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Campionatul asociației sportive

In cîteva clipe e greu să 
(Ă retrăiești cele petrecute într-un 
y) an întreg. Totuși, Dorina Bu- 
zz tiu reușește să facă de multe 
(& ori acest lucru. îi revin în 
(6 minte atîtea întâmplări ce au 
ZZ avut loc în clasa lor, acum 
(6 cea de a X-a a școlii medii 
(6 nr. 1 din Lugoj. Un episod 
ZZ îl ține parcă mai bine minte 
($ decît pe celelalte. 
>9 Era spre sfîrșit de 
zz an. Nu toți învățau 
(6 deopotrivă. Unii nuii 
>9 bine, alții pe la 
zz mijloc, iar cîțiva nu
(fi prea își dădeau dc loc străduia- 
>9 ța. Faptul că printre aceia care 
ZZ nu dădeau rezultate, se aflau și 
(6 unii colegi care făceau sport, 
>9 o durea în mod deosebit pe 
ZZ Dorina. In primul rînd ca 
(6 bună colegă, apoi ca secretară 
I>9 U.T.M. pe an și de ce să nu 

mărturisim, îi era jignit a- 
morul propriu, deoarece putea 
spune și ea că este sportivă : 
începuse nu de mult să joace 
handbal în 7.

A fost greu. Totuși, anga
jamentul ca olasa lor să nu

__________________

Ide

ș

aibă nici un corijent și nici 
un repetent a fost îndeplinit 
Ea l-a ajutaj, pe Ion Popescu 
la matematici, fizică și engle
ză. Exemplul ei a fost urmat 
și de alții. „Greul* clasei, 
trântise Bodo., o promisiune 
a atletismului local, a stat 
multe ore aplecat asupra 
cărfii de chimie și ciad se 

împotmolea, Geor- 
’ _j- Base, colega

ajuta. Dar cite 
O'E’WiOTFP exe"tple asemănă- vK toare n-am mai pu

tea da ?
...E toamnă. Curtea școlii 

parcă nu s-a schimbat cu ni
mic. Bineînțeles dacă nu iei 
în considerare nuanța de gal
ben ce s-a ivit in verdele frun
zelor de pe copaci. Ba nu, 
greșim. Cite fețe bronzate sînt 
împrejur. Uite-o pe Marioara 
Boteanu. Ea este acum o gim
nastă cunoscută pe plan regio
nal și s-a impus chiar la fi-

„Prefabricate" din Brașov
g
A De cuzând au 1-uat sfîrșit pri

mele întreceri din cadrul campio
natului asociației sportive „Pre
fabricate” din Brașov. Ca și în 
anii trecuți, campionatul aso
ciației s-a bucurat de mult suc
ces. La întrecerile de volei, șah, 
fotbal și popice au fost angre
nați peste 150 de membri UCFS. 

întrecerea celor cinci echipe 
de (volei a fost ciștigată de 
sectorul „întreținere”. La fotbal, 
locul I pe asociație a revenit 
echipei secției „prefabricate II”. 

atac rapidist la poarta echipei militare. (Fază din modul C La șah se întrec 40 de jucă- 
tineret Rapid — Steaua, disputat pe stadionul 23 August). I tori, primul loc fiind ocupat de

?■
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Gomei Gurzău de la secția tîm- 
plărie. La popice jocurile sînt în 
plină desfășurare.

Campionatul pe asociație pre
zintă un interes deosebit în rin- 
durile membrilor UCFS din aso
ciația „Prefabricate”, dornici să 
facă sport.

I. HfRȘU-corespondent

TIBERIU BAN

Atletii noștri din nou la start

Vineri începe la Ankara

Cristian Țopescu 
u Simplon), în

proba de ștafetă din 
cadrul demonstrații
lor de călărie care 
au avut loc dumini
că pe stadionul „23 
August*.

Deși sezonul de atletism 
e pe sfîrșite, în Europa con
tinuă seria recordurilor conti
nentale și naționale. După 
cum se știe, duminică la Bu
dapesta aruncătorul de ciocan 
Zsivotski, din R. P. Ungară, 
a stabilit un nou record al 
Europei. Și iată că din Baku 
ne-a sosit știrea că în localita
te, in cadrul unui concurs de 
atletism a fost stabilit un nou 
record unional la runcarea 

suliței bărbați. Autorul recor
dului este cunoscutul atlet so
vietic Vladimir Kuznețov, care 
a trimis sulița la punctul in
dic înd 85,64 m.

a XXI-a ediție a Jocurilor Balcanice
După campionatele europene 

și campionatele internaționale 
ale R. P. Romine, atleții noștri 
fruntași participă zilele urmă
toare Ia o nouă importantă 
competiție internațională. Este 
vorba de cea de a XXI-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atle
tism, care va fi găzduită la sfîr- 
șitul acestei săptămîni de sta
dionul din Ankara.

întrecerile vor avea loc vineri, 
simbătă și duminică. Vor parti
cipa echipele reprezentative 
masculine și feminine ale R. P. 
Bulgaria, Greciei, Iugoslaviei, 
R. P, Romine și Turciei. După 
cum se știe concursul se desfă
șoară pe echipe, întocmindu-se 
clasamente generale pentru băr
bați și separat pentru femei.

Pină acum reprezentativa noas
tră masculină a cîștigat compe
tiția o singură dată, în 1959, 
dar s-a clasat de mai multe ori 
pe locul doi. In schimb fetele 
noastre au cîștigat cu regula
ritate toate edițiile concursului 
feminin, din 1957 și pină as
tăzi. Să sperăm că atletele noas
tre vor reuși, la Ankara, să ob
țină victoria și pentru a șasea 
oară și că băieții nu se vor lăsa 
mai prejos străduindu-se pentru 
o comportare cit mai frumoasă, 
pentru cit mai multe rezultate 
de valoare.

greutate: C. Creți:, N. Ivanov; 
disc: V. Manolescu, V. Săîăgean; 
sulița: Al. Blzlm. Gh. Popescu; 
ciocan: C. Drăguleseu, N. Rășcă- 
nescu; decatlon: I. Mesaroș, K. 
Sokol; TEMEI: IOT m, 200 m și 
4x100 m: I. Petrescu. Cr. Maksay, 
G. Luțâ, A. Beșuan; 400 m: FI. 
Stancu, G. Dumitrescu; S00 m: 
FI. Grecescu, El. Teodorof; 80 mg 
și pentatlon: M. Budan, A. Sîrbu; 
lungime: V. Belmega, Ol. Boran- 
gic; înălțime: I. Balaș. S. Dâscă- 
lescu; greutate: A. Sălăgean, A. 
Gurău; disc: L. Manoliu, Ol. Ca
taramă; suliță: M. Diaeonescu, 
R. Bucea,

Echipele noastre părăsesc Ca
pitala, cu avionul în cursul zilei 
de mîine.

Au început jocurile turneului final

- 4

pe echipe mixte la tenis

pd cum era și de așteptat, primele curse cu antrenament me
lc desfășurate simbătă și duminică pe velodromul Dinamo din 
ftală au stir nit un viu interes. Iată o fază din finala acestei 
fpculoase probe. In prim plan: cuplul învingător P- Nor- 
[ hadian-N. Grigore (Steaua)

Fotografii de : V. Bageac și Șt. Petrîcă

Turneul final pentru desem
narea echipei campioane a ță
rii la tenis a început ieri pe 
terenurile Progresul, prin în
tîlnirile Progresul — Dinamo 
și Steaua — Știința. După pri
ma zi. Progresul conduce cu 
3—0, iar Steaua și Știința sînt 
la egalitate: 1—1 și două par
tide întrerupte. Iată rezultatele 
tehnice: Cristea (Progresul} 

— Rakosi (Dinamo); 7—5, 
6—4, 7—5. învinsul a atacat 
mai mult dar Cristea a știut 
să-l paseze prompt. Fătu — Io- 
nescu 6—3, 5—7, 6—4, 0—6, 
6—O. Cîștigătorul a fost in o- 
fensivă permanentă. Țereanu — 
M. Popescu 6—0. 
Năstase (Steaua) 
(Știința)
Deși a avut un adversar care

6—3. C.
- Bardan

6—4, 6—1, 6—1.

Duminică, pe stadionul „23 August",

INTILNIREA DE FOTBAL R. P. ROMINA-MAROC

a greșit exasperant, C. Năs- 
tase s-a complăcut într-un joc 
de așteptare. M. Rădulescu — 
S. Ciogolea 1—6, 1—6, Eleo
nora Roșianu — Mariana Cio
golea 13—15. Setul a durat 
vreo oră și jumătate, în care 
cele două sportive au folosit 
deseori loviturile tari, dar de 
pe linia de fund a terenului. 
Meciul 
cauza 
povici 
6—2,
Au
mingi foarte disputate, cu in
cursiuni la fileu de-o parte și 
de alta.

întîlnirile Progresul 
namo 
tinuă 
mîine 
Toate 
nurile

A doua etapă a turneului va 
fi programată pentru joi și 
vineri.

a fost întrerupt din 
întunericului. C.

— Burciu 6—3,
3—6, 2—2 (întrerupt).

avut loc schimburi de

Po-
5—7,

Zoltan Vamoș și
1.500 m. Aspect

Andrei Barabaș conduc plutonul alergătorilor de 
de la ediția din 1959 a Jocurilor Balcanice de la 

București.

Echipa noastră reprezentativă I960: Maroc —- Spania 3—3, 
[fotbal susține duminică, pe la Casablanca și Spania — Maroc 
lionul „23 August” primul joc 
Imațional al anului, întîlnind 
noționata Marocului. Această 
[idă se încadrează în planul de 
kătire a echipei noastre în ve- 
[a celor două întîlniri cu Spa- 
| din „Cupa Europei”, 
[aspeții sosesc în Capitală 
ne seară, pe calea aerului. Ei 

susține la București primul
I din cadrul turneului pe care-1 
leprind In Europa. După par- 
| de la București, fotbaliștii 
feagi vor juca la Moscova cu 
[ezentativa U.R.S.S. (7 octom- 
[) iar după 3 zile, la Varșovia, 
[naționala poloneză.
Icliipa oaspe se bucură de un 
mos prestigiu în fotbalul inter
zonal. Iată cîteva din rezul
ți e sale:

4—3 la Grenada ; 1961 : Maroc —
2—1 la Revut, 

Maroc 3—2 ia 
marocanii

R.D. Germană 
Iugoslavia — 
Belgrad. In acest an, 
au întrecut Elveția cu 3—1 și au 
cedat Poloniei cu același scor. 
Ambele întîlniri au avut loc la 
Casablanca. Anul trecut, Marocul 
a ciștigat Jocurile Panarabe, în- 
vingînd Kuweit cu 3—1, Arabia 
Saudită cu 13—1, Libanul cu 
1—0, Libia cu 6—2 și R.A.U. cu 
3—2. Reamintim cititorilor noștri 
și scorurile strînse cu care ma
rocanii au fost învinși de către 
spanioli în preliminariile campio
natului mondial: 1—0 la 
blanoa și 3—2 Ia Madrid.

Din lista jucătorilor a 
sosire a fost anunțată fac

Casa*

cflror 
parte

printre alții: portarul Labied (de 
25 de ori internațional), fundașul 
dreapta Larbi (de 25 de ori in
ternațional), extremul dreapta 
I amari (ou 20 de selecționări), 
fundașul stînga Jdidi, stoperul 
Amar, interul dreapta Mokhtarif 
și centrul atacant Mohamed, fie
care cu cite 16 meciuri în echipa 
națională.

Echipa noastră se pregătește 
sub cxMiducerea antrenorului fede
ral G. Teașcă. Lotul este compus 
din următorii jucători :

Dungu, Sfetcu, Zavoda II, I. 
Lazăr, Nunweiiler III, Georgescu, 
Macri, Staicu, Koszka, Petru 
Emil, D. Munteanu, Ghergheli, 
Seredai, Ivansuc, Pîrcălab, Ozon, 
Voinea (Progresul), Voinea 
(Steaua), Public,

Iată acum lotul 
pentru întrecerile 
BAUBAȚI : 100 m, 200 m și 4x100 
m: A. stamatescu, Al. Tudorașou, 
C. Nedelea, V. Jurcă; 400 m și 
4x400 m: St. Beregszaszl, I. Fe- 
rentz. S. Todea, S. Nițu; 800 m: 
St. Beregszaszl, St. Mihaly; 1.500 
m și 3.000 m: Z. Vamoș, A. Bara
baș; 10.000 m: C. Grecescu. ov. 
Lupu; 110 mg și 400 mg: V. Geor
gescu, V. Jurcă (I. Mesaroș); 
3.000 1 
Lupu;
marș: 
nlcov, 
Ioan,
Ducu, 
tatei,

atleților noștri 
de la Ankara:

C. Grecescu,

Din sumar:

Di- 
și Steaua — Știința con- 
astăzi de la ora 14,30 și 
de la ora 8 și ora 14,30. 
partidele au loc pe tere- 
din parcul Progresul.

, V. Jurcă (I.
m obst.: I. Dăndărău, Ov. 

; maraton: T. Voicu; 20 km 
: I. Popa; lungime: M. Cal- 
, N. Popovschi; triplu: S.

S. Ciochină; înălțime: E. 
, C. Porumb; prăjină: P. As- 

Savin (D. Gîrleanu);

La terminarea unei 
tradiționale 

și populare competiții 
de mase

Tlnărul Constantin Popovicl (Steaua) In plină acțiune 
Foto : V, Bageao

Comentarii pe marginea 
CfilîlPIOnOTELOR EU80- 
PEHE DE âTLETISm

O CAGIVA 
DE FOTBAL

© 
secretul succesului 

da NIKOLAI OZOLIN

Ultimele 
știri externe



La terminarea unei tradiționale 
și populare competiții■ ■ de mase

112 „duminici cultural-sportive" in regiunea Oltenia

tradiția mișcării noas- 
Spartachiada de vară a 
constituit și anul acesta 
prilej pentru mii ?i 

să

Intrată în 
ire sportive, 
tineretului a 
un minunat 
mii de tineri de la orașe și sate
pășească pentru prima oară pe un- 
teren de sport, să se întreacă în 
toziaste concursuri, la capătul cărora, 
nu de puține ori, s-au înregistrat re
zultate promițătoare. Chiar dacă avem 
în vedere doar acest aspect, putem în
țelege dt de importantă devine acea
stă populară întrecere de mase in dez
voltarea mișcării noastre sportive.

Ediția de anul acesta, încheiată nu 
de mult, a confirmat in bună mă
sură succesul mereu mai mare al 
Spartachiadei de vară a tineretului. 
Larga participare a tineretului în eta
pa de mase a competiției, organiza
rea bună a întrecerilor din etapele 
superioare, numărul mare de partid- 
panți și rezultatele bune înregistrate 
la unde sporturi, întărirea organiza
ției noastre prin înființarea de noi 
asociații sportive și prin creșterea 
numărului de membri ai UCFS — 
•înt numai cîteva din aspectele pozi
tive care au ieșit în evidență cu oca
zia desfășurării acestei competiții.

en-

vară în adevărate „duminici cultural- 
sportive", care au stîrnit interesul și 
admirația 
zenți în 
ca spectatori, 
renți. Spre exemplu,
Dobrogea cu prilejul desfășurării pri
mei etape a Spartachiadei de vară, 
au fost organizate rru mai puțin de 
144 de „duminici cultural-portive", iar 
în regiunea Argeș 193 de astfel de 
manifestări. Asemenea acțiuni, menite 
să contribuie la asigurarea succesului 
întrecerilor din cadrul Spartachiadei, 
au mai avut loc și în regiunile Ba
cău, București, Oltenia, Cluj și Galați.

In realizarea unor asemenea iniția
tive un rol hotăritor l-a avut cola
borarea dintre organizațiile U.T.M. și 
organele și organizațiile UCFS. Un 
exemplu concludent ki această direc
ție îl constituie rezultatele excelenie 
realizate în regiunea Crișana, ea ur
mare a colaborării dintre comi
tetul regional U.T.M. și consiliul regio
nal UCFS. In această regiune între
cerile primei etape s-au desfășurat pa
ralel cu concursul „Răsună Crișana de 
cintec și’ voie bună".

țăranilor muncitori, 
număr mare 

dar și
nu 
ca 

în

pre- 
numai 
concu- 

regiunea

A CRESCUT NUMĂRUL DE MEMBRI

$1 DE ASOCIAT» SPORTIVE

O MAI LARGĂ PARTICIPARE

Primul lucru de reținut cu privire 
la desfășurarea acestei ediții a Spar
tachiadei de vară a tineretului este 
acela că, numărul tinerilor care și-au 
disputat întîietatea în diferite con
cursuri a fost mult mai mare ca în 
anii trecuți. Din cifrele sosite pînă 
în prezent, reiese că la întrecerile din 
acest an ale Spartachiadei de vară 
au luat parte aproape 2.500000 de 
concurenți, ceea ce reprezintă un se
rios progres față de and trecut cînd, 
la competiția de mase, Concursul 
cultural-sportiv al tineretului, s-a în
registrat participarea a 1.135.000 de 
tineri și tinere.

îmbucurător în această direcție este 
și faptul că în unele regiuni, în care 
activitatea sportivă de mase era încă 
rămasă în urmă, Spartachiada de 
vară s-a bucurat de un frumos suc
ces de participare. Este cazul regiunii 
București, unde anul acesta au luat 
parte la întreceri peste 200.000 de 
tineri, în timp ce anul trecut cifra 
ooneurenților din această regiune a 
fost de 150.000. La fel s-au petrecut 
lucrurile și in regiunea Galați unde, 
de asemenea, s-a înregistrat un se
rios pas înainte în ceea ce privește 
angrenarea tineretului în întrecerile 
Spartachiadei de vară.

Desigur că aceste rezultate bune 
in creșterea numărului de participant 
nu trebuie privite doar ca simple 
cifre. Pe linia traducerii în viață a 
sarcinilor trasate de Conferința pe țară 
a UCFS pentru dezvoltarea bazei de 
mase a unor ramuri sportive rămase 
in urmă, este interesant de subliniat 
faptul că la această ediție a Sparta
chiadei s-au înregistrat participări ma
sive tocmai la unele dintre aceste spor
turi, cum este cazul atletismului 
(638.386) și gimnasticii (348.518). 
Gț privește atletismul vom scoate în 
evidență că, față de anul trecut, în 
unele regiuni (Brașov, Banat etc.) 
s-au obținut rezultate mult mai bune, 
ceea ce reflectă serioasa preocupare 
a organelor și organizațiilor sportive 
din aceste regiuni pentru popularizarea 
și rășpindirea acestui sport în rindu- 
rile tinerelului.

Participarea largă de care s-au 
bucurat întrecerile Spartachiadei de 
vară anul acesta sînt consecința sti
lului și metodelor de muncă mult 
îmbunătățite ale majorității organe
lor și _ organizațiilor sportive, precum 
și a intensei munci de popularizare 
a întrecerilor desfășurată, în special, 
în perioada disputării primei etape, 
în acest sens sînt demne de semnalat 
o serie de inițiative valoroase, cum 
ar fi acelea din regiunea Galați unde 
s-au confecționat pe plan local cîteva 
mii de afișe, sau din regiunea 'Argeș 
au fost trimise cu ocazia Spartachiadei 
50 de echipe sportive de la orașe la 
sate.

Așa după cum precizam la începu
tul acestui material, întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară a tine
retului au însemnat și un bun mij
loc de consolidare a organizației noas
tre. Și cînd afirmăm acest lucru nu 
ne referim numai la creșterea expe
rienței organizatorice a asociațiilor 
sportive, care, cu acest prilej, s-au ară
tat capabile să asigure o organizare 
dintre cele mai bune acestor întreceri.

