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Participant de valoare 
în marea competiție ciclistâ 
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a giwsiicil șl sjotti gemen

"MBOST
PRINTRE SPORTIVII

DE LA „CLEMENT GOTTWALB”

Am întîln.t mulți sportiui La 
„Clement Gotlmuid“., Interesant 
este că marea lor majoritate fă
ceau parte din aceeași secție: de 
la strungdrie, însoțitorul meu, to
varășul Nicolae Agriș, controlor 
tehnic și responsabil sportiv 
U.T.M, are o misiune Ușoară. 
Aproape lingă fiecare mașină îmi 
poate recomanda un tînăr care 
să-mi poată vorbi despre angaja
mentele și poate chiar despre pri
mele realizări în cinstea hn 23 
August. Unul dintre aceștia este 
ciclistul Petre Calos. In luna iulie 
a avut deoăș'ri de normă de 100 
la sută. Pentru 23 August e ho- 
tărît să mai adauge 20 de procen
te la această realizare.

-r- Dar in sport, ce îți propui ?
— Visul meu „cel mare" este 

să iau startul In circuitul ciclist 
al țării. E poate cam mult după 
numai doi ani de ciclism, dar~ am 
început să mă pregătesc încă de 
pe acum. $Z concursurile în cin
stea Iul 23 August vor fi un 
bun prilei de verificare.

In secția sirungărie ciclistul 
nostru este oarecum izolat în rrii- 
tocal unei mase compacte de... fot
baliști. Lista lor trebuie începută 
de bună seamă cu cei doi contro
lori tehnici, Nicolae Agriș și Stan 
Avram. Angaiamentefe lor nu se 
pot exprima în procente, și totuși 
obiectivul pe care și l-au propus 
este cit se poate de precis : vor 
recepționa numai piese de calita
te, vor ajuta celor din atelier și 
în special celor tineri în meserie 
să obțină astfel de piese. In ce 
privește echipa de fotbal, ea își 
reia în aceste zile pregătirile, cu 
an lot în care au fost introduși 
cîțiva dintre tinerii remarcați în 
concursurile Spartachiadei de vară.

Rectificatorul Petre Miricescu, 
din echipa de fotbal, va depăși 
sarcinile de plan cu 125 la sută... 
Electricianul Victor lamandi, bo
xer, cu 80 la șută... Angajamente 
notate pe cornelul de însemnări. 
Sîntem siguri că în curînd vom 
afla cu bucurie de îndepliniria și 
depășirea lor.

I. M.

La Zagreb se vor alinia miercuri 
ia startul ,,Turului Europe ” 98
cicliști reprezentând următoarele 
țări: Franța, Belgia, Olanda, Italia, 
Danemarca, Spania, R.F. Germană. 
Romînia, Jugoslavia, Suedia, Fin
landa, Polonia, Bulgaria. E- 
cnspele reprezentative vor fi alcă
tuite ton cîte 7 alergători. Toate 
tarile sus menționate', cu excepția 
Spaniei, ara participat și în „Cursa 
Păcii” din acest art. Astfel, cicliștii 
noștri se vor întîlni cu o-burtă parte 
din alergătorii cu care s-au „răz
boit” de-a lurtgui ceior 2.213 tar.., 
de la Varșovia spre Praga (via 
Berlin), sau în alte concursuri

Din echipa belgiană fac parte 
Van Meenen (cîșiigăiorul Turului 
Egiptului 1954) și Van den Broeck, 
animator în edițiile trecirte ate 
„Cursei Păcii”, clasat pe locuri, 
fruntașe în probe importante din

Inaugurarea unui uriaș stadion sportiv ia Moscova
MOSCOVA 31. (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 31 iulie a avut loc deschi

derea solemnă a stadionului cen
tral din Moscova. La această 
mare sărbătoare au asistat N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, G. M. 
Malenkov, V. M. Molotov, M. G. 
Pervuhin, K E. Voroșilov. G. K. 
Jukov, L. I. Brejnev. D. T. Șepi- 
lov, E. A. Furțeva, A. B. Aristov, 
N. I. Beliaev, P. N. Pospelov.

'Adunarea a fost deschisă de 
E. A. Furțeva, secretar al Comite
tului Central șt al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S.

160 000 spectatori pot urmări întrecerile 
de pe marele complex sportiv de la Lujniki
MOSCOVA 31 (Agerpres). —
La 31 iulie a avut loc la Mosco. 

va festivitatea inaugurării noului 
complex sportiv de la Lujniki, con
struit în apropierea clădirii Univer
sității.

Noul complex sportiv este un a- 
devărait oraș al sporturilor. El se 
întinde pe un teritoriu de 180 hec
tare și cuprinde 130 diferite con
strucții sportive. Concomitent 2UU0 
de sportivi se pot întrebe aici la 26 
de ramuri sportive, iar evoluția lor 
poate fi urmărită de 160.000 de 
spectatori.

Marea arenă centrală are tribu
ne cu o capacitate de 103.000 locuri. 
Aici vor avea loc cele mâi mari 
turnee de fotbal și concursuri atle
tice.

Fran(a. Danemarca mizează pe An
dersen. ciștigă'.orui Turului Egip- 
tiiui în 1955, iar Olanda pe Var.t 
Hoff (care a participat la Turui 
Fratiiei în aoii trecuți) și pe mas . 
vul Woifs. una din surprizele 
„Cursei Păcii 1956”. Deși Cestari a 
fost una djn figurile proeminente 
ale Cursei PăcT din acest an. ei nu 
face parte din echipa Italiei. fu, 
car® cel mai bu î este Fallarini.. 
Acesta a deținui în multe etape to
cul 2 în clasamentul general <fto 
Turul Italiei 1956. Krolak (Foto-, 
n:a), Kolev și Koțev (Bulgaria1), ' 
Faul Nyman (Frnlanda), Roger Ri
viere; campion rrf Franței la proba 
de urmărire, iată și a*ți ctrfiști bine 
ctmoscuți care vor fi peezenți 
miercuri la Zagreb.

’ Alcătuirea echipei R.D.R. va fi i 
dată publicității în cursul zilei de 
mîme. <

După aceea a luat cuvintul Bo
brovnikov, președintele Comitetu. 
lui executiv al Sovietului orașe, 
nesc de deputați ai oamenilor 
muncii din Moscova. Au luat cu. 
vîntul reprezentanți ei constructo. 
rilor stadionului. In numele spor
tivilor sovietici colectivul de con
structori a fost felicitat pentru 
terminarea lucrărilor de Șcerba- 
kov, maestru emerit al sportu
lui, campion al Europei la atle
tica ușoară.

Participanții la adunare l_au 
întâmpinat în mod călduros pe 
N. S. Hrușciov, prim secretar al

Mica arenă, cum este numit sta
dionul pentru jocurile sportive, este 
înzestrată cu tribun» pentru 16.500 
spectatori. Pe acesi teren se vor 
desfășura meciuri de tenis, volei și 
baschet, turnee de lupte sau box. 
Tribunele bazinului de înot, în care 
vor puiea avea loc în același timp 
întreoeri de natație și sărituri de la 
trambulină au o capacitate de 13.200 
spearatori.

Aceste trei construcții principale 
ale stadionuiui au fost terminate.

Se continuă lucrările la Paiaful 
sporturilor — cea mai mare con
strucție sportivă de acest gen din 
Europa. Tribunele sale vor putea 
adăposti pest» 15.000 dp spectatori 
Aici va exista și un patinoar arti
ficial astfel ca hocheiștii și patina- 

LEIPZIG (prin telefon).
CHEMAREA ORAȘULUI 

LEIPZIG A FOST ASCUL- 
TATA.

De cum pățești în aceste zile 
pe teritoriul R. D. Germane, chiar 
in gara de frontieră Bad Schan- 
dau. de pildă, prtciriie-Ți ssr.i 
atrase de afișe și placarde mari, 
foarte expresive. Ele reprezintă 
un gimnast execut'nd la paralele 
un „stind in mîini’ (pe o sin
gură mină), așezat pe un sector 
al unui mare stadion. In planul 
din fund se vede partea de sus 
a unui monument. Pe de o parte 
și alta a desenului frunze de la
uri, iar jos inscripția: Leipzig 
1956.

Deasupra acestui desen foarte 
reușit, cuvintele: Leipzigul te 
cheamă... Desenul reprezintă in
signa Serbărilor, iar chemarea 
orașului cu istorică tradiție a ser
bărilor de gimnastică și sport a 
găsit răsunet in inimile a zeci și 
zeci de mii de tineri din toată 
Ger marin. In străvechea cetate 
saxonă. vestită in lumea. întrea
gă pentru calitatea produselor sale 
meșteșugărești, iar mai apoi in
dustrial-, în orașul tlrgurilor de 
mosțrt ȘirOie dat acum inttyire 
mii de tirrri din. orașele și satele 
Germaniei de dincolo și de d'n- 
coace de Elba.

Chem'ca Lcwzignlnl a .â«J l$- 
cultatâ în. pofida discursurilor cu 
iz amenințător 'oștite de cance
larul Adenauer, care a aruncat 
an-tema. asupra celei de a ff-a e- 
diții a Serbărilor sportului si gint- 
nariiri' germane, /demasc-nd-o“. 
pasărui-te, ca o acțiune poTth-ă. 
Chemarea LeipziguTul o fost ascul
tată în pofida interdicțiilor edic
tele de focurile spbrtîde vest ger
mane.

Lungi trenuri speciale, ca mii

C.C. al P.C.U.Ș., care a rostit 
o amplă cuvîntare.

La sfîrșit a fost adoptat tm 
mesaj către toți .constructorii din 
Moscova.

La serbarea sportivă care a 
început după adunare au partici
pai maeștri ai gimnasticii spor
tive și artistice și atleți. După a. 
ceea a avut loc un meci de fot
bal între echipele Republicii
Populare Chirveze și R.S.F.S.R.

Serbarea sportivă consacrată
deschiderii stadionului central
»V. I. Lenln“ a durat cîteva ore.

torii soviet ci se vor putea antrena 
în tot timpul verii, lama to Pala
tul sporturilor se vor desfășura con
cursuri de atletism, meciuri de tot- 
bai și baschet. Acest Paâat va găz
dui tot. ecer^e campionatelor mon
diale de hochei pe gheață din 1967.

