
| Biblioteca Centrală | 
PKOLETAtP ȚâbI

\LE. UNIȚJ V.4!
La Lisabona Trăgătorii romîni au cucerit 

pentru a patra oară „(upa

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romind

Agențiile de 
anunțat ieri că 
au cucerit la Lisabona, pentru a 
patra oară, „Cupa Țărilor 
tine". Tradiționalul concurs 
reunește la standurile de 
gere sportivi de valoare
șapte țări europene, a constituit 
și de această dată un bun pri-

presă străine au 
trăgătorii romini

La- 
care

1 ra
dio

lej de verificare a stadiului de 
pregătire a țintașilor care se 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale.

Confirmi nd 
cată, Ștefan 
rit locul intîi
viteză, realizînd 587 p. Locurile 
trei și patru au revenit, de ase-

sa ridi-
a cuce-

valoarea
Petrescu
în proba de pistol
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„Cupa cupelor^ la fotbal

Meciul Steaua București—Botev Plovdiv 
se dispută joi pe stadionul
• AMĂNUNTE IN LEGĂTU
RĂ CU PARTIDA STEAUA—

Ț.D.N.A.
• DINAMO BUCUREȘTI 

A PLECAT LA SOFIA
• U.T.A. JOACA MIERCURI

LA TRNOVO

aceasta £înt pro- 
întîlniri interna-

Săptămîna 
I gramatfe noi 

ale fotbaliștilor noștri 
[Și^PNre ele, cîteva se dispută 

în cadrul unor importante com
petiții internaționale: 
București 
București, ... . „
relor de cupe naționale", 
compania ' . ' ' 
tev Plovdiv; Dinamo București 
susține revanșa cu Levski, 
miercuri la Sofia, în turneul 

f balcanic, iar duminică joacă 
returul cu Galatasaray la Is
tanbul, in „Cupa Campionilor 
Europeni". In celelalte meciuri 
— amicale — evoluează:

Steaua 
debutează * joi, la 

în „Cupa cîștigătoa- 
*' în 

echipei bulgare Bo-

U.T.A. miercuri la Trnovo 
(R. P. Bulgaria), C.S.O. Brăila 
joi cu Omonia Nicosia și 
C.S.M.S. tot cu Omonia, dumi
nică la Iași.

STEAUA — BOTEV, 
JOI PE „13 AUGUST"

Desigur că pe primul plan se 
situează partidele echipelor 
Steaua și Dinamo București, 
avînd un caracter oficial. Iar 
dintre ele, cea de joi de la 
București este așteptată cu 
mult interes datorită și com
portării echipei Steaua în tur
neul internațional din R. S. 
Cehoslovacă, unde — cum se 
știe — a ocupat locul 3, după 
o victorie clară asupra cam
pioanei bulgare Ț.D.N.A. So
fia. Ca punct de atracție su
plimentar se adaugă și faptul 
că apropiatul adversar al fotba
liștilor de laSteaua are și el 
la activ o victorie recentă (cu 
2—1) asupra lui Ț.D.N.A.

întîlnirea Steaua — Botev

Plovdiv (al cărei retur se va 
disputa la 19 septembrie la 
Plovdiv) va avea loc pe sta
dionul „23 August*, cu înce
pere de la ora 16.30. In des
chidere, la ora 14.45: Steaua — 
Dinamo București (tineret).

„23 August

ȘTEFAN PETRESCU(Continuare In flag, a 5-a)

Primii campioni la tenis
Astăzi, finalele probelor dc simplu
a finalelor campie- 
individual republi- 
tenis nu a sa

pe pasionații spor- 
din Capitală. Intr-a-

Prima zi 
natului 
can de 
tislăcut 
tului alb 

jdevăr, din cele două finale de 
dublu bărbați și femei, , doar 
un set, cel de al doilea din în
tîlnirea masculină a corespuns, 

bine să ne ocupăm 
d^^BHre meci în parte.

pffechea Ion Țiriac — Pe
tre Mărmureanu a cucerit tit
lul de campioană a țării, în- 
vingind cuplul Eugen Cristea— 
Constantin Năstase cu 6—2, 
S—7, 6—0. învingătorii nu tre
buie să fie însă prea bucu
roși pentru că în afara rezul
tatului care Ie este favorabil, 
Țiriac și Mărmureanu, ca și 
Cristea și C. Năstase, s-au 
comportat sub așteptări. Nu
mai setul al doilea a dat ]oc 
la o serie de schimburi de 
mingi de adevărat tenis, cu 
lovituri puternice, cu mingi 
bine dirijate și plasate, cu 
stopuri puse cu îndemînare. In 
rest, am asistat la nume
roase greșeli, la „dueluri" e- 
fectuate fără prea multă con
vingere și în plus la unele... 
certuri între parteneri 
tea și C. Năstase). 
bună merită, totuși, 
reanu care, jucat mai 
adversari, a reușit să-și aducă 
un aport substanțial alături de 
Țiriac la obținerea victoriei. In

orice caz. acest cuplu poate 
avea perspective frumoase dacă 
cei doi tenismani se vor stră
dui în antrenamentele viitoare 
să-și perfecționeze executarea 
loviturilor ofensive, să-și îm
bogățească gama procedeelor 
tehnice, să-și îmbunătățească

I

(Cris- 
O notă 
Mărmu- 
mult de

TRAIAN COGUT

Țărilor Latine"
menea, concurenților noștri T. 
Tripsa și G. Maghiar, care au 
totalizat 584 și respectiv 580 p., 
aduci rid în
R.P. Romine
p, 2. Franța 2264 p, 3. Spania 
2258 p, 4. ...............
de armă liberă
3x40 focuri, cea mai bună com
portare a avut-o tinărul trăgător 
Traian Cogut care a cucerit lo
cul 1 cu un total de 1127 p. Și 
in această probă, echipa noastră 
a ocupat primul loc cu 4405 p, 
2. Italia 4357 p., 3. Franța 4354 
p., etc.

acest fel echipa, 
pe locul I cu 2323

Italia. In proba 
calibru redus

De joi in Capitală
UN IMPORTANT TRNIMTNT

BASCHETBALISTE:
CAMPIONATUL EUROPEAN 

FEROVIAR MASCULIN

Pc marginea fntiiniril dc lupte R. P. R. — Japonia

!5Ă OPTĂM DEFINITIV PENTRU TEHNICĂ
de 
a-

în ultimii ani, antrenorii 
lupte au pus accentul mai 
Ies pe două din calitățile spor
tivilor noștri: forța 
nica. Firește, n-au 
glijate nici celelalte 
și așa se explică — 
— drumul ascendent 
torilor romîni spre vîrful pi
ramidei performanțelor mon
diale.

Sîmbătă seara, cu prilejul 
întîlnirii internaționale de 
lupte dintre reprezentativa 
noastră și cea a Japoniei au 
putut fi observate două stiluri 
diferite de luptă. Japonezii au 
fost supli, plini de imagina
ție și abili. Rominii au pus 
accent, unii pe forță iar alții 
pe tehnică. Dintre sportivii ro
mîni au fost și luptători care au 
reușrt o îmbinare armonioasă 
a forței și tehnicii. în rîndu- 
rile de mai jos ne propunem 
să analizăm aceste aspecte 
și să vedem de partea cui a 
stat avantajul și mai ales, de 
partea cui stau perspectivele.

înainte de a face acest lu
cru e necesar să arătăm că 
sportul luptelor se află 
nou la o răscruce

și teh- 
fost ne- 

calități 
în parte 
al luptă-

muri. Desele schimbări făcute 
în regulamentul internațional 
de concurs au modificat funda
mental aspectul întîlnirilor. La 
sfîrșitul acestui an, cu pri
lejul desfășurării „Cupei A- 
driatice", comisia tehnică FILA 
va experimenta tușul contro
lat. Adică, va fi declarat învins 
acel sportiv care va fi fixat 
cu omoplații pe saltea timp 
de 3—5 secunde. Care este 
semnificația- acestei modificări? 
Sportivii nu vor mai fi timo
rați de eventualitatea autotu- 
șurilor și vor avea curajul să 
întreprindă numeroase pro
cedee tehnice. Nu facem un 
pronostic riscant cînd afir
măm că luptele vor cîștiga 
foarte mult în spectacol. Jată 
deci un nou punct de plecare 
în analiza comportării luptăto-

sportivilorrilor noștri în fața 
japonezi.

Marin Bolocan 
Bularca au fost și 
adepții stilului în 
este factorul predominant. Am
bii caută să rezolve toate si- 
tuațiile bazîndu-și tactica pe 
acest element. Primul a întilnit 
un adversar (Teruo Koniși) 
care s-a adaptat foarte repede 
acestui stil. Ba, mai mult: 
după 10—15 secunde de luptă 
Koniși și-a schimbat și garda 
piciorului, pentru a preveni 
atacurile de forță. Marin Bo
locan nu a sesizat acest lu
cru. Concurentul nostru și-a 
prins adversarul de cap și de 
un braț, încercînd să-l ducă

ION CORNEANU 
antrenor emerit

(Continuare In pag. a 3-a)

și Valeriu 
au rămas 

care forța

în săptămîna aceasta. Bucu-: 
reștiul va fi gazda unei im-: 
portante competiții baschetba-: 
listice cu caracter internațional. 
Este vorba de campionatul eu-: 
ropean feroviar rezervat for-: 
mațiilor masculine, care se 
află la cea de a Vl-a ediție. 
Pînă în prezent și-au anun
țat participarea selecționatele 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria. R. S. 
Cehoslovace. R. P. Polone, 
R. P. Ungare, Franței, Belgiei, 
Elveției și R. P. Rornîne.

Sistemul de desfășurare al 
întrecerilor este destul de sim
plu. In prima zi (13 septem
brie), dimineața, va avea loc , 
un meci de calificare între 
două formații trase la soiți, iar 
după amiaza se vor desfășura 
sferturile de finală (eliminato
rii) între cele 8 echipe rămase 
în competiție. Apoi, în ziua 
următoare (14 septembrie), vor 
avea loc semifinalele. Jocurile 
finale pentru locurile 1—2 și 
3—4 sint programate duminică 
16 septembrie. Meciurile vor 
avea loc pe stadionul Giu- 
lești.

Toate 
anunțat 
astăzi.

echipele oaspe și-au 
sosirea pentru ziua de

■s

Știm să jucăm contra unei apărări supraaglomerate ?...
(Catlinuare in pag. a 7-a)

C. COMARNISCHI

(chiar acest moment l-a surprins fotoreporterul St. Peîricâ) 
și Nichio Jcawa e trimis la saltea ele V. Bulucea.

O tragere in fată, dezechilibrarea adversarului, o zmucitură late
rală

Pe marginea meciului Dinamo—Galatasaray

Comportarea și rezultatele bune 
ale echipelor Rapid la Viena și 
Steaua la Kladno, care preceda
seră partida Dinamo i— Calutasa- 
ray, deschideau frumoase perspec
tive sfîr.șitului săptămînii fotba
listice. Masele de iubitori ai fot
balului sperau, și erau in drept 
să aștepte o evoluție corespun
zătoare din țtartea formației dina- 
moviste intr-o competiție pe care 
o prețuiesc mult și în care doresc 
din toată inima să vadă o echipă 
romineaseă califi fîndu-se în etape 
superioare. Ei știau că Dinamo nu 
este in forma cure i-a ar tas a- 
preeierile spectatorilor. In meciu
rile de campionat și în cele ami
cale. echipa campioană jucase sub 
posibilitățile jucătorilor cure ‘ al
cătuiesc această foruaatâe., Dar, 
sperau că printr-o pregătire mai 
atentă, pruitr-im efort de voință

dinamovișlii se vor regăsi In a- 
cest important meci. Nimic, insă, 
din toate acestea... Fotbaliștii di- 
namoviști au continuat să joace 
jură orizont, precipitat, cu inad
misibile lipsuri In pregătirea fi
zică, tehnică și tactică, infirmtnd 
încrederea care li se acordase.

Comentariul 
săptam inii

Locul VII Ia „mondiale" nu este mai prejos decit locul VI Ia J. 0.1

Desigur că șansele calificării 
nu sînt pierdute. în meciul-retur 
de la Istanbul dinamoviștii mai 
pot reuși — și trebuie să iz
butească — ceea ce nu tui realizat 
la București sau măcar un rezul
tat de egalitate pentru a-și putea 
mări șansele într-un al treilea joc, 
pe teren neutru.

Pentru aceasta însă, este nevoie

de un efort de voință din partea 
jucătorilor pentru a '.se elimina 
cit nuii multe din greșelile — nud 
ales de ordin tactic — suvirșite 
în întîlnirea de duminică.

Principalele greșeli ale dhuimo- 
vi ști lor au izvorît din faptul că 
nu au știut cum să combată o 
apărare supraaglomerată ca aceea 
opusă de Galatasaray. Și din to
cește greșeli trebuie să tragă în
vățămintele cuvenite.

In ce au constat greșelile lor ?
1. Au jucat prea încet, nud 

ales In atac, întârziind execuțiile, 
ceea ce a favorizat pe fotbaliștii 
turci, care fiind mai iuți, au fost 
aproape întotdeauna primii la ha- 
Ion sau au putut interveni la timp 
pentru a respinge atacurile.

r. GAȚU

S-au încheiat recent campiona
tele lumii la ciclism pe anul 1962, 
care s-au desfășurat timp de 10 
zile în. loealită|ile italiene Milano, 
Brescia și Salo. După cum este 
tp firesc, întrecerile pentru cuceri
rea titlurilor de campioni mon
diali au stîrnit un viu interes nu 
numai în rîndurile eicliștiîor, ci 
și în marea masă de iubitori ai 
sportului eu pedale de pe. toate 
‘meridianele globului. Presa, va- 
fii oul și televiziunea din întreaga 
lirine au prezentat pe larg aceste 
întreceri, eonfirmînd popularitatea 
crescîndă de care se bucură ci- 
eli-smnl.

lai Brescia și Salo, unde au 
avut Ioc probele de șosea, au fost 
preze-nți cei mai buni rutieri din 
28 de țări și, după cum se știe, 
în rîndurile lor s-au numărat și

sportivii din țara noastră. Ga
briel Moiceunu, Constantin Du
mitrescu, Aurel Șelaru, Gh. Ra
dulescu, Ion Cosma și Waller 
Ziegler au luat startul în probele 
de contra-cronomctru și individual

Olimpice, de la Roma, cînd cuce
rise locul VI In ierarhia celor mai 
bune echipe de contra-cronometru 
pe clasica distanță de HM) km. 
Ia drept vorbind se părea că șan
sele sini minime deoarece în

• Performanța echipei noastre este remarcabila
• „Taina” urugnaijcnifor a fost dezvăluită...
• (. Dumitrescu a luptat mult, dar a greșit tactic
• loc mai bun celor mai iute... de picior!

în bloc. Întrebarea oare se punea 
în mod firesc înaintea campiona
telor mondiale era aceea dacă 
formația R.P. Romînc va reuși să 
reoolitear performanța rea licită 
eu doi ani în urmă la Jocurile

„Cursa Păcii* la etapa conira-cro- 
nomrtru individual cicliștii romîni 
se dovediseră deficitari în pregă
tire. In phifs, veștile ec. le primeam 
din străinătate ne arăta» că multe 
dintre ochi jude tare aveau să ia

slarlu-I la „mondiale* realizaseră 
de ja rezultate cu mult superioare 
celor obținute la noi. Concursurile 
de pregătire organizate în țara 
noastră în compania unor echipe 
de peste hotare (Italia, R.P. Po
lonă, R.P. Bulgaria) n-au avut 
darul să ne liniștească, ci dimpo
trivă.

Acum, la © sSptămîni după cam
pionatele mondiale, putem spune 
că pregătirea efectuată după 
„Cursa Păcii* — sub suprave
gherea antrenorilor N. Oțeleanu 
și M. NieuJeseu — a corespuns, 
iar mobilizarea cicliștilor noștri în 
eecaee privește spiritul de echipă 
și puterea de luptă a fost la înăl
țime. Din capul locului trebuie

MIRCEA COSTEA
(Continuare iu pag. u 4-a)

(Continuare In pag. a 5-a)

Turgas ..culege" balonul spre care săriseră In același timp bfli- 
mie fi Țircavnicu Foto-: 1. Chioreauo



REGIUNEA BANAT. Peste 500 
de tineri șf tinere din toate colțu
rile regiunii au participat La etapa 
regională a Spartachiadei de vată 
a tineretului. Cu acest prilej s-au 
evidențiat multe elemente tinere și 
talentate. Printre tinerii care s-au 
impus în cadrul acestei întreceri vom 
cita pe: Gabriela Nașco (Lugoj), 
Ștefan Ardeleana (Reșița), Nicolae 
Ungureanu (Timișoara) — atletism: 
Francisc Komlodi (Lugoj), Nicolae 
Biru (Făget), Elisabeta Molnar (Li
pova) — ciclism; Ion Alionescu 
(Reșița), Nicolae Atenei (Timișoara) 
— trintă. De asemenea o frumoasă 
comportare au avut-o echipa de oină 
a colectiviștilor din comuna Cebza 
(raion Deta) și echipa de volei din 
cofnuna Jebel. înainte de a arăta 
numele învingătorilor vom mai men
ționa faptul că o serie de comisii 
raionale de organizare a Spartachia
dei de vară s-au străduit și au reu
șit să asigure nu numai mobiliza
rea tuturor concurenților calificați ci 
și buna lor pregătire. Este cazul co
misiilor din raioanele Timișoara și 
Arad, precum și a comisiei din ora
șul Reșița.

Iată acum cîștigătorii: atletism — 
100 m juniori: Șt. 'Ardeleanu (Re
șița) 11,8 sec.; 100 m seniori: Dvi- 
diu Cheveresan (Ațad) 11,9 sec.; 
800 m juniori : Nicolae Petica (Re
șița) 2:13,4; 1.500 m: N. Ungu
reanu (Timișoara) 4:22,8; lungime 
seniori : Victor Heim (Timișoara) 
6,32 m ; înălțime seniori: Fr. Kiss 
(Timișoara) 1,70 m; 100 m juni
oare Gabriela Nașco (Lugoj) 13,5 
sec.; lungime junioare: Corina Teo- 
dorescu (Arad) 4,82 m; 400 m seni
oare; Rozalia Kolof (Lugoj) 66,6 sec.; 
ciclism băieți: biciclete oraș: Francisc 
Komlodi (Lugoj) ; semicurse: Nico
lae Biru (Făget) ; fete, biciclete 
oraș: Elisabeta Molnar (Lipova) ; 
trintă : cat. 55 kg : I. Alionescu (Re
șița), cat. 61 kg: llie Suru (Ca
ransebeș), cat. 68 kg: N. Alaci (Ti-

întreceri entuziaste 
în „Cupa Agriculturii"

După-amiezile terenurile de 
sport sătești cunosc iarăși frea
mătul marilor competiții de 
mase. Întrecerile din cadrul 
«Cupei 'Agriculturii" se desfă
șoară in mijlocul unui inte
res general. Zeci de mii de 
tineri și tinere iși dispută cu 
pasiune și dirzente dreptul de 
calificare in etapele superioare.

IN RAIONUL Cgl$

In prima fază a acestei mari 
competiții au luat startul peste 
5000 de tineri și tinere, repre- 
zentsnd toate cele 36 de «sdCia- 
ții sportive din raionul Criș. J

Faptul că anul trecut s-a 
disputat aci una dintre fazele 
interregionale ale «Cupei Agri
culturii'" a făcut ca actuala ei 

' ediție sg se bucure de un inte- ’ 
res sporit, iar pregătirile pen- ’ 
tru o buna comportare in con- 1 
cursuri să înceapă din vreme. • 
Acum, pe toate cele 32 de te
renuri de fotbal, 36 terenuri de 
volei, pe terenurile de handbal 
ca și in sălile căminelor cuttu- " 
rale se desfășoară zi de zi en
tuziaste întreceri. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținut, 
pină in prezent, secțiile de 
trintă din cadrul asociațiilor 
Voința. ChȘineu-Criș, Progre
sul Siclau, Recolta Olari, ’ 

Șoimii Simand, care vor par
ticipa și in faza următoare.

ION COȚOI-coresp.

Șl__ SLATINA

Mii de tineri și tinere din 
raionul Slatina s-au prezentat t 
la startul întrecerilor din pri
ma etapă a acestei competiții 
de mase.

