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Lupta devine tot mai dirză
• „Duelul44 nrin „corespondență44 Boadanovski— Kon- 
no continuă® 1500 adeti au început întrecerea • Suc
cesul baschetbalistilor kazahi ® Patru echipe au mai ră
mas în turneul de fotbal.
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Ce așteptăm de la fotbaliști
Jucătorii de totbal, antrenorii, arbitrii și, odată cu ei, și... amatorii 

de totbal au terminat vacanța oficială. De azi în București și de 
mîine în toată țara, echipele de categoria A, cele de categoria C 

și juniorii — precedind cu două săptămini pe „surorile" lor din B — 
reiau pasionanta luptă a campionatului.

Începe returul I
De acest retur se leagă multe speranțe ale tuturor celor ce se inte

resează și urmăresc activitatea totbalistică. Speranțele acestea sînt de 
diierite ordine și de diterrte nuanțe. Pentru Progresul București sau 
Dinamo Bacău, ca să luăm un simplu exemplu, returul înseamnă lupta 
pentru părăsirea locurilor... puțin comode pe care clasamentul le oferă 
acum acestor două echipe. Pentru echipele respective ca și pentru miile 
de cetățeni din Sibiu, lg. Mureș, Hunedoara, Mediaș, etc. returul în
seamnă răspunsul la întrebarea: vom ajunge în categoria A?; pentru 
arbitrul Schulder și ceilalți „cavaleri ai iluierului" returul înseamnă o 
întrecere sub lozinca: „Nici un caliticativ slab la arbitraje"... După cum 
se vede din această simplă enunțare, speranțele și obiectivele cu care 
reîncep activitatea cei ce se ocupă zi de zi de totbal sînt diverse.

Toate aceste aspirații trebuie să concureze, să concorde însă spre 
îndeplinirea speranței unanime a celor care iubesc fotbalul: marea și 
îndreptățită speranță că in a doua jumătate a campionatului republican 
nivelul jocurilor se va ridica și că pretutindeni spectatorii vor părăsi 
stadioanele îneîntați de frumusețea partidelor la care au asistat lntr-un 
cuvînt, speranța nr. 1 a tuturor este aceea că în retur VOR VEDEA FOT- 
BAL. Spre acest obiectiv care înseamnă în tond satisfacția tuturor — 
învingători sau învinși — trebuie să-și îndrepte stăruințele jucătorii, an
trenorii, arbitrii și activiștii din domeniul fotbalului. Dar nici sutele de 
mii de spectatori nu pot să rămînă departe de eforturile lor! Spectatorii 
nu trebuie să rămînă numai... spectatori, ci să fie alături cu sufletul și 
cu aplauzele de echipele care se străduiesc să practice un fotbal de cali
tate și nu de acelea care vînează victorii ieftine.

Exigența fiecăruia dintre factorii amintiți față de el însuși șt față de 
ceilalți factori care pot contribui la progresul fotbalului este motorul mer
sului înainte al celui mai popular sport din țara noastră. Dorința exclu
sivă de a juca un totbal mereu maj bun, corect și sportiv, trebuie să anime 
pe antrenorii și jucătorii noștri. Ei nu vor realiza însă niciodată pași în
semnați în activitatea lor dacă conducerile colectivelor și asociațiilor nu 
vor înțelege odată pentru totdeauna să lupte efectiv pentru creearea unei 
atmosfere propice în, secțiile de totbal caracterizată prin lupta PENTRU 
FOI BAL DE CALITATE ț>l NU PENTRU PUNCTE, PENTRU VIC
TORII PRIN ORICE MIJLOACE!

Sub acest semn reîncepe întrecerea celor mai bune echipe de totbal 
ale țării noastre. >i nu va ti o mai mare mulțumire decît aceea ca la ter
minarea acestor importante competiții ale fotbalului nostru să putem 
saluta VICTORIA FOTBALULUI DE CALITATE. Fiindcă aceasta este 
în fond ce>a mai prețioasă dintre viotorii. Cum bine spunea Băcuț I, că
pitanul echipei noastre campioane Lfinamo București: „Să jucăm bine. 
Asta este principalul. Golurile 'și victoriile vor veni de la sine..."

Reprezentativa de polo a R P. Roniîne
a întrecut la scor echipa Angliei: 10-1 (4-1)

de 
cu 
În-

ȘÎ

Echipa noastră mult remaniată 
prin introducerea jucătorilor 
cimp Bădiță, Blajek, Novac și 
Deutsch în poartă care i-au 
locuit pe Simon, Szabo, Bordi 
Marinescu, trece la ofensivă ime
diat, derutînd vizibil pe adversari. 
Se tace simțită diferența dintre 
noua echipă pe care o aliniem și 
cea de miercuri seara. Este foarte 
adevărat că prima „confruntare" 
arătase deja valoarea oaspeților 
noștri. Diferența categorică de 
clasă dintre jucătorii romîni și 
englezi a avut darul să calmeze 
în cel de al doilea joc pe cei din- 
tîi, care au acționat astfel sigur 
pe forțele lor, greșind 
mai puțin.

Dar la severul scor 
învins reprezentativa

deci mult

cu care a
romină

Ce. doi căpitani Hospodar și Jones schimbă tradiționalele bu
chete de [lori.

Sîmbătă 11 auaust 1956

In al doilea joc

jocuri 
de ti- 
cîteva 
că cei

(10—1) a contribuit un fapt mai 
esențial: echipa a părut maî o- 
mogenă, mai apropiată ca forță, 
rezistență și concepție de joc. Pri. 
ina întîlnlre cu repiezentattva 
Angliei ea și cele două 
susținute cu reprezentativa 
neret a Ungariei, acum 
zile, demonstrează evident 
doi tineri jucători, Szabo și Bor
di, sînt ieșiți din formă șl că pot 
H înlocuiți — mai ales țmînd 
cont de jocul static al oaspeților 
— chiar dacă sînt ceva mai mo
bili decît Novac și Bădiță.

De partea cealaltă, spre sur
prinderea noastră, oaspeții au ie
șit la „luptă" mai mult ca în pri
ma partidă. De unde la început 
au încercat să țină retrași pe Jo
nes. Worsell și Pass. încetul eu

8 paafaii 25 bani

Celebra polisportivă sovietică Alexandra Ciudina. cuoituna e- 
chipei Moscovei în întrecerile de volei din cadrul Spartachiadei po
poarelor, a demonstrat din nou un joc excepțional fiind factorul 
principal al victoriei echipei sale.

lat-o in fotografie, tragi nd irezistibil cu prilejul meciului deci
siv Mescova-licraina (scor 3—0).

La Petroșani și Baia Mare, sportivii 
sărbătoresc „Ziua minerului1*

ma-
Corespondentul nostru Ion Za

mora ne informează despre 
rile manifestări culturale și spor
tive care vor avea loc astăzi și 
mîine în Petroșani.

In afara bogatului program al 
echipelor artistice pe stadionul o- 
rașului vor evolua cei mai buni 
sportivi ai regiunii. Se anunță o 
mane demonstrație de ansamblu 

a gimnaștiior și tot în deschiderea 

încetul ei au oprit numai doi oa
meni pentru ca pe trei dintre ei 
să-i „manevreze" în jocul de mij
loc. La această tactică a adver
sarului a contribuit și Novac ca
re l-a scos mereu pe adversarul 
eare-1 supraveghea din țața porții 
prin deplasări repetate. Astfel 
«tind lucrurile, la toate contra
atacurile efectuate de jucătorii ro
mîni obținem superioritate nu
merică și deci situațir favorabile 
Je a înscrie. In formația oaspeți, 
lor masivul Miller a continuat să 
rămînă aproape pe toată durata 
partidei în poziție de centru fix

Punctele romîni'or au -fost în
scrise îh ordine de următorii ju
cători : Blajek (min. 3,40 și min 
4,40), Novac (min. 6,14), Hospo
dar (min. 6,39), Nagy (min. 10,49), 
Hospodar (min. 13,12), Nagy (min. 
14,06), Novac (min. 15,21), Nagy 
(min. 15,53) din 4 m., Zahan 
(min. 18,38). Pentru oaspeți a 

înscris Turner (min. 9,43). S-au 
remarcat Hospodar, Blajek, Nagy, 
Novac, iar de la oaspeți Worsell 

Arbitrul austriac Iosef Dirnwe- 
ber a avut de condus un joc ușor 
ne care s-a achitat cu conștiincio
zitate. Au jucat următoarele ech! 
pe: R.P.R. — Deutsch — Bădiță, 
Zahan — Hospodar— Nagy, No
vac, Blajek. Anglia — Grady — 
Jones, Worsell — Pass — Turner. 
Miller, Gonagle.

Inotătoarea Maria Both, evo- 
luînd în cadrul unui concurs des
fășurat în deschiderea meciului 
de polo pe apă, a stabilit un nou 
record al țării în proba de 200 m. 
mixt individual. Noul record: 
2: 56,8 l

G, NlCQLAESOU.

Pe zi ce trece întrecerile din 
oadrul Spartachiadei popoarelor 
capătă un caracter tot mai dîrz. 
La 9 August, 1.500 at'leți s-au 
alăturat întrecerii, începîndtuși 
disputa pe pista noului Stadion 
Central. încă de la primele star
turi s-a vădit că întreg concur
sul se va disputa sub semnul u- 
nei mari încordări.

• “

fot-

Mare, Sighet și Va-

selecționata orașului 
seară (arena Ener. 
cu selecționata Văi: 
natație și po'o pe 

începe

programului, cei mai mici 
baliști ai echipei din Petroșani, 
piticii, se vor întrece într-un mec-, 
amica?,.

In sfîrșit, „punctul de atracție" 
al zilei este meciul internațional 
dintre fotbaliștii echipei Energia 
Petroșani (din categ. A.) și puter
nica echipă a minerilor bulgari, Mi
nier Dimitrov o.

★
Nu mai puțin interesante sin* 

întrecerile la care participă spor
tivii orașului Baia Mare, alături 
de cei din Oradea, Cluj, Orașul 
Stalin, Satu 
lea Jiului.

l.a popice, 
susține astă 
gia) un meci 
Jiului, iar ’.a 
apă (ștrandul orășenesc) 
„Cupa Minerul".

Mîine dimineață, pe teienul spe
cial amenajat în incinta stadionu.- 
lui „23 August" se întîlnesc echi
pe!# feminine de baschet Energia 
Trestul Minier Baia Mare și se
lecționata orașu'ui Sighet. Scri- 
merfi colectivului spertifr Ener
gia „Unk>“ Satu Mare (echi
pele de băieți și fete) susțin inline 
după-amiază în deschiderea 
ciuliți 
câteva 
sabie. La ora 18 pe stadion vor 
intra - • - - • —
Minier
Bytom (R. P. Polonă) care se vor 
întrece într-un meci internațional 
de fotbal.

me- 
intemațianal de fotbal, 

demonstrații de floretă și

echipele 
Baia

Energia Trestful 
Mare și Gornik-

Naghy „caută" un coleg mai bine plasat.., pentru că Turner St 
pregătește să intervină. '

In reportajul trecut v-atn vor
bit despre noul record mondial al- 
tînărului halterofil Minaev ca și 
cel realizat de consacratul Ha* 
butdinov. Ieri, spectatorii prezențl 
la întrecerea celor puternici au 
aplaudat un nou record mondial 
al admirabilului atlet, semimijlo-. 
ciul, Feodor Bogdanovski. De doi 
ani ei susține un pasionant duef 
„prin corespondență" cu faimosul 
halterofil american Tommi Kon* 
no. In 1955, Konno a „împins" 
132,5 kg., deposedîndu-l pe Bogida. 
novski de recordul lumii. Dar re' 
prezentantul sovietic nu s-a diat 
bătut și a răspuns cu o excelen* 
tă performanță de 133 kg. Cu a« 
ceasta, întrecerea lor nu s-a ter* 
minat Recent, participînd la un 
concurs în insulele Ha way, Konno 
a realizat 133,6 kg. Bogdanovski 
nu putea rămîne dator parteneru
lui său de peste ocean. Și iată 
că, cu prilejul Spartachiadei el 
a încercat 134 kg. Bara de mo
țai a fost împinsă într-un stil 
perfect pînă ci nd mîiniie s-a», 
întins complet. Greutatea a fost 
fixată. Președintele Federației 
internaționale de haltere, B. Nie- 
der (Finlanda) l-a felicitat pe 
Bogdanovski pentru mare'e să» 
succes. A doua zi, eminentul 
semigreu Arkadie Vorobiov La 
imitat pe Bogdanovski și smut* 
gînd 143 kg. a ameliorat CU
0.5 kg., propriul său record vi
nionai și mondial

★
Dacă din punct de vedere al

luptei sportive primele înreceri 
atletice au corespuns întru torul, 
nu același lucru se poate spune 
dacă privim competițiile sub as. 
pectul performanțelor. Totuși, un 
fapt îmbucurător eșite acela că 
numeroși tineri s-au arătat egali 
în luptă cu vestiții maeștri ai 
atletismului sovietic, reușind pe 
alocuri să-i întreacă. Favoritul 
general al probei masculine d« 
săritură în înălțime a fostț firește 
Igor Kașkarov, care prin prizma 
celor 2,08 m., mergea în afară 
de concurență. Și totuși, pe po
dium Kașkarov s-a urcat al doi. 
lea. Victoria în probă a revenit 
tînărului Vladimir Poleakov cu 
performanța de 2,00 m. Același 
rezultat l-au avut Kașkarov și Sit. 
kin dar cu mai multe încercări.

O victorie clară a obținut în 
proba feminină de aruncare a 
discului campioana olimpică Ni- 
na Ponomareva. Aruncînd 51.88 
m., ea a întrecut-o cu aproaipe 2 
m. pe O. Ruitkovskaia. De remar
cat că deținătoarea recordului 
lumii, Nina Dumbadze n-a reu
șit să intre în concurs, nepu- 
tînd îndeplini cei 43 metri fixați 
ca standard.

Multă animație a domnit iert 
în dreptul locurilor de săritură 
în lungime. In întrecerea femU 
nmă s-a înregistrat o mare sur
priză: recordmana lumii Galina 
Popova (Vinogradova) a fost 
învinsă de tînăra Galina Bistro- 
va, care a ocupat primul loc cu 
6,03 m. Popova a sărit 5,98 m., 
iar Nina Dvalișvilj 5,97 m. Pînă 
în ultima încercare nu a fost 
cunoscut nici cîșbigătarul probei 
masculine. Victoria a revenit luă 
Oleg Fedosiev cu 7,50 m., urmat 
de Erik Kehrls la 15 cm. In pro
ba de aruncare a ciocanului au 
avut loc calificările. Din prima 
încercare Krivonosov a reușit

(continuare în pag. 8)
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UN DEBUT EXCELENT

Spartachiada de vară a tineretului, marea competiție sportivă de 
mase, se apropie de etapa decisivă a întrecerilor. La sfîrșitul săptă
mânii viitoare, în Capitală, învingătorii din etapa regională își vor 
măsura forțele în cadrul celor șase discipline sportive programate. 
Tn așteptarea acestei impunătoare sărbători a sportului de mase 
din țara noastră, concurenții și concurentele se pregătesc cu asiduitate 
pentru a se prezenta la start în cele mai bune condițiuni.

Pînă atunci, înfățișăm cititorilor unele amănunte privitoare la 
etapa regională, care ne-au fost comunicate de corespondenții noștri.

bun
s-ar

Pînă de curînd prețuit ca 
voleibalist, Aurel Drăgan nu 
fi gîndit poate niciodată să prac
tice atletismul, dacă Spartachiada 
de vară a tineretului nu i-ar fi o- 

•îerit prilejul. Dar ocazia s-a ivit 
și Aurel Drăgan a știut s-o fo
losească; el nu sja mulțumit să 
se înscrie și să participe la pro
bele de atletism, ci și-a dat toată 
osteneala să-și însușească elemen
tele tehnice necesare și să obțină

un
de

a tineretu- 
constituit 
populația 

orașe 
prilej

De curînd, o brigadă de Îndru
mare și control formată din repre- 
jzentanți ai C.C.F.S./C.M., C.C. al 
jU.T.M., asociației Recolta și ziaru
lui „Sportul popular" s-a deplasat 
în regiunea Constanța pentru a se 
edifica asupra felului în care își • 
desfășoară activitatea organele de 
cultură fizică și sport, consiliile a- 
sociațiirlor sportive, consiliile colec
tivelor sportive; asupra nivelului 
muncii de instruire sportivă, al 
muncii de educație și al propagan
dei sportive și, legate de acestea, 
modul în care sportivii contribuie 
ia transformarea socialistă a agri
culturii și ța obținerea de succese 
■tot mai importante în producție. 
Brigada a mai avut misiunea de a 
se informa asupra situației bazei 
materiale a colectivelor din regiu
ne. ca și asupra sprijinului orga
nelor politice și administrative in
teresate în dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și sport din -această 
regiune.

