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„Cupa Campionilor Europeni44—ediția 196Z»63
mine, pc stadionul „23 August".

DINAMO BUCURAU Șl GATATASARÂY ISTANBUL
SE ÎNTÎLNESC ÎN PRIMUE TOR MECI

îr deschidere
Mâmîna" fotbalistică in- 
ottală începută miercuri, 
î patru jocuri inler-chiburi 
„Republicii", de la Viena 
ga, se sfîrșește mîine cu 
tidă de mare atracție: 
o București — Galatasaray 
iri, in „Cupa Campionilor 
ini", întîlnire așteptată cu 
sm de iubitorii fotbalului 
ra noastră.

două formații au mai 
față în țață" în această 
antă competiție, rezervată 
'or campioane din Europa: 
ui 1956 și tot în primul 

„C.C.E.". Atunci, fotba- 
iinamoviști s-au dcwedit 
uni cu un gol, suficient 
entru calificarea în „man-

jocnl dc campionat ViHorul—Miința Cluj—
Jucătorii dinamoviștl

f
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fotbalistici
BATA 8 SEPTEMBRIE} 
idionul Republicii, ora J 
i : Progresul-C.S.M.S. <
ret) ; ora 17 : Progre-} 
.S.M.S. (cat A). j 
idionul Dinamo, ora 17 : } 
mo Qbor-Unirea 
a (cat. B).

șa“ a doua. La București, Dina
mo a obținut, după cum se știe, 
victoria cu scorul de 3—1, iar 
în mec iul-retur a cedat la li
mită, cu 1—2.

Reîntîlnindu-se cu vechea sa 
cunoștință, Dinamo București 
beneficiază de împrejurări favo
rabile care-i pot aduce din nou 
calificarea în turul următor. Re
prezentanta noastră are sufi
ciente meciuri „în picioare' 
amicale și de campionat, 
plus, dinamoviștii 
in fața unui public 
dit de atitea ori 
încurajeze echipele 
turtei cînd fotbalul 
află angajat în întreceri inter
naționale, de importanța 
de mîine. Sîntem convinși 
echipa Dinamo nu va înșefa 
teptările, că se va strădui 
evolueze la nivelul valorii și 
sibilităților jucătorilor săi, pen
tru a obține un rezultat de pres
tigiu pentru olub și, deci, și 
pentru fotbalul nostru.

In 
joacă acasă, 
care a dove- 

că știe să 
noastre a- 

romînesc se

celei 
că 

aș- 
să 

po-

se preJ Horgan al Uniunii de Culturd Fizica și Sport din R.P. Romînd 
gătesc de mult timp pentru •- 
ceastă întîlnire, ca și pentru ce
lelalte fixate în cursul acestei Affiă XVIH — Ir. 4097 * Simbătă 8 septembrie 1962 ★

(Continuare in pag. a 5-a)

Fotbaliștii turci la antrenamentul it joi de pe stadionul „23 
August1*. înainte de începere, antrenorul (in mijloc) dă explicații 

jucătorilor în legătură at sarcinile antrenamentului.

Fot»: V. Bageac

Astâ scarâ. pc velodromul Dinamo.

R P. BOMÎNĂ-JAPONIA,
la lapte clasice

Rm. 3

INICA 9 SEPTEMBR1E.Ș 
idionul „23 August'Ă 
5 : Viitorul-Știința Cluj } 
A); ora 17: Dinamot 

rești-Galatasaray Is-} 
il („Cupa Campionilor < 
>eni“). }
•en Olimpia (CAM), ora« 
Știința București-Trac- }
Brașov (cat. B). }

iciul de tineret VMto- * 
ființa Cluj a fost « 
it. 2

•4

La a V-a ediție

Premieră in campionatele republicane de handbal in 7
Pentru a cincea oară, cele 

mai bune echipe masculine și 
feminine de handbal în 7 intră 
în întrecere 
de campioane republicane. Așa
dar. vacanța jucătorilor 
spectatorilor 
Incepind de duminică, săptă- 
mînă de săptămînă, amatorii 
de handbal vor lua drumul 
obișnuitelor terenuri pentru a 
asista la frumoasele dispute 
care au pasionat mereu, încu- 
rajindu-și echipele favorite.

Anul acesta, cele mai im-

pentru titlurile

Șl...
a luat sfîrșit.

portante competiții de handbal 
în 7 ale țării cunosc un re
cord de participare.- Cîte 16 
echipe masculine și feminine 
vor lupta pentru cupa 
courile de campioni.

Iubitorii handbalului 
țara noastră așteaptă 
echipele
cei mai înalt

»> tri-

din 
la 
la

de
fruntașe jocuri 

nivel. Astăzi,

ECHIPELORTABLOUL
CAMPIOANE

MASCULIN :
Dinamo București; 
Dinamo București; 
Dinamo București; 
Dinamo București. 

FEMiNIN: 1959 
tatea

1959
1960
1961
1962

Ce- 
Bucur București; 

Știința București; 
Rapid București; 

nu 
un turdectt 

cîștigător pe 
rești.

s-a disputat 
care a dat 

Rapid Bucu-

imagine care grăiește din plin despre spectaculozitatea 
ului în 7. Fază dintr-tui meci Dinamo București — Tehno- 
fimișoam desfășurat într-una din edițiile trecute ale cam
bii republican. In plin plonjon spre poartă — Lacian 

Popescu (Dinamo).

n nou, pe terenurile de rugbL

cind handbalul 
cerit galoane 
prețioase în ierarhia 
sportivii, tehnicienii 
norii au o datorie în 
de publicul sportiv, 
suficient ca 
reprezentative
titluri mondiale. Ne trebuie și 
mai multe formații de club 
puternice, 
pregătiți 
tic, care 
zenta cu
tîlnirile internaționale. Or, lu
crul acesta nu se poate rea
liza decît acordînd cea mai 
mare atenție principalei com-

rominesc a cu- 
din cele mai 

mondială, 
și antre- 
plus față 
Nu este

să avem echipe 
deținătoare de

Astăzi: Metalul —Steaua
campionatului ca- 
— într-un sezon 
căruia reprezenta-

ițea 
r A 
ptul 
rii noastre va avea de 
t întîlnirea cu puterni- 
pă a Franței — consti- 
de-igur, un eveniment 
l de important în ac- 
i rugbistică. Firește, 

din cadrul returului 
râtului republican — 

le dorim cît mai spec
ie șt de ridicată Va- 
îhnică — vor constitui 
I prilej de verificare 
ă a formei și staditf- 
pregătire a rugbiștitor 

fruntași.
ir, din nou pe tere- 
de rugbi...
i etapă a returului este 
iată pentru mîine, dat 
i activității competițio- 
va face, de fapt, astăzi 

rtida
A care 
dionul

PROGRESUL
s ta Jianul Progresul, ora

UNIREA — GRIVIȚA 
ȘIE, stadionul Unirea, 

17.
Tn țară, un singur

OLIMPIA,
15.30. 
RO-
ora

joc:
ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA — ȘTI
INȚA PETROȘENI.

METALUL 
se va deșfă. 
Gloria la

■ștașura 
ora

amul
este

MO -
il Progresul, ora 15,30.
IȚA BUCUREȘTI — 
. IAȘI, stadionul Ti-

dinde mîîne 
următorul :
ȘTIINȚA CLUJ,

cu jucători bine 
fizic și tehnico-tac- 
să ne poată repre- 
aceeași cinste în în-

petiții cu caracter intern. Și 
lucrul acesta trebuie 
în atenția tuturor, atît 
vifor și antrenorilor, 
conducerilor secțiilor 
ve. Evoluția fiecărei echipe în 
campionat va trebui privită 
deci cu toată răspunderea și 
seriozitatea pentru ca întrece
rile să merite din plin intere
sul miilor de spectatori. Tot
odată — și nu vrem de gjjfc 
să trecem cu vederea acest 
lucru — așteptăm de la for
mațiile noastre o comportare

Astă-seară va avea loc prima 
întîlnire de lupte clasice dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și 
Japoniei. Sportivii japonezi au 
sosit joi la amiază, de la Mos
cova, unde timp de o săptămînă 
au făeut antrenamente comune 
cu sportivii sovietici. Ei au fost 
pregătiți de antrenorul sovietic 
Alexandru Diakin.

La sosirea pe aeroport, antre
norul japonez Achio Takabifki 
ne-a declarat următoarele: „Aș
tept întîlnirea cu un deosebit in
teres. Cred că întrecerea dintre 
cele două formații va fi deose
bit de spectaculoasă, deourctce 
atît luptătorii 
rajnîni au un 
chis, presărat 
țiuni tehnice, 
luptătorii de 
au înregistrat
moașe succese. Printre acestea a- 
mințim cucerirea titlului de cam
pion mondial la categoria cocoș 
de către
jocurile 
subliniez 
tră este 
noastre
acești sportivi să dea maximum 
de performanțe cu prilejul J.O. 
din 1964, ce vor avea lor la 
Tokio*.

Vineri dimineață, la orele 12.00 
a avut Ioc ședința tehnică. Cu 
acest prile j au fost discutate noile 
modificări aduse regulament ului 
internațional de lupte și interce

țările în vigoare. De a se menta, 
au fost prezentate listele celor 
două reprezentative.

OTTO BENKO

să stea 
a sporti- 
cît și a 
respecti-

a. v.

(Continuare în pag. a 6-a)

japonezi cît și cei 
stil de luptă des- 
cu numeroase ac- 
In ultima vreme, 
„clasiceM japonezi 

o serie de fru-

Ichiguchi, 6 locuri I la 
panasiatice etc. Țin să 
că reprezentativa noas- 

alcătuită din speranțele 
olimpice. Urmărim va

(Continuare in pag. a 8-a)

G . POPOV ICI

TATSUMI HAYAMA 
Văzuțide NEAGU RADULESCU

DUMINICA ȘI LUNI VOR fi CUNOSCUT! 
CAMPIONII TĂRII LA TENIS

Astăzi, partide de mare atracție in cadrul semifinalelor 
pionul țării, Ion Tiriac, și I 
tre Mărmureanjj. Primul 
a avut probleme in fața 
Iuhasz, pe care 1-a depășit 
6-2. 6-1, 
variată

Deși a primit replica unui 
adversar puternic (C. Năfitase), 
P. Mărmureanu a acționat cu 
dezinvoltură (servicii „bombă" 
din prima minge, incursiuni 
repetate și reușite la plasâf, 
ciștigind fără drept de apel : 
7-5, 6-2. 6-1.

O partidă de luptă cu unele 
momente de tenis bun a ofe
rit-o întrecerea Bos^h-Bardan 
6-4, 6-0, 3-6, 3-3. Superior în 
majoritatea compartimentelor. 
Bosch a repurtat o victorie 
meritată și muncită,

lamian. Mărniu-

dată cu intrarea in sfertu- 
de finală la probele de

la stingă Ia dreapta :
reaau

rile
simplu ale campionatului re
publican de tenis, meciurile 
au devenit mai interesante, 
iar spectatorii au urmărit cu 
atenție evoluțiile fruntașilor.

Cuvinte noi în Țara Moților.
Negurile nopții se risipeau o- 

lungate de cel rle-al doilea cintttt 
al cocoșilor. Peste Arieț, de un
deva de dincolo de Biharia, venea 
ziua. umptind de lumină fruntea 
Găinii 
drei.

Era o zi In care Apusenii Iul 
II oria 
cinte din tulnicul de brad altfel 
de ctrțtece decît cele pe care le 
cunoșteau numai bâtrînii. Cinte- 
cele ne care le aducea răsăritul 
de soare, erau cîntece de bucurie.

Douăzeci de lulnicărese din A- 
uram lancu arau protagonistele.

Ziua aceea era o zi obișnuită. 
Tulnicăresele. laureate cu cea mai 
înaltă distincție la finala celui 
de al Pl-lea concurs al echipelor 
artistice de amatori, se pregăteau 
pentru ri-’loarele întreceri. De a-

și văile Albacului ți Yi-

și Avram lancu aveau să

Cinteeul lor ne-a însoțit între
gul itinerar prin inima Apuseni- 
Iar

Apusenii ne au primit cu tulpi
nile brazilor prefăcute la fiecare 
pas în schele.

Cărămida a întregit decorul 
montan cu dimensiuni noi: acelea

• ■ A

(ARNET
DE REPORTER

ale confortului și trăiniciei Se 
construiește pretutindeni la Dis
tra, în Alboc, la I.upșa sau Avram 
lancu. Dispensarul, școala, cămi
nul cultural și sala de cinemato
graf au devenit la fel de obiș-

i
ria și bătaia altădată. Alături de 
acestea am mai văzut la o mar
gine de pădure, în inima satului 
un lucru care merită a fi amin
tit : o poartă de fotbal.

Așezînd securile și ferestrăul 
electric lîngă poartă, vreo cinci 
flăcăi încinseră o partidă de fot
bal, acolo sub munte, poate pe cel 
mai înalt teren de fotbal al țării

Alături, veni ți cu soțiile și co
piii în camionul întreprinderii 
pînă la poale și de acolo pe 
jos, cîțiva mineri din Roșia Mon
tană jucau volei.

Dincolo de zarva disputei pen
tru balon, la umbra tufelor pitice 
de jnepeni se desfășura o aprigă 
competiție la șah.

Țiriac, lîosch, Julie ta 
și Eleonora Roș ian u

La fete s-au calificat în se
mifinale — fără să piardă vre
un set — Intr-adevăr cele mai 
bune patru jucătoare : Hermi
na Brenner, Eleonora Roșia- 
nu, Ecaterirta Horșa și Ju- 
lieta Namian. O impresie deo
sebită a lăsat mai alec Eleo
nora Roșianu care a învins-o 
pe It'ltiă TodcSrovski eu 6-1, 
6-0, după o partidă tn care a 
deținut mereu inițiativa. Cu 

multă siăpinlte de sine, Eleo- 
nora Roșîâftti a folosit servi
cii puternice, a venit deseori 
la fileu, eu volOurî plasate, 
iar de pe linia de fund a te
renului a acționat eu mingi 
tari trimise cu lovitura diri 
dreapta, foarte sigură. Mai u- 
șor decît era de așteptat 
a cîștigat Hermina Brenner la 
Mariana Ciogolea (6-1, 8-6) în
tr-un meci în care am reținut 
siguranța 
t oarei și 
sei.

J ulieta
Horșa au eliminat fără 
cultate pe Ecaterina 
(6-1, 6-0) și respectiv Cristina 
Doboșiu (6-3, 6-3).

Dintre cei opt jucători care

in lovituri a învingâ- 
jocul inegal al învin-

Namiân și Ecaterina 
difi- 

Pusztai

TEOF'L BÂLAJ
.nir

Pe- 
nu 
lui 

net: 
6-3, utilizînd o gamă 
de procedee tehnice.

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 6-a)
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Spartachiada de vară a tineretului

întreceri viu disputate în cadrul
. La sfîrșitul lunii august, in nume- 
\ roase orașe din țară s-au desfășurat 
iîntrecerile etapei regionale a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului. Con- 

i cursurile care au avut loc cu a- 
ceastă ocazie au scos în evidentă 

(buna pregătire a majorității parti- 
I cipanților, din rîndurile cărora s-au 
l făcut remarcate o serie de elemente 
tinere și talentate.

Publicăm astăzi o parte din ma
terialele primite de la coresponden
ții noștri, care ne relatează rezul
tate și unele aprecieri despre desfă- 
șurarea acestor frumoase întreceri 
qrortive.

I
) REGIUNEA OLTENIA. Peste 250 
I de sportivi s-au întîlnit — nu de 
mult— la Craiova pentru a-și disputa 
Intiietatea în cadrul etapei regionale 
a Spartachiadei de vară a tinere
tului. De la început, trebuie să sub
liniem că întrecerile au fost carac
terizate prin buna pregătire a con- 

I curentilor, fapt care a făcut ca la 
o serie de sporturi întrecerea pentru 
victorie să fie foarte disputată. Tot 
din acest motiv a fost posibilă in- 

| registrarea unor rezultate bune la 
I o serie de probe atletice, la ciclism 
| și la trîntă. In mod deosebit s-au 
' remarcat atlețij din Tg. Jiu care au 
I cîștigat 6 din cele 20 de probe pre- 
i văzute în programul întrecerilor, 
’dintre ei evidențiindu-se Ion Albăs- 
I troiu (100 m seniori). Ioana Huică

(aruncarea greutății junioare), Flo- 
rea Țuțuianu (săritură în înălțime 
juniori).

Iată cîștigătorii : ATLETISM:
100 m : Doina Elian (Tg. Jiu) — 
junioare; Nicolita Cristea (Oltețu)
— senioare; Constantin Cernăianu 
(Strebaia) — juniori; Ion Albăs- 
troiu (Tg. Jiu) — juniori ; 400 m: 
Maria Mladin (Segarcea), — juni
oare ; Marta Vladimirescu (Tg. Jiu)
— senioare: înălțime: Alexandrina 
Petrescu (Oltețu) — junioare; Ma
riana Iordache (Craiova) — _ seni
oare ; Florea Țuțuianu (Tg. Jiu) — 
juniori; Nacu Oprică (Băilești) — 
seniori; lungime: Doina Elian (Tr. 
Jiu) — junioare; Elena Dobrotă 
(Tg. Jiu) — senioare; Ion Marian 
(Tr. Severin) — juniori; Cornel 
Munteanu (Gilort) — seniori; TRÎN- 
TA: cat. 55 kg : Ștefan Stognac 
(Segarcea), cat. 61 kg: Valentin 
Nica (Craiova), cat. 68 kg: Stan 
Boghianu (Segarcea), cat 76 kg: 
Nicolae Avram (Gilort), cat. 84 kg: 
Iuliu Lazăr (Caracal), cat peste 84 
kg : Ion Tică (Segarcea) ; CICLISM: 
biciclete oraș băieți : Aurel Neghină 
.(Tr. Severin) ; biciclete oraș fete: 
Mirela Suru (Tr. Severin) ; s«ni- 
curse băieți : Victor Petcu (Tr. Seve
rin) ; semicurse fete : Mirela Suru (Tr 
Severin) VOLEI : feminin : Tg. Jiu ;

Cuvinte noi în țara Moților
(Urmare din pag. 1)

Spectatorii" semănau cu cei de pre
tutindeni : ațîțau ambițiile învinșilor și 
încercau să minimalizeze succesul învin
gătorilor pentru ca lupta să reînceapâ 
wii înverșunată.

„Fotbaliștii" aveau tricouri și chiloți. 
Șahul era de la club. Mingea voleiba
liștilor — nouă nouță, era a asociației 
abortive.

Toate acestea le-am aflat de la un 
om trecut de cincizeci de ani, căruia 
tovarășii îi spuneau simplu : respon
sabilul.

Nu am rezultatele întîlnirilor. Nici 
numele prolagoni știlor nu le-am notat.

Minerii Roșiei și moții Apusenilor au 
învățat cîteva cuvinte noi în cei din 
urmă optsprezece ani: „excursie", „vo
lei**,  „minge**,  „club**,  „asociație spor
tivă", „pantof de atletism" etc., etc.

Poate aici, în inima muntelui unde 
bucuriile sînt atît de noi, îneît oamenii 
au ceva copilăresc în zîmbet și-n buna 
dispoziție în general, statistica ar avea 
cele mai sonore rezonanțe.

Dacă se mai îndoiește cineva de marele 
conținut teoretic al cifrei 10.500 care 
reprezintă numărul asociațiilor sportive 
cu cei aproape 3.000.000 membri ai săi. 
nimic nu l va ajuta mai mult să înțe
leagă ce înseamnă aceasta decît o vizită 
în poienele primitoare ale Apusenilor 
cu brazii prefăcuți în poartă de fotbal, 
în ștachetă sau tablă de șah.

Acolo, în acompaniamentul de harpă 
al pădurii, întrecerea sportivă are ceva 
din severitatea peisajului : totul este 
privit cu seriozitate. Ambiția și setea 
de sport sînt firești.

în după-amiaza despre care îmi amin
tesc acum am notai următorul dialog:

— Cînd „servești**  aruncă mingea din 
mină că altfel...

— Așa ?
— Nu-i rău dar mai trebuie exersat...
„Elevul" avea patruzeci de ani. E 

miner la Roșia iar „profesorul" fiul 
său, optsprezece. E student la politeh
nică.