In „orașul sporturHo-” au mai 
fost amenajate 11 terenuri de tot- 
bal, 3 velodromuri. 29 terenuri de 
tenis, 16 terenuri de volei, 15. tere
nuri de baschet, 14 săli de gim
nastei, cîteva bazine de înot și 
maneje.

Sportivii sovietici au primit un 
dar minunat înaintea marii lor săr
bători — Spartachiada Popoarelor 
Un unii Sovietice care se va des
chide pe noul stadion de la Lujmki 
în ziua de 5 august. 

de tineri și sportivi din orașele- 
și satele Germaniei occidentale- 
sosesc mereu la Leipzig1

Da. cea de a Ii-a ediție a Ser
bărilor de gimnastică și sport' 
reprezintă o sărbătoare a între— 
galul idierot german. Tinerelul 
german știe că aci la Leipzig, in- 
orașul care încă în 1863 a găzduit 
a 3-a Serbare a gimnasticii pe- 
întreaga Germanie, unde în 1922' 
s-a desfășurat prima Serbare- 
muncitorească de gimnastică și'- 
sport, va avea ocazia în zilele- 
Serbărilor ca să dscute liber- 
despre problemele vitale cde H-- 
Heritor sportivi ger mari și ale- 
întregului popor german, să se- 
cunoască îndeaproape, să se apre
cieze reciproc. El va da urmare- 
i rule mnurilor cuprinse în salului' 
adresat portic: punților de către- 
prez'dud Serbărilor și va îndepărta - 
tot ce-l poate despărți, sprijinind 
din toate puterile tot ceea ce- 
poate duce la unitate, la victorie..

Biroul de presă al serbării n.--3c- 
infarmat că la Serbările de ta. 
Leipzig au fost invitați 25.000’ 
de tineri din Germania occd-en-- 
tală. Au sosit pînă azi 12.000 și-

■d 1

LAZAR (Dinamo Orașul Stalin)1

și-au anunțat sosirea... 40.000.
Tinerilor veniți din întreaga 

Germanie li se adresează chemări 
înscrise pe mari placarde pe fața
dele clădirilor monumentale ale 
orașului: „Sportivi, strîngeți-vă 

în lupta pentru unitate și liberta
tea sportului german" ; „Gimnașfi 
și sportivi din est și vest înțele- 
geți-vă asupra viftonrlui sportului 
german !“.

L-treaga populație a Leipzigutui 
participă cu însuflețire la primi
rea oaspeților din Germania occi
dentală, contribuind cu plăcere 
la utilarea școlilor și internate
lor, în care vor fi găzduiți spor- 
t'vii. Am vizitat școala elemen
tară nr. 8. unde vor locui tinerii 
din Hessa. Cetățenii de pe strada 
Leine au dat pături, perne și 
așternut al cărui alb imaculat 
strălucește pe paturile care-și aș
teaptă oaspeții. Pe una din perne 
văd un bilețel. II desfac și ci-' 
tesc: „Dragă prietene sportiv, 
dacă ai vreo dorință specială, 
dacă vrei să faci o baie răcori
toare, sau ai ceva de călcat, vino

(continuare în pag. a 4-a)



Intîiniri internaționale de fotbal 
în cinstea Zilei Minerului

r Timp de mai multe săptămîni 
sportivii din Valea Jiului au par
ticipat cu entuziasm ta un amplu 
festival cultural-sportiv, „prelu
diul" marilor întreceri sportive și 
manifestații culturale, care vor 
avea loc în ziua de 12 august, 
aiua harnicilor mineri din întreaga 
țară.

După datele care au sosit la 
asociația Energia, în cadrul între- 
cerilor preliminarii au luat parte 
‘aproape 10.000 de tineri mineri. 
Ei s-au întrecut în probele de 
sprint și alergări pe distanțe lun
gi, aruncări și sărituri; au luptat 
cu ardoare pentru diferența 
euncte necesară unei' victorii 
handbal, fotbal sau baschet, 

•cei mai avansați dintre ei 
făcut frumoase demonstrații 
box și lupte clasice.

Incepînd dtei ziua de 8 și pînă 
la 12 august, „Ziua Minerului", 
au loc întrecerile finale. Se anun
ță un număr record de participai, 
îi: 3.000 de sportivi care își vor 
•'disputa totiietatea ta fotbal, hand- 
Eal. baschet, popice, șah, atletism 
ți tir. La Petroșani, pe stadionul 
•orașului 
tfvalidui

de 
ta 

iar 
au 
de

programul soortiv «I fes- 
va fi completat cu înțe

resanta întâlnire internațională de 
fotbal dintre echipa locală „Ener. 
gia" (care recent a avut o com
portare frumoasă în turneul în
treprins în R. P. Ungară) și e- 
chipa minerilor bulgari din orașul 
Dimitrovo.

Dar ziua de 12 august 
de sărbătoare și pentru 
din Baia Mare. Aici, în 
atenției se află partida 
ționată de fotbal dintre

va fi zi 
minerii 
centrul 
inter na- 

,____  _ ______ ___ Energia
Baia Mare și formația poloneză 
Gornik. Nu sînt neglijați însă 

nici sportivii care se află la în
ceputul activității lor. Acestora le 
sînt rezervate o serie de Intîiniri 
interesante ca de exemplu meciul 
de popice dintre reprezentativa 
orașului și cea a Văii Jiului. La 
lupte clasice este programat un 
adevărat „campionat'* la care 
și-au anuntat participarea orașele 
Oradea, Ctaj, Gr. Stalin și. bine
înțeles. Bala Mare. Nu mai pcțin 
atractivă va fi întilnirea de înot 
si polo pe apă dintre minerfi din 
Bata Mare și sportivii din Cluj. 
In sfîrșit, „siptămîna G.M.A.* 
promite prin seriozitatea cu care 
este privită, o participare record.

J4u fost desemnate finalistele
campionatului republican de șah

In cursul zilei de macii au hut 
sflrșit in Capitală întrecerile pen
tru semifinala camptonatidui re. 
pubtican de șah feminin. In utti- 
ma runda, partida dintre cele două 
iruntașe arte clasamentului, Alexan
dre Nicotau și Marig Tarapanov, 
•un adevărat „derbi*, nu a desmin- 
trt așteptărite. Jucînd cu aceeași 
irlirzeme și bună cunoaștere a 
strategiei ca de obicei, tlnăra Ni- 
cotau a înscris încă o prețioasă 
victorie, cucerind prin aceasta 
primul loc și totodată primul ei 
mare succes în activitatea comoe- 
Hționială. Pentru locul 5 în clasa
ment, ultimul care asigura califi
carea în finală, a decis, cum era 
și de așteptat, punctajul Sonebom. 
care a trebuit să separe egalită
țile de pe tabel.

Iată clasamentul final aii semi
finalei de la București: 1. Alexan
dra Nicotau (Energia Buc.) 13Vz 
VMtncte (din 16 posibile) 2. Maria 
Tarapajiov 12’A P. 3. Margn Teo- 
«torescti 12 n. 4. Lidia Giurolu 
S01/#- p. 5—7. Dorna Ma'er, Maria

Brana și Frieda Weinstein 97s p. 
8—9. Veturia Simu și Emln Ta- 
niure 9 p. 10—11. Aura Teodores- 
cu și Marta Bîrleanu 8 p. 12. Rita 
Barbu 71/» p. 13. Veturia Topan 
7 p. 14. Hilda Petri 5 p. 15. Cla
ra Fruchter 3 p. 16. Elvira Las- 
zto 2 p. 17. Profira Epure ’/» p.

★
Rezultatele semifinalei de la 

Ploești: 1. Elena Graboviețki 12'lt 
puncte (din 15) 2—4. Rodica 
Manolesou; Sanda Filrpescu și 
Margareta Perevoznik 10 p. 5. 
Natalia Iliescu 9*/a p. 6—8. Maria 
Gru bea, Michae'.a Schenker și 
Gabriela Triță 8 p. 9. Eleonora 
Gogîlea 7 p. 10. Elisabeta Stoia 
6 p. 11. Vera Zsigmond 5'/^ p. 12. 
Vioria Kuznețov 5 n. 13. Adela 
Winkler 4','s p. 14. Rasela Herșcu 
1 P-

In semifinala de la Satu Mare 
s-au calificat: 1—2. Clara Hodoș 
si Elena Ududec 12*/2 puncte (din 
16) 3. IoJanda Szathmari 12 n. 
4. Elena Dtaconescu 11’/s p. 5. 
Magdatena Haidara 11 p.

Jucătorii noștri de polo au înfruntat 
o echipă

Nici unul dintre spectatorii 
prezinți sîmbătă și duminică 
seara la ștrandul Tineretului nu 
s-a clintit după consumarea pro
belor de înot de ta locul său. 
Faptul se explică prin aceea că 
punctul „forte" al programului, 
întîkiirea de polo pe apă dintre 
reprezentativele de tineret ale R. 
P. Romîne și R. P. Ungare ur
ma să înceapă. Interesul penitru 
acest meci își găsea deplina jus
tificare în valoarea de r.econtes. 
tat a jucătorilor celor două for
mații

Reprezentativa de tineret a R. 
P. Romîne, a pierdut, după cum 
se știe, prima partidă (3—4) și a 
cîștigaLo pe cea de a doua 
(5—4). Nu puțini au fost aceia 
care, dorind să.și formeze o ima. 
gine cît mai precisă în legătură 
cu cele două rezultate, s-au in
teresat în amănunțime de va'.oa. 
rea reală a formației oaspe. Mulți 
conchideau că reprezentativa noa
stră a avurt în față o echipă oare 
care de „mina a 7.a“ •— ca să 
folosesc exact expresia lor — șî 
că, prin urmare, comportarea re
prezentativei noastre de tineret 
poate fi etichetată: sub orice cri. 
tieă. Care să fie adevărul?

