schimbat radi- București

să fie așa, deoarece un lucru bun, in : tive.de elevi nr. 
folosul sănătății și muncii, este intot- părut rău. Prin 
deauna bine primit. Noi, dacă vom fi celălalt copil al 
solicitați, vom împărtăși cu multă căi- zent și el tot în 
dură din experiența noastră în practi- a acestei școli —

2, am 
sport 
meu, 

cadrul 
s-au

JEAN CONSTANTINESCU
- Pre" tehnician, președintele comitetului de

București

implica grația in ținută. Aceeași ob
servație iși are valabilitatea cînd pri
vești un discobol, un jucător de te
nis, un săritor de pe trambulină.

Cred că și celelalte sporturi au 
aceleași trăsături. Orice pasionat poa
te descoperi în domeniul său de ac
tivitate sportivă acea grație și ete- 
ganță care este firească mișcării in 
aer liber} pe stadioane sau in săli.

LILIANA DIACONESCU- 
PAVLOVSK!

balerină la Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. I
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CONCURSURI...
• Clubul Voința din Capitală a or

ganizat recent un concurs de atletism 
în cadrul căruia au fost obținute ur
mătoarele rezultate: SENIORI : 200 
m: M. Tănase (D) 25,4; 400 m: M. 
Tănase 54,7; lungime: M. Zaharia (Ra
pid) 6,13; triplu : M. Zaharia 12,81; 
greutate; D, Serafim (D) 13,20; su
fită: A. Atanasiu (Prog.) 40,60; JU
NIORI I: 200 m: I. Nae (D) 25,4; 
400 m : I. Nae 54,8; JUNIORI II : 80 
m: A. Lixandru (Rapid) și St. San- 
dovici (Viitorul) 10,0; 300 m : St. San- 
dovici 40,1; lungime: Gh. Bomboi 
(Prog.) 5,83; greutate: I. Petre (Prog). 
12,52; JUNIOARE I : 400 m: A. Io- 
nescu (Unirea) 70,8; lungime: C. Pi- 
trop (Unirea) 4,75; greutate: C. Pi- 
trop 10,30: disc: Fl. Osenschi (D) 
33,65; suliță: V. Captanu (Prog.) 
30,60; JUNIOARE II : greutate: E. 
Prodan (Voința) 10,33; disc; E. Pro
dan 36,92: suliță: E. Prodan 29,80; 
COPII; greutate: M. Cernea (Prog.) 
8.45; disc: M. Cernea 24,00: suliță: 
M. Cernea 26,10; FETIȚE: 60 m: D. 
Ursache (Viit.) 8,9; 200 m: D. Ursa
che 29.8: disc: A. Nanău (Voința) 
19,91; suliță : D. Ursache 19,90.

• Clubul Metalul organizează mîine 
dimineață un concurs de atletism. In-

—1 QC: i! ki ! I 1 .

Echipele R. P. Romine și R. S. S. Ucrainene învingătoare 
in prima zi a turneului de la Constanța

CONSTANȚA 31 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Vineri seara a în
ceput in localitate turneu] internațio
nal de baschet feminin la care par
ticipă reprezentativele R.S.S. Ucrai
nene, R. P. Ungare, R.P.F. Iugo
slavia și R. P. Romine. In prima 
partidă s-au intîlnit formațiile R.S.S.

Racovifâ, hanovici și Krauss 
văzute de Neagu Rădulescu

►------------------

Finalele campionatelor de calificare (băieți și fete) 
se dispută Ia Constanța

După două luni de întreceri viu dis
putate. campionatele de calificare au 
intrat în etapa finală. Exceptînd o res
tantă la fete, s-au desfășurat toate 
meciurile etapei interregionale, în urma 
Cărora au fost desemnate formațiile 
care își vor disputa calificarea în pri
ma categorie a tării.

La băieți, ordinea echipelor în serii 
este următoarea : seria 1: 1. Politeh
nica Cluj, 2. Voința Oradea, 3. Voința 
Satu Mare; seria a Ii-a: 1. Medicina 
Timișoara, 2. Mureșul Deva, 3. Metalul 
„7 Noiembrie“-Craiova ; seria a Ill-a:
1. Farul Constanta, 2. Țesătura Iași,
3. Progresul Rădăuți, 4. Speranța Ga
lați: seria a IV-a: 1. Academia Mili
tară București, 2. Petrolul Ploiești, 3. 
CSM Sibiu, 4. Știința Roșiorii de Vede.
S-au calificat : Politehnica Cluj, Medi
cina Timișoara, Farul Constanța și A- 
cademia Militară.

La fete, singura „necunoscută* este 
Câștigătoarea primei serii. Aspiră la pri
mul Ioc Harghita Tg. Mureș și SSE 
Satu Mare care se vor întîlni duminică

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal RAPID — 

DINAMO București și VIITORUL — PRO
GRESUL ce se desfășoară duminică 2 
■epiambrie a.c., pe stadionul „23 Au- 

biletele s-au pus în vinzare la 
O-seie obișnuite, care vind și bilete pen
tru spectacolele din 2 și 3 septembrie 
*. t ale CIRCULUI CHINEZESC ce au 

pe Stadionul Republicii.

i II.’,

REZULTATE...
trecerile vor avea loc pe stadionul 
„Centrului 23 August" cu începere de 
la ora 8,30.

• Peste 70 de atleți de la I.S. Cîm-
pia Turzii și de la Arieșul Turda au 
participat, la Turda, la un concurs do
tat cu „Cupa 23 August". AAajoritatea 
concurenților au fost copii, iată citeva 
rezultate: BARBAȚI : 100 m: C. Tîl- 
nafu 11,9; înălțime; Tîlnaru 1,65; FE
MEI: înălțime: L. Anton 1,36; greu
tate : D. Naciu 9,25; COPII : 80 m: 
A. Cecălaca 12,9; 500 m: M. Toth
1:34,7; înălțime; St. Pal 1,36; FETIȚE: 
60 m: A. Toma 9.9; 300 m : M. Su- 
mandea 55,0. (1. PATAKI — coresp.).

• Pe stadionul din Sf. Gheorghe a 
avut loc un concurs la care au luat 
parte atleți și atlete din Cluj, Brașov, 
Bod și din localitate. Cele mai bune 
rezultate: FETE: 100 m: V. Gabor 
(Br.) 13.5; 200 m : V. Gabor 28,1; 400 
m: V. Gabor 60,5; suliță: E. Matyas 
(C) 27,62; BĂIEȚI : 100 m: D. Com- 
șa (Br.) 112; 200 m : D. Comșa 23,3; 
400 m: St Popescu (Br.) 52,9; 800 
m: Gh. Biro (C) 2:01,8: 1.500 m: Gh. 
Biro 4:13,9: 3.000 m: Gh. Biro 9:21.5; 
greutate: Gh. Horvath (Sf. G.) 13,20; 
triplu: H. Haler (Br.) 13,40; înălțime; 
H. Haler 1.75. (L. PAPP — coresp.).

Ucrainene și R.P.F. Iugoslavia. Jo
cul a pasionat prin evoluția scoru
lui și s-a încheiat cu victoria meri
tată a baschetbalistelor sovietice la 
scorul de 71—63 (33—32).

Echipa ucraineană s-a apărat în 
zonă, iar atacul s-a bazat în special 
pe pivoți. Formația iugoslavă a fo
losit apărarea „om la om", iar în 
atac a -acționat mai mult prin pă
trunderi, folosind îndeosebi aruncă
rile de la semidistanță. De reținut 
că jucătoarele iugoslave au condus 
în min. 29 cu 51—48, dar în acest 
moment Kalusevic a fost nevoită să 
părăsească terenul pentru 5 greșeli 
personale. In continuare echipa ucrai
neană a egalat, a luat conducerea, reu
șind să se distanțeze însă abia in ul
timele două minute. Au înscris: Gon- 
cearova 6, Berejnaia 21, Lobkovskaia 2, 
Scipacova 8, Evsinkova 8, Ruținskaia 
20. Rogalskaia 2, Smoliakova 4 pentru 
R.S.S. Ucraineană și Kalusevic 13, Fe- 
rencz 15, Baraga 6, Radovanovic 6, 
Kalenic 4, Pesic 2, Simic 4, R. Meglaj 
6, Saranovici 7 pentru R.P.F. Jugosla
via. Au condus bine E. Kassay 
(R.P.U.) și Dr. Dan Chiriac (R.P.R.).

Seara tîrziu, In cel de al doilea 
meci, echipa R. P. Romine a în
trecut R. P. Ungară cu scorul de 
70—58 (29—22).

D. STANCULESCU

la Tg. Mureș. Locurile 3 și 4 slut ocu
pate de Recolta Salohta și Știința Cluj. 
In celelalte serii situația este urmă
toarea : seria a 11-a: 1. SSE Deva, 2. 
Elevul Tg. Jiu; seria a 111-a: 1
SSE Constanța, 2. Unirea Bîrlad, 3. 
Știința Galați; seria a IV-a: 1. Olimpia 
București, 2. CSM Sibiu. S-au calificat, 
pînă acum, SSE Deva, SSE Constanța 
și Olimpia București.

Finalele campionatelor de calificare 
vor avea loc săptămîna viitoare (7,8,9 
septembrie) la Constanța, atît pentru e- 
chipele masculine, cît și pentru cele 
feminine.

Spartacus Budapesta face un turneu in țara noastrâ
Campioana R. P. Ungare susține primul joc, mîine la Sibiu

Mult mai devreme ca în alți ani, se
zonul internațional de handbal în 7 în
cepe peste cîteva zile cu turneul uneia 
din cele mai puternice echipe de club 
masculine din Europa — SPARTACUS 
BUDAPESTA.

La invitația clubului Voința București, 
echipa Spartacus Budapesta, actuala 
campioană a R. P. Ungare (echipa fe
minină a aceluiași club deține de ase
menea titlul de campioană a țării), va 
susține o serie de 3 partide la Sibiu, 
Sighișoara și București. Oaspeții și-au

Știri despre „europene"
• Și totuși Hans Grodotzki nu va 

participa la Belgrad 1 Accidentul sufe
rit la selecția pentru proba de 
10.000 m, de la 'Malmoe, este mai 
grav decît se părea. In felul acesta 
la 5.000 m. în locul său, va alerga 
Siegfried Hermann iar la 10.000 m 
va rămîne Friedrich Janke.

• După cum am anunțat, cam
pionul olimpic la 3.000 m obstacole 
polonezul Zdyszlaw Krzyszkowiak, 
care s-a îmbolnăvit cu cîtva timp în 
urmă, s-a refăcut și și-a reluat an
trenamentele. Pentru orice eventua
litate federația poloneză de atle
tism l-a și înscris printre participan- 
ții la cursa cu obstacole.

• Peter Laeng, marea speranță 
a elvețienilor la 200 m (20.7 sec.) și 
400 m (45,7 sec.) a anuhțat că la 
Belgrad nu va participa decît la 
400 m, probă în care deține a doua 
performantă europeană a anului.

• Finlanda va fi reprezentată la 
C.E. de o delegație de 29 de spor
tivi, dintre care 3 fete. Un amănunt 
interesant : deși nu a înscris nici 
măcar un singur concurent la 400 m 
plat, totuși Finlanda va avea o echipă 
la 4X400 m 1

• Djani Kovaci. campion balcanic 
la 400 m și 400 mg, autorul unui I 
recent record de 51,5 sec la 400 mg 
nu va participa la C.E.! El a fost 
scos din lotul atleților iugoslavi 
pentru motive de indisciplină.

• Delegația belgiană pentru C.E. 
cuprinde 10 atleți în frunte cu fon- 
distul Caston Rooelants care va 
concura la 3.000 m obstacole.

PERIOADELE DE TRANSFERĂRI 
LA BASCHET, SCHI $1 BOB

F.R. Baschet anunță câ perioada 
de transferări a fost stabilită între 
15—30 ceptembrie

★
F.R. Schi-bob aduce la cunoștința 

cluburilor și asociațiilor că perioada 
de transferări a fost stabilită între 
1—30 septembrie.

După turneul de la Constanta

CONSTATĂRI ȘI PERSPECTIVE (II)
Echipa tinerejij — echipa viitorului

Ne-am asociat de la bun început a- 
plauzelor entuziaste ale publicului din 
Constanța, care, din prima și pînă la 
ultima zi a turneului, a fost alături 
de echipa noastră de tineret. A fost 
alături, pentru că voleibalistele din 
această - formație s-au dovedit a fi 
demne de încrederea ce li s-a acor
dat. Confirmind locul 1 obținut la 
întrecerile disputate în cadrul Festi
valului de la Helsinki, tinerele noas
tre voleibaliste au realizat și ]a Con
stanța jocuri valoroase, in special în 
primele zile ale turneului. Pentru că, 
așa cum am mai scris, rm este ușor 
să dai replica unor formații reduta
bile, alcătuite din jucătoare cu expe
riență, cum au fost echipele R.S. Ce
hoslovace, R.D. Germane, R.P. Ungare 
sau R.P. Romine 1.

Ceea ce a impresionat în jocul echi
pei noastre de tineret a fost tendința 
spre un volei modern, de calitate. Spi
ritul de luptă de care a fost animată 
această echipă poate să fie un exem
plu pentru prima noastră reprezenta
tivă.