Pentru a-i ajuta pe partici
pants la „Cupa 'Agriculturii", 
consiliul raional UCFS și co
mitetul raional UTM au organi
zat deplasarea a numeroase e- 
chipe demonstrative orășenești 
de volei, fotbal, atletism etc. 
cum sint : Oltul, Autobuzul, 
Metalul, Steaua roșie, care au 
mers in comunele Oporelul, 
Priseaca, Slătioarele, Coteana, 
Curtișoara și altele. Demon
strațiile acestor echipe au fost 
urmărite cu viu interes de că
tre tinerii de la sate. Numai 
în comuna Oporelul la aceste 
acțiu’ni au asistat peste 2000 
de țărani colectiviști.

ILIE FEȚEANU-coresp.

iîoiiiit șl Galați
mișoara), cat. 76 kg: Bela Csiby 
(Reșița), cat. 84 kg: Gh. Goga (Ti
mișoara), cat. peste 84 kg: M. Vlă- 
descu (Lugoj) ; handbal : băieți : 
Electrometal Timișoara; fete: U.T.'A.; 
handbal în 11: băieți: Olimpia Re
șița ; fete : Industria Linii Timișoara; 
oină: comuna Cebza (Deta).
EMIL GROZESCU, LIVIU MICȘAN 

corespondenți

REGIUNEA GALAȚI. Timp de două 
zile la Galaji s-au disputat întrece
rile etapei regionale a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Numărul mare 
de concurenți (460), buna organi
zare a întrecerilor, ardoarea cu care 
și-au disputat întîietatea — iată prin
cipalele elemente care au determi
nat ca această întrecere să 
re de un frumos succes.

In turneul de volei, la fete vic
toria a revenit echipei Rodul Slobo
zia Conache (raionul Galați), iar 
la băieți echipei Flacăra Odobești 
(raionul Panciu) care a întrecut in 
finală formația Dunăreană Galați

se bucu-

Știm. E frumos la Cliecea. Ai și ce 
scrie de acolo: echipe la cite și mai cite 
sporturi, „duminici cultural-sportive"... 
Dar la Giarmata ? Și aici. stadion 
frumos cu jocuri ca în... „N“, Atunci, 
poate, la G.A.G. Recolta .Embolia ? 
Sint aici aproape 1.000 de membri ai 
UCFS. Și ce activitate 1 Nu, Nici la 
Cărpiniș, nici Ia Uivar, nici la Di- 
niaș... Sint comune mari, cu activi
tate sportivă bogată, cu multe rezul
tate. Oare tot așa se pot „lăuda" ac
tiviștii consiliului raional al UCFS 
Timișoara și cu sportul din satele 
mici, cu citeva sute de locuitori ? Să 
vedem 1

M
★

ă rog, e frumos, dar in care sat 
nu există un teren de fotbal î 
— caut să-mi „necăjesc" gaz

dele. Nu reușesc. Zîmbesc și parcă 
spun: „Stai, să vedem pină la 
urmă...“. Și pornim spre terenurile de 
volei. Eh, da. E ceva. Și, să spun 
drept chiar mi-au plăcut. Dar iată 
și popicăria. O frumusețe.

Și acum despre oameni. Colectivista 
Elisabeta Pergo e cea mai bună jucă
toare de popice. La băieți, colecti
vistul Ștefan Meszaros e de neîntre
cut Ba nu. Un alt colectivist Ștefan 
Giureovici l-a făcut de citeva ori să 
se mulțumească cu toeul... II. Ori- 
ețirtț întrecerea rămtne deschisă. Are 
și un „palmares" echipa de popice din 
Otvești: locul I pe raion la Sparta- 
chiada de vară, locul II in „Cupa 1 
-Mar. loctll " ' “ - —
■nățear:"...

— Știți, 
tră numără 
tori, ne spune președintele secției!

Am ajuns și la... fotbal. Echipa 
ocupă locul 1 în campionatul raional.

II în „Cupa satului bă-

deocamdată secția noas- 
doar vreo... '60 de jucă-

Clnd a citit afișele din oraș, care a- 
nunțau că în duminica aceea .pe stadio
nul din Tg. Neamț se va desfășura un 
cuplaj fotbalistic — în „deschidere" 
Cetatea Tg. Neamț — Victoria Piatra 
Neamț și in vedeai C.F..R Pașcani din 
categoria B cu Petrolul Moinești — tov. 
ing. agronom Tibertu Alexandru, ca și 
ceilalți pasionați ui fotbalului din Tg. 
Neamț (adică... tot orașul!) n-a mai 
putut de bucurie. N-ai ocazia la Tg. 
Neamț, să vezi în fiecare zi o echipă 
de categoria B !

Zilele sau soars greu — fiecare din 
ele părea că are 48 de ore, nu 24 — 
dar iată că duminica mult așteptată a 
venit și toată lumea a luat drumul sta
dionului. Ajun» la casa de bilete, tov. 
Tiberiu Alexandru a scos o hirtie de 
5 lei, a cerut un bilet de intrare și aș
tepta omul biletul și restul: 2 lei.

Dar n-au venit nici biletul, nici restul. 
Casierul a scos capul afară și i-a spus :

— Mai pune doi lei, tovarășe 1 Un 
bilet costă 7 lei...

Atit tov. Tiberiu Alexandru, Ctt șl 
colegul său Grigore Roșu, de la G.A.6. 
Băltățești, care se pregătea să ia și el 
bilet, au făcut ochii mari i 

campioana orașului Galajî. Dintre 
rezultatele concursului de atletism 
vom nota pe cele mai bune: 100 m 
seniori: Viorel Seitan (Brăila) 11,6 
sec., greutate seniori: Ion Satnoianu 
(Făurei) 11,45 m; 100 m senioare: 
Marioara Priceputu (Brăila) 14,6 

sec. ; înălțime junioare: Gherghina 
Vizitiu (Brăila) 1,20 m; lungime 
juniori : Tudorel Bejan (Brăila) 
5,56 m.

iată și celelalte rezultate înregis
trate în cadruj etapei regionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului: 
CICLISM : FETE : biciclete oraș : 
Eugenia Papuc (Panciu) ; semicurse: 
Vasilica Filip (Focșani) ; BĂIEȚI : 
biciclete oraș: loan llin (Focșani); 
semicurse: Ion Dan (Focșani) ;
HANDBAL, FEMININ: Recolta. Pan
ciu ; HANDBAL MASCULIN: Vic
toria Independența (Galați) : TRIN- 
TÂ: cat. 55 kg: Costică Brinză (Pan
ciu) ; cat. 61 kg: Andrei Codreanu 
(Galați) ; cat. 68 kg : Ion Gavrilă 
(Galați); cat. 76 kg: Nicolae Mun- 
teanu (Bujoru) ; cat. 84 kg: Ion 
Pleșa (Galați); cat. peste 86 kg: Pe
tre Filip (Panciu).

A. SCHENKMAN — coresp.

Sportivi în fiecare... casă!
Și ce buni juniori sint la Otvești 
La teren vine lume multă. Nu numai 
cînd joacă cei din „raion". Vin co
lectiviștii și la meciurile ...vîrstnicilor 
și, mai ales, la cele — aproape tradi
ționale — dintre fierari și căruțași. 
Se pare că Ștefan Covaci, A. luhas 
și A. Pergo primesc cele mai multe 
aplauze. Aii s-a spus că se numără 

Carnet de reporter
printre cei. mai vrednici colectiviști 
din Otvești. Poate chiar de aceea...

Nu. nu te grăbi să închizi carnetul, 
tovarășe reporter. S-ar „supăra", mai 
întîi, șahiștii. Doar activitatea lor este 
deosebit de bogată. Și, dacă mergi la 
clubul gospodăriei „Bartok Bella", 
cu greu ai să-ți poți face loc la vreu
na din mese. Mai totdeauna, în cea
suri de răgaz, sint ocupate. în schimb, 
poți fi... spectator la o partidă în care 
Valentin Macalița, președintele gospo
dăriei agricole colective încearcă o... 
revanșă la contabilul Anton Toth 
sau la șeful de echipă losjf Perneș 
Păcat că la ora aceea nu era progra
mat nici un joc de volei. Acum însă 
cred că Ia Otvești sint jucători buni. 
Cti atletismul merge mai greu dar 
merge... Mihai Antal, la greutate, și 
Martin Bort, la înălțime, au tot mai 
mulți adversari

...Peste 200 de membri ai UCFS. 
„duminici cultural-sportive" care se 
-bucură de mult succes, secții puter
nice, participare mare la competițiile 
de mase. Așadar, și Ia Otvești spor
tul răspunde „prezent" aproape în 
flecare casă. Căci, am uitat să amin
tesc că la Otvești nu suit mai mult 
de... 500 de locuitorii

■— Glumiți, probabil, tovarășe casier. 
Nici la București, 
lei- ua bilet 1 Eu 
viu prima oară la 
costă 3 lei.

— O fi postind

ia „A", nu costă 7 
știu — că doar nu 
fotbal — că biletul

nu
»i

el altăilati 3 lei, dar 
acum costă 7 cit iii spun eu. fiindcă 
pref intră și biletul pmtru chermeza 
diseară. care va avea loc tot aici.

— Ce chermeză, tovarășe ? Eu 
dansez. Am venit să văd meciurile 
nu să fac pe dansatorul, fiindcă vreți 
dv. — se supără ing. Roșu, care, de alt
fel, se afla in trecere prin Tg. Neamț, 
cu motocicleta, și trebuia să se întoarcă 
acasă în seara aceea și rut a doua zi.

— Altul la rînd, cu 7 lei ! strigă ca
sierul. Cui nu-i conving să lase locul 
liber 1

în timpul acesta, prin fața casei de 
bilete trecu tor. Ion Urzică, președintele 
consiliului raional UCFS Tg. Neamț. 
Cum l-a zărit, tov. Tibertu Alexandru 
sa îndreptat spre el, pentru a-i reclama 
cazul. Era sigur că tov. Urzică nu va 
permite pentru nimic în lume un astfel 
de abuz. Dar... surpriză: tov. Urziră 
era de acord cu combinația aceasta ne
firească între fotbal și chermeză. A dat, 
de altfel, același răspuns ca și casierul:

în 
<le

O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA 
LA ARAD

Recent, la întreprinderea „Electro- 
metal" din Arad, a luat ființă o aso
ciație sportivă cu aceeași denumire, 
în cadrul căreia activează secții de 
fotbal, volei, șah etc. Echipa de fot
bal Electrometal va participa la între
cerile campionatului orășenesc.

T. Hotaran

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE 
ÎN ORAȘUL ȘI ------ -----RAIONUL BUZĂU

raionul Buzău, ac- 
de mase cunoaște 
dezvoltare. De cu-

In orașul și în 
tivitatea sportivă 
o tot mai mare 
rînd, de pildă, au fost create noi a- 
sociații sportive, printre care Avintul 
Buzău și Victoria Simileasca. în a- 
celași timp au fost afiliate la fede
rațiile de specialitate aproape 30 de 
noi secții, fiind clasificați peste 300 
de sportivi. De remarcat că pentru 
asigurarea condițiilor de desfășurare 
a activității sportive, au fost ame
najate prin muncă patriotică noi te
renuri sportive simple de către asocia
țiile Avintul, Unirea și Olimpia din

Stăm în „tribuna" terenului din 
Icloda — un alt sat din raio

nul Timișoara. Prunii pitici iși 
sprijină crengile pline pe umerii noș
tri. Și, nu... rezistăm. Am văzut cele 
două terenuri de volei, sala de șah 
și acum iată și terenul de-abia ame
najat. La Icloda se joacă fotbal, vo
lei, șah, se practică ciclismul și atle
tismul. Fiecare cu pasiunea lui, deși 
sint și excepții. Cel mai bun șahist 
din comună este., fotbalistul fon To
dor, de la „batoză".

Femeile cu basmale multicolore 
așternut din nou ștergarele de in' 
peste _coșuri. S-a 
arie.
sim 
viști 
mai 
miezul nopții"). Iar pentru 
sportivi din sat o competiție 
întreceri de atletism... Mai 

au

terminat masa la
Pe Valentin Togerescu îl gă- 

lîngă combină. Cu alți colecti- 
pune la cale un 

vîrstnici („au zis că ne
meci cu cei 

bat și la 
ceilalți 

volei, 
vorba 

(„A.
100m

(„să 
M ir-

de 
e 

despre un concurs de ciclism 
Willung zicea că el dă... înainte
pe distanța de 1000 ml") de con
cursuri de înot pentru copii („cum de 
nu ne-am gîndit pină acum la pinul- 
Pogonici ?“), de întreceri de t;r 
vedem dacă-1 întrece careva pe 
cea Radu...“).

Nici fa Icloda tru sint mai 
de 5—600 de locuitori....

mult

DAN G1RLEȘTEANU

— 7 lei un bilet ? De ce așa scump ? Ce
— Păi, de 3 lei fotbal, iac de 4

-— Cui nu-i convine... să stea acasă !
Iar clnd oamenii, dezamăgiți de un 

astfel de răspuns, iau spus că se vor 
adresa ziarului „Sportul popular", tov. 
Urzică le-a retezat-o scurt:

— N-aveți deoît 1
Și oamenii, „marți" după fotbal, an 

trebuit să dea cite 7 lei pentru a 
constata în cele din urmă că în loc să 
se joace două meciuri nu s-a disputat 
declt unul singur. Și barem dacă a- 
cestg, ar fi fost un meci ca lumea. Dar 
au apărut pe teren echipa Cetatea Tg. 
Neamț și încă un „unsprezece" improvi
zat din care făceau parte cîțiva fot
baliști localnici și cîțiva de la C.F.R. 
Pașcani. Rezervele, nu titularii I

Ar fi multe ide discutat. Și despre 
poziția tov. Ion Urzică și despre sis
temul acesta de a spune una și de a

1, Voința
Buzău, Știința Me-

Buzău, Vadu Pașii, Sărățeanca, Be- 
ceni ș. a. Printre cele mai har
nice asociații sportive se află cele 
de la Școala medie1 nr.
Buzău, Progresul ~ 
dicală Buzău ș.a.

Marin Dumitru

CONCURS DE TIR LA DELENI

Consiliul asociației sportive Avintul 
din comuna Deleni (raionul Vaslui) 
a organizat, cu sprijinul consiliului 
raional UCFS, un concurs de tir, la 
care au participat numeroși tineri din 
localitate. Cele mai 
ta te au fost obținute 
Ciocan, T. Humă, St.

valoroase rezul- 
de sportivii T. 
Budacea ș.a.

V. Vasiliu

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
FRUNTAȘA

ultimul timp, consiliul asociațieiîn
sportive Voința din Constanța a de
pus o susținută muncă in cadrul coo
perativelor din oraș. Datorită intere
sului cu care activiștii voluntari s-au 
ocupat de consolidarea organizatorică 
a asociației sportive, în prezent aceasta 
numără 2084 membri, toți cu cotizația 
la zi. Campionatul asociației sportive, 
concursurile din cadrul Spartachiadei 
de vară și celelalte întreceri cu carac
ter de mase s-au bucurat — de ase
menea— de un mare interes in r
rile cooperatorilor.

C. Comafr

„DUMINICI CULTUR\L SPORTIVE' 
IN RAIONUL SIBIU

Pentru a traduce în viață Hotărî- 
rea Conferinței pe țară a UCFS in 
ceea ce privește angrenarea oamenilor 
muncii în activitatea sportivă, con
siliul raional UCFS Sibiu, in strinsă 
colaborare cu comitetul raional U.T.M. 
și Casa raională de cultură, a trecut 
la organizarea unor „duminici cultu
ral-sportive" pe centre de comună, pe 
întreg cuprinsul raionului. întrecerile 
sportive și manifestațiile cultural-ar- 
tistice ce au avut ioc cu ocazia „du
minicilor cultural-sportive" organizate 
pină în prezent au fost urmărite de 
peste 30.000 de țărani colectiviști, mun
citori agricoli și elevi. Trebuie să re
marcăm faptul că „duminicile cultu
ral-sportive" au constituit un bun pri- ., 
lej pentru amenajarea unor no: terenuri 
sportive simple. Tot cu această ocazie 
numărul membrilor UCFS a 'V
cu 3000 dintre care 1200 sint pBfe; 
colectiviști.

llie lonescu

tango.
se joacă ?

vals, rumbă și alte dansuri .. 
Desen de S. NO VAG

alta, de a anunța programe rare 
nu sint respectate. Dar, în nrimul

face 
apoi 
riad socotim necesar să ridicăm problema 
costului biletelor de intrare la meciurile 
de fotbal, pe care unele cluburi și aso
ciații sportive îl mai... rotunjesc, obli- 
gtnd pe spectatori să cumpere programe, 
fluturași și acum — după cum se vede 
— și bilete de... chermeză, care costă 
mai mult docil intrarea la foiled.

Ce ar spune tov. Urzică dacă du.in- 
du-se la cinematograf o dată cu bilet al 
de intrare i s-ar impune să 
unul la... balul de simbătă 
mai ales cum i-ar suna la 
punsul casierului:

—1 Nu vă place ? Navcți

cumpere și 
scara ? Șt 
ureche răs-

dccit...

JXCK BERARIU
VASILE GODESCU



Urmărind finala juniorilor... Prea puține... aplauze la deschiderea „stagMr de toamnă
Aproape întreg lotul reprezentativei 

noastre, care se pregătește pentru apro- 
pjateie campionate mondiale, a fost pre
zent sîmbătă seara în sala Giulești pen
tru a urmări campionatele republicane 
de juniori. Halterofilii fruntași au ad
mirat realele talente care s-au prezentat 
pe podium, întrecerile pasionante, dîrze- 
nia cu care tinerii și-au disputat întîie- 
tatea. Fiți Balaș, care a venit să-și vadă 
prietenii de aceeași vîrstă, a regretat 
că nu a luat și el startul fiindcă anii 
(18) îi dădeau dreptul să se întreacă 
alături de juniori. Antrenorii însă, au 
considerat că un concurs înaintea mon
dialelor. unde va avea o misiune deose
bit de difie-ilă, nu este prea indicat, așa 
îrâeît Fiți Balaș a trebuit să se mtilțu- 
wicaseă dc data aceasta cu calitatea de... 
spectator. Un alt campion și recordman 
al țării noastre, Lazăr Baroga își arăta 
în timp cc urmăn'a întrecerile, admirația 
față de calitățile juniorilor noștri. „Dacă 
pe timpul cînd eu eram junior ar fi 
fost selecționați tineri atît de bine dez
voltați din punct de vedere fizic, rezul
tatele de astăzi ar fi fost cu mult mai 
bune*. Iar antrenorul lotului, Ștefan 
Petrescu, a adăugat că „roadele muncii 

orii se vor arăta peste cîțiva ani*. 
adevăr, avem motive să ne bucu
lui ales că toate rezultatele obți- 

mite eu prilejul acestor finale sînt su
perioare ediției campionatului de anul 
trecut, coca ce înseamnă că tinerii hal
terofili sînt în progres. Nu sin tem însă 
mulțumiți de saltul prea mic făcut de
unii dintre atleți. Dc pildă, 
Gh. Mincu și N. Matei 
(Dînamo Obor) au progre
sat prea puțin față de po
sibilitățile și condițiile pe 
care le au. Pe de altă par
te, am remarcat că an
trenorii au acordat o im
portanță minoră promovării 
halterofililor de categoria 
mijlocie, semigrea și grea.

La categoria cocoș, vic
toria a revenit Ju: ALFRED
WAGNER (Olimpia Bra
șov). Antrenorul, prof. Gh. 
Piticaru este, pe bună drep
tate, mîndru de rezultatul 
obținut de elevul său, 235 
kg. (record personal). Pe 

următoare s-au cla- 
reșițeni : Petru 

.5 kg. și Zoro
Fiat 222.5 kg. (ambii de 
la CSM Reșița). întrecerea
la categoria pană a fost
deosebit de pasionantă.
Gampion a devenit tînărwl 
nHWMnic de la Electromag
netic, VALERIU GR1GO-
RE care și-a îmbunătățit

SĂ OPTĂM DEFINITIV PENTRU TEHNICĂ
(Urinare din pag. 1)

la parter. El a insistat asupra aces
tui „procedeu" care seamănă mai 
mult a activitate de toreador decît 
de luptător 1 M. Bolocan și-a „schim
bat" apoi tactica. Ținea brațul drept 
pe umărul adversarului „telegrafi- 
indui" astfel că intenționează un 
„tur de cap". Nu am văzut la el 
nici o subtilitate tehnică.

