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Spartachiada de vară a tineretului

Entuziastele întreceri ale tinerilor din regiunea București

și duminica au avut loc, pe stadionul Dinamc 
din Capitală, în prezența unui public numeros, finalele pe 
regiunea București ale Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Peste 600 de tineri din cele 15 raioane ale regiunii, ca
lificați in fazele preliminarii la care au luat parte mai bine 
de 203.000 de concurențî șî concurente, și-au disputat cu 
ardoare dreptul de a se număra printre laureații acestei 
frumoase competiții de mase. Toți concurență au contri
buit in egală măsură la reușita competiției îndelung aplau
dată de miile de țărani colectiviști veniți în vizita in Capi
tală, tocmai pentru a fi martorii disputelor finale ale acestei 
întreceri, care a răscolit întreaga regiune.

In fotografie, o imagine din desfășurarea meciului de vo
lei fete dintre echipele Unirea Turnu-Magurele și Flacăra 
Aud roșești.

Citiți m paginile 4—5 ale ziarului nostru amănunte de la 
ifâșurarea întrecerilor finale pe regiunea București ale 

Spartachiadei de vară a tineretului care au avut loc sini" 
bâtă Și duminică pe stadionul Dinamo,

București-Kiev la baschet feminin, 
pasionantă reeditare a meciului derbi 

de la Constanta
reeditare a spectaculoasei 

eecri de duminică seara de 
Constanța, după care re- 
zentativele RP. ROMINE 
R.SS. UCRAINENE au

nit aplauze la . „scenă des- 
ă“ — iată ce perspectivă 
avea amatorii de baschet, 

i-seară. in sala Floreasca. 
ă cum am mai anunțat, 
incepind de la ora 19. cele 

ă echipe care și-au dispu- 
locul I la Constanța, se 
intilni din nou. De data a- 
ta, baschetbalistele romîn- 
;i sovietice vor evolua sub 
iele reprezentativelor ora-

București și Kiev.
irtiinică seara, jucătoarele 
tre au făcut o partidă ex- 

ntă obținind o victorie de 
tigiu. Desigur, in jocul de 
zi ele vor căuta să pres- 

același joc vaioros, lup- 
cu ardoare pentru victo-

rie. Dar, și jucătoarele oaspe 
vor depune toate eforturile pen
tru a-și lua revanșa. Iată de 
ce partida dintre selecționatele 
București șj Kiev se anunță 
extrem de interesantă. Antre
norii celor două reprezentative 
ne-au anunțat următoarele lo
turi:

BUCUREȘTI: Nieulescu,
Marian, Ivanoyici, Fereptz, C. 
Gheorghe, Racoviță, Kraus, 
Vasilescu, Dumitrescu, Bălan, 
Fieraru; KIEV: Goncearova.
Berejnaia, LobJtovskaia, Man- 
dici, Scipakova, Revițkaia, Jur- 
kina, Evsinkova, F '' 
Rogalskaia, Melnikova, 
liakova.

in deschidere, la ora 
va avea loc un meci 
două echipe ale clubului 
Steaua, care se pregătește pen
tru un turneu in Uniunea So
vietică.

„...întrecerile au loc la 
Iești. La marginea satului, 
tr-un cadru îneîntător, tineri 
din comună au amenajat, cu 
brațele lor, în ceasurile libere, 
o bază sportivă simplă. Pe 
lingă vestiar trece unda ar
gintată a Nirajului. Terenul 
de volei, pe care se dispută 
azi un meci decisiv, este 
conjurat de gardul viu 
majorității 
comună, 
frenezie echipa de volei 
în meciul cu formația suceven- 
celor. Este 
nala fazei 
gionale a 
Agriculturii", Roza
lia Silaghi, surorile 
Ana și Rozalia Fe
kete, Irina Kadar își au printre 
suporterii de pe margine tova
răși de muncă de pe tarlalele 
colectivei... Ultimul set: 7—7. 
iau conducerea sucevencele. 
Scorul devine 12—7. Momente 
de maximă încordare printre 
echipierele Stăruinței Găiești. 
Sucevencele pierd serviciul și 
fetele din Găiești întorc sco
rul: 13—12. Apoi, 13—13. Am
bele formații acționează ner
vos. Liniște totală ! O minge 
este purtată aproximativ 3 

pe deasupra fileuiui. 
urmă reprezentativa 
cedează...". A fost 

greu meci al fetelor

locuitorilor 
care-șl susțin

semifi- 
interre- 
„Cupei

: in- 
al 

din
cu 

fete,

SCRIUValea NirajuTui |
de campioană interregională| CORESPONDENȚII 
a „Cupei Agriculturii" — edi-► "
tiaAm6redeschis carnețelul și f CONCURS DE NAVOMODELE 

am retrăit clipele acelei par-» Sportul navomodelelor este 
tide, pe care voleibalistele din ► practicat de tot mai mulți tineră 
Găiești o susținuseră aci cu» din regiunea Atureș-Autoriomâ 
aproape un an în urmă. Am ► Maghiară. Pentru a se prezente 
răsfoit și am recitit aceste su-Fcît mai bine pregătiți la finalele 
mare note, într-una din după E campionatelor republicane, de 
amiezele trecute, cînd tolăniți »curînd a fost organizat un con
ta umbra singuratică de sal-£ curs de verificare a celor maî 
cîm, urmăream antrenamentul ► valoroși practicant! ai acestui 
găleștencelor. Pe același te- ► sport. Cele mai bune rezultata 
ren, efectuînd pregătiri pentru ► au fost obținute de Gavril Ba- 
aceeași mare competiție. Stă-fyer (Casa pionierilor) Ia cate-

„ Cupa 
Agriculturii “

minute 
Pină la
Suceavei 

mai 
la Stăruința Găiești, cel 
dificil obstacol în drumul 
pentru cucerirea titlului

- ---- 1----,  — • — r J , ...
ruința Găiești par-Egoria vele, 50 m, grupa M 
ticipă deci din nou. E U:5L0), Ștefan Kovaci (Casa 
Și de pe teren nu»Pionierilor) la grupa L (1:35,0)

. ,»șt Zoltan Varga (Casa pionieri- lipseau, ' - • -- -------
surorile Fekete, niciE
Irina

• -Lv (V.noa >acum, rtici£[orj gritpa x (2:00,0).

Kadar, nicit IOAN PAUS

Silaghi sau Magda »

►b ..... . __ ___ _
► Turda a organizat o competiția
► rezervată piticilor, denumită
► „Cupa de vară", la care au par-
► ticipat 12 echipe împărțite îiy 

z ► două serii. După două lumi de-
r-pip t întreceri viu disputate, seriile au« ^ueXeneele: f 

■le — nu s...
noi avem ► decisiv. Piticii de la' 

de » Sirmei s-au dovedit 
cu- ► pregătiți, cîștigînd 
„„ » yară“- ne ►

t

PAUNESCU►

Rozalia 
Marcodi.

— Am dori și 
să aducem la Găiești titlul 
de campioane interragionale 
— ne spune zîmbind Ana Fe
kete, căpitana echipei. O vic
torie finală. în denlasare, ar 
confirma și ar Ii mult mai 
frumoasă. Dar,.., parcă cele
lalte echipe — sucevencele, ► -r
iesencele, băcăoancele — nu se» r , 133 urz11 Chimir. »Iurda, care au susținut meciul’pregătesc? Totuși, r"' ............... ■ ■ ■ rr
o echipă omogenă, jucăm 
mult împreună, 
noaștem bine și 
pregătim.

anul acesta

deci ne 
mai ales

VALENTIN

(Continuare in

O INIȚIATIVA 
LAUDABILA

Comisia de fotbal a raionuluf

Industria' 
mai bine- 

.Cupa de

PETRU ȚONEA 
DIN RAIONUL CJMPEM ' 

ț In raionul Cîmpeni numărul* 
pag. a 2-a), J membrilor UCFS a ajuns la <-

J proape 11.000, dintre care pestei 
........  ‘ 13.000 de femei. Numai în prii

rOTDAI IȘTII RONlNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE î ^ris“noi almeniri
► realizat din cotizații 53.152 lei. 
t Cele mai iubite sporturi sînt v®. 

leiul, fotbalul, popicele și oină..

PLTROLUL-NOVI SAD Șl DINAMO BUCUREȘTI-OMONIA NICOSIA!
MlINE SEARA PE STADIONUL REPUBLICII, UN INTERESANT CUPLAJ

GHEORGHE BENGA

CONCURS 
ORIENTARE TURISTICA

_______________ __________________________ _________________ _______________________ _____ _______  E Comisia de turism-alpinism de 
E pe lingă consiliul raional UCFS

• Steaua joacă mîine la Fraga, iar Rapid la Viena • Galaiasaray Istanbul t Caransebeș a organizat recent 
a plecat sprw București ►nn reușit concurs de orientare

»turistică în munții Poiana
■ ■ ■■ " E Rusca. Primul loc a fost cucerit

GALATASARAV A PLECAT ► fe formația ?!c«uită din Joari

PE

Iată-ne într-o săptămînă bo
gată in întîlniri internaționale 
de fotbal. Incepind de mîine și 
piuă duminică, citeva din echi
pele noastre vor fî angrenate în 
întreceri, care suscită un viu in
teres printre iubitorii sportului 
cu balonul rotund.

La București au loc două din 
aceste partide, programate în 
cuplaj, miine seară pe Stadio
nul Republicii :

Ora 18: ~......... .. ..........
REȘT1 - 
(Cipru)

Ora 20: 
IEȘTI — 
Slavia).

Echipele oaspe sînt de ieri la 
București. Ornonia, fostă cam
pioană a insulei Cipru, a sosit 
venind de la Galați, unde și-a 
început turneul in țara noastră. 
In rinduriie echipei cipriote acti
vează cițiva jucători valoroși ca 
Elefteriadis, Antsnis și Pakos. 
Ornonia practică un.fotbal teh
nic, de combinații.

Novi Sad a m.ai jucat la noi, 
anul trecut și chiar cu Petrolul 
Ploiești, 
la mare 
partida 
revanșă.
tehnic și cu multă vigoare. In 
campionatul care a început la

19 august, Novi Sad a susținut 
piuă acunt trei jocuri și are trei 
puncte. In primul meci a dispus 
cu I—0 de Voivodina Novi 
Sad, iar duminica aceasta a ter
minat la egalitate (0—0) cu 
Buducinost. Intîlnirea sa cu Pe
trolul anunță un spectacol de 
calitate, mai ales că ploieștenii 
au demonstrat duminică, la Cluj, 
o formă bună.

Pentru Dinamo București, me
ciul cu Ornonia va constitui o 
bună pregătire în vederea pri
mului joc cu Galatasarav Istan
bul, din cadru! „Cupei Campio
nilor Europeni", programat du
minică la București.

Echipele vor alinia cele mai 
bune formații.

STEAUA JOACA MIINE
LA PRAGA...

In cadrul turneului internațio
nal din R. S. Cehoslovacă, 
Steaua va juca mîine la Praga 
semifinala cu Dukla Praga, care 
duminică a 
Varșovia cu 
ce.aași zi, la 
da pesta va
Sofia, (aceasța^ a învins cu 5—0 
duminică pe reprezentativa Ar
matei Vietnameze).

dispus de Legip 
3-1 (1-1). In a- 
Plzen, Honved Bu- 
întilni pe Ț.D.N.A.

...IAR RAPID LA VIENA

Astăzi pleacă Ia Viena, echipa 
Rapidului, care — după cnm ani 
anunțat — va susține miercuri 
in capitala Austriei un meci 
revanșă cu Admira. Rapid va 
deplasa formația sa obișnuită.

E Haninhei-in și Mircea Cădariir 
Ediu orașul Reșița.

echipa Galatasaravt NICOLAE PIRVU
plecat cu autocarul E■ ea me |PRIN MUNCA PATRIOTICA

Fotbaliștii» Tinerii colectiviști membri ai

BUCUREȘTI

Aseară.- 
Istanbul a 
spre București, in vederea me
ciului cu Dinamo. . _
turci s-au pregătit intens pentruEasociației sportive Recolta Brat- 
primul lor IOC dm cadrul „Cupe.fcov (jjn raionul Roșiori de 
Cajiiptomlcr Europeni — edițiaK\ede și-au amenajat prin mun- 
196- 63. Saptămma trecută eiEcă patriotică o bază sportivi 
au susțmut două partide ami-^ simplă pentru fotbal, volei și at- 

(0—0) și cuEletism. Cei mai harnjei au fost 
(1-3). Lat Alexandru Lupii, Alexandru Voi- 

«ă i. f. ,r E P'b Iq“ -Nedelea și Maria Sar-
■. r E pe. Sportivii din Bratcov și-Hț*
Candemir. B.J cumpărat și doua plase pentru 

Ergun, K. Ah » fotbal și- mia pentru volei.
Kadr:, Talat. Me ► AL. C. POPESCU

ca le; cu Palermo 
Beșiktaș Istanbul 
București urmează 
mația: Targa y — 
Ahmet — Suat 
met —r Tarik, 
tin, Ugur.

Fotbaliștii echipei iugos'.tțve Npui Sad au SQSit ieri in Ca
pitală. Ei vor juca miine seară in următoarea formație : Drajici- 
Popovici, Debeljacki. Bilici-Vratnjan, LemiciLakcevici, Pir- 
maier, Rudici, Vlașki, Krg:n. Rezerve: Utornik, Stoianovvci, 
Gavpnski și Brzici. Antrenori : F. Arpk și Petrovici.

In fotografie : oaspeții, vizitind Capitala, s-au oprit ia 
fața Ateneului R.P.R.

Foto : Gh. Amuza

i palmaresul reprezentati- 
|îeminine de baschet a ță- 
loastre a fost înscris un 
es de prestigiu: locul I, 
Linsă. în turneul interna
ți de la Constanța, înain- 
reprezentativelor R. S. S. 
ineite, R. P. F. Iugoslavia 

t. P. Ungare, formații de 
ă mînă în baschetul eu- 
6n, Este prima dată cînd 
pa țării noastre cucerește 
ptatea într-un turneu in- 
hțional, performanță care 
ătește munca, perseveren- 

li dorința de a învăța a 
lietbalistelor noastre frun-

Ică, pentru cei ce nu au

selecționatei noastre au consti
tuit un motiv de justificată 
bucurie, pentru cei prezenți 
succesele au fost și mai eloc
vente deoarece ei au putut 
constata saltul calitativ i 
dent al baschetbalistelor 
mince.

Reprezentativa feminină 
țării noastre ne-a arătat, 
pildă, îmbunătățirea pregătirii 
fizice, capitol deficitar pînă 
nu de mult. Viteza de depla
sare. de reacție și de execuție, 
îndemînarea, rezistența în re
gim de viteză și detenta s-au 
dovedit elemente de bază ale 
baschetbalistelor noastre. Da
torită acestor realizări, repre-

evi- 
ro-

a 
de

putut însuși cîteva din ele
mentele de bază ale tacticii 
individuale și colective, ca, de 
pildă, scoaterea mingii din 
dribling, intercepția, culegerea 
la panou, demarca jul indivi
dual împotriva presingului, 
circulația bazată pe combina
ții tactice elementare de 2—3 
jucători etc.

Prin îmbogățirea bagajului 
de cunoștințe tehnice și tac
tice și a pregătirii fizice, an
trenorii Sigismund Ferencz și 
Gheorghe Roșu au avut posi-

D. STĂNCULESCU

Campioana R. P. Ungare
SELECȚIONATA VOINȚA — SPARTACUS BUDAPESTA

SIBIU 3 (prin telefon). Peste 
3.000 de spectatori au fost pre
zenți duminică seara la meciul 
internațional dintre selecționata 
Voința și Spartacus Budapesta, 
desfășurat în nocturnă pe tere
nul Luceafărul. Cele două for
mații au practicat un handbal 
de calitate, cu multe faze dina
mice și goluri spectaculoase. Sa- 
tislacția spectatorilor a fost cu 
at'H mii mare eu rîf

învinsa la bibia
19—ÎS IN 7

încheiat 
victorie 

ia scorul de 19—15 (6—6).
In prima repriză, jocul a fost 

destul de echilibrat, oaspeții 
avind conducerea o singură 
dată la do iă piincte diferență: 
5—3 în min. 18. După pauză, 
sibienii atacă dezlănțuit și reu
șesc să se distanțeze: 12—8 în 
min. 37. Din acest moment, gaz
dele, în rîndul cărora a excelat

proape în permanență, a 
partida cu o frumoasă

înscris: 
Stoica 3. 
2. ZikeS

(6—6) LA HANDBAL

la un scor clar. Au 
Schumann 7, Filk 3, 
INiemesch 2, W. Gotz
1, Nitsch 1 pentru selecționați
Voința și Stiller 4, Ftildț» 4. 
Hajek 4' Banyai 2, Horvath l 
pentru Spartacus. A c znrfis 
foarte bine V. Pelenghiar. ' B jc»- 
rești).

M. LLPLTH
Astăzi, ech:03 Spanac-i»



In campionatul de „libere**

UN PAS ÎNAINTE
Prima etapă a returului campiona

tului republican de lupte pe echipe ne-a 
arătat un real progres al sportivilor de 
la „libere". Au fost întrebuințate nu
meroase procedee tehnice, specifice a- 
cestui sport și de prea puține ori am 
văzut pe unii luptători încercînd să se 
descurțe cu ajutorul unor acțiuni spe
cifice „clasicelor". In mod deosebit am 
reținut saltul calitativ înregistrat de 
sportivii de la C.S.O. Timișoara. S-a 
evidențiat — mai ales — D. Dana care 
a dovedit o concepție tactică matură 
și cursivitate în aplicarea procedeelor 
tehnice. El face trecerea dintr-o acțiu
ne într-alta, lin, fără pauze și fără 
să-și trădeze intențiile. Aceeași notă 
bună pentru V. Andreica (tot C.S.O. 
Timișoara) care execută ireproșabil 
salturile cu apucarea gambei. Păcat 
însă că echipa timișorenilor nu este 
mai omogenă. Ea are concurenți slab 
pregătiți la categoriile superioare. Aici, 
din sase întilniri nu au reușit decît 
două rezultate de egalitale. Prea puțin, 
tovarășe antrenor Traian Petre!

De doi ani de zile echipa de lupte 
libere a dinamoviștilor bucureșteni era 
deficitară în rezultate — în întîlnirile 
cheie — și producea multă „bătaie de 
cap" "antrenorilor. Iată însă că mult 
așteptatul salt calitativ a fost înregis
trat, Bucureștenii au reușit să depă
șească una dintre cele mai bune for
mați}, pe cea a gălățenilor, cu un scor 
ma? mult decît concludent: 12—4! Din 
păcate nu toți comporienții formației 
aplică cu siguranță procedeele de 
„libere". Ei au ezitări și uneori se des
prind de adversar deși au prize favora
bile (H. Turan, 1. Cumpănașu și A. 
Radu). Antrenorul V. Dona va irebui 
să se preocupe și mai mult de însuși
rea și perfecționarea tehnicii sportivi
lor săi.