In întreaga țară, pe timpul cînd 
s-au disputat concursurile Spartachia
dei de vară a tineretului, s-au înfiin
țat 264 de noi asociații sportive și în 
UCFS s-au înscris peste 170.000 de 
noi membri. Este un succes deosebit 
care de mas trează evident cum această 
competiție de mase contribuie la dez
voltarea -organizației noastre, ]a creș
terea și întărirea mișcării de cultură 
îizică și sport

Dar nu numai atît. Organizarea 
Spartachiadei de vară a tineretului a 
însemnat și o bună posibilitate de a 
se realiza un progres în sportul de 
performanță prin înființarea unor noi 
secții pe ramură de sport și prin legi
timarea tinerilor care s-au evidențiat 
cu acest prilej. In această perioadă 
s-au înființat numai în regiunea 
București încă 82 de secții pe ra
mură de sport, iar 846 de tineri au 
devenit sportivi legitimați.

O frumoasă inițiativă legată de 
tineretului 

este acțiunea întreprinsă de comite
tul raional de partid Lehliu, care a 
organizat în comuna Gurbănești o 
consfătuire cu participarea secretari
lor comitetelor de partid, secretarii 
organizațiilor U.T.M., președinții sfa
turilor populare comunale și ai gos
podăriilor agricole colective, precum 
și președinții asociațiilor sportive, în 
cadrul căreia s-a discutat problema 
întăririi bazei materiale a mișcării 
sportive din acest raion, prin ame
najarea de terenuri sportive simple.

Spartachiada de vară a

DE CE MAI DĂINUIE ÎNCĂ UNELE

UPSURII

Desfășurarea întrecerilor Sparta
chiadei de vară din acest an a mai 
scos însă în evidență și faptul că în 
organizarea unor astfel de întreceri 
sportive de mase mai persistă imele 
lipsuri. Astfel nu peste tot consi
liile regionale și raionale UCFS s-au 
preocupat să îndrume și să controle
ze
tive pregătesc și organizează pri
ma

felul în care asociațiile spor-

etapă — și cea mai importantă 
a competiției. Din această cauză 
unele regiuni au existat consilii 

asociațiilor sportive care și-au

ÎNTRECERI CU CARACTER SĂRBĂ
TORESC ÎN PRIMA ETAPĂ

_ Numeroase au fost asociațiile spor
tive care cu prilejul organizării pri
mei etape a Spartachiadei de vară 
au reușit să asigure întrecerilor un 
caracter sărbătoresc. In mod deosebit, 
acest lucru s-a făcut remarcat la aso
ciațiile sportive sătești, dintre care 
majoritatea au îmbinat competițiile 
sportive cu jocuri atractive și cu fru
moase manifestări cultural-artistice. 
Pe această linie multe asociații spor
tive sătești s-au străduit să trasforme 
etapa de mase a Spartachiadei de

in 
ale 
îndeplinit această sarcină formal, fără 
să se preocupe de popularizarea în
trecerilor. de mobilizarea concurenți- 
lor și de buna organizare a con
cursului. Ba mai mult, în unele re
giuni numărul asociațiilor sportive 
care nu au organizat prima etapă a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
este destul de mare și faptul acesta 
trebuie să dea de gîndit consiliilor 
regionale respective. Ne referim la 
regiunea Argeș, unde 125 de asociații 
sportive nu au organizat Întrecerile 
Spartachiadei de vară, la regiunea 
București (85), la regiunea Cluj (59), 
la regiunea Crișana (36) și altele.

Problema este foarte serioasa, de
oarece ea scoate în evidență felul 
defectuos în care organele UCFS dkj

Aproape în fiecare săptămînă în 
comunele și satele din regiunea Ol
tenia, acolo unde lucrările agricole 
permiteau, s-au organizat „duminici 

Munca jcultural-sportive". In cadrul acestor 
manifestări sint programate întreceri 
de fotbal, volei, handbal, atletism, ci
clism, trîntă, precum și jocuri dis
tractive ca alergări în sac, alergări 
cu oul în lingură, tracțiuni la frîn- 
ghie, cățărare pe stîlpul marinăresc.

aceste regiuni îndrumă munca con
siliilor asociațiilor sportive. /" 
de îndrumare și, in special, de con
trol a îndeplinirii sarcinilor trebuie 
să constituie o principală preocupare1 
pentru consiliile regionale și raionale 
UCFS, care au in această direcție 
sarcina de a călăuzi asociațiile spor- __,_ ,____ r_ __ ,__ _________
tive spre o cit mai rodnică activitate\ Numai în raionul Calafat s-au orga- 

4:..x j- _ în acest an 37 de „duminici cul-
. -r—... _ , în cadrul cărora s-au

în regiunile amintite mai /întrecut peste 11,200 tineri și tinere, 
lipsuri în această direcție?) In comunele regiunii Oltenia au lost : . . • ■ ... cuiturai.

sportivă de mase, spre atragerea 
neretului in practicarea sportului. De7 tural-sportive", 
ce oare în regiunile amintite maif î ' 
persistă F. '
Această întrebare apare cu atît mai/organizate 
firească cu cît in instrucțiunile Con-)sportive", <_u p 
silfului General UCFS se pune unt 25.000 de sportivi 
deosebit ' -
problemă, care nerezolvată la timp 
generează delăsare în muncă. înde
plinirea sarcinilor in mod formal.

Așa se explică de ce în regiunea 
Oltenia la concursurile organizate în 
raioanele Băilești, Caracal, Filiași, 
Gilort, Segarcea nu s-a înregistrat 
nici un participant la gimnastică și-/de ani 
natație și de ce în regiunile Hune- )nastica

112 „duminici
cu participarea a peste

spotive", în multe asociații se arr 
najează baze sportive simple. A; 
de exemplu, în comuna Piscu s-au 
menajat un teren de fotbal, unul 
volei și unul de handbal.

Mai sînt însă consilii raionî 
UCFS care nu aplică experiența po: 
tivă in organizarea „duminicilor ci 
tural-sportive", ca de pildă cele d 
Baia de Aramă, Segarcea, Vînju Ma: 
T. Severin. Consiliile raionale su 
amintite trebuie să ia măsurile nec 
sare ca în cel mai scurt timp 
obțină rezultate cît mai bune in 
ceasta importantă acțiune de cupri 
dere a maselor în activitatea spc 
tivă.

accent tocmai pe această S Cu ocazia „duminicilor cultural-

NICOLAE LUPU 
instructor ai Consiliul 

General UCFS

Exemplul bun a fost urmat
Una din marile întreprinderi unde 

de zile se practică zilnic gim- 
în producție este fabrica de 

doara, Maramureș și Iași au existatCconfecții ,,Mondiala" din Satu Mare, 
asociații sportive care au organizat vDacă intri în impunătoarea clădire 

■ %a fabricii in oricare din zilele lucră- 
la ora 10 dimineața sau la 7

— firește, din comoditate — întrece
rile primei etape la un număr res- jtoare 
trîns de sporturi.

Mai gravă este însă atitudinea unor 
organe UCFS care, cu bună știință, 
nu au respectat regulamentul de des
fășurare a Spartachiadei de 
Spre exemplu, în orașul Iași nu s-a 
organizat etapa interasociații, trecîn- 
du-se direct la etapa orășenească la 
care — în treacăt fie spus — au par
ticipat doar 30 din cele 102 asocia
ții sportive existente în oraș. De ase
menea, în raionul Vaslui, unele aso-

seara, în fiecare secție vei asista la 
'pauza 
cutării

I Recent, am făcut o vizită la aso- 
vară AriAtia sportivă „Mondiala" de pe lin- 

*gă fabrica cu același nume. Cu acest 
iprilej am intrat în luminoasa hală 
a secției a III-a. Fix la ora 10, o 
fată brunetă, zveltă, s-a ridicat de 

,1a mașina ei, s-a dus la tabloul de 
|comandă și a deconectat motorul ben
zii rulante. Oprirea mașinilor a fost 

ciățh"sportive," deși' nu"au“organizăt /semnalul de începere a exercițiilor 
întrecerile primei etape, au luat to
tuși parte la etapa raională. De alt
fel, de ce să ne mai mirăm că în
acest raion a fost posibil un aseme
nea lucru, cînd chiar consiliul raional 
UCFS a raportat că la 
Spartachiadei de vară au 
6.659 de concurenți, 
făcut nu s-au putut prezenta foi de 
concurs decît pentru 3.486 partici
pant! I înseamnă că în munca acestui 
organ raional există mult formalism. 
Un astfel de „stil de muncă" în înde
plinirea sarcinilor trebuie curmat din 
rădăcină I

de 5 minute, destinată exe- 
gimnasticii in producție.

și sînt posibi 
gimnasticii

maistrul I Or 
„Ar fi binev<

☆

ide gimnastică. Repede s-au deschis 
ferestrele și peste 150 de muncitoare, 
îmbrăcate toate în halate albastre 
'cu gulerașe albe, s-au aliniat pe in- 
jtervalurile dintre mașini și la co- 

întrecerile /manda instructoarei au început să 
participat )execute mișcările... „Ridicați brațele, 

iar la controlul \unlt, doi •’••• Rotirea trunchiului 
* la stingă la dreapta cu miinile 

șold unu, doi, trei, 
I repetați". *•

încă cîteva mișcări și 
nou vocea instructoarei : 
ajunge, vă mulțumim, să vă fie de 
bine !..."

i Cineva a pornit motorul, banda ru- 
'lată a început să alunece încet, mun- 
[citoarele și-au reluat lucrul.

„Cele două schimburi execută zil- 
\nic exercițiile de gimnastică — ne 
'spunea tov. G. Kassai, șeful serviciu- 
llui de producție. A devenit deja o 
obișnuință. Dacă cumva instructoarea 
Iurtă că a sosit ora 10 sau 7 seara, 
> atunci muncitoarele ii atrag atenția 

’ : Gimnastica ! Gimnastica!..." 
Am stat de vorbă și cu maistrul 

G. Grada de la secția a IlI-a, care 
ne-a vorbit de utilitatea gimnasticii 
în producție : „Cele cinci minute de 

se poate) reconfortate fizică sint extrem de 
Munca reîncepe cu mai 

cele cinci minute sint 
plin și fără vreun e-

patru !...

de 
la

se aude din 
„Pentru azi,

Desfășurarea
Spartachiadei de 
scos în evidență 
acest material ne-am propus insă să 
ne ocupăm doar de cele mai impor
tante, de problemele esențiale, leg-atef shgiud : 
de felul în care au fost organizate 
întrecerile acestei populare 
de mase.

Ca o concluzie generală 
spune că va fi foarte util 
tind din experiența acestei ediții, pen-( 
tru viitor să se asigure o mai ac
tivă participare a federațiilor și, ini 
general, a tehnicienilor (profesori dej 
educație fizică, antrenori, 
la pregătirea și organizarea întreceri-^ relatat că tot personalul 

productive execută zilnic.

pe anul acesta a 
vară a tineretului a 
și alte aspecte. In

competițiil

ca, învă-I necesare.
,j multă voiciune, 

recuperate din 
i< fort in plus", 
.f Tovarășii G. Savu și Leo Szasz, 

arbitri etc. )\ consiliul asociației sportive, ne-au 
secțiilor 

în celelor, iar regulamentul să fie difu
zat la timp și să fie astfel întocmit) două schimburi; gimnastica în pro- 
incît să ajute asociațiile sportive înC ducție. Instructorii își fac cu pasiune 
organizarea întrecerilor. In felul a-Z datoria, sint reinstruiți periodic și o 
cesta se va contribui intr-o măsură) dată sau de două ori pe luna schim- 
și mai mare la dezvoltarea activi-\ programul exercițiilor. 
tații sportive de mase din 
tră, la cuprinderea unui 
mai mare de oameni ai 
practicarea sportului.

țara noas-( 
număr cit' 
muncii ini

★

Tovarășii din consiliile diferitelor 
asociații sportive din Satu Mare au 
văzut cum se desfășoară gimnastica

în producție la fabrica „Mondiala 
cunosc rezultatele pozitive obținut 
Și totuși pînă nu de mult în une 
întreprinderi nu era introdusă gin 
nastica în producție. La fabrica „Uni 
de exemplu, consiliul asociației i 
era pe deplin convins de utjlitat» 
practicării ei în secțiile unde se’, d 
pune muncă fizică, ca de exeljAjp 
tîmplărie. forjă, turnătorie, lăcatâș 
rie etc.

Stînd de vorbă cu muncitorii 
tehnicienii de la fabrica „Unio‘ 
aflat că este nevoie 
tăți de practicarea 
producție.

Ing. G. Tenghel, 
(secția turnătorie):
nită introducerea gimnasticii in pr 
ducție. Muncitorii simt nevoia 
facă mișcări fizice după trei, pati 
ore de lucru."

Maistrul I. Erdelyi (secția de deb 
tare) : „Ca orice sport, mișcarea i 
aer liber este foarte folositoare. / 
vem loc suficient in curtea fabric 
pentru desfășurarea exercițiilor".

Ing. Ov. Călinescu (secția forjă) 
Se poate practica pe echipe, de exen 
piu cei de la „ciocane" tind se pur 
materialul in cuptoare."

Ing. FI. Graur (secția strungărie® 
„Este greu să oprești toate marini® 
deodată. Totuși sint posibilități. Cr^B 
că ar fi bine să se facă aceste exerc® 
ții de gimnastică la începerea ltfl 
crului", ■

In urma unei consfătuiri cu cens® 
liul asociației sportive „Unio". cu t^B 
varășii din comitetul de partid ® 
din conducerea întreprinderii. eons® 
liul raional UCFS Satu Mur* a o^B 
ganizat la fabrica „Unio“ un concu® 
pentru pregătirea instructorilor cai® 
să conducă gimnastica in producți® 

Peste cîteva zile a început cureu® 
66 de tineri din fabrică au fost pr^B 
gătiți de către profesorii de educaț® 
fizică I. Lini și A. Biro și de cătr® 
medicul sportiv Z. Nemeth. Acur® 
în cinci secții ale fabricii (turnători® 
debitare, lăcătușerie. vagonaj și r<B 
parații) cu participarea a 1600 <® 
muncitori, a început să fie practic;® 
tă zilnic, la ora 10, gimnastica 
producție. B

De asemeni, la fabrica Tudor VI® 
dimirescu s-au încheiat cursurile c® 
pregătire a instructorilor și in ci® 
rînd muncitorii din această intr^B 
prindere vor practica și ei exerciții!® 
gimnasticii în producție. B

T. RABȘAN

iira 10. Așa se desfășoară-r zilnic pauzcs de, gimnastică In producție-la fabrica „Mondiala" din Satu Mare.



Muscelul Cîmpulung—Progresul București 17—22 JOCURI SPECTACULOASE, DE BUN NIVEL TEHNIC
Sîmbătă seara, pe ringul instalat în 

radina de vară a Teatrului de stat din 
“itești, a avut loc meciul de box din- 
re echipele Muscelul Cîmpulung și 
’rogresul București. Deși le-au lipsit 
îțiva titulari, bucureștenii au cîștigat 
ceasta întîlnire cu 22—17.
Muscelenii au lăsat o frumoasă im- 

resie, tinerețea lor împletindu-se cu 
reocuparea spre un box curat, în linie, 
ideosebi la categoriile „mici" unde 
u și cîștigat cele mai multe puncte. 
) mențiune pentru tinărul Ilie Vișines- 
u, egal cu D. Fieraru, care a făcut 

partidă foarte bună. Dealtfel această 
itîlnire a fost și cea mai frumoasă 
lin întreaga reuniune.

lată rezultatele tehnice; categ. mus- 
ă: Al. Bariciu (P.) învinge la pct. pe 
>t. Mihai (M.); categ. cocoș: I. Marin 
M) învinge la pct. pe I. Manea; ca- 
eg. pană: D. Fieraru (P) egal cu 
. Vișinescu (M); categ. semiușoară: 
7lorea Hie (M) învinge la pct. pe M. 
'elefan (P); categ. ușoară: Gh. Manea 
P) învingător prin abandon în fața lui 

Fr. Gheorghiu (M) în rep. 11; categ. 
lemimijlocie: A. Gănescu (P) egal cu 
oh. Preda (M); categ. mijlocie mică: 
jh. Constantin (P) învinge prin aban- 
loa^ge Ion Manole (M) în rep. II; 
țgfeg. mijlocie: C-tin Marin (P) învin. 
țător prin abandon în fața lui Gh. 
îucur (M); categ. grea: Gh. Rossler 
P) învingător prin abandon în fața 
ui D. Pavel (M).

V. PAUNESCU

Lupu (O), P. Deca (C) b.p. A. Teo- 
dorescu (O), C. Bilă (C) b. ab, 2 C. 
Anghel (O), Gh. Cristea (C) b.p. G 
Pop (O).

I. GHIȘA-coresp, reg,

• C.S.M. 
meritată în , 
resti, cu scorul de 22—17. REZULTA
TE TEHNICE : C. Buzuluc (CSM) b.p. 
I. Mărgelatu (R). Bărbulescu (CSM) 
egal cu St. Ispas (R), I. "" 
(CSM) egal cu M. lonescu (R), I. 
Pătruț (R) b. p. V. Mandriș (CSM), 
Gh. Vlad (R.) b. p. D. Eni (CSM), I. 
Bogdan (CSM) egal cu 1. Pop (R), 
S. Șchiopu (CSM) b.p. L. Gavrilă (R), 
St Mașcolescu (CSM) b. dese. 2 M. 
Uriățeanu (R), I. Gheorghe (CSM) 
b.p. T. Cringașu (R), D. Filip (CSM) 
egal cu P. Zaharia (R).

I. PLAVIȚU-coresp.

Reșița a obținut o victorie 
fața echipei Rapid Bucu-

Tabacu

rezultatele: C. Gruiescu 
Moldovan (CSM), 
b.ab. 2 Al. Cotnan (M), 
(CSM) b. p. A.

AL

Nagi

• La Timișoara, formația C.S.O. a 
întrecut detașat Constructorul Hune- 
loara cu scorul de 24—14. Partidele 
iu fost de slabă calitate.

(T. ȚARANU-coresp.).

• La Cluj, formația locală C.S.M. 
a întrecut Metalul Bocșa Romină cu 
22—18. Iată
(M) b.p. Al. 
Murg (CSM) 
E. Chioreanu
(M), C. Rotaru (CSM) egal cu St. 
Popa (M), I. Toth (CSM) b. ab. 2 M. 
Gheorghe (M), Al. Bora (CSM) pierde 
prin abandon rep. a doua la I. Gheor
ghe (M), A. Majoi (CSM) egal cu 
N. Cîmpeanu (M), St Gheorghe (M) 
b. p. Gh. Deak (CSM), St. Szentanai 
(CSM) 
Teglas
(M).

b.p. I. Kurunczi (M), V. 
(CSM) b. ab. 2 N. Dănilă

• în deplasare, la Oradea, echipa 
C.S.O. Craiova, a realizat o frumoasă 
victorie în fața boxerilor de la CrlșitL 
Scor; 24—16. lată rezultatele tehnice: 
V. Vintilă (C) egal cu P. Ghiruca (O), 
C. Dumitru (C) b. ab. 1 I. Samaon 
(O), M. Goanță (C) b. ab. 1 P Bos
tan (O), F. Lovaș (O) b.p. M. Mari- 
lescu (C), O. Mărăcineanu (C) e- 
ial cu M. Pintilie (O), M. Rin- 
ieu (O) b.p. I. Olaru (C), 
Buzatu (C) b. ab. 2

Gh..
M.

Reîntîlnire
(Urmare din pag. 1) 

naleie.~campionatelor republi- 
oi? școlare. în timpul verii 

a fost invitată tn tabăra de 
gimnastică organizata de Mi
nisterul învățămintului. Ală
turi, este Aurica Tănaș dintr-a 
IX-a A care visează să de
vină „icefistă*. în fata sălii de 
educație fizică stau de vorbă 
Rodica Mioc și Alexandra 
Ștefan. Nu-i mult de cind Ro
dica a convins colegele să 
facă și ele sport. Citeva s-au 
înscris la Școala sportivă de 
elevi și astfel profesorul de 
educafie fizică, Tică Popa, 
le-a devenit antrenor. Progre
sul echipei lor de handbal in 
7 devine din ce In ce mai evi
dent. Cine știe dacă tn acest 
an...