—- De fapt sîntem de-o vîrstă, îmi 
spune tatăl. Că înainte cu optsprezece 
ani nu-mi mai place să-mi socotesc anii. 
Au fost prea uniți ca să-i mai socotesc 
ai mei...

etapei regionale
masculin: Tg. Jiu; HANDBAL: fe
minin : Craiova; masculin: Tg. Jiu.

ALEXANDRU PAVELIU — coresp.

REGIUNEA HUNEDOARA. Recent' 
la Deva, s-a desfășurat faza regio
nală a Spartachiadei de vară a tine
retului, la care au luat parte peste 
450 de tineri și tinere din toate ra
ioanele regiunii.

Cele mai frumoase întîlniri au fost 
în cadrul turneelor de handbal și vo
lei. Echipele participante au dat do
vadă de o bună pregătire, meciurile1 
fiind viu disputate și oferind specta
torilor numeroase faze dinamice, lată 
învingătorii : handbal masculin :
Proiectantul Deva ; handbal feminin: 
Elevul Petroșeni; volei masculin : 
'Ardeleana Alba Iulia ; volei feminin: 
Victoria Dobra.

La trîntă cei mai buni din cei 35 
de concurenți au fost : cat. 55 kg: 
Gheorghe Lazăr (Petrila); cat. 61 
kg : Ion Cioca (Alba Iulia) ; cat. 68' 
kg: Ion Bandac (Petrila) ; cat. 76 
kg: Jorj Popovici (Ilia); cat. 84 
kg : Ion Bucureșteanu (Petrila) ; cat. j 
peste 84 kg: Mihai Fleișer (Sebeș).

lată și învingătorii la atletism și 
ciclism : ATLETISM : JUNIORI : 100 
m: Alexandru Anescu (Deva); 800 
m: Mircea Toma (Hunedoara); lun
gime : Tiberiu Saiamon (Hunedoara) ; 
înălțime : Romulus Moise (Hunedoa
ra) ; JUNIOARE: 100 m: Elena 
Pavel (Deva) ; 400 m : Elena Lupes- 

I cu (Ilia) ; lungime: Elisabeta Ma- 
I xim (Brad) ; înălțime: Rodica Stre- 
‘ teanu (Ilia) ; greutate: Doina Tu- 
l reanu (Sebeș) ; SENIORI : 100 m : 
| Bertold Albert (Hunedoara) ; 800 m : 
’Mircea Toma (Hunedoara); lungi
me: Aurelian Bercea (Orăștie); înăl
țime: Victor Neidoni (Hațeg) ; SE
NIOARE : 100 m : Dorica Suciu
(Ilia) : 400 m : Hidegard Marțer (Hu
nedoara) ; înălțime: Florea Cazan 
(Orăștie); greutate: Caterina Ilie 
(Hunedoara) ; CICLISM BĂIEȚI : 
biciclete oraș: Dumitru Opriș (Ilia); 
semicurse: Aurel Feișer (Orăștie); 
FETE : biciclete oraș: Paulina Cru- 
șoveanu (Hunedoara) ; semicurse: 
Falk Lenghia (Sebeș). ț

NIC. SBUCHEA — coresp. i

Oameni certați
Aproape de fiecare dată, la sesizările 

și criticile juste aduse de zidrul nos
tru, instituțiile și persoanele vizate, 
sportivi, activiști sportivi etc. răspund 
cu promptitudine. adoptînd o poziție 
sănătoasă, autocritică, principială, urma
tă bineînțeles de o îmbunătățire substan
țială în comportarea, în munca acestora. 
Astfel, sînt de amintit cazurile consili
ilor regionale UCFS Galați și Plo
iești, ale consiliilor raionale UCFS 
Slatina, Vedea, Costești, ale C.Ș.O. 
Brăila, C.S.M. Cluj, C.S. Unirea Bucu
rești, ale asociațiilor sportive Adesgo, 
Flacăra roșie, Avintul Alimentar, Fes? 
titorul — toate din București, Industria 
Linii—Timișoara, froința—STrnăyeni, 
Institutul Agronomic Tudor fKlpdtmi- 
rescu^—Craiova. Ca să ne referim doaȚ la 
cîteva cazuri.

Se întîlnesc însă și situații —a e 
drept, izolate — cînd cei criticați în 
loc să-și recunoască greșelile, aduc în 
sprijinul „nevinovăției**  lor argumente 
neserioase, mărturii de complezență, 
într-un cuvînt, fac totul pentru a ieși 
„basma curată"...

Un asemenea caz ni l-a oferit an
trenorul de polo Emeric Freund, de 
la C.S.O. Crișana, criticat în co
loanele ziarului „Sportul popular" 
pentru tendința sa de a racola jucă
tori. în loc de a-și recunoaște deschis 
greșelile, de a-și schimba atitudinea 
și de a depune eforturi sporite pentru 
ridicarea de noi cadre de poliști (antre
norul Freund a dovedit doar cu ani In 
urmă că știe să lucreze cu pricepere), 
el a invocat. într-un memoriu, diferite 
scuze și „cauze obiective", menite să-i 
atenueze faptele. Ceva mai mult, au 
fost aduse și unele documente eli
berate cu prea multă ușurință de o serie 
de instituții ca întreprinderea comunală 
„ 12 Octombrie" și Trustul regional de 
construcții Crișana și de persoane „bine
voitoare". Or. dintr-o cercetare documen
tată, din comparația actelor existente și 
din discuțiile purtate de redacție cu 
tovarăși cu munci de răspundere din 
F.R.N., buni cunoscători în materie, a 
rezultat nu numai temeinicia criticii, 
ci și faptul că antrenorul Emeric Freund 
este chiar în recidivă.

Așa bunăoară, în afara racolărilor 
din ultimul timp, acest antrenor a mai 
apelat și la „serviciile" altor „păsări 
călătoare" ca E. Voicu, I. Culiniac, 
A. Muth etc. Este foarte adevărat că în 
unele din aceste acțiuni, antrenorul 
Freund a avut și „concursul" nemij
locit al sportivilor respectivi, înclinați 
către carierism și în goană după căpă
tuială. De asemenea, nici conducerea

Gimnastica de înviorare
I Ex. 1. Stînd cu mîinile încleștate 
In fața corpului : ducerea mîinilor 
în sus pe lingă corp (1—2). Privirea 
sus, apoi revenire (3—4). Se execută 
de 4—6 ori.

Ex. 2. Stînd: ducerea brațelor la
teral o dată cu legănarea laterală 
a piciorului sting (1). Revenire (2). 
Aceeași cu Reve-

cu autocritica
secției de natație de la C.S.O. Crișc 
ca și membrii comisiei orășenești 
specialitate Oradea nu au fost stră 
de toate aceste practici.

în această privință este edificator { 
următorul pasaj din scrisoarea pc 
antrenorul Freund a adresat-o spartit 
lui Mocanu :

„Spune-i lui Măriuță că aștept și i 
nirea lui... Vom păstra locuința I 
postul (n.r. De cînd antrenorii se c-a 
și cu asemenea lucruri?)... Event 
vom aranja să primești și scoaterea I 
profesional...44 Desigur, orice comen:d 
sînt de prisos.

Este de-a dreptul lipsită de râspl 
dere poziția unor tovarăși, cu ini 
„feuno4* care s-au grăbit să sară în al 
rarea antrenorului (Freund. Astfel, r 
Bone, președintele comisiei de specii 
tate Oradea, s-a deplasat la Bucure] 
a venit la redacție, contestînd a/irn 
țiile făcute la adresa antrenorului Jel 
C.S.O. Crișana. Un alt om „de treafcl 
tov. Aurel Penciu, antrenor la ciul 
Progresul București, a înmînat ani 
norului Freund o declarație al ci 
conținut nu poate dovedi decît... d 
vitate. Poziția celor doi activiști spori 
amintiți mai sus poate fi explicată a’l 
sub două aspecte: or necunoștințâ I 
cauză, or rea credință. I

Apare cel puțin curioasă și este I 
totul condamnabilă atitudineI 
tată în cazul Freund, de 
norul și arbitrul Henri Iacobini. w

De la început este necesară o pr| 
zare. înaintea redactării ar/ieo/J 
„Despre unele păsări călătoare4*,  c.'i 
tov. H. Iacobini a fost acela care I 
informat pe autorul articolului t/esl 
tentativa antrenorului E. Freund 
racola trei jucători de polo de la cZuj 
Progresul București. După apariția J 
colului, tov. Iacobini a venit la 
și a recunoscut afirmațiile făcute I 
terior. Totodată însă tov. H. /acol 
s-a arătat foarte... contrariat de faJ 
că cele relatate de el au fost aJl 
și la cunoștința antrenorului Freza 
Această supărare era motivată — dl 
afirmațiile tov. Iacobini — de o etl 
tuală... „răcire" a relațiilor sale 1 
Freund ! Spre surprinderea noas/râ,l 
numai cîteva zile, antrenorul Frel 
prezintă o declarație scrisă a tov. 1 
Iacobini în care acesta te lasă ■ 
crezi că a fost lovit subit de... azzl 
zie. Nu-și amintește să fi spus t ■ 
dată ceva cu referire la*  cazul meni 
nat mai sus ! ? în asemenea silul 
se pune firesc întrebarea : Cînd I 
dovedit a fi nesincer tov. H. JaroMA 
Cînd a informat pe autorul ar/Icogfl 
și a venit la redacție spre a 
afirmațiile sale sau cînd a dat dedfl 
ția scrisă antrenorului Fret&d? .41 
este limpede și cauza nelinișm 
vind răcirea relațiilor cu aniren® 
Freund. Este vorba, fără z'ndoiai<i,l 
relații neprincipiale, de cocoloșir^ 
criticii, de o atitudine znconsecveB 
străină de morala societății noal 
socialiste. Lucrul este cu atît mai 
cu cit tov. H. Iacobini este an/reB 
deci educator al tineretului și, în n 
el este și membru al biroului F.fl 
Două calități care presupun o InH 
ținută morală în comportare.

Acestea sînt faptele. Se înțelege] 
persoanele criticate reacționează difi 
Important este ca cei criticați în 1 
principial, pe baza unor fapte concl 
să primească cinstit acest ajutor,! 
tragă învățămintele necesare penfru] 
activitatea să se îmbunătățească nel 
tenit. încercările de a găsi — cd 
cazul Freund — fel de fel de cirJ 
stanțe ușurătoare, de a induce în <4 
re și totodată de a face să se irod 
că un timp prețios pentru diverse I 
cetări menite să ducă la stabilirea I 
vărului, sînt inutile și ele demor. 
un slab nivel politic din partea :-.l 
celor vizați. i

C. COMARNISCM 
t. stam|

nire (4). Se execută de 4—6 ori cu 
■ fiecare picior în parte.

Ex. 3. Șezînd pe covor cu picioa
rele depărtate, mîinile sprijinite lingă 
corp : îndoirea trunchiului înainte 
deasupra piciorului sting cu apucarea 
gleznei și tracțiune (1—2). Revenire 
(3—4). Aceeași spre piciorul drept 

(5—6). Revenire (7—8). Se execută de
5— 6 ori spre flecare picior.

Ex. 4. Pe genunchi cu brațele la
teral : așezare pe coapsa stingă fără 
ajutorul brațelor, revenire pe ge
nunchi, apoi așezare pe coapsa dreap
tă și revenire. Se poate repeta de
6- 8 ori.

Ex. 5. Pe genunchi cu mîinile spri
jinite

, înapoi 
virea 
re (2). 
revenire (4). Se

Ex. 6. Stînd: 
pe loc cu depărtarea și apropierea 
picioarelor și cu bătaia palmelor al
ternativ deasupra capului și la spate. 
Se execută 3—4 serii a cite 8 sărituri 
fiecare.

bra,tul 
brațului 
execută 
sărituri

pri-
(1). Reveni- 
drept (3) — 
de 4—6 ori. 
ca mingea

in față : ducerea brațului sting 
cu răsucirea trunchiului, 

urmărește
Ridicarea

drept (3).piciorul

Disputate cu vioiciune, dirzenie și... deosebită atenție — așa cum o dovedește 
și jotografia noastră — întrecerile de volei sînt mult îndrăgite de participanții 

la „Cupa Agriculturii"'.

„CUPA ACPICCLTia

Peste 40.000 dc participanțl în regiunea Brașo
Populara compatif ie sportivă de 

mase care se adresează sportivilor 
din mediu) sătesc, „Cupa Agricultu- 

! rii“, se bucură de un frumos succes 
în regiunea Brașov. Interesul mani
festat de întreceri este cît se poate 
de elocvent reprezentat prin cifra 
participanților, care la sfîrșitul lunii 
trecute ajunsese la 40.654.

Rezultate foarte bune au fost ob
ținute în primul rind pe raionul 
Sf. Gheorghe. Avînd sprijinul organi
zațiilor U.T.M. și al activului vo
luntar din comisiile pe ramură de 

I sport, 63 de asociații sportive sătești 
! din acest raion au organizat cu suc
ces faza întîi a „Cupei Agriculturii1', 

j La 13 ramuri de sport, și-au disputat 
, intiietatea aproape 7.000 de sportivi, 
înscrierile cele mai numeroase au 
fost înregistrate la atletism (1.217, 
dintre care 424 fete), ciclism (668 — 
256), handbal în 7 (790) și fotbal (930). 
S-au evidențiat cu acest prilej aso
ciațiile Recolta Bod, Textila Prej- 

O-7i m

deri festive au avut loc în comunele 
Hărman, Doboșeni, Ozun, Bod și Mic- 
falău. La aceste deschideri au luat 
parte mii de spectatori. Totodată, s-a 
îmbogățit și baza materială a asocia
țiilor sportive din aceste locuri, pe 
durata etapei întîi a „Cupei Agricul
turii" fiind amenajate în raionul Sf. 
Gheorghe 5 terenuri de volei, 4 de 
handbal în 7, 4 poligoane de tir și 
reamenajate 4 piste de popice, 8 te
renuri de volei, 11 de handbal și o 
pistă de atletism. Un fapt demn de 
subliniat este și acela că în timpul 
desfășurării competiției au fost în
scriși aproape 350 de membri UCFS. 
In același timp, încasarea la zi a 
cotizațiilor a creat venituri substan
țiale asociațiilor sportive.

Cu rezultate destui de frumoase
s-au prezentat la începutul lunii sep
tembrie și comisiile de organizare a 
„Cupei Agriculturii" din raioanele 
Sibiu (7.997 de participanți din cadrul 
a 69 de asociații), Sighișoara (7.228),

ins

harnice asociații sportive în aed 
direcție se numără Steaua Agirb 
Avintul Dîrlos, Recolta Moșna, a] 
tui Sîncel, Recolta Mînărade, 
șugul Cergăul Mare, Avintul MiiJ 
Recota Sîmbăta de Jos, MoldovJ 
Viștea de Sus etc. I

Desfășurarea concursurilor a 
la iveală și o serie de deficient 
unele asociații. Nemulțumi toard 
fost munca comisiilor de organil 
de la Recolta Bucerdea, Voința I 
nade, Scînteia Bratei, Viticola XI 
sasa din raionul Mediaș, Recolta I 
bîrlău, Progresul Sîncrai și Pi 
zanul roșu Malnaș din raionul I 
Gheorghe și altele. In zilele carșl 
mează comisiile raionale de orgafl 
re a „Cupei Agriculturii" ca și 1 
ducerile asociațiilor sportive săi 
codașe în această privință trebuii 
ia toate măsurile de îndreptare I 
tru ca succesele obținute de mal 
tatea asociațiilor sportive din cd 
nele regiunii Brașov să fie ex:|
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Mare, 400 de tineri 
„schimbul de mîine“ 
noastre, ca de pildă, 

Vladimir Mo- 
Maîarciuc, Henric 

Monica Mul
au

La Baia 
înotători, 
al natațîei 
Cornel Georgescu, 
raru, Gh. 
Pisohl, Ivaji Batie'.h, 
teanu, Zoe Reznicenco, au susți
nut săptămina trecută, un verita
bil examen, in fața a mii de spec
tatori. Nicîcind o finală școlară 
rezervată înotătorilor nu s-a bu
curat de un interes atît de mare.

In același timp, cifra de 409 
de concurențî vorbește de la sine 
de puternicul avînt pe care îl 
cunoaște sportul de mase in rîn- 
dul elevilor noștri, de posibi ită- 
țile ce i se oferă tineretului să 
practice ramura sportivă prefe
rată, de condițiile optime create 
de partid și guvern generației de 
miine, atît pentru învățătură cit 
și pentru desfășurarea unei rod
nice activități sportive

Pagina de față iși propune să 
oglindească unele aspecte de la 
finala școlari'or înotători care a 
avut loc in orașul de reședință 
al regiunii Maramureș...

In această clipă s-a dat start intr-o 
probă rezervată băieților, întrecere 

viu disputată.
Știați că

Foto : T. S-t ama

Rezult&te.n rezultate... rezultate...
COPII. CATEGORIA A Il-A. BA- 

ETl 5l> m. liber: 1. Gh. Vascw (Re
șița) 32.5 2. C. Bădiță (Buc.) 33.0 3. 
1. David (Sibiu) 35,4 50 m. spate: 1. 
;h. Vascar 40.6 2. C. Bădiță 40.7 3. V. 
lavid 41,5 50 m. bras: 1. D. Sidlov- 
ichi (Turda) 425, 2. T. lloruaru (A- 
adj 43,3. 3. Gh. Vascor 44.1. 50 m. 
Ieftin: 1. M. Tomescu (Buc.) 39.1, 2. 
i. Gravat (Arad) 39,6, 3. 1. 
(Sibiu) 43.8. 4x50 m: București 
!. Arad 2: 19,5, 3. Timișoara 
i'ETE. .50 <n. liber: 1. Cristina

Liliana Gruia
Petcu (Buc.) 38.2. 

Cristina Ilohoiu 42.2. 
46,2, 3. Rodica Popa 
m. bras: 1. Rodica 

2. Cristina 
3. lise Hrașca (Reșița) 

delfin: 1. Liliana Gruia 43,9, 
(Arad) 455, 3. Cristi- 
4x50 m. : 1. București 

54.4, 2. ReșTța 3:03,5, 3. Cm i 3:27,1.
1. București 5:54,4. 2. 

7:27,5. COPII,

Reșița) 37.5. 2.
18,2. 3. Viorica 
iO m. spate: 1. 
!. Viorica Pelcu 
Sibiu) 495 50
Jscliersohn (Buc.) 42.9, 
lohoiu 46,8.
7,0 50 m.

1. Cornelia Secui 
ia Ilohoiu 46.0.

Mîotauș 
2:48.0, 
3:14.0. 
Hohoiu
(Buc.)

WO m mixt : 
ibiu 7:17.6, 3. Cluj 
iATEGORlA I. BĂIEȚI 100 m. liber: 

(Cluj) 1:08.1, 2. A. Ser- 
ineanfu (Tmș) 1:09,7, 3. L. Sușianu 
Cluj) 1:13,0 100 m. spate: 1. Z. Giu- 
asa (Resi(a) 1:19,9, 2. C. Lungu (Buc.) 
:21,7, 3. I. Preda (Buc.)
00 m. bras: 1. A. Sopterian (Buc.) 
:21.1, 2. I. Silaghi (Cluj) 1:23,4 *
!. Homorka (Arad) 1:24.8. 100 m del
iu: 1. AI Bain (Reșița) 1:26.7. 
*. Aron (Cluj) 1:31.7, 3. E. 
:34,5. 4x100 m. mixt : 1.
:43,0, 2. Reșița 5:46,0, 3. 
:47,4. FETE. 1110 m. liber: 
îuriteanu (Buc.) 1:16.1, 2. 
alpan (Buc.) 1:17.1, 3. Eva 1 
Tg. M.) 1:19,5- 100 m. spate: 
enia Botezatu (Buc.) 1:29.3, 2. 
[aftali 
Buc.) 
Buc.) 
Sibiu) 
icenco 
aliotti 
‘astor
. Gabrieîa Tttmăuceanu 1:27,7, 2. Mo
ira Munteanii 1:31,3, 3. Agneta Ster- 
er (Buc.) 1:31.3. JUNIORI, CATE- 
ORIA A Il-A. 100 m. liber: 1. C. 
eorgcscu (Buc.) 1:01,5, 2. M. Zagcr 
Cuc.) 1:05.4 H.C., 3. V. Moraru (Buc.) 
:07,0, 4. Gh. " Lowenfeld (Reșița) 
:08,0. 100 m. spate: 1. Al. Bota (Buc.) 
:11.9, 2. Șt. Varfalri (Cluj) 1:14,1, 3. 
■. Morar (Cluj) 1:16,4. 100 m. bras : 
. Gh. Malarciuc (Buc.) 1:20,4, 2 Gh. 
owcnfeild 1:21,9, 3. L. Kaszto (Tmș) 

Moraru 
II. Capo- 

m. mixt: 
5:11,0, 3. 
CATEGO-

1:30,3.

