
Prima 
pe raion!
„T. V.“. Două litere a că- 

rar semnificație o cunosc și 
copiii. Stat inițialele argintii 

care lucesc pe caroseriile fru
moaselor autobuze, fabricate în 
marea uzină bucureșteană 
„TUDOR VLADIM1RESCU". 
Harnicii muncitori de aci sînt 
cunoscut i nu numai pentru 
produsele pe care te fabrică 
ci șl pentru rodnica tar activi
tate sportivă pe care o desfă
șoară ta oadrul asociației lor 
„Autobuzul". Recent, asociația 
lor sportivă a cucerit cupa clu
bului raional Unirea ce se o- 
feră trimestrial asociației spor
tive ou oele mai frumoase rea
lizări. Să vă prezentăm pe 
scurt cîteva aspecte din num- 
03 acestei asociații sportive 
fruntașe.

MUNCA ORGANIZATORICA 
ASIGURA...

—în proporție de 90 la sulă 
succesele noastre — ne apunea 
premeditatele asociației sporti-
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Din viața

organizației noastre

ve „Autobuzul", Nieolae T. Ni- 
colae. într-adevăr, la A.S. Au
tobuzul o bună parte din rea
lizări se datoresc felului cum 
consiliul asociației își organi
zează munca, cum stat îndru
mați organizatorii de grupe 
sportive, birourile secțiilor pe 
ramură de sport și modului 
cum consiliul asociației conlu- 
croază cu celelalte organizații 
de mase din uzină.

Evidența mentorilor UCFS, 
încasarea cotizațiilor, este o 
problemă care de mult timp 
nu mai dă... bătaie de cap 
consiliului asociației. Pe ltagă 
fiecare grupă sportivă acti
vează cite un activist voluntar 
care ține evidența membrilor 
UCFS, operează plecările și so
sirile, încasează o dată la trei 
luni cotizația UCFS. Primirea 
de noi membri în asociație se 
faoe conform statutului, pe 
bază de adeziune, aprobată de 
conducerea asociației sportive.

Consiliul asociației se întru
nește de două ori pe trimestru 
în ședințe plenare, iar biroul 
consiliului o dată la două-trei 
săptămîni. In aceste ședințe 
se analizează sarcinile curente 
și se iau măsuri pentru bunul 
mers al muncii. Iată, de exem
plu, ce problemă a rezolvat 

«aducerea asociației într-una 
din ședințele sale care a avut 
loc nu de mult. Lucră
rile pe noua bază sportivă a 
asociației nu înaintau în ritmul 
dorit. Cu sprijinul comitetului 
de partid din uzină au fost 
convooați secretarii organizați
ilor de bază U.T.M,, reprezen
tanții comitetelor de secții sin
dicale precum și șefii sectoare
lor de producție. Li s-a oerut 
să sprijine acțiunea consiliului 
asociației de a termina ame
najarea bazei sportive pînă la 
sfîrșitul Lunii august. La ape
lul făcut de consiliul asocia
ției s-a răspuns cu entuziasm, 
în zilele următoare numărul 
aoelora care au pus umărul la 
amenajarea bazei sportive s-a

TOMA RABȘAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Mîine începe campionatul de rogbl

pe stadionul Dinamo

ETAPA A DOUA
A CATEGORIEI A LA FOTBAL

La 
baliști, I 
prezintă 
publicului din cinci orașe, în 
etapa de debut a returului 
campionatului.

Desigur că majoritatea for
mațiilor noastre de „A" au 
folosit din plin perioada di
naintea returului, pentru pre
gătirea lor, pentru perfecțio
narea tehnicii și tacticii, 
nivelul oerințelor 
dern.

Pentru 
nunte cu 
de mîine 
cîțiva dintre antrenorii forma
țiilor noastre fruntașe. Desi
gur, atenția ni s-a îndreptat 
în primul rînd asupra lide
rului Steaua.

„Având un avans de 3 puncte 
în clasament — ne-a spus an
trenorul Petre Cosmănesou —

o săptămînă după fot- 
iată că și rugbiștii se

— mîine — în fața

la 
jocului mo-

a afla 
privire 

am stat

unele arai- 
Ia partidele 
de vorbă cu

cest sens în cele pateu jocuri 
de verificare din ultimele două 
săptămîni". în privința forma
ției, antrenorul militarilor ne-a 
informat că va prezenta echipa 
standard : Penciu—Ciobănel,
Narvu, Luscal. Cojocamu—Clriri- 
ac, Mateescu—Enache, Preda, 
Manea—Blăgeswai, Șerban—Io
nescu, Căpușan, Danciu. Se 
remarcă reintrarea lui Cojo- 
caru și titularizarea tlnărului 
Șerban.

La Grivița Roșie pregătirile 
s-au desfășurat cu aceeași se
riozitate și cum echipa nu a 
dat ta tur întotdeauna satis
facție, Viorel Moraru va în
cerca la Bîrlad nu mai puțin 
de trei debutanți : Petre Prosi, 
(linia a treia) — cu mare ta
lent (18 ani, 1,87 m). Constan
tin Dinu (pilier) și Dumitru 
Mihai (mijlocaș la grămadă). 
Iată de altfel formația proba
bilă : Țibuleac—Trandafirescu,

Fază din Jocul Rapid—U.T.A., disputat tn campionatul trecut, in Capitală: atac al oaspeților la poarta

Mîine se desfășoară etapa a 
Il-a în campionatul categoriei 
A. Caracteristic acestei etape 
este faptul că echipele învingă
toare duminica trecută, Dina
mo Buc., Steaua, U.T.A., Ști
ința Timișoara, Siderurgistul 
și Dinamo Pitești susțin de 
astă dată jocuri în deplasare. 
La rîndul lor formațiile oare 
ta etapa I au pierdut ambele 
puncte puse în joc sau... unul 
singur (Rapid) beneficiază acum 
de avantajul terenului. Steagul

feroviarilor

roșu, Știința Cluj, Petrolul, 
Progresul, Farul și C.S.M.S. 
vor înoanoa o reab iii tore în fața 
suporterilor lor, o reabilitare 
oare să le aducă și puncte. Dar, 
pentru că nici cm meci nu este 
juoaț dinainte, toate echipele 
s-au pregătit cu seriozitate în 
cursul săptămânii, tn rândurile 
ce urmează vom relata cîteva 
aspecte culese de la antrena
mente.

<• ȘTIINȚA CLUJ a efectuat 
în cursul acestei săptămîni 
patru antrenamente, fiecare

A XVI-a edi(ie a Cursei Scînteii

N. Niculescu (Steaua) un lider merituos
Azi : Constanța — Tulcea 

Brăila —

CONSTANȚA, 30 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
Joi dimineața, în Piața Scînteii, 
numeroși iubitori ai sportului 
cu pedale au venit să asiste 
la startul festiv al celei de a 
XVI-a ediții a „Cursei Scîn
teii". Cicliștii participanți au 
fost salutați, din partea orga
nizatorilor, de tov. Ion Cum- 
pănașu, redactor șef adjunct al 
ziarului „Scînteia". De la km 
11,500, pe șoseaua București— 
Urziceni, s-a dat apoi startul 
cronometrat în prima etapă.

ORA MAI LUNGA ETAPA

Etapa București—Constanța 
a fost cea mai lungă din is
toria ciclismului nostru. Aler-

FLORIN GHEORGHIU continuă să conducă 
Ia Vranska Banja

FLORIN GHEORGHIU

Florin Gheorghiu a continuat seria 
succeselor în turneul final al cam
pionatului mondial de șah pentru 
juniori, învingîndu-1 în runda a 
Vil-a cu negrele pe iugoslavul Ku- 
rajica. Adversarul său a rezistat 
45 de mutări. Aceasta este a patra 
victorie consecutivă a campionului 
nostru. Principalul său urmăritor, 
Janata, după ce a pierdut la 
Zaharov, a întrerupt a doua oară, 
de data aceasta în avantaj Și în 
celelalte partide ale rundei a Vil-a 
au învins negrele : Adamski a cîș- 
tigat la Vesterinen, Tați Lin la Boj- 
kovicl și Zweig la Lee.

înaintea ultimelor două runda cla
samentul este următorul : I. GHEOR
GHIU 6 p., 2. Janata 4*/e p. (i), 3. 
Adamski 4 p„ 4—6 Zaharov (l). 
Zweig. Tan Lin 3‘/« p , 7. Kurajlca 
3 p,. B—9. Bo|kovlct, Lee 2*/» p„ 10. 
Vesterinen l p.

>i mîine, ultima etapă, 
lucu reții

gâtorii au avut de parcurs, tn 
două semietape, 242 km. Dacă 
adunăm și distanțele străbătu
te jrină la plecările tehnice, 
reiese că s-a rulat aproape 
300 de km, mergindu-se efec
tiv, pe biciclete, mai bine de 8 
ore. Să recunoaștem, o etapă 
destul de dificilă. Poate de a- 
ceea, pe primii 50 de km, ci
cliștii s-au rezervat și numai 
sprintul cu premii de la Ur
ziceni a mai agitat plutonul, 
învingător: C. Popescu (Olim
pia).

In continuare cursa devine 
din ce în ce mai spectaculoasă. 
Animatori : C. Dumitrescu, C. 
Ciobanu, G. Moiceanu, Gh. 
Neagoe etc. iar atacul hotărî- 
tor a fost lansat la km 80 de 
la plecare, de A. Șelaru. N. 
Niculescu, Gh. Calcișcă, I. 
Gonstantinescu. Sprintul cu 
premii de la Slobozia a reve
nit lui A. Șelaru. Cei patru se 
înțeleg bine la trenă și la O- 
grada (23 km înainte de so
sire) au un avans de trei mi
nute. Se părea că acțiunea lor 
va reuși. Dar în acest moment 
antrenorul M. Niculescu îi co
munică lui C. Dumitrescu si
tuația existentă. Acesta trece 
în fruntea plutonului și, îm
preună cu I. Braharu, Gh. Nea
goe, S. Mihălțeanu ș. a., or
ganizează o „vinătoare" a fu
garilor pe care-i prin?i chiar 
la... linia de sosire din fața 
bacului de la Vadul Oii. Ordi
nea sosirii : N. Niculescu
(Steauaț 4hl6:56 (157 km), ur-

TRAIAN IOANIȚESCU

(Continuare tn pag. a d-a)

dintre ele cu sarcini precise, 
menite să ajute echipei la toți 
factorii : fizic, tehnic, tactic șl 
moral-volitiv. Joi, de pildă, 
Știința a făcut pregătiri, sepa
rat, pe compartimente, marți a 
tnsistat asupra îmbunătățirii 
vitezei, iar miercuri a ales ca 
partener de joc formația de 
categorie regională. Armata 
Cluj. Iată echipa probabilă 
pentru jooul cu Dinamo Bucu
rești: Moguț (Ringhaanu) «s 
Kromely, Georgescu, Cîmpea- 
nu — Popescu, Bînsan — Ivan- 
suc, Marcu, Suciu, Adam, Sza
bo. (V. Cacovcanu — coresp.).
• DINAMOVIȘTII privesc 

cu atenție meciul de la Cluj. 
Joi ed au făcut un joc școală 
(2x45 minute), în compania for
mației Dtaamo Miliție. Au fost 
folosiți următorii jucători: Dat- 
cu (Uțu) — Popa (Ștefan), Nun- 
weiUer III, Ivan (Constanti- 
nescu) — Petru Emil, Nunweil- 
ler IV — Pîrcălab, Frățilă 
(Varga), Unguroiu, Țîrcovnicu 
(Nunweiller VI), Haidu. Sarci
na acestui joc școală a fost, ta 
principal, schimbarea direcției

(Continuare in pag. a 5-a)

începe campionatul șt o dată cu el pasionantele dueluri intre tmiin- 
țări, care imprimă rugbiului o captivantă notă de bărbăție

vom juca, cel puțin in prime
le etape. Ia_ adăpostul unor
surprize imediate. Vom a- 
bonda, deci, întâlnirea de mîine 
relaxai și vom desfășura un 
joc eminamente ofensiv. Spe
răm că și adversara ooashră. 
echipa clubului Unirea, care 
prezintă o formație tânără, ne 
va permite să desfășurăm un 
joc desobis. De alt tel, ne-am 
pregătit în mod special in a-

Wusek, Irimescu, Balcon—Ob- 
lemenoo, Mihai—M. Rusu, De- 
mian, Prosi—Stoenescu, Roi- 
bu—Rădulescu, Manole, Dinu.

Antrenorul Titi Ionescu nu 
anunță modificări importante 
față de formația obișnuită ; nu 
vor juca în mod cert titularii 
din linia a doua : V. Rusu și 
Graur. Desigur că bogăția de

(Continuare tn pag. a 3-a)

Încep „republicanele" studențești
PREDEAL... Peste cîteva zile, 

în frumoasa stațiune de pe Va
lea Iteahovei își vor da întâl
nire cei mai buni sportivi sta- 
denți din țară. PrMejul îl con
stituie întrecerile finale din 
cadrai campionatelor republi
cane universitare. La startul 
celei mai mari competiții a 
sportului universitar se alinia
ză peste 1200 de tineri și tinere 
— cîștâgătorii fazelor pe cen
trele universitare. La Predeal 
și în împrejurimi (Bușteni, Si
naia. Brașov) reprezentanții 
sportului universitar din Bucu
rești, Timișoara, Iași, Cluj, Cra
iova, Baia Mare, Petroșerti, Ga
lați, Tg. Mureș ele. își vor 
disputa întîietatea la atletism, 
gimnastică, volei, fotbal, bas
chet și handbal în 7.

întrecerile încep în ziua de 
3 septembrie și vor dura aproa
pe două săptămâni. Pînă la 11 
septembrie se desfășoară pre
liminariile, urmând ca finalele 
să se dispute timp de patra zile 
în sălile și pe stadioanele din 
Capitală. Pentru ocuparea prl-

meter pateu loouri din turneul 
final de la București, la fotbal 
își vor disputa întîietatea zece 
echipe. Baschetul și handbalul 
vor cuprinde întreceri feminine 
și masoultne. Numărul mare de 
echipe prezente la aceste dotuă 
discipline (cite 19 de băieți șî 
8 de fete) promit meciuri dârze, 
pasionante. Fără îndoială că 
un succes deosebit îl vo<r înre
gistra concursurile de gimnasti
că. Din rînduirile studenților 
noștri s-au ridicat sportivi 
fruntași, campioni ai țării și 
eu siguranță că și de dala a- 
ceasta spectatorii vor avea pri
lejul să vadă la lucru tineri 
bune pregătiți, cu reale perspec
tive.

Pe pista stadionului, unde cu 
ani in urmă maestrul emerit 
al sportului Ion Moina stabi
lea excelentul său ,.19,4“, vor 
da bătălia pentru primele șase 
locuiri (oara să le asigure ca
lificarea în finalele de la Bucu
rești), atleții și atletele.

Fără îndoială că animatorii 
acestor campionate republicane

vor fi reprezentanții oentrelor 
universitare din București (316 
patrtioipanji). Timișoara (148), 
Cluj (141), lași (122), centre ou 
veche tradiție în sport. Alături 
de ei insă, concurează și spor
tivii unor oentre universitare 
mai tinere: Pitești, Constanța, 
Baia Mare, Bacău, care vor 
avea un cuvînt greu de spus 
Ia aceste întreceri, deoarece 
toți sânt dornici de a înscrie 
noi succese în palmaresul spor
tiv al centrului universitar din 
oare face parte.

Finalele campionatelor re
publicane universitare, această 
frumoasă competiție rezervată 
sportivilor siudenți, prilejuiește 
în fiecare an o sărbătoare a 
sportului universitar. S intern 
oonvinși că fiecare participant 
se va strădui să obțină oele 
mai bune rezultate, care să 
răsplătească condițiile minuna
te create de partid și guvern 
studenților noștri, de a învăța 
șl face «port.



Din viața organizației noastre
Spartachiada de vară a tineretului Scrisori din Suceava

întrecerile finale din regiunile... TREI ACTIVIȘTI SPORTIVI DESPRE GIMNASTICA IN PRODUCȚIE
...GALAȚI

Aproape 400 de tineri dintre cei 
peste 48 000 de participanți la etapa 
pe asociație a Spartachiadei de vară 
a tineretului s-au întrecut timp de 
două zile pe terenurile de sport din 
oraișul Galați, în cadrul fazei regio
nale a acestei importante competiții 
de mase. Antrenorii și specialiștii 
care au urmărit întrecerile tinerilor 
sportivi din întreaga regiune au pu
tut remarca o serie de elemente în
zestrate cu reale calități. Dintre aces
tea menționăm pe Virginica Marin 
(Brăila) cu 13,9 pe 100 m și 4,44 m 
la lungime, pe Petre Piltz (Focșani) 
cu 6,27 m la săritura în lungime, pe 
Stefan Palade (Galați) cu 11,18 m la 
aruncarea greutății, pe colectiviștii 
Aurel Dună și Nelu Tunase din Pan- 
aiu la fotbal, pe sudorița Srnamnda 
Hairgalaș (Șanț. Naval Galați) ș.a.

Campioana regiunii la handbal fe
minin a devenit echipa Ancora Ga
lați iar la băieți victoria finală a re
venit formației Voința Brăila. La vo
lei a învins echipa feminină din Foc
șani iar în întrecerile masculine pri
mul loc l-au ocupat voleibaliștii de 
la Ancora Galați. Ar mai fi trebuit 
să aibă loc întîlniri de baschet, tir, 
natație, popice, ciclism și triată dar 
acestea nu s-au desfășurat din cauza 
neglijentei consiliului regional UCFS.

IONEL H1NCU — coresp.

...OLTENIA
Cei mai buni sportivi din raioanele 

regiunii Oltenia și-au disputat întlie- 
tatea pc bazele sportive din Craiova.

Iată învingătorii :
ATLETISM juniori : 100 m — Tra

ian Mișulesau (Craiova) 11,7 ; 800 m — 
Traian Mișuteecu 2:19,9; înălțime — 
Gh. Dunărințu (Tr. Severin) 1,65 m; 
lungime — Nicolae Cojocaru (Craiova) 
6,06 m; greutate — Petre Popescu 
(Craiova) 12,33 m ; junioare : 100 m — 
Maria Stoichiță (Craiova) 13.5; se
niori : 100 m — C. Buică (Craiova) 
11,5; 1500 m — Traian Pîrvu (Stre- 
haia) 4:35,0 ; înălțime — Fierea Tu-

țuâanu (Tr. Severin) 1,55 m; lungime 
- Manole Băloi (Tg. Jiu) 6,17 m ; 
greutate — Mitroi Voiculescu (Tg. 
Jiu) 10,03 m; senioare: 100 m — 
Păuna Păuleț (Tr. Severin) 13,3; 400 m 
Păuna Păuleț 69,4; înălțime — Joze- 
fina Tomescu (Craiova) 1.40 m ; lun
gime — Josefina Tomescu 5,15 m; 
greutate — Ioana Huică (Tg. Jiu) 
0,65 m; junioare : înălțime — Maria 
Geantă (Craiova) 1.40 m; lungime — 
Maria Cojocaru (Craiova) 5.50 „m ; 
greutate — Maria Predoi (Craiova) 
10,17 m.

NATAȚIE : 100 m bras seniori:
Mircea Popa (Corabia); 100 m bras 
senioare : Marina Rezeanu (Caracal).

La volei feminin — Strehaia; la 
volei masculin — Știința Strehaia ; la 
handbal feminin — Voința Craiova; 
la handbal masculin — Flacăra Cora
bia ; la baschet feminin — S.S.E. nr. 2 
Craiova, la baschet masculin — Știin
ța Craiova.

Campionii la trintă, în ordinea ca
tegoriilor : Radu Zandomeni, Florea 
Ciotlanu, Aurel Bociome, Ion Blîndu 
(toți din Tr. Severin) și Iulian Lazăr 
(Caracal).

In probele de ciclism au ieșit în
vingători Mirela Sura și Petre Pan- 
telici, ambii din Tr. Severin.

TEODOR ȘTEFĂNESCU — coresp.

...Șl MARAMUREȘ

Stadionul din Satu Mare a găzduit 
faza regională a Spartachiadei de 
vară la atletism. S-au întrecut etleți 
din Baia Mare, Cărei, Vișeu și Satu 
Mare. Iată cîțiva din învingători : ju
nioare : Maria Maha (Baia Mare) 
9,43 m la greutate, Ana Janos (Satu 
Mare) 4,37 m la lungime; juniori: 
Francisc Scurta (Vișeu) 11,39 m la 
greutate, Gheorghe Huschi 12,6 la 
100 m; senioare : Ellsabeta Balazs
(Baia Mare) 4,20 m la lungime ; se
niori : Vasile Tămăian (Satu Mare) 
4:38 5 la 1500 m, Dorel Niculescu 
(Satu Mare) 1,45 m la înălțime.

