
Festivitatea inminării 
unor distincții sportive echipajului 
de 4+1 rame—campion european 4

3
după-amiază a avut loo decernarea unor înalte 
sportive componentelor echipajului feminin de ca-

PROLETARI DPT TOATE ȚÂRILE, UNFTLVÂ!

Icnii 
titluri 
notaj academic 4-ț-l rame, care a cucerit titlul european 
la întrecerile de la Crunau (R. D. Germană). A fost 
decernat titlul de maestro emerite alo sportului vlslașelar 
luliana Bulugioiu, Florica Gluuxeioa, Emilia Rigard 
și Ana Tamaș, precum și titlul dc maestră a sportului 
pîrmacei Ștefania Borisov.

In cuvîntul rostit, tovarășul Aurel Duma, președintele 
Consiliului General al UCFS, care a înmuiat cometele 
și insignele, le-a felicitat pe campioanele noastre euro
pene și le-a urat succes și în viitor.
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Cele cinci componente ale echipajului de 4-1 rame — cam
pion european — împreună cu antrenorul Ion Bulugioiu la 

cîteva clipe după primirea înaltelor distincții.
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Astă scară, pc stadionul Republicii,

Selecționata de tineret a R. P. Romine 
intilnește reprezentativa Etiopiei

O echipă de fotbal africană 
constituie, desigur, un mare 
punct de atracție pentru ama
torii de fotbal din Capitală. Și 
dacă mai adăugăm că echipa 
Etiopiei, care evoluează astă- 
seară pe stadionul Republicii 
în compania selecționatei noas
tre de tineret, este chiar cam
pioana acestui continent, 
legem pe deplin interesul 
care publicul bucureștean 
teaptă această partidă.

Fotbaliștii etiopieni se află in
tr-un lung turneu în Europa.

ințe-
eti

35-

După- amiază, la Floreasca

5 dispută ultimele partide din cadrul 
turneelor internaționale de volei
9 Echipa masculină R.P.R. I și cea feminină a Japoniei - neînvinse • Re

prezentativa noastră feminină se prezintă slab pregătită

Ei au jucat recent in compania 
echipei naționale iugoslave (in 
care au evoluat 8 din jucătorii 
care au făcut deplasarea in 
Chile), pierzînd cu 2—5. Astă- 
seară ii vom vedea la ~ 
rești, apoi ei vor juca la 
cu „naționala' Greciei, 
Istanbul cu Turcia și la 
cu echipa B a Franței. In tur
neul final al celei de-a treia 
ediții a Cupei Africii, repre
zentativa Etiopiei a întrecut cu 
4—2 pe Tunis și cu același 
scor, in finală, echipa Egiptu
lui.

Oaspeții au sosit in Capitală 
| joi seara, cu un lot de 19 ju- 
i cători. Dintre aceștia, cei mai 
buni sînt: căpitanul echipei. 
Luciano Vassallo, (centru ata
cant), Netsere Sellasse, jucător 
rapid și bun dribleur (extrem 

j dreapta), Menguistou Workou, 
i considerat ca cel mai bun ata- 
I cant etiopian (inter dreapta).

Bucu- 
Atena 

la
Paris

Azi și mîine

pe velodromul Dinamo

Cu peste
60 de kilometri 

la oră 
pe bicicletă!

Primele curse 
cu antrenament 

mecanic
Iubitorii ciclismului 

un oropram atracti

i
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Destinate în primul rînd ul- 
nei verificări înaintea cant
onatelor mondiale de volei, 
le două turnee internațio- 
.le începute joi după-amiază 
Reia Floreasca, opun repre-

k REZ+T/TATE TEHNICE î

JOI : Japonia — R.S.S. A- 
lerbaidjană (f.) 3—0 (7, 11, 9); 
X. P. Romînă — R. P. Bulga
ria 3—1 (15—12, 14—16, 15—11,
15—6); R. P. Bulgaria — R. P. 
domină H (m.) 3—1 (15—12,
I—15, 15—6. 15—7); R. P. Ro- 
nînă I — R.S.S. Azerbaidjană 
1—0 (13, 5, ~

VINERI : 
ană — R.
12, 11, 9);

Romînă
14—16, 15—4, 9—15, 
raponia — R. P. 
î—0 (7, 9, 1); R.
- R.S.S. Azerbaidjană
5, 12, 10).

AZI, ULTIMA ZI 
A TURNEELOR

R.S.S. Azerbaidjană — R.
R.

15—7);

p.

8).
R.S.S. Azerbaid- 

P. Romînă (f) 3—0 
R. P. Romînă I — 

n (m) 3—2 
15—5, 15—6); 
Bulgaria (f) 
P. Bulgaria 

3—0

(Continuare in pag. a 5-a)

I ubitorii ciclismului au, și la sfîrșitul acestei săptămîni,. 
■ un program atractiv. Astfel, azi și mîine, ovalul de beton 

din parcul sportiv Dinamo va găzdui un interesant concur» 
dotat cu trofeul „Cupa Voința", în programul căruia figurează 
și întreceri inedite. Este vorba de mult așteptatele curse cu 
antrenament mecanic, deosebit de spectaculoase. In primele 
întreceri de acest gen vor evolua cunoscuți antrenori și o serie 
de cicliști fruntași. Iată de altfel perechile care vor concura: 
Iulian Gociman—P. Simion (Steaua), E. Norhadian—N. Gri. 
gore (Steaua), C. Căpriță—V. Voloșin (Steaua), St. Pore-< 
ceanu—C. Melcioc (Olimpia), Gh. Mătăoan—Gh. Rădulescu 
(Olimpia), Ion loniță—M. Maxim (Voința), V. Dobrescu—< 
Simion Ariton (Voința), 1. Pomană—Stan Ion (Voința).

Joi a avut loc ultima repetiție. Disputele, în care s-a atins 
o viteză de peste 60 km, au entuziasmat pe cei prezenți. Dar 
mai bine vă invităm azi după-amiază de la ora 16 și mîine 
incepind de la ora 10 pe velodromul Dinamo pentru a asista 
la această competiție, care se va desfășura după următorul 
program: sîmbătă: viteză turneu seniori, urmărire echipe 
seniori, demifond antrenament mecanic serii, cursă cu adi- 
țiune de puncte juniori: duminică: viteză turneu juniori, cursă 
italiană, demifond antrenament mecanic și cursă cu adițiune 
de puncte seniori. Iși vor disputa întiietatea cei mai buni pis-, 
tarzi ai țării noastre. „întrecerile de azi și mîine — ne-a spus 
cunoscutul arbitru internațional Octavian Amza — se anunță 
a fi extrem de echilibrate și spectaculoase, deoarece ele re
prezintă o reeditare a finalelor campionatelor republicane în
cheiate acum o săptămină".

TR. I.

Azi, In Giulești, la handbal in 7

Cuplaj bucureștean: STEAUA—șniNJJk
Și RAPID—DINAMO

p.
Llgaria (f,), R. P. Romînă
— R.S.S. Azerbaidjană (m.), 

Romînă — Japonia (f.), 
Romînă I — R. P. Bul

garia (m.).
Meciurile au loc în sala 

iloreasca, de la ora 15.30.

p.
p.

ntativelor noastre adversari 
ridicată valoare și, prin a- 

asta, oferă publicului întîlniri 
eresante.
In turneul feminin, capul de 
ș îl define cu autoritate e- 
ipa națională feminină a da
niei, binecunoscută încă de

mpionatele mondiale de popice 
epreientativeîe noastre 
irăsesc astăzi Capitala 
Echipele 
popice 

iiază Ia _________, ________
rticipa la cea de a V-a ediție a 
npionatelor mondiale. Din de- 
ația sportivilor noștri fac par- 
Elena Predeanu, Elena Lu- 

»cu, Margareta Szemany, Tin- 
Balaban, Petre Purje, Tîberiu 

xnany, ion Micoroiu, Constan- 
Rădulescu ș. a.

Fi actuala ediție, care se va 
ifășura între 24—30 septembrie, 
ii participă selecționatele R.D. 
rmane, Austriei, K.S. Celio- 
vace, Franței, R.P. Ungare, EI- 
iei, R.P.F. Iugoslavia și R.F. 
rmane. Se alcătuiesc clasamen- 
pe națiuni și individuale. Pen- 
1 titlurile individuale paxtici- 
ații își vor disputa întâietatea 
•-retur. Se joacă la probele 
sice de 100 bile mixte (femei)

noastre reprezentative 
pleacă astăzi după- 
Bratislava, pentru a 

’*■*. i 
or mondiale. Din de-

prin jocul 
de tehnic, 
de specta- 
meci, ocu- 
la ultimul

anul trecut iubitorilor de vo
lei din București, 
său complet, pe cit 
pe atît de dinamic, 
culos. In primul lor 
pantele locului II
campionat mondial de volei au 
întilnit reprezentativa R.S.S. 
Azerbaidjană. Formația sovie
tică este alcătuită din jucătoare 
tinere, bine dotate fizic pentru 
voleiul modern, cu perspective 
frumoase și — în general — 
minuțios pregătită (remarcabi
le în primul rînd elementele jo
cului ofensiv: servicii, scheme 
și lovitură de atac), dar cu o

experiență de concurs interioa
ră celei a japonezelor. Specta
torii au aplaudat în special in
tervențiile jucătoarelor japone
ze Emiko Miyamoto (nr. 3), 
Masae Kasai (nr. 1) și Kinu- 
ko Tanida (nr. 4), precum și 
ale voleibalistelor sovietice 
Margarita Iakovleva (nr. 3), 
Olga Popravko (nr. 5] și Irma I 
Pogorelskaia (nr. IIJ.

In jocul susținut joi cu re
prezentativa R.P. Bulgaria,

RAID ANCHETĂ

CONSTANTIN FAUR
mircea tudoran

(Continuare în pag. a 8-a)

Un aspect din timpul desfășu
rării meciului de volei femi
nin di Hire reprezentativele 
RSS. Azerbaidjan și R.P.R.

Foto : T. Rodru

Gimnastele noastre

t

1

In ziltâe 'de 22—23 septembrie 
orașt»! Stress (Italia) 
internațional de gim- 

care pârtiei pâ concu- 
7 țări. Țara noastră

are loc 'tn 
un concurs 
nastică la 
rente din

c u m
se desfășoară
antrenamentele

unor echipe 
de fotbal 
din categoriile 
A B

In ultima vreme, am urmărit o serie de 
antrenamente ale unor echipe din catego
riile A și B. In rîndurile de mai jos pre
zentăm unele aspecte, legate atît de conți
nutul lecțiilor de antrenament, cît și 
comportarea disciplinară a jucătorilor, 
munca de educație:

MAI MULTĂ ATENȚIE PREGĂTIRII 
INDIVIDUALE LA PROGRESUL

Sîntem la un antrenament de început 
de săptămînă al echipei Progresul unde, 
în lipsa lui G. Nicolae (plecat în interes 
de serviciu), pregătirile sînt conduse de 
profesorul de educație fizică Gh. Banciu.

...Jucătorii conduc rînd pe rînd mingea 
printre jaloane. Urmează o pasă între 
două puncte fixe și un coechipier șutează 
din mers cu 
aproximativ 
liniștiți de treabă, 
doar vocea 
ascunde un pic 
lucru se confirmă atunci cînd la „miuța' 
de la sfîrșitul antrenamentului fotbaliștii 
joacă cu nnffă ci ir~-

de 
de

„dreptul" la poartă, de la 
18 metri. Jucătorii își văd 

pe teren auzindu-se 
antrenorului. Această liniște 

de... plictiseală. Acest . . * • . <4

Steaua și Dinamo București, 
singurele echipe neînvinse in 
seria I, joacă în această etapă 
in Capitală. Cele două formații 
fruntașe ale 
tru masculin 
mărite astăzi 
la ora 15,30 
Giulești, în cadrul primului 
plaj bucureștean. In prima par
tidă, Steaua va primi replica 
echipei Știința, iar în cel de-al

handbalului nos- 
vor putea fi 
după-amiază, 
pe terenul

ur- 
de 

din 
cu

va fi reprezentată la această în
trecere de sportivele Son» lovan 
și Elena Tutan. Concursul este 
individual, programul cuprinle 
exerciții liber alese

ciții : urmează șuturi la poartă cu piciorul 
sting. Facem o „statistică" : din 67 de lo
vituri din mers doar 18 nimeresc spațiul 
porții. ~ ‘ ‘ —............
dacă adăugăm că ...
fost trase parcă cu încetinitorul ne putem 
da seama cît de slab stau fotbaliștii de 
la Progresul la capitolul tehnică.

Noi nu credem că jucătorii Progresului 
au atîta imprecizie în trasul la poartă, dar 
la aceste exerciții ei nu s-au străduit, 
au căutat să „scape" cît mai repede de 
sarcinile de antrenament.

Se pare că majoritatea jucătorilor de 
la echipa întîi a Progresului sînt prea 
siguri pe posturile ocupate în formație. 
Cum altfel se explică faptul că la antre
namentul la două porți, de joi, tineretul 
a jucat cu o... clasă mai bine decît „bă- 
trînii" ? Diferența aceasta s-a văzut și în 
repriza în care s-au antrenat împreună și 
în reprizdle jucate cu Vulcan.

E oare plictisitor programul de antre
namente de la Progresul î Nu, el e des
tul de variat. Și cunoaștem jucători care

De necrezut, dar adevărat I Iar 
„șuturile" reușite au

doilea meci (ora 16,45), DF- 
namo va intîlni pe Rapid 1 Ia 
seria a Ii-a, cel mai interesant 
meci se dispută la Brașov, un-, 
de formația locală Dinamo va 
încerca să treacă și de Tehno- 
metal Timișoara.

Tot la Brașov se dipută șl 
cea mai echilibrată partidă din 
cadrul campionatului feminin, 
intre Tractorul și Știință. Bucu
rești, ambele neînvinse pînă 
in prezent. Iată și programul 
celorlalte meciuri ale etapei: 
BUCUREȘTI: Progresul — Fa-, 
ianța Sighișoara (f) — dumi-, 
nică, teren Unirea, ora 10; 
Unirea — S.S.E. Constanța (f)
— duminică, teren Unirea, 
ora 11; PLOIEȘTII S.S.E.— 
Rapid Buc. (f); TIMIȘOARA: 
Știința — S.S.E. Petroșeni (fj; 
Constructorul — C.S.S. Ba
natul (f); Știința — C. S. O. 
Craiova 
Mureșul 
vorit — 
BACĂU: 
Teleajen
— Tractorul Brașov (m); PE-, 
TROȘEN1: Știința — Voința 
Sibiu (m); REȘIȚA: C.S.M.— 
Știința Tg. Mureș (m).

lt); SIBIU: C.S.M.— 
(m); ORADEA: Ffc 
Vestitorul Buc. (f); 

Dinamo — Rafinări» 
(m); IAȘI: C.SJVIA

In numărul de azi:
A XlV-a ediție a Cam
pionatelor Internațio
nale de atletism ale 

R. P. Romîne 
★
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SARBATOARE SPORTIVA
LA REC AȘ

cu

Duminica trecută peste 150 de 
sportivi din satele raionului Timi
șoara și-au dat întîlnire pe terenu
rile de sport din Recaș cu prilejul 
întrecerilor raionale ale „Cupei Agri
culturii". Mulți dintre ei participau 
pentru prima oară la concursuri de 
nivel raional. Cu toții s-au pregătit 
din timp pentru întrecerile la care 
urmau să ia startul.

Arbitrii, profesorii de educație fi
zică și antrenorii veniți în număr 
mare de la Timișoara să sprijine 
prin îndrumări competente, această 
competiție sătească, au muncit
tragere de inimă, cu mult simț de 
răspundere. Am văzut concurenți 
prinși de emoție ca, de pildă, cei 
Jimbolia, Beșenova Nouă și Cărpi- 
niș. Aceștia nu îndrăzneau să sară 
sau nu se simțeau suficient de tari 
înaintea concursurilor de trintă. A- 
tunci interveneau acești harnici ac
tiviști obștești care se adresau spor
tivilor cu cuvinte de încurajare.

La întrecerile „Cupei Agriculturi" 
de la Recaș am constatat cu satis
facție că aproape fiecare comună sau 
sat, prezentă la faza raională avea 
în întreceri atleți sau atlete, echipe 
de volei sau jucători de popice. A- 
cest lucru denotă că în satele raio
nului Timișoara, de o bună bucată 
de vreme, pe lîngă fotbal se prac
tică și alte discipline sportive. Suc
cese deosebite in această direcție au 
obținut asociațiile sportive din Ot- 
vești, Becicherecul Mic, Cărpiniș și 
Cerneteaz.

O bună impresie au lăsat-o la 
etapa raională tinerii sportivi din a- 
sociația sportivă Pindul de pe lîngă 
G.A.C. „7 Noiembrie" din comuna Be
șenova Nouă. Participînd la mai multe

cu- 
din

Tluarul pruncise. Bauer 
(Recaș) a obținut la sâri- 
tm In lungime un rezul

tai de peste 6 m.

dfecipline sportive ei au 
ocupat locuri fruntașe, obținînd calificarea pentru etapa urmă
toare. Din echipa de fotbal am reținut In mod deosebit jocul co
lectivistului Tănase Muși și al șoferului Vasile Cotabițu. Le în
trecerile de tir comunistul Nicolae Chirvasitu, membru al gospodă
riei colective, a obținut cel mai bun rezultat în concursul rezer
vat seniorilor. Mult aplaudați au fost Francisc Bauer din asociația 
sportivă Cadarca G.A.S. Recaș, care a cîștigat proba de săritură în 
lungime, și Constantin Rotaru de la G.A.C. Miciunn Jimbolia, cîș- 
tigător al întrecerilor de lupte.

Fotoreportaj de TEODOR ROIBU

II

I
Cele două colectiviste de la „G.A.C. Odsești
și Iuliana Pavel au obținut cele mai bune rarul Iote

i

Întreceri însuflețite ki Câlan
Recent s-au disputat la Călan in

tr-o atmosferă de mare însuflețire, 
întrecerile din cadrul etapei a IlI-a 
a „Cupei Agriculturii", la care au 
participat peste 150 tineri din comu
nele Pestiș, Hășdat, Zlast, Streisîn
giorgiu, Ghelar etc.

Prima victorie a fost cucerită de 
ciclistul Toma Ion (Pestiș), care e- 
vadînd la km 8 n-a mai putut fi 
prins de ceilalți 23 de concurenți.

Viu disputată a fost finala la vo
lei, unde echipa din Streisîngiorgiu 
a învins echipa din Zlast cu 3—1 
(15—12. 14—16, 15—7, 17—15).

La atlet’sm, rezultatele au 
destul de bune :

100 m: seniori: 11,6 Albrecht
thold (Aurel Vlaicu) ; juniori: 11,9 
Sălămon Tiberiu (Zlast); senioare: 
15,1 Mihăilescu Valerica (Ghelar); 
junioare : 14,4 Ana Brătoiu (Pestiș, 
născută 1948).

800 m juniori: 2:06,8 Toma Mir 
Cea (Ghelar)

fost

Ber-

Lungime: seniori: 5,93 
Feierabend (Hășdat) ;

înălțime : juniori; 
Moise (Lăpușnic).

Greutate: Juniori 
Breazu (Petrești) ; 
Rodica Vlad (Ghelar).

Suliță: juniori 53,67 Ioan Drăgan 
(Gura Jiu) născut 1946, nou record 
regional.