Pentru prima dată, după multi ani. 
voleiul nostru feminin a reușit să pre
zinte la aceeași competiție două for
mații valoroase, cea de tineret consti
tuind în clipa de față un adevărat 
izvor de talente pentru prima noastră 
reprezentativă. Pregătindu-se în con
tinuare cu atenție sub îndrumarea an-

anunțat sosirea în țară la sfîrșitul săp- 
tămînii cu cea mai bună garnitură, din 
care bineînțeles nu vor" lipsi cunoscuții 
internaționali J. Kovacs (portar), J. 
Pfeiffer, K. Hajek, E. Bakony, J. Hor- 
vatli, L. Stiller și I. Banyai. Mai fac 
deplasarea portarul L. Andrik, precum 
și jucătorii P. Zau, J. Kiss, G. Grejf,
L. Fiilop și G. Csenki.

Dintre ultimele rezultate internaționale 
ale formației Spartacus cităm locul doi 
ocupat la turneul internațional organi
zat recent de clubul budapestan, unde

Hie Năstase (Steaua) primul cîștigător 
în campionatul republican de juniori
Pe terenurile din parcul sportiv Pro

gresul au continuat joi și vineri jocurile 
din cadrul finalelor campionatului re
publican de tenis rezervat juniorilor, 
întrecerile au fost, în general, la fel 
de interesante ca pînă acum, s-au des
fășurat în aceeași notă de superioritate 
a favoriților și au dat loc la multe dispute 
dîrze care au ținut trează atenția spectato
rilor, mari sau mici ore în șir.

Cei mai „vrednici" juniori s-au do
vedit a fi jucătorii de 15—16 ani. Ei 
și-au încheiat lupta pentru titlul de cam
pion republican pe anul în curs, talen
tatul. Ilie Năstase (Steaua) trecînd cu 
ușurință de toți adversarii și cîștigînd 
în finală, fără drept de apel, la An
drei Balogh (Harghita Tg. Mureș). Este 
drept însă că unul dintre pretendenții 
la titlu în cadrul acestei categorii, Dan 

Sanda Ciogolea, una din cele mai bune 
junioare „mari", în acțiune

trenorilor noștri, dînd aceeași atenție 
orelor de antrenament (în special celor 
de pregătire fizică) și fiind în conti
nuare la fel de modeste ca și pînă 
acum, voleibalistele din echipa de ti
neret au mari posibilități de progres.
Pe scurt, despre jucătoarele noastre

Care este nivelul actual al pregă
tirii sportivelor din cele două echi
pe ?

ECHIPA I: Doina Ivănescu: jucă
toare foarte eficace în atac, dovedește 
o putere de luptă inepuizabilă dar, 
din cauza unei operații de menise, are 
o mișcare oarecum lentă în teren. Lia 
Vanea: în turneul recent încheiat a 
fost puțin folosită pentru că, din cauza 
pregătirii fizice insuficiente, nu se 
comportă înc.ă la valoarea ei reală. 
Deficiențe: detentă foarte mică, este 
de multe ori sancționată la fileu pen
tru „mîini peste plasă". Dînd mai mul
tă atenție pregătirii și înarmată cu 
mai multă combativitate, poate fi o ju
cătoare de bază. Domnica Costîc: in 
progres evident. Prin muncă și per
severență poate deveni o jucătoare 
completă. Ii lipsește inițiativa și în 
joc. Ana Mocanu: de mai mulți ani 
se prezintă la o valoare constant bu
nă, l'iind deosebit de utilă echipei noas
tre. In acțiunile de atac a arătat că 
are „ochi", dar în apărare prezintă 
unele deficiențe la capitolul „plon- 
joane". Elisabeta Goioșie: jucătoare

s-a clasat în urma vicecampioanei noas
tre Steaua București. Din declarațiile 
antrenorului echipei militare, prof, loan 
Kunst am aflat că Spartacus este o for
mație cu o bună pregătire tehnică, care 
practică un handbal modern și specta
culos.

Programul oaspeților este următorul : 
duminică 2 septembrie la Sibiu cu o se
lecționată Voința ; marți 4 septembrie 
la Sighișoara, de asemenea în compania 
unei selecționate Voința, joi 6 septem
brie, la București cu Rapid.

Dimache, fiind suferind, mi a putut 
să-și apere șansele în semifinale, unde 
a cedat la Balogh. Dar iată de altfel 
rezultatele de Ia categoria 15—16 ani: 
„sferturi": I. Năstase-R. Niculescu 7—5,
6— 0 ; A. Fodor-D. Țereanu 6—1, 6—2; 
A. Balogh-I. Kerekes 11—9, 8—6; D. 
Dimache-A. Burcea 6—1, 6—2 ; semi
finale: Năstase-Fodor 6—2, 6—2; Ba- 
iogh-Dimache 8—6, 6—4 ; finală : Năs- 
lase-Balogh 6—1, 6—3.

Situația Ia celelalte categorii se pre
zintă astfel: BĂIEȚI (13—14 ani) semi
finale : A. Burcea-V. Marcu 6—5, 6—2;
M. Rusu-S. Mureșan 6—2, 3—6, 6—5 ; 
17-18 ani „sferturi" : S. Dron-D. Țerea
nu 6—2, 6—2; I. Năstase-Gh. Albert
7— 5, 6—4; C. Popovici-A. Fodor 6—4, 
6—1 ; A. Kovacs-D. Dimache 3—6, 7—5,
9— 7; FETE (13—14 ani) semifinale: 
Vera Rado-Daniela Sotiriu 6—1, 6—2 ; 
Agneta Kun-Marta Sarkadi 6—2, 6—0 ; 
15—16 ani: „sferturi" : Agneta Kun- 
Manuela Mihu 6—1, 6—0; Daniela So- 
tiriu-Gabi Voinescu 10—8, 7—5; Vera 
Rado-Doina Ioanid 6—4, 6—0; Caria 
Klahre-Florica Butoi 6—1, 7—5 ; semi
finale : Agneta Kun-Daniela Sotiriu 6—0, 
6—2 ; Caria Klahre-Vera Rado 8—6, 
6—3 ; 17—18 ani : semifinale : Sanda 
Ci o golea-Caria Klahne 6—4, 6—2.

In întrecerile de dublu băieți (țele 
mai avansate de altfel) s-a ajuns pmH” 
în finale: „sferturi" : Năstase, Dimache- 
Tîlpeanu, Negru 6—1, 7—5; Kovacs,
Albert-Kerekes, Marcu 6—0, 6—2 : Ba
logh. Fodor-Stan Liviu, Kakucs 7—5. 
6—8, 6—4 ; Dron, Popovici-Bame, Ro- 
senzweig W. 0.; semifinale : Dron, Po- 
povici-Balogh, Fodor 6—4, 7—5, 6—0; 
Năstase, Dimache-Kovacs, Albert 6—3,
10— 8, 3—6 într.

Intîlnirile decisive ale campionatului 
republican de juniori au loc astăzi (de 
la ora 8 și 15) și mîine (de la ora 9). 
Totodată se vor încheia și întrecerile 
jucătorilor din Capitală la categoria I 
și seniori. Finalele pe țară vor avea 
loc între 3—9 septembrie la București.

utilă echipei, combativă. Trebuie să-și 
îmbunătățească mobilitatea în teren, 
detenta ți pasa din săritură. .Florina 
Po-povici: foarte puțin folosită în 
turneu din cauza, formei slabe. Cre
dem că — la ora actuală — este de
pășită de alte jucătoare mai tinere. 
Natalia Todorovschi: folosită doar pen
tru schimbări în timpul jocului, nu a 
arătat aceeași vigoare și promptitudine 
în intervenții ca în trecut. Tinela Pie- 
șoianu: jucătoare cu multă experiență, 
care însă nu s-a prezentat în cea mai 
bună formă în turneul de la Constanța. 
Va trebui să dea mai multă atenție 
pregătirii. Sonia Colceriu: jucătoare 
tenace, foarte utilă echipei atît prin 
spiritul ei mobilizator cît și prin apor
tul ei efectiv.

ECHIPA DE TINERET: Viorica He- 
rișanu (folosită și în prima forma
ție): cunoscută ca deosebit de comba
tivă, a dovedit mari progrese în ceea 
ce privește orientarea în distribuția pa
selor și in precizia lor. Daniela Goli- 
maș: s-a dovedit în progres fată de 
trecut, atît la fileu cît și la primirea 
balonului. I se cere mai multă mobi
litate în teren. Ileana Enculescu: foar
te eficace la fileu, trebuie să-și îmbu
nătățească orientarea tactică și jocul 
în apărare. Daniela Vernescu: a con
stituit împreună cu cealaltă ridicătoare, 
Viorica Herișanu, motorul ech'lpei. 
Mai multă atenție calității paselor. 
Elisabeta Nodea: a arătat finalitate 
în atac, dar și unele deficiențe, prin
tre care inconstanța serviciului in 
forță; Alexandrina Berezeanu: foarte 
multă îndemînare, constantă în buna 
aplicare a elementelor tehnice. Doina 
Popescu, Judith Kohn, Magdalena 
Kondorossy: jucătoare cu perspective 
frumoase dar, după părerea antreno
rilor, vor trebui să mai muncească 
pentru buna însușire a elementelor 
tehnice.

★
Putem constata că a doua etapă a 

pregătirii echipelor noastre de volei 
s-a încheiat cu succes. Cele 14 ju
cătoare care au rămas în iot trebuie 
să dea și mai multă atenție sfaturilor 
antrenorului, să exerseze de zeci și 
zeci de ori elementele tehnice în care 
s-au arătat deficitare, pentru ca la 
turneul ce va avea loc în septembrie 
la București și în special la campio
natele mondiale din Uniunea Sovietică 
să se prezinte la valoarea maximă.

MIRCEA TUDORAN



Etapa a treia a categoriei A: jocuri echilibrate Activitatea lotftaiisticâ se intensifica

• Pe stadionul „23 August"

Cu excepția unei singure partide 
(U.T.A. — Minerul), pe care — da
torită comportării echipelor în pri
mele două etape — gazdele au toa
te șansele s-o cîștige, în rest jocu
rile etapei a treia se prezintă echi
librate și suscită, în consecință, un 
mare interes. Meciurile încep să de
vină mai importante și în lumina 
clasamentului. Din acest punct de 
vedere, două partide atrag atenția 
în mod deosebit: Știința Cluj — 
Petrolul și Viitorul — Progresul, în 
care evoluează primele trei clasate 
(citate în această ordine). Aceste 
confruntări constituie tot atîtea exa
mene pentru două echipe mai ales: 
liderul Știința și formația speran
țelor, Viitorul, din partea căreia se 
așteaptă confirmarea comportărilor 

anterioare.
Două din noile promovate evo

luează în deplasare: Farul la Timi
șoara (unde Brînzei. Florescu și 
ceilalți timișoreni in prezent constăn- 
țeni vor trezi nostalgia localnici
lor...), iar Crișana Ia Iași. Rezulta
tele acestor partide sînt așteptate cu 
multă curiozitate. De altfel, ca și cel 
al meciului de la Bacău, unde se 
întîlnesc două echipe (Dinamo și 
St.-.ju^u) care de multe ori și-au 
făcut surprize una alteia.

Cu această etapă începe seria 
cuplajelor bucureștene. Deschiderea o 
-VTTVVVT-.VTVTVWVVVVVTVVVTTTVVTTVT'
► „

: In luna septembrie
►
£ Pentru iubitorii fotbalului,
► septembrie înseamnă un i___
£ foarte bogat : jocuri de campionat J
► și... următoarele întîlniri internațio-J
£ nale : "
► 
J 1 septembrie la
► Vorwaerts Berlin.►
► 2 septembrie la
► Omonia Nicosia.

► 5 septembrie la
► mo—Omonia Nicosia.
►
► 9 septembrie la București : 
£ mo—Galatasaray Istanbul.

► 12 septembrie la
► Dinamo București.

£ 13 septembrie la
► Omonia Nicosia.

► 16 septembrie la
► Omonia Nicosia; la Istanbul: Gala-5
► tasaray — Dinamo București. •<

► 19 ‘ septembrie la Istanbul : Fen<
► Țoaiice — Dinamo București; la Sai 
►’jevo : Sarajevo—St. roșu Brașov.

► 27 septembrie la Iași : C.S.M.S.
► Gwardia Varșovia.
►
£ 30 septembrie la București : R.
£ Romină—Maroc ; la Cluj : Știința
> Gwardia Varșovia.► ►
► Datele celor două jocuri Steaua—
► Botev Plovdiv n-au fost incă fixate.

1 
•••:

d, luna <
program 4

---------- 4

Kosice : Steaua—J

Galați: C.S.O. —4

Dina-5■<

Dina- <

București :

Sofia : Levski

Brăila : C.S.O. — J

Iași : C.S.M.S. — <

în așteptarea reluării campionatului
• Peste cîteva zile terenurile de 

rugbi vor cunoaște, din nou, freamă
tul întrecerii Se reia campionatul ca
tegoriei A! După intense pregătiri, 
după numeroase „amicale" susținute, 
mai ales, în acest sfîrșit de „vacanță", 
echipele noastre fruntașe reîncep pa
sionanta întrecere pentru cucerirea tit
lului de campioană a țării.