Asemănător s-a comportat și Va
leria Bularca. Acesta a încercat 
cîteva smuciri laterale și și-a trimis 
adversarul la saltea prin forță bru
tă. Dacă adversarul era mai puter
nic, el nu ar fi reușit acest lucru. 
„Supleurile" executate de jos au fost 
făcute cu întîrziere. Ba mai mult, 
brațele nu erau suficient de strîn- 
se pe mijlocul adversarului și acesta 
Se răsucea în aer, dezechilibrând pe 
luptătorul nostru. Credem că ar fi 
timpul ca „arsenalul" tehnic al lui 
V. Bularca să fie îmbogățit. In ul
timii ani el a „mers" pe aceleași 
2—3 procedee!

Adepții tehnicii — ca factor pre- 
iwhWMănt — au avut o cu totul altă 
comportare. In fruntea lor se situ
ează desigur tort Cernea. Acesta 

rccordui personal cu 20 de kg. (247,5 kg.), 
fiind urmat dc Iosif Plri (Știința Cluj) 
cu 210 kg. și de fostul campion Petru 
Roșea (Dinamo Obor) cu 232,5 kg. O 
luptă foarte disputată s-a dat la cat. 
ușoară unde, în mod surprinzător, titlul 
a revenit tînărului OLIMPIU CRISTES- 
CU (Sirena) cu 280 kg., urinat de Marin 
Cristea (CSM Galați) cu 277,5 kg. și 
timișoreanul V. Adkr cu 272,5 kg. în
trecerea la „semi-mijloeie" dintre MI 1IAI 
ȘERBU (Dinamo Obor) și Fr. Marton 
(CSM Cluj) a ținut încordată asistența, 
victoria revenind pînă la urmă, lui M. 
Șerbu cu 315 kg., în timp cc al doilea 
a ridicat 310 kg. fiind urmat de Ștefan 
Iavorek (Știința Oluj) cu 280 kg. Me
canicul auto DANIEL DOLOFAN a cîș- 
tigat titlul la „mijlocie" cu 312-5 kg. 
întreeîndu-i net pe Gh. Petacov (CSM 
Galați) 270 kg. și Iosif Lowinger (CS 
Oradea 220 kg.). La fed de ușor a 
oîștigat C. CIIELEMEN (Dinamo Obor) 
la „semigrm* cu 347,5 kg. depășindu-i 
cu autoritate pe Ladislau Dezsi (Știința 
Cluj) 265 kg. și Zaliaria Ionescu (Si
rena) 240 kg. în fine la „grea* GH. 
Ml NC U a cucerit titlul cu 357,5 kg.
performanță care însă nu ne mulțumește. 
Cu atît mai puțin cea realizată de cole
gul său de echipă N. Matei (310 kg.).

ION OCHSENFELD

I oieriu Grigor e campionul de ju/dori la categoria pană

Foto: St. Petrici

s-a orientat de la început spre un 
atac deschis. A căutat mijlocul ad
versarului și în clipele decisive nu 
a ezitat să treacă prin situații difi
cile pentru a obține victoria. El a 
încercat numeroase procedee tehnice. 
Printre ele notăm aceleași „supleuri" 
pe care le-a făcut și V. Bularca. In
tre execuția lui 1. Cernea și V. Bu
larca este însă o deosebire funda
mentală. Pe cînd primul execută cu 
finețe, și știe încotro să imprime di
recția de cădere a adversarului, ul
timul face acest lucru, de multe ori 
la întîmplare. Gheorghe Popovici a 
fost criticat în ultimii doi ani pen
tru superficialitate. Se pare că în 
comportarea acestui sportiv s-a pro
dus o schimbare. Este adevărat că el 
nu a renunțat încă la unele arti
ficii dar, un fapt esențial, el este 
hotărât să învingă la tuș. Posedînd 
un mijloc foarte maleabil, el cu
prinde centura adversarului și exe
cută „saltul".

Aceeași afirmație o putem face și 
despre Nicolae Martinescu. „Moște
nind" acest procedeu din concursu
rile de trîntă el a reușit să-l perfec
ționeze — într-o manieră proprie — 
și să-l aplice în fața unor adversari

Din tribune, deschiderea stagiunii 
rugbistice de toamnă a fost primită 
cu mai... puține aplauze decit doream, 
decit ne așteptam. Aceasta, cu toate că 
și spectatorii au ținut seama — așa cum 
era firesc — de faptul că simbătă și 
duminică echipele noastre fruntașe de 
rugbi s-au reintilnit, pruna oară, după 
o lungă întrerupere a activității com- 
petiționale. Am așteptat ca această 
perioadă să fie folosită de fiecare e- 
chipă pentru eliminarea deficiențelor 
care au caracterizat desfășurarea pri
mei părți a campionatului, pentru reali
zarea unui evident salt calitativ. Fără 
îndoială, că nu se pot trage conclu
zii definitive doar după aceste prime 
jocuri ale returului, dar etapa de sim
bătă și duminicq a reliefat destule 
aspecte care trebuie să rețină, de pe 
acum, atenția tehnicienilor și a fede
rației de rugbi.

AH, VACANȚA!-

S-au făcut pregătiri, au avut loc 
jocuri amicale, s-au desfășurat nume
roase antrenamente. Și, cu toate a- 
cestea, numai rareori echipele din pri
mul campionat al țării ne-au arătat 
sîmbătă și duminică acel progres fi
resc care ridică evident calitatea jo
cului de rugbi. Aproape inexplicabil, 
majoritatea echipelor au dovedit o insu
ficientă pregătire fizică generală și din 
această cauză jocurile s-au caracteri
zat (in special Metalul—Steaua) prin- 
tr-un ritm lent, nespeciîic pasionante
lor întreceri de rugbi. Se pare că o 
serie de repetate absențe de la antre
namente ale jucătorilor in perioada de 
vacanță competițională (Unirea, Știin
ța București, Olimpia etc.) își spune 
acum cuvintul in dauna propriilor lor 
echipe.

ȘI PE CĂLDURĂ TORIDĂ 
Șl PE PLOAIE...

Starea timpului nu este, desigur, un 
factor neglijabil în aprecierea evolu
ției unei echipe sau alta. Ea influen
țează intr-o măsură mai mică sau mai 
mare comportarea sportivilor dar în 
nici un caz nu... scuză iipsurile. Pot 
fi, oare, puse pe seama timpului — 
simbătă căldură sufocantă și dumi
nică ploaie continuă — numeroasele 
greșeli tehnice săvirșite de jucători cu 
multă experiență din echipele frunta
șe? (/Metalul, Olimpia etc.). Că lu
crurile au stat cu totul altfel și că ex
plicația acestor greșeli trebuie căutată 
în altă parte (lipsuri în pregătirea 
tehnică, joc exclusiv pentru rezultat, 
neomogenizarea formațiilor) ne-au do
vedit-o... aceiași jucători atunci cind 
au vrut să joace rugbi cu adevărat 
Au făcut-o rugbiștii formației campi
oane Steaua, dar numai pentru... zece 
minute, au făcut-o studenții clujeni in 
repriza secundă a meciului cu Dina
mo, Progresul în prima parte a parti
dei cu Olimpia... Și s-a jucat frumos, 
cu o concepție tactică bine orientată, 
fără greșeli tehnice grosolane chiar 
atunci cînd a fost o căldură sufocantă 
(Metalul—Steaua), chiar atunci cînd 
ploua torențial (Dinamo—Știința Cluj 

care luptă deschis. Continuind pe a- 
ceastă cale, Gheorghe Popovici și 
Nicolae .Martinescu, vor reuși să 
obțină noi succese în viitor. Nicolae 
Pave! a obținut o victorie spectacu
loasă în fața unui adversar scund 
și greu de prins. El ne-a arătat că 
știe să concureze și mai bine dar 
am observat că nu face acest lucru 
întotdeauna. Totul este în funcție 
de valoarea adversarului 1 Mai multă 
încredere în tine, Nicolae Pavel ! 1

O primă concluzie, deci. Acei care 
au pus accentul pe forță au putut 
să obțină victoria foarte greu. Acei 
care au lăsat ca tehnica să predo
mine în concepția lor tactică au în
vins intr-un mod spectaculos. A doua 
concluzie. In viitor, o dată cu tușul 
controlat, cei cu forța vor fi elimi
nați pentru pasivitate. Calea spre 
vîrful ierarhiei mondiale le va fi 
astfel închisă. Antrenorii și sportivii 
noștri trebuie să înțeleagă că tre
buie să optăm definitiv pentru un 
stil de luptă tehnic, în care con
cepția tactică să folosească toate 
elementele dar mai ales aplicarea 
procedeelor tehnice. Acesta este dru
mul spre Viitor.

Deși placat, Al. Ionescu (Steaua) va 

etc.). Deci, se poate! Mai ales că 
rugbi se joacă și pe ploaie și pe căl
dură 1

FAVORITI1
PUTEAU OFERI MAI MULT!

De la cei mai buni aștepți întotdea
una mai mult. Este normal. Poate toc
mai de aceea evoluția echipelor noa
stre fruntașe nu a satisfăcut decit par
țial. Steaua s-a mișcat lent, fără efi
cacitate. Campionii n-au știut să dez
organizeze jocul exclusiv de apărare 
al metalurgiștilor care au făcut totul 
(și au reușit!) pentru a obține uri re
zultat cit mai strîns. Cu o linie de trei 
sferturi excelentă, rapidă, avînd in 
Barbu, Dragomir și Balcan valori re
cunoscute, și cu un fundaș cu certe 
posibilități (Dăiciulescu), dmamoviștii 
n-au reușit să fructifice acest avantaj 
și au dovedit aceeași lipsă de eiica- 
citate. Grivița Roșie s-a prezentat mai 
bine și are meritul că a știut să sesi
zeze „căderea" adversarului și să-și 
impună (e drept, după multe ezitări) 
jocul său viguros. Poate ar fi reușit 
s-o facă mai devreme dacă Costel Stă- 
nescu n-ar fi fost eliminat după... 3 
minute de joc ! Marea surpriză a eta
pei a constituit-o înfrângerea studenți
lor din Petroșeni la Timișoara, care 
au pierdut astfel și locul IV în clasa
mentul campionatului.

Este limpede că favoriții — echipe 
din „plutonul" fruntaș — puteau o'eri 
mai mult spectatorilor.

NOTE BUNE 
ECHIPELOR DIN PROVINCIE

într-adevăr, comportarea rugbi.știlor. 
din provincie a surprins plăcut mai 
ales dacă luăm în considerare faptid 
că ei au avut condiții diferite de pre
gătire față de formațiile bucureștenc 
(ne referim în special la lipsa unor 
echipe de rugbi la Cluj, Petroșeni și 
chiar Ia Iași — in compania cărora 
formațiile fruntașe să se poată pregăti 
ia nivelul cerințelor actuale). In cel 
mai frumos joc al etapei, rugbiștii ie
șeni au făcut o partidă bună reușind 
să arate deseori că sînt hotăriți să 
aibă în retur o comportare mai fru
moasă. Ne-au plăcut și multe aspecte 

Ultima etapă a campionatului orășenesc
Simbătă și duminică s-a desfășurat 

în sala Dinamo ultima etapă a cam
pionatului Capitalei, la floretă fete 
și spadă băieți.

La floretă fete, categoria a n-a și 
maestre au tras 12 concurente. Sur- 

i priza acestei etape a constituit-o în
frângerea Olgăi Szabo, la Maria Vi
ed, cu 4—2, și la Glicheria Ștefănes- 
cu cu 4—0.

Iată rezultatele :
1. Maria Vicol (Progresul) 7 v; 2. 

Olga Szabo (Steaua) 5 v ; 3. Paula 
Lăzărescu (Steaua) 5 v ; 4. Glicheria 
Ștefănescu (Progresul) 5 v; 5. Elena 
Bej an (Steaua) 3 v; 6. Lidia Grib 
(Steaua) 2 v ; 7. Alexandra Constan
ți nescu (S.S.E.) 1 v ; 8. Alexandra 
Tudorache (S.P.C.) 0 V.

Floretă fete, categoria a IlI-a:

1. Alexandra Tudorache (S.P.C.) 6 
v. (d.b.) ; 2. Nieulina Ionescu (Steaua) 
6 v (d.b.) ; 3. Victoria Petrișor (S.P.C.) 
5 v ; 4. Alexandra Constantinescu
(S.S.E.) 3 v ; 5. Adriana Mureseanu 
(Progresul) 3 v; 6. Lucia Mătase

reuși să „scoală** balonul in margine. 
Foto : T. Chioreanu

din jocul Științei Cluj. De asemenea, 
partida dc la Timișoara a satisfăcut 
din toate punctele de vedere.

★
„Startul" a fost așadar prea puțin 

convingător in ceea ce privește progre
sul și saltul valoric așteptat de Ia 
rugbiștii noștri fruntași. Partidele vii
toare ne vor spune desigur mai multe 
dar nu trebuie așteptat cu pasivitate. 
Să nu uităm că ne stă în față dificila 
intilnire cu echipa Franței și că toate 
„retușurile" trebuie făcute din vreme, 
că trebuie să dovedim permanent exi
gență față de lipsuri, pentru a face 
astfel să crească necontenit valoarea 
„XV“-lu; nostru reprezentantiv.
CLASAMENTUL DUPĂ ETAPA A XH-A

1. Dinamo 12 8 4 0 98: 23 31
2. Grivița Roșie 12 9 1. 2 141:39 31
3. Steaua 12 8 2 2 83: 33 30
4. Progresul 12 7 1 4< 64: 36 27
5. Știința Petroșeni 12 5 5 2 69: 42 27
6. Știința Timișoara 12 4 2 6. 5m: 77 22
7. Unirea 12 3 4 5 44: 48 22
8. Știința Cluj 12 3 4 5 61: 76 22
9t Știința Buc. 12 2 4 6 44: 75 20

10. CSMS Iași 12 1 6 5 50: 65 20
11. Metalul 12 2 3 7 41: 61 19
12. Olimpia 12 2 0 10. 35:210 16

flLPirtiSM

Escalade de mare dificultate
De cwînd, Comisia centrală de tu

rism și alpinism a organizat escala
darea celor mai grele trasee din re
giunile alpine ale Bucegilor. Bicazu- 
lui și Pietrii Craiului, la care au 
luat parte alpiniști fruntași din în
treaga Iară. Cu acest prilej au fost 

i escaladate: in regiunea alpină a Bi~ 
; cazului trei trasee de gradul V B, 

două trasee de gradul VI A și un 
traseu de gradul VI B ; în regiunea 
alpină Bucegi : un traseu de gradul 
V A, patru trasee de gradul V B, 
un traseu de gradul VI A și un tra
seu de gradul VI B ; în regiunea 
alpină a Pietrii Craiului : două trasee 
de gradul V A și cinci trasee da 
gradul V B,

(S.S.E.) 2 V ; 7. Rodica Văduva (S.P.CJ 
2 v ; 8. Eva Wasscrstrom (S.P.C.) 1 ▼.

Spadă, categoria a Il-a, I și maeștrii
I

1. Niculae Marinescu (Steaua) 7 ▼ J 
2. Răzvan Dobrescu (Steaua) 5 v ; 1 
Dan Ionescu (Steaua) 5 v; 4. Dan 
Nicolae (Știința) 4 v ; 5. Ștefan Toth 
(Știința) 2 v; 6. Constantin Stelian 
(Steaua) 2 v; 7. Mircea Vasiloglu 
(Steaua) 2 v; 8. Traian Croitoru 
(Știința) 1 v.

Spadă, categoria a 111-a :
b

1. Iulian Bejan (Universitatea) 6 v ; 
2. Ladislau Horvat (Steaua) 5 v; 3. 
Zoltan Gereț (Steaua) 5 v ; 4. Mir
cea Vasiloglu (Steaua) 4 v ; 5. Paul 
Dumitrescu (Steaua) 4 v ; 6. Mihai 
Ionescu (Știința) 2 v ; 7. Gheorghe 
Tudor (Universitatea) 1 v ; 8. Valeriu 
Țureanu (Universitatea) 0 v.



Mîine încep Campionatele!
:►
£
►europene de atletism ►

Locul VII la „mondiale" nu este
mai prejos decit locul VI la J. O.

(Urmare din pas- 1)

ÎN AJUNUU MARII COMPETIȚII..<
BELGRAD, 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Din zorii 
zilei 
peră 
ment 
nasc 
orelor de masă nu este liniște fiindcă 
și atunci se mai găsesc atleți care 
să se antreneze. Iar 
sînt mai bine de 500 
didesc să alerge de 
la altui în căutarea 
reportaj. Cineva anunță: pe stadio
nul nr. 1 sare Brumei ! Și ca ia o 
comandă, cîteva zeci dintre ei se 
și grăbesc spre ■’groapa săriturii în 
înălțime. în altă parte aruncă sulița 
Carlo Lievore, jar pe șosea, acoperă 
kilometru după kilometru, decanul 
de virstă al atleților francezi — 
fostul campion olimpic — Alain Mi- 
moun.

Doar în orașul pionierilor, unde 
locuiesc atletele, se pătrunde foarte 
greu la stadionul de antrenament. 
Dar și acest impediment a fost re
zolvat, pentru că majoritatea atlete- 
îor au venit , să se pregătească 
laolaltă cu băieții. In timpul unui 
spectacol televizat am avut o scurtă 
discuție cu Valeri Brumei. „între
cerile din acest an — ne-a spus el — 
•e anunță extrem de echilibrate la 
majoritatea probelor, ceea ce coin
cide de fapt cu creșterea impresio
nantă înregistrată in ultimii

Din
și pînă ce negura nopții aco- 
totul, stadioanele de antrena- 
de la Kosutnjak nu mai cu- 
odihna. Nici măcar în timpul

ziariștii — și 
— nu mai pri- 
la un stadion 
subiectelor de

de atletismul din multe țări de P« 
continentul nostru. Tocmai de 
aceea, cu puține excepții, este și 
foarte greu să faci pronosticuri".

— Unul din „fixuri" est>e desigur și 
săritura in înălțime bărbați — l-am 
spus noi. Brumei a zîmbit și a re
plicat imediat: „Teoretic da, prac
tic insă . .. Tovarășii mei de echipă 
ȘAVLAKADZE și BOLȘOV, suede
zul PETTERSON și chiar germanul 
DtJHRKOP sint întotdeauna adver
sari puternici. Așa că.

In pauza unui antrenament l-am 
„prins" și pe francezul Michel Jazy, 
una din marile revelații ale acestui 
sezon. I-am cerut să ne indice 
cîțiva cîștigători. „Ii socotesc pe 
BRUMEL, BOLOTNIKOV, IOLAN- 
DA BALAȘ, TAMARA PRESS și 
TATIANA SCELKANOVA favoriți 
indiscutabili — ne-a ' declarat Jazy. 
La toate celelalte probe insă, lupta 
pentru victorie este deschisă. Și ast
fel stind lucrurile îmi vine foarte 
greu să fac pronosticuri. Nici măcar 
in proba mea, 
cel

la 1.500 m, deși posed 
mai bun rezultat al anului, din-

ÎNAINTE Of PLECARE
IOLANDA 

nu-mi va fi 
cîștigat la 
formă și am speranța să realizez o 
performanță de valoare. Pentru locu
rile următoare, cred că se va da o 
luptă strînsă între Taisia Cencik 
(U.R.S.S.), Frances Slaap (Anglia) 
și Olga Gere (R.P.F,I.), toate credi
tate in acest an cu rezultate de peste 
1.70 m“.

ZOLTAN VAMOȘ: „Debutez în
tre» mare competiție internațională in 
dificila probă de 3.000 m obstacole. 
Cu toate că nu mai sînt un atlet în
cepător, am destule emoții, cunoscînd 
valoarea viitorilor mei adversari, din
tre care cei mai buni sînt Sokolov 
(U.R.S.S.) — deținătorul celui mai 
bun timp al anului, Buhl (Germa
nia). Krzsizskowiak (R. P. Polonă!. 
Roelants (Belgia) și Span (R.P.F.I.)”.

MARIA DIACONESCU : „Aștept 
cu încredere duelul meu cu valoroa
sa atletă sovietică Elvira Ozolina. 
Nu pot să nu remarc faptul că, de 
cele mai multe ori, întilnirile noastre 
s-au soldat cu obținerea unor per
formanțe excepționale. Deci, să aș
teptăm ziua de vineri 14 septembrie 
cînd este programată finala și cînd 
— după părerea mea — nu vor fi 
excluse nici unele surprize".

