
'juii aiu

Huwdiwa-Deva

ANUL XVIII — Hr. 4101

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-PÂ! lolanda Balaș din nou campioană 
a Europei la săritura în înălțime
© Maria. Diaconescu: medalie de argint

de___  7 BELGRAD 14 (prin telefon 
l la trimisul nostru special).

Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. RomînăCj^X^t-  ̂aadI^
_____ ____________f se desfășoară la un nivei tehnic

\ care a depășit toate așteptările. 
8 pagini 25 bani ( Era de presupus că pentru ocupa-

* rea unui loc în „primii șase“ se 
va da o luptă sportivă extrem de 
disputată, dar ceea ce se poate 
urmări aici, pe stadionul armatei 
populare, întrece orice închipuire.

★ Slmbătă 15 septembrie 1962

R. P. Romină—R. P. Polonă in finala
ampionatului internațional feroviar de baschet masculin

Este suficient numai să vă rele
văm faptul că, cu o performanță 
de 46,3 sec. la 400 m, nu s-a 
intrat în finală (Kowalski), iar 
La 5.000 m, englezul Strong, cro
nometrat cu 13 :56,4 în seria sa, 
va lipsi de asemenea la întrecerea 
finală pentru titlul de campion !

O îmbucurătoare comportare a 
avut-o săritorul cu prăjina Petre 
Astnfci, care a trecut din prima

Ieri R. P. Romină — U.R.SS. 54- 46 (28 — 16)

/ață 
ine-l 
Ro-

Opt selecționate masculine 
de baschet sint prezente tnl 
acest an la Campionatele in
ternaționale feroviare ale con-ț 
tinentului nostru. Ele și-au în
ceput întrecerea joi după-a-\ 
miază, pe terenurile amenajate, 
la stadionul Ciulești.

Primele întâlniri au pus 
in față echipe de valori 
gale. Reprezentativa R. P.
mine, fără să se întrebuințeze 
prea mult, a întrecut la un 
scor apreciabil formația Elve
ției : 78—24 (40—4). Jucătorii 
romini s-au mișcat destui de 
ușor, menajindu-și forțele pen
tru meciul din semifinale. Cele 
mai multe puncte au fost in-.

Atleți (fin 14 țări la Campionatele internaționale 
Cr. Popescu 10 pentru R. P. 
Romină și Benay 8, Guidetti 
4 pentru Elveția. Au arbitrat 
cu multă competență Andre 
Gobeaux (Franța) și Ion Pe- 
truțiu (R.P.R.). I

Baschetbalițtii din echipa 
feroviari a Belgiei nu au ne-

IOLANDA BALAȘ

de atletism ale R. P. Romine

încurcare la 4,30 m și 4,40 m —J 
ou înmlt deasupra ștachetei — ca-' 
Jificîndu-se, alături de : Niktda* 
Nystrom, Ankio (lini.), Preus se-' 
ger, Lenertz, Malcher (Germ.).' 
11 au vi ori, Palustre (Franța), 
ircfiko (U.R.S.S.), Tomasek (R. ‘ 
S. Ceh.), Gronowski (R.P.P.), 
L&șck (R.P.F.I.) și Hovik (Nor-' 
vegia) pentru concurs. De reținut 
că lui Nikola i-au trebuit două ■ 
încercări pentru a trece la 
4,10 m !

O mare surpriză a campionate-, 
1-or: dubla victorie a francezilor j 
la 100 m bărbați. A învins, spre 
surprinderea
PIQUE MAL (10,4) înaintea lui
J. Deloc our 
sprintenul nr.
urinat în ordine: 3. Ga m per
(Germ.) 10,4; 4—5. Juskowiak 
(R.P.P.) 10,4; Hebauf (Germ.) 
10,4 și 6. I’oik (R.P.P.) 10,5. 
De reținut un amănunt : la înco J 
put, toată lumea l-a felicitat pe ■ 
Delecour, care condusese toată 
cursa, pentru ca după developarea 
fotografiei (primii 5 au realizat ' 
același timp), cîștigător să fie ' 
desemnat Piquemal.

Finala la „sută“ a fetelor a ț 
revenit, după cum era de așteptat, 
englezoaicei DOROTHY HYMAN 
cu 11,3, urmată de: 2. Heine.I

R. VILARA I 
4

tuturor, CLAUDE

(10,4), de altfel'
1 al Franței. Au | 

în ordine: ~
A—5.

Sus, de la stingă spre dreapta : Pavelczak (R. P. Polonă), Lecho-
pier (Franța), Soloviev (U.R.S.S.), Cristian Popescu (R. P.
Română) și Radev (R. P. Bulgaria). Rîndul de jos : Roosemont

(Belgia), Jacques (Elveția) și Benes (R. S. Cehoslovacă) 
Văzuți de Neagu Rădulescu

Spor la învățătură, 
dragi elevi!

Astăzi, într-o atmosferă de adevărată sărbătoare, porțile 
școlilor de 8 ani, medii și profesionale se deschid din nou. 
Pentru sutele de mii de elevi de pe întreg cuprinsul țării, 
astăzi este ziua mult așteptatei revederi cu colegii, cu pro
fesorii, cu școala. Emoții deosebite vor încerca în această 
zi, cei mai mici elevi, cei care pășesc pentru prima oară 
pragul școlii...

După o vacanță plină de bucurii, petrecută, prin grija 
părintească a partidului și guvernului, la munte sau la mare, 
elevii revin astăzi, cu puteri sporite, plini de voioșie, în 
cadrul școlilor lor dragi. îi așteaptă sălile de clasă — proas
păt vopsite, 
înzestrate cu 
gimnastică și 
nouă, 
învățătorii, cei care 
crește oameni, de a împărtăși din cunoștințele lor elevilor, 
de a-i pregăti temeinic pentru viață, pentru a deveni con
structori vrednici ai societății noastre noi.

Bucurii nemărginite sînt rezervate elevilor din clasele 
I—VII, cărora, prin grija permanentă a regimului nostru de
mocrat-popular, li se vor distribui gratuit manualele școlare. 
Astăzi, ia deschiderea cursurilor, o dată cu urarea de „Bine 
ați venit, dragi elevi !'*, școlarii din clasele susaminfite vor 
primi și manualele după care vor învăța în noul an. Nu ne 

ști să răspundă acestui minunat dar, 
mai rodnică, prin note bune, prin

luminoase, spațioase — laboratoarele — 
cel mai modern utilaj — sălile de 

terenurile sportive — reamenajate, în haină 
Pe elevi îi vor întîmpina cu dragoste profesorii și 

s-au dedicat frumoasei misiuni de a

îndoim că elevii vor 
printr-o “activitate cît 
disciplină.

Paralel cu procesul 
fășura, în viitorul an 
Este vorba, în primul 
în care sînt cuprinși toți elevii, dar și de cele de colectiv 
sportiv, locul unde școlarii cu aptitudini încep să intre în 
tainele ramurii sportive preferate. Pentru buna destășurare 
a acestor ore, direcțiunile școlilor de toafe gradele s-au în
grijit să mărească inventarul sportiv (și așa destul de bo
gat), cu multe sortimente, începînd de la mingi de tenis 
de masă și pînă la bocanci pentru schi. Ceva mai mult, 
din rîndul elevilor vor fi selecționați, și în acest an, nu
meroși tineri care vor frecventa secțiile școlilor sportive 
de elevi, ale cluburilor sportive școlare. In aceste instituții 
de învățămînt, elevii — îndrumați de profesori și antrenori 
cu o înaltă calificare, cu o bogată experiență pedagogică 
— își vor desăvîrși pregătirea, vor căpăta noi cunoștințe 
care să le grăbească ascensiunea spre măiestria sportivă. 
Mulți dintre ei, vor lua startul la primele întreceri din ca
drul campionatelor republicane școlare organizate, și în 

baschet, natație, gimnastică,

de învățătură, elevii noștri vor des- 
școlar, o bogată activitate sportivă, 
rînd, de orele de educafie fizică

acest an, la atletism, volei, 
handbal etc.

Am trecut în revistă doar o parte din perspectivele ce îi 
se oferă elevilor în noul an ’ "
nunate. Astăzi, datorită grijii părintești a partidului, tinerele 
vlăstare au toate condițiile să-și poată vedea împlinite cele 
mai înaripate visuri.

Cu ocazia deschiderii noului an școlar, urăm dtn toată 
inima tuturor elevilor, spor la învățătură și succese tot mai 
frumoase pe terenurile și în sălile de sport 1

de .învățămînf. Perspective mi-

SPORTUL POPULAR

I Ediția din acest an a Cam
pionatelor Internaționale de 
jatletisrn ale R. P. Romine a- 

________ _ _ _____ nuntă întreceri deosebit de in- 
zistat dedt cite va minute interesante, care se vor ridicata 
fața experimentatei formații «yan inalt nivel tehnic. Zilnic ne 
R. P. Bulgaria, alcătuit i ini 
marea majoritate din jucători 
de la redutabila formație so- 
fiotă Lokomotiv. Ej au condus J ților și atletelor din 
chiar cu 8—4 (min. 4), dar pb,d)continentului nostru. Pînă 
...... -C prezent s-au primit —la sfințitul reprizei nu ou maf^jn paftea 
înocris decit un punct! Par-S țț p Ungare R.
tida a fost la discreția spor- 1 slovace, R P. Polone, Finian- 

(dei, Suediei, Austriei, Angliei, 
Elveției, Italiei, R. D. Germa-

sosesc știri noi cu privire la
ultimele înscrieri.

1 Organizatorii scontează în
acest an pe participarea atle- 

14 țări ale
~ 1 în

confirmări 
Sovietice, 

S. Ceho-

ne, Belgiei și Norvegiei. La 
startul probelor vor fi pre- 
zenți atleți valoroși, campioni 
olimpici, recordmani mondiali 
și europeni.

• Delegația sovietică va a- 
vea în frunte pe campioanele 
olimpice și recordmanele lumii 
Tamara Press și Elvira Ozo
lina. De asemenea, îi vom mai 
putea urmări pe Viktor Bol- 
șov (2,14 m la săritura în 
înălțime in acest an), dețină
tor al medaliei de 
J.O. de la Roma, 
Cistiakov (14,0 la

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 6-a) (Continuare in pag.

bronz Ia
Valentin

110 mg),

a 3-a)

Tictoric la limita, cu multe emoții, in „Cupa Cupelor"

Steaua a cîștigat prima „manșă“
cu Botev Plovdiv 3-2 (1-1)

86 Crișan a 
cont propriu 

terenului și, supă- 
de ineficacitatea 

săi de la înain- 
cu sete, prin sur
la aproximativ 30 
golul victoriei, cei

Cind în min. 
luat o acțiune pe 
din mijlocul 
rat probabil 
coechipierilor 
tare, a tras 
pridere, de 
m_, marcînd 
aproape 35.000 de spectatori au 
respirat ușurați. Așadar, victorie. 
Grea și chiar nesperată la un 
moment dat, față de jocul sub 
așteptări al reprezentantei noas
tre. Steaua se va prezenta în 
meciul retur cu Botev la Plov
div, de la 19 septembrie, măcar 
cu un avantaj de un punct.

Dar pină la acest gol cîte 
emoții n-a dat echipa Steaua 
numeroșilor spectatori din tri
bunele stadionului „23 August"?

PRESIUNE

Inceputul 
fotbaliștilor 
impresia că

FARA REZULTAT

a aparținut net 
romini, care lăsau 
vor obține victoria

la diierențâ. Timp de 15 minute 
Steaua stăpinește terenul, acțiu
nile se desfășoară aproape nu
mai in jumătatea de teren a 
oaspeților, care de Ia început 
s-au așezat pe teren intr-un dis
pozitiv foarte, concludent: 5 la 
fund, 2 ihaintași-halfi și 3 
atacanți. Deci, apărare aglome
rată, cu intenția vizibilă de a 
scoate un rezultat cit mai strîns, 
dacă se poate chiar un meci ntrl.

Va reuși Steaua 
reze o asemenea 
ton"?

Primul minut a 
puns afirmativ. O acțiune pe 
dreapta și o centrare a lui Con
stantin il găsește pe Voinea în 
careu, talonat de un lundaș. 
Voinea lasă mingea să treacă 
spre Tătaru, dar acesta — nea
tent la fază — ratează o oca
zie unică.

Presiunea continuă la poarta 
lui Karușkov, care este des so
licitat, dar nu pentru a apăra

șuturi (înaintașii echipei Steaua 
trag destul de rar), ci pentru 
a interveni in faze. Dominarea 
bucureștenilor rămîne fără rezul
tat. Apărarea oaspeților acțio
nează cu succes. Atacul echipei 
Steaua nu reușește să străpun
gă sistemul defensiv al oaspe
ților, fie pentru că aglomerează 

o

să contraca- 
apărare „be

dat un ras-

Constantin reia cu capul, printr-un plonjon, dar mingea lovită 
prea încet va fi respinsă de portarul Karușkov. Steaua a ratat 

o nouă ocazie. (Fază din partida Steaua — Botev 3—2)

ților, fie pentru că aglomerea 
jocul în mod nepermis pe

P. GAȚU

(Continuare in pag. a 5-a)

lată aruncarea Elvirei Ozolina 
cu care a stabilit — pe stadio
nul Republicii — un nou- re
cord mondial (59,55 m). O veți 
revedea pe excepționala atletă 
sovietică cu ocazia ediției a 
XIV-a a Campionatelor inter

naționale.

TREI NOI RECORDURI DE JUNIORI
LA FINALELE SENIORILOR

Joi dimineața au început, la 
ștrandul Tineretului, finalele 
campionatelor republicane de 
seniori, la înot și sărituri.

A fost o zi călduroasă, par
că din luna lui Cuptor, priel
nică unor rezultate de valoare. 
Dar cu toate acestea perfor
manțele au întîrziat să apară. 
Și astfel, din cele opt 
(eliminatorii sau finale) 
fășurate dimineața și 
amiaza, intr-una singură 
înregistrat un rezultat mai a- 
parte. Este vorba de recordul 
republican (juniori categoria 
a Il-a) realizat de Alexandru 
Bota, de la Clubul sportiv șco
lar Buc. Parcurgînd distanța 
de 100 m spate (serii) în tim
pul de 1:09,5, el a reușit să 
corecteze cu 6 zecimi de se
cundă vechiul record care a- 
parținea reși,țeanului Mihai Po- 
toceanu. Cel mai bun timp în 
serii a fost obținut de Ladis- 
lau Daroczi (Știința Cluj), care 
a acoperit distanța în 1:08,5. 
Deși înscris în concurs, record-

start, 
probe 
două

probe 
des- 

dupâ- 
s-a

finale. La 1.500 m, tit- 
campion a revenit lui 
Mocanu (Steaua), care 
cronometrat în timpul 

a- 
din 
a-

minschi a absentat de la
La înot, din cele opt 

programate joi, numai 
(1.500 m liber masculin 
400 m mixt individual feminin) 
au fost 
Iul de 
Cornel 
a fost
de 19:30,5. Pină la 675 m, 
dică aproape jumătate 
cursă, C. Mocanu a „mers" 
lături de principalul său ad
versar, Ștefan Ionescu (Știința 
Cluj). De aici, însă, el a ri
dicat „tempoul" reușind să se 
desprindă cu cîțiva metri buni 
de Șt. Ionescu. Avantajul luat 
va fi păstrat pină la finele 
cursei cînd cronometrele au 
arătat pentru C. Mocanu 19:30.5, 
iar pentru Șt. Ionescu 19:40,0. 
Sub 20 de minute a mai reu
șit să termine doar Gisl Lig- 
ner, de la Olimpia Reșița. Tin»-* 
pul său 19:49,5.

GH. NICOLAESCU



Această activitate trebuie să fie mai strins 
legată de viața culturală a satului, în așa fel 
încît în zilele de sărbătoare la locurile unde 
se desfășoară tradiționalele hore țărănești, în 
curtea căminului cultural sau la baza sportivă a 
comunei să se organizeze întreceri sportive cu 
caracter atractiv și recreativ, în cadrul cărora 
să se atribuie titlul de „cel mai puternic", „cel 
mai iute”, „cel mai rezistent" tînăr dm sat. în
trecerile pentru „Cupa agriculturii" și „dumini
cile cultural-sportive" vor trebui să se desfă
șoare în toate asociațiile sportive sătești...". 
(DIN HOTĂRlREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ 
A UCFS).

In prag de toamnă, ce se anunță bogată în roadele 
pămîntului muncit cu hărnicie și spor de către 
colectiviști. întoarcem privirile spre zilele fierbinți 

ale verii. De-a lungul ogoarelor înfrățite, în zilele verii, 
fruntașii recoltelor bogate au obținut izbînzi de seamă, 
impovărind hambarele colectivei și pe ale gospodăriilor 
lor proprii. Ne-am bucurat împreună, petrecînd, în dru

mul spre silozuri sau gospodării, autocamioanele încăr
cate și am stat ceasuri îndelungate pe marginea tere
nurilor de sport unde, după terminarea muncilor agricole, I 
tinerii reprezentanți ai sportului sătesc au cucerit și 
aci victorii frumoase.

Am fost martorii unor frumoase întreceri sportive | 
unde cu fiecare concurs s-au înregistrat rezultate tot j 
mai bune, unde de fiecare dată numărul participanților 
era tot mai mare. în vara aceasta, sportivii satelor au 
participat la marile concursuri din cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului obținînd succese remarcabile. Aso
ciațiile sportive sătești au făcut pași mari pe drumul 
consolidării lor organizatorice și materiale, numărul de 
membri UCFS și numărul secțiilor pe ramură de sport 
au crescut necontenit.

în rîndurile de mai jos redăm cîteva aspecte din viața 
asociațiilor sportive. Rezultatele deosebite înregistrate 
vara aceasta in activitatea sportivă sătească, trebuie i 
să constituie o bază de plecare pentru munca de viitor, j 
Am fi bucuroși ca la sfirșitul toamnei să consemnăm ; 
în coloanele ziarului nostru succese mai mari, mai fru- ! 
moașe.

SE DEZVOLTĂ ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN SATELE RAIONULUI URZICENI
în ultima perioadă, activitatea spor

tivă pe care o desfășoară asociațiile 
sportive din satele raionului Urziceni 
s-a intensificat. Organizindu-și mai 
bine munca, consiliul raional UCFS 
a reușit să dezvolte activitatea com- 
petițională fapt care a dus in mod 
direct la creșterea numărului de secții 
pe ramură de sport, în majoritatea 
asociațiilor sportive sătești. Un exem
plu concludent în această direcție îl 
constituie campionatul raional de 
fotbal, disputat anul acesta, și la 
startul căruia s-au prezentat 37 de 
echipe, care au fost împărțite in 
patru serii. Meciurile au stârnit un 
interes deosebit in rîndurile maselor 
de țărani colectiviști, multe dintre în- 
tilniri ridicindu-se la un nivel tehnic 
bun.

Un fapt demn de semnalat este 
acela că în raionul nostru s-a intro
dus un sport nou : rugbiul. Echipa 
tinerilor din comuna Ion Roată

„Olimpiada Pietrarilor
Organizutu prima oară attul trecut, 

„Olimpiada Pietrarilor" începe să de
vină o întrecere sportivă de mase tra
dițională pentru tinerelul din comuna 
Pietrari, raionul Horezu, fji cu prilejul 
ediției de anul acesta, desfășurată la 
sfirșitul lunii iulie, competiția a stimil 
un interes deosebit nu luimai în no
durile tinerilor din această comună cl 
și printre țăranii muncitori din comu
nele Stoenești. Bărbătești, Dobr'icetu, 
Bode ști și Costești.