La fotbal după ce a învins echi
pa din Hășdat cu 3—1 (1—0), echipa 
din Streisîngiorgiu nu a mai putut 
trece de Victoria Pestiș. După ce 
la terminarea celor două reprize sco
rul a fost egal 1—1 (0—1), s-au a- 
cordat pentru stabilirea învingătoru
lui cîte 8 lovituri de la 11 m. 
Portarul Mitrache de la Victoria Pes
tiș a apărat un 11 m aducînd 
victoria echipei sale.

De o largă participare s-au 
rat întrecerile de popice, unde 
pa din Zlast s-a clasat pe primul loc 
cu 646 puncte.

1,65

10,67 
junioare :

Printre fruntașele raionului!
— însemnări despre asociația sportivă din comuna Bogdănești —

Pe asociație a „Cupei Agriculturii".
Aceste frumoase realizări au fost 

obținute în urma activității entuziaste 
a întregului consiliu al asociației spor
tive. De altfel, fiecare membru al 
consiliului are sarcini precise, pe 
care se străduiește să le îndeplineas-

Comuna Bogdănești, raionul Bîrlad. 
Casele harnicilor colectiviști sînt în
șiruite pe dealuri. Ici-colo întîlnești 
cîte un petic de pămînt plat. Pe a- 
eeste bucăți de pămînt neted amato
rii de sport și-au amenajat două te
renuri de fotbal, patru terenuri de 
volei, unul de handbal în 7 și patru 
gropi de sărituri. Numărul iubitorilor 
sportului crește neîncetat. Asociația 
sportivă din Bogdănești are astăzi 
în rîndurile sale peste 400 de mem
bri ai UCFS, care participă la nu
meroasele competiții organizate de 
consiliul asociației la sfîrșit de săp- 
tămînă.

— Ce ramuri de sport practică ți
nem din asociația noastră ? Voi 
incepe cu cel mai îndrăgit: 
oină, ne spune prof. Vasile Tămășanu, 
președintele consiliului asociației. A- 
vem trei echipe. De asemenea avem 
două echipe de handbal (fete și bă
ieți), două de volei (fete și băieți), 
un lot de trintă și o echipă de fotbal. 
Alte zeci de tineri Și tinere practică 
atletismul, gimnastica, tirul, popicele 
și halterele. Pentru toți tinerii din 
comună noi organizăm în fiecare du
minică competiții sportive, iar între
cerile — pentru a fi cit mai atrăgă
toare — le impletim, la citeva săptă- 
mini, cu manifestări culturale.

Pentru a ilustra participarea tine
retului la diferite competiții de mase 
vom da două cifre : 640 de participant! 

'la Spartachiada de vară, 450 la etapa

DIN POȘTA ZILEI
CAMPIONATUL CELOR MAI 

TINERI FOTBALIȘTI

Din viața organizației noastre

că. De exemplu, Petru Bădărău, mem
bru al consiliului, 
nizarea activității 
Foltești, iar Ale cu 
Vlădești. Ambii 
de sarcinile ce 
țațe.

O contribuție 
tarea activității 
voluntari pregătiți de consiliul aso-

răspunde de orga- 
sportive în satul 
Fărcoiu, de satul 

achită conștiincios 
le-au fost încredin-

se

deosebită la dezvol- 
o aduc instructorii

, Din inițiativa consiliului raional 
UCFS Sighișoara și. a comisiei sale 
de specialitate, a început un cam
pionat de fotbal rezervat copiilor, la 
^care participă 18 echipe reprezentînd 
principalele străzi ale orașului. Pînă 
lin prezent s-au dovedit mai bine pre
gătite formațiile străzilor Republicii, 
Ana Ipătescu, Ștefan cel Mare ș.a. 
Jntrecerile continuă în mijlocul unui 
deosebit interes.

ION TURJAN-coresp.

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE 
LA SATE

i De curînd, în comunele Proștea 
Mare și Buzd din raionul «Mediaș 
au luat ființă noi asociații sportive, 

i Pentru început, au completat ade
ziunile de a deveni membri ai UCFS 
aproape 130 de tineri și virstnici din 
cele două comune. Asociația sportivă 
Mecanizatorul din Proștea Mare 
participa la diferitele concursuri 
echipe de volei, popice și turism, 
(membrii asociației Voința Buzd 
activa deocamdată în secțiile 
handbal, trintă, volei și fotbal.

va
cu 
iar 
vor
de

DAN VINTILA-coresp.

ciației. Merită evidențiată munca in
structorilor Gheorghe Gh. Giușcă, 
Teodor S. Giușcă, loan Bădrus și 
Gheorghe Chirvasu. Peste cîtva timp 
numărul instructorilor va crește cu 
încă 12, iar alți 8 tineri se pregătesc 
pentru a deveni arbitri 
discipline sportive.

Succesele obținute se 
cea mai mare măsură

la diferite

datoresc în 
faptului că 

organizația de partid din comună a 
îndrumat Și controlat în permanență 
munca consiliului asociației. De ase
menea, trebuie arătat că organizația 
U.T.M. și sfatul popular au sprijinit 
toate acțiunile asociației sportive.

Sîntem siguri că și în viitor asocia
ția sportivă din comuna Bogdănești 
se va număra printre asociațiile spor
tive fruntașe ale raionului Bîrlad.

Un bazin olimpic 
care nu se țin concursuri

Da ! Un bazin de înot de dimensiuni 
olimpice (50 m lungime) cu 8 bloc- 
starturi, ou trambulină și tura pentru 
sărituri și cu instalații de încălzire a 
apei. Deci, un bazin ideal pentru orga
nizarea unor frumoase întreceri de na- 
tație.

Dar nu v-am spus unde se află acest 
bazin de înot : în orașul Baia Mare, 
apropierea stadionului. 4—5 luni pe 
bazinul este loc de recreare pentru 
calnici. Zilnic, sute de persoane vin 
această frumoasă bază sportivă. Se

Gimnastica de inviorare
Programul — 3 (imitarea exercițiilor de atletism)

Er. 1. —' Alergare pe loc cu 
carea genunchilor.

Ex. 2. — Stînd cu picioarele 
depărtate și cu trunchiul ușor

ridi-

puțtn 
încli-

. nat în
Nemeth I brațelor 

P®f»ce J brațelor
Ex. 3.

îndoit cp mina lingă umăr : ridicarea 
piciorului siting lateral cu aplecarea 
corpului spre dreapta imitînd elanul 
pentru aruncarea greutății. Se re-petă 

Andrei Zde 6—8 ori. Apoi executăm același 
\ exercițiu cu ridicarea piciorului drept

Romulus j . ,r și aplecare spre stingă,
Ex. 4. — Stind : îndoirea trunchiu- 

|Iul în față cu punerea mîinilor pe 
sol, revenire, apoi deplasare înainte 
leu 4 pași și din nou îndoire.

Ex. 5. — Șezînd cu picioarele in-

Vasile
7,23

astfel

bucu- 
echi-

în
an 
Io- 
la 

l'm

tinse : răsturnarea corpului pe spate 
cu ridicarea picioarelor cit mai sus, 
apoi revenire în șezînd. Se execută 
de 6—8 ori.

Ex. 6. — Stînd depărtat cu brațul 
sting întins lateral, brațul drept ușor 
îndoit cu pumnul la nivelul umăru
lui : aplecarea corpului spre dreapta 
o dată cu îndoirea ușoară a picioru
lui drept și întinderea 'brațului drept 
(1—2) apoi zvîcmrea energică a bra
țului drept cu răsucirea trunchiului 
spre stînga, încercînd să imităm arun
carea suliței fără elan. Se execută de 
4—6 ori cu fiecare braț.

Ex. 7. — Cu un elan ușor de 4 pași, 
executați aproape pe loc, o săritură 
în înălțime peste o ștachetă imagina
ră. Vom repeta exercițiul de 4—6 ori.

și „concursuri*. Copiii, amatori de î 
se întrec uneori între ei, fără nici o în
drumare. Clubul sportiv orășenesc Baia 
Mare, care coordonează și 
tivitatca tuturor asociațiilor 
raza orașului a uitat că 
poate fi folosit și pentru 
înot, nu numai ca ștrand...

La fel se orientează și comisia orășe
nească de natație (președinte prof. Ro
bert 
1962 
doar 
pînă 
din Baia Mare nu avusese loc nici 
concurs cu participarea înotătorilor 
asociațiile sportive ale orașului..

O vină în această direcție are 
consiliul regional UCFS Baia Mare, 
care nu a sesizat din timp lipsa de 
preocupare pentru organizarea de com
petiții la acest frumos și modem ba
zin de înot.

Pe cînd o activitate vrednică de un 
bazin olimpic ?

îndrumă ac- 
sportive din 
acest bazin 
întreceri de

Botz) care pentru întregul sezon 
a prevăzut în calendarul sportiv 
trei întreceri. Cu toate acestea, 

la 15 septembrie în frumosul bazin 
xn 
din

Ș>

față : legănarea energică a 
îndoite imitînd mișcarea 

ca la alergarea de viteză. 
— Stînd cu brațul drept
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WALAȘEK • A DOUA

— Nu c rea ideîa...

Astă-seară, derbiul etapei a doua:

DINAMO—FARUL

— Teo-
Mariu-

3 voleuri 
unul sau

— Și ce-i de
— Am citit 

„Sportiinîie Igri'

„VETERANUL" ȚIRIAC

Cinci zile au mai rămas pînă la 
mult așteptata întîlnire internaționa
lă dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Varșovia. Intr-adevăr, Ia 
cererea federației de specialitate din 
capitala Poloniei, întîlnirea de la 
București va avea loc la 27 și nu 
la 25 septembrie, așa cum se pro
iectase initial. Cea de a doua par
tidă, se va disputa la 29 septembrie 
la Galați.

Din Varșovia ne-au sosit zilele 
trecute vești în legătură cu pregăti
rile pugiliștilor polonezi. Forul de

Velodromul Dinamo va găzdui astă- 
seară, de la ora 19, întîlnirea de cam
pionat dintre echipele Dinamo București 
și Farul Constanța. Ambele formații pre
zintă garnituri complete, din care nu 
vor lipsi numeroși boxeri care au îm
brăcat tricoul național. Progranrud reu
niunii cuprinde 10 meciuri, și anume : 

Davidescu; Osman, 
Kenăh — D. Anghel; Gh. Anton — C. 
Gheorghiu; Ștefan Văcaru — Stan Bîr- 
su; C. Lascu — I. Mihalic; Nicolae 
Stoenescu — Gheorghe Citirea; Vasile 
Neagu — Constantin Stănescu ; Gh. Nea
ga — Ion Manea ; Ion Olteanu - 
dor Felea ; Ion Rahău — Vasile 
țan.

Considerăm că ar fi bine ca 
de ploaie, organizatorii să mute 
în sala din curtea stadionului.

Mîine dimineață Voința București pri
mește vizita echipei C.S.O. Brăila. Reu
niunea se va disputa în grădina cinema
tografului Progresul (str. Ion Vidu), 
cu începere de la ora 10. Amatorii de 
box vor avea prilejul să vadă „la lucru*, 
printre alții, pe următorii pugiliști: l. 
Tonta — N. Turcu ; N. Aliuță — N 
Ștefănescu ; M. Băloiu — C. Bohor;
I. Militarii — P. Baltă; D. lonesca — 
Gr. Enache; C. Gherasim — P. Dobre; 
I. Petrov — V. Stoica etc.

în caz 
ringul

O etapă importantă
*

Cea de a 11-a etapă a returului cam
pionatului republican de lupte pe echipe 
este importantă pentru- configurația cla
samentului, deoarece o serie de echipe 
fruntașe se întîlnesc între ele. în Capi
tală. A.S.M. Lugoj. C.S.M. Cluj. Pro
gresul București și Dinamo București 

vor măsura forțele in sala Florcasca 
Fosta campioană, Drnamo București, 
căuta să-și mențină locul I, pe care

î?i
II.
va
se află după înfrîngerea echipei Steaua 
și a echipei Steagul roșu Brașov. Dacă 
la clasice" dnamoviștii nu vor avea 
emoții în schimb la „libere" ei vor 
întîlni o opoziție serioasă la Progresul 
și C.S.M. Cluj.

Steaua București va primi, la Galați, 
replica localnicilor. Meciul este deo
sebit de important pentru militari, ei 
mai avînd șanse teoretice de a obține 
titlul de campioni. In aceeași grupă 
participă C.S.O. Arad și C.S.O. Reșița. 
Steagul roșu Brașov, una din fruntașele 
clasamentului, va întîlni la Baia Mare, 
în afara gazelelor, pe Metalul București 
și C.S.O. Timișoara.

Noua promovată. Rulmentul Brașov, va 
v fi gazda întrecerilor celei de a lll-a 
■grupe. în orașul de la poalele Tîmpei 

se vor întrece : Vulturul Tulcea, Unio 
Satu Mare, C.S.O. Craiova și echipa 
locală. 

NOII CAMPIONI

Ștefan

1.
2.
2.
2.

SE-

București—Varșovia, la 27 septembrie
• ECHIPA VARȘOVIEI A FOST REMANIATĂ • PALMARESUL LUI 

------- _ --------- ÎNTÂLNIRE, LA GALAȚI

s-’Cialitate polon, analizînd ultimele 
rezultate ale întîlnirilor dintre boxerii 
romîni și polonezi, rezultate favo
rabile sportivilor noștri, a hotărit 
să trimită la București o garnitură 
foarte puternică, despre care se poa
te spune că se confundă cu repre
zentativa R. P. Polone. Ziarul nos
tru a publicat nu de mult componen
ța lotului Varșoviei, lot pe care-1 
consideram, și așa, destul de puter
nic. Iată însă că de curînd fede
rația de specialitate din R. P. Po
lonă, ne-a comunicat o serie de mo
dificări în alcătuirea formației, cu 
specificația că echipa a fost mult 
întărită. In formația viitorilor noștri 
adversari au fost selecționați Szcze
panski, Ulmer, Branicki și Edmund 
Dampc de la Legla Varșovia, echi
pă care în anii 1957, 1958, 1959 și 
1961 a cîștigat titlul de campioană 
a tării.

Echipa probabilă a Varșoviei este 
următoarea : Jan Krawczik (campion 
al Varșoviei pe acest an), Kupiek, 
Franke, Szczepanski, Kulej, Ulmer, 
Mazurek. Walașek .Dampc, Branicki. 
Majoritatea sînt boxeri cu mare ex
periență a ringului iar unii dintre

pe orașe
a campionatului republican de canotaj academic
Schifiștii noștri sînt gata să ia 

startul în ultima competiție de am
ploare a sezonului : campionatul re
publican de canotaj academic. La 
București. Snagov, Timișoara, Arad, 
Cluj, Satu Mare, Tg. Mureș etc., ei 
se vor strădui — în cadrul etapei pe 
orașe — să obțină calificarea în fi
nalele ce vor avea loc la Snagov 
între 11 și 14 octombrie. Așa cum 

In ziua de 22 sept, vor avea loc între
cerile de lupte clasice iar în 23 sept, 
cele de lupte libere.

De aceea ele
Un echilibru cam nestabil Luptele libere oferă numeroase fasF palpitante, 

sînt din ce tn ce mai apreciate de public ;L 
„_r Foto: P. Romoșan

REGIONALI
F . ■ '

I. Radu; cat.-, viei; cat 87 kg: nu au fost concurenți; 
cat 97 kg: I. Bucureșteanu; cat grea: 
Gh. Bălici.

BUCUREȘTI. LUPTE CLASICE SE
NIORI : cat 52 kg: 1. I. Baciu, 2J 
St. Ștefan; cat 57 kg: 1. V. Popescu, 
2. I. Alionescu; cat 63 kg: 1. 
Sultz, 2. V. Coman; cat 70 kg: 1. I.ț 
Enacjie, 2. A. Bunica: cat 78 kg: 1. 
C. Badea, 2. FI. Ciorcilă; cat. 87 kg: 
P. Stroe; _cat. 97 kg: V. Mihâi; cat.

” LUPTE UBERE SENIORI : cat 52 
kg: 1. I. Focaru, 2. I. Curta: cat. 57< 
kg: 1. D. Dragomir, 2. A. Marmara;

cat. 70 kg: 1. St. Dan, 2 Fr. Gyar- 
mati; cat. 78 kg: 1. Gr. Crișan, 2. 
Alex. Baka: cat. 87 kg: 1. Spinache,

87 kg: 1. N. Baciu, 2. I
97 kg: C. Fogas; cat. grea : I. Mari— 
nache.

LUPTE LIBERE SENIORI : cat. 52 
kg: I. Haralambidis; cat. 57 kg- ’ I. 
Iancău; cat 63 kg: I. Burcea; cat. 70 
kg: 1. Alex. Tampa, 2. T. Oană; cat. 
78 kg: Ștefan Rusu; cat. 87 kg: Gh. 
Urian; cat. 97 kg: A. Maind; cat. grea: 
Geza Deak.

DEVA. LUPTE CLASICE SENIORI: 
cat. 52 kg: I. Stoica; cat. 57 kg: M. grea: T. Tarbă. 
Vacaroiu; cat 63 kg: A. Fulop; cat. “*
70 kg: I. Prejban; cat. 78 kg: St. Zich; 
cat. 87 kg: Alex. Haidu; cat. 97 kg: 
nu au fost concurenți; cat. grea: A- 
dalbert Matlie.

. LUPTE LIBERE SENIORI : cat 52 
kg: P. Buboi; cat. 57 kg: Gh. Vaca
roiu; cat 63 kg: A. Kutulasz; cat. 70 2. H. Turan; cat. 97 kg: A. Balogh; 
kg: Gh. Bădăi; cat. 78 kg: Gh. Tomo- cat. grea: Alex. Chirchă.

ei, ca de pildă Dampc și Kulej 
mai boxat cu sportivii noștri. Primul
l-a  învins anul trecut la Varșovia pe 
Dumitru Gheorghiu iar secundul l-a 
întrecut recent, destul de categoric, 
după cum ne spunea antrenorul C. 
Dumitrescu, pe AAihalic. Fără discu
ție însă că „figura centrală" a se
lecționatei Varșoviei o constituie 
mijlociul Walașek. Excelentul pugi
list are 26 de ani și o „carte de 
vizită" impresionantă: din 310 me
ciuri susținute, a cîștigat 293. La 
J O. de la Roma s-a calificat în 
finală alături de Crook (SUA). Pînă 
la finală, Walașek întrecuse pe Mah
mud (Pakistan), Davis (Australia), 
Van Rooue (Africa de Sud) și pe 
Feofanov (URSS). Walașek, după 
cum se știe, este campion al Euro
pei. Un alt boxer de valoare este 
semiușorul Szczepanski, (are 23 de 
ani) care posedă multe cunoștințe 
tehnice. Szczepanski are la activ 139 
de meciuri, dintre care 109 victorii. 
Iată deci motive care ne fac să aș
teptăm cu interes evoluția echipei 
Varșoviei și firește, cu încrederea că 
și de data aceasta pugiliștii bucureș- 
teni se vor comporta la înălțime, pe 
linia ultimelor lor evoluții.

