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A XV-a ediție 
Jocurilor Balcanice de atletism

înduri pentru Jocurile Balcanice .ta

upă o întrerupere de mai multi ani, șirul tradi
ționalelor Jocuri Balcanice de atletism a fost
reluat ieri la Belgrad cu participarea echipelor 

reprezentative ale Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Ro- 
miniei și Turciei, adică exact aceleași țări care au fost 
protagonistele primelor întreceri balcanice.

Evenimentul acesta, îndelung comentat de ziarele și posturile 
,j radio din cele cinci țări, a 
iei generale a opiniei publice 
eosebită. Importanța reluării 
iu trebuie privită numai din 
n mod special, din punct de 
ie care-1 oferă pentru cunoașterea mai bună a tinerilor participanți, 
>entru întărirea relațiilor de prietenie și bună vecinătate între toate 
țările acestui colț al lumii.

Lucrul acesta l-au subliniat în declarațiile lor fiecare din con
ducătorii federațiilor de atletism ale țărilor participante ; l-au înțe
les din 
ieri în 

,'plauze 
amiază 
piață a 
Armatei Populare.

Nu numai iubitorii de sport din țara noastră dar întreg poporul 
privește această manifestare ca pe un prilej minunat al cimentării 
legăturilor, contribuție însemnată la crearea unei atmosfere sănă
toase de prietenie și pace.

O veche tradiție este reînnoită cu acest prilej.
Nu odată s-a spus despre aceste Jocuri Balcanice că ele sint 

o „mică olimpiadă*.  Cel care a asemuit pentru prima oară balca
niadele cu olimpiadele nu s-a gîndit numai la faptul că ambele 
au avut aceeași țară de origină — Grecia —; că au fost adă
postite de același stadion — Averoff —, ci desigur și la Înalta 
semnificație, de asemenea comună acestor mari întreceri: cunoaș
terea reciprocă și consolidarea legăturilor de prietenie între repre
zentanții sportivi ai țărilor participante. De-a lungul anilor, desfă
șurarea fiecărei ediții a Jocurilor Balcanice a arătat că numele 
de „mică olimpiadă*  nu a fost o simplă expresie, ci o imagine a 
realității evidente. Nu trebuie să uităm nici un moment de contri
buția pe care aceste întreceri au adus-o prieteniei, de importantul 
aport pe care l-au adus prestigiului sportului atletic în fiecare 
din aceste țări; de stimulentul creat printre sportivi, pe care i-a 
condus către o activitate tot mai susținută, desfășurată la un nivel 
din ce în ce mai Înalt. In felul acesta Jocurile Balcanice au con
tribuit in mod nemijlocit la progresul general al atletismului din 
această parte a lumii.

Ideia nobilă a acestor întreceri care a animat ani de-a rindul 
atîtea generații de aticți, a sălășluit în sufletele tuturor, chiar în 
anii de întrerupere a Jocurilor. Mulți dintre atleții tineri, care au 
ascultat povestirile atleților mai vîrstnici, vechi protagoniști ai 
Balcaniadelor, și s-au gîndit de nenumărate ori la frumusețea aces
tei lupte sportive, trăiesc în aceste zile bucuria visurilor împlinite, 
căci Belgradul i-a reunit cu ocazia celei de a XV-a ediții a Jocu
rilor Balcanice...

stat in ultimul timp în centrul aten- 
sportive și are desigur o importanță 
acestei minunate competiții atletice 
punct de vedere pur sportiv, ci și. 
vedere politic, pentru fericitul prilej

plin fiecare din cei peste 200 de concurenți angrenați de 
această frumoasă întrecere atletică; l-au subliniat cu vii a- 
zecile de mii de locuitori ai Belgradului, atit joi după 
la festivitatea de deschidere a jocurilor în impunătoarea 
Republicii, cit și ieri la deschiderea oficială de pe stadionul

BELGRADUL, INTR-UN REPORTAJ DE CITEVA RINDUR1...
BELGRAD 19 (prin telefon de 

la trimismi nostru special).
Trei avioane romînești aterizau 

miercuri la Belgrad. At lefii noș
tri, primii sosiți, erau intimpinați 
cu toată căldura. Takacs, unul 
din renumiții alergători de fond 
a*  trecutelor Balcaniade, îl recu
noscu de îndată pe Dinu Cristea,

— Antrenor sau încă atlet?
— Concurent care-și aniversea

ză 20 de ani de la primul start 
balcanic. De data aceasta la ma
raton.

Și „nea Dinu*  deveni în citeau 
clipe prietenul tuturor.

■ic

Autobuze moderne ne duc de ta 
aeroport spre oraș. Așezat pe co
line, Belgradul are o poziție mi
nunată. Temperatura e plăcută și 
ai impresia că vîntul care vine 
de undeva dinspre Adriatica aduce 
parcă mireasma rododendronilor.

Autobuzele defilează prin fața 
unor clădiri moderne, unele tncă 
în construcție. Aci va fi ridicat 
Belgradul nou, cu marele centru 
universitar.

Nu departe, pompe uriașe scot 
un mii fin din Dunăre și umplu 
funded unui lac, Nisipul se fn- 

iărește ca betonul. Se vor înălța 
acolo alte clădiri.

★

Sapa, apă lină...
Poduri multe, noi, te trec ae 

la un țărm la celălalt. Vapoare 
de diferit tonaj urcă și coboară.

Plaje întinse.
Și apoi orașul, cu tot vuietul 

lui în zilele acestea de mari e- 
venimente.

★

Două feluri de afișe așezate pe 
mari panouri anunță jocurile.

Vn sprinter și un aruncător 
pe fondul roș-alb-albastru — cu
lorile jugoslave — tar pe cetă*  
lalt o frumoasă îmbinare a stea
gurilor țărilor participante.

'ir
Programul întrecerilor 1-arn 

găsit tipărit încă de la sosire. 
Are un text In limbile tuturo' 
țărilor participante pe primele 
pagini.

E plăcut să citești în ro- 
mînește:

„Bine ați venit!"

EM. VALER1U

Dh cavistri rostit 
de geBtralil cbtael Otair Ireicici, 
hcțutMil inijtroki Fwțebr Ănute 

delegat al Președintehi 
ksip Brox Trte

„Importanta acestor întreceri 
constă în faptul că ele sint in 
același timp cele mai marcante 
manifestații atletice din țările 
balcanice de după ultimul război 
mondial, cit și o contribuție în
semnată adusă dezvoltării mișcă
rii de cultură fizică din (orile 
noastre-

Balcaniadele constituie de ase
menea un bun prilej de cunoaște
re reciprocă a țărilor balcanice, 
de strîngerea legăturilor de cola
borare, de întărire a păcii*.

Primele starturi 
Constantin Grecescu 

a stabilit un nou record 
la 10.000 metri

BELGRAD, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). 
Vremea s-a schimbat brusc și 
odată cu primele starturi o ploaie 
torențială s-a abătut asupra ora
șului. Aceasta a influențat norma
la desfășurare a concursurilor iar 
performanțele înregistrate rai re
prezintă valoarea reală a concu- 
renților la această mare compe
tiție.

Iată acum desfășurarea probe
lor:

400 M. GARDURI

Cele două serii ale singurei 
probe de garduri din prima zi 
au prilejuit lupte interesante și 
viu disputate. Nu performanța a 
fost obiectivul principal al con- 
curenților, ci ocuparea unuia din 
cele trei locuri, care avea să le 
dea dreptul să se califice în li- 
nală, care se va desfășura mîine 
(n.r. astăzi). Recordmanul țării 
noastre, Ilie Savel, favoritul cursei 
a alergat în seria întîi. Chiar de 
la plecare el a pornit puternic 
și și-a asigurat un avans, care 
l-a scutit de orice fel de emo
ție. In urma lui concurentul iu
goslav Puc domina grupul celor
lalți alergători. La ultimul gard 
el a fost ajuns însă de tînărul 
atlet bulgar Csenger și era cît 
pe aci să fie întrecut și de atle
tul turc Akan. Rezultate tehnice: 
l. Savel (Rom.) 54,2; 2. Csen
ger (Bulg.) 56,2; 3. Puc (Iug.)

(continuare in pag. a S-a).

C. Urecescu a siaoiiit ieri un va- 
îorot record republican tn proba 

de 10.000 PU

SELECȚIONATA DE BOX A BUCUREST1ULUI A CUCERIT 
0 VALOROASĂ VICTORIE ASUPRA ECHIPEI PARISULUI 

CU SCORUL DE 8-2!

Fază din meciul M. Dobrescu-Lhermite
------------------ ------- ★

O minunată seară de vară, cu 
cerul brodat de mii de stele, un 
public mai numeros ca oricind — 
peste 20.000 de spectatori — și 
un clocotitor entuziasm în tribune, 
au asigurat aseară un minunat 
cadru reuniunii de box de pe sta
dionul Republicii, unde echipa 
Bucureștiului înfrunta formația 
Parisului. In plus, la capătul ce. 
lor zece dispute din ring am avut 
prilejul să consemnăm o splendi
dă victorie romînească la un scor 
categoric: 8—2.

Surplusul de pregătire tehnică 
și tactică al boxerilor noștri, dîr- 
zenia și energia lor și-au spus 
lașă în permanență cuvîntul, și în 
majoritatea cazurilor a decis re
zultatul luptei în favoarea noas
tră. Boxerii romîni au confirmat, 
în majoritatea lor, rezultatele de 
valoare înregistrate în R. Ceho
slovacă și tocmai acest lucru ne 
face să privim cu optimism întîl- 
nirile viitoare.

Francezii au aliniat o echipă 
redutabilă pusă pe fapte mari. 
Pugiliștii Parisului s-au mișcat 
bine în ring, au luptat în linie și, 
în unele momente au făcut dova
da unui splendid curaj. Din rîn- 
d uri le lor s-au impus îndeosebi, 
„cocoșul*  Camarra, „pana" Ca- 
dot, „mijlociul ușor*  PaviHa și 
curajosul semi-mijlociu Gilbert 
Echipa noastră — învinșii ca și 
învingătorii — merită o mențiune 
specială, pentru fermitatea cu care 
Și-a apărat șansele

Dar să trecem la „filmul*  reu
ni unti

CATEGORIA MUSCA. Adver
sari: Mircea Dobrescu — Lher- 
mrte. Tn repriza a Il-a, Dobrescu, 
decis să-și exploateze avantajul, 
atacă dezlănțuit, plasind un splen
did croșeu de stingă la bărbie, 
completat prompt cu o serie ra
pidă la corp. Lhermite nu mai are 
-gardă*.  El încasează stoic acum 
croșeuri la bărbie și laterale pu
ternice, reușind printr-un mare e- 
fort, să termine în picioare repri
za secundă. El va face însă ime
diat cunoștință cu podeaua la în
ceputul ultimei reprize. Un formi
dabil croșeu de dreapta la bărbie, 
plasat fulgerător de Dobrescu, pu
ne punct luptei în favoarea sa. în
vingător prin k.o. repriza Ill-a 
Mircea Dobrescu.

CATEGORIA COCOȘ. Adver
sari: C. Gheorghiu — Camarra. 
Boxerul de culoare, Camarra, își 
face simțită imediat după primul 
gong duritatea loviturilor. O „di
rectă*  de stînga lovește bărbia lui 
Gheorghiu care e numărat. Boxe
rul romîn pornește, totuși, la atac 
și reușește o serie de „un-doi“ e- 
ficace, plasind și cîteva directe de 
stînga. Camarra ripostează vio
lent și își surprinde din nou ad
versarul cu cîteva „laterale*.  E- 
forturile lui Gheorghiu de a 
schimba curstil luptei se dovedesc 
zadarnice. Camarra se deplasează 
rauid și lovește prin surprindere, 
asigurîndu-și o meritată victorie 
la puncte.

CATEGORIA PANA. Adversa
rii. Emil Cismaș și Cadot, au 
furnizat una din cele mai elec
trizante dispute ale serii. Ambii 
boxeri stăpînind la perfecție exe
cuțiile tehnice, lovind precis și 
variat, au oferit spectatorilor trei 
reprize de adevărată „scrimă pu- 
gilistică*.  Cismaș, mai bine pre
gătit fizicește, a impus un ritm 
infernal, atacînd mai mult. De 
fiecare dată, însă, Cadot a știut 
sS riposteze eficace. Cismaș a 
reușit să plaseze în repriza a

* -----------~
Il-a un croșeu care, pur și sim
plu, La „întors*  90 de grade pe 
Cadot La căpătui a trei reprize 
de luptă emoționantă, arbitrii ju
decători au preferat să încline 
balanța victoriei spre Cadot. 
Cismaș a făcut o partidă foarte 
bună și se poate considera cel 
puțin egalul francezului în a- 
cest meci-

CATEGORIA SEMI UȘOARA, 
Adversari: Gh. Fiat — Prophete. 
Profitînd de o „gaură*  în garda 
francezului. Fiat plasează un u- 
percut de stînga. Apoi, al doilea, 
a! treilea... Prophete se resimita 
de pe urma acestui viguros atac, 
se refugiază „groggy*  în colț, 
fac antrenorul francez arunci 
șervetul. învingător prin abandon 
în repriza I-a, Gheorghe Fiat.

CATEGORIA UȘOARA. Deși 
în acest meci au fost doi adver
sari, C. Dumitrescu și MerpaulV 
se poate spune cu toată târfa 
că în ring n-a existat decît uit 
singur boxer. Dumitrescu, în ad
mirabilă formă a jonglat cum a 
vrut cu Merpauit, silindu-1 să în
caseze numeroase laterale și u- 
percuturi de stînga. învingător 
la puncte, C. Dumitrescu.

CATEGORIA SEMI MIJLOCIE. 
Adversari: N. Linca — Gilbert. 
Năpraznicele lovituri ale kii Linca 
l-au urmărit tot timpul pe Gil
bert Cu un curaj admirabil și 
eu o rezistență de fier, acesta a 
rezistat însă pînă la capăt Gil
bert a primit tn repriza a III-a 
un avertisment pentru „țineri re
petate*.  Victoria i-a revenit con
fortabil, la puncte, lui N. Linca.'

CATEGORIA MIJLOCIE UȘOA
RA. Adversari:' V. Tiță — Pa- 
villa. Trță are inițiativa în pri
mele minute și își pune în ac
țiune upercuturile care merg pre
cis la țintă. Negrul pornește un 
neașteptat și violent atac plasînd 
puternice lovituri la corp. De aci. 
lupta devine dramatică. Tiță e 
nevoit să cheltuiască toate re
zervele de energie ca să contraca
reze atacurile necruțătoare ale 
lui Pavilla. Tiță contrează splen
did. Pavilla primește un avertis
ment și arbitrii anunță o fru
moasă — dar cît de muncită! — 
victorie la puncte a boxerului 
rcmîn.

CATEGORIA MIJLOCIE. Ad
versari ; D Gheorghiu — Julien. 
Net superior. D. Gheorghiu a 
cucerit o confortabilă victorie la 
puncte.

CATEGORIA SEMI GREA. Ad
versari : Gh. Negrea — Quellier. 
Negrea șî-a „presat*  tot timpul 
adversarul iar în repriza a Il-a, 
plasînd un inspirat upercut la 
plex a repurtat o rapidă victo
rie prin k.o.

CATEGORIA GREA- Adver
sari : V. Mariuțan — Brianta. 
După o repriză confuză, Marii*,  
tan s-a avîntat curajos la atac.- 
Un croșeu de stînga Ia plex 1-a 
trimis pe Brianto la podea pen
tru opt secunde. Brianto se ridi
că. dar îl așteaptă o rafală de 
upercuturi la corn. Cade din nou 
și e numărat. Cu un admirabil 
curaj, Brianto reia lupta, atacîndl 
cu disperare. El nu mal poate 
schimba însă lucrurile. V. Mariu- 
țan cîștigă pe merit 'a puncte. 1 

Judecătorii arbitri1 Waisbetig,' 
.1. Dimitriev (Franța)', Sorsen 
Larssen (Suedia), Kabert (R« 
Cehoslovacă), M. Ghinescu, M.' 
Stănescu și B. Robert, au con
dus excelent.

G. Ml HAL AC HE j



HKTMJ ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTMTATII TIRULUI IN PROVINCIE
Sînt cunoscute rezultatele din ce 

®n ce mai bune obținute de trăgătorii 
de frunte din țara noastră în între
cerile internaționale desfășurate pe 
poligonul Tunari sau pe poligoa
nele din străinătate. Faptul că maes
trul emerit a! sportului Iosif Sîrbu 
a cucerit medalia olimpică la Hel
sinki, că Jacqueline Zvonenski și-a 
întrecut la campionatele europene 
de tir toți adversarii, primind drept 
răsplată invidiatul titlu de cam
pioană europeană, că nu de mult 
maestrul sportului H. Herșcovici a 
stabilit un nou record al R.P.R. la 
proba de armă sport calibru redus 
3X40, record de o valoare superioară 
celei mai bune perform, nțe mon
diale oficiale și că alți reprezentanți 
ai tirului din patria noastră au do- 
bîndiț succese dc răsunet în iutii- 
nirile internaționale, cons'.ituie o do
vadă grăitoare a valorii trăgătorilor 
noștri consacrați.

Toata acestea au fost posibile nu
mai datorită faptului că firului i s-au 
asigurat tot mai bune condițiuni d« 
dezvoltare, concretizate prin bazele 
sportive moderne puse la dispoziții 
concurenți lor odată cu cele mai bune 
materiale de concurs ca și prin orga
nizarea unor mar-ic®mpetiții«ie masă 
în care au fost angrenați nenumărat 
tineri. Tinerii odată intrați pe 
poârta competițiilor de masă au 
continuat să se antreneze cu sîr- 
•guință, reîmprospătind loturile 
reprezentative.

Și astăzi, ca și în anii trccuțî, c 
serie de comisii regionale, raionale 
și orășenești muncesc cu tragere de 
inimă pentru organizarea întreceri
lor de tir cu participarea maselor, 
«cordă o deosebită atenție probelor 
de tir clin cadrul complexului 
G.M.A., și cauță numeroase forme 
de atragere a cit mai multor cle
mente pe standurile poligoanelor 
de tir. In această direcție, un exem
plu elocvent îl oferă comisia regio
nală de tir Hunedoara, care, în co
laborare cu consiliul regional al 
asociației Recolta, a organizat nu 
de mult o importantă competiție de 
masă : concursul regional sătesc de 
tir. La această întrecere au partici
pat peste 15.000 de oameni ai muri
rii de la sate, realizîndu-sa mai 
multe echipe de tir, dintre care una 
va lua parte la cele mai importante 
tompețiții din calendarul intern. De 
asemenea, în această regiune se 
muncește cu multă seriozitate pen
tru buna organizare a competițiilor 
prevăzute în calendarul comisiei 
centrale de tir. Tof astfel, muncesc 
și o serie de comisii raionale și 
orășenești de tir (București, Sibiu, 
etc.), pentru care dezvoltarea acti
vității de masă constituie o perma
nentă preocupare.