3.

2. 
Homorka 
București 

Timișoara 
1. Monica 

Gabriela 
Naftali 
1. Eu- 

Eva 
1:30,0, 3. Gabriela Tamauceanu 

1:31.0 H.C., 4. Sanda Simionescu 
1:38,3 H.C., 5. Mariana Demeny 
1:41,1. 100 m. bras: 1. Zoe Rez- 
(Buc.) 1:27,3, 2. Natalia Ca- 
(Reșița) 1:29.2, 3. Mariana 

(Tg. M.) 1:31,8.100 m. delfin:

3. M. Olteanu (Cluj) 1:20.8 100 m bras: 
1. G. Pees (Oradea) 1:26.5 2. R. Nus- 
baum (Buc.) 1:26,7 3. Gh. Horvath 
(Cluj) 1:27.4 100 m delfin : 1. Z. Sa
bados 1:18,5 2. F. Negcr (Sibiu). 1:20.7 
3. V Pantazi (Buc.) 1:10.0 200 m liber:
1. I. Baneth (Tims.) 2:23,0 2. F. Neaer 
2:26,4 3. G. Roman (Buc.) 2:305 200 
m bras: ]. R Nusbaurn 3:10.9 2. A 
Varga (Cluj) 3:16,6 3. I. Sas (Tg. M.) 
3:215 200 nt. spate: 1. C. Brezina 
2:49.9 2. T. Spingold 2:58,1 3. M. Ol
teanu 3:00 5 200 m delfin : 1. H. Pischl 
(Reșița) 3:04,7 2. Z. S a ba dos 3:15.1 3. 
V. Pantazi 3:43.9 400 m liber: 1. I. 
Baneth 5:11.6 2. M. Popescu (Buc.) 
5:25,3 3. L. Seregi 5:30.8 400 m mixt 
individual: 1. Z. Sabados 6:11.1 2. I. 
Baneth 6:15.0 3. A. Soos (Cluj) 6:17,8 
1.500 m: 1. I. Baneth 20:57.8 2. F. Ne- 
ger 21:33,0 3. M. Gavriș (Arad) 21:44,3. 
JUNIOARE, CATEGORIA I. 100 m li
ber: 1. Ditla I.anger (Reșița) 1:17,3
2. Elisabeta Totan (Buc.) 1:17,6 3- Ma
ria Geogolea (Bistrița) 1:19,0 200 m 
spate : 1. Elisabeta Totan 1:26.1 2. Flo
rentina Rambosek (Buc.) 1:28.0 3. Edith 
Kelemen (Tg. .M.) 1:425 100 m bras: 
1 Florentina Rambosek 1:28.1 2. Lucia 
Ili'erin (Buc.) 1:38.8 H.C., 3. Georgeta 
Toth (Tg. M.) 1:49,0 4. Ileana' Filip 
(Turda) 1:52.0 200 m liber: 1. Ditta 
Langer 2:54.5 2. Elisabeta Totan 3:00,3
3. Manuela Ciogolea (Buc- ) 3:03.2 200 
m bras: 1. Florentina Rambosek 3:14.4
2. Smaranda Nicnlina (Arad) 3:16.3 3. 
Aurelia Pătru (Buc.) 3:33,9 406 m liber: 
1. Ditta Langer 6:12.2 2. Maria Cioso- 
ran (Buc.) 6:12.5 3. Ileana Filip 8:44.1 
400 m mixt individual: 1. Ditta fwrnger 
6:53.1, 2. Florentina Rambosek 7:16,0.

SĂRITURI. Fete : 1. Marilcna Pop 
(Buc.) ; 2. Heide Kerstner (Sibiu); 
Gabriela Popescu (Buc.). Băieți: 
C. Drăgoi 
(Buc.) ; 3.
POLO PE 
lă
3.

3.
1.

(Sibiu) ; 2. Mihai Buta
Gh. Ungureanu (Buc.).

APA : 1. Oradea (in fina-
București) ; 2. București ;

mai numeroasă delegație a 
orașului București ? Partici- 
54 (28 băieți și 26 fete). In 
orașul Craiova n-a trimis de- 
înotâtor, pe elevul Mircea

socotind 
de inte
rnai tri
part ici-

.-cea 
fost a 
raryi : 
schimb, 
cit un 
Popa.

...recordul in materie de concurent, 
fruntași la învățătură La realizat o- 
rașul Ploiești ? Primii trei clasați, 
in ordinea mediilor, elevii Iulian Ne- 
gulescu (9.69). Liviu Feder (9.35) «ă 
Dana Ziti (9,29) sint toți din orașul 
„Aurului negru".

...secțiunea de învățămînt a orașu
lui Lugoj a anunțat participarea îno
tătorilor respectivi abia in ajunul fi
nalei ? Organele de resort 
aceasta drept o totală lipsă 
res față de competiție n-au 
mis la Lugoj, invitațiile de 
pare.

...cea mai frumoasă comportare au 
avut-o înotătorii din Reșița (antrenor 
I. Schuster) ? Ca număr de victorii, 
reșițenii s-au situat în imediata a- 
propiere a reprezentanților orașului 
București, deși au avut un număr 
mult mai mic de concurenfi.

...elevii din Cîmpina au participat 
pentru prima oară la finale ? Pe 
blocstarturile bazinului din Baia Ma
re au fost prezenți 18 înotători.

...performerul finalei a fost antre
norul bucureștean Paul Stroescu ? El 
a avut în competiție 7 eleve, dintre 
care cinci au sosit pe primul loc : 
Eugenia Botezatu, Mihaela Zarche- 
vici, Rodica Uschersohn, Monica Mun- 
teanu și Liliana Gruia.

...cea mai disciplinată delegație a 
fost aceea a orașului Ploiești (resp. 
antrenor Ovidiu line seu). Aceasta, 

de delegația Bucu- 
s-a... remarcat prin- 
acte de indisciplină, 
la meciul de polo 

București cipd — complet

spre deosebire 
reștiului, care 
tr-o serie de 
Cel mai grav, 
Oradea
nejustificat — înotătorii din Capita
lă au avut o atitudine ireverențioa
să față de arbitrul' intîlnirii.

Spre deosebire de anul trecut, cînd re- 
prezentativa noastră de polo s-a pre
zentat la ..Trofeo Italia" fără nici un joc 
tare in „picioare", anul acesta au fost 
asigurate echipei condiții optime de pre
gătire: multe turnee internaționale
(Magdeburg. Belgrad, Arad) și meciuri 
tnterțări. in care am întUnit puternicele 
echipe ale Ungariei, U.R.S.S., Iugosla
viei. R. D. Germane etc.
.Să nu se neglijeze nimic", voiau parcă 
să spună cei însărcinau cu pregătirea 
Ji responsabilitatea formației reprezen- 
.ative. apreciindu-se, pe bună dreptate, 
eA selecționata noastră va putea să se., 
descotorosească în sfirșit de acel obse
dant loc V. care ne revenise mereu în 
ultimul timp, la „Trofeo Italia” (Zagreb 
tSfâi), J. O. de la Roma (i960), .Trofeo 
Italia” (Moscova 1961) și care ne ținea 
pe loc in ierarhia celor mai bune echipe 
din lume.

★
Dar iată-ne și la Leipzig, ajunși în 

•orașul „europenelor” cu cîteva zile 
înainte și așteptând primul și dificilul 
nostru adversar in turnee de asemenea 
importanță: aorții. Capii de serie erau 
eunoscuți : Ungaria, Italia, U.R-S.S., Iu
goslavia, adică cele mai puternice patru 
formații din Europa. Cunoscut fiind și 
faptul că rezultatele din serii contează 
și in semifinale ș.a.m.d., ne temeam, 
firește, in primul rind de experimentata 
formație a Ungariei. ȘL., am căzut în 
seria ei. in care mai figura și Suedia, 
ca a treia echipă. Cu toții invidiam șansa 
selecționatei R. D. Germane, care intra 
in singura serie de două echipe, alături 
de selecționata Italiei, venită la Leipzig 
eu garnitura secundă. Titularii, cam
pioni olimpici la ei „acasă” în I960, fu
seseră suspendați de federația lor pen
tru culpa de a fi abandonat, la jumătate, 
competiția internațională de la Belgrad.

★
Primul meci in seria noastră : Ungaria 

— Suedia 9—2. A doua zi. luni 20 august, 
ctștigam și noi. relativ ușor, meciul cu 
Suedia : 4—•. Eram, așadar, calificați
pentru semifinale, indiferent de rezulta
tul intîlnirii cu echipa Ungariei, dar 
pentru a lua un start mai puternic in 
competiție ne era necesar măcar un 
punct și in acest Joc dificil. Jocul a 
început promițător pentru noi : Szabo 
a deschis scorul. *ransformînd o lovi
tură de la 4 m. Meciul se desfășura in 
bazinul central și publicul numeros, plă
cut surprins, a început să ne încura
jeze. Echipa abia prinsese aripi, cînd, 
imediat, am fost egalați, printr-un gol 
Înscris de la o distanță apreciabilă. în 
repriza secundă, adversarii jau avantaj, 
tot printr-un punct înscris de La dis
tanță. S-a observat limpede, de la pri
mul meci dificil, că față de marile echi
pe prezente in competiție, selecționata 
noastră pornește handicapată. Eram 
vulnerabili la capitolul „portar", post 
care valorează enorm, mai ales în jo
cul de polo. După cum știam și după 
cum aveam să ne convingem în zilele 
competiției, reprezentativele Ungariei, 
UR.S.S. și Iugoslaviei sînt puternice și 
prin aportul pe care îl aduc formațiilor 
lor. portarii de valoarea lui Boroș 
(R.P.U.), Gogoladze (U.R.S.S.) și Muska- 
tirovic (R.P.F.I.). In urma acestor go
luri primite, moralul echipei noastre a 
scăzut simțitor. La sfîrșitul reprizei a 
treia rezultatul era 4—1 pentru R.P.U 
în ultima parte a jocului adversarul n-a 
mai insistat, a slăbit ritmul, fapt care 
a permis echipei noastre să se apropie 
pînă la 4—3. Dar imediat Dbmdtor a 
înscris din nou și meciul a luat sfirșit 
cu 5—3 pentru R.P.U.

★
în aceeași zi. seara, la 

urma să se hotărască 
semifinale. După lungi 
necesară intervenția președintelui L.E.N., 
Bella Rajky, care a cerut să se aplice 
litera regulamentului, după care — în 
semifinale — echipele calificate din se
ria A joacă cu cele din seria B, iar cele 
din seria C cu „calificatele” ' “
Jucam, așadar, în grupă cu 
R.D. Germană și faptul ne 
pentru că în grupa cealaltă 
Iugoslavia, Olanda—Belgia),
două echipe ne erau superioare. Ne-am 
dus cu vestea „acasă“, la hotelul Inter
național, unde eram găzduiți, și în sea
ra aceea jucătorii noștri au respirat 
ușurați, după care au adormit cu gîn- 
dul la... un loc în turneul final. Băieții 
se și visau cel puțin pe locul * 
ce ar fi însemnat ’ *“ ~
scara valorică.

hotelul Astoria, 
grupele pentru 
discuții, a fost

seriei D. 
Italia și 
avantaja, 
(U.R.SS., 

primele

o treaptă mai
4, ceea 
sus pe

:23,5. 400 m. liber: 1. V.
:14,7, 2. G. Morar 5:31.6, 3. 
;scu (Arad) 5:41,4. 4x100 
. București 5:01,9, 2. Reșița 
imișoara 5:36,7. JUNIOARE,
IA A 1I-A. 100 m. liber: 1. Eva Na- 
y (Tg. M.) 1:12,5. 2. Mihaela Zar- 
hievici (Buc.) 1:15,0, 3. Mariana Tar- 
auceanu (Buc.) 1:20,0 H.C., 4. Ileidi 
Zaltz (Reșița) 1:20.4. 100 m. bras: 
laria Klosz (Tg. M.) 1:26,2, 2. Sma- 
inda Lupuțiu (Arad) 1:32,0, 3. Estera 
ekeli (Sibiu) 1:35,9. 100 m. delfin : 1. 
lihaela Zarchievici 1:29,2, 2. Eva Nagv 
:35,5, 3. Smaranda Lupuțiu 
00 m. liber: 1.. Eva Nagy 
lihaela Zarchievici 6:17.7, 3. 
I'uneseu (Buc.) 6:25,6. 4x100

1:42,7. 
5:55,9, 2.

Monica 
m. mixt :

București 5:51.8, 2. Reșița 6:28,6, 
if Arad 6:32,2. JUNIORI.’ CATEGO- 
1A 1. 100 m. liber: Z. Covaci (Ora
ra), 1:06,1, 2. L. Seregi (Oradea) 
:06,l 3. Z. Sabados (Tg. M.) 1:06,1 
00 m spate: 1. T. Spingold (Oradea) 
:17,9 2, Q._ Brezina (Reșița) 1:18,0

4—3 cu
Arad ; 4. Tg. Mureș.

...și părerea specialiștilor
EMIL Dl OR^ZAK, — insncrinr In 

Ministerul Învățămîntului: Finala și-a 
atins scopul. Ea a cuprins un număr 
impresionant de înotători, aproape 4(H). 
mul fi dintre ei cu vizibile posibilități 
de creștere. Este cazul înotătorilor din 
Reșița, Timișoara și București, în spe
cial. Nu este mulțumitoare însă situația 
la „sărituri*, unde doar Sibiul și Bucu- 
reștiul se „văd* deocamdată.

CONSTANTIN MIHAI, secretar 
neral al F.R.N. : îmbucurător este fap
tul că au putut fi aduși la finală aproape 
400 de elevi. Acesta constituie un fru
mos succes al natației noastre școlare. 
Numai că, în ce privește însușirea ele
ment el ev tehnice mai trebuie lucrat. De 
asemenea, în materie de selecție se im
pune mai multă exigență. Cuvinte de 
laudă pentru participanții la turneul de 
polo, în vădit progres, mai ales cei din 
Oradea, București și Arad

OFIDJU 1ONESCU — Ploiești: Dună 
mine, băimărenii și-au făcut da
toria. Natația are aici o tradiție destul 
de tînără; deci, nu putem pretinde mai 
mult. Ca valoare, finalele pot fi situate 
la nivel mediu. Important este faptul 
că există o bază de mase formată din 
elevi, ceea ce constituie un punct de 
sprijin foarte important pentru natația 
noastră de performanță

M. MITROFAN, antrenor la C.S.S.- 
București: Concur sul — socotit la 
valoare medie — a constituit un succes. 
Absența* din motive obiective, a unor.

concurenfi ca Liviu Berea, Anca Trohani, 
Mihai Potoceanu, Cristina Bal a ban și 
Mircea Căprar eseu a influențat Intr-o 
bună măsură obținerea de performanțe. 
Este de relevat totuși valoarea în con
tinuă creștere a înotătorilor mici (10—12 
ani), ceea ce dovedește o orientare mai 
bună a antrenorilor.

★
din serii, amîn ultimul joc, 

mai mult decît ne-am închipuit : 
pierdut nu numai meciul cu R.P.U., ci 
și pe Aurel Zahary accidentat la umăr 
intr-o dispută pentru, balon cu masivul 
Domotbr. Cu toate cusururile lui (une
ori este prea individualist), Zahan era 
un om de bază al echipei. Apreciindu-*? 
ușurința cu care pierduse Italia în fața 
R.D. Germane, * ne-am gîndit că întâlni
rea noastră cu „peninsularii” va fi o 
simplă formalitate Din nefericire n-a 
fost așa. Adversarii noștri, tineri și cu 
o bună pregătire la înot, au practicat 
un joc de mobilitate, jucînd „om la om“, 
folosind presingul și inoomodind vădit

pierdut 
am

Galeria bucureșleană iu acțiune,^ ,

formația noastră. Greșeala mare comisă 
de jucătorii noștri a fost aceea că ei 
s-au angrenat în această tactică care nu 
le convenea, uitînd că timpul se scurge.. 
S-a mai întîmplat ca adversarul să des
chidă și scorul, printr-un șut „boltă", 
care l-a înșelat pe Ștefănescu. în re
priza a doua echioa noastră a înscris 
două goluri prin Bădiță și se părea că 
avantajul luat din timp va fi cei puțin 
păstrat pină la sfîrșit. Și-au făcut loc, 
însă, o serie de deficiențe care, cu mici 
excepții (jocul cu R.D.G.), au caracte
rizat și celelalte întîlniri susținute, ceea 
ce a deschis drumul italienilor spre 
punctul egalizator care după cum s-a 
văzut ne-a costat scump.

Principalele lipsuri în pregătirea echi
pei mai evidente în acest joc și care au 
generat și pe celelalte au fost:

LOTUL NEOMOGEN ȘI CA VALOARE 
ȘI CA PREGĂTIRE. în timp ce majo
ritatea formațiilor au folosit pe toți cei 
11 jucători (în special R.P.U.), echipa 
noastră a întrebuințat prea puțin jucă
torii de rezervă; Grințescu, slab pregă
tit. n-a avut nici viteză de deplasare, 
nici rezistență, Fleșerhi (bolnav de a- 
migda’ită) a jucat doar o singură re
priză (in meciul cu Belgia), iar Mărcu- 
lescu a fost întrebuințat cînd și cînd, 
fără să dea randamentul dorit. Din a- 
ceastă cauză tot greul jocului l-au dus 
mereu aceiași jucători, dintre toți. Bă
diță fiind acela care a acționat constant 
bine Zahan și Culiniae au muncit mult, 
uneori cu folos, dar nici ei nu s-au 
aflat în plenitudinea forțelor, Szabo și 
Firoiu n-au depășit un nivel mediocru, 
in timp ce Kroner ni s-a părut deficitar 
în ceea ce privește pregătirea fizică.

Și poate mai mult ca la oricare alt 
joc de echipă, la polo pregătirea fizică 
generală și soecifică necorespunzătoare 
se repercutează și asupra celorlalți fac
tori: tehnic, tactic si moral-volittv. De 
aici pasele numeroase fără adresă, șu
turile slabe și imprecise la poartă, lipsa 
de concentrare în momentele dificile* 
ivite in timpul jocul uL

★
Meciul nul (2—2) cu Italia nu răpea 

orice posibilitate de calificare în turneul 
final, dar ne îngreuia sarcina în meciul 
care a urmat, cu reprezentativa R. D. 
Germane. Gazdele se prezentau înainte 
de m?ci cu mai multe atuuri: le era 
suficient un punct pentru calificare, ju
cau „acasă" în fa*a unui public care 
i-a purtat in tot timpul competiției spre 
rezultate de necrezut, la început: 2—2 
cu U.R.S.S.. 0—1 cu Iugoslavia, 3—4 eu 
Ungaria.

Conștientă de imoortanța meciului cu 
R.D G-. echipa noastră și-a mobilizat 
forțele de care dispunea, dornică să 
facă un meci mare. Toți jucătorii folo
siți au făcut risipă de energie, acționînd 
de data aceasta cu mai mult calm și cu 
mai multă rațiune, în pofida atmosferei 
vulcanice din tribune. Am condus la un 
moment dat cu 2—0 (ceea ce n-a fost 
la îndemîna oricui în acest turneu) și 
cu 3—2 pînă în ultimele secunde. Eli
minarea lui Szabo, apoi pasul contra
indicat trimis de Culiniac spre Firoiu, 
zona defectuoasă și neconvingătoare (e- 
chinele mari efectuează blocajul cu 
bune rezultate), toate acestea au consti
tuit complexul de împrejurări care au 
permis egalarea. In turneul final, pen
tru locurile 1—4. se calificase renrezen- 
tativa țării gazdă în tribune spectato
rii, în culmea fericirii, intonau imnul 
țării lor, răsplătind în felul acesta per
formanța echipei, în timp ce jucătorii 
noștri, obosiți și dezolați, ezitau să iasă 
din apă și să „privească în ochi”...