R. CALARAȘANU

revista sovietica 
sfatul marelui jură

tor australian Sedgnuin. E un sfat sim
plu. Joc la perele. Voletui la perete. Cît 
mai multe cu putință. Nu e nici o filo
zofie. Dar totul e să vrei...

t — După cîte văd, ba za e atacul.
— In 99 la sută din cazuri. Pretu

tindeni se atacă. Indiferent dacă juca 
torul se numește Laver sau Lejus, Pie 

regulamentul, la întrecerile \ trangrii sau Gulyas. E drept că <Uac și 
VOr-^a^yea^ dreptuj să participe^ cu, dar mă tem deseori să pornesc după 

i» doua minge șgryîia u„a mafii,,
mele obligații pentru sezonul de sală a 
tocmai mingea a doua de la servici.

— Și care ar mai fi obligațiile ?
— Multe. In primul rînd smeriul, de 

care depinde uneori un meci tntreg. In 
afară de asta, trebuie să-mi adaptez 
„dreapta1* și „stingă1* pentru un joc mai 

iar în cel masculin, schif k W imbledon sau la Roland

In prezent, în întreaga (ară se des
fășoară etapa regională a campio
natului republican de lupte clasice și 
libere.

CLUJ. LUPTE CLASICE SENIORI: 
cat. 52 kg: 1. Fr. Moldovan, 2. L. Pas
ca; cat. 57 kg: 1. I. Mangău, 2. I. To-
rok; cat. 63 kg: 1. Sz. Szasz, 2.
Brînzaș; cat. 70 kg: 1. I. Haiduc,
I. Balazs; cat. 78 kg: L I. Torok,
D. Boroș; cat. 87 kg: 1. V. Onoiu,
V. Fodorpataki; cat. 97 kg :
Ciupei; grea: Marius Radu. 

r BRAȘOV. LUPTE CLASICE
NIOR1 : cat. 52 kg: 1. C. Ofițerescu,
2. N. Joflelea; cat. 57 kg; I, Ghincea; 
cat. 63 kg: I. Vaideș; cat. 70 kg: Gh. 
Voicu Ii cat. 78kg: Gh. Voicu II; cat.

2, S 2 rame, S 2+1, C Garros, dacă trimiți o singură minge 
4 fără CÎrmaci și S 8+1 te trezești imediat cți adversarul
Totodată vor avea loc șik^° fdeu. Ceea ce, din păcate, nu se prea 
control ale concurenților.l Intîmplă cu Bosch sau cu C. Năstase... 
de pe lacurile Herăstrău^ i^^a asta trebuie să joc mult pe par- 

(pentru canotorii de lai che>L ca să primesc mingi rapide. Viteza

prevede 
decisive 
echipajele cîștigătoare, dacă, la pro
bă, au participat minimum trei am-l 
barcații. Excepție face etapa de la 
Snagov unde se cere o participare 
minimă de două ambarcatii. Pe pro-, 
gram figurează toate probele clasice, 
în campionatul feminin sînt prevă
zute probe pentru schif simplu, S 2,* 1 * * * V. 
S 4,-f-l vîsle, S 4-f-l rame și S 8Ț 1 
(1.000 m) 
simplu, S 
S 4,4-1, S 
(2.000 m). 
probele de 
întrecerile 
și Snagov 
cluburile Steaua și Dinamo Bucu
rești) se desfășoară mîine de la 
ora 9.

Vecinul nu mai are astîmpăr. Parcă 
nu-și găsește locul. Nu „scapa" nici 
un concurent. E atent, curios și- 
zgomotos ca un copil. Aplaudă tot 
timpul iar cînd „tripla" rămîne ne- 

1 atinsă e gata să... sară gardul, să 
fugă printre obstacole și sâ-1 îm
brățișeze pe iscusitul călăreț. Și 

vrea să știe tot : Care-j „staționata", 
de ce spune crainicul (și nu explică): 

.„proba se desfășoară după barema 
A", cite puncte penalizare pentru un 
obstacol dărimat ?... . i ? -

Iși notează cîștigătoriij timpurile.
— Să trăiești, nea Marine! Prie

tenul vecinului meu nu se supără că 
maistrul strungar a daț sasMmai din 
cap și n-a scos o vorbă. Nea Marin... 
„zboară" acum peste obstacole cu 
tînărul in tricoul purpuriu.- Și, nu... 
dărimă nimic. Se „saltă“ de Ia pă- 
mînt și ridică... picioarele la 

i săritură a calului. Crainicul : 
PUNCTE PENALIZARE !

Nea Marin s-a... potolit. O
bare : „Văd că vă pasionează con
cursul. Ce v-a plăcut mai mult ?“

In loc de răspuns, o... întrebare: 
„Auzi, tovarășe, nu știi cum îl chea
mă pe „șoimul" acela ?" Ji fac cu
noștință cu „șoimul" și nea Marin 

i notează cu grijă în caietul lui de 
spectator; Andrei Kadar — C.S.O. 

I Ploiești. Și, doar-doar mi-o răspunde, 
îi dau și alte amănunte ; „Știți, e 
muncitor la Brazi. Băiat1 de 
dejde..."

' — Muncilor la Brazi ? Văd
știi. Poate mai stai pe-aici—

• Stau. Și, în așteptarea răspunsului, 
t îi prezint Iui nea Marin elți 
„șoimi" : Roman Romică (ce frumos 

M. \ conduce calul!), student la Iași.
Jjirkovski (un tînăr cu mult talent), 
strungar la școala de meserii. Tot 
la Iași. E rindul sibienilor. Nea Ma
rin îl aplaudă acum pe tinărul P. 
Roșea. Ii spun că e forjor la „Inde- 
penderijța". Aplaudă mai călduros.

Dar Carol Gogheș ? Un harnic mun- 
63 kg: 1. Âlex. Radu, 2. I. Tobă Ț ci tor la controlul de calitate. Tova

răș de muncă cu Roșea. Și așa mai 
departe: Emil Olteanu, militar în 
termen, Manuela Bogza, funcționară 

București, Emilia Po-la I.R.A. în

nă-

că-i

A venit Țiriac pe la noi. 
A urcat în salturi treptele 
celor patru etaje, a ezitat 
o clipă („poate trec pe Ia 
hochei"), dar în cele din 
urmă s-a așezat în fața 
mașinii de scris și a înce
put fără întrebări :

— Am venit să stăm de 
vorbă. Anul acesta am um
blat mult, am jucat la 
Wimbledon, am învățat mult 
fi simt nevoia să vorbesc 
iubitorilor tenisului și alt
ceva decit despre scoruri 
fi seturi

— Am tncepnt frumos la 
Cairo. După victoria la 
Fraser am apărut in pagi
na intii, cu fotografie, dar 
in cele din urmă n-am moi 
putut (ine pasul. Mai mult 
ca aricind am văzut cit e 
de greu tenisul. La urma 
urmelor e o întrecere de 
străinătate se joacă mult 
t- un ritm care te sufocă, 
jucători au o bază tehnică 
Dacă eu greșesc 
Laver greșește 
unul.

viteză, tn 
mai rapid. 
Tofi marii 

fără cusur, 
din 10, tui
chiar nici

La un concurs de călărie...

fiecare
ZERO

între-

ION ȚIRIAC
mingilor pe parchet se apropie de viteza 
lor pe terenurile intenuifionale obișnuite, 
înainte de Cairo am jucat douăzeci da 
zile pe parchet. Cred că succesele mele 
s-au datqrat în primul rînd angrenării in 
ritmul de jac al turneelor de la Cairo 
si Alexandria

— Am auzit că joci rugbi... 0 fi io< 
pentru ritm ?

— A, nu... așa, în glumă. Asta nu în
seamnă însă că trebuie să negiijej pre
gătirea fizică. Dimpotrivă. Îmi dau seama 
că hocheiul m-a ajutat. E drept însă că 
am abuzat. Pentru la iarnă ini-am pro
pus : „nici o zi fără tenis !". In fond, 
la ICF, am specializarea tenis și astfel, 
tenisului trebuie să-i consacru cît mai 
mult timp.

— Ce spune viitorul pedagog... Țiriac 
despre tinerii noștri ?

— Rețin — deocamdată — trei nume: 
Ilie Năstase, pentru abilitatea lui ieșită 
din comun în minuirea rachetei, Roag.he, 
pentru culitătile sale atletice și lîrori. 
pentru faptul că se anunță a fi un ju
cător complet.

— Proiecte imediate ?
— Peste âteva zile, probubil un tur

neu tn Bulgaria, împreună cu Mărmu- 
reanu, Boaghe și llie Năstase. La 23 
dc ani am ajuns să fiu veteranul unir- 
lot. Am un pic de nostalgie... Dur asta 
nu are nici o importanță.. Tenisul nostru < 
are nevoie de cit mai multă tinerețe 

I
CONSTANTIN IOAN

_________________________ l

dariu, elevă silitoare la o școa’ ă din 
Craiova, Poponea, mecanic la Insti
tutul agronomic din Iași... Dar. sînt 
mulți. Din Ploiești, din București, de 
la Craiova, Lugoj, Iași, Mangalia...

— Nea Marine, îmi ești dator un 
răspuns !...

N-am izbutit nici de data aceasta. 
Sau, poate...

— Eh, da. Acum, că sintem între 
probe, să stăm de vorbă mai pe în
delete. Vrei să știi ce mi-a plăcut cel 
mai mult ? Ți-oi spune eu dar nu te 
grăbi. Mai bine spune-mi, așa-i că 
înainte vreme sportul acesta era 

numai pentru „nobili", pentru oame
nii cu bani multi și cu tot atitea pă
cate ?

— Așa-i. nea Marine !
— Și zici că băiatacesta e In 

forjă la Sibiu iar celălalt muncește 
îa noi, la Brazi ?

— Așa-i!
— Și se vor duce la București să 

se vadă care dintre ei o să fie cam
pion al tării ?

— Se vor duce !
Nea Marin zîmbește. Priviri’e îi 

caută pe „șoimii" pe care i-a aplau
dat astăzi din toată inima. Apoi* 
fără să caute cuvintele :

— M-aa întrebat ce mi-a plăcut cel 
mai mult ? Vezi, prietene, e greu de 
spus. „Parcursurile" acestea — cum 
le ziceți voi — sint tare frumoase.
I-am  văzut pe organizatori aranjind 
cu grijă, cu migală, obstacolele de 
toate culorile. Și, mi-a plăcut hărni
cia Și pasiunea lor. l-am văzut pe 
arbitri bucurindu-se de rezultate și 
m-am bucurat Șt eu. Cit despre în
treceri, ce să m>ai spun, ati văzut 
doar cit mă... înfierbintasem. Dar, 
cel mai mult tot „șoimii" aceștia 
mi-au plăcut. O mindrețe de. flăcăi 
și fete pricepuți, curajoși, inimoși. 
Nu Știu cite puncte au primit de la 
arbitri dar eu le-am dat „șoimilor" 
cele mai bune note. Pentru mine, ei 
au luat „examenul" fără nici o pe
nalizare. Fără nici o greșeală !

DAN GIRLEȘTEANU

SPORTUL POPULAR
Nr, 4105 Pag- a 3-afcj



Au luat sfîrșit Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Romîne
Joi seara s-au încheiat pe Stadionul Republicii întrecerile din ca

drul celei de a XlV-a ediții a Campionatelor internaționale de atletism 
ale R.P. Romîne. Deși vîntul puternic a stînjenit desfășurarea probelor, 
în special cea a alergărilor, totuși au fost îr^egistrațe cîțeva rezultate 
remarcabile la aruncarea discului, la

Iată — pe scurt — desfășurarea 
cursului :

V. CISTIAKOV 14,3 CU VINT 
DIN FATĂ

Prezența la start a lui Valentin Cis- 
tiakov, finalist la „europene" a lămu
rit de la început problema învingă
torului la 110 mg. Singura problemă 
era aceea a performanței cu care se va 
cîștiga. Atletul sovietic a făcut o 
cursă foarte bună și. în ciuda vîn- 
tului puternic din față (3 m/sec), a 
cîștigat cu un rezultat bun: 14,3. 
Pentru locurile următoare s-a dat o 
luptă frumoasă intre Klaus Schiess 
și Wilfred Geeroms. încheiată in fa
voarea primului. Rezultate tehnice: 
1. VALENTIN CISTIAKOV (U.R.S.S.) 
14,3; 2. K. Schiess (Elveția) 14,6; 3. 
W. Geeroms (Belgia) 14,8; 4. F. 
Sar (Italia) 15,0; 5. I. Cerny (R. S. 
Ceh.) 15,2; 6. V. Georgescu (R.P.R.) 
15,4.

RECORD AL CAMPIONATELOR LA 
ARUNCAREA CIOCANULUI

Aruncînd de 3 ori peste 66 metri, 
austriacul Heinz Thun a cîștigat fără 
emoții aruncarea ciocanului. Cea mai 
bună încercare a măsurat 66,57 m, 
performanță care constituie un nou 
record al Campionatelor internaționa
le și al stadionului Republicii. Re
prezentanții țărij noastre au concu
rat slab, nereușind măcar aruncări 
de
1.
m; 
m; 
m; 
ni;

peste 59 m. Rezultate tehnice: 
HEINZ THUN (AUSTRIA) 66,57
2. J. Matousek (R.S. Ceh.) 64,06
3. C. Drăgulescu (R.P.R.) 58,75
4. N. Rășcănescu (R P.R.) 58,23

5. C. Mușat (R.P.R.) 55,40 m.

DIN NOU, ȘERBAN CIOCHINĂ 
BUN DECIT SORIN IOAN

MAI

Tînărul Șerban Ciochină a 
joi după-amiază pentru prima 
pe treapta cea mai înaltă a podiu
mului 
El a. 
metri. 
Sorin 
nu a 
ceasta 
performantele sînt cu mult sub po
sibilități. Rezultate tehnice: 1. ȘER
BAN CIOCHINA ---------- ------

urcat 
oară

de premiere la „internaționale", 
avut 5 încercări de peste 15 
în timp ce recordmanul țării 
loan, complet ieșit din formă, 
trecut decit o dată peste a- 
cifră. In ambele cazuri însă,

(R.P.R.) 15,40 m;

1,98 m. Rezultate tehnice:
BOLȘOV (U.R.S.S.) 1,98

redactate de
VILARA și 
VAS1L1U

Materiale
ROMEO 

ADRIAN

FLORENTINA STANCU 
ÎNVINGĂTOARE MERITUOASA

E. Ducu 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.)

G. Marinescu
Al. Spiridon

oferit

Cum se desfășoară antrenamentele unor echipe de categoriile A și B
(Urmare din pag. 1)

ȘERBAN CIOCHINA

Ioan (R.P.R.) 15,31 m;
Viscopoleanu (R.P.R) -----
V -- ■ ----------- ■ ■ —-

locsay (R.'P.U.)”'14,49 m.

3. O.
,._„) 15,28 m; 4.

V. Răuț (Știința) 14,54 m; 5. H. Ka-

SURPRIZA LA 200 m BĂRBAȚII

Cu excepția lui Jurcă, ceilalți 5 
finaliști au plecat ca „din tun". 
Edvin Ozolin, marele favorit al pro
bei, a ieșit din turnantă cu avantaj, 
a condus pînă la 150 m, cînd însă 
a fost ajuns din urmă și depășit — 
pe linia de sosire — de Heinz Erb- 
stosser, într-un final foarte strîns. 
Atletul nostru Valeriu Jurcă a mers 

ca deobicei — mai slab pe prima 
parte a cursei, iar finișul său puter
nic (pe care se bazează atît de mult) 
nu i-a adus decît locul IV, Fotogra
fia sosirii a indicat următorul clasa
ment: 1. HEINZ ERBSTOSSER TR D 
GERMANA) 21,5; 2. E. Ozolin
(U.R.S.S.) 21,5; 3. L. Mihalfy
(R.P.U.) 21,6; 4. V. Jurcă (R.P.R.)
21,6; 5. V. Arhipciuk (U.R.S.S.) 22,1;
6. J. Pennewaert (Belgia) 22,2.

v 
DONATA GOVONI A INVINS-O PE

LUDMILA MOTINA LA 200 m

Proba de 200 m femei s-a rezumat 
Ia un. duel între italianca Govoni șî 
Ludmila Motina, câștigătoarea pro-

ciocan și la greutate fete, 
probelor- din ziua a Il-a a con-

ANA SALĂGEAN LA 17 CM DE RE
CORDUL TĂRII

1. DONATA GOVONI (ITALIA)
2. Ludmila Motina (U.R.S.S.)
3. C. Maksay (R.P.R.) 25,6.

de 100 m. Govoni a avut un start 
mai bun și pe linia dreaptă a rezis
tat cu succes atacului puternic lan
sat de atleta sovietică. Rezultate teh
nice: 
24,8; 
25,0;

Aruncînd din prima încercare 15,89 
m, recordmana țării noastre Ana Să- 
lăgean a cîștigat proba de aruncare 
a greutății, devenind pentru a doua 
oară consecutiv campioană internațio
nală a R.P. Romine. Ea a înregistrat 
o performanță bună, la 17 cm de re
cordul țării, învingînd-o pe cunoscuta 
atletă din R.D. Germană Margita 
Helmbold. Rezultate tehnice: 1. ANA 
SALĂGEAN (R.P. 
m; 2. 
m; 3.
4. A.

ROMI NA) 15,80
M. Helmbold (R.D.G.) 15,59

J. Kontsek (R.P.U.) 14,63 m; 
Gurău (R.P.R.) 14,35 m.

DIN NOU LA .. SPRINTUL FINAL !

Tomas Salinger — medalie de 
la 1.500 m la Belgrad —

Pe 
bronz
l-am  urmărit în mai multe concursuri 
internaționale. De fiecare dată el a 
adoptat aceeași tactică: a stat în
tr-o poziție secundară a cursei pînă 
pe ultimii metri, după care a sprin- 
tat irezistibil cucerind victoria, sau 
numai un loc fruntaș. La fel a pro
cedat Salinger și acum. Klaban a 
condus pînă în apropierea liniei de 
sosire, dar n-a putut rezista finișu
lui puternicului său adversar. Ștefan 
Beregszaszi „închis" în spatele celor 
doi, pe ultima porțiune a cursei, nu 
putea aștepta un loc mai bun.

Rezultate tehnice: 1 TOMAS SA
LINGER (R.S. Cehoslovacă) 1:51,7;
2. R. Klaban (Austria) 1:51,8; 
Șt. Beregszaszi (R.P.R.) 1:52,0; 
Șt. Mihaly (R.P.R.) 1:53,0; 5.
Buiachj (Farul C-ța) 1:54 6 • 
cord personal; 6. Gh 
(Știința Cluj) 1:58,0; 7. N. 
(Progresul Buc.) 1:58 8.

3.
4.
I.

re-
Plăcintaru 

Mira

CENTIMETRII AU DECIS 
CLASAMENTUL

O luptă foarte interesantă au 
aruncătorii de disc la capătul căreia au 
fost consemnate două rezultate re
marcabile. In mod surprinzător, vic
toria a revenit cehoslovacului Danek, 
care cu 56,59 m a realizat un nou 
record al „campionatelor" și al sta
dionului Republicii. Lothar Milde — 
medalie de bronz la Belgrad —- a 
fost nevoit să se mulțumească Cu lo
cul secund.