Aruncând o privire asupra celor 
constatate se poate arăta că în re. 
glunea Constanța există preocu
pări pentru dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică și sport. Această re
giune are astăzi Un număr de 175 

-colective sportive, însumând -peste 
24.000 membri. Șapte echipe din re
giune participă îin campionatele re. 
ptiMicane ța diverse discipline în 
Uimo ce, aproape 200 de echipe sînt 
angrenate în întrecerile din cadrul 
campionatului regional, raional si 
sătesc. Dintre cei aproape 1000 
sportivi clasificați. 3 sînt campioni 
ai R P.P. (1 la box și 2 la gim
nastică juniori).

In cursul acestui an, au fost an
grenați în activitatea competițio- 
nafă de mase 83.000 participanți 
ia Spartachiada de iarnă și 91.000

SPORTUL POPULAR
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se califice pen
in două probe 

plat și săritura 
această a doua 

era promițător:

un rezultat cît mai bun. A făcut-o 
cu aceeași seriozitate cu care a 
învățat în anii trecuți într-o școa
lă medie tehnică din Timișoara, 
cu aceeași sîrguință cu care mun
cește astăzi într-unul din birouri
le C.F.R., cu aceeași perseverență 
cu care se pregătește pentru e- 
xamenul de admitere în faculta
tea de medicină.

Și rezultatele n.au. întîrziat să 
st arate. In etapa pe oraș. Aurel 
Drăgan reușea să 
tru etapa a treia 
atletice: 100 m. 
în lungime. In 
probă, rezultatul 
6,32 m. Calificarea pentru etapa 
regională a însemnat un nou im
bold pentru tînărul sportiv. El 
și-a continuat pregătirile și iată 
că în cea de-a treia etapă a Spar
tachiadei tînărul sportiv reușește 
un rezultat excelent, sărind 6,53 
metri.

Acum, Aurel Drăgan își va re
prezenta regiunea în 
rii competiții. Și el 
s-o facă cu cinste, 
nu numai adversarii, 
pria performanță...

finalele ma- 
este hotărît 
întreoîndu-și 
dar și pro-

întrecerile din ca
drul Spartachiadei 
de oară 
Lui au 
pentru 
multor 
minunat
sărbătoare.

(Foto: N. Olaru)

a tinere
ți primul

Unele aprecieri și concluzii pe marginea activității 
sportive din regiunea Constanța

, la Spartachiada de v.râ 
tului, iar în anul 1955 
semestru al acestui an și-au trecut 
probele pentru insigna G.M.A. pes. 
te 14.000 tineri și tinere.

Baza materială a activității de 
cultură fizică și sport este asigu
rată într-o bună măsură, pe de o 
parte, prin două baze sportive com
plexe în orașul Constanța, care pot 
asigura desfășurarea unor compe
tiții cu un caracter mai larg, Iar 
pe de altă parte de un număr im
portant de baze sportive simple pe 
teritoriul regiunii.

Brigada a apreciat ca pozitivă 
activitatea sportivă ce se duce în 
unele colective (ex. colectivul spor
tiv Energia „Cimentul Păcii" Med. 
giidia, Recolta Niculițel, Recolta Ne
gru Vodă, Energia-Constructorul 
Cerna Vodă, Locomotiva P. C. A. 
Constanta, ș. a.). Din păcate au 
fost înregistrate și o serie de as
pecte negative. Mai întii, a surprins 
faptul că în regiunea Constanța, 
deși există un număr de aproape 
90 activiști sportivi, cu care s-ar 
putea „dirija" munca sportivă în 
condițiuni satisfăcătoare, totuși nu 
s-a întîlnit în niciun colectiv o 
activitate organizată, în care să fie 
cuprinși majoritatea membrilor. Nu 
există, de asemenea, o planificare 
a activității de viitor și nici o evi
dentă clară a activității care s-a 
desfășurat pînă în prezent. Ceva 
mai mult, unele colective snortive 
n.au consiliu de conducere, această 
sarcină revenind fie vreunui ac
tivist. salariat sau nesalarîat, fie 
■'Teunui tehnician trimis die asocia
ția respectivă. In atari condiții nici 
vorbă de existența unui nlam de 
njuncă 6au a unui cafendar sasr-

A'u este ușor să alergi in plină viteză 500 ni.: Dar cirul un 
astfel de efort e răsplătit cu calificarea în faza finală a Sparta
chiadei, nespusă e bucuria! Așa au gîndit desigur și concurentele 
care s-a:: prezentat la stprtul aceste-: probe la Timișoara.

pri-
Re- 

volei 
Con- 
va fi

Din rezultatele
TIMIȘOARA. — Peste 500 de 

sportivi și sportive din orașul și 
regiunea Timișoara s-au între
cut pentru calificarea în finale. 
La probele de atletism, orașul Ti
mișoara a obținut 6 locuri 1, Lu
gojul 5. Reșița, Lipova, Peciul 
Nou, Făget și Sînnicolaul Mare 
obținînd cîte un titlu de campion 
regional. De remarcat excelenta 
comportare a tînărului Aurel Dră
gan care a cucerit două titluri de 
campion : 12.2 sec. pe 100 m. plat 
ș; 6,53 m. la săritura în lungim?.

In întrecerea de handbal 
feminin s-a clasat pe 
mul loc echipa Energia 
șița. iar turneul de 
a lost cîștigat de Energia 
strucții Timișoara. Regiunea 
de asemenea reprezentată la fina
lă de echipa de oină din Sîn- 
nicolaul Mare, cicliștii din Arad 
și înotătorii dfn Lugoj. Reșița, 
Caransebeș și Arad.

LAȘI.— Organizate foarte bine, 
întrecerile regionale ale Sparta
chiadei s-au soldat cu rezultate 
de valoare medie, calificîndu-se 
în finale atleții Maria Năstase 
(Huși), D. Tirnăveanu (Iași), 
Maria Iusla (Iași) etc., cicliștii 
V. Burlacu (Vlădeni) și Ecateri- 
na Girlea (Birlad), handbalistele 
de la Progresul Birlad. voleibaliș
tii de la Flamura 
chipa de oină a 
deni.

BUCUREȘTI — 
complexul sportiv 
man". întrecerile 
rești au desemnat 
liști: atletism: Gh. Negrilă (Dom
nești), Ilie Enache (Titu), Jana 
Meheu (Alexandria), Ciocan 
Dragnea (Giurgiu), Beniuc Pîș- 
leagă (Lehliu), Gh. Petrescu Giur
giu), Ion Crîngașu (Urziceni), 
Dumitru Mihai (Bolintinul din 

roșie Iași și e- 
raîonului Via -

Desfășurate pe 
„Dante Gher- 

regiunii Bucu- 
următorii fina-

tiv. Ex.: Progresul, FI. roșie și 
Energia-Constructorul Constanța. 
Recolta Hîrșova, Recolta Cobadin. 
etc.

Și în problemele muncii de in
struire au fost descoperite serioase 
lacune, datorită faptului că teh
nicienii, în majoritatea lor igno
rează activitatea metodico-științifi. 
că. De aici, nivelul scăzut al spor
tivilor din această regiune.

Sub aspectul muncii de educație, 
s-a constatat că în cele mai multe 
cazuri tineretul atras în activi
tatea sportivă se achită cu cinste 
de sarcinile pe care le are în 
producție. El este în fruntea bă-

Supărat că nu l-a „sprijinit" în munca cu colectările, vicepreșe
dintele Sfatului popular al Raiontt lui Negru Vodă, Vasile Rusu, l-a 
„sfătuit" pe președintele comitetului raional CFS, G. Țapelea. să-și 
dea demisia...

— Nu te intimida și răspun de-mi decis: ai de gîrtd sau nu să~(i 
dai demisia ?

etapei regionale
Deal), Victoria Oprea (Călărași); 
notație: Rodica Smoianu (Giur
giu), Virgil Roșu (Giurgiu), M. 
Picea (Giurgiu), Tudora Dobre 
(Snagov); ciclism: Ion Badea 
(Răcari), Elisabeta Stoica (Ră- 
cari); oină: Recolta Curcani; 
handbal feminin: Recolta Icia Că- 
zănești; volei: Progresul Alexan
dria ; cursa cu obstacole : Tita 
Constantinescu (Oltenița), Mir
cea Popescu (R. de Vede), F. 
Păun (Oltenița).

Cu caiacul, de lu Ci rlibaba la Bicaz

ci

Ca și Valea Oltului, Valea Bis
triței e una din „cărările de apă" 
cele mai pitorești din țara noas
tră. Unii au coborît de-a lungul 
ei. cu rucsacul în spate, pe poteci 
cotite, umbrite de pădure. Alții, 
doritori de a ft mai aproape de 
apă, au întovărășit plutașii tăcuți și 
au coborît pe rîu, întinși alene pe 
plută. Iar alții, mai îndrăzneți 
poate decît aceștia din urmă, au 
încercat de curînd să biruie șu
voaiele Bistriței nu cu pluta, 
cu caiacul. Astfel, nu de mult, doi 
tineri din București, membri ai 
asociației Voința, P. Eremia și 
Ion Referendatu, au parcurs cea 
mai însemnată și dificilă parte a 
acestui rîu cu un caiac de cau
ciuc, demontabil. Ei au pornit de 
la Cîrlibaba (cam 32 km depărta
re de stația de cale ferată Iaco- 
beni), într-o dimineață cenușie, 
ploioasă, au parcurs în prima zi 
distanța Cîrlibaba—Vatra Dornei, 
în cea de a doua Vatra Dornei— 
Broșteni, apoi Broșteni—Hangu 
și au terminat ultima parte a „ex
pediției pe apă“ lîngă Bicaz.

In acest răstimp au trecut pes
te circa 10 purifuri (căderi de apă

tăliei pentru realizarea cifrelor de «« 
plan ca și pentru strîngerea la 7, 
timp a recoltei.

Pentru îmbunătățirea activității | 
în domeniul culturii fizice și spor. 
tului în regiunea Constanța, bri- | 
gada a propus în cadrul unei șe- S 
dințe lărgite la care au participat ? 
numeroși activiști sportivi din 
regiune, elaborarea unor măsuri fl 
în dlirecția întăririi organizatorice | 
a colectivelor sportive și a lărgirii | 
bazei de masă a mișcării de cultu- J 
ră fizică și sport; în domeniul ac- 3 
tivității compel ițicna'e și al propa- 
gandei sportive, al lărgirii bazei « 
materiale a colectivelor spor- ă 
five; al sprijinului efectiv pe care (J 
organele centrate trebuie să-1 a 
acorde mișcării sportive din re- 4 
giune S

TIBER IU STAMA

Azi și miine: etapa regionala 
a canjpimtiikM republican 

de poliatioo G. M. A_
Astăzi și mâine, numeroase 

stadioane de pe întreg cuprin
sul țării vor găzdui întrecerile 
fazei regionale a campionatu
lui republican de. poliatlon 
G.M.A. Sute de tineri și tinere 
vor lupta cu ardoare pentru 
a-și asigura un loc la finalele 
campionatului republican, a- 
vînd astfel posibilitatea să se 
întreacă pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai țării. Dar. 
fără îndoială, aceasta nu este 
ușor de realizat I Poliatlonul 
G.M.A. este un complex de 
probe care necesită o pregăti
re specială. Tinerii care s-au 
avîntat în viitoarea acestor 

• concursuri au dovedit însă din 
primele faze ale campionatului 
multe posibilități și sîntem în
dreptățiți să sperăm că anul 

i acesta vom asista la con- 
' cursuri de un nivel ridicat. La 
■ înălțimea străduințelor partici- 

panților trebuie însă să se si- 
‘ tueze și organizatorii — comi

tetele regionale C.F.S. — care 
au datoria să pună la dispozi
ția concurenților cele mai bu
ne condiții de întrecere.

vi-
ca 

ba-

de 1—3 m, destinate a spori 
teza plutelor) și au biruit 
puncte mai grele : ieșirea din 
rajul Zugreni, Colacul Cîinelui, 
precum și celebrele „Toance". 
(Aceleași Toance, gîtuite Intre 
chei, care i se păreau — acum 
câteva zeci de ani — poetutai Alex. 
Vlahuță locuri unde „pasărea 
morții" începe să fîlfîie deasupra 
capului...")

Dar, spre deosebire de aceste 
viziuni sumbre, participanții la a- 
deastă coborîre povestesc despre 

w valuri care se rostogolesc zglobiu 
b peste pietre, despre tăpșane în- 
L verzite și case cu flori multicolore 
ț care privesc vesel spre rîu. Și 
ț? mai povestesc că trecerea prin 
b Toance n-a fost decit cel mult un 
K „sprint mai tare", puțin mai mult 
“ decît o joacă.
B Totuși expediția n-a fost lipsită 
K <Je peripeții. Cu vreo 15 km îna- 
'ț inte de Bicaz, sportivii au fost 

prinși într-o așa numită „închi- 
i soare de plute". A urmat o răs- 
!7 turnare. Cu greu tinerii au reușit 
B dă-și pescuiască unele vesminte, 
(( aparatul fotografic și rucsacurile 
” din apă. Toate, n-au putut fi to

tuși „salvate" (de aceea, după 
șîte se pare, pantofii ambilor 
sportivi, mai călătoresc și astăzi 
șpre vărsare, pe rîu...)

Desculți, dar fericiți de a fi bi- 
fuit totuși partea principală a 
Văii Bistriței, Pierre Eremia și 
Ion Referendatu au adus la Bucu
rești, în chip de „trofeu", barca 
cu 2 coaste rupte...

Și au mai adus și convingerea 
că rîul Bistrița e totuși propice 
unei fcoborîri în masă, organizată. 
In acest caz s-ar evita pe de o 
parte așa numitele „părți dificile" 
printr-o atentă studiere a traseu
lui, șl s-ar prilejui, pe de altă 
parte, multor sportivi iubitori de 
caiac, de munte și de ape curgă
toare, să cunoască una din văile 

M cele mai puțin umb’Me și mai 
K pitorești ale țări;

IR1NA ‘MARIN



CONCURS DE GIMNASTICA

In cânstea ziiei de Au
gust”, colectivul sportiv „Recol. 
ta“-IPROFIL Ain Capitală, or. 
ganizează un concurs deschis tu. 
turor gimnaștilor de categoria 
I, II și IlI-a. Pînă în prezent 
și-au anunțat participarea spor
tivi din asori'ț ile Flamura ro
șie, Locomotiva, Progresul, E- 
nergia. Voința și Recolta pre. 
cum și reprezentanții Casei Cen
trale a Armatei

Concursul are loc astă-seaffă 
începînd de la ora 19, pe baza 
sportivă a colectivului Știința 
(Facultatea de Științe Juridice). In
trarea liberă.