In grupa de la Cluj reținem o mare 
surpriză. Echipa metalurgiștilor bucu
reșteni a fost învinsă cu 12—1 
de către clujeni I Surpriza este cu

atît mai mare cu 
bucureștenii se aflau 
un loc fruntaș la lupte 
libere, iar clujenii nu 
se mîndreau cu rezulta- 
te strălucite în acest 
domeniu. Clujenii au 
reușit încă o surpriză 
depășind cu 10—6 pe 
arădeni. Munca pe care 
o depune antrenorul 
Gheorghe Marton a în
ceput să dea roade, dar 
ea trebuie continuată cu 
o și mai mare 
verență.

Iată rezultatele 
ce înregistratei 
din București: DINAMO 
— Rulmentul Brașov 

cu C.S.O. Galați, 
cu C.S.O. Timi-

11—5; C.S.O. GA- 
— C.S.O. Timi- 
10—6, cu Rul- 

Brașov 8—8 ;

cît 
Pe

perse-

tehni- 
grupa

Acțiuni multe și variate. Fază din întîlnirea Dinamo 
București — C.S.O. Galați.

Foto : P. Romoșan

CLUJ — C.S.O. Arad 10—6 (20—12). 
Cu mici excepții arbitrajele au cores
puns.

11— 3,
12— 4, 
șoara 
LĂȚI 
șoara 
mentul
RULMENTUL BRAȘOV — C.S.O. Ti
mișoara 8—2. Rezultate finale prin 
adiționarea punctelor de la lupte cla
sice: DINAMO BUCUREȘTI — Rul
mentul Brașov 27—3, cu C.S.O. Galați 
26—6, cu C.S.O Timișoara 27—5; 
C.S.O. GALAȚI — Rulmentul Brașov 
22—10, cu C.S.O. Timisoara 22—8; 
RULMENTUL BRAȘOV — C.S.O. Ti
mișoara 20—6.

VASILE GODJA, 
GH. TOMA — coresp.

— b —

CLUJ 3 (prin telefon). — In cadrul 
întîlnirilor de lupte libere au fost ob
ținute următoarele rezultate tehnice: 
METALUL BUCUREȘTI — Unio Satu 
Mare 6—10 (rezultat final 14—18), cu 
C.S.O. Arad 8-8 (20-10), cu C.S.M. 
Cluj 4—12 (12—16); UNIO SATU 
MARE - C.S.O. Arad 6-10 (14-10), 
cu C.S.M. Cluj 8—8 (18—12); C.S.M.

lnaintea întîlnirii cu Japonia
Mai sînt cinci zile pînă la întîl- 

nirea internațională de lupte clasice 
R.P. Romînă — Japonia. Recentele 
rezultate obținute de viitorii noștri 
oaspeți, care au dominat întrecerile 
de lupte clasice ale Jocurilor Asia
tice. unde au cucerit majoritatea tit
lurilor, performanțele lor anterioare, 
ne fac să acordăm o atenție foarte 
mare alcătuirii echipei noastre. E 
firesc ca după prima etapă a retu
rului campionatului republican pe e- 
chipe (care a avut loc sîmbătă și 
duminică), să putem trage unele 
concluzii asupra formei sportive a 
selecționabililor. Acest lucru ne-a 
fost ușurat și de faptul că marea 
lor majoritate a concurat în Bucu
rești.

Verificarea acestora în condiții de 
concurs nu a fost însă concludentă. 
Etapa de la București a avut un 
nivel tehnic slab, iar membrii lotu
lui nu au întîlnit o opoziție seri
oasă din partea luptătorilor gălățe- 
ni, timișoreni și brașoveni. Despre

Ion Cernea (cat. 63 kg) a plăcut 
în întîlnirea cu Petre David (Timi
șoara). A fost o adevărată verifi
care. Numeroase procedee executate 
subtil, atacuri de ambele părți, re 
zolvări neașteptate și inspirate. I' 
atragem însă atenția lui Ion Cernea 
că procedeul „trecerea la spate" îl 
execută defectuos, prinzînd neregle
mentar coapsele adversarului (mai 
ales în întîlnirea cu Andrei Toth — 
Rulmentul). Ă mai greșit executînd 
„reburul" fără îngenunchere. Aci, 
o parte de vină are și arbitrul de 
centru I. Mihăilă care nu 
la timp.

Mihai Sultz a concurat 
tegorie superioară și n-a 
ne arate valoarea sa. La 
în mod practic, nu avem

Valeriu Bularca a depășit cu

a fluierat

la o ca- 
putut să 
„ușoară", 
reprezen-

tant. . .
mult categoria, iar Gheorghe Du
mitru este bolnav. La cat. 78 kg 
losit 
mulțumitoare. Capitolul „condiție fi
zică" lasă însă de dorit. La cat. 

ultimii am putea spune că au depus mijlocie Ion Țăranu a 
oarecari eforturi dar, nu au avut foiță, rigid, și nu a căutat 
destule resurse tactice și fizice. La în mod creator procedeele 
o scurtă analiză individuală putem In momentul cînd își duce adversa- 
spune următoarele: Gh. Szabad nu a ’ ' 
concurat.
movistul Cornel Turturea —- deși
neselecționat — prin buna orientare 
tactică și mai ales prin inteligența p zi bună. El a atacat deschis, a 
cu care își construiește atacurile 'nc.®r.ca‘ multe „salturi și vrem sa 
t t e-» i t v aratam ca toate i-au reușit din plin.La cat; 57 kg Ion Ahonescu a fost Nicolae Martinescu a avut adver- 
preocupat sa învingă FULGERĂTOR, 'sari prea slabi pentru a ne da sea- 
A reușit acest lucru dar ne-a arătat 
că nu știe să se descurce în fața 
unui adversar agresiv, iar luptătorii 
japonezi au — mai ales — această 
calitate.

Moca a avut o comportare

lucrat în 
să aplice 

tehnice.

rul la parter, piciorul său ocupă o 
Ne-a atras atenția dina- poziție Este o 

de care
I nereglementară, 

greșeală mai veche a lui, 
ar fi timpul șă se desvețe. La semi
grea Gheorghe Popovici a „prins"

ma de valoarea sa. In scurtul timp 
ce a mai rămas antrenorii au da
toria să ajute pe sportivi să-și eli
mine lipsurile semnalate.

OTTO BENKO

Baschetul nostru feminin
a făcut un important salt valoric

(Urmare din pag. 1)

bilitatea să aplice tactici diferite, 
în funcție de caracteristicile adver
sarului. Elocvent a fost în această 
privință meciul cu echipa R.S.S. U- 
crainene, considerată marea favorită 
a turneului. Respectînd indicațiile an
trenorilor, baschetbalistele noastre 
au jucat rapid, cu multe intercepții 
și contraatacuri, circulînd în perma
nență. Mai puțin mobile, jucătoarele 
ucrainene au lăsat deseori goluri în 
apărare, fructificate prompt de spor
tivele noastre. Presingul, aplicat de 
reprezentativa R.S.S. Ucrainene a 
fost eficace contracarat tocmai dato
rită ușurinței de deplasare, a rezis
tenței -și a cunoașterii elementelor 
de tactică individuală și colectivă.

Iată deci că se poate juca și bine, 
se poate cîștiga chiar și un turneu 
internațional, se poate începe un 
meci fără tracul care a frînat posi
bilitățile baschetbalistelor noastre 
fruntașe ani de-a rîndul I Și noi, 
ca și numeroșii iubitori ai baschetu
lui din țara noastră, adresăm căldu
roase felicitări reprezentativei R.P. 
Romine care a obținut primul său 
succes într-un turneu internațional.

Rămîne însă ca în scurta perioa
dă ce a mai rămas pînă la campio
natul european de la Mulhouse ju
cătoarele noastre să se pregătească 
cu aceeași conștiinciozitate, mai ales 
că mai au încă o serie de elemente 
nepuse la punct. Procentajele arun
cărilor libere au fost, în general, 
nesatisfăcătoare; în apărare grija 
pentru flotare. în jurul pivoților a 
dus cîteodată la scăparea altui ad
versar; în atac disciplina jocului po
zițional a lăsat uneori de dorit. Sînt 
deficiențe care trebuie eliminate pen
tru ca la „europene" reprezentativa 
noastră să se prezinte în plenitudi
nea posibilităților.

Nu trebuie uitat că cel mai bun 
loc ocupat de echipa R.P. Romine 
a fost al șaselea, obținut în i960 
la Sofia, și că aceasta nu reprezin
tă o performanță față de condițiile 
create. Sîntem convinși că 
balistele noastre se vor strădui să 
se prezinte cît mai bine pregălite. 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a ocupa un loc superior celor 
de pînă acum. Turneul d.e la Con-, 
stanța a dovedit tuturor *frumo,:-cie  
posibilități pe plan .ințernațffWîbl ale 
echipei feminine de baschet a R.P. 
Romîne.

baschet-

In preajma începerii campionatelor republicane
mai rămas doar cîteva zileAu 

pînă la startul unei noi ediții a cam
pionatelor republicane de handbal 
în 7. Incepînd de duminică, cele mai 
bune formații masculine și feminine 
din țara noastră își vor disputa, de-a 
lungul a 14 etape (7 în tur și 7 in 
retur), mult invidiatele titluri dc 
campioane republicane.

Este interesant de relevat prezența 
pentru prima oară în aceste întreceri 
a unor echipe din centre importante 
(Constanța, Ploiești, Reșița) unde 
handbalul in 7 era mai puțin dezvol
tat. Astfel de formații sînt S.S.E.- 
Constanța Și S.S.E.-Ploiești (în cam
pionatul feminin), ultima fiind marea 
revelație a „Cupei Sportul popular" 
din acest an și C.S.M. Reșița (în cel 
masculin), unde au fost reunite, în-

sfîrșit, cele mai bune forțe ale hand
balului local.

Pregătirile participantelor au intrat 
în faza finală. In Capitală, într-un 
stadiu mai avansat se află echipele 
masculine Dinamo, Steaua și Rapid. 
In echipa campionilor vor evolua în 
Piu», față de jucătorii 
trecut, Hovirneanu și

în acest 
Tale, Vo
ce îi pri- 
s-au pre-

PROGRAMUL

din sezonul
Eftimie, iar

Steaua va conta probabil 
campionat și pe aportul lui 
si, Jianu și Sechei. In ceea
vește pe feroviari, aceștia
gătit cu sîrguință în ultimele zile,
sub conducerea antrenorului C. Opri-
șan, mai ales că joi ei vor întîlni in
tr-un meci 
dapesta.

amical pe Spartaeus Bu-

CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Doar citeva zile au mai ______ ,___ _

începerea celei de-a V-a ediții a campio
natelor republicane de handbal în 7. 
Majoritatea echipelor își completează 
loturile și își desăvîrșesc pregătirile. Dar 
înainte de a vă furniza amănunte despre 
antrenamentele formațiilor noastre frun
tașe. vă vom prezenta programul între
cerilor din această ediție, care, spre deo
sebire de anul trecut, rezervă și echipe
lor feminine jocuri în cadrul a două 
serii.

rămas pină la

CAMPIONATUL FEMININ

Scrisoare
(Urmare din pag. 1)

Plecînd de la Găiești am vizitat 
și alte comune unde anul trecut au 
avut loc pasionante întreceri. 
Miercurea Nirajului, Vărgata, Sar- 
dul Nirajului... Peste tot, din nou 
terenurile de sport trăiesc freamă
tul concursurilor. Ba, mai muR, la 
Cristești Mureș, Gheorghe 
Ghindani sau Dumbrăvioara, unde 
anul trecut a fost „liniște",

Doja,

acum 
tinerii și-au amenajat baze sportive 
și au pornit și ei să dovedească cine

SPORTUL POPULAR
Alr lllWi

Un reușit concurs 
la onești

întreceri- 
concurs 

(viteză pe circuit) 
localitate. Competiția 

„Cupa tineretului", 
din Brașov, 

Focșani, Tg.

125
250

cmc. — N.
cmc. — St.
cmc. IJ —

ONEȘTI 2 (prin telefon). Peste 
20.000 de spectatori au urmărit cu 
mult interes desfășurarea 
lor din cadrul primului 
de motociclism 
desfășurat în
a fost dotată cu 
Au participat alergători 
Ploiești, Bacău, Galați, 
Oona șl Onești.

Iată câștigătorii: 
Felea (Galați),
Florian (Ploiești), 350 
A. Covaci (Brașov), 350 cmc. sport 
■— E. Berezina (Brașov), clasa ne
limitat— E. Berezina (Brașov). La 
categoria 475 cmc., întrecerile 
avut loc in două serii cîștigate 
1. lonescu (Brașov) 
E. Szasz (Brașov).

PAUL DUTA-coresp.

au 
de 

șî res-pecfiv

de pe Valea Nirajului
este cel mai bun. La fotbal și-au 
măsurat forțele peste 1300 de spor
tivi cuprinși în 84 echipe, împăr
țite în mai multe serii. Mureșul 
Cristești și Viață Nouă Ciba-Nico- 
lești sînt primii „capi de serie". Pe 
pistele de alergări au luptat pentru 
primul loc peste 500 de concurenți, 
iar pe șosele și-au disputat întîieta- 
tea mai mult de 300 de cicliști.

— După înscrierile și participările 
înregistrate pînă acum — ne spune 
tov. Iosif Kiss, — președintele con
siliului raional UCFS Tg. Mureș — 
anul acesta numărul celor ce vor 
lua parte la întreceri va trece de 
10.000. E o cifră, nu?
—Laăuuk

alături de altele sosite din raioa
nele din țară, unde concursurile din 
cadrul „Cupei Agriculturii" se află 
in plină desfășurare, vorbesc eloc
vent despre dezvoltarea impetuoasă 
a sportului în satul nostru colectivi
zat. Zeci de mii de tineri și tinere 
scăpați de sărăcie, de grija zilei de 
mîine, își dau tot mai ades întîl- 
nire pe terenul de sport. Au în ei 
vlaga care 
nicilor lor, 
pămînturile 
căpătată în
dele fără haturi, străbătute de mașini 
construite după tehpica cea mai mo- 

ăr pite __ .-an*  misă__dernă.______

a lipsit părinților și bu- 
storși de osteneala de pe 
moșierilor. Au în ei forța 
înfrățită muncă pe braz-

SERIA I

Etapa I 9 septembrie : BUCUREȘTI : 
Rapid — Faianța Sighișoara, Știința — 
S.S.E. Constanta : BRAȘOV: Tractorul — 
I.T.B.; PLOIEȘTI: S.S.E. — Progresul 
Buc.

Etapa a Il-a 16 septembrie: BUCU
REȘTI : I.T.B. — Știința, Progresul — 
Rapid: SIGHIȘOARA: Faianța — S.S.E. 
Ploiești; CONSTANȚA: S.S.E. — Trac
torul.

Etapa a IlI-a 23 septembrie: BUCU
REȘTI: I.T.B. — S.S.E. Constanța, Pro
gresul — Faianța Sighișoara; BRAȘOV: 
Tractorul — Știința Buc: PLOIEȘTI:
S.S.E. — Rapid Buc.

Etapa a IV-a 30 septembrie : BUCU
REȘTI: Rapid — știinta, Progresul — 
I.T.B.; SIGHIȘOARA : Faianța — Trac
torul; CONSTANȚA: S.S.E. — S.S.E.
Ploiești.

Etapa a V-a •— 7 octombrie: BUCU
REȘTI : Progresul — Tractorul, I.T.B. — 
Faianța Sighișoara; CONSTANȚA: S.S.E. 
— Rapid Buc.; PLOIEȘTI: S.S.E. — Ști
ința Buc.

Etapa a Vl-a — 14 octombrie: BUCU
REȘTI: Știir.ja — Progresul, Rapid — 
I.T.B.; SIGHIȘOARA: Faianța 
Constanța; BRAȘOV: Tractorul 
Ploiești. , -

Etapa a VII-a — 21 octombrie: BUCU
REȘTI: Răpid — Tractorul, Progresul — 
S.S.E. ~ • • - ——”------ -----------
I.T.B.;
Buc.

S.S.E. 
S.S.E.

C.s.ș. Banatul — Mureșul, Știința
C.S.M. Sibiu. 1

Etapa a VII-a — 21 octombrie: TIMI
ȘOARA : C.S.Ș. Banatul — S.S.E. Petro- 
șeni; SIBIU: C.S.M. — Vestitorul Buc.; 
ORADEA: Favorit — Știința Timiș.; TG. 
MUREȘ: Mureșul — Constructorul Ti
miș.

CAMPIONATUL MASCULIN

SERIA I

Etapa I — 9 
namo—Dinamo 
știința Buc.; 
Tractorul Brașov, 
Teleajen.

Etapa a Il-a — 
REȘTI: Știința — 
mo—C.S.M.S. Iași; PLOIEȘTI:
— Steaua; BRAȘOV: Tractorul — Rapid 
Buc.

Etapa a IlI-a — 23 septembrie: BUCU
REȘTI: Steaua — Știința. Rapid — Di
namo Buc.; IAȘI: C.S.M.S. — Tractorul 
Brașov; BACAU: Dinamo — Rafinăria 
Teleajen.

Etapa a IV-a — 30 septembrie: BUCU
REȘTI: Rapid - ~ ‘
— C.S.M.S. Iași
— Știința Buc.;
Dlnamo Bue.

Etapa a V-a -a 7 octombrie: BUCU
REȘTI: Steaua — Rapid, Dinamo — ști
ința; BRAȘOV: Tractorul — Rafinăria 
Teleajen; IAȘI: C.S.M.S. — Dinamc 
Bacău.

Etapa a Vl-a — 14 octombrie : BACAU: 
Dinamo — Steaua; PLOIEȘTI: Rafinăna
— Dinarrio Buc.; BUCUREȘTI: Rapid — 
C.S.M.S. Iași, Știința — Tractorul Bra-

septembrie: BACAU: Di- 
Buc.; IAȘI: C.S.M.S. — 
BUCUREȘTI: Steaua — 

Rapid — Rafinăria

IC septembrie: BUCU- 
Dinamo Bacău; Dina- 

Rafinăria

Dinamo Bacău, Steaua 
PLOIEȘTI: Rafinăria

BRAȘOV: Tractorul —

C.S.M.S. 
șov.

