
In C.C. E. la tenis de masă

vor
cu

Plecarea spre Indonezia și India
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 

și Ion Gheorghe Maurer
Vineri dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- 

lîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu președintele Consiliului de Mi- 
ițiri. Ion Gheorghe Maurer, ți ministrul afacerilor externe al R.P. Romine, 
orneliu Mănescu, au părăsit Capitala, pleci nd inir-o vizită in Indonezia țl 
dia la invitafia președintelui ți primului ministru al Republicii Indonezia, dr. 
karno, ți președintelui Republicii India, dr. Sarvapalli Radhakrishnan.

Pe clădirea aerogării Băneasa erau arborate drapelele de stat ale R.P Ko
ine, Republicii Indonezia ți Republicii India.

La plecare, pe aeroport erau de tafă tovarășii Gheorghe Apostol, Emit 
odnăraț, Petre Borilă, Nicolae Ceauțescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
lexandru Moghioroț, Dumitru Coliu, Leonte Răulu, Leontin Sălăjan. Ștefan 
oitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat ți ai gu-
ernului, conducători ai instHufiilor centrale ți ai organizațiilor obștești, oameni 
e știință și cultură, generali și ofiferi superiori, oameni ai muncii din Intreprin- 
erlle și instituțiile Capitalei.

Au fost de față lusuf Badri, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii 
ndonezia, K. M. Kannampifly, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii India, 
fi ai altor misiuni diplomatice acreditafi tn R. P. Romînă, membrii ambasadelor
epublicii Indonezia și Republicii India.

(Ager pre*)

electionata de box a Bucureștiului IHI
ins detașat pe cea o Varșoviei

Miile de iubitori ai ta pe plan european și 
oxului, reuniți după o olimpic, posesoarea unei 
ndelungată absență în colecții de medalii cu

I. Dinu (dreapta) a dovedit din nou, joi seara, că 
este un boxer pe care se poate pune bază. Ială-l, 
trimifind cu precizie lui Szczepanski o directă de 

dreapta

potcoava*4 de la sta- 
ionul Republicii, au 
răit joi seara o dublă 
atisfacție: au ^sistat

de 
tehnic 
au a- 
inima 
a bo-

nivel 
și spectacular și 
plaudat din toată 
victoria detașată 
xerilor bucureșteni asu
pra prietenilor lor din 
Varșovia.

Așadar, școala polo
neză de box, recunoscu-

Foto: P. Romoșan 
care s-ar mîndri multe 
țări, a primit alaltăieri, 
la București, o replică 
viguroasă, categorică și 
fără drept de apel. Du
pă acel 5:5 înregistrat 
în întîlnirea de anul tre
cut, de la Varșovia, de 
data aceasta boxerii 
bucureșteni s-au deta
șat net, cîștigînd 8 din 
cele 10 partide și cre
dem că nu exagerăm cu 
nimic dacă facem afir-

. S. M. Cluj a învins la Atena 
pe A. 0. Pagrațiou cu 5-0
ATENA 28 (prin tele- 

fon). Vineri seara, în fața 
unui public numeros, s-a 
desfășurat la Atena partida 
de tenis de masă contînd 

tru primul tur al „Gu
pei campionilor europeni* 
între campionanele Greciei 
A. O. Pagrațiou și'a R.P. 
Romine, CfS.M. Cluj. La 
capătul unor întreceri spec
taculoase, victoria a revenit 
la un scor categoric : 5—0, 
jucătorilor romîni, superiori 
în toate compartimentele.

Oficialitățile sportive gre- 
grecești au acordat o aten
ție mare acestei întîlniri, 
iar sportivii romîni s-au 
bucurat de o primire deo
sebită. Înaintea începerii 
meciului au fost intonate 
imnurile celor două țări, 
iar conducătorii echipelor 
au rostit cuvinte de sa
lut. Dintre cele cinci par
tide, cea mai interesantă a 
fost cea care a opus lui 
Ncgulescu pe Cristodiua- 
pos. După schimburi dina
mice de mingi, mult aplau
date de public, a cîștigat 
campionul rum în cu 2—1 
(13, —16, 18). Celelalte 
rezultate : Giurgiucă-Zoidis 
2—0 (8, 8), Hidveghi-
Plakantonakis 2—0 (14,
15), Giurgiucă-Cristodula- 
pos 2—0 (15, 17). Ilidve- 
ghi-Zoidis 2—0 <1*, Mh

Cei trei jucători romîni au 
avut o comportare foarte 
frumoasă, practicînd uu 
tenis de masă modern, cu 
atacuri și contraatacuri pu
ternice și eficace. De 1« 
gazde, cel mai bun s-a 
arătat a fi Cristodulapos. 

Sjmbătă, Negulescu. 
Giurgiucă și Hid veghi 

. lua jxarte împreună
cinci jucători greci la un 
concura Undi vi d ual eli mina- 
toriu. Duminică Iot ui ro- 
mîn va pleca spre țară 
unde va ajunge seara.

In LUina victoriei obținu
te asupra echipei A. O. 
Pagrațiou, formația G.S.M. 
Cluj s-a calificat în turul 
al doilea al C.C.E., unde 
va întîlni pe cîștigătoarea 
meciului dintre campioa
nele R. P. Bulgaria și 
R. P. Polone.

puțin a lipsitmația că
să le cîștigăm pe toate. 
Este cazul să subliniem 
arbitrajul competent și 
obiectiv prestat de juriul 
international (Kossowski, 
Guriew-Varșovia, 
mer, R.. P. Ungară, 
Stănescu și P. 
reanu). Și dacă s-au

Ser-
M.

Epu- 
stre-

M. COSTEA 
R. CALARĂȘANU

(Continuare în pag. 4-a)

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
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Mîine, la ora 16» pe stadionul „23 August**

ÎNTÎLNIREA DE FOTBAL 
R. P. ROMINA — MAROC

Primul din cele patru 
jocuri inlenuțiociile inter- 
țări. pe care le au de sus
ținut fotbaliștii noștri în 
acest sezon, se dispută 
miine după-a mia zi. începlnd 
de la ora 16. pe stadio
nul 23 August din Capita
lă : echipa R. P. Romînr 
primește vizita selecționatei 
Marocului.

Jocul de mune stîrnește 
un interes justificat. Mai 
iutii, pentru că este prima 
întdnire inter-țin R. P. 
Romînă—Maroc. în al doi
lea rînd, pentru că fotba
liștii oaspeți au o valoare 
unanim recunoscută pe plan 
internațional (rezultatele 
lor, pe care le-am publicat 
în ziarul nostru, sînt eloc
vente în această privință) 
și — in fine, pentru că 
această partidă constituie 
o importantă etapă de pre
gătire înaintea celor două

Miine, pe traseul de la Arcui de Triumf,
Concurs internațional 
de viteza pe circuit

Șahiștii romîm victorioși 
la Varna

Iubitorii sportului 
motor vor asista mîine 
mineață, începînd de 
ora 10, pe traseul de 
Arcul de Triumf, ia

cu 
di- 
la 
la
un

tre cele 5 echipaje la clasa 
ataș se va afla un cuplu 
nou format din Nicolae 
Buescu și Paul Enescu, pe 
o motocicletă Triumph, 
întrecerile se vor desfășura 
la clasele: 125 cmc, 250

interesant concurs interna
țional de viteză pe circuit,

Duel pasionant intre M. Dănescu (38) șl V. Szabo

la care participă cei mii 
valoroși alergători din Ura 
noastră precum și lotul de 
mo toc ici iști de viteză al 
R. P. Bulgaria. Motoci* 
cliștii bulgari (Boris Sve- 
tov, Ghenou Dimov, Ivan 
Daskalov, han Manolov, 
Constantin Kostov, Ivan 
Marcev și Gh. Sokolov) 
vor avea numere de La 1 
la 7, pe fond albastru. 
Printre alergătorii romîni 
se află și Tr. Macarie, M. 
Pop, M. Voicu, L. Szabo. 
V. Szabo, M. Cernescu 
(Dinamo), M. Dănescu, 
Gh. Voiculescu, Al. Kuhn, 
Gh. Ion (Steaua), Tudor 
Popa, C; Radovici, N. 
Buescu, M. Alexandrescu 
(Metalul), Al. Teodorescu 
(Voinfa). Interesant de re
marcat este faptul că prin-

cmc, ataș, 350 cmc, 175 
cmc — sport, 350-\-5O0 
cmc curse.

Stingă: Mokhtatif, Mohamed și Hamid (Maroc)
Dreapta: Ghergheli, Foinea și Zavoda II (R.P.R.) 

Xăzuți de Ncagu Rădulcscu

meciuri din cadrul „Cupei 
Europei", cu reprezentativa 
Spaniei.

Fără
sează 
noastră 
zultat bun în acest joc și, 
totodată, să realizeze un 
fotbal de calitate. Dar, 
în același timp nu trebuie 
să uităm că meciul de 
mîine este în primul rînd 
un meci de pregătire, în 
care reprezentativa noastră 
va face o primă verificare 
într-un meci internațional. 
Obiectivul numărul 1 al 
echipei noastre reprezenta
tive de fotbal în acest se
zon îl constituie meciurile 
cu Spania așa încit cele 
două meciuri anterioare 
întîlnirilor cu spaniolii 
(respectiv cel de mîine și 
jocul de la 14 octombrie 
cu R. D. Germană de la 
Dres da) trebuie privite ca 
etape de verificare a sta
diului de pregătire, a fe-

îndoială, ne intere- 
ca reprezentativa 
să obțină un re-

R
4 
4 
4 
4 
4

4 In prima rundă a turneului fi-
5 al Olimpiadei de șah, echipa 
4 R. P. Romine a obținut o fru-3 moașă victorie : 3'/2—'/s cu Au-
4 stria. Partida din runda a doua, 
J cu echipa Bulgariei nu s-a ter- 
4 minat.

(Citiți amănunte în pag. 8-a)

Ț.S.K.A. Moscova a cîșf.- 
gaf campionatul de bas
chet al armatelor prietene

ultima zi a campionatului 
de baschet ai armatelor prietene, 

u campioana R.P. Rornîne, Steaua, 
a învins echipa bulgară Ț.D.N.A.

; cu 66—62. în celelalte două par- 
J tide ale turneului iinal Ț.S.K.A. 
- Moscova a dispus de Legia Var- 
J șovia cu 62—61, iar Honved Buda- 

pesta a întrecut pe Dukla Pra- 
J ga cu 81—54.
4 Turneul a fost cîștigat de 

Ț.S.K.A. Moscova neînvinsă,

lului cum „unsprczecele* 
nostru și-a însușit indica
țiile de joc.

Jucătorii noștri s-au 
pregătit cu conștiinciozita
te în ultimele zile, sub con-

5
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(Continuare in pag. 3-a)

Primul meci de verifi
care a selecționatei olim
pice de fotbal a U.R.S.S.

__ Volgograo. selecționata o- 
‘ limpicâ a Uniunii Sovietice a 
■ susținut joi primul său meci rie 

verificare, întîlnind prima garni-
- tură a U.R.S.S. Victoria a revenit 
fi cu scorul de 1:0 primei reprezen-

- tative, prin golul înscris de Va-
- lentin Ivanov.

La

In campionatul republican de lupte pe echipe

Steagul roșu Brașov—Dinamo București
Orașul de la poalele Tîmpeî va găzdui slmbătă 

și duminică derbiul returului campionatului republican 
de lupte pe echipe: DINAMO BUCUREȘTI—STEA
GUL ROȘU BRAȘOV. Prin prisma performanțelor 
obținute pînă acum de cele 
două formații fruntașe, 
fntîlnirea se anunță deose
bit de interesantă. Echipa 
de lupte libere — „atu-ul“ 
localnicilor — va căuta să 
cîștige cît mai multe vic
torii, deoarece „aptul" di- 
namovist, de la „clasice".

se află într-o formă deose
bită. Localnicii, în even
tualitatea unei victorii, pot 
spera să cucerească din 
nou titlul de campioni, pe 
care îl dețin, de altfel, și 
pe anul 1961.

Sportivii romîni învingători în 6 din cele io probe 
ale primei zile a Balcaniadei de atletism 

Echipele R. P. Romîne conduc 
în clasamentele pe națiuni

ANKARA 28 (prin telefon de la trimisul 
special). Intr-o atmosferă sărbătorească, de 
nie, au început astăzi întrecerile celei de a 

edi(ii a Balcaniadei de atletism. La ora 
pista stadionului 
defilează sportivi și spor
tive din cele 5 țări partici
pante : R. P. Bulgaria, Gre
cia, R.P.F. ' “ ”
Romînă și 
sînt primiți 
ternice de 
20.000 de . 
zenți în tribunele stadionu
lui

A urmat o frumoasă fes
tivitate de deschidere, in 
cadrul căreia ministrul de 
stat Necni Oksen a salutat 
pe participanții la cea de 
a 21-a ediție a Balcaniadei. 
Și, apoi... primele probe.

Ziua I a Balcaniadei a 
fost dominată de atletii 
R.P. ROMINE. EI AU CU
CERIT VICTORIA IN 6 
DIN CELE 10 PROBE 
DESFĂȘURATE ȘI AU 
OBȚINUT NUMEROASE 
LOCURI FRUNTAȘE, 

FAPT CARE SITUEAZĂ 
ȚARA NOASTRĂ PE LO
CUL I, ATIT LA BĂRBAȚI 
CIT ȘI LA FEMEI. Com
portări frumoase au avut 
Constantin și Florica Gre- 
cescu, învingători siguri in 
probele lor favorite. Con
stantin Drăgulescu, care 
pentru prima oară în ulti-

Miine în campionatul de rugbi
tb.M

Steaua va întîlni pe Uni
rea. Rugbiștăi militari au, 
aparent, o sarcină mai u- 
șoară. Dar o surpriză nu 
este exclusă (vezi, rezulta
tul din tur). In orice caz 
ne așteptăm la un joc fru
mos. Programul de rugbi 
de miine se va încheia cu 
jocul de pe terenul Glo
ria, unde vor evolua for
mațiile bucureștene Meta
lul și Olimpia.

In țară vor mai juca : 
C.S.M.S. cu Dinamo Bucu
rești la Iași și Știința Cluj 
cu Știința București, la 
Cluj. întîlnirea Știința Pe- 
troșeni — Progresul Bucu
rești a fost ammată.

In etapa de rai ine iubi
torii «portului cu balonul 
oval din Capitală vor putea 
urmări trei partide. Pri
ma, cea dintre Gri vi ța 
Roșie și Știința Timișoara 
prezintă interes. Deși exis
tă o diferență certă de 
valoare intre cele două 
protagoniste, totuși jocul 
se anunță destul de pasio
nant, avînd in vedere — 
mai ales — tinerețea și 
combativitatea jucătorilor 
timișoreni, dornici de a se 
afirma și de a confirma 
buna impresie lăsată de 
curînd în Capitală, in me
ciul cu Știința București 
pe care au întrecut-o la 
scor. In altă partidă,
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nostru 
priete- 
XXI-a 

16,00, pe 
„19 Mai*

Iugoslavia, R. P. 
Turcia. Atleții 
cu aplauze pu- 

câtre cei peste 
spectatori pre-

■T

LIA MANOLIU

nul peste 61 de metri. In
tr-o companie destul de va
loroasă, tînârul nostru atlet 
Eugen Ducu a cîștigat 
„înălțimea", iar Lia Mano- 
liu și Valeriu Jurcă au ob
ținut succesele scontate.

Rezultatele au fost in
fluențate foarte mult (in 
special cele de la alergări)) 
de starea proastă a pistei, 
care s-a dovedit extrem de 
grea după ploile căzute în 
zilele premergătoare Bal
caniadei. Și încă un amă
nunt pe care nu am vrea 
să-l trecem cu vederea: 
„telesidul" nostru, construit

ROMEO VILARA



SPORTUL—UN BUN PRIETEN AL TINERILOR DL LA S. M. T. PIOPȘOR
Cînd s-a pus problema înființării 

asociației sportive la S.M.T. Plopșor 
(raionul Craiova) tinerii din această 
unitate socialistă a agriculturii s-au 
bucurat nespus de mult.

Asociația sportivă „Universal" de 
la S.M.T. Plopșor are în evidența 
sa astăzi nu mai puțin de 350 
membri UCFS.

Deși face parte din asociațiile nou 
înființate din cadrul raionului Cra
iova, datorită sprijinului acordat de 
conducerea unității (director, tovară
șul Ion Barbu) și a organizației de 
partid (organizator de partid, tova
rășul Grigore Dumitrescu), tinerii 
mecanizatori și tractoriști mobilizați 
de organizația U.T.M. și consiliul 
asociației au reușit să-și amenajeze 
prin muncă voluntară o frumoasă 
bază sportivă, ce cuprinde: un teren 
de fotbal, două terenuri de volei și 
o pistă de atletism.

O preocupare permanentă a con
siliului asociației sportive de la

350

S.M.T. Plopșor este întărirea bazei 
materiale, problemă de care este 
strîns legată activitatea asociației 
sportive. In prezent cei 350 de mem
bri ai asociației sportive și-au achi
tat la zi cotizațiile sportive. Aceasta 
i-a ajutat la procurarea de materiale 
și echipament sportiv. Pentru a-și 
asigura întregirea bazei materiale 
consiliul asociației, împreună cu or
ganizația U.T.M., a inițiat o ac
țiune de colectare și predare la 
I.C.M., a circa 4000 kg fier vechi. 
Pentru dezvoltarea activității asocia
ția și-a propus constituirea unor noi 
secții ca, tenis de masă și șah.

Merită să ne oprim asupra cîtorva 
acțiuni organizate de această aso
ciație. Astfel, la etapa pe asociație 
a Spartachiadei de vară a tineretu
lui și a „Cupei Agriculturii" au par
ticipat peste 500 de tineri. Prin 
grija consiliului asociației au fost or
ganizate în ultimul timp cinci con
cursuri de tir.

Gimnastica în producție

Ex. 1. — Alergare pe loc sau 
jurul camerei, apoi 
rele întinse înainte.

Ex. 2. — Stând : 
înainte cu ridicarea 
coborîrea brațelor și 
ducerea brațelor lateral cu 
vîrfuri (3) — coborîre (4). Se execută 
de 4— 8 ori.

Ex. 3. — Ghemuit cu mîinile sprijinite 
pe sol : întinderea laterală a piciorului 
stîng (1), revenire (2), întinderea picio
rului drept (3), revenire (4). Se exe
cută de 4—6 ori cu fiecare picior.

Ex. 4.
tinderea 
revenire
revenire
eu fiecare picior.

Ex. 5. —
dorului drept,

Programul
jinit 
ni le 
trunchiului spre stingă (1—2) — 
venire (3—4). Exercițiul se 
4 ori după care se schimbi 
de sprijin.

Ex. 6. — Stînd depărtat

în 
alergare cu picioa-

ducerea brațelor 
pe vîrfuri (1) — 

a călcîielor (2) — 
ridicare pe

— Aceeași poziție inițială : în- 
piciorului sting înapoi (1) — 
(2); aceeași cu dreptul (3), 
(4). Se execută de 4—6 ori

4
lateral, spatele drept, mii* 

pe creștet : îndoirea Laterali a 
re- 

repetă de 
genunchiul

Secțiile de volei, fotbal și handbal 
care au activat pentru prima dată 
în campionatul raional au obținut 
rezultate dintre cele mai bune. Ele 
s-au situat printre echipele fruntașe, 
ocupînd la volei și fotbal locul III.

Sportivii din asociația „Universal" 
S.M.T. Plopșor au luat parte la „du
minicile cultural-sportive" organizate 
de consiliul raional UCFS' Craiova, 
în comunele Sălcuța, Ciutura, Goiești, 
Sărbătoarea și Terpezița.

Astăzi numele unor sportivi de la 
S.M.T. Plopșor ca: Constantin Tur- 
cu, Ilie Cîrpici, Petre Iancu, Ion Ol- 
teanu, Constantin 
Radu și alții sînt 
printre sportivii 
Ei fac cinste nu 
sportive ci și stațiunii de mașini și 
tractoare din comuna Plopșor, situ- 
îndu-se pe primul plan al întreceri
lor pentru lucrări de calitate în ca
drul stațiunii.

Despre această asociație sportivă 
___ se pot spune multe lucruri frumoase, 

căci realizările lor sînt demne de 
unitatea ce o reprezintă, ele amintesc 
de munca unui colectiv entuziast 
unde munca și sportul și-au durat 
o prietenie trainică.

PAVELIU ALEXANDRU 
corespondent

Ciuciulete, Mihai 
tot mai cunoscute 
raionului Craiova, 
numai asociației

SPOR LA ÎNVĂȚĂTURA,
DRAGI STUDENTI

.J

Studenților de la Institutul Pedagogic de 3 ani din București le stă la dis] 
ziție o sală de gimnastică modernă și bine utilată. Aici au loc campionatele 
grupe și facultăți, își desăvîrșesc măiestria sportivii fruntași ai institutul 

Iată un aspect de la antrenamentul voleibaliștilor

ui 1 - ■

>3888^^:

cu brațele 
întinse în sus : îndoirea răsucită a trun
chiului spre piciorul stîng, apucarea gles- 
nei și tracțiune (1—2), revenire (3—4); 
aceeași spre piciorul drept (5—6) — 
revenire (7—8). Se execută de 3—4 ori 
spre fiecare picior.

