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DELEGAȚIA Dt PARTID Șl GUVERNAMENTALA A R. D. GERMANE
ȘI-A CONTINUAT CALATORIA PRIN TARA

Vizita delegației de partid și guvernamentale a R.D. Germane la colectiviștii din Hărman

ale R. P. R.! CAMPIONATELE

In cursul zilei de luni delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane, 
tn frunte cu tovarășul 
Vlbricht, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Walter 
împreună cu tovarășii 

Chivu 
Stoica, Mihail Florescu, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, Cor. 
neliu Mănescu. ministrul afaceri
lor externe, Ștefan Cleja, amba
sador al R. P. Romîne tn R. D. 
Germană, și alte persoane ofi
ciale și-a continuat călătoria prin 
țară.

Un mare număr de oameni ai 
muncii au tntimpinat pe oaspeți 
în gara Borzești. De aici, mem
brii delegației de partid și guver
namentale a R. D. Germane și 
conducătorii partidului și stalului 
nostru s-au îndreptat spre Onești, 
„orașul petrochimiei*, îmbrăcat tn 
haine de sărbătoare. Tovarășii 
Walter Ulbricht și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și ceilalți 
oaspeți au răspuns la manifestă
rile de dragoste și prietenie ale 
locuitorilor Oneșliulul. cel mai 
tlnăr oraș al țării. După ce au 
vizitat noile construcții ale ora
șului și au aflat de perspectivele 
de dezvoltare ale acestui centru in
dustrial, oaspeții s-au îndreptat 
spre marile întreprinderi con
struite în ultimii ani In apropie
rea Oneștiului, care au schimbat 
radical înfățișarea acestor locuri.

► Vizita a început la combinatul 
de cauciuc sintetic. S-a vizitat In 
continuare rafinăria nr. 10 Onești. 
Pretutindeni un mare număr de

muncitori, tehnicieni și ingineri 
au salutat cordial pe tnalții oas
peți-

La combinatul chimic Borzești 
au fost vizitate secțiile de electro
liză, clor-llchid și ambalaje me
talice. După ce au vizitat com
binatul, tn marea hală a atelieru
lui mecanic oaspeții s-au tnttlnit 
cu muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la combinatul chimic Bor
zești și de la alte unități din a- 
cest important centru industrial. 
La tntilnire au luat cuvtntul: 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al 
comitetului regional Bacău al 
P.M.R., Cheorghe Uță, inginerul 
șef al combinatului. Elvira Tripșa, 
operator chimist. Primiți cu aplau
ze furtunoase, au luat cuvtntul 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. M. R., secretar al O. O. 
al P.M.R., și Bruno Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, mem
bru al Biroului Politic al Q.C. 
al P.S.U.G., membru al Const, 
liului de Stat. Miile de partici
pant! la tntilnire au ovaționai 
pentru prietenia dintre R.P. Ro
mină și R. D. Germană, pentru 
marele și puternicul lagăr al ță
rilor socialiste, pentru pace tn 
lumea întreagă. La amiază. Comi
tetul regional Bacău al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional au oferit tn cin
stea oaspeților o masă la Combi
natul chimic Borzești.

Aseară, delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Germane, 
însoțită de conducătorii partidu
lui și stalului nostru s-a reîn
tors tn Capitală.

DOAR O ZI ne mai des
parte de „startul" celei 
de a XIV-a ediții a tra

diționalei competiții atletice 
Campionatele internaționale de 
atletism ale R.P. Romîne.

Mîine după-amiază, pe sta
dionul Republicii, gazda primi
toare a tuturor edițiilor an
terioare ale acestei competiții, 
vom retrăi atmosfera sărbă
torească a acestei întreceri spor, 
tive care și-a cîștigat, de-a 
lungul anilor, un frumos pres
tigiu în mișcarea atletică in
ternațională. Atleți din nume
roase țări europene vor păși 
mîine pe pista stadionului Re
publicii, pentru a lua parte la 
festivitatea de deschidere și 
apoi la întrecerile programate 
în cele două zile de concurs.

Publicul nostru, iubitor al 
atletismului și bun cunoscă
tor al acestei discipline spor
tive. așteaptă cu mult interes 
această nouă ediție a „Inter
naționalelor". Și acest interes 
este pe deplin justificat: la 
startul probelor vor fi pre- 
zenți atleți de renume, prin
tre care patru dintre laureații 
recentelor campionate europene 
de atletism de la Belgrad. 
Vom putea urmări, astfel, pe 
Tamara Press, dublă campioană 
europeană, pe vechea cunoștință 
a publicului nostru Elvira Ozo- 
lina. pe Vilmoș Varju și, bine
înțeles. pe lolanda Balaș. Dar, 
alături de acești campioni euro
peni vor mai evolua pe sta
dionul Republicii și alți atleți 
de prestigiu ca Marian Macho- 
wina, Jolan Kontsek, Attila Si
mon, Victor Bolșov, Heinrich 
Thun, Tomas Salinger, Igor 
Petrenko, Horst Milde etc.

Parcurgînd lista înscrierilor 
ne dăm ușor seama că între
cerile Campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R. 
din acest an se vor ridica la 
un nivel tehnic superior, că 
ele vor oferi amatorilor de 
atletism, care vor umple tri
bunele stadionului Republicii, 
spectacole valoroase, atractive, 
pasionante.

Pentru atleții noștri, ediția 
din acest an a „Internaționa
lelor" este deosebit de impor
tantă. Unii din reprezentanții 
noștri vor trebui să confirme 
frumoasele rezultate obținute 
săptămîna trecută la Belgrad, 
iar alții, care au decepționat 
in întrecerile „europenelor", au 
acum un bun prilej de a se 
reabilita, de a obține 
manțele așteptate, la 
condițiilor ce le au 
poziție.

O bună parte dintre 
străini, participant la întreceri, 
au sosit in Capitală. Alții și- 
au anunțat sosirea pentru azi. 
Tuturor, sportivii romîni le 
urează un călduros „bun so
sit" pe pămîntul țării noas
tre. ca participant la o mare 
întrecere sportivă, ce contribuie 
la intărirea prieteniei dintre 
tineretul țărilor respective, ia 
o mai bună cunoaștere reci
procă. în interesul păcii și în
țelegerii între popoare.

Urăm tuturor participanților 
la cea de a XiV-a ediție a 
Campionatelor internaționale 
de atletism ale R.P. Romîne, 
DEPLIN SUCCES!

Portrete 
de participant!

♦ 5 Din frumusețile patriei 2

ÎN AȘTEPTAREA „MONDIALELOR** DE POPICE

componenta lotului
ELENA LUPESCU

țării noastre 

campionatelor 
se desfășoară
24—30 sep-

A V-a ediție a 
mondiale de popice 
la Bratislava între 
tembrie.

La actuala ediție și-au anun
țat participarea reprezentativele 
R.P. " “ - -
R.D.
R.F.
mine
Bratislava se vor alcătui olasa- 
mente pe națiuni și individuale. 
Participant» vor juca tur-retur 
pentru cucerirea titlurilor indivi
duale. Dintre sportivii noștri care 
au participat la ediția trecută a 
campionatelor mondiale au fost se
lecționați ta echipele care se vor 
deplasa la Bratislava doar Crista 
Rezac, Margareta Szematiy și Ion 
Micoroiu.

Sub conducerea profesorului 
Gheorghe Frunzeti și maestrului 
sportului Alexandru Andrei, 16 
jucătoare și jucători se pregătesc 
intens. La ultimele concursuri de 
verificare susținute pe arena Ce
tatea din Giurgiu majoritatea se
lect ionabililor au dat satisfacție.

Ungare, Franței, Austriei, 
Germane, R.P.F. Iugoslavia, 
Germane, Elveției, R.P. Ro
și R.S. Cehoslovace. Și la

Reușite întreceri de
GIURGIU, 17 (prin telefon). 

Spectaculozitatea întrecerilor 
de călărie a atras și în orașul 
Giurgiu peste 3000 de specta
tori, care au urmărit din tri
bunele stadionului Victoria nu
meroasele probe ale concursu
lui organizat de cluburile spor
tive Steaua și Dinamo. S-au 
înregistrat rezultate meritorii, 
probele s-au bucurat de o or
ganizare excelentă, iar călăre
ții fruntași participant la în
treceri și-au disputat primele 
locuri cu deosebită dîrzenie. 
Printre învingători, să amintim 
pe E. Olteanu (Steaua) și V. 
Puiu (DinamoJ în proba de 
ștafetă combinată (3 p, timp

călărie Ia Giurgio
3:49,6), Oscar Recer (Dina moț 
cu Melchior 27 p., timp 1:31,8; 
în proba de durată Cristian 
Popescu cu Simplon 0 p. 1:56,8; 
la obstacole „inversată" Liliana 
Nițulescu (Dinamo) și E. Ol
teanu care și-au împărțit pri
mele locuri în proba de obsta
cole 1,25 m. Programul între
cerilor de obstacole a fost 
completat cu o reușită demon
strație de dresaj artistic, exe
cutată de D. Velicu (SteauaJ.

perfor- 
nivelul 

la dis-

oaspeții

Ce 
în

vom vedea 
prima zi ?

Primii oaspeți,..

O pagină de fotbal

Bucegii văzuți 
de un turist 

din R. O. Germană

Ultimele știri 
externe

Ultima verificare a echipelor noastre
înaintea campionatelor mondiale de volei

Japoniei a sosit duminicăa
evoluat anul trecut la Bucu- 
• Au fost alcătuite loturile 
programul turneului • Joi, 

: meciuri

• Reprezentativa feminină 
seara • Șase jucătoare au 
rești în echipa Nichibo i 
noastre reprezentative și 

primele

SONIA COLCERIU 
(K. P. Romină)

NORIKO HONDA 
(Japonia)

Mondialele de volei „bat 
ușă" și pregătirile se apropie 
etapa finală. Ultima și cea mai 
importantă verificare a pregă
tirii echipelor noastre reprezen
tative o constituie cele două 
turnee internaționale care în
cep joi în sala Floreasca. Așa 
cum am mai anunțat, în com
petiția feminină participă re
prezentativele Japoniei. R. P. 
Bulgaria, R.S.S, Azerbaidjan 
și R. P. Romîne. în timp ce 
echipele din R.S.S. Azerbaid
jan, R.P. Bulgaria și două for
mații romînești participă Ia 
turneul masculin.

la 
de

de Masae Kasai, căpita- 
echipei reprezentative, 
Miyamoto, Mitsue Ma- 

Yoshiko
Handa,

AU SOSIT PRIMII OASPEȚI

Duminică seara a sosit în 
Capitală reprezentativa femini
nă a Japoniei. Vicecampioanele 
lumii au deplasat o 
osebit de puternică, 
bucureșteni au avut 
nul trecut să-și dea
valoarea voleiului feminin ja
ponez asistînd la cele două me
ciuri ale echipei 
ka. Șase dintre 
care au evoluat 
acum parte din

echipă de- 
Spectatorii 
prilejul a- 
seama de

vorba 
nul 
Emiko 
suo, Kinuko Tanida, 
Matsumura, Yuriko
care alcătuiesc totodată echipa 
de bază. Alături de ele vor 
mai juca Yoko Aoki, Teruko 
Yamada, Noriko Honda, Sata 
Isobe, Katsumi Matsumura 
și — cea mai tinără din echi
pă — Yoko Shinozaki, in virstă 
de 17 ani împreună cu echipa 
au mai sosit Shigeyoshi Naga
saki, antrenor de volei la cen
trul de sporturi din Tokio. Hi- 
rofumi Daimatsu, antrenorul e- 
chipei feminine și Kyuzo Ikeda, 
arbitru. Delegația este condusă 
de Hideo Okada, director in 
Federația japoneză de volei

Marți sosesc in Capitală cele 
două formații din R.P Bulgaria.

m. t.

J.
Urci greu pînă la Babele, dar de aci priveliștea ce ți 

se oferă este splendidă și răsplătește toate eforturile...
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ f ■

Mîine pe stadionul Giulești 

Înfîlnire internafională de 
fotbal: RAPID — SELECȚIO
NATA FEROVIARA A R.S.

CEHOSLOVACE

Nichibo Osa- 
jucă toacele 

atunci fac și 
echipă. Este

(Continuare în pag. a 8-a)

Consfătuirea pe țară 
a f. R. Gimnastică

Tenismani romîni la Sofia
Astăzi urmează să părăseas

că Bucureștiul, plecînd la So
fia, un lot de jucători de 
tenis alcătuit din Ion Tiriac, 
Petre Mărmureanu, Gheorghe 
Boaghe Și Ilie Năstase. Spor
tivii romîni vor participa la 
un turneu internațional care

va avea loc
Bulgaria între
brie. Și-au mai anunțat parti
ciparea jucători și jucătoare 
din U.R.S.S., R.P. Polonă, 
R.S. Cehoslovacă; R.D. Germa
nă, R.P.F, Iugoslavia,

tn capitala R.P.
19 și 23 septem-

In zilele de 22 și 23 sep
tembrie a. c. va avea loc în 
sala de festivități a Insti
tutului de Cultură Fizică din 
București consfătuirea pe 
țară a Federației de gim
nastică. La consfătuire par
ticipă profesori, antrenori, 
tehnicieni, activiști și spor
tivi. In cadrul lucrărilor 
consfătuirii se vor dezbate 
principalele aspecte ale ac
tivității de gimnastică.



Noua școală medie nr. 40 și-a deschis porțile
Sîmbăta dimineața, în jurul orei 8, 

în curtea noii și frumoasei școli me
dii nr. 40 din Capitală (str. Gar- 
pați) se adunaseră aproape 1.000 
de elevi. La intrarea în școală, un 
mare număr de părinți, în privirile 
cărora se citea parcă aceeași emoție 
ca și la viitorii elevi, discuta cu în
suflețire despre condițiile minunate 
croate școlarilor, despre noul și im
punătorul local al școlii, despre labo
ratoarele și clasele în care se vor in
strui elevii.

Școla medie nr. 40, îa a cărei fes
tivitate de deschidere am asistat sîm- 
bătă dimineață, constituie o mîndrie, 
atît pentru constructorii care au dat-o 
în folosință intr-un termen record 
(4 luni), cît și pentru cei 1.000 de 
elevi care o vor frecventa. In ajunul 
deschiderii noului an școlar, ne spu
nea tov. director adjunct Alexandru 
Lupu, toți profesorii, personalul ad
ministrativ și de serviciu, au muncit 
fără odihnă de dimineață și pînă 
noaptea tîrziu pentru „gătirea* da-

GIMNASTICA, UN 
ÎNDRĂGIT LA

VEȘTI BE IA CORESPONDEZI
SPORT TOT MAI 
CARANSEBEȘ

Zi de zi gimnastica cucerește tot 
mai mulți adepți în orașul Caranse
beș. De unde cu cîțiva ani în urmă 
numărul practicanților acestui frumos 
sport era foarte redus, actualmente 
s-a ajuns ca numai la Școala medie 
nr. 2 gimnastica să fie practicată de 
peste 60 de elevi și eleve.

N1COLAE P1RVU

ÎNTRECERILE POPICARILOR 
DIN ROMAN

Pe arena asociației sportive Uni
rea din orașul Roman s-a disputat 
în prezența unui numeros public 
campionatul individual de popice al 
orașului. Pe primul loc la băieți s-a 
clasat Traian Enea cu 837 p, urmat 
de N. Vasilat 832 p șj V. Leoncă 
831 p. La fete victoria a revenit con
curentei 
mată de
Mocanu cu 358 p.

OCTAVIAN GUȚU 

M.
E.

Paveliuc cu 367 p, ur-
Movelean cu 362 p și S

Și nu este 
adevăr există

Tinerilor colectiviști din 
le place sportul. La toate acțiunile ini
țiate pînă acum de asociația sportivă 
din comună ei au răspuns cu mult in
teres. Din păcate însă, acestea au fost 
puține față de posibilități.

în comună sînt nu mai puțin de 300 
de biciclete ! S-ar putea organiza dife
rite concursuri de ciclism. Dununtca, 
grupuri de ctte 3-—4 tineri pleacă în 
excursii cu bicicletele la Urxiceni, ba 
chiar și pe distanțe mai lungi, pînă spre 
Buzău. Ce frumos ar fi dacă asociația 
sportivă ar organiza ea asemenea ex
cursii cît de pasionante și instructive 
ar plutea fi inițiate cu ama
tori i, de cîclț&m 1

Iți comună .șînț .condiții și pepiru, prac
ticarea altor discipline sportive*

Printre pescarii amatori din c<i«trună 
este si tov. Mann Mihai, secretarul sfa- 
tului popular couuinaJ. Și d este tînăr. 
iubește și el sportul, prin care îns$ 
înțelege aprpape. exclusiv pes<*iwtul. A^- 
ceasta să fie oare cauza pentru care 
nici sfatul popular comunal nu spnj’inȘ 
îndeajuns și celelalte discipline sporti
ve ? E foarte bine că tov. Mânu Mihai 
are preferințe pentru pescuit, dar n-ar 
fi rău dacă" ar "'.încerca să sprijine 
celelalte , activități sportive pentru ca 
țot așa, Uiierii, au și .ei preferințele lor. 

discipline sportive, le vom oferi mijloace Activitatea sportivă de mase în comujaui 
tractive și totodată folositoare de petre
cere a timpului liber,' vom avea și re- 
tunate cu care să ne pulehi lăuda.

Cătrunești. Comună mare, așezată de-a 
lungul șoselei oe duce spre Urziceni. 
Izt tot pasul întîlnești semne ale înnoi- 
riilor ultimilor ani, ale muncii harnicilor 
ei locuitori. Aici se află, de altfel, o 
puternică gospodărie colectivă, bine cu
noscută pentru realizările sale, în toate 
comunele și satele vecine.

în Cătrunriști sînt poște 300 de tineri. 
Ei muncesc <xi drag în gospodărie, par
ticipă la numeroase acțiuni obștești.

Țe aștepți ca și activitatea sportivă 
în această iwrnmS să fie la înălțime.

— Condiții materiale — spunea ton-. 
Nae Alexandru președintele asociației 
sportive Recolta, — avem. Avem și acti
vitate. Am participat și noi la întrece
rile organizate în cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului și, cu rezultatele 
pe care le-am obținut, de pildă, la fotbal, 
putem șputie că sîntem chiar mulțumiți.

Dar tov. Nae Alexandru, n-a mai putut 
▼orbi din păcate, cu aceeași însuflețire 
și despre rezultatele înregistrate la alte 
discipline sportive.

— De ce să ne ascundem după. de-
■ gete, tovarășe Nae ? — intervine în dis

cuție secretarul Comitetului comunal de 
ipart-id. . Ce mai țncoace-incolo, 
vede doar bine că sportul în comuna. i 
tioastră a fast pînă acum lăsat cam pe, 
planul doi. Consiliul asociației sportive 
n-ar trebui să se mulțumească cu o ase
menea stare de lucruri. Mai mu-lt accent 
pe munca de oon ținut, mai aproape de 
tineri, mai multă înțelegere a dorințelor 
lor, tnlr-un cuvînt activitatea largă, cu 
adevărat de mase. Asta ar trebui să stea 
tn centrul preocupărilor asociației spor
tive Atiuici vom avea și mulți tineri 
care vor practica ou plăcere diferite

curte.

selor, a cancelariei, a coridoarelor 
și laboratoarelor. Intr-adevăr, în 
școală, totul strălucea de curățenie. 
Iar pe pupitre, alături de cărțile 
care-i așteptau pe școlari, se aflau 
buchețele de flori, simbol al dragos
tei cu care profesorii și-au întîmpinat 
elevii.