Rezultate tehnice: 1. LUDVIK DA
NEK (R.S. Cehoslovacă) 56,59 m; 2. 
L. Milde (R.D. Germană) 56,51 m; 3. 
V. Manolescu (R.P.R.) 51,45 m;

știind că au unele lipsuri, după 
orele de antrenament se pregătesc 
separat. Așa fac de pildă Oaidă, 
Voinea, Nedelcu, Panait. La 
namentul de joi, de exemplu, 
90 de minute de joc M'afteuță 
rut să i se permită să mai 
o repriză. Și a jucat, fără a 
semne de oboseală 1 Cîți dintre ju
cătorii Progresului fac însă efor
turi suplimentare ? Foarte puțini. Și 
după părerea noastră în general se 
acordă prea puțin timp pentru indi
vidualizare, pentru corectarea unor 
deprinderi greșite. Știm că marii fot
baliști exersează de sute de ori la 
un antrenament unele elemente de 
tehnică. Cîți de la Progresul îi imi
tă ?...

în concluzie, la Progresul va tre
bui să se' acorde în viitor o impor
tanță deosebită pregătirii tehnice in
dividuale. Jucătorii vor trebui să 
depună mai multe eforturi la antre
namente, să muncească eu inimă, 
căci tot ce fac e în interesul lor 
și al fotbalului în general.

ontre- 
după 
a ce- 
joace 
arăta

LIPSĂ DE PLANIFICARE, DISCIPLINĂ 
SLABĂ LA „CRIȘANA" ORADEA

Timp de aproape trei cicluri săp- 
tămînale, am urmărit cu atenție 
pregătirea sportivă a echipelor de 
seniori și tineret „Crișana" Oradea. 
Perioada respectivă se referă Ia săp
tămânile dinaintea meciurilor cu

L. DANEK (R. S. Cehoslovacă)

G. 
L.

Dalia Pria (Italia) 51,41 m; 5.
Kotlar_ (R.P.R.) 48,22; 6. V. Sălă- 

gean (R.'P.R.) 47,75 m.
MĂRIA PÂNDELE

IN REVENIRE DE FORMĂ
mod normal, așteptam ca 
la săritura în lungime femei să 

Viorica

vic-In 
toria 
revină recordmanei probei 
Belmega, care in calificările de la 
Belgrad reușise 6,14 m. Deși Belme
ga a avut trei sărituri de 5,74 m, 
5,72 m șî 5,74 m, ea a trebuit să se 
mulțumească cu locul doi întrucit 
Maria Pândele, revenită în formă, a 
marcat un rezultat superior cu cinci 
centimetri.

Rezultate tehnice: 1. MARIA PÂN
DELE (R.P ROM1NÂ) 5,79 m; 
Viorica Belmega (R P.R.) 5,74 m; 
Olga Borangic (R.P.R.) 5,49 m; 
Elena Virlan (R.P.R.) 5,03 m.

LETIZ1A BERTONI 
ÎNVINGĂTOARE LA 80 mg

Cu mai multă experiență a alergă
rii peste garduri, recordmana Italiei 
a obținut o victorie dificilă în fața 
campioanei noastre, care i-a opus o 
serioasă rezistență.

Rezultate tehnice: 1. LET1ZIA BER
TONI (Italia) 11,4; 2. Maria Budan 
(R.P.R.) 11,5; 3. Liana Jung (Steaua) 
11,9;............. “ ’
cău) 
12,1.

4. Valeria Bufanu (Dinamo Ba-
12,0; 5. Aurelia Sirbu (R.P.R.)

O

Conducînd cursa de 400 m cu au
toritate, campioana țării Florentina 
Stancu a realizat un nou succes, cu
cerind și titlul de campioană inter
națională. Rezultatul Florentinei Stan
cu, cu cîteva zecimi de secundă mai 
slab decît recordul său personal, a 
fost influențat în bună măsură și de 
vîntul puternic pe care atleta l-a 
avut în față pe ultimii metri ai 
cursei.

Față de forma actuală a acesteia 
așteptăm cu interes confruntarea cu

CSMS Iași, Petrolul Ploiești și Vii
torul București; In cele trei întîl- 
niri, echipa de seniori (antrenor prin
cipal Fr. Ronai) a marcat 6 goluri 
și a primit 13, respectiv a pierdut 
două meciuri și a cîștigat unul in 
fața echipei Viitorul, fără să fi avut 
vreun merit deosebit.

Iată, de altfel, și unele cauze care 
contribuie Ia comportarea necores
punzătoare a echipei “

In ......................
grafic 
gului 
totală 
etape, 
lante, 
sînt extrem <fe sumare, fără să ex
prime concret conținutul lecției. De 
altfel, același conspect întocmit de 
antrenorul echipei de tineret, Gh. 
Băcuț, este valabil și pentru echipa 
de seniori ! Antrenorul Ronai suba- 
preciază importanța unei munci pla
nificate. In privința desfășurării lec
ției, ea nu reflectă decît într-o mă
sură extrem de mică sarcina stabi
lită de antrenor, în afară de faptul 
că întreaga parte pregătitoare este 
condusă numai de către antrenorul 
secund, deși este 
tatea lucrului cu 
numeros (30—40

Conținutul celor
vate nu s-a diferențiat aproape de 
loc, deși adversarii se deosebeau ra
dical în ceea ce privește valoarea 
lor și particularitățile de joc. Acest 
sistem de lucru trădează caracterul 
șablon al muncii de instruire,

Crișana". 
primul rînd, inexistența unui 
de pregătire pe perioada între- 
campionat 1962/63, ca și lipsa 

a„ planurilor de pregătire pe 
Conspectele scrise pe foi vo- 
nu în „Caietul antrenorului",

cunoscută dificul- 
un colectiv prea 
persoane).
trei cicluri obser-

61,7 sec;
62,5.
ZHANAL

lungul a

sprintera iugoslavă Nada Simici din 
cadrul apropiatelor J.B. de la An-

Rezultate tehnice: 1. FLORENTINA 
STANCU (R.P.R.) 57,5 sec.; 2. Geor- 
geta Dumitrescu (R.P.R.) 58,8 sec;
3. Leontina Frunză (R.P.R.) 58,9 sec;
4. Victoria Cosa (R.P.R.)
5. Mirela Nicoară (R.P.R.)

VICTORIE CLARA A LUI 
LA OBSTACOLE

După Ce a avut, de-a 
mai multe ture, o concurentă serioa
să din partea lui Fred Dohring, ce
hoslovacul Bohumil Zhanal s-a de
tașat categoric pe. ultima porțiune a 
cursei cîștigînd cu autoritate.

Rezultate tehnice: 1. BOHUMIL 
ZHANAL (R.S. CEHOSLOVACA) 
8:54,8; 2. F. Dohring (R.D. Germană) 
9:00,4; 3. V. Florea (R.P.R.) 9:11,6.

REZULTATE SLABE LA ÎNĂLȚIME
BĂRBAȚI

Arbitrii probei de săritură în înăl
țime au înregistrat joi seara cel mai 
slab rezultat final obținut în ulti
mele 7 ediții. Se pare că evoluția 
concurenților a fost mult stînjenită 
de vîntul puternic, care a bătut în 
rafale tot timpul, dar oricum cifrele 
înregistrate de primii trei clasați sînt 
cu mult sub posibilități (în special 
cea a lui Bolșov, creditat în acest 
an cu 2,14 ml. Victoria în concurs 
a fost determinată de numărul încer
cărilor. Bolșov și Porumb au trecut 
din „prima" toate înălțimile pînă la 
2,02 m, dar reprezentantul nostru a 
avut o încercare în plus la 1,85 m, 
în timp ce E. Ducu a avut nevoie de 
două sărituri la 1.94 m și de 

THIIN (Austria)

încercări la
1. VIKTOR
m; 2. C. Porumb (R.P.R.) 1,98 m; 3.
_ “ (R.P.R.) 1,98 m; 4. C. Semen

1,90 m; 5. C ” '
1,90 m; 6.

1,90 m.

Vorbind despre intensitatea și vo
lumul procesului de pregătire, putem 
afirma că el se situează la nivelul 
cerințelor unei... echipe de juniori. 
Nu se stabilesc norme de control și 
nu se individualizează antrenamentul 
din punct de vedere fizic sau teh
nic, în vederea remedierii cerințe
lor reieșite. Exemplu : la verificarea 
calității viteză pe 30 m media echi
pei reprezintă 4,5 sec., ceea ce în
seamnă, în medie, 14—15 Sec. pe 
100 m plat. In ce măsură este mul
țumitoare această calitate pentru un 
jucător de categoria A ?

Să vorbim și despre practicarea 
unor sporturi complimentare și folo
sirea unor aparate ajutătoare ? Nu 
este cazul, deoarece la „Crișana" baza 
pregătirii este specializarea îngustă.

Considerăm că este oportun a a- 
minti și despre disciplină. Nu de 
puține ori în timpul desfășurării lec- ... __ ... __ ,
ției se aud discuții intre jucători, de alți spectatori, am fost prezenți 

" " la stadion. Mai erau 10 minute pînă
la începerea antrenamentului și pe 
teren nici țipenie de oni Abia la 
ora 16,35 și-au făcut apariția fot
baliștii de la Jiul. Antrenamentul a 
început cu partea teoretică : conclu
zii după meciul de duminică și di
verse indicații „tehnico-tactice", pe 
parcursul a 50 de minute. Nu ne-am 
mirat de loc că unii jucători dădeau 
semne de plictiseală. Iată deci că 
întîrzierea plus teoria exagerată au 
consumat jumătate din timpul pla
nificat. Se mai putea oare realiza 
planul de antrenament, cînd nu mai 
era mult pînă să se întunece ? Antre
norul echipei, prof. Eugen Barta

un limbaj străin moralei sportive de 
tip nou și care ajunge pînă la în
jurături (Szakacs — Toth, 6 sept.). 
Se ivesc și cazuri de beție, cum s-a 
întîmplat după „succesul" de la Iași.

Modul cum antrenorul Ronai orga
nizează și conduce procesul de pre
gătire a fotbaliștilor nu se Situează 
Ia înălțimea pretențiilor oamenilor 
muncii din orașul Oradea și regiu
nea Crișana, ale spectatorilor din 
alte orașe, unde evoluează echipa ; el 
este într-o totală contradicție și cu 
cuceririle metodice moderne ale an
trenamentului sportiv.

în Capitală

Bogată activitate cicloturistică

in sezonul de toamnă
pauză de trei săptămîni se

care v>
După o 

reia activitatea cicloturistică, 
oferi amatorilor <le excursii pe biciclete 
un bogat program în sezonul de toam
nă. Astfel, 
ganîzează 
(plecarea 
retului, la ora 8,30) 
vată elevilor, profesorilor și tuturor po
sesorilor de biciclete din orașul Bucu
rești. Partieipanții vor vizita gospodăria 
agricolă colectivă „Mihail Eminescu" 
din comuna Tunari. De asemenea, ciolo* 
turiștii avansați sînt invitați de a par
ticipa la excursia care va avea loc, din 
inițiativa comisiei orășenești, la Balta 
și gospodăria agricolă colectivă „Ogorul 
Nou" Greaca în zilele de 29 și 30 sep
tembrie. Concurenții vor străbate circa 
150 km. 0 săptămînă mai tîrziu, pose
sorii de biciclete sînt din nou chemați 
la „start". De data aceasta se va vizita, 
în organizarea Clubului sportiv școlar 
București, grădina zoologică din Pă
durea Bănea sa.

Clubul sportiv școlar or
ii uminică 23 septembrie
de pe stadionul Tine-

o excursie rezer-

Semifinalele campionatului republican

reî runde înainte de sfîrșit, lupta 
în cele două semifinale bucureștene a 
luat aspecte diferite. In cea de la sala 
Progresul au survenit clarificări impor
tante, care reduc numărul pretendenți- 
lor la calificare în finală. In schimb, 
cealaltă grupă continuă să prezinte ega
lități în fruntea clasamentului, candi- 
dații Ia calificare fiind clasați acum în 
pluton aglomerat.

Cu 9 puncte din 11 posibile dr. Troia- 
nescu poate fi considerat sigur fina
list, ca și M. Nacu — 8*/? (2). Al 
treilea în clasament este Bozdogbină 
cu 7 (1) p. El și-a consolidat poziția, 
îemizînd cu Gavrilă un final greu. 
Reicher are și el 7 puncte. Speranțe de 
calificare mai poate emite doar Gavrilă 
cu 6 (1). Seimeanu (6 p.>. învins de 
Marcovicf, a ieșit din cursă. --

In cealaltă semifinală conrnuă să con
ducă Drimer și Pavlov cu eîte 
puncte (din 12), „talonați" îusă^îndea^. 
proape de Vaisman și Voicute-eu 
punct. Joița are 8!/2 (și o partidă în
treruptă cu Banea), iar Botez 8.

• In semifinala de la Tg Mureș a sur
venit o surpriză. In runda a 10-a. liderul 
Gh. Mititelu a fost învins de M. Radu
lescu, plutonul fruntaș suferind o re
grupare : Mititelu și G. Alexandrescu 
7*/2, Stanciu 61/?, Suteu și M. Rădulescu 
5*/2 (1). (I. Păuf — coresp.).

SPORTUL POPULAR
( Pag, a 4-a Nr. 4105

Pe bună dreptate organul de presă 
regional „Crișana" a " *
meciul de la Ploiești 
au cîștigat (cu 8—1) 
tului că ei nu au 
care folosește metode 
aplică un stil de joc modern".

afirmat, după 
că „petroliștii 
datorită fap- 
un antrenor 
primitive, ci

ANTRENAMENT NESATISFĂCÂTOR
LA JIUL

Jiul Petrilă, proaspătul lider al 
seriei a IlI-a a categoriei B, s-a 
prezentat marți la antrenament după 
o victorie categorică (4—0) asupra 
echipei C.S.O. Timișoara. Acest suc
ces trebuia fără îndoială să stimuleze 
pe jucătorii echipei, în continuarea 
unei pregătiri temeinice care să-i 
mențină pe primul plan al compe
tiției și să-i readucă în prima cate
gorie a țării. Dar, asistînd mărfi la 
antrenamentul Jiului se poate afirma 
de la început că el n-a corespuns.

La sediul clubului sportiv am fost 
înștiințați că antrenamentul începe 
la ora 16. Așadar, la 15,50, alături



Duel aerian în meciul Știința Timișoara—Steagul roșu (2—1)

★

Steagul roșu- Știința Cluj și Steaua-Rapid, 
mai importante jocuri ale etapei

CE AVEȚI DE GIND?

Va rămîne oare neînvins și după 
etapa de mîine liderul clasamen
tului categoriei A ? Iată întrebarea 
pe care și-o pun multi amatori ai 
fotbalului înainte de etapa a Vl-a, 
care programează printre altele și 
întîlnirea Steagul roșu-Știința Cluj. 
Studenții din Cluj au o sarcină 
grea la Brașov, deoarece se aco-

•jOOODOOOOOOOOOO*
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IN CAPITALA
AZI : Teren Gloria, ora 

talul București-Drubeta 
verin (cat. B).

MI1NE: Stadionul „23 
ora 14: Steaua-Rapid (tineret), ora 
16: Steaua-Rapid 
Olimpia C.A.M., 
București-Dinamo 

16: Me- 
Tr. Se-

August1

I
 PROGRAMUL
DEMONSTRAȚIEI DE CĂLĂRIE <

DIN 23.IX.1962 DE LA STADIO
NUL „23 AUGUST”

Ora 14,45—15 — probă de obstacole' 
pe doi cai (inversată!-

Ora 15,45—16 — dresaj olimpic exe-J 
cutat de 3 călărețL 1

IOra 16.45—17 — probă de obstacoie J 
—ștafetă de 3 călăreți.

Participă călăreți de la cluburile J 
Steaua. Dinamo și Știința București ( 
printre care componenții lotului re- i 
publican de obstacole și dresa; V. I 

J Pinciu, Gh. Ganga. C. vlad. O. Re- ( 
’ cer, N. Mihalcea, L Molnar, D. Ve-l 
J licu și alții- |

(cat. A): Teren 
ora 10: Știința
Obor (cat. B)

modează greu cu stilul de joc al 
Hftbaliștilor antrenați de Silviu Plo- 
ieștean’u.

O altă partidă de atracție e întîl- 
nirea dintre cele două formații bucu- 

'reșFeriț" Steaua și Rapid. Aceasta 
în ciuda eșecului suferit de echipa 
Steaua Ia Plovdiv. Steaua va în
cerca. desigur, să se reabiliteze (mă
car în fata publicului bucureștean) 
după ultima sa evoluție slabă in 
„Cupa Cupelor". Iar Rapidul pare a 
fi în formă...

Interesante se mai anunță intTni- 
rile Dinamo Bacău-UTA și C.S.M.S.

Mîine, in categoria A,

Iași—Știința Timișoara în care e 
posibil ori ce rezultat. La Oradea 
Farul va încerca să-și confirme for
ma bună în compania Crișanei. La 
Ploiești, Petrolul va primi replica Mi
nerului .

Iată acum cîteva amănunte privind 
pregătirile pentru jocurile de mîine:

• /Minerul a jucat joi cu Victoria 
Călan fruntașa campionatului- regio
nal pe care a învins-o cu 2—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Comșa și 
Szoke.

• Petrolul s-a antrenat in com
pania echipei Știința București. Au 
ciștigat ploieștenii cu scorul de 4—0 
(2—0) prin punctele înscrise de A. 
Munteanu (3) și Badea.

• Știința Cluj s-a antrenat „în 
familie". La Brașov studenții vor 
alinia formația de bază.

• C.S.M.S. Iași a învins joi cu 
9—0 formația Moldova din campio
natul regional.

• Farul a jucat joi la Medgidia
cu I.M.U.M. Rezultat : 2—2. Au
marcat Bukdsi și Dinulescu, res
pectiv Datcu și Dogan.

• U.T.A. a întîlnit joi la Galați 
pe C.S.O. Scor 3—2 (3—1) în fa
voarea formației gălățene. Au înscris 
Zgardan, Daraban și Capaș (auto
gol) pentru localnici, Toma și Tîr- 
lea pentru U.T.A.

Să ne uităm in jur!
In toate domeniile de activitate 

am făcut pași gigantici înainte. Ne 
mindrim cu fața nouă a țării, cu 
uzinele Și fabricile moderne care s-au 
ridicat, ne mindrim cu agricultura 
noastră socialistă, ne mindrim cu a- 
șezămintele noastre de cultură, ne 
mindrim cu știința, tehnica și arta 
din patria noastră.

La creșterea prestigiului Republi
cii Populare Romine pe plan interna
țional a contribuit și contribuie și 
sportul De Ia Melbourne la Roma, 
de la Tokio in îndepărtata Brazilie, 
de la Helsinki la Bombay, pretu
tindeni se vorbește cu stimă și ad
mirație despre sportul rominesc, des
pre sportivii țării noastre. Nume ca 
lolanda Balaș; Olga Orban-Szabo, 
Vasile Pinciu, Viorel Moraru, Ale
xandru Penciu, Horațiu Nicolau. fo- 
zefina Ștefănescu. Zoltan Vamoș. 
Petre Ivănescu, Ion Dumitrescu. Iosif 
Sirbu, Gabriel Moiceanu. Simion Is- 
mailciuc sint cunoscute pe plan eu
ropean și mondial, sint citate de 
nenumărate ori de agențiile de presă 
și de ziarele de pe tot globul. A- 
cești sportivi și mulți alții, prin suc
cesele obținute, au făcut să crească 
gloria sportivă a țării.