Cu toate acestea, în ultimul 
timp s-a observat o îngrijorătoare 
scădere a ritmului de muncă, o 
formală îndeplinire a sarcinilor și 
mai ales foarte multă delăsare în 
ceea ce privește munca de instruire 
sportivă-

O serie de aspecte, privin 1 lipsu
rile din munca unor comisii locale 
de tir, vor forma obiectul articolu
lui de față. înainte de a trece însă 
la aceasta, trebuie să remarcăm un 
lucru care contribuie și mai muit 
la crearea acestei situații alarmante 
Este vorba de faptul că, deși la ter
minarea controalelor de sprijin și 
'Îndrumare membrii comisiei cen
trale au încheiat procese-verbale 
în care au fost consemnate lipsurile 

‘Constatate și posibilitățile de în
dreptare, dar mai ales numeroasele 
^angajamente ale comisiilor respec
tive, totuși, cu prilejul altor depla
sări, s-a putut lesne observa că na 
se realizase n'm:c din aceste... so
lemne promisiuni. Astfel, deși în 

■cadrul lucrărilor comisiei centrale 
>de tir, care a avut loc la începutul 
.acestui an, delegații regiunii Cra- 
Hova au răspuns cu deosebit interes 
■chemării l,a întrecere pentru organi
zarea celei mai bune activități a 
tirului, chemare lansată de dele- 

jgatul regiunii Hunedoara, entuzias- 
■mul lor s-a stins odată cu întoarce
rea acasă. Munca merge mai slab 

■ce anul trecut. Sportivii nu vin la 
.antrenamente fiindcă metodele 
„șablonizate" ale instructorului nit 

‘le mai spun nimic nou, iar întreceri
le sînt organizate sporadic și au o 
slabă popularizare. Comisia regio- 

rnală de tir Craiova, este o comisie 
■tînără ai cărei membri doresc să 

.’muncească, dar ei trebuie să fie 
^sprijiniți și îndrumați de către 
«comitetul regional C.F.S.

„Activitatea tirului în Regiunea 
«Autonomă Maghiară se desfășoară 
'’foarte sJab — așa își incepe raportul 
tunul dintre membrii comisiei cen- 
Hrale, care a vizita) această regiune

SPORTUL POPULAR
Sto* * >Mr. 2853

★
★ *

Deși a țîșnit din apă cu un puter
nic efort, portarul echipei Dinamo 
București, Marinescu, a fost cu o 
fracțiune de secundă mai încet de- 
cît balonul care a poposit de acum 
in poartă. Fază din meciul C.C.A.- 
Dinamo București, terminat cu vic
toria echipei C.C.A

(Foto: I. WELBER)

★ ★
★

Jezek—Filip și Pachman — Zita. 
Este de remarcat că Filip și Pach
man, liderii necontestați ai șahu
lui cehoslovac, n-au avut de pro
fitat de pe urma faptului că ju
cau multe partide împotriva corn, 
patrioțiior lor, al căror joc îl cu. 
noșteau mai bine, aceștia dove- 
dindu.se extrem de dirji în toate 
partidele.

— Ce ați observat caracteristic 
în jocul principalilor concurenți 
la acest turneu?

— Aș putea împărți, după stil, 
pe acești concurenți in două gru. 
pe distincte. De o parte jucătorii 
care preferă complicații jucînd e. 
nergic la cîștig și printre aceș
tia sînt Filip, Ragozm, Pinii, 
ca și Bălanei O a doua grupă o 
formează jucătorii cu stil pori, 
țional, care preferă folosirea teh
nică a avantajului minim: Fiohr. 
Stahlberg, Rejfir. Lupta dintre 
acești jucători cu stil opus, a de
curs egal de-a lungul ru.ntde’or, 
dar în clasamentul final se poate 
observa o ușoară ascendență a 
jucătorilor din prima grupă, cei cu 
joc combinativ. Despre Filip, cîști. 
gătoruț turneului, pot spune că a 
cules o victorie meritată. Este un 
mare maestru, în toată puterea 
cuvântului. Alege variante com
plicate, grele, care nun ambilor 
jucători probleme dificil de re-

Lin maestru al sportului care-și jknc d-itprm: Petre Ciș’uiiți.i în
drumă pe tinerii participând într-un concurs de începători. Est ; de dorii 
ca tot mai mulți sportivi fruntași sâ-i urmeze exemplul I

— întrucît consili’le regiora'e ale 
asociaffttor privesc cn dezinteres 
problema tirului, scuztnj lipsa lor 
de activitate cu motivări neplauzi
bile, culese la uUimplare".- Jot lipsă 
de preocupare au dovedit activiștii 
din aceste consilii și în organizarea 
tirului în cadrul complexului 
G.M.A. Edificator este și faptul că 
în această regiune nu există nici 
un antrenor salariat, lucru care de
sigur are o influență negativă a- 
siipra procesului de instruire. Deși 
în orașul Tg. Mureș există posibi
lități, nu a fost înră construit iui 
poligon corespunzător și astfel, 
chiar și acei tineri care au fost 
atrași în activitatea tirului, nu-și 
po) desfășura antrenamentele în 
condițiuni satisfăcătoare. O mare 
parte de vină pentru situația de 
față o poartă comitetul regional 
C.F.S., care nu s-a interesat de 
asigurarea condițiilor strict nece
sare, n-a activizat, n-a sprijinit 
și n-a îndrumat comisia regiona'ă 
de tir.

Situații asemănătoare din multe 
puncte de vedere, există și în re
giunile Oradea, Baia Mare, regiunea 
Stalin șa.

Iată deci că, discutînd numai o 
parte dintre problemele tirului în 
provincie, putem aitmge la concluzia 
că ritmul dezvoltării acestei impor
tante ramuri este nesatisfăcător. 
Situația prezentă este cu atît mai 
îngrijorătoare cu cit este sigur că 
ea va avea repercusiuni și asupra 
dezvoltării tirului de performanță. 
Aceasta, deoarece elementele care 
sînt așteptate să completeze ioturile 
reprezentative vor intîrzia să apa
ră.

Intrucît ne aflăm la jumătatea 
anului, este încă suficient timp 
pentru ca atît comisiile regionale, 
raionale și orășenești de tir, cît și 
comitetele regionale, raionale și oră
șenești C.F.S., precum și asociațiile 
sportive, să pornească în primtrt

Cu Emanuel Reicher despre 
și turneul de șah din R.

Ion Bălănel 
Cehoslovacă

La recentul turneu internațio
nal de șah din R. Cehoslovaci, 
reprezentantul țării noastre, mae
strul internațional I. Bălanei, a 
fost însoțit de maestrul Em. Rei
cher, care a avut rohil de anali
zator. Fiindcă în această calitate, 
maestrul Reicher a avut posibili
tatea să urmărească mai îndea
proape desfășurarea generală a 
turneului, l.am invitat să ne răs
pundă la cîteva întrebări în legă, 
tură cu această însemnată mani
festație șahistă de peste hotare. 
Prima noastră întrebare s-a refe. 
rit la ambianta generală a turneu
lui.

Concursul din Cehoslovacia a 
fost foarte puternic, — a declarat 
maestrul Reicher. Simpla enu
merare a celor 6 mari maeștri 
(Ragozin, Flohr, Stahlberg, Filip, 
Pachman și Pilnik), la care s-au 
adăugat alți 5 maeștri interna
ționali, exprimă suficient aceasta.

Pentru noi a fost însă o sur
priză faptul că absolut toți șahiș
tii cehoslovaci participanți la tur
neu s.au dovedit extrem de pu
ternici și bine pregătiți. La a. 
ceasta se adaugă și faptul că 
turneul a constituit un criteriu de 
selecție al echipe, olimpice a R. 
Cehos’ovace, ceea ce a constituit 
un motiv în plus pentru gazde să 
joace cu deosebită ambiție. Par
tidele dintre c-hî —1 fost foarte 
viu disputate și îmi amintesc în 
special de JrtUlnrril? . /ita—Filip, ^zojyat^

rînd la crearea condițiilor necesare 
pentru practicarea tirului în provin
cie și apei la 6‘ atentă planificare 
a ttafcwtlutor, antrenamentelor, 
etc. Mai csțț. dțsțuiș vreme jienlru 
ca pină Ia sTTr'niiI artrtlur sitrAția 
să se îmburtdlațeasci iar tirul să 
capete din izvorul competițiilor de 
masă elementele pe care ie așteaptă.

O sarcină importantă in rezolva
rea acestei probleme revine fără 
îndoială, maeștrilor sportului și tră
gătorilor fruntași, care au datoria 
să meargă in colectivele sportive , 
unde tirul este slab organizat și să 
ajute, cu cunoștințele și priceperea 
lor, la îmbunătățirea activității. De 
asemenea, ei vor trebui să instruias
că elementele tinere, să pregătească 
noi contingente de sportivi fruntași. 
Numai în felul acesta vor putea 
să-și îndeplinească una din sarcinile 
de mare răspundere, care ie revine 
In calitatea lor de maeștri ai spor
tului sau de sportivi fruntași.

La terminarea turului campionatului

Cile ceua teiire cele mei biuie echipe de pole.
Disputa celor mai bune opt e- 

chipe de polo ale țării a suscitat 
timp de două săptămîni intere
sul sportivilor noștri iar supor
terilor lor înflăcărați le.a procurat 
destule emoții. In raport cu edi
țiile trecute, elementul surpriză 

a crescut simțitor; există din ce 
In ce mai puține echipe care pot 
fi socotite „victime sigure" (ex
cepție fac doar Locomotiva Cluj 
și Flamura roșie Timișoara) iar 
echipa campioană C.C.A. — și 
anul acesta de departe formația 
nr. 1 a țării, — nu este scutită 
nici ea de oarecari emoții.

înainte de a trece la caracteri
zarea fiecărei echipe în parte, 
trebuie să subliniem diferența de 
pregătire a echipelor noastre de 
nolo pe apă. în ultimă instanță, 
factor determinări*  ai comportă
rii lor, în această nrimâ parte 
a campionatului. Astfel, Flamura 
roșie Timisoara, Progresul Tg. 
Mureș și Energia Oradea, au 
pomi*  în ^cursă" serios handica. 
pate. Lipsite de bazine de iarnă, 
aceste echipe nu au putut luota 
de la egal cu restul formațiilor, 
dintre care cele hucureșiene au 
fost mai favorizate.

C- C. A. cu patru titulari în 
eebipa reprezenta t:vă :■ Deutsch, 

Hosoodar. Nagy. Novac iar cei
lalți Patrichi. Iosim, Marchițiu 

In echipa secundă. a avut con
diții on time de pregătire, care 

pot explica in mare măsură com
portarea echipei. In retur, cînd 
militarii își vor juca toate par
tidele _acasâ“ diferența de pre
retire își v» spune și mai mult 
ei'vtntu] penfoi c’... bazinele din 
Timișoara, Tg. Mureș, Oradea, 

prfn dimensiunile lor mat reduse. 
consVteie întotdeauna ’*n  serios 
handicap pentru o echipă com
pletă cum este C C.A.

PROGRESUL TG. MUREȘ, ani 
de-a nudul v:ce-camp>k»nă, ocupg 
ți în prezent locul II în clasa
ment Dar echipa raureșeanâ din GH. NICOLAESCU

timp a adversarului, cînd, în )oc 
să joace încet căutînd să com
plice cît inai muit jocul, el se 
grăbește și nu trage iolos de 
pe urma greșelilor adversarului.

Cum apreciați rezultatul nb. 
ținut de» Bălănel?

— Fără a fi realizat o adevărată 
performanță, rezultatul camplonu. 
nului nostru poate fi considerat 
în bună parte satisfăcător, față 
de tăria turneului. Bălane! s-a 
dovedit în net progres față de
arth trecuți. El a arătat mult cu
raj, jucînd foarte activ, prefe
rind complicațiile și atacurile vi
guroase. Multe din atacurile sale 
au fost încununate cu mat, cum 
s-a înitimplaț în partidele cu 
Pachman, Szilagy și Flchtl. In- 
tr.o convorbire avută cu marele 
maestru Ragozin, acesta a arătat 
că apreciază ca foarte pozitivă 
schimbarea repertoriului de des. 
chideri al lui Bălănel. care în a. 
cest concurs a preferat jocurile 
care încep cu Le2—et. Aceste 
deschideri convin stilu’uj lui Bă. 
lânel și garantează progresul său 
viitor. Desigur, Bălănel a arătat 
si anumite linsuri în jocul său. 
El nu cunoaște încă jocul pozi. 
țional la înălțimea posibilităților 
sale. Din această cauză, el caută 
să rezolve pe cale combinativă. 
chiar acele poziții care nu se pre
tează la aceasta. Apoi, căutînd 
mereu mutări decisive, Bălănel 
obosește și în continuare comite 
greșeli, unele dintre ele hotari- 
toare pentru rezultatul partidei. El 
nu știe șă folosească ^triza jie 

care se remarcă în mod specii 
Simon, Bordi, Deac și-a jucat a 
proape toate meciurile pe tere 
propriu avantaj datorită căruia^ 
obținut scoruri peste posibilității 
reale ale formației.

ȘTIINȚA CLUJ se află pe locul 
III, mulțumită în mare măsuri 
victoriei repurtată la Cluj asu 
pra ftinanioviștilor bucureșteni 
Față de anul trecut, echipa șI-4 
pierdut din omogenitate, deoarece 
absența lui Dolea.nu nu poate ti 
acoperită nici ne departe, prin' uti
lizarea lui Mayer.

DINAMO BUCUREȘTI, care fn 
acest campionat și-a unit forțele 
cu TINARUL DINAMOVIST a ob. 
ținut rezultate sub posibilitatea 
componentelor echipei. Zahan, „vi
oara întii" a echipei trebuie să 
renunțe Ia joauț său exagerat de 
individual, în folosul colegilor lui 
si al echipei. Echipa s-a resimțit 
de pe urma lipsei lui Alexandru 
Popescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI este 
fără îndoială revelația campiona
tului. Echipa mu.lt întinerită a cîZ 
știgat trei jocuri în den'asareâ® 
a făcut clipe grele echipelor C.CjflB 
și Dinamo. ,

ENERGIA ORADEA, din oaîe, 
se detașează Szabo, Csordas Sșl < 
Andrașl a realizat nrea puțin față 
de posibilitățile echipei.

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA.' 
Echipa este formată din unii ju
cători buni înotători, dar lipsiți 
de cunoștințe suficiente pentru 
Jccul de polo și din alții buni ju
cători de polo, dar slab înotători. 
D'm această cauză, Stănescu — u- 
nul din „pionierii" jocului de polo 
în țara noastră — a rămas și anul 
acesta principalul realizator.

LOCOMOTIVA CLUJ, proaspătă 
promovată în prima categorie a 
țării, nu ,a putut acumula ttecît un 
singur punct și acela obținut pe 
teren propriu.

— Ce puteți să ne spuneți des
pre activitatea de analizator?

— Pentru mine, ro’ul de ana
lizator pe care l-am deținut în 
acest turneu mi.a prilejuit preți
oase învățăminte. Am înțeles că 
pentru o asemenea activitate este 
nevoie de o pregătire specială, 
de un antrenament adecvat. Ana
lizatorul nu trebuie să fie un 
simplu jucător, improvizat în a. 
cest rol, cl un specialist, pregătit 
In amănunțime pentru aceasta. 
Dintre toate condițiile pc care tre. 
buie să le îndeplinească un bun 
analizator, socotesc interesant să 
remarc aci, că el trebuie să se 
pregătească împreună cu jucate, 
rul pe care-I va seconda, pentru 
a se obișnui să aleagă în pozi
țiile de întrerupere acele varian
te de continuare care îi convin 
cel mai bine jucătorului respectiv. 
Rolul analizatorului este greu și 
de răspundere!

I-atn mulțumit maestrului Rei
cher pentru lămuririle date, care 
desigur vor interesa pe toți șa
hiștii noștri.

S v ... . R. <,

dindu.se
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In ultimii ani, activitatea editorială este pe cit de vastă, pe atît 
de variată. Apar sute de volume, în condiții grafice din ce în 

ce mai bune, din literatura originală, ca și din tezaurul litera
turii clasice universale. Un cititor are astăzi la dispoziție cele mai 
valoroase opere literare, tehnice și științifice. In aceste împrejurări, 
s-ar părea că preocuparea — a editurilor și a cititorilor — pentru 
cartea sportivă nu poate fi decît modestă. Intr-adevăr, în „ava
lanșa" de volume care văd zi de zi lumina tiparului, o astfel de 
presupunere ar fi justificată.

Așa stau oare lucrurile în realitate ? Pentru a constata aces
tea, am întreprins o vizită în librării, biblioteci, colective sportive 
și la secția C.F.S. a Editurii Tineretului. Cele constatate vi le pre
zentăm în pagina de față. Cit despre concluzii, le veți putea trage 
si singuri...

Un stand
„Cartea Rusă" este una dintre 

librăriile cu o mare afluență de 
vizitatori. Cumpărătorii găsesc 
aici cărți — in limba romînă 
și in multe limbi străine — din 
cele mai diferite domenii: lite
ratură, știință, tehnică, etc. Prin
tre multiplele standuri amenajate 
am văzut la Cartea Rusă și un 
stand cu cărți sportive. Erau ex
puse aioi numeroase lucrări apă
rute în ultima vreme în Editura 
Tineretului.

Ne-am adresat tovarășei Nuli

Ca în fiecare rltipă-asniază, sta
dionul din Craiova era plin 
de tineri și tinere care se an

trenau. Locul. fotbaliștilor fusese luat de atleți și
atlete, care săreau în lungime, făceau exerciții de 
luarea startului, treceau peste garduri... In mij
locul lor se agita un tînăr scund și blond, cu 
puțin» ani mai „bătrin" decît cei ce se an
trenau. Convorbirea cu el s-a legat repede. Am 
aflat că este antrenorul de atletism, Gh. Pâ- 
dureanu și că se mîndrește cu doi tineri „lu
crați" de eL care sini acum campioni ai țării 
la atletism-juniori. Este vorba de Cornel Stă- 
nescu, proaspăt recordman la înălțime băieți 
(l,Kb m.) și Traian Nicolau, campionul probei 
de juniori categoria Il-a la prăjină (3,25 m.).

— După ce v-ați ghidat în pregătirea lor
— Foarte mult m-au îndrumat cele scrise fn 

volumele „Atletism" redactate de G. V. Vasiliev 
și N. G. Ozolin. Le-am citit de cîteva ori și pot 
să spun că, de fiecare dată, am găsit lucruri noi. 
Capitolele privind „Baza tehnicii săriturilor" șl 
„Tehnica săriturilor în înălțime", m-au ajutat să 
găsesc cele mai bune metode pentru îmbunătă
țirea tehnicii lui Cornel Stănescu. Antrenîndu-1 
după sfaturile date de Ozolin în aceste capitole, 
în trei luni Cornel a „înălțat" ștacheta cu 11 cm.: 
de la 170 cm. la 181 cm. Metodele au fost foarte 
bine aplicate pentru că Stănescu este scund, de 
un tip constituțional asemănător cu al lui Iliasov.

Sfaturile lui Ozolin m-au ajutat și in munca 
de pregătire a săritorului la prăjină, Traian Ni- 
colau, care a progresat de la 2,60 m. în 1955 
la 3-.30 m. în primăvara acestui an.