ZOLTAN KOVACS — coresp.

PRIMA P
(Urmare din pag. 1)

dublat. Numai în două săptămâni s-au 
efectuat peste 1000 de ore de muncă 
voluntară. Rezultatul : la 17 august 
» fost inaugurat noul teren de sport 
•d asociației „Autobuzul".

Organizarea diverselor competiții 
de mase, participarea sportivilor ge 
la „Autobuzul" la diferite întreceri, 
ta afara asociației lor, toate sînț pre
cedate de o temeinică muncă de pre
gătire efectuată de consiliul asocia
ției. De pildă, înaintea începerii eta
pei I a Spartachiadei de vară, consi
liul asociației a prelucrat regulamen
tul competiției cu organizatorii de 
grupe sportive, a cerut ajutorai or
ganizațiilor de mase din uzină și re
zultatele nu au întîrziat să apară: 
la concursurile fazei pe asociații s-au 
Întrecut 2400 de persoane.

Echipele calificate în fazele supe
rioare ale Spartachiadei au fost și 
ele în atenția consiliului. începînd de 
la finala pe raion pînă la întrecerile 
pe Capitală consiliul asociației S-a 
ocupat îndeaproape de sportivii care 
reprezentau culorile asociației. Li s-au 
creat condiții de pregătire, (teren, e- 
Ohipament, materiale, instructori - vo
luntari etc.). Răspunsul sportivilor a 
fost prompt: băieții au cucerit titlul 
de campioană a Capitalei la volei la 
Spartachiaidă iar voleibalistele s-au 
calificat și ele în finală.

«•0 DE FOTBALIȘTI ȘI 30Ș DE 
HALTEROFILI...

,.^-au întrecut în tradiționala com
petiție, oampienatul asociației sporti
ve, oare s-a încheiat recent. Campio
natul asociației se organizează de 
două ori pe an la „Autobuzul", vara 
Vi toamna. După încheierea primei e- 
tape a Spartachiadei sportivii de la 
„Autobuzul" nu și-au luat „vacanță" 
oi au continuat activitatea competi- 
ționaiă în campionatul asociației. Au 
avut loc întreceri la fotbal, haltere, 
șah și tir. La fotbal s-au înscris nu 
mai puțin de 32 de echipe. Doar 
dtotr-un singur sector, autobuze, au 
participat 12 formații. Campionatul 
s-a desfășurat sistem turneu, echipele 
fiind împărțite în opt serii. Cîștigă-

torii seriilor au participat la turneul 
final în care echipa sectorului auto
buze a dispus cu 1—0 de formația sec
torului II mecanic. De remarcat că 
jucătorii echipei de fotbal din cam
pionatul Capitalei (categ. I) au con
tribuit din plin la reușita competi
ției. Ei au funcționat, ca instructori 
voluntari pe lingă echipe și ca arbitri

Voleibaliștii de la „Autobusul* au cu
cerit locul I pe Capitală la Spartachiada 
de vară a tineretului. In clișeu, o fază 
din par ti fia finală dintre echipele Auto
busul și Construcția.

la meciuri. Titlurile de „Cel mai^ju- 
terniic om al asociației" la haltere au 
fost atribuite după întreceri oare au 
durat aproape o lună. în concursurile 
preliminare și-au măsurat forțele 
300 de muncitori din uzină. La finală 
au mai rămas în competiție 40 de 
halterofili. Campion la „toate cate
goriile" a devenit forjorul Gh. Elef- 
terie (el a ridicat haltera de 45 kg de 
17 ori). Printre „cei mal puternici" 
se numără ai strungarul L Lasou,

Printre regiunile în oare gimnastica în producție 
este practicată în toate întreprinderile șî instituțiile 
se mimară și Suceava. Despre această frumoasă rea
lizare a asociațiilor sportive și a consiliilor raionale 
și regionale UCFS, obținută sub conducerea organe
lor de partid $1 cu sprijinul organizațiilor de masă

ÎN ÎNTREPRINDEREA NOASTRĂ..,

Gimnastica în 
producție se prac
tică în întreprin
derea noastră din 
anul 1961. Mai în- 
tîi a fost introdu
să, experimental, 
într-o singură sec
ție. Sub îndru
marea organizației 
de partid, cu spri
jinul direct al con

siliului raional UCFS Fălticeni și pe 
baza rezultatelor pozitive obținute Ia 
„experiment", am reușit să extindem 
în scurt timp „pauza de gimnastică" 
șl în celelalte secții ale fabricii. As
tăzi, numărul celor care practică gim
nastica în producție a ajuns la 800. 
Exercițiile sînt conduse de 21 de in
structori repartizați pe secții și 
schimburi.

Periodic, se țin instructaje cu toți 
instructorii iar o dată cu aceasta se 
schimbă și exercițiile, pentru ca 
acestea să fie cît mai atractive.

Ca uTmare a atenției pe care aso
ciația sportivă Filatura Fălticeni o 
acordă gimnasticii în producție, la 
orele fixate pentru fiecare schimb, 
toți muncitorii în frunte cu maiștrii 
execută programul de gimnastică. Re
marcăm aportul însemnat adus de in
structorii voluntari I. Obreja, Maria 
Pinticaru, Ioana Saftian, Silvia Po
pescu, care conduc cu multă compe
tență exercițiile.

lag. IOSIF VUZA 
președintele asoc. sportive 

Filatura Fălticeni

ara scris în ziarul nostru la timpul cuvenit. Acum, 
publicăm mai jos trei corespondențe primite de pe 
meleagurile sucevene în oare activiști sportivi ne 
vorbesc despre munca pe care o depun pentru extin
derea și practicarea în cele mai bune condițiuni a 
gimnasticii in producție.

PERIODIC — REÎMPROSPĂTAREA 
PROGRAMULUI

ALUNGĂ OBOSEALA..,

De patru ani, de 
cînd în întreprin
derea noastră s-a 
introdus gimnasti
ca în producție, 
sînt nelipsită de la 
exerciții, ba mai 
mult am o fru
moasă misiune 
primită din partea 
conducerii asocia
ției sportive — și

anume aceea de a răspunde de buna 
desfășurare a exercițiilor în secția în 
care lucrez. Pot să afirm că munci
torii, atît bărbații cît și femeile, exe
cută mișcările cu convingerea că le 
folosesc.

Pentru ca exercițiile să nu devină, 
după o perioadă mai lungă, monotone, 
plictisitoare, conform indicațiilor con
siliului raional UCFS introducem noi 
elemente în program.

Discutînd cu cîțiva muncitori și 
tehnicieni de la secția rihtuit ca 
loan Marcu, Vasile Grigoraș, Silvia 
Andrișan, Olga Bandur despre foloa
sele practicării gimnasticii în produc
ție, aceștia mi-au arătat că gimnas
tica în producție a avut o contribuție 
însemnată la succesele obținute de 
întreprinderea noastră pe calea îm
bunătățirii calității produselor și a 
ridicării productivității muncii.

Sarcina de in
structor voluntar 
cu gimnastica în 
producție la D.S.A. 
P.C. Suceava, un
de-mi este locul 
de muncă, am pri- 
mit-o cu multă 
plăcere.

La mobilizarea 
salariaților și par
ticiparea lor la

exercițiile de gimnastică o contribu
ție însemnată o aduc conducerea in
stituției, organizația U.T.M. și comi
tetul sindical, care sprijină efectiv 
această acțiune.

Majoritatea salariaților institutului 
nostru au îndrăgit gimnastica în pro
ducție. Astfel, ing. Dumitru Băli- 
neanu, ing. Gheorghe Sîrghi, Orten- 
sia Rotundu, ing. Blanoa Moscovici, 
ing. Isac Bessler, ing. Octavian Dun- 
geanu, Victoria Popovici și alții sînt 
prezenți de fiecare dată și execută 
mișcările cu conștiinciozitate.

Exercițiile adoptate specificului 
muncii noastre, varietatea lor, alun
gă oboseala, astfel îneît după cele 
cîteva minute de gimnastică ne sim
țim maa înviorați.

Ca dovadă a eficacității gimnasticii, 
în ultimul timp a scăzut simțitor 
numărul... certificatelor medicale,

PAUL BRĂTĂNESCU 
instructor ou gimnastica in producție 

la D.S.A.P.C. Suceava

ALEXANDRINA TRIFU 
muncitoare la întreprinderea 

Străduința Suceava

Cifre din activitatea sportivă
In raionul Strehaia

E R A I O MI
A. Magheru. în prezent 

asociației cu birourile sec- 
ramură de sport elaborează 

ediției de toamnă a

rabotorui 
consiliul 
țiilor pe 
regulamentul
campionatului asociației sportive. Vor 
avea loc întreceri la fotbal, tenis de 
masă, haltere, tir, atletism și volei.

MUNCA DE EDUCAȚIE 
CU SPORTIVII...

...constituie pentru consiliul asocia
ției „Autobuzul" o preocupare de zi 
cu zi. Pe gazeta de perete din curtea 
uzinei sînt afișate rezultatele pozitive 
obținute de sportivi, fotografiile celor 
evidențiați'. într-un cuvînt cei care 
merită sînt stimulați. La competiții 
asistă cite un membru al consiliului 
care, atît înainte de concurs cît și în 
pauză, le arată sportivilor felul cum 
trebuie să se compoi-te pe teren.

Despre unele abateri ale sportivilor, 
abateri care sînt din ce în ce mai 
rare, ne-a vorbit tov. Victor Cucu, 
responsabilul cu munca de propagan
dă și agitație în consiliul asociației, 
„în urmă cu un an unul dintre cei 
mai buni fotbaliști ai noștri, Gh. Ra
du, lipsea nemotivat de Ia serviciu. 
Intr-o bună zi l-a luat în discuție 
brigada din oare făeea parte. Munci
torii mai în vîrstă i-au tras o... săpu- 
neală, i-au arătat drumul pe care 
trebuie să meargă și l-au avertizat că 
Ia prima lipsă nemotâvată îl vor 
scoate din brigadă. Azi, centrul îna
intaș al echipei Autobuzul, Gh. Radu, 
este apreciat în brigada unde mun
cește și este din nou în rîndurile lă
cătușilor fruntași pe uzină. Un caz 
mai recent de indisciplină, dar nu la 
looul de muncă ci pe terenul de 
sport, este cel al fotbalistului Victor 
Gherghevloi. In meciul amical eu 
Flacăra roșie, cu ocazia inaugurării 
bazei sportive „Autobuzul", el a avut 
o ieșire nepermisă față de arbitrul 
întîlnirli. Cazul fotbalistului Gherghe- 
vici va fi discutat atît in cadrul 
♦iei de fotbal cit și in consiliul 
ciației noastre".

fante ramuri sportive, atletismul. 
Există acum cele mai bune condiții 
nu numai pentru activitatea atletică 
de mase ci și pentru practicarea atle
tismului de performanță. Noua bază 
sportivă are o pistă de alergări, sec
toare de aruncări și sărituri iar ma
gazia asociației a fost dotată cu ma
teriale de atletism. In secția de atle
tism, numărul mic al membrilor va fi 
mărit. Vor fi incluși 'tinerii care se 
vor evidenția în concursurile de atle
tism din cadrul campionatului aso
ciației. Printre obiectivele de viitor 
mai figurează înființarea unei secții 
de handbal în 7, pregătirea de in
structori voluntari, organizarea unor 
excursii în împrejurimile Capitalei 
etc.

Obiectivele sînt dintre cele mai 
frumoase care îndeplinite vor con
solida poziția fruntașă a asociației 
„Autobuzul".

în 
din 
serie 
organizări a muncii în asociații. In vara 
acestui an a crescut considerabil numă
rul competițiilor sportive, al acțiunilor 
turistice de mase și al tinerilor care 
participă la aceste manifestații. La cele 
peste 100 de acțiuni turistice au parti
cipat 13 800 dc oameni ai muncii iar 
la cele 78 de „duminici cultural-spor
tive", organizate în satele și comunele 
raionului, peste 5000 de tineri și vîrst- 
nici.

In 34 de asociații sportive s-a organi
zat campionatul asociației, la 3—4 ra
muri sportive, cu participarea a peste 
4000 de concurenți. Pregătirea sportivă 
a tinerilor din asociații este asigurată 
de 101 instructori voluntari. în prezent, 
funcționează în raion centre de învățare a 
sporturilor, la atletism, fotbal și tir. A- 
ceste centre de inițiere sînt frecventate 
de aproape 100 de tineri și tinere.

ultimul timp activitatea sportivă 
raionul Strehaia a înregistrat, o 
de succese datorită unei mai bune

GH. DOBREANU-coresp.

0 competiție care și-a atins scopul

„Cupa stațiunilor“ in Valea Oltului

see- 
aso-

OBIECTIVE DE VIITOR...
...la asociația sportivă „Autobuzul", 

în primul rînd, după cum spunea 
președintele asociației, mărirea nu
mărului membrilor UCFS, care în 
raport cu numărul salariaților uzinei 
este încă nesatisfăcător. Apoi, se 
prevede dezvoltarea celei mai impor-

Tradiționala competiție organizată 
pentru sportivii asociațiiilor din sta
țiunile de pe Valea Oltului, „Cupa 
stațiunilor", s-a încheiat zilele trecute 
cu victoria tinerilor din Călimănești. 
Competiția, pe lingă că a antrenat 
masele de membri UCFS intr-o activi
tate organizată, a avut darul de a 
populariza sportul în rîndurile miilor 
de oameni ai muncii veniți la odihnă.

■„Cupa stațiunilor" a contribuit în 
mod direct la consolidarea organiza
torică a asociațiilor sportive partici
pante. A crescut numărul membrilor 
UCFS, s-au întărit cu noi tineri sec
țiile pe ramură de sport, au fost ame
najate noi terenuri sportive. Asociația 
sportivă Sănătatea din Olănești, de 
exemplu, care pînă anul acesta era 
printre codașe, și-a îmbunătățit radi
cal activitatea. Sportivii de aici au 
acum la dispoziție un frumos teren 
de volei, o popicărie, o sală de șah 
și tenis de masă etc.

Ultima etapă a „Cupei stațiunilor" 
s-a desfășurat la Govora, cu parti
ciparea unui număr record de concu-

renți și spectatori, și a dat loc la 
întreceri dîrze și spectaculoase. Cel 
mai bine s-au prezentat sportivii din 
Călimănești, care au cucerit majorita
tea locurilor fruntașe. în clasamentul 
general 
nești (cu 
(43 pct.) 
sportivii 
bune rezultate amintim pe 
Nicolae
Costescu și Maria Sărătucă 
vora), Gheorghe Avinte — popice to
lănești), Ghizela Brehner — tir (Go
vora). La volei, echipele de băieți și 
fete din Călimănești au cucerit pri
mele locuri.

O contribuție efectivă la buna orga
nizare a competiției au adus condu
cerile administrative ale stațiunilor, 
consiliile asociațiilor sportive parti
cipante la întreceri precum și consiliul 
raional UCFS Rm. Vîleea în frunte cu 
profesorul de educație fizică, Damian 
Roșianu, membru al consiliului raio
nal.

conduce stațiunea Călimă- 
48 pct.) urmată de Govora 

și Olănești (30 pct.). Dintre 
care au obținut cele mai 

: Nica 
tir (Călimănești), Adrian 

șah (Go-

ILIE FEȚEANU-coresp.



iczuitatclc definitive ale campionatelor 
europene in profteie de armă

Au luat sfârșit campionatele euro- 
ene de tir, de la Oslo, unde s-au 
"as probele de armă liberă calibru 
edus, armă liberă calibru mare și 
rmă standard. In toate cele trei probe 
-au obținut performanțe de valoare 
idicată.
Iată rezultatele: armă liberă cali- 

ru mare 3 X 40 focuri: 1. Hollenștein 
Elveția) 1155 p; 2. Miller (Elveția) 
141 p; 3. Tyrvainen (Finlanda) 1136 p. 
Irrnă standard 3X30 focuri: 1. Boltz 
t.F.G.) 849 p; 2. Stoianovici (R.S.F. 
ugoslavia) 846 p; 3. Poignant (Sue- 
lia) 845 p. Armă liberă calibru redus 
0 focuri culcat: 1. Boltz (R.F.G.) 595 
>; 2. Holl (Anglia) 593 p; 3. Wiberg

ASTĂZI ȘI MIINE

ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Astăzi și mîine, cu începere de la 

ara 9, se vor desfășura în sala Giu- 
lești întrecerile din cadrul celei de-a 
doua etape a campionatului republican 
de lupte pe echipe.

Iubitorii acestui sport vor vedea la 
lucru pe luptătorii de la Chimistul 
Bala Mare, C.F.R.-Timișoara, Dinamo 
București, Rapid, Steaua, A.S.M.-Lu- 
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(Suedia) 592 p. Pe echipe : 1. R.F.G. 
2363 p; 2. Suedia 2355 p; 3. Anglia 
2353 p. Armă liberă calibru redus 
3X40 focuri, poziția in genunchi; 1. 
Klinger (R F.G.) 388 p; 2. Zaringer 
(R.F.G.) 385 p; 3. Loncar (R.S.F. Iugo
slavia) 385 p. Pe echipe: 1. R.F.G. 1531 
p; 2. Elveția 1511 p; 3. R.S.F. Iugo
slavia 1510 p. Poziția in picioare: 1. 
Rid (Austria) 369 p; 2. Zaringer 366 
p; 3. Poignant 365 p. Pe echipe: 1. 
R.F.G. 1439 p; 2. Elveția 1438 p; 3. 
Austria 1432 p. Pe trei poziții : 1. 
Klinger 1141 p; 2. Zaringer 1141 p;
3. Poignant 1136 p. Pe echipe: 1. 
R.F.G. 4541 p; 2. Elveția 4503 p; X 
Suedia 4497 p.

goj, Constructorul Galați și Progresul 
București, care compun grupa a treia 
și a patra. In ambele grupe evoluează 
cite una din fruntașele clasamentului, 
Dinamo și Steaua, fapt care ne face 
să credem că lupta va fi dirză pentru 
schimbarea poziției în clasament.

în țară, la Brașov și Craiova, se 
desfășoară Întrecerile din grupa I și II.

După „Regata Varna”

P. Svobada, ctștigătorul „Regatei Varna" pregătindu-și ambarcația pentru concurs

După „Regata prieteniei" de iah- 
ting la clasa finn desfășurată la 
Odesa, unde echipa R.P.R. s-a clasat 
pe locul II, timp de cinci zile la

Vama, veliștii romîni s-au întrecut 
din nou cu sportivii sovietici și bul
gari in cadrul „Regatei Varna", o- 
cupînd de astă dată locul I.

Aducînd unele îmbunătățiri de
ordin tehnic ambarcațiunilor, repre
zentanții noștri s-au impus, cîști- 
gînd patru din cele cinci regate dis
putate și întrecînd pe maeștrii spor
tului V. Dîrdâra și P. Kozlov din 
echipa olimpică a U.R.S.S. Vîntul a 
suflat cu o intensitate de gradul doi 
(4 m pe secundă). Sportivii romini

la iahting
și-au ales un traseu de mijloc, fe-i i 
rind astfel curenții formați și a* 
folosit navigația pe valuri, proce- I 
deu tehnic puțin întrebuințat de cei
lalți concurenți. In final, Petre Svo
boda a ocupat locul I cu 5307 punct* 
(1, 1, 2, 1. —) iar Eduard Enopian
locul II cu 4705 puncte (2, 2, 1,3. —). 
Cifrele din paranteză indică locuri]* 
ocupate în regată. Pe națiuni echip* 
R.P.R. a ocupat primul loc cu 11.03# 
puncte urmată de U.R.S.S. cu 8.58# 
puncte.

ROMINII S-AU REVANȘAT

Antrenorul emerit, conducătorul 
lotului olimpic al U.R.S.S., M. LIP- 
SKI a declarat : „încă de la Odesa 
mi-am dat seama împreună cu o*- 
legul meu, antrenorul Lavrov, de pu
terea de muncă a veliștilor roinJnL 
Nu le-a lipsit mult să cucerească • 
frumoasă victorie în „Regata prie
teniei" desfășurată cu o lună înainte 
la Odesa. La Varna ne-au dominai 
categoric. Nu știu insă dacă și p* 
un vini mai mare rominii ar fi cîș- 
tigat. Petre Svoboda a condus toat* 
regatele ciștigind detașat. E. Eno- 
pian, care la Odesa a fost animato
rul principal al regatelor, a părut 
obosit. Rominii s-au revanșat ocu- 
pind locurile I și II in clasamentul 
individual și locul I pe echipe. Do
rim să ne mai întilnim și in alt* 
regate ou veliștii romîni".