„Lotul 
— ne^a 
maghiar 
sire — 
ție. Nici 
de 22 ani, iar o bună parte din
tre ei au confirmat de foarte 
mult timp speranțele puse în ei, 
aviod la activul lor numeroase 
jocuri intrenaționate". Apoi, Bran-

valoroasă, dar 11-au satisfăcut

pe care Larn deplasat 
spus cunoscutul antrenor 
Brandy imediat după so- 
reprezintă noua gener*- 
unul nu depășește vlrsta

dy a ajuns la formație: Banhidi 
II, Domjan... pe care ni Lam re
amintit component al primei for. 
mâții, Dancsa... reîntors curînd 
de la turneul internațional desfă. 
șurat la Neapole, deci și el mem. 
bru al lotului Olimpic. Iasko... a 
făcut parte anul trecut din echipa 
secundă a Ungariei în meciul 
susținut la Dubrovnik 
compania Iugoslaviei B, 
asemenea. Recunoaștem 
în „scheletul" echipei 
pateu componenți ai formației Ki- 
nizsi, campioana Ungariei. In a- 
ceste condiții se mai poate vorbi 
despre o echipă oarecare?

Prezentînd echipa maghiară de 
tineret care ne-a fost opusă s-ar 
părea că paralel cu răspunsul 
ce-1 datoram, intenționam să glo. 
rificăm reprezentativa noastră 
pentru rezultatele obținute.

Reprezentativa R. P. Romine 
de tineret în mare măsură, prima 
echipă a țării, a deziluzionat mai 
ales în prima întîlnire.

Am observat numeroase greșeli 
tehnice (pase, șuturi, priză la 
minge) și erori tactice comise de 
jucătorii noștri. Ne referim la de. 
sele situații cînd, deși în avantaj 
numeric și în momente psihologice 
favorabile nouă cei care înscriau... 
erau oaspeții.

Care sînt cauzele principale 
privind comportarea sub valon, 
rea reală a jucătorilor romîni? 
Prima, pe care o socotim și cea 
mai gravă, a fost nervozitatea 
excesivă, lipsa de răspundere cu 
care au acționat poiiștii noștri 
aproape Vi tot timpul jocului.

La Constanța organizatorii 
concursului de câldrie 

au râmas datori...

(4—4) în 
Kiss... de 
de altfel 
maghiare

CARNET
Î 4b La sfîrșitul săptăminii trecute 
-s-a desfășurat pe stadionul Tine
retului din Capitală un concurs 
de verificare în cadrul căruia au 
fost înregistrate unele rezultate 
destul de bune. Iată cîteva din
tre acestea: 400 ni. plat: Ion 
Wiesenmayer (Dinamo) 48,3 sec. 
'•(este cel mai bun rezultat al a. 
cestui atlet pe 400 m.); Lothar 
Marks (Locomotiva) 50,4; 1.500 
:m.: Dumitru Bîrdău (Dinamo) 
■3:54,2; 5.000 m.: Constantin Gre. 
•cescu (Dinamo) 14:34,4.

• Stadionul Reoublicai din Ca. 
țpitală va găzdui în zilele de 17— 
48—19 august întrecerile din ca. 
Idxul campionatelor republicane in
dividuale de seniori și senioare 
•pe anul 1956. In vederea acestei 
importante competiții atletice, fără 
discuție cea mai importantă din- 
■ire toate competițiile noastre cu 
caracter intern, atleții și atletele 
care au dreptul să participe, au 

’început să se preocupe de dispu
sele ta capătul cărora îi așteaptă, 
pe cei mai buni, titlurile de mare 
cinste de campioni ai republicii 
noastre. Ca și anul trecut și la 
•ediția din acest an a campionate- 
Sor, titlurile vor fi acordate nu. 
anal acelor cîștigători ale căror 
performanțe, în concurs, sînt e. 
Echivalente normelor de dasifi. 
•care pentru categoria I-

ATLETIC
Pentru o cît mai bună compor

tare a atleților lor, asociațiile 
sportive trebuie să ia de urgență 

cele mai serioase măsuri pentru 
ca în cele cîteva săptămîni care 
au mai rămas pînă la data cam
pionatelor să asigure reprezen
tanților lor cele mai bune condi- 
țiuni de participare.

Campionatele din acest an con. 
stituie pentru antrenori cel mai 
bun prilej de selecționare a lotu. 
lui republican în vederea intîiniri. 
lor internaționale de la Paris (cu 
Franța și R. F. Germană, la băr. 
bați; cu Franța și Austria la I 
femei) din 1—2 septembrie, ca i 
și în vederea celei de a IX-a' 
ediții a campionatelor internațio
nale de atletism ale R. P. Ro
mine care vor avea loc la 15— 
16—17 septembrie.

Cei care au urmărit desfășura
rea concursului republican de că. 
lărie de la Constanța au avut 
prilejul să fie și martorii unor 
manifestări nedorite, care nu fac 
cinste sportului hipic. Este vorba 
de felul în care au înțeles să.și 
facă datoria organizatorii și ju
riul acestui concurs. Terenul „23 
August**, pe care s.a ținut con. 
cursul, a prezentat o serie de dez
avantaje (situat la marginea o- 
rașuțui, lipsit de tribune, cu aspect 
destul de sărăcăcios și .cu solul 
tare). 'Apoi, atît concurenții cît 
și spectatorii au fost nevoiți să 
înghită o serioasă cantitate de 
praf. Aceasita, pentru că nimeni 
nu s-a îngrijit să procure o 
cisternă cu apă cu care să fie 
udat terenul. Un alt aspect ne
gativ a fost modul de popularizare a 
concursului. Astfel, lipsa unui nu. 
măr suficient de afișe și felul ne. 
corespunzător în care a funcționat 
stația de amplificare în timpul 
concursului s-au făcut simțite. Pe 
de altă parte, spectatorii zi.au 
avut la dispoziție un program ti- 
părit, iar juriul un adăpost co
respunzător. Cît privește desfășu
rarea probelor, acestea au fost 
defectuos planificate, prilejuind 
întîrzieri care nu fac cinste or
ganizatorilor. Datorită acestor ne
ajunsuri a fost creat un serios 
decalaj de timp, unele probe a. 
jungind să se desfășoare pe în. 
tuner ic, expunînd în acest fel pe 
concurenți .-și cai la grave acci-

SPORT LA ZI
CĂLĂRIE. — Vineri, sîmbătă 

-iși duminică va avea loc la Brăila 
iun nou concurs republican de călă- 
Tie, la care part'cioă sportivi de 
®a C.C.A., Dinamo, Recolta, din co
lectivele sportive Victoria, etc. Fro. 
(gramul cuprhufe probele clasice de 
sdresaj, obstacole și ștafetă, Între
cerile se vor desfășura pe hiipod.ro- 
«nul orașului și vor fi organizate 
xle Comitetul pentru CuHură Fizică 
sși Sport de pe lingă Consiliul de 
aiinistri. O

(numai așa se pot explica rată
rile copilărești ale lui Zahan, 
Szabo, Blajek etc. care la antre
namente te entuziasmează prin 
precizia și forța loviturilor); apoi, 
îndrumarea cu totul nesatisfăcă
toare din partea antrenorului. Am 
avut ocazia să fim prezenți du
minică dimineața la ședința de a- 
naliză în legătură cu comportarea 
echipei noastre în primul meci. 
Antrenorul Daroczi arăta cu exac. 
titate jucătorilor greșelile din a- 
jun. Ne jam ascuțit urechile în mo
mentul când antrenorul a trecut 
la partea a doua a ședinței: jocul 
următor pe care îl aveau de sus. 
ținut peste cîteva ore cu aceeași 
echipă. Pe baza primei partide — 
de studiu o s-o numim noi — 
elementele de tactică despre care 
a vorbit Daroczi trebuiau să fie 
mult mai precise. Jocul modern 
bazat pe viteză nu-și poate atinge 
scopul dacă este subordonat ele
mentului întîmplare. Contraatacu
rile în viteză sînt de recomandat 
desigur, dar sprijinite pe indicații 
mai .precise pentru că și de par. 
tea cealaltă oaspeții se dovediseră 
sprinteri cel puțin la fel de buni 
ca și cei romîni. Nu credem că 
antrenorului nostru pot să-i scape 
principiile după care se atătu. 
iește tactica unei echipe, valabile 
la toate sporturile de echipă și 
deci și la polo și anume:

a. Particularitățile și posibilkă. 
țile jucătorului; b. Calitățile și lip
surile adversarului; c. Concepția 
de arbitraj.

Se prea poate ca toate aceste 
lucruri 6ă fi fost discutate ulterior, 
dar noi avem toate motivele să 
fim neîncrezători deoarece și în 
meciul al doilea reprezentativa 
noastră de tineret a părut dezo
rientată, confuză.

Ne mai despart puține 4'le pinii 
la o nouă confruntare a poloului 
romînesc cu cel de peste hotare. 
In săptămîna care urmează, selec
ționata noastră va înfrunta, tot 
într-o dublă întîlnire. reprezen
tativa (Angliei. Jocul de polo din 
țara noastră va da deci un nou exa
men serios pe care-1 va trece cu 
succes dacă lipsurile ivite to pre. 
găltirea reprezentanților noștri și 
observate în meciurile oficiale cu 
jucătorii maghiari vor fi înlătu. 
rate

dente. Așa s.au petrecut lucru, 
rile cu proba de juniori și fete 
din ziua a treia cînd, atît din 
vina organizatorilor, care au irosit 
pur și simplu timpul, cît și a 
concurenților care au întîrziat să 
se prezinte la start, proba s-a 
alergat pe întuneric. Călăreții din 
colectivele Recolta care au refu
zat să participe în asemenea con- 
dițiuni au procedat just. Nu pu
tem fi însă de acord cu atitwdi. 
nea antrenorilor Purcherea și 
Măinescu care în discuțiile purtate 
cu juriul concursului au folosit 
un ton necorespunzător.

La Constanța, am avut și ne. 
plăcuta surpriză să întîlnim un 
juriu constituit ad-hoc, care a 
fost lipsit de operativitate și une. 
ori chiar de obiectivitate. Lipsa 
unui secretar de concurs și a unei 
dactilografe (rezultatele erau co. 
piate și centralizate de... concu. 
renți) a îngreunat munca juriu
lui, care și așa a lăsat mult de 
dorit. Aceste lipsuri ne surprind 
și mai mult, cu cît era vorba de 
asociația Dinamo — organizatoa
rea concursului — care a dovedit 
pînă acum în multe ocazii expe
riență și capacitate organizate, 
rică. Comisia centrală și Inspec. 
ția de călărie din C.C.F.S. au da
torita să procedeze 1a remedierea 
lipsurilor semnalate cu atît mai 
mult, cu <cît alte concursuri re. 
publicane^de călărie nu au fost 
scutite de asemenea deficiențe.