Festivitatea de deschidere a noului 
an școlar a avut loc în
La masa prezidiului au luat loc 
reprezentanți ai Sfatului 
al Capitalei, ai întreprinderii construc
toare, corpului didactic, părinți ai 
elevilor și elevi. Toți cei care au 
vorbit, și-au exprimat dragostea și 
recunoștința fierbinte față de Partidul 
Muncitoresc Romin, prin grija căruia 
școlarii noștri se bucură de tot mai 
bune condiții pentru a-și însuși știința 
și cultura. Cele 24 de săli de olasă, 
pe ale cărei largi ferestre soarele 
pătrundea din plin, își așteptau... 
oaspeții. Iar aceștia. Ia primul su
net de clopoțel al anului, au pășit 
emoționați dar încrezători, pragul 
sălilor de curs.

Popular

R. C.

ne și...

la el acasă, consiliul 
reușind să găsească 
forme de atragere a 
terenurile cu zgură,

Comunele Urechești și Gologanul din 
raionul Focșani au posibilități asemă
nătoare, dar stadii diferite de dezvol
tare a activității sportive. La Urechești 
sportul se află ca 
asociației sportive 
cele mai nimerite 
colectiviștilor pe 
unde mingile nu au răgaz în multe ore 
aîc zilelor. Aci s-au organizat în acest 
an pentru cei 1.046 de membri UCFS 
(aproximativ o treime din populația 
comunei) duminici cultural-sportive, con
cursuri de atletism, ciclism, volei, fot
bal, jocuri distractive etc. Asociația dis
pune de un teren de fotbal, un teren 
de volei, sectoare de aruncări pentru 
atletism (toate împrejmuite) și totodată 
își administrează cu mult spirit gospo
dăresc veniturile. Dar rezultatele muncii 
consiliului asociației (președinte N. Sto- 
ian) au fost concretizate și prin ocu
parea de locuiri fruntașe în diferite com
petiții : locul 1 în campionatul raional 
de fotbal pe 1%1—1962, locul 1 la

pe planul doi?
greu să-ți dai seama cit 
în aceste cuvinte.

Cătrănești

La „Vestitorul" 
A început noua ediție a campionatului asociației

Săptămîna trecută, pe baza sportivă 
Vestitorul, din Capitală, a avut loc 
o partidă de fotbal care a atras un 
mare număr de spectatori. Intîlnirea 
a fost foarte disputată și „galeriile" 
și-au susținut favoriții pînă la... epui
zarea tuturor posibilităților vocale. 
La sfirșit, jucătorii ambelor echipe 
și-au dat mina, după ceremonialul 
obișnuit, și împreună au plecat la 
vestiare, în fața cărora ii așteptau... 
suporterii. în ciuda faptului că me
ciul s-a terminat cu un scor favo
rabil uneia din echipe, jucătorii și 
suporterii ambelor părți manifestau 
aceeași bung dispoziție.

Era o atmosferă sărbătorească... 
Meciul dintre echipele secțiilor me
canică I și mecanică II constituia, 
de fapt, deschiderea oficială a cam
pionatului de fotbal i' ’
Vestitorul. El marca, de altfel, înce
perea întrecerilor din cadrul cam
pionatului asociației și la celelalte 
discipline sportive — volei, șah, tir, 
tenis de masă, atletism, handbal 
— ce se bucură de o mare populari
tate în uzinele Electromagnetica.

Intr-o convorbire pe care 
avut-o cu tov. Mina Livezeanu, teh
nicianul asociației Vestitorul, 
aflat că anul acesta la întrecerile 
din cadrul campionatului asociației 
sportive vor participa peste 1000 de 
tineri. Concursurile se desfășoară 
lunea și sîmbăta după,amiază, în 
mijlocul unui interes general. Ca de

am

am

în etapa raională a Sparta- 
vară a tineretului, locul I la

volei fete 
chiadei de 
trîntă etc.

în schimb asociația sportivă din co
muna Gologanii nu phate prezintă ase
menea succese, deși în urmă cu cîțiva 
ani exista aci o activitate destul de 
susținută, la fotbal, volei, atletism, trîn
tă, șah etc. Anul acesta, însă, sportivii 
din. Gologanii- nu au fost prezenți la 
etapele Spartachiadei, echipa de fotbal 
nu a fost înscrisă în Cupa de vară și, 
în general, activitatea sportivă din co
mună nu se desfășoară în mod organi
zat (conform calendarului întocmii la 
începutul anului). D& altfel, consiliul 
asociației sportive (președinte P. Pro
dan) nu a găsit necesar să analizeze 
cauzele acestei munci slabe și nici să 
ceară sprijinul comitetului comunal de 
partid, al comitetului comunal U.T.M. 
și al conducerii G.A.C. Concludent este 
și faptul că doar 77 de tineri sînt mem
bri UCFS. Colectivi^tî-i»' din comuna Go
loganii sînt dornici să practice sportul.

practicarea unor

să-și aducă, de 
Consiliul raional

mai mane de tineri în 
discipline sportive.

I^a aceasta trebuie 
asemenea, contribuția și
UCFS UrZ^ceni. căruia i se cere să con
troleze și să îndrume inai îndeaproape 
munca asociațiilor sportive din sate și 
comune.

TOMA RABȘAX

N. MĂRĂSTEANU

Două' imagini cu lăcătușul Ștefan t peț, centrul atacant al 
.echipei Recolta Cărei: la locul de rriunca,- lucrind la reparaîxL 
unei semănătoare și pe stadion la încălzire înaintea meciului 
cu C.S.M. Cluj (In această partidă, foarte echilibrată și dispu> 

tată, unul din golurile Recoltei a fost marcat de jucătorul Peț).

obicei, activiștii sportivi de la Ves
titorul s-au pregătit din timp pen
tru această importantă competiție 
din viața asociației. La ora actuală 
toate lucrurile sînt puse la punct. La 
volei participă peste 150 de spor
tivi, la fotbal . 334, șah 152, tenis de 
masă 60, tir 150 etc.

Anul trecut, campioană la fotbal 
a fost declarată matriteria, echipă 
în care activează Mihai Bodnariuc, 
Ștefan Bănică, Dumitru Nicoară și alți 
sportivi cu „vechi state -----
campionatul asociației, 
hotărîți să-și r păstreze 
pare că spre deosebire 
terioacă, acum, in campionat partici
pă echipe mult mai bine pregătite 
și lupta va fi mai grea.

Cu deosebită atenție se pregătesc 
al asociației și atleții, pentru viitoarele concursuri.

■— Georgeta Vîlcu, campioană la 100 
ni plat ....... .
poate fi 
de zor. 
Marian 
rian Octavian -cab și .ceilalți aileți ai. 
diferitelor secții.

Sîntem convinși-;că și anul acesta 
campionatul asociației se va înscrie 
ca un frumos succes in viața asocia
ției sportive Vestitorul. Muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii 
de la uzinele Electromagnetica iu
besc sportul și-l practica cu pasiune.

V. P. '

de serviciu" în 
Matrițerîi sînt 
titlul, dar se 
de ediția an-

Vîlcu, campioană la 100 
și 'îîrifnra în lungime, 

văiută . adesea ; ;antrenîndu-se 
Se’ pregătesc temeinic și 
Vîjoaică, Ion Ghiția, Ma-

; v.

Și este timpul ca membrii consiliului 
asociației sportive, să treacă de îndată 
la îndeplinirea sarcinilor cuprinse în 
planul de muncă. Forțe locale sînt su
ficiente. ’ "

N. BOBOCEA 
corespondent

Rînduri despre fotbaliștii 
de la Recolta Cărei

Cine-i vede pentru prima oară pe 
fotbaliștii de la Recoltă Cărei rămîne 
impresionat, în prtnTuI rînd, de talia 
lor înaltă. Ac£ă£ta formație, bine cota
tă în seria a ITL-A a Campionatului ca
tegoriei B, este 
înalți (toți între 
gați. Faptul că 
sînt înalți nu e 
la antrenorul Voroncovschi, că fizicul ducție. Printre ei lăcătușul Peț I, vul- 
jucătorilor i constituie un element de 
bază in munca 
cu C.S.M Cluj 
ma că Recolta 
bună. Jucătorii 
mingea la „firql, .ierbii“, și sînt me
reu pe fază... •-&

Un fapt demri de1 remarcat la Recol-
• ■; f i • •

ta Cărei este și acela că în lot nu au 
jucători de Pe alte meleaguri. Toți 
sînt din Cărei sau împrejurimi, pro- 
veniți din echipaj lor de juniori, din 
campionatul raional sau regional.

Dacă îi cauți în zi de lucru pe ju
cătorii Recoltei, dimineața îi găsești 
la S.M.T.

alcătuită din jucători 
1,70—1.85 m), bine le- 
toți jucătorii echipei 
intîmplător. Aflăm de

de selecție. In meciul 
(2-1) ne-am dat sea- 
Carei este o echipă 
săi au viteză, joacă

din localitate, unde lucrează 
majoritatea dintre ei, iar 

'jdupăramiaza pe cochetul 
stadion al orașului la 
antrenament.

Făcînd un scurt popas 
la S.M.T. Cărei i-am gă- 

. slt’ipei fotbaliștii Recoltei 
■ Janlocurile lor de muncă.

Pe 'fundașul Szikszai la 
^.teli^ful de vulcanizare,

Muncă susținută —
roade bogate

Pnntre Cfclc niai noi întreprin
deri din orașul Buzău se află și 
cea de mase plastice. Aci. în rîn- 
durile numeroșilor muncitori ai 
întreprinderii, se desfășoară o fru
moasă activitate sportivă. Fiecare 
membru a! asociației sportive Chi
mia Buzău este conștient de e- 
fectele binefăcătoare ale sportu
lui. Așa se explică și faptul că 
în fiecare zi, peste 1.000 de sala
riat! practică ou multă tragere de 
inimă gimnastica în producție. 
Cele cinci, secții pe ramură de 
sport ale asociației (volei, fot
bal, tenis de masă, tir și aero- 
modelism) care înglobează aproa
pe 200 de tineri și tinere, se 
dezvoltă neîncetat, obțin rezultate 
din ce în ce mai bune. Totodată 
sportivii de la Chimîa Buzău rea
lizează ;.și. frumoase rezultate în 
muncă, printre fruntași aflîndu-se 
multi sportivi : mecanicul de în
treținere ‘Gh. Buescu, dispecerul 
St. Ionescu, operatorul chimist 
Florea Gheorghe, ajustorul N. 
Varvarachi și mulți alții. Cu spri
jinul organizației de partid și al 
conducerii administrative și prin 
asigurarea unui larg activ obștesc, 
s-a reușit ca peste 75% dintre SJ- 
lariați să devină membri UCFS. 
De asemenea, sportivii de la Chi- 
mia aui îicepuț să muncească cu 
spor la amenajarea unei baze 
sportive proprii în cadrul căreia 
sînt prevăzute terenuri de fotbal, 
volei și handbal. Pe bună drep
tate se poate spune că asociația 
sportivă Chimia Buzău (preșe
dinte aii iCojjsiliului’— comunistul 
Marin Căpățîna) este fruntașă în 
activitatea ; sportivă din orașul și 
raionul iBuzău.

C. NICULESCU 
corespondent

pe centrul înaintaș Peț la lăcătușerie 
iar pe tînăriil Dunca cocoțat pe trac
torul său4‘ aijlus aici la reparație.

Fotbalișțif’din Cărei se bucură de 
o bună apreciere. Au încheiat campio
natul trecut fără nici o suspendare sau 
eliminare dip'''joc. Majoritatea jueâw- 
rilor și în special, cței care lucrează la 
S.M.T. sînt socotiți fruntași in pro- 

canizatorul Ssiksz^i, tractoriștii Dunca, 
Petho și Schefler.

In cîteva rînduri să vi-1 prezentăm 
pe căpitanul echipei, centrul înaintaș 
Ștefan Peț. Are 24 de ani, joacă fot
bal din 1954 (a început la juniorii de 
la Recolta Cărei), este candidat de 
partid din primăvara acestui an și a 
terminat cursul de învățăm!nt politie 
organizat pentru fotbaliștii din cate
goria A și B cu calificativul foarte 
bine. Peț ate la activul său peste 40 
de jocur; oficiale în categoria B și 
este mindru ca nu a fost eliminat 
niciodată < ide-pe terenul de joc. In 
orele liber^ ’ Ștefan Peț este un pa
sionat' șațiișț șț. jucătoi* de tenis de 
masă. Ștefan.! Peț este un jucător de 
bază al echipei sale și — cum spun 
tovarășii de sport, — un om modest, 
cu o atitudine frumoasă, atît pe tere
nul de jp?! și în afara lui. Ceea 
ce îl și: !fhcb Aa fie stimat de toți.

Cătrănești ar
- dacă cu Spri j i tî til
asociația sportivă ah 
competiții festive, ar 
rială a activității de
sport, angrenând un număr din ce în ce

numai de cîștjgat, 
sfatului popular 
OFgamza mai des 
întări baza mate
cul tură fizică și



Clasamentele generale ale campionatului de motocros

Cicerone Coman (Poiana Cimpina), unul dintre tinerii motocieiițti, care 
a avut o frumoasă comportare in cadrul întrecerilor dotate

F.R.M.‘.
cu „Cupa

11 p., 3. Gh. Ion (Steaua) 11 p., 4. 
Șt. Iancovici (Metalul) 12 p., 5. Șt. 
Florian (Locomotiva PI.) 26 p., 6. L. 
Szabo (Dinamo) 26 p., 7. I. Ionescu 
(Steagul roșu Brașov) 26 p. : 
250 cmc: 1. M. DANESCU (Steaua) 
4 p., campion republican. 2. Cristian 
Dovitz (Metalul) 11 p., 3. Erwin
Seiler (Metalul) 15 p., 4. Otto Ste- 
phani (Steagul roșu Brașov) 23
5. E. Keresteș (Steaua) (4 faze) 19
6. W. Hirschwogell (C.S.R.M.) 19 
(4), 7. M. Cemescu (Dinamo) 26
(4) 8. V. Szabo (Dinamo) 30 p. (4). 
350 cmc: 1. CR DOVITZ (Metalul) 
6 p., campion republican, 2. M. Dă- 
nescu (Steaua) 9 p., 3. E. Seiler (Me
talul) 14 p.. 4. O. Stephani (Steagul 
roșu Brașov) 14 p., 5. E. Keresteș
(Steaua) 14 p., 6. V. Szabo (Dinamo) 
18 p., 7. Gh. Ioni,ță (Steaua) 12 p. 
(3 faze).

„CUPA F.R.M.- 175
SCHULER (Steaua) 7 p., 2. 
mentu (Poiana-Cimpina) 10 
Sz^z (Steagul roșu Brașov) 
G. Seuchenstein (C.S.M.R.) 
L Covaci (Rapid Tg. M.) 25 p..

P-. 
p..
P-
P-

cmc.:: 1. AL. 
M. Ter-
P..
10

16

I.
4.
5.
E.
P.

Foto: S. Ciotloș

Lupta se complică în semifinalele campionatului R.P.R

bucureștene s-au produs 
în clasamente, care pot 

pentru calificare.
Progresul, re- 
9-a au adus 
primele trei 

o victorie la

Muscelul a pierdut, 
dar a lăsat o frumoasă

de campioni 
au f06t im-

impresie
Spre deosebire de intilnirea dispu

tată duminică dimineață, intre echi
pele Progresul și C.S.O. Reșița, cînd 
întrecerile nu s-au ridicat aproape 
nici un moment la nivelul așteptat, 
seara, pe terenul de baschet de 1» 
Giulești, spectatorii au asistat in 
sfîrșit, la o gală pe care nu o vor 
uita așa de curind. Este vorba de in
tilnirea dintre formațiile Rapid și 
Muscelul, intilnire ciștigată la mare 
luptă de bucureșteni cu scorul de 
20—19. Pare curios, insă meritul 
principal pentru reușita acestei gale 
nu-1 au învingătorii. ci... învinșii 
Intr-adevăr, cîmpulungenii au demon
strat încă o dată că în orașul lor se 
practică un box tehnic și spectaculos, 
că echipa lor, pregătită de antreno
rul C. Panaitescu, se numără printre 
formațiile valoroase ale țării.

Rapidul a cîștigat întîlnirea dar, 
dacă punem in balanță cine anume 
a_ practicat un box mai spectaculos, 
Thai eficace, mai subtil, atunci, fără 
îndoială ci oaspeții sint nedreptățiți. 
Nimeni, dintre cei prezenți la reuniu
ne nu mai credea intr-o victorie a ra- 
pidiștilor, maî cu seamă că din pri
mele 5 partide muscelenii ciștigase- 
ră... 4! Boxerii de la Muscelul s-au 
impus, în această parte a întâlnirii. nu 
numai în ceea ce privește tehnica, 
dar și la capitolul combativitate și 
tactică. In timp ce oaspeții rezolvau 
mai ușor diferitele situații, tinerii de 
la Rapid, lipsiți de experiență, mizau 
doar pe lovituri decisive, pe forță. 
Toată admirația pentru dîrzenia rapi- 
diștilor. pentru dorința lor puternică 
de a cîștiga în fata unor adversari, 
poate la fel de tineri dar cu o mai 
bogată experiență, însă socotim că. 
de acum, antrenorii Romano și Lungu 
trebuie să-și îndrepte eforturile mai 
cu seamă in direcția unei mai bune 
pregătiri tehnice a elevilor lor

De ce n-au ciștigat totuși oaspeții ? 
Ei au avut două „puncte nevralgice" 
în Gh Bucur și D Pavel (a căror 
evoluție a distonat vizibil față de a 
celorlalți cîmpulungeni) și. în plus, 
nu au prezentat un concurent și la 
categoria grea, fapt care a ușurat mult 
drumul bucureștenilor spre victorie.

REZULTATE TEHNICE: M Ște
fan (M) b.p. I. Mărgelatu (R), I. 
Marin (M) b.p. Șt. Ispas (R). M. lo- 
nescu (RJ b.p. I. Negru (M). 1 Flo- 
rea (M) b.p. E. Stăncescu (R). Gh. 
Manea (M) b.p. Gh. 
Popa (R) b.p. 
Manole (M) b.
(R), L. Gavrilă 
Bucur (M), O. 
D. Pavel (M).

Anul acesta titlurile 
republicani la motocros 
părțite intre sportivii cluburilor Di
namo, Metalul și Steaua. Victoria 
finală a lui Cristian Dovitz. la clasa 
350 cmc, a fost pe deplin meritată, 
acesta reușind sâ ocupe in patru faze 
de campionat două locuri I și două 
locuri II. Iată clasamentele generale 
ale campionatului :

125 cmc: 1. TR. MACARIE (Dina
mo) 4 p. campion republican, 2. T. 
Popa (Metalul) 8 p., 3. M. Voicu (Di
namo) 13 p., 4. AL Ionescu Cristea 
(Voința Buc.) 16 p., 5. P. Enescu (Me
talul) 18 p., 6. I. Pasat (Voința Buc.) 
12 p. (2 faze). 175 cmc: 1. M. POP 
(Dinamo) 4 p., campion republican, 
2. ZP. Ovidiu (Steagul roșu Brașov)

3.
P-.
P-
6.

Szasz (Steagul roșu Brașov) 17 
(4 faze), 7. M. Ciocilteu (Metalul) 
36 p. (4), 8. N. Felea (Dinamo Galați) 
25 p. (3). 350 cmc: 1. AL. IONESCU 
CRISTEA (Voința Buc.) 5 p., 2. C. 
Coman (Poian-Cimpina) 6 p., 
Penciu (Dinamo) 15 p., i.
(Steagul roșu Brașov) 16 p., 5. Șt. 
Balog (Dinamo) 18 p., 8. Gh. Stănescu 
(Locomotiva Ploiești) 21 p., (4 faze), 
7. P. Muller (Steagul roșu Brașov) 
22 p. (4), 8. M. Ciocilteu (Metalul) 
40 p (4).