Antrenorul federal BORIS VASI- 
LIEV (R. P. Bulgaria) a felicitat pa 
compone-nții echipei R P.R., declarând: 
„Chiar după prima regată am știut 
că la Varna rominii ii vor întrece 
pe sovietici. Victoria lor a fost pe 
deplin meritată atit la individual est 
și pe echipe. Sportivii romini au 
demonstrat încă o dată o mare pu
tere de luptă, nelăsindu-se intimi
dați de concurenți cu renume mon
dial. Le dorim succes in întrecerii* 
viitoare".

La capătul unor dispute, caracteri
zate prin dârzenie, dar în care boxul 
tehnic a fost lăsat pe planul al doi
lea, PROGRESUL a reușit să învingă 
cu 14-6 formația bulgară DUNAV 
RUSSE.

Iată cum s-au desfășurat întâlnirile: 
cat. muscă : Al. Bariciu (Progresul), 
după o luptă încâlcită, a retușit să câș
tige la puncte întâlnirea cu B. Cior- 
badjiev (Dunav).

Iată-l pe Ion Manea (stingă), tntr-un schimb de lovituri cu Gh. Garvalov 
(Dunav Russe)

Un meci deosebit de spectaculos au 
realizat la cat. cocoș Ion Manea și Gh. 
Garvalov (participant la turneul inter
național din Capitală). După ce 
aproape toată repriza întîi Manea a 
așteptat, foarte bine blocat, ca Gar
valov să-și înceteze seria atacurilor, 
el s-a decis să iasă din defensivă și, 
contrind cu directe de dreapta, a reu
șit să-și trimită adversarul la podea, 
în rundul următor Manea a pornit în
crezător la atac și „directele" sale l-au 
surprins de nenumărate ori pe boxe
rul bulgar. Repriza a treia Garvalov

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI PE ECHIPE
Cele 8 echipe, care au reușit să se 

califice in turneul final, vor participa, 
la 7 septembrie, la sferturile de fina
lă ale competiției.

Federația romînă de box a hotărît 
ca aceste întâlniri să se desfășoare 
pe terenuri neutre. în urma tragerii 
la sorți, a fost stabilit următorul pro
gram : 1. Steaua—Metalul Bocșa Ro
mînă (Ia Timișoara) ; 2. C.S.M. Cluj— 
Dinamo Craiova (la Tg. Mureș) ; 3. 
Progresul Buc.—Muscelul Cimpulung 
Muscel (la Brașov) iar Voința Buc.— 
Dinamo București (într-o localitate 
din regiunea București). 

a terminat epuizat iar Manea a punc
tat mai mult. Spre surprinderea gene
rală, însă, arbitrii bulgari în superio
ritate numerică la masă, ău acordat 
decizia la puncte lui ...Garvalov ! Cat. 
pană: la sfinșitul unei lupte epuizante 
D. Fieraru a reușit să cîștige la puncte 
meciul cu Silvi Petrov (Dunav). Cat. 
selmiușoară : Gh. Stăncuț (Progresul) 
boxând frumos, în linie, a cîștigat la 

puncte întîlnirea cu Marin Prokopiev 
(Dunav).

Este lăudabilă victoria dară a lui 
Ștefan Popoacă asupra boxerului bul
gar Nedialko Penoev (participant la 
turneul internațional). Popoacă a boxat 
atent, a lovit precis și clar, a răspuns 
cu „un-doiuri" care l-au surprins de
seori pe Penoev.

Un meci frumos au realizat și bo
xerii de cat. sem mijlocie V. Do bre 
(Progresul) și Puni Biloev (Dunav), 
câștigat la puncte de Dobrc. Cat. mijlo
cie mică: f>. Nikolov (Dunav) b.p. Con-

La 14 septembrie, vop avea Ioc semi
finalele : învingătoarele din meciurile 
Steaua—Metalul Bocșa și C.S.M. Cluj 
—Dinamo Craiova se vor întîlni într-un 
oraș ce urmează să fie stabilit ulte
rior.

în cealaltă semifinală se vor întîlni 
învingătoarele din meciurile : Progre
sul București—Muscelul Cimpulung 
Muscel și Voința București—Dinamo 
București.

Câștigătoarele celor două semifinale 
se vor întrece, în ziua de 21 septem
brie, pentru cucerirea titlului. 

stantin Gheorghe (decizia este discu
tabilă).

Cat. mijlocie : Mihai Mariuțan a în
cheiat - repede socotelile cu adversarul 
său A. Ivanov. După un minut de 
luptă, la un schimb prelungit de lovi
turi, Mariuțan a reușit să-și trimită 
adversarul la podea, ciștigind apoi 
prin abandon. Cat. semigrea: F. 
Schnapp (Progresul) câștigă fără ad
versar. Cat. grea : B. Hristov (Dunav) 
b.p. Dan Filip (Progresul). într-un med 
amical, la categoria muscă, V. Nițoi 
(Progresul) b. ab. II B. Veliciov (Du
nav).

MIHAI TRANCA

In Capitală, nn interesant cuplaj 
pe stadionul Dinamo

(Urmare din pag. I)

cadre de care dispune Dinamo, va 
permite oricum alcătuirea unui XV 
redutabil.

Cu interes va fi urmărită și evo
luția Științei Cluj (cu Paloșanu, Cor- 
doș, Căliman și cei tineri), a echipei 
C.S.M.S. Iași (cu Dobrotă, I. Flores- 
cu, Vizitiu, Balcan și o... surpriză : 
Oarză, un valoros jucător de linia a 
doua), a Progresului, întotdeauna 
prezentă în lupta pentru primele 
locuri, a Științei Timișoara, a cărei 
reabilitare o așteptăm și a Farului, 
care trebuie cu orice preț să se 
mențină.

Iată programul etapei de mîine (în 
paranteză rezultatele din tur) : 
Steaua—Unirea (8—3), stad. Dinamo, 
ora 8,30 ; Dinamo—Gloria (6—6), stad. 
Dinamo, ora 10 ; Știința Timișoara— 
Farul (3—5); C.S.M.S. Iași—Progre
sul (6—9) ; Rulmentul Bîrlad—Grivi- 
ța Roșie (0—33) ; Știința Petroșeni— 
știința Cluj (6—14).

CLASAMENTUL

1. Steaua
2. Dinamo
3. Grivița Roșie
4. Gloria
5. Știința Cluj
6. Progresul
7. C.S.M.S. Iași
8. Unirea
9. Rulmenul Bîrlad

10. Știința Petroșeni
11. Farul Constanța
12. Știința Timișoara

11 10 1 0 156: 37 32
11 8 2 1 105: 50 29
11 7 2 2 187: 43 27
11 4 5 2 66: 41 24
11 4 4 3 57: 68 23
10 5 2 3 83: 56 22
11 3 2 6 30: 47 19
11 3 2 6 42: 67 19
11 3 1 7 55:105 18
10 3 1 6 53:130 17
11 2 I 8 33:130 16
11 1 1 9 29:122 14

< Meciul Știința Petroșeni — Pro
gresul, cîștigat de bucureșteni cu 
3—0, a fost contestat de studenți și 
se va rejuca la o dată care urmează 
să fie stabilită de F.R.RS

REALITĂȚI SI
La recentul turneu internațional des

fășurat în Capitală, la care au luat parte 
reprezentativele R. P. Polone și R. P. 
Bulgaria, voleiul masculin romînesc a 
fost reprezentat prin trei echipe : două 
de seniori și una de tineret.

Făcînd — pentru moment — abstrac
ție de cea de a treia, ne vom ocupa de 
primele două formații, alcătuite dintr-un 
singur lot de jucători care se pregătesc 
în vederea campionatului european.

Cum au evoluat cele două echipe ? 
importarea generală a fost bună, lucru 
pe care l-a scos în evidență și clasa
mentul (în care echipele noastre au ocu
pat primele două locuri) și calitatea par
tidelor. Astfel, sportivii noștri (cu ex
cepția meciului R. P. Romînă II — R. P. 
Polonă) s-au prezentat cu un blocaj mult 
îmbunătățit față de un trecut nu prea 
îndepărtat. Am admirat serii întregi de 
lovituri năpraznice respinse de blocajul 
nostru.

încetățenită de curînd în voleiul mon
dial și ridicată la rangul de principiu 
numai după apariția jucătoarelor japo
neze, preluarea mingii cu două mîini, 
de jos, începe să fie tot mai mult apli
cată și de jucătorii noștri. Mai există 
însă lipsuri în ceea ce privește precizia 
preluării. In clipa de față este absolut 
necesar un al doilea pas pentru corecta
rea traiectoriei balonului și, deci, un al 
treilea pentru expedierea lui în terenul 
advers, ceea ce duce la un joc stereotip 
de trei lovituri în minge. Dc aci, redu
cerea varretăfii atacului și a elementului 
Surpriză, adversarul anticipind faza cu 
mai multă ușurință, lată, deci, cite con
siderente cer ca preluării și perfecționării 
•cestui element tehnic să i se dea o 
atenție tot mai mare Ia antrenamente.

Dar serviciul ? Așa cum a reieșit din 
cronicile meciurilor, Drăgan și-a însușit 
foarte bine serviciul plutitor, „japonez4*, 
executat cu brațul întins. La fel Fiera
ru și Mincev, ultimul avînd un serviciu 
puternic, greu de recepționat și din 
cauza mișcărilor înșelătoare pe care le 
face. Ce folos, însă, că două servicii sînt 
utile și trei merg în plasă sau în afara 
terenului ! (Concluzia este la fel de 
bună pentru Drăgan, ca și pentru Fie
raru, Mincev sau Derzei). Avem, așadar, 
buni tehnicieni în acest domeniu, dar

PERSPECTIVE
care nu au constanță în execuție, lată ua 
alt element de studiu la orele de pre
gătire.

Atacul este la fel de puternic ca altă 
dată (prin prezența lui Sziics, posesorul 
unui ,,șut“ de o tărie deosebită, el a 
crescut parcă în forță), dar nu este, 
în aceeași măsură, realizator de puncte 
•— scopul principal al atacului într-o e* 
chipă de volei. Aceasta pe de o parte 
prin creșterea valorii apărărilor adverse 
(înțefegînd blocajul și jocul în linia a 
doua), iar pe de alta datorită... slăbi* 
ciunilor atacului nostru ! Aceste slăbi*1 
ciuni sînt: 1. jocul prea simplu, lipsa de 
variație care să surprindă pe adversar, 
după cum arătam mai sus; 2. se pre
feră mingile trase puternic, orbește» 
chiar și atunci cînd situația nu o cerc, 
în dauna celor „puse**, li fia te etc. în 
anumite cazuri mult mai eficace. Folosi
rea unui arsenal de mijloace mai bo
gat în atac, duce atît la economisirea 
resurselor fizice, cît și la derularea ad
versarului.

Adăugind la toate acestea necesitatea 
îmbunătățirii rezistenței specifice de co»- 
curs, avem un tablou complet al mo* 
dului în care s-au prezentat voleibaliș
tii romîni Ia ultimul turneu internațional 
precum și al obiectivelor de atins, în vi
itor, în pregătire.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a aminti în cîteva rînduri despre echi
pa noastră de tineret. Esle o formația 
total nouă, alcătuită atît din jucători de 
la cluburile buciireștene, deci eu o acti
vitate mai intensă, cît și din voleibaliști 
evidențiați cu prilejul taberei de tine
ret, organizată anul acesta la Brașov. 
Promoția acestor tineri voleibaliști, do 
pregătirea cărora s-au ocupat antrenorii
I. Takacs și S. Mihăilescir, « a arătat 
valoroasă. Ei au realizat un joc frumos 
în compania formației R. P. Bulgaria, 
cînd au și cucerit un set, dar — 'n ge
neral — au jucat sub posibilitățile lor. 
Atunci cînd își vor elimina emotivitatea 
de care au dat dovadă și vor avea o mat 
bogată experiență internațională, valoarea 
lor își va spune și mai mult cuvîntuf

MIRCEA TUDORAN



DE LA START LA... SOSIRE
VN MECI AL JUNIORILOR NOȘTRI

La începutul săptâmînii viitoare se va 
desfășura pe stadionul „Vasil Levski" din 
Sofia întîlniiea internațională dintre echi
pele reprezentative de juniori și junioare 
ale R.P. Bulgaria și R.P. Romîne. Aceasta 
este a 8-a ediție a acestei tradiționale în- 
tîlniri al cărei palmares este următorul :

BĂIEȚI FETE

R.P.R. R.P.B. R.P.R. R.P.B.

1954 București 110 90 74 42
1955 Sofia 116 93 75 35
1956 București 90 140 68 63
1957 Sofia 107 104 59 62
1958 Cluj 145 65 76 33
1959 Tatabanya 100 120 64 60
1960 Russe 130 103 54 70

In 1961 juniorii noștri și cei bulgari s-au
Întîlnit, la Cluj, în cadrul Jocurilor Balca
nice experimentale. Cu acest prilej tinerii 
«tleți romîni s-au clasat pe primul loc la 
Mleți — 162 p și la fete — 94,5 p. Echi-

De la stingă: Leonbina Frunză, M. Zavalni, V. Raica, V. Suciu, Gabriela Rădu- 
lescu, C. Bloțiu, C. Perju și Mihaela Peneș

văzuți de Ncagu Rădulescu

Eele Bulgariei au ocupat locul trei la bă- 
jți (107 p) și doi la fete (71,5 p).
Intîlnirea de la Solia se anunță foarte 

interesantă și reprezintă o confruntare uti
lă, care va arăta progresele înregistrate 
de atleții din tînăra generație. Recent, e- 
chipele Bulgariei au întîlnit tot la Sofia 
xeprezentativele de juniori ale Iugoslaviei, 
obținînd victoria la băieți (97,5 —79,5) și 
pierzînd-o pe cea de fete (46—47). Juniorii 
noștri i-au întîlnit și ei pe sportivii iugo
slavi la Timișoara, repurtînd victoria cu 
102—97 p.

3x10,8 SEC.

Tn cadrul unui concurs desfășurat în Ca
pitală, trei sprinteri (Mihai Mureșan, Vasile 
Mldvighi și Gerd Szekeres) au parcurs cla
sica distanță de 100 m în 10,8 sec. Acest 
lezultat reprezintă noi recorduri personale.

Zilele trecute a avut loc la Poiana Bra- 
fov o competiție de atletism. Cu acest 
prilej au fost obținute următoarele rezulta
te : BĂIEȚI : 800 m : St. Beregszasxl 1:51,6 ; 
Cos tin Ștefănescu 1:55,6 : FETE : 800 m: Vic
toria Cosa 2:13,2 ; greutate : Liliana Saucă 
13,66 ; suliță : Felicia Mîinea 40,43.

foOUPA DE VARA* IN CAPITALA

Astăzi după-amiază, de la ora 17,00 pe 
«tadionul centrului de antrenament „23 
August', clubul Metalul organizează un 
concurs de atletism dotat cu „Cupa de 
▼ară”. Au drept să participe atleți legiti-

A. S. IlfGĂ IIMIțMM

CAMPIOANĂ A MGHINII BANAI

Inaugurate la începutul lunii apri
lie, jocurile de oină din cadrul ac
tualei ediții a campionatului republi
can s-au bucurat de un frumos suc
ces în regiunea Banat. în prima eta
pă s-au întrecut 17 echipe din 6 ra
ioane. Formațiile campioane pe raion 
au participat apoi la întrecerile fi
nale din etapa regională, care s-au 
desfășurat sistem turneu, tur și retur, 
pe stadionul din Deta.

Jocurile au lost disputate cu multă 
ardoare, scoțînd în relief buna pie- 
gătire a echipei A S. Bega Timișoara. 
Ea s-a remarcat, îndeosebi, prin jo
cul bun la „bătaia mingii". Echipa 
din Timișoara a cîștigat toate cele 
* jocuri susținute, cu un punctaye- 
raj apreciabil: 130—19. De menționat 
că aproape 60 de puncte le-a obținut 
din „baruri" (bătaia mingii peste li
nia de 60 m). Pe locul II s-a clasat 
formația Timișul Cebza cu 18 puncte, 
iar locul III a revenit echipei Cera
mica Jimbolia, tot cu 18 puncte.

La reușita acestei competiții o 
contribuție de seamă a adus-o și co
lectivul de arbitri, din rîndul cărora 
•-au evidențiat: N. Chiroiu, A. Chiu- 
ha.n, V. Cernăianu, C. Pantelimon, 
Gh. Teodorescu și P. Teacă. 

L. MIREA — coresp.

mați. Trofeul pus în joc va fi decernat spor
tivului care înregistrează cea mai bună 
performanță după tabela internațională de 
punctaj sau celui care stabilește un nou 
record republican.

„DORIM SA PRACTICAM ATLETIS
MUL...

...dar efectiv nu avem unde 1* Cu aceste 
rînduri își începe scrisoarea tov. Ilie Bă- 
lășoîu din Simeria, care ne arată că în 
această localitate există mulți tineri, prin
tre care și H. Pop, P. Drijman, V. Crați, 
A. Radu, care iubesc atletismul și ar dori 
să-l practice în mod organizat. Numai că 
în Simeria nu există încă nici măcar o 
secție de atletism. Asociația sportivă CFR, 
cea mai mare din localitate, și-ar putea 
înființa o astfel de secție, dar pînă acum 
n-a manifestat nici un fel de interes față 
de această problemă, Tot așa a procedat 

și organul local al UCFS care n-a luat încă 
măsurile corespunzătoare pentru traduce
rea în viață a sarcinilor reieșite din do
cumentele Conferinței pe țară a UCFS.

Oare cît timp trebuie să mai treacă pînă 
ce și la Simeria va lua ființă o secție de 
atletism, care să înglobeze pe toți tinerii 
Iubitori ai acestui sport ?

O FRUMOASA INIȚIATIVA

In organizarea asociației sportive Indus
tria Sîrmei din Cîmpia Turzii, a avut loc, 
de curînd, o interesantă competiție atleti
că rezervată copiilor. Concursul, la care 
au participat peste 180 de copii, reprezen- 
tînd 5 cartiere și blocuri din localitate, s-a 
bucurat de un frumos succes. La reușita 
competiției a contribuit și organizarea asi
gurata de secția de atletism a „I.S." (res
ponsabil ing. Ion Valea).

Competiția a fost dotată cu „Cupa Emil 
Pandrea", în memoria fostului nostru atlet 
fruntaș. Ea s-a încheiat cu următoarele re
zultate : 1. Cartierul Sărit (responsabil at
letul N. Mazăre) 550 p ; 2. Cartierul Cen
trul C. Turzii (M. Gheorghieș ) 450 p ; 3. 
Cartierul Sîncrai (Torița Bucur) 332 p ; 4. 
Blocurile muncitorești (T. Ceacalaca) 180 p; 
5. Colonia Fabrice! (N. Ogrean) 41 p. (V. 
Ștefănescu și V. Onacâ—coresp.)

ANGAJAMENTELE PRIND VIAȚA

Consfătuirea comisiei regionale de atle
tism Argeș a stabilit, la începutul acestui 
an, o serie de sarcini concrete pentru sezo
nul 1963. Multe din acestea au fost duse 

- ■—oaîiTCw - —

A XVI-a ediție a Cursei Scînteii
(Urmare din pag. 1)

mat în același timp de I. Constanți- 
nescu (Voința București), Gh. Cal- 
cișcă (Dinamo), G. Moiceanu (Dina
mo), I. Cosma (Dinamo) etc.

După trei ore s-a dat startul în 
cea de a doua semietapă. Asistăm, 
chiar de la plecare, la numeroase 
tentative de evadare și la un pasio
nant duel între C. Dumitrescu și Gh. 
Rădulescu pe de o parte, G. Moi
ceanu, I. Cosma și W. Ziegler pe de 
altă parte. Cu toate eforturile de
puse, C. Dumitrescu nu s-a putut... 
dezlipi de I. Cosma care l-a urmă
rit, ca o umbră. La Ovidiu, prota
goniștii încep să se pregătească pen
tru sprintul final. Acum intră în ac
țiune și tinerii cicliști Fr. Gera 
(Voința București), N. Ciumele (Vo
ința Buc.) și Gh. Moldoveanu (Vo
ința Ploiești) care atacă susținut și 
pînă la Constanța reușesc să ia un 
avans de 49 de secunde. Demarajul 
celor trei inimoși tineri este cîști
gat, în aplauzele miilor de spectatori 

I masați pe trotuarele ora-șului, de N.

la îndeplinire în răgazul de timp care a 
trecut de atunci. Astfel, s-a acordat o a- 
tenție specială desfășurării etapelor pe a- 
sociații și pe raioane a diferitelor campio
nate republicane, mobilizîndu-s© la startul 
întrecerilor un mare număr de tineri și ti
nere. Au fost organizate competiții pe e- 
chipe — sistem divizie — la nivelul orașe
lor și raioanelor (Cîmpulung, Curtea de 
Argeș, Rm. Vîlcea, Slatina, Drăgâșani, 
Găești etc).