Cel mai popular sport, fotbalul, 
nu ne aduce insă nici o satisfacție. 
Dimpotrivă, numai necazuri. Necazuri 
in adevăratul sens al cuvintului, pen
tru că sportul acesta mult indrăgit, 
la care sute de mii de oameni vin pe 
ploaie, pe frig, pe orice vreme, dornici 
să vadă jocuri de calitate, să-i aplaude 
pe fotbaliști pentru măiestria lor spor
tivă. bate pasul pe loc. ba face și cite 
unul inapoi.

De lipsă de condiții, fotbaliștii — 
ca și ceilalți sportivi — nu se pot 
plinge. Regimul nostru democrat- 
popular, partidul și guvernul nostru 
le-au creat condiții de* muncă. de 
viață, de pregătire sportivă nevisate 
altădată de tinerii sportivi. Ș-au 
întrebat insă, vreodată, fotbaliștii 
dacă ei răspund cum se cuvine grijii 
părintești pe care le-o poartă poporul 
și regimul nostru democrat-popular, 
eforturilor materiale ce se fac pen
tru ei ?

Ne pare rău, dar acesta este adevă
rul: nu răspund !

In special in ultima vreme, rezul
tatele fotbaliștilor noștri fruntași, 
comportarea lor, nemulțumesc pro
fund masele de spectatori. In compe
tițiile interne, echipele de fotbal de 
toate categoriile practică un joc de 
slabă calitate, nu arată preocupare 
pentru a-și ridica măiestria sportivă, 
dovedesc adesea o totală lipsă de 
respect față de public. In mod deose
bit, la categoria A, de la care — 
cum e și firesc — avem cele mai 
mari pretenții, s-au vădit serioase 
lacune in jocul echipelor, in educa
ția cetățenească a jucătorilor. Echi
pele Dinamo București, Steaua. Stea
gul roșu Brașov. Petrolul Ploiești, 
Rapid București, Progresul București 
practică un fotbal care nu ne mulțu
mește, care în nici un caz nu este 
la nivelul unor echipe fruntașe, la 
nivelul pe care-l avea fotbalul nos
tru pînă nu de mult. A devenit 
un obicei la cei mai mulți 
fotbaliști ca, pe terenul de joc, să se 
ocupe mai mult de picioarele adver
sarului decit de practicarea unui fot
bal plăcut și atractiv. Execuțiile teh
nice frumoase, care fac farmecul a- 
cestui sport, sint rare; in schimb, a- 
bundă duritățile, obstrucțiile. tac
tici le defensive, goana oarbă după 
puncte, intr-un cuvint o serie de as
pecte care nu aduc nici un fel de ser
viciu fotbalului.

Nu intimplător rezultatele noastre 
internaționale din ultima vreme sint 
atit de slabe. Spre dezamăgirea pu
blicului și spre rușinea jucătorilor 
din echipele respective. Petrolul Plo
iești a pierdut lamentabil la Bucu- 
curețti. in fața echipei Novisad, iar 
Dinamo București a făcut același lucru 
cu LevskL De asemenea, in ultima 
săptămină Dinamo București. Steaua 
și Steagul roșu Brașov au suferit

Metalul Tirgoviște—
Selecționata feroviară

TIRGOVIȘTE. (prin telefon). Joi 
dupâ-amiază, echipa locală Metalul 
a învins cu 3—2 (1—1) Selecționata 
feroviară din R.S. Cehoslovacă. Par
tida, desfășurată pe stadionul Meta
lul, a oferit celor prezențj un joc 
spectaculos, cu faze palpitante Jucă
torii oaspeți au practicat un fotbal 
bărbătesc dar corect, au avut un a- 
tac rapid și o apărare bine pusă la 
punct. Echipa noastră a fost însă 
mai eficace.

Scorul a fost deschis de feroviarii 
cehoslovaci Tn mintul 20 prin Me- 

j ranek. Egalarea s« produce cu cinci 
| minute înainte de pauză (Iordache). 

In min. 55, Bălăceanu transformă o 

Selecționata de tineret a R. P. Romîng

infringed grele în competiții inferrtSt* 
ționale oficiale. Este inadmisibil ca' 
echipe ca Dinamo București și 
Steaua, prima — campioană a țăriiU 
cea de-a doua — cîștigătoare a Cul
pei R.P.R., să părăsească terenul 
invinse la scor, după meciuri in caret, 
au evoluat sub price critică. Diri 
cauza lipsei de pregătire, a lipsei del 
seriozitate cu care jucătorii, antreSj 
norii și conducerile cluburi.or privesCj 
procesul de instruire, iată că iubîăj 
torii fotbalului n-au pină acum satiSt 
facția de a vedea o reprezentantă 3 
fotbalului nostru depășind primul tui 
al unei competiții internaționale. u

Cit timp ne vom mai complace 
această situație? Ce au de gind antren 
norii și jucători noștri de fotbal? Dai' 
federația ?

In Hotărirea Conferinței pe țarăl 
a UCFS sint trasate organelor șij 
organizațiilor sportive sarcini precise 
pe linia redresării fotbalului nostruJ 
Și ele trebuiesc îndeplinite întocmaLE

Rezultatele obținute de echipeldi 
noastre fruntașe sint un semnal de 
alarmă. Iată de ce, in cel mai scurt 
timp, echipele noastre de fotbal trei 
buie să facă o cotitură radicală jfli 
activitatea lor.

Mai multă seriozitate, mai multăl 
disciplină, mai multă muncă, mai 
mult spirit de răspundere, mai multă! 
dragoste față de culorile clubului^ 
mai mult respect față de spectator);! 
iată ce cerem de la fotbaliștii noș4 
tri. Și, ținînd seama de excelentele coiw 
diții de pregătire pe care le au asigl^î 
rate, ei sînt in măsură să aibă conW 
portari mai bune, să ofere satisfacții! 
sutelor de mii de iubitori ai fotbalului^ 
cu prilejul celorlalte meciuri interni* 
tionale din acest sezon I ,«

---------------------------

cehoslovacă 3-2 (1-1)
lovitură de la 11 m (2—1) apoi 
perul Kamaras egaleaza (mm. 60^
2—2) iar Stiber stabilește scorul fin. 
nai în min. 85 (Raport de cornered 
8—6 pentru gazde). ț

METALUL: Andrei (Marcu)-TOîj 
mescu, Prandea, Georgescu-NițesctîJ 
Mihăilescu-Stiber (Cruțiu), CruUțf! 
(iordache), Bălăceanu. Iordache (Nkl 
culescu), Chifiță. SELECȚIONAI A FB* 
ROVIARA CEHOSLOVACA: Magym 
Jonek, Kamaras, Jarembek-Skubiky 
Somosi-Snir. Jemcik, Csaban, Mefa* 
nek, Serfozo.

A arbitrat bîne M. Ionescu (TîrgOH 
viște). li

M. AVANU-coresp, i

-------------------------------•*!

(pînă mai ieri antrenorul echipei fe 
minine de handbal în 7 a S.S.E. Pe- 
troșeni 1!) s-a străduit să-l reali
zeze, dar aceasta în dauna calității. 
Pe scurt iată ce a urmat: 10 mi
nute — încălzire (alergări și gimnas
tică) ; 10 minute — pase în trei,
de pe loc ; 10 minute — pase din 
mișcare; aproape 10 minute pre
luări și cînd portarii Zamfir și Gram 
nici nu mai vedeau bine mingea s-a 
trecut la exersarea șuturilor la poartă 
din viteză și de pe loc.

Se poate face o pregătire seri
oasă în asemenea împrejurări. Cu 
5—10 preluări și cam tot atîtea exe

cuții de tras ia poartă, cit reușea 
să execute un jucător pînă îi venea 
rîndul, nu se pot obține performanțe 
superioare. Cum stăm cu repetările, 
tovarăși antrenori și jucători de la 
Jiul ? Cine poate să afirme că Tîl- 
vescu și Romoșan, de pildă, au fă
cut marți antrenament ? Cu 10 mi
nute de încălzire, 25 de minute pase 
și degajări la distanță de 15—30 
metri și cu cîte trei lovituri libere 
la poartă, nu se poate spune că 
s-au pregătit 1

JUCĂTORII DE LA METALUL 
BUCUREȘTI GĂSESC „PLICTISITOARE" 

REPETĂRILE

Jucătorii echipei Metalul București 
s-au pregătit cu grijă în vederea 
începerii actualei ediții a campiona
tului categoriei B. Cu toate aces
tea, încă de ia primele partide ofi
ciale disputate s-a putut constata 
că unora dintre ei le lipsește încă 
pregătirea fizică necesară pentru 
menținerea aceluiași ritm pe întrea
ga perioadă de joc. Deosebit de

clar s-a văzut acest lucru cu prile
jul meciului susținut in etapa a 
IH-a. Spre sfirșitul partide», o parte 
dintre jucători „terminaseră ben
zina”. randamentul lor fiind foarte 
scăzut, lată de ce. în cadrul orelor 
de antrenament efectuate săptămină 
aceasta un mare spațiu a fost acor
dat pregătirii fizice.

Obișnuit. antrenamentele acestei 
formații durează 120—150 de mi
nute. Conducătorul lor, antrenorul 
I.eon Lazăr. este preocupat in egală 
măsură de buna pregătire fizică pre
cum și de însușirea diferitelor pro
cedee tehnico-tactice de către jucă
torii săi. Se poate spune că la ora 
actuală la Metalul se muncește cu 
destulă perseverență. Mai sint însă 
și cazuri de indisciplină (săptămină 
aceasta, Ionescu a intirziat nemo
tivat de la antrenamente).

Există însă o problemă asupra că
reia vrem să ne oprim mai mult:

aceea a intensității lucrului tn cele 
120—150 de minute. Antrenoru: Leon 
Lazăr s-a ocupat multă vreme cu 
juniorii aceleiași echipe Și după pro- 
pria-i mărturisire acolo lucra „mai 
tare-.

— Vedeți — ne-a declarat el — 
în echipa „mare” sînt și jucători 
mai în virstâ. care nu pot păstra 
aceeași intensitate pe tcată durata 
antrenamentului. Uneori chiar și cei 
mai tineri se pling de oboseală. 
Coteț, de pildă, după un număr de 
repetări, mi-a spus „că-l doare picio
rul”. Alții găsesc plictisitoare re
petările..

Și antrenorul L. Lazăr a acceptat 
într-o oarecare măsură - punctul de 
vedere al acestora. Noi considerăm 
că a procedat greșit și argumentul 
cel mai . grăitor este comportarea 
acestora la jocuri, lacuna pe care 
am amintit-o la începutul acestor 
însemnări.

Concluzia ce se desprinde din cele de mai sus este că procesul de instruire 
nu se desfășoară, in multe secții de fotbal, la un nivel corespunzător cerințelor.

Lucru cu atit mai grav, cu cit' este vorba de echipe fruntașe, de la care se 
așteaptă mult mai mult în această privință și care, de altfel, au toate con
dițiile pentru a-și duce activitatea tri conformitate Cu recomandările Federației 
și cu cerințele.

Intensitatea antrenamentelor lasă de dorit, planificarea de asemenea. Unii 
jucători manifestă comoditate, nu privesc cu seriozitate obligațiile lor. Cu antre
namente de acest fel, nu se poate îmbunătăți calitatea jocului, nu se poate ajunge 
la redresarea fotbalului nostru, atit de mult dorită de masele largi de iubitori 
ai acestei discipline sportive.

Federația de fotbal trebuie să intervină energic pentru respectarea totală a 
sarcinilor ce decurg din planul de măsuri, intensifieîndu-și controlul asupra 
muncii antrenorilor respectivi, asupra activității secțiilor de fotbal vizate.

Ziarul nostru va publica in continuare constatări de la antrenamentele echi
pelor de fotbal din toate categoriile.

Materiale’ redactate de : AL. INOVAN, prof. CORNELIU RADUȚ, 
CONSTANTIN ALEXE §i V. PĂUNESCU

ințiincștc reprezentativa Etiopiei
(Urmare din pag. 1)

, italo Vassalo. remarcabil prin fente 
. și șutul său la poartă (inter stingă), 
- Tesfaye Medhin, de mai multe ori 
■ internațional, foarte bun tehnician 

(half stingă), Ghila Mikael, un por
tar de bună clasă. Din lot mai I ic 
parte și alți jucători de valoare, titu
lari de mai multă vreme in echipa re
prezentativă. alături de tineri debu- 
tanți ca Guetatchew Abdo, Teclegzi 
Tesfagzi, Yihdego Woldou. De alt
fel echipa e foarte tînără. avind o 
medie de virstâ de 23 de ani. Cei mai

mulți dintre jucători fac parte din ecfiw 
pele din Addis-Abeba, Dire Dawn ș® 
Asmara. Delegația oaspe este corfei 
dusă de dl. Ydnekatcheou Tessemji 
iar antrenori sînt Addamou Alemati^ 
și Tsehaie Banre.

Selecționata de tineret a RP. Rtferi 
mine s-a antrenat cu grijă în vedw 
rea acestui joc. Echipa care va juca/ 
astă-seară va fi alcătuită din lotul 
jucătorilor de la Viitorul, cărora Ii 
se adaugă Voinea, Pașcanu și Hăt: 
lăgean. Meciul începe la orele 18.30R 
și va fi condus de arbitrul maghiar 
Istvan Zcop.



„Balonul oval“ in plină actualitate...
Activitatea rugbistică continuă să 

•cupe un loc de frunte in programul 
cnrnpetițtonal. Se desfășoară meciuri 
ale juniorilor, partide — deosebit de 
spectaculoase — in campionatul de 
calificare și, bineînțeles, rețin atenția 
in mod special meciurile din cadrul 
campionatului categoriei A. Ca să nu 
mai amintim despre pregătirile pentru 
viitoarele inuHmri internaționale» domi
nate desigur de apropiata partidă din
tre reprezentativa noastră și naționala 
Franței,

DUPĂ ETAPA DE MIERCURI

Jocuri echilibrate, încheiate eu sco
ruri strinse (excepție partida Dinamo 
— Olimpia), de factură tehnică care 
arată un progres la majoritatea echi
pelor dar și oarecare oboseală la for- 
mafiile fruntașe — iată ce a caracte
rizat etapa a XtV-a desfășurată în 
mijloc de săptămitiă pe cinci terenuri 
din CapitaȚă șl pe stadionul din Deva. 
Am notat, din nou, comportarea bună 
a echipelor din provincie care deșt, cu 
excepția Științei Timișoara, au pier
dut. au tapta-t e» multă ambiție, rea- 
lizînd partide bune în compania unor 
adversari deosebit de valoroși. Iată 
cum arată clasamentul dtipă jocurile
de FDbercuri:
i- Grivițța Roșie 14 11 1 2 «155: 45 37
ÎL Steaua 14 10 2 2 100: 38 38
3. Dumrno 14 9 4 1 123: 4U 35
C Știisița Petroșani 14 & 6 2 78: 48 3i
5. Progresul 14 8 I 5 TG: M 31
®- Știința Timișoara 14 0 2 T 72:102 2S
T. U-nirea 14 4 4 6 50: 34 2a
8. Știința Cluj 14 4 4 8 67 : 82 26.

CSMS Iași 14 2 6 0 72: 7Î 24
1«. Știi nța București 14 2 5 7 5Z: 95 23
11. Metalul 14 2 3 9 44: 73 21
12. Oti mpia 14 2 0 12 38^33 18

„.Șl ÎNAINTE de cea de mîîne
Din nou jocuri care promit un fru

mos spectacol sportiv și unele surprize 
care pot să influențeze pozițiile ocupate 
de formațiile noastre in clasamentul 
primei categorii. Salutăm inițiativa or

1 C. /brad - C. S. Mureșul 4-2 (!)
in campionatul republican

Joi s-a. desfășurat o nouă etapă în 
campionatul repubfiean: a doua din 
cadrul returului.

La București, fruntașele clasa mentu- 
hii, Steaua și Dinama, au obținut vic
torii la scor în dauna echipelor bucu- 
reștene Progresul și Știința.

Joi, Steaua a întrecut Progresul cu 
15—l. Sarcina militarilor a fost mult 
ușurată și de faptul că echipa învinsă 
a prezentat, cu mici excepții, o garni
tură de juniori. Punctele au fost înscrise 

SzaKo (5). Culmiac (3), Firaiu (3), 
Neac.șrr (?), Chidâli și Miu. Unicul gol 
al învinșilor a fost înscris de Mozeș, 
la situația de 14—0.

Dinamo a avut un adversar ceva maî 
dificil în formația Știința, pe care a 
talrecut-e totuși eu 3—1 (4—0. 0—0,
2—0. 2—1}. Cele opt goluri ale dina-- 
moviștilor au fost înscrise de Grințescu 
(3), Mihăilescu (2), Bădiță, Rușii și 
Kroner. Golul Științei a fost realizat 
de Ganga, etnd scorul era 8—0.

Un rezultat surpriză s-a înregistrat la 
Arad, node echipa locali ultima
clasată, a reușit să întreacă pe C. S. 
Mureșul Tg. Mureș cu 4—2 (1—0. 
1—0- 1—0. I—2} Punctele au fost 
înscrise de Krncs (3) «i Eeszai. pentrn 
I.C.A. și de Simou (2), pentru C.S. 
Mureșul. (St. Ioco6-coresp).

O victorie prețioasă a obținut forma
ția timișoreană Industria Linii în me
ciul susținut cu Rapid București: 2—1 
(0—0, I—0. I—0, 0—1), Au marcat: 
Rohrich, Bernstein pentrn timișoreni și 
Opriș pentru bueureșlent.

In sfîrș-it, Ia echipa Știința din 
localitate a primit vizita formației Cri- 
șana Oradea. Meciul a luat sfîrșît cu 
rezultatul de 1—1 (0—0, 0—0, 1—0, 
0—I)

Etapa a ITI-a programează mîine ur
mătoarele jocuri : București ; Rapid —

In atenția antrenorilor 
din Capitală

a Antrenorii de volei din București 
sînt invitați să participe luni 24 
septembrie a.c. ora 18, la conferința 
„Corelația dintre activitatea antreno
rului. arbitrului și jucătorului de 
volei4*. Conferința va avea Ide :n 
sala „Ecranul" (siib cinematograful 
Magheru). 

ganizării „cuplajului" de pe stadionul 
Progresul care ne va oferi posibilitatea 
să urmărim evoluția a patru echipe va
loroase. Programul complet. al etapei 
de mîine este următorul:

CSMS IAȘI — ȘTIINȚA CLUJ
. ȘTIINȚA TIMIȘOARA — .METALUL 
OLIMPIA — GR1V1ȚA ROȘIE, te

ren Olimpia, ora 9
UNIREA - ȘTIINȚA PETROȘENI, 

teren Unirea, ora 11,15.

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI' LA A DOUA 

EDIȚIE
Cu prilejul Congresului FIR A 

desfășurat intre 14 și 16 septem
brie Ia Frankfurt a fost luată în 
discuție și organizarea celei de a 
doua ediții a „Cupei Campionilor 
Europeni". S-au înscris în prima 
etapă, pentru cele trei grupe, echipe 
din .Maroc, Spania, Portugalia 
(grupa A), R. F. Germană, Belgia, 
Olanda (grupa B), R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă 
(grupa C), urmînd ca formațiile 
Italiei și R. P. Romine să participe 
în. sferturile de finală direct șî în 
caz de victorii să desemneze dintre 
ele formația finalistă care va întilni 
campioana Franței. 