★
în continuare, echipa noastră a jucat 

cu selecționatele Belgiei (6—5) și Olan
dei (4—3), obținînd, nu fără emoții, lo
cul 5. locul ei și de pînă atunci în ierar
hia europeană și mondială. Reprezenta
tiva noastră nu pierduse la Leipzig 
decît un joc (în fața R.P. Ungare, care 
a ocupat la sfîrșit locul 1), dar evoluase 
nesatisfăcător în restul partidelor.

Saltul calitativ pe care îl așteptăm 
cam de mult nu va putea deveni o rea
litate nici peste doi ani, la J.O. de la 
Tokio, dacă învățămintele de la Leipzig 
vor fi date uitării. Este necesar să se 
înceapă cu primenirea lotului (cu o se
rie de tinere elemente care în turneul 
recent desfășurat la Batumi, în U R.S.S., 
au dat satisfacție), cu un regim de pre
gătire care să corespundă antrenamen
tului modem. Si toate acestea, pentru 
ca reușita să fie deplină, într-un stil 
de muncă mai sănătos.

GHEORGHE NICOLAESCU

MARI DEMONSTRAȚII 
AERIENE SPORTIVE

Federația romină de aviație, in cola
borare cu consiliile regionale UCFS 
Brașov, Cluj și Mureș-Âutonomă Ma
ghiară, organizează luna aceasta mari 
demonstrații aeriene sportive în ora- 
s"le Brașov. Sf. Gheorghe. Tirnăveni, 
Mediaș, Sibiu, Turda, Cluj și Tg. 
Mureș.

Din Iotul sportivilor care au plecat 
în acest turneu aeronautic ieri dimi
neață de pe aerodromul Clinceni, fac 
parte cei mai buni sportivi de la Ae
roclubul central al R.P.R. „Aurel Vlaî- 
cu“ București.

Parașutrștii au în frunte pe maestrul 
emerit al sportului Gheorghe lancu. 
maeștrii sportului Ion Negroiu, Mihai 
Sidlevschi, Ion Budea ș a. Ei iși vor 
demonstra tehnica, curajul șr măiestria 
cu ocazia executării diieriielor salturi 
cu parașuta, acrobație la trapez agă
țat de ^vion și alte probe. -

Printre piioții care au părăsit ieri 
dimineață Capitala se numără maeș
trii sportului Enciulescu Bănică, Con
stantin Manolache, Ștefan Calotă. Oc
tavian Băcanu ș.a.

Din grupul” planoriștilor fac depla
sarea cunoscuții piloți ai zborului fără 
motor Mircea Finescu, Emil Iliescu, 
George Georgescu, Zoltan Demeter, 
Florin Durau etc.

SPORTUL POPULAR 
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fl Vil a ediție a campionatelor 
europene de atletism

La această dată capitolul atît de complex al 
pregătirilor poate fi considerat încheiat. Rezul
tatele nenumăratelor concursuri de verificare și 

rfidicii de control-înscriși cu grijă în fișele personale 
ale atlefilor-arată clar că, în momentul de fată, curba 
formei sportive a atins, pentru cei mai mulfi sportivi, 
cel mai ridicat nivel din acest an. Aceasta însem
nează că la Belgrad recordurile vor fi serios asaltate 
și că lupta pentru cucerirea titlurilor de campioni 
ai Europei va fi deosebit de dîrză.

Aflefi și atlete din toate coifurile Europei sînt gata 
de călătorie. Unii dintre ei s-au și instalat, de acum, 
în cabanele „satului europenelor" din preajma Bel
gradului. Au mai rămas de făcut doar cîteva antre
namente în orașul campionatelor pentru ca tofi atle- 
fii să fie gata pentru marile întreceri care încep 
miercuri. După cum, vor fi gata și cele cîteva sute 
de ziariști și crainici reporteri care își vor împărtăși 
impresiile la milioane de cititori și ascultători de 
pretutindeni.

Campionatele europene de atletism împlinesc 28 !
de ani de la prima lor ediție. în acest timp, sportivii j 
de pe continentul nostru s-au întîlnif de șase ori j 
(Torino, Paris-Viena, Oslo, Bruxelles, Berna, Stock- ! 
holm) și acum, pentru a șaptea oară, la Belgrad. De ’ 
la o ediție ia alta această competiție a cunoscut un j 
succes tot mai mare în ceea ce privește numărul spor- ț 
tivilor și al țărilor participante și în special a! rezul- I 
talelor înregistrate, motiv pentru care, alături de ! 
Jocurile Olimpice, „europenele" sînt considerate cele j 
mai importante întreceri ale atletismului mondial, j 

întrecerile atlefilor europeni oferă în același timp f 
un bun prilej pentru tinerii sportivi să Iacă noi cu- J 
noștințe, să lege noi prietenii, să le cimenteze pe . 
cele vechi, să aducă o contribuție la instaurarea unui J 
climat de înțelegere și colaborare între țările din j 
Europa. j

—--------------------------- ------------!

sînt gata de start!Reprezentanții noștri

Trei dintre protagonistele săriturii în înălțime femei: Jaroslava Bieda (R.P. 
Polonă), Iolanda Balaș (R.P. Remind) fi Taisia Cencik (U.R.S.S.)

Pe foile de concurs ale diferite'or 
probe figurează și numele unor atleți 
din R.P. Romină. Sînt cei mai buni 
dintre fruntașii atletismului nostru, se
lecționați pentru „europene" pe baza 
comportării avute în acest , an. Unii 
dintre ei au mai concurat la campio
natele europene, alții debutează acum 
în această competiție.

Mic ghid al „europenelor"
a Cite 45 de medalii de aur, argint 

și bronz vor fi remise primilor trei 
clasați la fiecare probă. Componenții 
echipelor celor trei ștafete (4 x 100 m 
ți 4 x 400 m la bărbați, 4 x 100 m la 
femei) vor primi fiecare medaliile 
respective.

O In cantonamentele de la Kosutnjak 
și Orașul Pionierilor (la 7,5 km de
părtare de stadion), unde vor locui 
cei 900 de participanți, vor funcționa 
patru restaurante cu autoservire. Pen
tru a putea face față diferitelor pre
ferințe... gastronomice, organizatorii 
au luat măsurț pentru pregătirea zil
nică a trei meniuri : mediteranean, 
scandinav și altul obișnuit in Europa 
centrală.

® Cele trei inițiale P.E.A. aflate 
pe insignele, afișele și programele în
trecerilor de la Belgrad reprezintă ti
tulatura competiției, scrisă în limba 
sîrbă, Preveinstvo Evrope u Atletici, 
adică : campionatele europene de at
letism.

• In probele de calificări la lungi
me, triplu salt Și aruncări concuren
ța vor avea dreptul numai la cite 
trei încercări. Așa cum am mai a- 
nunțat, cei mai buni 12 se vor cali
fica pentru concursul propriu-zis. $i 
aci ei vor beneficia de cite 3 încer
cări. Primii șase iși vor disputa a- 
poi finala probei respective în cadrul 
căreia vor mai executa Mg trei în
cercări.

• In probele de 1.500 m. 5.000 fn și 
3,000 m obstacole pentru finală se 
vor califica cite 12 concurenți. La 
cursele de 800 m (bărbați șl femei) 
în finale vor evolua cîte șase sportivi 
deoarece, conform regulamentului 
internațional, prima porțiune a aces
tei curse se aleargă pe culoare. Toa-
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Iată lista reprezentanților noștri pen
tru marile întreceri de la Belgrad :

1. [olanda Balaș-săritura in înăl
țime (1,87 m)

2. Viorica Belmega-săritura in 
lungime (6,05 m)

3. Maria Diaconescu-aruncarea su
liței (55,66 m)

4. Florica Grecescu-800 m (2:08,9)

Marele favorit al săriturii Ui înălțime, recordmanul lumii Valeri Brumei

5. Lia Manoliu-aruncarea discului 
(53.18 m)

6. Ana Sălăgean-aruncarea greutății 
(15 95 m)

7. Eiisabeta Tecdorof-800 m (2:08,3)
8. Petre Astafei-sâritura cu prăjina 

(4,40 m)
9. Andrei Barabaș-5.000 m (14:15,1)

10. Alexandru Bizim-aruncarea suli
ței (78.80 m)

11. Mihai Calnicov-săritura în lungime
(7,59 m)

12. Serban Ciochină-triplu salt (15,85 
m)

13. Eugen Ducu-săritura in înălțime 
(2,07 m)

14. Constantin Grecescu-10.000 m 
(29:34 0)

15. Sorin loan-triplu salt (15,92 m)
16. Valeriu Jurcă-200 m (21,5 sec) 

și 400 mg (52 3 sec)
17. Gheorghe Popescu-aruncarea su- 

iiței (78,76 m)
18. Zoitan Vamoș-3.000 m obstacole 

(8:41,2)
De la reprezentanții noștri așteptăm 

ca, în concursurile care încep miercuri, 
să-și mobilizeze toate forțele și toată 
energia, să lupte djn răsputeri pen
tru rezultate cit mai bune. Ei au 
aceste posibilități. Le dorim tuturor 
succes I

în limbajul cifrelor
Desigur, multi dintre iubitorii atletis

mului se întreabă : care dintre edițiile 
anterioare ale acestei întreceri a fost 
oca mai reprezentativă din punct de 
vedere al performantelor realizate ?

0 sumară apreciere a rezultatelor cam
pionilor edițiilor anterioare, prin prisma 
tabelei internaționale de punctaj ne 
oferă următorul tablou : MASCULIN : 
1934 — 17.295 p/ț 1938 — 18.309 p.; 
1946 — 18.235 p. 1950 — 18.749 p. ; 
1954 — 20.996 p. Jși 1958 — 22.705 p. 
I^a FEMININ Situația este următoarea: 
1938 — 7.772 p. ; 1946 — 7.538 p.: 
1950 — 7.983 p.y; 1954 — 8.199 p. 
Și 1958 — 8.503; p.

Este ușor de 'observat că, în general, 
nivelul performanțelor campionatelor eu
ropene de atletism a crescut cu fiecare 
ediție. Totuși, cifrele arată că anii răz
boiului au influențat în mod nefavorabil 
performanțele ediției din 1946 în com
parație cu cea din 1938.

In stadiu) actual de dezvoltare a at
letismului european, se poate aprecia, 
desigur, că apropiatele campionate de 
la Belgrad vor fi cele mai reprezenta
tive dintre toate edițiile de pînă acum 
ale acestei competiții.

Urmărind performanțele atlefilor...
Publicăm astăzi rezultatele cele 

mai bune ale atleților care vor par
ticipa la întrecerile 
capitala Iugoslaviei.

europene din 
In conformi

tate cu regulamentul campionatelor 
la fiecare probă au dreptul să par
ticipe cile trei atleți din fiecare țară, 
cu condiția să fi îndeplinit normele 
stabilite de federația internațională.

100 METRI

10.1 Marian Foik (Polonia)
10.2 Alfred Zielinski (Polonia)
10.2 Peter Gamper (Germania)
10.3 Amin Tuiakov (U.RS.S.)
10,3 Mihail Bîcivarov (Bulgaria)
10,3 Nikolai Politiko (U.R.S.S.)
10,3 Sergio Ottolina (Italia)
10,3 Peter Radford (Anglia)
10,3 Claude Piquemal (Franța)
10.3 Jocelyn Delecour (Franța)
10.3 Heinz Schumann (Germania)
10.3 Alfred Heba if (permania)
10,3 Vilem Mandlik (Cehoslovacia)
10.3 Jerzy Juskowrak (Polonia)

200 METRI
20.7 Alfred Zielinski (Polonia)
20.7 Ove Jonsson (Suedia)
20.7 Sergio Ottolina (Italia)
20.7 Marian Foik (Polonia)
20.7 Peter Laeng (Elveția)
20.8 Jocelyn Delecour (Franța)
20.8 Vilem Mandlik (Cehoslovacia)
20.9 Robert Brightwel (Anglia)
20.9 Amin Tuiakov (U.R.S.S.)
20.9 Klaus Ulonska (Germania)
20.9 Slava Prohorovski (U.R.S.S.)
20.9 Karl Friedrik Bunaes (Norvegia)
20.9 Peter Radford (Anglia)

400 METRI
45.6 Robert Brightwel (Anglia)
45.7 Peter Laeng (Elveția)
46.0 Jerzy Kowalski (Polonia)
46.1 Hans Reske (Germania)
46.1 Manfred Kinder (Germania)
46.4 Andrzej Badenski (Polonia)
4G,6 Hansruedi Bruder (Elveția)
46.6 J P. Boccardo (Franța)
46.6 Johannes Schmidt (Germania)
46.7 Adrian Metcalfe (Anglia)
46.7 Csaba Csutoras (Ungaria)

800 METRI
1:47,2 Michel Jazy (Franța)
1:47.3 Valentin Bulîșev (U.R.S.S.) 
1:47.9 Rene van Asten (Olanda) 
1:48,0 Joseph Lambrechts (Belgian 
1:48,0 Abram Krivoșeev (U.R.S.S.) 
1:48,0 Olavi Salonen (Finlanda)
1:48.2 Manfred Matusewski (Germania)
1:48.2 Paul Schmidt (Germania) 
1:48,2 Josef Odlozil (Cehoslovacia) 
1:48,3 Schofield (Anglia)

1.500 METRI
3:39,9 Michel Jazy (Franța) 
3:40,8 Vitold Baran (Polonia) 
3:41,0 Ivan Belițki (U.R.S.S.)
3:41,1 Vasili Savinkov (U R.S.S.) 
3:41,8 Hans Eyerkaufer (Germania) 
3:42,3 Harold Nerporth (Germania) 
3:42,6 Michel Bernard (Franța)
3:43,0 Alfredo Rizzo (Italia)
3:43,5 Bela Szekeres (Ungaria)
3:43,5 Jean Clausse (Franța)

5.000 METRI

13:50.6 Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.)
13:52,8 Kazimierz Zimny (Polonia)
13:52,8 Bruce Tulloh (Anglia)
13:53,6 Leszek Bogusziewicz (Polonia)
13:54,6 Michel Bernard (Franța)
13:55,2 John Anderson (Anglia)
13:57,6 Robert Bogey (Franța)
13:58,2 Edward Strong (Anglia)
13:59,6 Janos Pinter (Ungaria)
14:00,4 Miklos Szabo (Ungaria)

10.000 METRI

28:18,2 Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
29.01,4 Bruce Tulloh (Anglia)
29:07,0 Iuri Nikitin (U.R.S S.)
29:07,6 Leonid Ivanov (U.R.S.S.)
29:11,4 Robert Bogey (Franța)
29:15,8 Peter Kubitski (Germania)
29:28,8 Janos Pinter (Ungaria)
29:30,0 Jazsof Suto (Ungaria)
29:30,6 Hamida Addeche (Franța)
29:31,6 Michael Bullivant (Anglia)

110 M GARDURI

13,7 Anatoji Mihailov (U.R.S.S.)
13,9 Giovanni Cornacchia (Italia)
14,0 Valentin Cistiakov (U.R.S.S.)
14,0 Klaus Niiske (Germania)
14,1 Nereo Svara (Italia)
14,1 Nikolai Bereznțki (U R.S.S.)
14.1 Michel Chardel (Franța)
14.2 Jiri Cernosek (Cehoslovacia)
14,2 Heinrih John (Germania)
14.2 Giorgio Mazza (Italia)

400 M GARDURI

50.3 Salvatore Morale (Italia)
50.4 Helmut Jânz (Germania)
50,6 Vasili Anisimov (U.R.S.S.)

Atleții sovietici au sosit la Belgrad
BELGRAD 7 (Agerpres), — Echipa 

de atletism 'a1 U.R.S.S:, cuprinzînd 
peste 70 de sportivi și sportive, a sosit 
la Belgrad în vederea participării la 
campionatele europene, care vor începe 
miercuri în capitala iugoslavă.

La sosire, campionul olimpic Piotr 
Bolotnikov a făcut ziariștilor următoa
rea declarație: „Dorința mea este ca 
la aceste campionate să stabilesc un 
nou record mondial în proba de 10.000 
m plat, ceea ce cred că nu este im
posibil. Regret că de la start va lipsi 
Hans Grodotski, campionul R. D. 
Germane, accidentat la antrenament. 
Considerînd ultimele sale rezultate, el 
se afla în formă excelentă".

La rîndul său, recordmanul mondial 
la săritura în înălțime Brumei, a de
clarat ziariștilor că va încerca să . ob
țină o performanță de valoare în ciuda 
faptului că în ultimele zile nu s-a pre
gătit, fiind suferind. Recordmanul lu
mii la săritura în lungime, Ter-Ovane
sian, a spus că ar vrea să cîștige titlul 
european cu o performanță de peste 
8 m.

50.7 Gheorghi Cevicealov (U.R.S.S.)
50.8 Jussi Rintamăki (Finlanda)
50.9 Jorg Neumann (Germania)
50,9 Alexei Kriunov (U.R.S.S.)
51,1 Roberto Frinolli (Italia)
51,6 Christopher Surety (Anglia)
51,6 Joachim Singer (Germania)

3.000 M OBSTACOLE

8:32,0 Nikolai Sokolov (U.R.S S.)
8:35,4 Herman Buhl (Germania)
8:35,8 Vladimir Evdokimov (U.R.S.S.)
8:36,2 Aleksei Konov (U.R.S.S.)
8:38,0 Zdyslaw Krzyszkowiak (Polonia)
B:39,0 Slavko Span (Iugoslavia)
8:39,4 Eske Siren (Finlanda)
8:39,6 Rainer Domer (Germania)
8:39,6 Miklos Fazekas (Ungaria)
8:40,8 Gaston Roelants (Belgia)
8:41,2 Zoitan Vamoș (Rominia)

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

2,26 Valeri Brumei (U.R.S.S.)
2,16 Stigg Pettersson (Suedia)
2,15 Robert Savlakadze (U.R S.S.)
2,14 Viktor Bolșov (U.R.S.S.)
2,13 Gord Durkrkop (Germania)
2,10 Edward Czernik (Polonia)
2.09 Rune Albertsson (Suedia)
2.09 Peter Sobotta (Polonia)
2.08 Henryk Helen (Finlanda)
2,07 Werner Pfeill (Germania)
2,07 Eugen Dueu (Rominia)

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ
4,94 Penti Nikula (Finlanda)
4,81 Manfred Preussger (Germania)
4,75 Kauko Nystrom (Finlanda)
4,70 Risto Ankio (Finlanda)
4,65 Gunther Malcher (Germania)
4,62 Rudolf Tomasek (Cehoslovacia)
4,60 Igor Petrenko (U.R.S.S.)
4.60 Ianis Krasovskis (U.R.S.S.)
4.60 Maurice Houvion (Franța)
4,56 Janusz Gronowski (Polonia)

SĂRITURĂ IN LUNGIME

8,31 Igor Ter-Ovanesian (U.R.S S
7.86 Antanas Vaupsas (U.R S.S* *.)

te celelalte probe de alergări, pe cu
loare, vor avea în finale cîte 6 con
curenți.

• Alergătorul de garduri Peter 
Hildreth din echipa Angliei poate fi 
considerat ca un adevărat veteran 
al campionatelor europene. Pină a- 
cum ei a mai participat la întrecerile 
din 1950 de la Bruxelles, din 1954 de la 
Berna și la cele din 1958 de la Stock
holm.

• Dată fiind poziția orașului Bel
grad, așezat pe dealuri, concurenții 
înscriși în probele de 20 și 50 km 
marș și maraton vor avea serios de 
furcă cu... diferențele de nivel ale 
traseelor respective. Astfel, in cursa 
de 50 km marș și cea de maraton 
cea maj însemnată diferență de nivel 
este de peste 120 de metri. Ceea ce 
trebuie să recunoaștem este ceva...