CATEGORIA ÎNCEPĂTORI 175 
cmc: 1. S. IONESCU (Voința Buc.)
9 p., 2. AL Datcu (Voința Timișoara)
10 p.. 3, I. Pasat (Voința Buc.) 11 p. 
350 cmc:
4 P-> 2-
Ionescu

La jumătatea întrecerii, în semi
finalele 
schimbări 
complica lupta

In grupa de la sala 
zidtatele din runda a 
oarecari clarificări pe 
locuri. M. Nacu (după 
Georgescu) are 7*/2 p. și se menține
în frunte, urmat de Bozdoghină 6*/^. 
(1) și Troianescu 6 (1), ultimul cu 6 
partidă mai puțin. Pentru locul trei, 
însă, lupta s-a complicat considera
bil, cei mai avantajați părînd a fi 
totuși Reicher 5, Seimeanu 4 (1) și 
Gavrilă 3 (2).

Cealaltă grupă continuă să fie do
minată de maeștrii Drimer și Pavlov, 
dar de aceștia s-au apropiat Joița, 
Voiculescu și Vaisman. Lupta promite 
să devină foarte interesantă începînd 
din următoarele runde, cînd sint pro
gramate partide între fruntași.

Iată configurația clasamentului 
după 9 runde : Drimer și Pavlov 
7‘/2, Voiculescu și Vaisman 6 (1), Joi
ța 6, L. Rădulescu 4 (3), Botez 4 (2),

Rozvan 4 (1), Nacht 4, Ionescu 3*/2 (D, 
Porcescu 3*/2, Banea 3 (1), Schonfeld, 
Pitpinic 3, Cormos ‘/2 (1) și Nițu ‘/2.

★
In grupa de la Tg. Mureș, după opt 

runde conduce cu autoritate maestrul 
Gh. Mifitelu cu 7*/2 p, urmat de Gh. 
Alexandrescu și Tr. Stanciu cu cite 
6 p. Șanse de calificare păstrează: 
M. Șuteu 5, M. Rădulescu și Z. Nagy 
I 4‘/2 și I. Jancso 4 p. In rest, situa
ția este următoarea : Gh. Pal 3*/2» 
V. Bondoc, D. Badiu și W. Miiller 
2>/2, I. Acs l'/2, VI. Sălceanu 1 și T. 
Popîndeanu >/2. (I. Păuș — coresp.).

La Oradea, maestrul O. Pușcașii* 
instalat de la început în frunte, 
continuă să-și mențină locul cu 6'/j 
puncte, urmat de I. Szabo cu 5‘/2 
puncte. Bine pregătit se arată clu
jeanul Simion Gabriel : după opt 
runde a totalizat 5 (1) puncte, la fel 
cu maestrul C. Partos. In clasament 
urmează : A. Buza 4'/2, I. Lazăr, L 
Halic și St. Erdely 31/i (1), M. Suta, 
L. Horvath (1), L. Tucă, Șt. Radu 3, 
I. Horvath l‘/2, S. Ardeleanu 1 (1) 
și C. Drozd Vi punct.

3. I.
P. From

1. S. BALOG (Dinamo)
I. Penciu (Dinamo) 7 p., 3. S. 
(Voința Buc.) 16 p.

Campionatul republican
Duminică dimineața, pe stadionul 

Unirea din șoseaua Olteniței. s-a 
desfășurat faza orășenească a cam
pionatului republican de dirt-track. La 
startul probelor au fost prezenți aler
gători fruntași specialiști ai curse
lor de viteză pe zgură. S-au remarcat, 
prin dîrzenia cu care și-au disputat 
tntîietatea. motocicliștii R. Jurcă și 
Gh. Voiculescu (Steaua) ; I. Cucu, 
C. Radovici. M. Alexandrescu și N.

de dirt-track
(Metalul) ; P. Sică și Al.Dițescu 

Pop (Unirea).
Rezultate tehnice: caL 1: 1. 

Jurcă 5 p.. 2. I. Cucu 5 p„ 3. 
Radovici 3 p., < "' " .
a Il-a: 1. N. Dițescu 4 p._ 
Pencea (Unirea) 2 p.; caL a IlI-a : 
1. P. Sică 8 p., 2. AL Ionescu (Me
talul) 3 p., 3. G. Canache (Steaua) 
l P-

R.
C.

4. Al. Pop 3p.; cat
2. St.

I. D.

Dupâ jocurile de

Sportivi romîni la Alpiniada internațională
de vară a R. P. Bulgaria

intema-La tradiționala Alpiniadă 
țională de vară a R. P. Bulgaria par
ticipă anul acesta și o echipă de al- 
piniști din țara noastră. Ea este alcă
tuită din Lodislau Caracioni, Dumi
tru Chivu (Casa Ofițerilor Brașov), 
Vasile Silea (Corvinul Hunedoara) și 
Gheorghe Enache (Voința București).

Sportivii prezenți la această între
cere vor avea de escaladat o serie 
de trasee aflate in regiunea Maiiovița 
din munții Rila. aflați la 88 km de 
Sofia. Printre aceste vârfuri notăm 
pe cele mai cunoscute: peretele nor
dic al virfului Maiiovița (gradul V). 
peretele estic al virfului Sila Sab 
(gradul V B), vârfurile Diaovskite Igli 
(gradul V B) și Iglata (V A), peretele 
sudic al virfului
A) etc.

Toate traseele 
altitudine și au
riază intre 150 și 500 m.

Dvuglav (gradul VI

sint la 2150-2200 m 
o lungime care va-

duminica, in categoria A,

SCHIMBĂRI IMPORTANTE iN CLASAMENT

Vlad (R). E. 
Preda (M), I. 
N. Paraschiv 
b. ab. 2 Gn.

Gh.
ab. 2

(R)
Urlăteanu (R) b.p.

Etapă cu jocuri echilibrate — în oa
recare creștere din punct de vedere al 
valorii tehnice — dar și cu un scor 
de... rugbi înregistrat de ieșeni in 
mare revenire de formă (22—3 cu 
Știința Timișoara care, cu o săptămi- 
nâ in urmă, intrecuse formația frun
tașă Știința Petroșeni). Echipele au 
luptat mai mult ca in etapa trecută, 
dovedind mai multă orientare și o pre
gătire fizică îmbunătățiți Acestea, 
bineînțeles, ca aprecieri genera ie pen
tru că jocurile au avut și destule gre
șeli pe care, firește, antrenorii respec
tivi vor căuta să le lichideze cit mai 
grabnic.

Caracteristic etapei de duminică este 
schimbarea aproape totală a clasamen
tului categoriei A. Numai două echipe 
— Metalul și Olimpia — au rămas pe 
locurile lor (Olimpia nici nu avea cum 
să... avanseze) Dintre celelalte forma
ții. Grivița Roșie a mai cîștigat un loc 
(și ce loc!) înstalindu-se in frunte. Au 
mai înaintat cu cite un loc Steaua — 
revenind pe primul plan în lupta pen
tru titlu. Știința Petroșeni, Unirea, 
Știința Cluj și C.S.M.S. lași care, se 
pare, reeditează buna comportare din 
returul campionatului trecut.

Dar, nu toate echipele au... ciștigatl 
Prima înfrîngere a dinamoviștilor din

campionat i-a făcut sâ piardă 
locuri in clasament; Știința Ti- 

$i ea de pe locul 6

acest 
două 
mișoara a

IN COMPLETAREA CRONICILOR

pe a.
CLASAMENT

1. Grivița Roșie 13 19 1 2 149: 45
2. Steaua 13 9 2 2 97: 38 33
X Dinamo U 9 4 1 193: 37 33
4. Știința Petroșeni 13 3 6 2 73: 48 29
5. Progresul 13 7 1 3 79: 44 29
X Unirea 13 4 4 5 47: 48 25
T. Știința Cluj 13 4 4 5 «7: 79 25
X Știința Timișoara 13 4 2 7 53: 99 23
9. C-S M.S Iași 13 2 6 5 72: 88 23

19. ștunța București 13 2 5 € 39: 81 22
11. Metalul 13 2 3 8 44 : «7 29
12- Olimpia 13 2 0 11 35:213 17

• DEVA (prin telefon). — Peste 
2.000 de spectatori au urmărit intîlni- 
rea dintre Știința Petroșeni și Știința 
București: 6-6 (3-3). Joc echilibrat 
cu faze interesante, mai ales in repri
za secundă. Au înscris Dumitrescu 
(lovitură de picior căzută) in min. 34 
și Chiriac (încercare) în min. 48 pen
tru Petroșeni și Rădulescu (încercare) 
în min. 37 și Climovschi (încercare) în 
min. 51 pentru Bucureșteni.

(Ion Simion. coresp.)

critice
R. CALARAȘANU

Â

• In prima etapă a campionatului 
republican pe echipe s-au mai înre
gistrat următoarele rezultate : Metalul 
Bocșa — A.S.A. Crișul Oradea 20—15. 
Cel mai bun boxer al reuniunii a fost 
S. Popa (Bocșa) care a furnizat un 
meci „de zile mari“ în compania lui 
Fr. Lovas. C.S.M.S. Iași — Petrolul 
Ploiești 20—20; Farul — Voința Buc. 
21-18 ; C.S.O. Craiova - C.S.O. Cluj 
23—16 ; Constructorul Hunedoara — 
C.S.O. Baia Mare 27-11 ; C.S.O. Brăila 
— Dinamo Buc. 22-18.

' Note
„NERVII" LUI DOBRE!

Mai erau doar ci te va minute plnă 
la sftrșitul partidei. Progresul — 
care tn general a făcut un foc bun 
— era insă acum condus cu 8—6 
și vedea risipindu-se speranța unei 
victorii In fala Grivifei Roșii. Multi 
dintre jucătorii Progresului căutau 
să se concentreze și mai mult tn a- 
ceste ctteva minute pentru a încerca 
să modifice scorul tn favoarea lor. 
în loc să facă același lucru. Ion

Dobre s-a...
de unul din spectatori, 
altceva mai 
sară gardul 
fuiască cu 
iar apoi să 
gest care a 
lumea. Un gest care nu poate fi tre
cut cu vederea, care trebuie sancțio
nat.

„enervat* fi, apostrofat 
n-a găsii 

bun de făcut declt să 
și să încerce să se ră- 
spectatorul din tribună 
părăsească terenul ! Un 
fost dezaprobat de toată

La escaladă...

£

lor. (Fază
Cos tel Stâne seu „deschide' sub privirile colegilor de echipă și ale adversari- 

dm jocul Grivița Roșie—Progresul).
Foto: I. Mihăică

• IAȘI (prin telefon), 
un joc deschis, folosind 
trei sferturi, 
scor ; 22-3 
trei puncte 
realizate de 
de joc.

— Practicind 
mult linia de 

ieșenii au ciștigat clar, la 
(11-0). De notat că cele 
ale timișorenilor au fost 
Celan in... ultimul minut

(Gh. Vasilfai, coresp.) 
(prin telefon). — Scorul• CLUJ

partidei a fost realizat de Crișan (două 
lovituri de pedeapsă) și Iancu (lovitu
ră de picior căzută). Jocul a fost de 
factură tehnică modestă dar destul de 
vioi, dinamic. Clujenii au meritat vic
toria.

ȘTIINȚA BUC. - ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA, teren Tineretului IV

STEAUA — ȘTIINȚA CLUJ, teren 
Steaua

DINAMO —
na mo

METALUL - 
teren Metalul

PROGRESUL 
Progresul

Toate jocurile încep la ora 16,30.

OLIMPIA, teren Di-

GR1VIȚA ROȘIE,

UNIREA, teren

REZULTATE DIN CALIFICARE

(V. Cacoveanu, coresp.)

MII NE, O NOUA ETAPĂ 
IN CATEGORIA A

Miercuri, în campionatul categoriei 
A se desfășoară etapa a XIV care pro
gramează următoarele partide:

ȘTIINȚA PE-ROȘENI — C.S.M.S. 
IAȘI (la DEVA)

C.S.O. Brăila — Progresul Rm. Să
rat 8—3 (3—3) ; Tecuci—Construc
torul Birlad 9-0 (3-0); C.S.M. Si
biu—C.S.M. Reșița 19-5 (6-5); Farul— 
Petrolul Ploiești 9-0 (3-0): U.S.A.S. 
Năvodari — Precizia Săcele 3-0 (0-0); 
Minerul Vulcan — C.S.O. Timișoara 
3-5 (0-0).



Mîine începe cea de a XlV-a ediție

a Campionatelor internaționale de atletism ale R. P. Romine

la sosirea atletilor.Aspect de

CE VOM
zv

VEDEA IN PRIMA ZI?

r-

PRIMII OASPEȚI...
i ora 

_______  __ __ „ . . primii 
oaspeți ai „Internaționalelor*4. Și, ală
turi de ei, atleții care ne-au reprezen
tat țara la campionatele europene. Din 
pieptul fiecăruia nu lipsea insigna de 
participant la „europene44, garanție a 
valorii lor.

Cea mai numeroasă, și în același 
timp mai puternică delegație este a 
Uniunii Sovietice. Au venit Tamara 
Press, puțin cam obosită, dar plină de 
speranțe că ceeace a ratat de puțin la 
Belgrad va reuși la București (un 
nou record mondial la aruncarea greu
tății), Elvira Ozolina cu nedespărțita 
ei suliță, Victor Bolșov, Igor Petrenko, 
Ludmiia Motina, Vadim Arhipckik și 
alții.

Pe carnetul de note am înscris apoi, 
o parte din atleții maghiari, în frunte 
cu campionul european Vilmos Varju, 
sportivii austrieci, printre care arun
cătorul de ciocan Heinrich Thun (o 
copie fidelă, ca statură, a lui luri Ba
karinov) 
Allonsius și 
dintre care 
rea cel mai 
re. Cu o zi 
o nesperată 
grad 1

Un avion special a adus ieri la 
prînzului, de la Belgrad, pe t

cei belgieni (Pennewaert, 
Geerome), cei cehoslovaci 

Tomas Salinger ni se pă- 
fericit. Nici nu-i de mira- 
îna irite doar, el a obținut 
medalie de bronz la Bel-

Italienii sînt doar 5, dar prin exube
ranța caracteristică îndreaptă asupra 
lor întreaga atenție. Masivul discobol 
Dalia Pria, Giuseppe Bertolli și Franco 
Sar se interesează de programul, între
cerilor, în timp ce Donata Govoni și Le- 
tiția Bertoni au intrat imediat în „fo
cul44 fotoreporterilor și caricaturiștilor.

Din partea R.D. Germane a sosit 
doar sulițașul Horst Bade, iar ceilalți 
compatrioți, împreună cu a doua parte 
a lotului maghiar, urmează să soseas
că marți.

Intr-un colț l-am zărit, liniștit și pu
țin gînditor, pe Zoltan Vamoș. Supă
rat și totuși satisfăcut. „Ah, dacă n-ar 
fi fost durerea de la tendonul picioru
lui sting... — ne-a declarat el. Cu 
două ture înainte de sfîrșit (n.n. finala 
la 3.000 m 
a trebuit să 
obstacol. La 
sosire eram
timul obstacol am pășit (fără să fiu 
obișnuit) cu dreptul, m-am dezechili
brat... Restul il știți. Pentru „interna
ționale" nu vă pot spune decit că, 
dacă voi participa (durerea persistă 
incă), voi alerga doar 1.500 m“.

Prima zi a întreceri Iot oferă spec
tatorilor cîteva dispute interesante, 
în care lupta pentru întâietate se va 
solda, desigur, cu rezultate dintre 
cele mai bune. Spunem acest lucru 
gîndindu-ne în primul rînd, la fap
tul că la startul unor probe cuprinse 
în programul primei zile de concurs 
vor fi prezeiy.i atleți și atlete care 
recent la Belgard au urcat podiumul 
câștigătorilor.

Cea mai disputată probă se anunță 
a fi cea de aruncarea discului fe
mei, unde recordmana lumii, Tamara 
Press (58,98 m), va primi replica u- 
nor concurente de valoare cum sînt: 
Jolan Kontsek (R.P.U.) — 55,53 m; 
(ambele finaliste La Belgrad) ; Ka- 
zimiera Rykowska (R.P.P.) 53,60 m 
și Lia Manoliu care, sperăm, după 
comportarea slabă de la Belgrad se 
va reabilita, realizînd o performanță 
bună. La fel de interesantă de ur
mărit se anunță și proba de aruncare 
a suliței femei unde se vor întîlni 
principalele protagoniste pe plan 
mondial ale acestei probe: EMra O- 
zolina (U.R.S.S.) și Maria Diaconescu 
(R.P.R.) Un amănunt care nu trebuie 
neglijat : „duelul" dintre aceste două 
mari atlete s-a încheiat întotdeauna 
cu performanțe de valoare.

Un mănunchi de atleți valoroși 
reunește și proba de săritură cu pră
jina. 
Petre 
grad 
poate 
în compania unop specialiști cunos- 
cuti ai probei : I. Petrenko (U.R.S.S.)
- 4,60 m ; P. Laufer (R.D.G.) 4,60 m ; 
G. Barros (Elveția) 4.52 m și J. Hor
vath (R.P.U.) 4,45 m.

Amatorii de atletism din Capitală 
rețin desigur în mod deosebit faptul 
că în prima zi de concuns sînt pro
gramate cursele de 100 m. La băieți 
lupta se va da între Ozolin (U.R.S.S.)
— 10,4 sec., Mihalfy (R.P.U.) — 10,4 sec., 
Erbstosser (R.D.G.) — 10,4 sec. și Ra- 
bay (R.P.U.) — 10,5 sec., iar la fete 
între Vudmila Motina (U.R.S.S.) 11,7 
sec. și Donata Govoni (Italia) 11,8 
sec.

Un alt punct de atraqție al între
cerilor din prima zi ÎI constituie, 
fără îndoială, evoluția a doi proas
peți campioni ai Europei. Ne referim 
mai întîi la Iolanda Balaș — a cărei 
prezentare devine la ora actuală de 
prisos... — și apoi la Vilmos Varju 
(R.P.U.), cel mai bun aruncător de 
greutate de pe continent. Recenta

Tînărul noetru reprezentant, 
Astajei — care recent la Bel- 
ne-a confirmat speranțele — 
obține un nou record al țării

sa performanță, 19,02 m, ne 
de orice alt comentariu.

In programul întrecerilor 
ma zi sînt cuprinse și alte 
căror desfășurare va da loc :

scutește

din pri- 
probe a 

la dispu-

Vilmos Varju
„Gabaritul** său respectabil 

face să-l recunoști de la prima 
vire. A împlinit de curînd 25 de 
și este lucrător în comerțul de stat 
la

te 
pri- 
ani

Budapesta. In palmaresul lui

po<xxxxxx)0oc>ooo<xxxxxxxxx>cooooo(xxxxx)oooocxxxxxyxxxxxyxxxxxx>ooooooocxx>oox)ccioooooo<x>ooocxyjcxx>oc>orj

Donata Govoni

obstacole de la Belgrad) 
schimb piciorul de atac la 
200 m înainte de linia de 
lingă Roelants, dar la ul-

Are numai 18 ani și posedă 
statură ideală pentru o sprinteră. 
Deși practică atletismul doar de trei 
ani, numele ei a făcut deja încon
jurul continentului. Cele mai bune 
performanțe : 11,7 sec la 100 m și 
23,9 sec la 200 m. rezultate cu care 
anul trecut a devenit dublă campioa
nă a /taliei.

Studentă
>rț
-a 

siune 
mare 
un loc 
Tokio.