Să reamintim clasamentul turului 
campionatului republican, pozițiile o- 
cupate de cele 12 echipe 
mei etape a returului:

înaintea pri-

1. Dinamo 11 7 4 0 92: 20 29
2. Grivița Roșie 11 8 1 2 127; 33 28
3. Steaua București 11 7 2 2 80: 33 27
4. Știința Petroșeni 11 5 5 1 66: 31 26
5. Progresul București 11 6 1 4 49: 33 24
6. Unirea București 11 3 4 4 38: 34 21
7. Știința Cluj 11 3 4 4 58: 70 21
8. Știința Timișoara 11 3 2 6 44: 74 19
9. Știința București 11 2 3 6 36: 67 18

10. Metalul București 11 2 3 6 41: 58 18
11. C.S.M.S . Iași 11 1 5 5 42: 57 1812. Olimpia București 11 2 0 9 32:195 15

și etapele returu-• Au fost stabilite , __ .__ _______
iul campionatului categoriei A ale cărui 
prime jocuri se vor disputa la 9 sep
tembrie. Iată programul complet :

ETAPA A XII-A (9 septembrie)
știința Buc.—C.S.M.S. Iași; Știința Ti

mișoara — Știința. Petroșeni; Dinamo 
București—știința Cluj; Metalul Buc.— 
Steaua; Progresul Buc.—Olimpia Buc.; 
Unirea Buc.—Grivița Roșie.

ETAPA A XIII-A (16 septembrie)
C.S.M.S. Iași—Știința Timișoara; Știin

ța Petroșeni—știința Buc.; ' Steaua—Di-

primul cuplaj bucureștean : Rapîd-Dinamo și Viitorul-Progre- 
sul • Din pregătirile echipelor
fac, Rapid și Dinamo, de o parte, 
și Viitorul și Progresul de alta. 
Jocuri cu perspective, care — firește 
— vor atrage mulți spectatori în 
tribunele stadionului „23 August".

★
Și acum, cîteva scurte relatări a- 

supra pregătirilor și formațiilor echi
pelor :

• PETROLUL. — A jucat miercuri 
la Cîmpina, cu Poiana, de care a 
dispus cu 4—1 (2—0), prin punctele 
marcate de Badea (2), A. Muntean») 
și Mureșan. Cioran a înscris pentru 
Poiana. Petrolul a folosit 
Sfetcu-Pahonțu, Fronea, Marin 
cel-D. Munteanu, 
Badea, Dridea 
t Dr idea II).

1,

echipa:
Mar-

Ta b a rcea-M ureșan, 
A. Munteanu Ivan

IONIȚA

poartă (Cosma

UȚU

decât 
deoare-

• PROGRESUL. 
— Joi s-a antrenai 
în compania echi
pei de tineret An
trenorul Gică Nicu- 
laîe intenționează 
să facă două modi
ficări în formații 
obișnuită: una In 

în locul lui Mindru, 
care — după părerea antrenorului — 
s-a comportat sub așteptări ia Timi
șoara) și alta în atac, unde va reia- 
tra Smărăndescu I.

• DINAMO 
BUCUREȘTI. — 
Joc-școală, joi, in 
compania formației 
de tineret, în caro 
s-au urmărit orga
nizarea jocului și 
aplicații tactice. In 
ce privește forma
ția, la ora actuală 
problema centrului 
ce Ene II continuă să fie indisponi- 
bit. Urmează să se aleagă între Eftf- 
m:e, Frățilă și Unguroiu. In rest e- 
china rămîne neschimbată

• C.S.M.S. IAȘI. — Ultimul antre
nament mai intens a avut loc joi. 
Antrenorul Tr. Iordache a încercat 
mai mulți jucători. Formația pen
tru duminică: Fauc-Scarlat, Mo
toc, Dragomireso) . Popescu, Da- 
nileț-Pop, Al. 
xandrescu, Voica, 
Ojoc, Stoicescu 
coresp. reg.)

nu se ridică 
înaintaș.

duminică :
Dragornirescu

■Constantinescu, Ale- 
Mi’.ea. Rezerve < 

Humă. (P. Codrea.

• VIITORUL. - 
A jucat joi Ia Ro
șiori cu CF.R 
(0—-2), folosind ur

mătoarea formație: 
Suciu-Pal, Petescu, 
Răceiescu - Popes
cu (Pojoni), Ne- 
șu-Matei (Sorin A- 

vram), Dumitră) II (Popescu), 
Pavlovici (Dunitriu I). Gengeiy, 
Haidu. Cum se vede, a fost refăcută 
aripa Gergely-Haidu.

HA1DU

namo; Olimpia—Unirea; Știința Cluj — 
Metalul; Grivița Roșie — Progresul.

ETAPA A XTV-A (15 septembrie)

Știința Petroșeni—C.S.M.S. Iași: Știin
ța Buc. — Știința Timișoara; Steaua— 
Știința Cluj; Dinamo—Olimpia; Metalul— 
Grivița Roșie; Progresul—Unirea.

ETAPA A XV-A (23 septembrie)
C.S.M.S. Iași—Știința Cluj; Dinamo — 

Știința București; Știința Timișoara — 
Metalul; Unirea—Știința Petroșeni; Pro
gresul—Steaua; Olimpia—Grivița Roșie.

ETAPA A XVI-A (30 septembrie)
C.S.M.S. Iași—Dinamo; Știința Cluj — 

Știința București; Grivița Roșie—Știința 
Timișoara; Știința Petroșeni—Progresul ; 
Steaua—Unirea; Metalul—Olimpia.

ETAPA A XVII - A (7 octombrie)
Metalul—C.S.M.S. Iași; Știința Bucu

rești—Unirea; Știința Timișoara—Steaua; 
Olimpia—Știința Cluj; Grivița Roșie — 
Știința Petroșeni; Dinamo—Progresul.

ETAPA A XV III-A (14 octombrie)
C.S.M.S. Iași—Steaua; Știința Bucu

rești—Metalul; Olimpia — Știința Petro
șeni; Știința Cluj—Grivița Roșie; Uni
rea—Dinamo; Progresul — Știința Timi
șoara.

ETAPA A XIX-A (18 noiembrie)
C.S.M.S. Iași—Olimpia; Steaua—Știința 

București; Știința Timișoara — Unirea; 
Știința Petroșeni — știința Cluj; Progre
sul—Metalul; Grivița Roșie—Dinamo.

Duminică

IONESCU

• DINAMO BACAU. — O verifi
care a echipei, tot joi, într-un meci 
cu tineretul: 5—3 (2—1). Au marcat) 
Gram (3) și Public (2), respectiv 
Olteanu (2) și Mangalagiu. ~ 
va juca aceeași formație ca la Bucu
rești (Ilie lancu, coresp.).

• RAPID.—Giu- 
leștenii au avut, 
joi, ca partener de 
antrenament for
mația Tehnometal, 
de care au dispus 
cu 7—2. la lotul 
Rapidului s-a pro 
dus o defecțiune, 
Greavu este indisponibil după partida 
de la Ploiești și nu va juca mîine. Lo
cul lui va fi luat de Dan Coe. In 
rest, formația rămîne neschimbată 
față de aceea de duminica trecută

• STEAGUL ROȘU. — Echipa « 
fost supusă mai multor jocuri. ÂlarȚ 
a jucat cu Rulmentul Brașov: 6—1. 
iar joi câte o repriză cu „Prefabricate* 
Brașov (10—0) si Colorom Codlea 
(7—2). Au fost folosiți următorii ju
cători: Ha ido (Ghiță)-Jenei, Posto- 
lache, Nagy-Bărbulescu (Seredai), Fi- 
limon (Szigheti)-Hașcti Nâftăoăi'ă, 
Campo, Meszaros, Fusulan (C. Gruia, 
coresp. reg.).

• MINERUL. — S-a deplasat Ta 
Tg. Jiu unde a jucat cu „Pandurii* 
Rezultatul: 2—2 (1—0). Formația uti
lizată: Mihalache-Mihăilă. Dan jl, He- 
geduș-Szoke, Mihaly-Cotroază, Comșa, 
Ion C. Ion, Drăgoi, Sima II. Jocul e- 
chipei din Lupeni n-a satisfăcut. Go
lurile au fost marcate de: Drăgoi și 
Ion C. Ion, respectiv Băloi și Chițimia. 
(Gh. Fometescu, coresp.).
• U.T.A. — Textiliștii vor prezenta 

duminică aceeași formație: Coman- 
Szfics, Capaș, Neamțu-Băcuț II, Kosz- 
ka-Selymesi I, Sase, Țîrlea, Floruț 
și Toma.

• FARUL.
intenționează să modifice atacul in 
felul următor: * 
sy-Dmulescu-Mănescu. Apărarea 
mine neschimbată.

— Antrenorul Botesea

Ologu-Moroîan u- B iikos- 
ră-

Fotocriticd: LA UN CORNER
Echipele noastre beneficiază, tn cursul 

meciurilor, de numeroase lovituri de colt 
(sau comerț, cum li se mai spune), dar 
mare parte din ele rămin fără rezultat 
In general, jucătorii manifestă lipsă de 
preocupare pentru așa-zisele faze fixe 
(tn categoria cărora intră și loviturile 
de coif), la care mai trebuie adăugat 
un „joc cu capul*, insuficient exersat. 
Din această cauză, comerele nu 
fructificate, pafine goluri au fost mar
cate din astfel de lovituri.

Despre lucrul acesta s-o mai scris, 
ea fiind • deficientă a echipelor noas
tre. Astăzi revenim, recurgind la... măr
turia fotograf iilor.

sini

ETAPA A XX-A (25 noiembrie)

Progresul—C.S.M.S. Iași; Știința Bucu
rești—Olimpia; Dinamo—știința Timișoa
ra; Metalul—știința Petroșeni; Unirea— 
Știința Cluj; Steaua—Grivița Roșie.

ETAPA A XXI-A (2 decembrie)

Grivița Roșie—C.S.M.S. Iași; Știința 
București—Progresul; Știința Cluj—Știin
ța Timișoara; Știința Petroșeni—Dinamo; 
Unirea—Metalul; Olimpia—Steaua.

ETAPA A X XI l-A (9 decembrie)
C.S.M.S. Iași—Unirea; Grivița Roșie— 

Știința București; Știința Timișoara — 
Olimpia; Steaua — Știința Petroșeni; 
Știința Cluj—Progresul; Dinamo—Meta
lul.

• Cu interes deosebit sînt așteptate 
desigur și primele jocuri din cadrul 
campionatului de calificare. In această 
perioadă numeroasele echipe partici
pante la cele patru serii ale campiona
tului desfășoară ultimele pregătiri. In 
seria I, grupa A, primele jocuri vor a- 
vea loc la 30 septembrie iar în grupa 
B la 16 septembrie. Toate celelalte 
partide din seriile II, III și IV vor în
cepe la 16 septembrie.

• In vederea unor importante co
municări privind reluarea campionatu
lui, arbitrii și antrenorii bucureșteni 
sînt invitați la ședința care va avea 
loc luni 3 septembrie a. c., ora 19,30, 
în sala clubului Olimpia din str. 
Gheorghe Assan nr. 3.

IAU STARTUL Șl
Mîine

Categoria

începe a 23-a ediție
B, competiție așteptată 

cu multă nerăbdare de sute de mii de 
amatori ai fotbalului de pe întreg cu
prinsul țării, își începe mîine o nouă 
ediție — a 23-a. întrecerile categoriei 
B se bucură de o puternică tradiție 
și de o largă popularitate, ea angre- 
nînd un mare număr de echipe ți 
bucurîndu-se de atenția sportivilor din 
numeroase centre fotbalistice mai 
mici, pentru care jocurile categoriei B 
reprezintă evenimente sportive de prim 
ordin.

In fața celor peste 40 de echipe, care 
iau parte la întrecerile categoriei B, 
stau în acest an sarcini deosebit de 
importante. Nu trebuie să uităm că 
„bătălia*' PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
NIVELULUI FOTBALULUI NOSTRU 
nu se duce numai pe planul catego
riei A, ci ea îmbrățișează toate trep
tele activității fotbalistice. Or, IN A- 
CEASTÂ PRIVINȚA ROLUL CATE
GORIEI B, ca a doua treaptă valorică 
a fotbalului nostru după categoria A, 
ca izvor de cadre pentru cele mai 
bune formații ale tării, APARE CA 
DEOSEBIT ' DE IMPORTANT. Iată 
de ce antrenorii echipelor de categoria 
B, jucătorii care activează în aceste 
formații trebuie să se preocupe ne
contenit de ridicarea nivelului tehnic 
al jocurilor, să se străduiască perma
nent ca întrecerile să se desfășoare la 
nivelul tehnic cerut de această compe
tiție. Pe primul plan al preocupării e- 
ctiipelor de categoria B trebuie să 
stea CALITATEA JOCULUI și nu goa
na după rezultate cu orice preț, după 
acele „două puncte* care îi fac uneori 
pe jucători să uite că SINT DATORI 
SA OFERE PUBLICULUI SPECTA
TOR ȘI JOC DE CALITATE, nu nu
mai o simplă luptă pentru a termina 
meciul in avantaj de goluri.