Spre seară, atleții au încheiat încă o zi de 
minuțioase pregătiri în vederea cuceririi măies
triei sportive. Alți sportivi craioveni însă își în
cepeau abia antrenamentul. In sala colectivului 
Progresul, 2Q de tineri loveau cu înverșunare 
„para" sau puncing-ball-ul, săreau coarda sau 
boxau cu umbra, sub îndrumarea antrenorului 
Alionte Ciocan. „Unele scheme tactice pe care 
le aplică elevii mei, le-am prelucrat din manua
lul „Box" al lui Gradopolov. De altfel, mulți bo
xeri și antrenori din Craiova au studiat această 
interesantă carte. La antrenamente sint cite o- 
dată discuții vii între Petre Deca și Dumitru 
Prunoiu în legătură cu cele citite. Iosif Olaru a 
pus în aplicare multe lucruri bune învățate din 
acest volum.

In an trena mântui începătorilor mă folosesc de multe 
ori de cele scrise în „Educarea boxerului începător" 
de M. I. Perelman, dar și de „îndrumătorul activistu
lui sportiv".

Discuția noastră ar mat ti continuat mult timp dacă 
unu! dintre elevi nu ar fi solicitat ajutorul antre
norului într-o problemă privind pregătirea lui.

des vizitat
Dumitrescu, șefa secției cărți ro- 
Kiînești, întrebind-o î.n ce măsură 
se vind cărțile sportive.

— Cărțile sportive sint aproa
pe iot atît de mult căutate de 
cumpărători, ca și celelalte cărți, 
ne-a răspuns tovarășa Dumitres
cu. Spun aproape, pentru că noi 
avem, după cum vedeți, o ,.specia
litate": vindem țoarte multe 
cărți străine. Totuși, văzînd cit 
sint de cerute aceste lucrări am 
înființat și un stand cu cărți 
sportive. Și, n-aș putea spune ci 
ne pare rău...

Discutînd cu sportivii craioveni

IN BIBLIOTECA
Am discutat de multe ori cu 

maestrul emerit al sportului losif 
Sîrbu, dar niciodată n-am abordat 
acest subiect. Șl iată că, zilele 
trecute, înainte de a pleca în 
concediu la Călimănești, m.a invi
tat acasă să.mi povestească im. 
preriile dintr-o călătorie recentă 
în țările nordice. Am luat loc pe 
fotolii și în cele cîteva clipe de 
tăcere, privirea mi -s-a oprit Pe 
o bibliotecă impunătoare ca pro. 
porții și conținut. Am zărit nume
roase volume dțn literatura uni
versală, opere ale clasicilor noștri 
și multe, foarie multe volume ale 
scriitorilor contemporani.

— Cărți multe și bune, strînse 
într-o viață de om, am remarcat.

— Este adevărat. Legăturile 
mele cu prietenul atît de iubit, car. 
tea. datează încă d n vremea pri
milor ani de școală. M.au pasionat 
întîi Ispirescu, apei Creangă, și 
odată cu primele clase de liceu. 
Jules Verne și Daniel de Foe. Cu 
anii, pasiunea pentru literatura 
ștEnțtfico.fantastică a făcut loc al. 
tor preocupări (și privirile s-au 
îndreptat spre un aft compartiment 
a! bibliotecii, rezervat operelor lui 
Charles Dilcens, Balzac, Goethe, 
Tolstoi. Cekov și... urmașilor lor 
contemporani cu noi). Prietenul a- 
cesta comun are neasemuite posL 
bilități de a te „subjuga" și eu 
mă fes de foarte multe ori cn plă
cere prins în mrejele lui.

in vizită la „izvenl
De cîțiva ani, standurile librării

lor au primit un oaspe nou: cartea 
sportivă. De atune, sportivii au un 
motiv î-n pius să viziteze librăriile, 
să se intereseze de noutățile apăru
te. sa cumpere, alături de lucrările 
beletristice din autori preferați, 
cărți menite să le netezească dru
mul spre măiestria sportivă.

Mai bine de 500 de titluri, într-un 
tiraj de peste 1.600.000 de exempt a. 
re. Acesta este rodul activității e- 
ditori-ale sportive și puține sint do
meniile în care să nu fi apărut lu
crări și manuale de specialitate, o- 
riginale sau traduceri. De curi’id, 
de sub teascurile :Edrttirii'Tineretu
lui au ieșit „Tratat elementar de 
pescuit sportiv", „Mic manual de 
înot’’ de auior’i maghiari fjarany 
și Sarosi, precum și car‘.e3 „M.I.C.- 
gorin-120 de partide alese", de Gre
kov. In curînd, vor vedea lumina 
tiparului alte interesante lucrări în, 
domeniul canotajului academic (un 
regulament comentat de antrenorul 
de Stat Cornel Florescu), boxului 
(„Tinăru] intră în ring" de V.Puș- 
chin), ciclismului („Ciclism" de 
prof. N.Oțeieanu), turismului („Sfa
turi pentru drumeție" de Florian 
Frazzei) etc De asemenea, pînă la 
sfârșitul anului- vor apare și o serie*  
de alte cărți, așteptate cu viu inte
res: „Alimentația sportivului", de
prof. Dr. Em. Crăciun și Gh. Epu
rau, „îndrumător pentru activitatea 
de cultură fizică și sport Ia sate", 
„Fotbal —sisteme de joc— tactică", 
de A. Csanadi, .Jocuri pentru copii 
și tineret", „Idei noi in șahul artis-

MAESTRULUI EMERIT At SPORTULUI^
— Observ însă 

că „sectorul" aces
ta din dreapta, 
vorbește și despre 
atte pasiuni—

— Da. Insă să 
n.o pui în seama 
faptului că sint 
maestru emerit al 
sportului și cam. 
pion olimpic. Li
teratura tehnică și 
beletristică sporti
vă m-a preocupat 
și mai îna’nfe. Din
tre aceste cărți (și 
se aflau acolo pes
te 50 volume), de 
una dintre ele se 
leagă multe amin
tiri. Este vorba 
de cartea Iui Ozo. 
lin care a însem. 
nat pentru mine începuturile pla
nificării antrenamentelor în tir și 
a includerii în programul de pre
gătire a practicării sporturilor 
complmentare pentru obținerea 
unei bune pregătiri fizice gene
rate. Acestea au deSenr’nat o 
simțitoare creștere a performan
țelor și, poate, succesele pe care 
le-am repurtat mai tirziu.

Socotesc de asemenea că 
pentru tinerii trăgători, cartea 
..Școala tirului" este deosebit de 

” cărților sportive

tic" de P-iJ raragp, „Pregătirea 
jucătorilor de handbal" de prof. V. 
Cojocaru, etc. Notăm cu satisfacție 
apropiata apariție a lucrării biogra
fice despre Ion Moina, de V. Banii. 
Este interesant de arătat că unele 
lucrări vor apare și în limbile ma
ghiară și germană.

Dacă am cerceta un... eventual ca
talog (pe care-1 dorim de multa vre
me) al lucrărilor sportive apărute 
în Editura Tineretului, ne-am da 
seama de varietatea și de marele lor 
număr. Cu toate acestea, apare în 
mod evident faptul că Editura n-a 
reușit încă să creeze un echilibru fi
resc intre preocupările sale și dorin
țele cititorilor. Astfel, spre regretul 
maselor de sportivi, unele ramuri 
sportive sint lipsite de aportul lu
crărilor de specialitate, beletristi- 
oa și reportajul sportiv nu se bucu
ră de atenția cuvenită, experiența 
sportivilor noștri de frunte este in
suficient popularizată, numărul lu
crărilor originale este încă foarte 
mic, iar traducerile din literatura 
sportivă a țărilor de democrație po- 
pu'ară n-au îmbrățișat încă un ca
racter multilateral. Aceste deficien
țe dau muncii Editurii un caracter 
tehnicist, îngust, frinînd în oareca
re măsură larga difuzare a cărții 
sportive printre masele de iubitori 
ai sportului.

Fără îndoială că astfel de lacu
ne, ca și condițiile grafice uneori 
precare în care apar lucrările spor
tive, ar fi fost de mult probleme re
zolvate, dacă Editura ar fi solicitat 
mai des și mai sistematic părerea 
maselor de cititori. Din păcate însă, 
consfătuirile cu cititorii .au loc rar 
și nu întotdeauna sugestiile bune, 
venite din mase, sint luate în con
siderație.

Iată îmbunătățiri pe care sporti
vii, apreciind aportul Editurii Tine
retului în dezvoltarea activității 
editoriale sportive, le doresc și le 
așteaptă, *

Maestrul emerit al sportului losif Sîrbu 
multe ceasuri

psfrecă
plăcute în tovărășia bunului săi 

prieten, cartea

folositoare, iar pentru sportivii 
fruntași „Tirul cu arma de sport", 
scrisă dj maestrul sportului P. 
Cișmigiu, prezintă un ajutor efec
tiv. Mă gîndesc însă că în acest 
domeniu s-a scris și s-a tradus 
încă puțin. Este necesar ca noi 
toți să ne unim și să dăm tirului 
literatura tehnică de care are ne
voie. Deși, așa cum știți, „specia
litatea" mea este tirul, am totuși 
numeroase cărți sportive care se 
ocupă de alte ramuri ale sportu, 
lut: atletism, gimnastică, box, seri, 
mă, natație, etc. După părerea mea 
multilateralitatea în sport nu se 
referă numai la partea practică, ci 
și la cea teoretică. Ultima carte 
pe care am adăugat.o „sectorului 
sportiv" al bibliotecii este „Tri
pleta de aur" a ti nărui ui, dar ta
lentatului scriitor Eugen Barbu; 
Sper însă că nu peste mult timp 
voi putea să.mi îmbogățesc cu și 
mai multe lucrări biblioteca. Deși 
preocupările mele de Ia facultate 
(losif Sîrbu este asistent univer
sitar la f.C.F.), îndatoririle de de
putat în Marea Adunare Naționala 
și cele de sportiv fruntaș îmi lasă 
foarte puțin timp liber, totuși în 
fiecare zi rezerv cel puțin cîteva 
ore acestui neprețuit prieten,

i

Aprecierea 
brăilenîlor

Pentru a ne da seama dacă 
Brăila este bine aprovizionată, cu 
cărți sportive, ne.am îndreptat 
mai întîi pașii spre Librăria 
Noastră, care se află chiar în’ 
centrul orașului dunărean. Aten
ția ne-a fost de la început atrasă 
de una din vitrine, care conținea, 
numeroase cărți sportive, frumos 
-așezate.

Printre ele r „înotul" de Vțes» 
nevski, „Antrenamentele fotbaliștii 
lor juniori", de Bukovi și Csalc» 
nadj, „Importanța pregătirii tizii, 
ce generale pentru sportivi" de 
G. V. VaSilev., „Marșul", de Koz. 
lovski, „Alergarea de garduri" de 
Ionov, „Baschet", etc.

Am aflat că librăria primește 
toate noutățile îndată dună apari
ția lor. Ele sînt transmise apoi 
bibliotecilor marilor întreprinderi 
care sînt — cu toate — abonatei 
la Librăria Noastră.

Pentru a verifica această ini 
formație am vizitat una din cele 
mai mari întreprinderi din Bră-> 
ila — Uzinele Metalurgice Pro-» 
greșul. Aici, am stat de vorbă cui 
tov. Vasile Becu, bibliotecarii# 
uzinelor, care după ce a aflat 
scocul vizitei noastre ne-a spus: 
„Biblioteca uzinei numără peste 
>4.000 volume. Avem și cărți spor-' 
tive. vreo trei sute de volume, pe 
care le primim deîndată ce săsesc 
in orașul nostru, prin Librăria 
Noastră, și te punem la dispoziția 
cititorilor",

— Ați nute-a să ne souneți cine 
le solicită?

— Desigur că, în primul rîntf; 
cei care citesc cărțile sportive 
sînt tinerii noștri sportivi. Astfel; 
cititori permanen+i ai cărților 
sportive sînt Toma Pătrunțelia 
modelist, electricienii Gh. Blejuț 
și Mihai Drăgh:ci. Ei au citit în 
ultimul time cu mare interes lu
crarea tov. N. Dumitrescu —- „Ine. 
tul sportiv" și „Sporturi nautice1' 
De asemenea, romanul lut Boris 
Raevski — „Scorul a. fost des
chis" — s.a bucurat de u»i mare 
succes. Citind cărțile sportive, a 
înche'at tov. Becu, tinerii noștri 
își ridică nivelul pregătirii ten 
sportive



LEMN
Nicăieri, poate, mai mult 

ca pe sălile redacției noa
stre, nu se simte ecoul 

victoriilor pe care le repurtează 
sportivii noștri în întrecerile cu 
sportivii altor țări. In zilele 
marilor concursuri, unele dintre 
ele desfășurate la sute și mii 
de kilometri de țară, telefoanele 
din redacție zbîrnîie continuu. 
Din fabrici, instituții, școli, sute 
de voci gîtuite de emoție în
treabă rezultatul pe care l-au 
obținut reprezentanții patriei 
noastre. Și cit de impresionante 
clnt exclamațiile de bucurie, pe 
care te auzim la telefon, atunri 
cînd putem comunica un succes. 
Așa a fost atunci, cînd la Bel
grad echipa R P. Romîne a reu
șit acel prețios 1—j în fața pu
ternicei reprezentative de fotbal 
a R.P.F. Iugoslavia. Așa a fost 
zilele trecute, cînd am putut 
anunța, profund emoționați și 
noi, splendida victorie obținută 
de handbalistele noastre, la 
Frankfurt pe Main, la finala 
campionatului mondial. Așa a 
fost deunăzi, cînd lolanda Ba
laș a stabilit excepționalul ei re
cord mondial la săritura in înăl
țime

Interesul acesta este o măr
turie a dragostei cu care po
porul nostru urmărește mișcarea 
sportivă, a admirației pe care o 
manifestă fată de bravii noștri 
sportivi.

Partidul nostru drag, ca forță 
conducătoare și îndrumătoare a 
Întregului popor, sprijină neîn
cetat mișcarea sportivă, asigu- 
rînd condiții tot mai bune pen
tru practicarea sportului și răs
plătind cu cele mai înalte ordi
ne și distincții pe acei dintre 
sportivi care, prin măiestria, 
dîrzenia și patriotismul lor, an 
obținut victorii contribuind la 
creșterea prestigiului țării. Ală
turi de academicieni, de oameni 
de artă și de știință, de frun
tași aî muncii și ai recoltelor 
bogate, numeroși sportivi—An
gelica Rozeanu, losif Sirbu, Ion 
Sbter, Dinu Cristea, Gheorgh» 
Fiat. ș. a. — poartă cu mîndri» 
pe piepturile lor Ordinul Mun
cii, Medalia Muncii si alte dis
tincții.

Pentru meritele lor deosebite 
în sport, pentru munca entuzia
stă pe care o depun atît in de_ 
săvirșirea măiestriei lor sportive, 
cit și in creșterea cadrelor ti
nere, raulți sportivi au primit 
consacrarea supremă: titlul de 
„Maestru emerit al sportului”.

Conștient de dragostea cu 
care-l înconjoară întregul po
por. sportivul își îndreaptă’glo
durile către patria iubită, în mo
mentele de supremă încordare 
pentru victorie, ca și în clipele 
fericite de după victorie, cînd 
In văzduh răsună acordurile im- 
nului nostru de stat și steagul 
scump al țării șe ridică lin pe 

> <ef mai înalt catarg.
Așa înt sportivii noștri. De 

; Bedesfăcut e legătura dintre el 
r și poporul din care fac parte, 
j dintre el și Partidul care i-a 
i crescut, care-i ajută pas cu pas. 
f Ei formează o pădure tînără, 
• dar cu mlădițe puternice, pline 
j de sevă, care se înalță an de 
ti an. Dar, cum zice vorba noastră

(Campionatul republican al juniorilor la box
Iată rezultatele tehnice, înre- 

igistrate în etapa II-a, la Cluj și 
iConstanța.

• CLUJ. Echipa regiunii Cluj 
-— echipa regiunii Ploești, 22—11. 
IStiadion Locomotiva, spectatori 

1.000. Rezultate. Cat. minimă: 
IManea (PI.) b.p. Maior (C). Cat. 
icocoș: Mihalic (C) b.p. Pavel 
ț(Pl.). Cat. pană: Toth (C) b. 
«dese. rep. 3-a lonescu (PI.). Răi- 
Heanu, Ciocîrlan (Ploești) și Patiu, 
FMaza, Sabău, Uglon, Fekete 
itfCluj) — învingători fără adver
sari.

Echipe Ploeștiuluî a fost lip- 
rsită de serviciile a cinci pugiliști 
(din Cîmpina) care, din cauza 

Mjepăsării arătate de organele 
rsportive locale, n-au avut posi- 
Ibilitatea să meargă la Cluj, deși 
Ui se rezervaseră biletele de tren.

In lipsa acestor titulari, progra- 
«nul galei a fost completat -la 
rrepezeaîă" au meciuri amicale, 
;fapt care a stîrnit protestele spec
tatorilor. Inspecția de box trebuie

1 1 ' i ■ ,i .

SPORTUL POPULAR
U>ag. 4-a ; 'hir. 2853

PUTRED
<101 bătrîrâ, pădure fără uscă
turi nu se afla. Șl, cînd din- 
tr-un pom a| acestei falnice pă
duri se desprinde o creangă na
rată, putredă, ea este călcată de 
pașii trecătorilor, iar pădurea 
fără lemnul putred, se înalță și 
mai viguroasă.

Un astfel de lemn putred s-a 
dovedit a fi Ion Opriș. Punîn- 
dti-se în slujba celor care ne 
hulesc, a acelor care spumegă la 
fiecare succes obținut de po
porul nostru, de mișcarea noas
tră sportivă, aventurierul Opriș 
s-a demascat ca un trădător a| 
țării, al poporului. El Iși pone
grește astăzi țara și poporul, de. 
bitind mîrșave calomnii.

Acțiunea sa netrebnică l-a scos 
de fapt din rîndurile poporului 
nostru. Fiu de oameni simpli 
și cinstiți, de care s^a înstrăi
nat însă mereu, în ultimul timp. 
Opriș a călcat în picioare atît 
educația buni primită în fami
lie. cit și dragostea părinților 
săi

Sportivii noștri privesc cu 
profund dispreț pe un astfel de 
aventurier și trădător de țară, 
ei înfierează josnica lui faptă. 
Actul Iui Opriș îi îndîrjește și 
mai mult le întărește voința de 
a obține noi victorii, de a ridica 
șî mai «us gloria sportivă a Re
publicii Populare Romîne.

Cit de abjectă șî de nebu
nească totodată, apare fapta lui 
Opriș, în zilele acestea cînd 
aproape 5000 de oameni care au 
pribegit fără nici un căpătîi prin 
țări străine au revenit in patrie, 
în mijlocul fraților și surorilor 
lor. în mijlocul poporului. Sor
biți de cete văzute In diferite 
țări ale apusului. revoltat! de 
moravurile care domnesc acolo, 
de mentalitatea rapace, de în
călcarea demnității lor de om ei 
au simțit vibrind in inîma lor tot 
mai puternic dorul de patrie, a 
cărei înflorire și mers neînce
tat înainte a însemnat pentrp e> 
n chemare care nu mai ptătea f< 
stăvilită. Ei sînt azi din now 
în mijlocul poporului nostru, el 
nun Ă nădejde umărul lor U 
făurirea socialismului.