4.UF O. GINGU
________ ______________________
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fond fete \
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parte vină!
lupta sportivă și, mai ales, cu o 
asemenea îndrumare, este cert că 
nivelul tehnic și tactic al alergă, 
toartelor nu va crește. Este cazul 
să fie serios revizuită mentalita
tea unor antrenori care, de dragul 
victoriei, frînează progresul teh
nic al ciclismului feminin. Și am 
mai avea ceva de adăogat. In ci
clism se abuzează de contestații. 
Astfel, antrenorii M. Mihăilescu 
și C. Șimionescu au depus con
testație susținîfld că Herta Schus. 
ter, care a cîștigat clar sprintul 
final, nu ar fi luptat reglemem. 
tar și ar fi jenat în lupta finală 
pe alergătoarea Iuhasz. Comisia 
de arbitri, cercetînd cazul, nu a 
dai curs contestației.

AL. D1NCA

G. NICOLAESCU

Absente nemotivate...
Avem în față relatările cores

pondenților asupra desfășurării ce
tei de a treia etape din campio
natul republican de box pe echipe, 
a juniorilor. Veștile primite nu 
fac decit să confirme părerile pe 
care ni le-au împărtășit și arbitrii 
judecători, delegați la aceste reu
niuni. Și în a treia etapă lucrurile 
au mers prost, îngrijorător de 
prost, cu atît mai mult cu cît ele 
se repetă pentru a treia oară.

Cea mai serioasă frînă în des
fășurarea normală a acestei impor
tante competiții o constituie — în 
continuare nepăsarea de care dau 
dovadă comitetele regionale CFS 
Ploești, Stalin, Bacău, Hunedoara 
și Oradea. Aceste foruri — și co
misiile de box respective — nu 
s-au îngrijit nici la cea de a treia 
etapă să trimită echipe complete. 
Echipa regiunii Stalin nu s-a pre
zentat într-o clapă la Ploești. A- 
cum, aflăm că la întilnirea de la 
Cluj, echipa regiunii Stalin a nu
mărat, cu totul,., patru boxeri. In 
etapa a Il-a, țot spectatorii clu
jeni au simțit pe piele proprie ur
mările forfotului, La 
Cluj—Regiunea' Ploești, 
n-au adus decit patru 
susțimnd că boxerii din 
au fost împiedicați să 
ta concurs din cauza 
organelor sportive locale. Natural, 
aceste absențe „în masă" trezesc 
indignarea spectatorilor. La reu
niunea din Oradea, în ultima e- 
tapă, timișorenii — oaspeți — au 
cîștigat trei intîiniri, fără adver
sar. La lași, echipa Bacăului s-a 
prezentat fără doi boxeri iar Pi- 
teștenii au avut și ei doi oameni 
lipsă in meciul cu echipa reg. 
București.

Cerem să se ta măsuri urgente 
de către Inspecția de box din 
CCFS pentrn a se pune capăt a- 
cestor absenței nemotivate.
• Cîteva rezultate din ultima e- 
tapă : Cluj—Regiunea Stalin 26—5; 
Piterti—București 17—24 ; lași— 
B»c'-< 28—10; Oradea—Timișoara 
16—25. • 0

Campionatul republican de
■ ■ * . ■«antrenorii de ciclism auȘi

ORAȘUL STALIN fde la sub. 
redacția noastră). — In legătură 
cu campionatul republican de fond 
pentru feite, s-a pus întrebarea 
dacă media orară de 33 km. pre
văzută de regulament nu a fost 
prea ridicată. Părerea noastră este 

că putea fi realizată, iar acel „fa
tidic" 33 km. pe oră putea fi chiar 
depășit Se cerea însă o anumită 
condiție: antrenorii să fi insis
tat asupra acesitei laturi a între, 
cerii. Ei însă, au procedat cu 
totul altfel. De pildă, antrenorii 
C. Simtonescu (Progresul) și 
Mircea Mihăilescu (Dinamo) au 
găsit nimerit să-și „menajeze" a- 
lergătoarele, sfătuindu.le să facă 
o cursă die „așteptare", urmlnd ca 
ta sprintul final să.și asigure 
victoria, pe care o vizau în egală 
măsură dinamovista Iuhasz și

0
demaestră' Sportului Bisak 

Progresul:
Ca atare, tot greul cursei a 

fost dus de textilisitele din Orașul 
Stalin (Herta Schuster si Otilia 

Konnerth), împreună cu valoroa
sa alergătoare Maria Kato (Vo
ința Arad), celelalte două (Iu
hasz și Bisak) rezumîndu-se doar 
să se urmărească una pe alta. Așa 
se explică slaba medie orară de 
31 km ca. și faptul că de.a Iun. 
gul a 5Q km., Iuhasz și Bisak 
nu au ieșit deloc la conducerea 
plutonului. Cu toate acestea, alte 
concurente, printre care și cele 
trei, deja amintite, au încercat să 
facă mai dinamică alergarea. Dar 
și ele, țn cele din urmă, au re
nunțat, 
cadența 
ceea ce; 
lă.

Cu o

lăsîndujSe angrenate în 
monotonă a plutonului, 

desigur, a fost o greșea-

astfel de concepție despre ■ ' ’fii ?

intilnirea 
oaspeții 

pugiliști, 
Cîmpîna 
ia parte 
nepăsării



Spartachiada de vara a tineretului

Ultimul pas înaintea finalelor
Spartachiada de vară a ti

neretului, cea mai mare com
petiție internă cu caracter de 
masă, se apropie cu pași mari 
de etapa finală. După ce a cu
noscut un deosebit succes în 
etapele precedente, Spartachia
da de vară pășește, sub cele 
mai frumoase auspicii, în etapa 
a IV-a, prefinală, pe regiune 
(3—5 august).

Numeroase corespondențe pri
mite la redacție ilustrează în 
mod grăitor deosebitul succes 
de care s-a bucurat pînă acum 
această competiție în nume

roase raioane. Astfel, de la 
Sibiu am primit vestea că la 
întrecerile Spartachiadei au 
participat peste 23.000 tineri. 
La Rădăuți și-au disputat în- 
tîietatea 9000 de tineri, dintre 
care peste 2500 fete. La pro
bele de atletism au concurat 
5258 tineri, la natație 467, la 
ciclism 96 etc. O vie dorință 
de afirmare au manifestat-o și 
cei peste 22.500 tineri din ora
șul și raionul Mediaș. Unii au 
obținut rezultate promițătoare 
(■de pildă M. Lazăr-Energia,

Reîncepe o importantă competiție: 
campionatul republican feminin de handbal

întrerupt în primele ziile ale lunii 
aprilie, campionatul republican fe
minin de handfaail categoria A va 
fi, reluat la sfîrșitul acestei săp- 
tămini. prin disputarea etapei a 
IV-a a turului.

Evenimentul acesta este cu atît 
mai important cu cît, recent, hiand- 
bailtil feminin din țara noastră a 
cucerit o deplină consacrare mon
dială. Nu mai este vorba deci de o 
competiție ca multe altele din bo
gatul calendar sportiv a! țării noa
stre, ci de o întrecere în care sînt 
angajate handbalistele noastrefrun. 
tașe, dintre care unele au contri
buit la aducerea în patrie a mult 
invidiatului titlu de campioane 
mondiale. Și noi considerăm că o 
asemenea competiție, cum este cam
pionatul feminin categoria A, nu 
are numai menirea de a desemna 
formația campioană ci și pe aceea 
de a aduce un important aport în ri
dicarea nivelului tehnic și tactic al 
handbalului nostru feminin, pentru 
ca și pe viitor el să-și poată păstra 
titlul de cel mai bun din lume.

Fată de această situație, este dar 
că jocurile din cadrul campionatu
lui republican feminin de handbal 
categoria A trebuie privite cu toată 
seriozitatea. Pentru aceste partide 
avem datoria să asigurăm cele mai 
bune condițiuni de desfășurare (te
renuri, arbitri, ore de joc cores
punzătoare) astfel ca întrecerea 
celor mai bune echipe feminine d'e 
handbal din țară noastră să-și 
poată atinge în întregime scopul

Nu este mai puțin adevărat că și 
colectivelor participante le revin o 
serie de sarcini tot mai importante.

SE REIA ACTIVITATEA COMPETITIONALĂ LA TENIS
Activitatea competițională la te. 

nis va fi relualtă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîmi prin disputarea 
întîlnirilor din cadrul etapei a 
IX-a a campionatului republican 
pe echipe, Care urma să aibă loc 
la 1—2 septembrie. Dată a fost 

schimbată pentru a se da mai mult 
timp liber pentru pregătirile jucă
torilor noștri în vederea viitoare
lor întîlnirî internaționale.

Din program se distinge în spe
cial meciul de la București dintre 
Progresul l.T.B. și Energia Con. 
structorul București, tare prile
juiește reapariția multor pârtiei, 
panți de frunte de la 1 te'cenf în.

Concursul Pronosport, nr, 31 de 
duminică 5 august a ttezit un 
viu interes în rîndurile tuturor 
participanților. Acest lucru este 
și normal de vreme see întreg 
programul de concurs este alcă
tuit numai din meciuri din Cupa 
R.P.R. De altfel, aproape toate 
centrele mai importantei din țara 
noastră sînt reprezentate în a- 
cest concurs, un motiv .în plus 
pentru ca participareaisă fie mai 
largă și premiile mai maci. De 
remarcat de altfel, că în ultimul 
timp și participaniții din mediul 
rural au început „asalturi 'marilor 
premii. Din ce în ce mai des, 
triorii concursurilor sedt la iveală 
„cărți poștale Pronosport" cu 

11,8 sec. pe 100 m juniori, la 
atletism, și Șt. Bugar-Progre- 
sul, 1:15,0 pe 100 m., la nata
ție). Rezultate de bună valoa
re au mai reușit și concurenți 
din raioanele Urziceni, Sucea
va, Iași, Bistrița etc.