BALAȘ : „Sper 
greu să păstrez titlul 

Stockholm. Mă simt în

► să
► locul VII pe națiuni
► cronometru, a obținut
► nimic mai prejos decît cel de la J.O. 

COn-^Cîn<I sPUfien‘ acest lucru ținem seama
j ►de faptul că nivelul competiției de la 

Brescia — oglindit de mediile orare 
realizate — a fost simțitor superior 

*■ ►celui de la Roma (1960). In condițiile

arătăm că echipa noastră ocupând 
în cursa contra- 

un rezultat cu

tre participanți, tot nu mă pot 
sidera dinainte învingător. Natural, ► 
voi lupta pentru primul loc, dar o ► 

o începi ►
i

au fost*uoei curse mai *unK‘ 12,600 km — și 
ordinea ► prin aceasta evident mai grea — ci- 

£clîștii romuri au obținut o medie orară

cursă de semifond știi cum 
și nu și cum o termini"

Pînă la această oră nu 
comunicate încă seriile șl 
încercărilor la sărituri și 
'finind seama de înscrieri, 
t<x.<» vtx lliv.v.lc, IW r . — ------ —------
cîte 25 de sportivi la fiecare probă.* , " ma‘ . " decît Ia J.O. Dacă statis-

+ se cons-► Sl,^rioar? (44,090 km), iar pe 100 km
tată că media concurenților este J‘16:00, cu

„Recordul" îl deține săritura cu^l^c discutînd. locul VII este inferior 
prăjina (34), unde majoritatea par-^0’.1 un ce,u* J-0-* nu trebuie
ticipanțilo-r vor folosi prăjini din ► ^,er( l,t (*’n VCflere faptul că dc această 
fibră elastică. £ dată întreaga lume ciclistă a fost sur-

Atleții noștri au sosit la Belgrad £ fr.insă <lc comportarea ed.ip.-i Uruguayu- 
!n cursul dimineții de luni. După £lui ~ co,-n,>lct nc''"noseul.1 în arena in- 
masa de prînz ei a11 și făcut un 
prim antrenament, cei mai cunoscuțl cu - - - -

în 
Și 
la 
romîni au J 

festivitatea înălțării ►

dintre ei, în frunte 
Balaș, fiind luați imediat 
concentrat al ziariștilor 
porterilor. După-amiază, 
în satul atlețllor, sportivii 
luat parte la 
drapelului R.P. Romine.

ROMEO VILARA

►

temațiotială — care a reușit să se 
£ claseze pe locul III.

lolanda £ a^at ulterior însă că această sur-
„focul" £ Priză t?* aR® explicația în faptul că ei 
fotore- £ făoțiseră o pregătire prealabilă de trei 

ora 17, £R"}' In Europa, din care aproape o lună 
B chiar pe traseul întrecerii, beneficiind 
t și de serviciile unui renumit antrenor
► italian. Este edificator pentru aprecie- 
£rea echipei noastre si faptul că față de 
£J.O. am reușit să recuperăm 1:07 din 
£ diferența care ne despărțea de 
£ gători.
► Ia buna comportare a echipei
► în proba contra-crononietru au 
£ buit din plin Gabriel Moiceanu, Con-
► stantin Dumitrescu și Ion Cosma. O 
£ mențiune se cuvine și alergătorului Au-
► rel Șelarii care în afara unei perioade 
£ de 5—6 km (după km 80) a reușit
► printr-un lăudabil efort să-și aducă con- 

performantei amin-

Macohi sau Bongioni, favoriții probei, 
fără îndoială că și-ar fi folosit puterile 
pe ultima parte, adică atunci c'uid s-a 
decis victoria. Oricum el a făcut să se 
vorbească despre valoarea ciclismului 
nostru, despre combativitatea alergăto
rilor romîni.

Avem convingerea că ați fost sur
prinși de marele număr de aband on uri 
înregistrat în cursa cu start în Bloc. 
Jfimătate din alergătorii porniți să cu
cerească titlul de campion al lumii n-au 
mai trecut linia sosirii. Și printre ei 
s-au aflat multe nume sonore în ciclis
mul mondial. Cui se datorește acest 
lucru ? După părerea noastră sînt mai 
multe motive. în primul rînd căldura 
umedă, neobișnuită pentru cei mai mulți 
dintre participanți. în al doilea rînd, 
profilul înșelător al circuitului care avea 
mai bine de 5 km de urcuș lin. greu de 
sesizat la un antrenament ușor.'Parcurs 
însă de 14 ori dădea un total de 70 
km dc urcuș, ceea ce se resimțea scrioa 
la viteza ridicată cu care se alerga. S-a 
adăugat la acestea și îngustimea tm- 
seului care — mai ales la viraje — ebîi- 
ga plutonul să se înșiruie pe «fistanțe 
mari, iar pe alergătorii rămași 
oeastă cauză în urmă, să mi
foarte mult pentru a reveni pe ...iul 
plan. După cîteva astfel de remontări 
mulți cicliști s-au sufocat. Din aceste 
motive, precum și pentru faptul că fiind 
o cursă de o zi nu exista posibilitatea 
refacerii handicapului, multi cicliști se 
vedeau ncvoiti să renunțe la cursă. în 
orice caz credem că Rădulescu. oare na 
participase la întrecerea pe echipe, putea 
să facă mai mult, să meargă cel puțin 
La nivelul tînărului Walter Ziegler.

0 curiozitate pentru noi a constituit-o 
faptul că atît juriul de arbitri cît și 
conducerea Uniunii Cicliste Internaționale 
n-au luat în seamă în această probă 
decît pe primii trei clasați. Cum a sosit 
italianul Bongioni, fotografii 
zanții au tăbărît — pur și 
din toate părțile și însăși 
U.C.Î., Adriano Rodoni, a 
tribuna oficială să-l felicite.
apoi spre locul de premiere oferindud^ 
tricoul și medalia de campion al itmii. 
Cu mare greutate strada a fost cit de 
oît eliberată pentru sosirea ie
pe locurile 11 și III, cu care^^^fcro- 
cedat Ia fel. Restul cicliștilor 
în mijlocul unui vacarm general, iar sta
bilirea locurilor ocupate s-a făcut în 
ordinea... prezentării lor la juriu. Așa 
se face că, dc pildă, C. Dumitrescu a ocu
pat în clasament locul 37, iar Șelaru 
sosit o dată cu el, nu a apărut în cla
sament. Aceasta deoarece el nu s-a pro- 
z.entat la juriu crezînd că arbitrii de 
sosire l-au înregistrat, ba mai mult chiar 
că sosirea a fost filmată. Așa că, în 
ceea oe-i privește pe alergătorii sosiți 
cu plutonul ordinea a fost stabilită ne 
dc străduințele lor pe bicicletă, ci de 
iuțeala de... picior pe care au dovedit-e 
între linia dc sosire și 
Nouă ni s-a părut acest 
bizar dacă ținem seama 
dc campionatul mondial,
me.șbe totuși un clasament general ofi
cial.

înv in-

noastre 
contri-

In cîteva
• LA ACEASTA EDIȚIE, concu- 

renții vor fi supuși unei trieri severe 
prin întrecerile de calificare, cunoscu
te fiind standardurile destul de ridi
cate. La femei, spre exemplu, pentru a 
intra în concursul propriu-zis, trebuie 
să sari 6,00 m la lungime, sau 1,67 m 
la înălțime și să arunci 15,00 m la 
greutate, -50,00 m la suliță și 48,00 m 
la disc. Pentru a vă face o idee asu
pra dificultății acestor standarduri este 
suficient să vă amintim că la ultimele 
trei ediții titlurile de campioane ale 
Europei s-au cîștigat în probele res
pective cu următoarele performanțe: 
lungime: 5,82; 6,04; 6,14; înălțime: 
1,63; 1,67, 1,77; greutate; 14,35; 15,65: 
15,74; disc; 48,03 : 48,02; 52,32: suliță: 
47,55; 52,91; 56,02. Trebuie să recu
noaștem că la Belgrad, chiar și obți
nerea standardului de calificare poate 
fi considerată ca un rezultat bun...

• AȚLEȚII Uniunii Sovietice au 
luat parte pentru prima oară la Oam- 
piohatgle europene în 1946 la Oslo. 
Cu toate acestea, reprezentanții 
U.R.S.S. au cucerit cele mai multe 
titluri de campioni europeni: 39. Este 
o nouă dovadă a progresului uriaș în
registrat de atletismul sovietic, care 
s-a impus în mod categoric nu numai 
pe plan european, ci și pe plan mon
dial.

• TITLURILE de campioni europeni 
în probele care se încheie miercuri și 
joi au fost cucerite de-a lungul celor-
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Maria Diaemtscu (R.P.R.) și fgor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.), protagoniști ai 
probelor de aruncare a suliței și săritură in lungime din cadrul Campionatelor 
europene de la Belgrad, surprinși intr-o discuție amicală pe stadionul olimpic 

din Helsinki.
Foto : T. Roibu

Delegația atleților romîni la ,,europene”
Delegația atletică a țării noastre, 

care va participa la Campionatele eu
ropene de la Belgrad, a părăsit Ca
pitala în cursul dimineții de luni, în- 
dreptîndu-se spre Capitala R.P.F. Iu
goslavia, pe calea aerului. Au făcut 
deplasarea: recordmana mondială la 
săritura în înălțime lolanda Balaș,

rî ud uri
lalte ediții de: 10.000 m — 1934: I 
Salminen (Finlanda) 31:02,6; 1938:
I. Salminen (Finlanda) 30:52,4; 1946:
V. Heino (Finlanda) 29:52,0; 1950:
E. Zatopek (Cehoslovacia) 29:12,0; 
1954: E. Zatopek (Cell.) 28:58,0; 1958: 
Z. Krzsyzskowiak (R.P.P.) 28:56,0.
Greutate femei — 1938: H. Schriider 
(Germania) 13,29 m; 1916: T. Sevriu- 
kova (U.R.S.S.) 14,16 m: 1950: A. An
dreeva (U.R.S.S.) 14,35 m; 1954: G. 
Zibina (U.R.S.S.) 15,65 m; 1958: M. 
Werner (Germania) 15,74 m, 20 km. 
marș — 1958: S. Vickers (Anglia) 
lh. 33:09,0. 100 m bărbați — 1934: C. 
Berger (Olanda) 10,6; 1938: M. Osen- 
darp (Olanda) 10,5; 1946: J. Archer 
(Anglia) 10,6; 1950: E. Bully (Fran
ța) 10,7; 1954: H. Fiitterrer (R.F.G.) 
10,5; 1958: A. Hary (Germania) 10,3. 
Triplusalt — 1934: W. Peters (Olan
da) 14,89 m; 1938: O. Rajasaari (Fin
landa) 15,32 m; 1946: V. Rautio (Fin
landa) 15,17 m; 1950: L. Scerbakov 
(U.R.S.S.) 15,39 m; 1954: L. Scerba
kov (U.R.S.S.) 15,90 m; 1958: J. 
Schmidt (R.P.P.) 16,43 m. 100 m fe
mei — 1938: S. Walasiewicz (Polonia)
II, 9; - - " - ------------
11,9;
da)
11,8; 1958: H. Young (Anglia) 11,7. 
Aruncarea discului bărbați — 1934: 
H. Anderson (Suedia) 50,38 m; 1938:
W. . ................“ —
1946:
1950: 
1954: 
1958;

1946: E. Secenova (U.R.S.S.)
1950: F. Blankers—Koen (Olan-

11,7; 1954: I. Turova (U.R.S.S.)

Schroder (Germania)
A. '' ................
A.
A.

Consolini
Consolini
Consolini 

E. Piatkowski

m; 
m; 
m; 
m;
m.

► prinLr-un I
£ t rib uț ia la rea I iza rea
► tile.

Nu putem încheia 
echipei 
faptul că la

► pe locul V 
£ Danemarca
► lipsa
£ distanța
► mondial
► superior
► 112,600
£ să țină seamă pe viitor antrenorii noștri
► I^a numai o zi dună desfășurarea 
^cursei contra-cronometru, care a sofici-
► tat Ia maximum pe alergători, a
► Ioc la Salo cea de a
► pentru cucerirea titlului
► individuală eu start în 
£ arătam, cicliștii noștri► t |------- ... „ „

probă. O singură zi de odihnă
Iată-ne deci la 

ou oarecare îngrijorare 
)U ► desfășurarea probei pe oincuitul dc 

12,880 km, acoperit de 14 ori (180,320 
► km). Era clar că în aceste condiții n-u 

Eugen L ne puteam aștepta la prea mult, mai 
Petre ► ales marea majoritate a țărilor pre- 

Mihai> zcnt<ail garnituri noi. Numai excepțio
nala energie, am putea spune inepulza-

noastre fără 
km 91,000 
(după Italia, 

și Olanda) 
pregătiri

1 a
privat 

obtinut

unei 
mărită 

ne-a 
celui

aprecierea asupra 
să vorbim despre 

ea se găsea 
Uruguay, 

și numai
speciale pe 
campionatului 

de un loc 
la. capătul a

km. De acest lucru vor trebui

avut 
doua întrecere 
mondial, cursa 
bloc. Așa cum 
nu s-au putut 

► prezenta în plenitudinea forfalor Ia a-

și simpati- 
simplu — 

președintele 
coborît dîa 
L-a condus

Maria I
Ana Sălăgean (aruncarea greutății). £ .. . "
Viorica Belmega (săritura în lungime), £ nu putea sa‘‘ refacă- 
Lia Manoliu (aruncarea discului), Fio-£ Salo așteptînd 
rica Grecescu, Elisabeta Teodorof (800* desfășurarea 
m). Constantin Grecescu (10.000 m). 
Andrei Barabaș (5.000 m), Zoltan Va-F 
moș (3.000 m obstacole), Valerin Jur-£ 
că (200 m și 500 m garduri), ” 
Ducu (săritura, în înălțime), 
Astafei (săritura cu prăjina), 
Calnicov (săritura în lungime), Ioan 
Sorin, Șerban Ciochină (triplusalt), 
Alexandru Bizim și Gheorghe Popescut bilă, a iui C. Dumitresou a făcut ca 
(aruncarea suliței). In paranteze am, mai bine de jumătate, din cursă acesta 
trecut proba la care va lua parte fie-£ „ ,. , , .... . ,care spottiv £ să fie ui centrul atenției, controlmd

Din delegația noastră mai fac parley cursa tur de tur (din turul I pînă La 
și antrenorii Petre Zimbreșteanu, Cor-* turei VIII). A făcut foarte bine că a 
nel lovănescu, Elias Baruch. Dr. l°nJev.H(;|t 
Arnăutu, Emil Drăgan și Ion Soeter. £

► --------------- — —-------------- »-► 
Probele de miercuri și joi t

►
MIERCURI: Festivitatea de deschi->ar fi stat — după ce a văzut că nu 

dere; 100 m bărbați (serii și semifi->este sprijinit ■—- în expectativă, lingă 
nale): 400 m bărbați (serii); 100 mî 
femei (serii); 400 m femei (serii); ►------- ------ ---------- ——--- ;---------------
10.000 m; 400 m garduri (serii) ; £
Si NOI RECORDURI REPUBLICANE IN ULTIMUL CONCURS
ții femei (calificări — 15,00 m și fi- £ 
nală); aruncarea discului bărbați (ca-£ 
lificări — 53.00 m). ►

JOI : dimineața —• Decatlon (100 m. ► 
lungime, greutate); săritura în lungi-» BRAȘOV 10 (prin 
me bărbați (calificări — 7,50 m);£cadrul unui concurs

masa juriului, 
lucru cel puțin 
că este vorba 
unde se în too

însă a
noastră — că 
țață fără să 
unor alergători
la început pentru reușita acțiunii. Dacă

greșit — după părerea 
a insistat să meargă în 
beneficieze de ajutorul 
deciși să muncească de

DE VERIFICARE A
telefon). 
verificare

Budan 
republican

*

Campionatele mondiale ne-au prilejuit 
o serie de învățăminte prețioase pentru 
activitatea viitoare a ciclismului nos
tru, asupra cărora vom reveni intr-unui 
din numerele noastre următoare.

ATLEȚILOR FRUNTAȘI
în 
a 
a

me bărbați (calificări — 7,50 m);£cadrul unui concurs de 
Pentatlon (80 m garduri, greutate): ► atleților fruntași, Marfa 
săritura in înălțime femei (calificări ► stabilit un nou record 
— 1.67 m); aruncarea suliței femei£la pentatlon, totalizînd 4.332 puncte, 
(calificări — J>0,00 m). ► Noua recordmană a înregistrat ur-

După amiază: 100 m bărbați (fina-£mătoarele rezultate: 11,2 la 80 m g, 
la); 100 m femei (semifinale și fi-► 10,81 m la greutate, 1,51 m la înăl- 
nală); 400 m femei (semifinale) :£ (inie, 5,51 nt la lungime, și 26,2 Ia
400 m bărbați (semifinale) ; 800 m £ 200 m. In urma ei s-a clasat Aurelia 
bărbați (serii); 5.000 rn (serii); l 10 in» Sîrbu, care a totalizat numai 4230 
garduri (serii); 400 m garduri (semi-£ puncte, 
finale); triplusalt (finala); aruncarea£ Luînd 
discului bărbați (finala); Pentatlon^500 m, 
(înălțime); Decatlon (înălțime și 400> stabilit,

startul într-o alergare pe 
atleta Fiorentina Stancu a 

, , ,. , . . . __ .de asemenea, un nou re
ni); săritura cu prăjina (calificări —►cord republican cu timpul de 1:14,0. 
4,40 m). t De menționat că la un concurs an-

Leontina Frunza a 
distanță în 1:14,6.

terior, junioara 
parcurs aceeași 
Iată și alte rezultate obținute la 
ultimul concurs de

100 m femei : I. 
Crista Maksai 12,3, 
12,4 ; 400 rn femei : 
ză 59,4 : 200 rn femei 
26,5; ștafeta 4x100 m femei forma
tă din Beșuan, Maksai, Petrescu si 
Luță 48,6; ștafeta 4x100 m bărbi ti 
formată din Tudorașcu, 
Jurcă, Nedelea 41,9; 100 
Ai. Tudorașcu 10,6, A. 
10,7.

verificare:
Petrescu
Gabriela
Leontina 

i : Crista Maks

12.2, 
Luțâ 

Frun-

Stamutescu. 
m birbați : 
Stamatescu

C. GRUIA-coresp. regional



Buletinul categoriei B Ieri, pe stadionul Republicii,

• Udjid echipelor - gazdă • Două formații au totalizat indii numi de puncte: Știința București
și Crișul oradea • fostele echipe de A învingătoare la scor

Duminică, o etapă destul de calmă In categoria B. Marea majoritate a 
favoriților au ciștigat. Excepție au făcut Rapid Focșani și C.S.M. Cluj, care 
au pierdut pe teren propriu, iar Carpați Sinaia, CFR Pașcani și CFR IRTA 
Arad au cedat cile un punct echipelor oaspe. Eficacitatea generală a etapei 
este satisfăcătoare: 63 de goluri, adică o medie de 3,30 goluri de joc. în 
ce privește factura partidelor, s-au înregistrat mai multe Inlîlniri de calitate bună 
(la 7 îrgoviște, Galați, Brăila, Reșița, Pitești, Corei, Petroșeni). In această 
direcție trebuie îndreptate eforturile tuturor echipelor.

După două etape, doar două echipe au totalizat maximum de puncte: 
Știința București și Crișul Oradea, care și conduc în seriile respective. In 
seria I nu mai puțin de 6 echipe se află la egalitate de puncte (3), pe primele 
locuri. Metalul Tîrgoviște, Dinamo Pitești și Jiul Petrila au ciștigat la scoruri 
mari

Iată cîteva amănunte din partidele disputate sîmbătă și duminică.
cu autoritate creîndu-și numeroase oca
zii de gol. în ciuda celor 4 goluri pri
mite, Vaida (portarul din Roșiori) s-a 
evidențiat în mod special. Au marcat : 
Lovin (min. 36 și 62), Burcea (min. 52) 
și C. Ionescu (min. 89). (D. Ștefănescu, 
coresp.).