In acele zile însorite de vară unui 
vizitator ocazional comuna Pietrari t 
s-ar fi înfățișai in frumoasă haină de 
zârbătoare. Pe ambele pâr fi ale șoselei 
erau arborate pe stilpii de telegraf, sfe 
gulete roșii, iar afișele vestind această 
competiție împinziserâ tot salul, îm
preună cu numeroase lozitui, fotomon
taje și grafice in care se arăta dezvol
tarea mișcării sportive din comuna Pie
trari în ultimii ani. 0 frumoasă impresie 
Iți lăsau și terenurile de sport. Bine 
tamcfiaiaie și. mai ales, bine îngrijite 
ele constituiau o invitație pentru tinerii 
veni ti din comunele învecinate. Și cel 
145 de sportivi care s-au prezentat la 
startul diferitelor competiții, nu s-uu 
lăsat mult rugați...

Miile de țărani muncitori, multi dintre 
ei venifi din alte comune să-și încura
jeze sportivii, au asistat la întreceri de 
fotbal, volei, popice fi atletism. Aplau
zele și Lncurajările vesteau dlrzenia cu 
care sportivii iși disputau întîietalea. 
Desigur că acum rezultatele tehnice in
teresează mai puțin. Ceea ce trebuie să 
semnalăm este că, devenind tradițională, 
această competiției sportivă contribuie 
nu numai la popularizarea diferitelor dis
cipline sportive în rîndurile țăranilor 
muncitori ci și la creșterea măiestriei 
lor sportive. Grăitoare în acest sens 
sinf rezultatele, bune. obținute în unele 
probe atletice precum și valoarea ridi- I 
cată de care au dat dovadă unele for- ' 
mat ii. Spre exemplu, la această a doua 
ediție a „Olimpiadei Pietrarilor*. cursa ' 
de 100 m plai seniori s-a terminat cu 
victoria lui Constantin Angliei din co
muna Dobriceni care a parcurs distanța 
în 11,9 sec. — ceea ce constituie o exce
lentă performanță. 0 frumoasă impresie

SPORTUL POPULAR

participă la campionatul de calificare. 
Sportul cu balonul oval cîștigă din 
ce in ce mai mulți adepți în această 
comună și astăzi prezența pe terenul 
de sport a buturilor de rugbi în locul 
obișnuitelor pot ți de fotbal constitute 
un element nou. Tot ca un sport nou 
în raionul nostru poate fi considerat 
și ciclismul. Desigur, mulți tineri de 
la sate, posesori de biciclete, văzuse
ră pasionante întreceri cicliste, de
oarece nu de puține ori pe șoseaua 
națională ei au avut prilejul să ur
mărească caravane ale cicliștilor frun
tași, care-și disputau întîietatea în 
diferite competiții interne sau inter
naționale. Și iată că anul acesta s-a 
organizat un circuit ciclist al raio
nului la startul căruia s-au prezen
tat numeroși tineri dornici să prac
tice acest sport. Succesul de care s-a 
bucurat această competiție a deter
minat consiliul raional UCFS să 
organizeze și un campionat local de

la a doua ediție
a lăsat, de asemenea, echipa de fotbal 
Victoria Pietrari care a ocupat primul 
loc la capătul unui meci viu disputat 
cu formația Recolta Stoenești, pe care 
a învins-o greu cu scorul de 3—2. 
Turneul echipelor masculine de volei a 
stlrnit interesul spectatorilor în special 
prin valoarea jocului prestat de majori
tatea din cele 6 echipe participante. In 
cele din urmă toți cei prezenți au a- 
1‘laudat cu căldură victoria echipei Edu
catorul Bistrița (comuna Costești).

Iată dar, cum această competiție or
ganizată anul acesta pentru a doua oară 
s-a bucurat de un succes frumos, depă
șind ca amploare și rezultate prima 
ediție. In momentul de față „Olimpiada 
Pietrarilor" este o competiție așteptată 
cu interes. Seara după ce concursurile 
sportive se incheiaseră, nu o dată am 
auzit sputundu-se-: „Ne luăm noi re
vanșa la anul “

VALERIAN FLOREA 
corespondent

viteză, semifond și fond care s-a 
desfășurat r>u de mult pe șoseaua 
București —Urziceni.

Două competiții raionale s-au în
cheiat nu demult cu victoria unor 
formații sătești. Este vorba de cam
pionatul feminin și de cel masculin 
de volei în care, după o frumoasă 
întrecere sportivă, victoria a revenit, 
in campionatul masculin, echipei 
Știința Armășeștî, iar în cel feminin 
formației Avintul Grindu. in această 
ordine de idei trebuie spus că voleiul 
se bucură de mult succes in rîndurile 
țăranilor colectiviști și că numărul 
secțiilor de volei crește neîncetat. A- 
celași fenomen se petrece și cu atle
tismul. In momentul de față, în ca
drul raionului există 16 secții de 
atletism, dar consiliul raional UCFS 
și-a luat angajamentul ca pînă la 
sfîrșitul anului în raionul nostru să-și 
desfășoare activitatea 28 de secții de 
atletism.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a semnala faptul că o serie de 
sporturi, puțin cunoscute înainte, se 
practică acuma cu deosebit succes. 
Este cazul handbalului în 7 (comuna 
Fierbinți), trântei, gimnasticii, basche
tului și handbalului în 11. De ase
menea, in cursul acestui sezon o 
serie de boxeri din raionul Urziceni 
au participat cu succes la diferite 
competiții pe plan regional, unii din
tre ei calificindu-se și in întrecerile 
zonale.

Rezultatele bune obținute pînă in 
prezent constituie pentru consiliul 
raional UCFS Urziceni un îndemn 
spre intensificarea activității, spre o 
mai bună organizare a muncii, in așa 
fel incit pînă la sfirșitul anului roa
dele să fie tot mai bogate.

VALERI U NAE — coresp.

Gimnastica de înviorare
(Imitarea jocului de fotbal)

Ex. 1. — Mers vioi pe loc, apoi aler
gare ușoară pe vîrfuri.

Ex. 2. -— Stînd : legănarea brațelor 
înapoi cri ducerea pieptului înainte (1-2) 
revenire (3-4). Se execută de 4-6 ori.

Ex. 3. — Stînd : ridicarea piciorului 
strmg în față. apoi coborîrea lui la loc. 
Aceeași cu piciorul drept.

Ex. 4. —- Stînd cu picioarele depăr
tate și ou brațele întinse în sus : aple
carea ușoară a trunchiului pe spate (1) 
apoi zvîcnirca brațelor înainte cu aple
carea trunchiului în față (2), imitînd a-

IntUnirile de handbal din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului din 
regiunea București au prilejuit dispute dirze. Tinerii din echipa ce 
reprezenta asociația sportivă din Drăgănești și-au apărat cu hotărire 

șansele.

Intreceri
COMUNA ȘTEFANEȘTI (raionul 

Botoșani). Peste 300 de sportivi și 
sportive au participat la o frumoasă 
competiție de mase, care a avut loc 
in cursul acestei veri în comuna Ște- 
fănești. Asociația sportivă din comu 
nă a primit un serios sprijin din par 
tea consiliului raional UCFS, atît 
în organizarea întrecerilor cit și în 
acțiunea de pregătire a competiției 
In acest sens este de semnalat fap
tul că. cu trei săptămîni înainte de 
organizarea competiției, s-a de
pus muncă patriotică pentru ame
najarea unei baze sportive simple, 
compusă dintr-un teren de fotbal, cu 
pistă de alergări și sectoare de arun
cări precum și dintr-un teren de 
handbal redus pe care se poate juca 
baschet și volei. Dintre sportivii care 
au participat la această competiție 
vom evidenția pe tinărut Ștefan Con
stantin, care realizând 1,65 m la să
ritura in înălțime, a stabilit un nou 
record raional sătesc.

PETRU TRUFIN — coresp.

COMUNA S1MAND (raionul Criș) 
O zi și jumătate au durat întrecerile 
organizate de asociația sportivă Șoi
mul din comuna Simand, în colabo
rare cu consiliul raional UCFS. A 
fost o adevărată sărbătoare sportivă 
la care și-au dat întîlnire tineri din 
comunele Simand, Olari, Șiclău, So- 
codor, Pădureni, Chișineu-Criș și 
Sîntana. Cu acest prilej s-au desfă
șurat întreceri și intr-o serie de dis- 

runcarea de la tușă. Se execută de 6-8 
ori.

Ex. 5. — Stînd cu picioarele depărtate 
și ou mîinile pe șold : îndoirea laterală 
a trunchiului la stînga (1), revenire 
(2), îndoirea la dreapta (3), revenire 
(4). Se execută de 6 or^în fiecare parte.

Ex. 6. — (culcat pe covor cu fața în 
jos, cu mîinile sprijinite lingă piept : 
ridicarea și răsucirea ușoară a trunchiu
lui spre stînga privind înapoi (1-2), re
venire (3-4). Aceeași spre dreapta. Se 
execută de 3-4 ori în fiecare parte.

sportive...
cipline sportive mai puțin cunoscute 
de către tinerii colectiviști. Ei și-au 
disputat astfel întîietatea pentru pri
ma oară la handbal in 7, gimnastică 
și tir. Miile de spectatori au aplau
dat cu căldură evoluțiile sportivilor 
in aceste întreceri, ceea ce ne face 
să credem că handbalul in 7, tirul 
și gimnastica șiret sporturi care se 
vor dezvolta și mai mult în aceste 
comune.

ILIE GHIȘA — coresp. regional

COMUNA ZAMOSTEA (raionul 
Rădăuți). Două asociații sportive să
tești. Răsăritul Zamostea și AvîntijL 
Grămești, au organizat o îmrecer? 
sportivă la diferite discipline, care a 
stimit un viu interes în rîndurile ță
ranilor colectiviști. întrecerile- fot
bal, volei și atletism în cadrul cărora 
și-au disputat întîietatea reprezentan
ții acestor două asociații sportive au 
constituit un bun prilej de populari
zare a sportului printre spectatori, 
întrecerea va fi continuată în viitor, 
în așa fel încît, periodic, sportivii din 
aceste comune vor avea ocazia să-și 
dovedească măiestria, să lege noi și 
trainice prietenii. ,

V. MAZÂREANU — coresp.

Creste numărul 
instructorilor sportivi

Prin grija consiliului regional UCFS 
Dobrogea, în cursul acestei veri au fost 
organizate pe plan local o serie de 
cursuri de instruire a activiștilor spor
tivi din cadrul asociațiilor sportive sl^ 
tești. O serie de tineri și tinere din sa
tele raionului Tulcea au participat —- 
timp de 15 zile — la un astfel de curs 
organizat î-n orașul Medgidia. Aci, ei au 
audiat lecții în care li se preda tehnica 
diferitelor sporturi, metodele de orga
nizare și desfășurare a întrecerilor spor
tive de mase, asistînd — paralel cu 
aceasta — și la demonstrații practice. 
Nu trebuie uitat faptul că cu arest pri
lej s-a făcut și un prețios schimb de 
experiență, majoritatea participanților la 
acest cu/rs împărtășind din metodele lor 
de muncă, din felul în care și-au orga
nizat activitatea în cadrul asociațiilor 
sportive sătești.

Printre tinerii și tinerele din raionul 
Tuicea care au urmat acest curs putem 
cita pe tractoristul Nicolae Ararea diq 
comuna Cataloi (asociația sportivă Vie- 
toria), colectivistul Nichita Donciu din 
Isacceia (asociația sportivă Progresul), 
funcționara Nina Plătică din comuna 
Somova (asociația sportivă Belșugui)*l 
și alții care astăzi, deveni ți instructori 
sportivi, muncesc cu spor pentru dezvol
tarea ,și întărirea activității din cadrul 
asociațiilor lor sportive.

STAN PĂUN
cores o.



CITEVA ÎNVĂȚĂMINTE Dt LA CAMPIONATELE MONDIALE
PREGĂTIREA SPECIFICĂ - 

LA LOC DE FRUNTE
șa cum arătam în articolul pre
cedent, campionatele mondiale 
de ciclism din acest an au pri- 

ejuăt unele învățăminte care, adău- 
»ate la pronria experiență a antre
norilor și cicliștilor noștri ar putea da 
in plus de eficacitate strădaniilor lor 
>entru ridicarea continuă a perfor- 
nanțelor.

Din observațiile făcute asupra e- 
rhipelor fruntașe în ciclismul mon- 
iial, ca și din discuțiile avute cu 
inii specialiști, s-a desprins consta
tarea că, pentru asigurarea unui stic
ks de seamă într-una din cele mai 
mportante probe mondiale și olim
pice — cursa contra-cronometru — 
iste necesară selecționarea și pre
gătirea minuțioasă a unei echipe 
■.pecializate în acest gen de concurs. 
Im văzut că antrenorii se orientea- 
:ă îndeosebi către alergători cu un 
jzic robust, capabili să facă față cu 
succes cerințelor unei întreceri de 
■ezistență în regim de viteză. Printre 
iltele, asemenea alergători cu talie 
naltă (de felul lui Ion Cosma) oferă 
jartenerilor lor acel „paravan" atit 
ie necesar refacerii forțelor consu
nate la „trenă". Nu trebuie înțeles 
rumva că, la trenă fiind, ei stau pe 
jicicletă asemenea motociclistului de 
liir-rer^1-' cu antrenament mecanic, 
nicidecum. Poziția in șa, bine studia- 
:ă și însușită, dă corpului o formă, 
jutem spune, aerodinamică, deoare
ce aci se luptă cu secundele și zeci- 
nile de secundă. Dar, oricum, imagi- 
iați-vă ce adăpost poate oferi echi- 
>ei un alergător cu talie mică, pe o 
jicicletă pe măsura lui!

Cicliștilor pentru cursa contra-cro- 
lometru li se cer, de asemenea, dir- 
senie, vioiciune și Un dezvoltat spi
rit de echipă. El trebuie să se cu- 
roască foarte bine între ei, fiecare 
să simtă „pulsul" celuilalt, să se 
completeze reciproc.

Ce presupune acest lucru ? O pre
gătire specială, desfășurată în per
spectivă, după un plan judicios și 
ivind un lot valoros. Pregătirea pen
tru acest fel de probă nu exclude 
□articiparea la antrenamente și curse 
Pe etape, care dau cicliștilor rezisten
ța atit de necesară. Dar ar fi o gre
șeală să se creadă că se poate obține 
ixn rezultat de seamă în proba de con
tra-cronometru fără o îndelungată 
pregătire specifică și fără un program 
eompetițional adecvat.; Ne amintim 
yu părere de rău că, înaintea „Cursei 
Păcii", antrenorul care răspundea de 
lot a respins propunerea majorității 
antrenorilor, de a include in pregă
tire curse contra-cronometru. Rezul- 
tatdîtf^au văzut. Este locul să spu
nem că cele trei concursuri (de la 
București și Kaunas), la care am 
participat înaintea campionatelor 
mondiale, au avut un roi important 
in rezultatul obținut de echipa noas
tră.

Așadar, pregătirea specifică trebuie 
să stea la loc de frunte. Alergătorii 
din lot și, apoi, cei din echipă tre
buie să fie bine sudați, să facă schim
buri de trenă perfecte, să acționeze 
la aceeași valoare, ridicată, să fie 
asemenea unui motor cu patru pis
toane. Dozarea corectă a eforturilor 
pe întreaga lungime a probei este 
necesar să se facă aproape în mod 
reflex. Am putea spune că idealul 
în această probă (și poate fi realizat, 
după părerea noastră) este ca fieca
re ciclist să ajungă să „simtă", fără 
marcajul kilometric, cît s-a parcurs, 
să știe după ritm că se aleargă cu 
1,16 sau 1,18 și să poată acționa 
ca atare...

Alegerea traseelor pentru pregă
tire și concurs constituie o altă pro
blemă de care trebuie să se țină 
seama. Dacă, în general, circuitele 
pe care se aleargă la „mondiale" au 
un profil plat, se observă că. adesea 
ele prezintă sinuozități, care nu sînt 
de loc de neglijat. In concursul de 
la București, la care au Participat și 
doi dintre cei care ați ajtjătuit echi
pa Italiei (Tagliani și Zandegu) tra
seul era întins, avînd doar trei vi
raje. Traseul de la Brescia avea insă 
infinit mai multe viraj^,, unele în 
loc, pe drumuri înguste. După cum 
arătau cicliștii noștri, aceste viraje 
puneau echipei destule 'probleme și 
credem că nu greșim afirmind că 
echipa Italiei, ca și altele, t.care au 
exersat îndelung pe acest traseu, și 
pe altele asemenea, au cîștigat mi
nute prețioase din aceasta. Este de 
la sine înțeles că o medie orară ri
dicată realizată pe un traseu cu vi
raje este mai valoroasă, decît una 
pe drum întins. Antrenorii noștri au 
datoria să nu uite acest TiiCru și să 
renunțe la pregătiri și concursuri 
pe șosele absolut drepte. Așadar, se 
impune alegerea unor circuite cu 
sinuozități, care să ducă la creș
terea continuă a îndemânării cicliș
tilor.

In întregul proces de pregătire 
pentru viitoarele „mondiale" și mai 
ales pentru J.O. din 1964, se recoman
dă ca antrenorii și cicliștii noștri să 
vizeze o medie orară de peste 45 km 
pentru a putea spera la un loc frun
taș. In acest an, cu cea mai bună 
medie făcută cîndva de echipa noas
tră, n-am putut ocupa decît locul VII. 
In anul 1963 sînt de prevăzut medii 
orare în jur de 46 km și chiar mai 
mult, pentru clștigarea primelor două- 
trei locuri. Sîntem convinși că, mun
cind cu seriozitate, după un plan 
riguros științific, antrenorii și ci
cliștii noștri vor putea atinge acest 
deziderat.

ATENȚIE LA TACTICĂ !
Cîteva cuvinte. despre cea de a 

doua probă de șosea — cursa indi
viduală cu start în bloc. Pentru a- 
sigurarea succesului într-o aseme
nea probă este bine să prezentăm, 
după posibilități, cicliști cane s-au 
afirmat ca foarte buni fondiști șl 

Echipa de ciclism a țării noastre înaintea startului fn proba de fond din 
cadrul campionatelor mondiale.

foarte buni sprinteri și care să fie 
adevărați maeștri in orientarea tacti
că. Fiind vorba, așa cum mai spu
neam, de o cursă foarte grea, aler
gătorii trebuie să fie temeinic pre
gătiți și în plenitudinea forțelor.

Campionatele mondiale din acest 
an par să arate că în această pro
bă este greu de presupus o tactică 
de echipă. Numărul mare de parti
cipant!, viteza ridicată de-a lungul 
unui adevărat maraton, ca și con
dițiile specifice impuse de traseele 
preferate de organizatori (rămîne de 
Văzut cum va fi cel din anul 1963) 
fac chiar cu neputință tactica de 
echipă. După cum s-a observat din 
clasamentul general al C.M., cursa 
a triat riguros valori individuale.

finalele campionatelor de ciclism pe pistă

JUNIORII DIN NOU LA ÎNĂLȚIME!
• Echipa Dinamo I campioana la urmărire seniori • Juniorul V. Burlacu (Steaua) 

a cucerit al treilea titlu
Un musafir nedorit, ploaia, care 

s-a pornit cu cîteva minute înainte 
de primul start, a făcut ca programul 
zilei a treia din cadrul finalelor cam
pionatelor republicane de ciclism pe 
pistă să înceapă cu o oră mai tirziu. 
Astfel, ieri, la ora 17 pe velodromul 
din parcul sportiv Dinamo puteau fi 
văzuți o serie de motocicliști care 
ajutau la... uscarea pistei. Apoi au 
început întrecerile.