Dacă în general, competițiile 
raionale s-au bucurat de o bună 
organizare, în schimb trebuie 
să arătăm că unele întreceri 
au relevat scăderi sub raport 
organizatoric. Ne referim în 
special la raioanele Tîrgo- 
viște și Agnita, unde organi
zarea a fost slabă și formală.

In pragul etapei următoare, 
etapă pentru desemnarea con- 
curențikrr care se vor înfrun
ta în faza finală, comisiile 
regionale de organizare, cu spri
jinul tuturor organelor inte
resate, au datoria să remedieze 
lipsurile și să asigure cele mai 
bune condiții pentru ca parti- 
cipanții să poată înregistra re
zultate cît mai valoroase, ast
fel ca scopurile Spartachiadei 
să devină o realitate.

Prima dintre acestea este de sigur 
aceea a pregătirii echipelor. Și din 
veștile pe care le avem pînă acum 
reiese că temeinica pregătire făcută 
în vederea primelor meciuri a con
stituit preocuparea centrală pentru 
cea mai mare parte a echipelor 
participante. Astfel, formațiile 
Progresul Tg. Mureș (antr. A. 
Kamendtzky) — campioană a 
R.P.R. —, Flamura roșie Steagul 
roșu (ante. C. Popescu), Progre
sul Orașul Stalin (antr. Popescu- 
Colibași), Flamura roșie Sibiu 
(antr. St. Zoller), Știința Minis
terul Invățămlntului (antr. V. Co- 
jocaru) și-au început din vreme 
antrenamentele, pentru ca relua
rea campionatului să le gătsească 
în cea mai bună formă. Un ritm 
mai puțin accelerat au avut an
trenamentele echipei Știința I.C.F., 
echipă care și anul acesta este 
serios angajată în lupta pentru 
titlu. Se pare că studentele, gîn- 
drndu-se la lunga perioadă com- 
oetițională oare le așteaptă, s-au 
hotărit să-și eșailoneze pe un timp 
mai îndelungat pregătirea.

Pentru că tot sîntem la capito
lul pregătire, ne gindim că ar fi 
foarte folositor dacă antrenorii e- 
chipelor ar colabora temeinic — 
acolo unde este cazul — cu jucă
toarele care au făcut parte dm 
echipa reprezentativă a țării noas
tre. Spunem aceasta, deoarece 
formația țării noastre a jucat în 
compania celor mai hune echipe 
de ne continent (R. P. Urmară, 
R. F. Germană. Austria, R. P. 
Polonă, etc.) și ar fi bine ca ex
periența acumulată de iucătoare’e 
fruntașe să fie împărtășită și ce
lorlalte handbaliste.

cheiatul Campionat de tenis al 
Capiițalei. , . , k

Meciurile vor avea loc la Cen
trul de antrenament nr. 2, înce- 
pînd de sîmbătă ora 16 și vor 
continua duminică de la. ora 9.

Programul complet al-. etapei 
este următorul: Orașul Stalin: 
Energia Metalul Steagul Roșu — 
C. C. A. București; Tg. Mureș: 
Progresul—FI, roșie U.T.A. Arad; 
Timișoara: Energia Metalul—Di
namo București; București: Pro

gresul l.T.B. — Energia Construc
torul. ,

La 8—9 august se va disputa 
la 'Arad întîlnirea Flamura, roșie 
U.T.A.—Dinamo București.

C^onosport
10, II șl chiar 12 rezultate e- 
xacte. Nu lipsesc nici cele cu 
„0“ rezultate și mulți dintre cei 
care le.au completat, scriu acum 
prietenilor cărți poștale ilustrate 
din excursiile în străinătate pe 
care le.au obținut cu... 2 lei 1

Dar, revenind la cei care obțin 
premii pentru cît mai multe rezul
tate exacte, nu putem trece cu 
vederea pe cei doi participant! —- 
care la ultimele două concursuri 
— s.au numărat printre fericiții

FOTffiL (I FOTBAL FQgjVL SWtBAL • 'FQTB,

ECHIPELE ÎNCEP SA „SIMTĂ" 
APROPIEREA RELUĂRII CAMPIONATELOR

Zilele extrem de călduroase din ultima săptămînă nu constituie 
în nici un caz un motiv pentru fotbaliștii noștri de a slăbi ritmul 
pregătirilor în vederea reluării activității oficiale. După cum este 
informată întreaga opinie sportivă, la 12 august echipele de ca
tegoria A și cele de categoria C vor reîncepe întrecerea la sfîrșitul 
căreia vor fi cunoscute campioana țării, echipele care vor retro
grada în categoria B, precum și formațiile care vor avea satisfacția 
promovării în categoria B. Dar și pînă atunci, o parte dintre echi
pele fruntașe vor mai avea de trecut examene. Duminica aceasta 
echipele de categoria B împreună cu cele de categoria C care s-au 
calificat pînă acum vor participa la o importantă etapă de Cupă. 
De asemenea — tot duminică — echipele de categoria A Loco
motiva Timișoara și C.C.A. vor disputa singura partidă restantă 
din turul campionatului. După cum se vede, o adevărată avan
premieră a returului campionatelor.

LA TIMIȘOARA Șl BACAU PREGĂTIRI FEBRILE
Telefoanele primite în ultimele 

zHe, ca și teancurile de scrisori 
care au poposit pe birourile noa
stre, ne înștiințează că pregăti
rile echipelor au intrat in faza fi
nală.

La Timișoara, de pildă, .opera
țiunile* de pregătire au debutat 
prin remanieri însemnate în lotul 
Locomotivei. Doi dintre .veteranii* 
echipei au anunțat oficia! ince. 
tarea activității. Este vorba de 
cei doi Covaci — Iosif și Adal. 
beri — care însă nu vor rupe to. 
tal contactul eu sportul în care 
au cunoscut frumoase succese 
Adalbert Covaci rete și va ră
ni to e antrenorul echipei Recolta 
Sinicolaul M»re. iar losif Covaci 
se va ocupa de o echipă din TL 
mișoara. In schimb Rodeanu a 
fost exclus din lot ptoă ci nd va 
înțelege să abandoneze viata to
tal nesportivă pe care o duce. La 
ora actuală, lotul echipei Loco, 
motiva esle următorul: Friniis- 
covici, Sziklay (portari), Corbuș,

Cei mai buni antrenori s-au sfătuit...
Nu goana după victorii cu 

ci antrenament metodic, temeinic
Stînd de vorbă cu tov. Tudor 

Vasile, directorul Direcției Fotbal 
din C.C.F.S., poți afla multe lu
cruri interesante din viața fotba
lului nostru. Recent, a avut loc 
consfătuirea antrenorilor, care au 
analizat desfășurarea turului cam
pionatului categoriei A., astfel că 
l-am întrebat mai întîi despre 
problemele care au fost dezbătute 
în această consfătuire:

— „înainte de a răspunde la 
întrebare — a spus tov. Tudor 
Vasile — trebuie să subliniez că 
nu toți antrenorii și toate asocia
țiile au acordat aceeași atenție 
consfătuirii. De pildă, asociația 
Dinamo s-a arătat a fi complet 
dezinteresată. Din ceie trei echipe 
dinamoviste care activează în ca
tegoria A, una singură a fost re
prezentată la consfătuire : Dinamo 
Orașul Stalin, prin antrenorul său 
Vintilă Mărdărescu. Florin Ambre, 
antrenorul echipei din Bacău, ne-a 
trimis o telegramă prin care ne 
anunța că nu poate veni. El a 
mai procedat așa și cu ocazia al 
tor consfătuiri ceea ce dovedește 
că ignorează total aceste forme de 
lucru. De asemenea, nu a partici
pat nici antrenorul Locomotivei 
Timișoara, iar de la Locomotiva 
București l-am văzut numai pe 
Marian. Știința Cluj n-a fost re
prezentată, pentru că această e- 
chîpă nu are nici pină acum an
trenor. Pentru curmarea absențe
lor nemotivate, toți cei ce au lip
sit au primit avertisment ppblic, 
iar la a doua abatere de‘ rfcest 
gen vor fi retrogradați, întrucit 
neprezentarea lor demonstrează că 
pe acești antrenori nu-i interesează 
problemele fotbalului nostru.

cîștigători ai premiului I. Este 
vorba de Ladislau Kovats din 
corn. Vișeul de Stis reg. -Baia 
Mare și Beloiu Petre din corn. 
Săvîrșin reg. Timișoara care/ in. 
dicînd toate rezultatele exacte au 
obținut, primul 9.780 lei, iar cel de 
al doilea 12.29-1 lei pe buletine carte 
poștală. Fără îndoială, un frumos 
succes care trebuie să constituie, 
în același timp un îndemn pentru 
toți participaniții la concursurile 
Pronosport. Aceasta, cu atît mai 
mult cu cît la concursul de dumi
nică fac parte din program și-nu
meroase echipe bine cunoscute dm 
mai toate regiunile țării 1

Androvtci, Gal (fundași), Ivanen- 
co, Lenghel, Ferenczi (mijlocași), 
Scorțan, Țigăniuc, Szekely, Glă. 
meanu. Avasilichioaie, Bădeanțu, 
Bodo (înaintași).

Dinamo Bacău și-a petrecut 
concediul la Băile Victoria de 
lingă Oradea și actualmente iși 
continuă pregătirile la Bacău. 
Echipa de categoria B Flamura 
roșie Bacău se pregătește sub 
corducerea antrenorului C. An. 
ghelache. Subredacție noastră 
din Bacău ne semnalează însă 
o situație care influențează ne
gativ activitatea de pregătire a 
echipei textiliste. Consiliul colec
tivului sportiv — președinte Max 

Axelrod — nu s-a îngrijit de 
procurarea materialului șt echipa
mentului necesar secției

In magazie nu există nici o 
minge, nici un rînd de echipa
ment. ca să nu mai vorbim de 
bocanci. De asemenea o lipsă 
gravă o constituie absențele re
petat- de la antrenamente a'e u-

„Revenind la consfătuirea pro- 
priu-zisă, trebuie să vă arăt că 
tov. CoIoman Braun a prezentat 
un referat-analiză asupra turului, 
care a subliniat, ca și discuțiile, 
că la baza nivelului mediocru de 
joc — cu toate succesele interna
ționale repurtate — stau cam a- 
celeași „tare" din trecut”.