„La Belgrad nu 
plenitudinea forțelor 
Govoni, și, în plus, 
In cea mai grea 
de englezoaicele Hyman, 
alcrgătoarca germană Heine — cîș-

a Institutului de co- 
din Bologna, Donații Govoni 
destăinuit că are o mare pa- 
pentru atletism și că cea mai 
dorință a sa 

in finala
este de a ocupa 
olimpică de la

m-ain simțit în 
— ne-a spus 
am intrat și 

semifinală altăuri 
Arden și

varju figurează multe performanțe 
de val oare, dar cel mai mure suc
ces din activitatea sa (practică at
letismul din 
tlul de cel 
greutate de 
acum ci leva 
un amănuul 
In considerație 
anul acesta, in șase din cele nouă 
concursuri la care a participat, 
sportivul maghiar a aruncat peste 
19 metri! Singura sa înfrîngere din 
acest sezon i-a produs-o... compa
triotul său Zsigmond Nagy, la cam
pionatele naționale ale R.P.U.

In încheiere, Vilmos Varju — ne-u 
făcut și o promisiune: ..în orice 
caz recordul stadionului Republicii 
(n. r. Parry O’Brien — 13,55 m^ 
va fi modificat

1953) îl constituie ti- 
mai bun aruncător de 

pe continent cucerit 
zile la Belgrad. Jar ca 
care merită să fie luat 

vă spunem doar că

voooooo<xxxxxxxxxxx»ooooooooo(x>ooc>ooooooooooooooooa tigătoarea probei. Pe stadionul dv.

DE-A LUNGUL CELOR 13 EDIȚII.
25 septembrie 1948, stadionul Repu

blicii... Reconstruită, această frumoasă 
bâză sportivă găzduia în toamna aed ui 
an o mare întrecere atletică, la startul 
căreia se prezentaseră sportivi din Ce
hoslovacia, Polonia, Ungaria și Romînia. 
Rezultate valoroase la capătul unor în
treceri dinamice, prezența în concurs a 
unor mari atleți, printre care Emil Zato- 
pek, Edward Adamczyck, Vaclav Cevo- 
na. Sandor Garay, Olga Sicnerova, Fe
renc Klics, în compania cărora reprezen
tanții noștri s-au comportat foarte bine, 
un public entuziast — iată ce a însem
nat prima ediție a Campionatelor interna
ționale de. atletism ale țării noastre.

Cea de a doua ediție a fost dominată 
de sportivii maghiari, în lotul cărora 
s-au evidențiat Imre Nemeth, G. Csany, 
Laszlo Jeszensky, Odon Foldessi, 
și Ferenc Klics. După un an, delegații spor
tive din 9 țări sînt prezente la între
cerile de pe stadionul Republicii. Cam
pionatele internaționale de atletism ale 
țării noastre deveniseră o competiție de 
talie europeană și spectatorii au avut 
atunci prilejul să urmărească atleți de 
rcaiume ca Tapio Rautaraara, Valto Ole- 
nius, Jorma Valkwna (Finlanda), Emil 
și Dana Zatopek, Olga Modrachova (Ce
hoslovacia), I mre Nemeth, Maria Ro- 
honezi (Ungaria) și alții.

Ediția următoare a competiției (1951) 
este marcată de un eveniment deosebit: 
prezența la start pentru prima oară a 
âtleților sovietici. Reprezentanții U.R.S.S 
domină întrecerile, cîștigînd nu mai 
puțin de 20 de titluri de campioni ! 
Printre ei se aflau Vladimir Snhariev, 
J' Iacii mir Kazanțev, Evghenii Bulancik, 
Iurii Litu&v, Leouid Scerbakov, Evghenia 
Seeenova. Na dej da Ilnikina, Claudia To- 
cenova, Nina Ponomareva, Natalia Smir- 
mțkaia și Galina Zîbina, care, în de
cursul anilor, aveau să se impună cate- 
foric pe plan mondial. Un amănunt de 
reținut : de la aoeaotă ediție datează 

mai vechi record al campioiialelor

Un
V-a

(100 m — VI. Suhariev 10,3 sec.). 
an mai tîrziu, în cadrul celei de a 
ediții, atleții noștri au o comportare 
bună. Printre ei se remarcă o tînără 
speranță: Iolanda Balaș.

Succesul de care se bucură aceste în
treceri are ecou și pe plan internațional, 
în anul 1954 (ediția a Vll-a) atleți 
din 15 țări sînt prezenți la București în 
zilele de 25, 26 și 27 septembrie. Prin
tre cîștigători, atleți cu renume mondial: 
Janusz Sidlo, Jozsef Csermak, Gunar 
Nielsen, Ion Soter, Rene Bonino, Gisela 
Birkemayer și alții. Rezultatele excelente, 
organizarea impecabilă, călduroasa pri
mire făcută de spectatori oaspeților de 
peste hotare, au contribuit la creșterea 
prestigiului internațional al acestei în
treceri sportive. Așa s** explică de ce, 
în anii următori (1955 și 1956) se 
înregistrează adevărate recorduri de par
ticipare: ediția a VIII-a — 18 de
legații de sportivi, iar în ediția a IX-a 
— 21 de delegații ! In cadrul acestor 
două ediții, pe pista stadionului Repu
blicii au evoluat recordmani mondiali, 
campioni olimpici și europeni. Miile de 
spectatori au aplaudat pe Vladimir Kuț, 
Willie Williams, Karl Kaufman, Leonid 
Scerbakov, Igor Kașkarov, Adolfo Con- 
solini, Robert Gutowski, Henk Visser, 
Manfred Germar, Mihai Krivonosov, 
Giuseppe Dordoni, Maria Itkina, Gisela 
Birkemayer, Dana Zatopkova, Nina 
Otkolenko, Centa Gastl. Barbara Lerczak, 
Galina Zîbina. Pentru acest buchet de 
mari campioni concursul de Ia București 
constituia o „repetiție generală" în ve
derea Jocurilor Olimpice și unii dintre 
ei încercau pe stadionul Republicii să 
confirme selecționarea lor sau... să-și 
câștige bdetuil de călătorie pentru Mel
bourne. Așa s-au petrecut lucrurile cu 
atletul american Robert Gutowski, eli
minat în concursul de selecție și... „re
calificat" după frumoasa performanță 
de la București.

A urmat o ediție jubiliară : a X-a. Ne 
mai sînt și acum vii în memorie cîteva 
momente de mare satisfacție oferite de 
iwirticipanțiî la această ediție. Cum se 
poate uiU victoria lui Constau tiu Gie-

lui©eseu în cursa de 5.000 m asupra 
Piotr Bolotnikov, impresionanta cursă a 
lui Bolotnikov la 10.000 m (29:40,0)
— desfășurată pe o ploaie torențială 
sau evoluțiile lui Ira Murchison, Igor 
Ter-0 vanes ian, Ilanny Blocmhoff și 
Parry O’Brien, care avea să stabilească 
la București cea mai bună performanță 
(18,55 m) realizată pînă atunci la arun
carea greutății pe continentul nostru ?

în 1960 — la cea de a XH-a ediție
— întrecerile au avut loc nu cu mult 
înainte de J.O. de la Roma. Din nou 
participare valoroasă, din nou rezultate 
bune. Pe primul plan s-au situat cele 
două recorduri mondiale stabilite de Io- 
landa Balaș (1,85 m la săritura în înăl
țime) și de Elvira Ozolina (59,55 m la 
aruncarea suliței). Anul trecut, sportivi 
reprezcntmd 14 țări din trei continente 
(Europa, Asia și Africa), s-au întîlnit 
la București în cadrul celei de A XllI-a 
EDITH A CAMPIONATELOR INTER
NATIONALE DE ATLETISM ale țării 
noastre. Pe podiumul învingătorilor au 
urcat, printre alții, Zoltan Vamoș, Gaston 
Roelan-ts, Janis Krasovskis, Vilmoș Var
ju, Michel Mar/uet, Vilem Ma/ullik, Con
stantin Grec eseu, Iurii Bakarinov, Gerda 
Krcmn, 1 olanda Balaș, Maria Diaconescu. 
Mulți dintre ei au ieșit victorioși acum 
câteva zile la „europenele" de la Belgrad.

Și acum, au cuvântul participanții la 
cea de a XlV-a ediție...

Programul
ora 17,00: FESTIVITATEA DE DES
CHIDERE

17,30 : 400 m garduri serii 
Săritura cu prăjina 
Săritura în lungime bărba|i 
Aruncarea discului femei

ora

ora 17,45 : 400 m bărbați serii
ora 18,00: 100 m femei serii
ora 18,15 : 100 m bărbați serii
ora 18,30: Aruncarea suliței bărbați

însă, despre a cărui pistă am au
zit numai lucruri bune, sper să ob
țin un rezultat mai bun". întrebată 
despre întrecerile feminine de sprint 
de la Belgrad, Donata Govoni ne-a 
răspuns fără să ezite: „cea mai 
puternică impresie mi-a făcut-o 
Yutta Heine pe care o cred capa
bilă în curînd să bată recordul Wil- 
meri Rudolph la 200 m !“.

te echilibrate. La 400 m bărbați 
vor fi pirezenți la start trei atleți cu 
performanțe sub 47,0 sec. : V. Arhip
ciuk (U.R.S.S.), J. Trousil (R.S. Ceh) 
și J. 
cursa 
nostru 
dificilă 
lexei

Pennewaert (Belgia), 
de 400 m.g. 
Valeria Jurcă 
în compania 

Kriunov.

iar în 
reprezentantul 
are o sarcină 

sovieticului A-

Igor Petrenko

de mîine

I

I 
I

♦

« 
$
*

Săritura in înălțime femei 
ora 18,40 : 800 m femei (serii contra

timp)
ora 19,00: Aruncarea greutății băr

bați
100 m femei finală 

19,05 : 100 ni bărbați finală 
19,15 : 400 m garduri finală
19,30: Aruncarea suliței femei 

19,35: 1.500 m
19,45: 400 m bărbați finală 
19,55 : 5.000 m
20,15: 4x100 m bărbați

ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora

Pe campionul Uniunii Sovietice la 
săritura cu prăjina nu este prea 
greu sâ-l „descoși". Pentru că. 
Igor este un bun student al Fa
cultății de... ziaristică din Kiev 
(anul V) și știe destul de bine cam 
ce-i interesează pe colegii săi de 
breaslă.

Cel mai bun rezultat în acest an 
— 4,60 m, obținut la Palo Alto în 
meciul S.U.A.—U.R.S.S. Dar, notați 
bine, cu o prăjină metalică. „Nu 
am avut cînd să mă acomodez în 
acest sezon cu prăjina din fibre e- 
lasticc despre a cărei superioritate 
(în obținerea performanțelor înalte) 
sînt convins pc deplin — ne-a de
clarat Igor. De aceea și l;i Belgrad 
am concurat cil cea metalică, iar 
«lupă conrui*sul dc Ia București o 
voi pune în... pod pentru totdeauna".

Și, parcă ghicindu-ne întrebarea care 
trebuia să urmeze, Igor a încheiat 
discuția cu cuvinte măgulitoare /« 
adresa ti nărui ui nostru Petre Asta- 
f<â : „Are în fața sa un mare viitor-, 
cu detenta, forța și viteza pe car» 
le posedă poate ajunge la perfor
manțe din cele mai valoroase. 
Belgrad mi s-a părut însă câ 
fost teamă de... prăjina elastică, 
care am auzit 
puțin timp 
Altfel, cl ar

La
i-a
pc 
cu 

concursului, 
precis un

că a primit-o doar 
înaintea 
fi stabilit 
țării dv !“
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BULETINUL CATEGORIEI B

ar joc defensiv și goană după puncte ?
SîinDfitâ scara, pc stadionul Republicii,

Reprezentativa Etiopiei-Selecționata de tineret a R.P.R.
Un mare număr de spectatori au asistat la întrecerile celei de a 

treia etape a campionatului categoriei B. Jocurile au fost viu disputate 
insă nu toate au satisfăcut din punct de vedere tehnic. Multe echipe 
in dorin(a de a obține cele două puncte au pus accentul pe apărare 
neglijînd latura spectaculară a jocului. Pe alocuri s-a jucat dur, iar 
la Mediaș conducătorul partidei a fost nevoit să-l elimine de pe teren 
pe Halagian (Dinamo Pitești) pentru lovirea adversarului. Acte ne
sportive s-au comis și la intilnirea Carpaji Sinaia — Metalul Tirgo- 
viște.

Antrenorii trebuie să acorde o atenție sporită pregătirii fotbaliștilor 
atît din punct de vedere tehnic cit și din punct de vedere educativ, iar 
conducerile secțiilor de fotbal să ia măsuri împotriva jucătorilor care 
comit abateri pe terenul de sport, fără să mai aștepte ca aceștia să fie
puși in discufia comisiei de disci' 

lată acum citeva amănunte ii

SERIA I

I.M.U. MEDGIDIA — CEAHLĂUL 
flATRA NEAMȚ (4—0). 6.000 de 
pectatori au asistat la un joc fru- 
nos, purtat în viteză, cu faze rapide 
a ambele porți. I.M.U.M. a dominat 
nai mult și a cîștigat prin golurile 
parcate de Grigore (min.9 și 44), 
Călin (min. 21) și Datcu (min. 82). 
baspeții au ratat un 11 m prin Ni- 
ulescu. (M. Roiu-coresp.). 
lafffP'AȚI SINAIA — METALUL 
MtGOVIȘTE (1—2). Gazdele me- 
btau un meci egal, deoarece au do- 
ninat mai mult în prima repriză 
cînd au ratat cel puțin patru goluri), 
t mai ales pentru faptul că arbitrul 
U. Jonescu-București nu a acordat 
n gol la o minge scoasă din poartă 
e oaspeți. Reprobabilă atitudinea an-

Irenorului Valentin Stănescu (Meta
lul) care a intrat în mai multe rîn- 
iuri pe terenul de joc, fapt pentru 
[are arbitrul a oprit meciul de mai 
huite ori. Au marcat: Chiriță (min. 
19), lordache (min. 83) pentru Me
talul, Vilceanu (min. 59) din 11 m 
lentru Carpaji. (V. Zbarcea, M. Boia- 
loresp.),
I FL. ROȘIE TECUCI—C.F.R. PAȘ
CANI (2—3). Echipa locală a pier- 
lut datorită jocului slab practicat in- 
leosebi in repriza secundă. Feroviarii 
hit sezisat slăbiciunile tecucenilor, 
eușind ca în a doua parte a meciu- 
ui să înscrie golurile care le-au adus 
Victoria. Au marcat: Rogozea (min. 
[OJ, Mihăiescu (min. 65), Atanasiu 
[min. 70) pentru C.F.R., Ștefanii! 
U»in 9), Manole (min. 35) pentru 
IR' Roșie. (Vasile Doruș-coresp.).

I FORESTA FĂLTICENI — C.S.O. 
BRĂILA (1—0). Disputată Ia un nivel 
ehnic'TfesfuI de bun, intilnirea a plă- 
lut datorită fazelor frumoase create 
Ie ambele echipe. Foresta a jucat 
carte bine in prima parte a meciului, 
ind a avut nu mai puțin de cinci 

ocazii clare de gol, din care a concre
tizat însă numai una, prin Barta 
fmin. 19). Foresta a meritat victoria 
[i o putea obține la un scor mai clar. 
Negru Lazăr-coresp.).

I FLACĂRA MORENI — POIANA 
tlMPIN'A (0—2). Deși au dominat 
|ot timpul, gazdele nu au putut în
scrie datorită impreciziei înaintașilor. 
La victoria oaspeților a contribuit for- 
na foarte bună a portarului Szabo și 
:ele citeva contraatacuri hotărite, în 
irma cărora au înscris Munteanu 
[min. 23) și Bontaș (min. 41). Ne- 
roiță (Flacăra) a ratat un penalti 
n min. 55. (Gh. Ilinca-coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — RAPID FOC
ȘANI (0—0). Joc de foarte slab ni- 
lel tehnic. Studenții au dominat din 
rrimul și pînă în ultimul minut, dar 
tu au putut depăși apărarea supra- 
|prnerîcă a oaspeților. (A. Schenk- 
nan-coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI—C.S.O. GA- 
JAȚI (2—3). Meciul a fost dinamic 
;i spectaculos, avind două aspecte 
liferite: prima repriză a aparținut 
îazdelor, iar în cea de a doua au 
iominat oaspeții. Au marcat Babone 
(min. 20 și 73 din 11 m) pentru Pra- 
rova, David (min. 16 și 75), Dărăban 
(min. 61) pentru C.S.O. (Șt. lonescu- 
:oresp.).

SERIA A Il-a

C.S.M. SIBIU — CHIMIA FĂGĂ
RAȘ (2—1). Localnicii au dominat 
najoritatea timpului, dar au fost con
duși pînă în min. 63 cu 1—0. Am
bele echipe au practicat un joc dur. 
Au înscris: Văcaru (min. 63 din 
11 m) și Cherciu (min. 89) pentru 
C.S.M., respectiv Tănase (mm. 40). 
^Mircea Lupuțiu-coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — C.S.O. 
CRAIOVA (2—1). Jucătorii celor 

lină.
i legătură cu jocurile de duminică:

două echipe au furnizat un meci cu 
multe faze frumoase, care a plăcut 
numeroșilor spectatori. Victoria a 

revenit metalurgiștilor prin punctele 
marcate de Dumitrescu (autogol min. 
39) și Buzatu (min. 72). Pentru 
C.S.O. Craiova a înscris Anton (min. 
78). Cei mai buni jucători au fost 
Buzatu (Metalul) și Găvan, portarul 
echipei oaspe. De remarcat că pregă
tirea fizică a bucureștenilor a lăsat 
de dorit. Scăzînd ritmul de joc spre 
sfirșitul partidei, ei au permis oaspe
ților să domine Bun arbitrajul lui 
O. Turcitu (Galați). (D.C.).

C.F.R. ROȘIORI—ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (3—1). Joc frumos. Victoria 
gazdelor se datorește atacului, care 
a .insistat mai mult în fazele de fina
lizare, precum și portarului Vaida 
care a apărat foarte bine. Punctele 
au fost realizate de Ghimpețeanu 
(min. 28 și 70) și Gheorghevici (min.

Atac la poarta echipei craiovene. Fază din meciul de categoria B Me
atul Bucurețti—C.S.O. Craiova (2—1).

Foto: V. Bageac 

UNIREA DEJ—RECOLTA CĂREI60) pentru gazde, respectiv, Spătaru 
(min. 88). (T. Negulescu și Al. Po- 
pescu-coresp.}.

C.S.M MEDIAȘ — DINAMO PI
TEȘTI (0—0). Medieșenii au dominat 
categoric, dar a exasperat prin lip
sa de finalizare. In min. 90, Halagian 
(Dinamo) au fost eliminat pentru lo
virea intenționată a adversarului. 
(Dan Vintilă-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — DINA
MO OBOR (3—2). Victorie meritată 
a gazdelor, care au luptat mai mult 
în finalul partidei. După pauză Trac
torul a inițiat numeroase atacuri, fo
losind deschiderile pe extreme. Au 
înscris: Vatani (min. 50), Vătaf 
(min. 58), Chiujdea (min. 74) pen
tru Tractorul, și Iancu (min. 16 și 
30) pentru Dinamo. (P. Dumitrescu 
și C. Diaconescu-coresp ).

UNIREA R. VILCEA — PROGRE
SUL ALEXANDRIA (2—1). Ținînd 
seama de dominarea teritorială, vic
toria este meritată, insă jocul prestat 
de gazde a lăsat de dorit. Oaspeții 
au lăsat o bună impresie prin jocul 
bine organizat. Au marcat: Gibea 
(min. 9) și Pîntea (min. 68) pentru 
localnici, respectiv Mitran (min. 21). 
(D. Roșianu și I. Brădișor-coresp.).