Cu ocazia concursurilor organizate s-au 
evidențiat o serie de tineri talentați. Este 
vorba de tinerii : Aurel Goanțâ, Petre Ho
dorog, Filip Bugoi, Nic. Gagiu, Gh. Bănl- 
cicoîu etc.

In acest an au fost egalate și corectate 
36 de recorduri regionale, printre care : 
Gabriela Moga 100 m — 12,5 și 200 m
26,7 ; Lăcrămioara Onciul lungime — 5,23 ; 
Steliana Nedelcu 60 mg . — 9,4 ; Anca 
Gheorghe 60 m — 8,0 etc.

La etapa pe asociație și raională au par
ticipat peste 36 000 de concurenți, 1 154 din
tre aceștia îndeplinindu-și normele de cla
sificare sportivă la atletism.

In activitatea atletică din regiunea Argeș 
mal sînt încă multe lucruri de făcut. Toc
mai de aceea organele și organizațiile 
UCFS, profesorii de educație fizică, antre
norii și instructorii obștești trebuie să do
vedească și mai multă inițiativă și mai 
multă exigență. (I. Fețeanu—coresp.)

La sărituri, toată atenția către juniori!
Săritorii romîni, cehoslovaci și cei 

din R. D. Germană, care au participat 
la concursul . internațional de la 
ștrandul Tineretului, au reușit să 
demonstreze din plin că această ra
mură a natației este nu numai spec
taculoasă, ci și foarte pasionantă 
atunci cînd sportivii au o valoare 
sensibil apropiată, cînd „șefia" în 
clasament se schimbă de la o sări
tură la alta, iar în final este decisă 
de sutimi de puncte. Așa s-a petre
cut la trambulină băieți, unde Aurel 
Breja a condus pînă la ultima sări
tură, după care a fost întrecut de Gli. 
Banu și apoi de Pantelimon Decuseară, 
sau la trambulină femei, unde Marie 
Smokova (R. S. Cehoslovacă) a avut 
un plus de numai 80 de sutimi față 
de Emilia Negulescu.

Prin această pasionantă dispută, 
prin frumusețea specifică săriturilor 
de la trambulină și de la platformă, 
concursul internațional a însemnat o 
reușită propagandă pentru acest sport. 
O contribuție deosebită au adus-o ti
nerii și talentații săritori din R. D. 
Germană (Wilhelm Drăger — născut 
în 1948 și Lothar Mathes — născut 
în 1947), remarcabili prin siguranța 
cu care stăpînesc unele sărituri cu 
coeficient ridicat, precum și Marie 
Smokova, Zdenka Sedlackova șl 
Thomas Bauer, reprezentanți ai R. S. 
Cehoslovace.

Pentru sportivii romîni, care și-au 
disputat cu acest prilej și titlurile 
de campioni republicani la seniori și 
senioare, întrecerea a însemnat și 
un concludent examen al posibilită
ților lor actuale și de perspectivă. 
Din acest punct de vedere se poate 
afirma că juniorii Ion Ganea, Gh. 
Ungureanu, Melania Treistaru și se
nioara Nora Miess pot atinge într-un 
viitor apropiat o valoare internațio

Ciumele cronometrat cu 2h42:22 
(85 km), urmat de Fr. Gera și Gh. 
Moldoveanu. Clasamentul general al 
primei etape : 1. N. Ciumete Gh58:48;
2. Fr. Gera la 15 sec. de învingător;
3. Gh. Moldoveanu la 30 sec. ; 4. 
N. Niculescu la 71 sec.; 5. I. Consian- 
tinescu la 86 sec. etc.

O EVADARE DE LA PLECARE 
LA SOSIRE

Vineri, numeroși oameni a! muncii venlțl 
la odihnă in stațiunile de pe litoral și tu
riștii străini au părăsit pentru puțin timp 
plaja șl s-au înșiruit pe șosea pentru a-i 
vedea pe cicliști în semietapa Constanța— 
Mangalia—Constanța (90 km). Imediat 
după start N. Niculescu, W. Ziegler și C. 
Ciocan încearcă să so detașeze. Ei rulea- 
xă în forță și se depărtează văzînd cu o- 
chll. Sprintul de la Eforie Nord esle cîști
gat de W. Ziegler. Văzîndu-și tricoul în pe
ricol, tînărul N. Ciumete, liderul cursei, 
pornește împreună cu M. Voinea și N. Pel- 
caru în urmărirea fugarilor. La Mangalia 
cronometrăm distanța dintre plutoane : gru
pul fruntaș are 3:20,0 față de Voinea, Ciu
mete și Pelcaru și 4:20,0 față de grosul 
plutonului, din care, spre surprinderea ge
nerală, lipseau C. Dumitrescu și I. Cosma. 
Ce se întîmplase ? I. Cosma. șl C. Dumi
trescu tot supraveghindu-se reciproc au so

AZI

ATLETISM : stadionul centrului de 
antrenament „23 August", de la ora 
17 : concurs organizat de clubul Me
talul, dotat cu „Cupa de vară".

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, 
de Ia ora 18,30 : concurs rezervat ju
niorilor și copiilor, dotat cu „Cupa 
Tineretului".

M1INE

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, 
dc la ora 9,30: etapa a Il-a a fa
zei orășenești a campionatului repu
blican al seniorilor.

POLO : ștrandul Tineretului, ora 
11 : Steaua—C.S.M. Cluj (camp, re
publican).

RUGBI : stadionul Dinamo, ora 
8,30 : Steaua—Unirea ;

ora 10 : Dinamo—Gloria (campio
nat cat. A).

nală. Pentru aceasta, ei vor trebui să 
muncească mai mult,, atît pentru de- 
săvîrșirea săriturilor cunoscute ac
tualmente, cit și pentru învățarea 
unor sărituri cu coeficienți mai ridi
cați.

Cît privește seniorii, deși în ulti
ma vreme s-au antrenat cu conștiin
ciozitate, constatăm că au ajuns la 
maturitate ca vîrstă, dar câ sînt foar
te depărtați de o valoare internațio
nală. Ne-au dovedit-o prin rezulta
tele obținute la concursul de la Mos
cova, la „Cupa Europei" desfășurată 
la Leipzig și, în ultimă instanță, cu 
prilejul concursului internațional de 
Ia București. Tocmai de aceea apre
ciem atitudinea Emiliei Negulescu 
care, după ce a cucerit al XII-lea 
titlu de campioană a țării, a declarat 
că a fost ultimul concurs la care a 
participat și că de acum înainte se 
va dedica activității de antrenor. Noi 
ii urăm deplin succes în această 
muncă, în care poate aduce un aport

Activitatea internă și internațională
• ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE POLO » ÎNTRE

CERILE DE LA „TINERETULUI" ® TREI ÎNOTĂTOARE CONCUREAZĂ 
ÎN OLANDA

• Campionatul republican de polo 
se reia duminică dimineață, cind se 
vor desfășura meciurile primei etape 
a returului și anume Știința Cluj— 
Știința București, Industria Linei 
Timișoara—Dinamo București, Steaua— 
C.S.M. Cluj (ștrandul Tineretului ora 
11). Partidele Rapid București—Mu
reșul și I.C. Arad—Crișana au fost 
amînate. La începutul returului, cla
samentul se prezintă astfel :

sit după închiderea controlului tehnic, ell- 
minîndu-se astfel singuri din concurs. 
Sprintul de la Eforie—Sud (întoarcere) a 
revenit lui Ziegler. Purtătorul tricoului gal
ben și cei doi colegi de urmărire reușesc 
pînă la Constanța să mai reducă din dis
tanța care-1 separa de cei trei fugari. Sprin
tul final a fost cîștigat de W. Ziegler cu 
timpul de 2h22:35, urmat de N. Niculescu 
la 1 sec, C. Ciocan la 3 sec, Voinea, Ciu
mete și Pelcaru la 1:31,0. Grosul plutonu
lui, condus de S. Mihălțeanu, a fost mar
cat cu 2h28:10,0.

Semietapa a 11-a, a avut loc vineri seara, 
în nocturnă, pe un circuit la Mamaia (8 
ture însumind 44 km). Victoria a revenit 
brașoveanului Egyed (1,03:48), evadat din 
pluton în turul 6. Pe locurile următoare : 
Gh. Calcișcă 1.03:49, L. Zanoni 1.03:50. In 
același timp a sosit și plutonul. Clasamen
tul etapei a Il-a : 1. W. Ziegler 3.26:25 ; 2. 
N. Niculescu 3.26:26 ; 3. C. Ciocan 3.26:28 
etc.

După două etape, în clasamentul general 
conduce Nicolae Niculescu (10.26:25) urmat 
de Ziegler (la 14 sec.), Ciumete (la 34 sec). 
Ciocan (47 sec), Voinea (la 2:14) etc.

Astăzi are loc etapa Constanța — Tulcea 
(120 km), iar mîine este programată ultima 
etapă Brăila — București (200 km). Sosirea 
în Capitală se va face, în jurul orei 18, 
pe stadionul 23 August

FOTBAL: stadionul „23 August", j 
ora 14,45 : Progresul—Dinamo Pi
tești ;

ora 16,30: Rapid—U.T.A. (cat A); 
stadionul Politehnica (fost C.A.M.), 

ora 10- Știința—Foresta Fălticeni
(cat. B) ;

teren Timpuri noi (Dudeșli), ora 
10 : Flacăra roșie—C.F.R. Roșiori 
(cat. C) ;

stadionul Giulești, ora 10,30 : Tch- 
nometal—Electrica C-ța (cat. C).

deosebit la progresul săriturilor din 
țara noastră.

Noua muncă pe care o va depune 
Emilia Negulescu este cu atit îhai 
necesară, cu cît dintre antrenorii de 
sărituri, doar cîțiva se ocupă de 
depistarea și ridicarea elementelor 
tinere, deși aceasta ar trebui să fie 
principala preocupare a tuturor. 
Exemplul lui Gustav Fischer și Nor
bert Hatzak, singurii care au în pre
gătire juniori de valoare, ridicați de 
cînd erau copii, trebuie urmat și de 
alți antrenori ca Alexandru Lascu 
și Arthur Horacek, cindva fruntași in 
acest domeniu.

Antrenorii trebuie sâ fie convinși 
că doar printr-o muncă entuziastă, in
tensă, cu elementele de perspectivă, 
printr-o colaborare cît mai apropia
tă și prin sprijin reciproc, pot ridica 
valoarea săritorilor din țara noastră 
la nivelul condițiilor pe care le au.

D. STĂNCULESCU

1. Dinamo Buc. 9 8 1 0 72:14 17
2. Steaua Buc. 9 7 2 0 61:13^16
3. Știința Buc. 9 5 2 2 44:30 12
4. Crișana Oradea 9 4 3 2 23:15 11
5. Știința Cluj 9 3 2 4 33:30 8
6. Ind. Linei Timiș 9 3 2 4 35:53 8
7. Mureșul Tg. M. 9 2 2 5 14:45 6
8. C.S.M. Cluj 9 2 1 6 23:43 5
9. I. C. Arad 9 1 2 6 19:48 4

10. Rapid Buc. 9 1 1 7 17:50 3
• Miine se dispută următoarele 

partide în cadrul campionatului de 
calificare la polo: C.S.O. Timișoara- 
Constructorul Lugoj, Rapid Oradea- 
Voința Cluj. Jocul Progresul Bucu- 
rești-Olimpia Baia Mare a fost ami
na t.

• Azi de la ora 18,30 se dispută 
la ștrandul Tineretului etapa a Il-a 
a campionatului de înot al Capita
lei, contînd ca fază a campionatului 
R.P.R.

• Duminică de la ora 9,30 clubul 
sportiv Rapid organizează la ștran
dul Tineretului „Cupa tineretului”, 
concurs de înot rezervat juniorilor și 
copiilor.

• Măriuca Rotaru, Zoe Reznicenco 
și Cristina Balaban au plecat ieri 
în Olanda pentru a participa la un 
important concurs. Apoi, înotătoarele 
noastre vor concura în R. D. Ger
mană.

Finalele campionatului 
popular de inot

Azi și mîine, bazinul „1 Mai" din 
Tg. Mureș găzduiește finalele campio
natului popular de înot, la care vor 
participa reprezentanți ai tuturor re
giunilor din țară (mai puțin Suceava), 
avînd cel mult categoria a IlI-a de 
clasificare și vârsta de 20 de ani. Se 
vor disputa următoarele probe : 100 
m spate, 100 m liber, 100 m bras, 
100 m fluture și 4x100 m mixt pentru 
băieți și fete.



(Urmare din pag. 1)

doua a categoriei A
de atac. Ieri după-amiază, Dinamo 
a făcut un ultim antrenament, urmînd 
să părăsească Capitala în cursul di
mineții de azi pe calea aerului.
• FEROVIARII BUCUREȘTENI 

s-au antrenat joi în Giulești, avînd ca 
temă de lecție: dezvoltarea vitezei de 
reacție, a rezistenței în regim de vi
teză și organizarea jocului apărării și 
atacului în varianta 1—4—2—4. In 
prima parte a ședinței de antrenament, 
rapidiștii au efectuat diferite exerci
ții pentru îmbunătățirea vitezei, după 
care au jucat o repriză de 45 de mi
nute cu o echipă alcătuită din rezer
ve și juniori. A fost folosită formația: 
Todor — ,C. Dan, Motroc, Greavu — 
Jamaischi, Langa — Năsturescu, Du- 
mitriu II, I. Ionescu, Georgescu, 
Kraus. Pentru meciul cu U. T. A. 
Rapidul va alinia echipa din meciul 
cu Crișul Oradea.
• U.T.A. s-a antrenat miercuri la 

Timișoara jucînd cu Electromotor 
(cat. C) pe care a întrecut-o cu 2—0 
(0—0). A jucat formația din meciul 
cu Petrolul, remareîndu-se tinerii 
Pecican, Faroaș și Leac. Punctele au 
fost înscrise de Floruț și Fairkaș. An
trenorii C. Braun și N. Dumitrescu 
nu s-au fixat încă asupra formației 
care va juca cu Rapid.

V ÎNTÎLNIREA SUSȚINUTĂ 
cu Dunav Russe a constituit pentru 
Progresul București și o utilă verifi
care în vederea meciului cu Dinamo 
Pitești.- Echipa pare într-o revenire 
de formă, aplicind satisfăcător siste
mul cu patru fundași. Pentru meciul 
că Dinamo Pitești se va folosi, pro
babil, următorul „unsprezece” : Mîn
dru — Nedelcu, Caricaș, Colceriu — 
Ioniță, Știrbei — Oaidă, 
Voinea, Mateianu, Baboie.

C.S.M.S. IAȘI a jucat 
oluri în cursul săptămînii, 
vele și juniorii. S-a pus 
îmbunătățirea pregătirii fizice și pe 
o mai bună omogenizare a comparti
mentelor. Ieșenii vor alinia următoarea 
formație : Faur — Popescu, Moțoc, 
Dragomirescu—Humă, Danileț—Pop,
Matei, Voica, Vornicu, Milea. (Gh. 
Vasiliu — coresp.).

jucători:
II, Cojocaru (Pe- 

tescu), Staicu (Hălmăgeanu) — Cnșan, 
Jenei — Pavlovici (Creiniceanu), S. 
Avram (Constantin), Voinea, Raksi 
(S. Avram), Tătaru. ,

'• FARUL s-a antrenat joi cu Por
tul Constanța, cu care a terminat ne- 
decis : 2—2. Pentru meciul cu 
Siderurgistul este posibilă rein
trarea lui Ologu, precum și utilizarea 
pe tot parcursul jocului a juniorului 
Dragu. (Gelu Ruscanu — coresp. reg).

<• SIDERURGISTUL GALAȚI s-a 
antrenat zilnic sub conducerea antre
norilor 
Tănase. 
pentru 
stanța,

folosit următorii 
(Suciu) — Zavoda

Eremia

cu Farul. La Con-

prof. Tr. Tomescu si Cruță 
Jucătorii manifestă optimism 

întîlnirea 
pe postul de fundaș dreapta

va juca Răzvan Tomescu fost 
talul Tîrgoviște. Iată echipa 
bilă pentru meciul cu Farul: 
Tomescu, Hulea, Stătescu —

la Me- 
proba- 

Dan — 
Drago-

mir, Lupea — Militaru, Zgardan, Ne- 
grea, Gherghina, David.

de la Steagul 
intens în 

pus accentul 
precum și a- 
Pentru me-

® AFECTAȚI de înfrîngerea sufe
rită duminică, jucătorii 
roșu s-au pregătit 
cursul săptămînii. S-a 
asupra pregătirii fizice, 
supra jocului apărării,
ciul cu Crișul, brașovenii vor alinia 
următoarea fosmație: Haidu — Za- 
haria, Jenei, Pescaru — Seredai, Szi- 
geti — Hașoti, Năftănăilă, Necula, 
Meszaroș, Selymesi II. (C. Gruia — 
coresp. reg.).
• ȘTIINȚA TIMISOARA s-a pre

gătit sub conducerea antrenorilor Reu
ter și Mazăre. Marți studenții au ju
cat cu formația Șoimii, pe care au 
întrecut-o cu 2—1, iar joi au 
ca parteneri formația de juniori, 
tru meciul cu Petrolul Ploiești, 
șorenii vor alinia echipa care a
gat duminică meciul cu Progresul. 
(Al. Gross — coresp. reg).

avut 
Pen- 
timi- 
cîști-

două me- 
cu rezer- 
accent pe

Voinea ridică scorul la 3—1 in favoarea echipei sale (fază din meciul Progresul 
Russe 4—3)l)uc.-—Dunav

De miine, jocuri oficiale in toată țara...
Moisescu, T. Popescu, C. 

Gh. Burcescu, F. Cepolschi
De miine, fotbal 

București, Ploiești, 
viște, Galați, Cimpia Turzii, 
șeni, Reșița, Bîrlad, Botoșani, ca și in 
toate localitățile cu echipe in campio
natele celor trei categorii: A, B și C.

Desigur, n .a de inedit o aduc 
formațiile de categorie secundă și 
(mai ales) cele de categorie C, aflate, 
cu toate, în... blocstarturile acestei în
treceri fotbalistice de regularitate. In 
ceea ce privește categoria secundă, 
nouă este și formula de desfășurare 
a ediției 1962-63. Ne referim la îm
părțirea echipelor în două se ii a 14 
echipe, în loc de trei serii, cîte au 
fost la trecuta ediție. Această selec
ție pe criteriul valoric va asigura 
desigur competiției un nive’ de des
fășurare mai ridicat. De asemenea, 
echipele noastre de categorie B vor 
juca (sperăm) anul acesta mal puțin 
pentru punctele obținute cu orice preț 
și mai mult pentru CALITATE, in- 
trucît și emoțiile retrogradării vor 
fi de astă dată mai mici (la sfîrșit — 
se știe — retrogradează doar două e- 
chipe din fiecare serie).

Care sînt capetele de afiș în a- 
ceastă primă etapă? Mai toate jocu
rile în seria a Il-a a categoriei B și 
suficiente în celelalte întîlniri din 
seria I (a categoriei B) și cele pa
tru serii 1- C. Desprindem, totuși, din 
ansamblu partidele: C.S.M. Reșița- 
Minerul .Lupeni, .Minerul Ba .. Mare- 
C.S.M. Cluj (seria a II-a), Știința 
Craiova-Metalul - București, C.F.R. 
Pașcani - Dinamo Bacău (seria I), 
etc...

Iată loturile echipelor de catego
rie B:

in toată țara; la 
Constanța, Tîrgo- 

i, Petro-

SERIA I

TRACTORUL BRAȘOV : I. Oană, I. Păun, 
I. Chiiijdea, M. Ivăncescu, Șt. Chimina, Tr. 
Lzz----- 1_1, CL. Iacob, M. Roșea, V. Pe-
* ’ ’ Frîncu. Em. Nemeș, I.
Lazarovici, Gh. 
trea, I. Binder, Gh.
Pană, T. Pop.

ȘTIINȚA GALAȚI : 
Cristian, I. Ionescu, 
E. Minasian, M. Moroianu, 
trașcu, Gh. 
I. Venturini,

V. Curt, N. Dima, Gh.
O. Manta, M. Militaru, 
. _ ■ D. Pac, M. Pă-

Păun, T. State, N. Șerbănescu, 
P. Voicu, Fălcuțescu.

TÎRGOVIȘTE : Șt. Marcu, 
Prandea, A. Stănescu, M.

Mihăilescu, A. Georgescu, C.