SE CONSTRUIESC NOI BAZE 
SPORTIVE

Sportivii multor colective din 
țară și-au manifestat dorința de 
a amenaja, prin resurse locale, 
noi terenuri și baze sportive, cu 
care să cinstească evenimentul de 
la „23 August”. Și iată că la 
redacția ziarului nostru poștașul 
aduce iarăși zed de scrisori din 
care aflăm că dorința lor a fost 
îndeplinită—

■ Pe Splaiul Independenței, 
dincolo de podul Cotroceni, în 
incinta Institutului de Cercetări 
Chimice, găsim astăzi o noua 
bază sportivă. Este vorba de 
micul complex sportiv, amena. 
jat prin efortul colectiv al tine
rilor din acest Institut

■ Handbalul este sportul pre. 
ferat al sibienilor. Din acest oraș 
s_au ridicat jucători de talent 
care au ajuns pînă în echipa re
prezentativă a țării. Totuși, ba. 
zete sportive destinate întreceri, 
lor de handbal sînt încă insufi
ciente. Au fost și situații însă 
în oare bazele sportive au fost 
lăsate ta paragină... In această 
din urmă grupă s_a situat colec
tivul sportiv Flamura roșie din 
Sibiu, colectiv care are o echi
pă feminină în prima ca'egorie 
de handbal. La chemarea antre. 
norului Ștefan Zoller și a thun. 
citorului Friederic Boirdon de la 
fabrica „Drapelul Roșu" au răs
puns sute de tineri, tineri ini. 
moși, care au considerat că pri. 
mul pas către dezvoltarea hand, 
baiului In cadrul colectivului lor 
este amenajarea bazei sportive. 
După efectuarea a nu mai puțin 
de 3000 de ore voluntare tinerii 
și „au îndeplinit angajamentul 
luat de a termina înainte de „23 
August” amenajarea bazei spor, 
five.
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Atleții feroviari în
Mănunchiul de atleți fruntași ai asociației Locomo

tiva se găsește în preajma unui pretențios examen: 
campionatele republicane individuale programate a- 
nul acesta la București între 17 și 19 august. Faptul 
că acest eveniment este așteptat cu înfrigurare o do
vedesc pregătirile febrile care au cuprins întreaga 
„tabără". Cei cițiva atleți fruntași care au reprezen
tat culorile țării în întrecerile internaționale de la 
Neapoie, Belgrad și recent în întîlnirile de juniori 
cu R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă și R.P. Polonă ți în 
cea de tineret cu R.P. Ungară au de-acum avantajul 
de a-și li putut veritica stadiul de pregătire în con
fruntarea avută cu viiturile atletismului din aceste 
țări. Ne referim la maestrul sportului Gheorghe Stâ
nei, care deține după Balcaniada de la Belgrad cea 
mai valoroasă performanță a sa pe 400 m. garduri 
(52,7sec.), detînărul Mircea Ursac care la Budapesta 
a stabilit două noi recorduri republicane de juniori 
în probele ,Ta-duri. pe 110 m. (15.3 sec.) si 400 m.

Maestrul sportulu: Constantin Dumitru, a ciștigai 
aruncarea ciocanului la ultimele opt edilii ale cam
pionatelor republicane. Va reuși el săptămina vii - 
toare să cucerească al nouălea titlu ?

prag de examen
(54,7 sec.), sprinterele Ioana și Gabriela Luță, maeștrii 
sportului llona Micloș, Dumitru Constantin șl Lothar 
Marks.

Reîntorși în țară ei nu au slăbit ritmul de pregă
tire, ci dimpotrivă, alăturindu-se colegilor mai tineri 
au continuat să privească cu to3tă seriozitatea între
cerile din cadrul apropiatelor campionate republicane. 
Antrenamentele sînt supravegheate de cițiva antre
nori pricepuți, Dumitru Osiac, George Băieanu și 
Adrian Zugrăvescu (București), Gheorghe Kiss 
(Cluj) și Ion și Luiza Pascu (Timișoara). In Capi
tală secția de atletism a asociației a fost împărțită 
in cele două mari colective- Locomotiva C.T.F.T. 
(Dumitru Osiac și George Băieanu) și Locomotiva 
P.T.T. (Adrian Zugrăvescu).

Dar să dăm posibilitate unuia dintre antrenori, 
George Băieanu, să ne împărtășească impresiile: 
„Imt va ti greu intr-o explicație sumară să cuprind 
întreaga gamă de probleme, care frăminfă deopotrivă 
pe atleți și pe noi antrenorii. Sperăm ca in campiona* 
ful care „bate la ușă“ virfurile atletismului din aso
ciația noastră să aibă o comportare mulțumitoare. 
Nu anticipăm nimic fiindcă in ultima perioadă o se
rie de atleți de valoare, chiar maeștri ai sportului, au 
dezamăgit lulius Iordan, care anul trecut a cucerit 
titlul de campion republican cu o aruncare de pesie 
68 m., n-a reușit să realizeze anul acesta aruncări cu 
mult peste 60 metri, (abia acum, recent, se pare că a 
reintrat in tormă). iar Lothar Marks, campionul de 
anul trecut pe 200 m. plat a obținut pînă acum re
zultate destul de slabe. Așteptăm însă cu nerăbdare 
evoluția tinerilor Ursac, Enache și Antoaneta Drago- 
mirescu, care au dat satisfacție in ultimele concursuri 
internaționale. Nu strălucim de fel în probele de se- 
mifond ți fond, iar la înălțime îl folosim pe lulius 
Iordan care sare in ierul lui 1.75 m. Singurul nostru 
săritor cu prăjina, Panaitescu, nu poate fi introdus 
în lot. deoarece obține numai™. 3,20 m. Și la semifond 
și în probele de aruncări și sărituri avem cîteva._ 
„speranțe”: Gheorghe Corșateu, Alexandru Cae și un 
atlet din Cluj, Zoltăn lalMsievici, care obțir.e 2:40,0 
pe 1000 m. plat.

La fete, în probele de semifond. suliță și greutate 
diferența dintre prima și a doua atletă este îngrijo
rătoare. Numai un exemplu: Rada Pirlog. cea de a 
doua aruncătoare de suliță nu depășește 26 m. I Ne 
străduim ți sperăm să reușim, să nu deziluzionăm 
pe suporterii noștri in apropiatele întreceri.

PETRE Ml H AI

înaintea unei noi etape a campionatului feminin de handbal

TIMP PIERDUT
Experiența pe care au făcut-o 

anul acesta echipele feminine de 
handbal este deosebit de intere
santă. După o primă dar scurtă 
„tatonare" în cadrul campionatului, 
suficientă însă pentru ca antre
norii să poată trage concluzii va
labile, întrecerea s-a întrerupt pen
tru o lungă perioadă.

Așa Incit, era firesc ea scurta 
..avant-premieră” de trei etape, dis
putate în primăvară, să nu fie 
concludentă în ceea ce privește con
figurația clasamentului în schimb
— așa cum spuneam mai sus
să constituie un bun prilej de ve
rificare a nivelului de pregătire al 
echipelor. Cum după aceea a tu
rnat o lungă perioadă de stagnare
— în treacăt fie zis pentru unii 
de... odihnă — era de așteptat ca 
cea mai mare parte a echipelor, 
avînd și efectivul complet, să fo
losească acest prielnic răgaz în 
vederea corectării lipsurilor. Re
luarea activității oficia’- a arătat 
însă că în unele colective întrerj- 
perea n-a constituit o bună ocazie 
pentru îndreptarea def:cientelor.

Vrem să sounem că în cele pa
tru luni de pauză echipele femi

nine de handbal ar fi trebuit să 
aibă un program de pregătire mi
nuțios și cu un grad de intensitate 
ridicat. Erau o serie de lipsuri, mai 
mari sau mai mici, care în această 
perioadă puteau fi remediate.

Spre exemplu, era normal ca e- 
chipele Recolta-Avîntui Codlea, E- 
nergia Reșița și Flamura roșie 
U.T.T. să lucreze mai serios de- 
cit au făcut-o. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în componența acestor 
formații nu intră prea multe jucă
toare începătoare, care să fi fost 
încă la abecedarul handbalului. 
Aci era vorba de corectări la spor
tive care ar fi putut să progreseze 
în acest răgaz de timp. Și pen
tru ca să probăm că se putea totuși 
face ceva vom da două exemo-le • 
Flamura roșie Buhuși și Știinta 
Timișoara, echipe cu loturi mult 
mai modeste — subliniem acest lu
cru — ca ale celorlalte echipe, dar 
care în ultimele patru luni au lu
crat temeinic. Primele rezultate au 
fost concludente în acest sens, e- 
yistînd chiar i«n termen de comna- 
ratie d;rect • Flamura roșie U.T.T. 
și Știinta Timisoara au lntîlnit Ia 
un scurt interval (3 zile) același 

adversar — Progresul Tg. Mureș. 
Primele au pierdut categoric cu 
0-4, In timp ce studentele au ridi
cat serioase probleme în fața mu- 
reșencelor care au terminat, destul 
de greu, învingătoare numai cu 
2-0.

Tot în această ordine de idei va 
fi interesant de urmărit și in eta
pele viitoare felul In care au fost 
corectate lipsurile echipelor. Vom 
putea vedea, de pildă, măsura tn 
care a crescut omogenitatea echi
pei Flamura roșie Steagul roșu 
și cît au progresat în pregătirea 
morală și de voință jucătoarele 
de la Știința Ministerul Invățămln- 
tului, de oarece aceste două foi- 
mații se întîlnesc în etapa de mîine 
a campionatului. Tot in această 
etapă se mai joacă un alt meci 
la fel de important: Progresul Tg. 
Mureș-Progresul Orașul Stalin, ho- 
tărîtor pentru lupta dintre frun
tașele campionatului.

Celelalte patru focuri sînt: Știin
ța I.C.F.-Știinta Timișoara: Flamti- 
ra roșie Sibiu-Fbmura roș:e U.T.T.; 
Flamura roșie Sighișoara- Flamura 
roșie Sibiu; Recoțta Avîntul Cod- 
lea-Energia Reșița.

Aure. Rai ca

Atieții fruntași sînt gata 
pentru campionate

Ziua a doua a concursului de 
verificare a atleți’.or fruntași des
fășurată joi pe stadionul Re
publicii a prilejuit o serie de ta— 

.treceri interesante, care au fost 
urmărite de. un mare număr de 
spectatori.

Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate: BĂRBAȚI: 200 m: I. Wie- 
senmaver 21,9; I. Măgdaș 22.0; 
1. Savel 22 2; L. Markas 22,3; Gh. 
Stânei 22,9;St. Dobay 22.9;4ri0 m. 
g.: Gh. Steriade 56,5; Gh. Simio- 
nescu 56.9; 4 x 100 m.: echipa Prisi- 
ceanu, Măgdaș, Stoenescu, Wie- 
Senmayer 42.4: echipa Rădulesou„ 
Cambanis. Băbeanu, Dobay, 43,7ț 
înălțime: AI. Merică 1,90; C Du
mitrescu 1..90; prăjină: Gh. Zîrn- 
breșteamu 3,90; Z. Szabo 3,80; ML 
Trandafilov 3,80; P. loan 3,70- 
suliță: I. Iordan 65,86; D. Zaml 
fir 65,35; Al. Bizim 63,58; ciocan: 
N. Rățcănescu 57,14. C Dumitru 
57,05; C. Spiridon 55,55; FEMEI: 
100 m. Ileana Marks-Blăgescu 12.7 
Elena Naum 12,8; Letiția Bardaș 
13,0; Claudia Ruse 13,4;4 x 100 m.:, 
echipa G. Luță, I. Blăgescu. I. 
Luță, L. Bardaș 50,0; suliță: Ma
ria Diți 41,02; Maria Iordan 
36.17 m.

Lungu - Dumitriu, 
pe primul loc ta star

Constanța (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Vîntul pu
ternic care a suflat în noaptea de 
7 spre 8 august pe litoral, cu forță 
de tăria 7, în rafale, ne silește ca 
în loc de obișnuitele comentarii 
asupra regatelor din campionatul 
republican de yachting (clasa 
star) să începem aceste rînduri cu 
altceva. Este vorba despre munca 
titanică depusă de concurenți pen
tru repararea ambarcațiunilor »- 
variate de furtună, avarii care au 
dus la oprirea restului de două 
regate care mai erau de disputai 
In noaptea respectivă, vîntul a 
desprins ambarcațiunile de la ba
lize și ancore, făcîndu-le să eșueze 
printre stînci și pe nisip. In acest 
fel, opt din cele 18 staruri au su
ferit grave avarii. Concurenții au 
muncit ore întregi, în apă, pentru 
a repara ambarcațiunile deterio- 
rate.

Pînă Ia această furtună, care a 
impus suspendarea regatelor 4—5, 
concursul a fost dominat de echi
pajul Lungu-Dumitriu, care s-a 
clasat primul în toate cele 3 re
gate desfășurate. Remarcabil s-au 
comportat și Calcan-Navasart, 
care au terminat pe locul II în 
toate regatele. In general, s-au în. 
registrat multe abandonări pro
vocate fie de dese defecțiuni me-> 
canice, fie de răul de mare.

Juriul concursului a hotărît ca 
ordinea în clasament după 3 eta
pe să rămînă ordinea definitivă a 
concursului, fără a se acorda însă 
titlul de campioni republicani. Iată 
clasamentul :

1. Lungu, Dumitriu (Energia)' 
4068 puncte. 2. Calcan, Navasart 
(C.C.A.-Marina) 3165 p. 3. Geles- 
Ilea (Energia) 2269 p. 4. Butuca- 
ru, Zamfir (Energia) 2262 p. 5. 
Strominger, Iordache (Progresul) 
2193 p. 6. Iurascu, Fătu (C.C.A.- 
Marina) 1308 p.

Mîine dimineață începe cam
pionatul de snipe, iar mîine lupă 
amiază (pe Siutghiol) se dispută 
primele regate la iolă.

J. 1IABQI j



Ancheta „Sportului popular”
BOXERII NOȘTRI N-AU DESTULĂ REZISTENȚĂ... (II)

Cum era și de așteptat, ancheta privitoare la REZISTEN
TA boxerilor noștri a trezit un larg ecou în rîndurile celor care 
iubesc această disciplină sporti vă. La redacția noastră au venit 
mulți antrenori și arbitri, împă rtășindu-ne punctele lor de ve
dere. Facem loc, azi, 
Spakow.

opiniilor

Marcu 
antrenorul 
C.CA.,

I

Spakow, 
echipei 

K-vypt, V..V.JV,, ne-a dat 
un răspuns foarte 
precis, formulat pe 
următoarele punc
te.

— LIPSA DE 
CONTINUITATE 

IN PREGĂTIREA 
• FIZICĂ. Antrenorii 

nu veghează cu a. 
tenție la îndeplinirea riguroasă 
a programului de gimnastică. In 
plus, unii antrenori ai colective
lor noastre fruntașe, fiind ocu. 
păți cu pregătirea loturilor repu
blicane, neglijează în mod auto
mat pregătirea celorlalți bo. 
jreiri din echipele lor.

— COND1ȚIUN1 NESATIS- 
IFACĂTOARE. In unele săli de

Alergările motocicliste (te dirt-track 
au fost din nou abandonate?

R. Cehoslovacă, Anglia, 
etc., aceste curse conti- 
se bucure de o unanimă

In 1953, cînd au fost reluate a- 
Tergările de dirt-track, acei care 
:urmăresc și se interesează îndea
proape de activitatea sporturilor 

■cu motor au avut o mare satis
facție. In sfîrșit fusese reconsi
derat și Ia noi un gen de în

trecere, abandonat de aproape 15 
răni. In acest timp în alte țări, ca 
«de pildă în R.P. Bulgaria^, R.P. 
ÎPolonă, ~ 
tOlanda, 
-.ituau să 
apreciere.

Ca să ilustrăm și mai bine 
"bunul renume al curselor de dirt- 
: track vom arăta că în urma unei 
■statistici făcute în R.P. Polonă 
Ta sfîrșitul anului 1954, s-a con- 
•statat că în acel sezon din totalul 
■spectatorilor care au vizionat 
■concursurile de dirt-track și me
ciurile de fotbal, două treimi au 
fost la dirt-track și numai o trei
me la fotbal. In această privință 
nu avem informații precise despre 
situația din celelalte țări. Ținînd 
însă seama de numeroasele curse 
internaționale care sînt organi
zate pretutindeni, ca și de rela
tările presei de specialitate din 
R. Cehoslovacă, R.D. Germană, 

.'Anglia, etc. reiese că situația nu 
ieste mult diferită de aceea din 
iR.P. Polonă. Faptul este expli- 
rcabil dacă ne gîndim că întrece- 
trile de dirt-track, prin dinamis- 
□nul lor și spectaculozitatea pe 
rcare o oferă au reușit să pa
sioneze nu numai pe spectatori, 
idar chiar și marea masă a moto- 
•cicliștilor. După cursa inaugurală 
tdin 1953, E. Somlo, A. Munteanu, 
IC. Radovici și alții au declarat 
ică sînt dispuși să se consacre a- 
icestui gen de cursă, renunțînd 
/definitiv la circuitele de viteză, 
-.alergările de moto-cros, etc.

Bucuria reluării acestor aler
gări a fost însă de scurtă durată. 
!De la cursa organizată în 1953 
ra mai avut loc una în 1954 și 
raite două în 1955. Cu acestea, 
rpare-se că dirt-trackul a fost din 
Sou dat uitării.