DRUBETA TR. SEVERIN—C.S.M. 
REȘIȚA (1—2). Joc viu disputat, în 
care localnicii au dominat in repriza 
a doua. Oaspeții s-au dovedit mai 
tehnici și au fructificat 2 greșeli ale 
apărării Drubetei. Autorii golurilor 
sint Pătrașcu (min. 3) și Georgevici 
(min. 23) pentru oaspeți și Cristescu 
(min. 80) pentru Drubeta. A arbitrat 
bine N. Chelemen (București). (Gh. 
Manafu-coresp.).

SERIA A IlI-a

ARIEȘUL TURDA — A. S. CU
GIR (2—0). Gazdele puteau cîștiga 
la un scor mai mare. Au înscris Ursu 
(in min. 2 din 11 m) și Huszar (min. 

51). S-au remarcat Huszar, Ivan, 
Zahan (Arieșul) și Tîrnoveanu, Bul- 
bucan (A.S. Cugir). A condus bine 
Șt. Patkos (Oradea). (I. Pataki- 
coresp.).

'A.S.M.D. SATU MARE — IND. 
SIRMEI C. TURZ1I (2-0). Cei 12.000 
de spectatori au fost satisfăcuți de 
jocul localnicilor care au realizat o 
victorie meritată. Au marcat Nagy 
(min. 54 din lovitură liberă de la 
28 m) și Tiron (min. 65). Abia de la 
2—0 oaspeții au ieșit în atac și au 
avut o singură ocazie clară cînd La- 
zăr a șutat în bară (min. 67). (M. 
Dumitrașcu-coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. CLUJ 
(1—1). Joc de nivel tehnic slab. Ară- 
danii au acționat fără convingere, 
mai ales linia de atac nu a întreprins 
nici o acțiune clară. Rezultatul de 
egalitate este just. Punctele au fost 
înscrise de Treabă (min. 14) pentru 
C.S.M. și Negru (min. 24) pentru 
Vagonul. (St. lacob-coresp.).

JIUL PETRILA — C.S.O. TIMI
ȘOARA (4—0). Joc cu faze rapide în 
care Jiul a avut multe ocazii clare. 
In repriza a doua extremele Jiului 
funcționează admirabil și apărarea 
oaspeților nu mai poate rezista. în
scriu pe rînd Tilvescu (min. 56), Mar- 
tinovici (min. 58 și 85) și Ciornoavă 
(min. 89). Raport de cornere: 15—4 
pentru Jiul. (I. Zamora și M. Tăutu- 
corespondenți).

(2—2). Joc de uzură în care cele 
două echipe au urmărit numai rezul
tatul. Cele patru goluri sînt opera 
lui Jozsa (min. 2 și 78) pentru 
Unirea, Hauler II (min. 13) și Petz II 
(min. 62) pentru Recolta. (Atila Kon- 
tray-coresp.).

MUREȘUL TG MUREȘ — CRI- 
ȘUL ORADEA (1—1). Meci de slabă 
factură tehnică presărat cu durități. 
Mureșul a ratat citeva ocazii clare 
de gol. Au înscris: Pop (min. 14) 
pentru Crișul și Veg (min. 60) pen
tru Mureșul. (V. Radar și I. Vulcan- 
coresp.).

C.SO BAIA MARE — C. F. R. 
I.R.T.A ARAD (3—1). Joc echilibrat 
în prima parte a partidei In repriza 
a doua inițiativa a aparținut în per
manență localnicilor. Lenart și Da
mian de la C.F.R. au jucat dur. Punc
tele au fost marcate de Drăgan (min. 
16 din 11 m), Trifu (min. 57 și 67) 
și respectiv Ioanovici (min. 6). Ra
port de cornere: 9—0 pentru C.S.O. 
(Vasile Barbu-coresp.J.

Sancțiuni
Ieri, biroul Federației de fotbal a 

luat in discuție măsurile de sancțio
nare propuse de comisia de discipli
nă, în legătură cu abaterile comise 
cu ocazia meciului Rapid — Dinamo 
București și a hotărît suspendarea 
următorilor jucători r Vasile Anghel 
(Dinamo) — 3 etape; Titus Ozon 
(Rapid) — 2 etape; Iosif Varga (Di
namo) — o etapă și Dumitru Macri 
(Rapid) — o etapă.

Măsurile federației de fotbal sînt 
bine venite. Ele trebuie să consti
tuie un prilej de serioasă analiză 
atît din partea jucătorilor sancțio
nați cit șj din partea antrenorilor 
și conducerilor secțiilor de fotbal

La sfirșitul săptămînii, stadionul 
Republicii va găzdui un nou meci 
internațional de fotbal: reprezenta
tiva Etiopiei, care se află în turneu 
în Europa, va juca sîmbătă în com
pania selecționatei noastre de tineret.

Evoluția echipei de pe continentul

Noi intilniri ale fotbaliștilor romînî peste hotare
STEAUA IN R-P. BULGARIA

După cum se știe formația Steaua 
va întîlni mîine la Plovdiv echipa 
bulgară Botev din localitate. Acest 
meci contează ca revanșă a întîlnirii 
de săptămîna trecută (cînd echipa 
noastră a cîștigat cu 3—2) și se dis
pută în cadrul „Cupei Cupelor".

Formația romină s-a antrenat du
minică în compania echipei sale de 
tineret de care a dispus cu 3—2 
(3-0).

Echipa Steaua, de la care iubitorii 
fotbalului din țara noastră așteaptă 
să-și mențină avantajul acumulat în 
jocul de la București și să obțină

Fliinc pe stadionul Ciulești

Rapid va întîlni selecționata feroviară 
a R. s. Cehoslovace

Mîine, pe stadionul Giulești (ora 
16,15) echipa Rapid va întîlni selec
ționata feroviară a R.S. Cehoslovace. 
După cum se știe în primul joc dis
putat vara aceasta în R.S. Ceho
slovacă, feroviarii romîni au fost 
învinși cu scorul de 3—0. Va reuși 
oare Rapid să-și ia revanșa ? Jucă

Completări după jocul
După cum am arătat în cronica 

noastră de luni, partida dintre Cri- 
șana și Viitorul a fost de un slab 
nivel tehnic. Foarte bine și foarte 
obiectiv au caracterizat acest joc 
cei doi antrenori ai echipelor: FR. 
RONAI : „Jocul a fost slab din par
tea ambelor Jormații dar de data 
aceasta, echipa care a jucat ceva mai 
bine a fost învinsă". GH. OLA: 
„Echipele au practicat un joc foarte 
slab. Ele au avut multe lipsuri. Mă 
refer Ia concepția și ritmul de joc, 
la lipsa de finalizare, Ia pregătirea 
tehnică ți fizică modestă arătată de 
jucători*.

Gazdele, deși au cîștigat această 
partidă, au arătat foarte puțin fot
bal manifestînd multe deficiențe în 
pregătirea tehnică și tactică și ca 
urmare au creat puține faze de gol. 
Punctele marcate de învingători s-au 
datorat unor greșeli elementare ale 
apărării bucureștene. La primul gol 
înaintașii orădeni au fost complet 
nemarcați, iar la cel de al treilea 
(înscris din penalti) Petescu a fost 
neatent și a comis henț la o fază 
în care poarta echipei sale nu a fost 
de loc periclitată.

Jucătorii de la Crișana trebuie să 
fie convinși că în stadiul actual 
pregătirea lor generală (tehnică, fi
zică, tactică) este necorespunzătoare 
cerințelor partidelor de categorie A.

Echipa Viitorul a jucat de aseme
nea slab, dar totuși ceva mai bine 
decît formația gazdă. Ea a fost mai 
bună decît partenera de ioc în acțiu
nile din mijlocul terenului, a avut 
mai multă inițiativă dar înaintașii 
n-au găsit drumul cel mai scurt spre 
poartă. Atacanții n-au știut să _ se 
demarce în careu, iar atunci cînd 
au tras de la distanță șuturile lor 
au fost slabe și imprecise. Echipei 
bucureștene i-a lipsit un ritm sus
ținut de joc, vigoarea, combativita-

meritate
respective. Abaterile de la disciplină 
săvîrșite recent de jucătorii de la 
Dinamo Buc. și Rapid dovedesc că 
în privința muncii de educație in 
aceste cluburi mai sint încă multe 
de făcut.

Totodată, măsurile de mai sus 
trebuie să constituie un prilej de 
învățăminte și pentru alțj fotbaliști, 
antrenori sau secții de fotbal. Sîn- 
tem informați că forul de speciali
tate este hotărît să sancționeze și 
pe viitor, cu toată exigența, aseme
nea abateri, pentru a se pune capăt 
oricăror acte de indisciplină de pe 
terenurile de fotbal. 

african este așteptată cu un interes 
deosebit, deoarece Etiopia joacă pen-, 
tru prima dată în țara noastră.

Reprezentativa noastră de tineret 
va fi formată din jucătorii echipei 
Viitorul. Meciul va avea loc în noc-: 
turnă cu începere de la ora 18,30.

astfel calificarea în turul următor, 
urmează să plece azi dimineață pe 
calea aerului în R.P. Bulgaria.

STEAGUL ROȘU JOACA MIINE 
LA SARAJEVO

După partida de campionat de la 
Timișoara echipa brașoveană Steagul 
roșu a plecat în Iugoslavia, unde 
va întîlni — la Sarajevo — forma
ția de categoria A cu același nume. 
„Stegarii" vor folosi probabil în acest 
meci, care contează pentru întrece
rile din cadrul turneului balcanic in- 
tercluburi, formația cu care au jucat 
și la Timișoara.

torii romîni sînt hotărîți să cîștige 
la un scor care să le permită cali
ficarea în turul următor al campio
natului internațional feroviar. Rapid 
va folosi în acest meci formația de 
la Constanța, cu o singură modifi
care : pe postul de fundaș stînga 
va juca M'acri.

slab de la Oradea
tea, calități care ar trebui să stea 
pe prim plan la această formație tî- 
nără. Spectatorii au fost nemulțumiți 
de evoluția lui Haidu, Petescu, Ră- 
celescu, Avram. Dumitriu 1, Pavlo- 
vici, nemulțumiți, în special, de com
portarea lui Neșu. Nu este pentru pri
ma oară cînd Neșu își faultează adver
sarii, Duminică de exemplu aproape 
toate intrările sale s-au soldat cu faul
turi care au fost dezaprobate de pu
blic. Pînă cînd va continua Neșu cu 
un asemenea „stil" de joc ?

De la tinerii de la Viitorul publi
cul așteaptă mai mult. Conștienți 
de acest lucru, ei trebuie să răspundă 
prin practicarea unui joc cit mai 
bun, printr-o comportare cit mai fru
moasă.

Arbitrul meciului, C. Geană, a 
comis o mare greșeală în această 
partidă, neacordînd un penalti (Szoke 
l-a faultat în careu pe Popescu) 
pentru Viitorul. După joc el ne-a de
clarat că fluierase înainte cu cîteva 
clipe un alt fault în afara careului 
de 16 m, dar din cauza fluierului 
„puțin sonor" semnalul nu s-a au
zit (?). Dar acest semnal nu l-a au
zit nimeni, nici chiar jucătorii sau 
cei aflați pe tușă... Poate nici... arbi
trul C. Geană... I

ION OCHSENFELD

CINCI MINUTE DUPĂ MECI...
C. TEAȘCĂ (antrenor federal) : „Pnr- 

ZzJa de la Cluj a plăcut spectatorilor 
și ea a scos în evidență diferența între 
stilul de joc al celor două formații. 
Dinamo Bacău s-a bizuit pe o apărare 
aglomerată și a știut să iasă ușor și 
foarte periculos în atac. Știința Cluj, 
care a evoluat cu ceva mai bine ca în 
partida de la București a păcătuit prin 
faptul că înaintașii au acționat pe a- 
ceea.și linie. Aceasta e o veche greșeală 
a formației studențești. Clujenii au me
ritat victoria, însă, dacă Gram nu raia 
o mare ocazie la începutul reprizei se
cunde rezultatul final putea fi altul...u.

M. CRUȚESCU (arbitru) : „Intilnirea 
de la Timișoara a prilejuit un meci bun, 
cu multe faze spectaculoase. în prima 
repriză Steagul roșu a desfășurat un 
joc mai tehnic, mai închegai. în re
priza secundă gazdele au jucat mai bine 
și dacă nu ratau cîteva ocazii clare 
scorul putea fi mai concludent. Cel mai 
bun din „22** a fost Be mus Lazăr**.

T. TOMESCU (antrenor federal) : 
„Scorul partidei de la Constanța reflectă 
diferență de valoare ce s-a manifestat 
în cursul jocului între cele două for
mații. Am reținut revenirea în formă a 
lui Di nule seu și jocul bun al lui Pleșa 
de la Farul, debutul promițător al lui 
Lupescu și jocul lui I. lonescu de la 
Rapid**.



DE MASĂ

O VACANTA 
BINE FOLOSITA

Bilanț nesatisfăcător la sfîrsitul „finalelor46
S ș

buni jucători și jucătoare (an- 
F. Paneth și I. Pop) itnpre- 
un lot de 20 de juniori (an- 
Stan Ilie, E. Procopeț, V. Tui- 
urmat un program de pregă-

pre- 
deo- 
exe-

sportivii 
medical 

conform

au fost supuși unui 
și au dat probele de 
haremurilor fixate de

existat o participare 
la

Dacă la începutul pregătirii mulți 
dintre sportivi s-au prezentat cu un 
antrenament insuficient sau cu o de
reglare In executarea procedeelor teh
nice, din cauza schimbării paletelor 
(exemplu: Geta Pitică, Maria Alexan
dru. Ella Constantinescu) pe parcurs 
majoritatea sportivilor au început să-și 
„intre în mină" și să joace destul de 
bine față de stadiul actual de pregă
tire. Este vorba de Radu Negulescu, 
Maria Alexandru, Hidvegi. Cobîrzan, 
Sindeanu, Eleonora Mihalca. surorile 
Mariana și Victoria Jandrescu. Catri
nel Foiea. Lidia Sălăgeanu. Dintre cei 
foarte tineri, au realizat progrese e- 
vidente Suciu (câștigătorul concursu
lui de verificare). Iovan, Simin, Vio
rica Ivan, Carmen Crișan, Silviu Du
mitriu. Gelu Păun, Ion Iulian, G. 
Covaci.

Tot în cadrul procesului de instrui
re, în cadrul unei lecții teoretice, spor
tivii au ascultat o interesantă expu
nere făcută de antrenorul emerit F. 
Paneth în legătură cu învățămintele 
trase de la „Criteriul european de ju
niori* de la Bled.

Pe tot timpul pregătirii, membrii lo
turilor de tenis de masă au 
și o fructuoasă activitate 
culturală. Printre altele, 
gurat apariția unei gazete 
(responsabilul colectivului:
tică) unde au fost publicate cîteva 
articole interesante scrise de sportivi. 
Totodată, sportivii au participat și la 
trei conferințe pe teme de politică in
ternă și internațională. De asemenea, 
s-a luat parte și la un frumos pro
gram artistic dat de salariații de la 
uzinele Steagul roșu și Tractorul din 
Brașov.

La terminarea pregătirii a avut loc 
o ședință de analiză la care au luat 
parte și membri din conducerea bi
roului federal. Cu acest prilej s-au 
făcut sugestii menite să îmbunătă
țească activitatea de viitor și au fost 
criticate o 
doială, că 
ță vor da 
ele vor fi
tatea și competența 
rilor și asociațiilor.

0.

desfășurat 
educativ- 
s-a asi
de perete 
Geta Pi-

Nicclae Tat (stingă) și Cornel 
Georgescu, două nume despre oare 

se va mai auzi...

o B

și ultima filă din calenda- 
mai importante întreceri 
campionatelor republicane

— și concluzia care se des-

Inutil să mai pomenim și alte 
xemple, dacă cele mai bune seci 
din țară (Steaua, Dinamo etc.) se gl 
sesc în această situație precară.De cîțiva ani Federația noastră de 

tenis de masă a luat măsura bună ca, 
folosind perioada de concedii și va
canța de vară, să organizeze în luna 
august o pregătire comună a frunta
șilor acestui sport Anul acesta tradi
ția a fost din nou respectată: 16 din 
cei mai 
trenori : 
Ună CU 
.trenori: 
cea) au
tire de trei săptăminî la Poiana Bra
șov.

Antrenamentele lotului de seniori au 
fost axate in principal pe pregătirea 
fizică și cea tehnică (cu ultimele nou
tăți) pentru aducerea treptată în for
mă a sportivilor in vederea viitoare
lor competiții internaționale, obiecti
vul final fiind campionatele mondiale 
de la Praga din aprilie 1963. La lotul 
„mic", paralel cu îmbunătățirea 
gătirii fizice s-a pus un accent 
•ebit pe învățarea și corectarea
cutării procedeelor tehnice, pe efectua
rea unei pregătiri la un nivel mai ri
dicat

Toți
examen 
control
federație.

In general a 
conștientă din partea sportivilor 
procesul de instruire și în această pri
vință pot fi evidențiate maestrele e- 
jnerite. campioanele mondiale Maria 
Alexandru și Geta Pitică, campionii 
republicani Ella Constantinescu și 
Radu Negulescu, apoi Hidvegi, Suciu, 
Catrinel Foiea, surorile I.'.ariarja și 
Victoria Jandrescu, Eleonora Mihalca, 

Stridia Sălăgeanu, Viorica Ivan, Simin, 
■ Adriana Pascu. Dan Negulescu, G.
Covaci, Gelu Păun, Silviu Dumitriu, 
Angelescu. Au fost însă și cazuri, mai 
ales cind a fost vorba de pregătirea 
fizică, cind sportivi ca Bottner, Tibe- 
riu Covaci, Sindeanu, Demian și Tu
dor Pavel nu s-au străduit să execute 
cu toată atenția programul întocmit 
de antrenori. De altfel, în ceea ce pri
vește pregătirea fizică, este de dorit 
ca pe viitor să i se acorde mai multă 
grijă, atît dîn partea sportivilor cit și 
din partea antrenorilor.

serie de lipsuri și, fără în- 
pregătirile făcute în vacan- 
roade și mai bogate dacă 

continuate cu toată seriozi- 
în cadrul clubu-

CONSTANTIN

A căzut 
rui celor 
— finalele 
de seniori 
prinde este din nefericire, cît se poate
de dară : nici sezonul 1962 n-a fost 
satisfăcător pentru natația noastră.

Am debutat timid și cu... stîngul 
la campionatele europene, am aștep
tat zadarnic, săptămînă trecută, pa
tru zile la rînd. un rezultat de va
loare. Și lucrurile stau mai slab de- 
cît par. Iată, de pilda, clubul Steaua, 
cîștigător la băieți, n-a fost în sta
re să alinieze o ștafetă de 4 x 100 m 
liber, capabilă să parcurgă distanța 
în timpul cerut de barem : 4:06,0. 
Este o „cifră" de loc pretențioasă 
(dacă ne gîndim bine accesibilă fe
telor, în natația mondială), a cărei 
medie este 1:01,5... La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu ștafeta de 
4 x 200 m liber. Deși cîștigători, cd 
patru reprezentanți ai clubului Stea
ua n-au primit titlul de campioni, 
pentru că timpul realizat a fost in
ferior baremului fixat.