'• STEAUA s-a antrenat joi cu 
Tehnometal din categoria C. Sarcina 
acestui meci (cîștigat de militari cu 
5—1) a fost organizarea jocului cu 4 
fundași, schimbarea direcției în atac 
și creșterea ritmului în finalizare. 
Antrenorii Șt. Onisie și Gh. Ola au

Meciuri amicale
In săptămîna aceasta, premergătoare 

inaugurării campionatelor categoriilor 
B și C, au avut loc în țară o serie 
de meciuri 
Iată câteva

• Joi. la 
a terminat 
cu formația locală Caraimanul 
activează în campionatul regiunii Plo
iești. Golurile au fost înscrise de Vln- 
tilă și Toacă pentru Caraimanul, res
pectiv Budai și Iacob. (V. ZBARCEA 
coresp.).

O După un meci în care a jucat 
frumos, Metalul Tîrgoviște a întrecut 
pe Dinamo Pitești cu 3—1 (2—0) în- 
tr-un meci disputat miercuri la Tîr
goviște. In schimb, Dinamo Pitești nu 
i-a mulțumit pe numeroșii spectatori 
prezenți Ia acest joc. Au marcat: 
Chiriță (min. 7), Oteanu (min. 15 și 
85) pentru Metalul și Constantinescu 
(min. 70) pentru Dinamo Pitești. 
(MIȘU AVANU - coresp.).

• O adevărată ploaie de goluri s-a 
înregistrat miercuri după-amiază la 
Bacău cu prilejul jocului amical Di
namo Bacău - Ceahlăul P. Neamț, 
colege de categorie și de serie: 6—4 
(5-1) pentru Dinamo. Golurile au fost 
înscrise de Stoica (min. 2, 24 și 53), 
Gram (min. 19 și 40), Publik (min. 
«) pentru Dinamo, Mangalagiu (min. 
12, 72 și 73), Meder (min. 70) pentru 
Ceahlăul. (I. IANCU—coresp. reg.).

• C.F.R. Pașcani și Foresta Fălti
ceni au jucat miercuri la Pașcani. 
Partida, încheiată cu scorul de 0—0, 
nu s-a ridicat la un nivel tehnic co
respunzător. (C. ENEA — coresp.).

de verificare a loturilor, 
rezultate:
Bușteni, Tractorul Brașov 
la egalitate 2—2 (2-1)

care

dintre Progresul 
Russe putea să 
repriza a doua! 
neinteresante au

Meciul de joi 
București și Dunav 
înceapă direct cu... 
Intr-adevăr, atît de 
fost primele 45 de minute, îneît pu
teau să lipsească. De aceea, notînd 
numai faptul că înaintașii Progresu
lui au tras în prima parte a jocului 
doar șapte șuturi la poartă (dintre 
care trei pe spațiul porții) iar cei de 
la Dunav 8 (1 pe poartă), să trecem 
la descrierea celei de a doua jumă
tăți a partidei, care a început foarte 
furtunos: la primul șut pe poartă, 
Progresul înscrie primul gol prin M. 
Voinea. (min. 47), iar la al doilea Stoi
cescu mărește avantajul echipei sale 
la 2-0 (min. 48). Explicația: noul cu
plu de antrenori al Progresului (Dincă 
Schileru și Ion Kluge) schimbase 
structural formația față de prima re
priză. Modificările s-au dovedit bine 
inspirate.

In continuare, Progresul joacă mai 
bine în cîmp dar, cu toate că M. 
Voinea mai înscrie două goluri (min. 
73 și 78), înaintașii echipei din strada 
dr. Staicovici 
țiuni de atac, 
sînt încheiate 
Fără îndoială, 
bun decît în prima repriză, dan antre
norii Progresului trebuie să se o- 
cupe în continuare, cu seriozitate, de 
îmbunătățirea „tirului” atacanților 
lor. Un exemplu: în min. 68 M. Voi
nea a ratat cea mai mare ocazie a 
meciului ridicînd peste poartă, de la 
2 metri (!), mingea revenită în teren 
în urma unui șut în bară al lui Ma- 
teianu.

La ploaia de goluri din repriza a 
doua a contribuit și Dunav, In această 
parte a meciului, oaspeții s-au com
portat mai aproape de valoarea jie 
care trebuie să o aibă o echipă care 
după trei etape este pe locul II, cu 
5 puncte, în clasamentul carripiona- 
tului R.P. Bulgaria. Interul Stingă 
Razsolkov, un jucător de clasă, și tî- 
nărul Nuriev (nr. 14), un adevărat 
„argint viu“ al echipei, au creat pa
nică in terenul Progresului ori de

cîte ori au avut mingea. De altfel, 
ei au și marcat cele trei goluri ale 
oaspeților: Razsolkov în min. 53 și 82 
și Nuriev în min. 88.

Arbitrul A. Bentu-București a con
dus formațiile:

PROGRESUL: Mîndru (Cosma)-
Nedelcu (Constantinescu), Caricaș, 
Ioniță (Colceriu)-Iancu (Ioniță), Știr- 
bei-Oaidă, D. Popescu (Stoicescu), Ma- 
teianu (M. Voinea), Mafteuță (Ma
tern), Baboie (Io) ciule seu).

DUNAV: Ivanov-Dopcev, 
Vasilev-Dimov, Penev-Florov 
riev), Gheorghiev, Iordanov, 
kov, Malinov (Kolev).

METALUL 
Prăzaru, 1. 
(eseu, V. 
nescu, H. Olteanu, . MuieșaiȚ T. Constan
tin, C. Chiriță, C. Prodanciuc, *Gr. Bălăcea- 
nu, S. Slănescu.

C.F.R. PAȘCANI : N. Cristescu, L. Rusu, 
V. Simina, C. Gheghi, I.Nedelcu, P. Fa- 
naiute, C. Hoivat, I. Nițescu, C. Plugaru, 
T. Rozorea, R. Atanasiu, 2, Dascălu, V. 
Pahainte, I. Sofian.

DINAMO BACAU : I. Bucur, C. Cincu, H. 
Eitimie, V. Giosanu, A. Ghiță, M. Gram, 
K. Gross, Șt. Harsanyi, I. Lazar, M. Olteanu, 
Al. Pașcanu. A. Publik. C. Rădulescu, P. 
Stoica, N. Vătalu, M. Nedelcu.

Șt 
Ni- 
Io-

De la I. E. B. S,
Pentru cuplajul de fotbal PROGRESUL — 

DINAMO PITEȘTI și RAPID — U.T.A. de du
minică l.IX. a.c. de pe stadionul „23 Au
gust' biletele se găsesc de vînzare la ca
sele obișnuite : str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., bd. 6 
Martie, stadioanele ,23 August', Republi
cii, Dinamo șl Giulești.

Cluburile și asociațiile sportive pot în
cheia contracte pentru rezervarea de bi-

Mincev,
(Nu- 

Razsol-

MIRCEA TUDORAN

POIANA CIMPINA : Al. Banu, S. Cruceru, 
T. Dima, Gh. Dumitrașcu, C. Dumitru. Gh. 
Ionescu, I. Kovacs, V. Mărculescu, C. Nanu, 
N. Nițulescu, S. Nisipeanu, M. Opanschi, 
I. Ionescu.

ȘTIINȚA CRAIOVA : I. Anton, C. Mihăes- 
cu, I. Geleriu, N. Lungan, D. Dumitrescu, 
M. Onea, S. Bîscă, C. Deliu, I. Tetea, M. 
Florescu, I. Ganga, M. Bârbulescu.

FLACARA MORENI : I. Albină, D. Bocin, 
V. Bontaș, Al. Baicu, P. Dumitran, I. Dră- 
gan, FI. Fiîncu, Gh. lordache. V. Mihăescu,

ips

construiesc puține ac-
Dintre acestea doar 10 
cu șuturi la poartă, 

un procentaj ceva mai 1X2X1X21
septembrie : tragere specială Loto-Cen- 

tral

Marile concursuri și trageri speciale, cu 
importante premii atribuite suplimentar 
dinri-un fond special, organizate de Loto- 
Pronosport continuă cu această tragere 
specială.

Cele 11 extrageri ce se vor efectua pen
tru 53 numere, oferă multiple șanse de cîș- 
tig. Valoroase premii în obiecte ca : auto
turisme ,,Moskvici", motociclete, televizoa
re, frigidere, aragazuri, magnetofoane, 
rate de fotografiat, mașini de spălat 
și multe altele stau gata să ia drumul 
domiciliile fericiților cîștigători.

apa- 
ruie 
spre

lete la jocurile de fotbal ce se vor orga
niza în acest an pe stadioanele ’
gust' și „Republicii", adresîndu-sp la 
diul întreprinderii, str. V.
Serv. Manifestații sportive, 
interior 116 sau 186.

Ștrandul Tineretului este
pentru iubitorii notației.

Biletele se găsesc la casele ștrandului.

,23 Au- 
se- 

Conta nr. 16, 
telefon 11.79.70,

C. Motoroiu, Gh.
Toma, M. Cruțiu,

CEAHLĂUL P. NEAMȚ : P. Radu, N. Ior- 
dache, N. Ciucă, I. Rusu. V. Ștefan, I. 
Nancef, I. Alexa, D. Cioată B. Niculescu, 
C. Mihalache, I. Mangalagiu, N. Mungiu, 
V. Cafaros, T. Bogdan, C. Meder.

CHIMIA FAGARAȘ : I. Szabo, 1. Pulescu, 
B. Băicăceanu. M. Barac, M. Oancea, Al. L6- 
rinez, I. Dumitiu, V. Rișniță. 1. Feher, FI. 
Tăbircă, Gh. Maxim, Gh. Băibat, V. 
Grecea, R. Rîșuiță, A. Vatani.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI : 
nov. V. ' ’ — ”
Clou, C. 
irescu, L. 
Zăinescu, 
nescu.

K. Pateu, A. Ghe- 
Anton, Fl. Urseanu, R. Țiieica, V. 

Ghegheșan, Ch. Tusz, C. Dumi- 
Ene, V. Reșcluc, I. Șașcă, 

D. Bârbulescu, V. Adam, D.
E. 
A-

RM. VILCEA : V.Sanda, N. lam-UNIREA ___ _____ ______ ______  ...___
biu, H. Birn, M. Gibea, C. Matei, N. Biatu, 
P. Mihăilescu, E. Rădulescu, Gh. Bîzgu, Gh. 
Vasile, M. Mateescu, 1. Retried, A. Bum- 
bescu, N. Gavrilă.

METALUL BUCUREȘTI : Gh. Niculescu, Șt. 
Șerban, C. Șteiănescu, Șt. Stere, 1. Szobi, 
Gh. Tudor, P. Popescu, C. Malschi, N. Badea, 
Gh. Buzatu, N. Anton, I. Niculescu, T. — 
mitriu I, Ș. Protopopescu, I. Coteț, Gh. 
țău.

SERIA A II-A

Du- 
Tîr-

MINERUL LUPENI : T. Mihalache, L. __
klai, Șt. Aighișan. N. Stanciu, Al. Dan, I. 
Sima, F. Staudt. Șt. Szdke, C. Mihaly, C. 
Cotroază, A. Comșx, V. Băluțiu, Gh. Diă- 
goi, C. Călare, Ion C. Ion, Al. Szenes.

MUREȘUL TG. MUREȘ : T. Boroș, I. Solyom, 
I. Balazs, K. Tuzson, K. Bartok, I. Vegh, A. 
Siko, N. Fodor, C. Gyârfi, M. Gertner.

ARIEȘUL TURDA : I. Balaș, V. Kadar, L. 
Husar, I. Ivan, V.
Oriacă, E. Paniea, 
Pecsa, D. Ursu, A.

Szl-

Mărgineânu, L. Olah, I. 
V. Pîrvu, Șt. Mihai, W. 
Vădan, I. Zahan.

ORADEA : Fr. Szilagyr, 
• ■ • ■ • , s.

FLAMURA ROȘIE . .
Șt. Botoș, N. Groza, I. Boroș, L. Bodo, 
Pugna, A. Szîics, L. Szatmari, M. Dulgheru, 
N. Arnoczki, I. Szakacs I.
_ JIUL PETRILA : S. Gram, V. Zamfr, Gh. 
Zîomoșan, S. Cazan, B. Fra.-k, N. Șerban, 
N. Nicoară, Fl. Martinovici, M. Peronesc ,
L. Oltan, Gh. Casandxa. A. ‘

A.S.M.D. SATU MARE : I. 
Pop, V. Luban, A. Biro, V. 
Borbely, V. Savaniu, A. Dull, 
Ștefănescu, C. Kuki, I. Szilagyi, S. Tiron, 
C. Gavril, Gh. Dezso.

GAZ METAN MEDIAȘ : B. Cerneanu, R. 
Blesch, C. Szabo, E. Deac, C. OF->anu, I. 
Bozoșan, A. Kezdi, P. Marinescu, Gh. Filip, 
Gh. Damian, Gh. Noian, A. Dănăilă, I. 
Pascal, M. Feurdean, I. Ziegler, A. Zanca.

IND. STRMEI C. TURZII : Bindean, V. 
Chețan, I. Chiorean, T. Copil, A. Drăghici, 
Em. Drăgoi, V. Duca, M. Gherman, Ion 
Constantin, I. Mureșan, I. Popuțr N. Raab, 
N, Goarnă, L. Sandor.

C.S.M. SIBIU : Gh. Văcaru, I. Chc rciu, M. 
Nacu, T. Pilea, I. Buzeșan, I. Topai, I. 
Flichiș, Al. Ene, H. Lutsch, O. Dembroszki,
M. Buzatu, N. Popa, H. Râtscher, V. Mure
șan, P. Baban.

C.F.R. TIMIȘOARA : L. Sugar, A. Fruchs, 
L. Talpay, Gh. Codreanu, Șt. Feniaț, N. 
Neacșu, I. Gherghel, D. Muschici, C. Flo- 
rescu, I. Gîrleanu, Al. Samson, I. Mala.

C.S.M. CLUJ : C. Mailer, A. Ciistoreanu, Al. 
Fodor, A. Soos, V. Nedelcu, Șt. Chircoza,
L. Don, *’ •
R. Banu, 
Nechiti.

C.S.M. 
Boceanu, 
viei, N. __________ . , . ,
Gh. Rednic, I. Rus, C. Sfîrlogea, Gh. Spo
rea, C. Spălățelu, I. Scînteie, Fr. Varga.

A.S. CUGIR : T. Schadl, I. Boroș, C. Ni
culescu, Gh. Tîrnăveanu, D. Dinea, Fr. 
Toth, Gh. Turcu, P. Popovici, C. Kiss, N. 
Bulbucan, L. Halasz, V. Burtea, St. Mihalț
M. Nițu.

Ciutac.
Erdelyi, 
Peteanu, 

G. Pal,

G. 
I.

A.

G. Chilin, N. Crișan, C. Pînzaru, 
I. Pop, C. Treabă, A. Nicoruț, G.

REȘIȚA : I. Apro, Șt, Apro, C. 
P. Budai, O. Foaie, N. George- 

Niculescu, V. Oșan, N. Pătrașcu,

=*PRONOEXPRES
Mult solicitatele premii constînd în ex

cursii în străinătate nu au fost nici ele 
uitate, oferindu-se de data aceasta posibi
litatea unei călătorii în R.P. Polonă și R.P. 
Ungară pe itinerarul Cracovia—Zakopane- 
Varșovia—Budapesta.

Nu uitați 1 La tragerea specială Loto-Cen- 
tral din 19 iulie au fost atribuite peste 5000 
premii în bani și în obiecte, între care și 
2 autoturisme ,,Moskvici" obținute de par- 
ticipanții NICULESCU VAS1LE și SISU CON
STANTIN din București.

De remarcat că Sisu Vasile a obținui a- 
cest important premiu pe un bilet sfert.

Nu neglijați să vă procurați 
bilete’ pentru această tragere, 
puteți obține un premiu.

Agențiile Loto—Pronosport vă

din timp 
Și dv.

așteaptă 1

Dăm mai jos programul concursului Pro
nosport al săptămînii viitoare (nr. 36 din 
8 septembrie 1963).

I. " •’
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII. _ ___
IX. Arieșul Turda — Jiul Petrila
X. A.S., Cugir—CFR Timișoara

XI. CSM Cluj — Ind. Sîrmei C. Turzii
XII. “ ■ .. .......................................... ...

Rapid—Steaua
Progresul—Dinamo Buc.
Crișul — Petrolul
Știința Tim. — Steagul roșu 
CSMS Iași — Știința Cluj 
Farul — Dinamo Pitești 
Siderurgistul — UTA
Flacăra Moreni — Știința Buc.

., Cugir—CFR Timișoara

Mureșul Tg. Mureș—Minerul Baia Mare

LOTO PRONOSPORT

tragerea Loto-Pronosport din seara 
de 30 august 1963 au tost extrase diri 
următoarele numere :

72 46 85 74 7 56 32 78 81
56 72
7 81 >

32 78 74

La
zilei i
urnă

57
Special A : 85
Special B : 46
Special C :
Fond de premii : 593.827 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 6 

septembrie 1963 la București.
OMOLOGAREA CONCURSULUI

PRONOSPORT Nr. 34 din 25.VIII.1963
Categoria I-a 92,3 variante a 960 lei ; ca

tegoria a Il-a 1309,2 variante a 34 lei ; ca
tegoria III-a 6177,9 variante a 11 lei.

Fond de premii : 202.534 lei
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

deschis mîine SPE^ALA LOTO CENTRAL



0. NODEA $1 1. HOLER:

ACOilDÎND 0 IMPORTANȚĂ MARE 
CAMPIONATULUI

NE PUIEM APĂRA CU SUCCES 
TULUL MONDIAL

Și acum, din nou Ia handbal în 7 : 
ÎNCEPE CAMPIONATUL! Peste ci- 
teva zile, 32 din cele mai bune forma
ții de la noi din țară iși vor relua pa
sionantele lor întreceri pentru titlul 
republican. Actuala ediție (a șasea) a 
celei mai importante competiții in
terne este așteptată cu un plus de 
interes. După cum se știe, în primă
vara anului viitor va avea loc campio
natul mondial masculin, în care for
mația țării noastre va trebui să-și a- 
pere titlul suprem cucerit in 1961 la 
Dortmund. Ținînd seama de acest lu
cru, toți iubitorii handbalului așteaptă 
în special de la echipele masculine o 
evoluție superioară celei din anii pre- 
cedenți, iar de la jucătorii noștri frun
tași o comportare cît mai bună, care 
să le îndreptățească să aspire la un 
loc in lotul reprezentativ.

Urmărind pregătirile din cadrul u- 
nor echipe bucureștene, am avut pri
lejul să stăm de vorbă cu cîțiva din 
viitorii protagoniști. Iată ce ne-au 
declarat maeștrii emeriți ai sportului 
Olimpiu Nadea Și .

OLIMPIU NO- 
DEA (Steaua) : Se 
enunță un campio
nat „tare”. Pentru 
noi, situația va fi 
cît se poate de di
ficilă pentru ca
de multe ori este 
mai ușor să cîștigi 
un titlu decît să-l 
aperi.

că echipa se va prezenta mai bine 
ca in campionatul trecut. Dar aceasta, 
va depinde in mare măsură' de felul 
cum. vom reuși să angrenăm pe prin
cipalii noștri realizatori de la 9 me
tri, Schmidt și Gruia, în mecanismul 
de joc al întregii echipe. Iar în ceea 
ce privgște pregătirea pentru campio
natul mondial, obiectiv principal al fie
cărui jucător fruntaș de la noi din 
țară, personal voi căuta ca împreună 
cu colegii mei de club să ne pregătim 
în așa fel, incit să scutim de cît mai 
multe griji pe selecționerii lotului. De' 
felul cum ne vom pregăti la club de
pinde în mare măsură comportarea’ 
noastră la viitoarea mare întrecere 
din R.S. Cehoslovacă.

IOAN MOZER 
(Dinamo) : Pentru 
a recuceri titlul va 
trebui în primul 
rînd să ne reci ști- 
găm încrederea în 
propriile noastre 
forțe, să învățăm 
din greșelile comi
se în campionatul 
trecut și să lucrăm 
cu mai multă «îr- 

guință (mă refer la tinerii jucători, 
precum și la cei nou veniți în club), 

în același timp însă, va trebui să 
acordăm participării noastre în cam
pionat întreaga importanță. Avem mari 
posibilități de a ne apăra cu succes 
titlul mondial cucerit la Dortmund. 
Dar, pentru aceasta, fiecare jucător 
fruntaș de la noi din țară trebuie să 
fie conștient că adevărata pregătire 
multilaterală se realizează la club, 
iar călirea pentru întreceri grele în 
jocurile de campionat.

