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Trimisul nostru special la Atena, VASILE GRÂDINARU, transmite;

A început cea de a 24-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atletism
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După aproape trei ore și ju
mătate de zbor cu avionul IL- 
18 al companiei TAROM, iată- 
ne ajunși miercuri seară în ju
rul orei 21,30 în orașul zeiței 
înțelepciunii. Capitala Greciei 
ne-a primit cu căldură, atît la 
propriu cît și la figurat. Cu 
căldură din partea vremii (aici 
noaptea termometrul urcă la 
peste 30 de grade, iar ziua la 
35 de gr--le) și cu multă afec
țiune tun partea organizatori
lor și a publicului. Cei 15 km 
pe care i-am parcurs cu auto
carele de la aeroport pînă la 
excelentul hotel King Mynos 
din piața Omonia (unde sînt 
găzduiți sportivii români par
ticipant la cea de a 24-a edi
ție a Jocurilor Balcanice de 
atletism) ne-a pus în contact 
cu viața și locurile ateniene.

Seara, capitala Greciei cu lu
minăția ei vie și strălucitoare, 
cu parfumul marin al Pireului 
te îmbie să poposești pe străzi, 
să privești luminile vaselor din 
golf și din port.

O parte a delegației noastre 
abia a așteptat să-și depozi
teze bagajele în camerele de 
hotel și imediat a pornit — 
pentru puțin timp — spre a 
face cunoștința cu Atena, cu 
Acropole, cu frumoasele peisa
je ale capitalei grecești, cu oa
menii ei. Joi dimineața, după 
o nouă și scurtă plimbare spre 
Acropole, am intrat în legătură 
cu organizatorii Jocurilor Bal
canice de atletism. Iată — deci 
— posibilitatea de a vă trans
mite, dragi cititori, acest suc-

(Continuare în pag. a 4-a)

Sportivii polonezi - primii oaspeți
ai „internaționalelor"
de inot și sărituri

An sosit primii sportivi partici
pant la ediția din acest an a 
Campionatelor internaționale de 
înot și sărituri ale României. Cei 
dintîi oaspeți la această impor
tantă compcti|ie sînt înotătorii po
lonezi, care an în fruntea delega
ției lor pe Boguslaiva Mărci- 
noivska, recenta învingătoare, în

A. Soptereanu, unul din „ahtu
rile" lotului nostru la actuala edi
ție a Campionatele • internaționale.

proba de sărituri de la trambu
lină, la Universiada de la Buda
pesta. Din delegație mai fac parte 
Leszek Szemel (58,5 la 100 m li
ber și 1:05,0 la 100 m fluture), 
Iolanda Nurkowska (1:13,2 la 100 
m spate) și Jozsefa Czerwinska 
(1:25,0 la 100 m bras).

• Celelalte delegații de spor
tivi sînt așteptate să sosească în 
cursul zilei de astăzi. In ultimul 
moment, Federația de specialitate 
din Iugoslavia a anunțat că spor
tivii respectivi nu vor mai putea 
participa Ia actuala ediție a Cam
pionatelor.

• Țara noastră va fi reprezen
tată Ia aceste întreceri de cei mai 
în formă înotători la ora actuală. 
Singura absență este cea a timi
șoreanului Vasile Costa, reținut 
pentru examenul de admitere în 
facultate. In formă foarte bună 
se află campioana țării, Ingrid 
Ungur, care într-o cursă recentă 
de verificare a fost cronometrată 
în 1:05,3.

Cristina Balaban va lua startul 
la această ediție în probele de 
100 m spate și 400 m liber. Avînd 
în vedere că atît sîmbătă cît și 
duminică ca va avea posibilitatea 
să se întreacă cu cîteva adversare 
de valoare (Kocendova, Iloletz, 
Ncrger) întrezărim din partea 
campioanei noastre rezultate bune 
și. probabil, noi recorduri repu
blicane.

Cu mult interes este așteptată 
și evoluția bucureștenilor l7l. Mo
rarii și A. Șoplereanu. După cum 
ne-a declarat antrenorul lor, prof. 
Gh. Dimeca, Morarii arc ca obiec
tiv o performanță sub 4:30,0 la 
100 m liber, iar Șoptereanu rezul
tate în jurul a 1:12,0 la 100 in și 
2:35,0 la 200 m bras.

• Federația noastră de specia
litate a invitat la această com
petiție o seric de juniori talcntați 
(G. Manafu, C. Slănescu, M. Io- 
nescu, M. Dumitrescu, C. Bădiță, 
Șt. Vizitiu, VI. Belea, Z. Giurasa, 
A. Andrei, A. Covaci) remarcați 
cu prilejul ultimelor competiții 
interne.

a
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Finala turneului de boi al „speranțelor olimpice"

PATRU ROMÂNI AU OCUPAT LOCUL I
• GHEORGHE CHIVAR — O VERITABILA SPERANȚA • VASILE 

DE VICTORIE

S-a terminat meciul la ca
tegoria mijlocie... Arbitrul chea
mă la centrul ringului pe 
cei doi finaliști și vocea 
crainicului anunță: ÎNVIN
GĂTOR LA PUNCTE $1 CÂȘ
TIGĂTOR AL TURNEULUI LA

tic a fost mai insistent In ac
țiunile ofensive.

Cea de a doua medalie ob
ținută de boxerii români a fost 
aceea a tînărului C. Stanei. 
El l-a întrecut prin abandon 
în ultima repriză pe E. Ghicov

Fază din meciul C. Stanef—E; Ghicov (Bulgaria), terminat cu 
victoria prin abandon în ultima repriză a boxerului român. Repre

zentantul nostru (stingă), în plină acțiune.

CATEGORIA MIJLOCIE, GH. 
CHIVĂR! O frumoasă victo
rie a voinței și a elanului, 
calități care-1 pot caracteriza 
pe un tînăr la 19 ani. Și cu 
aceasta, cel de al patrulea 
boxer român a primit, aseară, 
medalia pentru cel mai bun 
boxer al turneului „speranțelor 
olimpice".

După două reprize echilibrate 
tînărul nostru campion a arun
cat în luptă ultimele resurse 
și a realizat o repriză (ultima) 
spectaculoasă, cîștigînd pe me
rit un meci de mare luptă, cu 
N. Rogociov (U.R.S.S.). Prin e- 
voluția sa de aseară, tînărul 
nostru reprezentant ne-a dat 
mari speranțe pentru viitoa
rele întreceri pugilistice inter
naționale.

Și acum filmul finalelor. La 
categoria muscă s-au întîlnit 
românii C. Pop și C. Gruiescu. 
După o repriză echilibrată, 
Pop atacă mai insistent și cu 
„drepte" repetate la figură a- 
cumulează avantaj. Acesta 
este, de altfel, deajuns pentru 
ca juriul să-i acorde victoria. 
La „cocoș" L. Estrin (U.R.S.S.) 
a cîștigat partida cu D. Ran- 
covici (Iugoslavia) într-un 
meci în care boxerul sovie-

(Bulgaria), într-un meci în 
care, inițiativa și superiorita
tea au fost, evident, de par
tea boxerului nostru. La cate
goria semiușoară, primul loc a 
fost ocupat tot de un pugilist 
al nostru. în meciul cu I. 
Mihailov (Bulgaria), boxerul

DOBRE FRUSTRAT

român I. Negru, după două re
prize în care a fost depășit, în 
ultima, a avut o revenire ne
așteptată și a cîștigat la punc
te. Adversarul său I. Mihailov 
a obstrucționat mult (tineri re
petate) motiv pentru care a 
primit și două avertismente în 
ultima repriză. Chiar dacă a 
obținut victoria, Negru n-a e- 
voluat corespunzător. El a re
cepționat multe lovituri evita
bile, fapt care trebuie să-l 
preocupe mai mult pe viitor.

Așteptată cu mult interes, 
partida M. Dumitrescu — V. 
Musalimov (U.R.S.S.) nu ne-a 
satisfăcut. Aceasta datorită fap
tului că reprezentantul nostru 
nu a știut să se acomodeze u- 
nui adversar mai înalt și a fost 
depășit la puncte.

Un alt reprezentant al nostru 
care a fost învins în ultima re
uniune este C. Niculescu. El a 
boxat crispat în meciul cu H. 
Radev (Bulgaria), a acționat 
greoi și a fost depășit în vi
teză de adversarul său. Defici
tar în apărare, Niculescu a re
cepționat o „stingă", în ultima 
repriză, motiv pentru care a 
fost numărat. Vasile Dobre a 
coborît învins de... arbitri. în 
meciul cu sovieticul V. Gru- 
niușkin, Dobre a cîștigat clar 
ultima repriză (singura care a 
fost disputată), dar arbitrul 
maghiar Schermer i-a refuzat 
acestuia victoria. La categoria 
semigrea, sovieticul N. Novikov 
l-a întrecut prin k.o. în re
priza secundă pe P. Stamboliev 
(Bulgaria).

O surpriză a realizat „greul" 
D. Limant (R.D.G.) care l-a în
trecut clar la puncte pe puter
nicul A. Turkin (U.R.S.S.)