Etapa
PEȘTI: 
Rapid;

. Bacău; I 
leajen.

a vn-a — Zi octombrie: BUCIM 
Dinamo — Steaua, Știința — 

BRAȘOV: Tractorul — Dinamo 
IAȘI: C.S.M.S. — Rafinăria Te-

Constanța; PLOIEȘTI: S.S.E. — 
SIGHIȘOARA: Faianța — Știința

SERIA A II-A

SERIA A II-A

1 — 9 septembrie : PETROȘENI:
— Tehnometal Timiș.:

Etapa I
■ S.S.E.

— 9 septembrie : SIBIU: C.S.M. 
Petroșeni; TIMIȘOARA : Ști

ința — C.S.S. Banatul, Constructorul — 
Favorit Oradea; TG. MUREȘ: C.S. Mu
reșul — Vestitorul Buc.

Etapa a Il-a — 16 septembrie : PETRO
ȘENI: S.S.E. — Mureșul Tg. Mureș; O- 
RADEA: Favorit — C.S.M. Sibiu: TIMI
ȘOARA: Știinta — Constructorul; BUCU
REȘTI: Vestitorul — C.S.S. Banatul Ti
mișoara.

Etapa a IlI-a — 23 septembrie: TIMI
ȘOARA: Știința — S.S.E. Petroșeni, Con
structorul - - - ■-*  -
C.S.M. — 
Vestitorul

Etapa a
ȘENI: “ . .
TG. MUREȘ: Mureșul — Favorit Oradea; 
BUCUREȘTI: Vestitorul — Știința Timiș. 
TIMIȘOARA; C.S.Ș. Banatul — C.S.M. 
Sibiu.

Etapa a V-a — 7 octombrie: BUCU
REȘTI: Vestitorul — S.S.E. Petroșeni; 
ORADEA: Favorit — C.S.Ș. Banatul Ti
miș ; SIBIU : C.S.M. — Constructorul 
Timiș.; TG. MUREȘ: Mureșul — Știința 
Timiș.

Etapa a Vl-a — 14 octombrie: PETRO
ȘENI: S.S.E. — Favorit Oradea; TIMI
SOARA: Constructorul — Vestitorul Buc.

— C.S.Ș. Banatul; SIBIU: 
Mureșul; ORADEA; Favorit — 
Buc.
IV-a — 30 septembrie: PETRO- 

S.S.E. — Constructorul Timiș. ;

Etapa _
Știința — Tehnometal Timiș.: SIBIU A
Voința — Rapid Tg. Mureș; BRAȘOVJ 
Dinamo — C.S.O. Craiova; REȘIȚA q 
C.S.M. — Știința Timiș.

Etapa a Il-a — 16 septembrie: TIMlJ 
ȘOARA : Știința — Știința PetroșeniJ 
Tehnometal — Voința Sibiu; CRAIOVA: 
C.S.O. — C.S.M. Reșița; TG. MUREȘ :| 
Rapid — Dinamo Brașov.

Etapa a IlI-a — 23 septembrie : PETRoJ 
ȘENI: Știința — Voința Sibiu; BRAȘOV d 
Dinamo — Tehnometal Timiș.; REȘIȚA d 
C.S.M. — Rapid Tg. Mureș; TIMIȘOARA d 
Știința — C.S.O. Craiova. 1

Etapa a IV-a — 30 septembrie: CRAIG-J 
VA: C.S.O. — Știința Petroșeni; TG. MU-1 
REȘ: Rapid — Știința Timiș; TIM1ȘOA-I 
RA: Tehnometal — C.S.M. Reșița; SIBIUJ 
Voința — Dinamo Brașov.

Etapa a V-a — 7 octombrie: PETRO! 
ȘENI: Stiinta — Dinamo Brașov; REȘ Id 
TA: C.S.M. — Voința Sibiu; TIMI^gaI 
RA: Știința — Tehnometal; CRAIOVA I 
C.S.O. — Rapid Tg. Mureș. (

Etapa a Vl-a — 14 octombrie: TG MuJ 
REȘ : Rapid—-Știința Petroșeni: TTMI1 
ȘOARA: Tehnometal — C.S.O. Craio' a I 
SIBIU : Voința—Știința Timiș.; BRAȘOVI 
Dinamo—C.S.M. Reșița. |

Etapa a
TROȘENI:
MIȘOARA: 
CRAIOVA:
MUREȘ : Rapid — Tehnometal Timiș.

VII-a — 21 octombrie : P -
Știința — C.S.M. Reșița; TI 
Știința — Dinamo Brașov] 

C.S.O. — Voința Sibiu; TG



însemnări din etapa a treia BULETINUL CATEGORIEI B
S-a consumat și etapa a treia a cam- — Dinamo București, spectatorii și-au 

ei A. în mijlocul unui închipuit că acest fotbalist talentat a 
suferit vreun accident. In general, echi
pele 'noastre obișnuiesc să' facă schim
bări fie din cauza unei accidentări, fi*  
pentru că un jucător nu dă satisfacție. 

Dar Ionescu a fost schimbat pentru 
cu totul alt motiv. Ni l-a spus antre
norul rapidiștilor, N. Roșculeț : pentru 
delăsare în joc, pentru comoditate și 
atitudine nesportivă față de tovarășii de 
echipă ! Jucătorul Ionescu a așteptat 
de multe ori mingea, n-a participat con 
tinuu la efortul colectiv al echipei, și-a 
apostrofat colegii, a dovedit și lipsă de 
respect față de coechiperii mai în vîrstă 
Pentru toate acestea, el a fost poftit de 
antrenori pe tușă, fiind preferat un Jit- 
câtor mai puțin valoros poate, dar dor
nic să lupte din toate puterile pentru 
culorile clubului și mai ales respectuos. 

Și notați că I. Ionescu este unul di» 
jucătorii de bază ai echipei !

Subliniind acest act de curaj al an 
trenurilor, sperăm câ, în interesul unri 
munci educative eficiente. Rapid va con 
linua cu asemenea măsuri și câ exemplu1 
de duminică va fi urmat și de alte 
echipe, la care se produc manifestări de 
genul celor ale lui Ionescu.

MATEI PROFETUL...

tioxatiilui categorii
nTrres general, dovedit de cifrele de 
\pectatori înregistrate la meciuri : a- 
}roape 70.000 la București, 25.000 la 
dttj, tribunele arhipline la Iași și Ti- 
■lișoara, etc. Din păcate însă, calitatea 
\ocurilor nu a satisfăcut pe deplin. Din- 
re meciuri, doar Știința Cluj — Petrolul 
-a ridicat tot timpul la un nivel tehnic 
un. în rest, meciurile au mulțumit par- 
<al (Rapid — Dinamo care timp de 
D de minute a oferit un fotbal de cali- 
nte, sau 
'arul) sau
r-o notă modestă (Dinamo Bacău—■ 
t. roșu sau U.T.A. — Minerul) și chiar 
jabă (Progresul — Viitorul). înviora
ră așteptată după primele etape întîrzie 
Iulie echipe continuă să manifeste de- 
iciențe în pregătire, ceea oe frinează 
dezvoltarea unui joc calitativ și dă un 
irel scăzut campionatului.

Oari> de cile etape mai au nevoie e.- 
hipele pentru a atinge comportarea 
optată din partea lor ?...

Revenind la meciurile de duminică 
tiie să remarcăm că

Știința
s-au

Timișoara — 
menținut în-

ay-

tre- 
Știința Cluj se 

lenline pe linia unui joc bun. totalizînd 
maximum posibil de puncte din 3 jocuri 
i cottducînd cu 2 puncte aians în cla- 
(Mient. Știința Cluj și U.T.A. stnt sin- 
arde echipe aeinvinse pînâ acum. De 
semon&a, Petrolul și Rapid dovedesc o 
scensiune de formă. La polul opus se 
țf^ează Miopul Lupeui : 3 jocuri, 3Mtfiegui
TfringerL^l^r

' PREA~MULTL..

re

14

Ha-

Am notat două amănunte din jocurile 
e la București : mingile la portar (în 
)t cursul partidei Progresul — Viitorul) 
i pasele greșite (în ultimele 30 d<*
linute din repriza a doua a meciului 
apid — Dinamo București), lată 
Liltatuî cifric al acestor observații :

Mingi la poitar : 16 Viitorul și
rogresul.
Pase greșite : 22 Dinamo și 20

id (nu am ținut seamă și de pasele 
iterceptate).

Să recunoaștem că este surprinzător dc 
mil și într-un caz și în altul. Cu atît 
iai mult ou cît mingile La portar au 
>st date în majoritate în situații cînd 
Licătorii respectivi erau absolut liberi, 
eatacați de nimeni (Caricaș, Răceuescu, 
edelcu etc.), iar pasele au fost gre- 
ite de asemenea în situații favorabile 
e joc, adică atunci cînd jucătorii nu 
ran stingheriți dc adversari.

Ce au de spus jucătorii și antrenorii
(P- ff-) 

DE CE A FOST ÎNLOCUIT

?

• Gazdele au fructificat avantajul terenului propriu ® Nou promovatele au avut o compor
tare satisfăcătoare, în schimb fostele echipe din A n-au corespuns © Eficacitatea : 62 de goluri 

în 19 meciuri

P
rima etapă a celei de a 23-a ediții a campionatului categoriei B a 
coincis cu jocuri viu disputate, mai ales în seriile I și a lll-a unde 
s-au înregistrat și rezultate strînse. în seria a doua, echipele învingătoare 

au realizat diferențe mai mari de goluri. In general, echipele gazde au obținut 
rezultate favorabile. Doar două echipe au cîșligat în deplasare: Carpați Sinaia 

— iar alte patru au făcut meciuri 
Petrila și Ind. Sir mei C. Turzii). 

comportare satisfăcătoare. 1MU 
cu cite o victorie, FI. roșie Tecuci 
a pierdut. Fostele „divizionare 
rezultate de egalitate ; în schimb, 
scor categoric.

scrise 62 de goluri, ceea ce repre- 
goltiri de meci. Cele mai multe goluri au fost marcate

la Cimpina și Știința București Ia Alexandria, 
nule (Metalul Tirgoiiște, Știința Galați, Jiul 

Echipele nou promovate au avut o 
Medgidia, Unirea Dej și AS Cugir au debutat 
a făcut meci nul și doar Progresul Alexandria 
Metalul Tțrgovișle și Jiul Petrila au realizat 
Dinamo Pitești a fost învinsă și încă ta un 

In cele 19 partide disputate an fost în 
zinlâ o medie de 3 ș<" 
in jșeria a 11-a (22 în 6 jocuri).

Iată dieta amănunte in legătură cu jocurile primei etape.

Seria 1

IONESCU 1.

In-Citul I Ionescu (Rapid) a fost 
icuit cu Dinu în cursul meciului Rapid

Sîmbătă, pe la amiază, în ajunul 
cului cu Progresul, un caricaturist făcea 
portretele lui Matei și compania. In 
sfîrșit... Faptul în sine mi s-a părul 
la fel de inoportun ca și filmarea evi
dent prematură a jocului cu Minerul.

A venrt și rîndul lui Matei. Talentatul 
rival al lui Pîrcă'.ab și al lui Ivansuc 
s-a șezat să pozeze, cu. bărbia în vînt. 
ca la dentist. Caricaturistul a tras o 
linie, pentru frunte, a înfipt un ochi de 
pisică 
dar a 
făcuse 
Matei 
care, în cele din urmă, 
rația tuturor.

M-am apropiat de extremul Viitorului 
și l-am întrebat : „Ce zici. Matei, de 
jocul cu Progresul ?“ La care băiatul 
a tușit nu ca să- 
să dea nui mult 
mneîndu-mi 
scorul 
pentru

îmi 
întîlnit 
Paris, 
dat scorul, sau măcar un 
Pronosport.

Și asta era prin ’56, anul de glorie al 
echipei sale...

j*o-

T

sub pata neagră a sprînccnii. 
xăzut- că Matei nu e Matei. îi 
fruntea prea îngustă. Și astfel 

a mai fost onorat cu o schiță, 
a stîmit admi-

FLACAR4 MORENI — METALUL 
TÎRGOV1ȘTE (2—2). Dovedind o bună 
pregătire fizică, ambele echipe au oferit 
celor 5.000 de spectatori un joc foarte 
iute. Punctele au fost însorise de Bîrsan 
(min. 3) și Dumitran (min. 86 din 11 
m) pentru Flacăra. Iordache (min. 35) 
și Chiriță (min. 81) pentru Metalul. 
(R. Săvulescu-coresp.).

POIANA CIMPINA — CARP AȚI 
SINAIA (1—2). Surpriză ! Echipa gaz
dă a dominat, 
ineficace. Deși 
păți Sinaia nu 
pină la urmă 
goluri marcate dr Marin (min. 60 și 70). 
Golul formației gazdă a fost înscris în 
min. 55 de Munteanu. (C. I îrjoghi- 
cor* ‘sp.).

I.M.U. MEDGIDIA — C.F.R. PAȘ
CANI (2—0). Meciul a plăcut celor 
7.000 de spectatori. Echipa gazdă a do
minat mult (raportul de comere : 17—3).

r.erve, nu a fost înlocuit. Au marcat 
Maier. Zinculescu și Giurcă, (Gh. A- 
postolescu și C. Negale seu -coresp.).

FLAMURA ROSIE TECUCI — ȘTIIN
ȚA GALAȚI (2—2). Peste 4.000 de 
spectatori au asistat la debutul echipei 
Flamura în categoria B. Gazdele au con
dus cu 2—0 prin golurile 
Roman (m:n.
63), dar
care au 
min. 61) 
coresp.).

... înscrise de
49) și Ștefăniu (min. 

au fost egalați de studenți, 
înscris prin Păun (autogol 
și Peev (min. 86). (C. Filițâ,

dar s-a dovedit foarte 
condusă cu 1—0. Car- 
s-a descurajat, obținînd 

victoria prin cele două

Seria a Il-a

METALUL BUCUREȘTI — C.S.M. 
REȘIȚ I (2—1). Conduși 68 de minute 
cu 1—0, prin punctul înscris de Sfirlo- 
gea, care a reluat cu capul o centrare 
a lui Scinteie, și ca urmare a unui joc 
frumos făcut de reșițeni, metalurgiștii 
nu mai sperau să cîștige acest meci. 
Atacul lor juca fără orientare, individual,

Q.S.M. SIBIU — DINAMO PITEȘTI 
(A—0). 9.000 de spectatori (printre care 
și citeva sute de piteșteni) au asistat 
la un meci interesant, în care sibienii 
au făcut o partidă de bun nivel tehnio 
și au obținut succesul prin golurile 
marcate de Kăcaru (min. 23 din 11 m), 
Onu (min. 42 și 73) și Dombrovschi 
(min. 72). Ei au ratat și alte ocazii 
favorabile. Echipa oaspe a acționat dur 
atunci cînd a văzut că pierde meciul, 
dar arbitrul I. Ritter, care a condus cu 
competență, a intervenit prompt și ener*  
gic. (IIic Ionescu, coresp.).

PROGRESUL ALEXANDRIA — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 1-2. în primele 
25 de minute inițiativa a aparținut gaz
delor, care au ratai mai multe ocazii. 
Apoi jocul s-a echilibrat. Știința a in
sistat mult în atac, însă apărarea Pro
gresului a făcut față cu succes. Repriza 
a doua a aparținut bucufeșteailor care 
au marcat prin Cosmoc (min. 51) și 
Bărbulescu (min. 80). Pentru Progresul 
a înscris Pripas (min. 70 din 11 m)., 
(Petre Baicu, coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — DINAMO OBOR. 
(3—1). Partida nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic bun decît în repriza 
în prima, ambele echipe s-au 
în greșeli tehnice elementare, 
vist ii au atacat mai mult. Im 
cei care atacă sînt localnicii, 
obțin victoria prin golurile înscrie de 
kezdi (min. 57 din 11 m), Ziegler (min. 
58) și Ssakacs (min. 78). Pentru Di*  
num o : M. Stoenescu. (D. Vintilă, cores
pondent ).

Seria a IlI-a

a doua, 
întrecut 
Dinamo- 
reluare. 
Aceștia

A.S.M. DINAMO SATU MARE — 
C.S.M. CLUJ (1—0). Victoria localni
cilor este meritată. Sătmărenii au atacat 
chiar de la începutul jocului, însă a-att 

. reușit sâ fructifice decît o singură dată 
prin Biro (min. 43). Spre sfîrșitul par
tidei clujenii au o ușoară dominare 
fără în*»ă  să concretizeze. (Mihai Du- 
mi traseu. coresp.).

ARIEȘUL TURDA — JIUL PETRILA’ 
(2—2). Ambele echipe au practicat un 
joc de uzură și în forță. Prima repriză 
a corespuns așteptărilor, dar Arieșul a 
ratat numeroase situații clare de gol. 
Golurile au fost înscrise de Ursu (min. 
17), Ivan (min; 21) pentru Arieșuf 
Ciomoavă (min. 4), Melinte (min. 65) 
pentru Jiul. Raport dc cornore 7—2 în 
favoarea echipei Arieșul. (I. Pataki, 
coresp.).

UNIREA DEJ — C.S.O. TIMIȘOARA 
(3—2). Meciul a fost de o factură 
tehnică modestă. Victoria a revenit echi
pei gazde datorită în mare măsură for
mei slabe a portarului timișorean Szabo. 
Golurile au fost marcate de Bujor (min. 
11 și 85), lozsa (min. 32). respectir 
Todor (min. 6) și Gîrleanu (min. 67). 
(A. Contrai, coresp.).

VAGONUL -------------
BEI (1—0). 
tehnică slabă, 
toria datorită 
in prima repriză cînd a 
Cltivu (mtn. 
oaspeții au dominat mai mult, dar na 
au ajuns în poziții de șut. In min. 82 
ei au ratat o mare ocazie : Oroszhegyi a 
sabat de pe linia 
coresp.).

A S M CUGIR —
(1—0). Cazdde au dominat de 
cepul, și pîtță la sfîrșit, dar n-au 
să eîștige decît la limită datorită fap
tului că arădenii sau apărat în maj<R 
ritatea timpului cu 6—7 jucători. în. 
plus, portarul Kiss a apărat excepțio
nal. Unicul gol a fost înscris de Buf- 
bucan (min. 65). (Mihai Vîlceanu, co*  
respondent).

A S. CRIȘUL — C.S.O. BAIA MARE 
(2—1). Gazdele au obținut o victorie 
meritată. în general partida a fost di
namică, viu disputată, dar cu numeroase 
greșeli de execuții tehnice din partea 
ambelor echipe. Golurile au fost înscrise 
de Bacoș (min. 7) și Avramcscu (min. 
89) pentru orădeni și respectiv Criș 
(min. 6). (I. Ghișa și M. Pop, coresp.)< 

MUREȘUL TG. MUREȘ — IND.
SÎRMEI C. TURZII (2—2). Localnicii 
au dominat majoritatea timpului, în 
timp ce oaspeții au acționat numai pe 
contraatac. După aspectul jocului mure
șenii ar fi meritat victoria. Au înscris 
Raab (min. 4) și Nagy (mih. 78) auto
gol, pentru oaspeți, Gyorfi (min. 18) 
și Vegh (min. 77) pentru gazde. (V« 
Kadar, coresp.).