Cit de mult vorbește prin el 
însuși pasul făcut de renumitul 
ten;sman polonez Skooecki, care 
după ce s-a lăsat ademenit de 
mirajul așa-zisefor avantaje pe 
care, chipurile, i le ofereau di
verși manageri din occident, 
după ce a gustat pină la fund 
paharul suferințelor și al dezilu
ziilor de tot felul, a revenit In 
patria iui liberă — Republica 
Populară Polonă.

...Si în timp ce, înconjurați 
de dragostea șî aprecierea în
tregului popor, sportivii noștri 
se pregătesc pentru noi și fru
moase întîlniri internaționale, 
care vor culmina în acest an cu 
măreața întrecere olimpică, iar 
în 1957 cu grandiosul Festival 
Mondial al Tineretului de la Mos 
cova, în timp ce acolo pe stadio
nul Îndepărtatului Melbourne, ei 
vor privi cu inima tresăltînd de 
bucurie și mlndrie, fluturarea lină 
a steagului patriei iubite, pe me
leaguri străine va rătăci un 
transfug fără nici o perspectivă, 
în căutarea unei existențe mizere 
de azi pe mî'ne

să intervină cu severitate pentru 
a curma această situație. Nu ne 
aflării, de altfel, la primul caz, 
cînd echipele de juniori care iau 
parte la această importantă com
petiție cu caracter republican, vin 
descompletate sau nu ' se pre
zintă pur și simplu (Regiunea 
Stalin).

E. BOCOȘ
• CONSTANȚA. Regiunea Con

stanta — Regiunea București 
19—24. Arena de baschet Ener
gia (C). Spectatori: 1.200. Re
zultate. Cat. minimă: Amet Nuri 
(C) b.p. D. lonescu (B). Cat. 
muscă: D. Răgălie (C) b.p. C- 
Simion (B). Cat. cocoș: P. Vizi
tiu (B) b.p. I. Cătăloiu (C). Cat. 
pană: V. lonescu (B) b.p. C. 
Laseu (C). Cat. semi ușoară- 
C Tudor (C) b.p. O. Silberman 
(B). Cat. ușoară: I. Marin (B) 
b.p. N. Stoenescu (C). Cat. semi- 
mijlocie: A. Gănescu (B) — f. 
adv. — Cat. mijlocie ușoară: M. 
Balaș (B) b. ab. rep. 1 pe E. 
Seladim (C). Cat. semi grea:
I. Buescu (C) b. ab. rep. I-a pe 
M. L. Popescu (B).

v. Suciu, coresp.

^^TTÎLNIRI IN

Echipa feminină a R. P. Polone fotografiată cu ocazia intilrurii cu 
gimnastele noastre disputată in anui 1954 la București

A treia întilnire 
poloneze

La numai o săp lamina după cam
pionatul republican pe echipe, gim
nastele noastre fruntașe sînt chemate 
să susțină un nou examen de data 
aceasta mult mai dificil. Reprezenta
tiva feminină a țării noastre va în
tîlni azi șî mîine la Varșovia va
loroasa formație a R. P. Polone, cu 
care nu s-a mai întîlnit direct din 
anul 7J54.

Pentru echipa noastră feminină 
înttlnirea din capitala Poloniei pre
zintă o „piatră de încercare" intru- 
cît ea este lipsită de aportul maes- 
trej sportului Elena Leuștean și a 
gimnastei fruntașe Georgeta Hur- 
muzache, care sînt indisponibile. 
Reprezentativa R. P. Romîne are în 
componența ei trei gimnaste tinere 
cu reale posibilități, dar cu o mai 
mică experiență a concursurilor 
Internationale. Este vorba de gim-

Meciul de lupte 
dintre echipele de tineret 

ale R. D. Germane 
și R. P. Romîne

TG. MUREȘ 20 (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

Astăzi (nr. ieri) către ora 19 
au sosit in locali.a te tnerii lup
tători ai R.D. Germane pentru a 
susține cîteva întîlniri cu echipa 
de tineret a țării noastre. Lotul 
sportivilor germani este conilus 
de către Werner Kinzel inspector 
în Comitetul pentru Cultură Fizi
că și Sport din R.D Germană, și 
are următoarea componență pe 
categorii: 52 kg. Satlo, 57 kg. 
Fischer, sau Kropka, 62 kg. Ul- 
mann, 67 kg. Meckel, 73 kg. 
DHze, 79 kg. Engel, 87 kg. GuL 
ke sau Borcmos, cat grea: Cseh. 
Echipa noastră va alinia oe urmă, 
torii luptători: 52 kg. Ofițerescu 
sau, Szeder. 57 kg. Cristea, 62 
kg. Micula, 67 kg. Gheorghe Du
mitru, 73 kg. Grozavu, 79 kg. Ță- 
ranu sau lonescu, 87 kg. Gheor
ghe Popovici, cat. grea: Bunta.

Tot în cursul zilei de astăzi (n. 
r. ieri) a sosit în localitate și ar
bitrul neutru al întîinlrii, maghia
rul Veres. Primul meci va, avea 
loc în aer liber duminică începînd 
de la ora 20, în parcul sportiv 
Voința: din Tg. Mureș. A doua 
întilnire se va desfășura marți- 
în același loc și la aceeași oră.

IONȘEINESCU

Baschetbalistele 
de la Energia București 
joacă in R. P. Bulgaria

Ieri au părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Bulgaria jucătoarele 
de baschet ale echipei Energia Bu
curești formație care se află pe 
locul întti în campionat, la termi
narea turului.

Echipa noalstră va susține prima 
întilnire ,a turneului la Stara Za- 
gora, unde va îniîlni selecționata ora. 
șului. Lotul care a făcut deplasa
rea cuprinde următoarele jucătoare: 
Viorica Antonescu, Mady Eckerth, 
Xenia Nistor, Hilde Eordogh, La- 
vinia Diamandi, Elsa Sebestyen, 
Eva Ferenczy Constanța Pîrvu, Va
leria Armășescu, Livia Mușat. An
trenor, Grigore Avachian.

dintre gimnastele 
și roffline

nastele Sonia Inovan, Uta SchlanJ 
și Elena Săcălici.

In ultimii ani, gimnastele noastre 
au avuț prilejul să se întîlnaască 
cu cele poloneze, fie direct fie în 
cadrul marilor competiții mlerna- 
ționale. Victoria a revenit cînd for
mației romînești, cind celei polo
neze.

In 1952, la Olimpiada de la Hel
sinki, gimnastele poloneze s-au cla
sat pe locul VIII, totalizing 483',72 p. 
— față de 482,06 pct., cît a-obținut 
echipa noastră, clasată pe locul IX- 
In același an, la Szczecin, a avut 
Joc o întîinire bilaterală în care vic
toria a fost din nou de partea gim
nastelor poloneze la o diferență de 
5 puncte. Următorul concurs, s-a 
desfășurat în 1954, la București, 
unde romîncele au cîștigat, reali- 
zind 441,15 puncte față de 437,21 
puncte rft a totalizat echipa polo
neză. Tot în 1954, la Roma, cu pri
lejul campionatelor mondiale'echipa 
noastră s-a clasat pe un loc mai 
bun (IV) față de echipa Poloniei 
care s-a clasat pe locul VI. La 
Festivalul de la Varșovia, din 1955, 
polonezele au obținut un rezultat 
remarcabil, clasîndu-se pe locul 11, 
înaintea echipei noastre. In sfîrșit, 
în anul acesta, adversarele de astăzi 
și mîine, au îritîlni-ț pe rînd repre
zentativa R. D. Germane, pe care 
au întrecut-o: R.P.R.-R.D.G. 436,75 
pct. — 433,25 pct.; R.P.P.-R.D.G, 
360,60 pct. — 358,95 pct.

Dintre concurentele poloneze, cele 
mai valoroase sînt: Rakoczy, Ko- 
towna și Slizowska.

Concursul de la Varșovia va în
cepe azi după-amiază cînd se vor 
prezenta exercițiile • impuse și va 
continua mîine cu exercițiile liber 
alese.

Sportivi romini prezenți la startul
a două importante

Reprezentanții sporturilor nau
tice don tara noastrg tor partici
pa la sfirșitul acestei săptămîni 
la două importante competiții in
ternaționale. Astfel, sîmbătă și 
duminică la Milano se va desfă
șura un concurs internațional de 
canotaj în care sîntem reprezen
tat] de două echipaje masculine, 
schiful de 8+1 at asociației Di
namo si schifuil de 4 fără cîrmaci 
al aceleiași asociații, compus din 
Ștefan Pongraț, Radu NigoțAe, An
ton Sîngeac și Anton Bălan. Pri
mul nostru echipaj care a obținut 
recent un succes remarcași în fața 
unor echipaje puternic# 1« concur
surile pe Jacul Dahme ditf Grunau

Finalele campionatului republican 
de lupte clasice la juniori

La Tg. Mureș au început fina
lele campionatului republican de 
lupte clasice juniori, Ia care par
ticipă 104 concurenți.- întrecerile 
desfășurate sîa.bKs, la patru ca
tegorii au demonstrat un nivel 
tehnic bun dar și un arbitraj slab. 
Iată care sînt primii'*  trei clasați 
la categoriile în care întîlnirile au 
luat sfîrșit: 71 kg.: 1. Gheorghe Toth 
(Locomotiva Timișoara), 2. Carol 
Torok (Voința Tg. Mureș"), 3. Virgil 
Stoian (Progr. Puc.): ; 75 ksr.: 1. 
Ion Ione=cu IFne'wia Reșița'. °. 
Gheorghe Marinescu (Știința

Hiine la Reșița și Krauschwit 
(R. D. Germană) handbaliștii 

roșiți susțin jocuri 
cu handbaliștii germani

de la sosire, oaspeții ger- 
au ținut să ne precizeze 
apreciază foarte mult hand- 
din țara noastră. Conducă- 
delegației, Walther Schulz,

feminin 
la Frankfurt 

primele 
ne-a 

impresii

de 
și 

momente 
împărtășit 
pe care

Mîine, oamenii muncii din Re-1 
șița vor avea prilejul să asiste] 
la al doilea meci international 
de handbal găzduit de orașul lor. 
De această dată, echipa Energia 
va înfrunta redutabila echipă ger
mană Dinamo Berlin, prima cla
sată în seria de Nord a campio
natului de handbal al R.D. Ger
mane.

Oaspeții au sosit joi în țară, 
deplasînd formația completă, din 
care nu lipsesc Hirsch și Kohler, 
recent selecționați în echipa re
prezentativă a R.D. Germane pen
tru meciul cu Danemarca, dis
putat la Dresda și cîștigat de 
echipa germană cu scorul de 15—8. 
ChiaT 
mani 
că ei 
balul 
torul 
a asistat la jocul final al cam
pionatului mondial 
handbal de 
chiar din 
ale sosirii 
excelentele 
le are despre handbalul nostru.

Antrenorul echipei, Alfred We
ber. ne-a mărturisit că nu este 
Încă definitiv hotărît asupra lor- 
mației, însă că In linii generale 
echipa va îi cea obișnuită. Astfel 
că reșițenii vor avea prilejul să 
vadă în poarta echipei pe renu
mitul Horst Gross, în apărare pe 
Greve Burau, Horbank, Hermann 
și Kohler, iar în atac pe Stolfig, 
Naumann, Diedering, Hirsch și 
Kulawig.

Cit privește ecnipa gazdă, așa 
după cum am mai scris, ea se 
pregătește cu intensitate și aș
teaptă cu încredere această nouă 
întilnire internațională. După cum 
se știe, reșițenii au susținut pri
mul lor joc internațional de hand
bal anul trecut, cînd înfruntînd 
puternica echipă a orașului Buda
pesta au cedat Ia limită (10—8).

*
Ieri dimineață a părăsit Capi

tala echipa masculină de hand
bal a Casei Centrale a Armatei, 
pentru a întreprinde un turneu 
în R.D. Germană. Handbaliștii 
militari vor disputa primul lor 
joc duminică la Krauschwitz, unde 
vor întîlni o puternică selecțio
nată locală. După aceea echipa 
C.C.A. va evolua la Magdeburg, 
unde va juca împotriva puterni
cei formații Metal Mitte Magde
burg, una dintre cele mai bune 
din R.D. Germană.

competiții nautice
(R.D.G.), via depune și de astă 
dată toate eforturile pentru a ob
ține un loc cit mai bun în dificila 
întrecere de la Milano.

Timp de opt zile, între 22 și 29 
iulie a. c. ce» mai huni veiiști eu
ropeni a>i clasei snipe, se vor în
trece in cadrul a 11 regate tn 
campionatul Europei care se va 
desfășura pe coasta dalmată (R. 
P. F. Iugoslavia) în localitatea 
Zadar.

Republica Populară Romînă, va 
fi reprezentată la această compe
tiție de către doi veltști, Mircea 
Dimitriu și Gh. Lungu, care iau 
parte pentru prima dată Ia o în
trecere de o asemenea amploare.

București), 3. Imre Kiraly (Voin
ța Tg. Mureș), 80 kg.: 1. Ion 
Țăranu (Știința Buc.):; 2. N.
Vcrlesciuc (Loc. Arad), 3. Ion 
Toth (Recolta Valea lui Mihai): 
cat. grea: 1. Paul Dașcau (FI. 
r. Arald), 2. Carol Fogoș (Voința 
Tg. Secuiesc), 3. Teodor L ar ion 
(Progr. Sighet). Finalele ; celorlal
te șase categorii se "vor disputa 
duminică și desigur că' luptă ’pen
tru primele 
strînsă si 
pînă acum.

locuri va fi1 tot. atît de 
spectaculoasa ca și
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Jocurile internaționale ale fotbaliștilor noștri
AL PATRULEA MECI AL
PROGRESULUI ORADEA

■

VARȘOVIA 19 (prin telefon).— 
Progresul Oradea a susținut 

. miercuri al patrulea meci în R.P. 
Polonă. Fotbaliștii orădeni au în
tîlnit la Lodz echipa locală LK.S. 
din prima categorie (locul cinci). 
Progresul Oradea a făcut -un joc 
bun, dar portarul Gebner s-a com
portat slab, primind goluri gra
tuite. Scor final: 3—2 (3—1) pen
tru L.K.S. Au marcat: Bozniak 
(2) și Olejniczak, respectiv Flo- 
rea și Meszaroș. Toth (Progre
sul) a fost cel mai bun de pe 
teren. Spectatori: lu 000 Arbitru: 
Martinkowski.

ga-Copit, Olaru, Filote, Georgescu, 
Semenescu.

O mențiune specială pentru par
tida excelentă realizată de Filote.

FLAMURA ROȘIE ARAD ÎNVIN
GĂTOARE IN R.P. POLONA

DINAMO 6 A DEBUTAT CU O 
VICTORIE CATEGORICA

In primul său joc internațional, 
Dinamo 6 a realizat joi, pe sta
dionul Dinamo, o victorie catego
rică : 7—1 (2—1) asupra forma
ției bulgare Spartak din Russe. 
Cei aproape 5.000 spectatori (prin
tre care mulți oboreni veniți să-și 
încurajeze echipa) au avut satis
facția să asiste la o îoarte bună 
comportare a dinamoviștilor, care 
în repriza a doua mai ales și-au 
depășit net adversarii. In priuia 
repriză jocul a avut multe pe
rioade egale, deși, în general, ini-

16 m. (min. 25) și a trimis balo
nul pe lîngă poarta goală (min. 
72). In ultimele 10 minute echipa 
locală a supus pe oaspeți la o 
piresrune puternică. Apărindu-se 

însă cu energie — uneori făcînd 
chiar uz de neregularități — fot
baliștii maghiari au reușit să men
țină rezultatul de egalitate. Cele 
două goluri ale meciului au fost 
marcate de Csurgo (min. 63) pen
tru oaspeți și Darie (min. 80) 
pentru gazde.

Arbitrul Vladimir Fieru (Bucu
rești) a arbitrat excelent echipele: 

RECOLTA: Mogosi-Chirilă, Ce- 
polschi, Vaida-Filo, Sandu-Lupu 
(din min. 46, Soneru). Csegezi, 
Darie, Hie, Chilin. TRAKTOR: 
Cecsces (din min. 46, Horvath)- 

' Muller, Hegres. Pedroski-Kerekes

BYDGOSZCZ 19 (prin telefon).
Flamura roșie Arad a făcut azi 

o partidă bună în compania for
mației de prima categorie Gwar
dia, care a jucat întărită cu cîți- 
va jucători din alte colective ale 
asociației Gwardia. Fotbaliștii ro- 
mîni au cîștigat meciul cu 4—1 
(2—1) prin punctele marcate de 
Dinulescu (min. 25. 35 și 84) și 
Petschowski (min. 60) dintr-o lo
vitură liberă de la 25 m. In min. 
35 Capaș a tras un 11 m. în 
bară, mingea a revenit în teren 
și Dinulescu care a urmărit, îm
preună cu apărătorii polonezi, a 
marcat golul al doilea. Scorul 
partidei putea fi mai mare, însă 
atacanții romîni au fost dezavan
tajați de cîteva erori de arbitraj, 
care i-au privat de alte două lo
vituri de la 11 m. Petschowski, 
ca centru înaintaș retras, în re
priza doua, a făcut o partidă 
excepțională. S-au mai remarcat 
M a roși, Serfozo și Dinulescu. De 
remarca*  că gazdele au deschis 
scorul în min. 16. Romîniî au 
folosit echipa: Marosi-Szucs, Du- 
șan. Androvici-Capaș, Serfozo- 
Boitoș, Mercea (Birău), Dinulescu 
(Petschowski), Petschowski 
reulescu). Boroș (Mateon).

(Di-

DINLOCOMOTIVA BUCUREȘTI 
NOU ÎNVINGĂTOARE LA SCOR 

IN R. CEHOSLOVACA

GOTWALDOVO 19 (prin tele
fon). — Locomotiva București a 
susținut joi după amiază la Got- 
waldovo cea de a treia și ultima 
partidă din turneul pe care l-a 
făcut în Cehoslovacia. Feroviarii 
au întîlnit echina de categorie B 
Spartak Gotwaldovo pe care au 
întrecut-o cu categoricul scor de 
8-1 (4—1).

Fotbaliștii noștri au dominat 
cu autoritate, deși gazdele — 
care au. jucat întărite cu patru 
jucători de la alte echipe — au 
luptat cu multă energie pentru 
a realiza un rezultat cît mai o- 
norabil. Locomotiva București a 
desfășurat și de această dată un 
joc spectaculos, care i-a atras 
simpatia publicului, interesul și 
elogiile specialiștilor.

Golurile au fost marcate de O- 
laru (2), Filote (2), Georgescu, 
Ferenczi, Semenescu, Copil, res
pectiv Hradovski.

Arbitrul Kristorcik (Bratislava) 
a condus următoarele formații:

SPARTAK: lordak-Novak, Ko- 
vasz, Majoh-Sukup, Publicek-Ha- 
rout, Slovatka, Borisek, Kovanek. 
Hradovski.