MIHAI TRANCA

ILa sfîrșitul săptămînii vi
itoare (18—20 septembrie), Bra
șovul va găzdui o importantă 

Iîntîlnire șahistă internaționa
lă. Față în față vor sta repre
zentativele feminine ale Ro- I mâniei și R.D. Germane, în 
cadrul unui meci la 8 mese* 
cu tur șl retur. Echipa noastră 

Iva lua formă definitivă în 
cursul acestor zile și din ea 
nu vor lipsi maestrele inter
naționale Alexandra Nicolau, 

IElisabeta Polihroniade, Marga
reta Teodorescu, Maria Po- 
gorevici.

| CĂLĂREȚI ROMÂNI INVI- 

| TAȚI LA DOUA CON- 
■ CURSURI ÎN TURCIA

La Istanbul (22—26 septem-

Ibrie) și Ankara (1—3 octom
brie) vor avea loc două im
portante concursuri interna- 

Iționale de călărie la care au 
fost invitați să participe șl 

(sportivi din țara noastră. Con
cursurile programează numai 
probe de obstacole.

I GH. TOMIUC — LA CAM-
I PIONATELE MONDIALE DE 
’ PENTATLON MODERN
I Intre 19 și 23 septembrie sa 

_ vor desfășura ba Leipzig, în 
I R.D. Germană, campionatele 

mondiale de pentatlon mo-

Idern. La actuala ediție a în
trecerii va participa campio-

Inul țării noastre, Gh. Tomiuc.
In aceeași perioadă ve avea 
loc și congresul Uniunii in- 

Iîernaționale de pentatlon mo
dern.

| MODIFICĂRI ALE REGU

LAMENTULUI DE HAND- I BAL ÎN DISCUȚIE

Comisia tehnică a Federa?- 
■ ției internaționale de handbal 
Is-a întrunit la Ziirich pentru 

a întocmi comentariile cu pri- 
Ivire la modificările regulamen

tului de joc făcute 1q cursul 
de arbitri desfășurat în aceas- 

Ită vară la Piran (Iugoslavia). 
Din partea țării noastre a par
ticipat la redactarea comen- I dariilor Ion Ghermănescu. i

în preajma deschiderii noului an școlar

Extemporal la gospodărire...

S-A DAT STARTUL ÎN BALCANIADA DE LUPTE
IAMBOL 9 (prin telefon). Azi 

după-amiază în mijlocul unui in
teres general s-a dat startul în 
Balcaniada de lupte ce se desfă
șoară în localitate. Sala, inaugu
rală cu această ocazie, fremăta 
cu mult înainte de ora 16,30, 
cînd președintele comitetului de 
organizare, Ivan Denev, a rostit 
cuvîntul de deschidere. Sportivii 
din R.S.F. Iugoslavia, Turcia, Re
publica Socialistă România, Gre
cia, precum și ai țării gazdă, 
R. P. Bulgaria, au ascultat cu 
emoție salutul d-lui Roger Coulon, 
președintele F.I.L.A.

Reprezentanții noștri au intrat 
în concurs, la ,,grcco-romane“ (cu 
excepția lui Alionescu care a fost

liber) din primul tur reușind să 
obțină rezultate acceptabile.

Rezultate tehnice: Cat. 52 kg: 
TURTUREA b.p. Vitacovici 
(R.S.F. Iugoslavia), A. Clierezov 
(Bulgaria) b.p. Cicman (Turcia) ; 
Cat. 57 kg: D. Clierezov (Bulgaria) 
b.p. Ciovici (R.S.F.I.), Moskidis 
(Grecia) b.p. Besergil (Turcia). La 
această categorie Alionescu intră 
direct în turul doi. Cat. 63 kg: 
SIMION POPESCU m.n. cu Ala- 
coci (Turcia), Pavelici (R.S.F.I.) 
b.p. Iurganopulos (Grecia) ; Cat. 
70 kg: LUCIAN BUllA meci nul 
cu Martinovici (R.S.F.I.), Pehli
van (Turcia) b.p. Galactopulos 
(Grecia) ; Cat. 78 kg: Savas

(Grecia) b.p. Nenadici (R.S.F.I.), 
Gxurov (Bulgaria) b.p. Ciorcilă 
(România). In acest meci, spor
tivul nostru a primit un avertis
ment nemeritat datorită căruia a 
pierdut întîlnirca ; Cat. 87 kg; 
Uciar (Turcia) b.p. Negu'ț (Româ
nia), Krumov (Bulgaria) meci nul 
cu Tutici (R.S.F.I.) ; Cat. 97 kg: 
Radev (Bulgaria) b.p. Cțiurac 
(R.S.F.I.), BUȘO1U meci nul cu 
Giurbuz (Turcia) ; Cat. peste 97 
kg : Kasabov (Bulgaria) meci nul 
cu Kaplan (Turcia), MART1NES- 
CU b.p. Citacovici (R.S.F.I.).

Mîine (n.r. azi) la ora 10 se 
va desfășura turul doi, iar după- 
amiază, la ora 17 vor avea loc 
semifinalele și apoi finalele.

Ne aflăm în pragul unui npu 
an școlar, în aceste zile fru
moase de toamnă, cînd ultimele 
serii de pionieri și școlari se 
reîntorc din neuitatele tabere de 
la munte sau de la mare. Peste 
tot, se fac ultimele pregătiri în 
vederea deschiderii cursurilor. 
Și, în această tradițională în
trecere gospodărească, toată lu
mea ține să se prezinte cît mai 
bine.

Clasele, laboratoarele își pri
mesc acum ultimele retușuri. 
La fel sălile și terenurile de 
sport. Unele curți ale școlilor 
au devenit în timpul vacanței 
mici șantiere. Sălile de gimnas
tică au avut ca oaspeți, dul
gheri, mecanici, vopsitori — 
meșteri pricepuți care le-au fă
cut mai frumoase, sporindu-le 
capacitatea, valorificînd fiecare 
colțișor.

într-o scurtă vizită pe la șco
lile din Capitală, am putut 
constata preocupare sporită pen
tru pregătirea bazei materiale, 
inițiative, dar și unele rămîncri 
în urmă ce se cer cît mai repe
de șterse cu buretele de pe „ta
bla lipsurilor”.

INITIATIVE VALOROASE 
I.A „N. BĂLCESCU”

Liceul nr. 1 nu-și de
zice locul ocupat în „catalogul” 
școlilor bucureștene. în fiecare 
toamnă aflăm aici noutăți, ac
țiuni care contribuie la crearea 
unor condiții cît mai bune de 
practicare a sportului de către 
elevi. Vasta curte, asfaltată a-

nu.1 trecut, adăpostește o serie 
de terenuri (volei, baschet, 
handbal) gata să-și primească 
„ucenicii”. în curs de reamena- 
jare se află groapa de sărituri. 
Dar capitolul asupra căruia s-a 
insistat mai mult de către con
ducerea școlii (directoare : prof. 
Ioana Cozma) împreună cu ca
drele de specialitate, a fost sa
la de sport. în acest sens am 
primit la fața locului o seric de 
lămuriri interesante din partea 
inimosului profesor de educație 
fizică Stelian Gheorghiu. Sala 
e complet reamenajată. Pereții 
au fost văruiți, s-au instalat 12 
brațe ou lumină fluorescentă, 
s-a ridicat nivelul ferestrelor 
pentru o mai bună primenire a 
acrului din sală, iar pereții a-

bia se mai „văd” de atîtea spa
liere. O grijă specială a acor
dat-o prof. Gheorghiu condiți
ilor de dezvoltare a baschetu
lui care se bucură în această 
școală de multă atracție, și de 
un frumos prestigiu (locul 1 la 
fete în campionatul republican 
școlar, primul loc pe Capitală 
la băieți). Prin montarea de noi 
panouri numărul acestora a a- 
juns la 12. Școlarii care au în
drăgit acest sport vor putea e- 
xersa mai îndelungat diferitele 
procedee tehnice de aruncare.

Dintre inițiative notăm : a- 
menajarea unui nou vestiar și a

N. MARDAN
V. TOFAN

(Continuare In pag. a 2-a)

Curțile școlilor, aceste „laboratoare" în aer liber ale educației jitie», 
vor cunoaște din nou entuziasmul tinereții.



CARNET COMPETITIONAL
VOL|: ȘTIRI.
• ÎN PERSPECTIVĂ : organizarea 

campionatelor europene și pentru echi- 
oe de juniori și junioare. Proiectul va 
fi discutat săptămina aceasta, sîmbătă 
ți duminică, la Varșovia, unde va avea 
loc, cu ocazia desfășurării .Cupei Mon
diale". și ședința Comisiei zonei euro
pene a Federației Internaționale de 
Volei. Dreptul de a organiza prima 
ediție a „europenelor" de juniori a fost 
solicitat de federația maghiară.

O LA VARȘOVIA, cu prilejul ace
leiași ședințe, vor fi trase la sorți me
ciurile ediției I960 a „Cupei campioni
lor europeni".