Dar, paralel cu preocuparea 
creșterea continuă a nivelului 
al jocurilor, echipele noastre 
tegoria B trebuie să manifeste O 
DEOSEBITA PENTRU COMPORTA
REA LOR DISCIPLINARA. In această 
privință s-au înregistrat însemnate 
progrese față de trecut, totuși — în

pentru 
tehnic 

de ca- 
GRIJA

Fotoreporterul nostru T. Chioreanu a 
înregistrat pe peliculă două faze succe
sive petrecute la un corner, la poarta 
echipei Rapid In meciul cu St. roșu, 
lată ce „spun* aceste două fotografii:

SUS. — In așteptarea executării 
loviturii de coif, jucătorii ambelor echi
pe (răpi di știi tn tricouri de culoare în
chisă, cei de la St. roșu tn tricouri de 
culoare albă) și-au ocupat locurile care 

I

y liKr

i

li s-au părut mai potrivite pe teren. 
Greavu (stingă) s-a plasat lingă bara 
porții; Dungu lingă cealaltă bară, tn 
dreapta; patru jucători de la Rapid 
stau aproape unul de altul (in ordine 
Neacșu, Dan Coe, Macri și Georgescu), 
în stingă lui Dungu, dar fără să aibă 
adversari în apropiere ; Langa, în fund, 
are o misiune dificilă: trebuie să mar
cheze doi adversari, pe Hașoti și — în 
spatele lui — Năftănăilă. Iar Ungă mar
ginea careului se află Ivăncescu (pe 
primul plan) pe care nu-l marchează 
nimeni. Subliniem faptul că în fața 
porții nu se află nici un jucător brașo
vean Deci, prin acest plasament: un

ECHIPELE DE „B“! 
a campionatului categoriei B 

unele locuri — chiar în cursul trecu
tului sezon s-au manifestat abateri 
care dovedesc că munca educativă cu 
fotbaliștii mai are incă unele lacune. 
In această privință, UN ROL IMPOR
TANT REVINE CONDUCERI] SEC
ȚIILOR DE FOTBAL care trebuie să 
întroneze in rindurile echipelor lor nu 
numai o atmosferă de muncă de in< 
struire temeinică, ci și o stare disci
plinară corespunzătoare.

In buna desfășurare a competiției 
care începe mîine un cuvînt hotărîtor au 
de spus și arbitrii. Conducînd jocurile 
cu toată atenția, aplicind bine regula
mentul de joc, dovedindu-se fermi în 
decizii și intoleranți față de abaterile 
mai mari sau mai mici de pe terenuri, 
arbitrii își pot aduce și ei o contribuție 
de prim ordin în succesul competiției.

Urăm succes echipelor participante 
la întrecerile categoriei B și ne expri
măm convingerea că această ediție va 
însemna un pas înainte pe drumul îm
bunătățirii calității fotbalului nostru.

Steaua joacă astăzi la Kosice
După cum am anunțat, echipa Steaua 
plecat în R. S. Cehoslovacă pentru 
participa la un turneu organizat în 

sportive la mal

a 
a 
cadrul unor întreceri 
multe discipline sportive. La turneu iau 
parte opt echipe militare, împărțite — 
prin tragere la sorți — în două grupe: 
Von* arts Berlin, Steaua, Dukla Praga 
și Legia Varșovia (grupa I), Ț.S.K.A. 
Moscova, Honved Budapesta, Ț.D.N.A. 
Sofia și Reprezentativa Armatei Vietna
meze (grupa Ii-a).

Echipa Steaua susține primul meci 
astăzi la Kosice, în compania formației 
Vorwărts. Tot azi, Ț.S.K.A. întilnește pe 
Honved la Pardubice. Mîine au loe 
partidele: Dukla—Legia la Pardubice 
și Ț.D.N.A.—Reprezentativa Armatei 
Vietnameze la Olomouc.

★
Al cincilea meci al echipei cipriote 

Omonia Nicosia se va disputa la Brăila 
la 13 septembrie, în compania formației 
locale C.S.O.

singur rapidist (Langa) are de marcat 
adversari ; înaintașii Steagului roșu sînt 
total absenți în fața porții; Rapid este 
vădit superior numeric (7 apărători 
contra 2 atacanți !...) și asupra rezul
tatului acestui corner nu mai încape 
nici o îndoială. Dovadă este cealaltă 
fotografie.

JOS. — Lovitura de corner a fost 
executată. In timp ce Dungu și-a ocupat 

locul în poartă și urmărește atent faza, 
la minge s-au repezit doar trei jucători: 
Hașoti (cel mai mic din atac ; în schimb 
Meszaros și Seredai, care au și statură 
și detentă, absentează din această fază), 
Neacșu (care a și degajat mingea cu 
capul) și Dan Coe. Ceilalți rapidiști nu 
au de ce interveni și se mulțumesc să 
privească „duelul aerian". Iar Ivănces- 
cu face același lucru, probabil ca și 
Năftănăilă care a rămas pe loc și.-. în 
afara fotografiei...

(p. g.)



După campionatele europene fie la lelpifrt

Notația europeană in vădit progres (i)
Stimulată de marile performanțe ob

ținute în ultimii ani de către înotă
torii de dincolo de continentul nostru, 
natatja europeană s-a lansat de curînd 
intr-o puternică cursă de urmărire. 
Desigur, pasionanta probă se află la 
primele tururi, dar primele rezultate 
le-am întrezărit săptămîna trecută la 
Leipzig, orașul din R. D. Germană, 
care a găzduit între 18—25 august cea 

Multe prietenii s-au legat la Leipzig in zilele „euro
penelor" ; iată-i, braf la braf, ta fotografia noastră 
pe sovieticul Prokopenko (stingă), olandeza Heem- 

skerk și pe înotătorul din R.D.G., Henninger

de a X-a ediție a campionatelor euro
pene.

★
Ce poate ilustra mai grăitor valoa

rea acestei ediții jubiliare decit impre
sionantul număr de recorduri europene, 
al campionatelor, ca să nu mai vorbim 
de recordurile naționale, care, probă 
de> probă au căzut cu duiumul.

Ziua’ a 5-a a competiției a văzut și 
un record mondial, opera ștafetei femi
nine 4x100 m mixt a' R. D. Germane. 
Ingrid Schtnțdt, prima componentă a 
acestei ștafete, a încercat în ultima zi 
de întreceri, simțindu-se în formă, o 
tentativă de doborire a recordului 
mondial in proba de 220 yarzi spate, 
încercarea i-a reușit și numele ei s-a 
înscris pe tabelă in locul celui al austra-
liencei Marilyn Wilson. Semnificativ în i 
acest duel temerar — in care natația | 
europeana a aruncat de curînd mânușa i
— este și recordul mondial realizat de 
ștafeta masculină de 4x100 m liber a 
Franței, cu puțin timp înainte de înce
perea campionatelor europene.

IN CARTEA DE AUR A EDIȚIEI 
DE LA LEIPZIG

1. ștafeta feminină 4x100 m mixt a 
R.D.G.- 4:40.1 (Schmidt - 1:16,5, Gobbel
— 1:18,3, Noack — 1:08.8, Pechstein — 
1:02,5) nou record mondial.

2. Kuzmin (U.R.S.S.) 2:14,2 (200 m flu
ture) nou record european.

Actualități din natațîe
Anu! acesta frumoasa piscină din 

Baia Mare (8 culoare și cu dimen
siuni olimpice) este gazda unor im
portante întreceri. Intr-adevăr, după 
ce a găzduit competiția celor mai 
buni săritori, de astă-dată ea va 
fi locul de desfășurare al unui con
curs deosebit de interesant: finalele 
campionatelor republicane școlare. 
După cum am mai anunțat, la a- 
ceste finale participă aproximativ 
400 de înotători, săritori și jucători 
de poio.

★
Săptămîna viitoare, începînd de 

marți și pînă duminică inclusiv, ora
șul Arad găzduiește turneul final al 
celor mai bune echipe de polo (ju
niori). In ultimele zile, C. S. Mu
reșul Tg. Mureș, una din echipele 
calificate din /etapa zonală, a anun
țat federația de specialitate că nu 
mai poate participa la întreceri. In 
locul ei a fost fixată o nouă echipă 
și anume Steaua București. Cele
lalte cinci formații, care-și vor dis
puta. împreună cu Steaua, titlul de 
campioana republicană, sînt : Rapid 
București, Progresul București, Ști
ința Cluj, Voința Oradea și Indus
tria Linii Timișoara.

★
Clubul sportiv Flacăra organizea

ză miine, la ștrandul C.P.B. (lacul 
Băneasa). în colaborare cu asociația 
sportivă C.P.B., un concurs de înot 
dotat cu „Cupa de toamnă" și re
zervat înotătorilor nelegitimațî. Con
curența sînt împărțiți pe trei cate
gorii de vîrstă, după cum urmează : 
cat. 1 14—16 ani, cat. II 16—18 ani, 
cat. III peste 18 ani.

3. Ada Kok (Olanda) 1:09,0 (100 m flu
ture) nou record european.

4. Lasterie (Olanda) 5:27,8 (400 m mixt) 
nou record european.

5. ștafeta masculină 4x100 m mixt a 
R.D.G. 4:09 J) (Dietze — 1:03,0, Henninger
— 1:09,% Gregor — 1:00,3, Wiegand — 
55,8) nou record european.

6. Ștafeta feminină 4x100 m liber a 
Angliei: 4:17,8 iWilkinson — 1:03,6, Bren
ner — 1:05,4, Thomas — 1:04,9, Amos
— 1:03,9) nou record european.

feminină 4x100 m liber a 
Olandei 4:15,1 (Gastelaars

— 1:04,5, Lasterie — 1:04,5, 
Terpstra — 1:03,2, Tîgelaar
— 1:02,9) nou record euro
pean.

8. Ștafeta masculină 4x200 
m. liber a Franței: 8:25,8 
(Christophe — 2:07,3, Gro- 
paiz — 2:04,4, Pommat — 
2:00,1, Gottwalles — 2:06,0) 
nou record european.

9. Ștafeta, masculină a
Suediei : 8x18,4 (Svensson
— 2:01,3, Bengtsson — 
2*»7, Rosendhal — 2:04,8, 
Lindberg — 2:04,6) nou re
cord european.

lt. Gotrwalles (Franța) 
55,0 (100 m liber) record
european egalat.

IK Prokopenko (UJL&5.) 
(Z6S o. record

egalat.
— Ingrid Schmidt (1LD.G.) 

ItSS.t (229 y spate) tenta- 
tivi d« record mondial 
reușită.

Ca și ia ediția anterioară (Budapes
ta 1958), pe primul loc îu clasamentul 
general la masculin s-a clasat U.R.S.S. 
înotătorii sovietici au cîștigat toate 
probele in afară de cele ale procedeu
lui tehnic liber. Astfel, Bărbier (200 m 
spate), Kuzmin (200 m fluture). Pro
kopenko (200 m bras), Androsov (400 
m mixt) și-au întrecut toți adversarii 
făcînd să se ridice drapelul U.R.S.S. 
pe cel mai înalt catarg și să răsune 
acordurile imnului de »tat deasupra
„Scbwimmstad ionului".

Program
Cu un „cap de afiș" atrăgător (mectU 

internațional RJ*. Polonă—R-P. Ungarii, 
șapte intiinin de categoria A. trei le 
categoria B și încă un meci internatio
nal (C.S.O. Galați — Omonia Clpro) pro
gramul concursului Pronosport de du
minică are toate motivele să fie consi
derat cel mai interesant din ultima 
vreme.

Se așteaptă deci o participare mai 
mare decit cea înregistrată la ultimele 
concursuri. Or, dacă participarea este 
mare, crește și fondul de premii. iar 
dacă fondul de premii crește, sînt in 
perspectivă premii atrăgătoare.

Iată cu ce „carte de vizită- se prezin- 
tă concursul de miine.

Și acum, reamintim programul :
1 R.P. Polonă—R.P. Ungară
2. Rapid—Dinamo București (cat. A).
3. Știința Cluj—Petrolul (cat. A).
4. Dinamo Bacău—Steagul roșu (cat. A).
5. Viitorul—Progresul (cat. A).
6. U.T.A.—Minerul (cat. A).
7. C.S.M.S. Iași—Crișana (cat. A).
8. Știința Timișoara—Farul (cat. A).
9. Flacăra Moreni—Metalul Tirgoviște 

(cat. B).
10. C.S.O. Galați—Omonia (Cipru).
11. Foresta Fălticeni—Ceahlăul Piatra 

Neamț (cat. B).
12. I.M.U. Medgidia — C.F.R. Pașcani 

(cat. B).
Reamintim încă o dată că meciul 10 

este: „C.S.O. Galați—Omonia (Cipru)-. 
Afișele și fluturașli de etapă se vor dti 
cu corectura respectivă.