— Care sînt acestea?
— „Lipsa dozării efortului în 

pregătire a dus la o oboseală ne- 
permis de mare la echipele frunta
șe și la inconstanța lor. Greșelile 
în executarea procedeelor tehnice au 
fost prezente atît în apărare cît 
și în atac și au determinat inefica
citatea liniilor ofensive. Intîlnirile 
internaționale au dovedit că echi
pele noastre sînt mai omogene 
decît cele străine, dar au o teh
nică slabă. Un aspect pozitiv este 
preocuparea pentru un joc ofensiv 
(cu excepția Locomotivei Timi
șoara), preocupare care a încetat 
însă din etapa a V-a“.

— Și care socotiți că sînt cau
zele lipsurilor ?

— „La baza lor au stat și con
dițiile atmosferice din această 
primăvară, total neprielnice pregă
tirilor. Acestea i-au forțat pe an
trenori să supună jucătorii la 
antrenamente foarte grele, ceea ce 
s-a resimțit mai tirziu. Unii an
trenori n-au curajul să ia măsu
rile corespunzătoare sau sînt îm
piedicați de conducerile colective
lor să o facă".

— Pentru remedierea acestor 
lipsuri, ce socotiți că trebuie fă
cut ?

— „Mai întîi, trebuie să dispară 
total „lozinca” victorie cu orice 
preț, despre care s-a vorbit mult 
în referat. Pe de altă parte, procesul 
de instruire în colectivele sportive 
lasă încă de dorit. Diferitele exer
ciții făcute la antrenamente nu se 
execută în condiții cît mai apro
piate celor de joc, ceea ce duce 
la formarea unor deprinderi gre
șite constatate la mulți jucători. 
In altă ordine de idei, antrenorii 
trebuie să pună mai mult accentul 
nu pe „universalism”, ci pe spe
cializarea jucătorilor, ceea ce cere 
o și mai mare individualizare a 
antrenamentelor. De fapt, antre
norii și-au luat angajamente în a- 
cest sens".

Mai este încă o problemă foarte 
importantă, care nu ține nici de 
tehnică, nici de tactică și nici de 
pregătire fizică: aceea de a red* 

nor jucători. In sfîrșit, o probie. 
mă deosebit de importantă este 
aceea a terenului unde vor avea 
loc jocurile de categoria A si B. 
Deși la un moment dat lucrările 
de ia stadionul Libertatea erau 
destul de avansate și se desfă. 
șurau într-un ritm viu, acum ele 
au stagnat aproape complet. Este 
absolut necesar să se facă toate 
eforturile în vederea reluării ior, 
fiindcă stadionul Steaua Roșie — 
care a găzduit meciurile din tur 
— nu corespunde din nici un 
punct de vedere.

JOCURI INTERNAȚIONALE
• Iată rezultatele înregistrate 

de echipele noastre în diferite 
meciuri internaționale: MAKO 
(R. P. Ungară): Vasas—Recolta 
Pecica 5—3 (3—3).
• lAzi are toc la Baia Mare 

întîlnirea dintre Energia Tnistul 
Miner (cat. C) și Voros Meteor 
Mateszalka (R. P. Ungară). Me
ciul va avea toc în nocturnă, 
totostodu-se instalația eu care sta
dionul din Baia Mare a fost în. 
zestrat de carînd.
• Satu Mare 1 (prin telefon). 

Astăzi s-a diopatat in localitate 
întflnkee internațională dintre 
Progresul Satu Mare și Voros 
Meteor Mateszalka din R. P. Un
gară, care s-a terminat cu un re
zultat de egalitate: 1—1 (1—0). 
Scorul l-a deschis Grăban (min. 
21), prmtr-un șut puternic de la 
20 m. Oaspeții au egalat prin 
Szikly tn primele minute ale re
prizei a doua. S-au remarcat: 
Bordei, Ușer și Radu de la Pro
gresul Saht Mare și Katona. Var
ga și Szildy de ia Voros Meteor. 
(M. bumitrașcu — corespondent).

orice preț, 
și perseverent !
fotbalului caracterul de JOC spor
tiv, adică oamenii să JOACE 
fotbal. Mulți dintre ei, cînd intră 
pe teren, sînt într-o stare de ner
vozitate excesivă din cauza men
talității greșite a multor conducă
tori care le pretind rezultate cu 
orice preț. De aceea ei joacă cris
pat. De aci provin numeroase gre
șeli de ordin tehnic și tactic. Așa 
nu e bine. Fotbalul e un joc și, ca 
atare, trebuie practicat cu plăcere, 
degajat, relaxat. Progresut este 
mai ușor de atins astfel. Deci, 
este necesar ca fiecare echipă să 
aibă o concepție de joc, iar fie
care jucător — în cadrul acestei 
concepții — să vină cu spiritul 
său creator, mergind pînă la fan
tezie în joc.

„O chestiune care a provocat 
multe discuții a fost aceea a în
cadrării jucătorilor in producție, 
în funcții corespunzătoare pregă
tirii lor. In această privință se 
fac numeroase greșeli. Mult dis
cutatul mod în care este făcută 
educația jucătorilor în colective, 
lasă încă serios de dorit și 
generează, astfel, deseori fapte 
reprobabile pe terenurile de 
sport". Tovarășul Tudor Vasile 
ne-a mai vorbit apoi despre necesi
tatea promovării elementelor tinere, 
talentate și capabile care dovedesc 
mult interes pentru progresul lor 
și deci, și al fotbalului. Mulți din
tre antrenori s-au convins de a- 
ceasta urmărind rezultatele și jo
cul de calitate practicat de Dina
mo Orașul Stalin, Progresul 
C.P.C.S., juniorii Energiei Flacăra 
Ptoești, și în ultimul timp Energia 
uz. tract. Orașul Stalin.

In încheiere, notăm propunerea 
pe care au făcut-o antrenorii Di
recției Fotbal cu privire la dispu
tarea campionatului sistem toam- 
nă-primăvară și reintroducerea 
campionatului de tineret.

REEXAMINAREA ANTRE. 
NORILOR DE FOTBAL

Reexaminarea antrenorilor 
de fotbal va începe în ziua de 
6 august pentru antrenorii din 
regiunile Stalin, Timișoara, Ba
cău, Ptoeșfi și va continua »n 
întreaga țară pînă la 19 au
gust. Reexaminarea antreno
rilor din orașul și regiunea 
București va avea loc între 
27—31 august.



In a j fii nul începerii celei de a 2*a serbări 
a gimnasticii și sportului german

‘ (Urmare din pag. 1)

la noi. vom îndeplini cu plăcere
dorința ta“. Semnează gospodinele 
din strada Leine 24. Simplu, dar 
cit de grăitori

ORAȘUL S-A IMBRACAT 
IN HAINĂ DE SĂRBA-

TOARE
Pentru a-ți da seama de acest 

lucru nu este nevoie să pără
sești camera hotelului. De la fe
reastră vezi la orizont marea de 
steaguri care flutură în bătaia 
viatului ce adie mereu cuci. Imen
sa gară centrală și fațadele uria
șelor clădiri par învăluite de mă
tasea strălucitoare, a steagurilor 
negru-roșu-galben, culorile R. D. 
Germane, său a celor albasiru- 
galben. culorile orașului Leipzig. 
Coloritul orașului este armonios 
completat de albastrul steagurilor 
organizației tineretului liber ger
man și de roșul celor sindicale. 
Pretutindeni poate fi văzută fru
moasa insignă a serbărilor.

La colțuri de stradă, negustori 
ambulanți vîr.d tot felul de lucruri 
cu insigna serbărilor. Sînt mult 
cerute frumoasele pălării confec
ționate din 
ele steagul 
burilor. Pe 
mereu în 
de sportivi 
arse de soare, îmbrăcați In tre
ninguri multicolore. Coloanele se 
îndreaptă spre numeroasele locuri 
de antrenament și de repetiție.

Intre timp s.e fac ultimele pre
gătiri la stadionul cu lOC.OOd de 
locuri care va găzdui meciurile 
internaționale de fotbal și uriașa 
demonstrație de ansamblu.

Muzica răsuria pretutindeni, or
chestre sindicale și de tineret exe
cută noile c'niece compuse spe
cia! pentru serbări de cei ma 
renumit: compozitori germani.
Spre seară. în parcuri și in piețe 
se desfășoară programe speciiue 
de dansuri și jocuri populare. A- 
seară am asistat lu'spectacolul dgt 
de către ansamblul sătesc de 
stat de cin tete și dansuri, care a 
impresionat profund prin măies
tria execuției' și. prin expresivita
tea interpretării. Spectacolul s-a 
desfășurat în inșinta faimosului 
stadion de natație ale cărui tri
bune pot adăposti peste 9.000 
de spectatori.

SOSESC MEREU NOI

pai fin care poartă pe 
RDG. și insigna ser- 
străzile orașului trec 

pas cadențat coloane 
și sportive cu fețele

OASPEȚI
In aceste zile Lepzigul nu este 

numai un oraș de inlîlnire a ti
neretului german. El este totodată

și locul de înfîlnire al oaspeților 
de peste hotare, veniți din toate 
părțile globului. La ' " " "
miletului Olimpic 
R.D.G. au sosit ca 
onoare reprezentanți 
lor olimpice sau 
sportive din numeroase țări cum 
ar fi Siria, Austria, Danemarca, 
R. Cehoslovacă, Elveția, Olanda, 
Norvegia. Suedia, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, Liban, 
Hnlanda, Egipt, India, 
burg. Franța, R. P. Chineză, R.P. 
Romînă, R. P. Mongolă. R. P. 
Ungară.

Presa mondială manifestă un 
interes deosebit față de acest 
mare eveniment sportiv. Serbările 
vor fi urmărite de peste 240 de 
ziariști dintre care 100 din R.D.G., 
80 din Germania occidentală, 60 
din alte țări. La Lepzig au și 
sosii trimișii agențiilor Reuter 
(Londra). United Press (New 
York), Asociated Press (New 
York), corespondenți ai ziarelor 
..Les Sports" (Belgia). ..Gazetta 
dello Sport" (Italia). T.U.L. Lchti 
(Finlanda), precum și reprezen
tanți ai presei din Egipt, R.P.F. 
Iugoslavia, Norvegia, Suedia, și 
toate țările de democrație popu
lară.