Mazer:

Părerea mea este

MOTOCICLEȘTIE ROMINI 
AU CONCURAT IN R.P. POLONĂ
Duminică, la Szeszein (R.P.P..)1 a avut 

Foc un mare concurs international de 
motocros la care au participit alergători 
din R. S. Cehoslovacă, Suedia, U.R.S.S., 
R. F. Germană, R. D. Germană, R. P. 
Romină și R. P. Polonă. Motocrosiștii 
noștri au concurat cu succes și au reu
șit să se impună în fața valoroșilor ad
versari prezenți la întrecere.

Concurînd în cadrul claselor 350 cmc 
și 500 cmc, inotociclistul nostru Erwin 
Seiler a ocupat un merituos loc II la 
ambele clase iar Alexandru Schuler s-a 
clasat pe locul IV la clasele 250 și 350 
cmc, întrecînd alergători cu renume pe 
plan mondial. La clasa 125 cmc tînărul 
ion Sasz a ocupat locul VI (foarte bun 
dacă ținem cont de valoarea concursului). 
In cursa rezervată mașinilor de 175 cmc 
reprezentantul nostru Ștefan lancovlci a 
fost angrenat într-o busculadă și pier- 
zînd mult timp n-a mai reușit să re
facă terenul pierdut fiind nevoit să sc 
mulțumească cu locul VII.

DINVIO BUCUREȘTI (m) ȘI ȘTIINȚA BUCUREȘTI (I) 
CAMPIOANE REPUBLICANE LA HANDBAL IN 11

Dominate de echipele bucureștene, ca joc și oa număr (două formații 
mascul ine și trei feminine), cele două turnee finale ale campionatului re
publican de handbal in 11 — ultima competiție pe anul 1962/63 — s-au 
încheiat conform așteptărilor. Victoria a revenit unor reprezentante ale 
Capitalei : DINAMO la băieți și ȘTIINȚA la fete, eare au intrat în posesia 
titlurilor de campioane, deținute pină acum de Chimia Făgăraș și res
pectiv, Progresul București.

DINAMO - STEAUA 11-10 (5-6). 
întîlnirea disputată pe stadionul „23 
August" în fața a peste 1000 de spec
tatori, a fost de fapt finala campiona
tului. In general, jucătorii s-au lăsat 
prea mult copleșiți de importanța me
ciului, ceea ce a dăunat calității jocu
lui. în schimb, partida a pasionat prin 
lupta strinsă dintre echipe — luptă 
cane, uneori a depășit însă limitele 
permise (9 eliminări pe cite 5 minute, 
4 lovituri de la 14 m și alte neregu- 
larități neobservate și nesancționate 
de arbitru) — precum și prin evolu
ția scorului. Meciul a fost tot timpul 
deschis, echilibrat, victoria puțind re
veni oricărei dintre echipe. Ca aspect 
pe reprize, fiecare din formații a avut 
inițiativa și conducerea în cite una.

Prima repriză : 0—1, Coman ratează 
ocazie, 1—1, Oțelea ratează, 1—2, 2—2, 
Redl salvează la un șut al lui Bul- 
garu, Ionescu ratează 14 m, 2—3, 2—4, 
3—4, Iacob trage in bară, 3—5, 4—5, 
5—5, Iacob bară, Costache II ratează, 
5—6.

Repriza a doua: Iacob bară, 6—6, 
contraatacuri rapide de ambele părți, 
7—6 (14 m), Bulgaru ratează 14 m, 
7-7 (14 m), 8-7 (14 m), 8-8, 9-8 
9—9, 10—9, Redl apără un șut dificil, 
11—9, Bulgaru bară, 11—10, Mozer ra
tează, Bulgaru trage în Redl și, apoi 
în bară din lovitură de la 19 m (di
rectă).

Pînă la urmă, succesul a surîs 
echipei cu o singură șansă (victorie) 
in această finală, Dinamo, care — în 
repriza a doua — și-a organizat mai 
bine apărarea și a rezistat atacurilor 
echipei Steaua, intrată in acest joc cu 
două șanse (victorie și meci nul); iar 
în atac a fost mai decis. Steaua a fă
cut o primă repriză bună, dar la re- 
/uare.dm momentul în care a pier-

Programul turului campionatului
feminin —

SERIA I
Etapa I — 8 septembrie

S.S.E. Ploiești—Rapid București 
Tractorul Brașov—Știința Buc 
Progresul Buc.—Faianța Sighișoara 
Confecția Buc.—Rulmentul Brașov

Etapa a TT-a — 15 septembrie

Faianța Sighișoara—S.S.E. Ploiești 
Rulmentul Brașov—Tractorul Brașov 
Știința București—Confecția Buc. 
Rapid București — Progresul Buc.

Etaoa a Hl-a — 22 septembrie

S.S.E. Ploiești—Progresul Buc.
Rapid Buc. — Faianța Sighișoara 
Rulmentul Brașov—Știința Bun. 
Tractorul Brașov—Confecția Buo

Etapa a lV-a — 29 septembrie
S.S.E. Ploiești—Tractorul Brașov 
Rulmentul Brașov—Faianța Sighișoara 
Confecția Buc.—Rapid Buc.
Progresul Buc. — Știința Buc.

Etapa a V-a — 8 octombrie

Confecția Buc. — S.S.E. Ploiești 
Progresul Btic. ■ — Rulmentul Brașov 
Tractorul Brașov—Rapid Buc. 
Faianța Sighișoara—Știința Buo.

Etapa a Vl-a — 13 octombrie

Rulmentul Brașov — S.S.E. Ploiești 
Rapid București — Știința Buc. 
Confecția Buc. — Progresul Buc. 
Tractorul Brașov—Faianța Sighiș.

Etapa a VII-a — 20 octombrie

S.S.E. Ploiești—Știința Buc.
Rulmentul Brașov—Rapid Buc. 
Progresul Buc. — Tractorul Brașov 
Faianța Sighiș. — Confecția Buo.

SERIA A n-A

Etapa 1 — 8 septembrie

C.S.M. Sibiu—Vestitorul Buc.
Mureșul Tg. Mureș—Știința Cluj 
Constructorul Tim. — S.S.E. Petroșeni 
Banatul Tim„ — Știința Tim.

Etapa â Il-a — 15 septembrie

Știința Tim. — Vestitorul Buc.
S.S.E. Petroșeni—CSM Sibiu 
Banatul Tim. — Mureșul Tg. Mureș 
Știința Cluj — Constructorul Tim.

Etapa a IlI-a — 22 septembrie

Vestitorul Buc. — S.S.E. Petroșeni 
CSM Sibiu—Știința Cluj
Mureșul Tg. Mureș—Știința Tim. 
Constructorul Tim. — Banatul Tim.

Etapa a IV-a — 29 septembrie

Banatul Timișoara—CSM Sibiu 
Mureșul Țg. ,M. — Constructorul Ținu
Știința dluj — Vestitorul Buo. 

... JJjț.Ș.E, Petțoșenl—Știința Tim.

dut conducerea, a acționat nervos și 
static in atac, ratind situații favora
bile care-i puteau aduce cel puțin un 
meci nul, suficient pentru a cuceri 
titlul.

Arbitrul M. Szucsik-Reșița a con
dus destul de bine și autoritar, dar 
a avut unele scăpări spre sfirșitul jo
cului dezavantajând ambele echipe.

DINAMO : Redl—Ristoiu, Păunescu, 
Băduleecu, Popescu, Costache I 3, Cos
tache II 1, Hnat 5, Mozer 2, Ionescu, 
Coman, Eftimie.

STEAUA : Georgescu— Cîrciu, Totan

Echipa campioană la băieți, DINAMO BUCUREȘTI, după finală

1, Nițescu, Mancu, Telman 1, Nodea 
1, Iacob, Bulgaru 3, Schmidt 1, Oțe
lea 3, Belcic.

CHIMIA FĂGĂRAȘ - CJS.M. RE
ȘIȚA 14—12 (8—7). — Chimia a ciști- 
gat pe merit, avînd o apărare mai 
bine organizată și un atac care a ac
ționat mai clar și mai larg, cu multă

categoria A
Etapa a V-a — 6 octombrie

Vestitorul Buc. — Banatul Tim, 
Știința Tim.—Constructorul Tim. 
CSM Sibiu—Mureșul Tg. Mureș 
S.S.E. Petroșeni — Știința Cluj

Etapa a Vl-a — 13 octombrie

Constructorul Tim. — CSM Sibiu 
Banatul Tim.—S.S.E. Petroșent 
Mureșul Tg. ML — Vestitorul Bun 
Știința Cluj—Știința Tim.

Etapa a VII-a — 20 octombrie

Vestitorul Buc. — Constructorul Tim. 
Știința Timișoara—C.S.M. Sibiu 
Știința Chtj — Banatul Timișoara 
S.S.E. Petroșeni — Mureșul Tg. Mureș.

Mare interes în jurul 
a „Cupei campionilor

La tenis de masă ca și în alte spor
turi, competiția „Cupei campionilor 
europeni", rezervată echipelor mas
culine de club, devine cu fiecare nouă 
ediție mai reprezentativă (număr me
reu sporit de echipe), mai intere
santă. La actuala ediție 1963—1954, 
a 4-a, și-au anunțat participarea 15 
formații, campioanele din R.P. Ungară 
(Vasutepitok Budapesta), Austria 
(Bundesbahnsportverein Viena), R. D. 
Germană (Lokemotiv Leipzig), R. P. 
Bulgaria (Cerveno Znatne Sofia), R S. 
Cehoslovacă (Slavia Prag»), Suedia 
(Falkenburg), Elveția (Silver Star Ge
neva), R. S. F. Iugoslavia (Olimpia 
Ljubljana), Luxemburg (Red Boys 
Differdange), R. P. Polonă (Sparta 
Varșovia), Belgia (Standard Liege), 
Olanda (AJW.V.J. Amsterdam), R. F. 
Germană (P.S.V. Stuttgart), Franța 
(A. C. Sportif de Fontenay), R. P. 
Romină (C.S.M. Cluj). Conform re
gulamentului, țara a cărei echipă 
deține trofeul „C.C.E." are dreptul să 
participe cu două formații. Prin ur
mare, pe lingă ultima cîștigătaare a 
„C.C.E." — Vasutepitok Budapesta — 
va concura și Voros Meteor Budape
sta, Întregind astfel Ia 16 numărul 
echipelor din această ediție.

Față de anii trecuți, este de men
ționat prezența, pentru prima oară, a 

eficacitate. Echipa din Reșița a resim
țit în acest joc efortul depus în ajun, 
în întîlnirea cu Dinamo București. 
Autorii golurilor: Schneider 6, Ședaru 
2, Țiței 2, Martini 2, Richter și Chiuj- 
dea (C), BaraBaș 5, Jochman 3, Fe- 
renachuitz 2, Șirbu și Szabo (CSM). 
Arbitrajul lui P. Cîrligeanu bun.

PETRE GAȚU

Clasamentul final
1. Dlnamo București 4 3 1 0 62:36 7
2. Steaua București 4 3 0 1 65:46 6
3. Chimia Făgăraș 4 2 0 2 50:55 4
4. CSM Reșița 4 1 1 2 47:49 3
5. Dinamo Brașov 4 0 0 4 38:76 0

SCORURI IDENTICE LA SUCEAVA

Știința București — Rapid București 
6—5 (3—3). Au marcat: Szoko 3, Leonte 
2, Ștefănescu (S), Boțan, Oțelea, Roth, 
Hedeșiu, Constantinescu (R).

Mureșul Tg, Mureș — Progresul 
București 6—5 (3—3). Au marcat : Pre
da 3, Soos, Covrig, Mathias (M), Bo
gan 3, Dumitrescu 2 (P).

prezent la Suceava : „Ultimele meciuri 
au fost disputate, mai ales cel deci
siv, in care Rapid a fost ceva mai bună

Clasamentul final:
1. Știința 4-4-0-0-46:13 8
2. Rapid 4-3-0-1—48:25 6
3. Progresul 4-1-0-3-30:32 2
4. Mureșul 4-1-0-3-17:35 2
5. Constr. Timiș. 4—1—0—3—14:50 2

In legătură cu cele două jocuri am
stat de vorbă cu arbitrul Gh. Nenciu,

m prima parte (cind a avut și 3 bare), 
iar Știlnfa in final, cind a înscris 3 
goluri, iar Rapid numai unul. Știința 
a condus cu 2—0, 3—2, 5—4 și 6—4 și a 
meritat victoria. Rapid a ratat prin 
Oțelea un 14 m, la scorul de 4—3 in 
favoarea sa. Din acest moment a slă
bit alura. In cealaltă partidă, Progre
sul a jucat mai slab decît în celelalte 
zile și a pierdut după un joc echili
brai, printr-un gal primit m ultimele 
minute".

unei echipe suedeze, ca și revenirea 
— după doi ani de absență — a cam
pioanei Franței. Si sorții au decis ca 
această formație — A. C. Sportif de 
Fontenay — să susțină pari mul meci 
cu C.S.M. Cluj. întîlnirea va avea loc 
la Paris, probabil, la 28 sau 29 sep
tembrie.

Câștigătoarea meciului A. C. Sportif 
de Fontenay — C.S.M. Cluj va întîlni 
in sferturi de finală pe învingătoare» 
partidei A.M.V.J. Amsterdam — 
P.S.V, Stuttgart.

Programul cu datele limite pentru 
fiecare tur este următorul : pină la 30 
septembrie (turul I), 31 decembrie 
(sferturile de finală), 15 februarie 
1964 (semifinalele), 31 martie (fi
nala).

Anul acesta se inaugurează și com
petiția deschisă echipelor de club, 
campioane de țări. S-au înscris 9 
formații : Spartak Sokolovo (R. S. 
Cehoslovacă), La Palette (Belgia), 
P.S.V. Viena (Austria), Einheit Dresda 
(R. D. Germană), T.T.K. Kiel (R. F. 
Germană), A. C. de Boulogne Billon- 
coact (Franța), Slavi» Sofia (R. P. 
Bulgaria), Voros Meteor (R. P. Un
gară) și Voința București. Pînă la 30 
septembrie va avea loc un meci pre
liminar, la Bruxelles între La Pa
lette și Spartak Sokolovo (Svarkova,

Semifinalele 
campionatului feminin

La București, Iași și Baia Mare s-au 
încheiat zilele trecute semifinalele 
campionatului republican feminin de 
șah. Ca și în anii precedenți. lupta 
pentru calificare a prilejuit dispute 
îndîrjite, soildate și cu unele surprize.

Caracterul cel mai pasionant l-a avut, 
desigur, întrecerea de la București, 
unde înaintea ultimei runde nu mai 
puțin de 8 jucătoare aveau șanse să 
se califice în finală. Victoria a reve
nit, în mod surprinzător, jucătoarei 
de categoria a Il-a Aurelia Teodo- 
rescu, care iși va face astfel debutul 
in finala campionatului republican. 
Iată rezultatele complete înregistrate 
in grupă: Aurelia Teodorescu. Emilia 
Chiș, Elena Răducanu, Veturia Simu 
8’/z; Maria Desmireanu, Domnița Suti- 
man 8, Elena Rădăcină 71/z, Vera Zsig- 
mond 7, Hilda Petri 5, Viorica Kuz- 
nețov 4, Paraschiva Bozdoghină 3; 
Florica Nicolaie (elevă in vîrstă de 
11 ani) 1, Grigoreta Coban ’/i puncte.

La Iași s-a impus prin buna sa 
pregătire teoretică tot o jucătoare de 
categoria a Il-a, Marieta Ionescu, 
care, cu 8 puncte, a cîștigat con
cursul înaintea unor concurente mai 
cunoscute ca Rodica Manolescu și 
Tereza Urzică, situate pe locurile II- 
III, eu cîte 7 puncte. în clasament 
urmează: Carolina Stolnicu 6V», Vir
ginia Steroiu 6, Elena Ududec 5, Zina 
Gabrilovici 4’/a, Adela Gesticone 4, 
Geta Dăscăleseu, Adelina Maxim 3'/a, 
Constanța Fătu 0 puncte.

Favoritele nu au avut prea multe 
griji în grupa de la Baia Mare. A 
ciștigat Eleonora Gogilea care a acu
mulat 10 puncte, urmată de Rodica 
Reicher 9Vi, Elisabeta Polihroniade 9, 
Gertrude Baum stark Cecilia Ma-
noliu, Viorica Tolgyi, Rodica Ghișa 
5’/2, Heidrun Brantsch 5, Pia Brrnzeu
4. Ținea Predescu B’/i, Ani ța Lupu, 
Tereza Gratz 1 punct.

In finala campionatului, care se va 
disputa în toamna acestui an, s-au ca
lificat primele 4 jucătoare din fie
care grupă.

ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Cu începere de astăzi, timp de o săp- 
tămînă, terenurile de tenis de la cen
trul de antrenament nr. 2 și Știința Po
litehnica vor găzdui întilnir'de celor mal 
buni juniori care concurează la desem
narea campionilor republicani la cele cinci 
probe clasice: simplu băieți și simplu 
fete, dublu băiefi, dublu fete și dtddn 
mixt. Concomitent, pe aceleași terenuri, 
se vor disputa și întrecerile de copii pe 
două categorii de vîrstă.

Competiția se desfășoară azi și mîine 
de la ora 8 și ora 15,30.

noii ediții 
europeni"

surorile Karlikova), urmînd ca în
ving ătoa rea să joace apoi (pînă la 
20 noiembrie) cu Voința București. 
Semifinalele se vor disputa pînă la 
31 ianuarie 1964, iar finala pînă cel 
mai tîrziu 15 martie.

Este interesantă de subliniat for
mula de desfășurare. Ea va fi iden
tică cu cea de la băieți („Cupa Sway- 
thling" de la campionatele mondiale). 
Adică, o formație va fi alcătuită din 
trei jucătoare, iar întrecerea inter- 
echipe feminine va cuprinde maxi
mum 9 partide de simplu, cîștigătaare 
devenind echipa care acumulează mat 
întîi 5 victorii.

Și pentru că vorbim de sistemul 
de disputare, ar fi fbsj de dorit — în 
interesul unei mat echitabile stabiliri 
a rezultatelor — atît la băieți cît și 
la fete, ca meciurile să se joace tur- 
retur. Nu este încă prea tîrziu ca la 
actuala ediție, oel puțin finalele să 
se desfășoare în acest mod.

Iată, așadar, două competiții inter
naționale foarte importante unde este 
de așteptat ca reprezentanții noștri să 
aibă un cuvînt greu de spus. Succe
sele de pînă acum ale tenisului de 
masă romînesc, ca și condițiile op
time de pregătire create, impun reali
zarea de noi și noi performanțe su
perioare. c. COMARNISCHI



Spre cabană
”ătre bolta azurie 
Neclintitul uriaș 
ie înalță cu mîndrie 
7 a un grafic de fruntaș 
Dantelatele lui creste 
Stau scăldate în răcoare, 
Deși vîrful în fond este 
Mai apropiat de soare. 
Cînd pornesc spre culmea 

frunții 
Unii-și spun încetișor :
— Blocurile nu-s cît

munții 
>i au totuși ascensor !
Admirînd rîpa adine ă 
'lu torentele în spume 
.iei fricoși se țin de 

stîncă, 
far cei antrenați... de 

glume.
— Ursul am văzut o dată 
rm So rata ! unul spune
>i adaugă îndată:
— Ursul, lac din stațiune!
'Jind începe-o ploicică 
iă devină mai rebelă 
.Jiiar batista, cît de mică 
Se transformă în umbrelă. 
După ce se duce norul 
Si prin brazi azurul scapă, 
Se ivește și izvorul, 
Dar... sînt toți să tui de 

apă 
rar cînd stelele se-adună — 
loabe de mărgăritare — 
oa cabana de sub lună 
Sui îi arde de culcare ?

V. D. POPA

Tinerețe pe portativ
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Cine înscrie 
nai multe goluri?
la Londra a fost dată pu- 

blicitdtții o statistică care 
consemnează eficacitatea ju
cătorilor de pe diferitele 
■jostuii de-a lungul anilor 
949—1959.
Astfel, dintr-un număr to

ol de 5348 de goluri (fără 
jenaltiuri) înscrise în acea
stă perioadă de echipele din 
âga I a campionatului en
glez s-a stabilit că cele mai 
nulte, 1713 (32%) au fost 
naicate de centrii atacanți. 
Jimează în ordine 1086 go- 
uri (20,3%) înscrise de in- 
erii dreapta ; 1044 (19%)
>pera interilor stingă ; 681 
12,7%) înscrise de extremele 
țtînga și 566 (11,4%) mâr
âie de extremele dreapta, 
destul a fost obținut de mij- 
ocași și fundași.

— Prin urmare, să facem 
cunoștință.