Primii și-au disputat întiietatea ju
niorii viteziști. Ca și în reuniunea 
precedentă tinerii pistarzi au fost din 
nou la înălțime, oferindu-ne încă din 
serii întreceri spectaculoase Și viu 
disputate. Pentru a ilustra buna lor 
pregătire este suficient să menționăm 
că toți concurenții au fost cronome
trați în serii sub; 14 sec., un timp mai 
mult decît mulțumitor; De asemenea, 
cei 18 juniori merită laude pentru 
dîrzenia cu care și-au apărat șan
sele, fiecare ’ atăcînd încă de la circa 
300 metri înainte de sosire (după 
cum se știe la viteză sportivii sînt 
cronometrați pe ultimii 200 metri)'. 
Gheorghe Radu, D. Panaitescu, V. 
Burlacu și Cristea Stan, au reușit să 
meargă din victorie în victorie, cali- 
fîcîndu-se în. .semifinalele probei. D. 
Panaitescu și V. Burlacu și-au în
trecut adversarii în semifinale iar fi
nala (ce păcat că s-a desfășurat pe 
întuneric, la lumina reflectoarelor) a 
dat cîștîg de cauză talentatului Va- 
sile Burlacu care astfel cucerește cel 
de al treilea titlu de campion al 

Bongioni a cîștigat locul I nu atit 
cu sprijinul coechipierilor, care s-au 
înșirat de-a lungul plutonului, ci în 
luptă directă cu cei mai puternici 
adversari. După cum știm, tactica de 
echipă presupune intervenția antre
norului, cane analizează poziția aler
gătorilor săi într-o situație dată, 
avînd in vedere desfășurarea cursei 
în ansamblu. La „mondiale" și la O- 
limpiadă intervenția antrenorului e ca 
și inoperantă. Se fac peste 10 ture 
pe un circuit, situația se schimbă 
aproape la fiecare kilometru, iar an
trenorul — la unul din punctele de 
alimentare — abia prididește să îm
partă în fugă bidoane cu apă. Iată 
de ce credem necesar un efort spo
rit din partea antrenorilor (și nu nu
mai pentru această probă) în ceea 
ce privește dezvoltarea gindirii tac
tice la cicliști. Credem, de asemenea, 
că greșim cind organizăm prea pu
ține curse pe circuit (de regulă, în 
București, la campionatele de semi-

Foto: M C.

fond), pe distanțe care rar depășesc 
60—80 de km, în loc să căutăm tra
se© variate, măsurind in jur de 
10—12 km., care să fie parcurse în 
condiții apropiate de cele de la cam
pionatele mondiale și olimpiade. Co
misiile locale de ciclism ar trebui să 
urmeze exemplul tovarășilor de la j 
Brăila, care organizează în fiecare : 
an multe asemenea întreceri utile și 
atractive.

Muncind mai mult și mai bine, 
unind eforturile tuturor specialiști
lor, antrenorilor și alergătorilor 
noștri, avem toate condițiile pentru 
a dezvolta și mai mult ciclismul 
nostru, care se afirmă în ierarhia | 
ciclismului mondial.

MIRCEA COSTEA

țării pe anul 1962. Cel mai bun timp 
al zilei:, 12,7 sec. — V. Burlacu in 
finală.

CLASAMENTUL FINAL. 1-Vasile 
Burlacu (Steaua), 2. Dragoș Panai
tescu (Clubul sportiv școlar), 3. 
Gheorghe Radu (Olimpia Buc.), 4. 
Cristea Stan (Steaua).

In programul reuniunii de ieri după- 
amiază a figurat și proba de urmă
rire (4.000 m) rezervată cicliștilor se
niori. La start au fost prezente șase 
echipe, dintre care trei aparținind 
clubului sportiv Dinamo. Pină in se
mifinale s-au înregistrat rezultatele 
scontate. Aici insă s-a produs o mare 
surpriză. Formația Dinamo II, com
pusă din Aurel Șelaru, Virgil Iopda- 
che, Gh. Bădără și C. Tudose a eli
minat din cursa pentru titlu prima 
echipă a clubului Steaua, alcătuită 
din I. Stoica, I. Vasile, Gh. Neagpe

Miine, prima etapă a returului in categoria A
Mîine este programată etapa I a re

turului campionatului republican. La 
București, Ia ștrandul Tineretului,' se 
desfășoară jocurile caua-Industria Lt- 
nii Timișoara (ora 11) și Rapid-C. S. 
Mureșul (ora 12). La Cluj, Știin/a în- 
tîlnește echipa Progresul București; iar 
la Oradea, forma|ia locală Crișana pri-

Pentru 14 locuri în 'finala ediției 
1962 a campionatului republican de 
șah se întrec, in aceste zile, 60 de 
șahiști repartizați în patru’ grupe 
semifinale. Două sint găzduite de 
Capitala țării, iar celelalte au ca loc 
de desfășurare Oradea și Tg. Mureș, 

j Celelalte locuri in turneul final ai 
întrecerii urmează să fie completate 
de membrii echipei reprezentative 
care au făcut deplasarea la Varna în 
vederea participării la Olimpiada de 
Șah.

La București se joacă în sălile 
I Progresul (str. Lipscani 16) și Banca 

de Investiții (str. Doamnei 4). O se
rie de maeștri cu vechi state de 
serviciu în campionatele țării pri
mesc replica dirză a candidaților de 
maeștri și jucătorilor de categoria 
intii. In grupa de ia Progresul, după 
disputarea primelor 6 runde, în frun
tea clasamentului se află un lider 
puțin scontat, M. Nacu (Electronica). 
El a totalizat 5‘2 puncte, dar — e 
drept — în fața unor adversari mai 
puțin puternici, dintre care este de 
menționat doar Reicher. singurul în 
fața căruia Nacu a cedat pină acum 
o jumătate de punct. Neînvins este și 
C. Bozdoghină, care are însă două 
remize: cu Reicher și Mateescu. In 
runda a 6-a, Bozdoghină l-a învins 
(cu negrul) pe Seimeanu. Pentru 
primele 4 locuri in clasament — care

Trei noi recorduri de Juniori 
la finalele... seniorilor

(Urmare din pag. 1)

In finala probei 400 m mixt indi
vidual feminin, după primul proce
deu (fluture) conducea, așa cum era 
și de așteptat, Nicoleta Gordin (Ra
pid Buc.). Ea și-a mai păstrat puțin 
din avantajul cîștigat și după cel 
de al doilea procedeu (spate), dar 
după aceea la „bras" și „liber", Cris
tina Balaban. recordmana probei, a 
recuperat treptat cîștigind pină la 
urmă cu ușurință.

Din plină... vară, a doua zi a în
trecerilor s-a desfășurat intr-un ca
dru tomnatic, concurenții avînd de 
înfruntat și ploaia și timpul răcoros. 
Pentru cei mai mulți dintre parti- 
cipanți vremea s-a schimbat... la 
timp, ea fiind adusă ca unul din 
„argumente" la lipsa lor de pregă
tire pentru această competiție im
portantă.

Rezultate tehnice : Ziua I. MASCU
LIN : 1.500 m liber (finală contracro- 
nometru) : MOCANU (Steaua) 19:30,5 
St lonescu (Știința Chij) 19:40,0, 
Ligner (Olimpia Reșița) 19:49,5, Nagy 
(Dinamo Buc.) 20:37,8, Budai (Steaua) 

și C. Baciu. In cealaltă semifinală 
a învins, fără dificultate, echipa Di
namo I in dauna colegilor lor din cea 
de a treia formație a clubuhii Di
namo. Astfel, finala acestei probe 
și-au disputat-o, în „familie* alergă
torii dinamoviști. După cum era și 
de așteptat (îi recomandau și timpul 
obținut în serii: 4:57,04) titlul de 
campioni ai țării a revenit sportivilor 
din prima echipă a clubului Dinamo 
formată din Gabriel Moiceanu, Mi
hai Voinescu, Eugen Bărbulescu și 
Gheorghe Calcișcă. CLASAMENT : 1. 
Dinamo I 5:05,00; 2. Dinamo II 5:09,00;
3. Steaua I; 4. Dinamo III.

Miine dimineață, începînd de la 
ora 10, au loc pe velodromul Dinamo 
ultimele probe (urmărire echipe ju
niori și semifond seniori) ale cam
pionatelor republicane pe anul 1962.

TR. IOANIȚESCU

mește replica echipei Știința București 
Meciul IC. Arad-Dinamo București a 
fost amînat pentru joi 20 septembrie.

In campionatul de calificare se dis
pută mîine jocurile: CI. sp. șc. Buc.- 
Voința Oradea (ștrandul Tineretului, ora 
13), C.S.M. Cluj-Voința Tg. Mureș și 
Voința Oradea-A.S.M. Lugoj.

țării sînt în plină întrecere
asigură calificarea — concurează cu 
șanse apropiate mai mulți partici
pant’. grupați deocamdată intr-un 
pluton strîns: Em. Reicher 3‘/2 O. 
Troianescu 3 (1), P. Seimeanu 3, 
P. Mateescu 2‘/2 (1)', V. Georgescu 
și A. Marcovici 2</2, Gh. Gavrilă I 
și T. Voronca 2 (1), M. Beiu 2 R. 
Alexandrescu 1 >/2 (2), C. Rotaru
l’/a. W. Ott I (2), Șt. Porumbes- 
cu >/2. s

Cealaltă grupă are un lider care 
face parte dintre favoriții întrecerii. 
Aci conduce maestrul internațional 
D. Drimer cu 5 puncte (remize cu 
Rozvan și Voiculescu). La jumătate 
de punct îl secondează M. Pavlov, 
care a inceput cu 3 victorii conse
cutive, urmate de 3 remize. Și in 
aceasta grupă clarificările sînt încă 
departe de a se fi produs. 4 puncte 
(și cite o întreruptă) au pînă acum 
P. Joița și V. Vaisman. Ii urmează 
— cu 3 (1) puncte — P. Voiculescu 
și gălățeanul S. Schonfeld. In conti
nuare, clasamentul se prezintă ast
fel : M. Rozvan 3, C. Botez și Gh. 
Pitpinic 2*/z (1), A. Porcescu, E.
Nacht. N. Banea și A. lonescu 2*/2, 
L. Rădulescu 2 (2), M. Nițu */,, î. 
Cormos 0.

Rundele sînt programate în fie
care după-amiază. Duminică dimi
neață are loc jucarea partidelor în
trerupte, iar luni este zi de odihnă.

20:50,6, Bănet (Ci. sp. sc. Banatul 
Timișoara) 21:00,5, Moraru (CI. sp. 
sc. Buc.) 21:19,8; FEMININ: 400 m 
mixt individual (finală) : BALABAN 
(Dinamo) 6:07,7, Gordin (Rapid Buc.) 
6:22,3, Trohani (CI. sp. sc. Buc). 
6:25,0, Nagy (CI. sp. sc. Harghita 
Tg. M.)) 6:37,7, Langer (Ol. Reșița) 
6:45,0, Zarchievici (Progr. Buc.) 7:05,8;

Probele desfășurate aseară, toate fi
nale, au fost mai darnice în rezultate 
care să satisfacă. Și astfel am putut 
nota și noi două recorduri republicane 
la sfîrșitu! curselor 100 m fluture femi
nin și 4x100 m liber masculin. In pri
ma probă, Măriuca Rotarii a fost cro
nometrată in 1:17,2, timp care depășește 
cu 5 zecimi de secundă vechiul record 
de junioare categoria I, care-i aparținea 
și care fusese realizat cu puține zile în 
urmă Ia Cottbus. In ștafeta 4x100 m 
liber. Clubul sportiv școlar Buc. (Bota, 
Malarduc, Zager, Moraru) a realizat 
timpul de 4:21,0, care este superior cu 
5.3 secunde vechiului record de juniori 
categoria a Ii-a. In celelalte două pro- 
l>c finale notăm victoria lui Alexandru 
Popescu, la 400 m mixt individual și 
a echipei Dinamo m proba 4x100 m mixt 
feminin. In prima probă, 100 m fluture 
feminin, Măriuca Rotaru a fost „pur
tată* la timpul record de către colega 
ei de club Nicoleta Gordin, care cu un 
finiș mai bun a reușit să se claseze pe 
primul loc (cu timpul de 1:16,9 — la 
3 zecimi de secundă de recordul senioa
relor) și să obțină, astfel, titlul de cam
pioană.

I^a sărituri s-au terminat întrecerile 
de pe trambulină. La feminin, „duelul* 
dintre Emilia Negvdescu (Rapid Buc.) 
și Viorica Kiss (Crișana Oradea) a fost 
tranșat în favoarea sportivei feroviare, 
care a reușit să se distanțeze numai 
după ce se epuizaseră primele cinci să
rituri. La masculin, Gh. Banu (C.S.M. 
Sibiu) a trecut prin multe emoții pînă 
să se vadă în posesia tricoului de cam
pion. El a fost condus de Aurel Breja 
(Rapid Buc.), dar executînd mai bine 
ultimele sărituri a reușit să cîștige.

Rezultate tehnice :MASCULIN : 400 m 
mixt individual: AL. POPESCU (Dina
mo) 5:345, Șt. lonescu (Știința Cluj) 
5:41,0 Medianu (Steaua) 5:46,0, Cer
chez (Steaua) 6:00,9, Surianu (C.S.M. 
Cluj) 6:05.5. Nagler (C.S.M. Sibiu) 
6:15,6, Szabados (CI. sp. șc. Harghita 
Tg. M.) 6:19,3 ; 4x100 m liber: Steaua 
4:08,1 (deoarece această ștafetă n-a reu
șit să realizeze timpul barem de 4:06,0 
nu i s-a decernat titlul de campioană), 
Dinamo 4:12,3, CI. sp. șc. Buc. 4:21,0 
— nou record republican de juniori ca
tegoria a 11-a, Olimpia Reșița 4:21,1 ; 
feminin 100 m fluture (finală) : GOR
DIN (Rapid Buc.) 1:16,9, Rotaru (Ra
pid Buc.) 1:17,2 — nou record de ju
nioare cat. I, G. Tămăuceanu (CI. sp. 
șc. Buc.) 1:24,5 (record personal), Lan
ger (Ol. Reșița) 1:26,0, Munteanu 
(Progr- Buc.) 1:29,3, Naftali (01. sp. 
șc. Harghita Tg. M.) 1:31,6, Sterner 
(Unirea) 1:32,4; 4x100 m mixt : DI
NAMO 5:23,6, CI. sp. șc. Buc. 5:25,4, 
Rapid Buc, 5:31,9, Progresul Buc. 
5:49,5, Olimpia Reșița 5:53,9, CI. sp. 
șc. Harghita Tg. M. 6:05,9, Unirea Buc. 
6:54,3. ;

întrecerile continuă astăzi și migie la 
ștrandul Tineretului, dimineața, de la 
ora 10 și după-amiazâ-, de la ora 17.
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(Germ.) 11,3: 3. Cîepla (R.P.P.) 11,4; 
4. Arden (Anglia) 11,5; 5. Raepke 
(Germ.) 11,6; 6. Szyroka (R.P.P.) 11,8. 
Yutta Heine a condus pînă la 80 m, 
eînd a fost ajunsă și depășită intr-un 
finiș impresionant de Hyman. Rezultatele 
au fost influențate de vîntul care a bă
tut din spate cu 2,3 m sec.

Fostul recordman al lumii la arunca
re discului, VLADIMIR TRUSENEV 
(U.R.S.S.) a adăugat palmaresului său 
și titlul de campion european. După ce 
cu o zi înainte el abia ,.smulsese“ cali
ficarea (52,00 m) în ultima încercare 
Truse nev și-a întrecut de data aceasta 
toți adversarii cu rezultatul de 57.11 m. 
(57,11, 52.26, 52,51, 56.55, dep., 55,28) 
(Aținut în prima încercare. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. K. Koch
(Olanda) 55,96 m, 3. H. M'dde (Germ.) 
55.46 m, 4. E. Piatkowski (R.P.P.) 
55,13 m. 5. V. Kompaneiț (U.R.S.S.) 
54,74 m, 6. I. Szecseny (R.P.U.) 
54.66 m.

Polonezul JOZEF SCHMIDT și^i păs
trat titlul de campion european la triplu- 
salt cucerit la Stockholm. Nu însă fără 
a trece prîntr-o serie de mari emoții. 
Fiind accidentat, Schmidt a fost nevoit 
să renunțe la încălzire, obținînd cel mai 
bun rezultat al concursului de-abia în 
ultima încercare ’ Iată rezultatele teh
nice : 1. J. SCHMIDT (R.P.P.) 16,55 
m (dep., 16.11, 16.32, 16,28 dep.,
16,55); 2. Goriaev (U.R.S.S.) 16,39 m 
(15.80, 16.39, dep.. dep., 16,15. 16,26): 
3. Fedoseev (U.R.S.S.) 16,24 m; 4. 
Jaskolski (R.P.P.) 16.02 m; 5. Jocic 
(R.P.F.I.) 15.68 m; 6. Einarsson
(Islanda) 15,62 m.

Alte rezultate tehnice :
5.000 m — Seria I : Tulloh (Anglia) 

14:14.4; Bogusewicz (R.P.P.) 14:19,2: 
Hermann (Germ.) 14:20,0: Nikitin 
(U.R.S.S.) 14:20,2; Seria a II-a : An
dersson (Anglia) 14:15,0; Bernard 
(Franța) 14:15,6; Samoilov (U.R.S.S.) 
14:15,8; Zimny (R.P.P.) 14:15,8, Oli
veira (Portug.) 14:16,3. (Nu s-au cali
ficat Janke. Kiss și Tomas) ; Seria a 
III-a: Kubicki (Germ.) 13:53,4; Bolot
nikov (U.R.S.S.) 13:53,4; Bogev (Fran
ța) 13:53,6; Jurek (R.S.C.) 13:53,8; 
Strong (Anglia) 13:56,4; Barabaș 
(R.P.R.) 14:14,2; Iharos (R.P.U.)
14:41,0. Reprezentantul nostru Andrei 
Barabaș a ținut pasul cu primul pluton 
pînă la 600 m înainte de sosire, cînd 
nu a mai putut rezista ritmului destul 
de puternic, pierzînd metru după metru. 
Pentru finală s-au calificat primii 4 din 
fiecare serie.

400 m garduri — semifinale: SERIA 
I: Morale (Italia) 50.0; Neumann 
(Germ.) 50,6: Kriunov (U.R.S.S.) 50,9; 
Van Praagh (Franța) 51,3, Galliker 
(Elveția) 51,3; Singer (Germ.) 51,4; 
SERIA A II-A: Anisimov (U.R.S.S.) 
51,0; ^intamăki (Fini.) 51,0; Janz 
(Germ.) 51,1 ; Ccvîcialov (U.R.S.S.) 
51,6; Surety (Anglia) 52,0; Jureă 
(R.P.R.) 52,8. Primi trei din fiecare 
serie se califică în finală.