Aii ultima ii pentru depunerea buletinelor la COKMSOl SPICUI „PMMSPDIIT"!

MOTOCICLETE .■ FRK3IOERB • TELEVIZOARE AHARATE RADIO

nirea, ora 16,30; Grivița Roșie II — 
Petrolul Pitești, teren Parcul Copilului, 
ora 11; Sirena — Vulcan, teren Tine
retului II, ora 9: SERIA A ILA: CSO 
Brăila — USAS Năvodari; Progresul 
Rm. Sărat — Constructorul Ploiești; 
.Metalul Buzău — Cimentul Medgidia; 
Unirea Ion Roată — Farul Constanța; 
SERIA A III-A: Dinamo Bacău — 
A. S. Tecuci; Constructorul Bîrlad — 
Ancora Galați (la Vaslui): SERIA A 
IV-A: CSO Timișoara — Chimica Tîr- 
năveni; Drubeta Tr. Severin — CSM 
Sibiu; Metalul Reșița — Electroputere 
Craiova.

■ Discntînd abaterea jucătorului Ion 
Dobre (Progresul), care la meciul Gri- 
vița Roșie — Progresul a manifestat 
o atitudine nesportivă pentru care a 
fost criticat șî in cofoanele ziarului 
nostru. Federația de rugbi a hotărit 
suspendarea acestui jucător pe timp 
de 6 luni.

Mânescu a pornii în „cursă* și apărătorii timișoreni nu-l vor putea reține să 
înscrie o spectaculoasă încercare. (Fază din jocul C.S.M.S. Iași-Ști in ța Timișoara)

Foto : I, Ghețiu

CTEBim»
Astăzi au loc lucrările consfătuirii pe tară 

a Federației de gimnastică
Astăzi are loc, în sala de festivități 

a I.C.F., consfătuirea pe țară a Fede
rației de gimnastică. Iată și programul 
acestei consfătuiri: ora 10: expnnerea 
Planului de măsuri privind îmbunătăți
rea activității de gimnastică din țara 
noastră — tov. conferențiar Ion Șîcîo- 
van, președinte al F.R.G. — și discu
ții ; ora 15 ; concluzii și prezentarea 
unor filme.

Concursul -special de mîine prezintă 
un mare interes și datorită programului 
extrem de atractiv, cuprinzînd meciuri 
ca: Steaua^— Rapid, St. roșu — Știin
ța Cluj, CSMSi Iași —Știința Timișoara, 
Crișana — Fărul și întîlniri la fel de 
atractive din categoria B. Programul 
concursului invită „Ia start* pe totf 
pasiona ții Pronosport.

Și acum, pentru eă au mai rămas 
numai crteva ore pînă la închiderea con
cursului special, vă recomandăm să vă 
grăbiți cu depunerea buletinelor. Nu de 
altceva, dar dacă veți rămîne „în afara 
concursului" s-ar putea să constatați ca 
părere de răuî, că ați ratai unul dintre 
numeroasele premii în perspectivă.

&
1 AUTOTURISM
SKODA-OKTAVIA

ÎM rWVWTEA NUMOtOMEUS» PKMH

NU NUMAI
Campionatele republicane de moto- 

cros pe anul 1962 au luat sfirșit Ul
tima fază —• a cincea — desfășurată 
la Cîmpina a stabilit clasamentele 
definitive ale întrecerilor. Titlurile 
de campioni ai țării au revenit aler
gătorilor Traian Macarie (Dinamo — 
antrenor N. Sădeanu) —- la 125 emc, 
Mihai Pop (Dinamo) — la 175 cmc. 
Mihai Dănescu (Steaua — antrenor 
Gh. lomță) — la 250 cmc și Cris
tian Dovitz (Metalul — antrenor Mi
hai Sărățeanu) — la 350 cmc. „Cu
pa F.R.M." a fost cîștigată de echi
pa asociației sportive Poiana-Cîmpi- 
na (antrenor Ion Spiciu), iar în cla
samentele pe probe primele locuri 
au fost cucerite de AL Schnier (Stea
ua) — Ia 175 cmc și AL loneseu 
(Voința București — antrenor Gh- 
Zdrinca) — la 350 cmc. Cursele re
zervate alergătorilor începători au 
fost cîștigate de S. loneseu (Voin
ța București) și S. Balogh (Dina
mo). i

La această importantă consfătuire par
ticipă președinți ai consiliilor regionale 
UCFS, vicepreședinți cu problemele 
tehnice, președinți ai comisiilor regio
nale de gimnastică, secretari ai du
hurilor sportive, antrenori, profesori din 
învățămîntuil de toate gradele, sportivi 
fruntașii

PREMIILE CONCURSULUI Nr. 37 
DIN 16. IX. 1962

Categoria I 29 variante a cite 685 
lei; Categoria a Il-a 485 variante a 
cite 84 lei; Categoria a III-a 3353 
variante a cite J8 Iei; Categoria a 
IV-a 12.397 variante a cîte 6 lei.

Fond de premii: 204.171 lei

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua 
de 21 septembrie 1962 au fost extrase

■ din; urnă Următoarele numere :
72 85 56 69 44 62 41 76 16 27
f’remii speciale :

A: ’â5 72 27 B: 76 62 41 C: 44 69 16
Fond de premii: 742.368.
Tragerea următoare va avea toc lă 

Turda.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

De la I. E. B. S.
LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru meciurile de fotbal 
R.P.R.-tineret—Etiopia (stadionul Repu
blicii astăzi 22.IX) și Steaua—Rapid (sta
dionul „23 August" duminică 23.IX) se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite.

De luni 24.IX se pun în vînzare bile
tele pentru gala de box București—Var

șovia, de joi 27.IX de pe Stadionul Re
publicii.

TALENTUL!
O primă constatare după desfâșu-l 

rarea campionatelor este aceea că 
nivelul întrecerilor nu a depășit vad 
loarea competițiilor desfășurate anul] 
trecut Cauzele? In primul rînd, fap
tul că deșt organizarea se situează 
întotdeauna la nivelul ezigențelor. tari 
traseele de la Cîmpina și Brașov sint 
excelente pentru acest gen de probe, 
mărimea șt dificultatea lor au rămas 
încă în urmă. La Cîmpina, de pilda, 
este nevoie să se extindă traseul și 
pe celălalt versant pentru a se crea 
noi zone dificile care să solicite mă
iestria alergătorilor, să le pună pro
bleme noi de rezolvat și să-i stimu
leze pentru o mai bună și mai aten
tă pregătire. La Brașov există' condi
ții pentru lungirea traseului cu încă 
cîteva sute de metri. De asemenea, 
socotim că și traseu! din București 
va fi amenajat de așa manieră incit 
să corespundă actualelor cerințe.

In al doilea rtod, numărul parti- 
cipanților la cele mai multe dintre 
clase a fost nesatistăcător. Deși la 
primele faze s-au prezentat numeroși 
concurenți, pe parcurs numărul lor 
a scăzut și prin aceasta s-a dimi
nuat și interesul pentru competiție. 
Astfel, la 125 cmc au luat startul 
în prima fază 10 concurenți. iar ia 
ultima numai 5. Este nevoie ca pen
tru viitoarea ediție să fie prr-’r-wvati 
în campionatul republican 
mulți dintre tinerii evidențiaț^dwTs- 
putete pentru „Cupa F_R.M.“. De alt^, 
lei, rostul acestei competiții este 
tocmai acela de a pregăti cadre pen
tru cea mai importantă competiție 
de motocros din țara noastră: cam
pionatul republican. Al. Schuler, !A. 
Termentu, I. Sasz, E. Sasz. Al. lo- 
nescu, C. Cicerone, 1. Penciu, P. 
From, St. Balogh și alții au dovedit 
că merită să tie promovați în între
cerea pentru cucerirea titluriiot de 
campioni ai țării. Faptul că în mod 
firesc o serie de alergători se re
trag din activitatea competițională 
din cauza vîrstei înaintate nu tre
buie să constituie un obstacol atîl 
timp cît o serie de antrenori (Ion 
Spiciu, Gh. Zdrinca, Pniu Ovidiu, 
Gr. Berenyi etc.) muncesc cu trage
re de inimă pentru a asigura spor
tului cu motor noi cadre tinere ta
lentate.

Problema care se pune însă este 
aceea a seriozității cu care o serie 
de alergători tineri privesc pregăti
rea. Înfumurați de pe urma unor 
succese, unii dintre tinerii alergă
tori socotesc că talentul pe care-1 
au este deajuns pentru a face 1'ață 
unei competiții. Și astfel ei negl.jeazi 
activitatea de pregătire. socotiodu-sZ 
de pe acum „ași" ai sportului cu 
motor. Așa stau lucrurile cu Co- 
man Cicerone (Poiana GimpifFS^TAT 
loneseu (Voința București), Mihai 
Termentu (Poiana Cîmpina) și alții. 
Antrenorii au datoria să-i aducă la 
realitate și în cazul cînd recidivea
ză să-i sancționeze cu asprime. Con
siliile cluburilor și asociațiilor spor
tive din care fac parte vor trebui, 
de asemenea, să ia în discuție atitu
dinea lor și s-o combată cu fermi
tate.

Federația de specialitate are da 
toria să ia în discuție propunerile ce 
s-au făcut după desfășurarea cam 
pionatului și să aducă acestuia îm
bunătățirile care se impun.

HRISTACHE NAUM 
GH. ȘTEFANESCU

întreceri spectaculoase
Ia Slobozia

Peste 5.000 de spectatori au urmărit 
cu interes deoseb:t frumoasele întreceri 
hipice organizate^ la Slobozia, de con
siliul regional UCFS București și clu
bul sportiv Știința. Proba de deschidere 
a revenit lui St. Teodorescu (Știința) 
.0 p., ffihp 40,5 sec, iar cea rezervată 
călăreților avansați. Manuelei Bogza 
(Știința) O p., timp 45 sec. Stana Pe
tre și ton Gheorghe (Dinamo) au al
cătuit cel mai puternic „cuplu" ciști- 
gînd proba de ștafetă. O luptă dirzâ 
a prilejuit-o proba de forță progresiv;: 
unde Manuela Bogza a împărțit pr 
mul ioc cu E. Dobrogeanu (Știința) 
d-upă o întrecere de toată frumusețea. 
Proba de viteză docare 3.500 m a fost 
cîștigată de ,C. Mihai de Ia I.CZ. Slo
bozia, Dumitru Dănoiaca a învins :n 
întrecerea de trap (1.800 m). Ion Ma
rin, de la GAC Gh. Lazăr, s-a clasat 
pe primul loc la viteză galop iar 
Stanca, de Ia Ocolul silvic Slob-az 
a cucerit proba de atelaje 2 cai. l i 
concurs care a plăcut spectatorilor si 
a contribuit la dezvoltarea acestui 
sport in orașul Slobozia.

. DINAMO — ȘTIINȚA BUCUREȘTI, 
teren Progresul, ora 15.

PROGRESUL — STEAUA, teren 
Progresul, ora 16,30.

TOCURI IN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

Programul întrecerilor din campio
natul de calificare arată astfel: SERIA 
1, grupa B: Combinatul Poligrafic — 
Șantierele Navale Oltenița, teren Com
binatul Poligrafic, ora 11; Autobuzul 
— Progresul II (SIMBATA), teren U-

Progresul (ștrandul Tineretului, ora 11), 
Arad: LC..A. — Steaua, Cluj: Știința 
—■ C.S. Mureșul, Timișoara: Industria 
Lînii — Știința Buc.

In campionatul de calificare se dis
pută mîine la Cluj un meci decisiv,
între C.S.M. din localitate, și Clubul 
sportiv școlar București. De la Gluj
echipa Clubului sportiv școlar pleacă
la Tg. Mureș unde va întîlni luni for
mația locală Voința.

La ștrandul Tineretului se desfășoară 
mîine (ora 10) întrecerile etapei a V-a 
a concursului „Cupa orașelor" prin co
respondență.

După concursul din 25 martie a.e. cel 
de mîine este al doilea mare concurs 
special Pronosport al anului. Așa cum 
ați mai citit și în rubricile din numerele 
de marți și joi, Ia acest mare concurs 
special se atribuie GRATUIT, din fond 
special, numeroase premii suplimentare 
printre care :

1. AUTOTURISM „Skoda- Geta via \ 
motociclete, aparate de radio, frigidere, 
biciclete, aragazuri și alte premii im
portante în obiecte.

In pluș, toți cîștigătorii premiilor su
plimentare în obiecte primesc, în mod 
gratuit, o pungă cu următoarele cadouri : 
o carte „Fotbalul nostru", un portvizit. 
un pachet cu țigări, o oglindă de buzu
nar și un creion cu mină colorată.



o performantă frumoasă
O fată frumoasă, un nume frumos,

Atletismul și halterele

In

pent ni 
un atlet

prima 
devine

THaaazin

în cadru] ,.mondia
de haltere care au 
Budapesta, printre 

la categoria 
cî un cu- 

vorba

Cinci minute cu... cinci medaliate

de atletism 
Romine, 
sovietică

ale
tînăna at- 

Ludmila 
si

iubitorii atletismului din 
București l-au... omolo
gat fără să stea prea 
mult pe ginduri.

loc la 
pârtiei panții 
grea va evolua și 
noscut atlet. Este 
de americanul Gary Gubner 
care deține recordul mon
dial în sală
greutății, cu 
de 19,80 m.

Gubner are
înalt de 1,98 
rește 115 kg.
a ridicat o halteră de 500 

: kg situîndu-se printre ma- 
I rii performeri mondiali.

Ja aruncarea 
performanța

19 ani, este 
m și cîntă- 

Recent el

Nu este 
oară cînd 
un excelent halterofil. Nu
meroși halterofili sovietici 
și polonezi au practicat la 
început atletismul, 
vorba de sovieticii 
lunov, Kurinov, de polo
nezii Palinski și Bazanov- 
ski ș.a. De altfel, și alți 
atleți sînt foarte buni hal-

Este 
Kap-

terofili, ca de 
cătorii de ciocan 
nosov, Rudenkov (U.R.S.S.) 
discobolul Piatkowski
((R.P.P.). In plus 
bine de precizat că 
joriutea halterofililor 
categoria grea au început 
cariera sportivă prin practi
carea atletismului și în 
special în probele de a- 
runcări. Practica ne dove
dește deci că aceste două 
discipline merg mînă în 
mînă.

pildă arun- 
Krivo

este 
ma

de

participa pen- 
doua oară la 

3.000 obsta- 
Zoltan Vamoș a

La actuala ediție 
campionatelor internațio
nale 
R.P. 
tetă
Motina a fost pur 
simplu asaltată de foto
reporteri. Din două mo
tive: 1) a cîștigat locul 
I în proba de 100 m. 
și locul II în cea de 200 
m. 2) In palmaresul ei 
figura și titlul de... „Miss 
campionate europene — 
1962“ cucerit la Bel-

0 biografie a lui Kuț scrisă de... Herbert Elliot

Deși 
tru a 
proba de 
cole, 
cucerit medalia de ar
gint la „europenele" de 
la Belgrad.

Peste-obstacole

(• O.)

In miez de august, cinci 
prietene ale Snagovului cu
cereau Ia Grunau prima 
medalie de aur pentru ca
notajul nostru feminin. Am 
publicat știrea pe prima 
pagină, la locul de cinste 
cuvenit unei asemenea per- 
formațe și, la sosire, 
adus campioanelor 
pene felicitări și 

reîntîlnit în dimi- 
cînd au prins 
pentru prima 
distincții 

în dimineața 
aveam să „operăm* 
modificări importante în... 
documentarea noastră : Iu
liana Bulugioiu. Florica 
Ghiuzelea, Ana Tamaș și 
Emilia Rinard — MAES
TRE EMERITE ALE 
SPORTULUI. Ște fonia Bo
risov — MAESTRĂ A 
SPORTULUI. Prilej de noi 
felicitări și de un... inter
viu de cinci minute 
cele cinci medaliate.

— Să încercăm să 
constituim palmaresul 
lizat la campionatele 
ropene.

— Iuliana Bulugioiu : 6 
locuri II, 4 locuri III. Pri
ma medalie în 1954 la Am

Le-am 
nea ța 
piept, 
înalte
Era

, am 
euro- 

gladioJe.

pe 
oară, 

sportive, 
în care 

cîteva

cu

re-
rea-
eu-

Un suporter
entuziast

grad pentru frumusețe și I 
grație... Titlu pe care !

MOSCOVA, 21 (prin 
telefon). — Azi diminea- 
ță, iubitorii de sport din 
Moscova i-au putut zări 
la o masă, la restauran
tul „Praga“, pe Vladimir 
Kuț și pe Herbert Elliot, 
recordmanul mondial al 
probei de 1.500 m., pe 
care 1-au recunoscut ușor 
după fotografiile apărute

de atîtea ori in ziarele 
sovietice.

Herbert Elliot, care 
este de profesiune publi
cist, a venit la Moscova 
pentru a sta de vorbă cu 
Vladimir Kuț și a scrie o 
carte despre marele atlet 
sovietic, dublu campion 
olimpic la Melbourne.

V. CHIOSE

Prilejuind un

părea că 
zboară, 

minunat 
spectacol.

Deci faptul că fugea a 
doua oară 

N-a însemnat la Vamoș 
un... obstacol !

De trei luni, la Reși
ța nu s-a mai organi
zat nici o gală de box.

curind, un cetățean 
dreptate se-ntreba : 

Oare boxul reșițean 
Mult mai sade... la podea?

De 
Pe

Visul unei nopți
de toamna

viat i cel ce mă-mpresoară 
adierea sa fugară,

ofe-
ne-
Și 

mai

Un
Cu
Să povestesc mă tot îndeamnă 
Un
Căci visul ăsta, pasă-mi-te, 
Nu e din aele- obișnui te.

V. D. POPA

Așa e fotbalul ! El 
ră spectatorilor cînd 
cazuri, cînd bucurii, 
uneori suporterii sînt 
bucuroși decît jucătorii. 
Acest lucru dovedește și 
fotografia de față, 
suporter entuziast al for
mației N timber g face 
,,stînd în cap“ în momen
tul cînd echipa sa favorită 
marchează golul 
Mișcarea nu este 
corectă din punct 
re al gimnasticii,

Un

un

victoriei, 
desigur 

de vede- 
dar omul

vis al unei... nopți de toamnă I

..In noapte a pătruns un zvon 
Eram la meci, pe stadion 
Si, sincer, strașnic mă miram 
De toate cite le vedeam. 
In primul rînd toți jucătorii 
Fugeau la fel c-aler gătorii

Că nu știu
Dar Todor
Se mulțumesc și sini in stare 
Să bea doar apă (Poate-un strop 
De citronadă sau sirop !)

t ■
Deci meciul fu o încintare..
Dar cînd mă bucuram mai tare 
Și eram . foarte fericit
Un gol intră și... m-am trezit 
Degeaba m-am zbătut apoi 
Să-l văd din nou pe Ene II 
Cum a marcat : regret amar 
Dor visul nu apare iar !

yf —
întîmplat

vă jur — și Soare

>

Și-un amănunt 
Șutau puternic 
Pe o extremă, 
Părea un cal 
Iar cînd pasa
Strigau portarii : vai de noi 1

(e tot din vis !) 
și precis.
Pircălab

„pur sang" arab, 
lui Ene II

Acum speranța mi-a rămas 
Că fotbaliștii din impas 
M-or ajuta să ies curind 
Și antrenîndu-se (nu stînd 1) 
Vor face visul (și se poale) 
Să fie o.., realitate !