Ex. 7. — Stînd cu mîinile încleștate 
ia spate: extensia corpului cu ridicarea 
brațelor cît mai sus înapoi (1—2), re
venire (3—4). Se execută de 4—6 ori.

Ex. 8. — Stînd cu mîinile pe șold: 
săritură dublă pe piciorul stîng cu ridi
carea genunchiului drept înainte (1—2), 
apoi săritură dublă pe piciorul drept 
cu ridicarea genunchiului stîng înainte 
(3—4). Se execută în continuare, 3 serii 

cîte 8 sărituri.

i

Excursie cicloturistica 
de două zile la Greaca
Simbătă 2S și duminică 30 septem

brie comisia de cicloturism de _pe lingă 
consiliul orășenesc UCFS 
organizează o excursie de două 
pe biciclete, in comuna Greaca (dis
tanța, dus și întors 150 km).

Cicloturiștii vor vizita întreprinde
rea piscicolă de la ------ —
G.A.C. Ogorul Nou 
ca. Cicloturiștii vor 
nele pescarilor de 
Greaca. La această 
tați cicloturiștii avansați.

Plecarea va avea loc sîmbătă la ora 
1'4 din fața stadionului Dinamo (șos. 
Ștefan cel Mare). înapoierea dumi
nică după-amiază.

București 
zile

balta Greaca și 
din comuna Grea- 
fi cazați în caba- 
pe malul bălții 

excursie sînt invi-

Pe genunchiul 
piciorul stîng

La 1 octombrie, institutele de 
învăț ămlnt superior din întreaga țară 
își vor deschide larg porțile. Pregăti
rile pentru asigurarea unor condiții 
tot mai bune de învățătură au fost ter
minate pretutindeni. Zecile de mii de 
studenți vor găsi amenajate noi săli 
de cursuri, laboratoare dotate cu apa
ratură modernă, amfiteatre, noi cămi
ne, cantine moderne, biblioteci. Peste tot

In rindurile studenților noștți sp 
tul de performanță are numcrjfrty 
zentanți. Aceștia au reușit 
rezultate cu care mișcarea de culti 
fizică și sport se mîndrește pe dr 
cuvînt. Mulți studenți sportivi au i 
brăcat tricourile de campioni repui 
eoni, au ocupai locuri fruntașe în ci 
petiții internaționale, sînt campioni m 
diali universitari. Jn anul care a tre

se simte grija părintească pe care par
tidul și guvernul nostru o poartă tine
retului studios, tineret care miine va 
fi chemat să pună în practică cele învă
țate azi pentru a contribui la desăvîr- 
șirea construcției socialiste. Iată de ce 
acum, la început de an universitar, 
fiecare student trebuie să fie animat de 
dorința fierbinte de a obține rezultate 
dintre cele mai bune la învățătură, pen
tru a răspunde prin aceasta condițiilor 
minunate pe care le are la dispoziție.

In viața studenților noștri, în afară 
de învățătură, de activitatea cultural- ob
ștească, sportul ocupă un loc de seamă 
De la an la an numărul tineretului stu
dios prezent pe stadioane crește neîn
cetat. La București, Cluj, Timișoara, 
Iași, Galați, Petroșeni, în toate centre
le universitare, orele de educație fizică, 
minunat mijloc de destindere, de reîm- 
prospărare a forțelor se bucură de o 
participare și un interes deosebit. In 
fiecare institut și facultate au devenit 
tradiționale întrecerile sportive interne. 
Campionatele pe facultate, pe institut 
sau pe centru universitar aduc la startul 
întrecerilor tot mai mulți studenți.

studenții romîni au ocupa-t locul II 
Universiada de la Sofia. Nui 
le unor sportivi cum sînt s 
denții Radu Negulescu, Valeriu J 
că. Sanda Iordan, Maria Diți-Diacon 
cu, Ana Mărgineanu, Viorica Herișc 
și alții, se bucură de aprecierea și sti 
iubitorilor de sport. Tot mai mare e . 
mărul studenților fruntași la învățătu 
al celor care au reușit să împletea 
în mod armonios cartea cu sportul, 
ținînd rezultate bune atît în facult 
cît și pe stadioane.

Toate aceste succese vor trebui să 
un imbold în pregătirea de viitor. Z& 
de terenuri și săli de sport, echipX 
tul de cea mai bună calitate vor sta și 
acest an la dispoziția studenții. a 1 
rindu-le condiții optime pentru* 
vi ta te sportivă care să b-t g S o . 
ct 'iil (tTi’iplcr

Acum, în preajma noului ^!n t 
versitar, urăm tuturor studenților s 
la învățătură și în activitatea sț 
ti vă. Cu toții să se mîndrească 
note foarte bune obținute la exar 
și performanțe sportive superioare

SPORTUL POPULAR

Anul acesta in august, s-au im- 
plinit 17 ani de cină a fost procla
mată independența Indoneziei. Aceas
tă Zi a devenit sărbătoarea națională 
a poporului indonezian. Independen
ța a deschis pentru țara celor 3000 
de insule perspectivele cele mai 
largi de dezvoltare economică, de 
renaștere națională. Ca urmare a 
luptelor maselor populare, in august 
1950 Indonezia a devenit republică 
unitară. împreună cu celelalte do
menii de activitate, sportul — altă 
dată puțin cunoscut in insulele in
doneziene — a înflorit și el. Alături 
de fotbal, sport cu tradiție in ma
rea republică de la Ecuator, s-au 
dezvoltat și alte ramuri^ cum ar fi 
— de pildă — atletismul, boxul, ho
cheiul pe iarbă, motociclismul etc.

Călătorind de-a lungul și de-a la
tul minunatei țări tropicale, vizitind 
orașe și localități rurale, am avut 
prilejul si cunosc nu numai locuri, 
obiceiuri, și oameni, ci și o bună 
parte a activității sportive. Iată de 
ce carnetul de însemnări e doldora 
de cifre și date despre mișcarea spor
tivă indoneziană, cu impresii despre 
sportul dintr-o țară cu obiceiuri, 
port și tradiții foarte interesante.

CLUBUL „DRAGONUL GALBEN"

...A doua escală după meciurile sus
ținute la Djakarta și Denpasar (Bali)
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am făcut-o in Jawa de est, in ora
șul muncitoresc Surabaja. Și aici 
ne-a impresionat, firesc, peisajul lo
cal. Imbiați de coloritul viu al po
milor și caselor, de larma zgomotoa
să a străzilor am părăsit pentru ci- 
teva ore hotelul „Orange- unde eram 
găzduiți și am pornit să facem cu
noștință cu orașul.

Prietenul meu Tio Bian Hien, pre
cum și delegatul federației, dl. Mah- 
mul, ne-au fost călăuze. De la ei și 
de la sportivii aflați pe stadionul 
Tambaksari am aflat și cules multi
ple aspecte despre sport.

In Surabaja sint 26 de cluburi 
sportive, fiecare cu denumire locală 
caracteristică. Toate aceste club uri 
formează o ligă. In prezent, in Jawa 
de est ființează 28 de ligi de fotbal, 
acestea fiind subordonate federației 
de fotbal indoneziene. P.S.S.I. (Per- 
satuan Sepakbola Seluruh — Indone
sia).

Clubul „Dragonul galben- — a 
cărui conducere o deține dl. Boen- 
Nwan — a fost înființat in 1908. In 
cadrul acestuia activează aproape 
3500 de persoane tinere sau mai in 
virstă. Activitatea clubului se des
fășoară independent de federație, a- 
ceasta e.cercitind asupra clubului 
doar un control general. Atît spor
tivii cit fi membrii susținători ai 
clubului plătesc cotizații. Semnifica
tiv este faptul că acestea se plătesc, 
însă, in funcție de virstă, funcții în 
stat sau stare economică. Cuantumul 
lunar al cotizațiilor variază intre 30

'șî 100 de rupii. Sportivii tineri plă
tesc o cotizație redusă (5—10 rupii), 
iar cei cu stare materială cel mai 
mult. In cadrul clubului funcționează 
17 ramuri sportive, inclusiv secția 
de biliard și șah. Baza materială 
a acestui club se compune dintr-un 
teren de fotbal (Tambaksari—Stadium) 
un teren de baschet și badmington, 
două de volei, unul de tenis etc.

Clubul „Dragonul galben" se în
treține din cotizații, donații și din 
banii obținuți din vinzarea biletelor 
pentru competițiile de fotbal, box. 
Clubul este condus de un consiliu 
compus din 11 membri (un președin
te, un secretar, un trezorier și 8 
membri), munca operativă de zi cu 
zi fiind îndeplinită sub conducerea 
secretarului, care este salariatul clu
bului. Restul membrilor activează 
voluntar, ei fiind socotiți de statut 
drept „amatori de sport".

Interesant este de arătat, de ase
menea, că echipamentul sportiv nu 
este furnizat în întregime de cluburi, 
ci membrii acestuia se îngrijesc — in 
mare măsură — de procurarea și cum
părarea lui. Astfel, tenismanul își 
cumpără racheta, tricoul și chiloții, 
fotbalistul bocancii, jambierele și 
tricoul etc. Clubul se îngrijește numai 
de întreținerea bazei sportive, de 
cumpărarea mingilor și a plaselor de 
fotbal, volei, tenis, a coșurilor de 
baschet, iar atunci cînd „casa" este 
excedentară, și de renovarea sau 
construirea altor terenuri.

Vizitind clubul „Dragonul galben" 
am avut ocazia să discut fi cu dl. 
Salekan, magazinerul. Iată, vi-l pre
zint : un om in etate, mic de statu
ră, cu ochț negri ca mura, cu un 
zîmbet veșnic pe buze. Și vioi fără 
pereche. De peste 40 de ani este 
magazinerul clubului, iar în tinere
țe a jucat mult timp ca portar în 
formația selecționatei Jaweî de est. 
Da însemnările mele culese despre 
baza materială a clubului s-au adău
gat și altele pe care mi le-a furnizat 
prietenul meu Salekan. Așa am aflat, 
de pildă, că reparatul, călcatul și 
spălatul echipamentului nu privește 
pe club ci direct pe sportivi. Ba a- 
tunci cînd se pierde un echipament 
sau se strică, tot sportivul este ace
la care își reinoiește ținuta vesti
mentară sportivă.

L-am întrebat pe Salekan : cine 
asigură asistența imediată pentru 
sportivi ? Acesta mi-a răspuns su- 
rizind : , ,

— N-avem un medic salariat. La 
noi funcționează benevol în timpul lor 
liber, 5 doctori. Fiind membri ai 
clubului. aceștia se îngrijesc de con
trolul medical și de sănătatea spor
tivilor noștri. Medicamentele și doc
torii sînt probleme costisitoare. S-ar 
încărca prea mult cheltuielile clubu
lui...

In perioada anilor 1947—1960 echi
pa de fotbal a clubului „Dragonul 
galben" a ieșit de cinci ori campioa
nă pe federație.

„La puțin timp după terminarea 
campionatelor, clubul a înmânat in
tr-un cadru festiv jucătorilor hai
ne, valize covoare, cămăși ș.a. — în
cheie discuția prietenul meu, maga
zinerul Selekan. l-am strîns mina, 

i-am prins in piept o insignă, a 
pentru toate informațiile sale i- 
spus pe limba sa „TRIMAKAi 
(mulțumesc).

ÎN VIZITĂ LA P.S.S.I.

...Vizitind în timpul liber ora 
Djakarta, un oraș frumos, cu nun 
roase haituri (canale) și verdeață, 
țesat pe străzi de mii de bet.iak 
(velpricșe). n-am omis să-l rățj, 
pe colonelul Abdul Wahab, pre șea 
tele federației de fotbal indonezia 
un om tare simpatic. Discuțiile pu-t 
m-au lămurit asupra modului de 
ganizare a federației, mi-au dat 1 
sibilitatea să cunosc mai bine or, 
nizarea sportivă, in cdrul marii 1 
publici insulare.

Astfel, în marile insule, cum 
fi, de pildă, Sumatra, Jawa, Kt 
mantan, Sulawesi (Celebes), Lomb 
Bali etc. activează numeroase l 
de fotbal, cluburi, asociații sporti 
Unitatea sportivă cea mai mică e 
clubul, urmează asociația orășeneas 
asociația regională și federația. 
multe regiuni se găsesc cluburi ct 
au numai secții de fotbal și club 
mixte sau universale (acestea în n 
rile orașe, ca Djakarta, Medan, A 
nado. Bandung) care au secții 
fotbal, atletism, tenis ș.a.m.d. Din 
ceasta organizare au rezultat de 
ceea, federații de fotbal, federații 
atletism, federații de badmington 
biliard etc. Toate federațiile la 
loc sint conduse de un Com-ndanw 
al sporturilor, în fruntea căruia 
află dl. Maladi, ministru al lnf< 
mațiilor și în același timp președ 
tele Comitetului de organizare 
Jocurilor sportive asiatice.



pe rare dorim sâ le mai vedem 'Tepetindu-xe in jocurile de campionat: 9 
lerven/ie spectaculoasă a lui Nun^eiUer ITI la un atac impetuos al lui Afa- 
, teianu tntr-un meri din campionatul trecut

■ . . ’ Foto : V. Bageac

Cum sc desfășoară antrenamentele 
unor echipe de categorie A și B
Așa cum am scris săptămina trecută, continuăm raidurile privind antre

namentele echipelor noastre de fotbal de categoriile A și B. In rindurile 
de mai jos, cite va aspecte de la pregătirile din această săptămina ale echi
pelor Steagul roșu, Rapid și Petrolul din categoria A, Știința București 
din categoria B.

in general, am constatat un oarecare progres in desfășurarea antrena
mentelor, pe care nu vrem să-l punem numai pe seama faptului că... antre
norii erau avizați de vizita noastră. ~ -
tele se var desfășura corespunzător.

Sperăni că, in continuare, antrenamen-

★ ★

Etapa a Vll-a a categoriei A

ANTRENAMENTE ATRACTIVE 
LA STEAGUL ROȘU

Așteptăm
De nv'it nu s-a întîmplat
MMKogramarea unui joc inter- 
rsSe dispute și toate întîlnirile 
[ campionatul categoriei A. De as- 
lată, cu prilejul meciului R.P.R.- 
roc, acest lucru a fost posibil și 
orită faptului că membrii lotului 
ublican au fost recrutați din nu 
i puțin de 11 echipe de club (deci

rilor, autoritatea de care se bucură 
cei doi antrenori, Ilie Oană și prof, 
Cernăianu. La apel a răspuns cu 
„prezent" tot lotul.

Am urmărit încălzirea făcută de 
jucători. Ea s-a făcut temeinic timp 
de peste 30 de minute, după care 
jucătorii au trecut la normele de 
control. Am reținut unele rezultate. 
De pildă, „recordmanul" în degajă
rile cu piciorul drept a fost Fro- 
nea (49 m), iar cu piciorul sting, 
o constanță remarcabilă a arătat 
Dridea II (49 rn, 50 m, 49 m). Ce 
părere au insă antrenorii de faptul 
că fundașul stînga Florea manifestă 
slăbiciuni în degajările cu piciorul 
pe care-l solicită mai mult postul 
in care joacă . 35 m, 25 m. 47 m ? 
Sau că interul dreapta Badea a avut 
o medie mai bună in degajările cu 
piciorul stîng decît cu cel drept ? 
In ce privește viteza (30 m) cel mai 
bun a fost Pahonțu (4,2 sec.), în 
timp ce Fronea și Florea au fost 
mai slabi cu 2 respectiv 3 zecimi 
de 
mai 
cu 
detentă. Cel mai bun în săritura în 
înălțime de pe loc a fost Fronea 
(1,20 tn). Ceilalți au sărit în jur de 
I m (puțin pentru un jucător căruia 
i se cere o pregătire multilaterală 
completă).

Am dat exemplele de mai sus, 
pentru că în activitatea antrenorului 
studierea rezultatelor obținute de 
fotbaliști cu acest prilej trebuie să 
constituie un ghid în ce privește 
pregătirea fizică.

Nu putem să ne declarăm mulțu
miți cu faptul că jucătorii de la 
Petrolul folosesc la antrenamente 
pantofi de tenis (excepție tac doar 
frații Munteanu). Este bine de știut 
că un jucător capătă o deprindere 
mai bună atunci cînd se antrenează 
în ghete de fotbal (ne referim la 
degajări, șuturi la poartă, pase la 
distanță etc.) decît atunci cînd a- 
ceste exerciții le fac în pantofi de 
tenis. Argumentul adus de antreno
rul Ilie Oană, (ducem o mare lipsă 
de ghete...!) nu-1 considerăm- înte
meiat. Nu este 
moditate sau de 
mentelor ?

dintre medic și antrenor. Dr. Lau- 
rian Taus, medicul echipei, a fost 
prezent pe teren la ambele antrena
mente și a contribuit la justa gra
dare a efortului individual. împre
ună cu Ploeșteanu, el cercetează fe
lul cum organismul fiecărui jucător 
răspunde sarcinilor antrenamentului. 
Actualmente se experimentează an
trenamentul în „șocuri" maxime de 
cîte 45 de secunde.

Ne-a plăcut și felul cum a decurs 
jocul la două porți. Adeseori, „arbi
trul” Ploeșteanu a întreiupt jocul 
pentru a scoate în evidență greșe
lile de plasament pe teren, inoportu
nitatea unor pase 
jucătorilor care ar fi fost cea mai 
bună continuare a unei faze oare-

Urmărirea a două zile de antre
namente la 
ne-a dus ta concluzia 
antrenori (Silviu Ploeșteanu la echi
pa întîi și Nicolae Proca la echipa 
de tineret) lucrează bine. Cel pu
țin, judecind după antrenamentele 
pe care le-am văzut—

O bună impresie ne-a lăsat în 
primul rind disciplina jucătorilor. An
trenamentele au început cu punctua
litate, jucătorii s-au prezentat în 
echipament curat, bine întreținut, 
fiecare a lucrat cu mingea sa. Mul
țumită acestui ultim detaliu, timpul 
afectat pregătirii a fost folosit din 
plin. Miercuri, la antrenamentul de 
tehnică individuală combinat cu pre
gătire fizică generală s-a lucrat timp 
de două ore și jumătate iar joi. 
după o pregătire individuală (cu și 
fără minge) de 75 de minute s-a 
trecut la un joc-școală. la două porți, 
între echipa primă și cea de tineret 
în două reprize a cîte 45 de minute. 
Exercițiile 
tive și au 
jucătorilor, 
tragere de 
poziție. Ca 
a antrenamentelor primei echipe am 
reținut preocuparea pentru îmbună
tățirea vitezei. A fost aspectul asu
pra căruia s-a îndreptat mereu aten
ția lui Ploeșteanu. Aparatele aju
tătoare au fost folosite însă în mai 
mică măsură. Ele au apărut doar 
miercuri,, 
ducerea 
mențiune

Steagul roșu Brașov 
că cei doi

jocuri de calitate!
sub orice critică din intîinirea 
gresul-Dinamo București, spectatorii 
sînt dornici să vadă meciuri de 
calitate. Fotbaliștii vor trebui deci să 
dovedească preocupare pentru joc 
și nu numai pentru rezultat. Cu 
eforturi în plus, ei sînt capabili să 
ofere spectacole de mai bună cali
tate.

Pregătindu-se pentru partidele de 
azi și mîine unele echipe au sus
ținut miercuri sau joi jocuri de antrena
ment „în familie", altele în compania 
unor formații de categorie inferi
oară.

Iată cîteva rezultate înregistrate 
în meciurile de pregătire: PETRO
LUL PLOIEȘTI—POIANA ------------
5—1 (2—1). Au marcat
(2), A. Munteanu, Dridea II și Ta- 
barcea. respectiv Bontaș. DINAMO 
BACAU-TEX1ILA BL'HUȘI 8-1 
(3—0). Perrtru dinamox’iști au în
scris : Gram (2). Ciripoi (2), Meder 
(2) și Nemeș (2).

sau pentru a arăta

ca para- Pro-

secundă. Dintre înaintași, cel 
bun „vitezist” a fost Zaharia 

4.1 sec. Au urmat probele de

Programul complet al etapei este 
.rmă torul : Rapid — Dinamo Ba- 
au, Progresul — Crișana, Viitorul 
- Steagul roșu, Știința Timișoa- 
a — Steaua, U.T.A. 
lucurești, Farul 
erul - C.S.M.S.

Dinamo
— Petrolul, Mi
loși.

doar de unul sau 
selecționabililor).