Săritura in lungime (calificări) : Ter- 
Ovanesian (U.R.S.S.) 7,82 m, B onda- 
renko (U.R.S.S.) 7,66 m, Valkama 
(FinJ.) 7,65 m, Eskola (Fini.) 7,63 m, 
Braekhi (Franța) 1.51 m. Stenius (Fini.) 
7,51 m, Gawron (R.P.P.) 7,49 m, 
Ivanov (R.P.B.) 7.45 m. Beer
(Germ.) 7,45 m, Kalocsai (R.P.U.) 
7,41 m, Howell (Anglia) 7,37 m, Da
vies (Anglia) 7,36 m. Ocupînd locul 14 
cn o performanță de 7,32 ni, reprezen
tantul nostru Mih'ii Calnicov nu s-a ca
lificat pentru concurs.

★

Pentru a doua oară consecutiv, re
cordmana noastră mondială și cam
pioană olimpică, IOLANDA BALAȘ, 
a cucerit titlul european la săritura in 
înălțime. Făcind din nou dovada ex
cepționalelor sale calități, ,,loli“ și-a 
depășit net toate adversarele, cucerind 
medalia de aur cu o performantă de 
1,83 m.

Ziua a IlI-a a întrecerilor a Tost de 
altfel marcată de citeva rezultate 
toarte bune obținute de atleții romîni. 
Maria Diaconescu a cucerit medalia de 
argint în proba de aruncarea suliței 
cu un rezultat de 52,10 m, iar în cali
ficările probei de săritură în lungime. 
Viorica Belmega a stabilit un nou re
cord republican cu 6,14 m, obținînd 
dreptul de participare la concursul 
propriu-zis. In fine, într-o companie ex

Programul probelor de sîmbătă și duminică
SiMBÂTA dimineața — Săritura in inălțime bărbați (calificări 2,03 

m); Aruncarea ciocanului (calificări — 62,00 m); Aruncarea discului 
femei (calificări — 48 00 m).

După amiază — 200 m bărbați (semifinale); 800 m bărbați (fi
nală); 5.000 m (finală); 200 m femei (finală); 800 m femei (serii) ; 

4x400 m (serii); 110 m garduri (semifinale); 4x100 m femei (serii); 
80 m garduri (semifinale); Săritura cu prăjina (finală); Aruncarea suli
ței bărbați (finală); Săritura în lungime femei (finală); Aruncarea dis
cului femei (finală).

DUMINICA — 200 m bărbați (finală); 800 m femei (finală); Mara
ton; 110 m garduri (finală); 80 m garduri (finală); 3.000 m obstacole 
(finală); Săritura in inălțime bărbați (finală); Aruncarea ciocanului 
(finală); 4x100 m bărbați (finală); 4x100 m femei (finală); 4x400 m 
(finală); Festivitatea de închidere.

trem de tare, Zoltan Vamoș s-a cla
sat pe locul doi în seria a III-a la 
3.000 m obstacole cu timpul de 8:44,6, 
iar Valeriu Jureă a intrat de aseme
nea în semifinalele probei de 200 m 
(21,8 în seria a IV-a, după Johnson 
20,8 și Delecour 20,9).

După cum era de așteptat, record
mana mondială ELVIRA OZOLINA 
(U.R.S.S.) a cîștigat aruncarea suli
ței cu o performanță de 54,93 m. Re
prezentanta noastră Maria Diacones
cu și-a confirmat de asemenea valoa
rea, ocupînd locul doi cu o aruncare 
de 52,10 m, obținînd astfel medalia de 
argint. Pe locurile următoare: 3. Sas- 
titko (U.R.S.S.) 51,80 m, 4. Gerhards 
(Germ.) 50,92 m; 5. Antal (R.P.U.) 
49,91 m; 6. Strasser (Austria) 49,90 
m. Atletele sovietice au obținut alte 
două victorii prin GALINA BISTRO- 
VA la pentatlon și AVARIA 1TK1NA la 
400 m. Iată rezultatele tehnice: Pen
tatlon — 1. G. BTSTROVA (U.R.S.S.) 
4.833 p, (10.7 — 13,10 m — 1.57 m — 
6,05 m — 25.4); 2. Guenard (Franța) 
4735 p r— nou rec.; 3. Hoffman 
(Germ.) 4676 p — nou rec.; 4. Becker 
(Germ.) 4663 p; 5. Peters (Anglia) 
4586 p; 6. Stamejcic (R.P.F.I.) 4544 
p; 400 m: 1. AVARIA ITKINA 
(U.R.S.S.) 53,4 — record mondial e- 
galat; 2. Grievesson (Anglia) 53,9; 3.

MARIA DIACONESCU

Van ,der Zwaard (Olanda) 54,4; 4. 
Henning (Germ.) 54,6; 5. Parliuk
(U.R.S.S) 54,9; 6. Kyle (Irlanda)
57,5.

Rezultate tehnice: Lungime femei 
(calificări); Scelkanova (U.R.S.S.) 
6,38 m, Claus (Germ.) 6,25 m, Hoff
mann (Germ.) ■ 6,23 m, Bijleveld (O- 
landa) 6,22 m, Rând (Anglia) 6,29 m, 
Parkin (Anglia) 6,15 m, forgova 6,14 
m, V. BELMEGA (R.P.R.) 6,1’4 m — 
nou record republican, Krzsezsinska 
(R.P.P.) 6,13 m, Geissler (Germ.) 
6,11 m, Talîșeva (U.R.S.S.) 6,05 m, 
Lange (Norv.) 5,98 m; Aruncarea su
liței bărbați (calificări): Lievore (Ita
lia) 80,20 m, Lusis (U.R.S.S.) 79,06 
m, Tîbulenko (U.R.S:S.) 78,92 m, Ma- 
chowina (R.P.P.) 77,60 m, Rasmus
sen (Norv.) 76,80 m, Kulcsar (R.P.U.) 
74.90 m, Sidlo (R.P.P.) 74,77 m, Sa
lomon (Germ.) 73,46 m, Herings 
(Germ.) 73.34 m, Kuisma (Fini.) 73,25 
m, Nikiciuk (R.P.P.) 72,90 m. Au fost 
eliminați, printre alții,’ Nevala (Fini,) 
72,15 m, Bizim (R.P.R.) 70,42 m,
Macquet (Franța) 69,22 m și Gh. Po
pescu (R.P.R.) 65,05 m.

O comportare meritorie a avut Z. 
Vamoș, care luînd startul în seria a 
111-a a probei de 3.000 m obstacole s-a 
clasat pe locul doi cu timpul de 8:44.6, 
după Konov (U.R.S.S.) 8:43,4 și înain
tea lui Span (R.P.F.I.) 8:45,0; Șiren 
(Fini.) 8:46,4; Onel (Turcia) 8:47,2; 
Chapman (Anglia) 8:50,4. Alte rezul
tate — Seria I : Buhl (Germ.) 8:48,2; 
Texereau (Franța) 8:48,2; Evdochi- 
mov (U.R.S.S.) 8:49,2: Herriot (An
glia) 8:49,2; Seria a ll-a: Roelants 
(Belgia) 8:42,0; Sokolov (U.R.S.S.) 
8:46,8: Doerner (Germ.) 8:46,8; Siren 
(Fini.) 8:50,0. Primii 4 clasați în fie
care serie s-au calificat in finală.

In seriile probei de 200 m bărbați, 
cele mai bune timpuri au fost obți
nute de Johnson (Suedia) 20,8, Foik« 
(R.P.P.) 20,9, Jones (Anglia) 20,9, 

Delecour (Franța) 20,9, Ottolina (Ita
lia) 21,0, Schumann (Germ.) 21,0. Re
prezentantul nostru V. Jureă s-a cla
sat pe locul trei în seria a IV-a, cali- 
fieîndu-se pentru semifinale.

IOLANDA BALAȘ a cucerit titlul 
european la săritura în înălțime, tre- 
cind din prima încercare 1,61 m, 1,67 
m. 1,70 m, 1,73 m, 1,76 m, 1,79 m și 
1,83 m. Au urmat-o în ordine: 2. O. 
Gere (R.P.F.I.) 1,76 m — nou rec.; 
3. Knowles (Anglia) 1,73 m; 4. Shir
ley (Anglia) 1,67 m; 5. Walther 
(Germ.) 1,67 m; 6. Cencik (U.R.S.S.) 
1,64 m. Alte rezultate tehnice:

400 m bărbați (finală) t 1. R. 
BRIGHTWELL (Anglia) 45,9; 2. Kin
der (Germ.) 46,1; 3. Reske (Germ.) 
46,4; 4. Metcalfe (Anglia) 36,4; 5.
Jackson (Anglia) 46,6; 6. Padewski 
(R.P.P.) 47,4; Săritura in lungime 
bărbați: 1. 1. TE R-O VANE SI.AN 
(U.R.S.S.) 8,19 m; 2. Stenius (Fini.) 
7,85 m; 3. Eskola (Fini.) 7,85 m; 4. 
Bondarenko (U.R.S.S.) 7,83 m; 5.
Gawron (R.P.P.) 7,73 m; 6. Kalocsay 
(R.P.U.) 7,66 m: Aruncarea greutății 
bărbați: 1. V. VARJU (R.P.U.) 19,02 
m: 2. Lipsnis (U.R.S.S.) 18,38 m; 3. 
Sosgornik (R.P.P.) 18,26 m; 4. Ko
mar (R.P.P.) 18,00 m; 5. Nagy
(R.P.U.) 17,97 m; 6. Skobla (R.S.C.) 
17,86 m; 50 km. marș: 1. A. PAMICH 
(Italia) 4 h. 18:46,6; 2. Panicikin 
(U.R.S.S.) 4 h. 24:35,6; 3. Thompson 
(Anglia) 4 h. 29:00,2; I. Hohne 
(Germ.) 4 h. 29:37,8; 5. Ljunggren 
(Suedia) 4 h. 30:19,8; 6. Havatzs 
(R.P.U.) 4 h. 34:14,8; 400 m garduri: 
1. S. MORALE (Italia) 49,2 — record 
mondial egalat; 2. Neumann (Germ.) 
50,3; 3. Janz (Germ.) 50,5; 4. Rinta- 
mâki (Fini.) 50,8; 5. Kriunov (U.R.S.S.) 
51,3; 6. Anisimov (U.R.S.S.) 54,2.
In finala probei de 200 m femei s-au 

calificat: Sobota (R.P.P.) 23,8; Mas- 
lovskaia (U.R.S.S.) 24,0; Packel (An
glia) 24,2 și Heine (Germ.) 23,6; Hy
man (Anglia) 23,7; Arden (Anglia) 
24,3, iar în finala de 800 m bărbați: 
Salonen (Fini.) 1:51,6; Matuschevski 
(Germ.) 1:51,6; Bulîșev (U.R.S.S.) 
1:52,1; Schmidt (Germ.) 1:50,0; Mc 
Clean (Irlanda) 1:50,1 și Krivoseev 
(U.R.S.S.) 1:50,1. 1.500 m — Seria I: 
Bothling (Germ.) 3:47,4 ; Snepvangers 
(Olanda) 3:47,5; Berisford (Anglia) 
3:47,6; Belițki (U.R.S.S.) 3:48,3; Se
ria a ll-a: Baran (R.P.P.) 3:44,1; 
Savinkov (U.R.S.S.) 3:44,4; Krause
(Germ.) 3:44,8; Vazic (R.P.F.I.) 3:45,5; 
Seria a III-a: Jazy (Franța) 3:37,7; 
Norpoth (Germ.) 3:48,0; Salinger 
(R.S.C.) 3:48,0; Parsch (R.P.U.) 
3:48,4.

Retrospectivă și perspectivă...
A început returul campionatului 

republican de rugbi. Echipele sînt 
din nou în întrecere. în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană a ță
rii, pentru ocuparea unui loc cit mai 
bun în clasament. Dar, paralel cu 
aceste obiective, fruntașilor rugbiului 
le revin o serie de sarcini importan
te, menite să ridice necontenit ni
velul calitativ al acestui sport în 
fara noastră.

Analizînd evoluția echipelor din 
turui campionatului. se desprind 
multe învățăminte prețioase pentru 
orientarea muncii de viitor.

In ceea ce privește comportarea 
jucătorilor s-au constatat o serie de 
lucruri pozitive. Secțiile de rugbi ale 
cluburilor Dinamo, Steaua, Unirea 
ș.a. âu manifestat preocupare 
față de munca educativă, au făcut 
o bună .propagandă pentru rugbiul 
nostru. De asemenea, mulți jucători 

și în primul rînd numeroși căpi
tani de echipă — au constituit exem
ple prin felul in care au înțeles să 
reprezinte culorile echipelor lor. 
Printre aceștia, amintim pe Blăgescu, 
lordăchescu, Iliescu (Știința Timișoa
ra), Chisoare, Ciornei (Știința Petro
șeni), Stoenescu (Grivița Roșie), Teo- 
filovici . (Unirea) etc. care au fost 
și de real ajutor antrenorilor lor și 
arbitrilor.

Un aport deosebit la creșterea ca
litativă a rugbiului l-au adus și unii 
antrenori și arbitri, printre care Pe
tre Cosmănescu, Alexandru Teofilo- 
vici, Alexandru Camabel, Titi Iones- 
cu, Viorel Moraru, Cornel Muntea- 
nu, Dumitru Manoileanu, Ion Darie 
Dumitrescu etc.

Cu regret constatăm însă că pe 
alocuri s-au înregistrat și abateri de 
la disciplina sportivă. Un deloc ono
rabil loc I în ce privește numărul 
jucătorilor eliminați îl deține Pro
gresul (7) urmată de Știința Petro
șeni, Grivița Roșie și Știința Cluj (6). 
Dar și mai reprobabil este faptul că 
în timpul turului campionatului s-au 
înregistrat grave abateri disciplinare 
la jocuril© Olimpia-Știința Buc.,

Mîine: Stea ua—Dinamo 
și Grivița Roșie —Progresul

De fiecare dată, partidele Gri vița Roșie — Progresul au prilejuit jocuri 
interesante, spectaculoase. Fază din meciul disputat intre cele două formații 

in ediția trecută a campionatului
Foto: T. Chioreanu

Etapa de mîine — am putea spune a... 
derbiurilor — se anunță drept cca mai 
echilibrată din programul returului. Cu 
justificat interes sînt așteptate îndeo
sebi partidele Steaua—Dinamo și Grivița 
Roșie — Progresul. Cele patru formații 
ocupă, de altfel, primele locuri în cla
samentul categoriei A în următoarea or
dine : 1. Dinamo 32; 2. Grivița Roșie 
31; 3. Steaua 30; 4. Progresul 27, ordine 
care poate fi foarte bine schimbată 
după jocurile de mîine. Dintre aceste 
4 echipe, Dinamo este singura care a 
reușit pînă acum frumoasa performanță 
de a nu părăsi niciodată învinsă teTenul 
în acest campionat. In cel de al doilea 
joc, Grivița Roșie va înt-ihu Progresul 
(în tur: 6—3) care are neapărat ne
voie de un rezultat bun pentru a se 
menține pe locui IV. Unirea și Olimpia 
vor încheia programul din Capitală

După neașteptata în f ring ere în fața 
timișorenilor, formația Știința Petroșeni 
va încerca să revină în ,,plutonul frun
taș* dâr pentru aceasta va trebui să în
vingă Știința București.^ l^eciul se dis
pută la Deva. Foarte interesante se a- 
nunță și partidele C.S.M.S. Iași-^Știința 
Timișoara (ambele au ,,debu.^at“ în retur 
cu jocuri bune), Știința Cluj—Metalul 
(joc important pentru ambele formații).

• Sîmbătă și duminică : primele jocuri

ION NIȚULESCU
vicepreședinte al F.R. Rugbi

Știința Cluj-Știința Petroșeni, CSMS 
Iași — Grivița Roșie, Știința Bucu
rești—Știința Cluj și Știința Petro
șeni—Steaua. Aceste manifestări, care 
nu ău nimic comun cu sportul nos
tru de tip nou, sînt consecința unei 
insuficiente munci educative dusă 
cu jucătorii. Antrehorii — care au 
menirea să fie primii îndrumători 
ai elevilor lor — vor trebui să-și îm
bunătățească în mod radical activi
tatea în această direcție. Ne referim 
în special la tovarășii D. Pelegrino, 
Dan Ionescu, I. Jinga, A. Paloșanu, 
A. Marinache, N. Ureche, care au 
neglijat se Pare una din principalele 
lor îndatoriri, aceea de a fi educa
tori ai tinerilor jucători. Ba, mai 
mult, chiar unii dintre ei au contri
buit direct Ia manifestările nesănă
toase, nedisciplinate ale jucătorilor 
respectivi.

Vorbind despre calitatea partide
lor, trebuie să ne oprim puțin asu
pra spectaculozității și valorii teh
nice a meciurilor. In rugbiul mo
dem nu putem concepe execuțiile 
individuale, procedeele tehnice rup
te de tactica jocului. Dimpotrivă, ele 
trebuie să fie strîns: legate, să se 
completeze. Din păcate, primele par
tide ale returului n-au arătat cu con
vingere că această lipsă a majori
tății echipelor a fost lichidată. Pri
vind, în general, meciurile din turul 
campionatului, vom constata că una 
din deficiențele principale ale jocu
rilor o constituie întreruperile foarte 
dese. De asemenea, pregătirea tehni
că a jucătorilor a lăsat de dorit. De 
pildă, în perioada junioratului și a 
trecerii jucătorilor în echipele de 
categoria A, se pune prea puțin ac
cent pe ridicarea măiestriei rugbiș- 
tilor. Există jucători ajunși chiar în 
echipa reprezentativă, care se pre

în returul campionatului de calificare. 
Iată programul întrecerilor: SERIA I, 
GRUPA B : Vulcan—Gloria, teren Vul
can ora 8,30; Petrolul Pitești—Sirena 
Buc. ; Progresul II—Grivița Roșie 'dl 
(SIMBÂTA), teren Progresul, ora 17 f 
Combinatul Poligrafic Buc'-—Autobuzul

JOCURILE DIN CAPITALA

GRIVIȚA ROȘIE—PROGRESUL, 
teren Parcul Copilului, ora 9

STEAUA — DINAMO, teren 
Steaua, ora 11,15

OLIMPIA—UNIREA, teren O- 
limpia, ora 16,30.

(SÎMBĂTĂ), teren Tineretului II, ora 
16,30. SERIA A II-A: U.S.A.S. Năvodari— 
Precizia Săcele; Farul Constanța—Petrolul 
Ploiești; Cimentul Medgidia—Unirea 
Ion Roată; C.S.O. Brăila—Progr. Rm. 
Sărați. SERIA A III-a: Ceahlăul P. 
Nemț.—Ancora Galați ; A. S. Tecuci— 
Constructorul Birlad; Laminorul Roman- 
Dinamo Bacău. SERIA A IV-a : CS.M. 
Sibiu—Metalul Reșița, Chimica Tirnâ- 
veni—Drubeta Tr. Severin; Minerul Vul
can— C.S.O. Timișoara.

zintă insuficient pregătiți din punct 
de vedere tehnic.

Citeva cuvinte despre eficacitate. 
O mică statistică desprinsă din foile 
de arbitraj din turul campionatului 
ne arată că, în 6 etape de campio
nat, 23 de echipe nu au înscris nici 
un punct! Aceasta înseamnă că 
partidele respective au fost monoto
ne, neinteresănte, iar jocurile de 
slabă factură tehnică. Din cauza ni
velului tehnic slab, antrenorii pun 
preț pe o tactică defensivă, pe un 
joc închis, distructiv, al cărui scop 
principal este tocmai scoaterea ba
lonului din joc. Se neglijează preo
cuparea față de acțiunile ofensive. 
In acest domeniu arătăm că o parte 
din echipele noastre cum sînt Dina
mo, Steaua, Știința București etc. 
merg pe un drum bun. Toate cele
lalte trebuie să le urmeze.