-— Ești pentru Deltă sau 
munte ? -— o întreabă tineta 
pe neașteptate pe Dorina Ba
tiu. în fața ei e masivul Fran- 
cisc Rodo. îl privește parcă 
nu l-ar fi văzut de un an 
E și mai bine legat și parcă 
e mai crescut...

în jurul lor s-au strtns și 
alți colegi. Se discută viitoa
rea excursie. Cea făcută in 
vara aceasta a avut un itinerar 
minunat. Au vizitat Hidrocen
trala de la Bicaz, s-au plimbat 
cu vaporul chiar pe sub poa
lele munților, au urcat Ceah
lăul, i-au uimit brazii răsăriți 
din apa Lacului Roșu și 
admirat porțile de piatră 
Cheilor Bicazului.

——Atențiune, alinierea ! 
le întrerupe discuția elevul
serviciu. Dinspre școală, apare 
cu mers vioi, profesoara lor 
de educație fizică, Tatiana 
lsar.

— Tovarășe profesoară ele
vii clasei a X-a sînt gata...

în curte s-a făcut liniște. 
Ceilalți elevi au intrat la ore 
iar deasupra tn înălțimi, tn 
lumina blinda a soarelui de 
toamnă, se învîrteșle parcă în 
infinit, o pasăre albă. A în
ceput noul aji școlar...

au 
ale

de

Una din

Foto : A. Nedelcu

numeroasele faze de lupii dirză pentru ciștigarea balonului. (Unirea — 
Știința Petroșeni).

ft ««r Ar
o

Etapa 
progresul 
a arătat că tehnica și pregătirea fizi
că înlocuiesc tot mai mult jocul ob
structionist și confuz care a caracte
rizat primele întîlniri ale returului. 
„Cuplajul" bucureștean, a dovedit din 
nou că Dinamo este cea mai bine 
pusă la 
fruntașe. Pe 
a realizat o 
a „strălucit" 
rești a fost

de duminică a confirmat 
echipelor de categorie A,

punct dintre formațiile 
de altă parte Progresul 
partidă „mare", Steaua 

deseori iar Știința Bucu- 
un adversar bun, dindV. CACOVEANU-coresp.

După etapa de duminică...
• Cum au pierdut Jucătoarele de la Rapid la Ploiești

Șapte echipe au reușit să totali
zeze maximum de puncte (6) după 
etapa de duminică a campionate
lor republicane: Steaua și Dinamo 
București (seria I), Dinamo Brașov 
și C.S.M. Reșița (seria a II-a) în 
întrecerea masculină, Știința Bucu
rești (seria I), C.S.M. Sibiu și 
Știința Timișoara (seria a II-a) în 
cea feminină. De altfel, sînt singu
rele formații care au avut — de 
la începutul competiției — o com
portare constant bună, anunțindu- 
se de pe acum ca principale preten
dente la locurile din turneul final.

STEAUA, ÎN SERIE...

nou, handbaliștii echipei SteauaDin
au cules o frumoasă victorie dato
rită jocului lor rapid și spectacu
los. De data aceasta, Știința Bucu
rești a fost echipa nevoită să recu
noască superioritatea militarilor. Vice- 
campionii, cu un lot superior valo
ric față de sezonul trecut, s-au im
pus cu regularitate printr-o serie de 
reușite acțiuni colective, în care fie
care jucător 
egală. Echipa 
ce destul de
atac și face proba unei orientări 
tactice (în acțiunile ofensive) pe mă
sura cerințelor handbalului modern, 

în seria a II-a a campionatului 
masculin, Dinamo Brașov — actua
lul lider — a 
mai serios: 
Dinamoviștii, 
rioară, s-au 
într-un final 
după cum ne-a transmis corespon
dentul 
dintre 
a fost 
rie de 
ambelor echipe.

De asemenea, 
atenția în mod 
unor echipe (Știința București, C.S.O. 
Craiova și Știința Tg. Mureș), care 
continuă să evolueze la un nivel cu 
totul nesatisfăcător. In toate cele 
trei cazuri, jucătorii vădesc o pre
gătire incompletă și puțin interes 
față de jocurile campionatului, ceea 
ce impune conducerilor secțiilor res
pective o analiză minuțioasă a felu
lui cum se muncește în aceste co
lective.

a a rut o contribuție 
se „mișcă" ușor, tre- 
bine din apărare în

întîlnit primul adversar 
lehnometai Timișoara, 
cu o pregătire supe- 
impus destul de clar 
aprig disputat. Dar,

nostru, V. Secăreanu, partida 
cele două formații 
umbrită spre sfîrșit 
durități comise de

fruntașe 
de o se- 
jucătorii

atragemținem să 
foarte serios asupra

ANTRENORUL 
EXPLICA

ECHIPEI RAPID, 
1NFRINGEREA

Fără îndoială i 
produs cea mai 
etapa de duminică a fost înfrînge- 
rea campioanelor în fața tinerei for
mații ploieștene S.S.E. Amănuntele 
asupra acestei neașteptate înfrîngeri 
a echipei Rapid ne-au fost oferite 
chiar de antrenorul feroviar, prof. 
Gabriel Zugrăvescu : „Fără îndoială, 
echipa a jucat slab, fără convinge
re, dar totuși diferența de valoare 
dintre cele două formații nu permi
tea jucătoarelor noastre să părăsească 
terenul învinse. Echipa ploieșteană 
a condus cu 1—0 și 2—1 și de fie
care dată am egalat. Apoi a fost rîn- 
dul nostru să conducem cu 4—2, 
dar la pauză scorul era din nou egal: 
4—4. în repriza secundă, localnice
le, dindu-șl seama că pot obține un 
rezultat nesperat, au jucat 
biție formidabilă. Am condus și de 
data aceasta cu 5—4 și 6—5, dar 
ploieștencele, puternic încurajate de 
public, au găsit mereu resurse pen
tru a egala. Cu 10 secunde înainte 
de sfîrșit (scorul era 6—6) Hedeșiu 
a ratat o lovitură de la 7 metri 1 
Revenita în atac, echipa gazdă a 
beneficiat și ea de o asemenea arun
care pe care MUNTEANU a trans
format-o. Și cu aceasta, meciul a 
luat sfîrșit. Noi am jucat cu o for
mație descompletată. Pe Ana Boțan, 
bolnavă, nu am putut s-o folosin de
loc, Maria Constantinescu, incă neres
tabilită, a jucat doar ir» repriza secun
dă, iar in 
am rămas 
trescu care

In orice 
și a 
altfel, este că echipa noastră cam
pioană manifestă slăbiciuni evidente 
și o formă de loc îmbucurătoare, 
mai ales dacă ținem seama că echipa 
Rapid ne va reprezenta și în acest 
an în „C.C.E.".

că rezultatul care a 
i mare surpriză în

cu o am-

partea a doua a meciului 
și fără Constanța Dumi- 
s-a accidentat".
caz, părerea noastră, ca 

antrenorului Zugrăvescu de

A. VASILIU

• La 
tate a 
rut de

Petroșeni, Știința din locali- 
învins Voința Sibiu cu sco- 
26—16 (13—6).

mult de „furcă" dinamoviștilor în 
prima repriză. Acestea sînt doar ci
teva exemple care arată 
posibilități ale rugbiștilor 
prima categorie.

A continuat „schimbul
între primele cinci clasate, Dinamo 
reușind să ocupe 
un singur punct 
altfel, cum axată 
etapa a XV-a;

evidentele 
noștri din

de locuri"

locuil secund, la 
de lider. Iată de 
clasamentul după

Și acum, 
comportarea 
a cîștigat, cum era și de așteptat, 
dar s-a descurcat greu în fața jocului 
înmlcit al Olimpiei. Prima repriză, 
în special, nu a satisfăcut. Dinamo 
a fost superior tn jocul cu Știința 
București și scorul reflectă diferen
ța de valoare. Foarte bun jocul lui 
Pilă. Din nou, slab Cîndea. Pachetul 
de înaintași a muncit mult și a adus 
un aport considerabil la jocul bun 
al echipei. Parcă mai nesigur ca 
deobicei ni s-a părut Dăiciulescu. 
Știința continuă să se orienteze spre 
jocul deschis care, în final își va 
spune cuvîntul ridicînd echipa pe o 
treaptă valorică superioară. Fără Pen- 
ciu și Preda, Steaua a trebuit să 
lupte (și a luptat) mult mai mult 
pentru cele două puncte în fața Pro
gresului. Echipa a mers, în general, 
bine dar nu la valoarea ei cea mai 
bună. Absența lui Penciu, pune se
rioase probleme pentru linia de fund. 
Progresul s-a orientat tactic bine și, 
deși la un moment dat in inferiori
tate numerică, a Știut să echilibreze 
jocul Și să respingă atacurile repetate 
ale militarilor. Știința 
în declin de formă — 
fața Unirei, echipă fără 
poate tocmai de aceea, 
periculoasă. Știința Cluj și CSMS 
Iași, de asemenea, in progres. Nici 
acum Metalul n-a reușit să mai cîș- 
tige „teren" în lupta pentru evitarea 
zonei retrogradării. O menjțiune spe
cială pentru jocul bun, structural 

Științei Timișoara. O- 
linia ultimelor partide.

D. G.

schimbat, al 
limpia — pe

citeva cuvinte despre 
echipelor. Grivița Roșie

Petroșeni — 
a pierdut în 
„vedete" dar, 
omogenă și...

1. Grivița
2. Dinamo

Roșie 15 12 1 2 170: 51 40
1 138: 46 3915 10 4

3. Steaua 15 10 3 2 103: 41 38
4. Progresul 15 8 2 5 79: 50 33
5. Știința Petroșeni 15 6 6 3 83: 61 33
6. Știința Timișoara 15 6 2 7 78:102 29
7. Unirea 15 5 4 6 63: 59 29
8. știința Cluj 15 4 5 6 73: 88 28
9. CSMS Iași 15 2 7 6 78: 77 26

10. Știința București 15 2 5 8 59:110 24
li. Metalul 15 2 3 10 44: 79 22
12. Olimpia 15 2 0 13 44:248 19

Astăzi, de 
UCFS oraș 
referatul J 
perfecționarea tehnicii individuale și 
colective". Referent, antrenorul Tu
dor Georgescu.

• Mîine, pe stadionul Tineretului 
se va desfășura jocul de verificare 
al lotului republican care se pregă
tește pentru jocul cu reprezentativa 
Franței. Partida va începe la ora 
16.15.

la ora 19,30, la sediul 
București, va fi expus 

.Exerciții și jocuri pentru

----------- DE CE N-A „TRANSFORMAT RAHTOPOL ?
In partida Dinamo — Știința 

București, desfășurată duminică in 
deschiderea cuplajului de pe sta
dionul Progresul, una din fazele jo
cului a produs oarecare nedumeri
re in rindul spectatorilor. In min. 
54, Șerbu a realizat o încercare la 
centru pentru Dinamo. Colegul său 
de echipă Rahtopol și-a așezat min
gea și se pregătea de transforma
re. La un moment dat s-a repezit 
însă ‘spre balon mijlocașul Științei, 
Leonte, care a șutat puternic in di
recția opusă, în timp ce arbitrul 
St. Constantinescu a dictat relua
rea jocului de la centru. Ce se in- 
tîmplase ? Rahtopol își începuse e- 
lanul pregătindu-se să lovească ba
lonul. Dar a avut o ezitare pe care 
Leonte — bun cunoscător al regu
lamentului — a știut s-o fructifice 
in favoarea echipei sale, lată ce 
prevede regulamentul (art. 25, 
punctele b și c) in cazul loviturii 
de picior așezate, după o încercare: 
„Echipa adversă trebuie să fie îna-

poia liniei de țintă pînă cînd exe
cutantul își începe elanul ori se 
pregătește să lovească balonul.

In acest moment echipa adversă 
poate să atace, ori să sară, în sco
pul de a prinde balonul.

Lovitura de picior trebuie să fie 
executată fără pierdere de timp".

Iar in ceea ce privește pedepsele 
pentru asemenea infracțiuni, regu
lamentul arată că: „Nici cel ce 
execută lovitura, nici cel ce îi a- 
șează balonul, nu trebuie să facă 
gesturi sau mișcări ce ar putea să 
determine în mod prematur atacul 
adversarilor lor. 
unul ori celălalt 
fel, dreptul de a 
fuzat".

lată, așa dar, 
format Rahtopol (Dinamo pierzind 
astfel in mod sigur două puncte). 
Deci, arbitrul a procedat bine.

Recomandarea pentru o cit mai 
bună cunoaștere a regulamentului 
se impune fără alte comentarii.

In cazul în care 
se comportă ast- 

ataca nu va fi re-

de ce n-a trans-

NOI CADRE DE INSTRUCTORI 
SPORTIVI IN RAIONUL CORABIA

De curind s-a deschis la Corabia 
cursul de instructori sportivi de pe 
lingă consiliul raional UCFS, la care 
iau parte 46 de tineri, membri ai 
celor 38 asociații sportive ale G.A.C. 
din raion, 
cadre de 
sportive.

Cursul este condus de 
specialitate, pe discipline

OCHEA AVACUM

ANIVERSAREA ÎNFIINȚĂRII ASO
CIAȚIEI SPORTIVE METALUL OȚELUL 

ROȘU

Festivitatea aniversării înființării 
asociației Metalul din orașul Oțelul 
Roșu a prilejuit interesante întreceri 
sportive. Astfel, la atletism și-au 
disputat întîietatea copii din orașele 
Oțelul Roșu și Caransebeș, iar la fot
bal s-a desfășurat meciul amical din
tre Metalul din localitate și C.S.M. 
Reșița.
(1-0).

Metalul a învins cu 2—1

FRANCISC WOLNER

IN SLATINA, NOIRAIONUL 
ASOCIAȚII SPORTIVE

în cursul lunii 
Slatina au luat ființă încă două aso-

trecute in raionul

ciații sportive. Una din ele a fost 
creată pe lingă topitoria de in Brin- 
coveni și a primit denumirea de 
Fuiorul, iar a doua a fost înființată 
Pe lingă G.A.C. Izvorul Dranovat. 
In adunarea de constituire, aceste 
două asociații au pus bazele secțiilor 
de gimnastică, turism, volei, șah și 
fotbal.

CONSTANTIN DICU

AU RECONDIȚIONAT ECHIPAMENTUL 
Șl MATERIALUL SPORTIV

Compomenții secțiilor de fotbal, 
volei și box din cadrul asociației 
sportive Confecția din Botoșani s-atl 
angajat să contribuie prin muncă 
patriotică la reeondțtionarea și repa
rarea echipamentului și materialului 
sportiv. Timp de mai multe zile* 
tinerii sportivi, printre care croitorii 
Nicu Roșea, Strugaru Lochin, As- 
pazia Bucătaru, Ecaterina Horodincă, 
Cristina loti, mecanicul Constantin 
Grigariu, vopsitorul Dimitris Zea- 
nidos, au recondiționat, reparat Ș* 
vopsit 60 de tricouri, 40 de perechi 
de chiloți, 8 perechi de bocanci* 
jambiere, treninguri etc.

A. ABRAMOV1CI



Dc joi pinii (luminița:

Finalele campionatelor republicane
de obstacole și dresaj

După ce și-au disputat calificarea 
pentru finale, cei mai valoroși călă
reți ai tării noastre ișî fac acum ul
timele pregătiri înaintea probelor cu
prinse în programul campionatelor I 
republicane care se vor desfășura în ; 
Capitală — pe baza hipică din Calea . 
Plevnej —: de joi pînă duminică. In 
fiecare din aceste zile, atit dimineața j 
cit și după-amiaza, programul cam- j 
pionatelor cuprinde probe care vor | 
oferi, fără îndoială, spectatorilor în- . 
treceri spectaculoase. Joi, în prima' 
zi a campionatelor republicane de I 
obstacole și dresaj, se vor desfășura I 
probele de dresaj juniori și dresaj ca- ! 
tegorie ușoară, precum și întrecerile 
de obstacole din cadrul probei de | 
categorie semiuțoară. Vineri: dresaj ’ 
categoria mijlocie, obstacole categoria ■ 
ușoară și obstacole categoria semi
grea. Sîmbătă dimineața spectatorii ■ 
vor putea urmări in afară de între- : 
cerile de dresaj la categoria semi
grea și proba de obstacole de cate- ■ 
gorie mijlocie, întreceri rezervate ju- j 
niorilor și fetelor. In ultima zi a : 
campionatelor vom putea urmări cea 
mai dificilă întrecere de dresaj, pro
ba de categorie grea, proba de ob- j 
stacole pe echipe și proba de obsta- [ 
cole categoria grea.

întrecerile se vor desfășura dimi
neața începind de la ora 8 (sîmbătă 
de la ora 9): iar după-amiaza de la 
ora 15.

Am asistat -Ia BelgTad la cea mai reu
șită ediție din șiragul dc șapte al cam
pionatelor europene. Am văzuit evoluând

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
S-AU ÎNCHEIAT SUB SEMNUL SURPRIZELOR
Nota de dirzenie și neprevăzut, 

care a caracterizat semifinalele din 
acest an, rxu s-a dezmințit nici în ul
tima rundă a întrecerilor din Capi
tală.

In grupa de la sala Progresul, pri
mele două locuri în clasament se 
profilaseră cu cîteva runde înainte 
de 6fîrșit — Nacu și Troianescu. Dar 
după o serie de 5 victorii consecuti
ve și o remiză cu Treianescu in ul
tima rundă, Nacu termină pe primul 
loc cu un avans de l‘/2 puncte, ceea 
ce constituie o adevărată surpriză ! 
Bozdoghină, cu o victorie in ultimă 
instanță asupra lui Rotaru, și-a asi
gurat Și el calificarea, pusă sub sem
nul îndoielii la un moment dat. La
cul patru — ultimul vizat — a rămas 
însă total la discreția rezultatelor- 
surpriză ! De unde așteptam să se 
califice Reacher, Gavrila sau chiar 
Mareovici, iată că dreptul de a juca 
în finală il ciștigă „in extremis" 
(fără ajutorul punctajului Soneborn...) 
Seimeanu !

Iată cum s-a ajuns la acest fi
nal neprevăzut. Seimeanu, după ce 
pierduse o întreruptă la Mareovici 
care părea avantajoasă, se „revanșea
ză" pe Reicher ciștigind o partidă 
grea, cu complicate analize la în
trerupere. in timpul acesta, Mareovici 
(care urca impresionant in clasament) 
il „stopează1* pe Gavrilă, scoțîndu-1 
definitiv din cursă, dar pierde în 
ultima rundă la Ott!... In fine, ca 
suita de surprize să fie completă, 
Reicher este învins de fostul codaș 
R. Alexandrescu, care — cu un finiș de 
5 puncte din 5 — promovează și el 
printre fruntași, la un pas de cali
ficare...

*atv‘n Ozolin (in tricou de culoare închisă) conduce intr-una dm seriile 
cursei de 200 m.

Foto: P. Romoșan

(ca mai valoroasă ediție a campionatelor europene
N-am pulul rezista tentației și am fost 

din nou pe stadionul Armata Populare 
din Belgrad, a doua zi după încheierea 
„europenelor". Poate ar fi fost mai bine 
să nu mai fi trecut pe acolo. Tribunele 
stadionului erau pustii, deși parcă mai 
vibrau încă de vuietul celor cinci zile de 
minunat spectacol sportiv. Pista se ve
dea mușcată de cuiele pantofilor. Stea
gurile celor 28 de țări participante la 
concurs erau coborâte. Mesele de la tribuna 
presei fuseseră în parte demontate. Cea 
cu numărul 36, Je unde urmărisem ou 
sufletul la gură dîrrenia luptei sportive 
se mai afla încă pe locul său. Dar lip
sea țăcănitul agitat al mașinilor de scris 
ale sutelor de ziariști, lipseau fetele în 
uniformă bej care ne aduceau foile de 
rezultate, iar uriașa tabelă electrică nu 
mai anunța acum nici un clasament.