Vă facem cunoștință și eu programul 
concursului următor (nr. 36 din 9 sep
tembrie a. e.) :

1. Dinamo București — Galatasaray
(C.C.E.) ■ ■

2. C.S.M. Sibiu—Omonia (Cipru)

ANUNȚ»

Școala medie mixtă Nr. 35, cu 
program- specia! de educație fizică, cu 
sediul în București, Calea Doroban
ților nr. 163, telefon: 11.09.43 face 
cunoscut că pentru anul școlar 1962— 
1963 are disponibile locuri la cla
sele V, VI, .VII, IX, X.

Se primesc elevi (băieți și fete) 
din București care sînt buni la în
vățătură și au aptitudini pentru 
educație fizică,

Și la „feminin" echipa" cîștigătoare — 
Olanda — a urmat tradiția trecutei 
ediții. Alcătuind o formație omogenă 
înotătoarele olandeze au impresionat 
pur și simplu, atît prin pregătire teh
nică (de mare eficacitate) cit și fizică, 
dintre e!e remareîndu-se în mod deo
sebit Lasterie, care a urcat pe podiu
mul învingătorilor de trei ori.

★

Se cuvine să spunem cîteva cuvinte 
și despre valoarea spectaculară a pro
belor. Inchipuiți-vă finala la 100 m li
ber masculin: start perfect luat de toți 
cei opt sprinteri, toți pe aceeași linie 
la 25 m (11,3 sec.), la 50 m (25,2). 
La puțini metri după întoarcere „ră- 
mîn“ Dobay, Gregor, Burihin, urmînd 
ca ceilalți cinci să-și dispute... un titlu. 
A cîștigat, se știe de-acum, Gottwalles 
(55,0), urmat de Lindberg (55,5), 
Kroon (55.5), Mc. Gregor (55,7), Wie
gand (56,1), Burihin (56,1)... Și cînd 
ne amintim că ttmpul de 56,1 realizat 
la Leipzig de al 6-lea înotător, încu
nuna eforturile italianului Paolo Pucci 
în ediția desfășurată la Budapesta.

Despre Înverșunata și spectaculoasa 
dispută ne vorbește și finala la IOO m 
liber femei; trei înotătoare, Pechstein, 
Wiikinson și Tîgelaar au fost crono
metrate in același timp: 1:03,3. Și după 
o pauză, care a durat aproximativ 20 
de minute, a fost anunțată și cîșttgă- 
toarea; Heidi Pechstein, interesant de 
știut născută la Leipzig. La lei de pa
sionante au last și probele 4x200 m 
liber masculin și 4x100 m mixt femi
nin. La sfirșitul for. ștafetele Suediei 
șt respectiv, R. D. Germane realizau 
performanțe de mare valoare: prima 
un record european, iar cea de a doua, 
cea mai bună performanță din lume.

Despre comportarea celor trei repre
zentanți ai natațier noastre Ia Leipzig, 
în numărul viitor.

G MCOLAESCU

„complet” la Pronosport!
X VtcoruJ—știința auj (cat. A)
4. Rapid—Șzunța Timișoara (cat. A)
5. Petroiul—Crișana (cat. A)
*. Farul—Minerul (cat. A)
7 Metalul Tirgoviște—Poiana Ctmpina 

(eat. Bl
X Rapid Focșani — CS.O. Galați 

(cat. B)
9. Recolta Caid—SPJieșjt Tg. Mureș 

(cat. B)
19. CER T R.T A. Arad — Arieșul 

Turda (cat. B)
IL C.SM. Reșița — CSM. Mediaș 

(cat. B)
lî. Chimia Făgăraș—Mr~a.ul București 

(eat. B)
Atragem atenția partictpanților că me

dul 2 este „CS M Sibiu—Omonia (Ci
pru)- așa cum a apărut mal sus, pre
cum șt in afișele dbe etapă $1 „Progra
mul Loto-Pronosport*. Ca atare pe flu
turași! de etapă, la acest meci, in loc 
de ..CJS.O. Craiova- se va dti „CDJ1. 
Sibiu*.

PBBnnr concursului 
PRONOSPORT Nr. M 

DIN Zt.VHI.13SZ

Categoria I-a I variantă In valoare de 
15.024 lei.

Categoria a n-a 65 variante a cile 460 
lei.

Categoria a Hl-a 677 variante a cite 
66 Iei.

Categoria a IV-a 3836 variante a cite 
15 lei.

Fond de premii: 150.2*3 Iei.
LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 31 au
gust 1962 au fost extrase din. urnă urmă
toarele 10 numere :

înscrierile se fac la secretariatul 
școlii, zilnic, între orele 8—13, pină 
la data de 5 septembrie.

Vizita medicală și examenul prac
tic se vor ține Ia sediul școlii, în ziua 
de 6 septembrie ora 9.

Absolvenții școlii se bucură de a- 
celeași drepturi ca și absolvenții tu
turor celorlalte școli de cultură ge
nerală.

—_ iOumuii j; i ----- —
înaintea campionatelor republicane de juniori

La 8 septembrie se vor întrece la 
București — pentru titlurile de cam
pioni — cei mai buni halterofili ju
niori ai țării. înaintea acestei impor
tante competiții, tinerii halterofili au 
participat ta faza regională. Primii 
clasați — care au obținut norma de 
clasificare de categoria a IlI-a —■ 
au dreptul să participe la finală. Iată 
cîștigătorii din cîteva orașe :

REȘIȚA: cat. cocoș — Zoro Fiat 
215 kg.; cat pană — Petru Fiat 
235 kg. ; cat. ușoară — Adam Rădu- 
lea 205 kg.

ORADEA : cat. cocoș — Gheorghe 
Vanga 150 kg; cat. pană — Anton 
Hochteil 217,5 kg; cat. ușoară — 
Adrian Neacșu 210 kg; cat. semi- 
mijlocie — Mircea Davidescu 185 kg • 
cat mijlocie — Iosif Lovinger 230 kg. 
cat. semigrea — Ludovic Putnoki 
210 kg.

GALAȚI : cat. cocoș — Alexandru 
Dumitrescu 225,5 kg_; cat. pană — 
Octavian Cancăl 232,5 kg ; cat. ușoa
ră — Marin Cristea 262,5 kg: cat. 
semimijlocie — V. Constantinescu 
222,5 kg ; cat. mijlocie — Gh. Te- 
tacov 2675 kg.

PLOIEȘTI: cat. cocoș — Ilie Pa- 
raschiv 200 kg ; cat. pană — Valeriu 
Marcaș 175 kg; cat. ușoară — Con
stantin Cristea 255 kg.

BRAȘOV: cat. cocoș — Alfred 
Wagner 237.5 kg; cat pană — Ion 
Hurgui 210 kg ; cat ușoară — Iosif 
Stinghe 210 kg; cat. semimijlocie — 
Herman Seemann 235 kg; cat mijlo
cie — Tîberiu Arrtat 205 kg; cat se
migrea — Ștefan Rusu 247,5 kg.

Aîntrecerile din etapa regională 
a campionatului republican

In prima etapă a campionatului 
republican de oină au luat startul 
numeroase echipe din regiunea Bu
curești. La aceste întreceri, deosebit 
de atractive, au participat și o 9erie 
de echipe de la sate, cum sînt: Trac- 
toruI-Girbovi, Recoita-Siobozia Min- 

I dra, Avintul-SL Gheorghe, Lumma-

72 48 79 33 78 36 36 41 65 19
>

Premiul special A : « 96 19
Premiul special B : 65 33 48
Premiul special C : 78 79 36
Fond de premii : 719.029 leL

Tragerea specială din 7 septembrie
1962 va avea loc Ia Oradea.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Husele confecționate din P.V.C. în diferite ■ culori asigură acoperirea completă 
pe timpul parcării a motocicletelor de 250, 350 și 500 cmc. Tu sau fără ataș

CĂȘTILE cu cozoroc (pentru conducători) și fără cozoroc (pentru însoțitori) 
sînt confecționate din texlolit și acoperite cu P.V.C. Pentru a realiza o proiecție
cit mai sigură a capului, căștile sînt căptușite cu P.V.C. spongios și prevăzute 
cu un dispozitiv special de suspensie.

HUSELE Șl CĂȘTILE produse de Fabrica de Mase plastice din Buzău se 
găsesc de vînzare la toate magazinele cu articole sportive.

Cu ocazia Zilei Pompierilor din 
R.P.R. se va organiza o interesantă 
competiție de haltere dotată cu cupa 
„13 Septembrie". La întreceri vor

Cornel Chelemen (Dinamo Obor) este 
unul dintre juniorii noștri talentafi. El 
este recordmanul tării la juniori la 

categoria mijlocie și semigrea

participa echipele Rapid. OlîfttpRt, 
Centrul de pregătire 23 August, Si
rena și Dinamo Obor. Concursul va 
avea loc duminică, în sala Dinamo, 
cu începere de ia ora 9.

Videle etc. După desfășurarea fazei 
raionale cele mai bune opt formații 
împărțite în trei serii și-au disputat 
întâietatea în regiunea București. Pri
mele locuri în serii au Cost ocupate 
de formațiile Avintul-Curcani, Viață 
Nouă-OIteni și Drum Nou-Radu Ne
gru, care au luat parte apoi 1a tur
neul final.

In general, jocurile finale au fost 
de un bun nivel tehnic, cu numeroa
se faze spectaculoase. Remarcăm in 
special întîlnirîle dintre formațiile 
Avintul-Curcani și Viață Nows'Ol- 
teni, care s-au încheiat cti rezultate 
strânse. Primul joc a fost cîștigat de 
Avintul-Curcani cu 12—9, iar meciul 
retur s-a terminat la egalitate : 15—15, 
după ce echipa din Olteni a condus 
cu 14—3. Titlul de campioană a re
giunii București a revenit echipei 
AVINTUL-CURCANI.

L. MIREA -coresp.

★

Etapa I interregiuni a campio
natului republican se amină pen
tru o dată care va fi anunțată 
ulterior.



OAMENI DE ȘTIINȚA, ARTA Șl CULTURA
MARI CAMPIONI SPORTIVI

Pedanții și ironicii vor 
zîmbi... „Cum, au existat 
campioni sportivi care au 
aju xs oameni de știință, 
artă, sau cultură ? Dați-ne 
măcar un exemplu”.

Vă vom da zece, nu 
unul...

diîicul- 
incer- 

sa ex- 
dar și 
sportl- 

în tîne-

la...

Cine nu a auzit de Fridt- 
Jor Nansen și nu a admi
rat emoționantele lui că
lătorii de mare îndrăznea
lă și tenacitate ? Om de 
știință, naturalist și cerce
tător polar, F. Nansen, lau
reat al premiului Nobel 
în 1922, rămîne în istoria 
lumii prin cele două teme
rare expediții, Groenlanda 
(1888) — 560 km în timp 
de 65 de zile, la. —50° și la 
o altitudine uneori de 2.700 
m., și Polul Nord (1893) — 
atingerea celui mai înain
tat punct (86°15’ lat. nor
dică) la care a ajuns vreo
dată omul. In aceste expe
diții Nansen a folosit schiu- 
rile care nu o dată, lui și 
însoțitorilor lui, i-au sal
vat viața !... Cum a învins 
Nansen oboseala și 
tățile atîtor mari 
cări ? Prin voința

• cepțională, desigur, 
prin experiența sa 
vă, căci Nansen, 
rețe, a fost de 12 ori cam
pion, pî~ țării sale la schi 

' fond ș: o dată, chiar, cam
pion mondial de patinaj 
viteză.

Dacă nordul cu climatul 
și concepția lui de viață a 
putut oferi astfel de exem
ple, cazul lui Nils Bohr e 
parcă și mai elocvent. Ma
rele fizician danez, laureat 
și el al premiului Nobel, 
a jucat ani de-a rindul 
centru atacant în echipa 
de fotbal a țării sale.

O plăcută surpriză am 
avut citind recent viața 
lui Jolliot-Curie și el lau
reat al premiului Nobel 
pentru fizică. încă din a- 
nii de școală, Jolliot devi
ne un mare pasionat al 
sportului. De fapt primul 
său premiu a fost 
gimnastică. Jolliot se re
marcă la fotbal, pe care îl 
va juca atit de bine că ar 
fi putut alege, o spune sin
gur, între cele două pa
siuni ale vieții sale : știin
ță și fotbalul. La 17 ani, 
încă elev fiind, este selec
ționat și joacă în echipa 
Franței de juniori care în
tâlnește Anglia, la Amiens. 
Educației din tinerețe îi va 
rămîne credincios toată 

, viața. Neobositul cercetă
tor atomist și luptător 
pentru pace, Jolliot Curie 
se devotează în timpul li
ber schiului, pescuitului și 
(mirați-vă) jiu-jitsului.

Iuri Gagarin, întâiul cos- 
monautwăî lumii, nu este 

dirz și curajos 
aviator, ci și un pasionat 
de cărți» muzică și sport. 
Deși mic de statură, Ga
garin încă din anii de 
școală devine căpitan al e- 
chipei de baschet. Zborul 
în cosmos îi cerea calități 
deosebite și pregătire ex
cepțională. Ce altceva dacă 
nu sportul putea să i le 
asigure.