LOCOMOTIVA: Dungu-Dodea- 
nu, Vărza-n, Macri-Ferenczi, Lan-

Se aduce la cunoștința partici- 
panților că premiile speciale atri
buite buletinelor cu „0“ rezultate 
publicate în ziarul „Sportul Popu
lar" nr. 2852 din 19 iulie sînt 
cele atribuite la concursul Prono
sport nr. 26 din 1 iulie și nu cele 
de la concursul nr. 28 din 15 
lie cam din eroare a apărut. 
vina I, Ș. Pronosport.

Luni 23 iulie 1956 începînd 
la ora 18, va avea loc lă Agenția 
Centrală PRONOSPORT din Ca
lea Victoriei nr. 9, scoaterea din 
urnă a premiilor speciale acor
date buletinelor cu „0“ rezultate 
de Ia concursul nr. 27 din 8 iulie 
a.c. După cum se știe, acesta a 
fost 'primul concurs la care pre
miile speciale au constat din O 
MOTOCICLETA IFA de 350 cmc. 
pentru ^participantul cu cele mai 
multe buletine cu „0“ rezultate și 
O MOTOCICLETA IFA și 6 EX- 
CURȘlj:, IN STRĂINĂTATE (o
croazieră pe Marea Neagră. 2
excursii în U,R.Ș,S. pe traseul

tu-
din

de

11.XI
18.XI
25.XI 
:xi:

O intervenfie curajoasă a portarului Mihailov, la unul din numeroasele 
atacuri ale bucureștenilor. Se disting
Ovcearov, N. Dumitru, Mihai'ov,
6—Spartak Russe)

(de la stingă la dreapta): Peșev. 
Voica. (Fază din jocul Dinamo 

(Foto: I. MIHAICA)

țiativa a fost mai mult de partea 
bucureștenilor. Oaspeții, cu o de
stul de bună tehnică individuală, 
s-au arătat ineficaci la poartă. To
tuși, ei au deschis scorul prin 
Florov (min. 25). Din acest mo
ment și mai cu seamă în repriza 
doua, Dinamo 6 a preluat jocul 
pe cont propriu și a înscris 7 
goluri, prin: Marin (min. 30, 54, 
58, 68, 71), Szekely (min. 38 din 
11 m.) și Nagy (min. 73). Ar
bitrul M. Popa a condus foarte 
bine echipele: DINAMO 6: Su
gar (Petrescu)-Izghireanu, Moțoc, 
Marinescu-Nunweiller (Vasilescu), 
Szekely-N. Dumitru (Balint), Ma
rin (Nunweiller), Voica 
Firică (Marin), Babone 
culae).

SPARTAK RUSSE: 
(Grois)-Ovcearov, Raikov, Angne- 
lov-Ațev, Iordanov (Lembev)-Pe
șev, Florov, Beichean, Natarov 
(Docev). Gheorghiev.

(Nagy), 
(D. Ni-

Mihailov

m. t.
MEC! NUL LA FĂLTICENI
FĂLTICENI 19 (prin telefon). 

— Primul meci internațional de 
fotbal disputat în localitate a sus
citat un mare interes: peste 5.000 
de spectatori au urmărit pe sta
dionul „23 August" meciul dintre 
Echipa locală Recolta Avîntul Făl
ticeni și selecționata asociației 
Traktor din R. P. Ungară. După 
o frumoasă luptă sportivă, între
cerea s-a terminat la egalitate: 
1—1 (0—0). Jocul a fost de un 
bun nivel tehnic. Fotbaliștii din 
Fălticeni s-au dovedit în ansam
blu superiori oaspeților. Ei au do
minat majoritatea timpului, dar 
înaintașii au ratat multe situații 
clare de marcare. Darie, de pildă, 
a .tras în bară o lovitură de la

Qtanosport
Kiev — Moscova, o excursie în 
U.RSSțS. pe traseul Kiev — Mos
cova — Leningrad, o excursie în 
R.P). Polonă și o excursie în R.P. 
Bulgaria) prin tragere din urnă.

Aceleași premii sînt atribuite 
atît pentru concursul nr. 28 din 
15 iulie cît și pentru concursul 29 
de mîine 22 iulie a.c.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 30

1 iliî •
Etapa din 29 iulie 1956

(f
I Țraktor

R.P.R. (meci internațional)
II Vlacăra

Gwardia Varșovia (meci 
național)

R.P.U. Recolta

(E) Ploești —
inter-

III, 
min. 
kes

Himmer-Balint, Ceizi (din 
40, Csurgo), Lazslo. Kere- 

II, Bogati.
Lazăr Negru, corespondent

Pînă Ia reluarea activității fot
balistice oficiale au mai rămas 
doar două săptămîni. La 5 au
gust sînt programate primele 
'>ci>ri -sezonului: etapă în 
Cupa RJ’.R.. de data aceasta și 
cu oarticiparea 
gorie B. Apoi, pe rind, va 
cepe lupta în 
goriiior A, C,

Cele mai i ___
început pregătirile. Dinanio Bucu
rești, Locomotiva Timișoara, Ști
ința Timișoara, Știința Cluj, Di
namo Orașul Stalin, Progresul 
București, Energia Flacăra Floești, 
Dinamo Bacău din categoria A, și 
multe formații de la B și C îsi 
intensifică antrenamentele

Cat. A5.vrn : —
12. VIII : Etapa 
ÎS. VIII : Etapa 
26. VIII : Etapa 
38. VIII : Etapa
2. IX 
SIX

13. IX
16. IX 
23.IX 
30. IX

echipelor de

campionatul 
juniori si B. 

multe echipe

cate- 
rei n- 
cate-

și-au

pe ma
cat. B

sură ce se apropie data începerii 
activității competiționaie. Altele. 
(Locomotiva București, Energia 
Minerul Petroșani, Progresul O- 
rad ea și Flamura roșie Arad) 
abia și-au încheiat turneele peste 
hotare sau (cum e cazul echipei 
C.C.A.) se află în perioada de 
refacere. Foarte curind însă, și 
aceste echipe își vor relua pre
gătirile, în vederea unul sezon 
bogat în întreceri pentru clasa
ment și.„ promisiuni pentru un 
joc de calitate mai bună decît în 
tur.

Programul competițiilor interne 
a fost alcătuit de Direcția Fotbal 
și el se
Cat c

14
15
IC
17

Etapa 18 
Etapa 
Etapa 
Etapa 
Etapa

Etapa

1> 
î« 
îl
22

23
Etapa 24 
Etapa 25 
Etapa 26

care vor avea

15 
1«

17

Restanțe 
Restanțe 
Etcrpa 14

Etapa 
Etapa

Etapa
Etapa 18
Etapa 19 
Etapa 20 
Etapa 21

Etapa 22
Etapa 23 
Etapa 24
Etspa 25 
Etapa 36

de sus-Echipelor ___ ______
ținut meciuri internaționale, li se 
vor amina jocurile de campionat 
respective, urmind să le dispute 
in cursul săptăminii. Celelalte e- 
chipe își vor susține partidele în 
cadrul etapelor respective la da
tele fixate. Data restanței Loco
motiva Timișoara — C.C.A. nu 
a fost încă stabilită.

Și acum, odată cunoscut pro
gramul (ordinea etapelor va fi a- 
ceeași din tur) echipele își pot 
planifica mai bine antrenamen
tele, astfel îneît să reia lupta

ANTRENORUL BOTESCU: „în Polonia și Cehoslovacia 
juniorii noștri au jucat mai bine decît 

la turneul F. I. F. A.”
Hotărît lucru, juniorii ne-au 

procurat în ultimii ani cele mai 
frumoase satisfacții prin frumoa
sele lor comportări în întrecerile- 
intemațiorkale Actuala noasftră 

reprezentativă națională, de pildă, 
a reușit să realizeze în scurtul 
timp de cînd a apărut în arena 
internațională un palmares cu 
care nu se pot mindri multe se
lecționate de pe continentul nos
tru. Trebuie să amintim că ju
niorii au terminat neînfrinți în 
turneul FIFA de anul acesta. Re
cent, tinerii noștri fotbaliști au 
întreprins un turneu în Polonia 
și Cehoslovacia. Ei au făcut joc 
egal cu reprezen^tiva R.P. Po
lone (3—3) după ce au condus 
cu 3—1 și au arătat o superio
ritate pe care — din păcate — 
scorul final nu o ogl’ndește, și 
au întîlnit la Olomouc reprezen
tativa Cehoslovaciei într-o par
tidă de prestigiu pentru ambele 
reprezentative, terminată cu vic
toria meritată a juniorilor noștri.

Despre jocurile cu juniorii polo
nezi și cehoslovaci am stat de 
vorbă cu unul dintre cei mai 
îndreptățiți în a le comenta, cu 
antrenorul AUGUSTIN BOTES- 
CU, conducătorul tehnic al repre-

III Dinamo Berlin — Dozsa 
Budapesta (meci internațional)

IV Kinizsi Budapesta — Aar- 
haus (Danemarca) (meci interna
țional)

V Locomotiva . București — 
Lechia Gdansk (R. P. Polonă) 
pronostic la pauză

VI Locomotiva București — 
Lechia Gdansk (R. P. Polonă) 
pronostic final

VII Vasas Budapesta — Rapid 
Vîena (fin. C. Europei Cecitr.) 
pronostic la pauză

* VIII Vasas Budapesta — Rapid 
Viena (fin. Cupei Europei Centr.) 
pronostic final.

IX R.P. Romînă — R.P. Un
gară (tin.) (meci internațional 
polo)

X Torpedo Russe — Minior Di- 
mitrovo (camp. R.P.B.)

XI Spartac Stalin — Narod- 
naia Armia Plovdiv (camp. RPB»

XII Uzina 12 Sofia — Spartac 
Pleven (camj. ,R,țJ.B.). ,

zentativei noastre, 
spus el:

„Să încep prin a vă spune ct- 
teva cuvinte despre jocul cu re
prezentativa poloneză. Juniorii 
noștri au fost deosebit de nervoși 
și înainte de joc și în primele 
minute ale meciului. De aceea ei 
au început slab ți și-au marcat 
un gol în proprie poartă. Deși 
handicapată de acest start slab, 
echipa noastră și-a revenit, a în
ceput să-și impună superioritatea 
și curind au venit și golurile. Se 
știe că am condus cu 3—1, dar 
în ultimele minute un nou auto
gol a redus din elanul și încre
derea juniorilor noștri care au 
primit golul egalizator aproape 
de terminarea partidei. In conclu
zie. un meci în care echipa noas
tră nu a dat tot ce poate, mai 
ales înaintarea, care a tras im
precis la poartă. După ce am 
petrecut două săptăminl în fru
moasa localitate Zakopane, unde 
ne-am antrenat cu seriozitate, am 
plecat in Cehoslovacia, unde am 
înfruntat redutabila formafie de 
juniori cehoslovaci. O victorie a- 
supra noastră ar fi dat posibili
tate juniorilor cehoslovaci să a- 
raie că sînt cea mai tare echipă 
de juniori a Europei, întru cit 
întreouseră anterior ipe juniorii 
maghiari chiar la Budapesta, 
lată pentru ce noi am privit în- 
tilnirea cu toată seriozitatea. In 
apărare ne-am propus să cîștigăm 
cît mal multe baloane prin in
tercepții, fiindcă știam că junio
rii cehoslovaci utilizează mult lan
sările pe spafiu mic și trag din 
apropierea porții; în atac, extre
mele au stat pe linia ultimului 
apărător advers în vreme ce in
terii și centrul înaintaș au făcut 
un joc de continuă mișcare. Echi
pa noastră s-a comportat foarte 
bine și scorul de 1—0 cu care 
a învins nu reflectă superiorita
tea ei. Pot afirma că ultimele 
jocuri ale reprezentativei s-au ri
dicat la un nivel superior celor 
realizate la Turneul FI FA. Nu 
trebuie să ne oprim 
prin eforturi 
mai mult".

Și juniorii 
perspectivă.

17 
lt

i«

Etapa 14
Etapa 15
Etapa 18

Etapa 
Etapa

Etapa
Etapa 20
Etapa 21 
Etapa 22
Etapa 23

Etapa 24 
Etapa 25
Etapa 2*

prezintă astfel:
Jtnjori Cupa

— Etapa 5 
Etapa 13 —
Etapa 14 —
Etapa 15 —

Etapa 16 —
Etapa 17 —

— Etapa 6 
Etapa 18 —

Tot fin. 1 —

Tur fin. 2 —
— Etapa 7

Tur fin. 3 —

mai 
va 

mai

— Finala —
— — Etapa 8
— — Etapa S
— — Finala

în condițiuni de formă cM 
bune. Returul campionatului 
fi foarte dificil pentru cele
multe echipe. Lupta pentru titlu, 
pentru promovare și evitarea re
trogradării va fi dîrză. Sistemul 
promovărilor și retrogradărilor a 
fost stabilii printr-o decizie a 
CCFS/C.M. și comisiei centrale 
de fotbal, înainte de începerea 
actualului campionat, și odată cu 
el, a fost hotărită și formula pe 
anul 1957: 12 echipe în categoria 
A, 2 serii a 15 echipe la B și 
4 serii a 14 echipe la C.

ȘTIRI
Di- 

me- 
Sel.

sporite,

noștri
' iliani

însă aici ci, 
să realizăm

au această

• Duminică, pe Stadionul 
namo din - Capitală, are loc 
ciul SeJ. asociației Recolta — 
asociației Traktor (R.P. Ungară).
Jocul va începe la ora 17,45. In 
deschidere se vor întîlni două 
echipe de copii ale centrului de 
copii organizat de Recolta. Bile
tele pentru acest joc internațio
nal se găsesc de vînzare la agen
ția Pronosport (Cal. Victoriei 9), 
Stadionul Dinamo și casa din 
str. Aristide Briand nr. 21.

• Mîine se dispută la Roznov, 
meciul de Cupa R.P.R. dintre Re
colta Avîntul Roznov și Energia 
Metalul Galați.

• Darea de seamă pe primul 
semestru a comisiei orășenești de 
fotbal va avea loc luni 23 iulie 
ora 18.30 în sala „Auto CFR" 
(fostă Leonida). La această șe
dință sînt invitați săB participe 
toți delegații colectivelor sporti
ve, membrii comisiilor” Raionale 
de fotbal și toți sportivii frun
tași din Capitală.



aceste rumuri, 
de a IFa edi- 
republicane —

întru- 
reali- 
nata. 
regu-

au 
de 
de

este

1 La ora ciad apar 
participanții la cea 
ție a campionatelor 
individuate și pe echipe — de pen
tatlon modern au ieșit în afara 
Buciuireștiiuilui, în suburbia Bănea
sa pe porțiunea denumită „Cără- 
irtidăria". Aici, ei vor lua startul 
în prim.a probă a campionatelor: 
călăria. Mai intîi, la orele 8,15, 
va avea loc festivitatea de deschi
dere a întrecerilor, iar apoi, la 
orele 9,30, dună prealabila tragere 
la sorți a cailor, concurentul cu 
nr. 1 va porni pe dificilul traseu. 
Nu știm încă cine va fi acest nr.
1. dar. în ori ș! ce caz, el va fi 
ales dintre : Cornel Vena, camnio. 
nul de pentatlon modern al țării 
pe anul 1955. Alexandru Stoenes- 
cu și Dieter Fels de la C.C.A.. Vic
tor Teodorcscu, Viorel Manciu și 
Dumitru Țintea din echipa Pro
gresul, campioană republicană pe 
anul trecut. Dumitru Popescu, 
Grigor? Popescu, Alex. Imre, Cre- 
fu și Schuster de la Voința, Bruia 
si lorgulescu de la Dinamo și Po- 
mon renrezentînd asociația Re
colta. Numai acești 14 concufenți 
vor particiipa la campionate, 
cît ei sînt singurii care 
zaț haremurile probelor 
tie și atletism prevăzute 
lamentai competiției.

Cu toate că participarea 
atît de redusă (după părerea noas
tră, nepermis de redusă pentru un 
campionat republican individual 

și pe echipe), totuși putem sconta 
pe o întrecere de o valoare deo
sebită. Selecția efectuată prin pre. 
zența haremurilor la natație și at
letism a determinat ca la startul 
întrecerilor pentru titlurile de 
campioni ai țării să se prezinte cei 
mai buni și cei mai în formă pen- 
tatloniști. In această situație un 
pronostic în privința cîștigătorului 
apare hazardat. Singurul lucru pe 
care-1 putem afirma cu mai multă 
certitudine este acela că Cornel 
Vena, campionul pe armul trecut, 
nu mai1 pleacă cu prima șansă, dat 
fiind echilibrul valoric existent la*  
ora actuală între A. Stoenescu. V. 
Teodorescu. D. Popescu, V. Man
ciu și oarecum. C. Vena, precum 
si forma sportivă în descreștere 
în care se află astăzi primul cam
pion al țării la această discri’i- 
nă. Mai multe șanse de a-și păs
tra’ titlul cucerit în anul trecut 
are; echipa asociației Progresul care 
se 'prezintă omogenă nrin valoa
rea aofOfiiafă a lui Teodorescu. 
Manci.tr și Țintea. De altfel, dună 
părerea noastră, titlul de echină 
campioană n-ar-trebui să fie atri
buit de acepstă dată întrucît rm 
participă în luptă decît două echi
pe (Progresul 'și Voința) și proba
bil a treia C.C.A.

întrecerea acelor mai buni penta- 
tlonjști din țară va avea loc după 
următorul program.: SIMBATA,

„Soarele nici nu se ridicase bine 
pe cer, cînd am ajuns „sus". E- 
ram foarte mulți tineri din Bucu
rești, vreo 33 de băieți și fete 
între 15 și 25 ani care, peste cî- 
teva minute, aveam să facem cu
noștință cu un nou sport despre 
care auzisem multe lucruri fru
moase, dar care ne cam înfri
coșa. Nu e ușor lucru să te ca- 
țeri pe stînci, deși conducătorii 
noștri ne spuneau tot mereu că 
nu este mare greutate. Mulți din
tre noi vedeau pentru prima dată 
muntele, așa că vă închipuiți e- 
moția care ne cuprinsese. O parte 
a urcat pe firul secundar. în Va
lea Gălbinele, iar alții au conti
nuat escalada pe Hornul Coamei. 
La început ne-a fost foarte greu, 
dar cit e de frumos cind ajungi 
sus. Te simți ca un adevărat -*ă-  
pîn al naturii", ne spunea mai 
zilele trecute un tînăr care făcuse 
cunoștință cu alpinismul doar de 
cîteva zile, odată cu ceilalți în
cepători și începătoare de care 
ne-a vorbit mai sus.

Cuvinte parcă aidoma acestora, 
am mai auzit și de la alții*  Toți 
acești tineri, care au efectuat pen
tru prima dată o tură alpină, au 
rămas pentru totdeauna îndră
gostiți*  de acest sport datorită 
frumuseții lui și poate că 
curing 'de cît ne așteptăm 
aiunge ‘ alpiniști neînfricați, 
noscuti rin toată țara.