• DOI ARBITRI ROMÂNI — 
„candidați arbitri internaționali". — 
In Cehoslovacia, la Strbske Pleso, s-a 
desfășurat un curs de „candidați arbi
tri internaționali", la care au participat 
13 arbitri din 6 țări : 5 din Ceho
slovacia, 2 din România, 2 din R.D.

IAHTING: „Cupa Mării Negre“
CONSTANȚA (prin te

lefon). Tradiționala com
petiție de iahting dotată 
cu „Cupa Mării Negre* a 
reunit la start mai mult de 
40 de ambarcațiuni rdprc- 
zcntînd asociații și cluburi 
din București și Constan
ța. Este o binevenită avan
premieră a campionatelor 
republicane, care vor în
cepe după terminarea „Cu
pei Mării Negre44.

S-au disputat pînă acum 
primele regate la patru 
clase. lată, pe clase 
de ambarcații, rezultatele 
curselor disputate: SNAIP. 
1. Durei Popovici—Titus 
Doctor (Progresul Bucii 
rești); 2. Lucian Predcscu 
?—Mqrin lord ache (Progre
sul București); 3. Mircea 
Anas taseseu—Dumitru Po
deați u (Știința București); 
STAI»; 1. Puiu Mânu— 
Otto 1 omiuc (Progresul 
București); 2. Mircea Băi 
ce.lnti—Ion Giuglan (Dina 
mo Constanța); 3. Nicolar 
Calcan—Nicolae Navasart 
(Marina Constanța); FINN'
1. Mircea Dumitriu (Pro 
greșul București); 2. Ni
colae Iliescu (Știința București); 3. Pe
tre Svoboda (Progresul București); 
„F.D.“ (..Olandezul Zburător44): 1. Ion 
Alexandru—Dumitru Ene (Centrul de
antrenament F.R.F.N. Constanța); 2. Ni-

Extemporal la gospodărire...
(V rmure din paj}. 1)

unei săli cu 7 dușuri, folosirea la 
maximum a spațiului sălii datorită 
nișei din prelungirea ei, unde se poate 
lucra la diferite aparate de gimnastică 
fără a se stingheri desfășurarea pro
gramului din sala propriti-zisă. In 
sfîrșit, o altă inițiativă demnă dc lau
dă este și aceea a donării de echipa
ment sportiv și materiale excedentare 
unor școli (165, 169 etc.) cu magazii 
mai puțin... pline. După cum se vede, 
liceul „N. Băkescu" poate constitui 
un exemplu demn de urmat.

FOLOSIREA JUDICIOASĂ A 
SPAȚIULUI — PREOCUPARE 

PRINCIPALA

Noi popasuri în raidul nostru... La 
școala generală nr. 5 o grijă 
deosebită pentru crearea de spații 
destinate sportului. In construcția 
școlii nu era afectată nici o sală acti
vității de educație fizi'că. Se simțea o 
nevoie acută în acest sens, avînd în ve
dere numărul de elevi în continuă 
creștere (în prezent : 51 dc clase cu 
peste l 800 de copii I). Sfătuindu-se cu 
colectivul catedrei de educație fizică, 
primind sugestii practice din partea 
Comitetului de părinți,’ directorul Mi
hai Filipescu a schimbat destinația u-

rezultate...
‘ - Ț '

Germană, 2 din Belgia, 1 din Suedia, 
și 1 din Italia. Toți cursanții au dat 
examen, pe care l-au trecut cu succes, 
fiind confirmați „candidați arbitri in
ternaționali". Cei doi arbitri români 
sînt prof. M. Oancea și ing. Em. Cos- 
toiu.

• FINALELE campionatelor coope
rației meșteșugărești, desfășurate re
cent, s-au încheiat cu victoria echipe
lor Voința București (M) și Covorul 
Sibiu (F). In clasament, pe locurile ur
mătoare s-au situat, în ordine, echipele 
Voința din Timișoara, Făgăraș și Făl
ticeni la băieți, formațiile Voința din 
București, Lugoj și Miercurea Ciuc la 
fete. De-a lungul finalelor s-au remar
cat jucătorii Munteahu, Tom (Bucu
rești), Ruță (Făgăraș), Bunkardt (Ti
mișoara) și Rotaru (Fălticeni) și jucă
toarele Vasiliea, Romers (Sibiu), Ma- 
tache (București), Janosi (Miercurea 
Ciuc) și Giula (Lugoj).

„Toate pinzele sus 1“
Foto : V. Gelles

colac Culică—Dan Nicolaescu (Centrul 
de antrenament F.R.F.N. Constanța); 3. 
Dan Giocoiu—Ion Coman (Progresul 
București).

L. BRUCKNER
și CH. GOLDENBERG -coresp.

nor încăperi care figurau ca magazii, 
transformîndu-le în trei mici dar co
chete „laboratoare" ale educației fizi
ce. Acestea se adaugă curții asfaltate, 
îmbunătățind desfășurarea orelor de 
specialitate.

La o scară mai mare, același spirit 
gospodăresc l-am aflat și la li
ceul „M. Sadoveanu". Despre ele
ganta sală de gimnastică nimic nou. 
A rămas la fel de bine întreținută, de 
bine utilată, una dintre cele mai fru
moase săli de sport din Capitală. îmbu
curător este faptul că ea are acum o 
soră mai mică — în urma amenajării 
unei noi săli. Și o altă surpriză plă
cută : terenurile din curtea școlii gă
site altădată în „flagrant delict" în 
ceea ce privește ordinea și curățenia, 
acum nu li se poate... reproșa nimic.

DESPRE CÎTEVA RESTANȚ1ERE...

Pe traseul nostru a figurat și 
liceul „D. Bolintineanu" din calea Ra- 
hovei. Ținem minte că, în urmă cu 
cîțiva ani, consemnam în ziarul nostru 
frumoasa acțiune de a se construi aici 
o bază sportivă, prima ca mărime din 
cartier. Ne așteptam să descoperim 
după atîta timp un loc înfloritor. Din 
păcate însă, în prezent, baza sportivă 
suportă consecințele unei inexplicabile 
neglijente. Pista de atletism este total

ȘAH: Semifinaliștii în întrecere
In prima grupă de la București, a 

semifinalelor campionatului republican 
masculin, orădeanul I. Fischer a luat un 
start bun, cîștigînd la Malcoci, Matecscu, 
Sciineanu, Astrahanțev și remizînd cu 
Reicher și Butnaru. El are 5l/2 puncte 
(din 7 posibile), fiind urmat în clasa
ment de Seimcanu și M. Bălăncl 4l/i 
(1), Bondoc și Reicher 472, Pavlov 4 
(1), Butnaru 4 etc. Alte rezultate, mai 
interesante, de pînă acum: Bălănel — 
Voiculescu 1—0, Butnaru — Bondoc 
1—0, Storojevschi — Pavlov 1—0.

Cu ocazia congresului Federației 
Internaționale de Tenis de masă ți
nut la Ljubljana au fost aduse unele 
modificări regulamentului de joc. Ia- 
tă-leh ;

1. Regula activizării. în cazul cînd, 
după trecerea a 15 minute, un set 
nu este terminat, se va aplica regula 
activizării, iar în următoarele seturi ea 
va interveni de la început (0—0) și 
nu după 10 minute (cum prevedea 
vechiul regulament). De la aplicarea 
regulii activizării, numărătoarea ce
lor 12 schimburi regulamentare de 
mingi se va face cu voce tare.

2. Efectuarea serviciului la parti
dele de simplu și de dublu era per
misă numai în cadrul prelungirilor 
imaginare ale liniilor laterale ale me
sei și în afara liniei de fund. Acum, 
serviciile pot fi executate și în afara 
prelungirilor imaginare ale liniilor 
laterale în dreapta și în stînga — 
fără însă a depăși prelungirile imagi
nare ale liniei de fund a mesei în 
sensul apropierii de fileu.

3. Ordinea serviciului în meciurile 
de dublu. Vechiul regulament preve
dea că la partidele de dublu, după 
fixarea jucătorului care urma să e- 
xecute serviciul la fiecare set, com- 
ponenții perechii adverse stabileau 
care din ei va fi primitor. De ase
menea, în seturile decisive (3 sau 
5) perechea care servea la începutul 
meciului putea dicta schimbarea (dacă 
găsea de cuviință), după consuma

în grupa secundă bueureștcană, maes
trul Partoș conduce, prin punctele rea
lizate la Pitpinic, Gavrilă, Bone, Pantazi 
și remizele cu Botez, Bozdoghină și Un- 
gureanu. De asemenea, neînvins este și 
Ungureanu. Cîteva rezultate: Botez — 
Rozvan 0—1, Bozdoghină — Segal 0—1, 
Botez — Ghizdavu l/2—72» Gavrilă —

CICLISM: Respectul cuvenit finalelor
campionatelor republicane 1

N-ați venit zilele acestea pe velo
dromul Dinamo ? Știu că ați absentat, 
deși sînteți pasionat al spartului cu 
pedale. Mi-au spus-o tribunele aproa
pe goale. Am intuit și cauza : în ju
rul acestei competiții, care-i desemnea
ză pe campionii țării la pistă, s-a fă
cut prea puțină propagandă și — pur 
și simplu — n-ați știut în ce zile se 
desfășoară întrecerile. V-ați întrebat, 
desigur, care să fie motivul că obișnui
tele afișe anunțînd competițiile repu
blicane au lipsit de această dată, ți- 
nînd campionatele de pistă în semi- 
anonimat ?