Etapa a V-a a campionatului individual 
de floretă și sabie (seniori)

Concursul de floretă și sabie pen
tru seniori, care a avut loc sîmbătă 
și duminică in sala Dinamo, a fost 
organizat pe categorii, dînd astfel 
posibilitate sportivilor să participe în 
număr cit mai mare. La cele două 
arme (floretă și sabie) s-a tras în 
două serii, în prima intrînd sportivii 
neclasificați și de categoria a IlI-a, 
iar în cealaltă serie sportivii de cate
goria a Il-a, I și maeștri. Iată rezul
tatele:

Floretă masculin — neclasificați și 
categoria a IlI-a (15 participanți): 1. 
Schmidt Ralf 
dor Gheorghe 
Iulian (Univ.) 
lentin (Univ.)
(Știința) 3 v.ț
(Univ.) 2 v.; 7. C. Micu (Prog.) 1 v.; 
8. Alex. Croitoru (Univ.) 1 v.

In seria a Il-a au concurat flore- 
tiștii de categoria a Il-a. I și maeștri. 
Fiind 18 concurenți, s-a tras in 3 
serii eliminatorii. Primii
fiecare serie s-au calificat pentru fi-

(Steaua) 6 v.; 2. Tu- 
(Univ.) 5 v.; 3. Beju 
5 v.; 4. Turcanu Va- 

5 v.; 5. Alex. Păușescu 
6. Pascal Turcu

patru din

tn această săptămînă: Concurs special Pronosport
In această săptămînă: concurs spe

cial Pronosport I
Concursul Pronosport de duminică 

23 septembrie nu este un concurs obiș
nuit ci unul SPECIAL.

La acest concurs, în afara premiilor 
obișnuite în bani pentru cele 4 cate
gorii (I— a IV-a) se atribuie GRA
TUIT. din fond special, numeroase și 
importante premii în obiecte.

Iată lista premiilor suplimentare în 
obiecte :

1 AUTOTURISM „SKODA-OCTA- 
VIA", 1 motocicletă „Simson-Awo" 
250 cmc., 1 motocicletă „M.Z." 175
cmc., 1 motocicletă „Jawa" 175 cmc, 
1 motocicletă „M.Z." 125 cmc., 1 mo
tocicletă „C.Z." 125 cmc, 1 aparat de 
radio „Stradivari", 1 aparat de radio 
„Darclee" cu pick-up, 1 aparat de ra
dio „Riga", 1 frigider „Fram", 1 frigi
der „Alka", 1 mașină de cusut „Ilea
na", 1 bicicletă „Diamant" (de damă), 
3 aragazuri cu 4 focuri și butelie, 5 
aragazuri cu 3 focuri și butelie, 5 a- 
ragazuri cu 2 focuri și butelie, 3 ma
cini electrice de spălat rufe „Crinul",

1 aparat foto 
„Smena", 10 __ ____

De-asemeni, toți cîștigătorii premii
lor suplimentare în obiecte primesc, în 
mod gratuit, o pungă cu următoarele 
cadouri ; o carte „Fotbalul nostru", un 
portvizit, un pachet cu țigări, o oglin
dă de buzunar și un creion cu mină 
colorată.

Deci, la concursul special din 23 sep
tembrie se pot obține cu aceeași va
riantă :

1) premii obișnuite în bani pentru 
cele patru categorii (I— a IV-a) ;

2) premii suplimentare în obiecte 
atribuite gratuit, din fond special, pe 
baza cupoanelor numerotate eliberate 
pentru fiecare variantă înscrisă pe bu
letin s

3) premii cumulate (atît premii în 
bani cît și premii în obiecte).

PARTICIP1ND LA ACEST CON
CURS SPECIAL CU CIT MAI MUL
TE VARIANTE, VA MĂRIȚI CONSI
DERABIL ȘANSELE 
LA NUMEROASELE 
FERITE.

„Zorki", 10 aparate foto 
biciclete „Carpați".

DE PREMIERE 
CIȘTIGUR1 O-

★

Aoeste lucruri existente nu PI 
fi tolerate pînă la nesfîrșlt. De al 
de zile, după fiecare sfirșit de sl 
zon (toate la fel de sărace in rezu 
tate) ne repetăm, spunînd, în foni 
lucruri simple de realizat. Marea ml 
joritate a antrenorilor noștri se con 
plac, însă, în aceeași atmosferă I 
,,dolce farniente".

De șapte ani, în fiecare vară, nj 
de copii învață să înoate și cei rrJ 
dotați dintre ei nu așteaptă decit 
invitație către secțiile de performs 
ță. Neexistind acea primenire eoni 
nuă cu tinere elemente, antrenoi 
secțiilor noastre de natație merg 1 
linia cea mai ușoară, menținînd | 
pregătire înotători plafonați, 
de orice prespectivă. Care sînt 
antrenori ? Toți, în afară de 
d« la Școlile sportive de elevi 
rești, de la Clubul sportiv 
București și de la Olimpia Reșița.

Cum poate fi calificată atitudini 
antrenorilor din Cluj, care au .mu: 
cit" de asemenea manieră incit, di. 
tr-un centru cu activitate bogată, ij 
tr-un trecut nu prea indepăg^ 1 
dus de rîpă natația clujeană ? Și-fis 

doii

lips 
acei 
cițid 
Buci 
școli

te gîndești că acest oraș, al 
centru din țară, are un bazin 
rit încă din anul 1955!

Aceeași situație o intîlnim 
celelalte centre de tradiție în 
noastră cum au fost Oradea, 
șoara și chiar Tg. Mureș.

natal

Reamintim și programul concursului:1
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
11. C.S.M. Cluj—Arieșul Turda ,___
12. Vagonul Arad — C.S.O. Baia Mare1 

(cat. B)

nală. 'Aceștia au tras după sistemul 
„eliminării directe" în 7 tușe. Con
cursul a fost dominat de sportivii 
clubului Steaua, care au dovedit o 
pregătire bună. Astfel, în semifinală 
au ajuns trei trăgători de la clubul 
Steaua: I. 
Drimbă și 
Știința. In 
minat pe 
Mureșanu.
naru au demonstrat o scrimă de inaltă 
clasă, întrebuințînd o gamă variată 
de procedee tehnice de atac și apă
rare, dînd un aspect extrem de di
namic acestui ultim asalt Zilahy, 
mai abil, l-a prins de cîteva ori des
chis pe Poenaru dînd tușe de o rară 
frumusețe. Scor final: Zilahy — Poe
naru 7—4

Sabie neclasificați și categoria a 
Ill-a (11 participanți): 1. Lucian 
Glișcă (Steaua) 6 v.; 2. Jean Tă- 
nase (S.P.C.) 6 v.; 3. Paul Dumi
trescu (Steaua) 5 v.; 4. Laurențiu 
Mihăileanu (S.P.C.) 4 v.; 5. Gheor
ghe Cherea (Steaua) 4 v.; 6. Vasile 
Andrei (Univ.) 4 v.; 7. Ion Galan 
(S.P.C.) 2 v.; 8. Ion Balog (S.P.C.) 
0 v.

> La sabie categoria a Il-a, I și 
.maeștri au fost 19 participanți. S-a 
Itras în același sistem de „eliminare 
[directă". In semifinală au tras Mus
tață (Steaua), Mureșanu (Știința) 
>7—6 și Drimbă (Steaua), Bădescu 
I (Steaua) 7—5.
sportivii de la 

'ță — Drimbă.

Zilahy, S. Poenaru, I. 
T. Mureșanu de la clubul 
semifinală, Zilahy l-a eli- 
Drîmbă. iar Poenaru pe 
In finală, Zilahy și Poe-

★

Unele măsuri radicale luate de n 
roul federal și menite să readul 
pe linia de plutire natația noastl 
au mai fost discutate In coloand 
ziarului nostru, la sfîrșitul campioni 
telor republicane de juniori. Deoar 
ce în zilele finalelor de seniori, ui 
antrenori (desigur cei mai como 
s-au arătat în dezacord cu aceste rrJ 
suri și în primul rînd cu cea irJ 
importantă dintre ele (interziceri 
jucătorilor de polo de a participa, i 
timp, la concursurile de înot), socoti 
util să publicăm în rîndurile de m 
jos și părerea unor antrenori pric 
puți ai natației noastre și care și- 
dovedit capacitatea prin rezultate.

IOSIF ENACEANU ; .Interj 
jucătorilor de polo de a particip? 
competițiile de inot este cit se po: 
de binevenită. Ea va obliga pe aut' 
nori să-și crească cadre jn/ictz- 
?: bine pregătite pentru probele 
inot. Desigur, că o să existe o peri: 
dă de tranziție, mai lungă sau n 
scurtă, in funcție de capacitatea c 
trenorilor, după care se va da di 
mul iar jucătorilor de polo să itk 
te. Nu pot să uit că și in trecut c 
trenorii noștri s-au mai opus la 
serie de măsuri (ca de exemplu i 
terzicerea fluturelui cu picioare bre 
care acum s-au dovedit a fi sa 
tare".

Ploiești

(cat. 
(cat. 
(cat. 
(cat.

B) 
B) 
B)
B)

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

Nr. 37 din 12—IX—1962

In finală au ajuns tot 
clubul Steaua: Musta- 
Scor final 7—6.

☆

Fazele de zonă ale Campionatelor 
R.P.R. se vor disputa după următorul 
program: floretă bărbați: 13—14 X 
la Oradea și Craiova; floretă fete: 
20—21 X la Tg. Mureș și Galați; 
spadă: 27—29 X la Ploiești și Cluj; 
sabie: 3—4 XI Ia Satu Mare și Ti
mișoara

MIHAI MITROFAN: .Rezultate 
slabe la procedeul tehnic liber si 
o consecință a faptului că speciali;! 
acestui procedeu au jucat și polo 
apă, acordindu-i mai multă afen 
decit pregătirii la inot. Vreau 
spun, cu alte cuvinte, că de pil 
talentatul Cornel Georgescu nu 
obține rezultate pe măsura posibilii 
ților sale la 100 m liber, dacă el I 
se va specializa exclusiv la aceaj 
probă".

Categoria I —
Categoria a Il-a 7 premii a 7.861 lei
Categoria a IlI-a 32 premii a 1.852 lei 
Categoria

lei
Categoria
Categoria

lei.
Fond

Rubrică
sport

a IV-a 398 premii a 191

a V-a 756 premii a 100 lei
a Vl-a 5238 premii a 29

de premii: 423.331 lei 
redactată de Loto-Prono-

Citiți revista
„SPOR T“ 

nr. 17

BAZEL x- -

BFIP5

Locațiune de bilete
Biletele pentru Campionatele inter

naționale de atletism ale R.P.R. care 
se desfășoară în zilele de 19 și 20 IX 
a. c. pe stadionul Republicii și pentru 
Turneul internațional de volei de la 
sala Floreasca din zilele de 20—22 IX 
a. c. s-au pus In vînzare la casele o- 
bișnuite.

I

;77
23 SEPTEMBRIE

-

ÎN PRUNTEA NUMEROASELOR PREMM

1 AUTOTURISM
SKODAOKTAVIA

A apărut nr. 17 al revistei ilustrate 
„SPORT". Din bogatul și interesan
tul său conținut, spicuim :

FOTBAL — „Ancheta noastră"; răs
pund : Ion Voinescu, Nicolae Ioniță, 
ion Ionescu, Nicolae, Roșculeț, Gică 
Niculae și Ion Nunweiller,
• „Giuleștenli nu au secrete*.
• De pe tot globul. Varietăți.
• „A doua zi", fotoreportaj cu 

sportivele noastre campioane euro
pene la canotaj academic.
• „Printre așii pedalei" — fotore

portaj realizat la campionatele mon
diale de ciclism din Italia.

din vacanță", 
înotătorilor".

număr puteți găsi 
magazin sportiv, foto- 
mare finală", album 
materiale de un deo-

LIU

MOTOCICLETE . FRIGIDERE • TELEVIZOARE APARATE RAOlO

• „Amintiri
• „Hei, voi, 
Tot în acest

două pagini de 
reportajul „O 
turistic și alte 
sebit interes.

Cumpărați chiar astăzi numărul 17 
al revistei „SPORT" la orice chioșc 
de difuzare a presei.

in orice sezon
Se organizează tabere pentru stui 

elevi și școlari. ~ '
zare și masă.

Informații la IGR Caransebeș. * 
Vasile RoaitS 2 (pentru Muntele M3 
și I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor 1( peni! 
Semeuic și Vătiug).

Condiții optime de



SPORTURI NAUTICE

Impresii și învățăminte de la „mondialele"
Da ci te va zile de la marile întreceri 

desfășurate pe pitorescul Lac Rotsee de 
la Lucerna, comentariile privind prima 
ediție a campionatelor mondiale mascu
line de canotaj academic sînt încă in 
plină actualitate și, fără îndoială, ele 
vor continua multă vreme. Aceasta pen
tru că, intr-adevăr, „cursele” de la Lu
cerna au constituit un prilej de nume
roase învățăminte pentru toți cei 405 
partieipanți’, reprezentind 25 de națiuni.

Înainte de a aminti citeva dintre a- 
ceste învățăminte deosebit de folosi
toare și pentru tehnicienii și sportivii 
noștri, sâ revedem pe scurt unele din 
cele mai importante constatări privind 
desfășurarea, in general, a campionatu
lui mondial. Despre valoarea acestei 
ediții inaugurale a celei mai mari com
petiții de canotaj academic vorbește nu 
numai bogata participare (să notăm că 
5 țări au prezentat echipe complete la 
toate cele 7 probe) ci, in primul rind, 
valoarea “ 
rențUor. 
prezente 
sigur să 
chiar să 
aceea majoritatea probelor

deosebit de ridicată a concu- 
Fiecare din cele IM echipaje 
la startul probelor a căutat de 
ocupe un loc dt mai bun și 
obțină o medalie. Tocmai de

o animație deosebită, s-au caracterizat 
printr-o luptă sportivă desfășurată pe 
tot parcursul probei. Au existat și nu
meroase surprize. Echipaje cu o valoare 
recunoscută, medaliate la ultimele edi
ții ale campionatelor europene, au fost 
eliminate in primele manșe, fiind astfel 
obligate să participe numai în finala 
pentru locurile 7—12 (4 + 1: Italia, S.U.A., 
2 f.c.: Italia, Anglia. Canada, 2 vîsle: 
S.U.A^ canada. U.R.S.S., 8+1 : R.S. Ce
hoslovacă, Anglia, R.P.F. Iugoslavia).

Interesul in jurul campionatelor mon
diale este ilustrat desigur și de marele 
număr de spectatori 
nele de la Rotsee.

★

După cum ne este 
romini au participat 
campionatelor mondiale masculine 
canotaj academic cu 4 echipaje : 
4+1, 4 f.c. și 8+1, primele trei califi- 
cindu-se in finale, ceea ce — dat fiind 
bogata participare și valoarea ridicată 
a concurenților — constituie o perfor
manță meritorie. Acest rezultat apare 
mai \ alo ros dacă amintim că, prezentind 
un număr superior de echipaje, țări 
<um sînt Elveția, Olanda, S.U.A., Ita-

prezenți în tribu-

cunoscut, sportivii 
la prima ediție a 

de 
2+1,

lia, Anglia, Danemarca, R.S, Cehoslovacă 
și altele n-au reușit să califice pentru 
finale decît 1—3 echipaje, iar alte țări 
cum sînt Japonia, Portugalia, Suedia, 
R. P, Ungară, Belgia, Norvegia, R.P.F. 
Iugoslavia sau Israel nu au fost repre
zentate în nici una din finalele celor 
șapte probe.

Fără îndoială că dintre rezultatele 
sportivilor romîni realizate la Lucerna 
cel mai valoros este locul 2 ocupat de 
PETROV, VEREȘ + PAUNESCU in fi
nala probei de 2+1. Echipajul nostru a 
obținut dreptul de participare în finală 
după ce în recalificări a făcut o cursă 
excelentă, întrecînd de justețe echipa
jele Italiei și Elveției. In întrecerea fi
nală, la care a participat în compania 
echipajelor din Uniunea Sovietică, R. P. 
Polonă, S.U.A. și a echipei unite a Ger
maniei, sportivii romîni s-au instalat în 
plutonul fruntaș imediat după start. Pe 
ultimii 4—-500 metri sportivii noștri au 
făcut față unor repetate atacuri deose
bit de puternice ale celorlalte echipaje 
care ținteau locul 2. Considerăm că este 
interesant și, mai ales, util să arătăm 
care a fost comportarea echipajelor 
noastre în principalele etape ale probe
lor.

Pază din meciul Știința 
lor se termină printr-un

București—Dinamo Bacău. Un atac al studenți- 
șut al lui Fabian, blocat de apărarea dinamo- 

vistă.
Foto: St. Petricâ

★ ★ ***—

' r k:
campionatele republicane

DINAMO BACĂU—PERFORMERA ETAPEI A Il-a
Cea de, a doua etapă a campiona- 

elor republicane de handbal, dispu
tată la sfîrșitul săptăminii trecute, 
a fost marcată de o serie de rezultate 
)uțin scontate cum ar fi în special 
victoria echipei feminine Mureșul Tg. 
Mureș la fPetroșeni și meciul nul. reu
șit de Dinamo Bacău la București, 
lată relatările corespondenților noș
tri 1

mai bine jocul după pauză, obținind 
o victorie la limită. Cea mai bună 
jucătoare de la Faianța a fost Keull, 
care a marcat 7 goluri. (C. Moldo
van — coresp.).

S.S.E. Constanța — 
șov 5—14 (2—5). 1

Tractorul Bra-

SERIA A ll-A

MASCULIN

Știința București — Dinamo Bacău 
15—15 (8—6). Dinamoviștii au plecat 
de la București cu un punct prețios. 
Studenții -au condus majoritatea 
timpului, uneori chiar la o diferență 
apreciabilă : 14—9 în min. 45. Lipsiți 
insă de. o pregătire temeinică, bucu- 
reștenii au scăzut apoi ritmul de joc. 
In același timp, echipa băcăoană a 
pornit hotărîtă în atac și a reușit 

egaleze în min. 57 (14—14) . Pină 
~ sfîrșit, fiecare echipă mai înscrie 
ite un punct și meciul ia sfîrșit cu 
ji just rezultat de egalitate. A con
us. bing. M. Binder (Brașov).
Dinamo București — C.S.M.S. lași 

8—9 (20—4). Scor record al cam
pionatului 1 Formația ieșeană s-a pre
zentat sub orice critică, mai ales 
in apărare și, astfel, partida s-a tran
sformat într-un... antrenament la două 
porți al dinamoviștilor. (a.v.).

Tractorul Brașov — Rapid 
ești 27—16 (10—3). Victorie 
onturată ,încă din prima repriză 

18: 9—0), S-a remarcat portarul e- 
chipei gazdă, Alupoaie, care, printre 
altele, a apărat trei lovituri de la 
7 m ! (V. Secăreanu, Gh. Corcodel 
— coresp).

Rafinăria Teleajen — Steaua Bucu
rești 13—15 (6—8). Joc spectaculos, 
terminat cu victoria meritată a echi
pei bucureștene, din rindurile căreia 
s-au remarcat Schmid (8 goluri) și 
Jacob. (Amălia Kreis, M. Popescu — 
coresp.).

Bucu- 
clară, 
(min.