■ipele au nevoie 
| înlocuitori ai
Măsura disputării integrale a eta- 
| de campionat e binevenită căci 
gură continuitatea campionatului 

cărui program și așa a suferit 
[irlătî din cauza unor partide inter
zonale intercluburi — uneori chiar 
justificat) și în același timp, oferă 
uej de afirmare unor tinere ele- 
pjp care de obicei stau pe banca 
larvelor;
Etapa a Vll-a programează o se- 
de întîfniri dintre care se desprind 

rtidele Farul-Petrolul, UTA-Dinamo 
kiirești. Viitorul — Steagul roșu 
^tbnLj^^misoim.- Steaua. Pentiu

debutul formației nou 
MTiovate, Crișana, la București, 
te așteptăm de la această etapă? 

primul rind fotbal de calitate! 
ipă unele întîlniri de slab nivel 
mic, care au culminat cu jocul

indoneziana 
de asoâații,

Federația de fotbal 
Is.S.I.) cuprinde 121
■care din acestea avind în subordi- I 10—15 cluburi. Iată de ce campio
nul de fotbal indonezian incepe eu 
■ echipe, de fapt selecționate ale 
Icărui oraș mai important din In- 
Inezia. Campionatul se desfășoară 
I o regiune mai mare, sau pe gru- 
I de regiuni mai mici. In finală 
ară insă numai 7 echipe, ciștigă- 
Irrele seriilor respective.
I In 1960, in luna aprilie P.S.S.I. și-a 
Irbat 30
E ani de 
p^oltarea 
I a lumii 
iDfșctltind
[spre perspectivele fotbalului indo- 
Iziati, acesta mi-a spus: „Sintem 
l un drum bun. Am Căpătat o ex- 
kiență jnterhațională în materie de 
Itbal, invitînd în țară o serie de 
Ihipe străine, și dorim să ne-o con- 
llidărri, Iată deci și cauza pentru 
[re nbi Ae orientăm în continuare 
| sensul aducerii unor echipe de 
tbal puternice din țările socialiste. 
Im ar fț U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, 
D. Germană etc. Dorim să îm- 

Linătățim calitatea fotbalului naș
ti, să ajungem o națiune putemi- 
L în acest sport, în sud-estul Asiei”.

Cercetind „hrisoavele" federației 
m constatat că in ultimii ani 
icțioțiata P.S.S.I. nu stă rău 
filmare sul. Astfel, ea a pierdut 
Hecționata R.S.C. cu 4—3 și la Spar- 
fk Moscova cu 4—2, a făcut meci 
jal cu selecționata R.D.G. (2—2) și a 
Vștigai: 6—4 cu Costa Rlca, 2—1 cu 
ilipine, 2—1 și 3—1 cu India. 4—2 
l Burma și a mai realizat un meci

de ani de activitate. 30 
muncă ;i luptă pentru 

fotbalului in această par-

cu dl. Abdul Wahab

se
ci#
la

CIMPINA 
Dridea I

au fost variate, atrac- 
captat permanent atenția 
care le-au executat cu 
inimă și cu bună dis- 

o trăsătură caracteristică

cîad a 
mingii 

pentru

fost exersată con- 
printre jaloane. O 

strînsa colaborare

C.S.M.S* lași — Gwardia Varșovia 3 0 (2-0)
IA$I, 28 (prin telefon). — Joi după-' 

amiază, în partida cu Gwardia, for
mația ieșeană a realizat o prețioasă 
victorie internațională, 1
semnificativă cu cit ea a fost obți
nută după un meci de 
tură tehnică, in fața

cu atît mai

lui

tehnic al oaspeților,

ridicată fac- 
unei echipe 

valoroase. Trebuie să arătăm de la 
început că, deși au pierdut, oaspeții 
au demonstrat o pregătire tehnică 
ridicată, datorită căreia au controlat 
cu ușurință balonul, Gwardia a do
minat mai mult, dar n-a reușit 
depășească apărarea ieșenilor, pe 
o parte din cauza impreciziei în

să 
de 

șut

a cvintetului ofensiv, jar pe de altă 
parte datorită formej bune a 
Moțoc și, în ultimă instanță, a lui 
Faur. Jocului
ieșenii i-au opus unul mai dinamic, 
cu acțiuni simple pe poartă dar mult 
mai periculoase. Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de 
8 din 11 m și în min. 29) 
68).

Arbitrul M. Grâdinaru 
formațiile : C.S.M.S. : 
Mofoc, Dragomirescu
Danileț—Pop. Sloicescu (min. 46 Vor
nicul, C. Popescu, Voiea, Mi!ea (min. 
46 Aii). Gwardia : Ștefanyszyn (min. 
46 Dnewnyk)—Woznick, Jurczak, Wspa- 
nialy—Lewandowsky (min. 61 
kowsky), Wisniewsky (min. 61
trowsky) — Wyszomyrski, Kowalews- 
ki, Kutak (min. 
ki, Stroczinski.

Voica (min. 
și Aii {min.

a condus 
Faur—Scar lat, 

V. Popescu,

nul cu Djurgarden (Suedia). Numeroa
se alte intilniri sportive au susți
nut echipele indoneziene cu echipe 
din Asia, Europa și America.

In acești ani ai renașterii naționale, 
sportul in țara prietenă Indonezia 
face mari progrese și, așa cum sub
linia președintele Sukarno in martie 
1960, in scrisoarea sa prezidențială 
adresată P.S.S.I. „în Indonezia sint 
toate condițiile ca sportul să se dez
volte neîncetat, să contribuie 
stringerea relațiilor de prietenie 
tne popoare”.

★

la 
in-

Vizita pe care sportivii romtni 
făcut-o 
bucurat 
această 
neziană 
Iată de ce nu pot uita 
de, semnificative, spuse de dl. Ma- 
ladi, ministrul sportului, in uno din dis
cuțiile purtate eu delegația noastră : 
„Ca fost sportiv țin să vă mulțu
mesc pentru comportarea sportivă 
și disciplinată a jucătorilor romini. 
Știu că sportul eete larg răspindit 
în țara dumneavoastră. De 
sînt întrutoțul de acord 
tarea și pe mai departe 
noastre sportive și frățești".

Am plecat din Indonezia nespus 
de fericit. In îndepărtatul Ocean In
dian și Pacific, in țara minunată de 
la Ecuator, avem prieten de nădejde 
un 
de

in îndepărtata 
de un succes 
oale prietenia 
s-a dezvoltat

Indonezia 
deplin. Și

au 
s-a 
pe 

romino-inda-
și mai mult, 
cuvintele cal-

aceea 
cu dezvol- 
a legăturilor

mare și puternic popor de 90 
milioane — poporul indonezian.

VAS1LE GRADINARU

Mar-
Pio-

AZI

I

46

Și

Kelak), Szarzyns-

GH. VASILIU 
EUGEN URSU, 

coresp.

ȘTIRI
Șl MÎINE IN CATEGORIA 

A și B

: Stadionul „23 August”, ora 
Rapid—Dinamo Bacău (cat. 

ora 1®: Progresul— Crișana 
(cat. A), Stadionul-Ciulești, ora 8,30: 
Progresul -- Crișana (tineret), ora 
10,15: Rapid Dinamo Bacău (tine
ret).

Mîine: Stadionul „23 August" . 
ora 14: Viitorul—Steagul roșu (cat.
A) , ora 16: R.P.R.—MAROC, ora
10: Viitorul—Steagul roșu (tineret). 
Stadionul Dinamo, ora 10: Dinamo 
Obor—Progresul Alexandria (cat.
B) . Stadionul Olimpia C.A.M., ora 
10: Știința București — C.&M. Me
diaș (cat. B).

Azi: 
14,15: 
A). <

GWARDIA VARȘOVIA la CLUJ
După cum am mai anunțat, for

mația poloneză Gwardia Varșovia va 
susține mîine cel de al doilea joc 
din cadrul turneului în țara noastră. 
Ea ya evolua la Cluj, în compania 
echipei Știința.

• Meciul de tineret Dinamo Bucu
rești—Progresul s-a încheiat cu sco
rul de 4—0 (2—0) pentru Dinamo. 
Au marcat în ordine Ene IV, Fră- 
țilă, Dumitrescu, Ene IV.

care. Am asistat, în această privință, 
la repetarea de 4 ori a unei lo
vituri libere de la 20 de metri.

PROBLEME DE REZOLVAT 
LA ȘTIINȚA BUCUREȘTI

După două antrenamente și o șe
dință la care am asistat, ne-am 
dat seama că la echipa de fotbal. 
Știința București se ridică probleme 
deosebite.

Antrenamentele decurg în bune 
condițiuni. La cel de marți, con
dus de Ion Bălănescu și care a avut 
o durată de 120 de minute, cei 18 
jucători prezenți au lucrat pe grupe 
de posturi insistindu-se asupra con
trolului individual al balonului, cu 
exerciții pentru dezvoltarea vitezei 
de reacție și de execuție. De ase
menea, s-a lucrat pentru îmbunătă
țirea preluării balonului, conducerii 
lui, cu lovire scurtă, repetată, in 
ritm progresiv. Jucătorii se stră

duiau să se Schite bine de sarcinile 
lor. Se observa însă, la unii din
tre ei, o plictiseală, o oarecare bla
zare.

A doua zi dimineața, mare a fost 
mirarea jucătorilor — și a noastră 
— cînd am văzut că alt antrenor se 
ocupa de pregătirea fotbaliștilor. 
Este vorba de Mihai Flamaropol care 
este de fapt antrenorul echipei de 
hochei Știința București. Dar pentru 
că I. Bălănescu a fost numit antrenor 
federal, M. Flamaropol ține provizoriu 
locul antrenorului, lată deci prima pro
blemă din cele pe care ie arătam 
mai sus. Fiind la prima Intre de 
contact cu lotul fotbaliștilor studenți, 
M. Flamaropol a ținut un antrena
ment
care 
pasei, de exerciții cu toți înaintașii 
și de pregătirea portarilor. Știința 
s-a mai antrenat apoi cite două ore 
joi și vineri, după graficul întocmit 
de antrenorul I. Bălănescu. lată deci 
a doua problemă: cele 7 ore și ju
mătate de antrenament săptăminal 
pe terenul de fotbal ni se par cu 
totul insuficiente, avînd în vedere 
cerințele actuale ale fotbalului nos
tru.

Dar cea mai importantă problemă 
este alta și anume starea de lin- 
cezeală și de - aatomulțumire care 
există în riadul jucătorilor. Așa cum 
ne spunea și M. Flamaropol. în 
echipa sint jucători cu posibilități, 
—u: — activat și în

de numai 90 de minute în 
s-a ocupat de îmbunătățirea

tnulți dintre ei au 
categoria A (Gh. Dumitrescu, Ner- 
tea, Cosmoc, Tuszu, Dragomir) sau 
anii trecuți, în reprezentativa de ju
niori (Pasan, Țițeica). Din păcate, 
tocmai aceștia manifestă mai multă 
delăsare. Această indiferență și de
lăsare în joc s-a făcut văzută cu 
prilejul ultimelor două meciuri sus
ținute de Știința și pierdute amîn- 
două. Credem deci că ar trebui ca 
în viitor biroul secției și antrenorul 
să insiste in această direcție.

PETROLUL PLOIEȘTI : DE CE 
IN PANTOFI DE TENIS ?

La Petrolul Ploiești am asistat la 
un antrenament care a durat peste 
două ore. Ne-a impresionat în mod 
plăcut disciplina pe teren a jucăto-

LA RAPID

oare vorba de co- 
o ușurare a antrena-

BUCUREȘTi

jucătorii echipei în
gălă să înceapă an-

Miercuri. Toți 
tii și tineret sint 
trenamentul dar... mai lipsește ceva. 
Antrenorii il caută pe magaziner, care 
nu a pregătit echipamentul necesar 
antrenamentului. Lipsesc ghetele... fn 
fine, după 40 min. jucătorii sînt gata 
să inceapă lecția prevăzută conform 
conspectului. Joc la două porți. Acest 
program era prevăzut de fapt pentru 
joi, dar în această săptămina s-a făcut 
o modificare deoarece echipa joacă 
meci oficial sîmbătă în loc de du
minică. Cele uouă echipe, întîi și 
de tineret, joacă între ele. Antrenorul, 

Nicolae Roșculeț, oprește des 
Sînt multe de retușat, 
antrenamentul începe la 

jucătorii sînt prezenți; 
doar Dungu, Macri și

prof, 
j ocuI.

Joi, 
Toți 
sesc „ .
care sînt în lot. Aflăm de la medicul 
echipei, dr. F. Ilea, că portarul To
dor, care suferise un accident tre
buia sj vină azi la antrenament — 
deci înregistrăm o absență. „Azi, ne 
spune antrenorul Roșculeț, se lucrea
ză pe compartimente, apărătorii și 
mijlocașii fac exerciții de deposedare 
a mingii iar înaintașii perfecționează 
combinațiile pe centru și pe aripi. 
In plus toți fac exerciții de pase, 
joc cu capul și exerciții pentru dez
voltarea mobilității”.

După 15 minute de încălzire jucă
torii trec la lucru. Se muncește in
tens. După cîteva minute tricourile 
lui Motroc. Kraus, Langa, Geor

gescu, Neacșu, Codreanu sînt ude de 
transpirație. Antrenamentul continuă 
cu aceeași intensitate.

Antrenamentele Rapidului se des
fășoară in condiții mulțumitoare. An
trenorii lucrează după conspecte bine 
întocmite, nu admit jucătorilor nici 
un fel de abatere (întîrzieri, absențe, 
schimbarea exercițiilor prevăzute 
pentru ședința respectivă). In gene
ral, jucătorii se antrenează cu in
tensitate, cu excepția, din cînd ui 
cînd, a înaintașilor lonescu și , Năs- 
turescu. în ultimele două săptămîni, 
ne-a spus jucătorul Kraus, nu au 
fost folosite aparatele ajutătoare. 
Și la Rapid se constată, ca și la 
alte echipe, neglijarea folosirii apa
ratelor ajutătoare în ședințele de 
antrenament ceea ce nu este bine.

timp, 
lip- 

Ozon

Materiale redactate de:
RADU URZICEANU, MIRCEA TU- 
DORAN, ION OCHSENFELD, TOMA 
RABȘAN.



Consfătuirea F. R. O.

Pentru îmbunătățirea activității
Pe linia dezvoltării și îmbunătățirii continue a ac

tivității de gimnastică din țara noastră în iuniina 
sarcinilor cuprinse in Salutul C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri adresat 
Conferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport precum și in Hotărirea Conferinței pe țară a 
UCFS, zilele trecute a avut loc la București consfă
tuirea Federației Romine de Gimnastică.

La această consfătuire au luat parte președinți 
ai consiliilor regionale UCFS, vicepreședinți cu pro
bleme tehnice, președinți ai comisiilor regionale de 
gimnastică, secretari ai cluburilor sportive, antre
nori, profesori, sportivi fruntași.

Cu prilejul lucrărilor consfătuirii. au fost dez
bătute problemele esențiale ale activității de gim
nastică, au fost analizate realizările dar și cau
zele care au împiedicat dezvoltarea gimnasticii la 
nivelul sarcinilor și condițiilor create.

in prima parte a consfătuirii, tov. conferențiar 
universitar Ion Șiclovan, președintele F.R.G., a ana- 

ale activității de
i

g lizat pe larg principalele aspecte

GIMNASTICA 
Șl DIN FACULT 
ȘOARÂ LA UN

In anii regimului de democrație 
populară mișcarea sportivă din țara 
noastră a obținut succese importante, 
a spus tov. Ion Șiclovan în analiza 
prezentată. La aceste succese, gim
nastica și îndeosebi cea feminină 
a adus partea ei de contribuție. Tn 
practicarea gimnasticii sînt atrași 
to* mai mulți tineri din școli, fa
cultăți. întreprinderi și instituții.

Anul trecut la finala campiona
telor seniorilor și juniorilor au par
ticipat cite 27 de echipe. Gimnas
tica noastră a obținut unele rezul
tate frumoase și în marile competiții 
internaționale. La Jocurile Olimpice 
de la Melbourne și Roma, la cam
pionatele mondiale de la Moscova din 
1958, la „Cupa Europei'* din 1957 și 
1939 echipa feminină a R.P.R. s-a 
clasat printre primele trei țări din 
Europa și din lume.

Datorită condițiilor create de par
tid mișcării sportive, gimnastica dis
pune de o bază materială infinit mai 
bună decît în trecut. Dacă înainte 
de 23 August sălile de gimnastică 
înzestrate cu aparate se puteau nu
măra pe degete, astăzi gimnaștii au 
la dispoziție peste 300 de săli bine 
utilate.

REZULTATELE OBȚINUTE NU 
NE MULȚUMESC TOTUȘI

Cu. toate succesele înregistrate, 
baza de mase și valoarea performan
țelor, gimnasticii noastre nu corespund 
nicf pe departe condițiilor materiale 
și' organizatorice asigurate mișcării 

■ de cultură fizică. In raportul prezen
tat la Conferința pe țară a UCFS, 
se subliniază în mod critic că în 
gimnastică se fac simțite lipsa ba
zei de mase și nivelul scăzut al 
procesului de instruire. De ani de 
zile nu reușim să formăm o echipă 
reprezentativă masculină care să se 
situeze tn primele zece locuri din 
lume, iar echipa feminină s-a pre
zentat la un nivel scăzut la cam
pionatele mondiale din acest an.

De mulți ani, nivelul campionate
lor R.P.R. în toate etapele este 
inadmisibil de scăzut. Exigența față 
de pregătirea gimnaștilor este sla
bă. Nu .s-au luat măsuri eficiente 
privind îmbunătățirea procesului de 
instruire, ridicarea exigenței față de 
munca antrenorilor și sportivilor. 

. Gjijinaștica .este apreciată ca o dis
ciplină de bază a sistemului de edu
cație fizică. Ea reprezintă unul din 
'principalele mijloace de dezvoltare 
fitică.și de pregătire multilaterală 
a .Rcperației în creștere. Gimnastica 
trebuie să ocupe deci un loc de 
frunte în conținutul activității tutu
ror verigilor și formelor de orga
nizare. Analizînd însă situația ei 
în fiecare din aceste verigi, se con
stată că pa n-a ajuns să ocupe acest 
loc

DIN ȘCOLI 
ĂȚI SE DESFĂ- 
NIVEL SCĂZUT

In verigile învățămîntului, pe li
nia activității de educație fizică gim
nastica nu numai că nu ocupă un 
lp.c , de frunte, dar se află mult în 
urma altor sporturi. Desigur, nu pu
tem trece cu vederea faptul că Mi
nisterul învățămîntului a luat o 

serie de măsuri menite să ridice 
nivelul organizatoric și metodic de 
predare a gimnasticii. Au fost înfiin
țate secții de gimnastică în școlile 
sportive de elevi, în școlile cu pro
gram special de educație fizică, în 
asociații și cluburi școlare. Din anul
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1950 gimnastica a figurat, an de 
an, în programul campionatelor șco
lare, iar din anul 1957 au fost or
ganizate tabere pentru cei mai do
tați elevi.

Cu toate acestea, activitatea de 
gimnastică în școli se desfășoară la 
un nivel scăzut. In cele peste 1.000 
de asociații sportive din școlile me
dii, profesionale și tehnice sînt nu
mai 63 de secții de gimnastică. Și 
chiar în aceste secții sarcinile gim
nasticii de bază sînt complet negli
jate. Greșeli grave se manifestă și 
în activitatea școlilor sportive de 
elevi; selecționarea elementelor nu 
se face pe baza unor criterii obiecti
ve, ci mai mult după bunăvoința 
unor profesori, după necesitatea aces
tora de a completa cifric o grupă ; 
nu se asigură în mod corespunză
tor o pregătire fizică generală și 
specifică; chiar în pregătirea spe
cifică se urmărește învățarea în 
exclusivitate a exercițiilor impuse 
din programul de clasificare.

Intr-o astfel de situație se găsește 
gimnastica în învățămîntul superior. 
Cei peste 80.000 de tineri care stu
diază în învățămîntul superior ar 
putea să atingă rezultate înalte în 
acest sport, întrucît sînt tocmai la 
vîrsta optimă pentru obținerea aces
tora. Totuși, nivelul campionatelor 
universitare este foarte scăzut, iar 
participarea extrem de redusă. Mulți 
absolvenți cu specializarea gimnas
tică ai I.C.F., care lucrează în în
vățămîntul superior nu justifică prin 
îezultate încadrarea respectivă.

Este necesar să se studieze și să 
se ia măsuri corespunzătoare pentru 
ca școala și universitatea, aceste 
izvoare nesecate de tinere talente, 
să fie folosite mai mult pentru 
dezvoltarea bazei de mase a gim
nasticii.

MAI MULTA EXIGENTA FATA 
DE ACTIVITATEA CLUBURILOR 

Șl ASOCIAȚIILOR
Trecînd la analiza situației sec

țiilor din celelalte asociații și clu
buri — a spus în continuare vor
bitorul — se constată că nici aici 
lucrurile nu merg așa cum trebuie, 
în majoritatea secțiilor munca se 
caracterizează prințr-un nivel me
diocru și submediocru. Cluburi spor
tive cum sînt Steaua, Petrolul Plo
iești, Dinamo Bacău, C.S.M.S. Iași, 
Olimpia și Unirea București, Știința 
Timișoara, Știința Cluj și altele 
nu au secții de gimnastică bine or
ganizate.

Sînt regiuni întregi în care 
cadrele noastre tehnice nu au reușit 
să pregătească măcar un gimnast de 
categoria I (București, Galați, Hune
doara, Maramureș, Ploiești, Suceava, 
etc.). Chiar regiunile cu o tradiție 
mai bogată în gimnastică bat pasul 
pe loc de cîțiva ani de zile (Cluj, 
Brașov, Banat, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Crișana).