IOAN CHIRILĂ

•i dreagă vocea, ci ca 
aplomb declarației, 
mers* :

jocului:

a-
„Pot <La »i 
trei la unu

de zile m-am

_,din
precis al 
Viitorul !“
aduc aminte că ani
cu Bone, la tutungerie, pe strada 
Niciodată „Tibi*  Bone nu mi-a 

fix“ pentru

5 minute după meci
N. MIHĂILESCU - arbitrul me- 
uluî Rapid — Dinamo București: 
Meciul a fost presărat spre sfîrșit 
t atitudini nesportive, care au dat 
n aspect urît jocului, nemulțumind 

Vasile Anghel l-am 
că l-a lovit pe Macri 
a creat o atmosferă 
rîndul jucătorilor, 
fost de dorit ca arbi-

rectatorii. Pe 
iminat pentru

pe Ozon și
^sănătoasă în
N.R. — Ar fi

ul N. Mihăilescu să-și fi spus pâre- 
)a și despre modul cum a condus 
artida... Ne-am așteptat la o poziție 
utocritică, ținînd seama de faptul 
i N. Mihăilescu nu a prestat un ar- 
itraj corespunzător.

TITUS OZON (Rapid) :. „Victoria 
lastră este meritată. Am stăpinit 
ai bine mijlocul terenului, dar am 
sls prea puțin la poartă.

. NICULAE-N1CUȘOR, antrenorul 
f..ipei Cinamo :
ică o declarație 
ul echipei sale.
-a supărat... Și
i atît pentru rezultat, cit mai ăites 
întru comportarea nedisciplinată a 
wra dintre jucătorii săi, cu care 

el trebuie sa ducă o mai intensa 
uncă educativă.

GH. OLA — antrenorul echipei V’- 
>rul: „Nu ne-am așteptat la o ase- 
enea inii îngere. Am jucat sub po- 
silitățile arătate în primele jocuri 
n campionat".

a refuzat să ne 
în legătură cu me- 
Probabil pentru că 
motive avea. Dar

GICA NICOLAE — antrenorul e- 
hpei Progresul; „Drept să vă spun, 
?-a fost teamă de acest meci. Tac- 
:a noastră a constat în obosirea ad- 
îrsarului prin plimbarea mingii fă- 

ca jucătorii noștri să se întrebuin- 
ze prea mult. De aceea ritmul de 
c al echipei noastre în mijlocul te
nului a fost destul de tent, dar el 
^crescut în viteză

Be a acțiunilor.
în faza de finali-

Tr. IORDACHE,
?i C.S.M.S. lași :

antrenorul echi-
„Am întrevăzut

că echipa Crișana se va apăra supra- 
numeric și pentru a contracara 
indicat 
de la 
trebuie 
niei de 
dacă Pop, Alexandrescu și Constan- 
tinescu ar fi fost mai mult preocu
pați de jocul colectiv. Linia de fund 
a funcționat foarte bine. Pe viitor o 
să ne intensificăm și mai mult pre
gătirile pentru a îmbunătăți jocul 
echipei. - ■ 9

Fr. RONAY, antrenorul echipei Cri
șana : „Am ii»ceput meciul fără por
tarul titulat, care — îmbolnăvindu-se 
— a trebuit să fie înlocuit cu Petriko 
din echipa de tineret. Consider câ 
echipa noastră s-a mișcat destul de 
bine, dar a „căzut4* după primul gol 
primit cu atita ușurință de portar. 
Subliniez că extremele nu au dat 
satisfacție deplină.

am 
înaintașilor să tragă mai des 
distantă. In această privință 
să remarc că randamentul li- 
atac ar fi fost mai substanțial

Iruunlarea echipei rețițene a pus de multe ori in pericol, in prima repriză, 
poartu apărată de Nicalescu Fază din meciul

Reșița (2—I).
Metalul bucurești — CS-M. 

Foto: Fr. Templer

ARAD — RECOLTA CA- 
Jocul a fost de factură 
Localnicii au obținut ric- 
jocuiui niai bun practicai 

marcat prin 
21). în repriza a doua

Cele două goluri ale învingătorilor au 
fost înscrise de Bașchir (min. 68) și 
Cățin (min. 77). (R. Avram și M. R>Au 
coresp).

F0REȘTA FĂLTICENI—CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (3—2). Ua meri de 
nivel tehnic mai slab. <kr pastonant 
prin evoluția scorului. Pitnctelr 
înscrise de Bartha (min. 39 și 
dc loniță (min. 73), respectiv 
(min. 68) și Nicuiescu (min. 
11 m). (Negru /zicdr-coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI —
FOCȘANI (3—0). Joc dc bțun nivel teh
nic. Din miini 15 focșănenii au jucat în 
zece oameni, deoarece jucătorul Arbore 
a fost accidentat, și din lipsă de re-

au fost 
89) și 

Bugtian 
85 din

RAPID

Dinamo—Galatasaray Istanbul duminică

® Meciul Progresul - C.S.M.S se dispută sîmbătă, iar Rapid - 
Știința Timișoara luni

— de campionat și in-
— programate în

întîlnirile
ternaționale . _
pitală săptâmîna aceasta se vor 
pută după uranătorul program:

Sîmbătă S septembrie
Stadionul Republicii
Ora 15,15: Progresul

Iași (tineret)
Ora 17: Progresul — 

Iași (cat. A)
Duminică 9 septembrie
Stadionul „23 August"
Ora 15: Viitorul — Știința 

(cat. A)

Ca- 
dis-

C.S.M.S.

C.S.M.S.

Cluj

Ora 17: Dinamo București — Ga
latasaray Istanbul (Cupa Campioni
lor Europeni).

Stadionul „23 August*  — terenul 
II, ora 8,30: Viitorul — Știința Cluj 
(tineret).

Luni 10 septembrie 
Stadionul Republicii

Or« 15,15: Rapid — Știința Timi
șoara (tineret)

Ora 17 : Rapid
(cat. A).

în cazul cînd 
vor fi de acord,
tă și luni vor avea loc în

— Știința Timișoara '

echipele 
meciurile

respective 
de sîmbă- 
nocturnă.

închega nici o acțiune care 
in pericol poarta apărată de 
în min. 68 însâ, unul din 
reșifeni comite lienț in careu 
Popescu transformă e golind, 

reșițenii slăbesc, iar me- 
talurgistii — sesizind situația — inten
sifică ritmul de joc și reușesc să în
scrie golul victorios prin Buzatu (nun. 
80) fn urma unei centrări a lui Dumitru 
Gheorghe. Arbitrul ■ Gh. Manole (Con
stanța ) a condus in general bine dar 
s-a dovedit lipsit de curaj, neacordînd 
un „7/ metriu la un fault in careu co
mis de bucureșteni. (D. C.).

TRACTORUL BRAȘOV — CHIMIA 
FAG AR AȘ (4—1). Meciul s-a disputat 
sîmbătă, în prezența a 3.td)0 de spectu- 
tari. Gazdele au desfășurat un joc bun. 
deschis, cu multe șutușț pe poartă, ob- 
ținînd o rictorie clară, care s-a contura*  
încă din prinide minute. Scorul putea fi 
mai mure. Echipa oaspe a manifestat de
ficiențe în a/wrare. Au marcat: Binder 
(min. 1) și Nenteș (min. H), 43, 61), 
respectiv Filip (min. 46). (P. Dumitres
cu. coresp.Ț:- .

UVf/?E/i RM. VILCEA — C.S.O. 
CRAIOVA (3—1). Formația locală a 
debutat în noul campionat printr-o vic
torie asupra unui adversar bine pus lu 
punct cu pregătirea. Jocul a plăcut celor 
peste 6.000 de spectatori, prin dina
mismul și abundența fazelor de poartă. 
Gazdele au meritat victoria, printr-un 
joc mai bine organizat și mai eficace. 
Au marcat Stelian (min. 27), Gibea 
(min. 61) și Birn (min. 72 din 11 m), 
respectiv Anton (min. ). în min. 80, 
Gibea (U) și Deciu (CSO) au fost eli

minați, după părerea noastră cu ușurin
ță. (Dragomir Roșianu și Ion Predișor, 
coresp.).

nu putea 
să piuiă 
Roci tui ii. 
apără! orii 
fi Paul 
Dună at'casfaj

porții. (St.

C.F.R. IRTA

lacob.

ARĂ» 
la în« 
reușit
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de la Dinamo
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IN LOCUL IGNORANTEI, 
CULTURA ȘI-----------

Festivalui" sportiv

Comen

SPORT

FETELE

Dec'

★

de 23 august 
specialitate din 
scria nimic in

Alexandru Spiridon maestru al sportului la atletism — face... destăinuiri 
noilor săi prieteni, tineri participant la proba de săritură in înălțime din 

cadrul finalelor pe regiunea București ale Spartachiadei de vară.

joacă ai

JJ

Drapele roșii și tricolore flutură 
în vint. Pancarte mari cu che
mări sportive sînt prinse pe 

aleile frumosuiul parc din șoseaua 
Ștefan cel Mare. Pe poarta acestuia 
se văd intrind coloane de oameni ai 
muncii. Ii însoțim. „Astăzi (n.n. sîm- 
bătă) la Dinamo încep finalele pe re
giunea București ale Spartachiadei 
de vară a tineretului”.

Cine sînt sportivii? Sînt tineri mun
citori din Titu, Giurgiu și Oltenița, 
colectiviști și colectiviste din Radu 
Negru, Curcani, Băduleasa, Ghergani, 
din Andrășești și Căzănești, din toate 
raioanele întinsei cîmpii dunărene. 
600 de finaliști. Sportivi care s-au 
evidențiat de-a lungul întrecerilor, în 
etapele de pînă acum, 600 de fete și 
băieți, frumoși, cu brațe tari, voioși 
și cu sclipiri agere in ochi. Ei sînt 
,’,ambăsadorii” celor 203.000 de partici- 
panți în prima faza a întrecerilor.

In ziarele dinainte 
1941, în revistele de 
acea perioadă nu se 
legătură cu sportul sătesc. Exploatată 
crunt, de altfel ca și ceilalți oameni 
ai muncii, țărănimea muncitoare era 
silită să trăiască în ignoranță, de
parte de cultură și sport. Marele 
„23 August 1914” a adus însă lumină 
peste tot în patria noastră. Sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, în 
toate regiunile, în orice colțișor al 
țării, inițiativa creatoare descătușată, 
contribuie la înflorirea patriei.

Tineretul setos de cultură, avînd 
posibilități de dezvoltare nemaiînlîl- 
nite, a îndrăgit și stadioanele, între
cerile sportive in aer liber.

— „Știți că înainte de 23 August — 
îmi spunea un colectivist in virstă, 
din Andrășești — fetele noastre a- 
proape că nu știau ce-i sportul. De 
altfel, de frica părinților nu le tre
cea prin minte să iasă pe un tăpșan 
în echipament sportiv? Stadioane Ia 
sate?! Nici vorbă! Sportul nostru era 
sapa și plugul de lemn”.

Ce. salt calitativ a făcut — în ce! 
18 âni — omul in munca și educația 
sa! Mî-am aruncat privirile peste 
marea de oameni — aproape 15.000 
de colectiviști, spectatori zi ncestei 
finale — de pc stadionul Dinamo.

Intrăm pe teren. Discutăm cu tineri 
sportivi, cu arbitri, cu organizatori. 
Cîteva date sînt edificatoare: in re
giune activează 918 asociații cu a- 
proape 200.000 de membri UCFS. La 
crosuri, duminici sportive și la alte 
competiții sportive de mase, în 1961 
au participat 540.000 de tineri mun
citori, colectiviști, elevi; 3034 de secții 
pe ramură de sport sînt în regiune, 
cu un număr de 12.000 sportivi legi
timați; 5000 de instructori obștești 
muncesc cu dragoste pentru sport, 
pentru înflorirea lui necontenită. Pe 
cele 1000 de baze sportive își dau 
mina în frumoase si atractive com
petiții de mase miile de oameni ai 
muncii din regiune. Numai în 19S1 au 
fost stabilite 67 de noi recorduri re
gionale. Viață nouă, sport nou. Cui să 
mulțumim pentru aceasta? Iată de 
ce în marea lozincă: „Slavă Par udu
lui Muncitoresc Romin"... purtată la 
deschiderea festivă a finalelor de 
către un grup de tineri, am văzut nu 
numai o lozincă., ci însăși recunoș
tința fierbinte a poporului nostru 
pentru cel care cu înțelepciune și 
mină sigură ne conduce către piscu
rile seînteietoare ale comunismului, 
recunoștință fără de margini adresată 
— și în acest fel — Partidului.

Am petrecut două zile minunate pe 
stadion, în mijlocul celor 600 de fina- 
liști, am asistat la două zile de în
treceri atractive și deseori foarte pal
pitante — un adevărat festival al 
sportului.

Iată-1, pe linia de sosire, după 
cursa ciclistă, pe Petre Răceanu din 
Călărași. Pozează fotografilor. Este 
un învingător glorios. După ce a 
mers „științific", mai toată cursa, în 

T. CH1OREJ

plasa lui Ilie Oprea (T. Măgurele) a 
sprintat sec și cind nimeni nu se aș
tepta i-a „suflat" lui Ilie titlul, cum 
se spune, de sub nas. Are dreptul 
deci să pozeze? Are.

Tot Ia ciclism, Deșliu Ana din Că
lărași a întrecut de o manieră entu
ziastă pe Marinela Salahoru. Asta e 
situația. Cine e mai bun cîștigă. „Ga
leriile” nu mai conteneau. Colectivi
știi din tribune s-au dovedit aprigi 
susținători. Și multe discuții hazlii 
puteai auzi atunci cînd un preferat 
sau altul pierdea, sau se situa pe o 
poziție nu prea bună în clasament. 
Au fost și rămășaguri pe sticle de 
suc și pe fructe.

Nu știm cum să ne împărțim tim
pul. La ce competiție să alergăm mai 
întîi. Este greu să te decizi cînd 
fiecare întrecere la fete sau băieți 
îți oferă minute plăcute de destin
dere și de voioșie. Iată-ne pe tere
nurile de volei. Băieții (cei din Giur
giu și Urzicenn își disputau întîie- 
tatea. De pe bănci, „galeria”, fetele 
din Giurgiu, încuraja frenetic echipa: 
„Hai Emile, fă bloc", „Hai Cornele, 
trage o bombă!" — auzeai de repetate 
ori strigătele unei tinere fete blonde, 
cu părul ca spicul de grîu. Și cînd 
urzicenii luaseră un substantial avan
taj în ochii codanei am văzut la
crimi. Nu mai vorbesc de colțul 
băsmăluței de mătase ros aproape 
complet de ciuda perspectivei unei 
înfrîngeri.

Nu știm cine a clștigat pînă la ur
mă. Âm plecat după alte aspecte la 
locurile de disputare a întrecerilor la 
haltere, apoi la handbal. Soarele dă
duse în amurg cînd finaliștii 
s-au aliniat pentru defilare, pentru 
festivitatea de încheiere a Sparta
chiadei. Timpul trecuse uimitor de 
repede. Festivalul sportiv de mase de 
pe Dinamo a fost de vină. Și cite 
elemente tinere, cu mari perspective, 
nu ne-au atras atenția... Mulți activiști 
sportivi „se pllng" că n-au cadre, 
că se găsesc cu greu sportivi talen- 
tați. Ei bine, cine n-a fost pe Dinamo 
nu va ști unde să găsească cadre. 
Pentru orice eventualitate noi „di
vulgăm*  secretul: Spartachiadele, 
competițiile sportive de mase, iată 
unul din izvoarele nesecate de cadre 
sportive! Cei care au organizat finala 
de simbătă șl duminică merită feli
citări, iar finaliștii un sincer bravo! 
Miine mulți din el vor figura pe lista 
marilor performeri ai țării.

Cea micuță și slăbuță a mai pri
vit o clipă jocul de handbal, apoi, 
a lovit-o discret, cu cotul, pe vecina 
sa :

— Mergem ? Hai o dată ! Parcă stau 
pe jar !!!

Vecina, o fată înaltă, cu două co
dițe blonde, a încercat s-o linișteas-

In regiunea București ciclismul cucerește în ultima vreme tot mai mulți tineri 
și tinere. Sportul cu pedale nu lipsește de la nici o competiție organizată de 
către asociațiile sportive din această regiune. La faza regională a Spartachiadei 
de vară a tineretului disputată pe stadionul Dinamo „cursa fetelor*  a fost 

urmărită cu deosebit interes.

DIN ANDRASESTI» »

— Ai puțină răbdare !

fata cea 
de mină, 
ale sta
in mare

— Poți avea oare cind 
noștri ?

Văzînd că n-are pace, 
înaltă o luă pe cea micuță 
coboriră treptele de beton 
diOnului și se îndreptară, 
grabă, spre terenul de volei. De la 
distanță auzeau zeci de voci scandînd :

— Haide .Titu, haide Titu !!!
Ultimii zeci de metri i-au făcut 

fugind. Terenul de volei era înconju
rat de cîteva 
două tinere 
cu greu loc, 
cercînd cîte 

sute de spectatori. Cele 
colectiviste și-au făcut 
mai rugindu-se, mai în- 
o „pătrundere14 printre

doi spectatori preocupați de desfășu
rarea meciului.

Primul set l-au cîștigat ceferistele 
in Titu, la o 

tot uși suficien tâ 
In echipa lor. o 
servea necruțător, 
pă punct pentru fetele din Titu. Din 
nou conduc...

Echipa colectivistelor din Andră
șești făcea eforturi vădite pentru a 
prelua serviciul. O fetiță blondă, Ana 
Sandu, a reușit acest lucru. Apoi, Ra
da Lupu dă un pas Frusinei Vărzoi 
care trimite mingea între trei adver
sare. Acestea ezită și balonul atinge 
terenul. Era 6—2 pentru fetele din 
Titu. Echipa gospodăriei agricole co- 

din Andrășești a 
mai bine și 
12—8. Cîteva 
serviciul a 

din Titu.

diferență mică, dar 
pentru o victorie, 
fată cu păr roșcat, 
Din nou punct du-

lective „Flacăra" 
jucat apoi din ce în ce 
a reușit 6ă conducă cu 
schimburi de mingi și 
ajuns din nou la fetele

Antrenoarea din Andrășești, Ver- 
nenția Ionescu, profesoară la școala 
de 7 ani, a cerut timp de odihnă. Fe
tele s-au strîns in jurul ei. Erau pu-

Frumoasa sărbătoare a sw 
sătesc la care am asistat pJ 
dionul Dinamo a scos în evida 
serie de autentice talente dil 
dul sutelor de concurenți, cal 
asaltat timp de două zile tj 
de campioni regionali ai S 
chiadei de vară a tineretului.