7.86 Penti Eskola (Finlanda)
7,78 Henryk Kalocsai (Ungaria)
7.75 Aii Bracki (Franța)
7.75 Rainer Stenius (Finlanda)
7,75 Waldemar Gavron (Polonia)
7,74 Manfred Steinbach (Germania)
7.70 Jorma Valkama (Finlanda)
7.70 Dimitri Bondarenko (U.R.S.S.)
7,69 Wolfgang Klein (Germania)

TRIPLU SALT

16,65 Vladimir Goreeaev (U.R.S.S.)
16,57 Josef Schmidt (Polonia)
16,50 Ryszard Malcherczyk (Polonia)
16.48 Oleg Fedoseev (U.R.S S.)
16,38 Vitold Kreer (U.R.S.S.)
16,06 Jan Jaskolski (Polonia)
15,97 Kari Rahkamo (Finlanda)
15,97 Karl Thierfelder (Germania)
15,96 Erik Battista (Franța)
15.92 Sorin Ioan (Rominia)

ARUNCAREA GREUTĂȚII

19,16 Zsigmond Nagy (Ungaria)
19,11 Wilmos Varju (Ungaria)
18.93 Viktor Lipsnis (U.R.S.S.)
18.48 Alfred Sosgornik (Polonia)
18,37 Silvano Meconi (Italia)
18,27 Jiri Skobla (Cehoslovacia)
18,20 Dieter Urbach (Germania)
18,10 Wladislaw Komar (Polonia)
18,0 Milija Iacovici (Iugoslavia)

ARUNCAREA DISCULUI

61.64 Vladimir Trușenev (U.R.S.S.)
60.66 Jozsef Szecseny (Ungaria)
59,52 Edmund Piatkowski (Polonia)
58.76 Viktor Kompaneet (U.R S-S ) 
58,05 Kees Koch (Olanda)
57,36 Lothar Milde (Germania)
56,05 Fritz Kiihl (Germania)
55,68 Ladislav Petrovici (Cehosltr.^ca
55,49 Ferenc Klics (Ungaria)
55,40 Stein Haugen (Norvegia)

ARUNCAREA SULIȚEI

83.65 Carlo Lievore (Italia)
83^5 Ianis Lusis (U.R.S.S.)
83,27 Vladimir Kuznețov (U.R.S.S.)
80.17 Rolf Herings (Anglia)
79,32 Herman Salomon (Germania)
79.25 Mc Sorley (Anglia)
78,81 Marian Machowina (Polonia)
78,80 Alexandru Bizim (Rominia)
78,80 Janusz Sidlo (Polonia)
78.76 Gheorghe Popescu (Rominia)
78,60 Viktor Tibulenko (U.R.S.S.)

ARUNCAREA CIOCANULUI

68,90 Iuri Bakarinov (U.R S.S.)
68,55 Gyula Zsivotzki (Ungaria)
68.17 Aleksei Baltovski (U.R.S S.)
67,14 Hainrich Thun (Austria)
67,02 Vasili Rudenkov (U.R.S.S.)
65.26 Manfred Lesch (Germania)
65,25 Raymund Niwinski (Polonia)
65,20 Olgierd Cieply (Polonia)
65,04 Martin Lotz (Germania)
64,85 Tadeus Rut (Polonia)

(R. V1L.)

Atleții polonezi și-au încheiat pr-:< 
firile în vederea campionatelor eu: 
pene de la Belgrad. Federația polone 
a selecționat un lot de 45 atleți și 
atlete, care vor pleca duminică 
Belgrad.

Intr-o convorbire cu reprezenta: 
presei sportive, M. Moronczvk, vi 
președinte al Federației poloneze 
atletism, a declarat că în competi 
masculină cei mai mari favor:): s 
atleții sovietici Bolotnikov (10.00’ : 
și Brumei (înălțime), precum și fr; 
cezul Jazy (1.500 m). El a sub’.în 
că printre candidații la medalii de ; 
se află polonezii Schmidt (trip’.: sal 
Foik (100 m), Piatkowski (disc ) 
Kryzkowiak (3.000 m obstacole), 
afara acestora, Moronczyk a sublir. 
că șanse serioase au, de asemen 
Zielinski (100 m), Baran ('.511 : 
Kowakski (400 m), Ciepla (80 m g 
duri), Krezinska (lungime), care 
pot clasa pe primele locuri.



O etapă eșalonată, în categoria A „Cupa Campionilor Europeni"-ediția 1962-63

• Azi in Capitală: Progresul- C.S.M.S.; miine debutează liderul: Știința Cluj, PRIMELE SURPRIZE...
in compania Viitorului ® Partida Rapid — Știința Timișoara se dispută luni • REAL MADRID — ANDERLECHT 3—3 ! • CAMPIOANA SCOȚIEI A ÎNVINS 

VICTORIOASĂ
De data aceasta, în categoria A 

este
5 jocuri (prin amînarea partidelor 
Dinamo Bacău-Dinamo București și 
St. roșu-Steaua) și în plus... eșalo
nată pe trei zile. Reamintim progra
mul anunțat :

IN CAPITALĂ
Simbătă 8 septembrie, Stadionul 

Republicii
Ora 17: ProgresuI-C.S.M.S. 

arb. Stavru Nicolau-Constanța
In deschidere, la ora 15,15: 

ciul de tineret.
Duminică 9 septembrie. Stadionul 

„23 August"
Ora 15 : Viitorul-Știința Cluj. 

Ad. Macovei-Bacău (în cuplaj 
Dinamo-Galatasaray).

IN ȚARA
Constanța : Farul-Minerul,

Marin Nijă-București
Ploiești : Petrolui-Crișana, 

V. Pădureanu-București
Luni 10 septembrie, Stadionul 

publicii
Ora 17: Rapid-Știința Timișoara, 

7-. Drăghici-Constanța
^^In deschidere, la ora 15.15: me- 
• ciul de tineret.

Desigur că punctul de atracție al 
etapei îl constituie partida Viito
rul-Știința Cluj, care prilejuiește de
butul liderului 
București. Cele trei victorii 
cutive ale studenților clujeni 
un deosebit interes printre 
torii bucureșteni, care — in 
timp 
formației Viitorul, atit de 
simpatizată. Un alt debut în Bucu
rești îl face echipa ieșeană C.S.M.S. 
care în trei jocuri a acumulat tot 
atîtea , ' ’ . . _ ..
recent învingătoare la Viena — pri
mește replica studenților timișoreni. 
Toate 
putate. Tn partidele din țară. Farul 
și Petrolul trebuie să ciștige, in mod 
normal, fără emoții.

programată o etapă redusă la

categoriei

t 
i 
i 
t 
t 
I
I
t

Re-
Pop (al doilea de 

al echipei ieșene 
Foto: I. Chețiu-Iași

Fază din partida C.S.MS. Iași —Crișana (3—d). 
la dreapta spre stingă) înscrie al treilea gol

La 16 septembrie va începe

A in 
conse- 
suscită 
specta- 
același 

așteaptă și o revenire a 
mult

puncte. Iar luni, Rapid

aceste întilniri se anunță dis-

NOTE, ȘTIRI,

PETROLUL TREBUIE SĂ INFIRMEI...

In puținele rinduri apărute la 
cronica meciului Petrolul Ploiești- 
Novi Sad se sublinia comportarea 

(fu totul nesatisfăcătoare a fotba
liștilor ploieșteni. Era o concluzie 
la care se ajunsese nu sub influ
ența rezultatului nefavorabil (in- 
fringere cu 2—0), ci datorită 
comportării de ansamblu a echi
pei Petrolul, comportare care con
trastase puternic cu jocul simplu 
și eficace a! oaspeților. Fiind vor
ba de o echipă fruntașă, care cu- 
rînd va reprezenta fotbalul romi- 
nesc intr-o competiție cu caracter 
internațional 
tîrguri1* — 
ușurința de 
privit acest 
cu simț de 
conducerea secției de fotbal a clu
bului Petrolul.

Jocul greșit orientat tactic, prac
ticat de unii fotbaliști ploiețteni, 
care face să sufere întreg ansam
blu echipei, apare de neînțeles in 
această perioadă, cind Ia noi se 
fac eforturi pentru îmbunătățirea 
calității fotbalului, cind orientarea 
(...veche de doi ani) mai apropiată 
de cerințele fotbalului modern este 
difuzată și comentată pe larg în 
broșuri și articole de specialitate.

Se impune ca antrenorii echipei, 
desigur la curent cu principiile 
orientării, să nu mai admită eschi- 
bițiile de genul acelora folosite de 
frații Munteanu și alții. Departe 
de a folosi, ele frinează acțiunile 
întregii echipe, ii răpesc din cursi
vitate, ajutind foarte mult adver
sarului.

Să învățăm din întîlnirile sus
ținute cu echipe de peste hotare. 
Pentru că ele ne arată mereu, în 
ultimul timp, că in fotbalul mo
dern, esențial este să alerge balo
nul și nu jucătorii. Este un ade
văr elementar, cunoscut cam de 
mult, dar care nu se aplică întot
deauna...

Așteptăm cit de curînd din par
tea echipei Petrolul comportări care 
să infirme — dacă se poate total 
— jocul slab 
Sad. (gh. n.).

— „Cupa orașelor- 
comportarea echipei, 
neingăduit cu care a 
joc se cer analizate 
răspundere de către

din meciul cu Novi

>

STEAUA -
LA 13

BOTEV PLOVDIV
SEPTEMBRIE

Au fost stabilite datele meciurilor 
de fotbal dintre Steaua București și

campionatul republican de juniori
Anul acesta se revine la formula 

de disputare pe țară a campionatu
lui republican de juniori. Au fost 
formate 8 serij de cite 12 echipe, 
care-și vor disputa intiietatea într-o 
primă fază, urmînd ca învingătoare
le seriilor să se întilnească apoi in
tr-un turneu final. Campionatul va 
începe la 16 septembrie. Iată jocuri
le primei etape din cele opt serii:

Seria I : Moldova Iași — Foresta 
Fălticeni, St. roșie Bacău — C.F.R. 
Pașcani, Unirea Botoșani — Ceahlăul 

| P. Neamț, Rulmentul Birlad — Chi-

REZULTATE
Botev Plovdiv din cadrul „Cupei 
cîștigătoarelor de cupe“; Primul meci 
va avea loc la 13 septembrie la Bucu
rești, iar returul la 19 septembrie la 
Plovdiv. Intîlnirea de la București 
va fi condusă de arbitru iugoslavi 
B. Nedeikovski, V. Kapusta și J. 
Srrmecki.

JOCURI AMICALE

■ C.F.R. Roșiori — Aeronautica 
București 6—2 (3—0). Au marcat: 
Făgădău (4). Stan și Miiea, respectiv 
Săndulescu (2).

■ Metalul 
Reșița 2—1

Oțelul Roșu 
(1-0).

C.S.M

IN CATEGORIA B

Joi s-a jucat meciul restanță C S.O. 
Galați—C.S.O. Brăila. Intilnirea s-a 
terminat la egalitate, 0—0, după un 
joc viu disputat și de un bun nivel 
tehnic. Localnicii au dominat mai 
mult, dar apărarea oaspeților a jucat 
fără greșeală. Rezultatul este echita
bil. Au asistat 10.000 spectatori. (A. 
Schenkman, coresp.).

In aprecierea șanselor echipelor con- 
tează o serie întreagă de amănunte. 
Avînd toate „datele documentare” la 
dispoziție te apuci de „calcul" și... gata 
premiul. Dintre toate amănuntele însă 
de cel mai mare folos pare să fie cu
noașterea comportării echipelor în ulti
mele meciuri. Acesta este elementul 
care scoate în evidență forma în care 
se află echipa respectivă.

Iată acum ultimele 3 rezultate din pal
maresul fiecărei echipe cuprinse în pro
gramul concursului Pronosport nr. 36 
de mîine 9.IX.1962.

I. DINAMO BUCUREȘTI (d) 1—2 Ra
pid, (a) 0—0 Farul, (d) 2—2 CSMS; GALA- 
TASARAY (a) 1—3 Beșiktas, (a) 0—0 Pa
lermo

n. C.SM. SIBIU (a) 4—0 Dinamo Pi
tești, (d) 0—6 Tractorul, (d) 0—2 Chi
mia Făgăraș; OMONIA (Cipru) (d) 0—4 
C.S.O. Galați, (d) 1—11 Dinamo Bucu
rești.

HI. VIITORUL (a) 1—5 Progresul, (d) 
2—2 U.T.A. (a) 7—0 Minerul; ȘTIINȚA 
CLUJ (a) 1—0 Petrolul, (d) 3—1 Minerul, 
(a) 2—1 Știința Timișoara.

IV. RAPID (a) 2—1 Dinamo București, 
(d) 2—3, Petrolul, (a) 2—1 Steagul roșu; 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA (a) 3—1 Farul, (a) 
2—1 Progresul, (d) 1—2 Știința Cluj.

V. PETROLUL (d) 0—1 Știința Cluj,
(a) 3—2 Rapid, (d) 0—0 Progresul; CRI
ȘANA (d) 0—3 C.S.M.S., (a) 1—0 Steaua, 
(d) 4—0 Corvinul.

VI. FARUL (d) 1—3 Știința Timișoara,
(d) 0—0 Dinamo București, (a) ' ' 
U.T. A. ;• MINERUL (d) 1—3 U.T.A.,
1—3 Știința Cluj, (d) 0—7 Viitorul.

VII. METALUL TIRGOVIȘTE (d) 
Flacăra, (d) 0—7 Jiul, (a) 2—1 Steagul 
roșu; POIANA CIMPINA (a) 1—2 Car-

1—1
(a)

2—2

Moreni

Constanța 
București 
Constanța

mia Suceava, Laminorul Roman — 
Dinamo Bacău, Textila Buhuși — 
CSMS Iași.

Seria a H-a : Progresul Brăila — 
Prahova Ploiești, Progresul Bucu
rești — CSO Galați, SSE Ploiești — 
Știin,ța Galați, Ancora Galați — FI. 
roșie Tecuci, Unirea Ploiești - Dina
mo București, Rapid Focșani — CSO 
Brăila.

Seria a IlI-a: Luceafărul Brașov
— Petrolul Ploiești, Metalul Sighi
șoara — Poiana Cîmpina, Textila Sf. 
Gheorghe — Carpați Sinaia, CSM Me
diaș — Chimia Făgăraș, CSM Sibiu — 
Tractorul Brașov, Flacăra 
St roșu Brașov.

Seria a IV-a: Electrica
— Știința București, CSS
— Farul Constanța, Portul
— Metalul București, SSE nr. 1 Bucu
rești — IMU Medgidia, Voința Bucu
rești — Dinamo Obor, SSE nr. 2 
București — Viitorul București.

Seria a V-a: Electroputere Craio
va — C.F.R. Roșiori, Steaua București
— Dinamo Pitești, Minerul C. Lung 
Muscel — Progresul Alexandria, Ol
tul Slatina — Unirea Rm. Vilcea. Me
talul Tirgoviște — Rapid București, 
Progresul Caracal — CSO Craiova.

Seria a Vl-a: Banatul Timișoara
— CSM Reșița, Progresul Timisoara
— UTA Arad, Vagonul Arad — Mine
rul Lupeni, Ceramica Jimbolia — Jiul 
Petrila, C.F.R. Arad — Știința Timi
șoara, Drubeta Tr. Severin — CSO 
Timișoara.

Seria a VII-a: Voința Oradea — 
CSO Baia Mare, CSM Cluj — Crișana 
Oradea, Topitorul Bai^ Mare — Știin
ța Cluj, Crișui Oradea — Recolta Că
rei, Stăruința Salonta — ASMD Satu 
Mare, Forestiera Sighet — Unirea Dej.

Seria a VIII-a: Mureșul Tg. Mu
reș — Siderurgistul Hunedoara, Pro
gresul Reghin — A.S. Cugir, Minerul 
Vulcan — Ind. Sirmei C. Turzii, CSS 
Cluj — Arieșui Turda. Gloria Bistri

ța— Harghita Tg. Mureș, A.S. Aiud
— Voința Tg. Mureș.

păți, (a) 3—5 Flacăra, (d) 0—4 CFR Paș
cani.

vm. RAPID FOCȘANI (d) 1—3 Praho
va, (a) 4—0 Brăila, (d) 3—1 C S.O. Galați: 
C.S.O. GALATI (a) 4—0-------- -- ' ' '
Carpațl, (a) 1—3 Rapid

IX. RECOLTA CĂREI 
nul, (a) 1—2 Vagonul, 
Tg. Mureș: MUREȘUL 
(a) 2—2 Industria Sirmei. (d) 3—5 CSO 
Timișoara, (a) 1—0 Arieșui

Omonia, (a) 1—1 
Focșani.
(d) 0—1 Vago- 
ța) 0—0 Rapid 

TIRGU MUREȘ

tlgfonosport
X C.F.R. ARAD (d) 0—1 Cugir, (a)

5—0 C.S.M Cluj, (d) 1—3 Industria Sîr- 
mei; ARIEȘUL TURDA (a) 2—2 Jiul, (d) 
1—2 Baia Mare, (d) 0—1 Mureșul.

XI. C.S.M. REȘIȚA (d) 1—2 Metalul
București, (d) 0—2 Portul, (a) 3—2 Ști
ința București; C.S.M. MEDIAȘ (a) 3—1 
Dinamo Obor, (d) 1—1 Dinamo Obor, (a) 
0—0 Tractorul.

XH. CHIMIA FAGARAȘ (d) 1—4 Trac
torul, (a) 1—1 Olimpia, (a) 2—0 C.S.M. 
Sibiu; METALUL BUCUREȘTI (a) 2—1 
C.S.M. Reșița, (d) 0—2 C.F.R, Roșiori, 
(a) 0—0 Farul.

★
Programul Concursului următor (nr. 

37 din 16 sept. 1962).
L Galatasaray — Dinamo București 

(C.C E.)
H. Austria — R. S. Cehoslovacă

HI. R.D. Germană — R.P.F. Iugoslavia
IV. Știința Cluj — Din. Bacău (cat. A)
V. Farul — Rapid (cat. A)

LA SCOR PE 1 FC KOLN • EJSBERG DANEMARCA 
IN IRLANDA DE NORD

A VIII-a ediție a pasionantei com
petiții „Cupa Campionilor Europeni" 
(la care anul acesta participă un 
număr record de echipe: 30 din 29 
de țări), a început la 26 august cu 
partida Norrkoping (Suedia)-Parti
zan Tirana (2-0), a continuat apoi 
la 5 septembrie, iar mîine progra
mează a 7-a intîlnire, la București, 
între Dinamo și Galatasaray Is

tanbul.
Miercuri, cele cinci jocuri s-au 

încheiat cu următoarele rezultate:
Real Madrid-Anderlecht Bruxelles 

3—3 !
Linfield (Irlanda de Nord) — Ej- 

sberg (Danemarca) 1—2
Dundee (Scoția) — 1 

(R.F.G.) 8—1 1!
Fridrikstad (Norvegia) 

Budapesta 1—4
F. C. Austria Viena — 

sinki 5—3
Desigur că surprinzător 

ciul nul de la Madrid. La 
bind acest rezultat nu constituie o 
priză prea mare dacă ne gindim că 
Real Madrid este în declin de formă, 
anunțat de citeva „performanțe*  con
cludente, printre care și o înfrîngere 
suferită în Ghana cu 4—3! Echipa 
lui Bernabeu, patronul clubului 
spaniol, cu Di Stefano, Gento și 
celelalte vedete de 14 carate, plătită 
cu bani grei, nu mai produce... Ul
timele rezultate îi scad enorm de 
mult rentabilitatea...

Foarte surprinzător apare scorul 
astronomic (ținînd seamă că in a- 
ceastă competiție joacă echipe cam
pioane) cu care a cedat echipa din 
Koln. Ejsberg, campioana Danemar
cei, care ne-a vizitat în vara aceas
ta (cind a pierdut la Constanța și 
la Ploiești), a reușit, de asemenea, o 
performanță remarcabilă în Irlanda 
de Nord, ca și Vasas Budapesta în 
Norvegia. Toate aceste echipe, îm
preună cu FC Austria și performera 
zilei, Anderlecht, au prima șansă

FC Koln

Vasas

IFK Hel-

este 
drept

me- 
vor- 
sur-

să se califice pentru 
Dundee și Vasas se 
dera calificate, pentru că e foarte 
greu de presupus că 
avans atît de net.

Turul preliminar al competiției se 
va încheia la 3 octombrie. Pînă 
atunci se vor disputa toate întîlni
rile, tur și retur, după următorul 
program, alcătuit de echipele res
pective :

12 septembrie: Milan-Union Spor
tive Luxemburg, Servette Geneva- 
Feyenoord Rotterdam, Polonia By-. 
tom-Panathinaikos Atena.