„La creșterea mea ca a- 
viator și luptător aerian a 
contribuit 
care l-am 
regulat — 
Gagarin 
„Zborul 
Iarna făceam 
tinaj, iar vara _____ „
ușoară și baschet. Basche
tul îmi plăcea pentru că 
este un joc vioi, care cere 
agilitate și pentru că în 
timpul acestui joc domneș
te totdeauna un spirit de 
întrecere colectivă. Arun
carea mingii la coș din 
mers și din salt dezvoltă 
agerimea ochiului, face ca 
mișcările întregului corp 
să fie precise și coordona
te. Mai sînt și alte jocuri 
tot atît de interesante și 
folositoare, dar eu, ca un

și sportul, pe 
practicat în mod 
ne mărturisește 
in cartea sa 
spre cosmos", 

schi și pa- 
atietică

bun șl aplaudat ac- 
Teatrul Mare Aca.- 
dln Moscova. Așa 
Evghenl Abalakov, 

cuceritor al

F ără cu vinte
Desen de H ȘTEFĂNESCU

OKIwnatviD
Pînă în min. 32 ju

cătorii Minerului n-au 
tras nici un șut la 
poarta Științei Cluj.

Portar», vreți o odihnă 
foarte bună 

Care să vă fortifice ca 
fierul ?

Rugați pe antrenori ca să 
vă pună

In poartă.... cind e me
ciul cu Minerul!

A. Pop, arbitrul me
ciului Știința Timișoa
ra—Progresul, a lăsat 
nesancționate o serie 
de durități.

Această slabă comportare 
Apare lesne de-nțeles : 
Cum soarele batea cam 

tare
El... închidea ochii ades

V. D. POPA

are cali- 
jucat din 
o vîrstă

găsim de

în urmă, 
buni că-

fel de

de mare îndrăz- 
victorii lnternațio- 
preț la concursu- 
aviație în țară și

vechi entuziast al basche
tului, mă folosesc de acest 
prilej pentru a spune că, 
după părerea mea, basche
tul este cel mai frumos 
joc. Tenisul este și el foar
te folositor fiindcă cere 
rezistență, ochi ager și in
teligență, și-apoi 
tatea că poate fi 
copilărie pînă la 
înaintată”.

In țara noastră _ 
asemenea exemple conclu
dente. Maestrul Mihail Sa- 
doveanu a fost un foarte 
tare jucător de șah, fon
datorul Federației Romîne 
și al uneia din primele pu
blicații de specialitate. O 
deschidere de șah poartă 
numele marelui scriitor. 
Iar dr. Panait Sîrbu, apre
ciat medic, șeful unei cli
nici de maternitate din 
București, adept al naște
rii fără dureri și a mu- 
zico-terapiei, a fost pînă 
nu cu mulți ani •- - - -
unul din cei mai 
lăreți ai țării.

Un exemplu la 
convingător rămîne ingine
rul constructor și temera
rul Aurel Vlaicu, căruia a- 
viația lumii și aviația noa
stră îi datorează cîteva re
corduri 
neală și 
nale de 
rile de 
peste hotare.

Pășind în literatură să-1 
cităm pe Jean Giraudoux. 
Cel mai valoros dramaturg 
francez contemporan, mort 
acum cîțiva ani, a fost în 
tinerețe campion școlar cu 
50,2 sec. pe 400 m plat, 
jucător și apoi pasionat 
spectator de fotbal, căruia 
l-a dedicat de altfel și o 
antologie literară, intitula
tă simplu, „Fotbal*.

In sfîrșit, aviatorul de 
glorie încă neapusă, An
toine de St. Exupery (și 
noi încadrăm aviatorii în 
marea familie a sportivilor) 
a devenit cu cărțile lui 
simple, dramatice, 
l-au entuziasmat pe Iuri 
Gagarin, scriitor șl nu unul 
din cei puțin prețulți. De 
altfel A. de St. Exupery 
este tradus în multe țări 
și una din cărțile sale 
(„Zbor de noapte**) a șl 
fost ecranizată.

La noi cîteva exemple : 
Demostene Botez, jucător 
de oină în tinerețe, în e- 
chipa Liceului Internat din 

cărții 
un ro- 
Eugen 
șl re

care

Iași șl autorul 
■„Bucuria tinereții’; 
man al olnei, șl 
Barbu, romancierul
porterul pe care anii de 
portar de fotbal la o echi
pă sindicală și pasiunea de 
spectator fotbalist, l-au fă
cut să scrie cel mai bun 
roman sportiv romînesc de 
pînă acum „Unsprezece".

Dan Deșliu a făcut box 
de performanță iar poetul 
Tudor George rugbi, sport 
în care are calificarea de 
antrenor. Să nu uităm de 
asemenea generația care 
vine, ca să ne exprimăm 
sportiv, șl din rindul că
reia sigur cîțiva vor păși 
șl în arena literară.

Și acum arta. O parte 
din exemple sînt cunoscu
te, altele inedite. Despre
N. Ozerov, mal mult de 
zece ani campion unional 
de tenis, se știe că este un 
foarte 
tor Ia 
demlc 
cum 
temerarul 
piscurilor din Caucaz; Pa
mir, Tian-Șan Ofcte un a- 
preciat sculptor

Sus pe 
Ci te-un

Glasuri mici de păsărele, 
De căldură toropite, 
Din frunzișurile grele 
Abia se fac auzite.

Dar în zare.... deodată.
Se desprinde-n larg un zvon 

! Depărtat fi monoton,
Cuprinând aleea toată.

ță, 
entuziasm, 
cere viața 
ne în care 
mîndrie a
omenirii progresiste ! ?

VIRGIL LUDU

Actorul Eroii
Flynn, de neuitat în „Pen
tru patrie” și convingător 
în Jim Corbett (Viața unui 
boxer celebru), a fost in
tr-adevăr boxer, și încă 
foarte bun. campion olim
pic la ■ categoria mijlocie, 
la Olimpiada de la Los An
geles în 1932.

Nimic nu-1 împiedică pe 
maestrul de șah Smîslov, 
fost campion al lumii, să 
fie și cîntăreț sau pe Tai- 
manov sâ dea concerte de 
pian. Așa cum în trecut, 
șahul n-a ratat cariera di
plomatică a cubanului 
Jose Râul Capablanca, o 
glorie a șahului mondial, 
care a fost ministru pleni
potențiar al țării sale la 
Petersburg, Washington, 
Madrid și alte capitale.

Artistul poporului Geor
ge Vraca a jucat rugbi în 
echipa națională care a în- 
tîlnit Franța în 1924 la Pa
ris. Ascanio Damian, deca
nul facultății de Arhitec
tură, a fost și el interna
țional de rugbi, așa cum 
Dorin Dron, doctor în 
drept, actor de teatru și 
film, a fost un bun fot
balist și excepțional por
tar de hochei în echipa tă
rii pe care a reprezentat-o 
de nenumărate ori.

Sculptorul Eugen Ciucă, 
cel care a ornat cu atîtea 
statui expresive parcul Di
namo și care a expus nu 
o dată lucrări la expozi
țiile de stat a fost Încă din 
tinerețea sa clujeană gim
nast, atlet și mai apoi pa
sionat hocheist, sport pe 
care l-a practicat și la 
București, la pînă peste 
treizeci și cinci de ani, în 
echipa Științei.

Sportul este evident un 
fenomen de cultură, un 
factor însemnat al educa
ției comuniste. Sportul în
seamnă sănătate, tinerețe, 
longevitate. El ne înar
mează pentru profesiune și 
viață. Stadionul cere celor 
care se întrec pe el pre
gătire, caracter, intellgen- 

îndrăzneală, prietenie, 
Și ce altceva 

sau o profesiu- 
să devii mare, 

a tării tale și

VARIET ATI□

O FAMILIE 
DE SPORTIVI

localitatea CandrvIn
din nordul Franței există 
o echipă de polo foarte o- 
riginală: toți jucătorii ei 
se numesc Vanpoulle ți 
sînt membri ai aceleiași 
familii. Singura fată din 
această familie este ți ea 
folosită în... ținerea con
tabilității echipei.

DE-ALE FOTBALULUI...

De-a lungul anilor, multe 
întâmplări amuzante s-au 
petrecut pe terenurile de 
sport și, cu deosebire, pe 
cele de fotbal, sportul 
nr. 1 pe aproape toate 
meridianele lumii.

Un caz care îmbogățește 
anecdotica sportivă s-a în
tâmplat, recent, la Taxen- 
vallen, o localitate din 
Suedia. La un moment dat, 
în cursul unui meci de 
fotbal, arbitrul a fluierat 
și chemîndu-1 pe căpitanul 
echipei locale i-a făcut 
semn să părăsească tere
nul. El și toți coechipierii

pe terenul 
parcul „23 
o statuie :

La intrarea ] 
de atletism din 
August “ există 
un discobol alb.

Copilul s-a apropiat, a 
șovăit puțin sub portal și 
s-a furișat pe lîngă sta
tuie, cu teamă, de parcă 
l-ar fi fugărit călărețul de 
aramă. Abia cînd a ajuns 
în spatele discobolului, 
s-a simțit mai liber și l-a 
întrebat pe primul întâlnit:

— Se poate să mă în
scriu la atletism ?

— Cîți ani ai ?
— La 13 mai am să am 

11. Mi-a spus băiatul a 
cela că trebuie să am 12 
dar poale că se poate...

— Ai fost vreodată la 
atletism ?

— Nu.
— De Iolanda Balaș ai 

auzit ?
— Da. A sărit 1,91. 

Ține recordul mondial.
— Și de cine 

auzit ?
— De Brumei...

2,26 m.
— Vrei
— Nu. 

fug.
— Joci
— Așa, 

știu să înot. Am învățat 
la Recolta.

— Ce record ai ?
— Un minut și șapte 

secunde in latul bazinului, 
dus și întors.

maiai

săritA

tu ? 
să

să sari 
Eu vreau

3

fotbal ?
în curte. Dar

Cum partida avusese 
pînă atunci (min. 73) o 
desfășurare normală, spec
tatorii au năvălit pe te
ren, cu gîndul de a se... 
răfui cu arbitrul care lua
se o sancțiune atît de 
gravă și cu totul nemeri
tată împotriva echipei lo
cale. Lucrurile s-au lămu
rit însă la timp: în oraș 
luase foc o casă și era 
necesară intervenția urgen
tă a pompierilor, care nu 

erau alții decît fotba
liștii echipei gazdă...

Noroc că localnicii con
duceau în momentul acela 
cu 3—0 și deci practic 
lupta sportivă era înche
iată. Altfel, ar fi ars toa
tă casa !

INSTANTANEU...
Parodic după „Accelerator* dc 6. Topirccanu

raze-a as mu fit 
torid de vară.

Peste pomii ce-nconjoară 
Stadionul liniștit, 
Mii de 
Soarele

cer, abia s-arată 
norișor... o pală !

Dormitează-acum și ele 
Lingă florile-ofilite.

Ca un murmur lung de ape 
i Crește, vine mai aproape...

Prima victorie

bat

— Bravo. Dar de ce 
ești așa de încruntat ? 
Parcă ai fi șahi st.

— Joc și șah. îl 
pe tata.

— Probabil că știi 
teorie.

Micul Alexandru Lucaci în prima cursă cronometrată 
a vieții sale

Foto: P. Romoșan

— Sigur. Știu să fac 
mat și „schuster-mat* !

O fată blondă ride. Co-
opilui nu-i acordă nici 

atenție.
— Cum te cheamă ?
— Alexandru Lucaci.
— Pe mine mă cheamă 

Nicolae Ghidu fi sint an
trenor de atletism.

Copilul face ochii mari 
și întreabă cu glasul su
grumat :

— Mă
— Să 

Am să te 
de metri.

Copilul

genunchează pe linia 
bă, ca Moina.

— De unde știi că 
buie să stai așa ?

primiți ? 
vedem ce poți, 
rog să alergi 40

se duce la start 
surpriză ! — în-

tre-

în autobuz, spre

UMOR: Spectacolele zilei
„Nimeni nu știe nimic" = începutul cam

pionatului.
„Plăcerile orașului"

meci.
„Omnl cu pantaloni scurți" = Jucătorul de 

fotbal.
„Plecat fără adresă" = Șutul lui Oaidă. 
„Planeta furtunilor" = Tribunele.
„Băieții noștri" = Echipa Viitorul. 
„Absență îndelungată" = Crișana Oradea. 
„Un om trece prin zid" = Ozon, la execu

tarea loviturilor libere.
SANDU MARIAN

Fulger ! Trăsnet de furtună, 
Im tribune dă ocol;
Zguduind pămîntul, tună
Mii de voci ce strigă : ... GOOOL ! ! I

★
4 trecut !... Si in tăcere,
Se destramă !... Scade... Piere !

Iar în urmă-i alarmate, 
Păsările din tufișuri
De prin faini ce-ascunzi șuri, 
Se ivesc pe jumătate...

Cine-i ?... Ce-i ?... Ce-a fost pe-aici f 
Ciripesc cu glasuri mici

■ Cinteze fi pitulici.

Doar un pui de pițigoi 
ntr-un vîrf de pom pitic, 

>!ă cu penele vîlvoi 
Și făcînd pe supăratul:

— Ce să fie ?... Nu-i nimic... 
A-nceput campionatul !