Acestea âr fi citeva observații a- 
supra turului campionatului. Privind 
obiectivele rugbiului nostru, credem 
că vor trebui îndeplinite în cele mai 
bune condiții o serie de sarcini deo
sebit de importante. Sub raport edu
cativ este necesară o întărire a mun
cii în secțiile de rugbi, o sporire a 
exigenței antrenorilor și arbitrilor 
față de abaterile disciplinare, o creș
tere calitativă a nivelului arbitraje
lor, precum și creșterea rolului edu
cativ al căpitanilor de echipe.

In procesul de instruire va trebui 
să se pună un accent deosebit pe 
factorul tehnic, să se reprofileze în 
acest sens procesul de pregătire a 
echipelor de juniori, să se revizuias
că loturile de juniori, promovîndu-se 
elementele de perspectivă în locul 
celor plafonate sau depășite ca vîrs- 
tă.

Față de sarcinile importante care 
stau în fața rugbiului nostru, con
siderăm necesar ca toate echipele, 
toți arbitrii și antrenorii să nu pre
cupețească nici un efort pentru ca 
această ramură sportivă să meargă 
înainte, să fie la înălțimea condiți
ilor și sprijinului ce i se acordă, ia 
nivelul afirmării sale internaționale, 
cucerite în ultimii ani.



0 etapă redusă, dar cu multe puncte de atracție in categoria A
- Partidele Dinamo București —Petrolul și Steaua—U. T. A. au fost aminate

intemaționâle 
două echipe,

Datorită meciurilor 
în care sînt angrenate 
etapa de mîine a categoriei A pro
gramează din nou numai 5 partide. 
Sînt aminate jocurile Dinamo Bucu
rești—Petrolul și Steaua-U.T.A., care 
vor fi reprogramate ulterior.

întâlnirile de miine sânt echilibrate 
șl, prin, aceasta, foarte interesante, 
fără excepție. Incepînd cu Crișana— 
Viitorul șl Minerul-Progresul și ter
minând cu Știința duj-Dinamo Ba
cău, toate anunță dispute dîrze. Cu 
multă curiozitate sînt așteptate com
portările echipelor Crișana și Minerul 
care în ultima etapă au pierdut la 
scor. Se vor reabilita oare ele? Răs
punsul este greu de dat, deoarece pri
mesc vizita unor adversari care le 
pot da o replică foarte serioasă. 
Viitorul este ta revenire de formă, 
iar Progresul dispune de jucători cu 
experiență.

Liderul campionatului, după figura 
modestă făcută la București, are de 
trecut un examen serios în fața unei 
formații care i-a produs întotdeauna 
emoții: Dinamo Bacău; iar Rapid 
— pe 
servit 
zii — 
pentru

Intilniri internaționale

Dinamo București susține mîine la Istanbul
CU

Activitatea internațională a fotbaliș
tilor noștri continuă. In zilele care 
urmează se vor disputa noi întreceri, 
dintre care cele ale echipelor Di
namo București și Steaua București, 
atrag atenția cel mai mult, fiind în 
cadrul unor competiții importante: 
„Cupa Campionilor Europeni" 
Cupelor".

Dinamoviștii susțin mîine 
tanbui returul partidei cu 
saray. Jucătorii bucureșteni,
n-au reușit pe teren propriu decît 
un meci nul (1—1), sînt dezavanta
jați acum, deoarece joacă în deplasa
re, în fața unei echipe care știe 
să fructifice avantajul terenului șl 
publicului propriu. Sperăm însă, că

și Cupa

la Is- 
Gal ata

care

fotbaliștii clubului Dinamo vor reuși 
— de data aceasta — o comportare 
mai bună și deci, un rezultat mal 
bun.

In ce privește pe Steaua, aceasta 
va susține returul cu Botev la 19 
septembrie la Plovdiv.

• Steagul roșu va juca la 19 sep
tembrie la Sarajevo cu echipa cu a- 
celași nume, in cadrul turneului bal
canic. Fotbaliștii din Brașov vor 
pleca in Iugoslavia, luni, 
da cu Știința Timișoara.

• Omonia din 
va încheia mîine 
noastră. Oaspeții 
formația C.S.M.S.

după parti-

(Cipru) își 
său în .țara

Nicosia
turneul 
vor întîlni la Iași.

care credem că „dușul rece" 
de Știința Timișoara l-a tre- 
va fi un hop greu de trecut 
Farul, deși acesta joacă aca- 

De asemenea, e greu de initre- 
V^zut rezultatul și în partida Știința 
Timișoara — St. roșu.

Pe 6curt cinci meciuri atractive, 
în care echipele trebuie să dove
dească mai multă preocupare 
de calitatea jocului.

PREGĂTIRI, FORMAȚII...
Minerul Lupeni a susținut 
meci de antrenament cu echipa 
tineret (4—0, prin golurile în- 

~ " Staudt, Drăgoi

față

joi
un
de
scrise de Cotroază, F' ", _ '
și Ion C. Ion). Formația pentru du-

Steaua a ciștigat prima „manșă" 
cu Botev Plovdiv cu 3-2 (1-1)

Portarul echipei Farul Constanța, Ghibănescu, a avut o comportare bună 
pină acum in campionat, fiind unul din jucătorii de bază ai formației sale, 
Iată-l in fotografie, intervenind la minge în cursul meciului Știința Timi
șoara — Farul. Miine Ghibănescu, ca și colega săi de apărare, va avea de 

ținut piept unei linii de înaintare valoroase : aceea a Rapidului.
Foto: V. Crioșteanu-Timișoara 

repriza secundă cu Știința Timi
șoara.

• Știința Cluj a învins joi cu 14—1 
formația Locomotiva 16 Februarie 
din campionatul regional. Formația 
probabilă pentru duminică : Ringhea- 
nu (Moguț) — Kromely, Costin 
(Georgescu), Cîmpeanu — Petru E- 
mil, Popescu (Crișan) — Ivansuc, 
Marcu, Gane, Adam, Suciu. (Paul 
Radvanyi, coresp.)'.

• Progresul s-a antrenat joi în 
„familie". La Lupeni, bucureștenii 
vor alinia probabil formația care a 
jucat cu C.S.M.S. Iași; s-ar putea 
însă, ca în locul lui Pașcanu să joace

. Știrbei.
• Știința Timișoara — C.S.O. Ti

mișoara 3—1 (3—1), în cadrul „Cu
pei Stadionului". 'Au marcat UMițaru 
(2) și Manolache, respectiv Surdan. 
(E. Grozescu, coresp.). ,t. ,j
• Viitorul s-a antrenat în cqmpa- 

nia formației de tineret. La Oradea 
Vă evolua formația obișnuită, dar cu 
Sorin Avram extrem dreapta,’ în lo
cul lui Matei, care are dăildat exa-

i mene. . .,■ 3-., .. ?•

minică : Sziklai (Mihalache) — Stan- 
ciu, Dan II, Mihăilă — Szoke, Miha- 
ly — Pop (Cotroază), Comșa, 
Staudt, Ion C. Ion, Drăgoi. (I. Cior- 
tea, coresp.).

• în afară de partida amicală cu 
Dinamo Bacău, Steagul roșu a mai 
susținut lin joc de verificare cu e- 
chipa de tineret, completată cu jucă
tori din prima garnitură. La Timi
șoara Steagul roșu va folosi proba
bil formajia care a jucat și cu Di
namo Bacău. (C. Gruia, coresp. reg.).

• Rapid pleacă astăzi la Cons
tanța. In 
probabil

meciul cu Farul va folosi 
formația care a jucat în

U. T. A. învingătoare și la Tolbuhin
* Ieri s-a înapoiat din R.P. Bulgaria 
echipa U.T.A., care — joi la Tolbuhin— 
a susținut al doilea meci, cu Dobrud- 
ja — din prima categorie. Victoria a 
revenit fotbaliștilor arădeni, cu scorul 
de 2—1 (1—1), prin, punctele marcate 
de Țîrlea și Vați. In feiul acesta, 
U.T.A. și-a încheiat turneul neînvinsă. 
„Ambele echipe bulgarei' (n.r. 
a fost Dunav RusseJ ne
antrenorul 1. Petschowski —au 
cal un joc viguros, tn viteză, 
s-a impus printr-un fotbal mai

prima 
spunea 
practi- 

U.T.A., 
tehnic.

In turneul balcanic
intertill buri

La secretariatul competiției, care își 
are sediul la București, au fost anun
țate noi date de meciuri din actuala 
ediție a turneului. Iată-le:

19 septembrie: Sarajevo—Steagul 
roșu Brașov și Fenerbahce Istanbul— 
Dinamo București.

27 septembrie: Galatpsâray Istanbul 
—Olîmpiakos Pireu.

3 octombrie: Galatasaray Istanbul— 
Sarajevo.

Situația în clasamentele celor două 
serii se prezintă astfel:

SERIA -I-
1. Olîmpiakos Pireu 5-3-1-
2. St. roșu Brașov < 2-1-0-
3. Sarajevo 2-0-1-
4. Galatasaray 1-0-0-

SERIA A n-A

(Urmare din pag. 1)

In general, sint mulțumit de compor
tarea echipei noastre Trebuie Insă, să 
mm lucrăm Tn direcția pregătirii iac-niai lucrăm ' îti direcție pregătirii 
ticeu.

U.T.A. și-a continuat drumul 
Arad, ieri după amiază.

Miine începe campionatul► 
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► 
► E

spre

Incepînd de mîine, amatorii spor
tului cu balonul rotund vor avea un 
program mal încărcat ca deobicel : 
începe ți campionatul republican de 
juniori. Și sîntem convinși că mulțl 
dintre ei vor lua drumul stadioane
lor unde își vor disputa întîietatea 
cele 96 de echipe, cuprinzînd mulțl 
tineri Și taleritați jucători din toate 
regiunile țării. .

Disputîndu-se după o nouă for
mulă (8 serii a 12 echipe), această 
competiție va oferi tinerilor fotbaliști 
condiții bune de pregătire și activi
tate competițională, cu caracter con
tinuu. Pentru deplina reușită a a- 
cestui campionat toți factorii (con
ducători, antrenori, jucători Și ar
bitri) trebuie să-și aducă contribuția. 
Conducătorii secțiilor de fotbal au 
datoria șă creeze condiții bune de 
antrenament, să pună la dispoziția

celor 96 de echipe de juniori -
juniorilor materiale sportive și' echi
pament; antrenorii să sporească exi
gența față de pregătirea jucătorilor 
și pe lingă munca de instruire spor
tivă să pună un deosebit accent pe 
educația ^fotbaliștilor; de la juniori 
așteptăm să muncească cu . i£vnă 
pentru însușirea elementelor tehni
ce, să lucreze necontenit peritru’ de- 
săvîrșirea pregătirii fizice și să aibă 
pe teren o comportare demnă de un 
sportiv de tip nou; iar arbitrii să 
acorde toată atenția acestor între
ceri, prestînd arbitraje competente.

De la acest campionat așteptăm o 
nouă „promoție" valoroasă de tineri 
fotbaliști, bine pregătiți, care- să re
împrospăteze loturile primelor noas
tre formații de club, iar cei mai buni 
dintre cei buni să ne reprezinte în 
întîlnirlle internaționale de juniori 

Urăm succes deplin tinerilor .fot
baliști !
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1. Levski Sofia
2. Dinamo Tirana
3. Fenerbahce
4. Dinamo București 1X2X1X215
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parte a terenului (la un moment dat, 
pe dreapta erau cinci jucători!), fie 
că acționează pe aceeași linie, fără 
demarcări, într-un ritm lent, care 
găduie regruparea adversarilor.

Astfel că presiunea nu dă nici 
rezultat. Ba dimpotrivă.

IN LOC DE 1—0, 0—1...

Steaua slăbește ritmul, jocul pierde 
din intensitatea cu care începuse și 
oaspeții încep să iasă la atac. To
tuși, Steaua atacă mai mult, dar nu 
finalizează (în toată repriza a tras 
de 7 ori, în tot meciul de 14 ori!...). 
Lipsa de decizie în fața porții se vede 
și în min. 29, cînd o centrare bună 
a lui Creiniceanu rămîne fără rezul
tat. A fost o altă ocazie favorabilă.

In schimb, oaspeții fructifică sin
gura situație pe care o au în această 
parte a jocului. In min. 33, Popov 
trece balonul lui Asparuhov, care dri
blează 3 adversari și șutează în 
plasă, peste Eremia ieșit din poartă: 
0—11 -

EGALAREA ȘI... 1—2

Surprinși, jucătorii echipei Steaua 
acționează cîteva minute nervos, de
zordonat, cu nepermis de multe gre
șeli în pase. Dar, în min. 43; iei reu
șesc să egaleze. Jenei, îi pasează lui 
Creiniceanu, un scurt schimb cu Con
stantin și o centrare precisă la Voinea. 
Acesta, talonat de doi adversari, pă
trunde în forță și șutează plasat, pe 
lingă portar: 1—1.

Acest gol readuce optimismul în tri
bune. Spectatorii așteaptă o comportare 
mai bună în repriza a doua din par
tea echipei Steaua. Și din nou începutul 
le dă această speranță. Steaua atacă, 
dar,., ratează iar. Constantin și Raksi 
se încurcă și pierd o ocazie bună 
(min. 46). In schimb, oaspeții sînt mai 
siguri în acțiuni și în min. 48 iau din 
nou conducerea, prin același Asparu
hov : 1—2 I

6A49

în-

un

IN FINE, 2—2 și 3—2...
Steaua ripostează prompt, dar atac», 

rile repetate sînt sterile. Ratează pe 
rînd Voinea, Tătarii. Fotbaliștii bulgarii 
atacă și ei la rîndul lor, mai des decît 
în prima repriză, dar Peșev pierde o» 
situație favorabilă.

Steaua forțează egalarea, pe care q 
obține în min. 67, în urma unei com, 
binații Jenei — Constantin — Voinea^ 
Portarul Kajușkov intervine și respin-, < 
ge, dar prea încet și Constantin reial 
în poartă : 2—2. Meciul devine pasio, 
nant. Steaua atacă și ratează în min., 
72 și 75 două situații, apoi Botev ir» | 
min. 80 și 82. Dermendgiev dă mari 
emoții spectatorilor în min. 85: trage 
în bară și tot el reia peste poartă!:, 
Lupta pentru victorie este dîrză, dat 
se părea că scorul nu va fi modificat k 
Crișan însă, nu a fost... de acord și îiț" 
min. 86 a tras puternic, portartul Ka- , 
rușkov este surprins și mingea îi sare' 
din mină în plasă: 3—2. ' >

Steaua a obținut o victorie meritată, 
dacă avem în vedere superioritatea ei- 
teritorială și numărul mai mare .’de 
ocazii avute. Păr, jocul său n-a satisj 
făcut, a fost destul de departe de cșea 
ce poate această echipă. Unii jucători 
s-au comportat slab (Constantin! Crei
niceanu, H-ălmăgeahu) sau’foarte șlah 
(Raksi, Jenei), iar în ansamblu Steijila! 
nu s-a ridicat la nivelul cerințelor. De r 
aceea a- ciștigat la limită și cu mai4_ 
emoții un meci jucat acasă care-i puteai 
reveni, în mod normal, la o diferență’ 
de goluri mai mare. Steaua poate juca, 
mai bine, așa cum a dovedit în turneul 
din R. S. Cehoslovacă. Sperăm că o 
va face miercuri la Plovdiv pentru a’ 
obține calificarea. Dintre jucători, s-au 
apropiat de randamentul lor obișnuit 
Crișan, Eremia, Ivănescu și Tătaru (în 
repriza a doua).

Botev Plovdiv, o echipă tînără a 
lăsat o impresie bună prin jocul său 
tehnic, corect, pătruns de o idee tac^ 
tică. Cei mai buni : Asparuhov, Karuș-..1 
kov, Ceakîrov, Peșev și Derrrietidgiev,

Excelent arbitrajul „trio“-ului iugQSri; 
lav B. Nedelkowski — V. Kapusta șl' 
J. Strmecki. El a fost ajutat și de corn-, 
portarea pe deplin sportivă a celor 
două echipe.

STEAUA : Ereniia - 
Hălmăgeanu, Ivănescu 
șan — Creiniceânu, Constantin, 
nea, Raksi, Țăfaru. ,.,p

BOTEV: Karușkov — Panaiotpy,-, 
Ceakîrov. Apostolov — Stoinov, Za-ț 
nev — Dermendgiev, Peșev, Haralarh- 
biev, Asparuhov, Popov.

Zavoda
- 4Je^ yh 
onstantin, .Vq^,

UNDE MERGEM
SIMBATÂ

Teren Gloria, ora 16: Meta
lul — C.S.O. Craiova (cat. B).

DUMINICA

Teren Olimpia I (C.A.M.), ora
9 45: S.S.E. Nr. 1 — I.M.U. Z
Medgidia; teren IV la „23 Au- . 
gust”, ora 10.45: S.S.E. Nr 2 — '

' Viitorul București; teren 111 la 
„23 August44, ora 9.45: C.SS. — 
Farul Constanța; teren Voința., ora 
9.45: Voința — Dinamo Obor; 
teren Progresul, ora 9: Progre-

i sul—C.S.O. Galați; teren Steaua, 
ora 9: Steaua — Dinamo Pitești 
(toate în cadrul campionatului re
publican de juniori).

Dacă vreți sa
foarteIn alegerea pronosticurilor, de 

mare importanță sînt datele documen
tare (rezultatele anterioare ale echipelor 
respective, indisponibilități sau reintrări 
de jucători, forma în care se află com
ponent echipelor și o serie întreagă 
de asemenea date). Cum însă balonul 
e... rotund și, de foarte multe ori, cal
culele hîrtiei sînt răsturnate de rezul
tatele întilnirilor, mulți jucători la Pro
nosport folosesc în alegerea pronosticu
rilor și alte date decît forma echipelor 
sau rezultatele anterioare. De pildă, 
pentru mulți contează „frecvența sem
nelor” la concursurile de pînă acum. 
Și de ce n-am recunoaște, adeseori în- 
tîlnim participant de lâ care aflăm că 
au obținut premii jucînd după frecvența 
semnelor. Celor pe care îi interesează 
acest lucru, le vom relata cîteva aspec
te reieșite din consultarea unui tabel 
cu cele 12 pronosticuri apărute la toate 
concursurile din anul acesta. Astfel la 
cele 36 concursuri de pînă acum a ieșit 
de 235 ori semnul „1“, de 104 ori „X” 
și numai de 86 ori semnul „2”. Deci 
semnul „1“ a ieșit aproape de 3 ori mai 
mult decît semnul „2“. Cele mai multe 
semne „1“ au apărut la meciul VII (23), 
iar cele mai puține la meciul HI (14). 
De asemenea cele mai multe „2”-uri au

PRONOEXPRES
jucați și după „frecvența semnelor"!
apărut la meciurile I și III (cile 1^) iar 
cele mai puține la meciul VII (4>.

Fiindcă vorbim de frecvența semne
lor, este bine să remarcăm un lucru și 
anume: de la începutul campionatului 
au trecut 4 concursuri la care au ieșit: 
de 26 ori semnul „1“, de 16 ori semnul 
„X“ și numai șase „2"-uri.