în min. II de Drăgan, care a transfor
mat o lovitură de pedeapsă. Patru mi
nute mai tîrziu, Nedelcu II ratează o 
altă lovitură de la 11 m, trăgînd pe 
lîngă poartă. In min. 51 Domuța (Uni
rea) și Incze (C.S.O.) au fost elimi
nați pentru lovire reciprocă. (V. Să- 
săranu-coresp.).

SERIA I
METALUL TIRGOVIȘTE-POIANA 

CIMPINA (4—0). Localnicii au do
minat net în prima repriză, mareînd 
prin Iordache (min. 14) și Chiriță 
(mir^30,37 și 41). La reluare, cîmpi- 

revin, dar nu pot reduce din 
h^^^ap, din cauza ineficacității liniei 
d^^alac. Trebuie spus că apărarea și 
în special portarul cimpinean, Szabo, 
sînt vinovați de golurile primite. (M. 
Avanu-coresp.).

JIUL PETRILA — A. S. CUGIR 
(5—0). — îndeosebi în prima repri
ză. Jiul a practicat un joc frumos. In 
partea a doua a meciului, oaspeții in
sistă mai mult, dar înaintarea nu 
poate înscrie. Au marcat: Tîlvescu 
(min. 10, din 11 m), Martinovici (min. 
12 și 28), Farcaș (min. 43) și Csutak 
(min. 78). (I. Zamora-coresp.).

Rapid București a terminat la egalitate 
cu Știința Timișoara: 1-1 (1-0)

în zi de lucru, Știința 
și Rapid au făcut un meci 
toare. Jucînd „ca la carte", studenții 
timișoreni au ținut să convingă pe 
spectatorii bucureșteni că în ciuda 
„bobocilor" veniți în toamna aceasta 
în formația lor, rămîn o echipă bună, 
solidă, și locul ocupat în clasament 
nu se datorește întîmplării. Excep 
tînd o scurtă perioadă, de la sfîrșitul 
reprizei a doua, oaspeții au desfă
șurat un joc de anvergură, „tocind" 
apărarea rapidistă prin lansarea con
tinuă a celor două extreme — Igna 
și Mițaru — prin crearea a nenu
mărate breșe în dispozitivul defensiv 
al gazdelor. Ar fi nedrept dacă 
n-am arăta că un rol preponderent 
în construirea acțiunilor de atac ale 
timișorenilor l-a avut mijlocașul Tă- 
nase. Primind aplauze la „scenă

Timișoara 
de sărbă-

ȘTIINȚA GALAȚI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (4—1). Studenții gălățeni 
au realizat un bun spectacol fotba
listic, satisfăcînd din plin pe cei 8.000 
de spectatori. Atacul Științei a acțio
nat în viteză, cu schimburi derutante 
de locuri și a marcat prin Pătrașcu 
(min. 43), Neagu (min. 46), Păun 
(min. 48) și Venturini (83). Pentru 
Prahova a înscris Babone (min. 8). 
(A. Schenkma n-coresp.).

CHIMIA FÂGARAȘ—METALUL BUCU- 
REȘTI (1—0). Gazdele au imprimat de 
la început un ritm viu jocului și au în
scris in min. 24 prin Filip unicul gol al 
partidei. Metalul a jucat bine în cîmp. 
Spre sfîrșitul partidei, unii jucători 
bucureșteni au comis durități. (Gh. Bacu, 
coresp.).

SERIA a IlI-a
INDUSTRIA SÎRMEI—VAGONUL 

ARAD (2—0) — Joc slab, care a dez
amăgit pe cei 3000 de spectatori pre
zervi pe stadion. Localnicii au tras 
mai mult la poartă, însă fără adresă, 
în repriza a doua, oaspeții au domi
nat mai mult, dar n-au putut concre
tiza. Pentru învingători au 
Chețan (min. 17) și Copil 
67). (C. Țonea-coresp.).

înscris
II (min.

Știm sâ jucam contra unei apârări 
supraaglomerate ?

(Urmare din pag. 1)

CARPAȚI SINAIA—FLACARA MO- 
RENI (1—1). Bizuindu-se pe un joc 
bine organizat în apărare, oaspeții au 
reușit să obțină un meci nul. De re
marcat că gazdele au ratat foarte mult 
în prima repriză. Au marcat:. Dumi- 
tran (min. 64) pentru Flacăra și Dul- 
gheru (min. 70) pentru Carpați. (M. 
Bota și V. Zbarcea-coresp.).

ORADEA

C.S.O. BRAILA—I.M.U. MED-
TIIDIA (2—0). Fotbaliștii din Medgi
dia au dominat mai mult dar steril. 
Scorul a fost deschis in min. 3 de Tu- 

și mărit în min, 15 de 
Uț^M^Bașiiir (I.M.U.M.) a ratat 
i^^pxrazii in min. 9 și 30. (M. Clii- 
'tic.-coresp.).

C.S.M. CLUJ—CRIȘUL
(1—2). — Oaspeții au jucat mai or
ganizat și au ciștigat pe merit. Clu
jenii au fost de nerecunoscut, practi- 
cînd un joc confuz, la intimplare. Au 
înscris: Treabă (min. 15) pentru 
C.S.M., și Bakos (min. 34) și Pop 
(min. 38). (V. Cacoveanu-coresp.).

C.F.R. IRTA ARAD — ARIEȘUL 
TURDA (0—0). — Joc dă uzură, care 
n-a satisfăcut. Arădenii au dominat, 
dar steril. (Șt. lacob-coresp.).

RAPID FOCȘANI—C.S.O. GALAȚI 
(2—5). Deși au avut mai mult iniția
tiva în cîmp combinînd spectaculos, 
localnicii au părăsit terenul învinși din 
cauza portarului Șerculeac, care a 
primit patru goluri perfect parabile. 
Au marcat: Gheorghe (min. 6 și 13), 
Dărăban (min. 22 și 84) și Ghiță (au
togol pentru C.S.O.), respectiv, ~ 
(min. 41), Enache (min. 90) 
Rapid. (Gh. Samoilă-coresp.).

RECOLTA CĂREI—MUREȘUL TG 
MUREȘ (2—1). — Cele două echipe 
au practicat un joc frumos, cu faze 
purtate de la o poartă la alta. Repriza 
întîi a aparținut mai mult gazdelor; 
în a doua jocul s-a desfășurat sub 
semnul egalității. Pentru echipa în
vingătoare au înscris: Koch (min. Jl) 
și Petz (min. 80), iar pentru oaspeți 
— Vegh (min. 49). (Tr. Szilagyi-co- 
resp).

Dragu 
pentru

C.F.R. PAȘCANI—FOREST A 
TICENI (3—3). Joc slab, cu 
execuții tehnice greșite. Feroviarii au 
condus la un moment dat cu 3—1, dar 
au trebuit să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate din cauza apără
rii care a jucat din ce în ce mai slab. 
Au marcat: Sofian (min. 6), Mihăescu 
(min. 15), Trozorea (min. 38) pentru 
C.F.R. și Ioniță (min. 3), 'Angliei 
(min. 43), Bela (min. 61) pentru 
Foresta. (C. Enea-coresp.).

FAL- 
multe

C.S.O. TIMIȘOARA—A.S.M.D. SA- 
TU MARE (2—0). — Localnicii au 
obținut o victorie meritată, practicing 
un joc mai bun dectt adversarii lor, 
Echipa din Satu Mare a pus accent pe 
apărare, în care portarul Erdely a 
jucat excelent. Golurile au fost în
scrise de Surdan (min. 38 și 42). (P. 
Velțan-coresp.).

C.SO. BAIA MARE—UNIREA DEJ 
(1—0). — Joc foarte slab. Băimărenit 
au obținut victoria prin golul înscris

2. Au condus prea mult balonul ceea 
ce, de asemenea, a încetinit ritmul ac
țiunilor și, tn plus, i-a făcut să intre 
în luptă corp la corp cu adversarii, lu
cru care trebuia evitat. Fotbaliștii oas
peți au calități atletice mai dezvoltate. 
Aceste „ciocniri* i-au dezavantajat net 
pe dinamovișli și au dus la nu mai 
puțin de 46 de faulturi (dintre care 
oaspeții au comis 27) sancționate de 
arbitru !... Adică un fault aproape la 
două minute (ceea ce a contribuit la 
nivelul tehnic 
nirii).

3 Au jucat 
jucătorii turci 
bun cu capul. Astfel că nu-i de loc sur
prinzător că dinamoviștii — chiar 
concursul apărătorilor mai tnalți —- 
au putut fructifica nici una din 
meroasele centrări sau nici unul 
cele 5 camere avute (față de 2 
oaspeților). Pentru Dinamo, ca șl pentru 
alte echipe de altfel, se pune tn mod 
serios problema unei substanțiale îmbu
nătățiri a detentei, o veche lacună a 
jucătorilor noștri.

4. Au forțat jocul mal mult pe centru, 
tncercînd pătrunderi tocmai pe porțiunea 
de teren cel mai mult aglomerată, dar 
nu au sesizat că Ergun, „stoperul mă
turător*, este mereu liber (normal era 
să se. infiltreze un atacant sau chiar 
doi lingă Ergun).

5. Au tras puțin șt imprecis la poartă: 
20 de șuturi (față de 10 ale oaspeților), 
dintre care doar 8 pe poartă 1... Majo
ritatea șuturilor au fost executate din 
careu, adică sUnjeniți de adversari, 
etnd se recomandau mai multe lovituri 
la poartă de la distanță (din afara ca
reului ) unde încă mai puteau intra tn 
poziții mai libere de șut.

După părerea noastră, acestea au fost 
erorile principale din jocul dinamoviști- 
lor, la care adăugăm lipsa unei pregătiri 
fizice satisfăcătoare, tn special la înain
tași, lucru care se datorește, fără tn-

ații de scăzut al întt'l-

pe sus etnd se vedea că 
sini tnalți și au un joc

ca
nu 

au
dia 
ale

doialâ, modului cum au privit jucătorii 
Sn ultimul timp antrenamentele. De ase
menea, considerăm că jucătorii nu au 
nici pregătirea teoretică necesară, nici 
o gîndire dezvoltată la nivelul unei cate
gorii competifionale superioare. Altfel 
nu ne putem explica de ce jucătorii nu 
sesizează singuri problemele ridicate de 
joc și nu caută ei să le rezolve, ci 
așteaptă totul de pe tușe, de pe banca 
antrenorilor. Sînt necesare, fără îndoială, 
și indicațiile antrenorilor tn timpul jocu
lui, dar și jucătorii trebuie să gîndească 
și să rezolve singuri.

Ca o concluzie generală, subliniem 
faptul că nu știm să contracarăm apă
rările supraaglomerate și că — de aceea 
— problema mijloacelor tehnice și tac
tice de combatere trebuie să constituie 
o preocupare principală pentru antre
nori. Fiind vorba de o tendință gene
rală în fotbalul internațional, mai ales 
în jocurile oficiale,' nu putem ignora 
pregătirea echipelor din acest punct de 
vedere. De asemenea, trebuie studiată 
și problema organizării ordonate a unei 
apărări aglomerate la echipele noastre. 
Pe noi ne mai așteaptă întîlniri inter
naționale, în cadrul unor competiții ofi
ciale, și nu trebuie să ne lăsăm sur
prinși de asemenea metode defensive.

deschisă" pentru 
calitate lucrate ca 
avîntat și frumos, 
Timișoara rămîne 
dintre suporterii 
pînă la viitoarea sa evoluție, aci.

Despre Rapid nu putem spune că 
a jucat slab. „Presați" de adversar, 
giuleștenii au găsit deseori prilejul 
de a ieși calmi din apărare și de a 
purta acțiuni spre poarta parteneri
lor de joc. Dacă atacurile inițiate de 
ei n-au reușit pe deplin, aceasta se 
datorește complicațiilor pe care șt 
le-au creat singuri în faza de fina
lizare precum și lipsei de inspirație 
a unora dintre atacanți (Georgescu,, 
Codreanu). Pe de altă parte, se pare1 
că victoria frumoasă de la Viena i-a 
făcut să devină cam prea încrezători 
în forțele lor. O cauză a randamen
tului mai mic al formației feroviare 
poate să fie și aceea că în acest 
meci aportul lui Ozon a fost mail 
mic ca altădată și că în repriza a j 
doua Macri a jucat o perioadă de 
timp accidentat. Cele două goluri ale 
partidei s-au marcat astfel: în min. 
17 Ozon a executat o lovitură de 
colț pe care Urziceanu — după apre
cierea arbitrului de centru — a re- 
ținut-o dincolo de linia porții, iar in 
min. 65 o minge „trimisă" înainte 
este ajunsă de Igna și șutată puter
nic în plasă. în pofida efortului dis
perat al lui Dungu de a o ajunge.

Cea mai neplăcută figură a me
ciului a fost arbitrul Zaharia Dră- 
ghici care a condus jocul sub orice 
critică. Deși n-a influențat direct re
zultatul a enervat pe toată lumea : i 
spectatori și jucători.

RAPID : Dungu — Grăjdeanu, Mo- 
troc, M'acri (Neacșu) — Neacșu,, 
(Georgescu), Langa — Kraus (Năs- j 
turescu), Ozon, 1. Ionescu, Georges-1 
cu (Codreanu), Codreanu (Macri).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Urziceanuj 
— Georgescu, Țurcan, Botescu —| 
Lereter (Bîtlan min. 82), Tănase —-I 
Igna, R. Lazăr (Lereter), Manolache,| 
Popa, Mițaru.

fazele de bună 
și pentru jocul său 
în general, Știința 
în inima multora 
săi din Capitală

VALENTIN PAUNESCU

Rapid — Știința Timișoara (tine
ret) 1—I (1—0). Au marcat: Citn- 
poca, pentru Rapid și Mureșan peiw 
țru Știința.

(Urmare din pag. 1)

AMĂNUNTE DIN MECIUL CU Ț.D.N.A.

Lotul jucătorilor echipei Steaua s-a 
înapoiat duminică de la Praga. Am 
avut prilejul să stăm de vorbă cu 
unul dintre fotbaliști: cu mijlocașul 
Crișan, care ne-a furnizat cîteva a- 
mănunte asupra partidei Steaua — 
Ț.D.N.A. Iată ce ne-a spus:

„Meciul, desfășurat pe un teren, 
umed, din cauza ploii căzute înainte, 
a fost viu disputat, rapid, echilibrat.

SERIA a Il-a Programul
DINAMO OBOR—UNIREA RM. VlL- 

CEA (2—1). Oaspeții au jucat mai bine 
— în special în repriza a doua — și ar 
fi putut obține cel puțin un meci nul. 
Arbitrul C. Denghel—Ploiești a comis 
însă, greșeli inadmisibile, care au in- 
fluiențat rezultatul. Scorul meciului a 
fost stabilit în prima repriză, Mihăiles- 
cu (Unirea Rm. Vîlcea), a înscris pri
mul punct în min. 9, apoi imediat Dina
mo a egalat prin Panaitescu și a mar
cat g-olul victoriei în min. 38 prin Stoe- 
nescu, care • - - ......
beră de la

turului categoriei B 
Seria a Il-a

a transformat o lovitură li- 
18 m. (D.C.).

BUCUREȘTI—TRACTORULȘTIINȚA
BRAȘOV (3—2). După aspectul jocului 
un rezultat de egalitate era mai echita
bil. în prima repriză studenții au domi
nat și au șutat des la poartă de la dis
tanță. După pauză inițiativa a aparținut 
mai mult brașovenilor. Au Înscrie: Zăi- 
nescu (min. 11), Cosmoc (min. 24 și 44 
din 11 m), respectiv Vatanyi (min. 29) 
și Lazarovici (min. 61). (N. Tokacek, co
resp.).

C.S.M. REȘIȚA—C.S.M. MEDIAȘ (3—1). 
Peste 4.000 de spectatori au asistat la un 
joc de bună factură tehnică. învingă
torii s-au dovedit a fi mai buni în atac. 
Au marcat: 
(min. 20) și 
Matei (min.

Pătrașcu (min. 9). Sfîrl-ogea 
Coman (min. 66). respectiv 
15). (I. Plăvițiu, coresp.).

PITEȘTI—C.F.R. ROȘIORIDINAMO PITEȘTI—C.F.R. ROȘIORI 
(4—0). Dinamoviștii s-au reabilitat după 
V Cciligerea de 1a Sibiu. Ei au dominat

ETAPA IU-a — 16 septembrie 1962

CSM Sibiu — Chimia Făgăraș 
Metalul București — CSO Craiova
CFR Roșiori — Știința București 
CSM Mediaș — Dinamo Pitești 
Tractorul Brașov — Dinamo Obor 
Unirea R. Vîlcea — Progresul Alexandria 
Drubeta Tr. Severin — CSM Reșița

ETAPA IV-a — 23 septembrie 1962

Dinamo Pitești — CSM Reșița 
Știința București — Dinamo Obor 
Progresul Alexandria — Tractorul Brașov
CSO Craiova — CFR Roșiori 
Chimia Făgăraș — Unirea R. Vîlcea 
CSM Mediaș — CSM Sibiu
Metalul București — Drubeta Tr. Severin

ETAPA V-a — 30 septembrie 1962

Știința București — CSM Mediaș 
CSM Reșița — Chimia Făgăraș
CFR Roșiori — CSM Sibiu
Unirea R. Vîlcea — Metalul București 
Dinamo Obor — Progresul Alexandria 
Tractorul Brașov — CSO Craiova
Drubeta Tr. Severin — Dinamo Pitești

ETAPA Vl-a — 7 octombrie 1962

CSM Sibiu — Unirea R. Vîlcea 
CSO Craiova — Știința Buc.
CSM Mediaș — Tractorul Brașov 
Progresul Alexandria — Dinamo Pitești

I

Metalul București — CFR Roșiori 
CSM Reșița — Dinamo Obor
Chimia Făgăraș — Drubeta Tr. Severin

ETAPA VII-1 — 14 octombrie 1962
CFR Roșiori — Progresul Alexandria 
Dinamo Pitești — Unirea R. Vîlcea 
Metalul București — Știința București 
Tractorul Brașov — CSM Sibiu 
CSO Craiova — CSM Reșița 
Chimia Făgăraș — CSM Mediaș 
Drubeta Tr. Severin — Dinamo Obor

CFR Roșiori — Unirea R. Vîlcea 
Tractorul Brașov — Dinamo Pitești
Chimia Făgăraș — CSO Craiova 
CSM Mediaș — Progresul Alexandria 
Știința București — Drubeta Tr. Severin

ETAPA Vin-a — 21 octombrie 1M2
Unirea R. Vîlcea — Tractorul Brașov 
Știința București — CSM Reșița 
CFR Roșiori — Chimia Făgăraș 
Dinamo Obor — Dinamo Pitești 
CSM Mediaș — Metalul București 
Progresul Alexandria — CSO Craiova 
Drubeta Tr. Severin — CSM Sibiu

i

ETAPA XI-a — 11 noiembrie 1962

Progresul Alexandria — Metalul Buc. 
CSM Reșița — Tractorul Brașov 
Dinamo Pitești — Chimia Făgăraș 
Știința București — CSM Sibiu 
Unirea R. Vîlcea — CSM Mediaș 
Dinamo Obor — CFR Roșiori 
Drubeta Tr. Severin — CSO Craiova

ETAPA IX-a — 28 octombrie 1962

CSO Craiova — CSM Mediaș
Chimia Făgăraș — Progresul Alexandria 
Dinamo Pitești — Știința București 
CSM Reșița — CFR Roșiori
CSM Sibiu — Dinamo Obor
Metalul București — Tractorul Brașov 
Unirea R. Vîlcea — Drubeta Tr. Severin

ETAPA X-a — 4 noiembrie 1962
CSM Sibiu — CSM Reșița
Dinamo Obor — Metalul București

ETAPA XH-a — 18 noiembrie 1962

Chimia Făgăraș — Știința București 
CFR Roșiori — CSM Mediaș
CSO Craiova — Dinamo Obor
Metalul București — Dinamo Pitești 
Progresul Alexandria — CSM Sibiu 
Unirea R. Vîlcea — CSM Reșița 
Drubeta Tr. Severin — Tractorul Brașov

în care echipa noastră a dovedit o 
putere de luptă, voință și organizare 
in joc superioare partenerilor bul-1 
gări. Făcind o apreciere generală a-! 
supra comportării echipei în acest' 
turneu, subliniez faptul că ea a mers i 
bine de la meci la meci, inentinind I 
același ritm tot timpul și acționind I 
organizat și spectaculos De altfel, 1 
golurile înscrise echipei Ț.D.N.A. auj 
fost consecința unor astfel de corn- < 
binații. Adversarul nostru a fost ou-i 
ternic și a forțat după pauză jocul,! 
incercînd să egaleze. Dar apărarea i 
noastră a jucat bine, atent. Bulgarii 
au avut doar două ocazii mai clare, 
ratate de Kolev. Ei au prezentat for
mația : Naidenov — Dagane'ov, Ra-I 
karov, Apostolov — Dimitrov I la-| 
kimov — Rankov, Tanev (Dimitrov I 
II), Panaiotov, Kolev, Crsiev. Noi' 
am jucat în formația : Eremia — Za- | 
vodă II, Hăimăgeanu, Staicu — Cri
șan, Crăciun — Creiniceanu, lvă-| 
nescu (Jenei min. 63), Voinea, Raksi, 
Tătaru, in care apărarea — în frunte 
cu Eremia — a jucat foarte bine, iar 
din atac cel mai mult s-a remarcat' 
Raksi, care a făcut o partidă exce
lentă".