MINA PAPAGHEORGHE București

— Din poze.
Cronometrul antrenoru

lui fixează 7,7 secunde. 
Micul atlet 
și imploră

— Destul
Destul” are, însă

respiră greu 
verdictul.

de bine.

efect dezastruos.
cea

Bărbia 
i mică anunță lacrimi. 
— Sd știți că pot și

M-am împiedi- 
încă o dată ?
să te văd.
aleargă eu pu- 

mai bine, 
cat. Vreți

— Hai
Copilul

terca disperării.
Antrenorul Ghidu anunță 

solemn :
— 7,3 ! Mult mai bine. 

Cererea atletului Alexandru 
Lucaci e primită. Pentru 
astăzi — 400 de metri a- 
lergare ușoară. Miine 
antrenament la orele

... Copilul plînge și 
printre sughițuri.

16. 
ride

IOAN CHIRILA

Poșta
jfegazin

ADRIAN CHIFU, COMU
NA SILIȘTEA.— 1) „Știam 
că fotbalistul Bărbulescu, 
care a apărut în ultimul 
timp în formația Steagu
lui roșu, fusese suspen
dat pe doi ani de fostul 
său dub, C.S.O. Craiova. 
Oare argumentele pe care 
le-a „pus la bătaie** C.S.O. 
în legătură cu suspenda
rea lui Bărbulescu n-au 
fost îndeajuns de puter
nice ?** Ba da ! Dar tot 
C.S.O. a găsit argumente 
și maj puternice pentru a 
1 se... ridica suspendarea !
2) Nu se acordă gol decît 
dacă mingea a depășit li
nia porții cu întreaga ei 
cir conferință. 3) Terenul 
de fotbal trebuie să fie 
de formă dreptunghiulară 
și să aibă următoarele di
mensiuni : să fie lung de 
cel mult 120 m și de cel 
puțin 90 m ; să fie lat de 
cel mult 90 m și de cel 
puțin 45 m. Pentru meciu
rile internaționale lungi
mea va fi de 100—110 m, 
iar lățimea de 64—75 m.

SARA EMANOU, CO
MUNA SIBOT. — Dv. vă 
contraziceți cu cei din 
Cugir ? Ați pierdut : Cu- 
girul a avut în anul 1955 
echipă în categoria B. For
mația din Cugir a retro
gradat și în anul următor 
a activat în cadrele Di
viziei C.

DUMITRU PALANGA, 
CONSTANȚA. — Constan
tin Dinulescu, noul dv. 
concetățean, a împlinit în 
aprilie 31 de ani. El este 
originar din București. A 
jucat de 4 ori în echipa 
noastră națională de fot
bal. Prima oară în octom
brie 1958 — deci la vîrsta 
de 27 de ani și jumătate 
— în meciul de la Bucu
rești cu reprezentativa R. 
P. Ungare, în care noi am 
condus pînă în min. 76 cu 
1-0, prin golul marcat de... 
Dinulescu. Au cîștigat pînă 
la sfîrsit fotbaliștii unguri, 
cu 2-1.

CORNELIU DOMOCOS, 
VADU CRIȘULUI. — 1)
Sanda Grossu a fost mai 
mult timp suferindă. A- 
cesta este motivul pentru 
care n-a luat parte decît 
la cîteva concursuri, ob- 
ținînd rezultate modeste. 
2) „Se poate omologa un 
record republican de atle
tism realizat în cadrul 
unui concurs raional sau 
comunal ?” De ce nu ! 
Trebuie doar să se res
pecte condițiile regulamen
tare, să existe cronome- 
trori, arbitri etc. Altfel ne 
pomenim că sînt bătute nu 
numai toate recordurile 
republicane, ci și cele eu
ropene și mondiale !

ALEXANDRU BARABAS, 
SARDUL NIRAJULUI. — 
Clasamentul definitiv al 
campionatului mondial de 
fotbal din Chile ? Cel pe 
care îl știți : 1. Brazilia, 
2. Cehoslovacia, 3. Chile, 
4. Iugoslavia. In continua
re nu se poate stabili nici 
un clasament, întrucât n-au 
avut loc meciuri de baraj.

CORNEL IORGULESCUj 
GALAȚI. — Copil HI de 
la Progresul București este 
fosta aripă dreapta a Ra
pidului. Plecînd de la Pui- 
pid, el a jucat o vreme 
la Industria Sîrmei-Cîmpia 
Turzii, în categoria B. El 
a fost la un moment dat 
o mare speranță. A și fost 
selecționat de 3 ori în pri
ma reprezentativă a țării. 
Viitoarele lui jocuri la 
Progresul vor arăta cine 
s-a... păcălit î Progresul, 
Industria Sîrmei sau Ra
pid ?

NEACȘU DUMITRU,
CONSTANȚA. — 1) Echipa 
Viitorul, introdusă în cam
pionatul categoriei A de 
fotbal, are același regim 
ca și celelalte echipe cu 
care se întrece. Deci, poa
te deveni și campioană ! 
2) Antrenorii Viitorului 
stat Gh. OU și Bazil Ma
rian.

VALER SUBA, COMU
NA SURDUC. — Dintr-o 
aruncare de la tușă nu se 
poate marca un gol direct. 
Dacă mingea Intră ta poar
ta adversă este, din nou... 
aut.

VASELE MITRES CU,
CONSTANȚA. — 1) Petro
lul a jucat ta în anul 
1353. 2) înainte de a veni 
la Petrolul, Frații Muntca- 
nu jucaseră la C.C.A. (în 
echipa de tineret). începu
turile lor fotbalistice au 
avut Ioc însă la Bistrița.
3) Știința Timișoara n-a 
cîștigat niciodată campio
natul țării la fotbal. E șl 
o performanță dificilă ! 
Ceea ee i-a fost mal ușor, 
a reușit: a~. retrogradat 
în anul 1951 și ta ediția 
1958—1959! Cele mal bune 
performanțe? In 1950, 1956 
și 1957—1958: locul HI.

ION POSTAȘU



R. D. VietnamSportul

muncii.

list nu I ui 
Vietnam

francez, poporul din R.D. 
a obținut importante suc

cese în reconstrucția și dezvoltarea 
patriei sale, operă în care este a- 
jutat frățește de celelalte țări so
cialiste. Colonialismul n-a fost li
chidat insă de pe întregul pămint 
vietnamez. In partea de sud a 
Vietnamului poporul se află încă 
sub dictatura ngo-dinh:diemistă, 
insă cu fiecare zi sint tot mai mari 
mișcările îndreptate împotriva asu
pririi coloniale.

Alături de importantele realizări 
obținute de oamenii muncii din 
R.D. Vietnam pe tărim politic,

Poporul vietnamez sărbătorește 
la 2 septembrie cea de a XVI l-a 
aniversare a proclamării indepen
denței R.D. Vietnam. Zilele memo
rabile ale revoluției din august, ale 
întemeierii, la 2 septembrie 1945, 
a RD. Vietnam, au marcat o coti
tură radicală in viața poporului 
vietnamez. Scuturînd jugul robiei 
coloniale, dobîndindu-și libertatea și 
independența națională, oamenii 
muncii din R.D. Vietnam au pornit 
cu hotărîre la construirea unei 
vieți noi, fericite. După anii grei 
de luptă armată împotriva colonia-

economic, social-cultural, sint tot 
mai multe în ultimii ani și succe
sele sportive. Tînăra mișcare spor
tivă din Republica Democrată Viet
nam se dezvoltă neîncetat, iar in 
multe domenii sportul vietnamez se 
afirmă in arena internațională.

In R.D. Vietnam sînt astăzi a- 
proape 2,5 milioane de sportivi. 
.Anul trecut, la Hanoi, a avut loc 
primul festival sportiv al capitalei 
R.D. Vietnam. Timp de patru luni 
au avut loc interesante întreceri ia 
multe discipline sportive. peste 
100.000 de sportivi participînd la 
această frumoasă serbare sportivă. 

Tinerii atleți, bas- 
chetbaliști. fotba- 

fe liști, voleibaliști,
K ‘ gim naști și-au mă-
# * «Eys surat forțele pe

terenurile și stadi- 
canele din R. D. 
Vietnam. De o mare 

fojraiâ&fr <S popularitate se
bucură sportul in

BjSSj? rîndul armatei popu-
Mbir' lare vietnameze.

Tinerii ostași parti- 
«afiUc cipă la întreceri

$ organizate de lupte,
4 v f % înot, curse cu ob-

1 stacole, exerciții la
fcl , aparate, haltere,
£ \ ț, alpinism etc. De un

a i remarcabil succes
se bucură gimnas- 

I X tica in producție,
' ttiSkffwL care angrenează
"z’’n*c un n»are nu-

măr de oameni ai

De pe pistele de atletism

italia pc primul loc in campionatul mondial ciclist de contratimp pc șosea

Echipa R. P. Romîne pe locul VII din 19 țari
BRESCIA 31 (prin telefon de la tri

misuri nostru special). Joi ia prtnz s-a 
dat — pe o căldură stdoeantă de peste 
35 de grade — startul în prima pro
bă de șosea a campionatelor mondiale 
de ciclism. Proba — intitulată 100 
km contra-cronometru pe echipe — a 
avut, așa cum am mai anunțat, 112,600 
km. Ea a fost presărată cu numeroase 
surprize, cea mai mare dintre ele fiind 
clasarea pe locul HI a echipei Uru- 
guaiului, țară necunoscută piuă acuni 
în ciclismul internațional. Cele mai 
multe echipe n-au reușit performanțe 
la adevărata lor valoare, deoarece 
n-au știut cum vor trebui să-și dozeze 
efortul pentru acoperirea în același 
ritm a surplusului de 12.600 km. După 
cum se știe toate antrenamentele și 
concursurile internaționale care au 
procedat ediția din acest an a cam
pionatelor mondiale au fost efectuate 
pe rute de 100 km. Este deci clar că 
multe dintre formațiile prezente ia 
Brescia au fost nevoite să facă un 
experiment chiar din proba pentru de
semnarea titlului de campioană a lu
mii, Acest lucru nu s-a întîmplat însă 
și eu echipa Italiei, care a cunoscut 
traseul, s-a antrenat pe el și și-a 
făcut graficul în funcție de particulari
tățile lui de distanță și profil.

i lin public entuziast a ținut să fie 
joi |a ora 13 prezent la startul de 
ungă Roncadelle și pe traseul în for
mă de buclă care măsura 56,300 km. 
Tragerea la sorți a dat numărul 10

A luat sfîrșit turneul de polo 
de la Batumi

Aprecieri frumoase ia adresa 
tinerilor polipi roninii

MOSCOVA (Agerpres).— Turneul 
de polo pe apă desfășurat la Batumi 
cu participarea celor mai bune e- 
chipe sindicale din U.R.S.S. . a fost 

-cîștigat de selecționata Universită
ții din Moscova. In afară de concurs, 
la acest turneu a luat parte Și se
lecționata de tineret a R. P. Ro
mâne. Echipa romînă a făcut trei 
jocuri egale: 8—8 cu Spartak Le
ningrad ; 3—3 cu Torpedo Moscova; 
1—1 cu Burevesțnik Tbilisi, a pier
dut cu 1—2 la câștigătoarea compe
tiției și cu același scor meciul cu 
echipa „Gantiadi" din Tbilisi. Apre
ciind jocul poliștilor romîni, arbi
trul internațional Gheorghi Kalan- 

datze a declarat că tinerii sportivi 
romîni au frumoase perspective. Ei 
joacă foarte energic și posedă o 
tehnică destul de avansată. Dintre 
cei mai buni jucători am reținut pe 
Pavel Popa, a spus în încheiere spe
cialistul sovietic.

echipei R.P. Romîne, după formația 
Turciei și înaintea echipelor R. 8. 
Cehoslovace și Uniunii Sovietice. Bă
ieții au pornit într-un ritm puternic 
pe care l-au menținut pe majoritatea 
iraseului, în final reușind, chiar să-l 
mărească. După 35 km echipa noas
tră a depășit formația Turciei, (Star
tul s-a dat din 3 în 3 minute). La
încheierea primului tur situația era
următoarea: cei mai bun timp îț în
registrase formația Italiei, urmată de
echipele Uruguaiului, Danemarcei,
Franței, Olandei șî R.P. Romîne. Me
dia orară înregistrată pînă atunci de 
italieni era de 46.693 km, iar cea rea
lizată de alergătorii noștri de 45,130 
km. Echipa Uniunii Sovietice se afla 
pe locul IX cu o medie orară de 44,958 
km. In ceț de al doilea tur am asis
tat pur și simplu Ia o dezlănțuire a 
forțelor. Fiecare echipă a dat tot ce 
a putut pentru a realiza un timp mai 
bun. La km 80 în aplauzele entuzias
tului public -formația R.P. Romîne a 
depășit echipa Belgiei, una dintre pre
tendentele Ia titlu, }uînd acesteia un 
avans de 6 minute 1 Băieții noștri fac 
eforturi demne de laudă, In lupta cu 
titanii ciclismului mondial (la cam
pionat au participat 19 din cele 20 
de țări înscrise. Japonia neprezentîn- 
du-se la start) ei se dovedesc bine 
pregătiți și cu o excepțională voință. 
La sosire publicul face o caldă mani
festație de simpatie- echipei noastre.