Nu toți au arătat o îndemînrre 
as’tnănă'pare celei dovedite ?e 
tînărâ Cornelia Pavel care, pen- 
‘ru prima dată pe munte, a rea
lizat traseul Coman, tură de gra
dul II B „Acest lucru nu ne-a

mai 
vor 
cu-

/a 1955, la Sibiu, Cornel Vena u cuceri: p'imul titlu de campion re
publican la penjat’on modera. lată-lin proba de călărie a acelui concurs

ora 9.30 — teren Băneasa Cără
midă r ie: călăria; DUMINICA, ora 
9 — sala Floreasca: scrimă cu 
spada; LUNI, ora 10 — poligonul

SPORT
• BASCHET. Finalele campio

natului republican de juniori vor 
avea loc între 24 și 29 iulie la 
Satu Mare (echipele masculine) 
și Focșani (echipele feminine). In 
scopul asigurării unei bune des
fășurări a jocurilor, comisia cen
trală a delegat în ambele orașe 
o serie de arbitri valoroși, aleși 
mai ales dintre elementele tinere 
care s-au evidențiat în ultima 
vreme.
• VOLEI. Comisia de volei a 

raionului „23 August" organizează 
în cinstea zilei de 23 August o 
competiție inter-raioane (mascu
lină și feminină). Pot lua parte 
echipele care au participat la cam
pionatele raionale.

«CICLISM. Comisia orășenească 
de ciclism organizează mîine o se
rie de competiții cu caracter popular 
și pentru clasificare. Astfel d<*  la 
km. 7, șoseaua București-Tîrgoviște 
(vis-a.vis de aeroportul Băneasa)

„Speranțele” natației noastre se întilnesc Ia Cluj
Sîmbătă și duminică se va des

fășura la Cluj concursul republi
can de înot rezervat școlilor spor., 
tive de tineret. La ștartul întrece, 
rilor vor îi prezenți înotători și 
înotătoare din orașele Bucu
rești, Sibiu și Tg. Mureș. Cele 
mai mari șanse le au reprezentan. 
ții orașului București, care de. 
altfel s-au pregătit din vreme și 
cu conștiinciozitate în vederea a-

de zi noi adopți
descurajat, a continuat interlocu
torul nostru. Acum, abia ne-am 
deprins, și vom mai vorbi în cu- 
rînd și despre cei 
tat mai rigizi în 
cer atîta agilitate 
alpinism".

Dar în duminica 
Gălbinelelor, pînă 
piatră de încercare chiar pentru 
alpiniștii fruntași, părea mai de
grabă o._ stradă aglomerată, de 
cît un abrupt pe care n-are ori
cine acces. Privit din depărtare. 
Peretele Gălbinelelor părea un fur
nicar uriaș. De altfel, nici nu e 
de mirare: campionatul republi
can de cățărare pe stînci se a- 
propie tot mai mult și antrena
mentele trebuie făcute cu tot 
mai multă seriozitate

De pildă, în Creasta Coștila 
Gălbinele „lucrau" o echipă de 
băieți de la asociația Locomotiva 
și una de fete de la Voința. O 
altă echipă de fete de la Voința 
escalada Hornul, iar o echioă 
mixtă, alcătuită dm începători și 
alta de băieți de la Energia, 
urca pe Fisura Grotelor Cel mai 
aglomerat a lost Traseul celor 
Trei Surplombe, unde se antrenau 
o ................. .. ...................... .  ' '
Și 
în 
în 
din București Și tot așa „Furcile", 
..Marea Surnlombă". „Umărul lui 
Roșculeț". „Um'rul Coman1 
rul secundar din Va'ea 
lelor. erau ocunate de alți 
nisti și alpiniste, 
animație nu au mai 
mult aceste trasee 
..Peretele Gălbinele".

ii

care s-au ară- 
mișcările care 

și vioiciune în

aceea, Peretele 
mai deunăzi

echină de băieți de la Voința 
alta de ia Energia. Tot 

acest traseu făcea primii nași 
alpinism o altă echipă mixtă

“ și fi- 
Gălbfne- 

alpi- 
O asemenea 
cunoscut de 
clasice din 
Par ea este 
crescînde a

Tunari: tir cu pistolul; MARȚI, 
ora 17.30 — ștrandul Tineretului: 
notație; MIERCURI, ora 17.30 — 
comuna Călugăreai : cros.

LA ZI
se va da startul, începînd de la ora 
8, în următoarele întreceri: etapa 
IlI-a a concursului popular inter- 
raional; concursul de clasificare (re. 
zervat alergătorilor de cat. lil a și 
neclasificați) pe 50 km.; concursul 
rezervat alergătorilor pe biciclete de 
semi-curse (băieți și fete) ; con
cursul rezervat aergătorilor pe 
biciclete de oraș și o întrece'e pc 
1.000 m. pentru copii.
• POLO. Rezultatele tehnice 

din etapa din 19 iulie a categ. B 
la polo: Știința Timișoara—Ener
gia Cluj 0—5 (0—1), Voința 
București — Voința Tg. Mureș 
2—4 (0—1), Energia București — 
Flamura roșie Cluj 2—3 (0—2).

• GIMNASTICA. In sala de la 
Ștrandul Tineretului s-a deschis 
centrul de copii la gimnastică. 
Antrenamentele au loc în fiecare 
luni, marți; miercuri, joi și vineri 
între orele 15—17. înscrierile se 
primesc la antrenamente.

deoarece aceștia au obți. 
ultimele concursuri perfor- 
îmbucurătoare. In general, 
spune că întreceri'e se a- 
deosebit de spectaculoase

cestui eveniment. Fără îndoială 
că, rezultate bune sînt așteptate 
și de la înotătorii din Sibiu și Tg. 
Mureș, 
nut în 
manțe 
putem 
nuntă
și de interesante. Rămîne însă ca 
organizatorii să depună toate e- 
forturi'e pentru a asigura parti- 
cipanților cele mai bune co-ndi- 
țiuni de concurs.

Cu prilejul acestei întreceri se 
va outea constata car€ sînt rezul
tatele muncii a trei școli sportive 
de tineret, pwitru înot, în perioada 
ultimului an de cursuri practice 
și teoretice. Antrenorii celor trei 
școli vor pute face și un rodnic 
schimb de experiență în privința 
metodelor de antrenament, a se. 
lecționării înotătorilor etc.

Iată acum programul celor două 
zile de concurs: sîmbătă după- 
amiază: 100 m. liber, 100 m.
bras. 100 m. soaițe. 4 x 100 liber, 
(băieți și fete); duminică după, 
amiază : 200 m. bras, 400 m. li
ber, 100 m. fluture, 4 x 100 m. 
mixt (băieți și fete).

In afară de concurs, școala 
sportivă de tineret din orașul Si. 
biu va prezenta și o echipă de 
c ari tori de pe trambulină.

Ukima fază a campionatului 
ffîotociclist de viteză 

pe circuit
Mîine dimineață va. avea loc la 

Orașul Stalin un nou și impor. 
tant concurs motociclist: faza a 
V.a și ultima a campionatului re
publican de viteză pe circuit. Eve
nimentul este cunoscut de local
nici, însă atmosfera generală nu 
lasă să se întrevadă că aci se va 
desfășura intr-adevăr o comneti- 
ție moto. In oraș domnește liniș
te. Nu se mai aude uruitul conti
nuu al motoarelor de curse, spe
cific zilelor premergătoare marilor 
întreceri. Explicația: 
tii au fost cazați în Poiană, 
coboară în oraș numai pentru an. 
trenamerTe oficia'e ia- mîine. lo
calnicii îj vor vedea de-a dreptul

motocicliș.
Ei

Cursa Munților
C. Dumitrescu și C.C.Â. victorioși în etapa a V-a 

Munților”din „fesa

să
Și

co- 
în 

nu-1

ORAȘUL STALIN 19. (Prin te. 
lei on).

Iubitorii sportului cu pedale au 
fost, desigur, foarte surprinși de 
comportarea lui Dumitrescu, favo. 
ritul nr. 1 al „Cursei Munților". 
Este vorba de cele peste 30 de 
minute pierdute în etapa de la 
Păltiniș, o etapă dură, de munte, 
care tocmai îi convenea, dat fiind 
remarcabilele sale calități de ur
cător.

Seara, la Păltiniș, el a lost ținta 
a zeci și zeci de întrebări în a- 
cest sens. Sarcina lui nu a fost 
de fel ușoară, mai ales că era 
vizibil afectat de rezultatul obținut 
în acea cursă, deși încerca 
mascheze aceasta cu calmul 
nonșalanța lui bine cunoscute.

L.'am lăsat atunci „pradă" celor 
care îi luau „interviuri" si am 
vorbit cu el mai tîrziu, cînd „spi
ritele" s-au mai liniștit.

Dumitrescu susține că nu vrea 
să facă eforturi exagerate, întru, 
cît urmărește să atingă cel mai 
ridicat nivel al formei sale spor, 
live în preajma marilor concursuri 
care se apropie. Explicația este în 
benă măsură, va'abilă, dar ea nu 
poate constitui în nici un caz. o 
scuză integrală pentru ce'.e peste 
30 de minute pierdute. El a comis 
o gravă eroare cînd a lăsat și al 
doilea grup de „fugari", condus 
de Zanoni, sa plece din pluton. 
Apoi, cînd a încercat să refacă te- 
renug a fost prea tîrziu. Că ni
meni din pluton nu La sprijinit 
pe alocuri nici chiar 
echipierii lui, este just 
bună parte, dar aceasta 
împiedica de fel să ia el taurul 
de coarne de unul singur și să-și 
ducă acțiunea pînă la capăt, chiar 
dacă nu reușea să reducă tot han
dicapul. Ar fi avut prilejul să se 
verifice dacă poate lupta de unul 
singur, 50, 60 sau 100 km. Din 
păcate, el s-a supărat (ca văcarul 
pe sat) și a pedalat în ritmul mo
noton al plutonului.

Este adevărat că pedalează des
tul de suplu, fără efort vizibil, 
Asta însă nu este suficient. In ca. 
tltate de ciclist fruntaș, pe care se 
pune bază în viitoarele întreceri 
internaționale, el are obligația să 
Iacă o cursă pe măsura posibili
tăților lui ca și a prestigiului ne 
care și La cucerit prin lăudabile 
realizări. Dacă este vorba de curse 
mari, apoi tocmai acum ar ’i tre. 
buit să ne dea o dovadă despre 
potențialul lui la ora actuală. Or, 
el s-a orientat cu totul greșit. Așa 
cum a alergat în primele etape, 
am avea deci motive să credem 
că nu se află la nivelul reale'or 
lui posibilități și că de fapt a fost 
surprins de acțiunile energice ale 
altora, parte din ei alergători mai 
puțin afirmați.

Iată însă că Dumitrescu, dîn- 
du-și seama de greșita lui orien
tare sau poate vrînd să demon
streze că se află în plenitudinea 
posibilităților, a trecut serios la 
lucru obținînd victoria în etapa a 
V-a: Orașul Stalin — Comarnic 
— Orașul StaJin. Desigur, nimeni

Campionatul de atletism pe
Stadionul Tineretului din Ca

pitală găzduiește astăzi și mîine 
întrecerile primei etape din ca
drul celei de a doua ediții ă cam
pionatului de atletism pe echi
pe al orașului București. Această 
competiție, 
un frumos 
diție, este

bucurat de 
prima sa e- 
atletilor

care s-a 
succes la 
deschisă

PENTATLON MODERN 
Campionatul republican, proba 
de călărie. Teren Băneasa Cără- 
midărie (autobus 43), ora 9,30.

POPICE — Campionatul R.P.R. 
categoria I-a oraș București. De 

următoarele meciuri;

ar fi el, să cîștige toate

vă poveștim cum s-a 
întrecerea.
poalele urcușului spre

Ho- 
A-Stepanian.

ttr-

nu poate cere unui ciclist, ori cît 
de valoros 
cursele.

Dar, să 
desfășurat

Pînă la .
Predeal nimic deosebit. Odată cu 
primele serpentine, plutonul se 
destramă, iar la punctul de „că
țărare" de la Predeal, Schuster 
trece primul linia de sosire, ur
mat de C. Dumitrescu, D. Tupa 
(care a devenit un bun urcător) 
și A. Șelaru. La vaie, urmează 
regruparea celor din primul plan 
al cursei; aceasta datorită șt 
unei bariere lăsate, la ieșirea din 
Predeal. Coborîșul pînă la Comar
nic se execută în trombă. La îna
poiere, pe Posada, s-a decis e- 
tapa. Reprezentantul asociației 
Progresul, Călin Tudose, unul din 
oamenii activi în această cursă, 
împreună cu Hora, Munteanu, 
Zanoni, Stepanian și Gane, tne- 
ieii prezent printre cei care ini
țiază acțiunile hotărîtoare, se des
prind din pluton, urmați de a- 
proape de Ntiță.

In vîrf la Posada, înregistrăm 
următoarea ordine: Tudose, 
ra, Munteanu,
proape de Sinaia, Dumitrescu fu
ge din pluton și pornește în 
mărirea grupului din față. Urcu
șul de la Furnica este un bun 
prilej pentru Dumitrescu să-i a- 
jungă pe cei de pe primul plan și 
să treacă peste o parte din ei. 
Astfel. în vîrf la Furnica, el trece 
primul urmat de Tudose, Mun
teanu și Zanoni.

Pe coborîșul de la Predeal spre 
Orașul Stalin, Dumitrescu conduce 
puternic. Se pierd pe rînd Mtin- 

,-feanu și Zanoni, iar la spruVul 
final Dumitrescu îl întrece pe Tu
dose.

Clasamentul etape': 1. C. Du
mitrescu (CCA 1) 126 km. în 3h 
24’45”. Medie orară 35,300 km.- 2. 
C. Tudose (Progr.) același timp.
3. L. Zanoni (Dinamo I) ■ 3h 
26’13”. 4. D. Munteanu (Dinamo 
II) 3h 23’45”. 5. Ion Constantinesc-i 
(CCA 1) 3h 28’45”. In același țimo 
un pluton în care se aflau „tricoul 
galben" și alți fruntași ai cursei. 
Etapa a fost cîștigată de C.C.A.,

Clasamentul general individual:
1. N. Maxim (Dinamo I) 2’h 
15’44”. 2. I. Vasile (CCA I) 2111 
16’10”.3. L. Zanoni (Dinamo I) 
21h 23’15”. 4. C. Tudose (Progr.) 
21h24’53”. 5. Schuster (Dinamo D 
2ih 25’57”. " 
pe locul 8. ’ 
nute.

In 
chipe 
mo I 
II și

Dumitrescu a urcat 
a aproape 22 mi- 

de tricoul galben, 
clasamentul general pe e- 
continuă să conducă Dina- 
urmată de C.C.A. I. Dinamo 
Progresul.

Astăzi se desfășoară etapa a 
Vl-a. un circuit în jurul Orașului 
Stalin, iar duminică ultima etapă, 
pe ruta Orașul Stalin — Bucu
rești. Sosirea va avea loc pe sta- 
dionul Dinamo în jurul orei 17,30, 
înaintea începerii meciului inter
național de fotbal dintre selecțio
natele asociațiilor Recolta și Trak
tor (R.P. ”Ungară).

EMIL IENCEC 
AL- DINCA

echipe al
atletelor dim echipele de atletism 
ale principalelor colective sportive 
bucureștene.

Meciurile din cadrul primei e- 
tape încep astăzi la ora 17 și 
continuă duminică dimineața.

Programul meciurilor pe etape 
îl vom comunica într-unul din 
numerele noastre viitoare.

Energia „23 August" 
tiva Gara de Nord 
August"); Progresul 
Bănci — Progresul 
rena Progresul Gospodării); Fla
mura roșie Comerț —Progresul 
Gospodării (arena Progresul Jus
tiția); Recolta M.A. — Energia 
Republica (arena Recolta M.A.).

— Locomo- 
țarena „23 
; 1 Finanțe 

Justiția (a-

’ i ,1

Manci.tr


Asaltul asupra 
de atletism din

recordurilor va caracteriza probele 
cadrul Spartachiadei popoarelor

Institutul de cultură fizică din Krskovia

17 zile au mai rămas pină la des
chiderea celei mai grandioase com
petiții pe care a cunoscut-o vreo
dată sportul sovietic : Spartachiada 
popoarelor din U.R.S.S. Firește, 
fiecare din disciplinele sportive in
cluse în programul întrecerilor sus
cită un mare interes în rîndul 
'iubitorilor sportului. Dar se pare că 
atletismn1 deține recordui în această 
privință, deoarece la startul între
cerilor atletice se vor alinia spor
tivi, care în actualul sezon au reușit 
performanțe de-a drentul senzațio- 
Inale și a căror evoluție la Sparta- 
chiadă este de așteptat ca să fie 
încununată cu noi recorduri.

care — constant la 4,30 m. — va 
fi în ciuda celor 34 ani ai săi, un 
adversar de temut.

MIHAIL KRIVONOSOV ARUNCĂ
TORUL IDEAL

L’JPTA PENTRU VITEZA

La 26 ani, atletul bielorus Mihail 
Krivonosov este fără îndoială cel 
mai constant aruncător de ciocan 
din lume. După un duel eu ameri
canul Cliff Blayer, pe care l-a 
„rezolvat*  în numai trei zile, Krivo
nosov este din nou recordman al 
lumii cu uimitoarea performanță 
de 66,38 m. Interesantă ete evolu
ția recordmanului mondial în actua
lul sezon. El a cîștigat toate con
cursurile la care a luat parte

înViteza decide aproape totul 
atletism. De viteza mișcării, depin
de rezultatul sprinterului, dar și 
performanța cu care încheie compe
tiția săritorul, aruncătorul, deeatlo- 
nistul...

In ultimii ani, sprinterii sovietici 
au reușit să facă o cotitură hotărî
toare în activitatea lor. Dacă înairute 
rezultatele de 10,7 sec. erau conside
rate „performanțe", iar cele sub 
22 sec. pe 200 m. veritabile eveni
mente, în momentul de față situa
ția este cu totul alta. Anul trecut 
al 100-lea alergător pe 100 m. a 
fost înregistrat cu 10,8 sec. (per
formanță care nu de mult dădea 
dreptul la titlul de maestru al spor
tului), iar aproape 30 de atleți au 
coborît sub 22 sec. pe 200 m. Anul 
acesta, evoluția sprinterilor sovietici 
s-a desfășurat >snb semnul unui 
mare succes : Barteniev și Tokarev 
au egalat recordul țării cu 10,3 sec. 
iar alți cinci atleți. în ordine Babiak, 
Meer, Sevcenko, Mariin, Lopato au 
parcurs clasica distanță in 10.4 sec. 
Firește, într-o astfel de ambianță 
recordul țării se poate considera 
în... pericol. Pe 200 m. Ignatiev 
a și realizat un nou record ou 20.7 
sec., iar Konovalov, Barteniev, To
karev, Plaskeev au alergat în medie 
21,0—21,3 sec.

In întrecerile feminine, aproape 
zece atlete au performanțe sub 
12 sec. La Spartachiada vor evolua 
din nou, tinerele ca vîrstă, dar cu 
nn stagiu vechi în activitatea atle
tică — Irina Turova — Bocikareva, 
Galina Vinogradova — Popova, 
Svetlana Oniscenko, Nina Dvalișvl- 
ii, Maria Itkiina, care și-au pus 
drept scop să doboare vechile recor
duri. care în momentul de fată sîn>t 
egale cu 11,6 sec. pe 100 m. și 23,7 
sec. ne 200 m. (performanță pe care 
Maria Itkina a egalat-o recent la 
Kiev).