Cauzele acestor stări de fapte sînt 
multiple. Gimnastica încă nu este 
apreciată ca unul dintre sporturile 
de bază, nici chiar de către cei 
care lucrează nemijlocit in secțiile 
de gimnastică. Consiliile regionale 
UCFS, F.R.G. și Comisiile de gim
nastică nu au luat măsuri pentru 
ca gimnastica să se bucure de o 
atenție corespunzătoare importanței 
sale.

Din cei 277 de antrenori, doar 30 
au reușit să pregătească sportivi 
de categoria I și maeștri, iar din 
cele 185 de secții doar 24 au avut 
sau au gimnaști de categoria I și 
maeștri. Comisiile regionale — in
clusiv cea a orașului București — 
duc o muncă birocratică, sînt rupte 
de teren, nu se ocupă de proble
mele conținutului muncii și de cali

gimnastică din (ara noastră. In partea a doua a ex- 3 
punerii s-au propus o serie de măsuri menite să im- w 
bunătățească substanțial calitatea muncii în gimna- « 
stică. in cuvintul lor, participanții la consfătuire au 3 
dezbătut cu competență și spirit de răspundere pro- g 
blemele actuale ale gimnasticii, au prezentat propu- « 
neri valoroase, contribuind astfel la elaborarea unor 3 
măsuri eficiente pentru lichidarea rămînerii în urmă W 
a acestei importante discipline sportive din » 
sistemul nostru de educație fizică, in încheierea lucră- 3 
rilor consfătuirii, tovarășul Aurel Duma, < președin- » 
tele Consiliului General al UCFS, a subliniat impor- 3 
tanța acestei consfătuiri care va contribui, desigur, 8 
la rezolvarea unor probleme arzătoare ale gimna- y) 
sticii. 3

Această consfătuire trebuie să constituie pentru 3 
antrenorii, profesorii și activiștii noștri sportivi un $ 
important moment de cotitură. Ei trebuie să centri- 3 
buie, prin activitatea lor viitoare, la ridicarea nive- 3 
lului tehnic al gimnasticii din țara noastră pe culmi ® 
tot mai înalte, la dezvoltarea continuă în rîndurile « 
tineretului a acestei importante ramuri sportive. 3

tatea procesului instructiv-educativ în 
secții. Comisiile regionale Bacău, 
Ploiești, Banat etc. nu au analizat 
în ultimii ani activitatea nici unei 
secții de gimnastică, a nici unui an
trenor.

Rămînerea in urmă a valorii gim
nasticii masculine și creșterea prea 
lentă a celei feminine, se datoresc 
și modului cu totul defectuos în 
care se efectuează selecționarea. La 
foarte multe echipe găsim elemen
te lipsite de viteză de reacție, de 
detentă, de forță și de suplețe, iar 
expresivitatea mișcărilor este sub 

orice critjcă.
O altă cauză care frînează dezvol

tarea gimnasticii este goana după 
rezultate imediate. Numeroși gim
naști talentați au fost împiedicați 
să concureze la categorii superioare, 
pentru a obține note mari la cate
gorii inferioare (echipa feminină a 
C.S.S. București, cea masculină a 
școlii medii din Rm. Vîlcea).

CONȚINUTUL MUNCII 
DE INSTRUIRE TREBUIE 

ÎMBUNĂTĂȚIT

Deși crește tot mai mult numărul 
specialiștilor cu calificare superioară, 
în conținutul procesului de instruire 
se mai manifestă lipsuri serioase. 
Antrenorii nu aplică învățămintele 
trase cu ocazia vizionării unor mari 
competiții internaționale sau cele

Conf. BUCUR CONSTANTIN, șeful 
catedrei de educație fizică de la Institutul 
Politehnic Timișoara: Una dintre cau
zele activității necorespunzătoare în do
meniul gimnasticii din învățămîntul supe
rior este slaba pregătire a tinerilor în 
cadrul școlilor medii. Tinerii vin la fa
cultate fără o pregătire fizică generală 
și specială corespunzătoare.

Nerespeetarva principiului continuității 
cotttiribuie, de asemenea, la îngreuia- 
rea obținerii unor performanțe înalte 
în gimnastică; Prbpun organizarea unor 
tiabere studențești pe -timpul vacanțelor 
pentru studenții fruntași la sport, în 
eadi-iti căroră ea să-și poată continua 
activitatea. :. e■

MIMAI BOTEZ,’ antrenor1 ia asociația 
sportivă U.V. Arad: Condițiile de prac
ticare a gimnasticii Șîrit mierea ițtai burii!, 
activitatea Insă tlir a finit t pasul cu 
îmbunătățirea condițiilor’. Multi antre
nori ău dat dovadă' UF ’ delșisareț piFrzlnd 
din iederi1 necesitatea de « fi nu nu
mai tehnicieni ci și pedagogi. Eu perso
nal am dat dovadă de delăsare tn mun
că — aceasta și din cauză că nu am 
fost ajutat și controlat, tn 13 ani de 
clnd lucrez ca antrenor, tovarășii de la 
federația de țfimhasticâ nu au venit 
niciodată să vadă' cum muncesc.

In gimnastic^ noi trebuie să acordăm 
o importanță ' Plai măre individualizării 
antrenamentelor și găsirii unor mijloace 
cit nuu eficiente pentru dezvoltarea cali
tăților fizice ale gimnaștilor. Propun 
introducerea unor norme pentru antre
nori, Tn sensul ca aceștia să fie obligați 
să pregătească anual un anumit număr 
de gimnaști de diferite categorii.

Dr. REMUS LUDU, de la dispensarul 
central pentru sportivi: Foarte putini 
gimnaști apreciază importanța contro
lului medico-sportiv în activitatea lor. 
Colaborarea între antrenori și medicul 
sportiv este încă foarte slabă.

Munca științifică în gimnastică nu 
este la nivelul cerințelor. Prezentarea de 
referate, organizarea de cercuri de refe
rate, publicarea unor lucrări valoroase 
ar contribui mult la elucidarea unor 
probleme importante ale antrenamentului.

FRANCISC BARABAȘ, președinte al 
comisiei regionale de gimnastică, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară : Consider ca 

culese cu ocazia cursurilor și schim
burilor de experiență.

Una din deficiențele principale ale 
procesului de instruire o constituie 
lipsa de varietate a mijloacelor și 
metodelor folosite în lecții. Majori
tatea antrenamentelor au un carac
ter static, șablon, nu se folo
sesc metode de. angrenare dinamică, 
colectivă a gimnaștilor, iar unii an
trenori sau profesori își axează con
ținutul pregătirii numai pe învăța
rea exercițiilor impuse din progra
mul de clasificare. Din această cauză 
promovarea la o categorie supe
rioară se efectuează greoi. In des
fășurarea piocesului de instruire, 
specialiștii nu Se sprijină suficient 
pe date științifice, pe generalizarea 
experienței și a metodicii înaintate. 
Printre antrenorii care lucrează în 
baza unei rutine și a unor cunoș
tințe depășite amintim pe Iosif Kauf
man, Erdberg Waldemar, din Bucu
rești, Gheorghe Trif din Timișoara, 
Zoltan Ghedeon din Tg. 'Mureș ș.a. 
In conținutul planificării muncii de 
pregătire nu se reflectă îmbinarea 
armonioasă a tuturor factorilor antre
namentului ; nu se acordă suficientă 
importanță pregătirii fizice multi
laterale și speciale nici la sportivii 
de categorii superioare.

Un alt factor care influențează 
negativ creșterea valorii gimnaștilor 
este aplicarea superficială și limi
tată a principiului individualizării 
antrenamentului. In unele secții, în 
care lucrează grupe de seniori, ju
niori și copii, de multe ori se folo
sesc aceleași mijloace, același volum 
și aceeași intensitate pentru toți gim
naștii. Așa se lucrează în secțiile 
de gimnastică de la Ș.S.E. Arad, 
Unirea și Olimpia București, C.S.M. 
Cluj, Ș.S.E. Bacău, Ș.S.E. Alba Iu- 
lia, Petrolul Ploiești, C.S.M.S. Iași 
etc.

Toate aceste greșeli metodice con
firmă că în gimnastica noastră 
nu există încă o metodică unitară 
de pregătire, care să fie aplicată Și 
să străbată ca un fir călăuzitor toate 
verigile mișcării noastre sportive.

ALCĂTUIREA CU CHIBZUINȚĂ 
A CALENDARULUI 
COMPETIȚIONAL

In ridicarea nivelului performan
țelor, un rol de seamă revine sis
temului competițional: Este necesar

ca fiecare secție și comisiei 
să-și alcătuiască cu multi 
ință calendarul competițiol 
pe cel al F.R.G. Mențl 
acest sens inițiativele bunel 
comisii regionale care au 1 
organizarea unor concursul 
monstrații de gimnastică (Cl 
Brașov etc.). I

Adeseori, primele etape all 
țiilor din calendarul F.R.<1 
organizează de loc sau s| 
zează formal. In unele rl 
Bacău, Galați, Suceava. I 
Hunedoara și Oltenia aci 
cursuri sînt formale, rezull 
oglindesc valoarea reală a I 
lor. In ultimii ani, campional 
blicane nu s-au ridicat la I 
tehnic satisfăcător. In fini 
pionatului republican al I 
lipsesc de ani de zile reprl 
regiunilor Hunedoara, Suceai 
Oltenia, Ploiești și ArgeJ 
echipe masculine sau fern] 
cu ambele. |

RENTRU CREȘTEREA 
NUĂ A BAZEI MATEI

Sprijinul material acordați 
partid și guvern mișcării a 
permis construirea a Ț'nnierj 
sportive moderne și XfetTM 
tică bine utilate. InW inel 
losirea rațională a acestor] 
este pretutindeni la un niț 
punzător. Cauza trebuie c| 
în slabul spirit gospodăresq 
antrenori. In opoziție cu I 
pozitiv al antrenorilor Ma 
rășescu din Craiova și An 
rekeș, din Reșița, care s-a] 
pat de utilarea sălilor prii 
locale, la cluburile Petrolul 
sau C.S.O. Baia Mare ii 
preocupare pentru această 
Unele asociații și cluburi d 
altă destinație aparatelor 
piu C.S. Oradea).

★
In ceea ce privește activ 

roului federal ales cu prilJ 
ferinței UCFS, acesta se sj 
să lucreze activ, să analiJ 
blemele de bază ale gi 
luînd hotărîri corespunzătoaJ 
fășurînd în general o mun 
ti vă. In ultimul timp înj 
munca de îndrumare și ccn|

Din c u d î
o cauză obiectivă a dezvoltării insufi
ciente a gimnasticii faptul că F.R.G. a 
lucrat fură un plan de perspectivă.

F.R.G. nu a colaborat In suficientă 
măsură cu organele de resort din Mi
nisterul învățămîntului, in special in 
privința alcătuirii calendarului competi
țional, De exemplu, campionatele de ju
niori au fost programate în toiul perioa
dei de examene. > .

0 altă cauză a lipsurilor, o constituie 
comoditatea multor profesori de edu
cație fizică. Ei nu pun accent pe dez
voltarea fizică generală a elevilor, lfâar 
fără aceasta atingerea unor performanțe 
înalte în gimnastică — ca și în alte 
sporturi — este imposibilă.

M1HA1 T1RNOVEANU, din serviciul 
de educație fizică al Ministerului liwăfă- 
mîntului: Ministerul învățămîntului ; a 
luat o serie de măsuri pentru îmbrinătă- 
țirfua activității de gimnastică în școli, 
ca: organizarea unei consfătuiri pe țară 
a profesorilor de educație fizică cu spe
cializarea gimnastică, reorganizarea sec
țiilor în cadrul școlilor. sportive de elevi, 
organizarea anuală a campionatelor șco
lilor medii, școlilor profesionale, școlilor 
sportive de elevi și școlilor cu program 
special de educație fizică, îmbunătățirea 
bazei materiale; Aportul școlilor la. dez-r 
voltarea gimnasticii trebuie să fie ityai 
mare, la nivelul condițiilor create.

Propun luarea următoarelor măsuri': 
înființarea de noi secții de gimnastică 
în toate asociațiile sportive școlare^; în
tărirea secțiilor existente, elaborarea ■. unor, 
programe metodice pentru aceste secții, 
îmbunătățirea selecției în școlile sportive 
de elevi și' în școlile cu program special 
de educație fizică. . ;

Conf. ADINA STROESCU, șeful catedrei 
de gimnastică din I.C.F. : Cu toate stră
duințele lor, cadrele didactice ale I.C.F. 
au avut și unele lipsuri în privința pre
gătirii profesorilor și antrenorilor, dînd 
dovadă în primul rînd de o insuficientă 
exigență în vederea asigurării unei pre
gătiri metodice unitare. O parte dintre 
absolvenți au dat dovadă de bună pre
gătire la locul lor de muncă. Alții însă 
ne-au dezamăgit. De exemplu tinerii pro
fesori Dobranski, Murguleț, Pongraț și

n t ui pal
,v.ji
icjoros ginuuvstici^^^Kf^a 
multă muncă, dar și pasiune 
didactice ale I.C.F. nu au 
insufle suficientă dragoste și 
absolvenților pentru meseria <1 
gătura catedrei noastre cu pro 
educație fizică este slabă.

Angrenarea maselor în practii 
nasticii cere o muncă mai ir 
propagandă, în care organizar 
rilor și a demonstrațiilor, arii 
cit și la sale, trebuie să ’oCuț 
de frunte.

ALEXANDRU MUREȘA 
partea Comitetului Exe< 
U.A.S.R. : Deși condițiile 
sînt bune, nivelul gimnastici 
vățămintul superior este sci 
vadă, gradul de pregătire 
concurenților la camp;onatel< 
sitane. în unele institute, ca 
dactice de specialitate nu 
atenția cuvenită acestei 
sportive (de exemplu, La 
Petroșeni, Brașov ț. a ).

Au existat lipsuri și in n 
derației, in special in priv 
traiului activității. Cit desp: 
rea scăzută a gimnastici; n 
consider că aceasta se da to 
inexistenței unui antrenor 
pentru băieți.

U.A.S.B. va sprijini activ 
zarea gimnasticii in rindunle 
ților și va sprijin.1 munca de 
a nivelului performanțelor li 
condițiilor create și al earcin 
sate de Partid mișcării spor

In cadrul lucrărilor consfî 
luat cuvintul tovarășul Aure 
președintele Consiliului Gen 
Uniunii de Cultură Fizică și 
care a arătat, printre altele. 
bierr-!e care au stat in cent 
sfătuirii au fost analizate t 
ral, cu multă competență, adi 
o contribuție serioasă la imbu 
referatului prezentat, la imt 
propunerilor și măsurilor ce



B gimn
|gurîndu-se o legătură mai apropiată 
leu comisiile locale. Totuși, biroul 
la manifestat unele slăbiciuni în ceea 
Ice privește controlul și îndrumarea 
(pregătirii loturilor R.P.R. și nu a ac- 
Itivat în măsură suficientă activul 
lobștesc cuprins în comisiile și cole- 
Igiile de pe lîngă F.R.G.
I Pentru îmbunătățirea gimnasticii 
Isub Ubate aspectele, pentru ridica- 
Irea acestei activități la nivelul -ce- 
Irințelor și condițiilor create, trebuie 
lluate măsuri hotărîte și multilate
rale.

PLANUL DE MĂSURI - UN ÎN
DRUMAR PREȚIOS PENTRU 

ACTIVITATEA VIITOARE
I Planul de măsuri expus a cuprins 
Io serie de propuneri valoroase în 
■ scopul remedierii lipsurilor și pentru 
I asigurare unui ritm de creștere 
I corespunzător importanței pe care 
Ii-o acordă gimnasticii Salutul C.C. al 

P.M.R., Consiliului de Stat și Consi- 
lliului de Miniștri adresat Conferinței 
Ipe țară a UCFS. lată pe scurt unele 
I măsuri:
I Consolidarea secțiilor de gimnas- 
Itică, înființarea de noi secții, acolo 
lunde'sînt condiții, creșterea numă- 
|rulu_ Je gimnaști legitimați și cla- 
fSTflOp, astfel ca pină in anul 1964 
fsă se îndeplinească următoarele o- I biective : 310 secții, 7000 de sportivi 
legitimați, 5340 de sportivi clasifi-

I câți dintre care 122 la cat. maeștri, 
1322 de sportivi de cat. I, 969 de cat. a

11-a. și 3927 de cat. a Ill-a.
Pină la sfîrșitul acestui an, se va 

proceda la verificarea încadrării, 
componenței și activității secțiilor 
de gimnastică din cluburile și aso
ciațiile sportive.

Federația și comisiile regionale vor 
asigura organizarea periodică a 
consfătuirilor metodice cu ca
drele de specialitate.

Comisiile regionale de gimnastică 
vor lua măsuri pentru ca gimnaștii 
fruntași să fie pregătiți și folosiți 
ca instructori voluntari, astfel ca 
aceștia să ajute efectiv munca de 
instruire în secții.

La baza orientării în principalele 
aspecte ale antrenamentului se va 
ține seama de următoarele indicații: 
pregătirea gimnaștilor să se desfă- 

I șoare pe durata întregului an, urmă- 
1 ^indu-se cu precădere dezvoltarea

învinsSelecționata Bucureștiului a
cea a Varșoviei 16-4!

și pregătirea fizică multilaterală; se 
vor folosi în acest scop aparate 
ajutătoare, sporturi complimentare, 
antrenamente în aer liber.

Sc va introduce planificarea de 
perspectivă, atît pentru juniori, cit 
și pentru seniori.

Se vor îmbunătăți actualele formule 
de desfășurare a campionatelor re
publicane de seniori și juniori.

Se va studia și elabora un sistem 
metodic al cerințelor de pregătire în 
gimnastică, pentru școlile de toate 
gradele.

îmbinarea instruirii cu educația, 
în spiritul moralei comuniste, va fi 
o preocupare permanentă a orga
nelor UCFS, profesorilor și instruc
torilor.

Vom solicita presei, radioului, cine
matografiei și televiziunii să acorde 
o mai mare atenție gimnasticii și 
vom organiza un ciclu de conferințe 
pe tema influenței favorabile a gim
nasticii asupra sănătății și dezvoltării 
fizice. De asemenea, vom organiza 
concursuri demonstrative pe 
popularizării acestei discipline, 
participarea gimnaștilor fruntași.

Vom cere sprijinul asociațiilor 
cluburilor sportive ca în sălile 
sport din principalele orașe să 
destinate în exclusivitate ore și spații 
pentru gimnastică.

Vom propune Ministerului InVăță- 
mîntuiui să studieze posibilitatea să 
se instaleze în școli aparate simple 
pentru gimnastică.

Cu ajutorul consiliilor regionale 
UCFS se vor lua măsuri ca pină 
la 31 decembrie să se organizeze 
consfătuiri pe plan regional, cu pri
lejul cărora să se analizeze și să se 
ia măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității gimnasticii în regiunea res
pectivă.

Cu ajutorul organelor și organi
zațiilor UCFS vom asigura spriji
nirea sistematică a comisiilor regio
nale și secțiilor de gimnastică din 
asociații și cluburi.

Secțiile din asociații, cluburi și 
școlile sportive vor fi îndrumate să 
analizeze periodic activitatea desfă- q asupra cărora 
șurată pe linia îndeplinirii sarcinilor > revenim, lotul 
la nivelul cerințelor, luindu-se ho- { pugiliști de clasă, 
tărîri concrete pentru continua mărire 
a numărului celor ce practică gim
nastica in mod organizat și îmbună
tățirea calității procesului de in
struire. , >■ .

detașat pe
(Urmare din pag. 1)

curat și unele greșeli (puține, ce-i 
drept), ele nu au avantajat 
de, ceea ce, de regulă, se 
mai rar.

Cu excepția întîlnirilor de 
locie mică și semigrea, care 
tonat supărător în ansamblul 
lei am avut --
plaudăm partide viu disputate, 
care boxul tehnic și-a arătat din plin 
frumusețile. Meritul aparține ambe
lor echipe, iar dacă acordăm un 
plus celei bucureștene, o facem nu 
numai datorită avantajului copios 
consemnat după ultimul sunet de 
gong.

A slăbit oare valoarea pugîliștilor 
polonezi ? Nu! Cu două excepții.

pe gaz- 
intimplă

la mij- 
au

prilejul să

dis- 
g»- 

a- 
in

jă. Gheorghiu 
sarul la atac, 
puternice și a 
rător, cu adresă. Eschivele sale l-au 
trimis de nenumăate ori pe Franke 
în corzi, tocmai cind acesta credea 
că și-a prins adversarul. Franke a- 
tacă hotărit să refacă la începutul 
ultimei reprize, dar boxerul nostru 
îl temperează și-i impune propria 
tactică. Gheorghiu rămîne un boxer 
de valoare, care trebuie solicitat mai 
rațional decit in trecut.

CAT. SEMI UȘOARA: 1. Dinu (B) 
b.p. J. Szczepanski (V). O frumoa
să victorie a lui Dinu, care a boxat 
cu un adversar mai înalt cu un cap 
decît el. Am reținut inteligența cu 
care și-a pregătit Dinu fiecare atac, 
croindu-și mari eforturi drum

și-a provocat adver-
1-a primit cu contre 
ripostat apoi fulge-

pierde din 
inte, 
vioi, 
și-și 
are 
ceea 
bativitatea. Posibilități are.