Apoi, probabil, v-ați săturat să ve
deți la viteză aceeași finală Popescu— 
Popovici, fiindcă alți viteziști seniori 
nu mai avem (n-ați știut că la aceste 
campionate Popescu nu se va prezenta, 
pentru a-i asigura colegului său de 
club o victorie... sigură), să-1 regretați 
pe Ion loniță care a abandonat activi
tatea competițională, lăsînd ca „ur- 
mași“ alergători care de ani de zile 
nu se pot apropia de recordul său 
la 1 000 m cu start de pe loc și așa 
de mult depășit ca valoare în arena in
ternațională, să asistați pe... întuneric 
la finale, compătimindu-i pe arbitrii, 
care se chinuiesc la flacăra chibritului 
să distingă acele cronometrelor...

Aveți dreptate. Fiind de Față ați mai 
fi constatat și alte lipsuri. O totală 
neglijență în asigurarea cadrului săr
bătoresc obligatoriu pentru finalele 
care-i desemnează pe campionii țării, 
sportivi îmbrăcați „pestriț", cu tricouri 
care au depășit de mult baremul de... 
uzaj, precum și alte lucruri de „amă
nunt". Toate acestea au transformat 
— pînă acum — campionatele țării in
tr-o competiție oarecare, lipsită de 
interes — după cum s-a văzut — chiar 
și pentru concurenți.

neîngrijită, terenurile de sport laterale 
și-au pierdut conturul, ierburile au 
început să năpădească ungherele. Ne 
surprinde această situație cunoscînd 
colectivul de profesori de aici care, nu 
o dată, ne-a oferit atrăgătoare pro
grame sportive, dînd dovadă dc pri
cepere, de spirit de organizare. Să Ic 
fi pierdut în vacanță ?

In restanță cu răspunsurile pozitive 
la ancheta noastră se găsește și 
liceul nr. 10 din raionul 1 Mai. Cît 
privește sala, nimic de zis. Terenurile 
de sport din curte lasă însă de dorit. 
Gel de volei,_de pildă, a devenit „semi- 
giazonat". Mai multă atenție n-ar stri
ca. Este și timpul !

★

Au mai rămas doar cîteva zile și 
miile de elevi bucureșteni vor intra din 
nou pe porțile școlilor, cu entuziasm, 
cu forțe proaspete, cu dorința vie 
de a-și însuși noi cunoștințe, de a face 
sport. De aceea, este necesar ca sălile 
și terenurile de sport să se prezinte 
cît mai bine puse la punct, cît mai a- 
trăgătoare. Nu ne îndoim că profesorii 
de educație fizică care au rămas res- 
tanțieri la acest capitol vor recupera 
„handicapul", astfel ca toți să treacă 
eu succes „examenul" de buni gospo
dari,

Georgescu 1—0. Clasamentul după 7 
runde: Partoș 5l/2> Ungureanu 5 (1), 
Gavrilă 5, Georgescu, Rozvan și Gliiz- 
davu 4, Botez și Pantazi 37'2 (1)-
(C. Ștefaniu-coresp.).

IAȘI — Surprinzător de slab a fost 
startul maestrului Stanciu, învins de 
Nagy și Moisini, remiză cu Sasu. în 
clasament după 7 runde, conduce Mi- 
titclu cu 4*/2 puncte, urmat de Weisman 
cu 4 (1). Ulțimul i-a învins pe Moisini 
și Pușcașu. Urmează ; Pușcașu, Moisini, 
Marcovici și Zarcula 4, Șuta 3 (1), N.agy 
3, Radu Șt. 2l/2 (1), Stanciu 272* 
(D. Diacoue^cu-coresp.).

TG. MUREȘ — Pe primele locuri, 
după disputarea a 5 runde, sînt clasați: 
Szabo, Buza și Drozd 4, Mcllau 372, 
Gunsberger, Rădulescu și Stan 3. (I.
Păuș-coresp.').1

Am scris aceste lucruri înaintea ul
timelor două reuniuni (astăzi după-a- 
miază de la ora 16 are loc urmărirea 
pe echipe seniori, urmărirea individua
lă juniori și semifondul juniori, iar 
duminică de la ora 16 semifondul pen
tru seniori), pentru că avem convinge
rea că se mai pot schimba unele lu
cruri. De pildă, se poate pavoaza ve
lodromul, se pot programa întrecerile 
de așa manieră îneît să se termine... 
ziua, iar cluburile pot să-și deschidă 
magaziile pentru a le da alergătorilor 
echipamentul corespunzător. De ase
menea, socotim că prin înscrierea unui 
lot numeros de alergători valoroși, 
cursa cu adițiune de puncte de dumi
nică după-amiază va putea să ne ofe
re un spectacol bun, care să compen
seze într-o oarecare măsură minusurile 
de pînă acum în această ediție. Să 
vedem !...

HRISTACHE NAUM

TENIS’ OE MASĂ: La Suceava se decid campionii
Ieri (ș jivuț loc la Suceava ședința 

tehniță , tiggcrca la sorți pentru cel 
de al treilea ,(și ultimul concurs) din 
cadrul campionatelor republicane. Au fost 
stabiliți, favoriții (capii de scrie) la toate 
cele 5 probe.

La simplu bărbați sînt Reti și Giur- 
giueă (participarea lui lladu Negulescu, 
campionul de anul trecut, este incertă, 
el fiind neantrenat în urma sesiunii de 
examene). Maria Alexandru și Ella Con- * 1 2 3

Unele modificări
aduse regulamentului de joc

BASCHET: Etapa finală 
a „Cupei federației44

Începînd dc miercuri pe podiumul 
amenajat în incinta parcului sportiv Di
namo se desfășoară turneul final mas
culin al „Cupei Federației44. Primele 
jocuri au prilejuit dispute atrăgătoare 
și ne-au oferit prilejul de a face unele 
constatări. In primul rînd a fost dove
dită utilitatea competiției, care a an
grenat echipele într-o activitate compe- 
tițională dc-a lungul întregii perioade 
dintre două ediții ale campionatului re
publican.

Din păcate unele formații au venit 
descompletate, cum a fost cazul selec
ționatei Clujului, care a cedat surprin
zător în fața reprezentativei regiunii Ga
lați. Selecționata București I, de fapt 
echipa Dinamo București, a cu
indiferență jocul cu echipa huheoorea- 
nă, care sc bazează doar pe aportul lui 
D. Nosicvici (în acest meci a înscris 
28 de puncte !) și abia după minutul 
15 (scor 17—19) au început să lupte 
mai serios.

Iată rezultatele: etapa I : Galați-Cluj 
66—51 (28—22) ; București ll-Dobro- 
gea 88—41 (39—23) ; București I-Hu
nedoara 70—53 (31—25) ; etapa a Il-a: 
llunedoara-Cluj 87—79 (52—37) ; Bucu
rești II-Galați 68—51 (27—22) ; Bucu
rești l-Dobrogea 81—34 (41—14). 
(Cr. Popescu-coresp.).

SUCEAVA 9 (prin telefon). — în lo
calitate s-au disputat miercuri după- 
amiază primele partide din cadrul etapei 
finale a „Cupei Federației44, la care iau 
pai le echipele feminine. O bună impre
sie au lăsat baschetbalistele din prima 
selecționată a orașului București, care 
se anunța drept principale favorite. în 
cca de a doua etapă meciurile au fost 
mai echilibrate și s-au încheiat cu rezul
tate scontate.

Iată rezultatele: prima etapă : Bucu
rești I-Banat 52—14 (29—5) ; Brașov- 
Maramurcș 49—28 (28—9) ; București 
11-Suceava 74—22 (43—7) ; etapa a 
ILa: Banat-Suceava 43—30 (18—17) ; 
București I-Brașov 60—31 (30—Ț6) ;
București II-Maramurcș 52—39 (22— 
20).. (C. Alexa-coresp).

stantinescu Ia simplu fentei, la dublu 
bărbați perechile Cobîrzan-Giurgiucă și 
Badea-Sentivani, la dublu femei Alexan- 
dru-Constantincscu și Mihalca-Crejec iar 
la dublu mixt Alexandru-Giurgiucă și 
Mihalca-Reti.