Comisia orășenească de auto- 
rmoto și Comisia centrală au pre- 
’văzut pentru anul în curs o serie 
«'de alergări de acest gen. dar da- 
ttorită dezinteresului manifestat de 
^asociațiile și colectivele sportive, 
întrecerile respective nu au putut 
ravea loc. Asociația Progresul își G. ȘTEFANESCU

C. l.e,ibner și Armand Muni eanu în plin duel, pe viraj, la una 
tdin alergările de dirt-track desfăș urate anul trecut pe pista stadio- 
inului Locomotiva P.T.T,

antrenorilor C. Cionoiu și M.

box din Capitală — ca să nu 
mai vorbim de cele din provin
cie — condițiile nu sînt prielnice 
— în specia! iarna — pentru 
pregătiri. Amintesc sala Fla
mura roșie (situată într-un 
beci întunecos) și Progresul 

T. T. B.
— LIPSA DE ATENȚIE A- 

CORDATA „ÎNCĂLZIRII" INA. 
INTE DE MECI. Pregătirea fi
zică a pugilistului oricît de con
știincios ar fi executată, nu dă 
nici un efect în ring, dacă nu 
s.a executat o „încălzsire" ire
proșabilă. Unii antrenori privesc 
încă „încălzirea" ca pe o simplă 
formalitate. Mare greșeală. Un 
boxer „încălzit" perfect dă ran
damentul unei mașini pusă la 
„mare presiune".

— REGIMUL ALIMENTAR.

luase angajamentul să organizeze 
curse de dirt-track îrjtre 7—13 
mai; iar asociația Locomotiva 
între 8—10 iulie și 28—29 iulie. 
Acestea sînt doar cîteva din nu
mărul important al întrecerilor 
care au putut fi văzute doar pe 
filele calendarului competițional 
pentru disciplina auto-moto.

Dacă în 1954 și 1955 asocia
țiile au putut obiecta că nu pot 
organiza mai multe întreceri de 
dirt-track deoarece sportivii lor 
sînt lipsiți de materiale speciale 
pentru acest gen de cursă, astăzi 
argumentul nu mai este valabil 
cînd prin grija C.C.F.S. și la ce
rerea asociațiilor au fost impor
tate cîteva mașini speciale de 
dirt-track. Acum, acestea stau ne
folosite în garajele Casei Centrale 
a Armatei și asociației Energia.

Ne mai putînd da vina pe lipsa 
de materiale asociațiile și colecti
vele sportive bucureștene au găsit 
anul acesta un nou motiv. Nu 
organizează concursuri pentru că 
nu au piste. Ne întrebăm însă 
cum au putut fi totuși organi
zate alergări de dirt-track în anii 
1953, 1954, 1955.

Asociația Locomotiva 
tij anul trecut o sumă 
ta pentru amenajarea 
la stadionul P.T.T. și 
face din ea o pistă desăvîrșită ar 
mai fi trebuit cîteva investiții de 
minimă importanță. Or. asocia
ția Locomotiva nu numai că a 
părăsit ideea definitivării pistei 
de la stadionul P.T.T. dar, în 
condițiile existente, care trebuie 
să spunem sînt destul de bune, 
nu a căutat să o folosească nici 
măcar pentru cursele pe care le 
avea programate.

Comisia orășenească de auto- 
moto București, cu sprijinul Co
misiei centrale, va trebui să ia 
neapărat în discuție această pro
blemă și cît mai urgent să trea
că la rezolvarea ei. Motocicliștii 
au nevoie de o pistă srecială, 
iar pînă cînd aceasta va fi ame
najată să se folosească pistele pe 
care s-au mai organizat întreceri 
de dirt-track in anii treenți. Aso
ciațiile au obligația să-și res
pecte programările din calendar 
măcar pentru cea de a doua par- 

acestui sezon. 

a înves- 
importan- 
pistei de 
pentru a

înainte de meci, boxerul trebuie 
ferit de mîncărg grase sau li
chide. Ele îi „taie" rezistența 
și viteza, îi îngreunează mișcările 
și suflul.

— GREȘEALA ARBITRILOR. 
Nu numai noi antrenorii sîntem 
vinovați cînd se constată lipsa 
de rezistență la boxeri. Și ar
bitrii din ring au partea lor de 
vină. Ei opresc prea mult lupta, 
pentru amănunte lipsite de im
portanță. Or, acest lucru dău
nează pugilistului. Boxînd, el se 
„încălzește" treptat și acționea
ză din ce în ce mai bine. „Opri
rile" îl „răcesc", îl fac să dea 
un randament scăzut. .închipuiți, 
vă un alergător de 5.000 care ar 
fi oprit 
1.000 de 
alergarea 
Pierderea 
cauzele 
lipsei de rezistență a 
noștri. Și mai e eeva: 
ei nu știu cum 
trecem, deci, cu 
medierea acestor 

din drum după fiecare 
metri și-apoi, 
după cîteva 
ritmului este 

caje duc la

din 
Să 
re-

•• •» \ *■

ar relua 
secunde... 
una din 

concluzia 
boxerilor 
mulți

să respire, 
hotărî re la 

lacune. 
Constantin Cio

noiu ne-a dat ur
mătorul răspuns:

— Pornim de 
la o greșeală*  

» fundamentală cînd 
x este vorba de pre

gătirea boxerilor® '^4*  Doxernor 1 g,
în ceea ce prive- j 
ște rezistența. La 
antrenamente ‘ 
xerii fruntași

bo_
Ml 

sparîng-parteneri slab*.  Ciobotaru 
sau Fiat, de pildă, se „joacă" 
trei reprize cu un adversar slab, 
iar antrenamentul e mai 
„galop de sănătate". In 
cesta 
boxeri — după părerea 
trebuie să.șî încerce

se greșește grav!

schimbat sparing- 
felul acesta, boxe, 
avea mai mult 
aclimatizat cu

de 
sti.

de rezistența 
nu trebuie să 
lor majoritate

bo- 
ui-
au

mult un 
felul a- 

Acești 
mea — 

: puterile cu
mai mulți adversari. La fiecare 
minut, trebuie 
partenerul. In 
rul fruntaș va 
furcă și va fi 
lurî diferite.

C?nd vorbim 
xerilor noștri, 
tăm că marea 
copilărit în anii grei ai războiului. 
Acum, e drept, ei au 
cu totul alte condiții 
tare. Le lipsește însă 
vă, iar creșterea lor 
cută acum cu măsură

Gimnastica, desigur, 
mare rol în dezvoltarea 
lor. Și aci, însă trebuie 
larg ochii. Trebuie să se 
scă de la gimnastică 
folosind greutăți mici (de
100 gr.), iar exercițiile să crea, 
scă gradat (pînă la gimnastică 
cu greutăți de 400—500 gr.) 
vreme de cîțiva ani. E greșit să 
dăm bătălia pentru 
performanțelor imediate, 
greșul trebuie să Hnă treptat, 
dar sigur și nu forțat prin ex
cese care prejudiciază.

asigurate 
de alimen. 
baza nati- 
trebuie fă. 
Și grijă.

', joacă un 
boxeri- 

deschiși 
pornea- 
ușoară 

la

obținerea 
Pro-

Inotind 200 m. spate in valorosul timp de 2.48.7...

Organizatorii meciului de polo 
pe apă Romînia-Anglia au organi
zat în deschiderea Jocului un re
ușit concurs de înot, solicitînd-o 
pentru proba de 200 m. spate și pe 
Maria Both. Spectatorii au avut 
ocazia să admire stilul curgător, 
relaxat al înotătoarei de pe cu
loarul 4 care, așa după cum a - 
nunța secretariatul de concurs i- 
mediat după sfîrșitul probei, rea
lizase cu timpul de 2:48,7 un nou 
record al țării. In laconismul ei 
această cifră nu spunea desigur 
prea mult pentru o bună parte 
din public. Am căutat din ochi pe 
antrenorul ei, Toth Pall Iosif, 
care mai înainte de a-și felicita 
eleva și-a notat în carnețelul lui 
noua performanță. Pe figura lui, 
de obicei serioasă și gravă, am 
desprins totuși în acel moment un 
firesc zîmbet de mulțumire: „Drept 
să vă spun, cele aproape 11 se
cunde smulse performanței de pînă 
acum mă surprind. Eu n-am pre
gătit-o pe Marica special pentru 
această probă, pentru că doresc 
ca ea să atingă forma maximă în
tre 18—22 august cînd va parti
cipa la Budapesta la un mare con
curs internațional. Sînt foarte 
mulțumit că noul stil pe care l-a 
adoptat de curlnd este pe cale să

Întrecerea dintre reprezentativele regiunilor București și Cra
iova a fost viu disputată și s-a terminat cu victoria pugiliștilor 
bucureșteni.

In clișeu : un aspect din tim pul reuniunii.

Boxul —copil vitreg?
Pe malul Dunării. în 

vechiul centru pugilis
tic Galați, cei mai ti
neri boxeri din patru 
regiuni ale țării (Ga
lați, Cluj, București și 
Timișoara) și-au dat 
tntîlnire în finala uneî 
competiții care a figu
rat anul acesta pentru 
prima oară în calenda
rul sportiv: campiona
tul de juniori pe echipe 
reprezentative de re
giuni. In decursul u- 
nei săptămîni (12—19 
august), cele patru.for- 
mații se vor întîlni în 
cadrul a trei reuniuni, 
urmând ca echipa cam
pioană să fie cunoscu
tă după totalizarea 
punctajelor și — dacă 
va fi cazul — a punct- 
averajelor.

Consemnînd acest 
eveniment, de loc lipsit 
de importanță pentru 
sezonul pugilistic esti
val, nu putem să tre
cem totuși cu vederea 
că primul campionat 
de juniori, pe echipe re-' 
prezentative de re
giuni, nu s-a bucurat 
pînă acum de consi
derația meritată. Com
petiția a decurs într-o 
atmosferă de indife-

rență quasiunanimă, 
comisiile regionale de 
box n-au făcut mai ni
mic pentru a îndrepta 
lucrurile pe un făgaș 
mai promițător, iar 
multe dintre întîlniri 
au avut un caracter 
formal. Din toate aces
tea se desprinde un lu
cru: o nejustă subapre
ciere a competiției. E- 
xemple?Cîte vreți! Co
mitetul regional CFS 
Baia Mare a anunțat 
că nu participă la 
campionat. Comitetul 
regional CFS Stalin, 
eusținmd că „toată 
lumea este ocupată cu 
festivalul tineretului 
sportiv din regiune", 
n-a binevoit să-și tri
mită echipa la Ploești. 
In schimb, la întîlnirea 
regiunea Cluj-regiunea 
Stalin, a trimis o for
mație alcătuită i din... 
patru boxeri (în loc de 
12!) și aceștia numai 
din Sighișoara! Foru
rile sportive din. Tg. 
Mureș au procedat și 
ele după același.A cala-

Concursul ciclist popular „Cupa poștașului”
Mîine se va desfășura 

ediție a concursului 
„Cupa poștașului" 
colectivul 
P.T.T.R.
„Fulgerul".
panților șe va face în fața pa
latului M.P.T. (Poșta Centrală), 
calea Victoriei nr. 12, între ora 
7 și 7,30. Plecarea oficială, îr 
grup, pînă la km. 8 de pe șo
seaua Pitești. Aci, cu începere de 
la ora 9, se vor da plecările î» 
cele 7 probe cuprinse în program, 
după cum urmează : ora 9; cat eg.

a treia 
popular 

organizată de 
sportiv Locomotiva 

în colaborare cu ziarul 
Adunarea pârtiei-

r

și-l însușească perfect. Cu ajuto 
rul lui, performanțele ei vor fi 
din nou ameliorate. Nu pot să uit 
că ne-a trebuit trei ani (n.n. di
rese pentru o tînără înotătoarei 
ca să ajungem la noul stil, asemă
nător cu cel al valoroșilor spaiiști 
Maghiar și Wielema". Pentru o 
mai justă evaluare a performan
ței obținută de Maria Both 
(2:48,7) este util să arătăm că ea 
s-a apropiat simțitor de cele mai 
bune rezultate din lume realizate 
în bazine lungi de 50 m. Carin 

pod: ia întîlnirea cu 
regiunea Stalin au a- 
nunțat că nu mai tri
mit echipa, făcînd ast
fel să se cheltuiască 
sume de bani destul de 
consistente pentru ca
zare, masă, transport 
(în paranteză fie spus, 
cine răspunde pentru 
aceste cheltuieli?) La 
unele întîlniri. regiuni
le Ploești și Hunedoa- 
ra n-au prezentat nici 
măcar jumătate din 
numărul de boxeri pre- 
văzuți de regulament.

Ce probează toate 
acestea? Că boxul mai 
este încă socotit de 
unele comitete regio
nale CFS un copil 
vitreg. Regretabil este 
însă, mai 
tul că și 
giuni unde 
bucură de

ales fap- 
unele re- 
boxul se 
populari

tate (Ploești. Stalin 
etc.) s-au prezentat de 
astă-daită cu mult sub 
așteptări.

Poate că finalele ca
re încep mîine la Ga
lați vor izbuti să 
șteargă într-o oarecare 
măsură impresiile ne
favorabile de pînă a- 
cum...
MARIUS GODEANU

km.) ; ora 0,10. 
neclasificați (50

(30
(30 

oraș 
bici-

semi-curse băieți 
*.‘l: curse fete 
9,45; biciclete

I și II (100
«țaăeg. III și _____
km.) ora 9,20: juniori (50 km); 
ora 9,30: <
km.) ; ora 9,40 :
km.) ; ora 
băieți (10 zm.) ; ora 9,50; 
clețe oraș fete (4 km).

Aceste întreceri — pentru 
s-au primit 
de participare — constituie, ca în 
fiecare an, o contribuție efec’ivă 
la popularizarea sportului pedale» 
în roasele largi. '

care
numeroase adeziuni

Cone (S.U.A.) deține prima per
formanță a lumii cu timpul de 
2:43.8; iar Eva Pajor (R.P.U.) o 
urmează cu 2:45,1,

Saltul valoric realizat de Maria 
Both în proba de 200 m. spate 
se va reflecta mai bine, în proba 
olimpică (100 tft.), pentru că re
zistența ei în regim de viteză s-a 
mărit; ca o consecință a progra
mului de antrenament bine întoc
mit de antrenorul ei. Baza antre
namentului o formează varietatea 
exercițiilor pe care ea le execută, 
fără să simtă vreo oboseală. In 
felul acesta ea își însușește o bu
nă condiție fizică generală care 
împreună cu stilul corect pe care 
il folosește, constituie cheia succe
selor actualelor el performanțe. 
Chiar la concursul de la Buda - 
pesta, unde vor participa cele mai 
bune înotătoare din Franța, Ceho
slovacia, Germania și Ungaria, 
Maria Both s-ar putea să cobore 
sub cea mai bună performanță a 
ei obținută în proba de 100 m. 
(1:16,6). Trebuie să reamintim că 
și acest rezultat este 
valoros numărîndu-se 
mele 10 din lume.

deosebit de 
printre pri-

G. N.
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De aici reîncepe 
întrecerea...

CATEGORIA A

1. C.C.A.
2. Dinamo Buc.
3. Știința Timișoara
4. Locomotiva Buc.
5. Fi. roșie Arad
6. Energ. Min. Fetr.
7. Energ. Flac. Pi.
8. Locomotiva Tim.
9. Din. O. Stalin

10. Știința Cluj
11. Progresul Oradea
12. Dinamo Bacău
13. Progresul Buc.

12 7 2 3 31:12 16
12 7 2 3 18:17 16
12 6 2 4 18:16 14
12 4 5 3 25:16 13
12 5 3 4 16:16 13
12 5 3 4 17:16 13
12 3 6 3 16:13 12
12 2 8 2 11:11 12
12 4 2 6 17:18 10
12 3 4 5 11:18 19
12 4 2 6 13:24 10
12 3 3 6 11:23 9
12 3 2 7 15:21 8

CATEGORIA C-SERIA I

1. Fl. roșie Buhuși 11 8 2 1 27:10 16
2. Rec. Avînt. Fălt. 11 7 3 1 28: 9 17
3. Locom. Pașcani 11 8 1 2 25:10 17
4. Știința Galați 11 6 2 3 18: 8 14
5. Victoria Tecuci 11 5 3 3 20:11 13
6. Energ. Flac. M. 11 5 2 4 23:19 12
7. Dinamo Galați 11 5 1 5 20:12 11
8. Progr. Rădăuți 11 3 3 5 16:24 9
9. Dinamo Dorohol 11 3 2 6 21:25 8

10. Progresul Iași 11 2 2 7 7:22 6
11. Rec. Av. P. N. 11 1 3 7 13:36 5
12. Voința Tecuci 11 1 0 10 6:38 2

SERIA II

Locom.
2. Progr.
3. Energ.
4. Locom.
5. Energ.
6. Energ.