SERIA A ll-A

S — 2 + 1

5M l.CM 1.500 2.000

1. Germania 1:44,CC Germania 3:GC,28 Germania 5:29,79 Germania 7:19,10
2. R.P.R. 1:45,15 R.P.R. 3:3S,M R.P.R. 5:32,81 R.P.R. 7:22,60
3. Danem. 1:47,44 Danem. 3:48,26 Danem. 5:34,07 U.R.S.S. 7:24,17
4. S.U.A. 1:48,19 S.U.A. 3:42,68 S.U.A. 5:36,92 Danem. 7:26,35
5. U.R.S.S. 1:49,48 U.R.S.S. 3:44,48 U.R.S.S. 5:3732 S.U.A. 7:26,73
6. R.P.P. 1:5U1 BJ>.P. 3:48,09 R.P.P. 5:42,45 R.P.P. 7:36,49

in ceea ce privește comportarea echi
pajelor de 4+1 și 4 f.c. trebuie să ară
tăm că ele au avut in prima parte a 
probelor situații foarte bune dar în finiș

au fost întrecute de celelalte finaliste.
S-a constatat că dozarea potențialului 
de-a lungul celor 2.000 de metri nu a 

fost cea mai indicată, că echipajele noa-

stre au rezistat foarte bine 1.600—1.700 m 
dar că n-au mai putut face față ritmu
lui din partea finală a curselor. Aceste 
aprecieri sînt ilustrate de asemenea de 
graficul desfășurării probelor.

S — 4 + 1

500 L000 1.500 2.000

1 1. R.P.R. 1:31,68 Germania 3:09,71 Germania 4:49,33 Germania 6:29,12
i 2. Germania 1:32,68 R.P.R. 3:11,73 R.P.R. 4:55,14 Franța 6,31,93

X R.P.P. 1:33,38 R.P.P. 3:1334 U.R.S.S. 4:55,41 U.R.S.S. 6:33,30
4. U.R.S.S. 1:35,12 U.R.S.S. 3:14,61 Franța 4:56,11 R.P.P. 6:35,13
s. Australia 1:35,42 Australia 3:lS,23 Australia 4:56,27 Australia 6:35,41
6. Franța 1:36,27 Franța 3:17.39 R.P.P. 4:56,32 R.P.R. 6:39,38

Vestitorul București 
natul Timișoara 6—5 
reștencele au cîștigat un 
care au fost 
timpului. După 
prima repriză, 
(complet nouă 
s-a „pierdut" în 
ciului, comitînd 
Handbalistele de la Vestitorul au pro
fitat de slăbiciunile adversarelor, ob- 
tinînd a doua victorie consecutivă. 
De reținut că în ultimul minut, ti- 
mișorencele au ratat o lovitură de 
la 7 m!

Știința Timișoara — Constructorul 
Timișoara 11—8 (7—2). Studentele 
au dominat de la început, Migurin- 
du-și victoria chiar din primele mi
nute. (Ion Ioana — coresp.).

S.S.E. Petroșeni—Mureșul Tg. Mu
reș 6—7 (3—4). 'Meciul a fost de 
un slab nivel tehnic, ambele echioe 
fiind preocupate mai mult doar de 
rezultat. Mureșencele au obținut vic
toria într-un final dramatic, cînd ac
țiunilor lor au avut mai multă efica
citate. (I. Zamora. Tăutu —

Favorit Oradea C.S.M. Sibiu
9—16 (1-7).

— C.S.S. Ba- 
(2—4). Bucu- 

_ meci în
conduse majoritatea 
ce a dominat clar 
echipa timișoreană 

fată de anul trecut) 
partea a doua a rae- 
cîteva greșeli mari.

S — 4 f.c.

508 13N 13M 2.000

1. Germania 1:30^9
2. Italia 1:31.68
X R.P.K. 1:31,68
4. Austria 1:31,68

! X Franța 1:32,23
6. Elveția 1:3X59

Germania J^73«| Germania 4:4432
Franța 3:11, ,7 Franța 4:4»,27
Elveția 3:11,03 Elveția 4:50,48
Austria 1:11,0» Austria 4:52,37
Italia 3:11,0»; R.P.R. 4:52,60
R.P.R. 3:12.31! Italia 4:52,60

Germania 6:19,24
Franța 6:21,78
Austria 6:25,47
Italia 6:25,83
Elveția 6:29,53
R.P.R. 6:31,34

Echipajul de 8 + 1 nu a reușit să se 
califice in finală, pe de o parte din cau
za seriilor grele, cu adversari de valoa
re superioară, iar pe de altă parte da
torită faptului că avea in componența 
sa patru elemente tinere fără experien
ța marilor întreceri internaționale.

★

In afara numervaseior impresii, a prie
teniilor făcute ia Lucerna cu sportivi 
din aproape toate continentele lumii, 
r.e-am înapoiat în tară și cu multe în
vățăminte care, fără îndoială, vor tre
bui aplicate in viitor pentru a asigura 
canotajului nostru masculin o creștere 
valorică la nivelul posibilităților, al con
dițiilor și al cerințelor actuale. Iată câ
teva din aceste învățăminte :
» este necesar să punem un accent 

mai mare pe selecționarea sportivilor, 
atât din punct de vedere fizic (înălțime, 
greutate, segmente) cit și din punctul de 
vedere al calităților fizice (rezistență, 

va trebui să acordăm o atenție deose-

bită alcătuirii echipajelor, avînd la bază 
indicii obiectivi privind dezvoltarea fi
zică, calitățile fizice și psihice.

b) cu toate că din punct de vedere al 
procesului de pregătire se poate apre
cia că s-au făcut progrese evidente și 
că sîntem pe drumul bun. va trebui îm
bunătățită metodica antrenamentului. 
Cele două echipaje finaliste (4+1 și 4 
f.c.) n-au reușit să facă față in ultima 
parte a probelor ritmului rapid impus 
de adversari, ceea ee a arătat că echi
pajele noastre na au fost pregătite pen
tru întreaga distanță la nivelul celor
lalte finaliste. Faptul eă majoritatea 
campionilor mondiali au fost cunoacuți 
abia pe ultimii metri, este pentru noi 
încă un indiciu că 
asupra îmbunătățirii 
norii noștri trebuie 
tenta in regim de
principală în procesul de 
zarea efortului pe întreg 
tanței trebuie să 
cienii și sportivii 
permanentă.

c) s-a constatat 
noștri este destul
a fruntașilor canotajului mondial, 
trebui insă să privim cu mai multă a- 
tenție unele probleme tehnice cum ar 
fi revenirea continuă, fără nici 
nare, care să realizeze 
tinuă a ambarcațiunii, 
nirii va trebui folosit 
relaxare a segmentelor 
culare participante la
lit, pentru a putea face față cu maxi
mum de potențial de la prima pină la 
ultima lovitură.

Două recorduri republicane de juniori

trebuie să insistăm 
finișului, că antre- 
să facă din rezis- 
viteză o problemă 

instruire. Do- 
parcursul dis- 
pentru tehni- 

o preocupare
devină 
noștri

eâ tehnica sportivilor 
de apropiată de cea

Va

Tehnometăl Timișoara — Voința 
biu 18—13 (9—4). Gazdele au 

ins datorită preciziei în aruncările 
poartă și a unei mai bune orga

nizări a jocului în apărare. (L. Sa
muel — coresp.).

C.S.O. Craiova — C.S.M, «Reșița 
19—22 (8--12). Manifesting?^ supe
rioritate tehnică și tactică,'’’re^fenii 
au învins pe merit. (T. Ștefgoeșcu — 
coresp.). U

Știința Timișoara — Știința 
șeni 23—15 (11—-9) ; Știința ^T) 
reș — Dinamo Brașov 20 32i(r

SERIA TFEMININ

Si- 
în-

desfâșurat in Ca
de haltere dotată cu 
la care au parti- 
Pe categorii (de la 
primele locuri s-au

Duminică s-a 
pitală o întrecere 
„Cupa Olimpia", 
cipat trei echipe, 
cocoș la grea) pe
clasat următorii concurenți : I. Opres- 
cu (Steaua) 207.5 kg ; N. Năsta^e 
(Steaua) 212,5 kg; T. Miclea (Olim
pia) 270 kg ; Z. Mihali (Steaua) 
297,5 kg ; Șușe (Dinamo Obor)

317.5 kg ; L. Anghel (Steaua) 332.5 kg; 
și D. Vaju (Olimpia) 292.5 kg. Pe e- 
chipe, primul loc a revehit echipei 
Olimpia (14 p). urmată de Steaua 
(15 p) și Dinamo Obor (20 p).

In afară de concurs. în limitele 
categoriei mijlocii. Mihai Șerbu (Di
namo Obor) a obținut două recorduri 
republicane de juniori : 321.5 kg la 
total și 102:5 kg lă împins.

o fri- 
o înaintare con- 
Momentul reve- 
și ca mijloc de 
și grupelor mus- 
mișcarea de viș

I.T.B. —; Știința București 
(1—4). Cu'' toate că a .îrivirt,. 
diferență, atît de mare, Știință nu a 
strălucit' deloc, ba dimpotrivă, s-a 
angrenat în jocul fără orizont al hand, 
balistelor de la I.T.B.

Progresul București — Rapid Bucu
rești 5—5' (2—0). Joc nervos și de 
un scăzut, nivel tehnic. Progresul a 
condus , cile 8—0 și 5^-3. dar- d>e' fie
care dată|..Rapid a reușit săaegwleze, 
înscriind ultimul gol cu c-ieva. se- 

înainte de fluierul finâlr P. 
Țircu (Buc.) a condus cil scăpări.

Rapid București a obținut 2 puncte prețioase

Faianța Sighișoara — S.S.E. Plo
iești 10—9 (5—6). Conduse în prima 
repriză, localnicele și-au organizat

’ in;
Duminică s-au desfășurat’- jocurile 

primei etape a returului Campiona
tului republican. La; . București, 
Steaua a învins echipa Industria Li
nii Timișoara, cu sporul ,de 7—1 (1-0, 
2-0, 1-1, 3-0). In pofida scorului ri
dicat militarii au evoluat sub valoa
rea lor, jucînd haotic, lițră o idee 
tactică precisă. Au marcat : Miu (3), 
Szabo (2) și Firoiu (2), pentru în
vingători și Bernstein, pentru învinși.

Rapid București a obținut 2 puncte 
prețioase întrecînd formația C.S. Mu
reșul Tg. Mureș cu 5—4 (0-0. 2-0, 1-2, 
2-2). Feroviarii au avut inițiativa în 
joc acționînd mai mobil și benefi
ciind de aportul valoros pe care l-au 
adus jucătorii Popa și Țăranu. De 
la mureșeni ne-a plăcut, îndeosebi,

Francisc Sipnon: care, in ciuda vîrstei 
înaintate, continuă să fie omul de 
bază în echipă. Au marcat : Popa (3), 
Țăranu (2) pentru Rapid, Simon, Ve
res, Soos și Rigo, pentru 
reșul. Celelalte jocuri ale 
luat sfîrșit cu următoarele 
Crișana Oradea — Știința

C.S. Mu- 
etapei au 
rezultate : 
București 

6—2 (1-0, 3-0, 1-0, 1-2) și Știința Cluj 
—Progresau București 4-2 (1—0, 1—0, 
0-1, 2-1). Meciul I.C. Arad—Dinamo 

■. Buc. a fost amînat pentru data de 
23 septembrie.

Etapa a doua (joi 20 sept.) : l.C. A- 
rad-C.Sj Mufdșul, "iȘtHnța- Cluj-Cri- 
șana Oradea, Ind. Linii—Rapid Buc., 

, Progresul Buc.—Steaua, Știința Buc.
—Dinamo Buc.

d) antrenorii, sportivii și specialiștii 
în construcții de ambarcațiuni vor tre
bui să acorde mai multă importanță a- 
daptării tuturor accesoriilor ambarca
țiunilor (palonier, portanți-pale, rapor
tul dintre inel-pală-mîner), la particula
ritățile anatomo-fiziologice ale fiecărui 
sportiv.

e) pregătirea sportivilor pentru orice 
competiție de amploare va trebui făcută 
în orice condiții atmosferice (calm-plat, 
vint contra, vint ajutător, valuri).

f) in sprijinul procesului de instruire 
va trebui să folosim mai mult filmele, 
chinogramele, diapozitivele, fotografiile 
la analiza cărora să participe nu numai 
antrenorii ci și sportivii.

g) federația noastră va trebui să ma
nifeste mai multă exigență in controlul 
îndeplinirii sarcinilor, să îndrumăm cu 
consecvență colegiile centrale și comi
siile orășenești de sporturi nautice, să 
folosim mai bine condițiile create care 
permit o și mai largă dezvoltare a spor
turilor nautice din țara noastră.

Participarea sportivilor romini la a- 
ceastă primă ediție a campionatelor 
mondiale de canotaj academic a subli
niat saltul valoric realizat de unele e- 
chipaje, ne-a dat prilejul să tragem în
vățăminte folositoare pentru ca în vii
tor rezultatele pe care le vor obține 
sportivii noștri la marile competiții de 
canotaj academic să fie și mai frumoa
se, la nivelul condițiilor create și în
crederii de a reprezenta culorile pa
triei. 9J '

Campionatele republicane de

Prof. M. BTRJEGA 
președintele F.R.S..N- .
Prof. A. BĂLAN 

secretar general al F.R.S.N.

iahting au luat sfirșlt
Siirtbătă seara, la Mangalia, intr-un 3. I. Rădulescu — P. Brezoianu (Din. 

cadru festiv, au fost mminate tricou- C-ța).
__ _ __ . ,.r T Dacă la clasa star și F.D. primele 

Ia iahtifig. ^Iata clasamentul gene-. locuri erau cunoscute înainte de re-’ 
rat: clasa.finn: 1. N. Iliescu (Știința) -■* * ~ *'
camp, republican. 2. M. Dițmitriu 
(Metalul) 3. P. Purcea (Metalul) 4. 
F Agarici (Știința) 5. E. Enopian 
(DinaiBoiiC-ța) 6. N. Opreanu (Me
talul).

Clasa star: 1. N. Caicân — N. Na- 
vasart (Marina) campioni republicani 
2. I. Naun — Gh. Constantin (Me
talul) 3. G. Lungu — 1. Zamfir (Me
talul) 4. I. Georgescu — A. Voicu

caaru iesuv.-au iosx înnrinaie iricou-
1 rije de q’arpploni republicani pe 19621 A' 1 nln z» t «t•»m«r»1t<b rrbno_

gata a IV-a, la clasele snaip și finn 
ele s-au clarificat pe linia de sosire 
a ultimei regate. La clasa finn lupta 
pentru primul loc era deschisă între 
N. Iliescu (Șt.) și P. Svoboda și M. 
Dumitrii! (Met.). Regata a IV-a lă
murește insă situația prin abandonul 
lui P. Svoboda în urma unei defec
țiuni 
lui 1 

(Știința) 5. D. Onofrei — S. Budiș- ceda 
teanu (Met.). 6. P. Zamfir — C. 
Lașcu (Marina). Clasa snaip: 1. V. 
Gefles — T. Doctor (Met.) campioni 
republicani. 2. L. Predescu — L. Pre- 
descu (Met.). 3. D. Ciocoiu — I. 
Coman (Met.), 
A. Nahabedtan 
N. Henegaru ... ,.
6. M. Anastasescu—I. Baubec (Șt.). 
Clasa FD: 1. I. Alexandru—I. Giuglan 
(Din. C-ța) campioni republicani, 2. 
V. Costescu — M. Carapancea (Șt.|,

materiale și prin ocuparea locu- 
de N. Iliescu (Șt.) care nu va 

conducerea clasamentului.'
acest campionat nu s-a înre-

D Ciocoiu
4. G.
(Din.

I.
Chiriță —
C-ța), 5.

- . S.! Hasrjac ..(Șt.),

La
gistrat nici o contestație. Organizarea 
și arbitrajul bun. Mangalia s-a dove
dit a fi cel mai bun loc pentru prac
ticarea iahtingului de performanță.

P. ROMpȘAN



Campionatele mondiale și europene de haltere
Turiștii romîni trebuie să fie foarte 

fericiți că posedă în masivul Buce- 
gilor un teren de antrenament ideal 
pentru alpinism, ca și pentru itine
rare de dificultate medie. Pentru 
aceasta îi poate invidia oricine are 
fericitul prilej să cunoască această 
minunată parte a țării.

„Cine a vizitat Carpații, a urcat 
și pe Omul...* — sub acest motto am 
inclus în programul turiștilor germani, 
care și-au petrecut concediul de odih
nă în Poiana Brașov, una din atrac
țiile sale speciale. Pregătirea pentru 
această rută neobișnuită a fost făcută 
în mod deosebit de serios, încă în 
R.D. Germană, prin ascensiuni mai 
mici, prin însușirea regulilor alpiniste 
ca și prin trecerea normelor cerute 
pentru insigna respectivă de către Co
mitetul de turism din R.D.G.

Drumul spre Omul l-am început 
sub conducerea unei călăuze, puse la 
dispoziție de Consiliu] regional 
UCFS Brașov. Eram 46 de turiști, 
printre care canotoarele Pankraths și 
Munch, clasate pe locul II la cam
pionatele Europei, ca și colega lor 
de întreceri, schifista Helga Schlitter
mann, campioană a R.D G. și partici
pantă la „europene*. In șir lung 
am pornit intr-o după-amiază tirzie 
pe drumul care duce spre cabana 
Mălăiești.

Multă vreme, 
seala urc 
conteneau 
prețuind 
musețea 
o masă 
un pahar 
feră caracteris

chiar atunci cînd obo- 
jșuiui se făcuse simțită, nu 

exclamațiile admirative, 
bogăția vegetației și fru- 
stincilor. în cabană, după 
substanțială, completată cu 
de rom tare. într-o atmes- 

:că de ospitalitate ro- 
minească, au fost date uitării toate 
urmările ritmului rapid in care lăsa
sem în urmă prima parte a itineraru- 

‘ u. Noaptea petrecută in aj
urat al casei de munte avea 

forțele consu- 
doua zi către ora 7 am ple- 
departe spre Omul.
primit pași făcuți în această 
stîncilor, fiecare dintre noi 
cuprins de măreția peisaju-

lui nos' 
temutul ci ______
să ne refacă pe deplin 
mate. A 
cat mai

De la 
lume a 
a rămas 
lui. In fisuri adinei de piatră de cal- 
cai stătea neatinsă zăpada imacu
lată, iar în depărtare zăream siluetele 
caprelor negre zburînd ca niște nă-

FOTBAL PE GLOB
SZEGED CONTINUA SERIA 

VICTORIILOR
In etapa a VI-a a campionatului 

maghiar, Szeged a obținut o nouă 
victorie. De data aceasta a dispus 
de Salgotarjan cu 2—0. Celelalte 
rezultate ale etapei: M.T.K. — Ta- 
tabanya 2—1, Dorog — Vasas 3—2, 
Honved — Pecs 6—0, Ferencvaros — 
Szombathely 3—0, Gyor — Debre
țin 1—1, Komlo — Ujpesti Dozsa
0—0. In clasament conduce 
cu 9 p, urmată de Honved 
rog cu cite 8 p, Ujpesti 
Gyor 7 p, etc.
SPARTAK SOFIA A TRECUT PE 

PRIMUL LOC
Iată rezultatele din ultima etapă 

a campionatului bulgar: Spartak 
Varna — Botev Plovdiv 1—0; Loko
motiv Plovdiv — Spartak Pleven 
1—1; Spartak Sofia — Levski 0—0; 
Beroe — Cernomore 1—0 și Ra- 
kovskj — Lokomotiv Sofia 2—1. In 
clasament conduce Spartak Sofia cu 
8 p. Pe locurile următoare se află 
Slavia Sofia, Lokomotiv Plovdiv, 
Spartak Pleven șî Beroe cu cite 7 p. 
RENNES CONDUCE IN CAMPIO

NATUL FRANȚEI
Prin victoria obținută cu 2—0 in 

fața echipei Reims, Rennes a totali
zat acum 9 puncte fiind pe primul 
loc în clasament. Pe locurile urmă
toare se 
cu cîte 8 
noble cu 
Marseille 
Sedan — __ __ __________
Rouen 4—1, Nîmes — Toulouse 3—1, 
Lens — Stade Franțais 2—1, Nancy
— Angers 1—1, Racing — Stras
bourg 1—1 șj Lyon — Montpellier

ECHIPELE GAZDA ÎNVINGĂTOARE 
IN CAMPIONATUL ENGLEZ

In etapa de duminică a campiona
tului englez echipele în deplasare 
n-au reușit să obțină nici o victorie. 
Iată rezultatele înregistrate: Arsenal
— Fulham 3—1, Sheffield — Aston 
Vila 2—1, Everton — Bolton 2—0, 
Burnley — Leyton Orient 2—0, Lei
cester — West Bromwich Albion 
1—0, Liverpool — Ipswich 1—1, 
Manchester City — Manchester Uni
ted 3—2, Tottenham — Blackpool 
4—1, Wolverhampton — Nottingham 
1—1, Sheffield Wednesday — Bir
mingham 5—1. In clasament conduce 
Wolverhampton cu 14 puncte.