Park Hotel din Leipzig este 
totodată și sediul biroului de pre
să. La orice oră poți fi aci mar
torul discuțiilor dintre cei mai de 
seamă specialiști sportivi din lu
me. Am stat de vorbă cu gazeta
rul Fr. Rolland, trimis al ziarului 
„Les Sports" din Bruxelles, care 
este în același timp profesor de 
gimnastică și de atletism. Aflir.d 
că sînt romin mi-a cerut amănunte 
despre proaspăta noastră record
mană mondială la săritura în înăl
țime, Iolanda Balaș. Specialistul 
belgian mi-a vorbit despre ceea 

■ Ce numește el limita psihologică 
a performanței. care este sufi
cient să fie odată depășită pen
tru ca rezultatele neașteptate să 
vină avalanșă. Așa au fost 60 
m. la aruncarea ciocanului, 4 min. 
în alerg cu-ea 
la aruncarea 
ct ploaia de 
la care am
vreme.

In discuția 
și despre alți atlefi 
mă cei din R. D. Germană, care 
:tn ultima vreme au realizai per
formanțe deosebit de valoroase. 
Ne referim la sprinterele care au 
stabilit noi recorduri mondiale în 
ștafetele de 4x110 și 4x220 yarzi, 
la alergătorul Fritz Janke (8:03fi 
pe 3000 m.) și, firește, excepționa-

invitația Co- 
National al 

oaspefi de 
ai comitete- 

organizațiilor

Belgia, 
Luxem-

pe o milă, 80 m. 
suli(ei, așa explică 
recorduri mondiale 

asistat tn ultima

“I—

noastră am 
mai

pomenit 
cu ses

0 delegație sportivă din R. P. R. participă 
la serbările sportive de la Leipzig

a părăsit Capitala, 
Leipzig, delegația

trecute 
spre . _. _ .
romină care a fost invi- 
asiste la sărbătoarea tine.

ZHele 
plecînd 
sportivă 
tată să 
retului din R.D. Germană, cu pri
lejul căreia vor avea loc și mari 
competiții snortive.

Din ae.egație fac parte prof. Gh. 
Teodorescu, decanul Institutului 
de Cultură Fizică, Elisa Nedelco- 
vici. profesoară de educație fizică, 
și Țicu Simion, redactor șef al 
ziarului „Sportul popular".

(Agerpres)

Recenhil mondial la aruncarea suliței 
pericol” la Osloa fost în

Tradițioriaia întâlnire de atletism 
Suedia-Norvegia desfășurată la 
Oslo, deși n-a rid’cat nici în acest 
an problema învingătoruflui (ea 
revenind lejer cit 116-95 celor din
tâi) a strălucit totuși prin cîteva 
performanțe valoroase. Dintre aces. 
tea cea a tânărului sulițaș Egil Da
nielsen se impune pe prim plan. E- 
voluțta atletului norvegian a tost 
încttnunală de un mare succes el 
reușind ®ă amelioreze de două ori 
recordul țării într-o impresionantă 
serie de sase aruncări. După un 
promițător debut (78,39 m.), Da
nielsen obține în a doua aruncars 
primul record al zilei cu perfor
manța de 80 81 m. (vechiul record 
80,29 m. îi aparținea din acest an). 
La a treia încercare sulița planea
ză nebănuit de mult și se înfige în 
gazon foarte aproape de steguletul 
care marca recordul mondial al . 
polonezului Sidlo. Ruleta a arătat 
83 57 m„ la nurnai 9 cm. de recor- 
du' lumii. Și în încercarea urmă
toare Danielsen aruncă peste 80 
(80,48 m.) demonstrînd astfel o 
gularitate rar întâlnită.

Este interesanta „evoluția” 
Danielsen:
1948 (15 an() 54 m. 1953 70.77 m.

m 
re

lui

față trei 
sînt Inși-

1949 55,50 m. 1954 74,35 m
1950 G4.25 m. 1955 74,90 n>
1951 accidentat 1956 90,29 m.
1952 98.29 m. 83.57 m

Astfel, î.n momentul de 
aruncători de peste 83 m. 
ruiți de-a lungul a numai 10 cm.:

1. Sidlo (Polonia) 83,66 m. ,
2. Danielsen (Norvegia) 83,57 m.
3. Nikkinen (F olanda) 83,56 m 
Iată acum rezultatele meciului Sue-

dla-Norvegia: 100 m.: Malmroos 
10,7 sec.; Marsteen (N) 10,7; 400 
Pettei-sson (S) 47,6. E ran rî st rom
47,6; Boysen (N) 43,5; Graher 
48.8; 80» IU.: Boysen 1:50,7; L!ndh 
1:50,8; 5.090 m.: Larsen (N) 14:24,4;
Saltsvîk (N) 14:24,8; 110 m.g : Olsen 
(N) 14,8; Johansson (S) 14,9; înălțime: 
Nilsson (S> 2.06 m.: Petterson (S) 2,04 
m.; ThorklWsen (N) 2,SI; lungime: 
Wirhlarider (S) 7,4®: Berthelsen (N) 
7,39 m.; greutate: UdrTebon (S) 15,88; 
Overby (N) 15,42: Staven (N) 15,18: 
ciocan: strandli (N) 60.09 m.; 4x100 m.: 
Norvegia 41,2 sec ; 290 m.: Nielsen 
fN) 21,5 sec.; 1500 m.: Waern (S) 
3:46,8; Kammarsland (N> 3:47,2; 18.000 
m: Olsscn (S) 30:07,0: Nyberg (S)
30:19,0; 400 m.g.: Eriksson (S) 53,2; 
Ka-IssKMi <S) 54,1; Schceher 1N) 54,3; 
3.000 m. obst.: Tjorrtebo (Ș) 3:49,0 (re- 
corrll; Larssen (N) 8:52,3; prăjină: 
Lind (S) 4,30; Lundberg (S) 4,20;
Hoegheim (N) 4,10; triplu: Norman 
<S> 14,07; Karlbom (S) 14.55; disc: Ha
gen (N) 49,71; Arvidsson țS) 49,35; 
Haggen (N) 49,07; suliță: Danielsen 
(N) 83,57 (record); Frederiksson (S) 
74,77 m.

(S) 
m.:
(S) 
(N) 
(N)

Iul semifandist Hermann care re
cent a parcurs 1.500 m. în timpul 
de 3:41 fi stabilind cea mai bună 
performantă mondială a anului.

SERBĂRILE ÎNCEP
ASTAZ1...

7,30 cu întrecerile de 
La ora 9 pe stadio- 
Plache vor intra în

...la ora 
gimnastică, 
nul Bruno 
luptă atlefii in toate disciplinele 
olimpioe. Cu mult interes sînt 
așteptate și întrecerile de box la 
care evoluează cei mai valoroși 
pugiliști ai R. D. Germane. La 
competiții va lua parte în afara 
faimosului ..greu" Nieischke și ți
nând Wolfgang Behrendt, cam
pion al R. D. Germane la cate
goria cocoș, și despre care spe
cialiștii afirmă că este posesorul 
unei clase mondiale.

27 discipline — in total — fi
gurează pe programul sporiio al 
Serbării de la Leipzig. Disputele 
au loc oe categorii, începind de 
la demonstrat'd de masă și pînă 
la întrecerea t’irfurilor sportive, 
ale maeștrilor sportului. Dintre 
sporturile puțin obișnuite sau ne* 
cunoscute la noi figurează între
cerile de judo, hochei pe rotile, 
patinaj pe rotite, biliard etc.

Deschiderea festivă a Serbării 
va avea loc astăzi la ora 21 
la lumina reflectoarelor, în piafa 
monumentului ..Luptei Popoare
lor". Este interesantă povestea ai 
cestui monument care măsoară 
peste 100 m înălțime Ei a fost 
ridicat la 100 ani după înfrânge
rea lui Napoleon de căirț coal'-ția 
popoarelor in memorabila bătălia 
desfășurată tn apropiere de Leip-. 
&e-

Din programul serbărilor iese 
fără îndoială in evidență marea 
demonstrație de gimnastică, de 
ansamblu și cu aparate. Ea ca 
avea loc s-.mbătă 4 august la ora 
14 fiO pe stadionul cu 100.009 de 
tocuri. Exercițiile vor fi executate 
de 27.000 participanți dintre care 
15.000 pe teren, iar 12.000 în tri- 

. buna de răsărit vor alcătui „fun
datul" minunatului spectacol. Vor 
lup parte la demonstrații copii de 
școală primară, elevi, stădenți, 
intr-un- cuvini toate asociațiile 
sportive. In acest timp pe teren 
va fi întins un imens covor per
san au desene înflorate ovină 
7.350 m. ;“ ■
greutate. La sfirșităl serbărilor 
covorul va fi tăiat în 60 de bu
căți și oferit ca premiu echipelor 
care vor avea comportarea cea 
mai bună. Simbătă seara în noc
turnă se va desfășura meciul de 
fotbal Honved Budapesta — S. C. 
Wiesmut Karl Marxstadt. iar du- 

• minică la ora 14 selecționata de 
fotbal a Lcipzigului va îniîlni în 
ziua de închidere a marilor ser
bări sportive selecționata Orașu
lui Stalin din R. P. Romtnă.

ȚICU SIMION
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La 19 august
DINAMO BUCUREȘTI—F. C. LIEGEOISE
Ca răspuns la turneul efec

tuat de echipa de fotbal Di
namo București în primăvara 
anului acesta in Belgia, echipa 
F. C. Liegeoise va susține un 
meci la București în ziua de 
19 august, în compania din-a- 
moviștilor bucureșteni. O săp- 
tămînă mai tîrziu, la 26 au
gust și nu la 26 septembrie 
cum s-a anunțat, Dinamo Bucu-

rești va întâlni pe Galata Serai 
în cadrul „Cupei campionilor 
Europei". In cadrul pregătirilor 
pentru competițiile internațio
nale la care participă și pen
tru campionatul categoriei A, 
Dinamo București va întâlni 
duminică 5 august la ora 17,30 
pe stadionul Dinamo, echipa 
Progresul F. B.