Campionatele euravene ale anului 1962 
se înebeiaseră deci in mod irevocabil !

Am frunzărit în liniște programele 
multicolore ale concursului. Pe de nota
sem eu înfrigurare, timp de cinci zile, 
încercare de încercare, serie de serie, 
toate rezultatele întrecerilor atleților eu
ropeni. Acum, aceste rezultate și-au luat 
și eie locul în rindul atîtor și atîtor 
amintiri.

NU ORICINE POATE RĂZBI 
PÎNĂ LA PODIUMUL 

PREMIANȚIILOR

Astfel, pe primele patru locuri ale 
grupei se clasează în ordine: M.
Nacu 12, O. Troianescu 10>/2, C. Boz
doghină 9, P. Seimeanu 8>/2. La ju
mătate de punct de ultimul rămîne 
Gh. Gavrilă (8), iar A. Mareovici, R. 
Alexandrescu și Em. Reicher au cite 
7*/2 p. In rest: V. Georgescu 7, Beiu 
6i/2, W. Ott 6, P. Mateescu 5*/2, T. 
Voronca 5, C. Rotaru 4, St. Porum- 
bescu ’/j. Ultimul a fost eliminat din 
concurs pentru neprezentâri repetate.

Și in cealaltă semifinală bucureș- 
teană am asistat la un finiș specta
culos. In ultima zi de joc, plutonul 
fruntaș Drimer-Voiculescu-Pavlov 
(toți cu cite ll>/2 p.) putea fi comple
tat cu Vaisman și Joița. Amindoi 
aveau negrele în ultima rundă, pri
mul la Rozvan, al doilea la Botez, 
acesta păstrind încă o umbră de spe
ranță la calificare (in cazul unei in- 
fringeri a lui Vaisman). Lucrurile 
s-au lămurit insă fără intervenția de
partajării punctelor egale. Botez și 
Joița au făcut remiză, ultimul fiind 
eliminat, deși a rămas neînvins de-a 
lungul celor 15 runde... Vaisman a 
acumulat avantaj de un pion în parti
da cu Rozvan, luptînd și după în
trerupere pentru un punct întreg și, 
deci, primul loc în grupă. Ceea ce 
i-a și reușit, după 8 ore de joc 
Pe fișa de control fiind consemnată 
victoria lui Vaisman.

Iată clasamentul final al acestei 
grupe: V. Vaisman 12, D. Drimer, 
P .Voiculescu și M. Pavlov ll*/2, P. 
Joița 11, C. Botez 10y2, M. Rozvan 
și E. Nacht 7'/2, L. Radulescu, A. 
Ior.escu și N. Banea 6'/j, S. Schon- 
feld 5’/j, Gh. Pitpinic 4i/2, A. Por- 
cescu 4, I. Cormos 3, M. Nițu '/,.

RD. V.

• Zeci de recorduri ia majoritatea probelor • Atleții 
noștri au rămas datori...

pe pis-tă, la gropile de sărituri șî la 
locurile dc aruncări toată edita atletis
mului continental. Am văzut în întrecere 
atleți mari care, cn dezinvoltura pe care 
ți-o dă numai perfecțiunea tehnică și 
deplina pregătire a sufletului și a muș
chilor, au realizat asemenea rezultate 
care te uimesc chiar și numai citindu-le 
dintr-un articol de jurnal. Am văzut 
spulberate recorduri, așa ca intr-o simplă 
joacă. Dar ce joacă !... Am văzut la 
mtflti atleți bucuria împlinirii atîtor vi
suri ; la alții lacrimile decepției. Intr-o 
asemenea confruntare a celor mai puter
nici nu oricine poate răzbi pînă ia po
diumul premianților. Pentru aceasta tre
buie să fii nu numai foarte bun, dar 
și perfect pregătit ca să dai totul la 
ora H, a întrecerii hotărîtoare. Cea mai 
mică inexactitate tehnică, cea mai neîn
semnată ezitare tactică au răsturnat pre
viziuni și calcule și au scos din lupta 
pentru șefie pe mulți candidați.

La „europene44 ca și la Olimpiadă 
n-ai voie să greșești nimic. Creerul tre
buie să-ți funcționeze mai bine decât 
cea mai perfectă mașină electronică, 
voința trebuie subordonată în întregime 
unui singur țel, mușchii — cădiți în 
focul atîtor concursuri de pregătire, să 
fie elastici și să răspundă imediat ori
cărei comenzi.

Fără discuție aceasta a fost caracte
ristica tuturor campionilor de ia Bel
grad, a celor mai bine clasați la fiecare 
probă.

BILANȚ EDIFICATOR

Pe scurt, bilanțul campionatelor euro
pene se prezintă astfel: 3 recorduri 
mondiale egalate (Tamara Press 18,55 
m la greutate; Maria Itkina 53.4 sec pe 
400 m și Salvatore Morale 49,2 sec pe 
400 m garduri), 6 recorduri europene 
(două noi — Gyula Zsivotzki 69,64 m 
la ciocan și Gerda Kraan 2:02.8 pe 
800 m; patru egalate — cele trei de 
mai sus și echipa feminină a R.P. Polo
ne 44,5 sec la 4x100 m) ; 65 de recor
duri naționale (Franța — 9, Anglia — 
8, R.P. Polonă și Iugoslavia cîte 6, 
Germania — 5, Olanda — 4, R.P. Ro- 
mînă, R.P. Ungară și Suedia cîte 3, 
U.R.S.S., Belgia, Finlanda, Italia și Tur
cia cîte 2; R.S. Cehoslovacă, Grecia, 
Danemarca, Elveția, Portugalia, Lichten
stein, Norvegia, Irlanda cîte 1. N-au 
înregistrat nici un record atleții din R.P. 
Bulgaria, Austria, Islanda, Luxemburg, 
Malta și Spania.

în programul campionatelor o pagină 
era rezervată în exclusivitate recorduri
lor acestei competiții. Era una din pa
ginile cei mai des citită. în dreptul 
fiecărei probe im făcut și noi o serie 
de însemnări. Acum, poate ar fi inte
resantă publicarea unei sinteze a lor

După campionatele internaționale de atletism
Nici nu se curăță bine zăpada de 

pe pistele stadioanelor, nici nu apu
că bine atleții să-și facă primele 
antrenamente în aer liber și iubitorii 
atletismului se și întreabă „ce vom 
vedea anul acesta la internaționale?" 
An de an întrebarea aceasta se re
petă invariabil pentru acei pasionați 
ai atletismului care, încă din primă
vară, așteaptă toamna, cu toată ne
răbdarea, ca să asiste la marele nos
tru concurs internațional, competiție 
intrată puternic în tradiția mișcării 
sportive din țara noastră.

Din 1948 și pînă acum am avut 
prilejul să vedem evoluînd, pe Sta
dionul Republicii, sumedenie de at
leți renumiți, campioni olimpici și 
europeni, recordmani ai lumii Și ai 
continentului nostru. In întrecere cu 
aceștia tinerii noștri reprezentanți au 
avut multe, foarte multe lucruri de 
învățat care au contribuit la crește
rea măiestriei lor sportive. In ace
lași timp „internaționalele" au con
stituit pentru noi un serios examen, 
care, de fiecare dată, a fost absolvit 
cu succes.

Ediția a XlV-a a acestei importante 
competiții a fost așteptată cu ace
lași legitim interes. Dar spectatorii 
n-au mai trăit emoțiile pe care le 
furnizau, în mod obișnuit, întrece
rile edițiilor trecute. Cu puține ex
cepții au lipsit acum acele „dueluri" 
care făceau să palpite tribunele, au 
lipsit acele obișnuite finaluri de 
curse, electrizante prin dinamismul 
lor. Este adevărat că la ediția din 
acest an a „internaționalelor" au fost 
înregistrate o serie, de performanțe, 
în special la probele tehnice, care

RECORDURI ALE CAMPIONA
TELOR LA 30 DE PROBE

Din cele 36 de probe ale concursului 
(24 masculine și 12 feminine) doar la 
șase n-au fost înregistrate noi recor
duri ale campionatelor (800 m, 110 mg, 
maraton, 20 km și 50 km marș la 

Excelenta atletă sovietică Tamara Press
campioană europeană

bărbați și la suliță femei). în rest însă 
cifrele recordurilor au fost depășite 
sau cel puțin egalate de foarte multe 
ori. Nu are rost să publicăm un tabel 
complet al tuturor modificărilor aduse 
recordurilor campionatelor și dc aceea 
ne vom mulțumi să dăm numai cîteva 
exemple. Astfel, la lungime femei, nu
mai în calificări, 8 atlete (printre care 
și Viorica Belmega) au egalat sau au 
depășit recordul de 6,14 m stabilit în 
urmă cu patru ani la Stockholm, Pră
jina din fibre supraelastiee a contri
buit ca recordul de 4,50 m să fie între
cut de 6 săritori și egalat dc alți 3; 
la disc bărbați, recordul de 53,92 m 
a fost întrecut — in calificări și în 
oonoursul propriu- zis — de 9 aruncători; 
la 80 m garduri toate cele șase finaliste 
au coborât sub 10,9 sec... Asemenea 
exemple pot fi date pentru majoritatea 
probelor.

Depășirile acestea substanțiale ale re
cordurilor campionatelor, vorbesc de la

fac cinste oricărui mare concurs in
ternațional, dar acestea au părut 
izolate în ansamblul întrecerilor.

*

Sezonul atletic al anului 1962 a 
fost dominat, fără nici un fel de 
discuție, de întrecerile ediției a Vil-a 
a Campionatelor europene de la Bel
grad. In vederea unei bune com
portări la marea confruntare a at
leților europeni, au fost subordonate 
toate competițiile interne și interna
ționale din acest an. Așa se face 
că 1962 a fost cel mai bogat sezon 
al atletismului european. Din acest 
motiv cei mai mulți dintre partici- 
painții la Belgrad au manifestat o 
oarecare oboseală, iar atunci cînd 
au fost solicitați să participe și la 
„internaționalele" noastre au refu
zat. Este una din explicațiile faptu
lui că ediția a XlV-a a întrecerilor 
s-a bucurat de o participare mai 
puțin numeroasă decît în alți ani. 
Nu e mai puțin adevărat însă, că 
aspectul sărăcăcios al concursului 
(trei concurente la 200 m, patru a- 
lergători la 3.000 m obstacole etc.) 
se datorește în cea mai mare mă
sură lipsei de interes a cluburilor 
noastre, a antrenorilor și chiar a 
atleților noștri.

Este nefiresc și cu totul lipsit de 
răspundere ca mari cluburi ca Dina-, 
mo, Steaua, Știința, Rapid, Metalul, 
C..S.Ș. etc. — ca să vorbim numai de 
cele din Capitală — să nu înscrie de- 
cît foarte puțini atleți la aceste între
ceri. 

sine despre valoarea ridicată a întrec* 
rilor de ia Belgrad.

CALIFICĂRILE : O TRIERE 
SEVERĂ

Preliminariile probelor dc alergări, ca 
și calificările la sărituri și aruncări au 
furnizat la cele mai multe probe întreceri 
foarte aprige, încheiate — nu o dată 1 
— eu rezultate de-a dreptul surprinză 
toiare, care au dus la eliminarea din eoni 
curs a multor sportivi de valoare.

A
*

a cucerit la Belgrad două medalii de 
la disc și greutate

Foto: P.E.A

Aceste buclucașe calificări ne-au dat 
și nouă foarte multă bătaie de cap. 
Stan da rd urile au fost foarte tari și au 
făcut o triere severă a valorilor pentru 
concursul propriu-zis. Cu excepția Iolan
dei Balaș, Măriei Diaconescu, Petre As- 
tafei și Vioricăi Belmega, ceilalți atleți 
romîni, participant! la probele tehnice, 
n-au reușit să realizeze normele impuse, 
deși în acest an obținuseră performanțe 
cu mult superioare lor, și au fost ne- 
voiți să privească concursul ca simpli 
spectatori. Dar despre aceasta intr-un 
articol viitor. Oricum. Lfa ManofiBi’ 
Alexandru Bizim, Gheorghe Popescu, So
rin loan, Șerbon Ciochină, Mihai Cai- 
nicov și Eugen Ducu, ca să vorbim nu
mai de concurenții de la sărituri și a- 
runcări, au rămas datori, serios-4^ tot,, 
deși unii dintre ei au obținut o „reabi
litare44 parțială la Campionatele noastre 
internaționale. Aceasta este însă cu totul
o altă treabă...

ROMEO V1LARA

Noi nu avem voie să privim cam
pionatele internaționale ca pe o „de
filare" a unui număr mai mic sau 
mai mare de atleți străini. Această 
competiție internațională este în pri
mul rind a noastră, deschisă atleți
lor noștri. La „internaționale" nu 
trebuie să concureze numai membrii 
lotului sau ai echipei reprezentative, 
ci toți atleții romîni de valoare, se
niori și juniori. Campionatele inter
naționale ar fi fost cea mai bună 
ocazie pentru ei toți de a învăța 
lucruri noi și folositoare, de a par
ticipa la un concurs important. Dar 
majoritatea acestora au absentat de 
la întreceri, lipsind astfel concursul 
de spectacolul așteptat.

Este de datoria federației de spe
cialitate să analizeze această situa
ție și pe baza concluziilor trase să 
se ia măsuri pentru organizarea vi
itoarei ediții a „internaționalelor". 
Anul viitor va avea loc ediția a 
XV-a, jubiliară, a campionatelor 
noastre internaționale. Ea va fi pro
gramată în luna octombrie. Va fi 
cel mai bun prilej pentru numeroși 
atleți să-și verifice forma sportivă 
în condițiuni, calendaristice, identice 
marilor întreceri olimpice din 1964. 
Este de datoria noastră a tuturor 
să stabilim încă de pe acum toate 
amănuntele organizatorice și să și 
lansăm invitații de participare unora 
dintre cei mai de seamă atleți euro
peni ca aceștia să-și poată planifica 
de pe acum participarea la interna
ționalele noastre. -
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BULETINUL CATEGORIEI B
Etapa a patra a categoriei B — s-a caracterizat prin disputei echilibrate 

dar de nivel tehnic, în general, nesatisfăcător. Rezultatele au fost, în ansam
blu, cele scontate. In prima serie este de notat faptul că Metalul Tîrgoviște 
a luat un avans de un punct asupra principalilor săi urmăritori, Știința 
Galați și C.S.O. Golași. In seria a II-a, C-S.M. Sibiu iși menține pvansul, în 
timp ce în seria a Ill-a Crișul Oradea și Jiul Petrila conduc la egalitate 
de puncte.

Iată amănunte asupra desfășurării jocurilor :
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SERIA I

METALUL TÎRGOVIȘTE — C.F R. 
PAȘCANI (4—0). Metalurgiștii au 
dominat categoric și dacă n-ar Ii 
ratat o serie de ocazii clare scorul 
ar fi luat proporții și mai mari. Au 
înscris: Iordache (min. 1, 71, și 83) 
și Niculescu (min. 10). Horvath 
(C.F.R. Pașcani) a fost eliminat în 
min. 70 pentru lovirea adversarului. 
(M. Avanu — coresp.).

C.S O. GALAȚI - FLAMURA RO
ȘIE TECUCI (1 — 1). Rezultatul poate 
fi considerat o mare surpriză. Lo
calnicii au dominat majoritatea tim
pului, dar s-au dovedit nesiguri în 
î.aU porții adverse, ratînd și un 11 

,m (Matei în min. 39 â tras în bra- 
Ztele portarului). Jucătorii tecuceni au 
' Ttat aproape în permanență în de

fensivă, iar portarul lor, Constanti- 
nescu, a dovedit o formă excepțio
nală, Au marcat: Roman (la un con
traatac în min. 53) pentru FI. roșie 
și Hulea (min. 90). (A. Schenkman 
— coresp.).

FLACARA MORENI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (0—0). Un scor alb care 
nu oglindește raportul de forțe de 
pe teren, deoarece localnicii au avut 
inițiativa aproape tot timpul meciu
lui. (Raport de cornere 11—1 pentru 
Flacăra Moreni). Flacăra nu a putut 
însă obține victoria din cauza inefi
cacității înaintării și a modului ex
cepțional cum a apărat Gh. Gheor
ghe. (Gh. Ilinca — coresp.).

POIANA CÎMPINA — FORESTA 
FĂLTICENI (3—2). In prima repri
ză gazdele au fost mai active, apoi 
jocul s-a echilibrat. Au înscris: Măr- 
culescu (min. 10), Munteanu (min. 
56 și 88) pentru Poiana și Benone, 
(2 goluri) pentru Foresta. Jucătorul 
Vegh de la Foresta a avut o atitu
dine nesportivă față de public. Cei 
mai buni de la învingători au fost 
Ionescu și Pantic. (E. Stroe — 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CAR
PAȚI SINAIA (2—2). Joc anost, 
presărat cu multe greșeli tehnice. 
Totuși, Ceahlăul putea să cîștige 
dacă înaintașii echipei ar Ii lost mai 
siguri »în lața porții adverse. De 
seranalat că în min. 45, căpitanul 
formației Ceahlăul, Ștelan Vasile a 
fost eliminat din joc pentru că a 
protestat la o decizie a arbitrului 
V. Paladescu. Punctele au fost rea
lizate de Petrescu (min. 39), Tato- 
mir (min. 70) pentru Carpați și Ni
culescu (min. 86). Vintilă (min. 88) 
pentru Ceahlăul. (C. Nemțeanu — 
coresp).

RAPID FOCȘANI — I.M.U. MED
GIDIA (2—1). Focșenenii, mai siguri 
în acțiuni, au obținut o victorie me
ritată în urma punctelor înscrise de 
Ciungu (min. 45) și Ghită (min. 
48 din 11 m). Pentru I.M.U.M. a 
marcat Bucur (min. 38). Cel mai 
bun de pe teren a fost C. Cornel 
(Medgidia). (Gh. Samoilă — co
resp.).

C.S.O. BRĂILA — ȘTIINȚA GA
LAȚI (2—5). Localnicii, care au ju
cat sub valoarea lor, nu au putut 
face față decît o repriză impetuozi
tății oaspeților. (N. Costin — co
resp.).
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17 și 27). După pânză, gazdele con
tinuă să domine, insă ratează nume
roase ocazii. A mai înscris Biscă (min. 
87, din 11 m). (V. Săndulescu, coresp).

C.S.M. MEDIAȘ - C.S.M. SIBIU 
(2—5). Oaspeții, jucînd mai organizat, 
și-au asigurat o victoria comodă și 
pe deplin meritată încă din prima 
repriză. Localnicii s-au prezentat 

foarte slab. Au înscris : Baban (min. 
10), Văcaru (min. 17 și 62), Topoi 
(min. 45) și Recer (min. 65) pentru 
oaspeți, respectiv Szakacs (min. 9) 
și Kezdi (min. 76 din 11 m.) (Dan
Vintilă. coresp.)

METALUL BUCUREȘTI-DRUBETA 
TR. SEVERIN (2-0). Drubeta a în
ceput timid și s-a lăsat dominată a- 
proape întreaga repriză, in care me- 
talurgiștii bucureșteni au înscris nu
mai două goluri din numeroasele 
ocazii pe care le-au avut. înaintașii 
bucureșteni le-au ratat insă, căutind 
prea mult poziții cit mai favorabile 
de tras la poartă. Aspectul jocului 
s-a schimbat în secundă.

i riculoșî la poartă. Cele două goluri 
I au fost realizate de Chivu în min. 
I 49 și 56. Bun arbitrajul lui Al. Toțh 

(Oradea). (Șt lacob — coresp.)
CRIȘUL ORADEA — CFR IRTA 

i ARAD (0—0). Echipa locală nu s-a 
i putut descurca în fața apărării su- 
i pranumerice a oaspeților. Orădenii 
I au dominat majoritatea timpului. Ei 
| au ratat ocazii bune de gol prin 
| Pop și lacob, care au tras în bară.