întrecerile de atletism au s 
evidență buna pregătire a sd 
lor din raionul Giurgiu, din] 
remareîndu-se săritorul Dan G 
aruncătorii Valeriu Stroie și 1 
Stănescu, sprintera Ioana Ene 
tigătoare la 100 și 400 m), 
fondistul Ilie Pană etc. Dar, 
atleți sau atlete din raioane 
giunii București au dovedit o 
remarcabile. Nu putem uita, d 
dă, performanta juniorului Io 
mănescu din Alexandria, cărei 
vins în cursa seniorilor la | 
și a cîștigat totodată 
lungime la categoria 
clare la 100 m și 400 m 
Dută din comuna Armă; 
nul Urziceni, dets^. lui 
I.emne (Titu) la j®^ura

sări*'  
sa v:d 

le

țin nervoase. Vor reuși să ciști 
tul 1 Un ultim sfat:

— Liniștite, așa cum sintețț | 
obicei!

— Așa — o completează Anal 
du — cum lucrăm noi in b] 
Calm și mai ales cu spor. TrJ 
Fetele au prins curaj. Faptul d 
are încredere cintărește muJ 

este întotdeauna printre primei 
degeaba este fruntașă în brig] 
III-a legumicolă a gospodăriei] 

Setul continuă. Jucînd din 
ce mai bine, colectivistele din 1 
șești au cîștigat setul II. Scd 
venise 1—1.

Urmează o ultimă conf rd 
Cine va învinge, va juca în 1 
Scorul alternează. Victoria zii 
ba ceferistelor din Titu, ba q 
vistelor din Andrășești. 1

și mai bine, 
să fii a patra

— Păcat că nu
1—2 ! a spus ia s 
Sandu.

— Nu-i nimic fetelor Le-a 
lat antrenoarea Vfrnenția I 
La viitoarea edițietr; Sparta 
ne vom pregăti 
că-i puțin lucru 
a regiunii ? I

Colectivistele 
fiecare și-a promis că 
lipsi de la nici un 
Atunci...

n-au răspund 
nu v| 

antren]

Materiale redactate de: V. 
D1NARU, V. 
BENKO, N. 
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finalelor

e ca și multe aspecte asemănă- 
are.
Foarte „gustate" au fost într'ece- 
le de ciclism, desfășurate pe pista 
: zgură a stadionului. La fete, de 
templu, lupta strînsă dintre cele 
)uă junioare care reprezentau 
.A.C. „Gh. Doja“ (Slobozia), Floa- 
a Simion și Salomeia Salaoru a 
ist răsplătită cu multe aplauze, 
ursele au fost deosebit de atrăgă- 
are și la băieți unde pe lingă cîș- 
jător, Constantin Nicolae, s-au e- 
dențiat și Dumitru Frumosu din 
lexandria, Gabriel Stancu (Giur- 
u) și tînărul colectivist Gheorghe 
atei, cîștigător al circuitului raio- 
11 Slobozia care a condus mai 
ne de 9 din cele 10 ture ale con- 
irsului _ dar nu s-a putut califica 

finală din lipsă de experiență... 
etică.
Cuvinte frumoase pot fi spuse și 
fspre cei care și-au măsurat forțele 

trîntă. Merită a fi subliniată com
utarea colectiviștilor Vasile Ghenu, 
Ifbn Achin|[>n și Marin Panduru. 
Turneel^BBlerbaliștilor, handbaliș- 
lor și omiștiior au stîrnit un inte
rs la fel de mare, multe dintre e- 
îipe manifestînd o formă bună și 
■pregătire serioasă. Cele mai clare 
ctorii au fost realizate de hand- 
iliste și handbaliști. In schimb, la 
’lei, atît la fete cit și la băieți, 
:lurile de campioni au fost cuce
le după o luptă mult mai strînsă 

capătul căreia a decis setavera- 
1. In fine, jocul nostru național, 
na, a constituit prin valoarea spec- 
colului oferit de către cele 4 echi- 
: de colectiviști unul dintre punc- 
le de atracție de pe programul fi- 
llelor.

u’arzide/e de oină disputate in cele două zile ale finalelor au prilejuit întreceri 
spectaculoase, viu aplaudate de spectatori. Dintre echipele participante o bună 
pnpresie a lăsat formația colectiviștilor de la Radu Negru, Iatâ-i înaintea 

începerii unui meci.
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s „Galeria"...
In peisajul stadionului sau al sălii 

de sport „galeria" are de acum con
turată o personalitate distinctă. Și 
nu de puține ori impărțindu-se in 
tabere — pe favoriți — galeria intră 
în dispute aprige. De altfel și repor
terii notează de multe ori la începu
tul cronicilor: „galeria, a dus echipa 
la victorie"...

In aceste zile, la „Dinamo", galeria 
a avut o substanță cu totul deosebită. 
Mii de colectiviști, din satele regiunii, 
au ținut să-și întovărășească și să-și 
susțină reprezentanții la' finale. De 
la Radu Negru, Coravu, Odobești, A- 
dincata sau Petrești, cu autobuze, au
tocamioane. sau cu trenul ei s-au în
dreptat simbătă și duminică spre Ca
pitală, spre stadionul Dinamo. 
întrecerile băieților și fetelor, 
pentru care au făcut această de
plasare, au fost entuziasmante și
i-au  mulțumit pe deplin. De altfel 
trebuie să spunem că ți băieții sau 
fetele care au concurat la „Dinamo" 
in aceste zile au fost mș'țumiți de 
galeria lor. Regretăm că n-am notat 
in carnetul nostru numele unui tinâr 
blond, care, duminică, aproape de ora 
primului, in ciuda arșiței soarelui, 
umbla de la un oficial la altul ru
gind să organizeze, „dacă se poate", 
o cursă de marș, deoarece este con
vins că ar putea să bată recordul re
gional al orei, la proba respectivă. 
La un moment dat, intorcindu-se 
spre noi, pentru a răspunde unui co
leg care-i atrăsese atenția că soarele 
ar putea să-l împiedice să obțină un 
rezultat valoros, tînărul ne-a spus :

— Intr-adevăr, e soare și e cald. 
Dar entuziasmul din tribune parcă-ți 
dă aripi in timpul cursei...

Rezultate... Rezultate... Rezultate
ATLETISM. Juniori; 800 m: llie 

Pană (raionul Giurgiu) 2:15.5; lun
gime: Constantin Cornănescu (Alexan
dria) 5.76 m: înălțime: Petre Cristescu 
(Roșiori) 1,50 m: greutate: Valeriu 

-Stroe (Giurgiu) 11,60: 100 m: Vasile 
Heidinger (Urziceni) 12.6. Junioare: 
100 ni: Ioana Ene (Giurgiu) 14,9; 400

5

Foarte disputate au fost concursurile 
atletice. In cadrul lor au fost înregis
trate o serie de rezultate valoroase. 
Atleta giurgiuveanâ Nina Crăcea s-a im
pus prin stilul ei corect și frumos la 

săritura t'i lungime.

m: Ioana Ene (Giurgiu) 1:09,9; lun
gime: Nina Crăcea (Giurgiu) 4,08; 
înălțime; Maria Geageac (Călărași) 
1,35; greutate: Rodica Stănescu (Giur
giu) 8,86. Seniori: 1500 m: Dumitru 
Sirbu (Giurgiu) 4.34; 100 m: Ion Co- 
mănescu (Alexandria) 12,1; lungime:

Scurt interviu cu un învingător
Se dă startul în cursa de 800 m plat 

juniori. La plecare „un maieu gal
ben" țîșnește din pluton și ia avans. 
Cunoscătorii clatină sceptic din cap: 
„E devreme !” Așa e. Curînd „maieul 
galben" pierde terenul ciștigat Și se 
afundă undeva in coada plutonului. 
In Clipele de acalmie de la „punctul 
critic", atletul care poartă nr. 206 se 
desprinde din pluton și vine sigur 
spre titlul de campion regional. Mai 
6int 30 de metri, 20, 10, 5 și... gata ! A 
ciștigat ! La citeva clipe de la opri
rea cronometrului ii luăm un scurt 
interviu :

— Cum a fost ?
— Greu ! Credeam că n-o să-l mai 

prind pe „galbenul" acela...
— Cum te numești ?
— Hie Pană Și reprezint raionul 

Giurgiu...
— Ci,ți ani ai ?
— 15 ani. Sint elev in clasa a IX-a 

a Școlii medii din orașul Giurgiu. De 

Dan Ciocan (Giurgiu) 5,79; înălțime: 
Gheorghe Lemne (Titu) 1,60: greutate: 
Cornel Aschenbrener (Giurgiu) 10,36. 
Senioare; 100 m: Maria Duță (Urzi- 
ceni) 14,5; 400 m: Maria Duță (Urzi- 
cenij 1:06.6; lungime: Alexandrina Za- 
haria (Călărași) 3,83; înălțime: Liana 
Enescu (Tr. Măgurele) 1,25; greutate: 
Mariana Ticu (Urziceni) 10,29. TRIN- 
TA. Categoria 55 kg: Vasile Ghenu 
(Giurgiu): 61 kg: Marin Panduru (Ol
tenița); 68 kg: G. Boga (Zimnicea); 
76 kg: Vișan Artimon (Călărași); 84 
kg: Florea Ivan (Alexandria): peste 
8-1 kg: Alexandru Lungu (Giurgiu). 
CICLISM. Băieți: Constantin Nicolae 
(Lehli"): fete: Floarea Simion (Slobo
zia) Clasamentele turneelor: OINĂ : 
1. Avintul Curcani, raion Oltenița 
(antr. maestrul sportului Marin Gru- 
ianu) 8 p; 2. Avîntul Bădulgasa (Tr. 
Măgurele) 7 p; 3. „Drum Nou" Radu 
Negru (Călărași) 6 p; 4. Viață Nouă 
Olteni (Videle) 3 p. VOLEI. Feminin: 
I. Școala medie Giurgiu (prof. Iulian 
Ghelmez) 6 p: 2. Unirea Tr. Măgurele 
6 p; 3. Știința Titu 6 p; 4. Flacăra 
Andrășești (Slobozia) 2 p; 5. Știința 
Drăgănești 0 p. Masculin: 1. Știința 
Giurgiu (prof. D. Manolescti) 4 p; 2. 
Sănătatea Urziceni 4 p; 3. Unirea Tr. 
Măgurele 2 p; 4. Știința Titu 2 p. 
HANDBAL: feminin: 1. Spicul Căză- 
nești (raion Slobozia) (instructor Ni
colae Prișcu) 6 p; 2. Victoria Oltenița 
4 p; 3. Știința Drăgănești 2 p; 4. E- 
nergia Tr. Măgurele 0 p. Masculin: 1. 
Unirea Tr. Măgurele (instructor M. Io- 
nescu) 6 p: 2. S. N. Oltenița 4 p; 3. 
Știința Călărași 2 p; i. Știința Dră
gănești 0 p.

altfel și cel de-al doilea clasat este 
tot un giurgiuvean și tot coleg cu 
mine, Virgil Cristea.

— Ce „performanță" ai obținut la 
școală ?

— La sfirșitul clasei a VIII-a, me
dia generală 7,99. Ar fi putut fi și 
mai bună.

— Ce părere ai despre întrecerile 
din această zi, de ambianța în care 
se desfășoară ?

— Extraordinară! Niciodată n-am 
concurat în fața unui public atît de 
numeros, atît de entuziast. Ai vrea 
să alergi cit mai bine, să scoți un 
timp cit mai bun pe care să-1 oferi 
în dar oamenilor de pe gradenele de 
beton. E cel mai frumos concurs atle
tic la care am participat vreodată.

— Dorințe pentru viitor ?
— Să obțin performanțe tot mai 

mari Și tot mai bune la... școală și 
Pe terenurile de sport.

— Succes!

DUMITRU PANDURU

Șapte băieți stau pe iarbă și 
urmăresc cu încordare desfășura
rea unui meci de oină. După „dre
suri'- se vede de la o poștă că 
sin- luptători trintași. Cind mă 
apropii, figura unuia dintre ei mi 
se pare cunoscută. Da ! îmi revine 
in minte scena festivității de pre
miere a primilor trei clasați la 
categoria 61 kg, la trîntă. „

Pe locul intîi Dumitru Panduru, 
asociația sportivă Avintul Curcani. 
Atunci am schimbat și citeva vor
be. Mi-a spus, printre altele, că 
cea mai mare pasiune a lui este 
grădinăritul, că are 22 de ani și 
că ar vrea să facă lupte clasice.

Și totuși l-am mai văzut unde
va ! Unde ? Cind ? Aaa ! El este 
tînărul din echipa de oină a ace
leiași asociații care în meciul sus
ținut cu o zi înainte a acumulat 
cel mai bun punctaj.

ION PIOUI

La 22 de ani, Ion Pigui pare 
încă un adolescent. Iți lasă aceas
tă impresie timiditatea ou care 
abordează discuțiile. Sau poate 
aerul acesta i-l dă chiar și numai 
tuleele care au inceput să-i um
brească obrazul tinăr.

Prietenii iuț din brigada I de 
cimp de la G.A.C. „Drum Nou“- 
comuna Radu Negru, raionul Că
lărași, îl stimează pentru pasiunea 
pe care o pune „in meserie", iar 
colegii din echipa de oină a colec
tivei îl admiră pentru dăruirea 
sa de pe terenul de sport.

Oinistul Ion Pigui visează in
signa de maestru al sportului... 
Un vis frumos, cu drum deschis 
spre împlinire.
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Ce așteptăm de la echipele noastre fruntașe?
este de plină actualitate, 
zile reîncepe — cu toată 

emo-

întrebarea 
Peste citeva 
frumusețea, spectaculozitatea și... 
țiile sale — campionatul republican de 
rugbi. înaintea noii „stagiuni* , ne amin- 
tim*cu  plăcere de partidele care au „ri
dicat*  tribunele în picioare, de acele 
multe momente de satisfacție deplină pe 
care ni le-au dăruit rugbiștii noștri frun
tași în prima parte a campionatului. 
Și, totuși, așteptăm mai mult de la pri
mele noastre formații. Pentru că se 
poate. Pentru că este necesar.

Așteptam, în primul rind... calitatea ! 
Oare numai echipele din „plutonul*  frun
taș (Dinamo, Grivița Roșie, Steaua, 
Știința Petroșeni) pot practica un joc 
modem, de ridicată valoare tehnică, 
eficace ? Cînd și cînd, Unirea, Metalul, 
Progresul ne-au arătat că mai există 
și alte echipe care pot spune un cu vi ut 

; important în realizarea acestui salt caii- 
talie. Așteptăm ca astfel de evoluții să 
nu fie tntîmplătoare d permanente, ca 
toate echipele noastre să renunțe la 
„ goanp după puncte*,  la jocul închis 
și să nu mai considere dinainte... pier
dut meciul atunci cînd adversarul are 
o „carte de vizită*  impresionantă. Este 
nevoie de cît mai multă dîrzenie, de o 

| întrecere continuă spre calitate. Aștep
tăm ca echipele de „mijloc*  sâ au se 
mulțumească că au scăpat de retrogra
dare, ci sâ lupte pină la ultima etapă 
pentru un loc mai bun. pentru a atin
ge e valoare cît mai ridicată. Va fi in 
aceasta și o manifestare a respectului 
pentru spectatorii — tot mai numeroși
— care urmăresc cu atît interes desfă
șurarea campionatului republican.

La reluarea campionatului așteptăm ca 
echipele noastre sâ... debuteze jârâ 
eliminări de jucători, așa cum s-a intim- 
plat la începutul competiției. Sperăm că 

j perioada „vacanței*  a fost folosită și 
în această direcție și că, în viitoarele 
întreceri, stâpînirea de sine, calmul, 
concentrarea colectivă pentru depășirea 
momentelor mai grele, vor lua locul 
'„nervilor*  și al atitudinilor nesportive.

1 în prima parte a campionatului, unele 
echipe cu mari posibilități au manifes
tat un accentuat declin de formă prac- 
ticînd jocuri cu mult sub nivelul obiș
nuit. Ne gîndim îndeosebi la CSMS 
Iași — care n-a reușit să cîștige decit 
un singur joc — și la Știința București
— echipă de la care așteptam mai mult. 
De altfel, cele două echipe, formația 
Metalul și cea a studenților timișoreni, 
eor acea în retur o mare problemă de 
rezolvat : păstrarea locului în primul

, campionat. Așteptăm ca întrecerea aces- 
t tor echipe să cunoască o notă de deplină 
, sportivitate, să fie ci ști gata intr-adevăr 
* de cea mai bitnă formație.

Cu justificat interes este urmărită și 
întrecerea pentru titlul de campioană 
a țării. Deocamdată, Dinamo deține un 
adevărat ,^record*  : este singura echipă

neînvinsă. întrecerea este însă deschisă 
fi o dorim cit mai frumoasă, cît mai 
dinamică. O întrecere din care rugbiul 
nostru poate să cîștige mult.

■ Așteptăm, așadar, de la echipele 
noastre să arate că au știut să foloseas
că pauza competițională pentru a îmbu
nătăți simțitor calitatea jocului, pentru 
o pregătire superioară a jucătorilor.

Să nu uităm că din rindul acestor 
echipe va fi alcătuită reprezentativa țării 
care va intitiu in toamnă la București 
naționala Franței într-o partidă in care 
rugbiul rominesc trebuie să confirme 
valoarea sa internațională, prestigiul 
cucerit în ultima vreme.

cu mari perspective (Chiriță, Cădăleanu, 
Buzilă) care, alături de jucători cu ex
periență (Căliman, Baba, Cordoș, Crișan 
etc.) alcătuiesc un „XF“ mai bine pre
gătit ca în prima parte a campionatului.

PETRE NAGY, coresp.

• Peste ci leva zile vor reîncepe și în
trecerile juniorilor bucureșteni care au 
prilejuit pină acum partide interesante, 
de bun nivel tehnic. In prezent, situa
ția primelor formații în cele 
este următoarea:

1X2X1X21
O scurtă trecere în. revistă a celor 

12 meciuri cuprinse în program in
teresează pe oricine atunci cînd ia 
contact cu concursul din săptămîna 
respectivă, urmînd bineînțeles să se 
documenteze, în continuare, .în mă
sura în care crede de cuviință.