CAT. MIJLOCIE MICA:
(B) b. p. G. Ulmer (V).

O singură repriză de box 
„leșin general" în i----- “

eficacitate. Stingă îna- 
dar cu dreapta:., nimic! Mai] 
mai clar, polonezul punctează ' 
adjudecă victoria. ' 

mult de învățat,
ce privește orientarea

Anton mai 
îndeosebi în 

Și com-

Mariuțan a

i panfi lor
rW^PWFru s-a datorat atH largii re
prezentări, cit și discuțiilor interesan
te — in spiritul combativ, critic și 
autocritic, al referatului — care au ri
dicat probleme importante. Totodată, 
consfătuirea a constituit un bun mij
loc de cunoaștere a cadrelor care mun
cesc în gimnastică, precum și a pro
blemelor care se pun in fața acestora.

In continuare, vorbitorul a ară- 
I tat că gimnastica dispune de o. pu- 
I ternică bază materială și de cadre, 
iar calendarul competițional intern 
și internațional, ca și unele rezul- 

I tate bune obținute in ultimii ani de 
reprezentativa noastră feminină, au 
constituit puternice imbolduri in 
muncă. Cu toate acestea s-au ma
nifestat lipsuri serioase în activi
tatea de gimnastică, în special in 
munca organizatorică. Secțiile nu 
sînt bine consolidate, nu-și trăiesc 
viața, nu au sarcini concrete. Toată 
munca a fost lăsată pe seama an
trenorilor, care nu au fost însă 

|^>ntrolați. Au lipsit exigența față 
ue muncă, simțul de răspundere, 
perseverența și pasiunea. Din acest 
punct de vedere o mare parte din 
vină o are federația, care nu a fost 
operativă și exigentă, nu a controlat 
și îndrumat suficient activitatea. 
Consecințe directe au fost deficiențele 
manifestate in munca de instruire 
— lipsa unei concepții metodice uni
tare privind pregătirea în diferite 
verigi: invățămintul elementar, me
diu și superior, asociații, cluburi și 
loturi reprezentative. S-a dovedit de
ficitară corelația dintre sportul de 
mase și cel de performanță. Volumul 
muncii a fost scăzut, iar selecția 
defectuoasă. Vorbitorul a arătat că 
regulamentele și calendarul compe
tițional mi contribuie suficient la 
dezvoltarea gimnasticii. De aseme
nea, s-a putut constata absența preo
cupării pentru munca metodică, știin
țifică.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că se impune o creștere a preocu-

realizat, meciul cu Bnuuclu, cea de a JO-a victorie asu-
ora „greilor* polonezi.

ne vom îngădui sa 
varșovian a aliniat

. „ , _ ‘ cu o excepțio-
1 r.afă rezistență, bine pregătiți, plini 
[ de forță și fantezie, cu un bogat ba- 
) gaj de cunoștințe tehnice și cu 
. experiență (deși unii dintre ei mai
* tineri). Atunci ? Este limpede că, 
: datorită strădaniei sportivilor noștri,
* a antrenorilor și a federației noas- 
I tre de resort, avem astăzi un lot de
* bază bine pus la punct, în stare să 
. susțină meciuri dificile, cu adversari 
’ valoroși. Dacă se va munci așa în 
) continuare, dacă se vor retușa unele

lipsuri, ne putem aștepta la alte 
l succese, și mai mari.
r Sîntem convinși că atît boxerii 
I cit și antrenorii noștri au remarcat 

la oaspeți faptul că în repriza a
► treia, indiferent de evoluția întfl- 
i Eirii, încep „tare", forțează, ceea ce 
) este foarte important — dacă ținem 

___ ~ ,T care se
* orientează arbitrajul la marile în-
L tîlniri internaționale.
’ Și acum, cîteva cuvinte
1 fiecare partidă : 
f CAT. MUSCA: C. Ciucă .
) J. Gluszek (V). O luptă strinsă. 
. în care se boxează ca la categoria 
) grea.:, cu mișcări puține, de 
f tanță- Ciucă își controlează 
| sarid punctînd permanent cu 

dubjată adesea de croșee de 
r ta. Gluszek practică un box 
i ev iță unele lovituri prin eschive ro- 
) tative și uneori contrează eficace. In 
k repriza a doua el reușește chiar să-l 
’ trimită pe Ciucă la podea — am 
x avut impresia că acesta a și alu- 
' necat — cu o directă de dreapta, 
L dar, în continuare, Ciucă atacă cu- 

prac- ț rajos, lovește puternic și în forță, 
■rtive. I EI este un boxer de valoare, care, 

ajutat în continuare, își poate 
dezvolta sițpțitor multiplele calități 
pe care le posedă.

CAT. COCOȘ: N. Puiu (B) b.p. 
Z. Kupiec (V). Din primele secunde 
Puiu trimite o adevărată ploaie de 
lovituri la plex și la figură, luînd 
adversarului orice speranță. In mi
nutul doi, Kupiec este numărat de 
două ori, pentru ca în continuare 
să primească lovitură după lovitură, 
la stomac și la figură. Credem că 
rezistența lui, de-a dYeptul surprin
zătoare, nu a justificat cu nimic 
neapariția în ring a prosopului, o- 
bișnuită în asemenea cazuri, mai 
ales cînd e vorba de un boxer tînăr. 
Oricum, Puiu s-a dovedit adeptul 
unui box mai clar, eficace, lucru pe 
care i-1 dorim în continuare.

CAT. PANĂ: C. Gheorghiu (B) 
b.p. Z. Franke (V). A fost cea mai 
frumoasă întîlnire.

de mare răspundere \ făcut o adevărată 
în centrul atenției or- C scrimă pugilistică, 
cluburilor și asocia- 1 ring, în compania

\ nic, avantajat de înălțime și de alon-

pării organelor și organizațiilor 
UCFS față de problemele gimnasticii, 
care trebuie să-și ocupe locul cuvenit 
în cadrul sistemului nostru de edu
cație fizică, potrivit sarcinilor trasate 
de Salutul C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
adresat Conferinței pe țară a UCFS. 
Se impune consolidarea secțiilor exis
tente și ridicarea nivelului profesio- _________ ___ ______
nai al cadrelor tehnice, prin lărgirea C. geamă de maniera după 
preocupării pentru munca științifică, 
prin popularizarea metodelor avansate 
de lucru și organizarea schimbului de 
experiență. Va trebui, de asemenea, 
îmbunătățită activitatea ih școlile spor-, 
five de elevi, școlile cu program spe
cial de educație fizică și catedrele de 
educație fizică. Este necesară stabili
rea, in colaborare cu Ministerul lmă-, 
țămintului, a unor măsuri concrete 
privind sarcinile cadrelor didactice cu 
specializarea gimnastică și a școlilor 
care dispun de condițiile materiale ne
cesare practicării 
formanță.

S-a arătat apoi 
se ceară sprijinul _ _
zațiilor U.T.M. și U.A.S.R. in popu
larizarea gimnasticii și atragerea u- 
nui număr mai mare de tineri in i 
ticarea acestei discipline sportive.

fn încheiere, după ce s-a ocupat 
de unele probleme ale educației spor
tivilor, vorbitorul a subliniat sarcinile 
activității de viitor ale cadrelor din 
gimnastică in vederea lichidării rămi- 
nerii in urmă a gimnasticii și a ridi
cării ei ia cel mai înalt nivel pentru 
formarea și pregătirea unor echipe 
care să ne reprezinte cu cinste la 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

Din Salutul adresat de C.C. al
P.M.R., Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri Conferinței pe 
țară a UCFS, precum și din Hotărî- 
rea acestei Conferințe, decurge sar
cina importantă de a lichida rămî- 
nerea în urmă în gimnastică, de a 
îmbunătăți această activitate la ni
velul condițiilor create. Îndeplinirea 
acestei sarcini 
trebuie să stea 
gf—’->r UCFS, 
ț rtive.

gimnasticii de per-

că este necesar să 
organelor și organi-

despre

țB) b.p.

la dis- 
adver- 
stînga, 
dreap- 
tehnic.

Boxerul nostru a 
demonstrație de 
de orientare în 
unui boxer teh-

printre brațele acestuia. Fiecare lovi
tură la timpul și la locul potrivit 
lipirea prudentă de adversar, „un- 
doi*-uri iuți și bine plasate — iată 
cîteva din explicațiile succesului lui 
Dinu, care, in repriza a treia a reu
șit chiar să-l trimită pe Szczepanski 
la podea, pentru 8 secunde.

CAT. UȘOARA: I. Mihalic (B) 
b.p. J. Kacinski (V). Ca deobicei, 
Mihalic pornește greu la atac, dînd 
adversarului posibilitatea să punc
teze des cu _un-doi*-uri la plex și 
la cap. Dar iată că Mihalic aplică 
o serie puternică de lovituri variate, 
bi necunoscuta-i serie, și gongul îl 
salvează pe Kacinski de la ce era 
firesc să urmeze. In repriza secun
dă, Mihalic continuă să-și domine 
adversarul care, în dificultate, ține 
mult și împinge. Urmează o a treia 
repriză, confuză, in care Mihalic 
.stă la bătaie”, angrenîndu-se apoi 
în boxul obstructionist al adversa
rului. De la o vreme Mihalic nu mai 
prezintă rezistența fizică cu care ne 
obișnuise și trebuie ajutat să și-o 
refacă.

CAT. SEMIMIJLOCIE : S. 
rek (V) 
de duri, 
îndehmg 
sebit de 
sprinten
prindă cu cîteva lovituri duble, bine 
plasate. După ce acumulează 
ușor avantaj în prima repriză, Anton

Mazu- 
b.p. C Anton (B). La fel 
cei doi boxeri se studiază 
și schimbă lovituri deo- 

puterrrice. Mazurek e mai._ 
dar Anton reușește să-l

un

* ' î și apoi.,*
„leșin general" în urma unor efor
turi cu prea mică eficacitate. Deși 
a învins, îndeosebi datorită slabei 
rezistențe a adversarului (care a 
stat... pe picioare numai primele două 1 
minute), Low, un fel de Ghețu în ■ 
miniatură, a practicat un box de- j 
zor donat și a primit toate loviturile : 
ce i-au fost adresate. Credem că ] 
antrenorii noștri greșesc atunci cind ’ 
contează în exclusivitate pe forța i 
sa de lovire. E prea puțin pentru 
o echipă reprezentativă. De ce oare 
nu a fost preferat Badea ?

CAT. MIJLOCIE: T. Walasek (V)
b.p.I. Monea (B). Singura întîlnire . 
care a stîrnit discuții, după părerea 1 
noastră, justificate. Prima repriză a-,' 
parține campionului european (me- : 
dalie de argint la J.O. de la Roma) 
care face dovada calităților sale teh- i 
nice. Monea pare intimidat de faima 
adversarului (acesta lovește scurt și» 
cu adresă) și nu se îndură să-și des- •: 
lipească dreapta de bărbie. In cea i 
de a doua parte a reprizei secunde ! 
Monea se hotărește, în sfîrșit, să] 
atace, dovedind că. cu mai mult cu-:] 
raj, poate cîștiga. Repriză egală. Ul-'j 
limul rund e la discreția boxerului 
nostru, care atacă continuu, deslăn-i] 
țuit, lovind des și puternic. Cîteva; 
serii la corp și îndeosebi la figură 
îl pun pe Walasek în evidentă ' 
situație de groggy. Arbitrul M. Stă-: 
nescu, absorbit de obstrucțiile aces-] 
tuia, nu-1 numără. Gravă greșeală/ 
care după părerea noastră deru-' 
tează și pe ceilalți arbitri, și îl 
privează pe Monea de victorie, cu 
atît mai mult cu cit, descumpănit,] 
Walasek a lovit de cîteva ori după' 
„breck", ți firesc, a fost avertizat.. 
Oricum, față de evoluția întîlnirii si, 
îndeosebi de dominarea categorică in 
cea de a treia repriză (repetăm, ho- 
tărîtoare după orientarea dată de 
forul internațional încă de la euro
penele din Elveția),! juriul era în-: 
dreptățit să-l prefere pe Monea. Dar 
aceasta

CAT.
b.p. E.
Dampc 
lonez Dampc I, învins ' recent de 
Mbnea la Lodz) ține, iar Nicolau/ 
după un început bun, se angrenează 
în acest... nici nu-i putem spune 
box. De ce nu și-o fi ținut Nicolau' 
adversarul la distanță ? Avea șF 
alonjă, și pumn, dar n-a făcut-o, ad-,! 
judeeîndu-și o victorie lipsită de 
glorie. j

CAT. GREA: V. Mariuțan (B) E'. 
p. T. Branicki (V). In compania unui 
adversar mai tînăr, dar periculos, 
Mariuțan a făcut o partidă bună.’ 
S-a mișcat bine în ring, a! lovit des 
și cu adresă, prudent nu mai mult 
decît trebuia, dominind' clar timp] 
de aproape trei reprize. In ultima/ 
a reușit chiar să-și expedieze ad.] 
versarul 
plasată 
a lipsit

este, desigur, părerea noastră, 
SEMIGREA: M. Nicolau (B) 
Dampc (V). De la început, 
(fratele fostului campion po-

la 
la 
să

podea, cu o stingă bine 
bărbie, astfel că puțini 

cîștige prîh aut. il'

---------------4
Clasamentele după etapa a doua

a campionatului pe echipe
Meciurile de campionat dintre C.S.O. 

Baia Mare — Steaua și Petrolul Plo
iești — Metalul Buc. — disputate cu 
prilejuL etapei a doua — au fc»t cîști- 
gate de Steaua (scor: 27—12) și Pe
trolul (scor: 23—17). In urma acestor 
rezultate, clasamentul după 
doua este următorul:

etapa a

SERIA 1 :
C.S.O. Craiova 2 2 0 0 47:32 6
Metalul Bocșa 2101 37:43 4
C.S.M. Cluj 2 10 1 36:41 4
Crișul Oradea 2 0 0 2 31:49 2

SERIA A n->
Steaua 2 2 0 0 55:24 6
Constr. Hunedoara 2 1 0 1 41:35 4
C.S.O. Timișoara 2 1 0 1 36:42 4
C.S.O. B. Mare 2002 23:54 2

SERIA A IH-a
Progr. BUC. 2 2 0 0 43:35 6
C.S.O. Reșița 2 1 0 1 40:38 4
Rapid 2101 37:41 4
Muscelul 2 0 0 2 36:42 2

SERIA A IV-a
Petrolul 2 1 1 0 43:37 5
C.S.O. Gala 2 1 0 1 40:34 4

Metalul
C.S.M.S.

Dinamo__ .
C.S.O. Brăila 
Farul
Voința

Buc. 2
Iași 2

SERIA A V-a
Buc. 2

2
2
2

1
0

0
1

1
1

38:41
33:42 3

2 o 
î o

o
1

49:29 6
39:40 4

★ 
treia a 
echipe

campionatului
programează

• Etapa a 
republican pe 
azi Și mîine următoarele întîlniri: 
A.S.A. Crișul—C.S.M. Cluj ; C.S.O.'
Craiova—Metalul Bocșa ; C.S.O. Timi- 
șoara-C.S.O. Baia Mare ; Construe^ 
torul Hunedoara—Steaua ; C.S.O. Re
șița—Muscelul Cîmpulung; Rapid— 
Progresul (se dispută astă-seară, de 
la ora 19, pe stadionul Giulești) ; 
C.S.O. Galați—Petrolul Ploiești (se 
dispută marți) ; C.S.M.S. Iași—Meta
lul București ; C.S.O. Brăila-Farul 
Constanța ; Voința—Dinamo (mecivfl
are loc mîine dimineață, pe terenul 
Progresul din str. Ion Vidu, de la 
ora 10).



IBhehssMi
Azi se dă startul 
in „Cupa Brăilei”

Cei mai buni cicliști fondiști din 
țara noastră se. vor întrece din nou 
sîmbătă și duminică. De data aceas
ta, în cadrul celei de a IlI-a ediții 
a „Cupei Brăilei", pe un traseu 
împărțit în două etape ' , " 
urmează: sîmb.,tă-100 km; duminică 
seara-60 km. circuit în nocturnă.

La întrecerile de azi și mîine și-au 
anunțat participarea alergători de 
la cluburile Dinamo, Steaua, Olimpia, 
Voința și altele. Fiind deci la start 
majoritatea cicliștilor noștri fruntași, 
sperăm că vom asista la dispute 
dirze și rapide.

după cum

înaintea ultimei etape a întrecerii echipelor
Etapa a II-a a turneului final care 

trebuie să desemneze echipa cam
pioană de tenis a țării a programat 
întilniri deosebit de echilibrate.

Foarte deschisă a fost confrunta
rea dintre Dinamo și Știința. Dina- 
moviștii veneau după o primă victo
rie asupra Progresului : 8—7. Ei au 
primit o replică dîrză, echipa Știin
ței menținînd scorul egal (6-6) îna
intea continuării ultimelor trei me
ciuri. Iată rezultatele tehnice: Ți- 
riac — Bardan 6—2, 6—3, 6—2; Tiriac— 
Basarab 6-2, 6-2, 7—5 ; Rakoși—Bar
dan 2—6, 7—9, 4—6 ; Dron — Bureiu

UNDE MERGEM?
AZI, IN CAPITALA

HANDBAL IN 7 : Teren Giulești, de 
Ia ora 15,15: Rapid — Dinamo Bacău 
(m); Rapid — Știința Buc. (f).

LUPTE CLASICE : Sala Vulcan, de la 
(ora 10 — întilniri în cadrul campiona
telor republicane. Participă: Progresul 
Buc., Metalul Buc., Rulmentul Brașov 
și C.S.O, Reșița.

TENIS : Terenurile Progresul, de la 
ora 14,30: Turneul final al campionatului

nica; Tineretului II, ora 16: I.P.G.G. — 
Inst. Construcții. Seria I, grupa B: te
ren Vulcan, ora 8,30: Vulcan — Grivita 
Roșie II; teren Progresul, o<ra 16,30: Pro
gresul II — C.P.B.

IN ȚARA
HANDBAL IN 7 : SIGHIȘOARA : Fa

ianța — Tractorul (f); CONSTANTA : 
S.S.E. — S.S.E. Ploiești (f); PETROȘENI: 
S.S.E. — Constructorul Timișoara (f); 
TG. MUREȘ : Mureșul — Favorit Oradea 
(f); Rapid — Știință Timișoara (m); TI
MIȘOARA : C.S.Ș. Banatul — C.S.M. Si
biu (f); Tehnometal — C.S.M. Reșița
(m); PLOIEȘTI: Rafinăria — Știința
București (m); CRAIOVA: C.S.O. — Ști
ința Petroșeni (m); SIBIU: Voința — Di
namo Brașov (m); Meciul dintre Trac
torul Brașov și Dinamo București (m) 
va avea loc la Sf. Gheorghe, întrucît te
renul din Brașov este suspendat pină la^ 
sfîrșitul turului.

LUPTE CLASICE: CRAIOVA — Cam
pionatul republican pe echipe (C.S.O* 
Baia Mare, C.S.M. Cluj, C.S.O. Galați si 
C.S.O. Craiova).

TIMIȘOARA — Campionatul republican 
pe echipe (Steaua, Unio Sațu Mare, 
C.S.O. Timișoara și A.S4M. Lugoj).

RUGBI. Campionat calificare. ' 
teniț^ — . Gloria Buc. ; Petrolul 
— Autobuzul Buc. Seria a II-a: 
Năvodari — Petrolul Ploiești; 
Săcele — Unirea ion Roată; 
Buzău — Farul Constanța 
s tractorul Ploiești — C.S.O._______
Seria a III-ai Ceahlăul P. Neamț — Con
structorul Bîrlad; Ancora Galați — Di
namo Bacău; Laminorul Roman — Con
structorul lași; Rulmentul Bîrlad — Ști
ința Galați (amînat). Seria a IV-a: Elec- 
troputere Craiova — Drubeta Tr. Seve
rin; C.S.M. Sibiu — C.S.O. Timișoara: 
Chimica Tîrnăveni — Jiul Petroșeni; 
Minerul Vulcan — Minerul Lupeni (pri
ma echipă este gazd!%

2- 6, 8-6, 6—4, 6—4; Ionescu. - Un- 
gureanu 6—0, 6—4, 6—2 ; Dron — Un-I 
gureanu 6—1, 6—2, 6—4 ; Ionescu — 
Bureiu 9-6, 3-6, 8-10 ; Verone —, vuia i‘î,ov, xuiiitui xxxacix <*1 
Horșa 6—8, 3—6; Irlmescu — Dunache^ republican la echipe mixte. 
6-8. 5—7; Dibar — S. Ciogolea 4-6, 
9—7, 2—6; Țiriac, Rakosi — Bardan, 
Basarab 6-i 10-8, 2-6, 6-0 ; Dron, 
Ionescu — Bureiu, Dimache 4—6, 6—3,
3- 6, 4-6.