Rezultatul nu reflectă forțele de pe 
. teren; Crișul ar fi meritat victoria. 
. S-au remarcat Bakos, Zaharia și 

Șchiopu de la Crișul și Kiss. Don și 
Balint de la CFR. (Mircea Pop —

■ coresp.).
RECOLTA CĂREI — JIUL PE

TRILA (1—1). Joc de factură teh-
■ nică bună. Intîlnirea s-a terminat la 

egalitate datorită formei bune a por
tarului echipei Jiul, Gram. Au mar-

, cat în ordine: Ghibea (min. 20) și 
Koch (min. 80). (Tr. Silaghi — co
resp.).

1 CSM CLUJ — ARIEȘUL TURDA 
(0—0). Nici de data aceasta clujenii 
n-au furnizat jocul așteptat; dimpo
trivă au evoluat slab, practicînd un 
fotbal confuz, care a nemulțumit pu
blicul spectator. Oaspeții au obți
nut pe merit scorul de egalitate; ei 

. s-au apărat prompt și au jucat cu 
multă voință. Acest joc, de slab ni
vel tehnic, a fost condus cu scăpări
de arbitrul Tr. Cruceanu (Arad).
V. Cacoveanu — coresp.).

AS CUGIR — ASMD SATU-MARE 
(3—1). Meci viu disputat, în care
gazdele meritau o victorie șî mai 
categorică. Scorul a fost deschis de 
oaspeți prin Tiron în min. 5. Egalarea

Lin duel pentru balon. Fază din meciul Dinamo Obor — Știința București (2—1)

Oaspeții și-au revenit Și au fost tot 
timpul peste adversar. Gazdele au 
manifestat din nou o insuficientă 

pregătire fizică. Punctele au fost în
scrise de Ionescu (min. 15) și Buzatu 
(min. 43). A condus bine arbitrul Ște
fan Regep (Constanța). (D. C.)

ȘTIINȚA BUCUREȘTI r- DINAMO 
OBOR (1—2). Joc slab, plin de gre
șeli tehnice, in care ■ au abundat pa
sele la adversar, presărat pe alocuri 
cu durități și lipsit de nerv și ritm. 
Golurile au fost marcate de Iancu 
(min. 9 și 50) pentru Dinamo, 
pectiv Nertea (min. 35 din 11 
(Gh. Amuza).

CHIMIA FAGARAS-UNIREA 
VILCEA (2—1). Ambele echipe 
prestat un joc slab. Oaspeții au
accentul pe apărare, sperind că in 
acest fel vor reuși să „scoată" un 
meci nul. Au înscris Feher (min 43) 
și Barbat (min. 43 din 11 m) pentru 
gazde, respectiv Puf eseu (min. 62, 
autogol). (Gh. Bacu, coresp.)

res-
m.).

RM.
au

pus

se produce în min. 21 prin Popovlci. 
Al doilea gol al Cugirului este în
scris de la 25 de metri de Nicu- 
lescu. Nițu pecetluiește scorul final 
în min. 73. Raport de cornere: 10—0 
pentru AS Cugir. (M. Vilceanu — 
coresp.).

INDUSTRIA SIRMEI CIMP. TUR- 
ZII — UNIREA DEJ (5—2). Golu
rile au fost marcate de Drăghici 
(2), Raab, Sandor și Constantin, res
pectiv de Vasile și Damian, 
rul echipei Unirea Dej, Boer 
eliminat in repriza I pentru 
aduse 
de la 
bitru.

arbitrului. în min. 42, 
Unirea a fost eliminat 
(1. Stoica, coresp).

Stope- 
a fost 
injurii. 
Petran 
de ar-

SERIA A II-a

DINAMO PITEȘTI - C.S.M. RE
ȘIȚA (3—0). Dominarea gazdelor din 
prima repriză s-a concretizat in cele 
trei goluri înscrise de Lovin (min. 
15), Cîrciumărescu (min. 30) și Apro 
(min 38 — autogol). Repriza secundă 
a aparținut oaspeților, însă scorul nu 
a putut fi modificat din cauza ine
ficacității înaintașilor. (I. Chilibar, 
corespondent).

PROGRESUL ALEXANDRIA 
TRACTORUL BRAȘOV (1-0). Meci 
frumos, cu multe faze spectaculoase, 
care a plăcut celor 3000 de spectatori. 
Unicul punct al partidei a fost în
scris in min. 75 de Răducu Marin 
(Progresul). (P. Baicu, coresp.)

C.S.O. CRAIOVA — C.F.R. ROȘIORI 
(3—0). 8.000 de spectatori au aplaudat 
victoria localnicilor. In prima repri
ză înaintarea craiovenilor a creat 
multe faze spectaculoase și a concre
tizat de două ori prin Anton (min.

SERIA A IlI-a
*>iW *----------------- -----------------

C.S.O TIMIȘOARA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (2—0). Meci frumos, 
viu disputat, în care; victoria a re
venit pe merit timișorenilor. Primul 
gol a fost marcat de Surdan (minu
tul 71) iar al doilea de Gergely 
(min. 80) cu capul, în urma unei 
frumoase acțiuni colective. în mi
nutele 8, 63 șj 67 înaintașii de la 
CSO au tras în bară. (P. Velțan — 
coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.O. BAIA- 
MARE (2—0). Deși în prima repriză 
arădenii au dominat cu autoritate 
totuși nu au reușit Să'înscrie, înain
tașii jucînd dezlînșt; Și fără orizont. 
După pauză localnicii se... reorgani
zează, joacă mai legat și devin pe-

ȘTIRI... ȘTIRI...
TURNEUL ECHIPEI POLONEZE

GWARDIA

Echipa poloneză de categoria 
Gwardia din Varșovia întreprinde

A 
un 

turneu de trei jocuri în țara noas
tră. Oaspeții vor sosi în țară astă- 
seară și vor susține meciurile după 
cum urmează:

27 septembrie, la Iași, cu CSMS 
30 septembrie, la Cluj, cu Știința 
3 octombrie, la București, cu Pro

gresul.
MECI INTERNAȚIONAL LA ARAD

Echipa iugoslavă Novisad, care 
a jucat nu de mult în Capitală, 
evoluează din nou în țara noastră. 
Oaspeții vor juca la Arad, cu UTA, 
la 26 septembrie.
MÎINE, PROGRESUL — DINAMO 

BUCUREȘTI

Partida restantă dintre echipele 
de categoria A Progresul și Dinamo 
București se va disputa mîine după 
amiază pe stadionul Republicii. Pro
gramul este următorul : ora 14,15: 
meci între echipele de tineret ale 
celor două cluburi; ora 16: Progre
sul — Dinamo București. Meciul va 
fi arbitrat de Cornel Nițescu — Si
biu.

ALTE RESTANȚE PROGRAMATE
Tot mîine, la Turnu Severin, se 

dispută meciul restanță de categoria

ȘTIRI... ȘTIRI..;• • •

B dintre Drubeta din localitate șji 
Progresul Alexandria.

Restanțele de categoria A au fost 
programate după cum urmează:

Steaua •— UTA, la 10 octombrie 
Dinamo Bacău — Dinamo Bucu-, 

rești la 14 octombrie
Steagul roșu — Steaua la 14 oc-, 

tombrie
Dinamo București — Petrolul la 

17 octombrie.
LA SFTRȘITUL SĂPTAMINII, 

ÎN CAPITALĂ
La sfîrșitul acestei săptămîni, ama

torii de fotbal, din Capitală au po-j 
sibilitatea să vizioneze un program' 
bogat. Meciurile de categoria A Ra
pid — Dinamo Bacău și Progresul
— Crișana se vor disputa probabil' 
sîmbătă după-amiază, în cuplaj, pe 
stadionul 23 August. Pentru dumi
nică, pe stadionul „23 August" a fost 
stabilit următorul program: ora 14: 
Viitorul — Steagul roșu Brașov (ca
tegoria A), ora 16: R.P. Romînă
— Maroc (meci internațional amical},

ARBITRI ROMÎNI ÎN TURCIA
în cursul zilei de azi părăsesc 

Capitala, pe calea aerului, arbitrii! 
romîni care vor conduce la Istanbul 
meciul din cadrul Cupei orașelor 
tîrguri dintre Izmir și IA.S. Roma., 
Este vorba de M. Cruțescu (la cen^ 
tru), N. Mihăilescu și M. Popa (la 
tușe).

■

Campionatul republican de juniori
SERIA 1 Ceahlăul P. Neamț-Tex- 

tila Buhuși 1—2 (1—1) ; C.S.M.S. 
Iași-Laminorul Roman 9—0 (0—0) ; 
Dinamo Bacău-Moldova Iași 7—0 
(2-0).

SERIA a II-a Prahova Ploiești- 
Progresul București 0—2 (0—2) ; 
Știința Galați-Rapid Focșani 6—3 
(4—2) ; C.S.O. Galați-Ancora Galați 
2—1 (1—0) ; Dinamo București-Pro- 
greșul Brăila 8—1 (5—0).

SERIA a III-A Steagul roșu Bra- 
șov-Textila Sf. Gheorghe 4—1 (2—0); 
Tractorul Brașov-Metalul Sighișoara 
2—2 (2—1) ; Petrolul Ploiești-C.S.M. 
Mediaș 3—1 (1—1) ; Carpați Sinaia- 
C.S.M. Sibiu 3—3 (1—3) ; Poiana 
Cîmpina-Luceafârul Brașov 3—2 
(2-1).

SERIA A IV-A I.M.U. Medgidia- 
Clubul sportiv școlar București 0—3 
(0—1) ; Farul Gonstanța-Voința 

București 5—0 (1—0) ; Dinamo Obor- 
Electrica Constanța 4—0 (2—0).

SERIA A V-A C.S.O. Craiova- 
Metalul Tîrgoviște 3—0 (1—0);
C.F.R. Roșiori-Steaua București 0—4 
(0—1); Dinamo Pitești-Unirea Sla
tina 11—0 (5—0) ; Unirea Rm. Vîl- 
cea-Minerul Cîmpulung Muscel 1—1 
(0-0).

SERIA 
beta Tr. Severin 1—1 (1—0).

SERIA A “■ ‘ "
Voința Oradea 8—1 (4—0) ; Crișana 
Oradea-Topitorul Baia Mare 3—0 
(2—0) ; Știința Cluj-Crișul Oradea 
5—2 (1—0) ; C.S.O. Baia Mare- 
C.S.M. Cluj 1—1 (0—1).

SERIA A VIII-A Voința Tg. Mu- 
reș-Minerul Vulcan 5—0; Harghita 
Tg. Mureș-Progresul Reghin 7—1.

A VI-A Jiul Petrila-Dru-

A VII-A Recolta Cărei -

Rulmentul 
Laminorul

Etapa viitoare
SERIA I

Bîrlad — Foresta Făticeni 
Roman — Chimia Suceava

CAMPIONATUL DE TINERET

Moldova Iași — Steaua roșie Bacău 
CFR Pașcani — Textila Buhuși
Unirea Botoșani — CSMS Iași 
Dinamo Bacău — Ceahlăul P. Neamț

SERIA A H-a
Ancora Galați — Prahova Ploiești 
Unirea Ploiești — FI. Roșie Tecuci 
Progresul Brăila — Progresul București 
CSO Galați — Rapid Focșani
Sc. Sp. Elevi Ploiești — CSO Brăila 
Dinamo București — Știința Galați

SERIA A in-a
Luceafărul Brașov — St. roșu Brașov 
CSM Mediaș — Poiana Cîmpina
Flacăra Moreni — Carpați Sinaia 
Textila Sf. Gheorghe — Met. Sighișoara 
Petrolul Ploiești — Tractorul Brașov 
Chimia Făgăraș — CSM Sibiu

SERIA A IV-a

IMU Medgidia — Farul Constanța i
Viitorul București Voința București I 
Clubul Sp. Șc. București — Știința Buc.’ 
Șc nr. 2 București — Dinamo Obor
Șc.‘ nr. 1 București — Metalul București 
Electrica Constanța — Portul Constant»

SERIA A V-a
II 

Oltul Slatina — CFR Roșiori
Metalul Tîrgoviște — Unirea Rm. Vilceae 
Electroputere Craiova — Steaua Buc. 
Dinamo Pitești — Progresul Caracal 
Minerul Cîmpulung — CSO Craiova .
Rapid București — Progresul Alexandru»*

SERIA A VI-a
Progresul Timișoara — Minerul Lupenl 
Vagonul Arad — U. T. Arad
CSM Reșița — CFR Arad 
Jiul Petrila — CSO Timișoara
Banatul Timișoara — Drubeta Tr. s. 
Ceramica Jimbolia — Știința Timlșoarw

SERIA A VH-a

Forestiera Sighet — CSM Cluj 
Topitorul Baia Mare — ASMD Satu Mar» 
Voința Oradea — Crișana Oradea 
Unirea Dej — CSO Bala Mare
Știința Cluj — Recolta Cărei 
Crișul Oradea — Stăruința Salonta

SERIA A Vm-a

Mureșul Tg. Mureș — Voința Tg. Mure* 
Clubul școlar Cluj — A. S. Cugir 
A. S. Alud — Ind. Sîrmei C. Turzii 
Minerul Vulcan — Progresul Reghin 
Siderur. Hunedoara — Harghita Tg. M. 
Arieșul Turda — Gloria Bistrița

RAPID-STEAUA 4-3 (1—0). Joc 
interesant, în care la un moment dat 
feroviarii au condus cu 4—0 prin 
punctele înscrise de Chiru (3) și 
Mateescu Pentru Steaua toate cele 
trei goluri au fost marcate de Don- 
ciu.

DINAMO BACAU-U.T.A. (1-1). 
Meci de slabă factură tehnică, la 
care a contribuit și faptul că cele 
două echipe au intrat cu efective 
incomplete pe teren: U.T.A. cil 10 
oameni, iar Dinamo în... 91 După 
cum se vede, la cele două cluburi 
se duce o slabă muncă de pregătire 
a cadrelor de rezervă, lucru ce tre
buie să dea de gîndit secțiilor de 
fotbal respective. Cele două puncte 
au fost înscrise de Mangalagiu (min. 
37) respectiv Elek (min. 8). (F. Tei- 
rău-coresp).

CRIȘANA-FARUL (2-2). întîl- 
nirea a prilejuit un joc frumos, cu 
multe faze spectaculoase. Au mar
cat Petrică (min. 32) și Nemeth 
(min. 48) respectiv Nunu (min. 33) 
și Vasilescu (min. 70). (Paul L6- 
rinez-coresp.).

C. S. M. S. IAȘI-ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (4—0). După aspectul pri-

mei reprize se părea că scorul 
rămîne... alb, deoarece ieșenii 
au reușit să treacă de apărarea 
spraaglomerată a oaspeților. După 
pauză însă localnicii reușesc să-i 
scoată din dispozitiv pe oaspeți și 
înscriu de , ' . '
șescu (min. 70 și 83), Humă (min. 
65 din 11 “
72). (P. Codrea coresp. regional).

PETROLUL-MINERUL (3-2). In- 
tîlnire de slab nivel tehnic. Au în
scrie Asan (min. 85), Moldoveanu 
(min. 87) și Nicola (autogol min. 
61) respectiv Maziîu (min. 70) și 
Nicolau 
și Gh.

va 
nu 0 „COMPLETARE- 

ÎNTRiCERILE DE
PLĂCUTĂ 
CĂLĂRIE
fotbalistic de

patru ori prin Brîndu-

m) și Comănescu (min.

(min. 79). (A. Vlăsceanu 
Ălexandrescu-coresp.).
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In pauzele cuplajului 
duminică, numeroșii spectatori pre- 
zenți în tribunele stadionului „23 
August, au avut plăcuta surpriză de 
a urmări și spectaculoasele întreceri 
ale' călăreților fruntași din București. 
O inițiativă bună a federației de spe
cialitate care ne-a „familiarizat", cu 
cîteva zile înainte, cu cei pe care îi 
vom revedea incepind de joi în în
trecerea pentru titlul de campion al 
țării. Proba pe doi cai — inversată 
— a revenit călărețului dinamovist 
C. Vlad, învingător și în proba pe 
doi cai, în timp ce la ștafetă primul 
loc a fost ocupai de călăreții de la 
Steaua (C. Țopescu, Gh. Danga și 
Th. Stanciu). Cu viu interes au fost 
urmărite, de asemenea, demonstra
țiile de dresaj olimpic executate de 
N. Mihalcea, I. Molnar Și D. Velicu 
(Steaua). a



Cu prilejul etapei din București s-a im pus tinâmi lugojean Anton Fischer

Nivel tehnic superior la „libere**
BAIA MARE 24 (prin telefon). Spre 

deosebire de întrecerile de lupte cla
sice care s-au desfășurat la un nivel 
tehnic mediocru, luptele libere au 
fost spectaculoase și au corespuns 
din punct de vedere tehnic. Printre 
cei remarcați amintim pe Șt. Tampa, 
I. Herman (Brașov), Ion Mirciov, 
D. Dana (Timișoara), Alecu Bălan 
și Gh. Crișan (Baia Mare). Notăm 
surprinzătoarea înfrîngere ia tuș a 
lui Alex. Tampa de către Mihai Brad 
(Baia Mare). Localnicii au fost lip
siți de trei titulari : Gh. Gaidoș, 
Enache Bălan (accidentați) și Paul 
Teglaș (înlirziat de la cintarll). Re
zultate tehnice : STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV- C.S.O. Timișoara 13—3, 
(final 23—9), cu C.S.O. Baia Mare 
13—2 (27—3), cu Metalul București 
12-4 (24-8) ; C.S.O. BAIA MARE
— C.S.O Timișoara .12—4 (16—12),
cu Metalul 8—6 (13—15) ; C.S.O. 
TIMISOARA — Metalul București 
8— 8 (16—14).

V. SASARANU-coresp. reg.
BRAȘOV 24 (prin telefon). Au 

fost obținute următoarele rezultate 
tehnice : RULMENTUL BRAȘOV- 
Vulturul Tulcea 25—7 (libere 16—0, 
clasice 9—7), cu C.S.O. Craiova 
17—13 (11—5, 6—8), cu Unio Satu 
Mare 15—13 (12—2, 3—11); C.S.O. 
Craiova—Unio Satu Mare 16—16 
(11—5, 5—11), cu Vulturul 23—7 
(12—2, 11—5) ; Unio Satu Mare

cu Vulturul 18—14 (11—5, 7—9). In 
meciul restanță : UNIO SATU MARE
— Vulturul Tulcea 24—8 (12—4,

C.S. Mureșul a refuzat să joace meciul 
cu știința Cluj pentru de... grad

Singura partidă, din etapa desfășurată 
duminică în campionatul republican de 
polo, rămasă nedisputată a fost aceea 
dintre Știința Cluj și C. S. Mureșul. Ju
cătorii mureșeni au refuzat să intre în 
apă (deși arbitrul a fluierat începutul 
partidei) pe motiv că temperatura apei 
este neregulamentară (19,5 în loc de 20 
grade limita inferioară). Atitudinea spor
tivilor din Tg. Mureș nu a fost cea mai 
justă, mai ales dacă ținem seama că în 
aceeași apă au consimțit să joace, 
înainte de meciul de categorie A, tinerii 
jucători de la Clubul sportiv școlar 
București, mai firavi și încă nedezvoltați 
fizicește. Bucureștenii au pierdut jocul 
(un meci decisiv) susținut în campiona

Activitatea orășenească din ce in
O dată cu sosirea toamnei, activi

tatea baschetbalistică din Capitală a 
crescut în intensitate. Deși campio
natul orășenesc nu a început încă, 
multe din echipele tuturor categori
ilor (de la campionatul republican 
pînă la categoria a III-a) se întrec 
în cadrul a diferite competiții, or
ganizate tocmai pentru verificarea 
pregătirilor în vederea reluării acti
vității oficiale.