Concursul stîrnește un mare intere-,,Ia 
Suceava care găzduiește pentru prima 
dată o întrecere de asemenea amploare 
Ia tenis de masă.

rea primelor 10 puncte (în setul de
cisiv), ordinei de primire a servi
ciului. Noul text al regulamentului 
prevede următoarele: „La partidele 
de dublu, ordinea stabilită la exe
cutarea și primirea serviciilor în 
setul 1 se va păstra și în seturile 
3 sau 5, în timp ce în seturile 2 
sau 4 această ordine va fi schim
bată obligatoriu". De exemplu : dacă 
din perechea denumită A—B serveș
te jucătorul A, iar din perechea ad
versă, denumită X—Y va primi ju
cătorul X. în setul următor va servi 
— obligatoriu — jucătorul X, pri
mitor fiind jucătorul A și ordinea va 
fi inversată, pe rînd, în seturile ur
mătoare. în același timp, tot obliga
torie mai este și o altă nouă dis
poziție regulamentară aplicabilă In 
partidele de dublu. în setul decisiv, 
3 sau 5, cînd una din perechi a a- 
cumulat 10 puncte, o dată cu schim
barea terenului se va efectua — o- 
bligatoriu — și schimbarea ordinei 
din cadrul perechei aflată în acel 
moment la primirea serviciului. De 
pildă, dacă la scorul de 10—7, din 
perechea X—Y (aflată la primirea 
serviciului) jucătorul Y primește de 
la jucătorul A, iar jucătorul X de 
la B, în continuarea setului, primi
tor va deveni neapărat jucătorul X 
de Ia jucătorul A și jucătorul Y de 
la B. Aceste modificări au intrat în 
vigoare.



Citeva declarații după meciul DESPRE HENȚUL VOLUNTAR ȘI CEL INVOLUNTAR
de la Frankfurt

Lotul nostru reprezentativ, care a 
rcat miercuri la Frankfurt pe Main 
u Eintracht a sosit aseară in Ca- 
italâ. Iată citeva declarații:
ILIE OANA, antrenor principal: 

Meciul de la Frankfurt a constituit 
verificare deosebit de utilă pentru 

oi, în sensul că adversarul ne-a 
întins" la maximum. Eintracht este o 
chipă bună (reamintesc că jucînd 
i Strassbourg cu reprezentativa 
ranței a terminat zilele trecute la 
galitate, 2—2. Fotbaliștii vest-ger- 
lani au jucat foarte tare, chiar dur 
neori, comițînd multe faulturi, 
mcționate de arbitru. Echipa noas- 
ă nu s-a demodat in prima repriză 
i terenul ud. De altfel, în tot timpul 
eciului a plouat. Reprezentanții 
oștri au avut mai multă inițiativă in 
îpriza a doua, cînd Lereter și Pîrcă- 
b au trimis balonul în bară, iar 
hergheli a ratat o mare ocazie. In- 
.a&cerea lui Lereter în repriza a 
ma a dat jocului nostru o notă de 
aritate. El a contribuit, în același 
mp, la organizarea mai multor a- 
icuri. Portarul Ionescu, mult solici- 
t în prima parte a partidei, a făcut 
ță cu succes sarcinei încredințate. 
:tr-o măsură a corespuns și lvansuc. 
r-gă firile noastre pentru meciul cu 
ehoslovacia continuă.
ȘTEFAN COVACI, antrenor se- 
ind : „Am avut un adversar foarte 
>n. Ați văzut meciul din primăvară 

1 Borussia Neunkirchen ? De trei 
i mai tare a jucat Eintracht ! Fot- 
iliștii noștri trebuiau să găsească 

ei resurse pentru a răspunde la 
1, dar n-au făcut-o. Cum am spus, 
aplica adversarilor a fost foarte

Presing! Nici vorbă!
Pe dinamoviștii din Pitești i-am 
izut de mai multe ori jucînd pe te- 
» propriu. De fiecare dată, frumo 
1 for stadion era plin „oehi“ : cite 
1000 de spectatori țineau să asiste 

partidele lor, de cele mai multe 
i încununate cu succes, ca urmare 
unui joc bine orientat tactic și des 
1 de bogat în execuții tehnice reușite. 
: scurt, avînd în vedere și finișul 
iternic din sezonul trecut (finalistă 
„Cupei"), Dinamo Pitești era privită 

o formație care va avea de spus 
i cuvînt-£r>.,u în noul campionat.
Duminică? însă, la meciul cu Știința 
uj, stadionul nu mai era la fel de 
in ca altă dată. Probabil că presim- 
a publicul „ceva". Și acest „ceva" 
a întîmplat : Dinamo a pierdut și al 
itrulea joc. De ce ? Pentru că echi- 
i s-a năpustit în atac încă din pri- 
ele minute; uitînd ceea ce se cheamă 
etică. Clujenii au știut să tempereze 
est iureș prin pase la mijlocul tere- 
dui, dovedind că linia V. Alexandru 

dr. Georgescu — Pexa știe să țină
Ionul cînd și cît trebuie.
țn timp ce clujenii țeseau zeci de 

se, aveai impresia că fotbaliștii pi- 
jteni deveniseră spectatori. Presing 
ntru a-i sili pe studenți să dea dru- 
ul la minge ? Nici vorba 1 Și de

De la I.E.D-.Sî
Pentru întîlnirea internațională 

: handbal dintre echipele reprezenta
re feminine ale ROMÂNIEI și 
NIUNII SOVIETICE de duminică 
: septembrie, ora 19, de la sala Flo- 
asca, biletele se găsesc de vînzare 

casa specială din str. Ion Vidu.
La bazinul acoperit Floreasca se 
imesc înscrieri pentru cursul de ini- 
’ la înot pentru copii.

La tragerea excepțională LOTO din 31 
gust a.c. au fost atribuite 2.502 cîști- 
ri : 14 autoturisme, 2.308 ciștiguri în 
ni și 180 excursii cu vaporul pe Du
re.
Sîștigătoril celor 14 autoturisme sînt 
mătorii :
i. Fiat 1500 : Simon Solomon — Dum- 
ăveni — reg. Brașov.
i. Flat 1100 F.: Corfu Alexandru —- com. 
rcina — raion P. Neamț, reg. Bacău.
1. Fiat 1100 F. î Margulius Solomon —- 
«cșani.
I. Renault 10 Major : (prin tragere la 
rți): Spirea Mihai — București.
i. Renault 10 Major : (prin tragere la 
rți) : Sorescu Octavian — com. Jilava 
București.

> Wartburg-Lux : (prin tragere la 
. .•) : Memedula Geambic — com. Va_ 
l iui Troian — reg. Dobrogea.
I. Wartburg-Lux : (prin tragere la 
rți) ■: Sterescu Anton — București.
J. Wartburg-Lux; (prin tragere la sorți): 

dîrză; uneori se apărau în 7-8 oa
meni, „beton", de unde plecau pe 
contraatac. La scorul de 0—0, Avram 
și Sasu au ratat!"
NUNWEILLER III, căpitanul echipei: 

„Probabil că antrenorii au tras con
cluziile corespunzătoare și pînă Ia 
partida cu Cehoslovacia vor lua mă
suri ca echipa noastră să joace bine. 
Și în apărare mai sînt deficiențe, dar 
în special în atac, unde nu se trage 
la poartă.

LERETER: „Echipa noastră s-a 
comportat slab, nu la valoarea sa 
reală. Cu puțină șansă puteam to
tuși reuși un rezultat egal.

IVANSUC: „Teren alunecos, tn 
plus, Eintracht a jucat foarte tare. 
Nu te lasă să controlezi mingea. 
Presing !“

RAPID-PROGRESUL 1-1 (1-0)
Ieri, pe stadionul Progresul, în fața 

a peste 1 500 de spectatori, a avut loc 
întîlnirea de fotbal între formațiile 
bucureștene Rapid și Progresul, în ca
drul campionatului Capitalei pentru e- 
chipele de rezerve. A fost un meci plă
cut, în care s-a jucat deschis, cu multe 
atacuri și contraatacuri . spectaculoase. 
Feroviarii au dominat și au deschis sco
rul în min. 39, în urma unei acțiuni per
sonale a lui Ion Ionescu. După pauză, 
Progresul a ieșit la atac, transformind 
în min. 71, prin Alexandru Constantines- 
cu, una din numeroasele ocazii pe care 
le-a avut.' Rapid a aliniat o formație cu 
mulți tineri din care s-au remarcat A- 
drian Popescu și Mitroi. A condus bine 
arbitrul Alexandru Paraschiv, ajutat de 
sportivitatea pe care au arătat-o fotba
liștii ambelor echipe.

N. NĂSTASE — coresp.

cîte ori nu le-a vorbit antrenorul 
despre presing...

In dimineața meciului am stat: de 
vorbă cu unul din conducătorii- echi* 
pei dinamoviste. Cu toate că Dinamo 
jucase bine la Constanța în meciul, cu 
Farul, interlocutorul nostru era sceptic 
asupra rezultatului din partida, cp 
Știința Cluj. Și a avut dreptate.

M. TUDORAN
ij■initiiuiini iun —ing—mumMi'iini* 1 imiiwiii'ii

• Cîștigătorii celor 180 excursîi de la 
tragerea excepțională Loto :

Atribuirea excursiilor s-a făcut pe clase 
(I, II, UI) în ordinea extragerii.