Desigur că nu are rost să trecem
în revistă toate probele atletice. Ne x Mîine vor avea 
vom onri numai asupra ace'ora care X niri internaționale 
prezintă un interes deosebit dsto- y tativele de fotbal 
rită participanților și a perfor- X ne și R.D. Germane. La Chor- 
manțelor. Z zov, pe noul stadion care -sa va

inaugura cu acest prilej, se în
tîlnesc fotbaliștii echipelor „A“ 
ale celor două țări. întîlnirea este 
așteptată cu deosebit interes. 
Gazdele vor să obțină un rezul
tat cît mai bun, în urma înfrân
gerii suferite duminică la Buda
pesta 
ziarul
Ionezii 
prima

de aproape X în tot 
față, recor- cabilă 
la 2,08 m.. y fizică, 
recent de X Szimkowiak. fiind accidentat, nu 
o tehnică va juca duminică în reprezenta- 
unui grup x tiva Poloniei. In rest, echipa a 
depășească X rgmas neschimbată. Jucătorii R.D. 
Degtearev C

Kamaev. Z---------• •---------

59,61

I ?

Start în cursa de 100 m. 1 Prima din dreapta este Galina Vinogrado
va-Popova care a realizat în acest

rezultate între 63 și 66 m. Astfel; 
66,38 m. la Minsk, 65,85 m. la Nal- 
cik, 65,57 m. la Kiev, 64,22 in. la 
Trondheim, 63,96 m. la Copenhaga, 
63,69 m. la Bergen, 63,03 m. la 
Frederikstadt și 63,00 la Oslo. 
Media realizată la cele opt concursu
ri la care a luat parte in acest an 
Mihail Krivonosov, dă excepționala 
cifră de 64,48 m. La Spartachiadă, 
deși mare favorit, el va avea de lup
tat cu alți 10-12 aruncători sovietici, 
care dețin performanțe peste 60 m. 
și prin prisma tinereții lor, sînt

Pe o stradă liniștită din Krakovia, 
cum sînt atîtea în fosta capitală a 

oricînd capabili de progrese surprin- X Poloniei, într-un decor pitoresc 
zătoare. X străjuit de silueta impresionantă a

Și în sfîrșit, cîteva cuvinte despre x străvechiului palat Wawel, se află 
proba de decaiflon, în care Kuzne- X clădirea — într-un veritabil stil 
țov va încerca probabil (înainte de X clasic — a Institutului de cultură 
Melbourne) încă un atac asupra re- x fizică.
cordului lumii. La Spartachiada Z Grija față de promovarea cadre- 
Moscovei, excelentul sportiv a reușit X lor specializate în domeniul cul- 
cu 7.688 pct. un nou record al \ furii fizice, preocuparea față de 
Europei, acum doar cu 297 pct. mai X pregătirea tinerilor instructori și 
slab decit recordul mondial al ame. X antrenori, este deosebit de mare în 
ricanului R. Johnson, stabilit anul x R.P. Polonă. Explicația stă în fap- 
trecut la Kingsburg în California. < tul că sportul polonez a făcut pași 

Iată rezultatele lui Kuznețov: X marl pe calea unei activități de 
100 m. — 10,7 sec., lungime 7,16 nu, X mase, avînd nevoie an de an, de
greutate 14,51 m., înălțime 1,83 m, < un număr tot mai mare de specia-
400 m. 49,6 sec., 110 m.g. 15,4 sec., X liști și tehnicieni. In Polonia funcțio- 
disc 46,86 m, prăjină 4,10 m., suliță x nează patru institute de cultură

1.500 m. 5:02.4. Iată și re- ( fizică. La Kracovia, Poznan și
Wroclav se află Școlile superioa
re de educație fizică, iar la Var
șovia Academia de educație fiăică, 
prescurtat A.W.F.

Dintre toate aceste instituții de 
tnvățămint, cel din Krakovia este 
cel mai vechi. El funcționa încă îna
inte de război ca o anexă a facultății 
de medicină din Krakovia. Durata 
studiului era de trei ani, iar absol
venții, după susținerea- tezei de li- 
ceoță, deveneau profesori de edu
cație fizică, căpătînd deci o calificare 
superioară absolvenților Institutu
lui din Varșovia, cunoscut popular 
sub denumirea de C.I.F. In momen
tul de față, toate cele patru institu
ții; de învățămint sportiv din R. P 
Polonă, au același program de 
patru ani. iar absolvenții capătă 
aceeași calificare.

Funcționînd în patru orașe din 
R. P. Polonă, așezaife în diferite 
părți ale țării, institutele permit ti
nerilor din întreaga Republică să-și 
aleagă un loc de studiu apropiat 
orașului natal. In general, programa 
analitică și organizarea sînt aproa
pe identice cu aie Institutului de 
Cultură Fizică din

sezon 11 fi sec.
zidtatele recordmanului lumii: 10 5 \ 
sec.; 7,49 m.; 13,80 m.. 1,85 m.;
An - 1 a f oo r» n-» •<. v»uiiiua i xz,rca uiți Dtiuuiebu49 /. 4’5. s?k,’ r47’^0 3,87 racteristic pentru institutele
m. ; 59,09 ni. ; 5.01,5. După curn Pnîrvnia ntfe fantnl ra al« H
remarcă antrenorul sovietic Korob
kov, Kuznețov are mari posibilități 
de a-și îmbunădăți serios rezultatele 
la 100 m., disc, înălțime, suliță, 
1-500 m., astfel că, limita celor 
8.000 pct. devine posibilă pentru ex
celentul poliatlonist sovietic, care la 
pentatlon deține cu 3.736 pct. cea 
mai bună performanță mondială.

București. Ca-
i din 

Polonia este faptul că ele depind 
exclusiv de Comitetul pentru Cultu
ră Fizică și Sport, neavînd nici o

legătură cu Ministerul Invățămîn. 
tului.

In fiecare an studenții în afară de 
studii teoretice au in program dife
rite tabere de iarnă și de vară, 
poate puțin diferite de cele organi
zate la Institutul din București. Def 
exemplu :

Anul I participă iarna, timp de 
două săptămîni, Ia tabere de schi, 
organizate în renumita localitate 
Zakopane. In timpul verii, sînt or
ganizate tabere de o lună, în cadrul 
cărora se studiază velele, canotajul 
și alte sporturi nautice, completin' 
du-se de asemenea orele de înot.

In anul II studenții au din nou o 
tabără de două săptămîni pentru 
schi, insisfînd în .special asupra 
tehnicii probelor alpine. Vara o ta
bără de două săptămîni în munți îi 
inițiază în problemele turismului! 
și alpinismului.

Afară de aceste tabere, progra
mate obligatoriu pentru toți studen
ții, mal sînt organizate cursuri de 
specializare pentru anii III și IV la 
schi, sporturi nautice și alte spor
turi. Cel care urmează la Institut 
un program de specializare, trebuie 
să aibă cel puțin categoria a Il-a 
de clasificare.

Institutul de Cultură Fizică din 
Krakovia numără printre studenții 
săi sportivi de renume, cum ar H 
de pildă Maria Kusion, campioana 
mondială universitară, Ursula Fig- 
wer, recordmana Poloniei la arun
carea suliței, campionul mondial 
universitar la schi Wojcik, canotorii 
Galankowschi și Prochowska si 
alții. '

Așezat foarte aproape de Zakopa
ne (100 km.) și avînd Vistula în 
mijlocul orașului, Institutul oferă 
studenților săi posibilitatea de a 
studia și de a se antrena în exce
lente condiții în cele dotiă frumoase 
discipline sportive: schiul și cano
tajul. In general, grija de a-i pre
găti cît mai bine pentru viitoarea 
lor funcțiune de antrenori și in
structori, stă tot timpul în preocu
parea corpului didactic.

VLADY LYSAK Ș

ale 0. P. Polone
loc patru întîl- 
între reprezen- 
ale R.P. Polo-

DIN CODAȘI... FRUNTAȘI!

Nu greșim dacă afirmăm că proba 
de săritură în înălțime — bărbați, 
va fi în centrul atenției spectatori
lor ia întrecerile de atletism din 
cadrul Soartachiadei. Și în această 
disciplină, sportivii sovietici au fă
cut, începînd din anul trecut, un 
mare pas înainte, lăsînd în urmă 
granița celor 2 ni. pentru a cărei 
depășire s-a dat o luptă 
16 ani. Tn momentul de 
dul țării a ajuns, pînă 
performanță stabilită 
Kaskarov. Trecerea la 
mai rațională'a permis 
numeros de 
2 m : Sitkin 
și Stepanov 
Savlakadze, 
2.00 m. și zeci de săritori cu rezul
tate între 1,95 m. și 1,98 m_, iată o 
companie care la Spartachiada po
poarelor din U.R.S S. poate face ca 
întrecerea să se încheie cu perfor
manțe răsunătoare.

Un pluton compact de atle’i, cu 
rezultate apropiate, se vor întrece 
la săritura în lungime: V. Popov 
7.49 m„ I. Bondarenko 7,46 m„ 1. 
.Stepanov 7,43 m., O Fedosiev 7,40 
m.. E. Kehris 7,37 m., L. Grigoriev 
7,36 m., au fiecare șansa să realizeze 
performanțe în jurul a 7-80 — 7.90 
in., la care Ic dă dreptul pregătirea, 
tehnica și viteza lor. In întrecerea 
feminină recordmana mondială. 
G. Vinogradova — Popova (6,31 m) 
va avea o concurență puternică în 
cele trei Galine (Seghen, Lebedev-, 
și Bezborodova), toate deținătoare 
a unor performanțe de peste 6 m. 
De forma sa cea mai bună s-a apro
piat și Nina Dvalișvili — Hnîkîna, 
care ia Spartachiada Gruziei a sărit 
5,90 m

Șanse 
dul țării 
prăjina: 
care; au 
mai multe ori 4,40 m., dar poate Si 

. deținătorul recordului Denisenko,,

— unde, după cum scrie 
maghiar Nepsport — po- 
au jucat foarte bine în 

repriză și au manifestat 
cursul meciului o remar- 

voință și o bună pregătire 
In acest meci, portarul

V. CHIOSE

și R. D. Germane

săritori să
— 2,05 m.,
— 2,04 m.,
Migulev și Popov —

Alpiniștii sovietici in Pamir
Corespondentul special al a- 

genției China Nouă care însoțește 
expediția sovietică în ascensiu
nea pe muntele Mustahata din 
Pamir (7546 m.) transmite:

In după-amiaza zilei de Î7 iu
lie alpiniștii sovietici refăcuți 
după trei zile de odihnă în la
gărul de bază aflat la 6170 m.. 
au început cea de a 
a ascensiunii lor. De 
sta ei intenționează 
la altitudinea de 6800 
înalt punct atins de 
dezul Sven Hedin în 
sa nereușită din anul 

alpiniștii 
asaltul final 
înalt

doua parte 
data acea- 
să ajungă 
m., cel mai 
către sue- 
încercarea 

1894. Oda- 
sovie- 

pe 
aflat la

m.

tă ajunși aici, 
tici vor porni 
virful cel mai 
7546

Grupul sportivilor sovietici este
condus de E. A. Belețki, în vîr- 

serioase de a întrece recor- X sta de 48 ani, unul dintre cei mai 
14,46 m.) îl au săritorii cu C vechi alpiniști din Uniunea Sovie- 
Cernobai, Petrov, Bu’atov, Z tică, care în cursul ultimilor 23 
reușit în acest sezon de X de ani a efectuat ascensiuni pe 

vîrfurile Lenin (7127 m.j și 
Stalin (7495 mj.

150 SPORTIVI JAPONEZI LA MEL
BOURNE

Germane s-au pregătit cu o deo- 
sebită intensitate. Ei au urmărit 
duminică meciul Ungaria — Po
lonia, iar în cursul săptămînii 
fotbaliștii germani s-au antrenat 
la Chorzov, unde au arătat o 
formă bună. Ultima întîlnire din
tre cele două selecționate dispu
tată în 1952 s-a terminat cu vic
toria polonezilor (3—0). Majori
tatea pronosticurilor pentru acest 
meci indică scor de egalitate.

La Leipzig se întîlnesc echipe
le secunde ale celor două țări. 
Prima șansă în acest meci — 
cum declară conducătorii fotba
lului din R.D.G. — o au gazde
le. La 
dintre 
sta, ca 
dintre 
nunță

Dessau, are 
echipele de 
și întîlnirea 
echipele de 
echilibrată.

loc întîlnirea 
tineret Acea- 
de la Gdansk 
juniori se a-

• Echipa reprezentativă de polo 
pe apă a Angliei, care urmează să 
susțină la începutul lunii august o 
intilnire la București cu selecționata 
R.P.R., a Jucat la 18 iulie în orașul 
Cheltenham Gloucestershire cu echi
pa reprezentativă a Spaniei. Spor
tivii englezi au obținut victoria cu 
scorul de 5-1 prin punctele înscrise 
de Miller (4) șl Turner.

€> La Lucerna a început zilele tre
cute un interesant concurs interna
țional de canotaj preolimpic la care 
participă unii dintre cei mai valo
roși vîslajși din Europa. In proba 
individuală de schif, campionul po
lonez Kocerka a repurtat o frumoasă 
victorie realizînd timpul de 7’24”2/10 
(2CG0 m.). Pe locul doi s-a clasat Vla- 
sic (R.P.F. Iugoslavia), iar pe locul 
următor italianul Martino li.

• Cu prilejui Congresului Federa
ției Internaționale de tenis de cimp, 
a fost primită adeziunea forului de 
specialitate din U.R.S.S. Astfel, Ju
cătorii sovietici de tenis vor putea 
participa la marile competiții inter
naționale printre care și „Cupa Da
vis”.

® La Phenian s-au desfășurat cam
pionatele de atletism ale R.P.D. Co
reene. Au fost corectate 11 recor
duri, printre care cel mal valoros 
este acela al lui Pac Ciang Sun la 100 

10 sec.

Doi conducători ai organizațiilor 
sportive din Japonia se află în Eu
ropa într-o vizită de mai multe săp
tămîni. Unul dintre ei Shuhei Nishi- 
da, director tehnic al federației de 
atletism a Japoniei, a făcut — în ca
litate de viitor conducător al sportivi
lor japonezi la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne — unele declarații pre
sei sportive, din care spicuim urmă
toarele:

Numărul sportivilor din țara „soa
relui răsare” partiCipanți la viitoarele 
J. O. va fi de 150, criteriul de selecție 
fiind desigur calitatea. Nishida a ac
centuat asupra faptului că participa
rea este condiționată într-o măsură 
hotărîtoare de șansele pe care echi
pele și atleții individuali le au în lup
ta pentru cucerirea medaliilor. „Spe
ranțele’* japonezilor sînt înotătorii 
Furukava (200 m. bras —- recordman 
mondial) și Nagasawa (specialist la 
stilul fluture), săritorul la triplu Ko- 
gake (15 m. 80), maratoniștii Yaman- 
da și Kawashima (cîștigători ai ma
ratonului de la Boston, alergători cu 
performanțe în 'urul a 2 ore 18 min. 
la activ.) Hiroshima și Kawashima 
(„creditați” cu 2 ore 20 și 2 ore 22 
min.). Se prevede, de asemenea, 
selecționarea aruncătoarei de disc

Yoshino (a patra la J. O. de la Hel
sinki), care a obținut un promițător 
48 m.. etc.

In general, japonezii vor fi prezenți 
la Melbourne la probele de atletism, 
înot, lupte și haltere, gimnastică și 
fotbal. Se discută încă participarea la 
baschet și canotaj. In ce privește 
pregătirile sportivilor japonezi, Nis
hida a arătat că ele sînt încă la în
ceput, dar că speră ca în zilele. O- 
limpiadei cei selecționați să fie în 
cea mai bună formă a lor.

JANE HARRISON IȘI VA APARA 
TITLUL

Uniunea Sud-Africană a anunțat că 
va fi reprezentată la întrecerile de 
înot ale J. O. de o delegație'de nouă 
înotători. In rîndul acestora se află 
și campioana olimpică la 100 m. spa
te, Jane Harrison. La Helsinki, ea a 
înregistrat rezultatul 1:14,3. Ea a cîș- 
tigat de asemenea proba de 400 y, în 
cadrul Jocurilor Imperiului Britanic. 
O altă participantă la aceste Jocuri, 
Natalie Mayberg va Ii însoțită la 
Melbourne Și de sora sa Janet, care 
debutează cu acest prilej în între
ceri internaționale.

Dintre înotători, se remarcă Billy 
Stuart, care a reprezentat Africa de 
Sud la Jocurile britanice de la Van
couver în 1954.

• Cu cîteva zile în urmă cunoscu
tul atlet cehoslovac Emil Zatopek 
a fost supus unei operații în urma 
căreia ei îți va întrerupe antrena
mentele timp de cîteva luni.

Est) 2 min. 53 sec., Woorting (Olan
da) 3 min. 47 sec., Plcot (rețional- 
Vest) 4 min. 38 sec.. Walkowiak (re- 
gional-Nord Est Cnetru) 5 min. 40 
sec., Darrigade (Franța) 7 min. 11 
sec.

• In ultimele concursuri atletice 
desfășurate în R.F, Germană o serie 
de atleți s-au accidentat, fiind ne- 
voițî să-și întrerupă pregătirile în ve
derea Jocurilor Olimpice. Este vorba 
de FiitteTer, Haas, Schade, Brener, 
Thumm, Fischer.
• In cadrul unui concurs atletic 

desfășurat la Verona (Italia) Conso- 
lini a aruncat discul Ia 54 m. 47, 
iar Pegoni greutatea la 16 m. 11.

• Etapa a XlV-a a Turului Franței, 
Toulouse-Montpellier (231 km.) a re
venit ciclistului francez R. Hassen- 
forder. înaintea celei de a XV-a e- 
tape, în clasamentul general con
tinuă să conducă belgianul Adriaen- 
ssens, urmat la 1 min. 13 sec. de o- 
landezul Wagtmans, Monti (Italia) 2 
plin. 44 sec., Lauredi (regional-Sud

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Varșovia, atleții polo
nezi au obținut cîteva rezultate bune: 
bărbați: 400 m. Mach 48,6; 5.000 m. 
Graj 14:36,8; 110 m.g. Bugala 14,7 
(record), Krol 14,8 (record juniori) 
trîplusalt — Malcnerczik 15,45; cio
can — Ruth 60,53 m.; 4xi00 m.; echi
pa națională 41,5; suliță —- Sidlo 
78 50; femei: 100 m. — Kusion 11,9; 
suliță Majka 47,72 m.; 80 m.g.: Wag
ner 11.3; greutate: Limaj 14.13 m. 
(record); disc: Sobocinska 45,76 m.

• Iată ultimele rezultate înregis
trate la turneul de fotbal de la Ca
racas: Roma-Real Madrid 2-1, Vasco 
da Gama-Roma 2-0.

Miercuri s-a dat plecarea de la 
Zagreb în prima etapă a turului ci
clist al R.P.F. Iugoslavia, care se 
desfășoară pe un traseu în lungime 
de aproape 900 km.

La această competiție 
cipă echipele a opt țări și anume: 
Austria, Belgia, Bulgaria, “
slovacia. Danemarca. Olanda, 
nia și Iugoslavia. In prima

partH

Ceho- 
Polo- 

___  ___ . etapă 
disputată pe traseul Zagreb-Rijeka 
(180 km.) victoria a revenit belgia
nului Buysie cu timpul de 5:09.59. Pe 
locul II s-a clasat Mascha (Austria) 
cu același timp, urmat de petrovicl 
(Iugoslavia) cu timpul de 5:13,39.