Una din competițiile care se bucu
ră de un frumos succes este „Cupa 
Proiectantul", care angrenează cîteva 
din valoroasele formații ale campio
natului orășenesc (Voința, Construc
ția, Ipromet, de la categoria I, Proiect 
București, Proiectantul și I.P.L. de 

12—4). Nivelul tehnic bun. Specta
torii prezenți au fost nemulțumiți de 
arbitrajul slab prestat de brigada Gh. 
Popescu (Hunedoara), L. Bujor și 
I. Gaiță (București).

★

Etapa din București a avut o des
fășurare mai scurtă ca deobicei. 
Sportivii de la Progresul București 
neprezentînd echipă completă nu au 
participat la întreceri. Dinamoviștii 
au cîștigat destul de ușor disputele 
cu sportivii de la C.S.M. Cluj și 
A.S.M. Lugoj. Scorul a fost același: 
14—2 pentru bucureșteni. Am notat 
numele dinamoviștilor Alexandru 
Radu, Gavril Dohi și Enache Rusu. 
In plin progres și Alexandru Baka. 
Deosebit de palpitantă a fost lupta 
dintre lugojeni și clujeni. Ultimii 
au prezentat o formație bine pregă
tită și au reușit să obțină o victorie 
mult mai clară decît arată scorul: 
10—6. Rezultate finale : DINAMO 
BUCUREȘTI — Progresul București 
32—0 (libere 16—0, clasice 16—0), 
cu C.S.M. Cluj 30—2 (16—0, 14—2), 
cu A.S.M. Lugoj 28—4 (14—2, 14—2); 
A. S. M. LUGOJ — Progresul 28-2 
(12—2, 16—0), cu C.S.M. Cluj 20—10 
(14-0, 6-10) ; C.S.M. CLUJ — 
Progresul 22—8 (6—8, 16—0). In
întîlnirea Laszlo (Cluj) — Fanciali 
(Lugoj) primul a executat un tur 
de cap, de jos, fără a prinde și 
brațul. El a executat procedeul ridi- 
cîndu-se, credem că acțiunea trebuia 
oprită, nefiind regulamentară.

tul de calificare cu C.S.M. Cluj la un 
scor (12—4) care nu reflectă diferența de 
valoare dintre cele două echipe. Atitu
dinea plină de sportivitate a tinerilor 
jucători de la Clubul sportiv școlar me
rită a fi subliniată cum se cuvine, ea 
apărînd astfel în contrast cu aceea a 
poloiștilor din Tg. Mureș.

DE LA F. R. NATAȚIE
Cu începere de mîine 26 septembrie și 

pînă la 13 octombrie la bazinul Tinere
tului va funcționa o comisie tehnică, 
care va examina și selecționa dintre 
înotători elementele apte să activeze la 
bazinul acoperit Floreasca pe perioada 
din timpul iernii.

la categoria a Il-a). Disputele au fost 
pînă acum deoeebit de echilibrate. 
După partidele desfășurate în ultima 
vreme, cele mai mari șanse pentru 
cucerirea trofeului le au formațiile 
Construcția și Ipromet.

Iată și cîteva rezultate: Proiec
tantul—Voința 55—51 (27—17) Proiect
București—Construcția 36-44 (16-12), 
Ipromet—I.P.L. 51-40 (20-18), Cons- 
trucția-Proiectantul 48-46 (15-25),
I.P.L. — Proiect București 57—36 
(28-20), Ipromet—Proiect București 
44—42 (28—21), Construcția—Voin,ța
34-33 (10-10).

O altă competiție interesantă este 
„Cupa Voința", care, deși are par
ticipare redusă, este importantă prin 
faptul că ne dă posibilitatea să urmă
rim stadiul de pregătire a unor e- 
chipe înaintea ediției 1962—1963 a cam-

Atenție! Direcția; spre tehnică!
— Pc margined intilnirilor

Gînd așteptam cu nerăbdare telegra
mele agențiilor de presă, care anunțau 
rezultatele campionatelor mondiale de 
lupte clasice ce se desfășurau la Toledo, 
în S.U.A., nu puteam pricepe multe lu
cruri. Ne-au mirat numeroasele rezultate 
de egalitate obținute de sportivii noștri, 
ne-au îngrijorat înfrîngerile suferite de 
ei din partea un®r luptători „fără nume* 
și nc-au decepționat locurile ocupate de 
ei, locuri cu mult sub posibilități. Cre
deam că vom afla cauzele insuccesului 
atunci cînd luptătorii noștri se vor în
toarce în țară. Discuțiile purtate nu 
ne-au lămurit însă pe deplin.

Pentru a ne forma o părere dară 
ne lipsea un criteriu de comparație. 
Care este valoarea luptătorilor romîni 
față de un lot străin, bine cotat pe 
plan mondial ?

Prilejul mult așteptat s-a ivit ou oca
zia turneului întreprins de iotul olim
pic japonez în țara noastră. La prima 
vedere, rezultatul obținut de noi în în
tîlnirea directă dintre cele două repre
zentative (6*/2—l»/2) ar putea să ne sa
tisfacă. Lăsînd la o parte ansă rezultatul 
în sine, de altfel obținut în fața unui 
lot care se pregătește pentru J.O. din 
1964 și care nu avea sportivi de valoa
re decît în primele cinci categorii, să 
încercăm să analizăm comportarea luptă
torilor romîni.

Am vorbit adeseori despre numeroase
le modificări aduse regulamentului in
ternațional de lupte, schimbări care au 
răs-turnat balanța valorică a performeri
lor mondiali. Desființarea luptei obliga
torii de la parter s-a dovedit nefavora
bilă nouă. Am observat acest lucru cu 
prilejul turneului întreprins de puternica 
formație suedeză în țara noastră, în 
primăvara acestui an. Nu am înțeles 
însă atunci că, eliminîndu-se lupta de 
la parter, bagajul cunoștințelor tehnice 
ale luptătorilor noștri a scăzut la jumă
tate, ba și la mai puțin (V. Bularca, 
D. Pîrvulescu, Gh. Popovici, M. Bolo- 
can, D. Gheorghe etc). El nu a fost în
locuit cu un număr corespunzător de 
procedee la lupta din picioare. In pre
gătirea făcută s-a pus accentul pe cize
larea procedeelor rămase și nu s-a căutat 
în suficientă măsură învățarea altora.

Acest lucru a dus Ja „ stabilirea “ unei 
anumite concepții tactice, care este acum 
depășită. Executarea prin surprindere a 
„șuruburilor", „centurilor din față", 
a „trecerilor la spate" și a altor cîteva 
procedee tehnice ne-au adus consacrarea 
mondială, dar antrenorii noștri nu voi 
să înțeleagă că rămînînd ou același bagaj 
de cunoștințe nu putem să ne menținem 
această poziție fruntașă. Intr-un sonet 
de-al său, W. Shakespeare spunea : 
„Tot ce crește iși păstrează desăvîrșirea 
numai un scurt moment11. Așa s-a întîm- 
plat și cu luptătorii noștri.

Lupta pentru executarea și menține
rea unui singur punct sau eventual a 
două puncte tehnice a caracterizat și 
acum pe luptătorii noștri. Așa au con
curat V. Bularca, Cristea Marin, Petre 
David, Ion Țăranu, Marin Bolocan, Iosif 
Moca, Cornel Turturea, Simion Popescu 
și mulți alții. Nu spunem că această 
tactică nu se poate aplica în cazul unei 
întîlniri interțări. Din păcate ea a de
venit însă o practică care se întoarce 
împotriva noastră în cadrul unor turnee 
de importanță mondială. Să nu uităm că 
fiecare meci nul sau chiar victorie la 
puncte aduce după sine penalizări care 
pot elimina din întrecere pe un luptător, 
chiar dacă acesta n-a suferit nici o 
înfrîngere. Cazul lui D. Pîrvulescu și 
V. Bularca la „mondiale".

„Văd binele și-l aprob, dar urmez 
răul“ —- cam așa s-ar putea caracteriza 
munca unor antrenori, de altfel pricepuți

ce mai intensă
pionatelar orășenești. O formă bună 
manifestă formațiile Recolta și Voin
ța, învingătoare in primele două e- 
tape. Recolta a dispus de Semănătoa
rea cu 52—20 și de ICCF cu 48—30, 
iar Voința a învins pe ICCF cu 52—28 
și pe Semănătoarea cu 71—42.

Pentru echipele de categorie A șl 
cele din categoria calificare, clubul 
sportiv Dinamo organizează „Cupa 
Dinamo “, competiție care se va des
fășura în saia Dinamo. Printre for
mațiile înscrise amintim de Progre
sul, Știința și Dinamo din categoria 
A și de Academia Militară, Metalul 
și Olimpia M. I. din categoria cali
ficare. Primele două etape se vor 
desfășura azi și joi.

CRISTIAN POPESCU, 
coresp

cu luptătorii japonezi —
dar prea preocupați pentru rezultate ime
diate. Ei aprobă lupta pasivă, lupta de 
uzură, sînt pentru procedeele executate 
prin surprindere, dar care nu pot duce 
la victoria la tuș, ci numai la puncte, 
în viitorul apropiat nu se mai pot ob
ține victorii de prestigiu dacă continuăm 
pregătirea în acest fel. Străduința de a 
obține victorii la tuș trebuie să caracte
rizeze pregătirea sportivilor noștri. De 
aceea, antrenorii Z. Abrudan (Baia 
Mare), I. Lovasz (Reșița), D. Tîrziu 
(Lugoj), V. Bați (Timișoara), I. Mu- 
reșan (Brașov), D. Cuc, Gh. Șuteu, 
Gh. Ilie, T. Ioanitescu (București) — 
nu am amintit decît cîțiva dintre ei — 
vor trebui să schimbe felul de pregătire 
al sportivilor, să opteze definitiv pen
tru o tehnică modernă a luptelor.

A avut dreptate conducătorul lotului 
japonez și antrenorul campionului mon
dial Ikiguki, dl. Kiosi Matzui, spunînd : 
„Avefi mulți descoperitori de diamante, 
dar trebuie să aveți tot atîția șlefuitori* 

în fiecare an se ridică prin interme
diul competițiilor de mase nenumărați 
sportivi talentați. Din păcate antrenorii 
îi ajută să-și însușească doar un număr 
minim de procedee tehnice și ei rămîn 
la acest stadiu.

Am dovedit de nenumărate ori că știm 
să ne însușim procedee tehnice dificile, 
că știm să ne creăm o concepție tactică 
proprie, care se bazează pe calitățile 
sportivilor noștri. Acest lucru ne-a dus 
în vîrful piramidei mondiale. Va trebui 
să ne îmbogățim cunoștințele tehnice ca 
să ne menținem pe locul pe care îl 
merităm. Tehnica este o ușă, iar cheia 
ei este antrenamentul perseverent.

OTTO BENKO

După cum se știe, duminică seara 
a avut loc tragerea premiilor în 
obiecte oferite GRATUIT, din fond 
special, la concursul special PRO
NOSPORT din 23 septembrie. Iată 
lista completă a cupoanelor câș
tigătoare :

1 autoturism „Skoda-Octavia" 
4.082.781.

1 motocicletă „Simson-Avo" 250 
cmc. 4.092.384.

1 motocicletă „M.Z." 175 cmc.
5.289.359.

1 motocicletă „Jawa" 175 cmc.
5.901.457.

1 motocicletă „M.Z." 125 cmc.
5.790.569.

1 motocicletă „C.Z." 125 cmc.
4.279.809.

1 aparat de radio „Stradivari** 
5.968.315.

1 aparat de radio „Darclee" cu 
pikup 5.227.899.

1 frigider „Frarn" 4.976.997.
1 aparat de radio „Riga" 5.330.025.
I mașină de cusut „Ileana"

4.179.339.
1 aragaz cu 4 focuri și butelie

4.273.237.
1 aragaz cu 4 focuri și butelie

4.951.023.
1 aragaz cu 4 focuri și butelie

4.435.986.
1 aparat foto „Zorki" 5. 477.750.
1 frigider „Alka“ 5.154.220.
1 aragaz

5.53B.373.
CU 3 focuri Și butelie

1 aragaz
5.676.861.

cu 3 focuri Ș> butelie

1 aragaz
5.279.899.

cu 3 focuri Și butelie

1 aragaz
5.793.746.

cu 3 focuri Și butelie

1 aragaz
4.905.305.

cu 3 focuri Și butelie

1 bicicletă „Diamant" (de damă)
5.759.034.

1 aragaz CU 2 focuri Și butelie
5.451.894.

1 aragaz
4.643.827.

cu 2 focuri Și butelie

1 aragaz cu 2 focuri Și butelie
4.676.633.

1 aragaz cu 2 focuri Și butelie
4.208.896.

1 aragaz cu 2 focuri Și butelie
4.328.646.

1 mașină electrică de spălat rufe 
„Crinul" 4.972 340.

1 mașină electrică de spălat rufe 
„Crinul" 4.102.763.

1 mașină electrică de spălat rufe 
„Crinul" 4.311.192.

1 bicicletă „Carpați" 4.473.768.
1 bicicletă „Carpați" 4.443.760.
1 bicicletă „Carpați" 4.072.630.
1 bicicletă „Carpați" 4.718.338.
1 bicicletă „Carpați" 4.730.929.
1 bicicletă „Carpați" 4.718.831.
1 bicicletă „Carpați" 5.692.351.

Activitatea compe tițională 
în Capitală

Paralel cu activitatea competițională 
a fruntașilor și ceilalți tenismani bucu- 
reșțeni din categoriile inferioare parti
cipă la o serie de concursuri. Astfel, a 
început faza finală a campionatului o- 
rășenesc pe echipe mixte de categoria 
a doua. S-au calificat 12 formații care 
au fost împărțite prin tragere 4a sorți 
în trei serii : I: I.R.E.B., B.R.P.R.,
Petrol Chimie I, Școala sportivă 
elevi 2; II: IPROMET, Petrol Chimie 
II, Știința, Politehnica; III; Arta, Aca
demia, Progresul, Petrol Chimie III. 
Iată cîteva rezultate înregistrate pînă 
acum: seria I: Petrol Chimie I — 
B.R.P.R. 9—2, S.S.E. 2 — I.R.E.B. 
9—2, seria a II-a: Știința — Politeh
nica 7—4, Petrol Chimie II — IPRO
MET 7—4; seria a III-a: Arta — Aca
demia 6—5, Progresul — Petrol Chi
mie 111 9—2.

De ieri, terenurile de la lacul Herăs
trău găzduiesc întrecerile unei compe
tiții deschise jucătorilor și jucătoarelor 
de categoriile a 11-a și a III-a.

Tot săptămîna aceasta se dă startul 
intr-un concurs pe echipe mixte alcă
tuite din copii. Vor lua parte 12 forma
ții. Competiția care se va desfășura 
timp de o lună va avea loc în fiecare 
duminică pe terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2, Dinamo, Progresul, , 
Știința și „23 August". —a,

I bicicletă „Carpați" 5.610.234.
1 bicicletă „Carpați" 5.484.547.
1 bicicletă „Carpați" 4.346.803.
1 aparat foto „Smena" 4.770.205.
1 aparat foto „Smena" 5.544.649.
1 aparat foto „Smena" 5.946.614.
1 aparat loto „Smena" 4.890.635
I aparat foto „Smena* 5.079.121.
1 aparat foto „Smena" 4.447.0+8
1 aparat foto „Smena" 5.276.721.
1 aparat foto „Smena" 5.150.749.
1 aparat foto „Smena" 5.475.004.
1 aparat foto „Smena" 5.ivl.453.
Toți cîștigățorii premiilor sopîb 

mentare în obiecte primesc în mod 
gratuit o pungă cu următoarele ca
douri : o carte „Fotbalul nostru", 
un portvizit, un pachet cu țigări, o 
oglindă de buzunar și un creion cu 
mină colorată.

★
Depunerea cupoanelor cîștigătoare 

pentru premiile suplimentare în 
obiecte se va face pînă sîmbătă 29 
septembrie 1962 ora 13, la agențiile 
autorizate (conform prevederilor 
prospectului).

AZI ULTIMA ZI LA 
„PRONOEXPRES"

Concursurile Pronoexpres oferă nu
meroase premii importante. Iată nu
mele cîtorva dintre marii cîștigători 
ai ultimelor concursuri Pronoexpres:

Neacșu Aldea din Constanța: un 
premiu de 50.000 lei la concursul 
din 18 iulie.

Buzași Maria din Arad: un pre
miu de 50.000 lei la concursul din 1 
august.

Vereș Ion din Cluj: un premiu de 
50.000 lei la concursul special din 
8 august.

Bratiloveanu Vasile din București: 
un AUTOTURISM „MOSKVICI" la 
concursul special din 8 august.

Chira Valeria din Ploiești : un 
premiu de 50.000 lei la concursul din 
29 august.

Vreți să vă înscrieți și dumnea
voastră numele pe lista cîștigătorilor 
la Pronoexpres ?

Jucați neapărat la concursul de 
mîine I

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 38 

din 19 octombrie 1962

Categoria a Il-a 1 premiu a 50.000 
lei, Categoria a III-a 45 premii a 
1.311 lei, Categoria a IV-a 308 premii 
a 246 lei, Categoria a V-a 809 premii 
a 93 lei, Categoria a Vl-a 4355 premii 
a 36 lei.

Fond de premii 421.421 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pro- 

nosport.



Pentru o comportare demnă de renum ele voleiului nostru
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§. Ce se poale spune din capul locului despre cele două 
g turnee internaționale organizate săptămînă trecută in 
= Capitală, este că amindouă și-au atins scopul, fiind con- 
Ș cludente în ceea ce privește gradul de pregătire al lotu- 

rilor noastre republicane și al posibilităților- jucătorilor 
= și jucătoarelor care ne vor reprezenta la campionatele 
= mondiale din Uniunea Sovietică.

UlIllllilIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllilIlil

Despre comportarea lotului masculin, care in genere 
a ridicat moi puține probleme, ne vom ocupa intr-un nu
măr viitor. Să vorbim intîi despre situația echipei femi
nine, înfățișată ca deosebit de gravă in meciurile de veri
ficare de la 20—22 septembrie.

CE S-A INTIMPLAT, DE FAPT ?

Analiza profundă a modului de des
fășurare a pregătirii, analiza evoluției 
și comportării în turneul încheiat sînt- 
bătă, va fi singura în măsură să dea 
răspunsul la întrebarea de sus.

Emikv Miyamoto (Japonia) de departe cea mai valo
roasă și mai aplaudată trăgătoare a turneului. (Fază 

din meciul Japonia — R. P. Bulgaria)

NERALA A ECHIPEI NOASTRE ȘI 
POTENȚIALUL DEMONSTRAT DE EA 
IN MECIURILE CU R.P. BULGARIA 
ȘI R.S.S. AZERBAIDJ ANA. Să nu ui
tăm că echipa noastră a întrecut ia Bucu
rești reprezentativa R.P. Bulgaria cu 
3—1, dar

Foto : T. Roibu

Rîndurile de față au iostul de a enunța 
și enumera elementele de bază ale ne
dumeririi noastre.

Așadar, ce s-a întîmplat, de fapt ? 
Cu aproape o lună în urmă, deci cu a- 
proape 30 de zile de pregătire mai puțin, 
acelaș>Jot, împărțit atunci în două e- 

(ceea ce îi îngreuna sarcina) a 
luat parte la un alt turneu internațional 
de verificare. Ne referim la turneul de 
la Constanța, terminat cu victoria primei 
formații feminine a R.P. Romîne, în
vingătoare asupra reprezentativelor R.S. 
Cehoslovace și R.P. Ungare. In confrun
tarea din august, echipa de tineret a 
R.P. Romîne a învins și ea R.P. Ungară 
și a cedat doar la limită, cu 2—3, re
prezentativei R.S. Cehoslovace. Dar, ab
stracție făcînd de rezultate, e cert că h 
Constanța lotul întreg privit în ansam
blu, a 
ceea ce 
tuturor 
creștere

Să fim bine înțeleși. Nu avem de gînd 
să punem semnul egalității între dificul
tatea confruntării de la Constanța șî a 
celei de la București, asupra căreia op
tica poate fi în mod normal serios in
fluențată de prezența puternicei echipe 
a Japoniei. AVEM ÎN VEDERE ÎN 
EXCLUSIVITATE COMPORTAREA GE-

lăsat o impresie mai bună în 
privește pregătirea sa, îngăduind 
să nădăjduiască în continuare o 
a valorii.