— Și acum ?...
— Acum așteptăm partida cu Bo-I 

tev, în care sperăm să reedităm com
portarea din turneul din R. S. Ceho-I 
slovacă. jj

Rezultatele obținute de Steaua dau 
iubitorilor fotbalului speranțe în ca
lificarea pentru turul doi a echipei 
bucureștene.

ETAPA XIII-a — 25 noiembrie 1962

Tractorul Brașov — CFR Roșiori 
Știința București — Unirea R. Vîlcea 
CSM Reșița — Progresul Alexandria 
Dinamo Obor — Chimia Făgăraș 
CSM Sibiu — Metalul București 
Dinamo Pitești — CSO Craiova 
CSM Mediaș — Drubeta Tr. Severin

★
Echipa Dinamo a părăsit tara ierUl 

plecînd la Sofia pentru jocul cu Lev-t 
ski. De aici, dinamoviștii își vor' 
continua apoi călătoria spre Istanbul.



Campionatele republicane de ciclism pe pistă continuă
încercările perseverente de a se 

alcătui o echipă masculină de tineret 
au fost de aurind încununate de suc
ces prin turneul efectuat în R. D. 
Germană. Timp de 18 zile eeleqțianata 
de tineret a R.P. Romîne a susținut 
12 meciuri oficiale și a participat la 
două demonstrații, terminând neînvin
să acest lung și greu turneu. Soco
tim acest bilanț pozitiv ca o etapă 
importantă în permanentizarea acti
vității acestei echipe în cadrul căreia 
trebuie să-și desăvârșească pregătirea 
elementele de viitor ale baschetului 
nostru.

Din punct de vedere al condițiilor 
de concurs, turneul a prezentat o se
rie de noutăți pe care le socotim 
foarte utile. In primele două zile, 
la Halle, am participat la un turneu 
de patru echipe cu cite două jocuri 
pe zi, în clasament contînd numai 
primele trei partide. In următoarele 
trei zile s-au jucat trei meciuri cu 
echipa Vorwărts Leipzig, folosindu-se 
de fiecare dată formații diferite Și 
ineercindu-se tactici de joc mai va
riate. La Berlin am jucat patru me
ciuri in cinci zile, ultimele două dis- 
putîndu-se în compania selecționatei 
de tineret a R.D. Germane.

Discutind cu antrenorii echipelor 
întilnite arp aflat că ei folosesc frec
vent această metodă de a susține jo
curi multe într-un interval mic, mai 
ales în perioada de pregătire a echi
pei pentru competițiile importante. 
De pilda, Vorwărts Leipzig partici
pase în intervalul 14 iulie—15 august 
la aproximativ 20 de meciuri oficia
le. în afara antrenamentelor făcute 
între jocuri. Faptul că selecționata

noastră a făcut față acestor condiții 
fără pregătiri speciale ne îndreptă
țește să credem că metoda poate fi 
eficace și pentru echipele de club 
fruntașe, care de obicei fac un joc de 
antrenament pe săptămînă și încă 
2—3 antrenamente cu caracter com
plex.

In ceea ce privește pregătirea fizi
că ■ sportivilor participanți la turneu, 
o considerăm bună, mai ales dacă o 
raportăm la deplasările efectuate, la 
numărul partidelor și la valoarea ad
versarilor. Trebuie să remarc însă că 
față de baschetbaliștii din R.D. Ger
mană, jucătorii noștri sînt handica
pați în ceea ce privește talia. Rămîne 
o sarcină permanentă ca antrenorii 
să instruiască cu perseverență jucă
tori cît mai înalți pentru toate postu
rile.

Tehnica baschetbaliștilor romîni s-a 
dovedit bună și a fost apreciată de 
către antrenori. Turneul a confirmat 
încă o dată necesitatea mînuirii min
gii în cede mai variate condiții de 
luptă cu adversarul și faptul că pre
cizia în aruncările la coș, mai ales 
din săritură de la distanțe diferite, 
constituie una din condițiile esențiale 
ale succesului. Deficitari ne-am do
vedit numai la capitolul de tehnică 
specifică 
nu și-au 
tehnice.
Tactica

R.P. Romîne în apărare s-a bazat pe 
folosirea sistemului om la« om, obți- 
nindu-se rezultate bune. Folosirea 
temporară a presingului în multe si
tuații de joc a dovedit că jucătorii

active ale sistemului, 
și combinațiile de 

adversarilor. Apărarea 
fost folosită decît de

în triunghi. Vorwărts 
în organizarea jocu- 
șablon. Dynamo Ber- 
pivot de 2,11 metri,

Desfășurarea campionatelor repulxli- 
cane dc ciclism pe pistă continuă astăzi 
pe velodromul Dinamo din Capitală. 
Cei mai buni pistarzi din țara noastră 
se vor prezenta începînd de la ora 16 
la startul probelor de 1.000 m cu start 
de pe loc (seniori) și urmărire indivi
duală 2.000 m (juniori).

In continuare vor avea loc vineri după- 
atniază, de la ora 16, probele de urmărire 
pe echipe 4.000 m (seniori) și viteză 
(juniori), iar duminică de la ora 10 
cursa de semifond cu «di |i une de puncte 
(seniori) și urmărire pe echipe 2.000 m 
(juniori).

jucătorilor pivoți; aceștia 
însușit suficiente procedee

selecționatei de tineret a

romîni sînt mai bine puși la punct 
decit cei din R.D. Germană. Va tre
bui să insistăm și mai mult asupra 
formelor mai 
tacluzîndu-se 
schimbare a 
tn zonă nu a
adversari și trebuie să mărturisim că 
Jucătorilor noștri le-a venit destul 
de greu să se descurce în fața ei.

Tacticile de atac au fost diferite și 
de la fiecare echipă am învățat ceva 
In comparație cu concepția noastră. 
Varwărts Leipzig joacăcu doi pivoți 
buni (Flau și Pleitz) și cu ceilalți trei 
(Jucători plasați 
exagerează însă 
lui, ajungînd la 
lin folosește un
dar nu are cunoștințe deosebite des
pre așezarea 4-f-l. Rotation Berlin 
joacă foarte rapid, cu contraatacuri 
bune și cu combinații de blocaje suc
cesive (puțin cam prea laterale).

Selecționata noastră, deși nu a 
avut timp suficient pentru a-și însuși 
temeinic un sistem propriu de atac, 
a folosit cu succes elemente din con
cepția unitară elaborată de colegiul de 
antrenori pentru echipele de catego
rie A : blocaj-plecare din blocaj, în
crucișare, jocul cu doi jucători înalți 
etc. Meciurile au demonstrat că orien
tarea tactică de 
este necesară 
componente de 
liștii în cadrul
la lot să se realizeze doar 
zarea.

Din observațiile făcute 
turneului și din analiza comportării
selecționatei noastre în acest turneu, 
reies o serie de probleme ce se im
pun a fi urmărite și rezolvate în- 
tr-un viitor apropiat. Iată citeva pro
puneri ;

•— Continuarea acțiunii de pregăti
re a celor mai buni jucători tineri în 
cadrul selecționatei de tineret (în 
afara pregătirii asigurată de secțiile 
cluburilor), după 
cial.

— Completarea 
selecție a lotului 
fie urmăriți cum 
cadrul echipelor de club.

— Tinerii baschetbaliști să se pre
gătească mult individual, deoarece 
porțile lotului de tineret sînt deschi
se tuturor.

AUREL PREDESCU
antrenor federal

Dan Mărgărit (Olimpia București), cam
pion republican de juniori la semifond.

Au promovat in categoria A: Farul Constanța,
Politehnica Cluj, la băieți, S.S.E. Constanța

si Olimpia București, la tete
Turneele finale ale campionatelor de 

calificare în categoria A, desfășurate 
timp de trei zile în Sala sporturilor din 

(Constanta, s-au încheiat cti victoria echi
pelor FARUL CONSTANȚA (antrenor 

’Al. Botoș), POLITEHNICA CLUJ (an
trenor Al. Șerban), la băieți, S.S.E. 
CHNSTANȚA (antrenor Gh. Bcnone) și 
OLIMPIA BUCUREȘTI (antrenor C. 

ț Slamatescu), la fete. Aceste formații vor 
jBvliva din toamna anului 1962 în cam- 
ipionatul republican, alături de cele mai 
'valoroase echipe ale țării.

Jocurile masculine s-au ridicat la un 
1 bun nivel tehnic, îndeosebi cele în care 
au evoluat Farul Constanța și Politeh
nica Cluj. Mai slab pregătite s-au pre
zentat echipele feminine.

In continuare, notăm buna organizare 
a turneelor, precum și calitatea ridicată 
■ arbitrajelor care au asigurat meciurilor 
o normală desfășurare. Remarcăm în
deosebi arbitrajele prestate de C. Armă- 
șes< u. Gh. Duiesc», Gh. Roșu și V. Șer- 
bănesc u.

Pe parcursul color trei zilo s-au evi
dențiat următorii jucători : Deliorga, 
Burhi, Potriehi (Farul Constanța), Sa
rosi, Hosing (Politehnica Cluj), Puș
cașii (Medicina Timișoara), Neagu, Po
pescu (Academia Militară), Elena Ștefa- 
aiilis. Jcana Eărhulescu (Olimpia Bucu
rești). Elena Hristu (S.S.E. Constanța), 
Etu> Servali (Harghita Tg. Mureș), Maria 
Radas (S.S.E. L’eva).

lată acum rezultatele înregistrate: 
MASCULIN: Politehnica — Medicina 
88—74, Politehnica — Academia Mili
tară 57—52, Farul — Medicina 69—54, 
Farul — Politehnica 62—54, Academia 

(Militară — Medicina 69—55, Faml — 
Aoademia Militară 70—66; FEMININ:

Olimpia — S.S.E. Deva 52—41, S.S.E. 
Constanța — S.S.E. Deva 53—33, Olim
pia — Harghita 56—60, Harghita — 
S.S.E. Deva 48—33, S.S.E. Constanța — 
Olimpia 38— 34, S.S.E. Constanța — 
Harghita 43—45.

L1VIU BRUCKNER
corespondent

De la I. E. B. s. :
ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR 
Șl CLUBURILOR SPORTIVE

întreprinderea de Exploatare a Ba
zelor Sportive anunță că reînnoirea 
și încheierea contractelor pentru re
zervare de bilete la jocurile de fot
bal ce se desfășoară pe stadioanele 
„23 August" șl „Republicii” se face 
pînă la 20 septembrie a.c. la sediul 
întreprinderii, str. Vasile Conta nr. 
16 etajul VII, serviciul organizării 
manifestațiilor sportive, tel. 11.79.70, 
interior 116 sau 186.

LOCATIUNE DE BILETE
5

Biletele pentru jocul internațional 
de fotbal Steaua—Botev Plovdiv ce 
se va disputa în cadrul * Cupei câș
tigătoarelor de cupe” în ziua de ÎS 
septembrie 1962 pe Stadionul „23 Au
gust", se găsesc de vînzare la casele 
obișnuite.

atac este bună și că 
însușirea părților ei 
către toți baschetba- 
cluburilor, astfel ca 

omogeni-

în cursul

un program spe-

și lărgirea bazei 
de jucători, care 
se pregătesc și

de 
să 
în

Întîlnirea București—Varșovia 
este așteptata cu mare interes

• MECIUL VA AVEA LOC LA 25 SEPTEMBRIE • CHIRIAC ESTE OPTIMIST 
• A DOUA PARTIDA, PROBABIL, LA CRAIOVA

Pufține întilniri internaționale au 
fost așteptate cu un interes atît de 
mare de iubitorii boxului, ca cea din
tre selecționatele orașelor București 
și Varșovia. Intr-adevăr, disputa ce
lor mai valoroși pugiliști din cele 
două orașe, a stirnit un mare in
teres. atît la București cît Si în pro
vincie.

A fost o vreme, și aceasta pînă nu de 
mult, cind între boxul romînese și 
polonez exista o diferență aprecia
bilă de valoare, în favoarea sporti
vilor polonezi. Tn ultimii 2—3 ani însă 
constatăm cu vădită bucurie (iar vi
itorii noștri oaspeți cu surprindere, 
desigur) că între boxul polonez și 
cei romînese s-a stabilit un echilibru 
de valoare. Nu mai departe decît a- 
nul trecut, amatorii boxului își a- 
mintesc că turneul întreprins de re
prezentativa orașului București
Varșovia și Lodz s-a soldat cu fru
moase rezultate pentru noi : 5;5 cu 
reprezentativa Varșoviei și o victorie, 
cu 14:6, asupra selecționatei 
lui Lodz.

Acum, ne aflăm înaintea 
noi confruntări între primele 
turi ale orașelor Varșovia și
rești. Cele două federații au căzut de 
acord ca prima întilnire să se dispu
te la 25 septembrie. Meciurile vor 
avea loc pe stadionul Republicii, în 
nocturnă. In timp ce organizatorii— 
F.R. Box — pun la punct toate amă
nuntele legate de această confrunta
re, lotul Capitalei, de care se ocupă 
antrenorul Chiriac. se pregătește in
tens. A fost selecționat un lot de 14 
pugiliști (Ciucă, Puiu, Gheorghiu, 
Dinu, Mihalic, Anton, Low, Badea, 
Monea, Mentzel, Nicolau, Ivan, Ma- 
riuțan, Gheorghioni), din care se va 
alcătui formația. Ion Chiriac ne spu
nea ieri că majoritatea boxerilor se 
prezintă în formă satisfăcătoare, da
torită faptului că antrenorii )or au 
dat o atenție mai mare pregătirii 
pugiliștilor la cluburile lor și că pri
vește cu optimism întîlnirea de la 
25 septembrie.

Cît privește cea de a doua con
fruntare cu boxerii din Varșovia, 
după toate probabilitățile se va dis
puta la Craiova. De data aceasta vom 
alinia o altă echipă, din rîndurile 
căreia, probabil, vor face parte V. Vin- 
ttlă, N. Mindreanu, Gh. Anghel, F. 
Pătrașcu, I. Marin, D. Pavel, P. Deca, 
Șt, Panduru ș.a.

R. CALARAȘANU

In programul concursului Prono
sport de duminică 16 septembrie a-c., 
figurează trei meciuri internaționale, 
cinci întilniri din campionatul cate
goriei A și patru din campionatul cate
goriei B.

Și acum să trecem în revistă cele 
12 meciuri care aleătuiesc programul 
concursului :

1. GaMasaray—Dinamo București 
(C.C.E.). Sarcina dinamoviștilor este 
grea. Să realizeze la Istanbul ceea ce 
n-au putut acasă ! Nimic nu-i exclus 
însă, mai ales că ne dăm seama, în 
ciuda slabei comportări, de posibili
tățile echipei noastre. Evident, la 
București a fost un accident. Ne aș
teptăm ca Dinamo să joace la Istan
bul așa cum o cunoaștem noi! Pro
nostic 1, X, 2.

2. Austria—R.S. Cehoslovacă. Fără 
discuție că formația Austriei reprezintă 
un adversar redutabil (mai ales la 
Viena) pentru vieecampionii lumii. 
Noi indicăm favorită echipa Ceho
slovacă.

3. R.D. Germană—R.P.F. Iugoslavia. 
In mod normal, sîrbii, ca eemifina- 
liștj (locul IV) la „mondiale" pot fi 
considerați favoriți. Echipa R.D. Ger
mane, avînd avantajul terenului, n-ar 
fi exclus să obțină vietoria. Prono
stic 2, 1.

4. Știința Cluj—Dinamo Bacău. Cu 
toate că în meciul cu Viitorul, stu
denții clujeni n-au arătat tot ce aș
teptam de la un lider, Dinamo Ba
cău nu poate merge la Cluj cu prea 
multe speranțe. Galeria clujeană nu-i 
va lăsa pe jucătorii echipei gazdă să 
piardă nici măcar unui dintre cele 
două puncte puse în joc.

5. Farul—Rapid. Rapid a luat un 
start ceva mai bun decît în alți ani. 
Cu un Ozon în vervă de joc, rapi- 
diștii pot obține chiar victoria, cu 
toate că joacă la Constanța. Prono
sticul cel mai indicat : X, 2.

N-» fi
Piewț-

6. Știința Timișoara—Steagul roru 
Ca orice echipă gazdă. Știința Ture 
șoara poate obține victoria, 
exclus ca antrenorul Silvă» 
teanu să fi remediat lips 
statate in primele meeiurj 
șoveniloe, astfel că putem 
un X la acest meci.

7. Crișana—Viitorul. Pentru avan 
tajul terenului : Pronostic 1 1 Pentm 
posibilitățile echipei Viitorul : pro 
nostic 2 !

8. Minerul—Progresul. Să piardi 
chiar toate meciurile ? Iată o intre 
bare Ia care trebuie să răspunden 
atunci cind apreciem șansele echipe 
Minerul in acest meci. Cu siguranț; 
că gazdele vor face tot posibilul să 
cîștige (măcar acasă) ! Progresu 
poate scoate însă un X.

9. Prahova Ploiești—C.S.O. Galați 
Un meci echilibrat in care prima șan 
să o au gălățenii. Pronostic X. 2.

10. C.S.M. Mediaș-Dinamo Pitești 
Cu toată experiența unui an de ac 
tivitate in A, la Mediaș, unde știn 
că se joacă cu multă dirzenie. piles 
tenii nu pot obține decit un mec 
nul. Pronostic 1, X.

11. Jiul Petri-la—C.S.O. Timtsai& 
De Jiul aveau teamă, cind j-Jri- aca

și multe din echip< l^^j'/>>»*»-'.-' 
Așa cum a Dej

să“ 
ria A.
C.S.O. Timișoara, 
Petrila ! Pronostic

12. C.S.O. Baia
Pronostic 1.

FREV.IILE
CONCURSULUI PRONOEXPRES

din 5.IX.1962tt r. 36

2 variante a 24 73' 
a 11-a: 7 variante : 

57 va

la

orașu-

unei 
garni- 
Bucu-

Categoria I: 
lei; Categoria 
7.656 lei; Categoria a III-a: 
riante a 1.012 lei; Categoria a IV-a
407 variante a 182 lei; Categoria 
V-a: 1053 variante a 70 iei; Catego 
ria a Vl-a: 5576 variante a 18 lei

Fond de premii : 412 294 lei.
Tragerea următoare va avea Io 

miercuri 12 septembrie 1962 la Șim 
leul Silvaniei.

Rubrică redactată de Loto-Preno 
sport.