— Titel.
— George.
■— Puiu.
— Sau ca să fim pe spe

cific : Caban I... Caban 
II... Caban III.

— Oricum, am fi in 
notă, deoarece primul care 
a consemnat numele lui 
Puiu Caban în coloana de 
ziar, n-a fost un cronicar 
de teatru, ci unul de sport. 
In 1954 echipa 
U.T.A., in care 
Puiu, a cîștigat 
tul de juniori.

— Și acum ?
— In ceea ce 

sportul am rămas 
mea dragoste: 
Insă am trecut la 
Joc în echipa teatrului.

— Și George ?
— Eu practic atletismul, 

înainte concuram la suta 
de metri. La teatru alerg 
pe 10 000 de metri. Poate 
„prind* vreo melodie fru
moasă. ..

— Dar 
sport ?

— S-ar putea tînăr fără 
să iubească sportul ? Mai 
ales... dacă-i din Arad. Eu 
am practicat săritura tn 

înălțime. Am avut ți oare
care rezultate. Aș vrea ca 
și în echipa teatrului... să 
jiu la înălțime.

— Deci, fiecare practică 
un alt sport ?

— Ca suporteri Insă,

de fotbal 
figura și 
campionii-

privește 
la prima 
fotbalul, 
seniori...

Titel ? Face

e

avem o dragoste comună: 
fotbalul.

— Deși, nici aici m 
stntem de acord.

— Eu sînt dinamovist.
— Eu, rapidist.
— Degeaba, tot „Steaua* 
cea mai bună.
— Vă dafi seama ce se

tntîmplă între noi cînd joa
că Steaua cu Rapid sau 
cu Dinamo.

— E drept, ne certăm, 
dar numai în tribună.

— Pe. scenă redevenim 
„turturele*.

— Mai ales că in 
de teatru și sportivii 
spectatori imparțiali.

— Dacă le place

sala 
sini

— E adevărat, dacă me
lodia e slabă, oricit sar 
strădui interpretul nu poa
te s-o facă să pătrundă 
In inimile spectatorilor. Cu
nosc asta din practică.

— George e și compozi
tor. A scris plnă acum două 
melodii : ,,Dragostea fi-o 
dăruiesc* ți „Amintește-ți 
de mine*.

— A treia va fi un cin- 
tec sportiv pe care vreau 
să-l dedic sportivilor noș
tri care participă la Olim
piadă.

Precocitatea șahistă a 
încetat de mult să mai fie 
un subiect pentru reportaje 
dc senzație. „Sportul min
ții" a... împins în jos limi
ta de vîrstă, furnizînd ne
numărate exemple de ma
turitate la ani foarte pu
țini. Reshewski și Flohr, 
spre pildă, dădeau simulta
ne pe cînd erau elevi în 
școala elementară. Capa- 
bl anca avea 9 ani cînd a 
cîștigat campionatul Cubei, 
iar Bobby Fischer a devenit 
la 14 ani campion al Ame- 
ricii. Spasski nu împlinise 
16 ani cînd i-a sosit acasă 
diploma de maestru inter
național, iar „copilul minu
ne" al șahului romînesc, 
FLORIN GHEORGHIU, a 
îmbrăcat la aceeași vîrstă 
tricoul de campion al țării.

S-a simțit, așadar, ne
voia stabilirii unei ierarhii 
și în rînd urile „mlădițelor 
șahului44. Și iată că Federa
ția internațională de șah 
(F.I.D.E.) a instituit o 
nouă competiție, care avea 
să-și cucerească repede o 
uriașă popularitate : CAM
PIONATUL MONDIAL 
PENTRU JUNIORI.

In 1951, ediția inaugura
lă a întrecerii a revenit iu
goslavului Bora Ivkov. Doi 
ani mai tîrziu, argentinia
nul Oscar Panho primește 
cununa de lauri. Cel de al 
treilea campion mondial de 
juniori a fost Boris Spas
ski în 1955. Apoi, în 
1957, americanul William 
Lombardi intră în posesia 
titlului, pentru ca la edi
ția următoare învingător să 
fie din nou un reprezentant 
«1 Argentinei, Carlos

litzki. In 1961 ia parte 
pentru prima oară la în- 
trecere și un reprezentant 
al țării noastre. Florin 
Gheorghiu. La mare 
luptă cu iugoslavul Bruno 
Forma, Florin se clasează 
al doilea, titlul revenindu-i 
lui Parniâ.

Și iată că acum, la a 
7-a ediție a competiției, 
tînărul campion romîn este 
din nou prezent pe lista 
concurcnților. Și este lide
rul turului final.

• • •«
Un fapt interesant: cinci 

din cei 6 campioni de pînă 
acum (Ivkov, Panno, Spas
ski, Lombardi, Parma) au 
devenit mari maeștri inter- 
na|ionali, pășind în rîndu- 
rile elitei mondiale a șa
hului. Fără îndoială că 
Florin Gheorghiu și-a... 
notat acest amănunt. Și 
în primul rînd, va căuta 
să-și înscrie numele pe lis
ta campionilor.

V. CODRUȚ

POSTA MAGAZIN
DASCĂLESCU, 
1) Antrenorul 

fost în 
portarul 
Cluj. A 
talentat, 
selecțio- 

echipa 
— 2)

ION
IAȘI.
N. Sabaslău a 
urmă cu ani 
echipei Știința 
fost un portar 
dar n-a fost 
nat niciodată în 
națională A.
Care sînt condițiile pen
tru a primi o catego
rie la șah șî dacă se poa
te primi dintr-o dată ca
tegoria I? De ce vă... 
grăbiți? Eu zic să în
cepeți cu... începutul, a- 
dică cu categoria a V-a, 
care se obține de către 
un jucător neclasificat, 
care realizează într-un 
concurs cu jucători ne
clasificați minimum 15%

Dukla 
anul trecut. Fot- 
cehoslovaci au 
cu 2—0. Meciul 

loc la Praga.
TO-

In 4 rînduri
După primul meci al Fa
rului în noul campionat 
(0—7 cu Dinamo București)

gîndit un constănțea».

cfn- 
tărețul îi oferă „lalele*".

— Și dacă-l prind în 
„ofsaid" îi recomandă... 
„macarale".

— De multe ori... „nu 
ești de vină tu".

SANDU MARIAN

A .
După joc, cu mult alea* : 
— Deocamdată, vasăzică 
Farul • la... faza mică 1

I. CHIVU

La S6 de ani—fotoreporter sportiv

VARIETĂȚI
Un meci de box disputat, 

nu de mult, la Washington, 
a avut un deznodăinînt de 
necrezut. La un moment 
dat, Willie Moore, unul 
dintre boxeri, ieșind din 
corzi, s-a repezit asupra 
adversarului său, încercînd 
să-l doboare 
sving puternic, 
eschivat însă la timp lovi
tura, astfel că pumnii lui 
Moore au „mers“ în vînt.

Dar lucrurile nu s au o- 
prit aici. Nereușind să-și 
lovească adversarul, Willie 
Moore, purtat de elan, s-a 
dezechilibrat și a căzut la

PUGILISTICE

printr-un
Acesta a

podea, de unde nu s-a mai 
putut ridica înainte ca 
bitrul să numere cele 
secunde regulamentare.

Auto... knock-aut !
★

Dintre boxerii de catego
ria grea, Joe Louis este cel 
care și-a pus de cele mai 
multe ori titlul în joc : de 
25 de ori. Urmează Tommy 
Burns (de 16 ori), Ezzard 
Charles (de 13 ori), Floyd 
Patterson (de 11 ori), Joe 
Walcott și Jimmy Jeffries 
(de 8 on), J. Johnson (de 
7 ori), Jack Dempsey și 
Rocky Marciano (de 6 ori).

ar-
10

Curiozități nautice

Fotogralia alăturată este 
ealizată de unul dintre 

mai vîrstnici (otorepor- 
îri sportivi din R. D. Ger- 
tană. Autorul ci este F.
chrbtcr, în vîrstă de 86 
e ani, fotograf cunoscut 
u numai în R. D. Germa- 
ă,ei .și, peste hotare. Cu- sole, 
iozitatea nu constă în ca

li ta tea excepțională a foto
grafiei făcute cu prilejul 
recentului festival Sportiv 
de la Leipzig, ci în faptul 
că aparatul cu care a fost 
luată această imagine a 
fost construit chiar de... 
Schrotcr. Absolut toate pie- 

fiecare șurub declan
șator, caseta ele. slut ope

Pe locuri
...gata... start 1 De mulți 
ni aceasta este ocupația 
tvorită a d-nei Ailen Ken- 
ady din Australia. Ea da 
smenzile și declanșează 
cui pistolului de start atît 
e bine încît a fost recunos- 
utâ atît de atletele cît și de 
tleții australieni drept cel 
ai bun starter din aceas- 
i țară. Cererea ei pentru

1 se recunoaște oficial ca- 
tatea de starter a întîmpi- 
at însă o opoziție neaștep-

■ ■■
tată — membrii Comitetului 
Olimpic din Australia. Aceș
tia luînd „apărarea" bărba
ților căsătoriți au declarat 
că nu vor permite ca femei
le să comande și pe tere
nul de sport.

Și totuși, pînă la siîr- 
șit, d-na Ailen Kennedy a 
primit un răspuns favorabil 
la cererea ei. Astfel, ea a 
devenit prima femeie din 
istoria atletismului care co
mandă pe bărbați.

ra acestui în vîrstă fotograf 
sportiv. Aparatul are cali
tăți deosebite, fiind con
struit după ultimele nou
tăți tehnice: poate fi a- 
daptat pentru teleobiectiv, 
este prevăzut cu declanșare 
automată, are „Weitwin- 
ckel“ etc.

Prin calitatea sa acest 
aparat fotografic atrage nu 
numai atenția fotografilor 
amatori ci și a celor mai 
exigenți specialiști. „Foto
grafiez cu pasiune cu pro
pria mea „cutiuță" — ne 
spunea Schroter. — Am lu
crat aproape o viață în
treagă la acest aparat și 
sînt deosebit de fericit că 
acum spre sfîrșitul vieții 
l-am realizat. Cîndva poate 
că va fi păstrat într-un 
muzeu".

Cel mai vechi record ofi
cial în natație datează din 
anul 1871 și aparține en
glezului Winston Cole, care 
a parcurs 100 yarzi liber 
în 1:15,0.

Primul înotător care a 
coborît sub 60 de secunde 
la 100 yarzi liber este aus
tralianul Richard Cavill, 
care în 1902 a realizat o 
performanță de 58,8 sec. 
De numele cunoscutului 
Johnny Weismuller este 
legat primul record mon-

dial 
sub 
cunde (59,8 sec în 1922), 
iar performanța omonimă la 
femei aparține australiancei 
Dawn Fraser (59,9 sec în 
1962).

Cea mai tînără înotătoa
re care a reușit traversarea 
Canalului Mînecii este ca- 
nadianca Claudia McPher
son în vîrstă de numai 17 
ani. Ea a parcurs recent 
întreaga distanță în 17 ore 
și 7 minute.

oficial la 100 m liber 
bariera celor 60 de se-

i

ii. M.

din totalul punctelor po
sibile. După aceea, vom 
(vedea! Așa a început 
m 1948 regretatul șa- 
hist Ștefan Szabo, care 
a realizat însă performan
ța cu totul deosebită de 
a „pornit” într-un cam
pionat republican ca șa- 
hist de categoria a III-a 
și de a sui treaptă cu 
treaptă, de la o etapă 
la alta, devenind la sfir- 
șitul aceluiași campionat... 
candidat maestru. N-aveți 
decît să-i urmați exem
plul!

AUREL GOROG, BAIA 
MARE. —■ In meciul de 
fotbal R.P. Romînă-R.P. 
Ungară disputat la Bucu
rești, în toamna anului 
1958, noi am aliniat ur
mătorul „11“ : Toma- 
Popa, Caricaș, Macri-Al. 
Vasile, Nunweiller III- 
Oaidă, Constantin, Di- 
nulescu, Eftimie și Tă
tara. Am deschis scorul 
în min. 30, prin Dinu- 
lescu și am păstrat acest 
avantaj pînă în min. 76. 
In minutul următor, fot
baliștii maghiari 
să marcheze și 
victoriei. Al unei 
nemaisperate.

ALEXANDRU DOMO- 
KOS, SF. GHEORGHE.

— La Olimpiada de ia 
Roma, boxerul polonez 
Pietrzikowski n-a fost 
învins prin K.O. de Cas
sius Clay, cum s-a anun
țat în primul moment 
de către agențiile de 
presă, ci la puncte. Gon
gul final l-a salvat de

la K.O. în timp ce se 
afla la podea. In aprilie 
viitor, Cassius Clay îl va 
întîlni pe Sonny Liston.

SORIN VASILESCU, 
URLAȚI. — Steaua s-a 
întîlnit o singură dată, 
la fotbal, cu 
Praga: 
baliștil 
cîștigat 
a avut

VASILE TOP, 
MEȘTI. — 1) In returul 
campionatului categoriei 
B 1960-1961, Industria 
Sîrmei Cimpia Turzii a 
învins pe C.S.M. Baia 
Mare cu 4—1. 2) Or- nil 
Turda n-a avut echipe -ie 
fotbal în categoria A, 
Dv. spuneți; „De fapt 
mă interesează mai mult 
dacă va avea în viitoi. 
Șt eu cred că da! fiind
că Arieșul tind vrea 
ceva, realizează”. Și, a- 
nul acesta, vrea sau nu 
vrea? Nu de alta, dar 
ca să știe și celelalte 
echipe! Noi, în orice caz, 
îi urăm succes!

N. OPRIȘENESCU, 
CONSTANȚA. - 1) Fos
tul arbitru de fotbal 
Denis Xifando a încetat 
din viață acum cîțiva ani. 
2. Tică Iliescu, un alt 
arbitru de fotbal cunoscut 
în urmă cu 25—30 de 
ani, este conducătorul u- 
nui magazin de articole 
de sport din București, 
iar Iancu Ceaureanu, din 
aceeași generație de ar
bitri mai activează din 
cînd în cînd 
dar a ales o 
ușoară: este 
tror de box.

DUMITRU 
CÎMPULUNG
înainte de a juca la Știin
ța Timișoara, Petescu, 
actualul stoper al echipei 
Steaua, activase la U.T.A. 
Ca... înaintaș! A fost in- 
ter-dreap+->, 
dreaptă.

ANDREI 
BICAZ. - 
rile de maraton nu se 
înregistrează recorduri 
mondiale, întrucît profi
lul traseelor diferă de 
Ia

în sport, 
treabă mai 

cronome-

BEJ AN, 
MUSCEL.

și... aripă

OCTAVIAN,
1) La alergă-

un concurs la altul.

aveau 
golul 

victorii

FLOARE MINDRA
S-a arătat în zări înalte 
Plutind, o pasăre prin nori 
Și-n urmă-i, a-nșirat învoalte 
Albastre, roșii, albe flori...

Grădină a-nflbrit în slavă, 
întinzi o mină și ai vrea 

le culegi floare cu floare 
le ' ’

Să
Să aduci la casa ta...

Și ca un puf de păpădie
Se lasă-alene spre pămînt...
Le vezi ? Nu-s flori — sînt parașute 
încet inel duse de vînt...

Acum pe rînd, coboară... iată 
Parașutiștii lingă iaz.
Și cum mai rid ! Ce veselie !
Le rîde soarele-n obraz!

Dar... îa te uită — ce mîndrețe : 
Ce-a coborî t cu ei din nori ?
O fată 1 O parașutistă !
Ei, dînsa-i... floare între flori 1

ROMULUS ALEXANDRESCU

spune că cel 
„maraton” s-a 
Boston, unde 
km au fost par- 
ore și 14 râi- 

s-a mers mult 
- 2) Recordul
al probei de 
este deținut de 
sovietic Piotr

Cu titlu de curiozitate, 
vă putem 
mai rapid 
alergat la 
cei 42.192 
curși în 2 
nute. Dar 
la vale! 
monuial
10 000 m 
atletul
Bortnikov, cu timpul de 
28:18,8, stabilit la 15 oc
tombrie 1960. Vechiul re
cord fusese 28:30,4 (Kuț,
11 septembrie 1956). — 3) 
Rapid n-a cîștigat nici
odată campionatul țării 
la fotbal. Dar porte că 
și-a pus în gînd să rupă 
cu... tradiția. Știți dv. 
ceva?...

ION POSTAȘU



Balcaniada juniorilor Activitatea șahlstd Internațională Ion Țiriac învingător la Katowici
la baschet

LOM 30 (prin telefon). — Jocurile 
balcanice de baschet pentru juniori 
ani continuat joi și vineri.

Joi, tinerii noștri sportivi au jucat 
excelent și au reușit să câștige cu 
66—57 în fața reprezentativei R. P. 
Bulgaria, una din favoritele competi
ției. Juniorii noștri, din rîndul cărora 
s-au evidențiat Haneș, Ciomor, Kun și 
Novac, au știut să se mobilizeze și 
să treacă astfel paste momente difi
cile din joc.

Vineri, deși au luptat foarte mult 
în meciul cu R.S.F. Iugoslavia, ei au 
părăsit terenul învinși la 3 puncte 
diferență, după ce au condus la pau
ză. R.S.F.I. a căștagat cu 82-7» 
(42—40);

Alte rezultate: R. P. Bulgaria— 
Grecia 88-53, RJS.F. Iugoslavia — Tur
cia 84—49. în momentul oon vorbirii 
telefonaoe ee dispută meciul Turcia — 
Grecia. Echipa noastră susține sîm- 
tlătâ ultimul joc din competiție, în 
compania echipei Greciei.

! TURNEUL ZONAL FEMININ DE LA 
LOM

După patru runde, în turneul zo
nal feminin de șah, pe primul loc se 
află Eva Karakasz (R. P. Ungară) cu 
3 puncte și o partidă întreruptă, ur
mată de Alexandra Nicolau (R. P. 
Romînă) 3 puncte, Margarpta Teodo- 
rescu (R. P. Romînă) și Eretova (R.S. 
Cehoslovacă) cu câte 2,5 p. Marga
reta Teodorescu a cîștigat partida cu 
Eretova, iar Perevoznic (R.P.R.) a 
făcut remiză cu șahista poloneză 
Radzikowska. Alexandra Nicolau a 
fost liberă.

LA HAVANA: „MEMORIALUL 
CAPABLANCA"

Ia capitala Cubei a început cea 
de-a 2-a ediție a turneului internațio
nal de șah „Memorialul Capablanca", 
La care participă 22 de șahiști, prin
tre oare 11 mari maeștri.

Iată rezultatele înregistrate : run
da I : Gheller—Calero 1-0; Korcinoi— 
Cobe 1-0; Ivkov—Garcia 1-0; Ortega—

Pregătiri pentru campionatele europene de volei

De Greiff 1-0; Pachmann—Tal remiză; 
Perez — Broderman 1-0; Darga — 
Trifunovici remiză ; Boboțov — Ro- 
basch 1-0 ; O’Kelly — Letelier 1-0 ; 
Uhtmann — Wade remiză ; Barcza — 
Jimenez 1-0. Runda a Il-a : Korcinoi 
— Boboțov remiză; Tal—Jimenez 1-0; 
Wade — Garcia 1-0; De Greiff — 
Broderman 1-0; Trifunovioi — Ortega 
remiză ; Letelier — Calero 1-0. Au 
totalizat cite 1,5 puncte după două 
runde Tal și Korcinoi (U.R.S.S.), 
Ortega (Cuba), Boboțov (R.P.B.), 
Barcza (R.P.U.), Wade (Anglia) și 
O’Kelly (Belgia).

Partida cenLoală din oea de-a treia 
rundă s-a disputat între fostul oam- 
pion mondial Mihail Tal și marele 
maestru maghiar Barcza. într-o va
riantă a apărării siciliene. Tal a con
dus bine atacul, cîștigînd la mutarea 
45-a. Marele maestru iugoslav Ivkov 
l-a învins în 25 de mutări pe Cobo, 
belgianul O’Keily a cîștigat în 28 de 
mutări la cubanezul Calero, Pach- 
marm l-a învins în 43 de mutări pe 
columbianul De Greiff. S-a terminat 
remiză partida dintre Broderman 
(Cuba) și Trifunovici (Iugoslavia). în 
clasament, după lirei runde, se află în 
frunte Tal, Ivkov și O’Kelly cu cite 
2,5 puncte fiecare.

KATOWICE 30 (prin telefon). - In 
localitate se desfășoară de oîteva 
zile campionatele internaționale de 
tenis ale R.P. Polone, intreoare la 
care participă jucători de valoare din 
mai multe țări. în primele meciuri, 
reprezentantul țării noastre, Ion Ti

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
comunicarea secretariatului 
UBFA PRIVIND PROGRAMAREA 

UNOR MECKURI

Secretariatul Uniunii europene de 
fotbal a dat publicității Rata cu da
tele intilnirilor din cadrul diferitelor 
competiții europene.