7. Dinamo Pitești
6. FI. r. Giurgiu
9. Energ. ‘

10. Energ.

1. MCF Buc. 
Corabia 
Met. Tîrg 

Galați 
Met. Sinaia 
Met. Buc.

11. Energ.
12. Fl. r.
13. Energ.
14. Progr.

Met. 131 13 5 2 6 18:23 12
Constr. c-ța

13 4 2 7 22:30 10
Met. C-ța 13 3 3 7 17:21 9

B.R. Buc. 13 4 1 8 21:29 9
Met. Brăila 13 3 3 7 13:19 9
Călărași 13 0 5 6 19:36 5

SERIA IU

1. Energ.

2. Din. Tg. Mureș
3. FI. r.Cluj
4. Energia Flac. 7
5. Rec. Av. Toplița
6. Rec. Av. Salonta
7. Energ. Met. Oradea
8. Progresul Turda
9. Locom Oradea

10. Fl. r. Sf. Gh.
11. Recolta Av. Sighet
12. Recolta Av. Cărei
13. Energ. Constr. T.

12 3 3 6 13:15 
12 3 3 6 13:23 
12 2 4 6
12 2 2 8

7:17
11:24

SERIA IV

1. Etaerg. Met. Arad
2. Energ Met. O. Roșu
3. Știința Craiova
4. Fl. r. 7 Nov. Arad
5. Fl. r. Rm. Vîlcea
6. Energ Flac. 14

Constr. Arad
11 
11 4 3 4 11:13 11
11 4 3 4 17:22 11

7
6
2

11 
11 
11 
11
11 
11

7 3 1
6 3 2

17

7. Energ.

8.
9.

10. E.

Energ. 
Locom,

Azs începe returul campionatului categoriei A

Ultimele vești înaintea primului fluier al arbitrului...

Campionatul primei categorii își reia desfășurarea. Din nou 
ple pînă la refuz tribunele st adio anelor noastre, pentru a asista la 
tașe, la *faze dinamice ca aceea din fotografie, în care Formali 
lui urmărit de Cacoveanu (din me ciul C.C.A.-Fia mur a roșie Arad

Iată-ne ajunși în ziua în care încep întrecerile returului catego
riei A. Partidele primei etape—foarte echilibrate—stir nesc un legitim in
teres printre miile de iubitori ai fotbalului, care așteaptă spectacole de 
calitate și, desigur, victoria echipelor lor favorite. Ultimele zile ale aces
tei săptămîni au însemnat pregătiri intense, asupra cărora reporterii și 
corespondent’! noștri vă relatează următoarele:

Met. 108 
Craiova 

Constr. C-va
11. Locom. Simeria
12. Progresul Tim.

20: 9 
17:12 15

5 4 2 14: 7
614 16:13
6 14
4 4 3

16:13
13:13

14
13
13
12

3 5 3 13:10 11

11 2 3 6 10:15
11 2 2 7 17:21
11 0 2 9 7:23

DISPOZIȚIE DE JOC LA 
DINAMO

Antrenamentul principal al di- 
namoviștilor bucureșteni a avut 
kx miercuri, cînd au jucat la 
două porti cu Voința București. 
Durata antrenamentului a de
pășit cele 90 de minute, însă 
jucătorii nu au simțit nici un 
moment oboseala, manifestînd 
chiar o deosebită dispoziție de 
joc.

Atacul a format obiectul unei 
atenții speciale pentru antrenori, 
care au căutat să-i corecteze 
jocul, în sensul unei desfășurări 
largi și a finalizării acțiunilor. 
In ce privește echipa pentru me
ciul cu Dinamo Bacău, ea va a. 
vea următoarea alcătuire: U|u— 
Băcuț I, F. Anghel, Szoko—Că- 
linoiu, Nunweiller — V. Anghel. 
N ic ușor, Ene, Voi ca, Suru.

O SINGURĂ FORMAȚIE...
Partida cu Dinamo Orașul 

Stalin provoacă emoții în tabăra

GC.A.-uiui, mai ales după sur. 
priza de la Timișoara, unde pe 
lingă o comportare sub aștep. 
țări șt două puncte prețioase 
pierdute, liderii au avut și doi 
accidentați, Bone și Cacoveanu. 
Miercuri pe stadionul .23 Au
gust", C.CA. s^a antrenat Ia 
două porți cu C.S.A. (din re
giune) și a folosit tot timpul 
aceeași formație: Toma—Zavoda 
II, Apolzan, Rădulescu—Onisâe, 
Ivănescu — V. Moldovan, Con. 
stantin, Alexandrescu, Marin 
Marcel, Tătaru. Aceasta și ur
mează să joace miine, cu o sin. 
gură rezervă: Rădulescu, acci
dentat la antrenament, poate ce. 
da locul lui V. Dumitrescu.

AZI ANTRENAMENT
Deși au susținut un singur 

joc Ia Leipzig, totuși jucătorii 
echipei Dinamo Orașul Stalin— 
s-au înapoiat joi destul de obo
siți din cauza călătoriei. De a- 
ceea ei nu s-au mal antrenai

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI CATEGORIEI A
ETAPA l-a — 12 august
Știința Cluj—Progresul București (1—2)
Energia Min. Petroșani—Loc. Buc. (aminad) (1—1) 
Dinamo București—Dinamo Bacău (1—0) "
C.C.A. București—Dtoamo Or. Stalin (1—0)
Locomotiva Timișoara—Energia Flac. Ploești (2—2) 
Progresul Oradea—Știința Timișoara (0—1)
ETAPA a Il-a — 19 august
Dinamo Bacău—Flamura roșie Arad (0—1)
Dinamo Or. Stalin—Dinamo București (1—2)
Energia Flacăra Ploești—C.C.A. București (0—2) 
Locomotiva București—Locomotiva Timișoara (0—0) 
Știința Timișoara—Știința Cluj (0—2)
Progresul București—Progresul Oradea (1—2)
ETAPA a ill-a — 26 august
Locomotiva Timișoara—Știința Timișoara (1—1)
Progresul Oradea—Locomotiva București (1—4)
Flamura roșie 'Arad—Progresul București (2—1)
Dinamo București—Știința Cluj (2—2)
C.C.A. București—Energia Minerul Petroșani (1—0) 
Dinamo Bacău—D'namo Or. Stalin (2—1)
ETAPA a IV.a — 30 august
Locomotiva București—C.C.A. București (1—1)
Energia Minerul Petroșani—Dinamo Bacău (1—J) 
Dinamo București—Progresul București (3—1)
Dinamo Or. Stalin—Știința Timișoara (2—1)
Energia Flacăra Ploești—Progresul Oradea (0—1) 
Locomotiva Timișoara—Flamura roșie Arad (1—1) 
ETAPA a V-a — 16 septembrie
Flamura roșie Arad—Dinamo Or. Stalin (0—0)
Locomotiva București—Progresul București (1—3) 
Știința Cluj—Locomotiva Timișoara (0—0)
Știința Timișoara—Energia Minerul Petroșani (1—2) 
Dinamo Bacău—Energia Flacăra Ploești (0—3) 
C.C.A. București—Dinamo București (4—0)
ETAPA a VI.a — 23 septembrie
Energia Minerul Petroșani—Dinamo București (0—0) 
Locomotiva Timișoara—Dinamo Or. Stalin (1—0)
Știința Cluj—C.C.A. București (0—3)
Locomotiva București—Energia Flac. Ploești (1—1) 
Progresul București—Știința Timișoara (0—3)
Progresul Oradea—Flamura roșie Arad (0—2)
ETAPA a Vil-a — 30 septembrie
Știința Timișoara—Locomotiva București (0—4)
Dinamo București—Progresul Oradea (0—1)
Flamura roșie Arad—Știința Cluj (4—0)

Energia Flacăra Ploești—Progresul București (2—0) 
Dinamo Or. Stalin—Energia Minerul Petroșani (2—1) 
C.C.'A. București—Dinamo Bacău
ETAPA a VIII.a — 7 octombrie 
Progresul Oradea—Dinamo Bacău 
Energia Flacăra Ploești—Flamura roșie Arad 
Progresul București—C.C.A. București 
Dinamo Or. Stalin—Știința Cluj 
Dinamo București—Locomotiva București 
Energia Minerul Petroșani—Loc. Timișoara 
ETAPA a IX-a — 14 octombrie 
Progresul Oradea—Energia Min. Petroșani 
Dinamo Bacău—Știința Timișoara 
Locomotiva Timișoara—Dinamo București 
Progresul București—Dinamo Or. Stalin 
Flamura roșie Arad—C.C.A. București 
Știința Cluj—Energia Flacăra Ploești 
ETAPA a X.a — 21 octombrie 
Dinamo Or. Stalin—Locomotiva București 
C.C.A. București—Progresul Oradea 
Știința Timișoara—Energia Flacăra Ploești 
Progresul București—Locomotiva Timișoara 
Flamura roșie Arad—Energia Min. Petroșani 
Dinamo Bacău—Știința Cluj 
ETAPA a Xl-a. — 28 octombrie 
Energia Flacăra Ploești—Dinamo Or. Stalin 
Locomotiva Timișoara—Dwiamo Bacău 
Dinamo București—Știința Timișoara 
Știința Cluj—Progresul Oradea 
Locomotiva București—Flamura roșie Arad 
Energia Minerul Petroșani—Progresul Buc. 
ETAPA a XH-a — 4 noiembrie

(8-0)

(2-4)
(1-1)
(1-D 
(0-2) 
(3-2) 
(2-1)

(0-4)
(1—3) 
(0-1) 
(0-3) 
d-5) 
(1-1)

zeci de mii de spectatori vor um. 
întrecerea echipelor noastre frun- 

respinge prin întoarcerea balonu. 
S—l).

ieri, ci vor face un ușor antre
nament în cursul dimineții de 
azi. In ce privește formația, în 
principiu, antrenorul V. Măr. 
dărăscu s-e fixat asupra celei 
care a jucat la Leipzig, cu ex. 
cepția portarului: Stamate —
Moarcăș, Lazăr. Sereș—Hidișan, 
Florescu — Mihai, Rădulescu. 
Szakacs I, Csegezi, Szakas II.

SEMNE DE ÎNTREBARE LA 
DINAMO BACĂU

Echipa din Bacău a sosit de 
joi în Capitală și ieri a făcut un 
antrenament la .Dinamo“. In 
privința formației însă, antre
norul Ambru nu ne.a putut da 
prea multe precizări. Dacă cei 
trei jucători de la fund sînt 
6iguri (Popa — Weber — Lu- 
peș), în schimb pentru celelalte 
posturi există semne de între, 
bare. Singurul lucru care se știe 
este că formația definitivă va 
fi cunoscută abia astăzi.
ACCENT PE RITMUL ACȚIU

NILOR
Aceasta a caracterizat (antre

namentul de joi al Progresului 
București care a jucat cu Fia. 
mura roșie F. C. Antrenorii ecbi> 
pei au căutat tot timpul să im. 
prime jocului echipei un ritm 

cît mai viu și uniform, ceea ce 
a lipsit în general pînă acum. 
In bună măsură s-a reușit, dar 
mai trebuie lucrat. Rezistența 
jucătorilor lasă de dorit. Lotul 
bucureștenilor a plecat ieri la 
Cluj, unde meciul va fi început 
în formația: Cosrna—Gref, Bra- 
tu. Soare — Clocea, Știrbei — 
Cruțiu, Smărăndescu, Ozon, Cos. 
tea, Blujdea, Maior este bolnav 
și nu este sigur că va putea 
juca.

REMANIERI LA CLUJ
După cele două antrenamente 

de luni (cu juniorii 4—3) și de 
miercuri (cu Energia Metalul

Cluj 11—0) în care Dragoman, 
'Avram și ceilalți atacanți s-au 
arătat în deosebită vervă, antre. 
norul N. Munteanu a ajuns la 
următoarea echipă: Todor —
Szekely, Mureșan, Nedelcu I— 
Moldovan, Georgescu— Papiu, 
Lutz, Avram, Suciu, Dragoman.

De subliniat prezența a doi 
juniori: Mureșan, participant la 
turneu! FIFA, și Papiu. Promo
varea lor reprezintă începutul 
acțiunii de întinerire inițiată de 
antrenorul Munteanu.

ECHIPĂ STANDARD LA 
PLOEȘTENI

Miercuri, Energia Flacăra a 
jucat cu Energia Metalul Cîm. 
pina și a cîștigat cu 3—2 (1—0) 
prin punctele înscrise de frații 
Muntoanu și Bădulescu (respec
tiv Dumitru, 2). Apărarea plo. 
eștenilor a lăsat o bună impre
sie, în schimb atacul nu a co. 
respuns în totul.

Extremele nu sînt puse la 
punct, iar jocul se concentrează 
prea mulit pe tripletă. La Timi
șoara va juca probabil urmă, 
toarea formație: Roman —Pa.
honțu, Marinescu, Topșa — 
Neacșu, Pereț — Zaharia, ft 
Munteanu, Drăgan, A. Muntea
nu, Bădulescu.
IN TABĂRA TIMIȘORENILOR..

Locomotiva s-a antrenat joi 
în compania formației Flamura 
roșie N. Beloianis și a cîștigat 
cu 8—3 (3—0, 5—0, 0—3). Au
marcat: Scorțan (3), Glămeanu 
(2), Iovan, Ferenczi și Szekely. 
Formația probabilă: Sziklaî — 
Corbuș, Androvici. Retezan — 
Gali, Ivanenco—Szekely, Scorțan, 
Glămeanu, AvasiBchioaie, Bă- 
deanțu. Este posibil ca în 
locul lui Scorțan să joace Țigă- 
niue.

Știința a făcut un simplu an. 
trenament în compania juniori
lor. Echipa a făcut o bună veri
ficare duminâca trecută la Sze. 
ged unde a jucat bine. Nu se 
anunță nici o modificare în for
mație, care va fi deci—urmă
toarea: Pain —Sbîrcea, Brînzei, 
Florescu — Cojereanu, Tănase— 
Gîrleanu, Lazăr. Ciosescu, Dinu, 
lescu Boroș.

MODIFICĂRI LA 
ORADENI

Progresul Oradea s-a antre
nat cu Energia Metalul joi. 
Scor: 4—1 (3—0) prin golurile
înscrise de Bodo, Bartha Carol 
(2) și Kiss. Contra Științei TL 
mișoara va juca o echipă cu a- 
tac remaniat: Gebner — Vărzan 
I, Caricaș, Tiriac — I. Barta, 
Vlad — Toth, C. Bartha (fost 
la Dinamo București), Bodo, 
Koszegy, Kiss I.

CATEGORIA A IN 
BUCUREȘTI

Simbătă 11 august, Stadio
nul Dinamo, ora 17.30: 
Dinamo București — Dina
mo Bacău, arb. St. Ionescu I.

Duminică 12 august. Sta
dionul Republicii, ora 17: 
C.C.A. — Dinamo Orașul 
Stalin, arb. S. Segal. Oria 
15.15: Progresul C.P.C.S.— 
Flamura roșie Bacău (res. 

stanță cat B.).

Scurte știri

(1-1)
(0-0)
(1-3)
(0-0)
(2-3)
(1-5)

• In al treilea joc disputat în 
R. P. Ungară, Ia Gyula, Sel. Re
colta a pierdut în fața echipei 
Traktor cu 3—1 (1—1).
• Alți doi arbitri romîni, D. 

Schulder și M. Cruțescu, participă 
la un curs internațional de arbi
tri care are loc astăzi la Subo- 
tita (Iugoslavia).
• Echipa poloneză Gornik By- 

tom a sosit vineri dimineață Ia 
Baia Mare pentru jocul cu Ener
gia Trust B. Mare. Miercuri, a- 
ceasta din urmă a jucat un meci 
de pregătire cu Locomotiva Dej.