MAGAZINELE 
DE MATERIALE 
SPOR TIVE

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

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

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

PRECUM SI 
ÂLTE ARTICOLE 
S PORTIVE



! NOI RECORDURI LA CONCURSUL COPIILOR RACHETE TINERE
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

‘esfășurat etapa a IlI-a a campio- 
latului orașului București, competiție 
ezervată copiilor. Au fost înregis- 
rate trei noi recorduri republicane 
a următoarele probe: 50 m bras 
lăieți cat. I, 4x50 m mixt fete cat. I 
i 4x50 m liber fete cat. I. în pro- 
ia de 50 m bras, Anghel Șopterea- 
tu de la Clubul sportiv școlar, a 
>arcurs distanța în 36,2 sec., timp 
luperior cu 2/10 sec. vechiului re- 
ord care aparținea aceluiași înotă- 
or. Ștafeta 4x50 m mixt fete a 
llubului sportiv școlar, alcătuită din 
Jovac, Reznicenco, G. Tărnăuceanu 
i Talpan, a înotat cele 4 schimburi 
n 2:34,0, corectînd cu 17 sec. ve- 
ihiul record care aparținea ștafetei 
tubului Progresul. In sfîrșit, șta- 
eta 4x50 m liber fete de la clubul 
’rogresul, în componența căreia au 
ntrat Uschersohn, Gruia, Botez atu, 
Hunteanu. a fost cronometrată cu 
impui de 2:31,9. Vechiul record 
2:35,0) aparținea aceluiași club, 
ată cîștigătoni probelor : BĂIEȚI, 
3AT. I. 50 m spate: I. Preda (CI. 
:p. ȘC.) 39,0; 50 m bras: A. Șop- 
ereanu (CI. sp. șc.) 36,2 — nou re- 
:ord ; 50 m fluture : A. Moraru
S.S.E. nr. 1) 39,7; 50 m liber:

La start,

V. Bivolu (S.S.E. nr. 2) 33,2;
1x50 m mixt: Clubul sportiv școlar 
(Șoptereanu, Chende, Preda, Reito- 
t) 2:29,7; 4x50 m liber: Șc. sp. 
?evi nr. 1 (Codea, Georgescu, Popa, 
îădulescu) 3:32,9.

BĂIEȚI,A Il-A. 50 m spate : 
A. Aț^JE^fiu (Unirea) 43,4 ; 50 m

Diaconescu (Progresul) 
15,2^K5îi m fluture: V. Dovgan 
(Prog )~ 46,4 ; 50 m liber : C. Bădiță 
(Rapid) 33,7; 4x50 m mixt: Șc. sp. 
slevi nr. 1 (Căciulă, S. Cubovici, 
Jngureanu, D. Cubovici) 3:07,2; 
1x50 m liber: Șc. sp. elevi nr. I (Ne- 
jru, Plinov, Spandonide, Preda), 
1:59,5. FETE, CAT. I. 50 m spate : 
îugenia Botezatu (Progr.) 39,0; 
>0 m bras : Zoe Reznicenco (CI. sp. 
jc.) 39,2 : 50 m fluture: Gabriela 
Tărnăuceanu (CI. sp. șc.) 35,2; 
>0 m liber; Gabriela Talpan (CI. 
>p. șc.) 34,1 ; 4x50 m mixt: CI. sp. 
;c. (Novac, Reznicenco, G. Tărnău- 
:eanu, Talpan) 2:34.0 — nou re- 
:ord; 4x50 ni liber: Progresul (Us- 
:hersohn, Gruia, Botezatu, Muntea- 
lu) 2:31,9 — nou record.

în clasamentul general pe echipe, 
:e primul loc s-au clasat înotătorii 
Tubului Progresul, care au totalizat 
161 puncte, urmați de cei de la Școa- 
a sportivă de elevi nr. 2, cu 157 p. 
Je următoarele locuri : Școala spor- 
:ivă de elevi nr. 1, cu 124 p., CI. 
îp. școlar 77 p. Rapid 48 p, Uni- 

gi 17, Știința 6 p. In clasamentul 
ntrenorilor (la această competiție

In campionatul 
de polo

Meciul disputat aseară între Steaua 
>i Știința Cljj a revenit primei for- 
nații cu scorul de 7—2 (2—0, I—2, 
2—0, 2—0). Militarii, mai buni teh-
licieni în mînuirea balonului și mai
apizi la înot au cîștigat cu ușu-
infă. Au marcat : Alexandrescu (3),
Marinescu (2), Firoiu și NeacSU,
aentru Steaua și Urcan, Maghiari,
centru Știința. A arbitrat corect
Gh. Dumitru. (N. TOKACF.K-coresp).

După ultimul joc restantă al tu
■ului, clasamentul categoriei A se
arezirită astfel:
1. Steaua 9 9 0 0 68:12 18
!. Dinamo 9 8 0 1 80:11 16
L Știința Buc. 9 5 2 2 33:29 12

M. C. S. Mureșul 9 6 0 3 30:32 12
E. Știința Cluj 9 5 13 32:37 11
E. Crișana Oradea 9 3 15 21:28 7
■7. Rapid Buc. 9 2 2 5 20:31 6
IB. Ind. Linii Trm. 9 2 0 7 30:53 4
b. Progresul Buc. 9 117 18.56 3
110. I. C. Arad 9 0 18 20:63 1

pentru stimularea celor care pregă
tesc tinerele elemente ale natației 
bucureștene se alcătuiește un clasa
ment separat) pe primul Ioc se află 
antrenorul Paul Stroescu (Progre
sul), cu 83 p. Pe locurile următoa
re: V. Agarici (S.S.E. 1) 65 p, Paula 
Enăceanu (Progresul) 61 p., Al. 
Szatmari (S.S.E. 2) 60 p., Maria Ba
ciu (S.S.E. 2) 58,5 p. etc.

JOI ÎNCEP CAMPIONATELE RE
PUBLICANE PENTRU SENIORI

începînd de joi și pînă duminică 
inclusiv, în bazinul de 50 m, pre
cum și în piscina de sărituri (din 
incinta ștrandului Tineretului) se 
vor desfășura finalele campionatelor 
republicane pentru seniori. Și-au a- 
nunțat participarea un număr de 
122 de înotători și săritori aparți- 
nînd cluburilor și asociațiilor spor
tive din Capitală și province.

Dintre participant: remarcăm pre
zența la aceste întreceri a înotăto
rilor Alex. Popescu. Dumitru Camin- 
schi, Emil Voicu, Cornel Georgescu, 
Vasile Horvath, Ladislau DaToczi, 
Mihai Potoceanu, Heinrich PischI, 
Ivan Baneth. în probele feminine 
vor concura, printre altele, Sanda lor- 

copiii...

dan, Cristina Balaban, Nicoleta Gor
din, Măriuca Rotaru, Zoe Reznicenco, 
Codruța Sala, Florentina Rambosec, 
Eva Nagy, Maria KIosz.

La sărituri, protagoniștii celor două 
probe (trambulină și turn) sînt 
Gheorghe Banii, Ion Ganea, Emilia 
Negulescu și Nora Mies.

---  — PAJ I k’l ■ M : I <1 =---

Un început promițător!
— Pe marginea primelor jocuri din cadrul campionatelor republicane

de handbal in 7—

Cele 32 de echipe fruntașe ale 
handbalului nostru și-au început du
minică întrecerea pentru titlurile de 
campioane republicane. După cum 
era de așteptat, meciurile inaugurale 
au stirnit un deosebit interes, parti
dele fiind urmărite în multe centre 
din (ară (Sibiu, lași, Petroșeni. Timi
șoara, Brașov) de un mare număr de 
spectatori.

O primă constatare, care ne bucură: 
cea mai mare parte a echipelor par
ticipante s-au prezentat bine pregă
tite, practicînd un joc modern, bazat 
pe viteză și execuții tehnice variate, 
ceea ce a dus la realizarea unor fru
moase combinații tactice. Datorită a- 
cestor lucruri publicul a fost martor 
la întreceri spectaculoase, de bună 
factură tehnică.

O ETAPA a gazdelor

Din cele 16 meciuri ale etapei, în 
13 victoria a revenit echipelor gaz
dă. Singurele formații care au reușit 
să se impună în deplasare sînt Di
namo București la băieți, Progresul 
și Vestitorul București la fete. Desi
gur că rezultatul obținut de handba
listele echipei Vestitorul poate fi con
siderat drept o autentică performan
ță, finind seama, în primul rînd, de 
faptul că această formație a debutat 
in categoria A și, în al doilea rînd, 
de faptul că handbalistele dm Tg. 
Mureș sînt foarte greu de întrecut pe 
teren propriu. Avem speranța că a- 
ceastă performanță a jucătoarelor de 
la Vestitorul nu va rămîne izolată 
și că ele vor confirma în viitor că 
merită să joace alături de cele mai 
bune formații din țara noastră.

A fost frumos concursul junio
rilor. Prin dinamismul său. (Mai ales 
in comparație cu seniorii).

Ceea ce supără la seniori e ierar
hia rigidă. Undeva, pe sus, tronează 
Țiriac. Leu pe „Progresul", mielușel 
Pe Roland Garros sau chiar la Kat- 
towice. Apoi vine Bosch, funcționar 
onest in ale tenisului, cu nu știu cite 
gradații de finalist, Năstase, capabil 
doar de tumulturi artificiale, Cristea 
(uite popa nu e popa!), și alte cîteva 
foste speranțe rămase prin anticame
rele gloriei. (Degeaba invoci scuze, 
Bardane !).

Ar
A fost frumos concursul juniorilor. 

Pentru că a demonstrat un plus de 
școală elementară și, in afară de asta, 
a impus spiritul ofensivei, baza teni
sului modern.

A fost frumos să-l vezi pe Sever 
Mureșan, feciorul de 13 ani al lăcă
tușului Gavrilă Mureșan de la Cîm- 
pia Turcii, oferind o mostră de te
nis modem. Sever a învățat totul a- 
colo, ța Cimpia, de la instructorul 
voluntar Gavrilă Vaida, muncitor la 
„Sîrma". Și o dată cu el au învățat 
alți 55 de copii.

La 13 ani, micul Sever al lui Gav
rilă Mureșan are in grija sa o gru
pă de 22 de copii, al căror corepeti
tor este. Sever Mureșan șeful pro
moției de tenismani ai Cimpiei, școla
rul premiant, are timp să potrivească 
rachetele „celor mici" și, mai ales, 
simte satisfacția acestei munci. La 
13 ani... Ce păcat că „premiile de 
frumusețe" se atribuie numai la șah!

★
La copil a cîștigat Sandu Burcea. 

Bine făcut, viguros, mereu gata de 
atac, Sandu Burcea a impus ofensi
va împotriva lui Mihăiță Rusu — per
sonificarea defensivei și a ideii retro
grade că „jocul greșeală așteaptă".

★
La fete, clujeanca Agneta Kun 

(13 ani) a cîștigat categoria 15—ÎS. 
Un talent indiscutabil, cu o gindire 
evoluată. Relatez un amănunt: in 
cursul unei partide de dublu, antre
norul Rado i-a cerut Agnetei să ser
vească numai pe reverul adversarei. 
(Recomandare tactică dificilă chiar 
și pentru o vîrstă mai mare). Agneta 
Kun n-a ieșit niciodată din cuvîntul 
antrenorului său. l-am urmărit insis
tent toate serviciile. Și toate au găsit, 
fără excepție, reverul.

Cind un copil de talent nu așteaptă 
să i se spună de două ori, restul vine 
de la sine.

♦
Pentru că am amintit de antrenori. 

Prea multe sfaturi de pe margine.

Pentru că tot am vorbit despre o 
echipă debutantă în principala com
petiție internă să subliniem în conti
nuare evoluțiile promițătoare ale al
tor formații care și-au început și ele 
activitatea în categoria A. Este vor
ba de echipele masculine C.S.M. Re
șița și C.S.M.S. fași, care au între
cut — pe teren propriu — două* «- 
chipe de valoare cum sînt Știința Ti
mișoara și respectiv Știința Bucu
rești. Deși n-a cîștigat meciul de 
debut, formația feminină Faianța Si
ghișoara a constituit o plăcută sur- 
priză, dind o replică neașteptat de 
valoroasă echipei noastre campioane 
Rapid București.

DESPRE C1TEVA VICTORII LA SCOR
i

În cadrul acestei prime etape s-au 
înregistrat și unele victorii la dife
rențe mari. O parte dintre aceste re
zultate au drept explicație excelenta 
pregătire a echipelor învingătoare 
cum este cazul formației masculine 
Steaua București (31—7 cu Tractorul 
Brașov), sau a celor feminine C.S.M. 
Sibiu (15—5 cu Ș.S.E. Petroșeni) șt 
Știința Timișoara (16—10 cu C.S.S1' 
Banatul). Interesant este faptul că 
aceste formații nu și-au Întrerupt pre
gătirile, antrenîndu-se intens și in 
timpul verii, Dinamo Brașov a în
vins pe C.S O. Craiova cu un scor 
de... rugbi (36—7f, dar, rețineți, cra- 
iovenii — în trecut o formație cu 
frumoase posibilități — au prezentat 
duminică o echipă (dacă o putem nu
mi astfel...) alcătuită adhoc, în pre
ziua meciului, din jucători de volei 
și baschet l ? I

MEDIA DE VIRSTĂ A ACESTOR TREI FOTOGRAFII ESTE DE 14 .157. — 
1. Ilie Năstase servește, și, mai ales, promite să-și perfecționeze serviciul in 
cursul iernii. 2. Cluj anca Agneta Kun are vîrsta Julietei lui Romeo (13 ani), 
dar reverul ei a făcut multe clipe grele tuturor adversarelor. 3. In sfirșit. 
Sever Mureșan, antrenorul de... 13 ani. Dedicăm această fotografie celor 22 

de elevi ai săi de la Cimpia Turzii.
Foto: V. Bagcao

(Copilul devine o jucărie mecanică 
in miinile antrenorului). Și, mai ales, 
prea multe sfaturi neesențiale și ino
portune : „Lobul trebuia mai sus", 
„crosul trebuia mai scurt". „Care lob, 
care cros ?" — se întreabă tînărul
obsedat de ghemul următor. Și astfel, 
toate aceste sfaturi cu putere retro
activă nu fac decit să încarce cre
ierul, paralizind inițiativa personală, 
singura care ar trebui stimulată prin- 
tr-un cuvint sau două, rostite cu tact 
pedagogic, la momentul potrivit.

★
La 15—16 ani, unul din cei mai 

simpatici campioni : Iliuță Năstase, 
fratele „celui mare". Dar cîtă deo
sebire. Cită fantezie și cită suplețe 
tactică la „cel mic". Progresul lui 
Iliuță e cu totul remarcabil. In ca
zul lui, un rol decisiv poate avea 
și cultura fizică medicală, care să-i 
îmbrace valoarea tehnică virtuală cu 
o haină fizică adecvată.

★
La 17—18 ani, Popovici l-a învins 

pe Dron. Toată admirația pentru se
riozitatea primului, un adevărat cam
pion al siguranței. Și totuși, Dron 
e mai aproape de profilul unui „da- 
viscupman". Pentru că aleargă la fi
leu și încearcă totul. De-a lungul 
întregului joc Popovici și-a pisat ad
versarul cu forhandul și cu reverul. 
Astăzi i-a fost de-ajuns. Miine insă... 
Un jucător fără smeci e un infirm, 
iar unul care se teme de fileu e can
didat la plafonare.

Dacă Gogu și Marin Viziru ar fi 
avut smeci, poate că finala europea-

ARBITRAJELOR — 
UN CALIFICATIV BUNI

Atît la meciurile din Capitală, cit 
și la cea mai mare parte a partide
lor disputate în provincie arbitrajele 
au fost competente și autoritare, con
tribuind la buna desfășurare a în
trecerilor. Este un început promițător. 
Mai mult ne bucură chiar faptul că 
alături de arbitrii mai vechi ca P. 
Cirligeanu, C- Căpățină, Gh. Popescu, 
C. Șenchea, -C. Birteanu, Gh. Voi- 
nescu, Gh. Ltmgu, cu acest prilej 
și-au făcut debutul o serie de tineri 
„cavaleri ai fluierului* care s-au a- 
chitat bine de sarcina lor. Pe acea
stă linie putem evidenția pe Vladi
mir Cojocaru (Craiova) și Gavrilă 
Ludwig (Timișoara), ambii dovedind 
la primele lor meciuri de categoria 
A calități certe și o bună cunoaștere 
a regulamentului.

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

★
PETROȘENI 10 (prin telefon)^ 

Duminică seara, în nocturnă, a avut 
loc întîlnirea de categorie A dintre 
echipele masculine Știința Petroșeni 
și Tehnometal Timișoara. Jucînd mai 
decis în atac, echipa gazdă a termi
nat învingătoare cu scorul de 24—18 
(16—11).

N. TAUTU, I. ZAMORA — coresp. 

nă a Cupei Davis n-ar fi ocolit Ro
mânia.

Mureșenii au adus și ei copii de 
talent. Se impun Balogh, adversarul 
lui Ilie Năstase, și micul Ovici. Un 
lucru e de neînțeles. Cum poate an
trenorul Ovici să privească serviciul 
complet greșit al elevului său ? S 
vîrsta la care deprinderea se adân
cește cu puterea burghiului. Iată de 
ce, în munca migăloasă cu copiii, 
acuratețea tehnică trebuie să He pe 
primul plan.

★
Un concurs de juniori naște spe

ranțe și conturează perspective. In 
momentul de față există un fond 
de talente care să permită, peste 
cîțiva ani, crearea unui lot omogen. 
A unui lot in care selecția să nu se 
reducă la găsirea partenerului lui 
Țiriac ci să constituie realmente o 
problemă prin mulțimea valorilor 
apropiate. Dar pentru asta trebuie 
o muncă necontenită, rolul prim re
venind antrenorilor. Numai atunci 
vor apărea jucători compleți, care 
să îmbine intr-un singur om forța 
de șoc a lui Mărmureanu, dezinvol
tura lui Dron, finețea tactică a lui 
Ilie Năstase și fermitatea lui Popovici.

IOAN CHIRILA

Primii campioni
(Urmare din pag. 1)

concepția de joc în sensul de a avea 
mai multă fantezie și curaj în acțiu
nile întreprinse, de preferință cele 
la fileu.

A doua finală, cea de dublu fe
mei, Julieta Namian, Eleonora Re- 
șianu — Ecaterina Horșa, Mariana 
Ciogolea (10—8, 6—4) a abundat în 
greșeli de ambele părți. în cele două 
seturi disputate au fost prea multe 
ratări inexplicabile, de începătoare. 
Și aceasta, la patru jucătoare cu des
tulă experiență competițională și cu 
pretenții.

Mai interesante decit finalele aa 
fost partidele semifinale din prob» 
de dublu mixt: Julieta Namian, Cris
tea — Hermina Brenner, Boiighe 
(6—2, 6—-8. 10—8) și Eleonora Ro- 
șianu, C. Năstase — Mariana Ciogo
lea, Bardan (6—2, 7—7, meciul a 
fost întrerupt din cauza întunericul 

i lui și va continua astăzi de la ora 9).
Mai ales în prima, au avut loc schim- 

| buri spectaculoase, toți cei patru 
competitori reușind deseori mingi de 
toată frumusețea. A lăsat o impre
sie bună luDta sportivă dîrză care 
s-a dus și promptitudinea cu care 
a executat loviturile Hermina Bren
ner. Și cea de a doua semifinală — 
întreruptă însă — -a oferit o între
cere plină de ardoare, cu o evoluție 
strinsă de scor și ea anunță pentru 
azi dimineață o continuare intere
santă șl plină de neprevăzut.

Finala probei de simplu bărbați la 
consolare a revenit lui Șaiti care 
l-a întrecut pe Vasilescu cu 6—I. 
6-1. &-0.

Astăzi, tot pe terenurile Progresii!, 
au loc ultimele finale. La ora 15,3® 
se va desfășura finala de simple 
bărbați: Țiriac—Bosch și concomi
tent meciul pentru desemnarea incu
rilor 3—4: Mărmureanu — Rakod. 
La ora 15,45 va începe finala de 
simplu femei: Julieta Namian —• 
Eleonora Roșianu. In continuare se 
va disputa finala de dublu mixt.



Din experiența sportului sovietic
••

Concursul international de cfilfirlc de la Budapesta

t... ...
I Sovietică s-ar’ așeza unul lingă al
tul, formînd o linie dreaptă, această 

i linie ar uni orașele Moscova și 
iPraga. In Uniunea Sovietică gim- 
Inastica este un mijloc important al 
i educației fizice, fiind practicată în 
grădinițe de copii, în școli, institute 
de învățămînt superior, în cluburile 

i sportive. In întreprinderi și instituții 
gimnastica este practicată zilnic ca 

: mijloc de întărire a sănătății oame- 
inilor muncii.

Victoriile gimnaștilor sovietici la 
.Jocurile Olimpice, la campionatele 
mondiale, precum și în întîlnirile 

! internaționale se explică în primul 
! rînd prin caracterul profund de 
I masă al acestei discipline sportive, 
prin posibilitatea de a selecționa 
din rîndul a milioane de tineri pe 
cele mai talentate elemente cu do- 

Jrință fierbinte de a-și desăvîrși în 
(permanență măiestria.