Echipa Petrolul Ploiești, care par
ticipi la .Cupa cupelor*, va susține 
primul meci ou Fenerbahce Istanbul 
ii» deplasare la 12 septembrie. Re
turul va avea loc la 16 octombrie 
la Ploiești. A fost confirmată data 
de 25 septembrie pentru primul meci 
dintre Dinamo București ți Motor 
Jena, din cadrul .Cupei campionilor 

riac, a reușit doiuă frumoase vie 
in fața a doi concurenți polon
6—2, 6—0, 6 -4 cu Strelewski și
6—0. 6—0 cu Zeneg. în sferturi de 
nală jucătorul romin va întâlni pe 
licek (Cehoslovacia).

europeni”. Această întâlnire se va i 
fățtsra la București. Data retur 
nu a fost încă stabilită.

în „Cupa Europei" interțări 
ajuns In etapa optimilor de fin 
Una dintre cele mai importante c 
fruntărt va avea loc între selecție 
tele Italiei și U.R.S.S. Prima înti 
re se va disputa la 13 octombrie 
Roma sau Milano, iar cea de-a dc 
la 10 noiembrie la Moscova. Alte î 
ciuri din Cupa Europei : Iugoslavi 
Suedia 18/9 — meci retur; R. D. G 
mană — R. P. Ungară 20/10 și 3 
Austria — Irlanda 25/9 și 13/10; R. 
Bulgaria — Franța 29/9 și 26/10; Ol 
da — Luxemburg 11/9 și 30/10 (t 
bele meciuri în Olanda); Danem 
ca cu Albania 30/10 (meci retur 
Tirana); Spania — Irlanda de n

- De vorbă cu tov. Aurei Dobiiwă. secretar general al FRV - 26/10 (meci retur).

Cea de-a Vl-a ediție a campiona
telor europene de volei, care se vor 
disputa în țara noastră la sfîrșitul 
lunii octombrie și începutul lui no
iembrie. stârnește încă de Pe acum 
interesul amatorilor acestui frumos 
sport și determină pregătiri speciale 
la federația noastră de specialitate. 
Lucru normal, pentru că la această 
ediție - care are ca „miză” importan
tă și calificarea unor echipe pentru 
turneul olimpic de la Tokio — și-au 
anunțat participarea un număr record 
de echipe. în legătură cu acest im
portant eveniment sportiv, ne-am a- 
dresat tov. Aurel Dobincă, secretar 
general al F.R. Volei, rugîndu-1 să 
ne dea câteva amănunte legate de des
fășurarea lui.

- DUPĂ CÎTE SÎNTEM INFOR
MAȚI, SE ANUNȚA O PARTICIPA
RE FOARTE NUMEROASA...

— Intr-adevăr, vor lua parte In 
total 30 de echipe masculine și femi
nine, ceea ce înseamnă 150 de spor
tivi, arbitri, antrenori și conducători. 
In întreaga istorie a campionatelor 
europene de volei nu a existat o edi
ție nuii populată. S-a înregîstrat o 
adevărată avalanșă de înscrieri. Dar, 
parte din ele nu au putut fi luate în 
considerare fie pentru că au fost fă
cute după expirarea termenului, fie 
pentru că aparțineau unor țări, care 
deși făceau parte din bazinul medite
ranean, totuși, nu erau din Europa 
propriu-zisâ.

Nu vor lipsi echipele masculine șl 
feminine ale Uniunii Sovietice, Polo
niei, Cehoslovaciei, R.D. Germane, 
Bulgariei, Ungariei și, bineînțeles, ale 
fării noastre. Vor mai fi prezente, 
cu ambele formații, Iugoslavia, Au
stria, R.F. Germană, Olanda, Dane
marca și Turcia. Franța, Belgia, Ita
lia și Finlanda vor participa numa, 

'•au echipe de băieți.
- CUM SE VOR DESFĂȘURĂ ÎN- 

! TRECERILE?
— Programul definitiv prevede ca 

\teriUe preliminare să se dispute in 
j fose orașe: o serie de băieți și da 
• fete la București, cite o serie de fete 
*la Constanța și Craiova și cite o se 
’■rie de băieți la Cluj, Brașov și Tg 
(Mureș. Turneele finale se vor dispu- 
țta la București (turneul final mas
culin pentru locurile 1—9), Cluj (tur
neul masculin pentru locurile 9—17) 
Constanța (turneul final feminin pen
tru locurile 1—6) și Brașov (turneul 
feminin pentru locurile 7—13). Trebuit 
să arătăm că sălile de sport din aceste 

’•■orașe sînt in curs de reamenajare, 
\aistfel că la datele campionatelor ele 
Ue vor prezenta in cele mai bune 
condițiuni. La Brașov se amenajea
ză o sală oare va avea 2 000 de locuri.

- DUPĂ CÎTE ȘTIM, PENTRU U- 
NELE ECHIPE DRUMUL SPRE PRI
MUL TURNEU OLIMPIC DE VOLEI, 

'DE LA TOKIO, TRECE PRIN ȚARA 
NOASTRA.

Iurncul dc tenis dc la Riga
I LA RIGA a început turneul intema- 
jțional de tenia dc cimp la care parti
cipă sportivi din R.P. Bulgaria, R.P. 
'Romînă, R.D. Cermană și U.R.S.S. în 
prima zi a competiției s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Leyus (U.R.S.S.) 
— Dron (R.P.R.) 7—5, 20—18. 6—4; 
Egorov (U.RJS.S.) — Țvetkov (R.P.B.) 
6—2, 6—2, 6—4; Ptien (U.R.S.S.) — 
iPopovici (R.P.R.) 6—3, 6—1, 6—l ; 
IParmas (U.R.S.S.) — Trettin (R.D.G.)
3—o, 6_ 3, 6__4 6__3

— Așa este. La J.O. vor participa 
zece echipe masculine și șase femini
ne. Conform normelor stabilite de fe
derația internațională, locurile sînt 
repartizate geografic, pe continente. 
Europei ii revin cinci locuri in tur
neul masculin și trei in cel feminin. 
Trei dintre echipele masculine (Uni
unea Sovietică, Cehoslovacia și Renu
nța) și două dintre cele feminine 
(Uniunea Sovietică și Polonia) sînt 
deja cunoscute in urma campionate
lor mondiale disputate anul trecut la 
Moscova. Urmează ca locurile libera 
să fie ocupate in urma campionatelor 
europene ce vor avea loc in țara 
noastră. Iată, deci, un motiv in plus 
pentru care acestor campionate li s« 
acordă un interes deosebit.

— CE ALTE NOUTĂȚI ^UTETI SA 
NE MAI SPUNEȚI IN LEGĂTURĂ 
CU ORGANIZAREA ?

— Mai tntii, un lucru care intere
sează pe toți amatorii de volei; cu 
începere de la 1 septembrie va înce
pe vinzarea biletelor atit în Bucu
rești, cit și in celelalte orașe (ca și 
in regiunile respective), în care se vor 
organiza serii preliminarii sau tur
nee finale.

In București, pentru a se asigura 
un program cit mai curgător al me
ciurilor, se vor lua măsuri ca echi
pele participante să-și facă încălzirea 
in sala Floreasca II, pe un podium 
special amenajat, urmind ca in fața 
spectatorilor să aibă loc numai obiș
nuita acomodare cu terenul.

Dar zi de zi survin alte și alte 
amănunte privind organizarea acestei 
competiții, care vrem să fie la 
înălțimea prestigiului cucerit de țara 
noastră in această direcție.

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN

Corespondență specială din Lausanne

Fotbalul elvețian trăiește din amintiri
Istoria fotbalului elvețian s-a oprit la 

Berlin. Aici, pa stadionul olimpic, într-o 
duminică cenușie și vîntoasâ, în noiembria 
1961, Elveția a învins Suedia în meciul de 
baraj pentru turneul final al campionatului 
mondial de fotbal din Chile. In toatâ țara, 
a fost o explozie de entuziasm. Elveția 
eliminase pe una dintre cele doua finalista 
ale ediției precedente a întrecerii supreme.

Aceasta victorie, trebuie spus, a fost 
înainte de toata o victoria a antrenorului 
Kari Rappan. Rechemat pentru preliminariile 
campionatelor mondiale, Rappan s-a găsit 
în fața unei echipe elvețiene neconsistente, 
a unei echipe care colecționa înfrîngeri 
după înfrîngeri, a unei echipe care se 
schimba de la un meci Ia altul, a unei 
echipe care — cu siguranță — ar fi pier
dut în fața celor mai bune 6 echipe de 
club din țară. Karl Rappan n-a ezitat. El 
a refuzat echipa care i s-a oferit și a re
constituit formația pe care o pregătise cu 
ocazia .mondialelor" din Elveția, din 1954

In prima etapă, Karl Rappan a reconsti
tuit spiritul de echipă, amorul propriu. In- 
tr-a doua, a introdus cîteva elemente mai 
tinere, dar talentate, care pînă atunci nu 
străluciseră însă în sinul formației elve
țiene. Și miracolul s-a produs. Cu această 
echipă, care juca mai mult cu capul decît 
cu picioarele, Karl Rappan a învins de 
două ori Belgia și de două ori Suedia — 
o dată în meciul retur la Berna și altă dată 
la Berlin, în meci de baraj.

Din noiembrie 1961, steaua echipei elve
țiene și-a pierdut toată strălucirea. In 1962, 
cu cîteva săptămîni înaintea marii întreceri 
chiliene, elvețienii au excelat (dar au pier
dut) pe Wembley, în meciul cu Anglia. A 
fost cîntecul lebedei. La Santiago, Chile, 
italia și R.F. Germană au învins echipa 
elvețiană, aceasta întoreîndu-se în țară 
fără să fi recoltat măcar un punct. De 
atunci, oamenii lui Rappan au acumulat 
numai înfrîngeri, ultima, și cea mai dure
roasă, fiind cea de la Băle de Ia 5 iunie, 
cînd Anglia a zdrobit Elveția cu 8—0.

După ce a fost purtat în triumf, Karl 
Rappan este acum aspru criticat. De ce? 

Vom vedea imediat acest lucru.

Cum $c va desfășura
campionatul mondial (lc handbal în î
Luna trecută, după cum se știe, s-a 

intoun.it la Paris comisia tehnică a 
federației internaționale "de handbal, 
pentru a alcătui seriile turneului final 
al campionatului mondial masculin de 
handbal în 7 din 1964 și pentru a fixa 
jocurile preliminare. Asupra rezulta
tului tragerii la sorți efectuate de co
misia tehnică, parti-cipanții la ședință 
au păstrat discreție, deoarece deciziile 
luate trebuiau mai întîi ratificate da 
consiliul federației internaționale.

Iată însă, că au început să apară 
indiscrețiile. Ziarul „Sport" din Bel
grad a anunțat câteva din meciurile 
preliminare. Apoi „Volkstizmme" din 
Viena a reluat și reprodus o știre | 
transmisă din Ziirich de agenția ! 
..Sportinformation” «intr-o „sursă vest- ( 
germană”. După această versiune - ' 
bineânțel-es, neoficială — pentru tur
neul final al campionatului mondial 
din Cehoslovacia sînt calificate direct 
9 țări și anume : Rominia (deținătoa
rea titlului mondial). Cehoslovacia, 
Suedia, R.F.G., R.D.G., Danemarca,
Islanda, Japonia, Canada. Celelalte 7 
locuri ar urma să fie ocupate de 
câștigătoarele unor jocuri preliminare 
și de câștigătoarea grupei africane. 
Meciurile de calificare : Elveția—Lu
xemburg, Norvegia — Olanda, Finlanda 
— U.R.S.S., Polonia — Ungaria, Iugo
slavia — Austria și Franța — Spania. 
în ceea ce privește seriile turneului 
final, ele ar avea următoarea com
ponență :

Grupa A: R.F.G., R.D.G., Canada 
și Iugoslavia sau Austria;

Grupa B: Suedia, Islanda, Polonia

Pentru a pleca în Chile, scopul justifica 
mijloacele: rechemarea .veteranilor", între
buințarea unei tactici foarte prudente, foarte 
defensive. Era singura metodă pe care at 
fi putut-o folosi Rappan. Nimeni nu poate 
contesta lucrul acesta. Divergența funda
mentală apare în ceea ce privește scopul 
urmărit : antrenorul viza o clasare ono
rabilă în Chile, în timp ce suporterii ve
deau mal departe și cereau să se creeze 
dintr-o dată echipa de mîine. După fcifrîn- 
gerea suferită în fața Angliei, lui Rappan 
i-au fost adresate critici violente, unii con
siderând că acest antrenor — care este

inventatorul faimosului „lacăt elvețian' — 
nu se mai poate adapta la un alt sistem 
de joc.

După părerea noastră, acest raționament 
nu este concludent. Pe Rappan îl frămîntă 
mult problema fotbalului elvețian, el fiind 
acela care a pus nu de mult următoarele 
două alternative : fie că statutul celor mai 
buni fotbaliști elvețieni rămîne așa cum este
— ei sînt amatori avînd o ocupație „civilă" 
regulată, dar cîștigă totuși bani pe stadion
— și atunci va trebui să se continue pe 
drumul pe care s-a mers pînă acum, adică 
un joc prudent, un sistem tactic defensiv, 
pentru compensarea inferiorității individuale 
a jucătorilor și mulțumirea cu rezultate 
bune sporadice; fie alternativa reducerii 
numărului cluburilor din prima divizie și in
troducerea semiprofesionismului, în care 
caz se va putea ține piept echipelor străine 
fără a se recurge la fapte îndrăznețe sau 
improvizații tactice. 

sau Ungaria și câștigătoarea grupei 
africane;

Grupa C: Cehoslovacia, Danemarca. 
Elveția sau Luxemburg și Franța sau 
Span ia;

Grupa D: Romînia, Norvegia sau 
Olanda, U.R.S.S. sau Finlanda și Ja
ponia.

Primele două clasate în fiecare se
rie vor participa la turul final.

Rămâne de văzut, după ședința con
siliului federației internaționale, în ce 
măsură sînt exacte aceste amănunte.

SPARTAK MOSCOVA —• T.S.K.A. 3—0
Etapa a doua a returului campionatu

lui U.R.S.S. a programat derbiul mos
covit Spartak—Ț.S.K.A. Campionii au 
învins clar: 3—0. Alte rezultate: Di
namo Mosoova—Neftianik 3—1, Șah- 
tior—Torpedo Moscova 0—0, Dinamo 
Kiev—Lokomotiv Moscova 0-—0, Kairat—- 
Dinamo Tbilisi 1—2, Ararat—Dinamo 
Minsk 3—0, S.K.A. Rostov—Palita- 
kor 4—0, Avangard—Zenit 1—1, Diaa- 
mo Leningrad—Aripile Sovietelor 4—1. 
In clasament : Dinamo Moscova 31 p., 
Dinamo Tbilisi 30 p. etc.
ETAPA A III-A TN CAMPIONATUL

R. D. GERMANE
Deși a jucat pe teren propriu, Motor 

Jena n-a reușit să ciștige in cea dc s

Mulți comentatori îi răspund Iul Rappan 
că marile cluburi elvețiene realizează re
zultate excelente pe plan internațional, su
perioare celor ale echipei naționale. Ei 
citează în acest sens rezultatele din .Cupa 
campionilor europeni" și .Cupa cupelor". 
Aici, însă, trebuie clarificat un lucru. In 
general, cluburile elvețiene 3Înt incapabile 
să alerge după mai mulți iepuri deodată. 
Dacă Servette a realizat rezultate bune în 
ultimul sezon în C.C.E., în schimb și-a 
pierdut orice șansă în campionat, în viz- 
tutea ritmului dificil impus jucătorilor. Cît 
despre campionatul internațional de vară, 
.Ctrpa Karl Rappan", care s-a disputat în 
Iunie și în iulie, el a fost un adevărat 
Waterlloo pentru majoritatea echipelor el
vețiene angrenate în această întrecere. Ju
cătorii elvețieni nu au un ritm și o pre
gătire fizică suficiente pentru a ține piept 
celor mai buni jucători străini care le sînt 
opuși. Pentru a învinge, ei trebuie să Joace 
mai presus de posibilitățile lor obișnuite, 
să se .dopeze' din punct de vedere moral. 
Or, dacă o asemenea pregătire psihologică 
poate reuși pentru o partidă, ea nu poate 
fi aplicata pentru mai multe întîlniri apro
piate în timp.

Există, cu toate acestea, o critică funda
mentală împotriva lui Karl Rappan : aspec
tul eterogen al ultimelor sale formații. El 
amestecă oameni dotați — făcuți pentru 
un fotbal de ritm, pentru un fotbal modem 
c< pase scurte — cu alții al căror joc 
este axat, înainte de toate, pe forța fizică. 
Rezultă un evident dezechilibru în sînul 
echipei, nimeni ne mai dînd randamentul 
optim.

Ce rezervă sezonul care începe? Este 
încă greu de spus. La li noiembrie, la 
Paris, Elveția joacă cu Franța. Va fi un 
excelent test care ar trebui să permită 
formularea unor concluzii definitive asupra 
greșelilor comise și asupra mijloacelor in
dicate pentru remedieri.

GASTON NICOI/LE 
redactor la „Gazette de Lausanne**

GRAV ACCIDENT ÎN „RAIAUL 
AUTOMOBILISTIC” LlfiGE—SOFT 

liEge

în timpul desfășurării ralit 
automobilistic Liege — Sofia — Li 
s-a produs un grav accident. La i< 
rea din orașul iugoslav Ljublja 
automobilul japonez „Honda", pik 
de cunoscuții campioni Suzuki 
Koga, s-a răsturnat într-o prăpas 
Suzuki, care se afla la volan, a 1 
omorât pe loc, în timp ce achipie 
său a scăpat doar cu cite va r 
ușoare.

(Agerpree

IlI-a etapă a campionatului R.D.G. 
a terminat la egalitate (0—0) cu 1 
Leipzig. Alte rezultate : Dynamo—Wis 
5—-1, Motor Zwickau—Turbine 1—1, î 
Karl Marx Stadt—Lokomotiv 2—2. 
por—Motor Steinach 4—2, Auiba
Vorwârts 2—2, Chemie Leipzig—( 
mie Halle 1—0. Vorwărts Berlin și < 
mie Leipzig — cite 5 p.

START ÎN CAMPIONATUL 
IUGOSLAV

In noul campionat iugoslav 
putat deja două etape. Nici o echipă 
a acumulat punctajul maxim, toate 
chipcle au cel pu|in cite un pu 
Etapa I: Steaua roșie—Hajduk 1 
Treșnevka—Rjcka 1—1, Sarajev
O.F.K. Beograd 0—0, Vardar—Din 
Zagreb 1—1, Radnicki—JeJezni. 
0—0. Novisad—Vojvodina 0—0, Veți 
Partizan 1—2; etapa a 11-a : Dinam 
Rjcka 3—0, Novisad—JeJezniccar 3 
Radnicki—Hajduk 1-—0, Steaua roș 
Treșnevka 3—2, O.F.K. Beograd— 
lej 1—1, Vojvodina—Sarajevo 4—1, I 
tizan—Vardar 2—2.

ÎN „CUPĂ CAMPIONILOR 
AMERICII DE SUD*

In cea dc a doua semifinala a 
campionilor Americii dc Sud“ s-au 
tîlnit Ia Rio de Janeiro echipele Sat 
șt Botafogo. Intîlnirea a luat sfîrșit 
un rezultat de egalitate: 1—1 (0— 
prin golurile înscrise de Jair, pe< 
Botafogo, și Pele, pentru Santos. Er 
ma dreaptă a echipei Botafogo, Cai 
cha, nu a putut juca deoarece înaij 
meciului a fost victima unui ușor t 
dent de automobil.

CAMPIONATUL R. F. GERMANI

Zilele trecute s-a desfășurat prim; 
tapă a campionatului R. F. Germ 
primul campionat sistem divizionar 
întreaga țară, lată rezultatele : S. 
Karlsruhe—S. V. Meiderich 1—4, N' 
chen 1860 — Eintracht Braunsclu 
1—1, Preusscn Miinster—S. V. II 
burg 1—1, F. C. Saarbriicken — F 
K6ln 0—2, Eintracht Franckfurt—F 
Keiserslautem 1—1, Schalke 04 
Stuttgart 2—0, Werder Bremen—Boru 
Dortmund 3—2, Hertha—F. C. NurnI 
1—1.

• Intr-un meci international desf 
rat la Bilbao, Atletico Bilbao a in 
cu 6—4 pe Sporting Lisabona.
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