în meciul Progresul — Steaua pri-l 
mii conduc cu 7—3, 
la Steaua au avans in partidele îțzj 
trerupte. De notat victoria în trei sa
turi a lui Bosch asupra lui Năstașfc 
(7—5, 6—1, 6—3) și cea a lui Mârma- 
reanu asupra lui Bosch (4—6. 
2—6, 6-1. 6-4). Alte 
tea — Năst ase 6-3, 
Boaghe — Popovici 
Boaghe — I. Năstase 
Tcreanu — Popovici .4—6, 
Namian — Roșianu 14—12, 
— A. Viziru 6—0, 6— l ; Velicu — Ră
dulescu 6—1, 6—4 ; Boaghe, 
Popovici. I. Năstase 7—5, 
6-2.

Azi dimineață, de la ora 
tinua meciurile întrerupte, 
amiază (14.30) începe ultima etapă 
(Dinamo — Steaua, Progresul — Știin
ța) și continuă duminică de la ora 
8 și oca 14,30 tot pe terenurile Pro
gresul.

I MIINE, IN CAPITALA
HANDBAL IN 7 : Teren Giulești, de 

la ora 10: Vestitorul — Știința Timiș, 
(f); Progresul — Unirea (f); Steaua — 
C.S.M.S. Iasi (m).

LUPTE CLASICE : Sala Vulcan, de la 
insa jucătorii de \°ra IO: întilniri în cadrul campionatelor 

republicane. Participă: Progresul Buc., 
Metalul Buc., Rulmentul Brasov și 
C^Ș.O. Reșița.

TENIS : Terenurile Progresul.de la ora 
8 și 14,30: Turneul final al campionatului 
republican la echipe mixte.

POLO : Ștrandul Tineretului, de la ora 
11: Progresul — Dinaitip și Știința Buc. 
— Steaua. -

SPORTURI NAUTICE : lacul; Herăstrău 
de la ora 9: Cupa Clubului sportiv șco
lar București (concurs de canotaj aca
demic juniori) șs Cupa Progrfesui (tra
diționala competiție de traversare a 
lacurilor în caiac și canoe).

FOTBAL : Programul jocuHlor din 
campionatul republican de juniori : Di
namo București — Știința Galați (teren 
Dinamo I, ora 8,15), Viitorul — Voința 
București (Stadionul „23 August”, teren 
IV ora 11), C.S. Școlar Buc. — Știința 
București (stadionul „23 August44, teren 
III, ora 12,15), Șc. Sportivă Elevi nr. 2 — 
Dinamo Obor (Stadionul „23 August”, te
ren II ora 11,30), Șc. Sportivă Elevi nr. 1 
— Metalul București (stadionul Olimpia 
C.A.M., ora 12,30), Rapid — Progresul 
Alexandria (stadionul Giulești, ora 15,15).

RUGBI ; Campionatul categoriei A : 
Teren Parcul Copilului, ora 9 : Grivița 
Roșie — Știința Timișoara. Teren: Ghen- 
cea, ora 11,30: Steaua — Unirea; teren 
Gloria, ora 13: Metalul — Olimpia. Cam
pionat Calificare. Seria I, grupa A : Ti
neretului II, ora 10: Aeronautica — Me
teorul; Tineretului III, ora 10: Coloran
tul — Dinamo II; Tineretului III, ora 
11,30: Universitatea — Rapid; Tineretu
lui II, ora 11,30: Arhitectura — Politeh-

com-

BAZELFaza pe oraș a campionatului republican de seniori
la canotaj academic

6.

și maron în piele la tribuna

2.
3.

4.

D.
D. 

Gh.

Biltz, Se-
2. Dinamo

La 
șurat 
etapa

(Begu. Gurănescu, 
2:51,8, 2. $tiin(a 

Pavelescu, Ferder- 
+ 1:1. Știința

campionatul masculin, întilniri 
interesante se desfășoară în se-

8,30, con- 
iar după

care 
inte-

1 visle: 1. Olimpia (Florica 
Elena Diaconescu, Lia Bulu- 

Florica Ghiuzelea — Ritta

avea loc duminică 30 septem- 
pe stadionul „23 August” sînt 

următoarele categorii de legi-

Țereanu—
6-4, 4-6.

Penca, Cristian, Mirea, Dră- 
Dîngă. Bogdan + Păunescu)

2. Metalul 3:26,6, 3. Rapid

6-3, 
6-3.
5- 7, 
4-6.
6- 3 ;

rezultate :
4-6, 
6-3.
4-6,

Larionj 2:56,0, 2. Metalul

SPORTURI NAUTICE |

MASCULIN : schif

Muowa) 3:20,4 ;
Voinfa (Gavrilă, 

3:21,0, 2.
+

Lăncrăjan 
Niculescu 
Stănescu 

(Met.) 3:25,9; 5. G. Engelmeier (O- 
’• • ‘ ~ ~‘ V. ~

BJ fHEJ

Azi, In Giulești,

De la I.

PRONOEXPRES1X2X1X21
Campionatele

școlari. Condiții op- 
și masă.
IGR Caransebeș, str, 
(pentrtu Muntele Mic) 
str. Fîntînilor 1 (pen-

Pasionantul derbi al handbalului 
nostru feminin, Rapid—Știința Bucu
rești constituie ,.capul de afiș“ a' 
celei de a IV-a etape a campionate
lor republicane. Este un meci 
a stîmit întotdeauna un mare
res. datorită faptului că în cele două 
formații evoluează majoritatea 
ponentelor reprezentativei țării.

Anul acesta. Știința și Rapid s-au 
mai intilnit de 4 ori : de două ori in 
„Cupa Campionilor Europeni" (10—8 
pentru Știința si 4—4) și de două ori 
in campionatul de primăvară (7—6 
pentru Știința și 8—7 pentru Rapid). 
Cine va cîștiga a 5-a confruntare ? 
Ști'nța este neînvinsă pină în prezent 
și s-ar părea că deține prima șan
să, mai ales că feroviarele trec prin- 
tr-o eclipsă de formă și, în plus, a- 
riunță unele indisponibilități (C. Du
mitrescu, A. Boțan și probabil M. 
Constantinescu). Partida este progra
mată azi, pe terenul Giuleștj la ora 
16,30.

In 
mai 
ria a II-a, unde singurele formații 
neînvinse, Dinamo Brașov și C.S.M. 
Reșița întilnesc — în deplasare — pe 
Voința Sibiu și respectiv Tehnometal 
Timișoara.

6-1. 
Cris- 
6-2 ; 
6-4 ; 
2-6 ; 
1-6 ; 
Fătu

Mare,

S.N. Ol- 
Pibeștî 

U.S.A.S. 
Precizia 
Metalul

; Con- 
Brăila.

ABONAJI-VĂ
LA PUBLICAȚIILE SPORTIVE

In două zile, poliștii de la Dinamo 
București, au scăpat — și încă cu 
succes — de cele două restanțe pe 
care le aveau de susținut in cam
pionatul republican. Astfel, ei au ju
cat joi la Arad cu formația locală 
I.C. Arad, căreia i-au administrat un 
sever 15—0, iar a doua zi, vineri, 
au evoluat la Oradea în compania 
echipei Crișana pe care au intrecut-o 
cu 3—0.

Miine, este programată etapa a 
patra a returului. La București, se 
dispută două jocuri (la ștrandul Ti
neretului, cu incepere de la ora 11): 
Progresul Buc. — Dinamo și Știința 
Buc. — Steaua. In aceste meciuri 
prima șansă o au desigur echipele 
Dinamo și Steaua, care continuă să 
se concureze serios pentru șefia cla
samentului. In țară sînt programate 
următoarele întilniri: I.C. Arad — 
Rapid Buc., Știinfa Cluj — Industria 
Linii Timișoara și Crișana Oradea — 
C.S. Mureșul Tg. Mureș.

sfîrșitul săptămînii s-a desfă- 
în centrele nautice din țară 
pe oraș, premergătoare fina

lelor campionatului republican al se
niorilor la canotaj academic. Schi- 
fiștii bucureșteni s-au întrecut pe 
două... terenuri : reprezentanții clu
burilor sportive Dinamo și Steaua, 
la Snagov, iar restul canotorilor . din 
Capitală, pe lacul Herăstrău.

Cele 12 probe care au avut loc 
pe pista redusă (aproximativ 850 m) 
de la Herăstrău au dat următoa
rele rezultate : 
simplu : 1. Al. Aposteanu (Dinamo 
Obor) 3: 08,4;
(M'etalul) 3:10,0; 
(C.Ș.S.) 3:22,8_;

limpia) 3:31,9;
(Voin(a) 3:38,9; S 2 : 1. Știinfa (Cio- 
mîrtan, - • - ~ -- -
(Sofian, Paraschiv) 2:58,3, 3. Olim
pia (Mărcuță, Ciocoi) 3:15,8, 4.
Metalul (Panait, Istrate) 3:21,0, 5. 
Rapid 3:28,0; S 2 rame: 1. Voința 
(Predescu, Rădulescu) 3:11,9, 2. Me
talul (Solomonescu, Dax) 3:19,7, 3. 
Rapid (Stoicescu, Bustea) 
S 2 + 1 : 1. '
Popescu + Colomiet) 
Știința (Bubulete, Rădulescu 
Stan) 3:22,6, 3. Metalul 3:27,2; S 4 
+ 1: 1. Știința (Boicu, Bulugioiu, 
Riffelt, Olteanu + Stan) 3:05,0, 2. 
Dinamo Obor 3:12,9, 3. Voința 3:19,6, 
4. Știința, 5. Metalul ; S 4 fără cîr- 
maci: 1. Rapid 
Orășanu, Vintilă) 
(Dincă, Ovidenie, 
ber) 3:00,7; S 8 
(Lambru, Mureșan, Berwager,

Biltz, Vasiu. Vlăduță, G. 
hovitz + Frankl) 2:40,8, 
Obor 2:44,6, 3. Rapid 3:01,0. FEMI
NIN : S 1 : 1. Mioara Halberg (Știin
ța) 3:57,3, 2. Ileana Biloîu (Rapid) 
4:13,3; S 2: 1. Metalul (Mariana 
Uzunov, Emilia Rigard) 3:34,0, 2.
Rapid (Chițescu, Bustea) 4:08,1 ; S
4 + - ' •
Pirtea, 
gioiu, __
Danielian) 3:19,5; S 4 + 1 rame: 
1. Știința ('Mariana Limpede, Lumi
nița Colgoțiu, Maria Trinks, Magda 
Varga + Adela Tunschi) 3:10,0, 2. 
Metalul (Titina Mark, Elena Bădu- 
lescu, Ștefania Neacșu, Dumitra Mi- 
halache + Ștefania Borisov) 3:18,0;
5 8 + 1 : 1. Olimpia (Rostaș, M'i- 

Dumitrescu clescu, ~
ghici, 
3:10,0, 
3:51,6.

Iată 
minică 
(2000

Se organizează tabere pentru stu- 
denți, elevi și 
time de cazare

Informații la 
Vasile Roaită 2 
și I.G.O. Reșița, 
tru Semenic și Văliug).

Ziarul SPORTUL POPULA*
— apare luni, mărfi, joi și sîm-

‘ . > 6 
an lei 48.

SPORT
pe 3 luni 

lei 15 — pe

bată : pe 3 4 uni lei 12 — pe 
luni lei 24 — pe un

Revista ilustrată
— apare 

lei 7,50 — 
un an lei

Revista
— apare

bilunar : 
pe 6 luni 
30.
SPORT $1 
lunar : pe

TEHNICA
3 luni lei 9 

— pe 6 luni Iei 18 — pe un 
lei 36.

REVISTA DE ȘAH
— apare lunar : pe 3 luni 

5,25 — pe 6 luni lei 10,50 — 
un an lei 21.

Revista CULTURA FIZICA Șl 
SPORT

— apare trimestrial : pe 3 luni 
lei 3 — pe 6 luni lei 6 — pe un 
an lei 12.

Abonamentele se fac da toate 
Oficiile P.T.T.R., la factorii poțtaii 
și la difuzoriî voluntari din între
prinderi și insfitufii.

an

lei 
pe

u! ai

și rezultatele realizate du- 
dimineata pe lacul Snagov 

m) : MASCULIN: S I: ’ 
Ferenczi (Steaua) 
7:48,9„ 3. Marina
1. Steaua (Jiva,
2. Steaua: S 2 
(Stratan, Tudose).
1 : 1. Steaua (Milincovici, Tarara + 
Lupu) 7:53,0, 2. Dinamo; S 4 + 1:
1. Dinamo 6:58,6, 2. Steaua 7:02,5 ; 
S 4 f.c.: 1. Steaua (Veres, Varga, 
Kiss, Kureșka) 8:08,0, 2. Steaua 
8:12,0; S 8 + 1 : 1. Dinamo 6:11,5,
2. Steaua 6:25,0, 3. Dinamo 6:31,0.

1. 
7:42,8, 2. Dinamo 
Constanța ; S 2 ; 

Bogdaniuc) 7:14,0, 
rame: 1. Dinamo 
2. Steaua ; S 2 +

Pentru jocul de fotbal R.P.R. — Maroc, 
care va j
brie a.c. 
valabile 
tima.ții :

>— roșii
I, sectorul 0.

— verzi în dermatin însoțite de dele
gații, la masa presei.

— albastre în dermatin, verzi în der
matin. gri în dermatin ale maeștrilor 
emeriți ai sportului și antrenorilor eme- 
riți, gri în dermatin cu ștampila „Fot
bal”, arbitrii și antrenorii de fotbal, 
bej în dermatin eliberate de UCFS oraș 
București și regiunea București (numai 
cele care sînt valabile la toate manifes-

E. B. S.
tațiile sportive și cele 
„Fotbal") la tribuna I.

cu ștampila

BILETELOCAȚIUNE DE

Ultimele bilete pentru _ ____  „___ _
țional de fotbal de mîine 30.IX. de pe 
stadionul „23 August“ — R.P. ROMINA 
— MAROC (în deschidere VIITORUL — 
STEAGUL ROȘU) se mai găsesc de vin- 
zare la casele obișnuite, de la care vă 
puteți procura și bilete pentru cuplajul 
de fotbal de astăzi de pe stadionul „23 
August” RAPID — DINAMO BACAU și 
PROGRESUL — CRIȘANA.

Duminică 30.IX. sînt valabile biletele 
cu seria 106 iar astăzi biletele cu seria 
133.

meciul interna

Actuala ediție a campionatelor re
publicane de călărie s-a bucurat, în 
primele două zile (joi și vineri), de 
un frumos succes.

Iată rezultatele tehnice: DRESAJ 
JUNIORI : 1. Cornel Ilin (A. S. Mon
dial Lugoj) pe calul Diadema, 303 p., 
campion al R.P.R. pe 1962; 2. An- 
ghel Donescu (Steaua București) pe 
calul Răvaș 300 p. ; 3.- Cristian
Csachi (C.S M. Sibiu) pe calul Mîn- 
dra 296 p. OBSTACOLE CATEGO
RIA SEMIUȘOARA: 1. Dan Mihăi- 
îescu
Radna 0 
pion i

(Petrolul Ploiești) pe calul 
t 0 p. Penalizare, 57,4 sec., cam- 
al ’R.P.R. pe 1962; 2. Eugen 

Dobrogeănti (Știința Buc.) pe calul 
Fraga Op. penalizare, 1:03,6 min; 3. 
Manuela Bogza (Știința Buc.) pe calul 
Șulina 0 p penalizare, 1:06,6 min. 
—“AJ CATEGORIA MIJLOCIE: 

losif Molriar (Steaua Buc.) pe 
‘„’A —Z r„ ___ al

R.P.R. pe 1962 j 2. Dumitru Velicu 
(Steaua Buc ) pe calul Șeic 680 p. : 
3. VI. Postelnicu (Știința Buc.) pe

Pentru documentarea parțicipanți- 
lor la concursul Pronosport nr. 39 
din 30 septembrie a.c., iată ultimele 
'trei rezultate înregistrate de echipele 
cuprinse tn program:

1. R. P. ROMINA: (a) 4-0 Tur
cia ; (d) 1—0 Turcia; (d) 0—3
R S C

MAROC: (a) 1—3 Polonia ; (a) 
' Z. ' ; (d) 2—3 Spania.

2. R. P. BULGARIA: (d) 0—1 Ar- 
-entina ; (d) 0—0 Anglia ; (d) 
Jngaria.

R. P. POLONĂ: (a) 0—2 Un- 
~aria; (a) 2—0 
..laroc.

3. FARUL: (d)

DRESAJ
1. I "
calul Argint 739 p., campion

calul Naiada 619 p. OBSTACOLE 
CATEGORIA UȘOARA: 1. Aurel 
Stoica (Petrolul Ploiești) pe calul 
Sandu 0 p penalizare, 1:24,9 min., 
campion al R.P.R. pe 1962 ; 2.1 Teb-| 
dor Stanciu (Steaua Buc.) pe • că’îul 
Gerilă 0 p. penalizare, 1:27,8 min.;/ni ennnia .’ 
3. Aurel Stoica (Petrolul Ploiești) pe\ - - - 
calul Inel Op penalizare, 1:29,9 min./™, 
OBSTACOLE CATEGORIA SEMI-Xfj] 
GREA: 1. Andrei Costea (Steaua/
Buc.) pe calul Diavolo, 0 p. pena-Sga 
lizare, 1:47,0 min., campion al R.P.R./^ 
pe 1962; 2. Gh. Langa (Steaua 7 „ .
Buc.) pe calul Rapsod, 4 p. penali-1 4_2 Rapid ; (a)' 
zare, 1:51.6 min.; 3. Oscar Recer> ---------
(Dinamo Buc.) pe calul Nela 7 p-S(a)

■, .. . . ^ciuj.
, 4. ȘTIINTA TIMIȘOARA: (d)

pe calul/1—3 C.S.M.S. . (a) 2—1 St. roșu;
R.P.R pe\(d) 1 — 1 Rapid.

( STEAUA: (a) 3—3 Rapid; (d) 
și miine,11—5 Botev, (a) 3—2 Botev;
pe baza/ 5. UTA : (d) 0—2 Dinamo Bacău; 

(d) 2—1 Dobrudia ; 2—1 Dunav.
DINAMO BUCUREȘTI : (d)

penalizare. 1:57.7 min
DRESAJ CATEGORIA UȘOARA: 

1. E. Boiangiu (Dinamo) 
Dana, 363 p., campion al 
1962.

întrecerile continuă azi 
dimineața și după-amiază, 
hipică din calea Plevnei, la ora 9 și, 
respectiv, 15.

1—6

Belgia ; (d) 3—1

PETROLUL:
8—1 Crișana ;

I—0 Crișana ; (a) 
5—1 Minerul.
(a) 4—0 Minerul;

(d) 0—1 St.

4—2 Fenerbahce; (d) 0—3 Galata- 
saray ; (d) 1—1 Levski.

6. VIITORUL: (d) 2-3 Crișana; 
(a) 0—0 St. Cluj; (a) 1—5 Pro
gresul.

ST. ROȘU : (a) 4—2
(d) 1—2 Șt. Timișoara;
Dinamo Bacău.

7. MINERUL: (d) 0—4
(a) 0—0 Progresul; (d) 1—5 Farul. 

C.S.M.S.: (a) 3—1 Șt. Timi
șoara ; (a) 4—4 Omonia; (d) 3—3 
Progresul.

8. ASMD S. MARE: (d) 1—3 A.S. 
Cugir ; (a) 2—0 Ind. Sîrmei; (d) 
0—2 CSO Tim.

C.S.O. BAIA MARE: (d)

Șt. Cluj;
(d) 1-1

Petrolul;

0-2
Vagonul; (a) 3—1 CFR Arad; (a)
1— 0 Unirea Dej.

9. CRIȘUL ORADEA: (a) 0—0
CFR Arad ; (d) 1—1 Mureșul ; (d)
2— 1 CSM Cluj.

JIUL PEȚRILA: (d) 1 — 1 Re
colta ; (a) 4—0 CSO Timișoara;
(a) 5—0 A.S. Cugir.

10 DRUBETA TR. SEVERIN: (d) 
0—2 Metalul Buc.; (d) 1—1 CFR 
Roșiori ; (a) 1—2 CSM Reșița.

DINAMO PITEȘTI: (a) 3—0

CSM1 Reșița ; (d) 0—0 CSM Mediaș; 
(a) 4—0 CFR Roșiori.

11. I.M.U. MEDGIDIA: 
Rapid Focșani ; (a) 4—0 
(d) 0—2 Brăila.

POIANA CIMPINA:
Foresta; . (d) 2—0 Flacăra ; (d)

0—4 Metalul Tîrgoviște.
12. ȘTIINȚA GALAȚI: (d)

Brăila; (a) 0—0 Rapid Focșani; 
(a) 4—1 Prahova

C.Ș.O. GALAȚI : (a) 1 
mura roșie Tecuci; (d) 3—2 Pra
hova ; (d) 5—2 Rapid Focșani.

PREMIILE CONCURSULUI 
FftONOSPORT NR. St 

DIN.- ZS SEPTEMBRIE 1MZ
Categoria, a n-« 20 variante a cite 

3.666 lei: Categoria a IH-a 348.S0 variante 
a cite 31S lei ; Categoria a IV-a 3603.6» 
variante a cite 68 lei. Fond de premii : 
366691 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 28 sep
tembrie 1962, au rost extrase din urnă 
următoarele numere: 89 58 88 71 29 22 2 
74 42 24. Premiul special A : 42 89 i. 
Premiul special B : 88 58 71. Premiul 
special C : 24 22 29. Fond de premii s 
768663 lei.