Deci, atenție la semnul 2!
Și acum, să ne oprim aici. Asemenea 

observații interesante se mai pot face 
privind frecvența semnelor.

Cine dorește să le cunoască pe toate, 
își poate alcătui un tabel cu semnele 
ieșite la cele 36 concursuri, completîn- 
du-și în acest fel documentarea.

Vă facem cunoștință din timp și cu 
programul concursului de săptămina 
viitoare (nr. 38 din 23 septembrie).

1. Steaua—Rapid (cat. A)
2. Progresul—Dinamo București (cat. A)
3. Steagul roșu—Știința Cluj (cat. A)
4. Dinamo Bacău—U.T.A. (cat. A)
5. C.S.M.S. Iași—Știința Timișoara (cat.

A).
6. Crișana—Farul (cat. A)
7. Flacăra Moreni—Prahova

(cat. B)
8. C.S.O. Brăila—Știința Galați:
9. C.S.M. Mediaș—C.S.M. Sibiu ___  _

10. Recolta Cărei—Jiul Petrila (cat. B)
11. C.S.M. Cluj—Arieșul Turda (cat. B)

12. Vagonul Arad—C.S.O. Baia Mare (cat.
B) .,.

Categoria
Categoria
Categoria 
Categoria 

lei.

PREMILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 36 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1962
I 4 variante a 4.436 lei. 
a Il-a 45,5 variante a 780 
a Ul-a 661,2 variante a 80 
a IV-a 4122,3 variante

lei. 
lei. 

a 17

Ploiești

(cat. B) 
(cat. B)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 14 

tembrie 1962 au fost extrase din 
următoarele 10 numere :

72 59 43 81 24 75 11 31
Premiul special A : 31 59 
Premiul special B : ’*
Premiul special C :
Fond de premii : 754.458 lei.
In urma tragerii la sorți, autoturis

mele „Moskvici” atribuite la tragerea 
specială Loto Central din 7 septembrie 
1962, au revenit următorilor participanți: 
Caba Ion din Baia de Criș, Costache Ion 
din București și Bucura Lidia din Căli- 
mănești.

Tragerea următoare va avea loc la 
data de 21 septembrie 1962 la București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

75 11
72 81

35 14
43
24
35

sep- 
umă

Cinci minute după meci..«
ARBITRUL B. NEDELKOVSKÎ:■ 

„Meci interesant prin numărul mare 
de ocazii de gol create de cele două 
echipe. Jucătorii au fost disciplinați. 
Rezultatul este just, dar el putea fi 
tot atit de bine in favoarea bulga
rilor. De la Steaua cel mai mult mi-a. 
plăcut de Crișan, iar de la Botev 
— Asparuhov".

ȘTEFAN ONISIE - antrenor aJ 
echipei Steaua : „Victoria s-a con-' 
turat prea tirziu. Bineînțeles că nu 

cum a 1sîntem mulțumiți de felul 
evoluat echipa noastră".

GHEORGHI GHENEV - 
rui echipei oaspe: „De la 
țin să remarc corectitudinea 
tivitatea (

antreno-i ; 
început < 

și spor
tivitatea cu care cele două echipe 
și-au apărat șansele. Fără îndoială) 
victoria formației Steaua este me
ritată, dar cu un pic de... noroc ciț- 
tigătorii puteam fi noi. Arbitrajul 
fost fără cusur."
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Timisoara-Tokio 4*4-3%
9

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon de la 
tri misiil nostru).

După disputarea a șapte categorii, 
•corul îritîlnirii internaționale de lupte 
clasice Timișoara—Tokio era 372—31/?. 
Rezultatul final urma să fie decis de 
tntîinirea dintre I. Herman și Saiato Ma
sainori. Sportivul romîn a început pru
dent. In primele minute Masamori s-a 

dar I. Herman este 
primul care finalizează o ducere la par
tea’. Cu acest procedeu sportivul nostru

dovedit superior.

înaintea ultimelor regate
MANGALIA, 14 (prin telefon). Cea 

de a IlI-a regată a campionatelor re
publicane de iahting s-a desfășurat 
pe un vînt foarte puternic. Rezultate 
tehnice: FINN: 1. P. Svoboda (Me
talul), 2. M. Dumitriu (Metalul), 3. 
P. Burcea (Metalul). Clasament ge
neral: 1. N. Iliescu (Știința), 2. P. 
Svoboda, 3. M. Dumitriu; SNAIP:
1. C. Chiriță — A. Nahabedian (Di
namo Constanța), 2. M. Anastases- 
cu — I. Baubec (Știința Buc.), 3. 
V. Gelles — T. Doctor (Metalul). 
Clasament general: 1. Lucian Pre- 
descu — Lucian Predescu (Metalul),
2. D. Ciocoiu — I. Coman (Metalul),
3. D. Chiriță — A. Nahabedian; 
F.D.: 1. V. Costescu — M. Carapan- 
cea (Știința Buc.), 2. Ion Alexan
dru — I. Ciuclan (Dinamo Constan
ța), 3. I. Rădulescu — P. Brezoianu 
(Dinamo Constanța). Clasament ge
neral: 1. Ion Alexandru — I. Ciuclan, 
2. V. Costescu — M. Carapancea. 3 
I. Rădulescu — P. Brezoianu; STAR: 
I. N. Calcan — N. Navasart (Marina 
Constanța), 2. I. Naum — Gh. Con
stantin (Metalul), 3. Gh. Lungu — 
I. Zamfir (Metalul). In clasamentul 
general ordinea primilor trei este a- 
ceeași ca în ultima regată de star.

Campionatele continuă astăzi cu 
regata a IV-a și a V-a.

câștigă partida aducînd victoria echipei 
Timișoarei cu scorul de 4^—31/;,. Pe 
scurt, despre celelalte meciuri : Koji Sa
ramura (cat. 52 kg) execută o trecere 
pe sub braț, pe care o finalizează printr-o 
„ruipere* și învinge prin tuș pe N. Cris
tian. Din nou cel mai bun luptător ja
ponez a fost «cocoșul* Norio Oșima. 
După multe acțiuni spectaculoase, la 
care a răspuns și I. Bu-descu, Oșima 
execută un salt de la seaniînălțime și 
învinge la tuș. Cat. 6.3 kg : multă risipă 
de energie și mai ales niuhe procedee 
irosite în afara spațiului de luptă. P. 
David și Teruo Masiula au terminat 
la egalitate. La „ușoară44, Teruo Koniși 
a executat mai multe treceri spate* 
și și-a asigurat astfel victoria ia puncte 
asupra hii FI. Mic șa, care a fost prea 
reținut.

Cel mai spectaculos meci l-au furnizat 
I. Moca și Nikio fkaun. Cei peste 3.500 
spectatori au aplaudat minute în șir 
evoluția celor doi sportivi. Se fac treceri 
fulgerătoare dintr-un procedeu într-altirl. 
Pînă la urmă cîștigă la puncte I. Moca. 
Gh. Popovici (cat. 87 kg) învinge la 
puncte pe Tatsumi Hayama. N. Pavel 
învinge la tuș pe Yasumi Inawa.

Sîmbătă seara, selecționata orașului 
Tokio va evolua la Reșița unde va în- 
tîlni echipa locală.

OTTO BENKO

Intre 23-30 septembrie la Bratislava

A V-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR MONDIALE
- Au fost alcătuite loturile sportivilor noștri

In aceste zile cei mai buni popicari 
din lume se antrenează asiduu în vederea 
campionatelor mondiale, care se vor des
fășura Intre 23—30 septembrie la Bra
tislava. Iată ckeva amănunte referitoare 
la marea confruntare a jucătoarelor și 
jucătorilor de popice.

• La actuala ediție și-au anunțat par
ticiparea piuă în prezent reprezentati
vele R. P. Ungare, Franței, R. D. Ger
mane, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Romîne, 
Austriei, Elveției, R. F. Germane și 
R. S. Cehoslovace. Echipele vor fi for
mate din cîte 6 jucătoare și jucători, 
urmînd ca fiecare să tragă cîte 100 bile 
mixte și respectiv 200 bile mixte. Se 
vor alcătui două 
și individual. In 
rirea celor două 
ticipanții își vor 
retur la probele
mixte fete și 200 bile 
R. D. Germană (feminin) și R.P.F. Iu
goslavia (masculin) dețin titlurile pe 
echipe, iar HiJde Beljan și Eberhardt

clasamente : pe națiuni 
concursul pentru cuce- 
titluri individuale, par- 
d is pută întâietatea tur

ci asice de 100 bile 
mixte băieți.

Luther din R. D. Germană s-au dovedit 
cei mai buni în întrecerile individuale 
ale ed iț iei a IV-a desfășurate în 1959.

• Forul de specialitate din țara noas
tră a selecționat următorii sportivi din 
oare vor fi alcătuite cele două formații 
ce ne vor reprezenta la 
a campionatelor 
lava : FETE ■— 
Balaban, Crista
Ioana Gotthard (București), Margareta 
Ssemany (Tg. Mureș), Florica Biru și Eca- 
terina Anlonotnd (Constanța). BĂIEȚI — 
Cristu Vînătoru, Dumitru C. Dumitru (Plo
iești ),Tiberiu Szemany (Tg. Mureș), Petre 
Purje (Cîmpina), Ion Micoroiu, Cons
tantin Rădulescu (Reșița), Ernest Kiss 
(Mediaș) și Gîcă Andrei (București). 
Antrenamentele cefor două loturi sînt 
conduse de profesorul Gh. Frunzeti și 
maestrul sportului Alex. Andrei. In ca- 
drtuâ unor întreceri găzdujite săptămâna tre
cută de arena Cetatea din Giurgiu, 
sedecționabilii au avut o comportare 
frumoasă, unii dintre ei reializînd rezul
tate deosebit de valoroase. Astfel, Petre 
Purje a doborît din 200 bile mixte 957 
popice, fiind urmat în clasament de 
Tiberiu Szemany cu 942 p. d., Constan
tin RăJulescu 903 p.d. și Gîcă Andrei 
900. Concursul feminin a fost dominat 
de Ținea Balaban, marcată cu 436 p.d. 
De asemenea s-au remarcat în această 
întrecere de verificare Elena Predeanu 
(424 p.d.) și Crista Rezac (407 p.d).

a V-a edi(i« 
mondiale de Ia Bratis- 
Elena Predeanu, Ținea 
Rezac, Elena Lupescu,

Azi, pe Progresul

Primul cuplaj 
bucureștean feminin 

I. T. B. —Știința 
și Progresul -Rapid

Etapa a Ii-a a campionatelor re
publicane de handbal in 7 progra
mează în Capitală primul cuplaj 
bucureștean al echipelor feminine. 
Astăzi după-amiază, de la ora 16,30, 
se vor întîlni în ordine I.T.B. cu 
Știința și Progresul cu Rapid.

Mîine dimineață, amatorii de hand
bal din București vor putea urmări 
(de la ora 10, pe terenul Dinamo) 
un program bogat în care figurează 
întilnirile masculine Știința — Di
namo Bacău, Dinamo — C.S.M.S. 
Iași și cea feminină Vestitorul — 
C.S.Ș. Banatul Timișoara. Va fi in
teresant de urmărit evoluția perfor
merei primei etape, formația femi
nină Vestitorul, ca și cea a echi
pelor masculine Dinamo Bacău și 
C.S.M.S Iași, remarcate duminica 
trecută.

Iată 
țară : 
S.S.E.

TROȘENI :
Mureș (f); ORADEA:
C.S.M. Sibiu (f); TIMIȘOARA : “șîîî 
ința — Constructorul (f). Știința — 
Știința Petroșeni (m), Tehnometal— 
Voința Sibiu (m); PLOIEȘTI: Ra
finăria Teleajen — Steaua (m); 
BRAȘOV: Tractorul — Rapid Buc. 
(m) ; CRAIOVA: C.S.O. — C.S.M. 
Reșița; TG. MUREȘ: Rapid — Di
namo Brașov (m)'.

și programul întîlnirilor din 
SIGHIȘOARA: Faianța —
Ploiești (f); CONSTANTA: 

— Tractorul Brașov (I); PE- 
SdȘLE. — Mureșul Tg. 

Favorit_^-

R. PAUL

meciuz

Motocros la Cîmpina-Dirt-track la București
mine ji Elveției,

revenit la un scor

categoric (78—24)

Rapid București
(împulung Muscel

Du minica seara, începînd 
18,30, pe ringul instalat în 
dionulur

In campionatul pe echipe

de la orele 
incinta sta- 

Giulești va avea loc întîlnirea 
de box dintre echipele Rapid București 
ei Cîmpulung Muscel, contînd pentru 
campionatul republican de box pe echipe. 
Cu acest prilej vom putea vedea evo- 
luînd cea mai tînără formație din cam
pionat, Rapid București. Media vîrstei 
20 de ani Iată cîțiva dintre sportivii 
rapidiști care vor urca în ring duminică 
seara : ’ ~
iiescu, 
Ispas.

I. Păruț, Șt. Panduru, M. Io- 
Eugen Popa, O. Urlățeanu, Șt.

it

\ Campionatul republican pe echipe pro- 
.gramează astl-searS și mîine dimineață 
'idou.T importante întâlniri. Astfel, astă- 
seară, începînd de la ora 19.30, meta- 
îurgiștii buoureșteni vor întîlni pe rin- 
(gul de la patinoarul artificial echipa 
e.S.O. Galați, iar mîine dimineață Pro
gresul întîlnește în grădina cinematogra- 

Ion Vidu) formația 
începe la ora 10 
chiar și în caz de 
fiind acoperit. Din 
desprindem partide- 
Ștefan, N. Puiu—

f ului Progresul (str.
C. S.O. Reșița Gala
■și se va desfășura 
timp ploios, ringul 
programul reuniunii 
le: A. Bariciu—I. r____ț ... ~
I. Bărbulescu, Gh. Stăncuț—V. Mândria, p ....... . - -Angliei—I. Goldenberg, A. Gănescu—

Eni, M. Constantin—M. Marin (an. 
Schnap—Gh.

D.
E.

De la I.E.B.S
LOCAȚ1UNE DE BILETE

Biletele pentru Campionatele in- j 
fernafionale de atletism ale R.P.R, 
care se desfășoară in zilele de 19 } 
și 20 sept. a.c. pe stadionul Repu-J 
blicii și pentru Turneul interna- | 
ționa! de volei de la sala Florea- j 
sca din zilele de 20—22 sept. a.c. ț 
s-au pus in vînzare la casele o- ) 
bișnuite. |
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joi dintre e-

chipele R. P. Ro-

echipei noastre.

Astăzi după-amiază, începînd de la 
ora 15,15 și în continuare'mîine dimi
neață de la ora 10, vor avea loc pe tra
seul de pe dealul Muscelului d,in Cîmpi
na întrecerile ultimei faze a campiona
tului republican de motocros.

După cum am anunțat, aceste alergări 
la care vor participa și sportivi din 
R. P. Ungară s-au situat în centrul a- 
tenției celor care îndrăgesc activitatea 
clin sportul nostru cu motor. In după 
amiaza, zilei de azi vor putea fi urmărite 
cursele la clasele 175 și 350 ome înce
pători, 175 cmc „Cupa F.R.M.4* și 350 
cmc alergare de campionat, CU partici
parea concurenților străini. Mîine dimi
neață au fost programate : 350 cmc

„Cupa F.R.M.* și 125, 175 și 250 cmc 
alergări de campionat cu participarea 
conourenților străini.

După situația pe care o au pînă acum 
în clasamentul general, cei mai îndrep
tățiți să cucerească tricourile de cam
pion sînt : Tr. Macarie La 125 cmc, M. 
Pop la 175 cmc, M. Dănescu la 250 
cmc și M. Dănescu și C. Dovids la 350 
cmc. Sînt însă, posibile și unele sur
prize.

R. P. ROMÎNĂ-R. P. POLONĂ ÎN FINALA CAMPIONATULUI INTERNATIONAL FEROVIAR

★
I1 aza orășenească a campionatului re

publican de dirt-track se va desfășura 
mîine dimineață începînd de la 10
pe stadionul Unirea, din șos. Olteniței. 
La probede fazei orășenești a campiona
tului vor lua startul alergătorii cluburi
lor sportive Steaua. Metalul, Voința, Di
namo, Unirea ș.a. întrecerile sînt aștep
tate cu un deosebit interes de către 
bucureșteni, care au apreciat cursele pe 
pista de zgură ca uncie dintre cele mai 
interesante și spectaculoase alergări.

(Urmare din pag. 1)

bulgari din rindul cărora am 
pe cunoscuta internaționali 

(11) și Țvetfcov (8), care, de

In cealaltă semifinală, R.P: Polonă

cei 
lucitori in Ro&emont 6, 

5» Renders 4. Arbitrii ro- 
Dinescu ji M. Tănăsescu 
bine un joc care nu le-a

tivilor 
reținut 
Radev 
altfel au inserts și cele mai multe
puncte pentru formația lor, învingă
toare cu scorul de 59—24 (30—9). S-au 
mai remarcat din echipa bulgară 
Donev (7) și Kinev (7). Selecționata 
Belgiei, care spre sfirșitul meciului a 
marcat o suită frumoasă de coșuri, 
reducind din handicap a avut 
mai bani 
Mastach 6 
mini Gh.
au condus
ridicat prea multe probleme.

Mult mai interesante și echilibrate 
au fost meciurile vedetă de pe am
bele terenuri. Intr-una din partide, 
cîșftgătoarea ultimei ediții, formația 
R. P. Polone, a intilnit echipa fero
viarilor francezi. Selecționata polo
neză, alcătuită din jucători tineri și 
inalți, in frunte cu internaționalul 
Piskun, a intimpinat o vie rezistență 
din partea adversarei sale. De alt
fel, formația Franței a condus la 
inceput cu 13—8 ( min. 8) și 15—12 
(min. 10), lăsind impresia că nu va 
ceda prea ușor. In minutele care au 
urmat insă, polonezii au folosit cu 
mai multă- chibzuință avantajul înăl
țimii lor sub panou și in min, 15 
conduceau deja cu 
ză cu 31—20.

Repriza secundă 
nota de dominare 
polonezi care iși

22—15, iar la pau-

a inceput tot in 
a baschetbaliștilor 

măresc continuu 
avantajul: 49—26 (min. 26) și 51—32 
(min. 29), anunțindu-ne o victorie la 
un scor categoric. Francezii au ata
cat insă puternic spre sfirșit, redu- 
cind din 
(min. 40).
Polone a 
(31-20).

handicap pină la 
Finalmente, echipa R. 

învins cu scorul de 71—63

61—68 
P.

întrecerea dintre echipele R. S. Ce- In cealaltă semifinală, R.P. Polonă 
hoslovace și U.R.S.S. a fost pasio- a întrecut R.P. BuZgoria cu scorul de 
nuntă, ăvind un final de-a dreptul 63—57 (26—31). Astfel, locul înitâi și-l 
dramatic. Conduși tot timpul î,n prima 
repriză, uneori la diferențe aprecia
bile (min. 11: 14-4, min. 16: 22—12), 
feroviarii sovietici au reușit să ega
leze in min. 23 (28—28). In continuare, 
scorul a alternat la diferențe mini
me, pentru ca in final, datorită unui 
plus de combativitate și de atenție, 
echipa U.R.S.S. să reușească o serie 
de frumoase acțiuni și să înregistreze 
o meritată victorie cu scorul de 
60—57 (22—24). Au condus excelent 
arbitrii C. Armășescu și dr. Dan 
Chiriac.