1. Popi Aurel — Arad, 2. Jomper Ilea
na — Arad, 3. Gliga Beniamin — Cluj, 4. 
Szabo Peter — Brașov, 5. Stan Dumitru
— Reșița, 6. Gazda Karol — Gherla, 7. 
Murărescu C-tin — Tecuci, 8. Gogiu C-tin
— Focșani, 9. Brașoveanu Ion — Rm. 
Vîlcea, 10. Crăciun Vasile — Panciu, 11. 
Fronia Linu — Tr. Măgurele, 12. Bum- 
băcea Nicolae — Cimpina. 13. Iliescu Ci
cerone — București, 14. Voicu Maria — 
Tîrgoviște, 15. Niculescu Vasile — Bucu
rești, 16. Ioana Gheorghe — Slatina, 17. 
Popescu Ștefan — Hurez, 18. Șerbănescu 
Octavian — Tîrgoviște, 19. Ionescu Nea- 
gu — Constania, 20. Vasile Ștefan — 
București.

(Continuare în numărul următor)
Rubrică redactată de Loto Pronosport

Asalt gălățean la poarta lui Adamache

Siderurgistul Galați a reușit duminică 
un joc de calitate in urma căruia a rea
lizat prima victorie din actualul campio
nat : 4—2 în fața Steagului roșu, echipă 
care, așa cum a dovedit pînă acum, nu 
se simte in largul său decit la Brasov.

PRONOSPORT
Nă.stase Augustin — com. Ciceu Giur- 
gești — regiunea Cluj.

9. Wartburg-Lux : (prin tragere In 
sorți) : Tureanu Ionel — București.

10. Fiat 850 : (prin tragere la sorți) : 
Podoba Vaier —• comuna Țopa-mică, re
giunea Cluj,

11. Fiat 850 î (prin tragere la sorți) : 
Mihăilescu Petre — Craiova.

12. Trabant-Combi : (prin tragere la 
sorți) : Sznbo Ludovic — Sft. Gheorghe 
— regiunea Brașov.

13. Trabant-Combi : (prin tragere la 
sorți) : Gâlâțeanu Gheorghe — Craiova.

14. Trabant-Combi : (prin tragere la 
sorți) : Costiniuc Neculai — comuna Bu- 
cerea — regiunea Suceava.
• Tragerea Loto de azi are loc la 

Făgăraș.
Tragerea la sorți pentru atribuirea pre

miului excepțional de la concursul Pro
nosport B. nr. 2 de duminică 5 septem
brie a.c. are loc astă-seară în București, 
cal. Victoriei nr. 9.

Infracțiunea fotbalistică denumită 
„henț44 — adică mingea jucată cu mina
— a produs și produce multe comentarii 
în rîndul spectatorilor. De asemenea, ea 
duce în nenumărate cazuri la protestele 
unor jucători împotriva deciziilor date 
de arbitri. Voi încerca în rîndurile de 
mai jos să fac unele precizări asupra 
acestei probleme cu scopul de a ușura
— în măsura în care voi reuși — In
terpretarea, în mod uniform de masele 
largi de spectatori a acestui aspect al 
regulamentului de joc.

De la simpla lectură a textului de re
gulament care arată că un jucător va fi 
penalizat cu lovitură liberă directă (sau 
de la 11 m dacă infracțiunea se comite 
în interiorul caicului de 16,50 in), se 
desprinde faptul că hențul va fi pedepsit 
numai dacă există intenția jucătorului 
de a lovi mingea cu mina. ,,Joacă min
gea cu mina, adică o poartă, o lovește 
sau o aruncă cu mîna sau cu brațul (cu 
excepția portarului în propria suprafață 
de pedeapsă)’4.

Din practică această intenție se poate 
manifesta fie sub forma întinderii mîinii 
către minge și deci lovirea ei, fie prin 
ținerea în mod intenționat a mi inilor la 
distanță de corp, pentru ca mingea, lo
vită de adversar, să le întîlnească în 
traiectoria ci schimbîndu-și astfel direc
ția inițială dorită de adversar.

In ambele situații avem dc-a face cu 
hențul voluntar care se penalizează așa 
cum am arătat mai sus.

Pentru a deosebi însă hențul voluntar 
de cel involuntar (care nu se pedep
sește), trebuie să se desprindă in mod 
clar lipsa de intenție de a lovi mingea 
cu mina, din partea jucătorului în cauză. 
Aprecierea clementului intențional la co
miterea unui henț ii revine arbitrului, 
rnotiv pentru care el trebuie să fie per
manent în apropierea fazei de joc, să 
judece cu repeziciune, după mișcările 
jucătorilor și după situația reală a fa
zei dacă mîna a căutat să lovească min
gea, sau hențul s-a petrecut cu totul 
întîmplător.

O situație concludentă, de henț invo
luntar, s-a petrecut la jocul Steaua — 
C.S.M.S. Iași (5.IX.1965). Pentru că o 
bună parte din public a reclamat pe- 
nalti în favoarea echipei ieșene, socotim 
necesară o scurtă analiză, pentru a arăta 
CÎț de greșit ar fi procedat arbitrul jo- 
oului dacă ar fi dictat 11 m. Intr-ade
văr, mingea a întilnit mîna jucătorului

în meciul de duminică, fotbaliștii for
mației dunărene au atacat cu mult spor, 
lată-l in fotografie pe Adamache, ,,zbu- 
rîrid" spre minge pentru a împiedica 
înscrierea unui nou gol.

Foto : I. Ghețiu-Ga/a/i

D. Niculae în interiorul suprafeței de 
pedeapsă a echipei Steaua. Dar, care au 
fost condițiile în care s-a comis acest 
henț? Jucătorul Petescu, căutînd să re
zolve o situație critică din fața porții, 
a degajat lung. A fost cît se poate de 
clar pentru toată lumea intenția lui de 
a trimite mingea cît mai departe. In- 
tîmplător mingea, în traiectorie, a lovit 
mîna coechipierului său D. Niculae. Se 
poate pedepsi această situație cu o lo
vitură de la II m ? Categoric, nu 1 în 
această fază D. Niculae nu poate fi 
acuzat că ar fi avut intenția de a juca

PE TEME DE REGULAMENT
mingea și nici poziția mîinii lui, lovită 
de balon, nu poate fi socotită că ar fi 
avut un presupus scop tactic.

Aș vrea să precizez din practica mea 
de jucător de fotbal cît și din cea de ar
bitru, că aproape nu există un joc de 
'olbal în timpul căruia să nu se comită 
cîteva hențuri involuntare. De aceea este 
o datorie a tuturor arbitrilor să judece 
cu mult discernăiuînt și deosebită aten
ție toate situațiile în care se comite henț 
și să penalizeze numai pe acelea în care 
este convins că a existat clementul in
tențional.

în încheiere voi da citeva exemple de 
,,hențuri involuntare'4 care se produc 
destul de frecvent pe terenurile de joc :

a) Dacă un jucător ține mîinile lingă 
corp, în mod normal, și mingea îi lo
vește mîna, ca urmare unui șut tras de 
un adversar sau coechipier, fără ca mîna 
să acționeze în vreun fel asupra mingii, 
se consideră henț involuntar și se lasă 
jocul să continue (chiar dacă faza se 
produce în interiorul suprafeței de pe
deapsă);

O. S. T. A.
prezintă la Sala Palatului Republicii Socialiste România, duminică
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LUIS ALBERTO DEL PARANA
Ș»

LOS PARAGUAYOS
Cîntece și dansuri flamengo:

CARMEN DE SANTANA
Biletele se vînd la casa O.S.T.A., calea Victoriei nr. 68—70, 

teleion 13.53.75 și in seara concertului la casa sălii.

anunță următoarele posturi vacante la autobazele din cadrul re
giunii Bacău :

PIATRA NEAMȚ
— un post de inginer principal constructor instalații
— două posturi ingineri mecanici auto
— două posturi economiști principali
— patru posturi tehnicieni I auto
— trei posturi tehnicieni II auto

BACĂU

— două posturi ingineri principali auto
— două posturi tehnicieni I auto
— un post

ROMAN
tehnician II auto

IRTA REGIUNEA BACĂU |

1

LIULUI DE MINIȘTRI nr. 1053/1960 '
Iniormații suplimentaie se vor putea lua de la Serviciul Personalului 

din Piatra Neamț, teleion i806 și Serviciul Plan și Organizarea Muncii,^ 
teleion 1800.