Și Dinulescu se zbatea, 
Ciosescu pe teren... fugea. 
Macri juca : un mielușel ! 
lonescu ? Nu dribla de fel. 
Iar Oaidă, ce să vă mai spui. 
Era mereu la postul lui.
Și în tribună am aflat

Iar
Că
Ca
Să

. . , . . . ■ ■

dacă nu. asta înseamnă 
pentru mine-a șa e scris 
visul unei... nopți de toamnă 
fie mai departe... vis I

ION COSMIN

Omar Sivori, interul stin
gă al echipei Juventus din 
Torino, este considerat cel 
mai bun fotbalist al Eu
ropei. Cu tot caracterul 
convențional al acestui ti
tlu acordat în fiecare an 
de ziariștii sportivi, cali
tățile excepționale ale lui 
Sivori ca jucător nu pot 
fi puse la îndoială.

Sivori s-a născut și a 
învățat să joace fotbal în 
Argentina. în orășelul San- 
Nicolas. “ • - ■
inclus 
iar la 
ce in 
chipe
Buenos Aires. A jucat de 
12 ori in naționala Argen
tinei. In ajunul campio
natului mondial din Sue
dia. tentat fiind de bani, 
s-a mutat în Italia, și ast
fel, de 4 ani apără culo
rile echipei Juventus, mul
tiplă campioană a Italiei.

Sivori este un „oriundi", 
adică urmașul unui italian 
emigrat cindva din Italia. 
„Oriundi” pot fi 
ai unei alte țări, 
Italia ei nu sînt 
rați străini și nu 
limita de jucători străini 
fixată pentru fiecare club. 
De altfel, Sivori, ca și bra-

15 ani a fost 
in echipa orașului, 
16 a început să joa- 
cadrul faimoasei e- 
,,River Plata” din

cetățeni 
dar in 

conside- 
intră in

POSTA MAGAZIN* o
£

STELIAN BOIANGIU, 
CARBUNEȘTI. — 1) Da
vid nu mai joacă la Stea
gul roșu Brașov. El a tre
cut la C.S.O. Galați, din 
categoria B. Dar gălățenii 
speră să-și facă, la anul, 
intrarea în „A". 2) Cine 
este antrenorul secției de 
box a C.S.O. Craiova ? O 
veche cunoștință : Dumi
tru Ciobotaru, fostul cam
pion al țării Ia categoria 
grea.

V CREȚU, JIMBOLIA.— 
Ca să nu-i mai... încurcați, 
să facem... prezentările : 
Marin Voinea joacă inter 
și centru ’ "----------- *
București, 
nea este 
al echipei 
nu există 
de rudenie.

ceea de fotbaliști. Sursa 
lor de existență — cît timp, 
nu se știe ! — este fotba
lul. Ca atare, și Pele face 
parte din rândurile jucă
torilor profesioniști. 3) Io- 
landei Balaș îi puteți scrie 
pe adresa Federației Ro
mine de Atletism, Bucu
rești, strada Vasile Conta 
nr. 16, raionul 30 Decem
brie. Rindurile dv. îi vor 
parveni neîntîrziat. La ne
voie, F.R.A. poate apela 
la cel mai bun... sprinter!

F.R.A.

la Progresul 
iar Florea Voi- 
centrul atacant 
Steaua. Intre ei 
nici o legătură

ANDREI DEUTSCH, CA
RANSEBEȘ. — 1) Pele are 
22 de ani. In 1958, cînd a 
jucat în echipa Braziliei, 
la campionatul mondial de 
fotbal din Suedia, el avea 
18 ani (neîmpliniți). 2) N-am 
înțeles întrebarea dv.; „ce 
este cu zvonul că trece la 
profesionism ?” Pele, ca și 
ceilalți jucători de prim 
plan din țările capitaliste, 
n-au altă meserie decît a-

I. GHEORGHE, COPA- 
CENI. — Este exact cum 
spuneți dv. : în campio
natul categoriei A la fot
bal pe anul 1955, cîștigat 
de Dinamo București, Pe
trolul, care mai spera la 
titlu, a fost învins în pen
ultima etapă, la Timișoa
ra, de Locomotiva. Sco
rul : 1-0 (a marcat Fe-
renezi, din lovitură liberă 
de la 18 metri). O victo
rie care i-a „prins” ’s 
Locomotivei — 
lupta pentru evitarea re
trogradării, 
anul acela !

are 24 de ani. înainte de 
a veni la Steaua, a jucat 
la Armata Sibiu. Ce păre
re avem despre dînsul ? 
Pînă miercuri, cînd s-a 
jucat meciul Botev—Steaua, 
la Plovdiv, ziceam că e un 
portar mare. La propriu 
și la figurat ! Acum n-a- 
vem curajul să spunem a- 
cest lucru decît dacă vor
bim la... propriu. Este 
vorba de o inconstanță? Da. 
Dar nu din partea noastră, 
ci a lui ! 2) Viitorul cam
pionat mondial de fotbal 
va avea loc în 1966, în An
glia. Ne întrebați dacă 
vom participa la meciuri
le de calificare ? Dorința 
noastră este să ajungem 
și în turneul final. Dar 
răspunsul trebuie să-1 dea 
fotbaliștii noștri. Și să fie 
un răspuns mai bun decît 
cele date în ultima vre
me !

numerotării 
numerelor 

de intrare

trodus măsura 
și 
de 
la 
nu 
tît 
zul 
tr-un __ ________  _____
vă referiți insă la Stadio
nul „23 August" și la fap
tul că numerele 
bănci s-au șters 
cu totul, încit e 
le mai identifici, 
intr-adevăr, dacă 
locul dv. meritați 
miu ! Poate că 
I.E.B.S.-ul !

respectării 
pe biletele 
fotbal. După doi ani, 
credem că un lucru a- 
de elementar este ca
să fie recompensat în- 

fel oarecare. Dacă

de pe 
aproape 
greu să 

atunci, 
nimeriți 
un pre- 

vi-1 dă...

___ bine
Timișoara, în

Cel puțin în 
Că pe urmă...

CERVINSCHI,
1) Dumitru E- 
de al doilea

ȘTEFAN
ONEȘTI. — 
remia, cel _  _ _. .
portar al echipei Steaua,

MIHAI DINULICA, BUCU
REȘTI. — „înainte se mai 
dădeau niște premii în o- 
biecte la spectatorii găsiți 
pe locurile lor. Oare de 
ce nu se mai continuă cu 
această inițiativă ?”. Aces
te premii au fost oferite, 
cu scop stimulativ, de în
treprinderea „Loto-Prono- 
sport" atunci cînd s-a în

VLADIMIR TOCEA, R. 
VILCEA. — In 1956, in me
ciul din tur disputat la 
Bacău, Steaua (pe atunci 
se numea C.C.A.) a dis
pus de echipa locală Di
namo, din categoria 
cu... 8-0 ! Un rezultat de 
necrezut pentru un meci 
jucat în deplasare. Nu e 
vorbă că și rezultatul me
ciului retur, de la Bucu
rești, a fost de necrezut ;

pentru... Dinamo Ba- 
! De-ale fotbalului, 
mai de grabă zis de- 
jucătorilor...

1-0 
cău 
sau 
ale

A,

ION POSTAȘU

clin fotografie are circum
stanțe atenuante. Să vă 
spunem vîi sta lui: 60 de 
ani !

sterdam. Florica Ghiuzelea; 
5 locuri II, 4 locuri III, 
Ana Tamaș: 2 locuri II, 
2 locuri III. Emilia Rigard: 
4 locuri II, 2 locuri III, 
Ștefarda Borisov : 5 locuri 
II. 5 locuri III.

N-am mai adăugat locul 
I de la Grunau care între
gește palmaresul fiecăreia 
dintre ele.

Pentru evidența titluri
lor de campioane ale țării 
se părea că vom avea ne
voie 
tele 
care 
lor, 
răspuns fără ezitare : Iu
liana Bulugioiu 12 titluri, 
Florica Ghiuzelea 10. Emi
lia Rigard 6, Ana Tamaș 
1, Stefania Borisov 6.

Doar cîteva minute și 
iată că filmul amintirilor 
ne ajută să revedem aproa
pe cu exactitate pasionan
tele probe în care întot
deauna măiestria sportive
lor noastre s-a împletit cu 
maximum de ambiție, cu 
o voință greu de descris, 
cu o mare putere de luptă. 
Așa a fost la Amsterdam, 
la București, la Bled și la 
Duisburg, la Poznan și 
Macon, la Londra și Praga 
și, mai ales, la Berlin, în 
acest miez de august.

Profesoarele de educație 
fizică Iuliana Bulugioiu și 
Stefania Borisov, laboranta 
de la fabrica Dacia, Flo
rica Ghiuzelea, tehnicianul 
de devize de la I.R.E.B., 
Emilia Rigard, și munci
toarea din secția de crea
ție a uzinelor 30 Decem
brie Arad. Ana Tamaș, por
nesc mai departe, tot îm
preună, cu aceeași sîrguin- 
ță și pasiune, pe drumul 
înaltei măiestrii sportive. 
Pentru că titlurile primite 
astăzi — ca și medalia de 
aur de la Griinau — răs
plătesc, dar și... obligă.

de un... contabil. Fe- 
și-au amintit însă fie- 
ediție a campionate- 

fiecare cursă. Și au

D. G.

Omar Sivori- un inter de supra-clasă
zilianul Mazzola (Altafini) a 
obținut cetățenia italiană.

Sivori, care are 26 de 
ani, nu strălucește prin 
calități fizice deosebite. E 
înalt de 173 cm și are o 
greutate de 72 kg. In teh
nica conducerii balonului 
el are însă foarte puțini 
adversari.

In ciuda capriciilor și a 
lipsei sale de disciplină, 
Sivori este foarte muncitor 
și se antrenează atit de 
mult și cu atâta perseve
rență, incit antrenorul lui 
.Juventus" — Parola, ii 
dă întotdeauna ca exem
plu. Sivori se conduce 
după indicațiile antrenoru
lui, dar lucrează după pro
priul său grafic.

Ii place să exerseze foar
te mult cu coarda, pe care 
o stăpinește la perfecție 
și nu se desparte de ea. 
incepînd cu 15—20 sărituri, 
el face ca numărul lor să 
crească pînă la 200—300 și 
lucrează in tempo variat. 
Chiar și exercițiile de su
plețe și de îndemânare le 
execută tot cu coarda in 
mâini. „Nimic nu reglează 
mai bine respirația decît 
coarda !“ — spune Sivori.

Iată ciclul de antrena
ment săptămînal al lui Si
vori

Luni, a doua zi după 
meci, nu are antrenament. 
Pentru Sivori aceasta este 
ziua cea mai fericită. „Mă 
joc cu fetița, — spune el, 
— și o ajut pe soția mea 
în ale gospodăriei".

Marți încep antrenamen
tele, care se desfășoară cu 
un efort crescînd pînă joi. 
Vinerea este consacrată 
pregătirii tactice. Jucăto
rii, împreună cu antreno
rul, studiază combinații și 
manevre pe machetă. Si
vori asistă și el, dar, așa 
cum recunoaște, nu îndră
gește aceste ședințe. In 
schimb nu-1 poți despărți 
de minge. Jonglează cu 
mingea la nesfîrșit. Cînd 
în ziare a apărut știrea 
despre juniorul suedez 
care a jucat mingea pe 
picior timp de două ore 
și jumătate, 2
pere, Sivori s-a mulțumit 
să zîmbească :

„Recordul nu e greu de 
bătut. Dar e atît de plic
tisitor, și, în afară de a- 
ceasta, iipsit de sens”.

Sivori își șlefuiește în 
fiecare zi șutul. Este po
reclit „șahistul”. Pentru 
obținerea preciziei, jucă
torii lui „Juventus" folo
sesc un panou împărțit în 
15 pătrate (dimensiunea 
pătratelor : un metru). De 
la distanța de 10—18 metri 
Sivori șutează în pătrate,

aproape fără greșeală. Un 
nou procedeu al lui Si
vori : el pune mingea în
tr-un punct al suprafeței 
de pedeapsă, ’ *
ochii, _____  .
poi trage la poartă. Ast
fel se ajunge la automa
tizarea șutului.

împreună cu partenerii 
săi, Sivori învață diferite 
manevre și combinații. O 
face însă fără plăcere. 
După părerea lui, jucăto
rul poate să-și valorifice 
complet aptitudinile teh
nice, fizice și morale nu
mai in joc, în condițiile 
luptei adevărate.

După fiecare antrena
ment Sivori se cîntărește. 
72 de kilograme reprezin
tă plafonul, și el conside
ră că nu are dreptul să 
adauge nici măcar o sin
gură „uncie". Nu-și permite 
să scadă artificial în greu
tate deoarece acest proce
deu se reflectă negativ a- 
supra formei sportive.

Sivori consacră pregăti
rii fizice aproximativ 8—10 
ore pe săptămină. El lu
crează la spalier, cu hal
tere mici, cu haltera mare, 
sare peste garduri etc. In 
inventarul lui de antrena
ment există și ghete mai 
grele (între 3,5 și 5 kg). 
Lucrînd cu ele, el își dez
voltă fără să observe mus
culatura picioarelor. Greu
tatea halterei nu depășeș
te o treime din greutatea 
propriului său corp. De o- 
bicei haltera lui cîntăreș
te între 15 și 25 kg. Mer
sul și alergarea (obligato
riu în ghete) intră de a- 
semenea în programul an
trenamentelor săptămînale 
ale lui Sivori.

„Nu mi s-a întîmpLat 
vreo dată, — spune Sivori, 
— ca în timpul meciului 
să mi se fi desfăcut șire
tul sau un alt accident cu

_ își* leagă 
se depărtează și a-

fără întreru-

fii â

vestiar Sivori 
acordă

gheata”. In 
intră primul și 
foarte mult timp încălță
rii ghetelor. Dacă simte o 
jenă cit de mică, se în- 
calță din nou și așa pînă 
în momentul în care-și 
simte gheata perfect mu
lată pe picior. își îngri
jește picioarele într-un mod 
ideal. „Asta este sursa 
mea de trai" — spune fot
balistul.

Sivori respectă cu stric
tețe regimul alimentar, 
înainte vreme, ca orice 
argentinian, mînca multă 
carne, dar acum a trecut 
la o alimentație mai ușoa
ră. Respectă riguros in
tervalele dintre mese. Doar
me mult și se supune pro
cedeelor hidroterapice.

Obiceiul lui Sivori de a 
juca fără apărători și cu 
jambierele lăsate (luat de 
la vestitul Labruna) este 
un true psihologic. Sivori 
este convins că pînă a- 
cum nu a avut accidente 
grave numai pentru faptul 
că își subliniază lipsa de 
apărare. „Trebuie să fii 
asasin, — spune Sivori — 
ca să lovești un fotbalist 
în picioarele goale".

Sivori nu execută nici
odată o lovitură de la 11 
metri. Explică acest fapt 
prin sensibilitatea 
tr-un meci însă a 
bligat să-l

sa. în- 
fost o- 

„ tragă. Văzind
chipul schimonosit de dis
perare al portarului, el a 
tras în afara porții. „Pen
tru 
nalti e ca și 
ge într-un om 
—spune el. Tn 
însă, acestui 
gresiv și plin 
ment îi place 
să marcheze 
degeaba, în i 
ani el figurează printre cei 
mai buni cinci „tunari” al 
Italiei.

mine, a trage un pe- 
cum ai tra- 

i ne^narmat’" 
același timp 
înaintaș a- 
de tempera- 
foarte 
goluri.

ultimii

mult
Nu

cinci

(După „Fizkultura 1 
Sport”)

— Am uitat ștafeta la vestiar, dar am împrumutat 
pe drum o prăjină de la un săritor !!!

Desen de ADRIAN ANDRONIG



SE DiSPUTĂ ULTIMELE PARTIDE Dili CADRUL
TURNEELOR INTERNAJIDNALE DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

Tormafia noastră feminină (lipsită de 
aportul Doinei Ivănescu, accidenta
tă) s-a dovedit a fi superioară și a 
cucerit victoria. Dar mai prețioasă 
decit rezultatul în sine este învăță
tura trasă — sperăm — de conduce
rea tehnică a echipei în ceea ce pri
vește utilizarea cu mai mult curaj 
a jucătoarelor mai tinere și cu per
spective. In ceea ce privește echipa 
bulgară, trebuie să spunem că nici 
ea nu a atins nivelul maxim al po
tențialului. Jucătoarele evidențiate în 
această întîlnire: Ileana Enculescu,

In Turneul balcanic la fotbal

Dinamo București— 
Fenerbahce Istanbul 

4-2 (2-0)
ISTANBUL, 21 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Joi seara, 
în nocturnă, pe stadionul „Mithat 
Pașa", Dinamo București a evoluat 
din nou în fața spectatorilor turci. 
De data asta, echipa campioană a 
Romîniei a intîlnit formația Fener
bahce Istanbul în cadrul turneului 
balcanic. Fotbaliștii bucureșteni s-au 
comportat mult mai bine decit în 
meciul anterior, cel cu Galatasaray, 
și au reușit să cîștige partida cu 
4-2 (2-0).

In min. 5 V. Alexandru trimite 
balonul lui Pîrcălab, care depășește 
fundașul de pe partea sa și face o 
cursă spectaculoasă la capătul căreia 
înscrie primul gol al partidei. Pes
te 5 minute Eftimie ridică scorul la
2—0, Dinamo domină, dar ratează 
foarte mult. La reluare, cei care 
atacă în primele minute sînt fot
baliștii turci. Astfel, în min. 49, Avni 
șutează splendid dar Uțu, care a 
făcut o partidă bună, plonjează spec
taculos și salvează un gol ca și făcut. 
Scorul este majorat în min. 54 de 
Ene II care, luind mingea din tere
nul său, depășește toată apărarea for
mației Fenerbahce și trage puternic . 
din apropiere. Ultimul gol este opera j 
lui Pîrcălab, care înscrie în min. 73 
în urma unei pase primite — ca și 
la primul lui gol - de la V. Alexan
dru : 4—0. Bucureștenii au inițiativa 
în continuare, și nenumărate ocazii 
de a majora scorul. Cu toate acestea, 
Fenerbahce reduce diferența în min. 
76 prin Uksell și în min. 83 prin 
Nedini.

DINAMO : UTU - Popa, NUN- 
WEILLER III, Ivan — V. Alexandru, 
Ștefan — PÎRCALAB, Niculescu, 
Ene II, Eftimie, Tircovnicu.

FENERBAHCE: Hazen - Atilla, 
OZCAN — Tuncay, Ozer, Hussein 
(min. 38 Avni) - Mustafa, Ibrahim, 
(min. 38 HILMI), Uksell, Nedim, Se
lim.

Dinamo pleacă sîmbătă spre Bucu
rești.

SAMIM VARR

Record de participare (22 echipe) 
in L” la handbal in 7 masculin
După cum am mai anunțat recent, 

la Paris, a fost alcătuit programul 
de desfășurare a „Cupei Campioni
lor Europeni" la handbal în 7 mas
culin, ediția 1962—1963. Anul aces
ta, marea competiție cunoaște un 
adevărat record de participare, orga
nizatorii primind înscrierile a nu 
mai puțin de 22 de echipe de club.