Rezultat : 5—4 (2—4).
• La jocul C.C.A.-Dinamo 

Orașul Stalin sînt valabile carne
tele : roșii și albastre în piele- 
CCFS/CM în părțile laterale ale 
lojii oficiale, cele dermatin roșii 
și verzi, precum și verzi simple- 
CCFS/CM în sectorul din fața lo
jii oficiale, iar carnetele membri
lor comisiilor centrale pe ramură 
de sport, ale antrenorilor și arbi
trilor de fotbal, eliberate de 
CCFS/CM cum și cele albastre în 
pînză liberate de CCFS oraș Bucu« 
rești la tribuna I.

Știința Timișoara—C.C.A. București
Energia Min. Petroșani—Energia Flac. Ploești 
Progresul Oradea—Locomotiva Timișoara 
Flamura roșie 'Arad—Dinamo București 
Progresul București—Dinamo Bacău 
Locomotiva București—Știința Cluj
ETAPA a XlII-a — 11 noiembrie
Știința Cluj—Energia Minerul Petroșani 
Dinamo Bacău—I ocomotiva București 
Energia Flacăra Ploești—Dinamo București 
Dinamo Or. Stalin—Progresul Oradea
C.C.A. București—Locomotiva Timișoara 
Știința Timișoara—Flamura roșie Arad

In paranteze — rezultatele din tur.

(2-1)
(1-3)
(1-1)
(2-3)
(1-2)
(3-1)

Categoria C, juniorii...
Odată cu categoria A își începe 

returul și categoria C. Miine sînt 
programate jocuri în toate cele 
patru serii. U>n singur joc se 
dispută azi: Fl. roșie 1. H. Oluj- 
Energia Constructorul Turda.

In campionatul republican de 
juniori se continuă returul început 
în luna iunie. Mîine se dis
pută etapa a patra. Reamintim că 
în cele 10 serii conduc următoa

rele echipe : Dinamo Bacău (se
ria I), Locomotiva Iași (seria II), 
Energia Flacăra Ploești (seria 
III), Progresul CPCS București 
seria IV), Știința București (se
ria V), Știința Timișoara (seria
VI) . Fl. roșie UT A Arad (seria
VII) , Știința Cluj (seria VIII), 
Dinamo Orașul Stalin (seria IX) 
și Energia St. Roșu Orașul Stalin 
(seria X).



întreceri spectaculoase în
IAȘI 10 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Cadrul sărbă
toresc în care au început întrece
rile celui de al 8-lea concurs re
publican de călărie, ne-a prilejuit 
satisfacția de a aprecia străduin
țele depuse de organizatori (MFA 
și sfatul popular regional) care 
au arătat că un astfel de concurs 
trebuie și poate să fie organizat 
în condițiuni din cele mai bune.

Vineri, întrecerile au început cu 
proba de dresaj categoria B, pro
bă al cărei interes a scăzut prin

Azi in sala Fhreasza
Concurs de verificare 

la lupte clasice
Astăzi, cu începere de la ora 9 

și după-amiază de la ora 17,30 
va avea loc în sala Floreasca jn 
concurs de verificare la lupte clasi
ce la care vor participa cei mai 
buni luptători din țara noastră. 
Trebuie menționat că alături de 
elementele consacrate vor mai lua 
parte o serie de tineri talentați 
de la care așteptăm să-i pună la 
grea încercare pe luptătorii cu o 
mai mare experiență. Astfel, la 
categoria 57 kg. Francisc Horvath 
va primi replica lui Cristea Marin: 
la cat. 67 kg. Dumitru Cuc se va 
întrece cu Gheorghe Dumitru și 
D Grozavu; la cat. 73 kg. Bu- 
larcă va primi replica tînărului 
Elefterie; iar la categ. grea A- 
lexandru Șuii va avea de înfrun
tat pe tinerii M. Croitoru și V. 
Bunta. In afară de acești luptători 
menționăm prezența în concurs a 
lui I. Popescu, M. Scholtz, V. Mi- 
cula (cat. 62 kg.); Bujor și Belu- 
șica (cat. 79 kg.); V. Onoiu și 
Gh. Popovici (cat. 87 kg.), etc.

Aspecte din întrecerea celor mai curajoși sportivi
— Nela, vezi de pitonul din 

dreapta... Slăbește dreapta...
— Slăbit!
— Filează Olga! Filează tare!
— Filat!
— Slăbește dreapta!
— Slăbit!
Acest dialog purtat între trei spor

tive. alpiniste de la asociația Știința, 
cățărate pe un perete de stîncă și 
antrenorul lor care se agita jos, pe 
șosea, repetat cu multe variante, a 
fost auzit dese ori nu numai de cei 
in cauză, dar și de spectatorii care 
priveau în sus ore întregi și admi
rau curajul temerarelor sportive, 
care zilele trecute s-au întrecut în 
campionatul republican de cățărare 
pe stînci, organizat in splendida re
giune a Cheilor b cazului. Din cînd 
în cînd, cite un spectator căruia îi 
înțepenise ceafa. Iă6a puțin capul în 
jos, dar nu pentru mult timp pentru 
că întrecerea continua și era inte
resantă de privit. Cele trei sportive, 
absorbite de întrecerea la care luau 
parte și de... cronometru! care le 
presa de la spate, nji mai aveau tim
pul să privească în jos la sutele de 
spectatori ce le urmăreau și la și
rul de mașini și autobuse pline cu 
excursioniști care se opriseră pentru 
a admira un gen de întrecere pe 
care puțini l-au văzut pînă acum.

★
Ropote de aplauze, sincere, por

nite din inimă, au punctat as
censiunea Ninei Vasiliu de la Vo
ința. care avînd o agilitate de pisi
că și o... alonjă respectabil5., a ur
cat într-un timp record, dar și cu 
multă eleganță pe prima lungime 
de coardă în manșa I-a din traseul 
„Fisura cu fereastră", situată în a- 
propierea Cheilor Bicazului. Alte a- 
plauze salutau spectaculoasa cobo- 
rîre a alpinistelor din traseu, cu aju
torul unui rapel de 40 m.. complet 
aerian, coborîre mult „gustată1* de 
fotografii amatori de la Lacul roșu.

★
Alpiniștii și-au încercat forțele în 

trei trasee situate toate In peretele 
Suhardului Mic: Muchia Frumoasă 
(gr. IV-A). traseul Gențianej (gr.

După cum ne transmite corespon
dentul nostru din Oradea, colectivul 
Progresul din localitate a legitimat 
pe jucătorul de fotbal Bartha Carol 
de la Dinamo București cu drept de 
joc începînd cu data de 12 august.

Jucătorul Vaczi, nu va juca împo
triva Științei Timișoara nefiind încă 
complet restabilit.

★
Ultimele două! motociclete „I.F.A.**  

de 350 cmc. oferite de I.S. Pronos
port buletinelor cu „0“ rezultate, sînt 
atribuite concursului nr. 32 de dumi
nică 12 august.

La acest concurs, care de altfel este 
și ultimul concurs la care se mai a- 
cordă premii speciale buletinelor cu 
„O-* rezultate, se vor mai atribui 6 
excursii în străinătate și anume: 3 
în U.R.S.S., una în R.P. Ungară, una 
în R.P.Bulgaria șl o croazieră pe Ma- 
Xeâ Neagră. Una dintre motociclete

concursul de călărie de la lași
ncparliciparea Iții Gh. Teodorescu 
(Dinamo București) al cărui cal 
(Palatin) este indisponibil. In a- 
ceste condiții, N. Mihalcea a tre
buit să se întreacă numai cu co
echipierii săi de la CCA. El n-a 
reușit să obțină punctajul cores
punzător locului I, astfel încît 
clasamentul probei are următoarea 
înfățișare: 2. N. Marcoci, pe Ko- 
heilan cu 133,36 pct. 3. I. Oprea 
pe calul Sulina cu 133,33 pct. în
trecerile au continuat cu proba de 
obstacole categoria „1“ la care 
au luat parte 60 de călăreți. N. 
Niculescu (CCA) pe calul Sebeș 
a obținut de la început un rezul
tat bun care a animat întreaga 
probă: 0 pct., timp 49,5. Cei
lalți concurenți au urmărit de 
fapt numai întrecerea acestei per
formanțe. Dintre toți, singurul 
care a reușit a fost dinamovistul 
ploeștean I. loja care, pe calul 
Bar, a terminat parcursul în 48.5 
sec. Pe locul III: I. Molnar (CCA) 
cu Mandolina, 0 pcț, 50,4 sec. 
După o probă rezervată călăreților 
din colectivele Victoria care a 
revenit Iui M. Stancu pe calul 
Mircea cu 0 pct., 41,5 sec., între
cerile din prima zi au luat sfîr- 
șit cu proba de obstacole elimi
nări succesive, la care au parti
cipat 42 concurenți. Dintre aceș
tia, opt au terminat cu rezultate 
bune, intrînd în baraj;. Ei au 
concurat simultan și evoluția ..pe
rechilor" Pinciu și Gh. Antohi, 
F. Țopescu și D. Velicu, Gh. Ghi- 
țuran și I. Molnar, a prilejuit în
treceri deosebit de spectaculoase. 
După cel de al doilea baraj, au 
rămas în finală V. Pinciu și Gh. 
Ghițuran. Dintr-o greșită inter
pretare a regulamentului de către 
juriu, finala probei a fost amînată 
pentru mîine (azi) dimineață.

O. GINGU

IV B) și traseul Fisurei directe (gr.
V A), după părerea generală cel 
mai dificil, în special pe porțiunea în 
care se iese în creastă. Aceiași nu
meroși spectatori au urmărit aci pe 
cei mai buni alpiniști din țară, care 
peste puțin timp vor pleca în Ceho
slovacia, ca invitați ai alpiniștilor 
cehi. Grația feminină a fost înlocui
tă cu vigoarea și bărbăția alpiniș
tilor, care găseau cele mai bune po
ziții de trecere în cele mai dificile 
puncte. Spectacolul era la fel de 
interesant. După parcurgerea pri
melor două trasee, echipa C.C.A. era 
pe primul loc, cu un ava-ts de 18 
minute față de Dinamo. Militarii, 
după „dușul**  pe care li-1 oferise în 
prima manșă echipa Energia, și-au 
revenit și în al doilea traseu au 
mers excepțional. A treia fnanșă s-a 
disputat miercuri, dar numai pe ju
mătate, pentru că începuse să plouă. 
Din această cauză echipa Voinței a 
trebuit să coboare din perete deși 
urcase mai mult de jumătate din tra
seu.

MIRCEA TUDORAN

0 nouă importantă întilmre de tenis: 
C. C. A. — Energia Constructorul București

După trei luni de desfășurare, 
întrecerile campionatului catego
riei A de tenis iau sfîrșit dumi
nică seara odată cu disputarea 
ultimei etape. Singură întîlnirea 
dintre C.C.A. și Progresul I.T.B. 
va avea loc la o dată ce se va 
anunța ulterior, probabil în cursul 
lunii septembrie.

Indiscutabil că din cele patru 
partide ale acestei etape, cea mai 
interesantă va fi cea din Capi
tală care va aduce pe terenurile 
centrului de antrenament Nr. 2 
două dintre formațiile noastre 
fruntașe: C.C.A. și Energia Con
structorul. Vor evolua în fața pu
blicului bucureștean maeștrii spor, 
tuiui Gheorghe și Marin Viziru,

ono sport
va fi atribuită participantului care 
va obține cele mai multe variante 
cu ,,0“ rezultate, iar cealaltă moto
cicletă, împreună cu excursiile în 
străinătate sînt atribuite prin tragere 
din urnă.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT nr. 33, ETAPA DIN 
19 AUGUST 1956:

I Dinamo București—F.C. LieEeoise 
Belgia

II Flacăra (E) Ploești — C.C.A. 
București (cat. A)

III Locomotiva București — Loco
motiva Timișoara (cat. A)

IV. Știința Timișoara — Știința 
Cluj (cat. Ai

Concurenți numeroși (Arad, Timișoara), 
și... absențe nemotivate (București)

— Pe marginea ultime lor întreceri ale junior ilor, la canotaj —
Poate mai mult chiar decît la alte 

discipline, la canotaj problema junio
rilor trebuie privită cu atenție spe
cială. Pentru că, în această discipli
nă în care sportivii noștri și-au câș
tigat în ultimii ani un frumos renu
me internațional, se resimte (ulti
mele competiții au demonstrat-ol) o 
pronunțată penurie de cadre noi, de 
elemente care, mîine, să preia șta
feta purtată actualmente cu succes de 
sportivii fruntași și s-o ducă mai de
parte, spre noi victorii ale sportului

Anul trecut, titlul de campion ne republicane de junioare la 4 + 1 
vîsle a revenit echipajului timiș orean pe care-l vedeți în această 
fotografie. o.

Actualitâti dinV
LA „STARTUL*  UNEI COM

PETIȚII DE MASA
Astăzi la ora 9 peste 200 de 

trăgători, calificați în fazele an
terioare, se vor prezenta pe stan
durile poligonului Tttnan pentru 
a lua parte la finalele pe țară 
ale concursului de tir organizat 
de A.V.S.A.P. Programul con
cursului este următorul: sîmbătă 
ora 9—16: probe individuale 
(armă sport, erată militară, pis

tol militar); duminică ora 8—14 
probe pe echipe de tir aplicativ.

Apreciind valoarea acestor în
treceri Comisia Centrală de tir a 
hotărît să invite la finalele cam
pionatelor republicane individuale 
pe toți trăgătorii care, în cadrul 
acestor concursuri, vor realiza 
haremurile de 430 p. la armă 
militară și 490 p. la pistol mili
tar. De asemenea primii paițru 
clasați la armă militară vor fi 
invitați și la proba de cerb a- 
lergător. Acest stimulent va con
tribui fără îndoială la ridicarea 
nivelului tehnic al competiției.

DE LA COMISIA CENTRALA 
DE TIR

In cadrul unei ședințe privind 
organizarea finalelor campionate
lor republicane individuale de tir

Gh. Cobzuc (C.C.A.), A. Schmidt 
(Energia), campionii țării Irina 
Pcnova și C. Zacopceanu (Ener
gia) și alte „rachete" cunoscute. 
In prima zi (azi de la ora 16) ies 
în evidență meciurile masculine 
Gh. Viziru-T. Bădin, M. Viziru- 
Zacopceanu. întîlnirea continuă 
mîine de la ora 9 și de la ora 16. 
Dimineața vor avea loc meciurile 
Gh. Viziru-Zacopceanu. M. Viziru. 
T. Bădin, Cobzuc-Schmidt, Năsta- 
se-Grad, iar după-amiază se vor 
juca partidele de dublu.

In provincie se vor desfășura 
întîlnirile Energia Steagul roșu 
Orașul Stalin-Progresul Tg. Mu. 
reș. Progresul F. S. Cluj-Progre- 
sul I.T.B. și Energia Timisoara. 
Știința Buc.

V Dinamo Bacău — Flamura roșie 
Arad (cat. A)

VI Progresul București — Progre
sul Oradea (cat. A)

VII M'etalui (E) Constanța — Meta
lul (E) Sinaia (cat. C).

VIII Flamura roșie Giurgiu — Lo
comotiva M.C.F. București (cat. C)

IX Dinamo Tg. Mureș — Flamura 
roșie Cluj (cat. C)

X Flamura roșie Buhuși — Recolta 
Avîntul Fălticeni (cat. C)
XI Progresul Turda — Recolta Avîn
tul Salonta (cat. C)

XII Recolta Avîntul Cărei — Meta
lul (E) Oradea (cat. C).

Meciuri de rezervă:
A Flacăra (E) Moinești — Progresul 

Rădăuți (cat. C)
B Minerul (E) Baia Mare — Flamu

ra roșie Sf. Gheorghe (cat. C).
Pentru acest concurs consultați
„Prograpiul Pronosport1* nr. 122. 

nostru. Alai mult chiar, putem afir
ma că înseși loturile reprezentative 
simt nevoia, în multe probe, de un 
influx nou, de o reîmprospătare. Și 
acestea nu pot veni decît ca urmare 
a unei munci temeinice, bine orien
tate cu juniorii. Iată de ce, întrece
rile campionatului republican de ju
niori, suprema competiție a tinerilor 
care încep să mînuiască ramele sau 
padelele, trebuie privită de organele 
centrale și locale ale CCFS, de a- 
sociațille sportive, de colective și de

lumea tirului
pe anul 1956, Biroul Comisiei 
Centrale de tir a hotărît:

— Trăgătorii și trăgătoarele 
care au calificarea de ma-estru, 
categoria I-a, sau au obținut stan
dardul la una din probele de armă 
calibru redus, pot participa la 
toate probele de armă calibru re
dus prevăzute în programul de 
desfășurare al campionatelor.