. . i așa ceva,
meci din programul 

și să ne oprim
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„SPORT»
• DE ZIUA MARII SĂRBĂTORI.
• SUCCES_ ATLEȚILOR ROMtNI

I

ATLETILOR
LA BELGRAD.
„ȘOIMUL" ȘI „VULTURUL*  — 
fotoreportaj cu pregătirea spor
tiva a cosmonauților Andrian Ni
kolaev și Pavel Popoviei. 
FOTOCRONICA IEȘEAN Ă : Echi
pa de tottMU C.S.MJj. • Interviu 
cu inginerul Mircea David fostul 
portar internațional.
Marele podium 1962.
Pentru albumul dumneavoastri: 
Amintiri de la Festival — Intil- 
nirea lolandei Balaș cu Valeri 
Brumei.
Magazin.• ___

Cereți la toate Centrele de Difu
zare a Presei Nr. îs al revistei 
SPORT.

De la I. E. B. S
LOCAȚIUNE DE BILETE

• Biletele pentru meciul inter
național de baschet feminin Bucu
rești—Kiev ce se desfășoară marți, 
4 septembrie, ora 19, in sala Flo- 
reasca se găsesc de vinzare la 
casele sălii.

• Biletele pentru cuplajul inter
național de fotbal Dinamo Bucu
rești— Omonia (Cipru) și Petrolul 
—Novisad (R.P.F. Iugoslavia) din 
ziua de miercuri, 5 septembrie, de 
pe Stadionul Republicii s-au pus 
in vinzare la casele obișnuite.

SPORTUL POPULAR
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• Echipa studenților clujeni Iți con- 
limiă pregătirile cu toată intensitatea. 
Antrenamentele sint conduse de A. Palo- 
șanu. In echipă au fost introduși juniori
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li inițiativă lăudabilă:

„Cupa de toamnă44 la înot
malul lacului Băneasa, la fru-Pe 

moașa bază sportivă-ștrand, a asocia
ției Combinatului Poligrafic „Casa Scîn- 
teii“ s-au adunat duminică dimineață 
peste 40 de tineri și tinere aparțirtînd 
asociațiilor P.T.T., Sănătatea, Spicul, 
C P.B. etc.

Cel mai numeros grup l-a prezentat 
asociația sportivă Sănătatea, care a 
ciștigat „Cupa de toamnă”, oferită de 
organizatori.

JUNIOARE, CAT. 12—14 ANI: 1. 
Ana Timus (Sănătatea), JUNIOARE 
CAT. 14—16 ANI: I Constanta lonescu 
(Sănătatea). JUNIORI CAT. 14—16 
ANI : 1. Mihai Bobritchi (Sănătatea). 
JUNIORI CAT. 16—18 ANI: 1. Radu 
Deneș (Sănătatea). SENIOARE: 1. 
Cristina Tomeșanu (Sănătatea). SE
NIOR! : 1. Constantin Rostoceanu
(P.T.T.). Pe echipe primul loc a fosl 
ocupat de asociația Sănătatea, urmată 
de C.P.B. și PiT.T. (N. TOKACEK- 
coresp).

ȘTIRI Dl\ POLO PE AP A

calificare. Voința Oradea a întrecut la 
scor (24—2) Petrolul Cîmpuia, iar 
Voința Tg. Mureș a pierdut „acasă" 
in fața Voinței Cluj, cu 7—1.

• Cele trei jocuri restanțe din turul 
campionatului republican au fost pro 
gramate astfel: 8 septembrie: Știința 
București — Știința Cluj; 9 septem 
brie: Dinamo București — Știința Cluj; 
10 septembrie: Steaua — Știința Cluj.

• După cum am mai anunțat, astăzi
începe Ia Arad turneul final al celor 
mai bune echipe de juniori. La titlul 
de campioană aspiră următoarele e- 
chipe: Rapid București. Progresul
București. Steaua București. Știința 
Cluj. Voința Oradea, Industria Linei 
Timișoara.

• Duminică s-a desfășurat o nouă 
etapă (incompletă) in campkxiatj. de

Fiindcă ne-am propus 
să luăm fiecare 
concursului nr. 
o clipă asupra

1. — Dinamo

36 
lui:
București — Galata- 

saray (C.C.E.). Dinamoviștii s-au mai 
întîlnit cu Galatasaray la una din
tre edițiile precedente și au reușit 
să o elimine, calificîndu-se în turul 
următor. Cunoscînd jocul adversari
lor și avînd avantajul terenului, 
Dinamo București este favorită,

2. — C.S.M. Sibiu — Omonia
(Cipru). Dacă ar fi să-i judecăm 
după meciul de la Galați, am in
dica favorită sigură pe C.S.M. Sibiu. 
Ținînd cont însă de faptul că orice 
echip-ă străină, pină se acomodează, 
scoate rezultate slabe, 
clus ca Omonia să

n-ar fi ex- 
opună de 

data aceasta c dîrză rezistență la 
Sibiu, astfel că alături de pronosticul 
I se poate adăuga și un X.

3. — Viitorul — Știința Cluj. 
Un meci greu pentru echipa nou în
ființată. Viitorul se poate considera 
datoare publicului bucureștean după 
meciul cu Progresul București, ast
fel că va încerca, mai mult ca si
gur, să se reabiliteze printr-un joc 
la nivelul posibilităților demonstrate 
pînă acum. Se poate indica pro
nostic 1 — X.

4 — Rapid — Știința Timișoara. 
Fără îndoială prima șansă o au fe
roviarii bucureșteni. Foarte mulți

Fază din meciul Știința București Știința Cluj disputat in campionatul
trecut. Portarul bucureștenilor aproape scufundat nu poate opri înscrierea 

unui gol.

...Și totuși s-a făcut prea puțin!
Jn următorii ani, pe lingă dezvoltarea continuă a ramu

rilor sportive fruntașe, va trebui să se lichideze rămînerea în 
urmă a atletismului, gimnasticii masculine, fotbalului, 
baschetului—".

(DIN HOTÂRiREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ A

nafafiei,

participanți spun însă : „unde văd 
echipă studențească pun 1, X, 2“ I 
intr-adevăr, echipele studențești sint 
cele care furnizează, cel' mai 
surprizele. Mergînd pe această 
se poate 
meci.

5. 
mult 
iești 
nul. N-ar fi exclus, dar pronosticul 
bazat pe toate calculele nu poate 
fi altul decît 1.

Farul — Minerul. Pronos-

adăuga, și un 2 la

des, 
idee, 
acest

ca 
cu

Petrolul — Crișana. 
sigur, Crișana vine la 
ideea să, obțină un

Mai 
Pio
ni eci

fi altul
6. — 

tic 1.
7. —

Cimpina. Aletalurgiștii vor cu 
dinadinsul să intre din nou în A. 
Iată un motiv să încerce victoria 
și la acest meci la care are avan
tajul terenului. Poiana este însă o 
echipă nu prea ușor de întrecut.
X alături de 1 (ca pronostic de 
bază)

8. 
lăți, 
șani

9. 
Tg. 
bine 
mai

10. — C.F.R. Arad — Arteșul 
Turda. Arieșui are unele goluri in 
echipă, goluri care se vor face .sim
țite citeva etape. Deocamdatăj^f i-î 
acordăm prea mari șanse. maO^s 
în deplasare. Considerăm că C.F7R. 
are posibilitatea să obțină victoria.

11. —
Mediaș, 
priu. ale 
număra 
stic 1.

12. —
București. Fără discuție 
greu să cîștigi la Făgăraș I Un meci 
nul se mai poate, mai ales cînd 
este vorba de Metalul București. 
Pronostic

Metalul Tîrgoviște — Poiana
Metalurgiștii vor cu tot

Un

nu strică.
— Rapid Focșani — C.S.O. 
Gălățenii pot pleca de la Foc- 
cu un punct. Pronostic 1, X.
— Recolta Cărei — Mureșul 
Mureș. Recolta joacă foarte 
acasă. Totuși pronosticul cel 

indicat este 1, X.
— C.F.R. Arad

Ga

C.S.M. Reșița — C.S.IW. 
înfrîngerile, pe teren pro- 
echipei din Reșița, se pot 

pe degete I Așadar prono-

Chimia Făgăraș — Metalul
. .................... că este

1, X.
PRONOEXPRES

Premiile
35 din 29

concursului Pronoexpres nr. 
august 1962.

Categoria I: 1 premiu în valoare de 
50.000 lei, Categoria a Il-a 11 premii a 
cite 5.444 Iei. Categoria a IlI-a 55 premii 
a cite 1.172 lei, Categoria a IV-a ÎO8 pre
mii a câte 269 lei, Categoria a " 
premii a cite 81 lei. Categoria a 
premii a cite 27 lei.

Fond de premii : 460.706 lei.
Premiul de categoria I a fost 

de Chira Valeria din Ploiești.
Nu uitați :
Numai astâzi mai puteți juca la con

cursul Pronoexpres de miine. Totodată 
nu uitați ci dacă veți cumpăra buletine 
abonament Pronoexpres pe luna septem
brie. puteți participa și la tragerea de 
miine.

Jucați cu toții la concursul Pronoex
pres de miine, miercuri 5 sepâj^mbrie!

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

V- a 1014
VI- a 4427

obținut

cesta este fără îndoială un lucru 
bun. Ca și preocuparea pentru mai 
buna organizare a campionatelor ra
ionale, pentru organizarea de între
ceri atletice în tabere de odihnă etc. 
S-au prevăzut, de asemenea. măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea pri
melor 10 performanțe pe plan regio
nal. Rămine doar ca aceste măsuri să

Ne-am oprit însă mai mult asupra 
măsurilor a căror aplicare in viață 
întîrzie. Lipsuri serioase au continuat 
să existe — in pofida angajamentelor 
luate — în organizarea fazei raio
nale a campionatului republican (or
ganizată numai in... 5 centre !)î Sint 
necesare măsuri energice pentru în
viorarea atletismului in asociațiile 
sportive rtiari. Să amintim doar că la 
Strungul Arad, Dermatina, Industria 
Linți Timișoara, ASM Lugoj 
Vuftiirli Reșița nu s-a făcut
nimic pentru lichidarea vechilor stări 
de lucruri, a lipsei de preocupare 
pentru dezvoltarea atletismului. A- 
ceasta explică, desigur, și slabul ni-

nai. Rămine doar ca
prindă viață cît măi grabnic...UCFS)

direcțiape marginea activității desfășurate in 
urmă a unor ramuri sportive nu privesc intim- 

plător regiunea Banat Aceasta pentru că. in afara condițiilor existen
te, in această parte a țării sportul are o puternică tradiție; ani de-a rindul, 
din Timișoara și celelalte orașe a'e regiunii Banat s-au ridicat numeroase 
cadre, sportivi de frunte și campioni ai țării. In ultimii afli s-a constatat 
insă o serioasă răminere in urmă, rezultatele înregistrate la atletism, bas
chet. natație, gimnastică, fotbal etc. fiind cu mult sub nivelul cerințelor 
actuale.

Conferința pe țară a UCFS a constituit și pentru activiștii sportivi din VeT lă care s-a desfășurat, iri multe 
această regiune un îndemn puternic la o muncă susținută pentru lichidarea locuri, etapa pe asociație a carnpio- 
acestor rămineri in urmă, pentru ridicarea atletismului, baschetului, natației 
și a altor sporturi la nivelul ramurilor sportive fruntașe. In această direcție 
au fost luate o serie de măsuri ale căror rezultate sint îmbucurătoare. Dar, 
s-a făcut oare tot ce trebuia pentru ca acest salt calitativ să ,ș^ producă cit 
mai devreme, pentru ca deficiențele 
ziere ?

Cele citeva însemnări 
lichidării răm>ner>'i in

EXISTA PREOCUPARE. 
ÎNCEPUTURILE

MUNCA... FĂRĂ REZULTATE I

observate să fie lichidate fără intir-

sau 
încă

Am outea să a- 
mintim, desigur, și 
în domeniul bas
chetului unele ac
țiuni întreprinse in 
ultima vreme, ac
țiuni care s-au 
bucurat de succese 
frumoase. Credem

însă că este mai util să vorbim des
pre lipsurile care frînează 
voltarea acestui sport cu 
tradiție in regiunea, Banat, 
cește dar fără rezultate, 
tov. EUGEN BUblȘ AN, 
dinte cu probleme tehnice
liului regional t.'CJ'S Bănat. Comisia 
regională activează, se țin ședințe, 
sint analizate cauzele răminerii in 
urmă. Cu toate acestea rezultatele 
nu se văd. Măsurile luate nu sint in-

încă dez- 
fru moașă 

„Se mun- 
ne spune 
vicepreșe- 
aî consi-

DAR
SIMT MODESTE

Că s-a schimbat 
„ceva" este evi
dent. Multă vreme 
inactivă. comisia 
regională de atle
tism a început să 
muncească mai bi. 
ne, să manifeste 
mai multă preocu

pare și, în locul... văicărelilor, sâ 
caute să folosească numeroasele po
sibilități locale pentru dezvoltarea a- 
tletismului. O atenție deosebită — 
in sfîrșit I — a fost acordată copiilor. 
Concursul regional rezervat celor mai 
tineri atleji a făcut ca acest sport

să cunoască 
tatea școlilor 
au fost obținute rezultate bune la 
Arad, Caransebeș, Făget, Orșova, Ti
mișoara, Deta. Dar, nici acum atle
tismul nu stă în atenția activiștilor 
sportivi din Bozovici, Atoldova Nouă 
și, în special, din Oravița unde exis
tă mari posibilități de angrenare a 
tineretului in practicarea atletismului. 
Pentru școlari a fost, de asemenea, or
ganizată — cu mai multă grijă ca 
in ceilalți ani — cea de a IV-a ediție 
a „Cupei Banatului" care va cunoaște 
o largă participare. In general, se 
poate constata o creștere a numărului 
de competiții, de secții constituite 
și afiliate, de baze simple pentru a- 
tletism ele.

o înviorare în majori- 
din regiune. îndeosebi

natului republican. 'Absența elemen
tului feminin din întrecerile atletice 
continuă cu' aceeași supărătoare per
severență; Oare faptul că la asocia
ția‘'Sportivă ITL Lugoj, unde mun
cesc peste 2.000 de femei, nu există 
preocupare pentru organizarea activi
tății atletice, nu vorbește de la sine 
despre marile posibilități care încă 
nu sint folosite de activiștii sportivi 
din diferite orașe ale regiunii Banat ? deplinite, asociațiile sportive nu sint

Că rezultatele obținute pină acum 
sint modeste o dovedește și faptul 
că, de curînd, comisia regională și 
cele raionale au luat hotărîrea să 
treacă la o acțiune mai viguroasă 
pentru lichidarea rămmer.’i în urmă 
a atletismului în regiunea Banat. 
Acum, se muncește la înființarea cit 
mai multor secții de atletism punîn- 
du-se accent pe școli și (după o 
lungă perioadă de neglijare)' pe aso
ciațiile sătești. A început analiza 
principalelor secții de atletism și a-

stimulate spre Înființarea secțiilor de 
baschet, activitatea competițională in
ternă este săracă". Firește că o ase
menea situație este cu totul nemulțu
mitoare. Mai ales, dacă ținem seama 
de nivelul încă necorespunzător de 
pregătire al echipei Știința, de faptul 
că nu s-a organizat un campionat 
regional iar la întrecerile de juniori 
s-au prezentat echipe din numai... 
două centre (Timișoara și Arad). In 
raioane cum sint Timișoara, Arad, 
De ta, Caransebeș și Reșița nu exiști



► ȘTIRI DESPRE SI
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• Juriul de apel al campionatelor 
europene va fi alcătuit din : D. T. 
Pain (Anglia) înlocuitor J. Crumps 
(Anglia), A. Paulen (Olanda) sau 
M. Danz (R.F.G.), J. Lindhal (Sue
dia) sau G. Guabello (Italia), J. 
Seurin (Franța) sau P. Tonelli 
(Franța), L. Homenkov (U.R.S.S.) 
sau E. Bosac (R.S. Cehoslovacă).

• Muzicianul iugoslav Kresimir 
Baranovici a compus un cîntec în
chinat celei de a Vil-a ediții a „eu
ropenelor". Acest cîntec va fi exe
cutat la deschiderea și închiderea 
concursurilor iar primele sale

1 suri vor fi cîntate, de fanfară, 
fiecare festivitate de premiere a 
vingătorilor.

• Programul întrecerilor de
Belgrad cuprinde următoarele pro
be, repartizate astfel : MIERCURI 
12 SEPTEMBRIE: după amiază: 
festivi^0:a de deschidere; bărbați : 
lOOjfrțs și sf), 400 m (s), 10.000 
m ir), 20 km marș (F), 400 mg 
(s), calificări la triplu (15,50 m) 
și la disc (53,00 m); femei: 100 m 
(s), 400 m (s), calificări la greu
tate (15,00 m) și finală; JOI 13 
SEPTEMBRIE: dimineața: barbați : 
decatlon (100 m, lungime, greutate), 
calificări la lungime (7,50 m);
femei: pentatlon (80 mg, greutate); 
calificări la înălțime (1,67 m) și 
suliță (50,00 m); după amiază:
bărbați: 100 m (F), 400 m (sf), 800 
m ; *.  _ ' \
400 mg (sf), triplu (F), disc (F), 
decatlon 
cări la prăjină (4,40 m); femei: 100 
m (sf și F), 400 m (sf), pentatlon 
(înălțime); VINERI 14 SEPTEMBRIE: 
dimineața: bărbați: decatlon (110 
mg, disc, prăjină), calificări la greu
tate (17,00 m) și la suliță (75,00 
m); femei: pentatlon (lungime, 
m), calificări la lungime (6,00 
după amiaza: bărbați: 200 m 
400 m (F), 800 m (sf), 1.500 m 
50 km marș (F), 4x100 m (s), 
mg (F), 3.000 m obst. (s), lungime 
(F), greutate (F), decatlon (suliță. 
1.500 m), femei : 200 m (sf), 400 
m (F), 80 mg (s). înălțime (F), 
suliță (F); S1MBAȚA 15 SEPTEM

bărbați: calificări 
m) și la ciocan 

după amiază: bărbați : 
m (sf), 800 m (F), 5.000 m (F), 

4x400 m (s), 110 mg (sf), prăjină 
(F), suliță (F); femei: 200 m (F). 
800 m (s), 4x100 m (s), 80 mg (sf), 
lungime (F), calificări la disc (48,00 
m) și finala; DUMINICA 16 SEP-

ma
la 

în-

la

(s), 5.000 m (s), 110 mg (s),

L

(înălțime, 400 m), califi-

200 
m); 
(s), 
(S),
400

suficientă preocupare pentru lichida
rea rămînerii în urmă a baschetului 
și nu s-a schimbat aproape nimic din 
ceea ce era în urmă cu un an sau 
doi. In ceea ce privește orașul Timi
șoara — puternic centru universitar 
— aici există, de asemenea, mari 
sibilități pentru ca baschetul să 
noască o înfloritoare dezvoltare, 
condiția ca activiștii sportivi și 
drele tehnice să muncească cu
multă pasiune și sg se bucure de un 
larg sprijin din partea organelor 
UCFS.