In primele două meciuri de vineri 
s-au întâlnit echipele învinse în pri
ma zi a întrecerilor. Selecționata 
R.S. Cehoslovace a dispus la scor de 
Elveția: 84-27 (40-12).

Echipele Belgiei și Franței au fur
nizat în continuare o partidă plă
cută. cu multe faze spectaculoase. 
Basehetbaliștii francezi au avut ini
țiativa în majoritatea timpului și, da
torită unor frumoase acțiuni tactice 
și-au întrecut adversarii la un scor 
clăr: 54-42 (20-17).

Prima semifinală a turneului a 
opus reprezentativele R.P. Romine și 
U.R.S.S. Baschetbaiâșâi români au ju
cat foarte bine, au avut inițiativa în 
majoritatea timpului (10—6, 16-12,
36—21), obținînd o victorie prețioasă 
cu scorul de 54—46 (28—16), care le 
aduce calificarea în finală. Jucătorii 
români au excelat printr-o serie de 
acțiuni rapide, spectaculoase, care au 
depășiț adesea apărarea adveirșă. Cei 
mai buni jucători': Cr. Popeiscu 9, 
R. Popovici 5, Tursugian 4 din for
mația noastră și Alexeev 13, Soloviov 
12 din cea sovietică. Au arbitrat 
foarte bine A. Gobeaux (Franța) și 
Gh. Dinescu (R.P.R.).

vor disputa în finală mâine R.P. Ro- 
mină Și R.P. Polonă, iar U.R.S.S. și 
R.P. Bulgaria var juca pentru Jocu
rile 3—4. Programul începe de la ora 
15,30 cu partidele Franța-iR.S. Ceho
slovacă (teren I) și Belgia—Elveția 
ttenen ID. . . Y3i

SFORTUR TI CE

Concursuri
Astăzi,, de - ia wa 17, și mîine, de la 

ora 8, voi ayeaî loc, pe lacul Herăstrău 
două importante competiții organizate 
de cluburile sportive Olimpia și Rapid, 
în cadrul. «Cupei .tineretului* , vor avea 
loc probe de , juniori la caiac-canoe iar 
în „Cupa Rapid* se vor desfășura în
treceri de canotaj academic (la toate 
categoriile).

PRIVELIȘTI ÎNCiNTÂTOĂRE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

$1 MASĂ

BAZELi

banat!ttnte. sir
te

wxe ou&teoyt&to
m orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți ș; salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița; str. Fîntînilor nr. 1. 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebeș, str. 
Vasile Roaita nr. 11, tel. 278



Clntece
Intîmplarea s-a petre

cut anul trecut, în tim
pul Campionatelor inter
naționale de atletism ale 
R.P.R. Intr-un colț de 
tribună, doi dintre miile 
de pasionați ai sportului, 
compozitorul Petre Mun- 
teanu și textierul Tică 
Demetriad. urmăreau zbo
rul discului aruncat de 
atleta Lia Alanoliu... 
50,20 m — prima încer
care... 51,80 m — a doua 
încercare.

Compozitorul era din 
toată inima alături de

pentru sportivi
atletă. Avea impresia că 
ajută și el la aruncarea 
discului... „Hai Lia !...“

Discul s-a oprit depar
te, in verdele gazonului.

— 53,6 m anunță crai
nicul.

Lia Manoliu cucerise 
titlul de campioană in
ternațională.

Seara, tîrziu, se năș
tea pe clapele pianului 
un nou cîntec „Să cuce
rești un titlu pentru țara 
ta“, pe care 
oferit atletei 
chet de flori.

creatorii l-au 
ca un bu-

Să cucerești un titlu pentru țara ta
Să te mindrești că prima-n lume-i țara ta 1
Să te-nfiori numai la gîndul
Că tu ești campion,
Când se-nalță imnul țării pe stadion.

Ce poate fi în luptă mai înălțător
Să vezi ureînd spre culme mândrul tricolor. 
Doar pregătirea și voința '
Te vor ajuta 
Să iei un titlu pentru

...Altă dată pe potecile 
care duc de la Predeal 
la cabana „Trei brazi" 
urca fluierînd compozito- 

**rul Florentin Delmar. 
Urca spre cabana care-i 
lăsase 
căreia 
dintre 
cîntece
bana Trei

Aurel Felea, autorul a 
numeroase texte de cîn
tece sportive, dintre care 
unul dedicat fotbaliștilor,

atîtea amintiri și 
îi

cele
ale

dedicase unul 
mai frumoase 
sale: „La ca- 
Brazi".

țara ta.

ne mărturisea acum cîte- 
va zile, că are pe „șan
tierul" său de creație 
textul unui nou cîntec 
sportiv. Subiectul ? Vic
toria juniorilor noștri in 
turneul UEFA. Și, desi
gur, nu va trece mult 
timp și noul cîntec își va 
lua zborul.

un 
un

compozitor 
cîntec de 
neapărat 

să fie... îndră-

egal la

Cînd 
compune 
dragoste nu-i 
necesar 
gostit, dar cînd scrie un 
cîntec sportiv trebuie să 
tie negreșit un pasionat 
al sportului. Și multi din-

Compozitorul
PETRE MUNTEANU

tre compozitorii noștri iu
besc sportul, „trăiesc" 
momentele pasionante ale 
întrecerilor sportive, ca 
și ceilalți spectatori.

Jena, mai 1962. Sur
priză in „Cursa Păcii"! 
De-a lungul a 47 km — 
de la Erfurt la Jena — 
„tricoul galben* a tre
cut în posesia unui alt 
rutier. Cine este acest 
performer care intr-o se
mi etapă individual con- 
tracronometru atît
scurtă a reușit să-l de
posedeze pe lider 
mult rivnitul tricou ? 
Ziarele anunță cu litere

de

S. M.

de

zia- 
crai- 
iată 

vîrs- 
greu-ani,

kg, înălti- 
m... 
campionat 

își

La început
de an școlar

elevilor
sportivi

Uniui șahist

ea bun șahist și ca 
școlar

Poți fi mereu in frunte, 
dar

E necesar neapărat 
nu rămii prea 

in...
mult
pat 1

Unor handbaliste

VARIEI Ane VARII T ATI «VARIEI ATI
CEL MAI BATRIN 

GIMNAST DIN LUME
mașini agricole Thie
mann.

0 echipă omogenă
Ați auzit de echipa de 

fotbal BrGdema-Ericksson 
I. F. ? Probabil că mi, 
fiindcă e vorba de o for
mație de amatori dintr-o 
mică localitate din Suedia, 
Moheda.

Și totuși echipa se bucu
ră de oarecare faimă, lu
cru pe care vi-1 veți expli
ca imediat, aflînd că 

rțiB-rodema-Erieksson în
seamnă... „Frații Ericks- 
son“.

De ce se numește echi-
pa așa ?. Fiindcă în cadrul
ei joacă 9... frați ș doi
fii ai unuia dintre frați.
Cel mai m vârstă are 44
de ani. iar cel mai tînăr
19 ani.

Se pare că cel mai, 
virstnic gimnast din lime 
este Karl Thiemann din 
R. D. Germană, membru 
ai asociației sportive 
B. S. G. din localitatea 
Lobejuhn, regiunea Halle. 
Thiemann a împlinit re
cent 79 de ani, ceea ce 
nu l-a împiedicat să par
ticipe la întrecerile tra
diționale organizate în 
memoria părintelui gim
nasticii germane, Karl 
Ludwig Jahn. De remar
cat că Thiemann a par
ticipat pentru prima oară 
la această competiție în 
urmă cu... 60 de ani, la 
prima sa ediție. „Mă 
simt excelent și acesta 
este motivul că particip 
cu regularitate la con
cursurile de gimnastică. 
Exercițiile fizice îmi dau 
mai multă forță și imi 
păstrează mobilitatea și 
capacitatea de muncă'* —
a declarat mecanicul de

FOTBAL NOCTURN

Un epilog puțin obiș
nuit a avut recentul tur
neu de fotbal desfășurat 
în Spania.
ta căldura toridă, orga
nizatorii 
programat meciul 
Barcelona — Saragoza la 
orele 23. Ceea ce n-au 
prevăzut organizatorii a 
fost... prelungirea finalei 
cu două reprize a 15 mi
nute din cauză că după 
terminarea timpului regu
lamentar scorul era 0-0. 
Dar și duoă prelungiri 
egalitatea a persistat: 1-1. 
Ambeie echipe au execu
tat cite cinci lovituri de 
la 11 m, victoria reve
nind în cele din urmă 
echipei Barcelona. Pe la 
ora 2 noaptea spectatorii 
au putut, în sfîrșit, să 
părăsească tribunele.

Pentru a evi-

turneului au 
final

PROCES.- ȘAHIST

tribunalele

Maratonuri • •

Unul din 
new-yorkeze a avut de 
judecat o „pricină" puțin 
obișnuită chiar pentru re-

porterii americani de fap
te diverse, care descope
ră la fiecare pas fel de 
fel de întîmplări „senza
ționale". Reclamantul nu 
era altul decit Bobby 
Fisher, actualul camjjon 
de șah al S.U.A., iar 
pîrîtul — fostul dețină
tor al titlului, Reshewski.

Despre ce era vorba ? 
Intre cei doi șahiști avea 
loc un meci de 12 parti
de. 11 dintre ele se ju
caseră. Ultima se amina 
însă mereu, din cauză că 
cei doi jucători nu se 
puteau înțelege asupra 
orei de începere. Fisher, 
căruia îi place somnul de 
dimineață, nu 
nici r~ ~ 
înainte de ora 
Reshewski, care nu prea 
poate să doarmă — așa 
e la bătrînețe — cerea 
ca partida să se dispute 
la ora 9 dimineața.

De aici proces și ce
rerea lui Fisher ca tri
bunalul să dea o hotărî- 
re prin care să-1 oblige 
pe Reshewski să susțină 
această ultimă partidă 
după ora 11 dimineața.

Tribunalul este acum 
la... „mutare".

voia sub 
un motiv să joace 
ic dc era 11. iar

de o șchioapă numele 
unei noi stele în ciclis
mul de șosea : HENK 
NIJDAM (Olanda), In 
jurul lui se adună — ca 
de obicei — zeci de 
riști, fotoreporteri, 
nici de radio... Și 
primele amănunte : 
ta — 20 de 
tatea — 68 
mea — 1,74

Dar marele
neoficial al lumii 
continuă desfășurarea. 
Henk este continuu a- 
tacat de alțj rutieri de 
valoare excepțională. Ci
cliștii sovietici, belgi
eni, cei din R.D. Germa
nă și din alte puternice 
formații luptă cu ardoa
re. Și reușesc după trei 
etape să-i smulgă trofeul. 
Noul lider — sovieticul 
Gainan Saidhujin — îl 
va duce pe umerii săi 
pînă la capătul cursei, la 
Varșovia, 
aceasta I 
cîștigat 
ale cărei 
pot sta la 
pe tabelul 
formanțe...

Au trecut cîteva luni 
de atunci. Ziarele ne-au 
adus la cunoștință că 
ciclismul amator l-a pier
dut pe Henk Nijdam.

Din disputa 
formidabilă 
.Cursa

medii 
loc de

marilor per-

a
Păcii" 
orare 

onoare

Noua stea a ciclismului 
n-a reușit să reziste ten
tațiilor contractelor pro
fesioniste. Și astfel la 
campionatele mondiale 
de la Milano l-am vă
zut printre alergătorii 
înscriși la probele pro
fesioniste. Ce va face el 
în compania marilor 
„ași" profesioniști ? Iată 
întrebarea al cărei răs
puns avea să ne dea o 
imagine a forțelor exis
tente în ciclismul ama
tor și cel profesionist. 
Finala probei de urmă
rire individuală (5000 m) 
a fost elocventă. Henk 
Nijdam — cel care in 
„Cursa Păcii* n-a putut 
să-și mențină suprema
ția pină la capăt — a 
învins fără drept de a- 
pel in lupta cu specia
liștii profesioniști. Cu 
timpul de 6:02,1 el a cu
cerit titlul de campion 
al lumii. A fost încă o 
dovadă că mulți dintre 
participant la marea 
întrecere a amatorilor 
„Cursa Păcii", se pot 
întrece de la egal la 
egal cu cei mai redu
tabili cicliști profesio
niști din lume.

handbal — după cum 
știați — 

Puteți și-n... șapte să 
jucați, 

Da-n catalog (cum v-am 
mai spus) 

Vreau numai da la... 
nouă-n sus 1

ION COSMIN

Cpigrame
Proaspăt promovate 
în divizia A, hand
balistele de la «Ves
titorul" București 
au învins în depla
sare echipa Mureșul.

Punctele ce-ați obținui
Lc socot un început
Și — doresc susținătorii — 
Să... vestească noi victorii.

Luptătorii romîni au 
întrecut cu scorul 

categoric de 6!/2 ia 
P/a puternica echipă 

a Japoniei.

La lupte, cred c-aveți idee, 
Sînt foarte multe procedee. 
Dar, sincer i-am aplauda 
De-ar... proceda numai așa!

In douâ 
rînduri

Trăgătorii romîni au 
cîștigat pentru a patra 
oară „Cupa tarilor la
tine"

H. NAUM
Tuturor li se cuvine

La... «latină4* : foarte bine !

• Ii' h I' 1H ‘Fi O4 fill i Bill ii .li iilaM

Dacă sînt viu comentate 
performanțele maratoniști- 
lor care aleargă pe uscat, 
cu atît mai mult impresio
nează moral oni știi... pe 
apă. Recent, doi înotători 
egipteni au realizat perfor
manțe deosebite in cursele 
de înot de mare fond. Ast- 
1d, cursa de mare fond 
dintre insula Capri fi Nea- 
pole (peste 32 km) a fost 
cîștigală de egipteanul No
bil Shazlv, cu timpul re
cord de 8 ore fi 4 min. 
Ceea ce corespunde unei 
viteze medii de 4 km

pe
Pe 
de 
oră

oră 1 
jos o 
mare

Să parcurgi 
distanță aîil 

cu 4 km pe 
constituite firește o

performanță bună. Ea este 
cu alit mai valoroasă, gin- 
dindu-ne că un om înoată 
cu această viteză.

Zilele trecute un alt e- 
giptean, Mohamed Aii Mah
mud, a obținut o perfor
manță remarcabilă, înotînd 
în Marea Mediterană, între 
orașele Saida și Beirut. 
El a parcurs cei 38 de km 
In 12 ore și 33 minute.

știați că
... începînd cu ediția vi

itoare. U.R.S.S. va parti
cipa la „Cupa Campionilor 
Europeni" la fotbal ?

...Wilma Rudolph 
mama unui băietei 
trei luni ? Acest 
niment fericit care 
intervenit în viața

atît de departe de recordul 
ei mondial (11,3) : 11,6 și 
11,7 pe 100 m.

... în curînd. la Santiago 
de Chile, unde s-a desfă
șurat campionatul mondial, 
se va deschide un muzeu 
de fotbal ?

GHEORGHE CULAU, 
COMUNA ADUNAȚII-CO- 
PACENI. — Vasile zavoda 
—Zavoda II, cum este no
tat in cronici — a împlinit 
in iunie 33 de ani. El joa
că la Steaua din 1350. Îna
inte a jucat la Phonix— 
Baia Mare, orașul său na
tal. A fost selecționat de 
18 ori in echipa națională.

OCTAVIAN URSUI.ES- 
CU, BUCUREȘTI. — 1)
Recordul mondial la pro
ba de 110 m garduri este 
13,2 și are doi... proprie
tari: Lee Calhoun și Mar
tin Lauer. — 2) Fotbalistul 
Marin, care a jucat

tjmp la Progresul, a făcut 
cale întoarsă la echipa în 
care a activat la început: 
Gloria Bistrița. Bucurie 
dublă: pentru cei din Bis
trița și pentru... Progre
sul !

GH. GORAN, ZEMES. — 
1) Dinamo București a cîș- 
tigat de două ori campio
natul țării la fotbal: edi
ția 1955 si ediția 1961—* 
1962. “* ”
au luat-o o singură dată : 
ediția 1958—1959. ~ “
minia a participat la 
pionatele mondiale 
fotbal din 1930, 1934, 
1954 și 1958.

,Cupa“, dinamoviștii
2) Ro- 

cam- 
de 

1938,
este 

de 
eve- 

a
renu

mitei alergătoare de culoa
re n-a depărtat-o pe Wilma 
Rudolph de pistele de atle
tism. După o scurtă în
trerupere, ea și-a reluat 
activitatea, ob ținui <1 per
formante care nu-s chiar

Metamorfoză
Am un coleg, cum poale-s zeci, 

De altfel bun băiat — 
nu mergea la nici un meci, 
l-ai fi dus legat.

Ce 
De

Deunăzi, mă trezesc cu el 
(Ce zi 1 Ploua grozav !) 
Că-mi bate-n
— Cum, nu

geam, și-apoi cu zel: 
mergi ?... Ești bolnav ?

aceea, noi am discutatDe
Să-l ajutăm concret 
Si
Si

chiar la primul meci i-am luat 
dînsului bilet.

Să vă mai spun că spre tramvai 
L-am luat mai mult pe sus ? 
Că în sfîrșit, cu chiu cu vai, 
La stadion l-am dus ?

De-ai ști ce
Nu vezi ? Parcă- s pe foc ! 
Sau poate vrei, din 
Să nu mai găsim

meci... hai, nu mai sta —

cauza ta 
un loc ?

Mă frămîntam cum 
Gîndind: acu-i

Tot n are rost. Esențial
E că am reușit
Și că de atunci, săptănund 
La meci e nelipsit.

să-l îneînt, 
acu !

Dar am plecat făr-un cuvînt: 
Puteam să zic că nu ? !...

C. MAZ1LU
Vedeta" se antrenează

Desen de AL. ADRIAN

ZOLTAN VARGA, SATU 
MARE. — Grosics a apă
rat de 86 ori poarta repre
zentativei de fotbal a 
R. P. Ungare. După 
Bozslk, este jucătorul cu 
cel mai mare număr de 
jocuri în echipa națională 
maghiară. El are acum 36 
de ani și activează la 
tabanya, în calitate 
eondueător tehnic.

p.

Ta- 
de

VASILIU, IAȘI. — 
citit cu interes scri- 
dv. și vom (ine 
de cele arătate. — 

juniori a tur- 
Wimbledon a 
de Mathews... 

fotbalistului 
s-a

GH.
1) Am 
soarea 
seama
2) Finala de 
ne ului de Ia 
fost câștigată 
junior (fiul
Stanley Mathews). El 
întâlnit în finală cu Metre- 
veli, câștigând la mare 
luptă, în trei seturi : 8—6, 
3—6, 6—4.

TUDOR MIHAI, COMU
NA VlLCANEȘTI. — Spa
țiul nu ne permite să in
serăm toate normele care 
pot duce la obținerea tit
lului de maestru al spor
tului la fotbal. Jucătorii le 
cunosc însă. Totul e să le 
îndeplinească ! în ce pri
vește titlul de maestru e- 
merlt al sportului, el se 
acordă unui jucător de o

valoare excepțională, cu o 
bogată activitate, cu o 
conduită ireproșabilă in 
viață și pe terenurile de 
sport. Acest înalt titlu 
poate fi atribuit și cu pri
lejul obținerii unei perfor
manțe deosebite. Dacă fot
baliștii noștri ar merge 
pe urmele handbal iști lor 
și ne-ar aduce și ei un 
titlu mondial, ar primi, 
cu siguranță, titlurile de 
maeștri emeriți. Dar, pină 
atunci, n-ar fi rău de loc 
dacă maeștrii sportului la 
fotbal și-ar confirma, prin 
joc, distincția primită !