Tragerea următoare, tragere excepțio
nală. la care se atribute 186 excursii pe 
Dunăre, va avea loc vineri 5 octombrie 
1962, la Cluj.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

(d) 1-2 
Ceahlăul;

(a) 3—2

5-2

1 Fia-

Progresul.de
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Cronica filmului EPIGRAMA

□n
câ

C. MAZILII

spor-

IN DOUĂ RlNDURl
Poliștii de la C.

Mureșul au refuzat

citatea de a putea suporta 
în

cos- 
Puș- 
per-

„Start către necunoscut”

Tltaga'zui
spwctuL

de km parcurși în
pe biciclete de oraș

vedere, s-ar 
ar fi mare

La prima 
părea că nu 
lucru să străbați doua mii 
de kilometri pe o bicicletă 
de oraș în timp de 18 zile. 
Dar dacă întreprinzi o ase
menea
seama 
zile de 
sâ dai

excursie, îți vei da 
numai după citeva 
cită voință trebuie 

dovadă, de cită re-

țara, 
bine

POSTA
9

pornit prin toată 
după un itinerar 
stabilit dinainte. Cine sînt 

au făcut acest 
tur al Romîniei, 
2000 de kilo-

cei care 
adevărat 
străbătând 
metri ?

„Șeful*
Dumitru Savoia, în vîrslă 
de 54 de ani, curier

excursiei a fost

notează
în carnetul de

Dumitru 
bord 
con- 
Făl- 

Mol-

iubit",
Savoia 
al excursiei. Drumul 
tinuă: Humulești — 
ticeni — Suceava —
dovița — Prundul Bîrgău- 
lui — Dej — Cluj — Tur
da — Aiud, Alba Iulia, 
Orăștie, Hațeg, Petroșeni. 
„Expediția* se apropie de

Tînărului pilot sovietic 
Serghei Sazonov i se comu
nică o veste mare ; va face 
parte dintre viitorii cosmo
naut ! De aici, încep e- 
pisoadele unei pregătiri pa
sionante, complexe, ale 
unui antrenament asiduu 
și minuțios, care să ducă 
la fortificarea excepțională 
a organismului, astfel în- 
cît el să poată suporta cu 
ușurință toate încercările 
la care va fi supus în lupta 
pentru cucerirea spațiului 
cosmic.
cer

Meciul de fotbal Di
namo București — Pro
gresul. plin de execu
ții greșite, a fost con
dus cu scăpări de 
bitrul C. Ni’,eseu 
biu).

Lucrurile carp se 
a fi realizate pentru 

pregătirea omului în vede
rea zborului cosmic sînt 
foarte grele. Ele sînt însă 
îndeplinite cu entuziasm, 
cu rigurozitate.

Cine este acest Serghei 
Sazonov, omul în stare să 
se înalțe dincolo de spa
țiile planetei noastre ? Este 
un tînăr obișnuit, repre
zentând în fond pe oricare 
din tinerii constructori ai 
comunismului, vesel și cu
rajos, modest dar hotărît, 
entuziast și mîndru de a 
putea participa la faptele 
glorioase ale poporului 
său. Regizorul Anatoli Gra
nik stăruie îndelung asu
pra eforturilor fizice ale 
eroului filmului, la simpli
tatea cu care el îndeplineș
te toate acțiunile menite 
să-i mărească rezisttența, 
pentru a ajunge la capa-

orice situație întîlnită 
spațiul cosmic.

Este Serghei Sazooov 
sportiv ? Fără îndoială
da ! Minunatele calități 
morale și de voință ale tî
nărului pilot sovietic, în* 
drăzneala și hotărârea de a 
învinge sînt elemente ca
racteristice oricărui 
tiv de tip nou.

In rolul viitorului 
monaut, actorul Igor 
kariov realizează un
sonaj viu și expresiv. Ne- 
tașka soția lui Sazonov 
este interpretată de talenta
ta actriță Nina Dobrîșeva, 
cunoscuta protagonistă din 
„Cer senin".

S. M.

...în orice caz. arbitrul 
O circumstanță-atenuantă 
Că a greșit: nu se putea 
Să facă notă... discor

dantă !

I. MARCELLINI, TURDA. 
— Gheorghe Vaczi, ac
tualul antrenor al echipei 
Arieșul Turda, a fost unul 
din cei mai buni centri 
înaintași din fotbalul nos
tru. Intre anii 1946—1950, a 
fost de trei ori golgheterul 
campionatului categoriei A. 
In echipa națională a ju
cat de 11 ori. Cele mai bune 
comportări ? In meciul cu 
reprezentativa Cehoslova
ciei, disputat în 1951, la 
Praga (scor : 2—2), cînd a 
marcat ambele goluri ale 
echipei noastre, și în par
tida jucată în anul urmă
tor cu R. D. Germană 
(scor: 3—1 pentru noi), 
cînd, de asemenea, a în
scris toate golurile noas
tre.

NELU ALMAZ, HUNE
DOARA. — 1) Pavel Grăj- 
deanu, care a apărut în 
ultimul timp ca fundaș în 
formația Rapidului, este... 
giuleștean get-beget. E 
foarte tînăr. In februarie 
împlinește 20 de ani. — 2) 
In finala campionatului fe
minin de calificare la bas
chet, trei echipe au tota
lizat același punctaj. Au 
promovat două din ele 
(S.S.E. Constanța și Olim
pia București), datorită 
coșaverajului. Meciul Olim
pia — Harghita s-a termi
nat cu scorul de 56—50 în 
favoarea primei echipe.

De 420 de ori a țăcănit aparatul de fotografiat în această excursie. Iată o 
„amintire* in care apar cei trei excursioniști. De la stingă la dreapta : Troian, 

Dumitru si Romulus Savoia
să 

joace cu Știința Cluj, 
pentru că apa era cu 
o... jumătate grad mai 
rece decît limita regu
lamentară.

Gestu-arată, mi se pare, 
...Gradul lor de nepăsare !

I. CH1VU

zistență și antrenament 
pentru obținerea acestei 
performanțe.

De un asemenea act de 
curaj și voință a dat do
vadă familia Savoia din 
Craiova, care în 
20 august, pe 
„Car pal i“ și cu 
rucsac pe

ziua de 
biciclete 
cite un 

portbagaje, a

Ei si fotbalul...
Unul care se crede mare orator

Doar un cuvînt ar vrea să spună: 
„Sînt fericit că-s la... tribună !

Un cusurgiu
Doar dumnealui din tot stadionul. 
Striga:... „De ce căleați gazonul ?**

Unul care nu se deplasează pe teren
E jovial și plin de-antren,
Că-l vede lumea pe... teren !

0 mamă cu mentalitate învechită
Cu fata ei stă la tribună,
Visînd la o... partidă bună !

Un funcționar care aruncă pe sea 
altora, sarcinile lui

Privind spre meci, el reflectează:
„Ca mine, nimeni nu... pasează !“

ma

SIG HOROVITZ-lași

■După cele 2 minute și 6 secunde 
dintre Floyd Patterson și Sony Liston

meciuluide la începereadecit 2 minute și 6 secunde
Pumnul lui Sony Liston a lovit în plin și Floyd Patterson a căzut, ca fulge

rat, la podea. N-au trecut “ *’ ‘ ’ * * “ " * -----
și lupta s-a încheiat...
„Nu voi boxa niciodată 

cu un pușcăriaș!...” — așa 
declarase acum un an fos
tul deținător al titlului 
mondial profesionist la 
categoria grea, Floyd Pat
terson. Pe atunci, intr-ade
văr, prezumtivul său șa- 
langer Sony Liston ieșea 
din pușcărie (pentru a 
doua oară) după o ultimă 
condamnare pentru scan
dal și bătaie. Liston, spe
cialistul victoriilor prin 
k.o. pe ring, avusese im
prudența să facă k. o. un 
polițist !... Deci, încă o a- 
mînare a mult trimbițatu- 
lui meci Patterson—Lis
ton.

Apoi, între tratativele 
bănești ale patronilor și 
managerilor, ’
unui imens 
„culise” scandaloase, știri 
contradictorii și reclamă 
deșănțată. PatteTson își ex
prima public antipatia pen
tru fostul pușcăriaș. Iar 
comisia de box a statului 
New-York se solidariza cu 
campionul mondial, inter- 
zicînd pe teritoriul său a-

în mijlocul 
vălmășag de

cest meci. Locul de dispu
tare, mutat de mai multe 
ori a fost stabilit pînă la 
urmă, la Chicago, pe rin
gul de la „Cominskay 
Park”. Aci avusese loc cu 
ani în urmă al doilea meci 
pentru titlul mondial între 
Jack Dempsey și Gene Tun- 
ney.

„Argumentele* financiare 
înfrînseseră scrupulele mo
rale ale Iul Floyd și rea
bilitaseră pe delicventul 
Sony. Meciul a fost o dez
iluzie... Celor 35.000 de 
spectatori, care au plătit 
prețuri exorbitante pentru 
bilete, (între 10 și 100 de 
dolari !) nu li s-a oferit 
decit 2 min. 6 sec. de box. 
După un scurt studiu. Pat
terson a atacat cu 2—3 lo
vituri la stomac. Liston 
încearcă să răspundă cu 
svinguri. dar nimerește în 
gol... Acum Patterson plea
că dezlănțuit la atac, dar 
garda sa este larg deschi
să și Liston reușește să 
plaseze un puternic jab 
de stînga. Patterson ezită 
o fracțiune de secundă și 
prin aceasta iși semnează

expediază 
stînga și 

cade,
sentința. Liston 
un croșeu de 
campionul mondial 
încet ca într-un film luat 
cu „încetinitorul". Aceas
ta permite lui Liston un 
al doilea croșeu, decisiv. 
Patterson cade la podea și 
este numărat pînă la 10, 
cînd schițează primul gest 
de a se ridica. Sony Lis
ton este campion mondial.

Pentru a doua oară Pat
terson pierde titlul mon
dial. (Prima dată a fost 
învins prin k. o. de sue
dezul Ingemar Johansson, 
dar și-a recîștigat centura 
în meciul revanșă). La co- 
borîrea de pe ring, 
terson gesticula, 
tînd intervenția 
lui... întrebat de ziariști, 
fostul campion a "
că nu 
Liston.
susțină 
zile o 
declară 
primăvară...

Cine este noul campion 
mondial ? Ca și învinsul 
său. Sony Liston este un 
pugilist negru. El provine

Pat- 
contes- 

arbitru-
declarat 

contestă forța 
dar că acceptă 
chiar peste 90 
revanșă. Liston 
de acord, dar

lui 
să 
de 
se 
la

dirtr-o familie cu 25 
copii, rezultați din ____
căsnicii. A crescut în con
diții mizere, aproape săl
batic, și n-a știut pînă la 
maturitate nici 
nici să citească. Născut în | 
statul Arkansas, el are a- ■ 
cum 28 de ani, măsoară | 
1,86 m și cintărește 97.500 
kg. A avut un plus de I 
12.500 kg la cântar față de ! 
Patterson. A susținut 36 
de meciuri profesioniste, 
pierzînd unul singur (o j 
înfrângere discutabilă la I 
Marshall). A înregistrat 24 | 
victorii prin k. o., ultimul ; 
său învins înainte de me- 1 
ciul de la Chicago, fiind < 
boxerul vest-german Willy • 
Bessmanow, pe care l-a 
scos din ring în repriza a 1 
doua...

Agențiile de presă din 
occident, bucuroase de a 
fi găsit un subiect senza
țional. îl prezintă pe noul 
campion ca pe un „uriaș 
din povești". Se spune că 
are o mînă atît de mare 
incit nu poate încăpea în 
orice mănușă de box... 
Trebuie precizat că victo
ria sa atît de rapidă în 
fața lui Patterson nu re
prezintă totuși un „record 
de viteză" în istoria cam
pionatelor mondiale la 
grea. Cea mai rapidă vic
torie a fost realizată în 
1909 de Tommy Bums, 
care l-a scos din luptă în 
1:28,0 pe Jim Roche. Ur
mează — în „clasament” 
— victoria lui Joe Louis 
în 1938 cînd l-a „lichidat” 
în 2:04,0 pe May Schme- 
ling.

Un ultim amănunt, de 
alt ordin. întreaga rețetă 
a meciului de la „Comins- 
kay Park” a fost blocată 
de fisc. Organizatorii și 
protagoniștii sînt datori 
„pînă peste cap" șt acum 
urmează complicate cal
cule contabile. Echipe spe
ciale de „șoc" ale fiscului 
se deplasaseră la arenă și 
la cele 250 de cinemato
grafe 
S.U.A.
direct 
pentru 
riguros 
lor, evitînd pe cît a fost 
posibil falsurile organiza
torilor și gangsterilor care 
operează în boxul profe
sionist american.

de 
două

să scrie

de pe teritoriul 
care transmiteau 
meciul telex • at, 

a face un control 
al vînzării bilete-

P.T.T.R. la Oficiul 1 Cra
iova ; „membri* : 
săi Romulus, de 
de ani, elev în anul 111 
la școala tehnică sanitară, 
secția medicina generală, și 
Traian, de 19 ani, absol
vent al școlii de meserii 
și salariat la 
iova.

După 13 
parcurseseră 
km, au intrat pe 
Bucureștiului. Au poposit 
o zi în Capitală, după care 
au plecat spre Focșani. Aci 
au participat la demonstra
ția oamenilor muncii orga
nizată cu prilejul zilei de 
23 August. A doua zi 
dimineața, excursia conti
nuă pe traseul Mărășești— 
Adjud — Bacău — Bu- 
huși — Rosnov, Săvinești 
șL in jurul orei 18 se so
sește la Piatra-Neamț. In 
continuare, cei trei ciclo- 
turiști ajung la Bicaz, 
„O adevărată minune : o 
mare în plin munte ! Aici 
am văzut șalupe, vaporașe, 
bărci cu pînze și cu rame, 
marinari în uniforme, sute 
de mașini din diferite țări. 
Iar noi ne mîndream cu 
aceste construcții, minuna
te realizări ale poporului 
nostru muncitor condus și 
îndrumat de partidul său

/*»
22

l.C.M.B. Cra-

ore, după ce 
primii 240 

,poarta*

casă. De la Petro.șeni spre 
Tg. Jiu este întovărășită 
de vuietul plăcut al Jiuiui 
care, izbindu-se din stîncă 
în stîncă, parcă împrospă
tează forțele 
noștri.

6 septembrie. Ultima 
etapă a excursiei: Tg. 
Jiu—Craiova este străbă
tută în bune condițiuni și 
la ora 16 cei 3 cicloturisti 
sînt în centrul 
intimpinați de i 
teni și sute de 
Crai ovei care-i 
cu dragoste.

...Întruna din 
Craiovei, în plin 
un tablou imens 
fotografii și un titlu mare 
atrage atenția. Este o 
scurtă relatare a excursiei 
făcută de familia Savoia.

La Craiova, au 
diplome și insigne 
joritatea locurilor

prietenilor

f orașului, 
rude, prie- 
cetățeni al 
înconjoară

vitrinele 
centru, 
cu 12

sosit cu 
din ma

pe unde

bici-

au trecut și cu 22 de
ștampile de pe itinerar.
Un amănunt : nici o pană
de cauciuc și nici o stri-
căciune la cele trei 
ele te „Carpați* !

ROMICĂ SCHULTZ 
NICOLAE CIRSTOCEA 

ȘTEFAN GURGUI 
corespondenți

Săritoarea. cu codite

ION ECHIM, BISTRIȚA. 
— 1) „Există vreo șansă 
ca să se desființeze ofsai
dul la fotbal, acest mare 
dușman al înaintașilor ? 
Eu cred că fotbalul ar fi 
mai frumos fără ofsaid, 
s-ar marca mai multe go
luri și arbitrii ar răsufla 
și ei ușurați". S-au făcut 
experiențe în acest sens, 
dar se pare că 
fără ofsaid n-ar 
fotbal. Și-apoi, 
ar înscrie goluri 
mul, iar arbitrii 
duce fără greșeală, 
ce ne-ar lipsi de una din 
marile plăceri ale meciu
rilor de fotbal: aceea de 
a discuta în contradictoriu 
cu vecinii de bancă sau 
cu colegii de la birou! 2) 
Ene I, fostul centru înain
taș al echipei Dinamo 
București, face parte acum 
din colectivul de antrenori 
al acestui club. — 3) Jucă
torii Urcan și Chiriiă. din 
echipa de polo Știința 
Cluj, n-au jucat fotbal de 
performanță. Or fi jucat 
și ei fotbal cum am jueat 
toți, în anii copilăriei !•

fotbalul 
mai fi... 
înaintașii 
cu duiu- 
ar con- 

ceea

S. POREJAN, BUCU
REȘTI — Cu prilejul tur
neului întreprins în 1956, 
în Anglia, C.C.A. a învins 
cu 4—3 pe Luton Town, 
după ce a fost condusă la 
un moment dat 
In acest meci 
marcat un gol 
șut care a rupt

cu 3—0! 
Onisie a 
printr-un 
plasa. —

PETROȘANU, BUCU-
1) „Cine este 

noul portar al 
care a jucat în 
Steaua?”. Nu e 
de... nou. Este

Istoria sportului ne-a 
furnizat — de a lungul 
anilor — multe cazuri de 
excepțională precocitate. 
Cine ‘n-a auzit de înotă
torii australieni, lisa și 
J on Konrads, care la 12 
și respectiv 13 ani „revo
luționau" tabela recorduri
lor mondiale la înot, de 
Alain Gilletti, care la 12 
ani cucerea primul titlu 
de campion al Franței la 
patinaj' artistic — sau, 
pentru a nu merge prea 
departe, de recordmana 
mondială, campioana olim
pică și europeană Iolanda 
Balaș, care atunci 
cîștigat primul ei 
campioană a țării 
încă cravata de pionieră...

Atletismul ne-a furnizat 
de curind un alt exem
plu. Nu mică a fost sur
prinderea specialiștilor pre- 
zenți la „europenele" de la 
Belgrad, cînd pe podiumul 
laureatelor, în proba de 
înălțime, a urcat alături de 
„loli", cîștigătoarea probei, 
și iugoslava Olga Gere, 
clasată pe locul al doilea, 
o tînără englezoaică cu... 
codițe (!). Cum a ajuns ea 
la această performanță ?

Acum 5 luni, selecțione
rul echipei Angliei pentru 
Belgrad a primit o vizită 
neașteptată. In fața lui se

cînd a 
titlu de 

purta

afiă o fetiță de numai 14 
ani cu șosete „treisferturi" 
și fustă de școlăriță : „Mă 
numesc Linda Knowles. 
Dați-mi voie să încerc și 
eu !u Antrenorilor nu le 
venea să-și creadă ochi
lor : 1,70 m ! Bineînțeles 
codanei i s-au făcut ime
diat formele de călătorie 
pentru „europene". Iar la 
Belgrad, micuța Linda, fără 
să se impresioneze de fai
ma adversarelor sale, a cu
cerit medalia de bronz cu 
o performanță foarte bună: 
1,73 m.

D.
REȘTI. - 
Niculescu, 
Rapidului, 
meciul cu 
chiar atît ___  ____ ___
Dinu (Constantin) Nicules
cu, care a mai jucat „în 
tinerețe* la Rapid și pe 
care I-ați văzut în cam
pionatul trecut în poarta 
echipei Dinamo Pitești. In 
ce privește vîrsta lui, ea 
începe să fie un... secret. 
Să vă răspund, totuși: 33 
de ani. — 2) Propunerea 
dv. de a se pune în vîn- 
zare fotografii de sportivi 
și de echipe o vom supune 
organelor de resort. — 3) 
Ce echipă credem noi că 
va lua
pionatul la fotbal? Credeți 
că știm și nu vrem să vă 
spunem?
pronostic 
aș putea 
nu-1 va 
încolo...

anul acesta cam-

La fotbal, orice 
e riscant. Tot ce 
paria e 
cîștiga...

că titlul 
Minerul.

REȘIȚA. 
dacă ora

șul dv. a avut echipă de 
fotbal în categoria A? A 
avut și o echipă care a 
cîtigat campionatul țării 
(ediția 1930—1931). De ase
menea, în anul 1952, Me
talul Reșița a activat în 
categoria A.

ION TELISCA, 
■ Ne întrebați

ION POȘTAȘU

FOTBAL IN EPOCA DE PIATRA

Nu ți-e rușine ? Te comporți ca unii jucători din 
secolul XX...

Desen de S. Novac



Campionatele mondiale de popice FEMININE DE BASCHET
* Noi amănunte despre

PE SCURT
• Atletul 

Germană a 
național la 
performanță 
cord era de 18,03 m. și aparținea 
aceluiași atlet.

Rudolf Langer dm R. D. 
stabilit un nou record 

aruncarea greutății, cu o 
de 18,48 m. Vechiul re-

disputele pe echipe * Vineri au inceput între
cerile individuale

de bun 
întîlniri 
formația 
tiva noastră, în ordinea intrării pe 
pistă și rezultatele obținute: Ținea 
Balaban 388 p.d., Elena Predeanu 
406 p.d., Margareta Szemany 393 
p.d., Ecaterina Antonovici 434 p.d., 
Elena Lupescu 397 p.d., Ioana Got
hardt 406 p.d.