August, Buna marilor întreceri nautice
Luna august va da posibilitate 

celor ce practică sporturile nau
tice să-și dovedească pregătirea, 
în cadrul importantelor întreceri 
oficiale ale sezonului. Intr-adevăr, 
dacă cercetăm calendarul compe- 
tlțional intern, constatăm că atît 
cei ce dirijează bărcile cu pînze, 
cît și cei ce mînuiesc vîslele, ra
mele, padelele sau pagaiele, vor 
avea la dispoziția lor pentru a 
stabili ierarhia pe acest an. mai 

' toate campionatele republicane de 
specialitate.

Printțe cei dintâi care îșL vot 
disputa întâietatea se află veliștii, 
între 5 și 11 august fiind prevă
zute pentru ei. la Mamaia, pe 
lacul Siut.ghiol, campionatele re, 
publicarie masculine de snipe Și 
yolă olimpică. Puțin mai târziu, 
între 14 și 19. cei mai buni con. 
ducători de star se var întrece 
pe mare — la Constanta — pen
tru desemnarea campionului res
pectiv.

In timpul acesta, apele lacului 
Snagov vor fi străbătute de ju
niorii și junioarele canotajului 
nostru care vor lua startul de.a 
lungul a trei zile 
august) în finala

i

i 
I 
ri

(17, 18 și 19
campionatului

specialiști 
și canoei. 

prealabil, la 4 și 5 ale 
vor desfășura fazele de 
cîteva centre din țară.

Finala campionatelor 
cane de caiac.canoe pentru 
niori și senioare va avea loc tot 
la Snagov la scurt interval după 
ultimele întreceri ale juniorilor, 
între 24—26 august. Desigur că 
spectatorii vor urmări cu interes 
pe lîngă obișnuitele probe ale 
concursului și interesanta ștafetă 
de 4 x 500 m a caiacelor de pa
tru persoane. Etapa întîi, orășe. 
nească, se va disputa în centrele 
Arad, București, Galați, Timișoa
ra. Constanța, Tg. Mureș și Tul- 
cea. »

In fine, ultima zi a lunii au
gust va marca începutul fazei o- 
rășenești (31 august—2 septem. 
brie) a campionatului republican 
de. canotaj academic masculin și 
feminin, a cărui finală va reuni, 
la 22 și 23 septembrie, tot la 
Snagov, pe cei maâ buni schi, 
fiști ronuni,’ în 12

Pe bună drepta'e 
ne că luna 
de vîrf în

rezervat tinerilor 
schitului, caiacului

iunii, 
zonă

republi.
se.

probe clasice, 
se poate spu- 
va fi o lunăaugust 

canotaj și vele.

suprafață și... 28 tone

Juniorii romîni 
prietenești de

După dftslășurarea 
triunghiular de juniori și 
dintre echipele R. Cehoslovace—R. 
P. Polone — R. P. Romine, mem
brii echipei noastre s-au împărțit 
în două loturi, în urma invitații
lor de a concura în două localită
ți, la Znojmo și Usti. In aceste 
orașe ei au întiinit pe cei mai 
buni atleți juniori cehoslovaci din 
localitate, în compania cărora au 
realizat întreceri spectaculoase ,și 
rezultate destul de bune, m-ult 
aplaudate de spectatori.

Usti (prin telefon). Acest oraș 
industrial se aHă în nordul Ceho
slovaciei la circa două ore de 
Praga. Prezența noastră a constf-

au participat la concursuri 
atletism la Usti și Znoirno

metrului 
junioate

FOTBAL PESTE HOTARE
Fotbaliștii sovietici invin- 

qători la Te! Aviv
TEL AVIV 31 (Agerpres).—Marți 

a avut loc la Tel Aviv cel de al 
do lea meci, din cadrul prelimina
riilor turneului olimpic de fotbal, 
între echipele reprezentative 31e Is
raelului și U.R.S.S. După un joc 
dîrz disputat. întâlnirea s-a termi
nat cu scorul de 2-1 (0-0) în favoa. 
rea fotbaliștilor sovietici.

Cîștigînd cu 5-0 și primă înttaii. 
re, desfășurată la Moscova, echipa 
U.R.S.S. s-a calificat pentru finala 
turneului olimpic de fotbal ce va 
avea loc la Melbourne în timpul 
celei de a 16-a ediții a Jocurilor 
Olimpice.

Fotbaliștii cehoslovaci la 
Rio de Janeiro

La 27 iulie echipa de fotbal a 
R. Cehoslovace a plecat pe calea 
aerului în America de Sud', în ve
derea turneului pe care-1 va sus
ține în cursul lunii auguist la Rio

de Janeiro, Buenos Aires. Monte
video și Santiago de Chili.

Zilele trecute echipa Cehoslova
ciei a sosit ’a Rio de Janeiro, 
unde urmează să întâlnească la 
4 august reprezentativa Braziliei. 
Călătoria a fost lungă și obosi, 
toare: traseul care a măsurat 
circa 15.000 de kilometri — Pra- 
ga — Zurich — Lisabona — Da
kar ■ — Recife 
a fost parcurs 
nu te.

Antrenorul 
Rygr a declarat că formația va 
fi apror.ne aceeași ca și la Gene
va și Budapesta, unde reprezen
tativa Cehoslovaciei a obținut 
strălucite victorii.

In continuare, Rygr a declarat 
că acest turneu esfe cel mai mare 
din istoria fotbalului cehoslovac. 
Conducătorii fotbalului cehoslovac 
care au făcut deplasarea au ofe
rit gazdelor numeroase cadouri : 
filme despre sportul în R. Ceho
slovacă, ziare „Ceskoslovenski 
Snort" tipărite în limba spaniolă 
etc, ■ " . • .• ,

tuit un adevărat eveniment spor
tiv, care a fost apreciat în conse
cință. Tinerii noștri ațleți au ciș- 
tigat majoritatea probelor la care 
au luat sfertul: ~ 
Machek 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.PR.) 
(Ceh.) 1,80 m.
1.75 m.; greutate (6 kg.): Popescu 
fR.P.R.) 14,90 tn.: Probaska (Ceh.) 
13.96 m.; disc: Zaliojski (R.P.R.)’
37.75 m.; suliță: Nagy (R.P.R.) 
53.61 m.; FEMEI: 100 m.: Bordăn 
(R.P.R.) 12,6; Zi’liy (R.P.R.) 12.8; 
Jankovska (Oh.î 12,8: 600 m..: Van- 
ciu (R.P.R.) 1:42,2; Bnlaș (R.P.R.) 
1:42,7; Goroviskova (C«h) 1:44,8 | 
(aceasta este recordmana de junioa
re a Cehoslovaciei); 80 m.g.: Dra- 
gomirescu (R.P.R.) 12,7.; înălțime: 
Chivăran (R.P.R.) 1,46; greutate: 
Scherer (R.P.R.) 13.08 m.; disc:

--------- 37,38 m; suliță: 
37.67 m.

ERVIN RONA
telefon). Loeaiîta-

(Ceh.)
11.3; 

23,6; 
2:01,0;
26,2;

BARB AȚI: 100 m.:
11,0; Kecskemetâ

200 m.: Molnar
800 m.: Ronfold 

; 200 m.g.: Jiurcă 
înălțime: Kol-ar

Marinescu (R.P.R.)

Kraus (R.P.R.)
Iordan (R.P.R.)

— Rio de Janeiro 
în 24 ore și 30 nrf-

echipei cehoslovace

PRAGA 1 (prin telefon. — 
Ln fața unor tribune arhipline, vo. 
leibaliștii romîni au susținut 
miercuri seara pe Zimny Stadion 
primul meci in cadrul turneului 
ce.l întreprind în R. Cehoslovacă. 
In fața naționalei cehoslovace, re. 
prezentanții noștri au început

foarte bine, cîștig’zil primul set. 
In continuare gazdele au jucat 
excelent, însușindu-si victoria eu 
scorul final 3—1 (16—18, 15—7, 
15—11, 15—5).

S-au remarcat: Mussil, Schwatz. 
kopf, Tessar (R. Ceh.) și Nico- 
lau, Corbeanu, Roman (R.P.R).

Znojmo (prin
tea Znojmo se află în Moravia de 
sud, în apropiere de granița cu 
Austria. Au fost prezenți niane- 
roși spectatori, care au rămas 
frumos impresionați de atmosfera 
prietenească în care s-a desfășu
rat acest concurs Iată cîteva din 
rezultate: BARBÂȚI: 100 m.: Do- 
hav (R.P.R.) 11,2; Ciobanu (R.P.R.) 
11.2; Mănesou (R.P.R.) 11,5; Ur- 
sac (R.P.R.) 11,5; 400 m.: Sze.
kelv (R.P.R.) 52,1 : JablonovsM
(R.P.R.) 52,8; 1.000 m.-. Jilek
(Ceh.) 2:34,0; Barabaș (R.P.R.) 
2:34,2: B-ai'otescu (R.P.R.) 2:343; 
lungime: Pinkos (Ceh.) 6,57; LI- 
cker (R.P.R.) 6,52: înălțime: Stă- i 
nescu (R.P.R.) 1.75: gre-ufate (6' 
kg.): Stoian (R.P.R.) 15,83;
4X200 tn.1 echipa R.P.R (Mănes- 
cu, Ursac, Ciobanu, Dobay)' 1:31.8 
nou record republican de juniori; 
FEMEI: 100 m.: T. Lută 12.7; 
600 m.: Zegreami țR.P.R.l 1:41 0; 
El. Popescu (R.P.R.l 1:42.6; tun. 
gitne: Knobloch (R.P.R.) 5,24;
înălțime: Mayer 
greutate: Roth (R.P.R A
disc: Barbu (R.P.R.) „38.14 (cel 
mai bun rezultat al sâu); suliță: 
Diti (R.P R.) 41 01 m

A. BALAȘ
Echipa noastră de juniori com

pletată și cu alți atleți din țară, 
va întâlni sîmbăită și duminică la 
Budapesta echipa de tineret a 
R. P. Ungare.

(R.P.R.) 5,24;
(R.PR.) 1.46;

13.86;
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