NU NUMAI ACȚIUNI 
ORGANIZATORICE I

TEMBRIE : după amiază: bărbați: 
200 m (F), maraton (F), 110 mg 
(F), 3.000 m obst. (F), 4x400 m 
(F), înălțime (F), ciocan (F); femei: 
800 m (F), 80 mg (F), 4x100 m (F); 
festivitatea de închidere. Literele din 
paranteze reprezintă: s — serii; sf 
— semifinale și F — finala. Cifrele 
din paranteze sînt performanțele mi-' 
nime care trebuie obținute la califi
cări pentru admiterea în concursul 
propriu-zis.

• In general, se contează pe par
ticiparea a cite 12 atleți în concursu
rile propriu-zise la probele de sărituri 
și aruncări. In cazul în care, la 
calificări, vor fi mai mulți de 12 
atleți care vor realiza baremul fixat, 
toți aceștia vor fi, bineînțeles, ad
miși în concurs. In eventualitatea 
că vor fi însă mai puțini acei spor
tivi care să obțină performanțele 
minime cerute, atunci numărul lor 
va fi completat la 12, luîndu-se în 
ordine atleții cu rezultatele cele mai 
bune.

Despre întrecerile de la

FINALELE
Ploiești

cea mai... aplaudată, 
locuri, Știința București

Prezent în lupta pentru intîietate în 
majoritatea probelor, Oscar Recer a 
realizat o nouă victorie și în ultima 
probă a întrecerilor de la Ploiești, 
„mijlocia11 — probă în care nici unul 
din cei 11 concurenți înscriși n-a reu
șit să termine parcursul fără penali
zare. Dar, Recer a avut cele mai pu
ține... Clasament : 1. RECER (Dinamo) 
cu Agata 4 p ; 2. Călugărițoiu (Steaua) 
cu Recova 4'/4 p ; 3. Cezar Popescu 
(Steaua) cu Sebeș 8 p.

Pe celelalte 
și Dinamo.

putea 
răs- 

cronometnele ne-au 
multe vești bune, 

.parcursuri" — 
am

Pregătiri... Pregătiri...
• Atleții polonezi și-au continuat 

pregătirile în vederea „europenelor" 
de la Belgrad evoluînd in cadrul unui 
concurs de verificare desfășurat la 
Todz. Cu acest prilej Tereza Ciepla 
a egalat recordul mondial in proba 
de 80 m garduri realizind 10,5 sec. In 
proba de 100 m plat bărbați, Foik 
a fost cronometrat cu timpul de 10.1 
iar Juzkowiak clasat pe locul doi cu 
10,2.

• Meciul atletic Finlanda—Franța a
fost ciștigat de sportivii francezi care 
au totalizat 108 puncte față de 104 j 
realizate de gazde. Deosebit de spec
taculoasă a fost proba de 1 500 m 
plat cîștigată de francezul Jazy cu 
3:42,2 înaintea lui Salonen — 3:43.1. 
Maquet (Franța) a obținut victoria in 
proba de aruncarea suliței cu 78,52. m. 
Alte rezultate ; 100 m ; Piquemal
(Franța) 10,6 ; 400 m : Rintamaki (Fin
landa) 47.6 ; 10 000 m : Bogey (Franța) 
29.59.4 disc : Lindros (Finlanda) 55.21 
m ; prăjină ; Nikula (Finlanda) 4.55 m.

• Tradiționala cursă de marș Pra- 
ga—Podebrad a fost ciștigată la ac
tuala ediție de cehoslovacul 
care a parcurs 50 km in 4 h 
După două minute au sosit ; 
concurenți cehoslovaci 
Dolezal, apoi suedezul 
lianul Rossa.

Trei zile, din „turnul 
juriului11, arbitrii au... 
cintărit pregătirea nume
roșilor candidați la fina
lele campionatului repu
blican. Si, am 
spune că in acest 
timp 
adus
Cit despre 
excelent alcătuite 
notat că în majoritatea 
probelor ..oxerele" sau 
„porțile" au rămas... in- 

ktacte de la primul și 
fpină la ultimul •'concu- 
, rent. Poate doar „mijlo
cia" a dat mai mult de 
furcă organizatorilor ți 

! arbitrilor de pistă, cu... 
barele doborite! Fără

I Pinciu, Langa, Costea și 
! Vlad (calificări direct in 
i finală), etapa a Il-a a 
j campionatului republican 
’ de călărie nu a- fost, 
I așa cum se așteptau unii
I spectatori, mai puțin interesantă ci 
' dimpotrivă, întrecerile au devenit mult 
î mai echilibrate, prilejuind o pasionan- 
! tă ruptă sportivă și multe surprize.

Lista învingătorilor a deschis-o și 
a... închis-o dinamovistul OSCAR RE
CER. După un baraj terminat fără 
greșeală de șapte călăreți, Oscar Recer 
(cu Melchior) a realizat un timp supe
rior : 25,6 sec, ocupind primul ioc in 

I proba de obstacole categoria semiușoa- 
i ră. In urma sa : 2. Emil Olteana (Stea- 
j-ua) cir Segnorita 0 p, timp 26.8 sec. 3. 
Petre Stana (Dinamoj cu Păpușica 0 p. 
timp 28.2 sec.

Frumoasa comportare a tinerilor că
lăreți de la CSO Craiova - hoiârîți 
să arate la Ploiești că s-au pregătit te
meinic pentru aceste întreceri — a... 
anunțat-o juniorul Aurel Mazilu (cu 
Cavat) care a rezolvat in favoarea sa 
„barajul". Rezultate: 1. AUREL MA
ZILU (CSO Craiova) 7 p. 1:01,8 ; 2. 
Iolanda Lazăr (Steaua) 8 p, 37,0 sec : 
3. Clara Donti (Lugoj) 8 p., 50,6 sec.

Cu un plus de calm, de stăpinire de 
sine, de orientare tactică și cu... trei 
zecimi de secundă mai bun, talentatul 
călăreț EMIL OLTEANU (Steaua) a. 
făcut, cu Segnorita, un „parcurs" exce
lent, la sfirșitul căruia a obținut vic
toria in proba de categorie ușoară, 
urmat de Gh. Călugărițoiu și Carol 
Gogheș.

Alte rezultate. Juniori pină la 16 
ani: 1. M. SILEA (Știința Buc.) cu 
Sapa. 0 p.. 52,6 ; 2. Gh. Pechiu (Petro
lul Ploiești) cu Piper, 0 p., 52,8; 3. 
Gh. Grădinara (Petrolul Ploiești) cu 
Ștrengar, 3 p., 1:15.6. Ștafetă

campionatului) : 1. DI-

Steaua (D. Hering 
Bone cu Amara)

Iolanda Lazăr — 
probei de fete —

Manuela Bogza trecind cu ușurință peste obstacol.
NAMO (Recer cu Melchior și Longo 
cu Peștera) 1:47,1 ; 2. Muncitorul Sibiu 
(Caro! Gogheș cu Luminiș și P. Roșea 
cu Sorinei) 1:55,0 ; 3. 
cu Gind și Ioniță 
2.-MUL

Manuela Bogza și 
două din favoritele
n-au reușit să intre in „plutonul11 frun
taș iar, în final, Liliana Nițulescu a 
trebuit să se mulțumească cu locul se
cund. Victoria, pe cit de spectaculoasă 
pe atit de meritată, a cucerit-o tînăra 
elevă din Craiova, EMILIA PODARIU 
(cu Ropot) 0 p., 33,7 sec. Pe locul 3 
Clara Donti (Mondial-Lugoj) cu Pobe- 
da, 0 p„ 47,2 sec.

Cu întreceri echilibrate, cu o evolu
ție interesantă a punctajului de la pri
ma și pînă la ultima formație, proba 
pe echipe (de 4 călăreți), poate căpăta 
atributul celei mai frumoase întreceri 
din cadrul programului de călărie găz
duit timp de trei zile de hipodromul 
din Ploiești. Poate tocmai de aceea, 
victoria echipei STEAUA (Emil Oltea- 
nu cu Simplon. Cezar Popescu cu Se
beș, Călugărițoiu cu Stejar) a fost și

Ce a arătat această nouă evoluție a 
călăreților noștri fruntași ? In primul 
rînd, o participare mai numeroasă. 
Loturile au venit mult mai bine pre
gătite (se poate aprecia acest progres 
la echipele din București, Craiova, Si
biu, Ploiești și lași). Valoarea concu- 
renților a fost, desigur, ilustrată și 
de faptul că aproape toate probele s-au 
încheiat după „baraje11, că la unele pro- , 
be (ușoară, proba de fete, mijlocie 
etc.) învingătorii au fost despăr.rițl . 
doar de cîteva zecimi de secundă sau , 
de o „bară11 de ceilalți concurenți. . ■. 
Este, firește, semnificativ si faptul că.. , 
la aceste întreceri nu a existat acea 
superioritate totală a unui club sau 
altul, toate probele fiind echilibrate. ,... 
Ceea ce anunță un și mai hotărit „a- 
salt“ al tinerilor călăreți la finala . 
campionatului care va avea loc, înce- 
pind de la 26 septembrie, la București.

Buna pregătire a călăreților pârtie'- 
panți la cea de a doua etapă a cam
pionatului arată că s-au fă-'-ut na«i în
semnați pe linia unei pregătiri su
perioare a „schimbului de miine11 al 
echitației noastre, că în 6ecțiile de că
lărie se muncește cu mai multă pasiu
ne și că nu se urmărește — cum se 
întimpla pînă nu demult — doar obți
nerea citorva puncte care să situeze 
asociația sau clubul sportiv pe un loc 
fruntaș.

Cîteva cuvinte și despre organizatori, . 
Aceiași pasionați ai sportului călare, 
ploieștenij au știut să rezolve prompt 
-- ca și corpul tehnic — toate proble- .• 
mele legate de buna desfășurare a în- . 
trecerilor.

A început campionatul republican
individual pentru seniori

sportivilor clasificați este încă nesa
tisfăcător, cu mult
Ș' cerințele actuale.

LA PRIMII PAȘI.

Comisia regio
nală de natație — 
organizată destul 
de tirziu — a „de
butat “ promițător. 
La Reșița, Arad. 
Timișoara și Lugoj 
au funcționat, cu 
rezultate deosebit 
de inițiere pentru

sub posibilitățile
DE MIINE. I 

fotbal 
spune

Despre 
s ar putea 
desigur multe lu
cruri. Am notat 
doar cîteva. 
primul 
toasa 
care a 
să dea

dupâ-amiazâ au început pe șase

Și activitatea 
secțiilor de gim
nastică din regiu
nea Banat s-a în
viorat oarecum in 
ultimul an. A fost 
considerabil mărit 
volumul competi- 
ționa), sînt aplica

te cu succes măsurile luate cu privire 
Ia analiza principalelor secții de 
gimnastică, în unele asociații s-a în
registrat un evident progres în pre
gătirea gimnaștilor și gimnastelor: 
clubul sportiv școlar Banatul, Insti
tutul Politehnic Timișoara, asociațiile 
sportive din Lugoj, Arad și Reșița. 
Se constată și o îndrumare mai efi
cientă, un sprijin direct în organiza
rea secțiilor și a activității lor. Dar, 
este nevoie 
zatorice — 
binate cu o 
maner.tă în
tățirea procesului de instruire 
încă lasă de dorit în majoritatea sec
țiilor. De aceea performanțele se lasă 
încă așteptate, de aceea numărul

ca aceste acțiuni organi- 
foarte utile — să fie îm- 
muncă de îndrumare per- 
ceea ce privește îmbună- 

care

de bune, centrele 
copii. Cu citva timp în urmă au în
ceput și întrecerile din cadrul con
cursului regional pentru copii cate se 
bucură de o largă participare și care 
a demonstrat popularitatea acestui 
sport în rindul copiilor și tineretului. 
Așadar, rezultate frumoase la primii 
„pași" ai comisiei regionale. Sarci
nile sînt însă mult mai mari pentru 
ca aceste cîteva succese să ne poată 
mulțumi. Natația din regiunea Banat 
cunoaște o serioasă răminere în ur
mă și este necesar ca munca acti
viștilor sportivi care lucrează în a- 
cest domeniu să fie îndreptată cura
jos spre lichidarea principalelor lip
suri, spre rezolvarea celor mai arză
toare probleme ale natației.

Ieri 
terenuri în parcul Progresul și patru 
de la baza Știința de lîngă ștrandul 
Izvor primele meciuri din cadrul cam
pionatului ' republican individual de 
tenis rezervat seniorilor. Competiția care 
se va desfășura timp de o săptămînă 
reunește pe cei mai buni jucători și ju
cătoare din țară, în lupta pentru desem
narea campionilor la cele cinci probe: 
simplu bărbați, simplu femei, dublu băr
bați, dublu femei și dublu mixt. La a- 
ceste întreceri vor lua parte, peste două, 
trei zile și Ion Tiriac si Julietă Namian 
cînd se vor reîntoarce de la concursul 
din R.

Iată 
simplu
cea 6—1, 6—1, Mita-C. 
6—0, C. Năstase-Sotiriu 
Bureiu-Marcu 6—1, 6—4, Petrovici-Mu-

rețan 6—0, 6—1, Șaiti-Fătu 6—0, 6—2„ 
Covaci-Mocanu 7—5, 6—0, L. Iuhasz- 
Rusu 6—1, 
0—6. 7—5.

Astăzi și 
la ora 8 și 
renuri.

6—1, Nagy-Pascal 6—4,.

mii-ne partidele continuă de- 
ora 14,30, pc aceleași te-

In 
rînd sănă- 
preocupare, 
și început 

rezultate, 
și juniorii, 
schimbului 
timișorean

i

linia muncii cu copiii 
Grija pentru asigurarea 
de. miine al fotbalului 
este evidentă. S-a organizat . un cam
pionat regional al juniorilor precum 
și competiții la nivel de oraș sau 
raion, a fost inițiată „Cupa Bana
tul" care a și prilejuit descoperirea 
câtorva elemente talentate., un mare 
număr de echipe au participat la 
campionatul regional de copii etc.

Dar despre cei „mari"? In acest 
sezon s-a pus un accent deosebit pe 
munca de pregătire și această preo
cupare este ilustrată convingător de 
rezultatele primelor etape ale cam
pionatului republican. Cu toate aces
tea, se apreciază că antrenorii de 
fotbal nu au dat încă un conținut 
științific muncii de pregătire a echi
pelor care activează în campionatele 
republicane, că ei muncesc mai mult 
din rutină, fără a fi la curent cu 
toate noutățile care privesc progresul 
de instruire.

pe Un nou concurs

de dirt-track
P. Polonă.
cîteva rezultate întregistrate ieri:
bărbați, turul 1: Vasilrscu-Bur- 

luhasz 6.— 1, 
6—2, 6—2,

Duminică, de la ora 10, va ave» 
loc pe pista stadionului Dinamo un 
concurs motocielist de viteză pe. 
zgură (dirt-track) la care vor 
cipa cei mai buni alergători 
cluburile sportive bucureștene.

parti-
din:

Poate este prea devreme pentru concluzii. Lichidarea rămînerii in 
urmă a unor ramuri sportive nu este o treabă ușoară, care poate fi făcută 
„cit ai bate din pabne". Este nevoie de o muncă intensă de o activi
tate susținută care să angreneze pe fiecare activist sportiv, antrenor, profe
sor de educație fizică și sportiv. Performanțe’e nu cresc peste noapte. 
Dar, existenta a numeroase lipsuri în activitatea desfășurată pînă acum 
de activiștii sportivi din regiunea Banat, arată clar că lichidarea rămî
nerii in urmă la unele ramuri sportive nu a constituit preocuparea prin
cipală a organelor și organizațiilor sportive din această regiune. Ritmul 
in care se muncește in această direcție este destul de lent, rezultatele prea 
puțin convingătoare. Considerăm că in vi'tor pot fi obținute succese mult 
mai numeroase, mult mai frumoase. Există încă numeroase posibilități ne
folosite pentru dezvoltarea atletismului, fotbalului, gimnasticii, natației și 
baschetului. Ce se mai așteaptă ?

DAN GlRLEȘTEANU

un geamantan frumos/

GBMAWIt-afiTOII»“W.(l«SUI>()RTTtIIk 
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fateieii ’Stăruința ’ București
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înaintea primului campionat mondial de canotaj academic
Lista țărilor participante O Recorduri de 

asupra pistei de pe Rotsee
înscrieri © Patru zile de concurs © Amănunte
• Formațiile noastre

Au mai rămas doar două zile pină 
la primele starturi în prima ediție 
a campionatelor mondiale de canotaj 
academic masculin. După cum se știe, 
competiția supremă a schifiștilor în
cepe joi, pe lacul Rotsee de lingă 
Lucerna (Elveția) și continuă pină 
duminică după-amiază, cînd vom cu
noaște pe primii campioni ai lumii 
în această disciplină în care — pină 
în acest an — nu se organizau decit 
campionate europene și întrecerile 
din cadrul Jocurilor Olimpice.

Informațiile primite de la Lucerna 
dovedesc interesul cu totul deosebit 
cu care această competiție este privi
tă de toate federațiile afiliate la 
F.I.S.A. S-au înscris la „mondiale'' 
sportivi din 25 de țări și anume : Au
stralia, Danemarca, Germania, Anglia, 
Finlanda, Franța, Olanda, Japonia, 
Israel, Italia, Canada. Noua Zeelan- 
dă. Austria. Portugalia, Polonia, Ro- 
minia, Suedia, Elveția, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Ungaria, S.U.A., Belgia, 
Norvegia și Iugoslavia. Această cifră 
depășește cu mult cifrele de înscrieri 
realizate la campionatele europene 
de pină acum (15—20). precum și cifra 
înscrierilor la J.O. de la Melbourne 
(24 de țări). înscrierile cuprind 108 
echipaje cu peste 500 de sportivi. 
Semnificativ este faptul că la proba 
clasică de 8 + 1 s-a înregistrat cel 
mai mare număr de înscrieri de pînă 
acum, intr-o probă internațională : 16. 
Iată, de altfel, numărul de înscrieri 
Pe probe : simplu (16), dublu visle 
(13), 2 fără cîrmacj (17), 2 + 1 (14), 
4 fără cîrmaci (17), 4-j-l (15), 8-J-l (16). 
Numărul mare de echipaje înscrise

BUNA COMPORTARE A MOTOCICLIȘTILOR ROMINI 
IN CEA DE A Vll-a EDIȚIE A „CUPEI VICTORIEI"
Duminică, in cadrul unei impresio

nante serbări sportive, a avut loc 
la Praga a Vll-a ediție a concursului 
internațional motociclist „Cupa Vic
toriei", la care au participat spor
tivi militari din opt țări. printre 
care și din țara noastră. Motocicliștii 
romini au reușit pe stadionul „Stra
hov" rezultate bune, care au atras a- 
precieri elogioase ale specialiștilor 
prezenji la această importantă în
trecere sportivă.