Fa(ă de ediția trecută a campio
natelor mondiale, reprezentativa mas
culină a țării noastre a urcat cu 
două locuri (de la 7 la 5) în cla
samentul pe națiuni. Ea ar fi 
să se claseze mai bine dar, 
Andrei. C. Rădulescu ș.a. au 
zat rezultate nesatisfăcătoare, 
de altfel rezultatele înregistrate de 
popicarii noștri: P. Purje 849 p.d., 
T. Szemany 878 p.d., Dumitru C. 
Dumitru 863 p.d., G. Andrei 835 
p.d., I. Micoroiu 863 p.d., C. Rădu
lescu 820 p.d.

După o zi de odihnă, vineri au în
ceput întrecerile individuale. La ora 
cind are loc convorbirea telefonică, 
la fete conduce sportiva iugoslavă 
Dana Erski cu 449 p.d., nou record 
mondial (v.r. 441 era deținut de ma
ghiara Ballago). Elena Lupescu cu 
402 p.d. ocupă locul 4. Margareta 
Szemany cu 370 p.d. nu figurează 
printre primele 10 sportive. Urmează 
să intre în concurs Elena Predeanu 
și Ec. Antonovici. La băieți se află 
în frunte maghiarul Radovil cu 906 
p.d., I. Micoroiu, 
Purje au 
respectiv 
Vînătoru.
trecerilor

telefon).
echipe din

■ ‘ : de 
seara

BRATISLAVA 28 (prin
Actualele întreceri pe 

cadrul campionatelor mondiale 
popice, terminate miercuri : 
după orele 22, s-au încheiat cu sur
prize. Reprezentativa masculină a 
R.P.F. Iugoslavia, de mai mulți ani 
Ia rind campioană mondială, s-a cla
sat pe locul 4 in urma selecționate
lor R.S. Cehoslovace, R P. Ungare și 
R.D. Germane. In schimb, echipa fe
minină a Iugoslaviei a confirmat aș
teptările. După ce a cucerit „Cupa 
Europei", iată că acum ea a reușit 
să deposedeze de titlu mondial for
mația R.D. Germane, care spre sur
prinderea generală a ocupat locul 5, 
fiind depășită de echipele R.P.F.I., 
R.P.R., R.S.C. și R.P.U. Reprezenta
tiva noastră feminină a fost la un 
pas de o mare victorie. După ce la 
schimbul trei avea un handicap de 
42 p.d., aflindu-se pe locul 4 in cla
sament, ea a reușit, datorită in spe
cial bunei comportări a Ecaterinei 
Anfonovici, să preia conducerea după 
cel de al patrulea schimb. Dar. evo
luția modestă a maestrei sportului 
Elena Lupescu ' ■ ~
a făcut ca in cele din urmă să ce
dăm intiietatea jucătoarelor iugosla
ve. Oricum, comportarea echipei 
noastre a constituit o plăcută sur
priză în rîndul celor prezenți pe a- 
rena cu șase piste din Bratislava. 
Sportivele noastre au dovedit că 
sînt capabile să se măsoare de la 
egal la egal cu cele mai valoroase 
echipe din lume și, locul 2 obținut 
de ele la actualele „mondiale", este

augur pentru viitoarele 
internaționale. fată acum 
întrebuințată de reprezenta-

MULHOUSE 28 (prin telefon). — 
In semifinala campionatelor europene 
feminine de baschet, echipa U.R.S.S. 
a dispus de formația R. P. Romîne 
cu 69-29 (31—15).

Simbătă echipa țării noastre va

juca pentru locurile 3—4 cu învinsa 
meciului Cehoslovacia — Bulgaria,

Iată alte rezultate: Ungaria—Fran
ța 66—60, (pentru locurile 7—8), Italia 
— Belgia 62—27 (pentru locurile 9—10).

Noutâți despre „mondialele**
de volei

și a Ioanei Gothardt

T.
fost marcați 

852 p.d. Mal 
Simbătă are 
individuale.

FOTBAL PE GLOB

• în „Cupa campionilor europeni
la fotbal echipa belgiană Anderlecht 
a învins cu scorul de 1—0 pe Real 
Madrid. Fotbaliștii belgieni s-au ca
lificat pentru turul următor, primul 
meci de la Madrid terminîndu-se la 
egalitate: 3—3. La Koln, echipa
gazda F. C. Koln a întrecut cu 
4—0 echipa scoțiană Dundee. Pentru 
turul următor s-a calificat însă echi
pa Dundee, care a cîștigat primul 
joc cu categoricul scor de 8—1. în 
meci retur Sporting Lisabona a dis
pus cu 5—1 de Schelbourne.

• Intr-un meci retur contînd pentru 
competiția de fotbal „Cupa campioni
lor europeni", la Helsinki, F. C. 
Austria a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) pe I.F.K. Helsinki, calificîn- 
du-se pentru turul următor. La Ber
lin Dukla Pfaga a obținut la rîndul 
ei
(1-0) 
mană).

cu

putut 
Gică 

reali- 
Iată

Szemany și P. 
cu 835, 868 și 
are de tras C. 
loc returul în-

• A FOST stabilită conponența, ju
riului campionatelor mondiale de vo
lei ce se vor desfășura în luna octom
brie, in U.R.S.S. Acest organ va fi 
condus de către președintele Federa
ției Internaționale de Volei Paul Li- 
baud (Franța). Mai fac parte din ju
riu M. Puffer (R. S. Cehoslovacă), V. 
Savin (U.R.S.S.), M. Kalcada (Bra
zilia), M. Nisikava (Japonia), G. Tur- 
buțiu (R. P. Romină).

vor fi puse în vînzare peste 25.000 de 
insigne. Participanții la campionatele 
mondiale, arbitrii, membrii comisiei 
de organizare vor primi de asemenea, 
această insignă jubiliară.

• Cea de a 5-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial feminin de 
șah dintre deținătoarea titlului, Eli- 
sabeta Bîkova și marea maestră gru
zină Nona Gaprindașvili s-a întrerupt 
la mutarea a 42-a într-o poziție com
plicată. După cum se știe, în prezent 
scorul este de 3'/2—1/2 în favoarea 
Nonei Gaprindașvili.

• A FOST aprobată comisia de ar
bitraj a campionatelor mondiale. în 
componența ei intră; A. Holvay (R. P. 
Ungară), C. Stanișevski (R. P. 
nă), O. Bruir (Belgia), A. Azar 
zilia), 1. Toniolo (Italia), O. 
(U.R.S.S.^.

Polo- 
(Bra- 

Cehov

• O AMINTIRE de preț pentru a- 
matorii de volei va fi insigna cu em
blema campionatelor mondiale din 
1962 care este în prezent aproape 
gata. In zilele campionatelor mondiale

• AMATORII de sport din întreaga 
lume manifestă mare interes pentru 
apropiatele campionate mondiale. La 
„Inturist" au început să sosească ce
reri din partea multor firme și orga
nizații turistice din multe țări. Se 
scontează pe participarea a 330 tu
riști din R. D. Germană, 200 din Au
stria, 180 din Bulgaria, 150 din Ceho
slovacia, 120 din Romînia, precum și 
grupuri numeroase din Polonia, Un
garia, Italia.

• Etapa a 5-a a Turului ciclist al 
R. P. Bulgaria, disputată între loca
litățile Varna și Silistra (166 km), 
s-a încheiat cu victoria rutierului 
bulgar Koțev, care a înregistrat 
timpul de 4h 47:11,0. După cum s-a 
anunțat, etapa a 4-a Burgas — Varna 
(139 km), a lost cîștigată de iugo 
slavul Bailo cu timpul de 4h 22:16.0. 
în clasamentul general individual 
tricoul galben este purtat acum de 
Schober (R.D.G.) 22h 35:32,0, urmat 
de Hristov (R.P.B.) — 22h 35:56.0.

• în ultimul meci restanță din f> 
drul preliminariilor campionat 
unional de fotbal s-au întîlnit cudtr 
cutele echipe moscovite Dinamo^ 
Torpedo. Fotbaliștii de la Torpedol 
obținut victoria cu scorul de 1—0*

SPORTIVII ROMÎNI ÎNVINGĂTORI
IN 6 DIN CETE 10 PROBE ALE PRIMEI ZILE

A BALCANIADEI DE ATLETISM
IN „CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI"
(Urmare din pag. 1)

cut un 1
Cele mai multe sosiri au necesitat 

concu- 
a fost

Temistocle Lazaride, și-a fă- 
frumos... debut ințernațional.

fotografii pentru departajarea 
renților, iar aparatul nostru 
la Înălțime...

Iată rezultatele tehnice din

§

3—0

prima

calificarea întrecînd
pe Vorwărts (R. D. Ger-

ALTE COMPETIȚII EUROPENE

cîteva rezultate înregistrateIată _.
în competiția pentru „Cupa orașelor 
tîrguri : Saragosa — Glentoran
2—0; Valencia — Celtic 4—2; O- 
limpique Marseille — Union St. Gil- 
loise 1—O.; A S. ~ 
(Istanbul) 3—2.

Rezultate din .. .
Stal Sosnowlec — Ujpest Budapesta 
0—0; F. C. Neapole — Bangor 3—1; 
Sevilla — Glasgow Rangers 2—0.

în competiția pentru „Cupa Euro
pei Centrale" Vasas Budapesta a în
trecut cu 5—1 pe F. C. Bologna.

• La Copenhaga într-un meci in
ternațional de fotbal echipa repre
zentativă de amatori a Danemarcei a 
învins cu scorul de 4—1 (2—1) 
chipa Olandei.

• In orașul Manchester s-au
tîlnit într-un meci amical echipele 
fotbal Manchester United și Benfica 
Lisabona. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 2—2 (2—1).

Roma Altay

î
i

6. V. Georgescu (R.P.R.) 59,2. 
m bărbați: 1. VÎLOV (R.P.B.)

2. Bicivarov (R.P.B.) 11,0; 3.

Se apropie „mondialele* de volei, care vor avea loc in luna octombrie in Uniunea 
Sovietică. Voleibalistele sovietice se pregătesc, desigur, pentru a-și apăra titlul 
de campioane mondiale, lată in fotografia noastră un aspect dintr-un meci sus
ținut de echipa feminină Dinamo Moscova, care dă numeroase jucătoare lotului 
feminin al U.R.S.S. In fund, Lidia Konovalova urmărește faza fără a putea 
interveni, tn timp ce Valeria Karpova (2) reușește să salveze situația dificilă 
pentru dinamoviste Foto: I. Morgulis — Sovetski Sport Moscova

Aruncarea ciocanului: 1. C. 
GULESCU (R.P.R.) 61,60 m 
prima aruncare); 2. Kriumov (R.P.B.) 
61,53 m; 3. Bezjak (R.P.F.I.) 59,65 
m; 4. Politis (Grecia) 58,28 m; 5. 
Rășcănescu (R.P.R.) 57,82 m; 6. Ra- 
cici (R.P.F.I.) 57,12 m. înălțime băr
bați: 1. E. DUCU (R.P.R') 2,02 ra; 
2. Majtan (R.P.F.I.) 1,99 m; 3.
Keckes (R.P.F.I.) 1,99 m; 4. Po
rumb (R.P.R.) 1,99 m; 5. Kumanov 

6. Hiomidis (Gre- 
m: 1. C. GRE-

DRA-
(din

(R.P.B.) 
12,2; 4.
Kolenc 

(Grecia)

Congresul Federației internaționale de canoe

să 
In 
>1 
de 

a 
fost primită membră a F.I.C. Comi
tetul tehnic al F.I.C. s-a ocupat de 
probele de caiac și canoe de la Jocu
rile Olimpice din 1964, la discuții 
fiind prezenți și reprezentanți ai Co
mitetului Olimpic Japonez. S-au fă
cut diverse propuneri privind progra
mul olimpic. Propunerea pentru for-

- ■ -inirin'-ț

ÎNTÎLNIREA DE FOTBAL
R. P. ROMÎNĂ - MAROC

La Congresul Federației Interna- ma cea mai redusă cuprinde 7 probe: 
ționale de Canoe desfășurat la Es- K— 1 1000 m., K—2 1000 m. K—4
sen, și la care au fost reprezentate 1000 țn.„ C—1 1000 m., C—2 1000 m, 
26 de țări, s-a hotărit ca viitorul și K—1 și K—2 500 mi pentru femei, 
campionat european și mondial 
aibă loc in 1963 pe lacul Pliva 
R.P.F. Iugoslavia. Ca președinte 
Federației a fost reales Charles 
Coquereaumont (Franță). Bolivia

(Urmare din pag. 1)

e-

în
de

duoerea antrenorului federal Constantin 
Teașcă, ajutat de antrenorul Gică Nieo- 
l.<e. Coinpuaentii lotului (Dungii, Sfetcu, 
Zavoda II, I. luiz.ăr, Macri, Staicu, 
Georgescu, Kosz.ka, Petru Emil, Sere- 
dai, Ciierglieli, Ivansue, Pîreălab, Ozon, 
M. Voinca, FI. Voinea, Public, D. Mun- 
teanu) au lucrat cu multa tragere de 
inimă, participînd cu însuflețire la an
trenamente intense. Ei sînt animați, cu 
toții, de dorința de a-și însuși o pregă
tire bună și de a reprezenta cu cînsta 
culorile țării în întâlnirile în care vor 
purta tricoul național.

Formația cu care reprezentativa noas-

tră va intra miîne pe teren este urmă
toarea :

DUNGU—ZAVODA II, LAZAR, MA
CRI—PETRU EMIL, KOSZKA—IVAN- 
SUC, OZON, M. VOINEA, GIIERGIIELI, 
SEREDAI.

Fotbaliștii marocani sosesc în Capi 
tală în cursul zilei de azi. Vor face de- 
deplas-areia următorii jucători : Labied 
și lien Aomar (portari), Larbi, Jdidi, 
Amar ben Siffadin, Tebari (fundași), 
Hamid, Abdallah, Jenane, Abdallah ben 
Abdelkader (mijlocași). Buba, Mokh- 
tarif, Kkaldi, Mohamed, Laruari, Mou
ssa, llendayne. Rialii. Antrenorul echi
pei este M Masson.

Intilnirea va fi condusă de arbitrai 
iugoslav Z. Bajici. ajutat la tușe de 
compatrioțu săi B Gugict și B Bockî.

I

m. 10.000

și K—1 și K—2 500 rn. pentru femei. 
Comitetul tehițic a susținut, include/, 
rea în program și a probelor de 
fond care nu au figurat la Roma. 
Reprezentanții japonezi nu au putut 
da un răspuns definitiv in această 
problemă, ea fiind in funcție de ho- 
tărirea C.I.O.

57,0;
100
10,7;
Georgopoulos (Grecia) 11,0; 4. Sta-
matescu (R.P.R.) 11,0; 5. Komitudis 
(Grecia)' 11,0; 6. Tudorache (R.P.R.) 
11,0. 100 m femei: O. SICOVEC 
(R.P.F.I.) 12,0; 2. Kolarova 
12,2; 3. Petrescu (R.P.R.) 
Maksai (R.P.R.) 12,3; 5.
(R.P.F.I.) 12,6; 6. Musuri
12ț8. 800 m bărbați: 1. DALKILIC 
(Turcia) 1:54,6; 2. Mihaly (R.P.R.) 
1:54,7; 3. Mesimertidis (Grecia)
1:55,1; 4. Beregsaszi (R.P.R.) 1:55,6; 
5. Spasov (R.P.B.) 1:56,0; 6. 
Iov (R.P.B.) 1:56,4. Disc fem. ,
L. MANOLIU (R.P.iS^^^^k 
Mihailova (R.P.B.) 
taramă (R.P.R.) 49,15 m; 4. Vele... 
(R.P.B.) 43,84 m; 5. Hudobivnik
(R.P.F.I.) 43,65 m; 6. Leriu (Gre
cia) 42,74 m. 800 m femei: 1. FL. 
GRECESCU (R.P.R.) 2:16,5; 2. Raj- 
kov (R.P.F.I.) 2:16,9; 3. Teodorof
(R.P.R.) 2:17,1; 4. Isaeva (R.P.B.) 
2:18,6; 5. Farkaș (R.P.F.I.) 2:18,9; 

(R.P.F.I.) 6. Danailova (R.P.B.) 2:19,4
cele două clasa-

3. Saban (Tur- 
Pakel (Turcia) 

31:59,0; 5.
Greutate

(R.P.B.) 1,99 m;
cia) 1.93
CESCU (R.P.R.) 31:18,0; 2. Cervan 
(R.P.F.I.) 31:24,4; 
cia) 31:33,6; 4.
31:52,2; 5. Lupu (R.P.R.) 
Stros (R.P.F.I.) 32:22,4.
bărbați: 1. JOCOVICI
17,65 m — rec. balcanic; 2. Tomaso- 
vici (R.P.F.I.) 17,01 m;
(R.P.B.) 16,58 m: 4. Abadi (Grecia) 
16,39 m; 5. Kaleev (R.P.B ) 16,15
m) 6. Crețu (R.P R.) 15,99 m; 7. 
Ivenov (R.P.R.) 15,91 m; 400 m gar- 
diiri: 1. V. JURCA (R.P.R.) 53,9; 2. 
Dimitrov (R.P.B.) 54,6; 3.
poulos (Grecia) 55,9; 4.
(R.P.F.I.) 56,2; 5. Tabakov (R P.B.)

3. Ivanov

Milono- 
Matici

Iată cum arată 
mente după prima zi: BĂRBAȚI — 
1. R. P. ROMINĂ 45 p; 2—3. R. P. 
Bulgaria și R.P.F. Iugoslavia 3( p; 
4. Grecia 21 
MEI — 1. 
2—3. R. P. 
slavia 17 p;
0 P-

întrecerile 
tainică.

p; 5. Turcia 13 p; FE- 
R. P. ROMI NA 27 p; 
Bulgaria și R.P.F. lugo- 
4. Grecia 2 p; 5. Turcia

continuă simbătă și du-

Olimpiada de șah de la Varna
ȘaAiștii rom ini victorioși in prima romlâ o turneului final

VARNA 27 (prin telefon). - Joi 
s-a jucat prima rundă în toate cele 
trei grupe ale turneului final. După 
cum se știe, țara noastră s-a califi
cat printre cele 12 echipe care-și dis
pută titlul suprem.

în prima rundă, reprezentativa 
R. P. Romine a intilniț pe cea a 
Austriei. Jucînd cu multă energie, 
șahiștii noștri au realizat scorul 
„etapei" : 3l/2—*/2. Ghițescu a cîști-
gat la marele maestru Robatsch în 
urma unui atac impetuos, in fața că
ruia șahistul austriac a fost obligat 
să cedeze înainte de închiderea run
dei. La masa a doua. Florin Gheor
ghiu a ciștigat o partidă dificilă la 

ca și 
ușoa- 
Lok- 
apă-

□uckstein, după întrerupere. 
Sooș la Beni. Radovici a avut o 
râ superioritate in partida cu 
veac. insă partenerul său s-a

rat cu îndirjire, astfel incit jucătorul 
nostru a trebuit să se mulțumească 
cu remiza. Victor Ciorii tea este ușor 
suferind și nu a jucat.

în celelalte întîlniri s-au înregistrat 
rezultate strinse, după partide de 
mare luptă: U.R.S.S.—R. P. Bulgaria 
l*/2—1*/2 (1); Botvinnik a remizat cu 
Pîdevski, Spasski cu Peev și Ta] cu 
Milev. Partida Minev-Keres s-a în
trerupt pentru a doua oară, în poziție 
complicată. Alte rezultate : Iugosla
via - R.P. Ungară 2'/2 - l</2, R. D. 
Germană — S.U.A. 2—2, Argentina — 
R. F. G. 2i/2-i/2 (1), R. S. Cehoslova
că—Olanda 2-2.

Aseară s-a disputat runda a doua, 
în care țara noastră a întîlnit repre
zentativa R. P. Bulgaria.

Partida Tringov — Ciocîltea s-a 
întrerupt după mari complicații, in

urma cărora jucătorul bulgar are un 
pion în plus. Totuși Ciocîltea păs
trează apreciabile șanse de remiză. 
Ghițescu are avantaj hotărîtor Ia 
Kolarov. Partida Soos —- Popov s-a 
încheiat remiză. Florin Gheorghiu, cu 
negrele, a comis o inexactitate în 
jocul de mijloc și a pierdut la Milev.

Iată celelalte rezultate ale rundei 
de aseară : U.R.S.S. — Iugoslavia 
2‘/g—1*/2 (Petrosian — Gligotict 
Vj—'/a. Trifunovici — Spasski 
Gheller — Matanovici 1—0, Tai — 
Ivkov */2—’/2), Olanda Austria I—I 
(1), R.F.G. — R. S. Cehoslovacă 
1 — 1 (2), S.U.A. — Argentina 2—1 
(1), R. P. Ungară — R. D. Germana 
72-'/2 (3)-

ALEXANDRA NICOLAU 
maestră internațională
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