▼<
◄

«
► «

Ni se pare lipsit de sens să mai«
► repetăm care-i rostul și care sînt 4
► îndatoririle crainicului la reuniunile <
► de volei. Am arătat-o de atîtea ori...« 
jEste sigur însă că și pentru aceasta,<
► ca pentru orice fel de altă activitate«
► întreprinsă în scop educativ și de *
► lămurire, necesitatea pregătirii se 4 
£ impune ca fiind indispensabilă. Alt-^

Bfel se creează confuzii, pot fi induși * 
în eroare spectatorii. ’

► Un astfel de exemplu ni l-a furai-< 
► zat din plin tov. Francisc Marinescu, < 
► crainicul principal al programului < 
► voleibalistic de sîmbătă după-amiază < 
► de la Floreasca, dovedind prin felul« 
£ în care și-a făcut datoria, poate și * 
► lipsă de însușiri speciale pentru a-« 
► ceastă treabă, dar în orice caz lipsă < 
► de interes pentru sarcina încredin- < 
►țață și lipsă de respect față de publi-* 
► cui spectator. Altfel nu poate fi caii- ■« 
► ficată activitatea unui crainic care * 
► se prezintă la microfon fără cea mai« 
► mică studiere a componenței echipe- * 
► lor și fără a fi exersat cit de cit cum « 
► se pronunță corect numele celor pe; 
► care trebuie să-i prezinte, încurcînd 4 
► în mod supărător scorul, simple de- < 
► numiri tehnice și de țări și lăsînd să < 
► se vadă că-i sînt necunoscute... pînă
► și numele jucătoarelor noastre. < 
► ◄ 
SaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX.^

cu

practicînd un joc plin de 
fluctuații și 
deri. Și să
mai cu seamă că ea a ce
dat apoi cu 0—3 formației 
R.S.S. Azerbaid jană, pu
ternică și cu multe perspec
tive, fără îndoială, repre- 
zentînd totuși ca valoare 
doar a cineea echipă femi
nină din campionatul 
U.R.S.S. (Neftianik Baku), 
nedispunînd de nici o ju
cătoare din lotul unional și 
în mod categoric inferioară 
naționalei cehoslovace în
vinsă la Constanta. Care 
este cauza acestui regres ? 
După părerea noastră, con
ducerea tehnică a echipei 
— încredințată antrenorilor 
Gh. Constantinscu și Gh. 
Bodescu — este principala 
vinovată. Cei doi antrenori 
nu și-au axat pregătirea 
pe metode noi, caracte
ristice voleiului modem și 
care să ducă înainte echi
pa noastră reprezentativă. 
Bazîndu-se pe aceleași exer
ciții și scheme tactice 
arhicunoscute de ani și ani 
de zile, ei au pierdut pa
sul cu evoluția voleiului 
pe plan mondial.

Ech ipa a 
spectatorilor 
manifestînd 
intim pina rea

de
nu

seă- 
ilitSin

venit în fața 
bucureșteni 

grave lipsuri, 
mingii, plasa-Începînd .. .

mentul și mișcarea în teren și terminînd 
cu modul haotic uneori de a acționa. 
Dar și mai grav decît toate acestea este 
faptul că jocul echipei nu demonstrează 
aproape de loc spiritul de luptă așteptat 
pe bună dreptate de spectatori de la 
niște jucătoare aflate în faza ultimă de 
pregătire pentru mondiale. Acestora li

slab

se cuvine fără doar și poate o explica
ție. Așa au înțeles antrenorii lotului fe
minin și voleibalistele noastre fruntașe 
să răspundă condițiilor de pregătire ce 
le-au fost create ? în orice caz, rezul
tatul muncii de pînă acum nu constituie 
nici pe departe un răspuns acceptabil 
la această întrebare, echipele fiind 
pregătite.

Iuri Vlasov, cel mai puternic om din lume, recent ciștigător al titlului de 
campion mondial și european, se antrenează întotdeauna cu pasiune, practicînd 

crosul, gimnastica și alte sporturi.
MAI SÎNT 18 ZILE

PÎNÂ LA MONDIALE

Puțin, foarte puțin. Și totuși, 
trebuie și poate fi făcut. înainte de 
orice, se impune rezolvarea problemei 
combativității cu care voleibalistele noas
tre au obligația să acționeze în fiecare 
meci, în fiecare fază de joc, independent 
de rcdutabilitatea adversarului. Ba chiar, 
putem afirma că mai mult li se pretinde 
din acest punct de vedere atunci cînd 
au în față un adversar mai puternic. 
(De loc neglijabil, între altele, este 
exemplul oferit de echipa feminină a 
R.P. Bulgaria care, învinsă și ea cu 
3—0 de japoneze, a luptat cu aceeași 
strășnicie pentru 
ca și la 1—2, 
niciodată pasive 
Ionul căzut între

Totodată, trebuie neapărat căutată, 
studiată și stabilită cea mai bună for
mulă de echipă, înlăuntrul căreia fiecare 
jucătoare să-și cunoască la perfecție a- 
tribuțiile, să știe pe cine are de în
locuit și să se poată încadra în dispo
zitiv fără a aduce prejudicii randamen
tului general al echipei. în recentul tur
neu, felul cum a fost alcătuită forma
ția și efectuate schimbările a lăsat 
turor impresia unei dezorientări de 
îngăduit.

Aceeași recomandare în ceea ce 
vește preparativele de ordin tactic.

părerea noastră, 
reper în munca 
echipei feminine 
forma care să-i

ceva

fiecare minge, la 0—14 
jucătoarele neasistînd 

și neputincioase la ba- 
ele).

Acestea sînt, după 
principalele puncte de 
de rapidă readucere a 
pe linia de plutire, la
permită o comportare demnă de tradiția 
și renumele voleiului din țara noastră.

tu- 
ne-

pri-

CONSTANTIN FAUR 
MIRCEA TUDORAN

SECRETUL SUCCESULUI™
Articol special pentru „Sportul popular" de la Agenția de presă Novosti

Ne-am obișnuit să-i numim pe 
sportivii care obțin performanțe re
marcabile, talentați. Și, într-adevăr, 
un sportiv talentat obține mai repede 
un rezultat bun decît unul mai puțin 
dotat. Dar cine, care aparat știin
țific poate să determine dinainte exis
tența sau inexistența talentului ? Doar 
Valeri Brumei, la vîrsta de 15 ani, 
nu era considerat un 
tat!

Secretul succesului 
rința de antrenament a sportivilor 
și în dragostea și pasiunea cu care 
ei lucrează. Practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice întărește sănă
tatea dv., „vă dăruiește" o rezervă 
bogată de aptitudini sportive. Iar 
pe „fundamentul" acestora se poate 
ca ulterior să-ți găsești disciplina 
sportivă preferată, să-ți alcătuiești 
un plan special de antrenament.

Antrenamentele trebuie să se desfă
șoare potrivit firescului lucrurilor. In 
trecut antrenamentul sportivului era 
transformat într-un proces original 
de dresură > repetă la nesfîrșit exer
cițiul tău sportiv și vei obține suc
ces.

In prezent, la fiecare disciplină 
sportivă sistemul 
este variat. Cel mai 
lume, Iuri Vlasov, 
putut să decidă în 
pută cu Anderson 
mondial, dacă s-ar . __ _________
de haltere. Adeseori Vlasov parti- 

____ înoată, face gim- 
aruncă greutatea. Valeri 

Brumei este un excelent voleibalist 
și baschetbalist, este un bun gim
nast, a făcut cunoștință și cu hal
terele.

cipă la crosuri, 
nastică,

săritor talen-

rezidă în do-

de antrenament 
puternic om din 
cu greu ar fi 

favoarea sa dis- 
pentru recordul 

fi ocupat numai

„FUNCȚIONARI SPORTIVI 
TN FAȚĂ PROCURATURII*
Sub titlul de mai sus, revis

ta vest-germană „SPORT ILLUS
TRIERTE" este nevoită, în numărul 
din august a.c., să dezvăluie unele 
aspecte ale sportului din Germania 
occidentală. Spicuim între altele:

„Funcționari ușuratici fac cămătă
rie cu banii destinați sportului, tar 
alții fac ca acești bani să intre pur 
și simplu în propriul lor buzunar. Se 
înmulțesc mereu scandalurile care au 
la bază falsuri și incorectitudini din 
partea unor persoane care lucrează 
in domeniul sportului". In continua
re, revista sus-amintită redă cîteva 
matrapazlîcuri comise de către une
le persoane „suspuee" ale sportului 
vest-german. Astfel. „Willy Linnen
berg a preluat cu multi ani in urmă 
o agenție „Toto" din provincia Hes
sen. A devenit mai tîrziu proprie- 

mari agenții cen
ți Lotosport, de pe 
cîștigurile frauduloase 
sporească. Supranumit 

„v onj-mufcmar al", el a făcut in scurt 
timp avere, însușindu-și pe căi ne
cinstite o parte din veniturile și pro
centajele agenției. La cumpărarea 
unei mașini de ultimul tip precum 
și la construirea vilei proprii a con
tribuit ți faptul că, în ultimul timp, 
Willy Linnenberg ocupa posturi de 
conducere în fotbalul din provincia 
Hessen. Printre alte matrapazlîcuri și 
abuzuri, la construirea vilei a fost 
folosit personalul unei școli sportive 
din localitate".

Revista vest-germană subliniază că 
în mai 1962 Willy Linnenberg a fost 
adus în fața procuraturii împreună 
cu alți ,,colaboratori" ai săi. Deși mai 
multe ziare, printre care „Curierul" 
din Wiesbaden, pronosticau pedepse 
aspre, inculpatul a fost condamnat

numai la o amendă bănească de 20.000 
mărci vest-germane.

„Sport Illustrierte" citează în con
tinuare și alte cazuri în care unii 
funcționari vest-germani au săvîrșit 
infracțiuni și au delapidat sume im
portante din fondurile destinate spor
tului. „Laufaesweiler, președintele 
Federației profesioniste de box, a îns
trăinat din bugetul federației suma 
de 60.000 de mărci; losef Herge, 
conducătorul asociației sportive din 
Bayer, a sustras 200.000 de mărci 
din fondurile provenite din diverse 
manifestații sportive. Pentru acest 
furt el a fost condamnat la 15 luni 
închisoare și la o însemnată amen
dă bănească".

Bravo pentru mexicani, insă trebuie 
subliniat că victoria lor asupra yan
keilor confirmă declinul acestora din 
urmă, intrucît in urmă cu cîțiva ani 
o intilnire contra Mexicului nu cons
tituia decît o simplă formalitate pen
tru americani".

Șl TENISUL ITALIAN ARE 
„PROBLEME"

tarul unei 
trale de Toto 
urma căreia 
au început să
,Toto-milionarul1

AU ACCENTUAT 
AMERICANILOR"

la înfrîngerea echipei 
Statelor Unite în cadrul 

»Cu-

„mexicani;
DECLINUL
Referindu-se 

de tenis a
semifinalei zonei americane a 
pei Davis", ziarul francez „COMBAT" 

care extragema scris un articol din 
următoarele :

„Iată o știre care a 
in cercurile tenisului 
in semifinalele zonei 
„Cupei Davis", Statele Unite 
fost eliminate de Mexic.

făcut senzație 
international: 
americane a 

au 
„Pentru Sta

tele Unite — care de decenii se nu
mărau printre „marii" tenisului mon
dial — această infrîngere le face să 
atingă fundul prăpastiei spre care 
s-a îndreptat tenisul lor de cîțiva 
ani, mai ales după dispariția celor 
mai buni jucători prinși în mrejele 
profesionismului. După cit se vede, 
dintre practicanții acestui sport se
lecționerii americani nu au reușit să 
găsească pe succesorii lui Kramer, 
Schroeder, Savitt, Mulloy, Seixas. Nu 
există nici o îndoială că această in
fringere nu va întirzia să provoace 
ecouri profunde în cercurile condu
cătoare ale tenisului yankeu.

Altfel nici nu poate fi. Nu poți 
deveni sportiv renumit numai pe 
seama dezvoltării unilaterale a unor 
calități. Recordurile sînt de partea 
acelor sportivi bine clădiți fizicește, 
care se antrenează în mod inteli
gent, regulat șj în mod variat, care 
se încadrează într-un regim riguros 
alcătuit și de cel puțin 2—3 ori pe 

control medicalan se supun unui 
amănunțit.

Cit timp trebuie să te antrenezi 
îh mod perseverent pentru a obține 
succese sportive? — iată 
bare care revine adeseori, 
caz nu chiar atît de puțin.

o între- 
în orice 

. —_ Insti
tutul central de cercetări științifice 
în domeniul culturii fizice din Mos
cova a constatat, de pildă, că în 
U.R.S.S. tinerii parcurg drumul de 
la categoria a IlI-a de clasificare 
pînă_ la maestru al sportului în me
die în 4,7 ani iar tinerele în 4 ani. 

Drumul acesta nu este, desigur, 
simplu. Trebuie să realizezi în a- 
ceastă perioadă o bună pregătire fi-: 
zică (generală și specială), tehnică, 
tactică, morală și de voință, teore
tică. Antrenamentele depind în mare 
măsură de aptitudinile și pregătirea 
sportivului, de vîrsta, de disciplina 
sportivă pe care o practică. La un 
începător^ predomină antrenamentele 
de pregătire fizică generală și de 
pregătire tehnică, iar la un maestru 
al sportului — de pregătire fizică 
specială și pregătire tactică.

Este necesar ca antrenamentul să 
se desfășoare pe întreaga perioadă 
a anului și să continue cîțiva ani 
consecutiv. Există chiar un termen 
special : antrenamentul de mai mulți 
ani. De ce este legat acest lucru ? 
Doriți ca capacitatea dv. sportivă 
să crească continuu, ca forța muș
chilor să devină mai mare cu fie
care zi, să aveți o rezistență mai 
mare ? O întrerupere îndelungată a 
antrenamentului, să spunem chiar 
pentru o lună, dăunează acestui lu
cru, oprește dezvoltarea normală ba 
chiar duce la regres.

Și dacă 
„memorate" 
timp, chiar 
forja fizică 
dată pentru

Care trebuie să fie regularitatea 
antrenamentelor ? Fiziologii au făcut 
următoarea experiență: mai malți 
sportivi s-au antrenat timp de o săp
tămînă avînd volume 
intensitate.
care s-a antrenat o 

‘tămînă, chiar cu un

deprinderile tehnice sînt 
de către sportivi mult 
toată viata, în schimb 
nu poți s-o realizezi o 
totdeauna.

altfel, nici tenisul italian nuDe
stă mai bine. Intr-un recent comen
tariu consacrat acestei discipline spor
tive, ziarul „CORRIERE DELLO 
SPORT" din Roma sub titlul „TENI
SUL ITALIAN SE AFLA INTR-O 
MARE CRIZA*4 scria : „In momentul 
infringerii cu 4—1 suferită la Badstad, 
în intilnirea cu Suedia, a început cri
za oficială. De-a lungul mai multor 
ani federația a trăit din succesul lui 
Cucelli și Del Bello, mai tîrziu din 
performanțele lui Gardini și Merlo, 
iar în ultimii ani s-a cramponat de 
Pietrangeli și Sirola. Chiar dacă acum 
se vor lua măsuri corespunzătoare, 
oricum nu se mai poate conta să a- 
liniem o echipă bună in „Cupa Da
vis" înainte de 10—15 ani. Criza este 
generală: ea a cuprins pe jucători, 
antrenori și conducători. In Italia nu 
mai există în prezent* jucători 
de garnitura intîi. Poate de a doua 
garnitură, dar una de...operetă. La 
femei situația e și mai îngrijorătoare: 
nu mai avem deloc jucătoare 
clasă. In ce privește antrenorii, 
toată Italia se găsesc aproximativ 
In rest o masă de oameni, care 
trebui să se ocupe de cadrele de 
neri, înspăimântător de nepregătiți. 
Iar în ce privește conducătorii spor
tivi, situația este următoarea: acolo 
unde ar trebui să muncească cei ca
pabili, plini de însuflețire și intenții 
bune, se află carieriști și eshibițio- 
niști".

de 
in 

10.
ar 
H-

deosebite ca 
A reieșit că sportivul 

dată pe săp- 
mare volum 

de intensitate, nu a obținut succese 
în dezvoltarea calităților fizice. Pro
cesul dezvoltării începe de la două 
exerciții săptămînale. Rezultate și 
mai bune se obțin atunci cînd antre
namentele se efectuează de trei ori 
pe săptămînă. Firește, una-două săp- 
tămîni antrenamentele pot fi mai 
mici ca intensitate în comparație cu 
programul general. Aceasta este ne
cesar pentru ca sportivul să-și re
capete forțele.

Cei mai buni maeștri 
noastră se antrenează de 
pe săptămînă. In afară de aceasta 
multi din ei, dimineața înainte de a 
pleca la locul de muncă, execută 
cîteva exerciții speciale de antrena
ment. cu ajutorul cărora lichidează 
„părțile lor slabe". De pildă, dez
voltă forța unui grup de mușchi.

După cum se vede, antrenamentul 
constituie o muncă grea și foarte 
încordată. Iar sportivul obține per
formante mari, își realizează scopul 
propus pe tărîm sportiv nu numai 
prin calitățile fizice pe care le 
are, ci, în primul rînd, datorită per
severentei și pasiunii în muncă. Fără 
acestea talentul nu este talent.

NIKOLAI OZOL1N
profesor, antrenor emerit al U.R.S.S.

din tara
5—6 ori



în ajunul meciului de box București—Varșovia Olimpiada de șah de la Varna
Selecționata de box a Varșoviei este 

așteptată să sosească astăzi la prînz 
în Gara de Nord. Despre performanțele 

rrealizate de redutabilii boxeri polonezi 
am avut prilejul să scriem în nume
rele trecute ale ziarului nostru. Ceea ce 
nu s-a spus pînă acum, și considerăm 
deosebit de important, este faptul că în 

f toate clasamentele neoficiale din intimii 
. doi ani, boxerii polonezi ocupă locul II, 
după sovietici. In ultimii zece ani ei 
au obținut 15 medalii olimpice și 13 
titluri de campioni europeni. Sînt, desi
gur, performanțe excelente, care-i anun
ță pe boxerii din echipa Varșoviei ad
versari de cerlă valoare.

DtMPC (Varșovia)

Principala confruntare între pugiliștii 
bucureșteni și cei din Varșovia, și care 
reține de cîtva timp, pe bună dreptate, 
atenția iubitorilor sportului cu mănuși 
din țara noastră, se va desfășura la 
București. Joi seara, la lumina reflec-

toareilor, pe ringul stadionului Republicii, 
component ii celor două formații vor lua 
primul contact. Sperăm că vom avea 
prilejul să vizionăm întîlniri de calitate, 
pe măsura valorii boxerilor din cele

VARNA 24 (prin telefon). — Ieri 
dimineață s-au disputat în toate gru
pele partidele întrerupte ale penul
timei runde, în grupa B, reprezen
tativa R. P. Bulgaria a cîștigat în
tâlnirea cu Tunisia cu scorul final 
de 3—1, totalizînd astfel 18 puncte, 
la egalitate cu echipa țării noastre, 
în celelalte grupe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: grupa A : 
U.R.S.S.—Belgia 3—1 (Botvinnik a re
mizat cu O’Kelly și Petrosian cu 
Dunkelblum), R. D. Germană — Spa
nia 2‘/2 - 1'/-, R. F. G. - Suedia 
2'/2—1'/2, Norvegia — Grecia H/y-l1/, 
(1) ; grupa C: R. S. Cehoslovacă — 
Cipru 4-0, R. P. Polonă — Islanda 
2*/i' — l*/2’ Iugoslavia — Olanda 2—2, 
Franța — Uruguai 2‘/2 — l/2 (1), Fin
landa — Luxemburg 4—0; grupa D: 
R.P. Ungară — Argentina 2—2, Cuba— 
Irlanda 3-1, Austria — Albania 3—1, 
Anglia — india 4—0, Danemarca — 
Iran 31/.; — */2.