16 septembrie : Galatasaray Is- 
tanbul-Dinamo București

18 septembrie : Ippswich (Angliaț-, 
Floriana La Valetta (Malta)

19 septembrie : 
Union Sportive 
Feyenoord-Servette, Shelbourne Du
blin-Sporting Lisabona, T.D.N.A. 
Sofia-Partizan Belgrad, Panathinal- 
kos-Polonia, Vasas-Fredrikstad

25 septembrie: Floriana La Valet- 
ta-Ipswich

26 septembrie:
Madrid, 1 --
ting Lisabona-Shelbourne, 
erts Berlin-Dukla Praga, IFK 
sinki-FC Austria.

3 octombrie: Partizan
T.D.N.A. Sofia, Dukla 
waerts Berlin.

Jocurile turului doi (16-imile) vor 
fi trase la sorți înainte de 3 oc
tombrie.

turul următor, 
și pot consi-

vor ceda un

Ejsberg-Linfield, 
Luxemburg-Milan,

Anderlecht-Real
FC Koln-Dundee, Spor- 

Vorwa-
Hel-

Belgrad-
Praga-Vor-

AZI LA KLADNO : STEAUA-T.D.N.A.

.Turneul internațional militar din 
R.S. Cehoslovacă ia sfîrșit astăzi. La 
Praga se dispută finala între echipele 
Dukla Praga și Honved Budapesta. 
Reprezentanta noastră. Steaua, întîl- 
nește la Kladno pe Ț.D.N.A. Sofia, 
intr-un meci pentru locurile 3—4. ț

IMTILNESC IN PRIMUL LOR

BUCUREȘTI Șl GALATASARAY

MECISE

De la stingă la dreapta: Turgay, Suat, Metin (Galatasaray), Ejtimie, Ștejan 
ți Ufu (Dinamo București)

Vâzuți de Neagu Radulescu 
nînd accent în egală mă ură pe pre- 
gătirea fizică, tehnico-tactică și pe îm
bunătățirea jocului de ansamblu. 
Asemenea antrenamente au avut loc 
joi și vineri pe stadionul Dinamo, cu 
participarea întregului efectiv de jucă
tori.

In ce privește formația, antrenorii 
nu au stabilit-o încă definitiv. Urmează 
să joace: UȚU — POPA, NUNWEIE- 
LER III, IVAN — ALEXANDRU, 
ȘTEFAN — PIRCALAB, TIRCOVNI- 
CU, FRAȚILA sau UNGUROIU, EF-. 
T1MIE, V. ANGHEL.

Fotbaliștii turci au sosit în Capitală 
cu multe zile 'înainte—tocmai pentru 
a se acomoda și a face antrenamente 
pe stadionul „23 August". Ei s-au pre
gătit în fiecare zi. Joi după-amiază, 
de pildă, ei s-au antrenat timp de 
două ore, pe gazonul de la „23 Au
gust", exersînd la toate capitolele: fi
zic, tehnic, tactic și teoretic. S-a lucrat 
pe „ateliere", cu toți jucătorii, titulari 
și rezerve.

Celor mai mulți dintre jucători sta
dionul „23 August" le este familiar: 
au jucat cu prilejul meciului echipei 
lor sau ale reprezentativelor naționale 
A și B. Cei mai cunoscuți sînt, desi
gur, internaționalii Turgay (portar), 
Metin, Kadri, Suat, Tarik și Bahri.

Nici oaspeții nu și-au anunțat echipa. 
Antrenorii o vor forma mîine. Proba
bil că ea va fi următoarea : TURGAY 
— CANDEMIR, K. AHMET — SUAT, 
ERGUN, B. AHMET — TARIK, KA
DRI, TALAT, METIN, UGUR.

Intilnirea va fi condusă de trei ar? 
bitri bulgari: G. Hristov la centru, AL 
Dinev și A. Sterev la tușă.

Reamintim că în meciurile din „Cupa 
Campionilor Europeni", nu sînt admise

(Urmare din pag. I)

luni. Sub îndrumarea antrenorilor, ei 
și-au îndreptat atenția asupra lichidării 
lipsurilor remarcate cu prilejul prime
lor meciuri de campionat și care i-au 
împiedicat să se comporte la nivelul 
dorit. In, ultimul timp, dinamoviștii 
și-au intensificat antrenamentele, pu-

VI. Știința Timișoara — Steagul roșu 
(cat. A)

VII. Crișana — Viitorul (cat. A)
VIII. Minerul — Progresul Țcah A) _ , 

IX. Prahova Ploiești
(cat. B)

X. C.S M. Mediaș 
(cat. B.)

XI. Jiul Petrila 
(cat. B)

XH. C.S.O. Baia 
(cat. B)
PREMIILE

- C.S.O. Galați 

Dinamo Pitești 

— C.S.O. Timișoara 

Mare — C.F.R. Arad

CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 35 DIN 2.IX.1962
Categoria I 63 variante a 302 lei.
Categoria a n-a 836 variante a 45 lei.
Categoria a m-a 5606 variante a 23 lei.
Valoarea premiului categoria a rv-a 

fiind sub 5 lei, fondul s-a distribuit la 
categoria a în-a.

Fond de premii : 190.949 lei.
La tragerea specială Loto-Central 

7 septembrie 1962 au fost extrase 
urnă următoarele numere :

Premii obișnuite in bani
2
8
2 :
67 
in

14 36 67 41 86 
Premiul Special A : 
Premiul Special B : 
Premiul Special C : 
Premii suplimentare 
Faza 
Faza 
Faza 
Faza 
Faza 
Faza 
Faza

a 
a

din 
din

80 8 43
28 36
14 41
86 43

. obiecte

28

și bani

$a v-a : 24 78 49 82 36 
a Vl-a : 73 23 40 54 87
a vn-a : 5 53 23 67 38 

Fond de premii : 1.675.335 Iei.
Tragerea următoare avea loc vineri

14 septembrie a.c. la Salonta.ț sepiemone a.c. .
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.1 schimbările de jucători.



Trei restanțe în categoria A
Din prima parte a campionatului 

republican de polo au mai rămas de 
disputat trei meciuri. Toate, ale echi- 

Știinjța Cluj, care, n-a putut fi 
programată în perioada examenelor. 
Prunul meci al studenților clujeni 
■e dispută, astăzi, la ștrandul Tine
retului (ora 18) în compania echi
pei Știința București. Celelalte două 
jocuri sint programate astfel: mîine 
(ștrandul Tineretului, ora 11) : Dina-

Buc. — știința Cluj ; luni (ștran- 
Tineretului, ora 18) : Steaua, —

45 de juniori 
iși dispută îutîietatea

Azi. cu începere de la ora 16. 
■ala Ciulești. 45 ce halieroiili juniori 
se vor inirece pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai țării. Printre par
ticipant! se numără halterofili din- 
București. Oradea. Tr. Severin. Cluj. 
Galați. Ploiești și Brașov. Tinerilor 
par’.k-ipanți în această competiție. Ie 
dorim succes deplin.

mo 
dul 
Știința Cluj.

Finalele campionatului 
republican pentru juniori

ARAD, 7 (prin telefon). — In cel mai 
important med disputat joi în cadrui 
finalelor campionatului republican de 
juniori la polo pe apă. Progresul Bucu
rești a învins pe Rapid București cu
3— 2 (1—0, 2—0, 0—1, 0—1). Celelalte re
zultate de joi și de vineri: Știința Cluj— 
Steaua București 9—1 (2—0. 1—1. 2—0,
4— 0). C-S.O Timișoara—Industria Linii 
Timișoara 6—9 (2—0, 0—0. 1—0, 3—0), Ra
pid—Știința Cluj 3—2 (0—0. 0—1, 2—0. 
1—1), Progresul—Industria Linii 12—0 
(1—0, 4—0, 3-0, 4—0), Steaua—CJS.O. Ti
mișoara 5—1 (1—0, 2—1. 0—0, 2—0). Slm- 
bătă au loc ultimele jocuri.

ȘT. LACOB-coresp.

On
de

Mîine

Duminica, Ia Dinamo Spartakus Budapesta
interesant

viteză pe
concurs

zgura
dimineață, înoepînd de La ora 

10, se va desfășura pe stadionul Dinamo 
un interesant concurs de viteză pe 
zgură (dirt-track). Întrecerile se desfă
șoară pe mașini speciale și la ele vor 
participa alergători de valoare de la 
Dinamo, Steaua, Metalul,

Printre alergătorii care 
numără și Gh. Voiculescu 
Cura, M. Alexandrescu,

a învins la limită pe Rapid București

Voința șa. 
vor evolua se 
(Steaua), Ion 

C. Radovici
(Metalul), Al. Pop (Unirea), AL Sinea 
(Voința), R. Toiaistocle (Dinamo).

Numeroși amatori de handbal au ținut 
să asiste, joi după amiază pe terenul 
Giulcști, la întîlnirea internațională a- 
micală dintre echipele masculine Rapid 
București și Spartakus Budapesta. Fap
tul că această partidă era o „avanpre
mieră" a primelor jocuri din cadrul 
campionatului, 
două formații 
care întîînirea

Din păcate, 
de minute de- joc, spectatorii au părăsit 
terenul dezamăgiți de paloarea scăzută 
a meciului. în timpul căruia fazele fru
moase de handbal au putut fî numărate 
pe degete. Atît oaspeții,' cît și handba- 
Iiștii bucureșteai au practicat un joc 
dur. lipsit de claritate și de viteză, la 
capitul căruia victoria a revenit ia limi
tă echipei Spartakus cu seorud de 15 
(6-7).

partidă era o 
primelor

precum și valoarea celor 
au fost motivele pentru 
suscita interes.
la încheierea celor 60

Astăzi pe velodrtmn! Dinamo 

finalele campionatelor 
republicane de pistă

Astăzi după amiază la ora 16 inetp 
pe velodromul Dinamo din Capitali fi
nalele camp:onatetor republicane de ei- 
olism pe pistă. La stanul întrecerilor se 
▼or prezenta cei mai buni specialiști 
ai probelor. Vor avea lor probele de ur
mărire individuală seniori (4.000 m) și 
ceuiifoud janiori.

(Urmare din pag. 1)

Fază dinlr-un concurs de viteză pe zgură desfășurat pe stadionul Dinamo.

Meciăl a*  fost 
doar prin evoluția 
bele echipe au condus pc rind, n.’ci una 
dintre ele nereușind însă să aibă un 
avanitaj mai mare de unul sau două 
goluri. Atît în finalul primei reprize, cit 
și în ultimele minute de joc scorul s-a 
menținut egal, victoria fiind determinată 
de greșelile comise în apărare. în această 
privință Rapidul și-a... „întrecut" ad
versarii, făcînd mai multe și mai grave 
gW’Hi.

Punctele au fost marcate de : Cwtsian- 
t ine seu (~), Mureșan (2). l.ungescu, 
Iluusiier. St ui an. Barbu și leipușiui (Ră
piți). Hajek (3), Ful lup (3). Hor utilii 
(2). Știller (2). Gre ff (2), ■ Pfeifer. 
Ranyai, Kvalo (Spartakus). A arbitrat 
Fosile Sidea (București).

imeresaat de urntărit 
scorului, deoarece am-

(c. a.)

Premieră in campionatele republicane

cît mai disciplinată pe 
sport, care să dea de 
puțin arbitrilor noștri, 
urmă sînt chemați —- 
perienței 
cu toată 
jocurilor, 
contribui 
petiției.

întrunind toate aceste deziderate 
sîntem convinși că actuala ediție a 
campionatelor republicane va 
sțitui o reușită deplină.

terenurile de 
lucru cît mai
Aceștia din 
pe baza ex-

acumulate — să vegheze 
atenția asupra desfășurării 
știind că și acest lucru va 
substanțial la reușita com-

(m); SIBIU: Voința 
Mureș (m), C.S.M. - 
șeni (f); BRAȘOV: 
C.S.O. Craiova

ța Timișoara (m); PLOIEȘTI: S.Sl’ 
— Progresul Ploiești (f); TIMIȘOA
RA: Știința — C.S.S. Banatul (f). 
Constructorul — Favorit Oradea (f); 
TG. M’UREȘ: C.S. Mureșul — Vesti
torul București (f).

- Rapid Tg. 
S.S.E. Petro- 
Di nani o

(m). Tractorul
-T.B. (!)■ REȘIȚA: C.S M. - Șt»

i—

con-

Concurs de skeet organizat PROGRAMUL MECIURILOR 
CAPITALA :

DIN Seniorii de la „libere"
De la I. E. B. S.

LOCAT1UNE DE BILETE
S-au dus în vinzare la casele obiș

nuite. biletele pentru meciurile de fotbal 
Progresul — C S.M.S. Iași de sîmbătă 
8. IX. de pe Stadionul Republicii (seria 
1W), curajul Viitorul — Știința Cluj și 
Dinamo — Ga’atasaray de duminică 
9.IX. de pe Stadionul „23 August*  (se
ria 101) si neutru jocul Rapid — Știința 
Timișoara de luni 10.IX. de pe Stadionul 
Republicii (seria 130 cu stampila A pen
tru trib. I. B pentru trib. n. C pentru 
peluza I și D pentru peluza II.).

de asociația sportivă Dinamo Obor
Ieri dimineață, pe poligonul Tunari, 

s-a desfășurat un frumos concurs de 
talere aruncate din turn, organizat 
de asociația sportivă Dinamo Obor 
în cinstea .Zilei pompierului1*.  între
cerile s-au desfășurat pe 100 talere 
și au fost urmărite de o numeroasă 
asistență.

Participanților li s-au oferit premii, 
printre care o cupă de cristal, echi
pament de vinătoare și diplome. A- 
sociația Dinamo Obor merită laude 
pentru modul cum a organizat aceas
tă întrecere. Primul loc a fost ocu
pat de recordmanul țării noastre Ște
fan Popovici (Dinamo Obor) care a 
lovit 97 talere, urmat de Gh. Enache 
(Steaua) cu 96 și L Dumitrescu (Di
namo Obor) 94 t Pe locul 4 V. Ca- 
lomfirescu (Steaua) 92 t. ; 5. D. Dan- 
ciu (Dinamo Obor) 91 t ; 6. Gh. Sen- 
covici 85 t

Teren Tineretului : ora 10,00:
Faianța Sighișoara 
Știința — S.S.E.

Ra- la start

ora 16,00: Steaua

pid București —
(f); ora 11,00: 
Constanța (f).

Teren Giulești:
— Tractorul Brașov (m); ora 17,15: 
Rapid — Rafinăria Teleajen (m).

PROGRAMUL MECIURILOR DIN 
ȚARA:

BACĂU: Dinamo — Dinamo
București (m); IAȘI: C.S.M.S. — 
Știința București (m); PETROȘENI: 
Știința Tehnometal Timișoara

Campionul european WalaseK 
va sosi ia București cu seieționata Varșoviei
După vizita pe care a făcut-o în 

țara noastră selecționata regiunii 
Lodz, amatorii de box din Capitală, 
ți Craiova vor avea prilejul să ur
mărească evoluția primei echipe a 
orașului Varșovia care va întilni, in
tr-un meci de mare atracție, selec
ționata orașului București. Nu a fost 
stabilită încă data precisă a dispu
tării acestor partide insă se știe

specialitate din R. P. 
înștiințat că va deplasa 

o garnitură puternică, 
figura numeroși membri

că

Reuniune amicală

o

avea 
grădina din str. Plevnei 
.reuniune organizată de a- 
sportivă I.S.B. Din pro- 
galei desprindem urmă-

Astă-searâ, de la ora 19.30 va 
loc în 
nr. 80, 
sociația 
gramul
toarele partida : Bîrsu Stan (Dinamo)
— C. Feriețeanu (ISB), D. Davidescu 
(Rapid) - I. Mărgelatu (Rapid), I. 
Ioniță (Pasteur) — E. Stăncescu (Ra
pid). N. Hirșu (Dinamo) — C. Neagu 
(ISB),
Vlad (Rapid), D. Anghel (Dinamo)
- St.
(Dinamo)

D Tănăsoiu (Metalul) — Gh.

Ispas (Rapid), Gr. Dumitrescu 
M. Ionescu (Rapid).

întîlnirile cu redutabilii pugiliști po
lonezi vor avea loc la mijocul aces- \ 
tei luni.

Forul de 
Polonă ne-a 
la București 
în care vor
aj reprezentativei poloneze. Intr-ade
văr, făcînd o lectură a listei trimise 
federației noastre, am consta
tat că selecționata Varșoviei are in 
componența ei nume consacrate în 
arena boxului european. In fruntea 
listei se situează, desigur, campionul 
Europei la categoria mijlocie, Ta
deusz Walasek, Învingătorul excelen
tului mijlociu sovietic Feofanov la 
campionatele europene de. la Bel
grad. H urmează Edmund Dampc, 
Kulesz Jerzy și Leszek Eugeniusz — 
nelipsiți în ultimii ani din prima gar
nitură a Poloniei. Lotul viitorilor 
noștri adversari mai cuprinde, prin
tre alții, pe Wrawczyk (campion al 
Varșoviei în anul 1962), Gluszek (vi- 
cecampion al Varșoviei în acest an), 
Zbigniew Franke, Walickî șa.

Despre pregătirile reprezentativei 
orașului București vom da amănunte 
într-unul din numerele viitoare ale 
ziarului nostru. 5 ,

întrecerile pe echipe... hat la ușă

S-au tras la sorți primele meciuri

Duminîcă și luni vor fi
a(Urmare din pag.

d'in „sfer-
— Cristea

In sfîrșit, ultimul meci 
turile“ masculine Rakosi 
s-a întrerupt joi și a continuat vi
neri cînd s-a încheiat feti un rezultat 
puțin scontat: Rakosi a ieșit vic
torios în cinci seturi r 3—6, 8—6, 
6—3, 4—6, 6—2. Rakosi își datorează 
succesul unui plus de putere de luptă 
și vitalitate, spre deosebire de Cris
tea, mult prea greoi și devenit din- 
tr-un jucător ofensiv unul din cei 
mai pasivi.

cunoscuți campionii țării
bați (Țiriac, Mărmureanu — Cristea, 
C. Năstase) .și simplu femei, precum 
și semifinalele de dublu mixt. Luni 
după-amiază vor avea loc ultimele 
două finale: sirpplu bărbați și dublu 
mixt. Toate întîlnirile se vor juca pe 
terenurile din parcul Progresul.

Campionatul republican individual 
de lupte libere seniori a intrat îotr-o 
fază superioară In prezent se desfă
șoară întrecerile pe centre de regiune. 
La această fază participă luptătorii 
clasați pe locul I la fiecare catego
rie de greutate Ia etapa pe raion 
(oraș). Vor mai participa și luptă
torii clasați pe locul II în etapa infe
rioară la categoria 52 kg pină Ia 87 
inclusiv unde numărul concurențiior 
a fost minimum 5 iar la categoria 
97 kg și peste 97 kg unde numărul 
concurenților a fost de minte :m 3.

In orașul București întrecerile 
avea loc în sala Dinamo, duminică, 
eu începere de la oca 9 a m. Sim- 
bătă după-amiază cu începere de la 
ora 16,00 vor avea loc probele de 
control. Ele se vor desfășura în 
parcul Dinamo și constau din urmă
toarele probe: alergare pe 60 m 
plat cu start în picioare, săritură in 
lungime de pe loc și alergare pe 
800 m plat. De asemenea, se vor 
face tracțiuni în brațe. Comisia oră
șenească de lupte a desemnat urmă
torii arbitri: V. Bulancea, L. Bandi, 
V. Perju — I. Ciucă, Gh Suteu, V. 
Dona, G. Popescu, D. Hîtru și Gh. 
Szabad.

Săptămma 
din întreaga 
trecerea ' pen tru cișt igarea 
de campioane republicane.

Pregătirile in vaderea bunei des
fășurări a acestei importante com
petiții interne au început maj de 
mult. Acum, ele sint pe punctul de 
a fi încheiate. Intr-adevăr, zilele tre
cute a avut loc la federație, in pre
zența delegărilor din provincie, tra
gerea la sorți a primei părți a cam- 
Dionatului. S-au fixat 5 grupe și

viitoare 
țară iși

20 de echipe 
vor începe in

ti tlurilor

s-au tras la sorți meciurile etapei I, 
după cum urmează : Metalul Bocșa
- A.S.A. Crișul Oradea, C.S.O. Cra
iova - C.S.O. Cluj, Steaua — C.S.O. 
Timișoara, Constructorul Hunedoara
— C.S.O. Baia Mare, Progresul — 
C.S.O. Reșița, Rapid — Muscelul Cim- 
pulung, Metalul București — C.S.O. 
.Galați, C.S.M.S. Iași — Petrolul Plo
iești, Farul — Voința București, CSO 
Brăila — Dinamo București. Primele 
echipe sînt gazde.