A XV-a ediție a Jocurilor Balcanice de atletism
Jocurile au început cu o frumoasă festivitate

BELGRAD 20, (prin telefon de te trimisul nostru special). — 
Stadionul Armatei Populare pare mai frumos ca orictnd, cu cochetele 
sale tribune pline pînă la refuz. In aceste momente care preced deschi
derea festivă a celei de a XV-a ediții a Jocurilor Balcanice, stadionul 
freamătă de nerăbdarea cetățenilor capitalei iugoslave. Varietatea cu
lorilor, numeroasele flamuri care străjuiesc tribunele, ar putea să con
stituie un subiect demn de interesul oricărui om de artă. Deocamdată, 
animația se face remarcată numai în tribune, căci pista stadionului și 
terenul minunat gazonat, oferă parcă un contrast ușor de remarcai 
între viața tumultoasă, care se manifestă acum in ovalul de beton al 
tribunelor și locul propriu zis al întrecerilor sportive, care este gol.

Este ora 17 J5.
Fanfara pătrunde pe teren șl dă semnalul începerii defilării. En

tuziasmul devine clocotitor. Pe poarta din sud-est a stadionului apar 
mai întii trei conducători iugoslavi, urmați de judecătorii principali. 
Spectatorii au apoi prilejul să aplaude pe atieții din Republica Populară 
Bulgaria. Fiecare grup de sportivi este precedat de un junior care 
poartă placarda pe care este scris numele fiecărei țări. Apoi urmează 
purtătorul drapelului și cei doi conducători ai echipei. Atieții sînt im- 
brăcați în frumoase treninguri. Trec apoi sportivii Greciei, acei care 
mai dețin încă numeroase recorduri balcanice ce par foarte trainice.

Cu vii aplauze sint înfimpinați reprezentanții țării noastre care 
se bucură de numeroase simpatii prilejuite mai ales de participarea 
unora dintre ei la recentele campionate internaționale de la Belgrad, 
cu prilejul cărora au obținut performanțe de valoare.
9 Își fac apariția pe stadion atieții turci, care poartă frumoase pulo

vere albe ce contrastează eu tenul lor bronzat. De altfel. în rindurile 
acestei echipe se afli și âțioa atleți de culoare.

In sflrșit, defilarea este încheiată de echipa gazdă. Atieții ourtînd 
treninguri negre pe care este scris cu litere mari albe — Iugoslavia— 
culeg ropote de aplauze.

Coloana atleților se aliniază pe teren cu fața spre tribuna centrală. 
De o parte și de alta a fanfarei s-au aliniat arbitrii. Cînd muzica înce
tează. în liniștea solemnă care urmează urcă la tribună președintele 
comitetului de organizare și al Federației de atletism a Iugoslaviei VI. 
Ivkovici care invită pe trimisul special al Președintelui Republicii să 
deschidă Jocurile. Drapelele sint aduse și așezate in semicerc in fața 
tribunei. Trimisul special al Președintelui Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia, generalul colonel Otmar Kreaâci, declară deschise 
jocurile, după care fanfarele intonează salutul de onoare, iar stegarii 
înclină drapelele.

Pe un podium urcă apoi Franjo Mihalici. renumit atlet iugoslav, 
care rostește jurămîniul participanților la cea de a XV-a ediție a Jocurilor 
Balcanice.

Odată depus jurămîniul, muzica intonează pe rînd imnurile celor 
cinci țări în vreme ce pe catarge sint înălțate stindardele

Concurența părăsesc stadionul în clipa în care pe pistă sînt insta
late gardurile pentru proba de 400 m

Ceasul indică ora 18. ora Belgradului—

DESFĂȘURAREA PROBELOR

Intilnirea participanților la Jocurile Balcanice cu
BELGRAD 19 (prin telefon). 

Locuitorii Belgradului s-au întfl- 
nit joi după amiază, în piața 
Republicii, cu participant:: la cea 
de a XV-a ediție a Jocurilor Bal
canice de atletism. Cu acest pri
lej. Alexander Nicolici. vicepre
ședintele comitetului popular din 
Belgrad, a salutat hi numele ce
tățenilor capitala Iugoslaviei pe 
participanții la Jocuri. El le-a urat 
succes în Întreceri și și-a expri
mat dorința ca fiecare dintre ei 
să se simtă In Belgrad, ca la 
casele lor. In același timp el a 
exorimat bucuria Întregului oraș

An cnvîstnl: președinții federațiilor de atletism participante
MORAN NAILI — Președintele 

Federației de atletism a Turciei:
„Este plăcut să lucrezi pentru 

desăvirșirea și extinderea înțele
gerii și prieteniei intre popoarele 
noastre în cadrul unor întreceri 
cum sînt Jocurile Balcanice. In 
atletism, în jurul căruia se string 
oameni de toate naționalitățile și 
rasele, pentru a-și măsura torțele, 
victoria finală și doborârea recor
durilor, cu inimile unite ale celor 
de pe stadion și din tribune, este 
cu atit mai minunată, cu cit ini
mile bat In același ritm. Nu se 
poate ca sentimente de neînțele
gere sau de neîncredere să cîntă- 
rească mai mult decît prietenia 
între popoare.

Delegația sportivilor turci do
rește să întindă prietenește mina 
vechilor săi amid, pe care îi în- 
tîlnește din nou la Belgrad. In 
această întîlnire echipa noastră 
tine să se prezinte cit mai bine 
și să se claseze onorabil Ne vom 
strădui să dăm tot ceea ce avem 
mai bun. Am impresia că lupta 
pentru puncte va fi mai grea și 
mai interesantă ca pînă acum. 
Care va fi rezultatul final? Nu.1 
pot spune decît duminică seara. 
Sînt convins însă, că în această 
întîlnire nu este vorba *tît  de 
Junta pentru puncte, pe care și 
noi vrem să le câștigăm dar mai 
ales de modul în care tinerii vor 
ști să se prețuiască, să se respecte 
și să se iubească”

VLADO ÎVXOVICI — Președin
tele Federației de afetism a Iugo
slaviei: 

pentru faptul că poate găzdui a- 
ceastă însemnată întrecere spor
tivă.

Apoi, membrii celor cinci echipe 
au salutat publicul cu salutul 
sportiv al țărilor respective, la 
care zecile de mii de spectatori 
au aclamat îndelung pentru prie
tenia și înțelegerea între repre
zentanții sportivi ai țărilor din a- 
ceastă parte a lumii. In acest 
timp, pe cinci catarge s-au înăl
țat drapelele de stat ale Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei, Romî- 
niei și Turciei.

„De cînd există, Balcaniada a 
fost expresia unei colaborări rod
nice între federațiile de atletism 
ale țărilor participante. In toate 
edițiile s.a manifestat dorința vie 
a tinerilor din Balcani, ca această 
colaborare să se întărească și să 
se extindă necontenit. Balcaniadele 
au fost și un puternic impuls dat 
dezvoltării atletismului din țările 
noastre.

Oaspeților noștri din Bulgaria, 
Grecia, Romînia și Turcia, Fede
rația iugoslavă de atletism le do
rește să se simtă ca la ei acasă 
și le urează bun venit.

Doresc succes în întreceri și un 
clasament cît mai bun particioan- 
ților. la cea de a XV-a ediție a 
Jocurilor Balcanice.

Fiți bine veniți!"

APOSTOLOF NIKOLAIDIS, pre
ședintele federației de atletism a 
Greciei:

„Federația de atletism amator a 
Greciei, care a inițiat Jocurile Bal
canice, crede că și de aci înainte 
întrecerile atletice sînt mijloacele 
cele mai eficace care pot ajuta la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între popoare, care pot sluji înțe
legerii și legăturilor amicale între 
tineretul țărilor noastre. Bine înțe. 
Ies. fiecare își iubește țara lui și 
participă Ia aceste întreceri animat 
de dorința de a face totul pentru 
a putea reprezenta cît mai frumos 
culorile țării sale.

Aceasta nu înseamnă însă că în
trecerile din cadrul acestei compe
tiții au ceva comun cu șovinismul.

(urmare din pag. 1)

56,2; 4. Akan (Turc.) 56.3. Se
ria a doua a prilejuit de 
asemenea, o luptă strînsă, în care 
Gheorglie Stănel a condus pînă 
la gardul 7, pentru ca apoi pe 
ultima porțiune el să fie între
cut de atletul turc Ozguden. Re
zultate tehnice: 1. Ozguden 
(Turc.) 54,1; 2. Stănel (Rom.) 
54,5; 3. Kambadelis (Grec.) 55,0;
4. Zlatarski (Bulg.) 55,3; 5. Dra- 
goliub (Iug.) 55,9. Pentru finala 
cursei de 400 m. garduri care 
se va desfășura mîine (n.r as
tăzi) s-au calificat ambii repre
zentanți ai țării noastre și cîte 
unul dintre reprezentanții celor
lalte patru țări.

ARUNCAREA GREUTĂȚI*
Din cauza ploii torențiale fie 

care dintre participanta acestei 
probe au fost nevoiți să concure
ze îmbrăcat în trening și în con
diții destul de dificile, ținînd sea
ma mai ales de faptul că alune
ca în cercul de aruncare. Chiar 
de la primele aruncări a apărut 
limpede tuturor celor prezenți că 
atletului bulgar Todor Todorov 
nu-i poate scăpa victoria. Cu toa
te acestea reprezentantul țării 
noastre. Aurel Raica, comportîn- 
du-se foarte bine a amenințat 
luptînd din toate puterile, victo
ria atletului bulgar. Rezultate 
tehnice-

1 Todorov (Bulg.) 15,74 m. 
camnion balcanic

2. A. Raica (Rom.) 15,54 m.
3. Kalcev (Bulg.) 15,14 m.
4. Radosevici (Iug.) 15,11 m.
5. Ceakanikas (Grec.) 15.07 m.
6. Ivanov (Rom.) 15.01 m.

800 M. PLAT
Păcat că această probă atît de 

interesantă a trebuit să se des
fășoare pe o ploaie torențială, care 

locuitorii Belgradului
Această scurtă, dar caldă ma

nifestație a luat sfîrșit prin în- 
colonarea participanților, care în 
sunetele unei fanfare militare s-au 
îndreptat pe străzile Belgradului 
spre căminul studențesc Ivo Lola 
Ribar, locul de cazare. Ei au 
fost îndelung aclamați de zeci 
de mii de locuitori înșiruiți pe 
trotuoarele străzilor.

Tot în cursul zilei de joi dele
gați ai echipelor participante s-au 
deplasat la 18 km. de Belgrad și 
au depus cocoane de flori la 
mormîntul eroului necunoscut de 
la Avala.

Sportivul adevărat trebuie să se 
considere fericit, dacă depunînd 
pînă și ultima picătură de energie 
își poate atinge maximul posibili
tăților sale fizice, dar și morale. 
Aceasta reprezintă de fapt vic
toria lui! Dacă rezultatul este ob
ținut după un astfel de efort al 
voinței, atunci se poate considera 
că a fost realizată adevărata și 
marea victorie sportivă.

Dar, dacă sportivul concurează 
alături de alții, ale căror posibili
tăți le întrec pe cele ale sale, ade
văratul sportiv, animat de un spi
rit cavaleresc, trebuie să știe să 
primească superioritatea adversaru. 
lui său.

Fără îndoială că victoria este 
țelul fiecărui sportiv, dar ea nu 
trebuie să constituie în nici un caz 
scopul principal al atletului. Deși, 
gur, învingător nu poate fi decît 
unul singur. Ceilalți sînt învinșii 
acestuia. învingătorul va cîștiga 
datorită pregătirii sale mai bune, 
datorită eforturilor sale, datorită 
dîrzeniei sale superioare.

Astăzi, aceasta reprezintă adevă
rata valoare a atletismului și a- 
cesta este motivul principal căruia 
acest sport al sporturilor îi dato
rează în cea mai mare parte însem
natul său progres internațional.

Doresc organizatorilor celei de a 
XV-a ediții a Jocurilor Balcanice 
de atletism și federației prietene a 
Jugoslaviei, succes în sarcina lor 
de acum, iar participanților — care 
se revăd acum, pentru prima oară 
după război, — victorii strălucite 
care să încununeze eforturile lor“. 

fără îndoială, a influențat rezul
tatele cu multe zecimi de secun
dă. După ce veți citi rezultatele 
înregistrate vă veți putea da sea
ma de justețea acestei afirma
ții. Odată cu pocnetul pistolului 
cei 10 concurenți s-au avîntat în- 
tr-o întrecere, care avea să de
vină extrem de pasionantă. Fie
care dintre ei s-a grăbit să o- 
cupe un loc cît mai bun 1a coar
dă, lucru pe care Ștefan Mihalv 
nu a reușit să-l facă și din a- 
cest motiv el a stat „închis” pînă 
după 150 m. de la plecare. De 
aici, printr-un serios efort, Miha- 
ly reușește să scape și se insta
lează în fruntea micului pluton. 
El trece primul la 400 m. și ne 
dă speranța unei victorii romî- 
nești. La 600 m. este încă în 
frunte, dar deodată cedează de 
parcă i s-ar fi tăiat picioarele 
Din acest moment, el este între
cut pe rînd de adversarii săi. 
Reprezentanții Iugosiaviei s-au 
angajat într-un finiș impresionant 
la capătul căruia Vipotnik avea 
să înregistreze un nou record 
balcanic. O mențiune specială 
pentru tînărul nostru alergător 
Zoltan Vamos, care a reușit cu 
acest prilej cel mai bun rezultat 
al său. Rezultate tehnice:

Ilie Savel, favoritul întrecerii finale a cursei de 400 m. g.
1. Vipotnik (Iug.) 1:50,0 

campion balcanic.
2. Radesici (lug.) 1:50,2.
3. Konstandinis (Grec.) 1:51,5.
4. Vamos (Rom.) 1:52,0.
5. Muleșkov (Bulg.) 1:53,1.
6. Depastas (Grec.) 1:54,0.
7. Mihaly (Rom.) 1:54,8.

ARUNCAREA SULIȚEI
Chiar de 1a început, concuren

tul iugoslav Vujacici reușește să 
stabilească un nou record bal
canic cu rezultatul de 67,94 m. Re
prezentantul nostru Andrei De
meter, comportîndu-se foarte bine, 
a reușit să ocupe locul 2. Rezul
tate tehnice •

1. Vujacici (Iug.) 67,94 m. 
campion balcanic.

2. A. Demeter (Rom.) 66,84 m.
3. Miletici (Iug.) 61,15 m.
4. Pavlov (Bulg.) 60,92. m.
5. Gh. Popescu (Rom.) 60,87 m.
6. Kalabakos (Grec.) 60.22

100 M.
Proba s-a desfășurat în condi- 

țiuni' destul de grele. In finală 
Ion Wiesenmayer a avut un start 
slab. Astfel că el a fost întrecut 
de o serie din adversarii săi. La 
80 m., după un efort excepțio
nal, el reface handicapul și re
vine pe primul plan al cursei. In 
același moment însă, Kolev ata 
că puternic. Cinci concurenți trec 
împreună linia de sosire. Arbitrii 
concursului au indicat următorul 
clasament:

1. Kolev (Bulg.) 10,7, 
campion balcanic.

2. Wiesenmayer (Rom.) 10,7.
3. Pecelj (Iug.) 10,7
4. Lorger (Iug.) 10,8
5. Bacivarov (Bulg.) 10.8.
6. Onur (Turc.) 11,3.
Alexandru Stoenescu, compor- 

tîndu-se slab, a ocupat ultimul 
loc în seria sa cu 11,0 sec. In 
serii următorii atleți au alergat 
10,6: Kolev, Bacivarov, Lorger, 
iar Wiesenmayer. Pecelj și Onur 
au obținut 10,7.

10.000 M.
A fost o cursă extraordinară 

pe care — păstrtnd proporția — 
o pot compara foarte bine cu 

memorabila cursă de 5.000 ni, 
din cadrul Festivalului de la 
București. Cu 13 ture înainte de 
sfîrșit, conducea cu autoritate, 
bulgarul Vucikov, urmat îndea
proape de iugoslavii Stritof și 
Mihalici și de reprezentanții noș
tri Grecescu și Bunea. Cu 7 ture 
înaintea sosirii se pare că Stritof 
este obosit și Vucikov sezisînd 
acest lucru grăbește ritmul aler
gării. Spre sfîrșit, Mihalici tre
ce primul în urma unui sprint 
sec și Stritof îl depășește și el 
pe atletul bulgar. Pe ultimii 300 
de metri Stritof cu forțe noi 
începe sprintul final. Trece de 
Mihalici și își asigură un a- 
vantaj de cîțiva metri. El păs
trează din acest avans pînă pe 
ultima sută de metri, cînd Vuci
kov revine extraordinar, îl ajun
ge și-l depășește. Reprezentantul 
țării noastre, Constantin Greces
cu, stabilește 1a sfîrșitul cursei 
un frumos record republican, iar 
Nicolae Bunea cel mai bun re
zultat al său. Rezultate tehnice:

1. Vucikov (Bulg.) 29:53,2.
campion balcanic

2. Stritof (Iug.) 29:53,8.
3. Mihalici (Iug.) 29:56,2
4. Grecescu (Rom.) 30:25,2 

nou record

5. Bunea (Rom.) 31:01,8
6. Glenzof (Grec.) 31:17.0 

nou record.
SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME

Cea mai mare surpriză a serii, 
deoarece proba s-a desfășurat la 
lumina reflectoarelor. Din cauza 
condițiilor dificile de concurs, 
începuse să plouă din nou cu 
putere și pentru că reflectoarele 
îi bateau drept în ochi, Soter n-a 
realizat speranțele așteptate. Ma- 
rianovici a trecut din prima în
cercare 1,98 m. ceea ce n-a reu
șit Soter din trei încercări. Re
marcabilă este performanța tî- 
nărului nostru reprezentant Xeno- 
fonte Boboc, clasat pe locul 3. 
Rezultate tehnice: :

1. Marianovici (Iug.) f.98 m. 
campion balcanic

2. Soter (Rom.) 1,96 m.
3. Boboc (Rom.) 1,90 m.
4. Sahiner (Turc.) 1,85 m.
5. Belcev (Bulg.) 1,85 m.
6. Nikolici (Iug.) 1.85 m.
Clasamentul pe națiuni după 

prima zi este următorul: 1. Iu
goslavia 46,5 pct.; 2. Romînia 
35 pct.; 3. Bulgaria 32 pct.; 4. 
Grecia 9 pct.; 5. Turcia 3.5 pct.

EM. V.

Programul întrecerilor
ASTĂZI

400 m. garduri, finală 
săritura în lungime
200 m. plat, serii 
aruncarea ciocanului
1.500 m. plat
110 m. garduri, serii
3.000 m. obstacole
400 m. plat, serii 
4X100 m.

MI1NE
maraton
săritura cu prăjina
110 m. garduri, finală 
aruncarea discului
400 m. plat, finală 
triplu salt
200 m. plat, finală
5.000 m. plat
4X400 m.