In Uniunea Sovietică există secții 
de gimnastică în peste 80.000 de 
colective sportive școlare. Aproape 

(550.000 de școlari practică gimnasti- 
ica sportivă și artistică. Pentru acei 
icare, încă din fragedă vîrsta, mani- 
I festă aptitudini și înclinații pentru 
! gimnastică sînt deschise toate dru- 
I niurile spre cucerirea măiestriei.

Dacă toți gimnaștii din Uniunea
Togo
in sus. La inele un „puști" 
execută cu multă sigu
ranță un exercițiu destul 
de dificil. După termina
rea programului, am a- 
flat că tînărul „maestru" 
este școlarul Ivan Șce
nikov. Au trecut trei ani 
de cînd acest școlar par
ticipă cu regularitate la 
lecțiile de gimnastică din 
cadrul școlii sportive. Și 
se poate spune că el a 
realizat an de an progre
se considerabile. In 1961 
a cîștigat întrecerea ju
niorilor moscoviți, iar în 
acest an a participat cu 
succes la o competiție a 
sportivilor de categoria a 
doua, ocupi nd

— Vania a 
școala noastră 
cu prietenii săi,
vestește antrenorul Oleg 
Stokin, maestru al spar
tului. La început nu se 
deosebea cu nimic de 
legi ai săi, dar pasiunea și dragostea 
de muncă i-au adus deja satisfacții. 
Tînărul Vanea și-a construit chiar 
și acasă cîteva aparate, la care se 
antrenează zi de zi, fără nici o în
trerupere. El 
ceilahi elevi 
nastkă.

Antrenorul 
pe copii să 
despre preocupările lor școlare. Cu 
acest prilej 
interesant. Ivan 
odată în pericol 
la algebră. Ge 
întrerupă pentru 
cu școala sportivă ? Nu 1 Tovarășii 
de clasă ai 
Grudnev și 
tat și nota 
carnetul lui

RS 'S

■■■■

Vasile Pinciu învingător 
în proba de categorie grea

DIN ȘCOALA — IN SALA
--------------------------------- -- - --  » f

DE SPORT

/
Ne aflăm la lecția de gimnastică 

a școlii sportive de elevi de pe 
lingă clubul Aripile Sovietelor din 
•Moscova. Este prima noastră întîlni- 
re eu antrenorii și cu micii gim
naști de aici.

— Am început acum cîțiva ani, 
— își începe relatarea antrenorul 
(principal al secției de gimnastică a 
școlii, Serghei Ivanov. A fost mai 
întii necesar să recrutăm în secția 
de gimnastică un mare grup de copii 
*n vîrsta de 9 ani. Era foarte ușor 
sa facem aceasta notind numele a- 
celora care frecventau cel mai des 
clubul nostru. Dar noi am hotărât să 
tăcem recrutarea din rândurile șco
larilor. Și astfel, s-a încetățenit re- 
îgula : drumul spre sala noastră spor
tivă trece prin școală.
i Serghei Ivanov ne relatează
aceasta metodă are avantajul că de 
foarte multe ori învățătorii fac o 
■scurtă caracterizare a fiecărui can
didat. vorbind despre posibilitățile 
și aptitudinile acestora.

— In acele zile antrenorii noștri 
au urmărit cu cea mai mare atenție 

■7.000 de tineri dornici să practice 
gimnastica, — își amintește Ivanov. 
250 dintre aceștia, cei mai buni, 
firește, sint în prezent membri ai 
secției de gimnastică a școlii noas
tre.

că

DRAGOSTE DE MUNCA
—  ...............................    ■ ș

în...Privirile copiilor prezențî 
sala de sport se îndreaptă deodată

CAMPIONATUL U.R.S.S., 
ÎN FAZA DECISIVA

locul IV. 
venit la 
împreună 
— nepo-

ceilalți co-

este un exemplu pentru 
din grupa sa de gim-

Oleg Stokin îi roagă 
povestească cite ceva

aflăm un amănunt 
Șcenikov s-a aflat 
să primească un 2 
era de făcut ? Să 
un timp contactul

lui Ivan, îndeosebi Adik 
Nikolai Vent, l-au aju- 
2 n-a mai apărut în 

Șcenikov.

LA NOUA ANI

Pe 
două 
grație un exercițiu liber. Aflăm că 
cele două tinere gimnaste se nu
mesc Ludmila Soloviova și Natașa 
Babaeva, eleve În clasa a V-* a 
școlii medii. Gimnastele execută cu 
multă pasiune exercițiul, iar prietenele 
lor, stind de jur împrejurul covo
rului, le urmăresc cu atenție. Deo
dată, spre cele două gimnaste se în
dreaptă antrenoarea de gimnastică 
Nina Antipas, maestră a sportului. 
Antrenoarea explică ceva fetelor, le 
arată cum trebuie executate unele 
elemente. Muzica începe din nou și 
fetele din fața oglinzii reiau totul 
de la început

covorul imens, în fața oglinzii, 
fetițe descifrează cu multă

->■>

U:

Exercițiul a reușit...
Foto : A.P.N.

— Lucrez de mulți ani în școala 
sportivă pentru copii, — povestește 
Nina Antipas —, și întotdeauna încep 
cu multă plăcere munca cu fetițele 
care doresc să devină gimnaste. In
terlocutoarea noastră își amintește că 
și ea a străbătut același drum, de- 
dieîndu-se gimnasticii încă de cînd 
era mică. Exemplul Ninei a fost ur
mat mai tîrziu și de sora ei Sofia, 
care a început să practice gimnastica 
tot la vîrsta de 9 ani. E semnifica
tiv să arătăm că Sofia se numește 
astăzi Muratova...

AVIND EXEMPLUL MAEȘTRILOR

Tntr-o zi, copiii au avut posibili
tatea să vadă cum vor arăta ei pes
te cîțiva ani. Deși se terminaseră 
lecțiile, nimeni nu pleca din sala de 
gimnastică. In mijlocul celor mai 
mici gimnaști au venit în acea zi 
citeva gimnaste din echipa repre
zentativă a Uniunii Sovietice. Lud
mila Petuhova are 22 de ani. Ea a 
făcut primii pași în gimnastică tot 
la școala sportivă pentru copii, la 
vîrsta de 9 ani. Ludmila este în 
prezent maestră a sportului și a în
cercat deja satisfacția unor victorii 
internaționale. Alături de Ludmila se 
antrenează și Galina Tihonova, de 
asemenea maestră a sportului. Ga
lina a participat la 
gimnastică chiar în 
o vizitează acum...

Privesc la 
cu încordare 
lor maestre 
ascunsă: să 
ca sportivii 
acum.

primele 
școala

lecții de
pe care

care urmăresccopm
evoluția experimentate- 
și ghicesc dorința lor 
ajungă și ei la fel 
pe care îi urmăresc

G. ALEKSANDROV
coresp. A.P.N.

BUDAPESTA, 10 (prin telefon). — 
După frumoasele succese realizate în 
primele probe din cadrul C.H.I.O. de 
la Budapesta, călăreții romîni au con
firmat valoarea lor ridicată, reușind 
să domine cu autoritate întrecerile de 
obstacole desfășurate luni. Punctul de 
atracție al programului acestei zile l-a 
constituit, desigur, proba de categorie 
grea, la care au fost înscriși 80 de 
cai. După un parcurs executat fără 
greșeală, în barajul probei — la care 
au participat 17 călăreți — VAS1LE 
PINCIU (cu calul Bîrsan) a obținut 
o victorie de prestigiu, îndelung a-

plaudată de miile de spectatori. El a 
terminat proba cu 0 p. penalizare, 
timp 27,8 sec. O excelentă compor
tare a avut și Gheorghe Lanya (cu 
calul Rubin), clasat pe locul 2 în a- 
ceastă probă care constituie de fapt 
cel mai exigent criteriu de verificare. 
Langa a terminat parcursul tot cu 0 
p. penalizare, timp 45,3 sec.

Participînd la proba de dresaj — 
eîștigată de sovietica Ipetuskova — 
sportivul nostru I. Molnar (cu calul 
Pelinaș) s-a clasat pe locul 6.

întrecerile continuă marți, miercuri 
fiind zi de repaos.

Campionatele mondiale de canotaj academic

Frumoasa comportare a sportivilor romîni
LUCERNA (prin telefon). Pestei 

45.000 de spectatori au urmărit dumi
nică, de pe malul lacului Rotsee, fina
lele campionatului mondial masculin 
de canotaj academic. Marile întreceri 
ale vîslașilor s-au încheiat cu rezultate 
din cele mai valoroase și cu destule 
surprize. Printre acestea, comporta
rea neașteptat de bună a francezilor, 
clasați de altfel pe locul III în cla
samentul pe națiuni, după echipa uni
tă a Germaniei și Uniunea Sovietică. 
Titlurile de campioni mondiali au fost 
cîștigate de echipa unită a Germa
niei (4 plus 1, 2 f.c., 2 plus 1, 4 f.c. și 
8 plus 1), Uniunea Sovietică (simplu), 
Franța (dublu vîsle).

In ceea ce privește participarea spor
tivilor romîni, calificarea a 3 echi
paje in finale constituie, desigur, un 
frumos succes pe care l-a întregit du
minică echipajul nostru de 2 plus 1. 
Concurând excelent, sportivii romîni 
Petrov, Vereș și Păunescu au reușit 
să se claseze pe locul II, apropiin- 
du-se tot mai mult, în timpul probei, 
de echipajul german. Iată, de altfel, 
rezultatele finalelor la care au parti
cipat și echipajele noastre :

2 PLUS 1 : 1. Germania 7:19,10 ; 2. 
R. P. Romînă 7:22,60 ; 3. Uniunea So
vietică 7:24,17; 4. Danemarca 7:26,35; 
5. R. P. Polonă 7:36,49 ; 6. S.U.A.

4 F. C. : 1. Germania 6:19,24; 2. 
Franța 6:21,72 ; 3. Austria 6:25.47 ; 4. 
Italia 6:25,83 ; 5. Elveția 6:29,52 ; 6. 
R. P. Romînă 6:31,34.

4 PLUS 1 : 1. Germania 6:29.12; X 
Franța 6:31,92 ; 3. Uniunea S 
6:33,30 ; 4. R. P. Polonă 6:35, 
Australia 6:35,41 ; 6. R. P. 
6:39,35.

Așadar, la întrecerile prime
a „mondialelor" masculine de cano
taj academic, sportivii romîni au ob- 
iținut rezultate meritorii calificindu-se 
în finalele a trei probe și cucerind o 
medalie de argint la 2 plus 1, per
formanță care confirmă progresul și 
valoarea canotajului academic din 
țara noastră. De altfel, frumoasa com
portare a sportivilor noștri este ilus
trată Și de locul IV ocupat de R. P. 
Romînă în clasamentul pe națiuni, o 
poziție fruntașă, mai ales dacă ți
nem seama de marele număr de țări 
reprezentate la această primă ediție 
a campionatelor mondiale.

Vasite Mariuțan pe primul loc la „Dinamoviada”

rionco, Gheorghiu și
sfîrșit la Lodz 
„Dinainoviadei"

Duminică au luat 
întrecerile din cadrul 
la box, O frumoasă victorie a obținut 
reprezentantul țării noastre la cate
goria grea, VASILE MARIUȚAN, 
care a cîștigat meciul din finală cu 
pugilistul polonez Kabacki, clasin- 
du-se astfel pe primul loc.

La categoria pană, CONSTANTIN 
GHEORGHIU a pierdut în fața lui 
Drgala (R.D.G.), la „semiușoară" 
PINT1LIE a fost întrecut de Don- 
szalj (R. P. Polonă) iar la „mijlocie"

Pintilic ut locul 11
ION MONEA a fost învins de Pap»-' 
rizov (R. P. Bulgaria).

Iată cîștigătorii celorlaP-o, Arte- 
gorii : Muscă: Oleg SbigV 
Cocoș: Artur Oleg (Pol.). 
Kulej (Pol.). Semimijlocie : 
(Pol.). Mijlocie mică: Wen:
(R.D.G.). Semigrea: Iusepo^.cz 
(Pol.).

RfPFTIIII GENERALE ÎNAINTEA 
„fURMlBR” DE ATEETISM

Cele 22 de echipe care activează in 
prima categorie de fotbal a Uniunii 
Sovietice susțin ultimele jocuri pre- 
Mmmarii În cadrul celor două serii, 
urmind ca peste puțin timp să fie 

i desemnate toate cele 12 finaliste care 
•vor participa direct la lupta pentru 
titlul de campioană. Dintre ultimele 
rezultate Înregistrate spicuim : Dau
gava — Șahtior 2—0, Spartak Ere
van — S.K.A. Rostov 2—1, Lokomo- 

I tiv — Jalgiris 0—0, Neftianik —
Pahtakor 0—0, Kairat — Daugava 

j 0—0, Avangard — Spartak Moscova 
jO—0, Dinamo Leningrad — Torpedo 
Moscova 2—4, Aripile Sovietelor — 
Torpedo Kutaisi 3—0, Dinamo Tbi
lisi — Belarus 3—2, Dinamo Mos
cova — Aripile Sovietelor 1—1, Spar
tak Erevan — Dinamo Kiev 1—2, 
Moldova — Daugava 1—0, Șahtior — 
Jalgiris 6—0, Avangard
Kutaisi 1—0, Pahtakor 

/Leningrad 1—0, Belarus
Moscova 2—0. în cele 
cefe mai mari șanse de calificare în , 

i turneul final le au echipele Dinamp
Kiev. Ț.S.K’A., Șahtior, Zenit, S.K.A. 
Rostov și Moldova (seria 1) și Tor
pedo Moscova. Dinamo Tbilisi, Spar
tak Moscova, Dinamo Moscova. Pah- , 
taker și Neftianik (seria a 11-a). . ' ,

no More — Lokomotiv Plovdiv 
Dobrudgea — Spartak Varna 
Spartak Pleven — Rakovschi 
în clasament: Botev Plovdiv 
Lokomotiv Sofia și Lokomotiv 
div — cite 6 p. etc.

pionatului, mal puțin partida Hon- 
ved — Tatabanya, prima echipă e- 
voluind În R. S. Cehoslovacă în ca
drul turneului echipelor militare. O 
nouă victorie a repurtat fruntașa cla
samentului, Szeged : 1—0 cu Pecs. 
Iată celelalte rezultate: Vasas — 
Gyor 2—1, M.T.K. — Szombathely 
2—0, Ferencvaros — Debrețin 2—2, 
Komlo — Salgotarjan 1—1. In cla
sament : Szeged 7 p„ Dorog, Honved 
(un meci mai puțin), Vasas, Salgo
tarjan, Gyor — toate cu cite 6 p.

BOTEV, DIN NOU ÎNVINGĂTOARE, 
1N FRUNTEA CLASAMENTULUI

Viitoarea adversară a echipei noa
stre Steaua in 
mația bulgară 
nuă să aibă o 
campionatul de 
garia. După ce 
trecuse la Sofia cu 2—1 pe Ț.D.N.A., 
iată că duminică, in etapa a IV-a, Bo
tev a realizat o victorie clară in fața 
echipei Slavia din Sofia (3—0), con- 
dupînd în prezent cu 2 puncte avans 

{ SzeGED _  în clasamentul întrecerii Pe locurile
LIDER ÎN CAMPIONATUL MAGHIAR “rmatoa.r5 se află Lokomotiv Sofia 

t și Lokomotiv Plovdiv. Alte rezultate
Duminică, in R. p Ungară s-a dis- din etapa de duminică: Lokomotiv pionatului englez a fost marcată de 

pufai cea de a IV-a etapă a cam- Sofia — Spartak Plovdiv 1—0, Cer-

rezultate de 6—1, unul de 5—1, al
tul de 4—1 etc. Dar iată rezultatele: 
Arsenal—Sheffield Wednesday 1—2, 
Birmingham — Burnley 5—1, Black
burn — Aston Villa 4—1, Blackpool 
— Tottenham 1—2, Bolton 
swich Town 1—3, Everton — Lei
cester 3—2, Leyton — Manchester 
United 1—0, Manchester City — 
West Ham 1—6, Nottingham — Li
verpool 3—1, Sheffield United — 
Wolverhampton 1—2, West Brom
wich Albion — Fulham 6—1.

Ips-

— Torpedo
— Dinamo
— Torpedo 
două serii,

„Cupa cupelor", for- 
Botev Plovdiv, conti- 
comportare bună în 
fotbal al R. P. Bul- 
acuin o săptămînă în-

ÎN R.D.G., NUMEROASE ECHIPE 
ÎNVINSE PE TEREN PROPRIU -A

în etapa a V-a a campionatului 
R.D. Germane, majoritatea echipelor 
au suferit Înfringeri pe teren propriu. 
Iată rezultatele: Wismut Karl Marx 
Stadt 
komotive Leipzig — Empor Rostock 
0—3, Motor Zwickau —- Motor Karl 
Marx Stadt 0—1, Dynamo Dresda — 
Aufbau Magdeburg 3—5, Turbine Er
furt — Chemie Halle 3—0, Motor 
Jena — Aktivist Briscke Senftenberg 
4—1 (Vorwârts Berlin nu a jucat de
oarece a participat la turneul echi
pelor militare din R. S. Cehoslovacă). 
In clasament conduc : Motor Jena și 
Empor Rostock cu cite 9 p., urmate 
de Dynamo Berlin cu 8 p.

„.Șl CEL AUSTRIAC

Campionatul austriac a continuat 
duminică cu etapa a IH-a, în care 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Linz 'A.S.K. — Austria Salz
burg 2—1, Wacker — Admira 2—1, 
Rapid — W.A.C. 2—1, Wienner Sport 

Dynamo Berlin 0—1. Lo- «lub — F. C. Austria 1—0, Schwec- 
hat — Vienna 2—0, Austria Klagen
furt — S.V.S. Linz 1—0, Simme
ring — Graz A.K. 4—2. In clasa
ment, Wienner Sport Klub și Schwe- 
chat au acumulat cite 5 p., iar F. 
Austria și Admira — cite 4 p.

BUDAPESTA 10 (prin telefon). — 
Simbătă după-amiază atleții maghiari 
au participat la un ultim concurs de 
verificare Înaintea campionatelor eu
ropene de la Belgrad. Cu acest pri
lej, după cum am anunțat in ziarul 
de ieri, atletul Zsivotski a obținut la 
aruncarea ciocanului performanța de 
69,58 m, care constituie un nou re
cord european. Iată seria aruncărilor: 
68,06, 69,58, 67,55, —, 68,76 și 69,35, 
Alte rezultate obținute in acest con
curs: greutate bărbați: Nagy 18,29 m 
(Varju nu a participat la acest con
curs); suliță Kulcsar 77,73 m, disc fe
mei: Kontsek 51,10 m; Antal 51,39 m

★
BERLIN 10 (prin telefon). — Dumi

nică, atleții R. D. Germane au parti
cipat la un concurs organizat la Ber
lin. Iată citeva rezultate: lungime fe
mei: Klaus 6,20 m; greutate femei: 
Garisch 16,97 m: disc femei: Miilier 
55,32 m I înălțime bărbați Pfeil 
2,01 m.

PE SCURT

A DOUA ETAPĂ IN BELGIA

CAMPIONATUL ENGLEZ.,

Etapa de sîmbăta trecută a cam-

unele scoruri mari, dintre care două

c.

Iată citeva rezultate Înregistrate 
duminică in cea de a doua etapă a 
campionatului belgian : Beerschot — 
Anderlecht 
Liege i>— 1, 
Lifege 2—J, 
Trond 3—-1,
gen 4—2. Cite 4 puncte au acumulat: 
C. S. Bruges, Daring și 'Antwerp.

1—1, Daring — F. C. 
Antwerp — Standard 

C. S. Bruges — Saint 
La Gantoise — Berin-

• în zilele de 15 și 16 septembrie 
pe lacul din apropierea localității 
Tata (R.P. Ungară) va avea Ioc un 
mare concurs internațional de caiac- 
canoe. Vor participa sportivi din 14 
țări printre care R.P. Romînă, Su
edia, Danemarca, R.S. Cehoslovacă, 
Australia, Franța, Italia, R.P. Un
gară.

• In orașul Debrețin a început
meciul internațional de șah dintre 
echipele selecționate ale R.P. Ungare 
și R.D. Germane. Fiecare echipă «Se 
alcătuită din 6 jucători. După prunul 
tur rezultatul este egal ; 2.5 — 2,5
puncte, o partidă. întreruptă. De re
marcat că Dely (R.P.U.) l-a invme 
pe marele maestru Uhlmann IR.D.G).
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