N. LAZAR, CONSTAN
ȚA. — E interesantă pro
blema pe care o ridicați 
dv. : are dreptul arbitrul 
de tușă să semnaleze o 
infracțiune in suprafața 
de pedeapsă, care s-ar 
putea sancționa cu un 11 
metri ? Regulamentul nu 
prevede nimic in această 
direcție. în practică insă, 
în careu, arbitrul de tușă 
nu semnalizează decît in
fracțiunile echipei in atac, 
Iăsind pe seama arbitrului 
principal 
dării sau
11 metri, 
fie așa.
duce situații neplăcute. Nu 
are și așa arbitrul de cen
tru destule... buclucuri ? 
Există insă cazuri cînd 
intre arbitrul principal și 
eel de tușă intervine o 
înțelegere prealabilă in 
acest sens, arbitrii aju
tători căpătind dezlegarea 
să semnalizeze infracțiu
nile in careu comise de 
echipa în apărare atunci 
cînd arbitrul de centru 
este surprins departe de 
fază. Bineînțeles că atunci 
arbitrul de centru trebuie 
să țină seama de semna
lizările „tușierilor**, dic- 
tind sancțiunea de rigoa
re.

problema acor- 
neacordării unui 
Este și firesc să 
Altfel, s-ar pro-

ION POSTAȘU



Concursul internațional de la Budapesta

CĂLĂREȚII BOF1IN1 Ăll OBȚINUT
NOI REZULTATE MERITORII

I Confirmuid valoarea lor ridicată, călă- 
I reții romini partioipanți la marile între- 
I cori din capitala R. P. Ungare, s-au 
i okusat pe locuri fruntașe și în probele 
! desfășurate în ultimele zile. Un rezultat 
excelent a fost realizat de Gh. lan ga 
în proba de 2 cai unde a ocupat locul

II. In proba de ștafetă, echipa noastră — 
formată din C. Vlad și A. Coste» — s-a 
clasat pe locul III. Tot pe locul III 
a terminat proba și N. Milialoea în ma
rele premiu de dresaj.

întrecerile continuă astăzi și mîine.

corespondență telclonică din Budapesta

Lotul sportivilor romini a sosit azi In capitala R. P. UngareI 
f Do
dapesta. cei mai buni 
lumii Se vor întrece pentru titlurile 
de campioni mondiali la oele șapte 
categorii. 165 de halterofili din 27 de 
țări și-au dat întâlnite la această 
mare întrecere a „cetor puternici".

Iată numărul concurenților la cele 
‘ 7 categorii : cocoș — 18, pană — 21, 
ușoară — 26, semimijlocie — 25, mij
locie — 35, semigrea — 24, grea — 20. 
La categoriile cocoș, ușoară și semi
mijlocie se anunță întrecerile cele 
mai echilibrate. La cocoș, Stogov 
(U.R.S.S.), care a cucerit' pînâ acum 
cinci medalii de aur la campionatele 

I mondiale și jocurile olimpice, japone
zul Miake și maghiarul Foldi sânt 
principalii candidați la titlul suprem. 

ILa categoria ușoară candidații pentru 
titdu sint polonezul Bazanowski (cam
pionul mondial de anul trecut) și so
vieticul Kaplunov, campionul U.R.S.S., 
care deține o performanță de 410 kg. 
Interesant de remarcat că la această 
categorie lipsește recordmanul mon
dial Evgh-ent Lopatin (U.R.S.S.), care nu 
a fost introdus în formație. Antrenorul 
U.R.S.S. l-a preferat pe Kaplunov, 
care este maț constant și mai calm 
în concursurile de mare

Fără îndoială că echipa 
obține și de data aceasta 
Antrenorii sovietici speră 
U.R.S.S. va cuceri cel puțin trei me
dalii de aur. Pentru locurile urmă
toare candidează echipele R.P. Unga
re și R.P. Polone. Echipa S.U.A — 
prin neparticipatea lui Vinci și Ber
ger, poate obține în oel mai bun caz 
Un singur titlu prin Kono, dar și a- 
cesta stă sub semnul întrebării de
oarece halterofilul american va avea 

!'-----------------------------------------------------

miine, pe ,,Kisstadion“ din Bu- 
halterofili ai

de înfruntat pe actualul recordman 
mondial al categoriei semimijlocie. 
Veres (R.P.U.).

„Micul stadion" (Kisetadion) locul 
de desfășurare a campionatelor are 
o capacitate de 15.000 locuri, iar po
diumul de concurs este acoperit cu 
o prelată din material plastic. Demn 
de remarcat este faptul că pentru 
prima oară in istoria campionatelor 
mondiale de haltere, întrecerile celor 
mai buni halterofili ai lumii se des
fășoară în aer liber. Pentru a men
ține o temperatură constantă, podiu
mul de concurs este înconjurat de 
50 de becuri infraroșii, care fac ca 
temperatura să se mențină în mod 
constant în jur de 20 grade Celsius.

Campionatul va începe mîine, la 
ora 16, cu întrecerile din cadrul cate
goriei cocoș, urmind ca In fiecare zi 
să aibă loc disputele la o singură 
categorie. Astfel, campionatul va lua 
sfîrșit simbăta viitoare cu Întrecerile 
din cadrul categoriei grea, in oare ae 
așteaptă ca Iuri Vlasov să doboare 
un nou record mondial.

Sc dezvoltă mișcarea sportivă din P. D. Germană
TRADIȚIONALUL CROS 

PENTRU COPII ȘI TINERET

re-De șase ani se organizează cu 
gularitate in capitala R. D. Germane 
o mare competiție de mase rezervată 
copiilor. Recent, la aceste întreceri au 
participat peste 16.000 copii berlinezi. 
Competiția de mase atit de îndrăgită 
de copiii din capitala R. D. Germane 
constă din alergări de viteză și semi- 
fond pe străzile orașului și se des
fășoară la mai multe categorii de 
virstă. Pot participa copii intre 8 și 
18 ani. Copiii sub 10 ani parcurg, de 
pildă, o distanță de 75 de metri, in

timp ce tinerii de virste mai 
aleargă pe distanțe ce variază
100 și 800 m. Regulamentul

mari 
între 

100 și 800 m. Regulamentul acestei 
întreceri prevede clasament pe echipe, 
fiind declarată învingătoare formația 
care realizează cel mai bun timp.

Un punct de atracție pentru acest 
tradițional cros al copiilor 
retului îl constituie faptul 
fiecare an, alături de tinerii 
participă numeroși sportivi

ATLEȚII JUNIORI LA START
Peste 340 de tineri atleți au luat 

parte in luna august din acest

și tine
tă în 

crosrști, 
fruntași.

campionatele de atletism rezervate ju
niorilor din RD.G. Desfășurate pe 
Wartburgstadion din orașul Eisenach, 
întrecerile atleților juniori au dat loc 
la interesante dispute, soldate, in ge
neral, cu rezultate promițătoare. Multi 
dintre tinerii finaliști au dovedit reale 
aptitudini și calități, remarcindu-se în
deosebi aruncătorul de disc Jurgen 
Thorith. Acesta, cu o performanță de 
52,01 ru. a stabilit un nou și valoros 
record de juniori al R.D. Germane.

FESTIVAL SPORTIV LA LEIPZIG

anvergură. 
U.R.S.S. va 
primul loc.
că echipa

Budapesta, 14 sept. 1962.

KASZAS SANDOR
★

In cursul zilei de azi echipa R.P. 
Romine formată din Ion Panăit (cat 
cocoș). Fiți Balaș (cat. pană), Tibe- 
riu Roman (cat. mijlocie), Lazăr Ba- 
roga (cat. semigrea) și Silviu Cazan 
(cat. grea) au părăsit Capitala pe ca
lea aerului. Lotul halterofililor ro
mâni este condus de dr. Valeriu Ar
can — președintele F.R.H., Ștefan 
Petrescu și Ștefan Achim, antrenori.

an la

(Urmare din pag. 1)►

acest am
atracție. In mijlocul tineri- 
alergălori a venit renwmi- 
ablet Emil Zatopek. Prilej 

bucurie, entuziasm și — bi-

Orașul Leipzig a găzduit recent un 
eveniment așteptat cu nerăbdare de 
marele număr de iubitori ai sportului 
din regiunea Leipzig: finala primului 
festival sportiv. Cei mai buni sportivi 
din regiune au evoluat in cadrul unor 
impresionante manifestații sportive de 
mase, exercițiile de gimnastică atră- 
gînd aprecierile unanime ale celor pre- 
zenți. Aproape 2.000 de tineri sportivi 
au participat la festivalul sportiv al 
regiunii Leipzig.

SUCCESE INTERNAȚIONALE

An de an, sportivii din R. D. Ger
mană obțin importante succese in 
arena internațională. în pofida poli
ticii discriminatorii promovate de că
tre cercurile conducătoare din 
capitaliste, aflate la remorca N.A.T.O.f 
solii sportivi ai R. D. Germane par
ticipă la multe campionate mondiale 
și europene, repurtind succese de sea
mă. La recentele campionate europene 
de natație, de _ “
R.D.G. au cucerit 5 medalii de aur, iar 
la campionatele europene de canotaj 
academic feminin — 3 medalii de ar
gint și o medalie de bronz; in cursa 
internațională de motoejdism dotată 
cu premiul „Tatra“ motociciiștii din 
R. D. Germană au cucerit 16 medalii 
de aur și 4 de argint.

pildă, sportivii din

a

►

►

tradiționale 
berlinezi am avut 
un punct special

Starturile 
micilor atleți 
in 
de 
lor 
tul 
de
neînțeles — de prețioase învă
țăminte culese de la un sportiv 
care la un moment dat deținea 
toate recordurile mondiale in 
alergările pe distanțe Irungi.

•<

•*

.2

Atleți din 14 țări la Campionatele internaționale
de atletism ale R. P. Romine

m), 
m); 
Igor

a

începe a XV-a Olimpiadă de șah
Reprezentativa țării noastre a plecat ieri la Varna

Olim-

tradi- 
cursul

conduce

avut o 
de Nord,

i‘ Mîine, la Varna (R. P. Bulgaria), 
ifrumoasa stațiune balneară de pe 
malul Mării Negre, are loc deschide
rea festivă a celei de a XV-a 
jpiade de șah.
|. In vederea participării la 
Ționala competiție șahistă, în
zilei de ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Varna, reprezenta
tiva de șah a R. p. Romine. Lotul 
nostru este alcătuit din următorii ju
cători : Victor Ciociltea — campionul 
țării — Teodor Ghițescu, Florin 
Gheorghiu, Bela Soos, Corvin Rado
vici și Alex. Gunsberger. Ultimii doi 
echipieri vor fi rezerve. Șahiștii 
noștri sînt însoțiți de antre
norul Veniamin Urseanu și prof. dr. 
Octav Costăchel, președintele Fede
rației romîne de șah, care 
delegația R. P. Romîne.

La plecarea echipei, am 
convorbire, pe peronul Gării
cu maestrul internațional Victor Cio
ciltea, care ne-a făcut următoarea 
declarație : „Sînt deosebit de fericit 
că figurez in fruntea reprezentativei 
de șah a țării, dar știu totodată că 
misiunea noastră în marea întrecere 
a Olimpiadei va fi deosebit de grea. 
După ultimele date transmise de prie
tenii noștri șahiști bulgari, organi
zatorii celei de a XV-a ediții, aflăm 
că la Varna va lua startul un număr 
record de echipe — 451 Pentru cele 
12 locuri din turneul final, se va da 
o luptă acerbă. Sper, împreună cu 
colegii mei de echipă, să fim ia înăl
țimea întrecerii, să confirmăm aștep
tările sutelor de mii de iubitori de 
șah din (ara noastră".

Echipa olimpică de șah a R. P. Romine, la plecare pe peronul Gării de 
Nord. In rindul de jos : B. Soos, V. Ciociltea, C. Radovici; in rindul de sus: 
V, Urseanu. antrenorul echipei, Al. Gunsberger, dr. O. Costăchel, președin

tele F.R.Ș., conducătorul lotului, Th. Ghițescu și FL Gheorghiu.

Vadim Arhipciuk (46,7 la 400 
Ludmila Motina (11,7 la 100 
Edvin Ozolin (10,4 la 100 m) și 
Petrenko (4,60 la prăjină).

• Federația de 
R. S. Cehoslovacă anunță 
pe: Jaroslav Slegr (1:49,0 la 
Miroslav Jurek (13:53,8 pe 
la „europene"), Ivan Cerny 
110 mg), Jozef Matousek (67,82 m 
la ciocan, a 3-a performanță euro
peană a anului), Ludwig Danek 
(55,43 m la aruncarea discului) și 
Vlasta Hrbkova (aruncarea greută
ții).

• Suedia va fi reprezentată la 
Campionatele internaționale de 
noscutul sprinter Owe Johnson 
la 100 m și 20,7 la 200 fii) și 
Pettersson (2,16 m la înălțime). 
Iul lui Pettersson cu Bolșov la 
tura în înălțime constituie unul din 
punctele de atracție ale întrecerilor 
din ziua a doua.

din 
start

specialitate 
la 
800 m), 
5.000 m 
(14,2 la

cu- 
(10,4 
Stig 

Due- 
sări-

• Din Austria vor fi prezenți doi 
atleți: Rudolf Klaban (3:46,1 la 
1.500 m) și Heinrich Thun (67,14 m 
în acest an la aruncarea ciocanului), 
iar din Belgia, hurdlerui Geerome 
(14,1), fondistul Allensius (14:0X4 la 
5.000 mj și ~ 
400 m).

• Cu 
zenta și 
(46.6 la 
(4,52 m 
(14,1 la
• Au

din partea R. D. Germane: Laufer 
(4,60 m la prăjină), Erbstosser (10,4 
la 100 m), H. Milde 57,16 m la 
disc), Regenbrecht (14,5 Ia 110 mg), 
Niephagen (3:44,9 la 1.500 m), Doe 
ring (8:50,4 la 3.000 m obstacole) și 
Helrnbold (15,97 m la aruncarea 
greutății femei) și din partea Italiei: 
G. Ccrnacchia (14,0 la 110 mg), Frl- 
nolli (51,1 la 400 mg), Radman 
(75,46 m la suliță), Donata Govoni 
(11,8 la 100 m și 24,1 la 200 m), 
Letiția Bertonj (11,1 la 80 mg).

Pennewaert (46,8 la

atleți valoroși se va pre- 
Elveția: Hansruedi Bruder 
400 m), Gerrard 
la prăjină) și J.

110 mg).
mai sosit înscrieri nominale

Barra» 
ScfiîFss

Viitorul campionat european de baschet masculin 
la Wroclawse va desfășura
european pentru juniori

Foto : Stan Petre

La Miinchcn s-a desfășurat o con
ferință a Federației Internaționale de 
baschet (F.I.B.A.), în care s-au luat 
o serie de hotărîri importante privind 
viitoarea activitate internațională.

Cu acest prilej s-a decis ca viitorul 
campionat european de 
lin să se desfășoare la 
Polonă) între 4 și 13 
La acest campionat vor 
16 echipe: primele 12 
in ediția

baschet mascu- 
W'roclaw (R. P. 
octombrie 1963. 
putea lua parte 
formații clasate 

precedentă de la Belgrad

CAMPIONATUL U.R.S.S.

S-au disputat noi întâlniri din cele 
două serii ale campionatului U.R.S.S. 
de fotbal. Iată rezultatele înregistra
te : Dinamo Moscova—Torpedo Mos
cova 3—2; S.K.A. Rostov pe Don— 
Dinamo Kiev 2—2 ; Dinamo Tbilisi- 
Avangard Harkov 2-1 ; Aripile So
vietelor Kuibîșev—Spartak Moscova 
2—1 ; Torpedo Kutaisi—Pahtakar Taș- 
kent 2—1 ; Șahtior Donețk—Spartak 
Erevan 1—0; Jalgiris Vilnius—Zenit 
Leningrad 1—1. In prima grupă a 
campionatului conduce Dinamo
cu 31 puncte, iar în cea de-a doua 
Dinamo Tbilisi cu 26 puncte.

fotbal pe glob
COMPETIȚII EUROPENE

Kiev

Miercuri s-au disputat mai multe 
intîlniri în cadrul diferitelor compe
tiții europene de fotbal.

In „Cupa campionilor europeni", 
F.C. Milano a învins cu 8—0 pe U.S. 
Luxemburg. Feyenoord Rotterdam a 
cîștigat in deplasare cu 3—1 la Ser- 
vette Geneva, iar în meci retur, Par
tizan Tirana și Norrkoeping Suedia 
au făcut joc egal 1—1 (dștiglnd pri
mul meci cu 2—0 echipa suedeză s-a 
calificat pentru turul doi).

La Budapesta, într-un meci pentru 
„Cupa cupelor" Dozsa Ujpest a sur
clasat cu 5—0 formația poloneză Za- 
glebie. In sfîrșit, tot miercuri s-a 
disputat al doilea med din finala ce
lei de-a IV-a ediții a Cupei orașelor 
tîrguri. F.C. Valencia, care învinsese 
cu 6—2 pe teren 
cetona, a reușit 
în deplasare și 
feul pus în joc.
ticipă direct în turul doi al celei 
de-a V-a ediții, în cane, după cum se 
știe, țara noastră va fi reprezentată 
de formația Petrolul Ploiești. Primul 
adversar al echipei ploieștene va fi 
echipa cehoslovacă Spartak Brno.

propriu pe F.C. Bar- 
un rezultat egal 1—1 
a ciștigat astfel tro- 
Eehipa spaniolă par-

(U.R.S.S., R.P.F. Iugoslavia, R P. 1 
Bulgaria, Franța, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, R. P. Romină, Belgia, 
R. P. Polonă, Turcia, Israel și R. D. 
Germană), precum și alte patru echipe, 
care vor fi desemnate în urma unor 
turnee de calificare. Aceste turnee vor 
avea loc astfel:

-— la Stockholm se vor întîlni: FIN
LANDA, SUEDIA, DANEMARCA «i 
ISLANDA ;

— la Belfast: OLANDA, LUXEM
BURG, SCOTIA, IRLANDA, ȚARA GA
LILOR și ANGLIA ;

—■ într-un oraș din Spania șan Maroc: 
SPANIA, PORTUGALIA, MAROC. TU
NIS, LIBIA. LIBAN și SIRIA.

Al patrulea turneu se va desfășura 
într-o țară încă nestabilită și vor parti
cipa : R. F. GERMANA, ELVEȚIA, AUS
TRIA, ITALIA, GRECIA și ALBANIA

Acest campionat se va desfășura m 
două serii de cîte opt echipe (primele 
opt clasate în ediția precedentă vor fi 
împărțite în mod egal în aceste sirii), 
iar formațiile clasate pe primele șase 
locuri se vor califica din oficiu pentrn ' 
întrecerea din anul 1965.

în cadrul aceleiași conferințe s-a ho- 
tărît înființarea unui campionat euro
pean rezervat reprezentativelor de juni
ori. Prima ediție va fi organizată la 
Italia în anul 1961.
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