★
Alte rezultate, DUBLU BĂRBAȚI, 

semifinale: Cristea, C. Năstase —
Bardan, Boaghe 6—1, 6—4, 6—4, 
DUBLU FEMEI, semifinale : M. Cio- 
golea, Horșa — Brenner, Avram 
6—3, 6—3, Namian, Roșianu — To- 
dorovski, Doboșiu 6—1, 1—6, 6—2.

Programul de azi cuprinde urmă
toarele partide : ora 14,45 : Bosch — 
Mărmureanu (semifinală simplu băr
bați), Hermina Brenner — Ecaterina 
Roșianu (semifinală simplu femei), 
urmate de celelalte doiiă semifinale : 
Țiriac — Rakosi și 
— Ecaterina Horșa. 
loc și sferturile de 
mixt.

Mîine de la ora 9 
prima finală, cea de dublu femei: 
Namian, Roșianu — M. Ciogolea, 
Horșa și finalele probelor de conso
lare. După amiază, de la ora 14,45, 
se vor disputa finalele de dublu băr-

Julieta Namian
Vor mai avea 

finală la dublu

se va desfășura

Concurs de atletism televizat
Clubul sportiv Voința organizează du

minică dimineață un concurs 
tisni pentru copii și juniori 
a 11-a. întrecerile care se vor 
pe stadionul Voința (capătul 
lui 5 — Pipera), de la ora 
fi transmise de st ud ionul de televiziune 
București.

de atle- 
de rates: 
desfășura 
tramvaiu- 
8.45, vor

Husele confecționate, din P.V.C. in diferite culori asigură acoperirea compleiâ 
pe timpul parcării a motocicletelor de 250, 350 și 500 cmc. cu sau fără ala,.

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

IILSELE ȘI CĂȘTILE produse de Fabrica de Mase plastice din Buzău se 
găsesc de vlnzare la toate magazinele cu articole sportive,.



PERSEVERENTA...
(Bu

Nu auzisem despre Va- 
sile Burlacu pînă în toam
nă anului trecut. Atunci i-a 
apărut numele în ziarul 
nostru, în fruntea clasa
mentului de ciclism din 
cadrul „Cupei Agricultu
rii". El se dovedise cel mai 
iute din comuna lui, apoi 
pe întreaga regiune și chiar 
în întrecerea cu campionii 
regiunilor Banat, Argeș și 
Oltenia. Specialiștii pre- 
zenți la finalele zonale ale 
„Cupei Agriculturii" au 
văzut în tînărul muncitor 
zootehnist de la G.A.S. Si
gh ireanu, regiunea Bucu
rești, un element cu mari 
perspective. Dar în luniie 
următoare nu s-a mai auzit 
nimic despre Vasile Bur
lacu. Se „pierduse" și el 
oare ca și a Iți tineri ta len
ta ți remarcați în marile 
competiții populare ? Sau, 
poate, îndrăgise alt sport ?

...Velodromul din parcul 
sportiv Dinamo. E după- 
amiază și smt oameni mulți 
în tribunele ovalului de 
beton pe care își dispută 
întîietatea cei mai tineri 
pistarzi ai țării, în ca
drul probei de 500 metri 
cu start de pe loc. Crai
nicul cheamă, pe rînd, con- 
curenții la start. Mircea 
Popescu... Daniel Dumi
trescu... Vasile Burlacu... 
Nu mi-a trecut prin minte, 
chiar după ce a cucerit 
titlul de campion al țării 
la juniori, că poate fi vor
ba de Burlacu din „Cupa 
Agriculturii". De-abia, spre 
seară, după ce într-o ten
tativă a doborît recordul 
republican la 500 metri 
lansat, deținut 9 ani de 
Aurel Șelarii, am aflat că e 
același Vasile Buriacu din 
comuna Sighireanu, campio
nul de la biciclete de oraș.

Ce se în timp ia se ? După 
ce s-a întors acasă de la 
finalele „Cupei Agricultu
rii", Vasile Burlacu s-a pus 
serios pe treabă. Și-a con
fecționat o lialteră, a în-

ceput să studieze manuale 
de specialitate. Pe urmă 
șase luni de zile în șir s-a 
antrenat în fiecare după- 
amiază. A făcut crosuri pe

de la Dinamo, Olimpia sau 
Steaua ! Și într-o duminică 
s-a hotărî t. A venit la
București. A venit și a 
doua duminică, și a treia, 
cîștigînd chiar de două ori 
întrecerile rezervate junio
rilor. Și într-o zi și-a
luat inima în dinți.
S-a dus la mai multe clu
buri dar antrenorilor nu 
le-a inspirat prea 
încredere. Nu s-a 
rajat. A încercat 
clubul sportiv 
Succes !

Și numai după
de zile de activitate pe ve
lodrom, Vasile Burlacu a 
devenit campion și record
man al țării. Dacă socotim 
cît a progresat într-un timp 
atît de

multă 
descu- 
și la 

Steaua.

o lună

MP

m-am săturat de căsnicie" dar... nu și de soon!

Varietăți 
fotbalistice
• CONFEDERAȚIA na

țională a sporturilor din 
Brazilia a aprobat crearea 
unei noi federații — Fe
derația de fotbal feminin. 
Se preconizează organizarea 
unui campionat național, 
fiind prevăzute în același 
timp și întîlniri interna
ționale. Cu condiția să se 
găsească... adversare.

• UN NUMĂR 
241.177 de spectatori 
asistat la meciurile din
drul turneului de fotbal

aceasta. Ia 
cifră

DE 
au 
ca-

disputat, vara 
New-York. Nu e o 
mare, ținînd seama că s-au 
disputat 20 de meciuri și 
oă New-York ul este un 
oraș cu peste 14.000.000 de 
de locuitori. Este evident 
totuși că fotbalul începe 
să cîștige teren și în 
S.U.A. unde pînă nu de 
mult acest sport era ca și 
inexistent.

teren variat pentru a avea 
o bună pregătire fizică, a 
parcurs sute de kilometri 
pe bicicletă. In acest timp 
urmărea prin ziar toate 
concursurile organizate în 
Capitală. Ce n-<ar fi dat să 
se vadă printre alergătorii

scurt, ne putem da 
că pe Vasile Bur
ași ea ptă marile re- 
sportive. Și dacă

seama
lacu îl
oorduri
va continua să muncească 
cu aceeași seriozitate sîn- 
tem siguri că le va realiza 
intr-un timp... record.

TR. IOAN1ȚESCU

Botvinik — Petrosian, 
sau Petrosian — Keres ?

Al 25-lea meci pentru 
campionatul mondial de 
șah suscită de pe acum un 
mare interes. Cu șase luni 
înainte ca viitorii compe
titori, Botvinik și Petrosi
an, să ia loc în fața tab
lei. Discuții, pronosticuri, 
rămășaguri și... întrebări 
adresate ziarului nostru.

Tovarășul Ionuț Tîrzi- 
man din București ne roa
gă, de pildă, să-i răspun
dem dacă Botvinik a sus
ținut în cariera sa de cam
pion al lumii un meci pen
tru titlul suprem cu Keres. 
II interesează, de aseme
nea, dacă recenta victorie 
obținută în întîlnirea de 
opt partide cu Gheller îi 
deschide cumva lui Keres 
dramul spre o confruntare 
decisivă pentru titlul de 
campion mondial ?

N-o să se supere Ion 
Poștașul dacă noi îi vom 
răspunde la întrebare. Poa
te chiar dimpotrivă, ținînd 
seama de teancul de scri
sori care vine zilnic pe a- 
dresa sa...

Paul Keres, pe care îl 
simpatizează tare mult ci
titorul nostru (și nu este 
de ahfeJ singuruJ), n-a 
jucat niciodată un meci 
pentru campionatul lumii 
cu Botvinik. Deși deseori 
s-a aflat, cum se spune, 
la un pas. Dar, specializat 
parcă în a ocupa locul 2 
la turneele candidaților, 
marele maestru din Tallin 
a fost mereu doar ...spec
tator la meciurile lui Botvi
nik. Cu Bronstein, Smîslov. 
Tal. Acum ar fi rîndul să-l 
urmărească pe acela cu Pe
trosian.

Dar... Există un dar, 
care dă speranțe suporte
rilor ghinionistului mare

Minerul Lupeni se află în coada clasamentului

la 
se

•— învață de 
bătrîn : lanterna 
in... clasament !

mine, ortacule, că mî-s miner 
poartă numai în mină, nu și

12 FĂROt 
IfiCRtȘAttA
W. DiNAMO-EACÂU

15.MINERUL

Desen de AL. CLENCIU

maestru și, bineînțeles, 
lui... Keres. Intr-un cerc 
de prieteni Botvinik a de
clarat, deocamdată neofi
cial, că se gîndește să se 
retragă din activitatea com- 
petițională. In primul rînd 
din cauza ocupațiilor sale 
profesionale (Botvinik este 
un eminent inginer), în 
al doilea rînd din cauza 
vîrstei (campionul lumii a 
trecut de 50 de ani). în 
felul acesta, printr-o clauză 
a meciului Keres — Ghel- 
ler, stipulată de Federația 
Internațională, primul de
vine candidat la titlul su
prem, urmînd să-și dispute 
cu Petrosian întîietatea.

Deci și în această alter
nativă tovarășul Tîrziman 
nu va putea urmări un 
meci Botvinik — Keres. 
pe care ne mărturisește că 
îl așteaptă de zece ani. 
Spre deosebire de Keres. 
adăugăm noi, care îl aș
teaptă de vreo... 25 !

(V. Ch.)

O cunoașteți și dv. bi- 
: ne. Ați admirat-o in „Poz- 
I nașa", ați reîntîlnit-o cu 
plăcere în „Umbrela Sf. 

j Petru- și în recentul film 
I maghiar „M-am săturat 

de căsnicie", urmărind 
j peripețiile unor tineri că- 
| sătariți. Exact ! Ațți ghi
cit despre cine e vorba. 
Mari Tordcsik, simpatica 
actriță de cinema din 
R. P. Ungară.

Am „descoperit-o" în 
București cu ocazia tur- 

| neului Teatrului Național 
I din Budapesta. Am găsit-o 
' învățînd un rol dintr-un 
i viitor film. Deși foarte 
1 ocupată, Mari Torocsik 
și-a făcut totuși timp 
pentru noi. Argumentul 
hotăritor a fost cuvintul 
sport.

„Dacă fac sport ? De
sigur, deși am timp liber 
foarte puțin. In copilărie 
am jucat șah și mă pa
siona tenisul de masă. Ca 
artistă, in rolurile pe ca
re le-am deținut, mi-au 
fost necesare multe cu
noștințe sportive. Iată de 
ce pe lingă 
cipline am 
și din alte 
ceva. Nu 
campioană, 
narea, dar 
Balaton) imi petrec o par
te din timpul meu, ino- 
tind. Am făcut și puți
nă scrimă*.

In familia 
Mar; Torocsik sportul e 
la loc de cinste. Soțul, u- 
nul și același cu partene
rul din „M-am săturat de 
căsnicie" a fost și este 
un pasionat sportiv. L-a 
atras cel mai mult gim-

nastica. Nici fratele lui 
Mari, Tibor — în vîrstă 
de 16 ani — nu se lasă mai 
prejos : promite foarte 
mult la patinaj și nata- 
ție.

Mari Torocsik ne-a po
vestit că urmărește cu 
mult interes și. simpatie

la pentatlon și polistul 
Karpati. 
fost 
iar 
unei

Primul 
coleg de 
al doilea e 
bune colege.

Și acum ceva des- 
perspectivele sporti-

mi-a 
școală, 

soțul

4>re 
veț Mari Torocsik.

— Ceva hazliu. Deși

*

Știați că...
...săritoare» de la tram

bulină Christiane Landzke, 
din R.D. Germană, câști
gătoarea medaliei de ar
gint, la această probă. Ia 
recenteie camp iona te euro
pene de la Leipzig, n-are 
decît... 15 ani ? La aceas
tă vîrstă ea a întrecut pe 
toate săritoarele din Euro
pa, mai puțin... compatri
oata sa Ingrid Krămcr.

,..W. Winterbottom a 
răspuns de echipa naționa
lă a Angliei timp de 16 
ani ? In acest timp Anglia 
a susținut 137 de meciuri 
încheiate cu 78 victorii, 
27 de înfrîngeri și 32 re
zultate de egalitate.

...între anii 1896—1924 
tenisul a fost sport olim
pic ? In anii 190$ și 1912 
s-au disputat chiar cîte 
două turnee olimpice : unul 
pe teren cu gazon și altul 
în sală.

l

în patru rînduri
Retrogradată din „A" 
echipa Dinamo Pitești 
a „debutat* 4 în divizia 
„B“ pierzînd un meci 
eu 4—0

La scorul ăsta mult prea
mare 

îmi pun firesc, o întrebare: 
Vor piteștenii, cu încetul, 
Să ia la rînd... tot alfa

betul ?

la fi la

cele două dis
mal învățat 

sporturi cită 
sînt o mare 
nu trec Du- 
la Siofok. (la

talentatei

,8

Echipa de polo Petrolul 
Clmpina a pierdut 
joc în campionatul 
calificare cu scorul 
24—2

un 
de 
de

n-

Istoricul recordului mondial Ia io.ooo metri

evoluția fotbaliștilor ma
ghiari. Cunoaște chiar 
rezultatele multor parti
de. Această afirmație 

ne-a făcut să-i mai punem 
o întrebare :

— Ce sportivi simpati
zați ?

— E... foarte greu. Pe 
toți.

— Totuși, un nume 
două...

— Dacă vreți neapărat 
iată: Nagy Imre, cu
noscut internațional

mi-e cam frică de cal, 
vreau să mă apuc de e- 
chitație. Aceasta pentru 
un viitor rol, adică al 
19-lea.

— Sinteți pentru prima 
oară la București și v-arn 
ruga să ne spuneți im
presia pe care v-a făcut-o.

— Capitala dv.t vă spun 
cu inima deschisă, e în- 
cintătoare și m-a cucerit.

OTTO BENKO ' 

CONSTANTIN ALEXE

Deși Petrolul — știm.
rește 

apă minunat plutește 
data asta, nu ascund 

polo s-a cam... dus la 
fund !

Pe 
De 
La

Antrenorul Nicușor (Di
namo) a refuzat să dea 
vreo declarație în le
gătură cu comportarea 
nesportivă a jucătorilor 
săi.

Sigur, nn i-o fost ușor... 
Dar preferă spectatorii 
Să... vorbească Nicușor 
Și să... tacă jucătorii !

I. CHIVU

Nu de mult, excelentul 
fondist sovietic Piotr Bo- 
lotnicov, a reușit să do
boare recordul mondial al 
probei de 10.000 m, pe 
care îl deținea tot el cu 
performanța de 28:18,8 
seurtînd acest timp cu șase 
zecimi de secundă.

Iată istoricul recordului 
mondial în această aler
gare :
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POSTR MRCRZIN*
NICULINA ZABLAU, 

SIGHIȘOARA. — 1) „Ce
decizie trebuie să dea ar
bitrul dacă un portar lo
vește intenționat un jucă
tor advers?". Depinde de 
momentul în care s-a pro
dus acest act nesportiv. 
Dacă portarul se face vi
novat de un astfel de gest 
în timpul unei faze de joc, 
el va fi eliminat de pe te
ren, iar echipa sa, rămasă 
în 10 oameni, va fi sanc
ționată cu un „11 metri”. 
Dacă în momentul acela 
jocul era oprit, arbitrul 
va dicta doar eliminarea 
jucătorului respectiv. Este 
— să zicem!
taj. Să recunoaștem 
că infinit mai mare 
avantajul jucătorului 
ciplinat! 2) Cînd nu
stituie un pericol pentru 
adversar (acesta neaflîn- 
du-se la „distanță de joc“),

un... avan- 
însă 
este 
dis- 

con-

Perpetuum mobile?
Sînt un suporter curios
(Dar vă explic totu-ntr-o clipă) 
Eu nu optez pentru-o echipă 
Ci pentru fotbalul frumos.

Am ars și cu „Petrolul*  gazul 
Și pentru Farul m-am zbătut 
Dar amândouă m-au făcut 
Să schimb necontenit „macazul* .

cum este și firesc, „talpa*  
nu se pedepsește. — 3)
Arbitrul de fotbal Andrei 
Radulescu și-a reluat ac
tivitatea. El a ținut o „tu
șă” în meciul Petrolul 
Novi Sad și desigur că 
vom vedea curînd și 
„centru*.

îl 
la

ION PREDA, MEDGI
DIA — 1) lolanda Balaș 
avea 12 ani (în 1948) cind 
a luat parte pentru prima 
oară la un concurs pu
blic: la un campionat șco
lar. La 15 ani a devenit 
campioană republicană de 
senioare, sărind 1,48 metri. 
— 3) Creiniceanu II de la 
Minerul este frate eu 
Creiniceanu I de la Steaua. 
Și mai există, în Lupeni, 
și Creiniceanu... III, oel 
mai tinăr frate. — 3) In 
meciul amical de săptă- 
mîna trecută, C.F.R. Ro
șiori a învins Viitorul cu 
2—0.

ȘTEFAN,

Am fost o vreme rapidist 
Și-am zdrăngănit și eu „i 
I)ar
Am

falanga*  
fără să mă cert cu Langa 
devenit... dinam ovist.

Făceam transfer de simpatie 
La cei cu fotbalul mai bun 
Dar
Fără

m-am plimbat ca un nebun 
să am vreo bucurie.

LAZAR D. 
BUCUREȘTI. — 1) întreba
rea nu este ' —*
clar. încercăm, 
vă răspundem.
referiți la o fază de joc 
în care portarul a prins 
mingea, dar în timp ce o 
bă tea de pămînt, pregă- 
tindu-se să degajeze, vîn- 
tul a luat-o cu el, dueînd-o 
în plasă, lucrurile au 
comDortă nici o discuție: 
e gol. — 2) Pînă în anul 
1881 meciurile de fotbal 
se jucau fără arbitri. Și 
asta era prost, mai ales 
pentru echipele care pier
deau: n-aveau pe cine să 
dea vina!

formulată 
totuși, să 

Dacă vă

răgușit pentru „Armata*  
intr-o zi, turtindu-mi fesul.

Am
Dar
Trecui de partea lui „Progresul*  
Ptnă m-a dat și dînsul gata.

Și-n
I-am
Dar după meciul cu
Ce fac... o iau de la-nceput ?

„Viitornl*  am crezut 
acordat tot interesul

Progresul*

CIUPI RADULESCU

I. COC, LUDUȘ. — Am 
mai răspuns la această în
trebare: fosta aripă dreap
ta a echipei de fotbal Di
namo București, George 
Nițulescu, a abandonat ac
tivitatea sportivă. Acum,

obține aplauze în calitate 
de cîntăreț de muzică 
ușoară.

MIRCEA ELIESCU, CA
LAFAT. — 1) Nicolae Ivan, 
care a apărut în toamna 
aceasta în formația Pe
trolului, are 20 de ani. 
Înainte de a veni la Plo
iești, a jucat la Flacăra 
Moreni. — 2) Neacșu I a 
trecut la Prahova Ploiești.

TUDOR IOAN, COMU
NA RAPOLTUL MARE. — 
Voinescu este acum pe 
deplin restabilit de pe ur
ma operației pe care a 
suferit-o. Dar, tacă nu e 
„gata” de meci. Este pro
babil că va fi înlocuit, in 
continuare, timp de citeva 
săptămtai, de Eremia.

C. PERETE, PLOIEȘTI. 
— Tot nu este clară pro
blema golaverajului la 
fotbal? 1—0 este mai bun 
decit 2—1, 5—1 sau chiar... 
100—1. Dar e vorba de un 
avantaj foarte fragil, care 
se pierde o dată cu primul 
gol primit. Un sfat, deci, 
pentru toate echipele noas
tre de fotbal: să cîștige cu 
5—1, de pildă, și nu cu 
1—0. Căci nu e totul să 
ai primul loc ta clasament 
la începutul campionatu
lui, ei la sfîrșitul Iui!