Iată acum. în fiecare grupă, situa
ția în clasament a principalelor pre
tendente la un loc in finală. Gru
pa A: U.R.S.S. 23l/g, R. D. Germană 
18, R.F.G. 17*/s, Belgia 16, Spania 15, 
Suedia 14 ; grupa C: Iugoslavia 23‘/2, 
R. S. Cehoslovacă, Olanda 23, R. P. 
Polonă 21 '/'j, Islanda 19, Finlanda

PE SCURT
• Cea de-a 37-a ediție a compe

tiției motocicliste „Six Days", desfă
șurată anul acesta la Garmisch Par- 
tenkirchen, s-a terminat cu o nouă 
victorie a echipei R.S. Cehoslovace, 
pentru a treia oară ciștigătoare a tro
feului internațional. Motocicliștii ce
hoslovaci au terminat cursa fără nici 
o penalizare, fiind urmați în clasa
ment de echipele Angliei, U.R.S.S.,'
R. P. Polone, Italiei și Suediei, în 
competiția „Cupa de argint" primul 
loc a revenit echipei R.F. Germane.

• Echipa de atletism a Greciei 
pentru Jocurile Balcanice de la An
kara va cuprinde 25 de sportivi. 
Printre ei se află cunoscuții sprin
teri Georgopoulos, Kormalis, alergă
torul de garduri Marsellos. discobo
lul Kunadis, aruncătorul de ciocan 
Politie, maratonistul Moskonas și 
fondistul Papavasiiiu, care va luat 
startul și in proba de 3 000 m ob
stacole.

• Meciul de box profesionist la 
categoria grea, dintre americanul 
Johny Riggins și argentinianul Ale
jandro Lavorante a avut un final 
dramatic. Făcut k.o. în repriza a 6-a, 
boxerul argentinian și-a pierdut cu
noștința. El a fost transportat in 
stare gravă la spital. Agențiile de 
presă arată că acesta fusese cel de 
al treilea K.O. suferit de Lavorante 
în ultimele trei întîlniri susținute.

• Campionatul unional . de hochei 
pe gheață va începe la 12 octom
brie. El este precedat de tradițio
nalul turneu pentru premiul ziarului 
„Sovietski Sport", care se desfășoară 
actualmente la Moscova. In primul 
meci Dinamo Moscova a învins pe
S. K.A. Kuibîșev cu 5—2 (2—0; 3—0; 
0-2).
• în cadrul concursului atletic in 

care Zsivotski a stabilit un nou re
cord european la aruncarea ciocanu
lui, sulițașul Kulcsar a obținut o per
formanță de 77,66 m. La Debrețin, ' 
Balaycza a parcurs 20 km marș în ! 
lh:32;15 (nou record maghiar).

• Duminică la Budapesta echipa 
masculină de handbal în 7 a R. P. 
Ungare a dispus de cea a R. S. S. 
Ucrainene cu 13—11.

• Duminică a avut loc pe un cir
cuit in orașul Sebnitz (lingă Dresda) 
cursa ciclistă internațională dotată 
cu Marele premiu al ziarului „Deut
sches Sport Echo". Pe primul loc 
s-a clasat Butzke (Dynamo Berlin), 
care a parcurs cel 130 de km. în 
3h32:25. în același timp cu învingă
torul au ajuns Wyncke (Belgia) și 
Ampler (Dynamo Berlin). Cicliștii ro- 
mini Cosma și Dumitrescu au aban
donat. Vineri, la Cottbus, cicliștii 
romîni au participat la un alt con
curs pe circuit (44 km.). Cursa a fost 
cîștigată de Appler, cu 25 p. Pe lo
cul V s-a clasat fon Cosma.

ION DINU
văzut de Neagu Hâdul eseu

două reprezentative. Desigur, anticipam 
că va fi o Întîlnire dificilă, echilibrată, ' 
ținînd seamă de buna pregătire de care 
au dat dovadă în ultimul timp pugiltș- , 
tii noștri.

Ieri, antrenorii Chiriac și Doda ne-au , 
declarat că seleționata orașului Bucu
rești este pe punctul de a-și încheia pre
gătirile. Formația noastră încă nu a fost 
definitivată, însă putem spune că — în 
linii mari — va fi aceeași echipă pe 
care am anunfat-o nu de mult cititorilor 
noștri, adică : Constantin Ciucă, Nicolae 
Puiu (Nicolae Mîndreanu), Constantin 
Gheorghiu (Andrei Olteanu), Ion Dinu, 
losif Mihalic, Constantin Anton, H. 
Lov (Virgil Badea), Ion Monea, Mihai 
Nioolau și Vasile Mariuțan.

Intîlnirea va fi condusă de arbitrul 
neutru Scherer Gyula (R. P. Ungară) 
iar din partea noastră vor oficia Marin 
Stănescu și Petre Epureanu. Simbătă 29 
septembrie echipa Varșoviei va evolua 
la Galați.

— C. —

Campionatele de ciclism ale U.R.S.S.
AlfXfl PEIROV ÎNVINGĂTOR

ÎN TOATE PROBELE 
ÎN CARE A LUAT STARTUL!
MOSCOVA (Agerpres). — In cam

pionatele unionale de ciclism desfă
șurate în orașul Minsk, Alexei Petrov, 
ciclistul care s-a afirmat anul acesta 
cîștigînd cinci etape în „Cursa Păcii 
și Turul Canadei, a realizat o per
formanță puțin obișnuită. Petrov a 
terminat victorios în toate probele 
in care a luat startul. El a cîștigat 
mai întî; cursa de 50 km contra cro- 
pometru individual (timp 1 h 
13:44,0), a trecut primul linia de so
sire în proba de fond (176,400 km 
în 4 h 31:32,0) și împreună cu Ka
pitonov, Klevțov și Cerepovici a adus 
echipei Ț.S.K.A. victoria în proba 
contra cronometru pe echipe (100 
km în 2 h 19:45,0).

CAMPIONATELE EUROPENE DE BASCHET FEMININ
MULHOUSE 24 (prin telefon). 

Luni au continuat întrecerile din ca
drul celor două serii ale campiona
tului european de baschet feminin. In 
primele meciuri, două din formațiile 
neînvinse pînă in prezent au obținut 
noi victorii categorice. Astfel, echipa 
Uniunii Sovietice a întrecut pe cea 
a R.P.F. Iugoslavia cu scorul de

52—39, iar formația R. S. Ceho
slovace a învins selecționata R. P. 
Ungare cu scorul de 74—52.

In seria în care joacă și echipa 
țării noastre, Franța a învins Belgia 
cu 54—46, iar R. P. Romînă a între
cut la mare luptă reprezentativi 
R. P. Polone cu 38—37 (20—19).

A FOST ALCĂTUIT LOTUL OLIMPIC 
AL U.R.S.S.

Federația de fotbal a Uniunii So
vietice a selecționat un Iot de 16 
jucători în vederea alcătuirii echipei 
care va participa la preliminariile 
turneului olimpic. Din acest lot fac 
parte, printre alții, portarul Kotrikad- 
ze (Dinamo Tbilisi), fundașul Șes- 
ternev (Ț.S.K.A.), mijlocașii Zavido- 
nov (Zenith Leningrad) șj Siabo (Di
namo Kiev), înaintașii lamanidze 
(Dinamo Tbilisi), Biba, Bazilevici, Se- 
rebreanikov și Lobanovski, toți de h 
Dinamo Kiev. Antrenorul lotului este 
Viaceslav Soloviov,

Primul meci de verificare a selec
ționatei olimpice a Uniunii Sovietice 
va avea loc joi la Volgograd, in 
compania reprezentativei de fotbal a 
U.R.S.S. La 7 octombrie, la Kiev, 
„olimpicii" vor întîlni echipa Marocu
lui, iar in luna decembrie vor între
prinde un lung turneu in mai multe 
țări din America de Sud.

Ț.D.N.A. IN REVENIRE

După mai multe Insuccese. cam
pioana R.P. Bulgaria, Ț.D.N.A. So
fia, se pare că își revine la forma 
sa obișnuită. Duminică, în etapa a 
Vl-a, Ț.D.N.'A. a întrecut cu 3—0 pe 
Beroe. In celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Do- 
brudgea—Cerno More 0—1, Dunav 
Ruse — Marek 2—0, Botev—Levski 
0—0, Spartak Varna — Rakovșki 2—1. 
In clasament pe primele locuri se a- 
flă Slavia și Spartak Solia cu cite 
9 puncte.

17*/2 ; grupa D: Argentina 25*4', 
R. P. Ungară 25, Austria 18'/.^, Da
nemarca 18, Cuba 17, Anglia 15'/2 
(Clasamentul grupei B s-a publicat 
în numărul nostru de ieri). După 
cum se vede, lupta pentru calificare 
este practic încheiată în grupele A, B 
și C : primele trei clasate cu greu ar 
mai putea fi ajunse din urmă. In 
grupa D însă, Austria, Danemarca și 
Cuba luptă cu șanse aproximativ 
egale, dacă ținem seama că primele 
două se întâlnesc in ultima rundă in
tre ele iar Cuba are un meci ușor 
în compania Iranului.

Iată cum a dștigat Ghițeacu, cu 
albele, la marele maestru american 
Benko, în penultima rundă:

INDIANA VECHE

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ng7 4.e4 d6 
5.f3 (Atacul Samisch) c6 6.Ne3 a6 
7.Dd2 b5 8.d5 0-0 9.Nh6 bx4 10.h4 
Nh8?l 11. h5! c:d5 12.h:g6 h:g6 13.N 
f8 D:f8 14.e:d5 Cbd7 15.Ch3 Cb6 
16.Cg5 Nb7 17.0-0-0 Nb7 18.Df4 Cb:d5 
19.C:d5 N:d5 2O.g4 Tc8 21.Ch7 C:h7 
22.T:d5 Cf6 23.Td2 c3 24.b:c3 T:c3 + 
25.Tc2 Cd5 26.Dh2 T:c2-f- 27.D:c2
Da8 28.Nc4 Ce3 29.D:g« C:c4 3O.Dh7-ț-t 
Rf8 31.Dh8-L N:f8 32.T:h8-ț- Rg7 
33.T:a8 a5 34.Rc2 d5 35.Rd3 e6 36.Rd4 
f6 37.Ta7-f- Rf8 38.f4 Re8 39.f5 e:f5 
4O.g:f5 Cd6 41. R:d5 C:f5 și după 
cîteva mutări negrul a cedat.

ALEXANDRA NICOLAU 
maestră internațională

COMPETIȚII INTERNATIONALE
IA CARE PARTICIPĂ 

SPORTIVII ROMÎNI
ÎN LUNA OCTOMBRIE

In luna care urmează sportivii noș
tri vor lua parte la o serie de compe
tiții după cum urmează:

Atletism: concurs U.I.S.P., 21, Siena 
(Italia).

Baschet: turneu masculin între 2—8 
in R. S. Cehoslovacă; turneu masculin 
și feminin între 15—25 în R.S.S. U- 
craineană, R.S.S. Gruzină.

Box: R.P.U. — R.P.R., întîlnire de 
tineret între 6—8 în R.P.U.; Scoția -— 
R.P.R. la 25 în Scoția.

Fotbal : Petrolul — Spartak Brno 
(„Cupa orașelor tîrguri") la 3, la Plo
iești; Progresul Buc. — Gwardia R. P. 
Polonă la 3 la București; R. P. Ro 
mînă — R. D. Germană, întîlnire între 
reprezentativele A, 14, la Berlin; R. P. 
Romînă — R. D. Germană, întiinire 
între reprezentativele de tineret, 14, 
la București; R. P. Romină — R. D. 
Germană, întîlnire între reprezentati
vele de juniori, 14 la București.

Haltere: București — Sofia la 6, în 
București; București — Chișinău la 14, 
in București.

Lupte: R.P.R. — R.S.F.S.R. la 20. 
în București.

Tir: campionatele mondiale, între 
11—20, în R.A.U.

Tenis de masă: între 5—16, turneu 
în R.S.S. Letonă, R.S.S. Lituaniană și 
R.S.S. Estonă.

Volei: campionatele mondiale, între 
11—28, la Moscova.

Azi încep la Bratislava

Campionatele mondiale de popice
.• Reprezentativele țărilor participante au făcut Ieri antrenamente de aco

modare • Formațiile țării noastre.

Reprezentativele țărilor participan
te la cea de a V-a ediție a campio
natelor mondiale de popice, care în
cep astăzi pe arena cu 6 piste din 
Bratislava, au făcut in cursul zilei 
de ieri antrenamente de acomodare. 
Au evoluat sportivi din Austria, R.P. 
Ungară, R.P.F. Iugoslavia, R.D. Ger
mană, Elvqția, Franța. R.F. Germa
nă, R.P. Romînă și R.S. Cehoslovacă.

La actuala ediție a „mondialelor" 
se alcătuiesc clasamente pe națiuni 
și individuale. Azi și mîine au loc 
întrecerile pe echipe, care vor fi
formate din cite șase jucătoare și tot 
atîția jucători. Se va trage o sin
gură dată. Echipa care va totaliza 
cel mai mare scor va intra în posesia 
invidiatului titlu. Se joacă la probele 
clasice de 100 bile mixte și 200 bile 
mixte (băieți). Țara noastră va fo
losi probabil următoarele formații : 
FETE — Elena Predeanu, Elena Lu- 
pescu, Ținea Balaban, Ioana Gotthard, 
Margareta Szemany, Ecaterina Anto-

novici. Rezerve: Crista Rezac fi Fio- 
rica Biru. BĂIEȚI: Tiberiu Szemang, 
Petre Purje, Ion Micoroiu, Constantin 
Rădulescu, Gică Andrei, Dumitru C. 
Dumitru. Rezerve: Cristu Vinătoru 
fi Ernst Kiss.

Vineri și simbătă se vor desfășura 
întrecerile pentru cucerirea titlurilor 
individuale.

Turneul final
al campionatului de baschet 

al armatelor prietene
LVOV 24 (Agerpres). Partidefe 

desfășurate în ziua a doua a turneu
lui final de baschet rezervat echipe
lor militare s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate s T.S.K.A. Moscova- 
Honved Budapesta' 77—62 (38—26) ; 
Legia Varșovia-Steaua București 
88—74 (41—26) j Ț.D.N.A. Sofia- 
Dukla Praga 70—56 (32—32).

HONVED A TRECUT 1N FRUNTEA 
CLASAMENTULUI

Ujpesti Dozsa și Honved sînt per
formerele etapei a 7-a a campionatu
lui maghiar. Ujpesti a dispus cu 4—0 
de fruntașa clasamentului, Szeged, 
iar Honved, în urma victoriei obți
nute la Salgotarjan (3—1), a trecut 
pe primul loc. O formă excelentă 
manifestă Tichv, care a înscris două 
goluri și se află pe primul loc în 
clasamentul golgeterilor (12 puncte 
marcate în 6 partide). 'Alte rezultate: 
Vasas — Komlo 2—0, Debrețin — 
Dorog 2—1, Ferencvaros — Gyor 
2—2, Pecs — M.T.K. 0—0, Tataba- 
nya — Szombathely 3—0. Clasa
ment: Honved 10 p., Ujpesti Dozsa 
9 p., Szeged 9 p., Dorog 8 p., Va
sas 8 p., Gyor 8 p„ M.T.K. 8 p„ De
brețin 7 p„ Salgotarjan 6 p., Tata- 
banya 6 p„ Ferencvaros 6 p., Komlo 
5 p., Pecs 5 p., Szombathely 1 p.

LIDERUL ÎNVINGĂTOR LA SCOR IN 
CAMPIONATUL IUGOSLAV

Sloboda 2—1, Velej — Jelezniciar
1— 0, O.F.K. Beograd —- Novisad
2— 1. In clasament: Dinamo 9 p, 
O.F.K. Beograd 9 p, Partizan și Sa
rajevo — amîndouă cîte 8 p.

10 GOLURI ÎNTR-O SINGURA 
PARTIDA

Etapa a 4-a a campionatului aus
triac a consemnat un scor surprin
zător. In partida Austria Viena — 
Schwechat s-au înscris 10 goluri, 
scorul fiind de 6—4 în favoarea pri
mei echipe. De altfel, Austria Viena 
se află pe primul loc în clasament 
împreună cu Wiener A. C. și Linzer 
A.S.K-, cu cite 6 puncte. Alte rezul
tate: Wacker — S.V.S. Linz 4—2* 
Linzer A.S.K. — Grazer A. C. 1—0, 
Rapid ■— Admira 2—1, Klagenfurt
— Simmering 2—1, Austria Salzburg
— Wiener S.K. 2—1.

Etapa de duminica trecută a cam
pionatului R.P.F. Iugoslavia a fost 
marcată de o nouă victorie, la scor, 
realizată de liderul clasamentului, 
Dinarno Zagreb: 5—0 cu Rjeka. Pe 
stadionul Armatei Populare din Bel
grad, campioana țării, Partizan, a 
întrecut cu destulă dificultate pe 
Vojvodina : 4—3. Alte rezultate: Bu- 
ducinost — Hajduk 2—1, Sarajevo —

MULTE SURPRIZE IN CAMPIONATUL 
ITALIAN

Duminică, în campionatul italian 
s-au înregistrat mai multe surprize, 
'Atalanta din Bergamo a cîștigat la 
Torino în fața cunoscutei formații 
Juventus cu 3—2, Milan a cîștigat 
la Neapole cu 5—1, Florentina a pier
dut cu 1—0 meciul cu Sampdoria,

iar Mantova a dispus de Roma cu 
1—0, Bologna a obținut cea de a 
doua victorie consecutivă (3—0 cu 
Veneția), fiind în fruntea clasamen
tului, cu 4 puncte. Alte rezultate: 
Internazionale — Lanerossi 1—0, 
Torino — Palermo 1—0, Spăl — Ca
tania 2—2.

BORDEAUX CONTINUA SERIA 
VICTORIILOR

Pînă în prezent, performera cam
pionatului francez este echipa Bor
deaux, care s-a instalat — după 7 
etape, în fruntea clasamentului cu 
13 puncte. Duminică ea a dispus de 
Angers cu un scor categoric: 3—0. 
Nice a cîștigat la Montpelier cu 3—1, 
în timp ce alte fruntașe, Reims și 
Rennes, au pierdut puncte prețioase: 
Racing — Rennes 2—1, Nîmes — 
Reims 0—0. Alte rezultate: Valen
ciennes — Stade Franțais 0—0, 
Lyon — Monaco 1—1, Rouen — 
Nancy 3—1, Sedan — Lens 2—1, 
Strasbourg — Grenoble 4—0.

WOLVERHAMPTON PE PRIMUL LOC

Campioana Angliei, Ispwich Town, 
a fost învinsă în etapa de sîmbătă 
de Wolverhampton cu 3—2, ul
tima trecînd pe primul loc cu 
17 p., urmată de Everton 15 p„ 
Notingham 14 p., Tottenham 13 p. 
etc. Iată celelalte rezultate ale eta
pei: Arsenal — Leicester 1—1, Bir
mingham — Fulham 4—1, Blackpool 
—- Manchester City 2—2, Everton — 
Liverpool 2—2, Sheffield — Leyton
4— 3, Burnley — Machester United
5— 2, Notingham — Aston Villa 
3—I, Sheffield United — Tottenham 
3—1, W. B. Albion — Bolton 5—4.
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