Szeged 
și Do- 
Dozsa,

află Nice și Valenciennes 
p. Nice a dispus de Gre- 
3—2, iar Valenciennes de 
cu 3—1. ' ___ Z,___
Monaco 3—0, Bordeaux —

Alte rezultate:

luci deasupra stîncilor. Un singur 
regret am avut de-a lungul între
gului drum. Ajungînd la ținta călă
toriei noastre, pe vîrful Omul (2507 
m), n-am putut admira peisajul Văii 
Prahovei, ascunsă sub o deasă per
dea de ceață. Dar, între spărturile 
de nori apărea din cînd în cînd o 
rază de lumină și am profitat în 
grabă de această șansă pentru a 
face splendide fotografii.

Un vînt puternic și frigul pătrun
zător ne-au determinat să ne conti
nuăm drumul către Monumentul Eroi
lor. Aci. pe treptele de la baza 
Monumentului. înalt de 42 m, ridi
cat in amintirea eroilor căzuți în pri
mul război mondial, am fost recom
pensați de o minunată priveliște în 
josul văii. Colo, departe, Azuga. Buș
tenii, Sinaia străluceau în lumina soa
relui ca pietrele nestemate, în timp 
ce călăuza noastră ne făcea cunoscut 
că într-una din văile muntelui se țin 
concursuri de schi și în plină vară.

Pe drumul către cabana Babele, 
canotoarea Helga Schlittermann a 
trebuit să facă dovada priceperii sale 
și în domeniul gimnasticii medicale, 
ajutînd pe un tovarăș de drum să în
depărteze rapid urmările unei întin
deri musculare la un pas greșit. In 
cel mai scurt timp eram 
gata de a

De la 
nul Jepi. ne am 
pe serpentinele care duc la Bușteni. 
Scurta ședere in această localitate 
climaterică, pînă la plecarea spre 
Poiana Brașov, a fost un nou prilej 
de a culege frumoase impresii și a- 
mintirL

Cuvîntul unora dintre participanții 
la excursie poate cel mai bine să 
caracterizeze simțămintele tuturor la 
sfîrșitul acestui drum prin Carpați, 
pentru care vom rămîne pentru tot
deauna recunoscători celor ce ne-au 
facilitat organizarea sa.

KLAUS WITTMANN, cunoscut ca- 
noist berlinez și instructor al aso
ciației sportive B.S.G. Aufbau Mitte: 
.Admirarea fantasticului peisaj și ca
pacitatea deosebită a călăuzei noas
tre au transformat dificultățile traseu
lui in adevărat joc de copii, chiar 
pentru noj orășenii".

Canotoarea PANKRATHS, cîștigă- 
toare a medaliei de argint la cam
pionatele europene: „Datorăm recu
noștință organizației turistice O.N.T. 
.Carpați* și Consiliului regional UCFS 
Brașov, care, prin asemenea reușite 
excursii, ne-au dat posibilitatea să cu
noaștem frumusețile Romîniei, precum 
și numeroase aspecte ale activității 
sportive din această tară".

HELGA SCHLITTERMANN, cam
pioană a R.D.G. la schif simplu: 
„Drumurile în Carpații Romîniei mi-au 
lăsat o impresie mai puternică de- 
cît cele făcute în Bavaria superioară 
și la Zakopane. Excursia noastră în 
masivul Bucegi, intr-un decor feeric, 
culminat cu vîrfuri cuprinse de li
niște maiestuoasă, nu o voi uita ni
ciodată".

HEINZ ABRAHAM 
redactor la ..Deutsche Sport-Echo" 

Berlin — R.D.G.

rni la drum. 
Babele, trecind pe 

continuat

din nou

Balaș Fi(i (R.P.R.) pe locul IV; Ion Panait pe locul VI la „europene”
BUDAPESTA 17 (prin telefon), 

întrecerile din cadrul campionatului 
mondial de haltere au continuat luni 
cu desfășurarea întrecerilor din ca
drul categoriei pană. Pe podium au 
luat startul 14 concurenți. Titlul de 
campion mondial a revenit lui Ev- 
gheni Minaev (U.R.S.S.) cu 362,5 kg. 
(117,5, 107,5, 137,5). Pe locul al
Il-lea s-a clasat compatriotul său 
Katura cu 357,5 kg. (110, 107,5, 
140), iar locul III a revenit lui 
Kozlovski (R. P. Polonă) cu 352,5 kg 
(110, 102,5, 140). Pe locul al IV-lea 
s-a clasat reprezentantul țarii noastre 
BALAȘ FIȚI cu rezultatul de 350 kg 
(cu 7,5 kg. sub recordul său). El a 
împins 110 kg, a smuls 102,5 kg și

a aruncat 137,5 kg). Locurile urmă
toare au fost ocupate de iranianul 
Elm Kahah cu 347,5 kg și medalia
tul Jocurilor Olimpice de la Roma, 
Mannironi (Italia) 347,5 kg etc.

La categoria cocoș, întrecere care 
a avut loc duminică, a luat startul și 
ION PANAIT (R.P.R.). Totalizînd 
295 kg el a ocupat locul al iX-lea 
(din 18 concurenți înscriși la cam
pionatele mondiale) și locul al VI-lea 
la campionatele europene (din 11 con
curenți europeni).

☆
Azi au loc întrecerile la categoria 

ușoară iar mîine la „semimijlocie". 
La aceste categorii nu participă hal
terofili romîni.

Turneul luptătorilor japonezi
in țara noastră

3-5REȘIȚA - TOKIO

REȘIȚA 16 (prin telefon _ 
tnisul nostru). Cea de a patra întîl- 
nire dintre sportivii romîni și cei ja
ponezi a fost așteptată cu nerăbdare 
de iubitorii luptelor din localitate. 
Din păcate însă cei aproape 2.000 
de spectatori au plecat dezamăgiți de 
la confruntarea internațională de 
lupte clasice Tokio—Reșița, din cauza 
nivelului tehnic scăzut al meciurilor.

La cea mai mică categorie. Cornel 
Turturea reușește un frumos con- 
traprocedeu la sfîrșitul primei re
prize. dar finalizat afară. In repriza, 
secundă concurentul reșițean se do
vedește pasiv și Koji Sakamura cîș
tigă.

Din nou cel mai bun sportiv japo
nez s-a dovedit a fi Norio Oșima. 
El a învins pe tînărul Eduard Hu
sar la tuș, în minutul 2. La cat. 63 
kg. Simion Popescu și-a asigurat un 
avantaj chiar din primele minute. El 
reușește să și-l mențină și învinge 
la puncte pe Teruo Masuda.

Marin Bolocan (cat 67 kg) l-a în- 
tîlnit din nou pe Teruo Koniși. Ca 
și în întîlnirea de la București nici 
unul din ei n-a reușit să ducă pînă 
la capăt vreun procedeu tehnic. De
cizia de egalitate este justă. Același 
rezultat l-au obținut și „semimijlo- 
cii“ Dumitru Grozavu și Nikio Ikava.

La cat. 87 kg, Ion lonescu a fost 
învins la puncte de Tatsumi Hayama. 
La ultimele două categorii, Ștefan 
Stingă și Carol Oșan au obținut de
cizii de egalitate în fața lui Yasu- 
mița Inaba și respectiv Matamari 
Saito. Scor final Reșița—Tokio 3—5.

Ion Vărdău și Vasile Orz au arbi
trat foarte slab

TOKIO-LUGOJ 4%—3%
Aseară s-a desfășurat în orașul 

Lugoj întîlnirea de lupte clasice dîn-

de la tri- aceasta, cu

Gelu Me- 
partida CU 

kg- 
în

tre selecționata orașului Tokio șî cea 
a Lugojului. Oaspeții au terminat 
învingători și de data 
scorul de 4’/2—3*/2’.

IATA REZULTATELE: 
zinca a terminat nedecis
Yasumița Inaba; Ia categoria 52 
Koji Sakamura învinge la tuș 
min. 7 pe I. Dragomir; cat. 57 kg. 
Norio Oșima obține o decizie de ega
litate în fața lui Cristea Marin; cat. 
63 kg. Teruo Masuda învinge la 
puncte pe Vasile Micula; cat. 70 kg. 
Teruo Koniși șî Anton Fișer termină 
la egalitate; cat. 78 kg. Nikio Ikawa 
învinge la puncte pe Ion Popescu; 
cat 87 kg. Tatsumi Hayama este în
vins la puncte de Ion Țăranu.

La cat. grea, Nicolae Martinescu 
cîștigă prin neprezentarea adversaru
lui Saita Masanori, accidentat la Re
șița.

OTTO BENKO

Olimpiada de șah de la Varna
pri- 
pre-

VARNA 17 (prin telefon). - In 
ma întilnire susținută în cadrul 
liminariilor Olimpiadei de șah, re
prezentativa R. P. Romîne a cules 
o victorie categorică. Meciul cu Elve
ția fusese întrerupt duminică la sco
rul de 2—0 în favoarea echipei noas
tre. Cele două partide întrerupte au 
continuat luni dimineața și în ambe
le avantajul acumulat de echipierii 
noștri a fost transformat în victorie : 
4—0. La prima masă, Ciocîltea a avut 
un final diCdl cu campionul elve
țian Blau, în care avantajul minim 
de un pion dublat a putut ti totuși 
valorificat datorită unei tehnici deo
sebit de precise. FL Gheorghiu n-a 
avut probleme prea grele în fața lui 
Roth, pe tablă pionii avansați ai tî- 
nărului jucător romîn nemaiputînd 
fi opriți la transformare. De notat și 
jocul bun al celorlalți doi echipieri 
ai reprezentativei noastre — Ghițescu 
și Soos — care cîștigaseră cu albele 
partidele lor „înainte de limită".

Dintre celelalte întîlniri ale pri
mei runde este de menționat cea 
dintre echipele U.R.S.S. și R.D. Ger
mane încheiată cu 3—1 in favoarea șa
hiștilor sovietici (Botvinnik—Uhlmann 
Vi—’/2, Pietsch-Spasski 0—1, Keres 

— Malich 1—0, Fuchs—Tal Vz—%).
Alte rezultate din grupa A:
Belgia-Crecia 3lf?—*/2, Spania-Turcîa 

4—0; grupa B: R. P. Bulgaria-Porto 
Rico 3—1, S.U.A.-R. P. Mongolă 4—0, 
Izrael-Tunisia 3—1; grupa C: Islanda- 
Franța 2*/2—l*/2, R.P.F. Ingoslavia- 
R. P. Polonă 21/,—1V„ R. S. Ceho- 
slovacă-Uruguay S'/j-l1/,, Olanda-Luxem- 
burg 2*/2—l*/j, Finlanda-Gipru 4—0; 
grupa D: R. P. Albania-India 2*/2—1*/2,

Cuba-Danemarca 21/»—l*/2. R. P. Ungă- 
ră-Irlanda 4—0, Argentina • Austria 
3‘/2—*/2, Anglia-Iran 3—1.

Aseară, reprezentativa țării noastre, 
care trebuia să întîlnească echipa Israe
lului, nu a jucat. Toate partidele gru
pei B au fost aminate din cauza nepre- 
zentărîi echipelor Indoneziei și Ecuado
rului.

In grupa A, U.R.S.S. conduce în me
ciul cu Suedia cu 2—0 (Petrosian- 
Sk31d 1—0, Nilsson-Gheller 0—1). Par
tidele Johansson-Botvinnik și Tal-SvSde- 
borg s-au întrerupt.

Alte rezultate: grupa A: R.F.G.-Spa- 
nia 2‘/2—l*/t, R.D.G.-Belgia l‘/a—l1/, 
(1) ; grupa G: Iugoslavia-Franța 3—1, 
R. S. Cehoslovacă-R. P. Poloni 2V2— 
l*/2; grupa D: R. P. Ungarl-Iran 3—1.

• Congresul Federației internaționale 
de rugbi (F.I.R.A.), desfășurat timp 
de trei zile La Frankfurt pe Main, și-a 
încheiat lucrările.

Participanții la congres an discutat 
diferite probleme legate de organizarea 
unor turnee și competiții internaționale, 
chestiuni de regulament și au procedat 
la alegerea organelor de 
federației. Ga președinte 
Rene Delbert (Franța) în 
Srabos care a demisionat
Vicepreședinți au fost realeși 
Niculescu (R. P. Romină), Carlo Monta
no (Italia) și Luis Senti9 (Spania). Se
cretar genera! a fost reconfirmat Jean 
Supervielle (Franța). Președintele comi
siei tehnice va fi Charles Fruquiera

conducere ale 
a fost 
locul 
fiind

alea 
lm Rene 
suferind. 

Mihail

Activîtatea internațional 
a baschetbaliștilor noști

• Reprezentativa feminină pleacă 
azi in Franfa * Steaua participă 
la campionatul armatelor prietene

• Azi pleacă spre Franța reprezeri 
tativa feminină de baschet a țării noas 
tre, pentru a participa la a Vil-a edl 
ție a campionatelor europene care s| 
vor desfășura între 22—29 septembril 
în Palatul sporturilor din Mulhousa 
cu participarea următoarelor 10 rd 
prezentative: U.R.S.S. (cîștigătoareJ 
ultimei ediții a campionatelor, des] 
fășurate în 1960 la Sofia), R.P. Bull 
garia, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polona 
R.P.F. Iugoslavia, Franța, Italia, Bel 
gia, R.P. Ungară și R.P. Romină.

cari 
est 
car 
intr

• O altă importantă competiție in 
ternațională baschetbalistică la 
vor lua parte sportivii romini 
campionatul armatelor prietene, 
va avea loc în orașul Lvov,
19—24 septembrie. Steaua Bucureșț 
se va întrece cu valoroasele .,pchipi 
Ț.S.K.A. Moscova, Ț.D.NJA.^^PWid 
Dukla Praga, Honved Budapesta,^ 
August" Pekin, Vorwărts Leipzig ș 
Legia Varșovia. Din lotul care 
deplasat fac parte, printre alții: 
drei Folbert, Mihai Nedef, Emil
culescu, Armand Novacek, Al. Fodoi 
Dragoș Nosievici, Ion Cimpoiaș.

S-f
An
Ni

Nou record european 
la notație

In cadrul campionatelor de natație 
ale R. P. Ungare, tînărul Gulrich a 
stabilit Un nou record european îfl 
proba de 100 m fluture cu timpul de 
1:00,2. Vechiul record, realizat săptă- 
mina trecută de iugoslavul Kuridza 
era de 1:00,5.

Au fost stabilite și două noi record 
duri ale R. P. Ungare: Marta Eger- 
vary — 2:42,7 la 200 m fluture și Ulricn 
— 1:13,7 la 100 m bras.

Ultima verificare a echipelor noastre
înaintea campionatelor mondiale de-uolei

(Urmare din pag. 1)

iar miercuri echipele R.S.S. 'Azerbaid
jan.

PREGĂTIRILE ECHIPELOR NOASTRE

După cele două turnee de la Bucu
rești și Constanța — la care au par
ticipat cu succes — reprezentativele 
noastre și-au continuat antrenamen
tele cu aceeași intensitate.

Echipa noastră feminină — care în 
acest interval și-a îmbunătățit pre
gătirea tehnică și jocul în apărare — 
va fi alcătuită din următorul lot: Doi
na Ivănescu, Domnica Costîc, Daniela 
Golimas, Ileana Enculescu, Lia Va- 
nea, Ana Mocanu, Elisabeta Goloșie, 
Alexandrina Brezeanu, Elisabeta No- 
dea, Sonia Colceriu, Viorica Herișanu, 
Daniela Vernescu, Florina Popovici, 
Tinela Pleșoianu. Antrenori: Gh.
Constantinescu și Gh. Bodescu.

In turneul masculin vom participa 
cu două formații care au următoarea 
înfățișare: ECHIPA I — Corbeanu, 
Plocon, Nicolau, Miculescu, Fieraru, 
Drăgan, Derzei, Coste, Ganciu; 
ECHIPA A II-A: Bărbuță. Schreiber, 
Chezan, Grigorovici, Ganciu, Chere- 
bețiu, Szocs, Mincev, Udișteanu (Ful
gerul Suceava). Antrenori: Gh. Pe
trescu și Șt Roman.

PE SCURT

(Franța), iar vicepreședinte Leon Radzi- 
kowski (R. P. Polonă).

• Pe velodromul din orașul Plsen s-a 
desfășurat o reuniune ciclistă interna
țională cu participarea echipelor din R.D. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Polonă 
și R. S. Cehoslovacă. In proba de ur
mărire pe echipe selecționata R. S. Ce
hoslovace a realizat timpul de 4:42, tn- 
trecind în finală echipa R. D. Germane 
— 4:49,3. La tandem au ciștigat ce
hoslovacii Novak și Stanek cronome
trați pe ultimii 200 de metri în 10,6.

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL 
MECIURILOR

Cele două turnee se vor desfășuri 
în sala Floreasca, începind de la ors 
15,30. după următorul program: JOI 
— R.S.S. Azerbaidjan—Japonia (f.) 
R.P. Romiuă — R.P. Bulgaria (f.) 
R.P. Romină II — R.P. Bulgari; 
(mj, R.P. Romină I — R.S.S. Azer 
baidjan (m.). VINERI: R.P. Romină— 
R.S.S. Azerbaidjan (f.), R.P. Romi 
nă I — R.P. Romină II (m.), Japo 
nia — R.P. Bulgaria (fj, R.P. Bul
garia — R.S.S. Azerbaidjan (m.) 
SIMBATA: R.S.S. Azerbaidjan-R.P 
Bulgaria (f.), R.P. Romină II — 
R.S.S. Azerbaidjan (m), R.P. Romi 
nă — Japonia (f.), R.P. Romină I — 
R.P. Bulgaria (m.).

Cicliștii romîni concurează 
în R. D. Germană

Ieri dimineață a plecat in R D 
Germană un lot de cicliști romini 
care vor participa la cîteva con
cursuri de șosea. Din delegație fac 
parte tov. H. Vlăsceanu — conducă
tor — și alergătorii C. Dumitrescu 
Ion Cosma și Ion Ardeleanu.

• Meciul de fotbal dintre echipele d< 
tineret ale R. P. Polone și R. D. Ger 
mane, disputat la Bydgoscz, s-a 
cu scorul de 3—1 (2—1) în 
jucătorilor polonezi.

terminal 
favoarej

• Comitetul de organizare 
de-al 7-lea campionat european 
tism a hotărît să atribuie sportivei so 
vietice Tamara Press cupa oferită d< 
președintele Finlandei, Urho Kekkonen 
concurentului cu cele mai bune rezultat! 
la aceste campionat.

După cum se știe, Tamara Press -j 
cucerit la Belgrad două medalii de im 
și a egalat recordul mondial la anm 
carea greutății cu o performanți d< 
18,55 m.

al cell 
de a ti.
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