— un post
— un post

COMĂNEȘTI

set autobaza adjunct 
tehnician II dispecer

— un post șef autobază adjunct
— două posturi tehnicieni II auto

BUHUȘI
— două posturi tehnicieni II auto
Condițiile de angajare sînt acelea prevăzute în Hotărîrea CONSI-K 

T ii lî i li nr MINISIBI ... înț-t/tORn

b) în situațiile cînd un jucător fine 
mîinile depărtate de corp ca urinare a unei 
poziții firești a corpului și se găsește 
la o distanță mai mică de aproximativ 
5 m de cel care lovește mingea, dacă 
mîna este lovită de minge (aceasta fiind 
șutată puternică), se consideră henț in
voluntar, apreciindu-se că în această si
tuație jucătorul nu a avut practic limp 
să-și retragă mîinile, în raport cu viteza 
mingii, șutate. în aceste cazuri este bine 
ca arbitrul să fie cît mai aproape de 
fază pentru a putea aprecia dară jucă
torul a avut posibilitatea să-și retragă 
mîna, sau intenționat a păstrat mîna în 
dreptul traiectoriei balonului.

c) Ori de cite ori mingea sare din pă- 
mînt în mod neașteptat lovind mîna, sau 
jucătorul cade fără voie cu mîna pe min
ge, se consideră henț involuntar și nu se 
penalizează. Bineînțeles, în ambele situa
ții arbitrul trebuie să constate că mîna 
jucătorului nu a acționat In nici un fel 
asupra mingii.

d) în cazurile cînd jucătorii își pro
tejează fața cu mîinile sau alte părți ale 
corpului, împotriva șuturilor trase spre 
ei și astfel mîna atinge mingea dar cu 
intenția arătată mai sus, se consideră 
henț involuntar și nu va fi penalizat.

In toate situațiile de henț involuntar, 
acesta nu se penalizează, chiar dacă 
mingea își schimbă direcția sau rămîne 
lingă cel lovit.

La comiterea hențurilor involuntare ar
bitrii sînt datori să lase jocul să se des
fășoare în continuare, iar spectatorii și 
jucătorii nu trebuie să protesteze sau 
să ceară arbitrului să dicteze henț.

Interpretînd regulamentul în acest fel 
se asigură punerea lui în practică în 
mod creator, în folosul jocului și ai 
spectacolului de fotbal.

ANDREI RADULESCU



Campionatele europene de tir Bogată activitate fotbalistică internațională
Proba de armă standard, pentru prima

• In programul cam
pionatelor europene de 
tir, care se vor desfășura 
între 19 și 23 septembrie 
pe poligonul Tunari, este 
inclusă și proba de larmă 
standard 3 x 20 focuri se
niori. Faptul constituie o 
noutate, deoarece pînă a- 
cum, la competițiile ofi
ciale de tir, această pro
bă a figurat doar în mod 
experimental. Proba de 
armă standard, devenită 
populară în ultimul timp 
în toate țările unde e- 
xistă tir de performanță 
dezvoltat, a angrenat nu
meroși participanți la 
concursurile de acest gen 
și nu e de mirare faptul 
că mulți concurenți... au 
renunțat la armă liberă. 
La „europenele" de la 
București proba de „stan
dard" rivalizează în mod 
serios cu cea liberă. Deo
camdată forul interna
țional a hotărît ea la ma- 
rile întreceri oficiale la 
armă standard să se în
treacă doar seniorii. In 
competițiile interne proba 
de armă standard 3x20 
și 60 focuri culcat face 
parte insă si din progra
mul rezervat senioarelor. Nu

Trăgătorul cehoslovac Jan Hrnecek

oară în program
• Prezentăm mai jos delegațiile Ce

hoslovaciei și Danemarcei. Trăgătorii 
cehoslovaci vor lua parte la „europene" 
în număr de 18. Printre ei cu cele mai 
bune rezultate sînt cotați Nacovski — 
590 p la J.O. Tokio 1964, Hrnecek 
589 p la campionatele europene de la 
Milano din 1959, campion european 
la pistol viteză și Kudrna — 591 p, 
campion al continentului (Milano, 1959). 
la pistol calibru mare. La probele de 
armă de o bună reputație se bucură 
trăgătorii Horinek (398 p la 40 focuri 
culcat la Milano 1959), Stiborik și Na- 
vratil.

Delegația daneză are în frunte pe 
recordmanul mondial al probei de 40 
focuri culcat, Bjarne Jcnsen, care în 
1959 la „europenele" de la Milano a 
realizat 398 p din 400 posibile. Perfor
manța lui a mai fost atinsă anul tre
cut la Tokio de americanul Wiegger. 
Deși la această probă s-au obținut re
zultate superioare, ca de pildă românul 
N. Rotaru 400 p din 400 posibile la 
concursul internațional din iulie anul 
acesta în Elveția, cu toate acestea 
rezultatul lui Rotaru nu figurează pe 
tabela internațională deoarece n-a fost 
obținut la campionatele europene, mon
diale sau la J.O. Printre ceilalți 7 tră
gători danezi figurează Ostergaard, 
Nielsen, Cristensen. Cel mai t:năr este 
Jensen (22 de ani), iar veteranul lo
tului este Tholstrup, în vîrstă de 44 de 
ani.

• REAL ÎNVINS LA ROTTERDAM I

• FERENCVAROS A REALIZAT 
SCORUL ZILEI

• DOUA SCORURI ALBE ÎN 
„C.C.E."

• REZULTATE DIN „CUPA CUPE
LOR" SI „CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI"

în diferite competiții europene de 
fotbal s-au desfășurat în aceste zile 
numeroase întîlniri internaționale.

La Rotterdam, în .Cupa campioni
lor europeni", Real Madrid, de cinci 
ori cîștigătoare a competiției, a în- 
tîlnit echipa Feyenoord. în mod sur
prinzător, victoria a revenit fotbaliș
tilor olandezi cu scorul de 2—1, după 
ce la pauză sportivii madrileni con
duceau cu 1—0. Campioana Ungariei,

Ferencvaros, a întîlnit la Budapesta, 
în meci retur, formația Kelfavik (Is
landa) pe care a întrecut-o ou 9—1 
(6—1) și s-a calificat pentru optimile 
de finală ale competiției. Tot în 
„Cupa campionilor europeni', la Ti
rana, echipa ,17 noiembrie" a înche
iat la un scor alb meciul cu formația 
scoțiană Kilmarnok (ca și Fenerbah
ce ou Anderlecht, la Istanbul, cum 
am anunțat în ziarul nostru de ieri).

S-au desfășurat, de asemenea, și 
primele meciuri din cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri". în care s-au înre
gistrat rezultatele: Union Luxem
burg — F. C. Koln 0—4; Hibernians 
(Scoția) — Valencia 2—0 (1—0); F.C. 
Liege — Zagreb 1—0.

în „Cupa cupelor", îK'wimul joc 
dintre Cardiff City și S....;dard Lie
ge victoria a revenit fotbaliștilor bel
gieni ou scorul de 2—1 (0—!)•

„MEMORIALUL CAPADLANCA"

Ciocîltea—Gh eller: remiză!

ne îndoim
că în curînd atît Ia „europene" cit și 
la „mondiale" trăgătoarele vor con
cura și la proba respectivă.

• După cum se știe, organizarea 
campionatelor europene din acest an 
a fost repartizată mai multor țări. 
Două probe, cele de talere aruncate 
din șanț și skeet seniori, s-au desfă
șurat în iulie în Portugalia, cele de 
armă calibru mare seniori și armă li
beră calibru redus juniori vor avea 
loc în to-amnă la Cairo, iar celelalte 
— majoritatea probelor — la Bucu
rești. Astfel, poligonul Tunari va găz
dui toate probele de armă calibru

redus seniori și senioare, armă stân
dard seniori, cele trei probe de pistoa
le (viteză, liber și calibru mare) și ta
lere aruncate din turn (skeet) juniori. 
In total se vor decerna la București 
11 titluri individuale și tot atîtea pe 
echipe. Ele vor fi acordlate la următoa
rele probe : armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat seniori și senioare, 
3 x 40 focuri seniori — poziția ia ge
nunchi, în picioare și trei poziții, 
armă liberă calibru redus 3 x 30 focuri 
senioare (numai pe trei poziții), armă 
standard 3 x 20 focuri seniori, pistol 
viteză, pistol liber, pistol calibru mare 
și skeet (100 buc.) juniori.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
dl

SOFIA. în localitatea Nesebyr (R. P. 
Bulga ria). de pe țărmul Mării Negre, 
a început un turneu internațional de 
tenis la care participă și jucătorul român 
llie Năstase. în primul tur, Năstase l-a 
învins cu 6—2, 6—1 pe bulgarul l)en- 
cev. Alic rezultate: Pampulov (R.P.B.)- 
Vucctivici (Iugoslavia) 6—1, 6—3; Ve- 
lev (R.P.B.)-Romccvici (Iugoslavia) 
6—3, 6—2.

PRAGA. Atletul Josef Odlozil a sta
bilit un nou record mondial in proba de 
2 000 m plat, acoperind distanta in 
5:01,1. I'ochiul record, delimit de fran
cezul Michel Jazy, era de 5:01,6 și fu
sese realizat la 14 iunie 1962. Tenta
tiva lui Odlozil a avut loc pe stadionul

localității lloustka, în apropierea de 
Mlada Boleslav.

PRAGA. La Marianske Lazne s-a dis
putat meciul internațional dc volei dintre 
selecționatele masculine ale R. S. Ceho
slovace și U.R.S.S. Victoria a revenit 
voleibaliștilor cehoslovaci cu scorul de 
3—1 (12—15, 15—4, 15—6, 15—3).

BELGRAD. Acum cîteva zile des
fășurat turneul de volei jubiliar al clu
bului Partizan. întrecerea a fost eîști- 
gată dc voleibaliștii echipei Ț.S.K.A.- 
Moscova, care în ultimul meci au dispus 
de Partizan cu 3—1. Locul doi In tur
neu a revenit formației Cerveno Zname- 
Sofia.