— La proba de talere aruncate 
din șanț nu se va mai face elL 
minarea după prima manșă;

— La proba de talere aruncate 
din turn (skeet) după 50 de talere 
vor fi eliminați conc-urenții aflați 
în ultima treime a clasamentului, 
iar după 100 talere cei aflați în 
a Il-a jumătate a noului clasa
ment.

FINALA CAMPIONATULUI 
DE TIR AL ASOCIAȚIEI 

VOINȚA
Desfășurată la Cluj finala cam

pionatului de tir al asociației 
Voința a reunit la „start" peste 
100 concurenți din S3 orașe. La 
proba de armă libera calibru re
dus primele locuri au fost ocupate 
de :

Poziția culcat: Felician Gheor
ghiu (Buc.) 395 p.; poziția ge
nunchi : Falician Gheorghiu 379 
p.; poziția picioare: Marin Cris
tea (Or. Stalin) 356 p.; 3x40: 
I. Marin Cristea 1126 p.; 2. Fe
lician Gheorghiu 1109 p.; 3. Vir
gil Popescu (Buc.) 1108 p.

SPORT LA ZI
• TENIS. — In întîlnirea de 

tenis din cadrul campionatului re
publican care a avut loc miercuri 
și joi la Arad între echipele Fla
mura roșie U.T.A. și Dinamo Buc. 
victoria a revenit oaspeților ou sco
rul de 8—3. Iată rezultatele teh
nice : Grunwald (Fi. r.)-Rakosi 
(D) 7—5, 3—6, 3—6. 6—8; L6- 
winger (Fl. r.) — Bardan (D)
2— 6, 3—6, 2—6; Lowinger-Rakosi
3— 6, 6—8, 1—6; Grunwald-Bar-
dan 7—5, 6—3, 7—9, 5—7, 2—6; 
Alatilda Glatt (Fi. r.)-Mariana Di- 
nopol (D) 6—4, 6—3 ; Maria
Bauer (FI. r.)-Elena Stan (D) 
8—6. 4—6. 7—5; Albert (FI. r.)- 
Turdeanu (D) 1—6, 4—6, 2—6 ; 
Takacs (FI. r.)-Vasilescu (D) 
0—6, 3—6, 7—5. 7—9; Griinwald- 
Albert=Turdeanu-D. Viziru 5—7,
4— 6, 3—6; M. Glatt-Griinwald=M. 
Dinopol-Turdeanu 6—4, 6—4; M 
Glatt-M. Bauer = M Dinopol-E. 
Stan 6—1, 4—6, 4—6.

• CICLISM — Competiția ciclistă 
„Cupa 23 August**,  programată 
pentru zilele de 10. 11 și 12 au
gust, a fost amînată cu o săptă- 
mînă, ea urmînd să se desfășoare
în zilele de 17, 18 și 19 august, 

antrenori, nu ca o competiție spor
tivă oarecare, ci ca o adevărată ac
țiune organizată, al cărei scop este 
— în ultima analiză — nu desemna
rea unor campioni, ci realizarea li
nei munci eficace, rodnică, temeini
că, pentru ridicarea și creșterea ca
drelor.

Dacă privim sub acest aspect în
trecerile care au avut loc recent în 
întreaga țară (întreceri de calificare, 
premergătoare finalei campionatului 
de juniori), înregistrăm unele fapte 
îmbucurătoare (sub aspectul mobi
lizării, mai ales) dar și o serie de 
constatări negative, aceasta în deo
sebi în ceea ce privește organizarea.

La Arad și Timișoara de exemplu, 
tradiția nautică a acestor centre nu 
s-a desmințit. La startul probelor 
de canotaj academic, caiac, canoe 
s-au prezentat la Arad 227, iar la 
Timișoara 212 vîslași și vîslașe. Sînt 
cifre rar întîlnite în competițiile 
noastre interne, și care ne bucură. 
Unele probe au fost foarte „popu
late", ceea ce a făcut ca pentru fi
nală să se califice cîte două echi
paje. (După cum se știe, o justă mă
sură a Comisiilor centrale de 
specialitate prevede că un echi
paj se califică numai dacă la 
proba respectivă au participat în 
eliminatoriu minimum 4 echipa
je). La Arad, la 4+1 băieți au con
curat 9 ambarcațiuni (calificate: Fla
mura roșie și Voința), la caiac 4 
băieți au luat startul 7 echipaje (ca
lificat: Voința, Progresul), iar la ca
iac simplu s-au întrecut 8 tineri (în
vingător: L. Husar de la Flamura ro
șie). In orașul de pe Mureș este de 
remarcat efortul pe care-1 depune 
pentru canotaj asociația Voința.

La Timișoara s-au întrecut juniorii 
din 8 colective. La caiac dublu și 
4+1 băieți au concurat cîte 8 echi
paje. Dintre vâslașii ebneurenți s-au 
remarcat în special Simon Gheorghe,
P. Pakay, St. Steyer, Elena Becsky, 
Dora Lacatoș, Nicoiae Arsene, Aris
tide Tofan, Lavinia Jivi, schiturile de 
8+1 băieți Știința și Voința, schitu
rile de 4-f-l fete de la Flamura ro
șie și Știința I, etc.

!n Capitală, întrecerile s-au dispu
tat pe lacurile Herăstrău și Tei. In 
general, participarea a fost bogată la 
probele masculine (8 caiace dublu 
băieți, 7 caiace de 4 băieți, 5 schi
turi de 8-f-l băieți etc). In schimb, 
comoditatea antrenorilor bucureșteni 
s-a manifestat din nou, în ceea ce 
privește elementul feminin. Intr-ade
văr, la probele de fete, în afara pro
bei de simplu nu s-a calificat nimeni. 
Este inadmisibil ca în Capitală, la 
faza de zonă a campionatului repu
blican de juniori să se prezinte nu
mai două dublouri și cîte un singur 
echipaj de 4-J-l rame și 4 + 1 vîsle! 
Faptul că în finala campionatului 
republican de juniori Buctireștiul nu 
va fi reprezentat decît la o singură 
probă de schif fete constituie un vot 
de blam pentru munca antrenorilor 
bucureșteni și totodată un semnal de 
alarmă!

Jn Capitală
AZI

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, 
ora 17.30: Dinamo București- 
Dinamo Bacău (cat A).

TENIS. — Teren Centrul de an
trenament Nr. 2: ora 16 Energia 
Constructorul Buc. — C.C.A. 
(Campionatul republican pe a- 
chine)

MÎINE

FOTBAL. — Stadionul Repu- 
iblîcid, ora 15.15: Progresul 
CPCS—FI. roșie Bacău (cat. B 
restanță); ona 17; C.C.A.—Di
namo Orașul Stalin (cat A).

Stadionul Ciulești, ora 8: Lo
comotiva București—Locomotiva 
Cța (jun.) ; ora 9.45: Locomo
tiva MCF—Dinamo Pitești (jun.); 
ora 11.30: Locomotiva MCF—E- 
nergia Metalul 13| (cat- C).

Stadionul Djnamo, ora 8.30: 
Tin. Dinavnovist — Locomotiva 
Craiova (jun).

Stadionul Progresul FB, ora 
8: Progresul CPCS—FI. roșie 
Giurgiu (jun.)

Stadionul Locomotiva PTT, ora 
8.30; Energia 23 August Bucu
rești—Progresul Călărași (jun.)

HANDBAL : Stadionul CAM., 
ora 17: jocuri din camp, feminin 
al cat. A.

TENIS. — Teren Centru] de 
antrenament Nr. 2: ora 9 și ora 
16: Energia Constructorul Buc. 
—C.C.A. (campionat republican 
pe echipe).



*

CE E HOU IN BASCHCT
IN AFARA turneului echipei 

reprezentative masculine în R.P. 
Chineză (august — septembrie) 
și a turneului echipei Dinamo 
București în Bulgaria și Iugo
slavia (septembrie), sînt proiec. 
tate pentru această lună și luna 
septembrie o serie de meciuri 
internaționale. Astfel, la 26 și 28 
august este probabil să evoluieze 
la Tg. Mureș o selecționată a 
regiunii Feher (R. P. Ungară); 
pentru aceleași date este proiectat 
un turneu al echipei feminine 
maghiare Voros Meteor care va 
juca Ia Oradea și Cluj. Pentru 
luna septembrie sînt în discuție 
turnee ale echipelor;
din Varșovia care 
întâlnească echipele 
cureștene Energia 
Spartak Pleven care
Oradea și Tg. Mureș cu echipele 
locale Dinamo și' Selecționata fe
minină Stara Zagora (R. P- 
Bulgaria) care va întoarce vizita 
făcută de jucătoarele de la E- 
nergia București. După cum se 
vede, o destul de bogată activi, 
tate internațională care — oeea 
ce este deosebit de îmbucurător 
— începe să angreneze și echi
pele de colectiv. In felul acesta 
numărul jucătorilor și jucărioare, 
lor care capătă experiența jocu. 
ri'lor internaționale va crește 

odată cu el și nivelul 
echipelor noastre.

MAI VALOROȘI tineri 
cele mai bune tinere 
se

G ward ia 
urmează să 

feminine bu
și Știința, 

va juca la

găsesc de la Un
iuni la Rîmriicu 
și Piatra Neamț
Iși perfecționează 
îndrumarea unor

pînă la sfîrșitul lunii atu. 
Foarte important este însă 

antrenorii colectivelor din 
fac parte jucătorii și jucă-

simțitor și 
tehnic al

■ CEI 
jucători și 
jucătoare
ceputul acestei 
Vîkea (băieții) 
(fetele), unde 
pregătirea sub
antrenori pricepuți. Tinerele ca
dre vor rămâne în cele două o. 
rașe 
gust.
ca
care
toarele selecționate să se ocupe 
— în continuare — cu toată se
riozitatea de ei î<i cadrul antre
namentelor echipelor respective.

•■■■ ,c!

CAMPIONATELE DE ATLETISM 
ALE FRANȚEI

Pe stadionul Colombes au avut loc 
recent campionatele de atletism ale 
Franței, care au constituit un prilej 
de verificare a atleților francezi în 
vederea întîlnirii cu echipa R.P.R. 
de la Paris din zilele de 1 și 2 
septembrie. Iată rezultatele :

BARBAȚI : 100 m. David 10”9/10; 
Bonino 10”9/10; 200 m. A. Seye 
21”9/10 ; Habib 22”2/10: 400 m.
Haarhoff 48”3/10 ; Martin du Gard 
48”3/10; 800 m. Djian 1’50”1/10; 
Lazrog l’50”9/10; 1500 m. Jazy
3’49’’8/10; Bernard 3’51”2/10; 5000 
m. Mimotin 14’35”0; Carron 14’39” 
8/TC; 10-000 m Mimoun 30’22”0 ; Be- 
naissa 30’40”8/10 ; 110 m. garduri
Dohen 14”6/10 ; Reudnitska 14”6/1O; ’ 
400 m. garduri: Cury 53”7/l0; Le- 
goube 54”2/10; 3000 m. obstacole: j 
Soucours 9’13”4/10 ; Chicane 9’26”0; ț 
Lungime: Vernus 6,90 m.; Brachkii 
6,86 tn.; înălțime ; Le Ottsmane 1197 j 
m.; Fournier 1,97 m.; Prăjină: Sil-. 
Ion 4,15 m.; Gras 3,90 m.: Triplu:! 
Battista 1505 m, Sail Ibrahimf 
14,62 m.: Greutate: Thomas 15,911 
m. ; Lassau 15,38 m. ; Ciocan: Hu-l 
ssen 57,56 m. ; Kapcrski 50,65 ; J 
Disc : A lard 46,68 m.; Griseni 46,011 
m.: Suliță: Macquet 72,53 m.: Șy-1 
rovatski 64,40 m.; 4 x 100 m : C. A. I 
Nancy 43”6/10 ; 4x400 m: P.U-.C. 1 
3’19”6/10. I

Femei : 100 m. Capdevielle 12” ; 1 
Picado 12”2/10; 200 m. Fluchet} 
25’’8/10; Henry 26”6/10; 800 m.Vt 
Laurent 2'16”0; Goullieux 2T8”6/10;(K 
80 m. garduri : Lambert 
Picado 11’7/10; înălțime:
l, 56 m.; Muller 1,50 m.; lungime:, 
Lambert 5,81 m.; Glottin 5,59 m.; 
Greutate: Bretelle 12,33 m; La-' 
riviere 12,22 m: disc: Durand 39,71
m. ; Laurent 38,59 m. ; suliță : Pi-| 
nard 41,01 m; Cathiard 34,89 m-,| 
A X100 Sta.de Francais 50’^3/10.,

DUPĂ DOUĂZECI DE ANI
..Nu este vorba de celebrul 

roman al lui Alexandre Dumas, 
continuarea atît de captivantă a 
celor „Trei mușchetari", ci des. 
pre povestea — nu mai puțin 
pasionantă - 
dial pe cea 
tre alergările de viteză, cursa de 
100 m. plat.

Ne.a tentat 
piere de titlul operei lui Dumas, 
pentru că și în proba despre 
care vă vorbim au existat cu 20 
de ani și mai bine în urmă trei 
mari alergători, veritabili „muș
chetari" ai sprintukii. Paddock, 

Metcalfe și Owens. Firește, nouă 
nu ne este posibil ca urmindu-i 
pe scriitorul francez să vedem 
ce s-a întîmplat cu aceștia — ca 
atleți — după 20 de ani deoarece 
în cartea cursei de 100 m. per
sonajele s-au schimbat 
iar numelor noi. Ii s.au adăugat 
altele noi culminind recent cu 
faimosul cuplu negru Williams 
—Murchison, acela care avea să 
transpună în realitate visul atî- 
tor generații atletice.

— nu
a recordului mon- 

mai „clasică" din-

totuși această apro.

mereu.

DE TREI ORI 10.1 SEC-

„.și numai într-un interval de 
trei zile. De necrezut, dar a de. 
văratț Evenimentul atît de mar
cant al anului atletic 1956 s-a 
petrecut la sfîrșitul săptămînii 
trecute pe pista stadionului ofim. 
pic din Berlin, aceeași pe care cu 
două decenii în urmă „săgeata 
neagră" Jesse Owens cucerea 
consacrarea (unică în genul ei) 
ctștigînd 4 medalii olimpice de 
aur. De data aceasta lucrurile 
nu s-au petrecut în decorul fas
tuos al olimpiadei. Intr.un con
curs destul de mărunt Willy 
Williams aleargă în seriile pro. 
bei de 100 m.
fect regulamentare) 
cordul mondial atît 
tat fusese întrecut, 
zele abia începeau.
semifinală Ira Murchison reedi
tează performanța compatriotului 
său. Finala probei reunește la 
■tart pe ambii recordmani. Deși 
a avut o plecare slabă, pierzînd 
aproape un metru de la start, 
Williams reface formidabil și 
cîștigă cursa, inscriindu-și pentru 
a doua oară numele în dreptul 
aceluiași rezultat. Trei cronome- 
tre au arătat 10,1 sec. Murchison 
a sosit al doilea, cu o zecime de 
secundă mai 
cat că acesta 
doar 1,57 m. 
vă închipuiți
dispune în alergare).

(în condiții per- 
10,1 sec. Re
de des discu.
Dar surpri-
A doua zi în

tîrziu. (De remar- 
din urmă 
înălțime, 
frecvența

măsoară 
astfel că 
de care

56 ANI DE SPRINT

in anul 1900 cînd a fost intro
dusă „ordinea" în omologarea re. 
cord urilor mondiale, primul nu. 
me înscris pe coala albă a sta-

tisWcii la 100 m. a fost cel al 
campionului olimpic din același 
an F. W. Jarwis. Rezultatul său 
de 10,8 sec. a dăinuit 12 ani 
pînă cînd (deși de multe ori e- 
galat) a fost înlocuit cu un altul. 
La Olimpiada de la Stockholm 
Dorsnald Lippincott parcurge dis. 
tanța în 10,6 sec. stabilind un 
nou record mondial. Pentru a. 
ceasta el este răsplătit numai 
cu medalia de._ bronz, deoarece 
după succesul din serii, în finala 
cursei a sosit al treilea. Duțiă 
un popas de 9 ani la această ci-

IRA MURCHISON- 10.1 see

fră record mondial (egalat In
tre timp de J. Scholz) intră in 
posesia marelui alergător Char, 
les Paddock cronometrat oficial 
10,4 sec. Interesant de remarcat 
că Paddock a fost primul om 
care alergase 10,2 sec. ți încă 
în 1921. Dar, deoarece acest re. 
zultat a fost realizat într-o cursă 
de 110 yarzi (100,58 
timea regulamentului 
mis omologarea.

cerea ca recordul 
fie obținut intr-o 
stă distanță.