In primul tur preliminar, ale că
rui meciuri vor treburi jucate pînă 
la 18 noiembrie, sînt programate 
următoarele întîlniri : GRUPA A : 
H. B. Dudelange (Luxemburg) — 
O. C. Flemallois (Belgia) ; GRUPA 
B : T. V. Hasseevvinterbek Kiel
(R.F.G.) — Slask Wroclaw; GRU
PA C : Spartacus Budapesta — 
W.A.T. Atzgersdorf (Austria) ; GRU
PA D: Operație 55 Amsterdam — 
Grasshoper Klub Ztirich ; GRUPA E: 
Atletico Madrid—Benfica Lisabona ; 
GRUPA F : Skobakken Arhus (Da
nemarca) — K. F. Fram Rejkjavik 
(Islanda).

Pentru optimile de finală, capii 
de serie au fost desemnați în ordi
nea următoare: 1. Campioana Sue

Tinela Fleșoianu, Domnica Costîc 
(R.P. Romînă), Ecaterina Ianeva (nr. 
10), Ianka Radeva (nr. 12), Slavka 
Nicolova (nr. 4) din echipa R. P. 
Bulgaria.

Foarte animată si de bună va
loare tehnică, prima partidă mascu
lină de joi a dat cîștig de cauză 
formației R.P, Bulgaria, care s-a 
afirmat prin echilibrul de pregătire și 
randament între jocul din atac și cel 
din apărare. Cei mai buni jucători: 
Zahariev, Srîndev, Asenov. A doua e- 
chipă a țării noastre s-a compor
tat satisfăcător în ansamblu, mani- 
festînd poftă de joc, putere de luptă 
și o bună pregătire fizică. De aseme
nea, demnă de relevat eficacitatea 
blocajelor In schimb, atacul — prea 
puțin variat și serviciile nepuse la 
punct. S-au remarcat: Cherebețiu,
Grigorovici. Bărbuță.

Prima noastră reprezentativă mas
culină a primit o replică foarte vi
guroasă din partea echipei R, 3. S. 
Azerbaidjană, pentru multe din 
punctele partidei trebuind să lie con
sumate numeroase schimbări de ser
viciu. însă, cu toată riposta dîrză, 
de apreciabilă valoare tehnică a oas
peților și în ciuda rezultatului de
3—0, echipei noastre i se poate re
proșa destul pentru jocul lipsit de 
nerv și fantezie, bazat prea mult pe 
forță în atac ca și pentru unele 
servicii ratate. Nicolau, Drăgan, Der- 
zei (R.P. Romînă), 'Agaev, Edelman, 
Hismetov (R.S.S. Azerbaidjană) s-au 
ridicat peste valoarea celorlalți ju
cători în cursul acestei întîlniri.

Dintre rezultatele de ieri, frâpant 
înaintea tuturor este cel din meciul 
feminin R.S.S. Azerbaidjană — R.P. 
Romînă. Victoria categorică reușită 
de oaspete a subliniat în egală mă
sură calitățile formației din R.S.S. 
Azerbaidjană și importantele scăderi, 
din toate punctele de vedere, ale pre
gătirii lotului nostru din care trebuie 
să se aleagă jucătoarele care ne vor 
reprezenta la campionatul mondial. 
De bună seamă, asupra comportării 
echipei noastre vom reveni.

Campionatul
Azi începe, la Mulhouse, una din 

cele mai echilibrate ediții ale cam
pionatelor europene feminine de bas
chet, la care participă următoarele 
10 reprezentative: U.R.S.S., R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, Italia, Belgia, R. P. F. Iu
goslavia, R. P. Ungară, Franța și 
R. P. Romînă. Cu excepția Olandei, 
înlocuită de Franța, iau parte toate 
echipele care s-au întrecut și în 
1960, la Sofia, cînd titlul de cam
pioană a Europei a fost cucerit de 
selecționata Uniunii Sovietice.

Baschetbalistele sovietice nu au 
pierdut, de altfel, primul loc decît 
în 1958, la Lodz, în favoarea echi
pei R. P. Bulgaria, cîștigînd edițiile

diei, 2. Cîștigătoarea grupei F, 3. 
Campioana R.D. Germane, 4. Frisc- 
hauf Goppingen, 5. Campioana R. S. 
Cehoslovace, 6. Campioana R. P. 
Romîne, 7. Campioana R.P.F. Iugo
slavia, 8. Campioana Franței. Iată 
și programul acestor meciuri, care 
vor trebui disputate (numai tur) 
pînă la 16 decembrie 1962: GRUPA 
1 : Arsenal Helsinki-Idrottsklubben 
Heim Goteborg : GRUPA 2: Freden- 
sborg Ski O.G. Ballklub (Norvegia) 
— Cîștigătorul Grupei F ; GRUPA 
3: D. H. f. K. Leipzig-Burevestnik 
Tbilisi ; GRUPA 4 : F. A. Goppin- 
gen-CiștigătoruI Grupei A; GRUPA 
5: Dukla Praga-Cîștigătorul Grupei 
B; GRUPA 6: DINAMO BUCU- 
REȘTI-Cîștigătorul Grupei C; GRU
PA 7: Cîștigătorul Grupei D-Ruko- 
metni Klub Zagreb; GRUPA 8: 
P.U.C. Paris-Cîștigătorul Grupei E.

Programul sferturilor de finală, ce 
se vor disputa (tur-retur) pînă la 
17 februarie 1963, este următorul : 
Grupa 1 — Grupa 2; Grupa 3 — 
Grupa 5; Grupa 4 — Grupa 8 : 
Grupa 6 — Grupa 7.

retine, la riorcasca,

Un meci de volei interesant: 
București—Tokio

Voleibalistele japoneze vor evolua 
din nou, mîine după-amiază, în 
fața publicului din Capitală. Sub 
titulatura „Tokio” ele vor întîlni re
prezentativa orașului București, alcă
tuită din jucătoarele care se pregă
tesc pentru campionatul mondial.

Meciul va fi condus de arbitrul 
C. 'Armășescu. Partida începe la ora 
18.

Turneul 
internațional de tenis 

de ia Sofia
Mărmureanu l-a învins pe Gasiorek
SOFIA 21 (prin telefon). — Te- 

nismanii romîni participant la tur
neul internațional care se desfășoa
ră în capitala R. P. Bulgaria au ob
ținut rezultate valoroase. Campionul 
țării, I. Țiriac, a debutat în proba 
de simplu cu o victorie asupra bul
garului Jurukov (6—1, 6—2), dispu- 
nînd apoi în sferturile de finală de 
polonezul Nowitzki cu 6—1, 6—2, 
6—1. O adevărată surpriză a furni
zat-o tînărul jucător romîn P. Măr
mureanu, care după ce l-a învins pe 
Safkulov (R.P.B.) cu 6—1, 6—0 a 
eliminat din concurs pe unul din 
favoriți, campionul polonez Gasio
rek : 7—5, 6—4, 7—5. Mărmureanu 
a acționat rapid, cu lovituri variate 
și atacuri la fileu, fiind ajutat în 
special de serviciile sale puternice. 
In celelalte două sferturi de finală 
s-au înregistrat rezultatele: Kalo- 
gheropulos (Grecia) — Piatek (R. P. 
Polonă) 0—6, 4—6, 6—2, 6—3, 6—1; 
Sivohin (U.R.S.S.) — Ciuparov 
(R. P. Bulgaria) 6—2, 2—6, 6—0, 
6—3. Sivohin eliminase în primul tur 
pe I. Năstase cu 6—3, 6—4. Al patru
lea reprezentant romîn Gh. Boaghe 
a pierdut la Ranghelov (R.P.B.) cu 
6-3, 6-4.

In competiția de dublu, Țiriac și 
Mărmureanu au dispus de perechea 
bulgară Țvetkov, Jahmatov cu 6—1, 
6—0, 6—3 și vor întîlni în semi
finală pe Ciuparov și Ranghelov. 
Ceilalți semifinaliști sînt Gasiorek, 
Piatek (R.P.P.).

Iată semifinalele la simplu femi
nin : Riazanova (U.R.S.S.) — Mag
deburg (R.D.G.) 6—2, 6—4 ; Johan
nes (R.D.G.) — Derderian (R.P.B.) 
6—8, 6—2, 6—4.

Azi începe la Mulhouse, 

european feminin de baschet
desfășurate în 1950 la Budapesta 
(R. P. Romînă, pe locul 7), 1952 la 
Moscova (R. P. Romînă pe locul 11), 
1954 la Beigrad (R. P. Romînă nu 
a participat), 1956 la Praga (R. P. 
Romînă pe locul 10) și 1960 la So
fia (R. P. Romînă pe locul 6).

Din anul 1954 s-a făcut remarcată 
disputa extrem db echilibrată dintre 
baschetbalistele sovietice, bulgare și 
cehoslovace (clașște de fiecare dată 
pe primele trei locuri), care s-au de
tașat prin nivelul jocului practicat 
de restul participantelor. După va
loarea componentelor selecționatelor 
Uniunii Sovietice, R. P. Bulgaria și 
R. S. Cehoslovace și după rezulta
tele înregistrate în ultima vreme, 
ele au și în întrecerea de la Mul
house cele mai mari șanse de a cu
ceri medaliile de aur, argint și bronz.

Pentru celelalte locuri, lupta se 
anunță extrem de deschisă, fiecare 
din cele șapte reprezentative emi- 
țînd pretenții justificate pentru par
tea superioară a clasamentului. De 
aceea, misiunea ’baschetbalistelor ce 
ne vor reprezenta țara este foarte 
dificilă. R. P. Polonă, Franța, Italia, 
R. P. F. Iugoslavia, R. P. Ungară 
și Belgia sînt echipe de valori sensi-

Fotbal pe glob
• La Rio de Janeiro, în primul 

meci al finalei „Cupei intercontinen
tale" la fotbal, echipa braziliană 
F. C. Santos a învins cu scorul de 
3—2 pe Benfica Lisabona.

• Intr-un meci internațional de 
fotbal desfășurat la Madrid, echipa 
engleză Manchester United a învins 
cu scorul de 2—0 (0—0) echipa Real 
'Madrid, campioana Spaniei.

• Meciurile disputate miercuri în 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la fotbal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: Sporting Lisabona — 
Shelbourne (Dublin) 2—0; Ț.D.N.A. 
Sofia — Partizan Belgrad 2—1 ;

A. C. Milan — U. S. Luxemburg 
6—0; Servette Geneva — Feyenoord 
(Rotterdam) 3—I ; Vasas Budapesta 
— Frederikstadt (Norvegia) 7—0; 
Polonia Bytom — Panathinaikos Ate
na 4—1. S-au calificat pentru turul 
doi Vasas Budapesta, A. C. Milan și 
Polonia Bytom. Echipele Feyenoord 
și Servette Geneva urmează să mai 
susțină un al treilea meci decisiv.

• Iată două rezultate înregistrate 
în competiția de fotbal „Cupa cupe
lor" : Chemie Hale (R.D.G.) — F. K. 
Belgrad 3—3 (s-a calificat echipa iu
goslavă învingătoare cu 2—0 în pri
mul tur) ; Lausanne Sport — Sparta 
Rotterdam 3—0.

Olimpiada de șah de la Varna
Reprezentativa tării noastre din nou victorioasă

VARNA 21 (prin telefon). In runda 
a 4-a, șahiștii noștri au primit replica 
șahiștilor R. P. Mongole de care au 
dispus ou scorul de 3*/2—In par
tida cu Murevzhov, Ciocîltea, cu ne
grele, a inițiat curuld după deschidere 
uH atac puternic, dar partenerul său 
s-a apărat cu exactitate și a obținut 
remiza. La masa a doua, Florin Gheor
ghiu a cîștigat la Momo într-o partidă 
în care a avut necontenit superioritatea. 
După o luptă ascuțită, Sooș și Rado
vici au obținut victorii în fața lui Miag- 
marsuren și respectiv, Tchalkhasuren. In 
celelalte întîlniri din cadrul grupei B 
s-ac înregistrat următoarele rezultate: 
S.UA.-Izrael 3l/2—R- P. Bulgaria- 
Elveția 3—1; Porto Rico-Tunisia 3—I.

In restul grupelor s-a disputat rumla 
• 5-a. Iată rezultatele: grupa A: 
U.R.S.S.-Spania 4—0, R.D.G.-Suedia 
2‘/»—1‘A, R.F.O.- Belgia 3—1, Turcia- 
Grecia 2—1 (1) ; grupa 0: R. P. Un- 
gară-Olanda 3*/2—Va, R. S Cehoslovacă- 
Islanda IV2—IV2 (1). Iugoslavia-Luxem- 
burg 4—0, Finlanda-Franța 2*/2—l‘/j, 
R. P. Polonă-Cipru 4—0 ; grupa D j 
Austria-Irlanda 3*/2—*/2, Argentina-

Campionatul ac Daschet al armatelor prietene

Steaua-Dukla Praga 75-65 (32-33)
în prima întîlnire. susținută în 

cadrul campionatului de baschet al 
armatelor prietene, găzduit de ora
șul Lvov, echipa romînă Steaua 
București a intîlnit formația Dukla

Campionatele mondiale și europene de haltere
BUDAPESTA 21. — Miercuri seara 

im alt halterofil sovietic a urcat pe 
podiumul învingătorilor, fiind răsplătit 
cu medalia de campion al lumii la cate
goria semimijlocie. Este vorba de VLA
DIMIR KURÎNOV, care după o luptă 
pasionantă cu maghiarul Huszka și fran
cezul Paterni a cucerit primul loc. Re
zultate: 1. KURINOV (U.R.S.S.) 4225 
kg. (130, 130, 162,5 kg.), 2. HUSZKA 
(R.P.U.) 415 kg., 3. PATERNI (Fran
ța) 412,5 kg.

bil apropiate cu a selecționatei R. P. 
Romîne, care va trebui să nu pre
cupețească nici un efort, să pună 
în valoare toate calitățile și cunoș
tințele acumulate în decursul pregă
tirilor, pentru a obține o performan
ță superioară celor din edițiile pre
cedente.

MULHOUSE, 21 (prin telefon). — 
Tragerea la sorți efectuată vineri 
dimineață a stabilit următoarele se
rii: A: U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, 
R.P.F. Iugoslavia, Italia, R.P. Un
gară; B: R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, 
R.P. ROMÎNĂ, Belgia, Franța. Re
prezentativa țări; noastre va juca 
duminică cu R.P. Bulgaria, luni cu 
R.P. Polonă, marți cu Belgia și 
miercuri cu Franța. Joi va fi zi de 
odihnă, iar vineri întrecerile vor fi 
reluate cu meciurile semifinale. Din 
fiecare serie, primele două echipe se 
vor califica pentru semifinale, iar 
celelalte vor lupta pentru stabilirea 
clasamentului locurilor 5—10.

Primele jocuri ale campionatului 
au loc sîmbătă 22 septembrie, după 
următorul program : R.P. Polonă — 
Belgia, Italia — R.S. Cehoslovacă, 
R.P.F. Iugoslavia — R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria — Franța.

Danemarca 2'/2—U/2, Indîa-Iran 4—0, 
Guba-Albania 2'/2—U/2, Uruguay-Anglia
3—1.

Aseară s-a jucat runda a 6-a. In 
grupa A : U.R.S.S.-Norvegia 2—0 (2), 
R.D.G.-Turcia 3—0 (1), R.F.G.-Grecia
3—0 (1), Belgia-Spania 2*/2—l*/2 î
grupa G : Islanda-Uruguay 3*/2—*/2. O- 
ianda-R. P. Polonă 2—0 (2), Franța 
Cipru 3—0 (1), Iugoslavia-Finlanda
IV2—P/2 (1), R. S. Ceh-osiovacă-Luxem 
burg 4—0; grupa D: R. P. Ungară- 
Austria l*/2—*/2 (2), Albania-Anglia 
1—0 (3), Argentina-Cuba 2—1 (1),
India-Danemarea 0—2 (2), Iran-Irlands 
2\/2—*/2 (1). Echipele din grupa B au 
avui zi liberă.

In urma acestor rezultate, în grupa A 
conduce U.R.S.S. cu 19*/2, urmată de 
R.D.G. și Belgia cu cîte 13 puncte, 
în grupa B, S.U.A. cu 13*/2, R. P. Ro- 
mînă 13 și R. P. Bulgaria ll*/2, în gru
pa G, R. S. Cehoslovacă și Iugoslavia 
ou 16*/2, Olanda 16 iar în grupa D Ar
gentina 19, R. P. Ungară 17*/2 S* 
bania 12*/2 puncte.

ALEXANDRA NICOL./f^^.
maestră interna

Praga. Victoria a revenit baschetba- 
liștilor romîni, după o partidă viu 
disputată, cu scorul de 75-^65 (32-33)

In următorul meci, Steaua va juca 
cu echipa militară din R.D. Vietnam.

Joi s-au desfășurat întrecerile la ca
tegoria mijlocie. Din cei 19 concurenți 
pe primul loc s-a ■ clasat maghiarul 
Gyozo Veres, care a dispus de fostul 
campion mondial și olimpic Tommy 
Kono (S.U.A.). Rezultate: 1. G. VERES 
(R.P.U.) 460 kg. (155, 130, 175), 2. 
T. KONO (S.U.A.) 455 kg., 3. G. 
TOTH (R.P.U.) 442,5 kg., 4. KAIL- 
JAERVI (Finlanda) 440 kg. Ultimul a 
realizat un nou record mondial la 
„smuls1*: 146.5 kg. Reprezentantul țării 
noastre, Tiberiu Roman, a obținut un 
rezultat nesatisfăcător: 382,5 kg. (cu 
22,5 kg. sub recordul său J! y-— 
du-se pe locul al 13-lea.

Au mai rămas să se dispute întrece
rile la categoriile semigrea și grea. 
La aceste categorii vor participa și hal
terofilii romîni Lazăr Baroga și respec
tiv Silviu Cazan,

în preajma campionatelor 
mondiale de volei

MOSCOVA (prin telefon). —. Co
misia de organizare a campionatelor 
mondiale de volei a stabilit grupele 
și localitățile unde vor avea loc în
trecerile masculine. Echipa R.P. Ro
mîne face parte, alături de Italia, Un
garia, Belgia și R.P.D. Coreeană, 
din grupa a Il-a, care va juca la 
Leningrad.

Echipa feminină va juca la Mos
cova, dar încă nu se știe în compa
nia căror echipe.

A început meciul 
pentru titlul mondial feminin 

la șah
MOSCOVA 20 (Agerpres). —
Prima partidă a meciului pentru ti

tlul mondial feminin la șah dintre 
Eiisabeta Bîkova și Nona Gaprin- 
dașvili s-a terminat remiză la muta
rea a 53-a. La întrerupere, Gaprin- 
dașvili avea un ușor avantaj pozi
țional, dar Bîkova s-a aipărat foarte 
exact și remiza a fost inevitabilă.

• Cea de a doua partidă s-a în
trerupt la mutarea 41. Obținerea 
victoriei pentru Gaprindașvili este o 
simplă formalitate.

Poziția de întrerupere este urmă
toarea :

Alb (Gaprindașvili) : Rd2, Ta7, 
Tc6, Na6, pioni la a3, c2, f2, g2, 
h2; Negru (Bîkova) : Rb4, Tb8, Th8, 
Nf5, pioni la d5, f4, h6. Negrul a dat 
mutarea 41 în plic.