ION DOBRESCU, BUCU
REȘTI. — Progresul acti
vează ta categoria A la 
fotbal, din anul 1955. Pînă 
atunci jucase ta „B“. De
butul în noua categorie a 
fost excelent: locul III,
după Dinamo București și 
Petrolul Ploiești. Iată for
mația de bază din acea 
vreme a Progresului: Cos- 
ma — Gică Andrei, Paras- 
chiv, Soare — Tănase, 
Știrbei — Cacoveanu, Fusu- 
lan, Ozon, Snf&răndescu, 
Blujdea.
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Campionatele mondiale de canotaj academic

BORIS KIUCIKOV
ziarist bulgar

în foto: tinere sofiote parttcipînd la o demonstrație sportivă de mase.

Se dezvoltă miș cerea sportivă în
Revoluția socialistă din R. P. 

Bulgaria a creat condiții pentru 
ca 
Ș» 
să
Și 
Și

o dată ca economia, cultura 
celelalte ramuri de activitate 
se dezvolte și cultura fizică 

sportul. In prezent, în orașele 
satele din R.P. Bulgaria, ală

turi de uime, case de cultură, 
construcții de locuințe, se ridică 
săli de sport spațioase și lumi
noase, stadioane, terenuri 
sport pe care pulsează o 
laterală activitate.

An de an s-a dezvoltat 
nea de Cultură Fizică și 
din Bulgaria, organizație 
cuprinde astăzi peste 1.250.000 de 
tineri și tinere. Sportivii noștri 
sint încadrați in 884 de asocia
ții, dintre care 749 Ia sate și 
135 la orașe.

După eliberarea țării, mi>c* rea 
de cultură fizică și sport din 
Bulgaria a fost pusă pe baze ști
ințifice. In acest scop un impor
tant număr de tineri și tinere 
au absolvit cursurile Institutului 
superior de cultură fizică și 
sport, sau au terminat școala de 
antrenori de-2 ani. Institutul su
perior de cultură fizică și sport 
din Sofia desfășoară o vastă ac
tivitate. In cadrul lui ființează 
18 catedre, în jurul fiecăreia fiind 
grupate cadre cu experiență in 
munca sportivă. Pe lingă Institut 
funcționează Institutul central de 
cercetări științifice și Institutul 
de educație fizică și igienă șco
lară. De asemenea, in orașul 
Plovdiv, a luat ființă recent școa-

de 
multi-

linii*-  
Sport 

care

la tehnică de sport, care are 
drept scop pregătirea de cadre 
sportive cu studii medii.

In anii regimului popular, rnulțf 
dintre sportivii bulgari au re
purtat succese în arena interna
țională. Luptătorii Vîlcev, Do- 
brev, Bimbalov, Radev, Ahmedov 
sînt bine cunoscuți peste hotarele 
țării noastre. In anul 1958 echi
pa feminină de baschet a Bulga
riei a cucerit titlul de campioană 
europeană, iar atleți ca Hlebarov, 
Hr is to Hristov, iorgova. Mihailo
va, cicliști ca Hristov, Kolev, Di-

mov au făcut să se vorbească 
despre Bulgaria in cercurile spor
tive internaționale.

Partidul Comunist Bulgar și 
guvernul nostru au trasat pentru 
viitor sarcini de mare răspun
dere mișcării sportive din Bulga
ria. Sintem convinși că sportivii, 
antrenorii și activiștii sportivi 
bulgari nw-și vor precupeți efor
turile pentru ca sarcinile trasate 
să fie duse cu bine la sfirșit.

Echipajele de 4 + 1 și 4 t c. s-au calificat 
direct în finală

7 (prin telefon). Pe 
de la Lucarna s-au 
primele Întreceri ale 

mondiale masculine

LUCERNA, 
lacul Rotsee 
desfășurat joi 
campionatelor
de canotaj academic. După cum se 
știe, ediția inaugurală a 
mari competiții 
devărat record
ceea ce a făcut ca toți specialiștii 
prezenți la Lucerna 
oa o 
numai 
belor. 
zentat 
romini

acestei
cunoaște un a- 
de participare

Să considere 
performanță chiar 

în finalele pro- 
condițit s-au pre- 
..seriilor" sportivii

veritabilă 
calificarea 

In aceste 
la startul
care au avut o evoluție ex

celentă reușind să se califice — 
ciștigind seriile respective — la 4-ț— 1 
și 4 f.c., pentru finalele de du
minică. Astfel, echipajul nostru de 
4-j-l, format din Boicu, Sehovits, 
RiffeM, Covaci, plus Pău-nc seu, a 
eîștigat seria cu timpul de 6:40.14, 
întreeind echipajele din Australia, 
Austria, S.U.A. și Suedia. Este o 
performanță meritorie și sperăm ca 
în finala probei — unde se vor In- 
tîlni cu sportivi din Germania, 
Franța, U.R.S.S., R. P. Poloni, Aus-

traiia — vlslașii noștri 
loc cit mai bun. Tot 
Rotsee, component ii
nostru de 4 f.c., act reușit să obțină 
direct calificarea. Sportivii romini 
Pongraț, Husarenco, Somov®chi și 
Radu Nicolae au făcut o „cursa" 
excelentă întreeind valoroasele e- 
chipe ale R.S. Cehoslovace, Austri
ei, Angliei ți Japoniei și ciștigind 
seria cu timpul de 6:56,36.

In prima zi a „mondialelor" 
prezentat la startul întrecerilor 
echipajul de 2-f-l (format din 
trov, Vereș, plus Păunescu) care, 
clasînduTse însă pe locul II, u 
mează să „tragă" în eliminatorii.

Intr-o serie toarte grea. în ca 
echipa Uniunii Sovietice era 
mod normal favorită, componenții 
„optului" nostru nu s-au putut ca
lifica direct in finală urmind să 
încerce acest lucru în eliminatoriile 
care se desfășoară simbătă.

Tot mîine (N.R. astăzi), vor avea 
Ioc eliminatoriile la 2-ț-l. unde in 
oompania echipajelor Italiei și El
veției, vîslații noștri au șanse mari 
să se califice în finală.

«ă ocupe un 
joi, pe iacul 

echipajului

R. P. Romînă-Japonia, ia lupte clasice
(Urmare din pag. 1)

Presa austriaca despre jocul
echipei Rapid București la Viena

telefon). Jocul(prin
victoria obținută miercuri

VIENA 
frumos și 
la Vietta de către formația Rapid 
București 
partea presei vieneze.

Sub titlul „Admira a cedat în 
fața echipei Rapid București", ziarul 
„ARBEITER ZEITUNG" scrie: „Ceea 
ce și-au dorit admiratorii echipei 
Rapid s-a realizat aseară pe stadio
nul din Viena. Practicînd un joc 
modern și plăcut, formația bucu- 
reșteană a întrecut cu 4—3 (3—1) 
pe Admira, producînd consternare 
printre suporterii și susținătorii e- 
chipei austriece. Victoria oaspeților 

I este însă pe deplin meritată și ea se 
; datorează în primul rînd jocului 
' foarte bun practicat de tripleta ra- 
1 pidistă. Ozon, Ionescu și Georgescu, 
j prin pase precise, și-au creat întot- 
■ deauna situații favorabile în fața

a atras bune aprecieri din

porții adverse. Apărarea echipei 
oaspe a avut în Motroc și Neacșu, 
care a jucat retras, doi stîlpi peste 
care s-a trecut extrem de greu. Deși 
a încercat mai multe formule, echi
pa Admira nu a reușit să găsească 
metoda de a pătrunde prin apărarea 
formației romîne".

La rîndut său, ziarul „DIE 
PRESSE" scrie următoarele: „Oas
peții noștri din Rominia au demon
strat aseară un fotbal de foarte 
bună calitate. îndeosebi tripleta e- 
chipei Rapid a știut să speculeze la 
maximum slăbiciunile manifestate 
de apărarea Admirei. Deși vienezii 
au început jocul în forță, lăsînd 
presia că sînt siguri pe situație, 
mai după 10 minute ei au cedat 
țiativa formației romîne care 
minutul 11 a deschis scorul, 
deși fotbaliștii noștri au reușit 
egaleze, în continuare ei n-au putut 
totuși să joace în rițmul impus de 
oaspeți și au pierdut. Victoria Ra
pidului a fost obținută pe merit".

im- 
nu- 
ini- 

în 
$i, 
să

i

Lotul nostru reprezentativ a făcut 
joi după-amiazâ un ultim antrenament, 
după ce miercuri a avut loc im mec.i 
de selecție. Cu acest prilej am notat 
buna comportare a sportivilor I. Cernea, 
M. Boiocan și Gh. Popoviei. Tot eu a-

teresante fi pline de neprevăzut. Dacă 
ambele formații se aseamănă in ceea 
ce privește combativitatea, diferențele 
intre stilul luptătorilor romini și japo
nezi sînt destul de mari. I’e cînd spor
tivii noștri se bazează pe forță și o 
tehnică cizelată, luptătorii japonezi 
execută procedeele cu o viteză ful ger ă-

Noi victorii ale sportivilor 
romini

VARȘOVIA (Agerpres). — 
In cea de-a doua gală â „Dina- 
moviadei" de box de la Lodz 
doi puglliști romini au obținut 
victorii la puncte. Tinărul M. 
Dumitrescu (cat. semimijlocie) 
a reușit să-l învingă pe Redl 
(Dynamo Berlin), iar la cat. 
grea V. Mariuțan l-a întrecut 
după un meci foarte strins pe 
Lehman (Dynamo Berlin). Tot 
la cat. grea bulgarul Pandov 
l-a învins prin K. O. pe ceho
slovacul Lingard. La cat. cocoș, 
S. Crăciun (Dinamo București) 
a pieidut Ia puncte în fața lui 
Mițev (Spartak Sofia). Din cei 
0 boxeri romini care au evoluat 
pînă acum 4 s-au calificat pen
tru turul următor.

R P. ROMI NA

kg. Gh. Szabad
kg. C. Marin
kg. I.
kg. M.
kg. V.
kg. Gh. Popoviei
kg. N Martlnescu 

grea N. Pavel

52
57
63
70
78
87
97

Cernea 
Boiocan 
Rularea

cest prilej s-au afirmat ți tinerii lup-
Alionesou, V. Co
loșii Moca, 
antrenorul federal 
ne-a declarat ur- 
confruntare este

tători C. Turturea, I. 
man, N. Eleftcrie și 

Stind de vorbă cu
Ion Comeanu, acesta 
mătoarele : ^Această 
foarte importantă pentru luptătorii ro
mini Modificările aduse regulamentului 
internațional de lupte ne pun probleme 
a căror rezolvare o tom vedea cu a- 
cest prilej. Nepenalizarea inițiativei va 
constitui un stimulent serios pentru 
sportivii ambelor formații, așa că ne 
putem aștepta la tnttlniri dinamice, in-

JAPONIA

Y amamoio 
Osima 
Maso da 
Koniși 
Igawa

Sadao 
Nor io 
leruo 
Teruo
Mlcio _
Tațumi llayanta 
Y. Saito
N Inatka

toare, întrebuințează acțiuni inpdătmre 
fi au o mare suplețe. Siritem siguri că 
sportivii noștri vor depune eforturi sus
ținute pentru a realiza performanțe cit 
mai frumoase* .

întrecerile
18.30.

vor începe la orele

★
spectatorilor: Biletele 

intilnirea internațională de 
Japonia sînt valabile

In atenția 
pentru 
lupte R.P.R. 
și pentru întîlnirea de fotbal Dinamo
Obor — Unirea R. Vîlcea ca și pen
tru campionatele republicane de ci' 
clism pe pistă.

I jucate în R. S. Cehoslovacă
I Echipa masculină de baschet a 
cflubului Rapid a efectuat de curind 
Sn turneu in R. S. Cehoslovacă. Din 
cele 6 partide susținute cu acest pri
lej, Rapid a eîștigat 4 și a pierdut 2. 
Cea mai prețioasă victorie a fost a- 
ceea realizată în compania selecțio-

, natei feroviare a R. S. Cehoslovace. 
I pe care a învins-o eu 52-40 (26-23).
Rapid a mai eîștigat în fața forma^ii- 

l lor Locomotiva Prievitza cu 63—48 
| (32—21), Iskra Partizansk a cu 65—40 
I (39—32) și Slavia Bratislava (locul 6 
i in campionatul R, S. Cehoslovace) cu 
188-61 (32-24).

Feroviarii bucureștenj au pierdut 
In fața echipei Svit Bratislava (fosta 
campioană a 11. S. Cehoslovace, ac
tualmente pe locul secund și învingă
toare asupra echipei ȚSKA Mosco
va în Cupa campionilor europeni) cu 
52—62 (23—30) și echipei Locomotiva 
Peznaok cu 36-37 (2*-23).

La 16 septembrie în capitala R.P. 
Ungare va avea loc deschiderea 
festivă a campionatului mondial de 
haltere. Timp de o săptămînă „cei 
mai puternici oameni din lume" se 
vor întrece la Budapesta pentru cu
cerirea titlurilor de campioni - mon
diali și europeni. După datele fur
nizate de Comitetul de organizare, 
campionatele din acest an vor în
registra un record de participare. 
Numărul țărilor și sportivilor în
scriși pînă în prezent depășește ci
frele edițiilor anterioare: aproape
200 de concurenți din 30 de țări. In 
felul acesta întrecerea de la Buda
pesta a „celor puternici' 
considerată 
fruntare de 
vreodată.

O scurtă trecere în revistă a pâr
tiei panților — pe categorii — 
edifică asupra valorii disputelor.

La categoria cocoș lupta se anun
ță deosebit de echilibrată. Prezența 
lui Stogov (URSS), care din anul 
1957 a eîștigat de fiecare dată titlul 
suprem, pare să nu ridice prea 
multe probleme în privința favori
tului principal la titlu. Pentru pri
mele locuri vor lupta însă și ma-

poate fi 
ca cea mai mare, con- 
haltere care a avut" loc

pe categorii ne

Campionatele mondiale de aeromodelism
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 

Kiev continuă să se desfășoare cam
pionatele mondiale de aeromodelism. 
Un triplu succes a repurtat construc
torul sovietic furi Sirotkin. El a 
primit „Cupa V. Cikalov" penlru 
cel mai reușit aeromodel, in ce pri
vește linia construcției, a eîștigat 
împreună cu mecanicul Boris Șkur- 
ski titlul mondial la clasa aeromo- 
delelor de curse și a fost invingă-

tor in finala competiției rezervate 
aeromodelelor de „luptă în văzduh".

Tot cu ocazia campionatelor mon
diale Anatoli Kuznețov din Lenin
grad, a stabilit un nou record mon
dial de viteză. Aparatul construit 
de el a dezvoltat pe distanța de 1 
km o viteză de 288 km pe oră. Ve
chiul record al lumii deținut de 
americanul Lowderdale era de 277 
km.

ghiarul Foldy, japonezul Myake și 
sovieticul Vahonin. In cazul că va 
realiza 
(R.P.
un loc

La
pînă în prezent 
dintre care 10 sînt capabili de re
zultate de peste 360 kg! Recordul 
mondial (372,5 kg.) stabilit în anul 
1958 este, deci. în pericol. Dar cine 
va fi campion? Iată o întrebare la 
care răspunsul este foarte greu de 
dat. Printre candidați se numără 
sovieticul Minaev, americanii Berger 
și Vinci, japonezul Jamasakî, italia
nul Manironi. irlandezul Aziz, ma
ghiarul Szabo și... sperăm că în 
lupta pentru primele locuri va intra 
și reprezentantul țării noastre Balaș 
Fiți, care 
mai IÎ..Ț. 
pinnate.

La categoria ușoară lupta pe 
titlu se va da între halterofilii 
vietici și polonezi. Anul trecut, la 
Viena, a eîștigat Bazanowski, dar 
anul acesta, tînărul halterofil sovie
tic Lopatin (412,5 kg. obținute re
cent la Helsinki) este considerat 
drept favorit.

La categoria semimijlocie, sovieti
cul Kurînov nu are contra-candi- 
dați, în schimb Ia categoria imediat 
superioară — mijlocie — participă 
numeroși halterofili care în ultimul 
an și-au predat reciproc ștafeta re
cordurilor mondiale: sovieticul Pluk- 
felder, americanul Kono și maghia
rul Veres.

La categoria semigrea, lupta din
tre sovieticul Stepanov, polonezul 
Palinski și englezul de culoare Mar
tin se anunță foarte echilibrată. Re
prezentantul țării noastre. Lazăr 
Baroga, — în cazul cînd își va 
menține forma bună arătată în ulti-
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Romînă) poate ocupa, și el 
fruntaș, 
categoria pană sînt înscriși
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care pînă în prezent este cel 
tînăr halterofil înscris la cam-

centru 
i so-
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ma vreme — poate figura printre 
primii clasați.

Dacă la celelalte categorii ocupa
rea primului loc este incertă, la ca
tegoria grea, titlul de campion nu 
poate reveni deeît unui singur con
curent: lui Iuri Vlasov, cel mai 
mare campion pe care l-a cunoscut 
vreodată istoria sportului cu halte
re. Pentru celelalte locuri vor lupta 
americanii Schemanski, Gubner (care 
practică și atletismul, aruneînd greu
tatea în jur de 20 m), maghiarul 
Ecser, finlandezul Makkinen și — 
să sperăm Silviu Cazan.

ION OGHSENFELD.

Cea de-a 38-a ediție a campiona
telor mondiale de tir va avea loc 
între 11 și 20 octombrie la Cairo. 
La întreceri și-au anunțat partici
parea peste 700 de trăgători rdpre- 
zentînd 40 de țări, printre care 
U.R.S.S., Anglia, S.U.A., Franța, Ita
lia, R.Ș. Cehoslovacă, R.P. Romină, 
R.P. Ungară, RD. Germa»», R.F. 
Germană, Japonia și altele.

baschet rentwiN

SOFIA 7 (Agerpres). — în pri
mul joc dintre reprezentativele femi
nine de baschet ale R. P. Bulgaria 
și R. P. Romine victoria a revenit 
gazdelor cu 54—45 (28—18). Revan
șa va avea loc simbătă in localitatea 
Botevgrad.

• Cu prilejul întrecerilor „Dinamo- 
viadei" de natație de la Cottbus Îno
tătorul maghiar Jozșef Gulrich a sta
bilit un nou record european în proba 
de 100 m fluture cu timpul de 1.01,0. 
Vechiul record era de 1:01,2 și apar
ținea cehoslovacului Hopka.

• Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat la 
Helsinborg (Suedia) campioana olim
pică Wilma Rudolph (S.U.A.) a cișt 
tigat proba de 100 m plat în 11,7. 
Thomas s-a clasat pe primul loc la 
săritura în înălțime cu 2,10 rit, ur
mat de suedezul Petersson eu 2.00 m. 
Fostul recordman mondial în proba 
de săritură în lungime. Boston, a 
terminat învingător cu 7,39 m.

• Numeroase surprize au marcat
sferturile de finală ale probei femi
nine din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de la Forest Hills 
(S.U.'A). Victoria Palmer (S.U.A) a 
elirninat-o cu 6—2; 3—6; 6—2; pe 
Susman (S.U.A.), cîștigătoarea tur
neului de la Wimbledon, iar Dittme- 
yer (R.F.G.) a învins-o ca 6—3; 6—t 
pe sud-africana Renee Schuripan. 
Campioana cehoslovacă Sukova a 
dispus cu 9—7; 6—4 de Merceslis
(Belgia). Smith (Australia) a între
cut-o1 cu 6—3; 6—1 pe DimitrieVa 
(U.R.S.S.). In proba de simplu mas
culin Gordon Forbes (Af. S.) a ciș- 
tigat cu 3—6; 10—8; 6—4; 7—5 par
tida cu Metreveli (U.R.S.S.),

e In „Cupa cupelor" celelalte trei 
meciuri disputate miercuri s-au inche- 
iat cu următoarele rezultate: Glas
gow Rangers — Sevilla 4—0 (3—0); 
Bangor (Țara Galilor) — FC Nea- 
pofe 2—0 (1—0); Alliance Dudelange 
(Luxemburg) — Odense (Danemar
ca) l—l (0—0).
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