Clasamentele finale au produ6 sen
zație. Faptul că au cîștigat italienii 
era de așteptat. Dar clasarea pe locul 
III a echipei Uruguaiului, ocuparea lo
cului IV de către formația Uniunii 
Sovietice, una dintre marile favorite 
ale campionatului mondial (se pare că 
cicliștii sovietici sînt obosiți din „Tu
rul Canadei"), clasarea echipelor Bel
gii pe locul XVI, Poloniei pe locul 
XIV, Spaniei pe locul XI, R.P. Ungare 
pg locul XVJI au prodys îndelungi co- 

I mentarii.
Echipa noastră a ocupat locul VII. 

Fără surpriza produsă de Uruguai ea 
ar fi ocupat (acul VI ca și la Jocurile 
Olimpice de la Roma. Socotim că a- 
ceastă performanță este bună, deoa
rece pe 100 km formația noastră a 
realizat 2h.l6;00 — cel mai bun timp 
realizat vreodată de echipa noastră pe 
această distanță, progresînd cu mai 
bine de un minut. Pe o distanță mai 
mate eu 12,600 km decit la j.O. și 
la o medie orară mai ridicată decît 
atunci am reușit să scădem diferența 
dintre noi și prima clasată (tot forma
ția Italiei) de la 5:14 la 4:45. Invingînd 
echipele Elveției, R.S. Cehoslovace, Iu
goslaviei, Spaniei, R.F. Germane. Aus
triei, Poloniei, Suediei, Belgiei, Unga
riei, Angliei și Turciei, echipa repre
zentativă a R.P. Romîne și-a dovedit 
din nou — în cadrul uneia dintre cele 
mai mari competiții ce se organizează 
în lume — valoarea sa deosebită care 
a impus-o în arena internațională. Iată

I acum clasamentul oficial:

1. ITALIA (Grassi, Meallî, Taglianî, 
Zandegu) 2h.28:45,5 (medie orară 
45,400 km) — campioană mondială;
2. Danemarca 2h.30:56 (medie orară 
44,761 knt); 3. Uruguai2h.31:12,7 (me
die orară 44,578 km); 4. U.R.S.S. (Ka
pitonov, Petrov, Cerepovici, Klevțov) 
2h.31:39,8 (medie orară 44,546 km); 5. 
Olanda 2h.31:55,4 (medie orară 44,469 
km); 6. Franța 2h.32:38,9 (medie orară 
44,308 km); 7. R.P. ROMINA (G. Moi- 
eeanu, C. Dumitrescu, A- Șelarii, Ion 
Cosma) 2h.33:13,8 (medie orară 44,090 
km); 8. Elveția 2h.34:23,2 (medie ora
ră 42,760 km); 9. R. S. Cehoslovacă 
2h.34:49 (medie oară 43,381 km); 10. 
R.P.F. Jugoslavia 2h.35:48,9 (medie 
orară 43,158 km); 11. Spania; 12. R.F. 
Germană, 13. Austria, 14. R.P. Polonă, 
15. Suedia, 16. Belgia, 17. R.P. Un
gară, 18. Anglia, 19. Turcia.

★
Partici.panții la campionatele mon

diale de amatori au avut vineri „zi de 
odihnă". Sîmbătă (n.r. astăzi) ei se 
vor prezenta din nou la start. De a- 
ceastă dată vor evolua pe circuitul 
de la Salo în cursa individuală de 
fond de 180 km. La această întrecere, 
care este așteptată cu deosebit interes 
de către publicul iubitor de ciclism 
din Italia, și-au anunțat participarea 
cicliști de renume din 28 de țări, Prin
tre ei se află alergătorii italieni, cei 
sovietici (va concura și Gainan Said- 
hujin — eîștigătoru) celei de a XV-a 
ediții a „Cursei Păcii"), australienii 
Baensch și Tplley, belgienii de Pauw, 
Monty și Van den Berghe, danezii 
Bangșborg, Pingel, Ritter, iugoslavii! 
Sebelic, Va'cic, Boltezar, libanezul 
Aboul Tarek Zahab, precum și alți 
cicliști cunoscuți în arena internațio
nală.

Startul în proha individuală de fond 
șe va da sîmbătă la ora 12,00 de la 
Salo. întrecerea cicliștilor profesioniști 
se va disputa duminică dimineață.

MIRCEA COSTEA

Jocurile spo
DJAKARTA (Agerpres). — In capi

tala Indoneziei continuă desfășurarea 
Jocurilor sportive asiatice. Selecțio
nata feminină a Japoniei a cîștigat tur
neul de volei întrecînd cu 3—0 (4, 11, 
3) echipa Filipine. La lupte clasice ma
joritatea titlurilor au revenit luptăto
rilor japonezi, care, după aceste jocuri, 
vor pleca într-un turneu în Europa. 
Dintre ei au arătat o formă excelentă 
Sakamura, Ichiguki, Fujita, Sava.nno.

in ziua a doua a concursului atletic 
s-au înregisțat următoarele rezultate: 
110 m garduri: Sarengat (Indonezia) 
14,3; 400 m plat: Milka Singh
(India) 46,9; 5000 m: Shah (Pakistan) 
14:27,2; ciocan; Okamoto (Japonia) 
63,88 m.

A început și turneul de fotbal. In

FEDERAȚIA maghiară de atle
tism a publicat lista atleților care 
vor face deplasarea la campionate
le europene de la Belgrad. La arun
carea greutății au fost selecționați 
cunoscuții recordmani Nagy și Varju, 
iar la aruncarea discului Szecsenyi și 
Klics.

Lotul mai cuprinde pe sprinterii 
Csutoras. Mihalfyi, pe demifondistul 
Parsch (800 și 1 500 m), fondiștii Sza
bo (10 000 m), Szekeres (5 000 m), Nos- 
zaly (înălțime), Kulcsar (suliță), Zsivotz- 
ski (ciocan) și alții. Lotul feminin 
este alcătuit din 10 atlete în frunte 
cu Marko (100 m), Heldt (100 și 200 
m), Kazi (800 m) și Rozsavolgyi (80 m 
garduri).

FEDERAȚIA italiană a anunțat lis
ta oficială a atleților care vor fi pre- 
zenți la campionatele europene de 
la Belgrad. In probele de 100 și 200 
m plat va participa campionul olim
pic Berruti, iar la 110 m garduri Cor- 
naechia care recent a stabilit un nou

Pe lacul Snagov, cei mai buni ca
notori ai țării noastre își încheie azi 
pregătirile în vederea primei ediții a 
campionatelor mondiale de canotaj 
academic. Mîine dimineață, pe calea 
aerului, ei vor părăsi Capitala în- 
dreptîndu-se spre Lucerna, teatrul de 
desfășurare a competiției care va reuni 
pe Iacul Rotsee, intre 6 și 9 septem
brie, pe cei mai buni canotori ai lu
mii.

După ce de zeci de ani s-au des
fășurat doar campionate europene (la 
care puteau participa însă și spor
tivi de pe alte continente) iată că 
în 1960, la Congresul F.l.S.A. ținut la 
Roma, a fost statuată organizarea 
campionatelor mondiale. Acest lucru 
face să crească în mod deosebit in
teresul competiției, deoarece decerna
rea unui titlu de campion al lumii 
stimulează mult participarea echipa
jelor de pe alte continente. Pînă acum, 
la „europene" participarea echipelor

Intre 6 — 9 septembrie

Canotorii noștri participă
la campionatele mondiale de la Lucerna

Echlimjiil reprezentativ ol R.P.R. în proba de 4 fără cîrmaci: de la stingă la 
dreapta: Rada Xicolae, llie Husareaco, Egor Somovschi, Ștefan Pongraț

Foto : T. Chiorțanu

neeuropene rămînea un drept mai 
mult teoretic pentru că — practic — 
acestea nu participau decât în număr 
foarte mic și... incidental. Organiza
rea în acest an a campionatelor mon
diale propriu-zise a făcut însă ca pe 
lista de înscrieri să apară echipaje 
numeroase din S.U.A., Canada, Japo
nia, Australia, Noua Zeelandă alături 
de puternice garnituri ale țărilor eu
ropene. Este semnificativ in această 
direcție faptul că numărul țărilor în
scrise la competiția care începe joi 
la Lucerna s-a ridicat la 25, în timp 
ce la edițiile anterioare ale europene
lor oscila între 15—20 I Prin urinare, 
ne găsim în fața unei competiții spor-

rtive asiatice
primul meci, Indonezia a învins Fili
pine cu 6—0 (2—0).

Jacurile sportive de la Djakarta au 
programat ultimele întreceri ale con
cursului de atletism în care s-au evi
dențiat sportivii japonezi, cîștigători la 
ma joritatea probelor. Iată rezultatele: 
200 m plat: Jegatesan (Malaya) 21,3; 
lungime; Okosaki (Japonia) 7,41 m: 
prăjină: Morita (Japonia) 4,40 m; 
greutate: Itokaiva (Japonia) 15,57 m; 
ștafeta 4x400 m: India 3:10,2; ma
raton: Nagata (Japonia) 21134:54.2.

La înot. primele două probe mascu
line au revenit concurenților japonezi: 
Shimizu — 100 m liber în 56,5 și 
Itto la 200 m spate în 2:21,1. In tur
neul de fotbal India a învins cu 2—0 
Japonia. 

record italian cu 13,9. Din lotul mas
culin mai fac parte Ottolina (100 șl 
200 m), Meconi (greutate), Lievore 
(suliță), Scaglia (prăjină), Ambu (5000 
și 10.000 m), Cavalli (triplu salt). Din 
echipa feminină se remarcă sprinte
ra Govoni și Bertoni garduri.

CU PRILEJUL unui concurs de at
letism desfășurat la Jena, atletul 
Manfred Preussger a stabilit un nou 
record al R.D. Germane la săritura 
cu prăjina realizînd 4,81 m (v.r. era 
de 4,72 m și aparținea aceluiași atlet). 
Preussger utilizează o prăjină din fi
bre supraelastice.

INTR-UN concurs internațional de 
atletism desfășurat la Stockholm sue
dezul Peterseon a sărit la înălțime 
2,16 m învingîndu-1 pe fostul record
man mondial Thomas (S.U.A.), care 
s-a clasat pe locul doi cu 2.13 m. 
Drayton (S.U.A.) a parcurs 200 m 
plat în 21,2, iar Wilma Rudolph a 
cîștigat 100 m plat în 11,6.

five cu adevărat „la cel ma.i iha it ni
vel”, în care chiar simpla calificare 
în finală, ca să nu mai vorbim de 
cucerirea unei medalii, constituie un 
real succes de prestigiu.

Țara noastră, care a participat re
marcabil la mai toate competițiile in
ternaționale de canotaj academic mas
culin, deplasează la Lucerna 4 am
barcațiuni: 4-f-l rame, 4 fără cîrmaci, 
2-(-l și 8-f-l. Din lotul nostru repre
zentativ masculin fac parte sportivi 
bine cunoscuți prin performanțele lor 
anterioare ca Ștefan Pongraț, Radu 
Xicolae, Ion Petrov, Carol Vereș, ală
turi de elemente mai tinere, talentate, 
ca Tudose, Stratan, Jiva, Somovschi 
și alții. Pregătirile s-au desfășurat sub 
conducerea antrenorilor Z. Benedek și 
D. Popa. Timpurile înregistrate de e- 
chîpajele noastre în pistele de control 
trase in ultimele zile la Snagov sint 
promițătoare Și ne îndreptățesc să 
sperăm că și la Lucerna canotajul nos

tru academic ne va reprezenta la ni
velul prestigiului de care se bucură 
sporturile nautice din R.P.R. in a- 
repa internațională.

• La Cottbus (R. D. Germană) a în
ceput turneul de polo pe apă din ca
drul Dinampvțadei. In primele meciuri,

i Dinamo București a terminat la egali- 
! tate: 3—3 cu Dynamo (R- D. Germană), 
i Dinamo Moscova a învins cu 6—1 pe 
I Ruda Ilvezda (R. S. Cehoslovacă) și 

Dozsa Budapesta cu 7—1 pe Spartak 
■ Sofia.

9 Au început campionatele internațio
nale de tenis de la Forest llills (S.U-A )• 
In preliminarjjip probei de simplu mas
culin tînărul jucător sovietic Mcțțeyeli 
l-a eliminat eu 3—6; 7—5; 6—3; 6—2 
pe Bronson Van Wyck, țțnul dintre cei 
mai buni juniori din S.U.A. Alte rezul
tate : Davis Asș (Izrael) — Turyilze 
(S.U.A.) 3—2 ; Cgrpepțer (Canada)— 
Paul Cranis (S.U.A.) 3—1. Restul par
tidelor programate în prima zi nu s-au 
puțut desfășura din cauza ploii care 
a făcut iinpractieabjțe terenurile.

• Peste 15 000 de spectatori au 
urmărit la Sczeczin întîlnirea inter
națională de box dintre echipele se
lecționate ale R.P. Polone și Ghanei. 
Pugiliștii polonezi au tprminat în
vingători cu scorul de 14—6.