In concursul internațional de ob
stacole, la care au luat parte 61 de 
motocicliști din U.R.S.S., R. P. Un
gară, R.P Polonă, R.D. Germană, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Vietnam. R.P. 
Mongolă și R P. Romină, echipa 
noastră s-a clasat pe locul 3. după 
R.S. Cehoslovacă — ciștigătoarea 
concursului — șj U.R.S.S șj înaintea 
echipelor R.D. Germane. R.P. Un
gare, R.P. Polone etc. în clasamen
tul individual general, Cristian Do- 
vitz s-a clasat pe locul 7, Seiler pe

ÎNTÎLNIRI ALE FOTBALIȘTILOR 
MAGHIARI Șl POLONEZI

Simbătă și duminică fotbaliștii 
maghiari și polonezi s-au intîlnit in 
patru întîlniri internaționale. La Poz
nan, in meciul principal, reprezenta
tiva A a R.P. Ungare a 'ntrecut cu
2—0 (2—0) selecționata R.P. Polone. 
Cele două goluri au fost înscrise de 
Tichy (min. 20) și Gorocs (min. 40).

I* *tă  celelalte rezultate: juniori: R P. 
Polonă—R.P. Ungară 2—2; tineret: 
R.P. Ungară—R.P. Polonă 0—0 ; echi
pe B: R.P. Ungară—RP. Polonă 3—3

LEIPZIG (Agerpres). — Comitetul 
director al Federației Internaționale de 
natație, întrunit Ia Leipzig, a stabilit 
participarea echipelor la turneul de 
polo pe apă din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Tokio. Se califică direct pen
tru acest turneu următoarele țări : R.P. 
Ungară, Italia, U.R.S.S., Iugoslavie, 
R. P. Romină, Germania, Belgia, Olanda 
și Japonia.

a învins pe Valencia (Spania) cu 1—0. 
Unieuh punct a fost înscris de centrul 
atacant Lefter.

• Desfășurat la Bratislava, meciul 
de fotbal dintre echipa cehoslovacă 
Slovan și formația maghiară Dozsa 
Budapesta, s-a terminat cu scorul de
4—1 (2—1) în favoarea gazdelor. Au 
marcat Scherer (3), Kacany și respec
tiv Varhidi.

• Intr-un meci retur, contînd pen
tru competiția de fotbal „Cupa Rap- 
pan“, echipa Dozsa Ujpesl Budapesta 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0) °- 
chipa Slovan Bratislava. Cîștigînd pri
mul joc cu 4—1, echipa Slovan Bra
tislava s-a calificat pentru semifinalele 
competiției.

• In cursul sezonului de toamnă 
echipa de fotbal a Austriei va susține 
mai multe întîlniri. Fotbaliștii austrieci 
vor juca la 16 septembrie la Viena cu 
R. S. Cehoslovacă, la 28 octombrie, la 
Budapesta, cu R. P. Ungară, la 11 
noiembrie la Viena cu Italia și la 25 
noiembrie la Sofia cu R. P, Bulgaria.

• In sferturile de finală ale compe
tiției de fotbal „Cupa Rappan" echipa 
O.F.K. Beograd a dispus cu 4—3 
(3—2) de echipa italiană Padova.

i.a Rijeka, in cadrul aceleiași com
petiții, echipa locală Rijeka a terminat 
la egalitate: 2—2 cu echipa maghiară 
Pecs.

■ Echipa reprezentativă a Irlandei 
este prima formație calificată in tu
rul doi al „Cupei Europei inter-țări" la 
fotbal. Fotbaliștii irlandezi au avut 
adversari în primul tur selecționata 
Islandei pe care au învins-o cu 4—2 
la Dublin și cu care au terminat la 
egalitate (1 — 1) in meciul retur des
fășurat la Reykjavik.

Ț.D.N.A. ÎNVINSĂ LA SOFIA

Etapa de duminică a campionatului 
bulgar a fost marcată de o mare sur
priză: campioana țării, Ț.D.N.A., a 
pierdut pe teren propriu cu 1—2 par
tida cu Botev Plovdiv, viitorul adver
sar al echipei Steaua București in 
„Cupa cupelor". Celelalte rezultate ale 
etapei: Spartak Solia — Dunav 3—1, 
Lokomotiv Plovdiv — Levski 3—2, 
Rakovski Dimitrovgrad — Cerne 
More 1—1, Beroe — Marek 3—1, 
Spartak Varna — Spartak Plovdiv
1—2, Spartak Pleven — Lokomotiv 
Sofia 2—1, Slavia — Dobrudgea Tol- 
buhin 3—1.

Ion Petrov și Carol lere.ș, doi din reprezentanții noștri la „mondialele** 
de la Lucerna.

Foto: T. Cbioreanu

la fiecare probă impune organizarea 
de întreceri preliminarii (calificări, 
recalificări, semifinale), care vor avea 
loc joi, vineri și simbătă, pină la dis
putarea finalelor de duminică după- 
amiază. Reamintim că în finală se 
califică numai 6 echipaje. Ceea ce 
înseamnă câ la acest concurs simpla 
calificare în finală este o performanță 
deosebită, deoarece, pentru a o obți
ne. trebuie să întreci, în medie, 10 
țări !

Pe lacul Rotsee pregătirile au fost 
încheiate. Pista de lingă Lucerna este 
socotită de către specialiști drept una 
din cele mai bune din lume. Lacul 
are dimensiuni ideale: 2.300 metri
lungime, 136 m lățime Și 7,15 metri

locul 8 și M. Dănescu pe locul 9. 
Primele trei locuri au fost ocupate 
de Jan Brabec (R.S. Cehoslovacă), 
Klaudiger (R.S. Cehoslovacă) și Bel
kin (U.R.S.S.).

Motocicliștii romini au avut o com
portare bună de-a lungul întregului 
concurs. Ei ar fi obținut o clasifi
care superioară dacă in manșa a 
doua, M. Dănescu n-ar fi pierdut 
timp prețios : din cauza unei buscu
lade, rămase fără alte urmări decit 
aceea că concurentul romin nu a 
putut reface din terenul pierdut și 
a trebuit să se mulțumească cu lo
cul 15. In prima manșă, Dănescu, 
Seiler și Dovitz au ocupat locurile 
5. 8 și respectiv 11, iar echipa locul 
2, la egalitate de puncte cu echipa 
U.R.S.S.

Proba de dirt-track a fost cîști- 
gată de echipa U.R.S.S cu 34 punc
te, urmată de echipele R S. Ceho
slovace cu 32 puncte și R.P. Polone 
cu 12 puncte.

CAMPIONATUL IUGOSLAV

După trei etape. în campionatul 
iugoslav patru echipe au aeumuiat 
cite 5 puncte: Partizan, Dinamo, Sa
rajevo și O.F.K. Beograd. Duminică, 
echipa Novî Sad. care va evolua miine 
in Capitală, a terminat la egalitate 
(0—0) cu Buducinost. Alte rezultate: 
Partizan — Velej' 4—1, Sarajevo — 
Steaua roșie 0—0. Hajduk — Vojvo- 
dina 2—1, O.F.K Beograd — Sloboda

2—1, Dinamo — Zeleznicear 2—1, 
Radnicki Niș — Rjeka 3—<1

IN CAMPIONATUL FRANCEZ 
MULTE REZULTATE 

DE EGALITATE

Cu un scor alb s-au încheiat nu 
mai puțin de patru partide din cea 
de a treia etapă a campionatului fran
cez disputată duminică: Valencien
nes — Rennes, Lyon — Nimes, Rou
en — Strasbourg și Sedan — Nice. 
Alte două meciuri s-au terminat de 
asemenea la egalitate, cu scorul de 
2—2 Stade Fran^ais — Marseille și 
Nancy — Bordeaux. Celelalte rezul
tate ale etapei: Angers—Racing 2—1, 
Montpellier — Reims 3—0, Toulouse_
Grenoble 4—2i 

adincime. Colinele paralele care îl 
mărginesc ps toată lungimea îl pro
tejează perfect de vinturile laterale, 
în așa fel incit nu există culoare a- 
vantajate, așa cum se întimplă Ia 
alte piste in care uneori un culoar 
marginal poate da avantaje sau de
zavantaje de mai multe secunde. In 
cadrul pregătirilor făcute aici în ve
derea „mondialelor” a fost construit 
un garaj pentru 60 de ambarcațiuni, 
vestiare pentru peste 600 de persoane, 
pontoane noi. Foarte interesant este 
și noul sistem de start fix, care per
mite alinierea perfectă a ambarca
țiunilor. Instalații de transmisiune
bine puse la punct vor facilita munca 

I celor peste 200 de ziariști care vor 
urmări competiția. Pentru spectatori 
au fost construite tribune cu aproxi
mativ 6.000 de locuri.

Astăzi se vor desfășura la Lucerna 
și lucrările Congresului FISA, care 
va decide asupra locului de desfășu
rare a „europenelor- de anul viitor 
precum și a mondialelor din 1966. 
a căror organizare a fost cerută de 

j Australia, pentru orașul Canberra.
Vâslașii noștri au plecat duminică 

dimineața în Elveția și au făcut ieri 
, primele antrenamente. La 4-j-l vom 
I fi reprezentați de o formație alcătu

ită din Covaci. Sebovits, Riffelt, Boicu 
-f- Păunescu, iar la 4 fără cîrmaci de 
Pongraț. Somovschi, Husaneneo și Radu 
Nicolae. La 2-|-l vom fi reprezentați 
de echipajul Petrov, Vereș -|- Pău
nescu, deținător al medaliei de ar
gint la campionatele europene. In 

I fine, la 8-J-l vom prezenta un echipaj 
I alcătuit din Kurecska, Biltz, Jiva, 

Larion, Tudose, Stratan, Tara-ra, Mi- 
| lincovici -f- Păunescu.

CONDUCE \\ OLVERH AMPTON

In campionatul englez, după cinci 
etape, in fruntea clasamentului se 
află formația Wolverhampton, care 
simbătă trecută a întrecut cu 4—2 
pe Blackburn. Alte rezultate: Aston 
Villa — Blackpool 1 — 1. Burnley — 
Arsenal 2—I. Fulham—Everton 1—0, 
Jppswich Town — Nottingham 1 — I, 
Leicester — Bolton 4—1, Leyton — 
West Ham 2—0, Liverpool—Scheffield 
United 2—J). Manchester Uni
ted — Birmingham 2—0. Sheffield

Wednesday — West Bromwich Albion
3— 1, Tottenham — Manchester City
4— 2. In clasament: Wolverhampton 9, 
Everton și Tottenham — cite 8 p.

SANTOS A C1STIGAT „CUPA 
AMER1CII DE SU'D"

Cel de-al treilea meci dintre e- 
chipele F. C. Santos (Brazilia) și Pe- 
narol (Uruguay) pentru finala „Cupei 
Americii de Sud" la fotbal s-a disputat 
la Buenos Aires. Santos a repurtat de 
data aceasta o victorie categorică cu 
scorul de 3—0 (1—0). Cel mai bun 
jucător al echipei braziliene a fost 
Pele, autorul a două goluri. Santos va 
întilni in finala cupei intercontinentale 
echipa Benfica Lisabona.

• Intr-un meci internațional de fot
bal desfășurat la Istanbul, Fenerbahce

Campioanele mondiale de parașutism

Echipa R. P. Romîne pe locul III la proba 
de sărituri combinate in grup

NEW YORK (Agerpres). Pe aero
portul din Orange (S.U.A.) au lua! 
sfirșit duminică întrecerile celei de a 
6-a ediții a campionatelor mondiale de 
parașutism sportiv. In cea de a 5-a 
probă,- ultima a campionatelor — să
rituri combinate in grup — la indivi- 

| dual victoria a revenit sportivului so- 
| vietic Tkacenko urmat de Arender 
| (S.U.A.). La feminin a ciștigat Maria 
! Stancikova (R.S. Cehoslovacă). Pe e- 

chipe, Ia masculin primul loc a fost

Perechea Tiriac (R.P.R.), Gulyas (R.P.IL) învingătoare 
în turneul de tenis de la Katowice

KATOWICE 3 (Agerpres). ■
A luat sfîrșit turneul internațional de 

tenis de la Katowice. In proba de dublu 
bărbați jucătorul roinîn Ion Țiriac a 
făcut pereche eu maghiarul Gulyas. Ei 
au ciștigat toate meciurile și în finală 
au învins cu 6—2. 6—3, 6—4 cuplul 
Mills, Haan (Anglia).

Celelalte finale s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : simplu bărbați — 

Congresul
Federației Internationale 

de șah
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Cel 

! de-al 33-lea Congres al Federației iji- 
I ternaționale de șah (F.J.D.E.) și-a des

chis lucrările la 2 septembrie în locali- 
. ta tea Sa-ltsjobaden din apropiere de Stock - 
| holm. Participă 40 de delegați din 5 
I continente. Congresul a holărit să pri- ' 
I mească în calitate de noi membre fede- 
I rațiile de șah din Japonia și Turcia.

Totodată a fost acordat titlul de mare 
maestru șahiștilor: Po-lugaevski 
(U.R.S.S.). Simaghin (U.R.S.S.), Bilek 
(R. P. Ungară), Udovcic (Iugoslavia) 
și Pom ar (Spania). Titlul de maestru 
international a fost atribuit șahiștilor: 
Dely (R. P. Ungară), MaJich (R. D. 
Germană)., Fuchs (K. D. Germană).

■ Damianovici (Iugoslavia), Giustolizzi : 
(Italia), Lengyel (R. P. Ungară), 
Byrne (S.U.A.), Barendregt (Olanda). 
Șamkovici (U.R.S.S.) și Tringov (R. P. 
Bulgaria).

Amănunte cu privire la viitorul turneu olimpic de polo pe apă

ocupat de R.S. Cehoslovacă cu 6440. 
206 puncte, urmată de S.U.A. cu 6391, 
311 puncte. ECHIPA R P. ROMÎNE 
A AVUT O FRUMOASA COMPOR
TARE, OCUP1ND LOCUL 3 CU 
6240,206 PUNCTE. Au urmat in cla
sament Canada 6204,150 de puncte, 
Franța 6162,252 puncte etc. La fe
minin locul irrtii în clasament a fost 
ocupat de echipa S.U.A. Echipele 
R. S. Cehoslovace și R. P. Polone 
s-au clasat pe locurile următoare.

Gulyas (R. P. Ungară) — Dirpraam 
( Africa de Sud) 6—2. 6—2, 6—l ; sim
plu femei : Purkova (R. S. Cehoslovacă)- 
Walei (R. D. Germană) 6—2.6—2: du
blu femei: Bell, Mills (Anglia) — 
Purkova. Lendova (R. S. Cehoslovacă) 
6—3. 6—1 ; dublu mixt : soții Mills 
(Anglia) — Bell, Ilaan (Anglia) 6—4, 
•T—

In proba de simplu Ion Țirîac^^ost 
eliminat în sferturile de finală cu W^-6, 
6—3, 6—4 de către Diepraam. iar Ju- 
lieta Xamian a pierdut în semifinale Ia 
câștigătoarea turneului (Purkova) cu 
6—4, 1—6, 5—7.

Atleții din R. D. Germană 
invingători la Stockholm

Desfășurată la Stockholm, întilnirea 
internațională de aitletism dintre echi
pele masculine și feminine ale Sue
diei și R.D. Germane s-a încheiat cu 
victoria sportivilor germani ; la mas
culin scorul a Iest de 119—91 de 
puncte, iar la feminin de 80—37 de 
puncte.

Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate in ultima zi : masculin — 
5000 m Herman (R.D.G.) 14:20,8; 3000 
m obstacole: Dorner (R.D.G.) 8:51.4 ; 
greutate: Langer Jrl.D.G.) 17.55 m; 
triplu salt: Waahlander (S) 15.42 m; 
ciocan: Lotz (R.D.G.) 61.57 m ; 200 
m Jonneon (S) 21.0 ; feminin : 300 m 
Raepke (R.D.G.) 24.4 : 80 m garduri: 
Balzzer (R.D.G.) 11,0 ; diac : MuUer
(R.D.G.) 53,59 m; Înălțime; Walther

Acestor țări li se vor adăuga primele 
două echipe clasate la Jocurile Asia
tice, primele trei clasate la Jocurile pan
americane, ciștigătoarea meciului de ba
raj dintre Australia și Noua Zeelandă 
fi probabil echipa S.U.A.

Au fost primite ca noi membre ale 
F.I.N.A., federațiile de natație din Ja
maica, Senegal, Sudan, Cambodgia. Tri
nidad. A fost radiată federația din Costa 
Rica pentru neplata cotizațiilor.

Luînd în considerație o indicație a 
C.I.O. care intenționează să reducă la 
18 numărul sporturilor pentru J. O. din 
1968, F.I.N.A. a hotărît ca întrecerile 
de înot, sărituri de la trambulină și polo 
pe apă să fie cuprinse sub denumirea 
comună de „natație44.

PE SCURT
■ Intre 8 și i6 septembrie la Buda

pesta va avea loc un mare concurs 
internațional de călărie (obstacole și 
dresaj) la care vor participa spor
tivi din U.R.S.S.. R. P. Romină. Tur
cia, R. P. Bulgaria, Austria, R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Ungaria și alte țări.

■ La Varșovia s-a desfășurat dubla 
întîlnire de baschet dintre selecționa
tele R. P. Polone și Olandei. Meciul 
nasculin a fost ciștigat surprinzător 
de oaspeți cu 63—62 (37— 29), in 
timp ce la feminin au învins gazdele 
cu 57—52 (28—21).

■ De pe malul lacului Balaton s-a 
dat startul duminică in cel de-al
3-lea  raliu automobilistic internațio
nal „Pentru pace și prietenie". La 
această interesantă competiție parti
cipă automobiîiști din R. P. Ungară, 
U.R.S.S.. R. S. Cehoslovacă. R. P. Po
lonă și R. D. Germană. Prima probă. 
cea de îndeminare, a fost ciștigată de 
echipajul polonez Ruzsinski-Skowrou 
pe un automobil Austin, urmați de 
Merk-Alois (R. S. Cehoslovacă) pe 
o mașină Tatra. După cursa de inde- 
mînare concurenții s-au îndreptat spre 
frontiera R. P. Ungare.
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