NOTE EXTERNE

LONGE VITĂ TI
J Acum trei ani, cînd Alain Mimoun 
!își înscria din nou numele pe lista 

campionilor de maraton ai Franței, 
un gazetar remarca glumeț că învin
gătorul numără cîte un an de viată 
pentru fiecare kilometru al cursei. La 
42 de ani, fostul adversar al lui Za- 
topek își semănase adversarii mai 

J tineri pe parcursul celei mai clasice 
’ dintre alergări.
4 Teatru unii, această performantă ar 

fi putut fi o frumoasă încununare a 
k unei cariere sportive, un „finiș" 
J spectaculos într-o neobosită alergare 
J pe stadion și șosea. Mimoun avea 
J însă alte intenții. Două decenii de 
{ activitate atletică nu i s-a părut prea 
ă mult. $i alergarea a reînceput... Cu
? victorii și înfrîngeri, așa cum cete 
J lupta sportivă. Fuleul maratonistului 
l a măsurat alli kilometri, zeci, sute. 
Z $i iată că duminica trecută postu- 
l rile franceze de radio i-au citat iarăși

numele în titlurile jurnalului sportiv, ( 
Alain Mimoun este din nou campion \ 
al (ării la maraton, al patrulea titlu } 
al său. S-au mai adunat și anii: 451 *
Victorie de două ori remarcabilă.

Firește, i se cuvin felicitări ine- l 
puizabilului atlet. Statisticienii atle- J 
tismuhii îi vor întregi portretul cu \ 
această performantă de-a dreptul ie- z
șită din comun. Am vrea totuși să-i j
punem în gardă în fata unei even- J
tu ale greșeli în caracterizarea restul- 4
tatului ob(inut de Alain Mimoun du- | 
minică, pe traseul din pădurea Fon- 7 
tainebleu. Performanta este „mare", J 

nu însă și „unică". Fiindcă nu tre- I 
buie uitat că un alt atlet, pe alte J 
coordonate ale Europei, a devenit cam- Z 
pion national de maraton, în 1958, j 
la o vîrstă și mai înaintată — 47 |
de ani. Este Dinu Cristea, din Romă- ( 
nia. „Bălrînul" Dinu, al nostru.» |

t

La Havana, Victor Ciocîltea a tre
cut cu succes încă un dificil „exa
men", întîlnirea cu marele maestru 
sovietic Efim Gheller. Fostul nostru 
campion a încheiat cu remiză și a- 
ceastă partidă, completînd astfel o 
serie de opt runde în care n-a cunos
cut înfrîngerea. El se menține în 
partea superioară a clasamentului,

A început cea de a 24-a ediție
a Jocurilor Balcanice de atletism

(Urmare din pag. 1)

ciot reportaj în legătură ou organiza
rea ?i desfășurarea lor.

Joi dimineața a avut loc ședința 
comisiei tehnice în legătură cu trage
rile la sorți. La ora 12, la primăria 
orașului, dl Georges Plitas, primarul 
Atenei, a oferit o recepție în cinstea 
participanților la Jocurile Balcanice. 
El a amintit în cuvîntul său despre 
orașele înfrățite, despre vizitele caic 
le-a făcut în București. Belgrad, So
fia, Istanbul și a urat bun sosit spor
tivilor, dorindu-le succes în întreceri, 
în lupta pentru întîietate și în acțiu
nile privind cunoașterea reciprocă.

La ora 16 s-a dat startul în proba 
de maraton. Cursa a pornit de 
satul Marathon, de 
tînd în mînă flori 
măslin, au alergat 
Tombeau, unde au 
crengile de măslin 
gendarului erou. întrecerea s-a în
cheiat pe stadionul Panathinaikos, 
unde a avut loc ceremonia de deschi
dere a Jocurilor Balcanice de atle
tism. Actuala ediție sc desfășoară sub 
patronajul subsecretariatului de stat 
al Președinției Consiliului de Mi
niștri, al ambasadorilor Bulgariei, Iu
goslaviei, României și Turciei la Ate
na, al secretarului federației de atle
tism, Georgios Vichos, și al secretaru
lui general al Comitetului Olimpic 
Grec, Spiros Lappas.

Presa de astăzi publică fotografii 
H materiale în legătură cu Jocurile

la 
unde atleții, pur- 
roșii și crengi de 
pînă la km 7, la 
presărat florile și 
pe mormîntul lc- 

Intreccrca s-a 
stadionul

înaintea unor jucători cu veleități 
ca Laszlo Szabo, Parma, Tringov, 
O'Kelly.

Prima sa remiză în concurs a în
scris-o actualul lider, Smîs'.ov. El a 
încheiat egal partida cu Holmov după 
numai 22 de mutări. O altă partidă 
de importanță pentru plutonul frun
taș al clasamentului, cea dintre Fis
cher și Ivkov, nu s-a putut disputa, 
condițiile atmosferice nefavorabile 
create de uraganul „Belsy" care bîn- 
tuie pe coasta Floridei, nepermițînd 
transmiterea mutărilor prin telex, 
între New York și Havana.

Alte rezultate din runda a 10-a 1 
Donner — O'Kelly 1—0, 
Szabo V2—V2, Robatsch 
1—0, Perez — Pietsch 0—1,

Bilek —
- Garcia

Pach-
— Ji-sosirea echipeiBalcanice 

mâne la 
au apărut fotografii ale Iolandci Ba
laș și Mihaelci Pcneș. Ziarele pro- 
nostichează victoria echipei noastre 
în întrecerile feminine și o luptă 
strînsă între atleții români și bulgari 
în cele masculine.

(Pînă la închiderea ediției, rezulta
tele cursei dc maraton nu ne-au par
venit).

și cu 
Atena.

sosirea echipei ro- 
Intr-o serie de ziare jnan — Parma */2—1/2, Tringov 

menez 0—1.
Clasamentul turneului arată 

Smîslov 7*/2, Ivkov și Fischer 
Gheller 7, Pachman și 
Holmov 6 (1), Robatsch 
și Bilek 5, Parma 4y2 
și Szabo 4*/2, Pietsch 4 
3’/2 (1), Wade 3‘/2 etc.

astfeV
7 (1), 

Donner 61/2, 
6, Ciocîltea 

(1), Tringov 
(1), O'Kelly

-e

ADRIANO RODONI: „Se preconizează schimbări importante
in organizarea sportului cu pedale...*'

SAN SEBASTIAN 9 (Agerpres). 
înt r-un interviu acordat ziarului 
dio‘*-Bologna, președintele federației 
ternâționale de ciclism 
Rodoni, a declarat că 
schimbă ri i m por t an t e
sportului cu pedale. Printre altele, a pre
cizat Rodoni. s-ar putea ca pe 
campionatele mondiale de amatori 
profesioniști să se desfășoare la 
diferite și în țări diferite. In acest 
și-au dat asentimentul numeroase 
care s-au și oferit 
cerile.
nale :
1966 vor fi incluse în campionatele mon
diale

„Sta- 
in- 

amator, Adriano 
se preconizează 
în organizarea

viitor 
și 

date 
sens 
țări 

să organizeze între- 
. Președintele federației internațio- 
a confirmat că începînd din anul

de ciclism alte două probe olim-

pice: 1 000 m cu start de pe loc și 
cursa de tandem.

★
Din cauza unei ploi torențiale cu 

grindină, probele campionatelor mondiale 
de ciclism (pistă) de la San Sebastian 
au fost întrerupte după consumarea se
mifinalelor cursei de urmărire indivft 
duală. Finala acestei probe ca și cea de 
ia viteză s-au amînat cu o zi.

In finala cursei dc urmărire amatori 
s-au calificat Stanislav Moskvin 
(U.R.S.S.) și Tiin Groen (Olanda). Ci
clistul sovietic l-a eliminat pe danezul 
Isaksson, realizînd pe 4 000 m timpul 
de 5:05,11, iar Groen cu timpul de 
5:02,35 l-a învins pe columbianul Rodri- 
guez.

Handbalistele
Ieri a sosit în Capitală selecționata 

feminină de handbal a Uniunii Sovietice. 
Echipa sovietică va susține duminica, în 
sala Floreasca, o primă partidă cu re
prezentativa noastră, după care va evo
lua la Brașov (14 septembrie) și Galati 
(16 septembrie) tot in compania lotului 
nostru reprezentativ. Au făcut deplasa
rea următoarele 13 jucătoare: Iludașova, 
Kameșnikova (portari), Bobrova, Tulia- 
kova, Strelnikova, Altabaeva, Criniute, 
Petkenia, Janilionitc, Vuntcșmeri, Stolî- 
tenko, Bobrusi și Sabanova. Ultimele 
trei sînt debutante în selecționata sovie
tică. Echipa este însoțită de antrenorii 
J. Grinbergas și Lazăr Gurevici.

In fotografia noastră: sportivele so
vietice la cîteva clipe după sosire.

sovietice au sosit în Capitală
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