După ce în 1929 Edie Tofan 
egalează recordul, începe o ade
vărată perioadă de „aur" în

m.) îngus- 
nu i-Z
atunci

100 m.

»d.
Pe

Pe
cursă pe acea-

să

sprintul mondial, declanșată de 
acel 10,3 
Williams 
5 an i 6 
Tolan in 
Peacoock,
1934, Ioshioka în 1935.

Toate aceste performanțe sânt 
încununate în 1936 de primul 
10,2 oficial realizat de Jesse O. 
wens Ja Chicago la 20 iulie. Cu 
numele lui se deschide o nouă 
listă a alergătorilor de 10.2 sec. 
Este interesant de remarcat că 
in 20 de ani, timp in care a re. 
zistat tuturor 
dul lui Owens
(pină in

reușit de canadianul 
la Toronto în 1930. In 
atleti egalează recordul:

1932, Metcalfe în 1933, 
Berger și Metcalfe în

fost
asalturilor, 

a 
acest an) de 5 

(Davis in 1941. La Beach
well in 1948. Mc. Donald 
în 1951, Futterer în 1954) 
noscuți oficial corecordmani. 
afara acestora sînt însă 
roși sprerten creditați m 
sec..

TIRANA (Corespondență spe
cială). — Sportul ocupă un loc 
însemnat în viața și activitatea 
tineretului albanez. Zilnic noi 
evenimente vin să întregească o 
activitate rodnică, zilnic se înregis
trează noi succese într-o disciplină 
sau. alta. Pentru bunele rezultate 
obținute în sporturile respective o 
serie de tineri au fost distinși cu 
înaltul titlu de „maestru al spor
tului". Prin decizia Alinisteruluî 
Sănătății (care coordonează și con
duce mișcarea de cultură fizică și 
sport) au primit acest titlu urmă
torii sportivi: Esat Duraku și Feti 
Borova (șah), Dhimitraq Goga. 
Vehap BerberoHi, Spiro, Urumi, 
Ramazan Njala (baschet), Dervish 
Efovi.a (box), B Exhepi (tir). Cu 
aceștia numărul deținătorilor msig. 
nei de „maestru al sportului" s-a 
ridicat la 92.

recor- 
egalat 
atleți 

și E- 
Baylei 

recu- 
In

nume.
M» 

dar care din diferite motive 
reguiasneatare viiu UvoraM,
concursuri de exhTxție, nu au 
fost recunoscuțr oficial ca egali 
ai lui Owens. In curs de omolo
gare sânt performanțele obținute 
în acest an. printre alții de Mor. 
rov. Baker și Murchison.

WILLIAMS NU VA FI CAM-
PION OLIMPIC!

Ar părea mai mult decît ha
zardat un astfel de pronostic la 
adresa cehii care a 
trei zile de două ori 

indiferent de
va avea

indiferent

alergat in
10,1 sec. Și 
forma pe 
sfîrșitul a-spre

de rezultatul pe 
realiza, record, 

nu va putea a.

totuși, 
care o 
nulul, 
care l-ar putea
mânui mondial 
dăuga titlului său pe acela de 
campion olimpic. Aceasta pentru 
simplul motiv că el nu va face 
parte din echipa olimpică 
telor Unite.

Neclasat la concursurile 
lecție, Williams nu a fost 
ționat pentru Melbourne.

Revine, firește, lui Murchison 
obligația de a apăra la Jocurile 
Olimpice prestigiiul recordmanii, 
lui lumii.

a Sta-

de se. 
selec-

ROMEO VILARA 
VALERIU CHIOSE

Tigran Petrosian cel mai bun jucător de șah-fulger
La Moscova a avut loc un turneu 

fulger de șah organizat de ziarul 
„Vecernaia Moskva". Au luat par
te 18 jucători printre care marii 
maeștri: Bronștein, Petrosian, A. 
verbach, Kotov și Flohr. Timp de 
mai multe ore s-au jucat 17 runde. 
Potrivit regulamentului, pentru 40 
de mutări au fost acordate numai 
5 minute

maes- 
totali- 
de A-

Victoria a revenit marelui 
tru Tigran Petrosian care a 
zat 13 jum. puncte, urmat 
verbach cu 13 puncte, Bronștein și 
Stein cu 
care.

Merită
acum în
victoria a revenit de trei ori lui 
Petrosian și Bronștein și cîte o dată 
lui Smîslov, Averbach și Flohr.

dfe 12 jum. puncte fie-

subliniat faptul că pînă 
acest turneu tradițional

tea și mă aștepta jos. Împărțeam 
banii...*

Comentariile, cum se spune. sînt 
de prisos.

Jesse Owens desore 
manageri...

Șansa iui Roger Waikoviak
Celebrul atlet ne

gru Jesse Owens, al 
cărui record pe 100 
m. a dăinuit 20 de 
ani, iar cel de la să
ritura în lungime 
mai este și astăzi 
în picioare, a gus
tat din plin, tn 
cursul carierei sale 
sportive, din cupa 
amară a profesio

nismului. Contactul cu manageri 
și antreprenori veroși i-a sta
bilit definitiv părerea despre a- 
ceastă categorie de oameni și Jesse 
și-a expus-o (foarte spiritual} în 
tr-un interviu acordat unui ziarist 

11 ”5/10 ;(« interviu pe care-l reproducem în in-
Peirone/// tregime:

— Ce părere aa despre manageri, 
Jessc?

—• Sînt ca „prietenul" meu Bill. 
_ ???
— înainte de a mă apuca de at

letism am fost vînzător ambulant de 
gheață pe ștrăzile New-Yorkului. 
Bill mă însoțea pretutindeni. Eu ur
cam cu gheața zeci de etaje, el sta

Deși a luat sfîr
șit de două săptă- 
mîni, Turul Franței 
continuă să se afie 
în atenția cronicari
lor sportivi parizi
eni care întorc ,,pe 
o față și pe alta" 
rezultatul atît de 
surprinzător al celei 
mai mari alergări 
profesioniste a anu
lui

Sub titlul „Un tur care va servi 
celor viitoare" Jacques Goddet, di
rectorul ziarului „L’Equipe", publi
că un editorial in care se arată sa
tisfăcut de acest deznodămînt, con- 
siderîndu-l un reviriment util și la 
timp venit pentru a împrospăta tu
rul. Desprindem din acest articol și 
un alt fapt: Roger Waikoviak nu 
mai este prezentat drept un „ano
nim", cum se făcuse la început, ,,

„învingătorul nostru — scrie 
,.L'Equipe“ — nu este un învingă
tor de ocazie. Și dacă el a ajuns la 
29 de ani fără a avea un palmares 
de mare răsunet se datorește fap
tului că niciodată pînă acum nu i 
s-a dat prilejul să se afirme. Per
sonalitatea acestui băiat exemplara 
fost îngrădită de o timiditate. în- 
cîntătoare desigur, dar excesivă față 
de necesitățile luptei cu viața, de o 
lipsă de ambiție și de o sensibili
tate care pun în umbră calită
țile sale atletice. A avut șansa să 
facă parte dintr-o echipă în care n-a 
fost oWigat să servească pe alții".

tată că ziaristul francez atinge^ 
probabil fără se vrea, o problemă 
nevralgică a ciclismului profesio
nist. Clți rutieri de valoare nu au 
fost forțați să-și sacrifice cariera 
stînd ani de zile în umbra „senio
rilor pedalei". Recentul caz al lui 
Darrigade „sacrificat" de selecfo- 
nerul echipei Franței, Marcel Bidot, 
în dauna lui Bauvin, este semnifica
tiv, De altfel, publicul, eternul spec
tator obiectiv, l-a fluierat copios pe 
Bidot la sosirea caravanei cicliste 
la Paris, iar cicliștii au trebuit să 
facă zid în iurul lui ca să-l ferească 
de sticlele de limonada care se pre
găteau să-i zboare în cap.

Pentru selecționerul echipei fran
ceze turul n-a avut numai un învin
gător neașteptat, ci și un sfîrșit pe 
care firește nu l-a prevăzut.^

• înotul este unul din sporturile 
cele mai iubite de către tineretul 
din R.P. Albania. Acest fapt este 
oglindit prin numeroasele comoe- 
t’-tii locale organizate fie în ora
șele de pe malul Mării Adriatice, 
fie pe lacurile situate lingă Shko- 
dra. Pogradec etc. Recent a fost or
ganizată o competiție originală: în 
orașul Durres startern au dat ple
carea într-un cros de înot la circa 
1.500 tineri și tinere. Cu acest pri
lej s-au evidențiat maeștrii spor
tului Meriban Kadiu, Kastriot Ka- 
ramuco și Hamit Salikaj. Nici ti
nerii din orașul Vlora nu s-au lăsat 
mai prejos: peste 1.000 dintre a- 
ceștia au străbătut apele Mării 
Adriatice pe distanța prevăzută de 
regulamentul întrecerii.

• Au luat sfîrșit campionatele de 
baschet ale R.P. Albania. Ca și 
anul trecut titlul de campioană a 
revenit formației feminine „Puna*-  
Tirana. La băieți. Partizan și-a 
recucerit titlul pierdut anul trecut, 
titlu pe care-1 deținea de cinci 
ani.

• Pe stadionul Qemal Stata din 
Tirana, atletul Hivzi Kotri din ora
șul Shkodra, a stabilit um nou re
cord național la -00 m. garduri cu 
timpul de 27,4 (vechi record 27,7).

• Nu de mult au luat sfîrșit în
trecerile în cadrul campionatului 
categoriei B. la fotbal. Titlul a re
venit formației Spartak-Tirana, 
care a întrecut în ultimul meci dis
putat la Orașul Stalin formația lo
cală Puna.

• Voleiul este practicat de mii 
de tineri din orașul Tirana, iar 
meciuril” lor sînt urmărite de alte 
mii. Așa s-a întîmplat la campio
natele orașului 
nirile finale la 
echipele Puna, 
și Studenti au 
de spectatori. Competițiile au reve. 
nit formațiilor Puna (fete) și Dî- 
namo (băieți).

VIKTOR KRAJA

Tirana. L> întîl- 
care au participat 
Dinamo, Spartak 
asistat ctteva mii

Lindberg... n-a văzut toti 
banii

Portarul suedez 
Lindberg, o fostă 
mare vedetă a f<? 
balului scandinav, 
a întrerupt în mod 
tragic activitatea 
de pe stadion. (*  
orbire precoce l-a 
condamnat pentru 
totdeauna la întu
neric. In scurt timp 
el a ajuns în cea

mai neagră mizerie. In ajutor 
i-au venit foștii colegi de sport. Fot
baliștii suedezi și danezi care joacă 
în cluburile profesioniste din străi
nătate au organizat pentru ajutora
rea lui Lindberg două meciuri. Re*  
țeta s-a ridicat la o sumă conside
rabilă. Dar, cum remarcă ziarul 
,,L’Equipe", lui Lindberg i s-a remis 
doar un.., acont din care i s-a ame
najat o locuință ceva mai omeneas
că. Involuntar îmi vin în minte cu
vintele unei epigrame adresate cu 
ani în urmă societăților de... binefa
cere pentru orbi:

Vin pentru clînșii bani grămadă 
Dar ei sînt orbi și eu îi pUng 
Căci nici un ban nu au să... vadă 
Din sumele ce li se string!

y. ch.

Sta.de


Spartachiada popoa retor din U. R. S. S.

Lupta devine tot mai dirză
(urmare din pag. I)

61,59 m. asigurîndu-și astfel 
dreptul de a participa în con
curs. 'Alături de el au îndeplinit 
standardul de 57 m. Nenașev, 
Redkin, Egorov, Nikulin, Ple- 
cervkov și alții. Unul dintre cei 
mai puternici aruncători ai lu
mii, Samoțvetov a avult toate 
cele trei încercări depășite.

★
Suau încheiat întrecerile preli

minare la baschet, asitfel că a- 
cum sînt cunoscute cele șase e- 
chipe finaliste. Un mare succes 
a repurtat tînăra reprezentativă 
a Kazahstanului, care numără în 
rîndurile sale pe cel mai înalt 
jucător al campionatelor, Vasilii 
Ahtaev, uriașul de 2,31 m. In 
meciul decisiv din serii, jucăto
rii kazahi au dispus de echipa 
Leningradului cu 53—50 asigu- 
rîndu.și calificarea în dauna a. 
cestora. Un insucces a înregis
trat și echipa Gruziei care, după 
înfrîngerea suferită în fața leto- 
nienilor a pierdut meciul cu 
R.S.F.S.R. și nu a intrat în fi
nală. Astfel, pentru titlul de cam
pioni ai Spartachiadei vor lupta 
echipele Moscovei, Estoniei, Le
toniei, Lituaniei, Kazahstanului 
și R.S.F.S.R. Turneul finali în. 
cepe miine.

★
In competiția de fotbal, unul 

din punctele de atracție ale Spar
tachiadei, patru echipe mai con. 
tinuă lupta. Sînt reprezentativele 
Moscovei, Leningradului, Gruziei 
și Ucrainei. Moscoviții s-au cali
ficat în finală în dauna echipei 
Bielorusiei pe care au învins-o 
comod cu 5—1. Aliniind de fapt 
o veritabilă reprezentativă a 
U.R.S.S. (Iașin—Tișcenko, Ba- 
șaskin, Kuznețov — Paramonov, 
Maslenkin—Mozer, Ivanov, Simo. 
nian, Salnikov, Iliin) moscoviții 
au marcat de cinci ori (Ivanov — 2, 
Simonian — 2, Mozer) față de 
un singur gol înscris de bielo
ruși. Cu emoții s-a calificat e- 
chipa Gruziei, condusă la pauză 
cu 2—0 de reprezentativa Arme
niei. In repriza a doua însă gru
zinii s-au regăsit și au înscris 
de patru ori. Reprezentativa U. 
cramei, alcătuită din jucătorii e- 
chipelor Dinamo Kiev și Sahtior

Pe pistele de atletism din lume
• Iată rezultatele înregistrate cu

prilejul campionatelor de atletism 
ale R. D. Germane: BARBAȚI: lun
gime: Klauss HQbschmann 7,2* * m.; 
trlplu-sslt: Klaus Hilbschmann 14,71 
m.; 110 m.g.: Hans Reimers 1S.1 ; 
10.000 m.: Gtinter Havenstein 30:04.0: 
1*0  m.: Manfred Steinbach 10,0; 2*0  
m.: Steinbach 21,4; 1.540 m.: Sieg

zentativa Uruguayului se va desfă
șura în nocturnă, la ora 21, după 
ora Uruguayului.

LOKOMOTIV MOSCOVA IN 
CANADA

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Canada, echipa sovie
tică de fotbal Lokomotiv Moscova a 
;ucat la « august în orașul Winnipeg 
cu selecționata regiunii Manitoba. 
Fotbaliștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 10—0.

După terminarea jocului, primarul 
orașului Winnipeg a oferit o recepție 
în cinstea fotbaliștilor sovietici. Cu 
acest prile;' el și-a exprimat convin
gerea că turneul întreprins de echipa 
Lokomotiv Moscova va servi întăririi 
legăturilor sportive și culturale din
tre Uniunea Sovietică și Canada.

DE PRETUTINDENI

• In primul joc din Cupa Campio
nilor Europeni, echipa vest germană 
Borusia Dortmund a întrecut Spore 
Luxemburg cu 4—3.
• Joi la MUnchen, echipa Slovan 

Bratislava a învins cu 4—3 echipa 
F. C. Miinchen care activează în 
prima divizie.
• Cîteva meciuri amicale : Ruda 

Hvezda Bratislava-Spartak Sofia 
1—0. S.V. FUrth (R.F.G.)-Slovan Bra
tislava 3—0.
• In campionatul R.P. Polone care 

a fost reluat duminică s-au înregis
trat următoarele rezultate: C.W.K.S.- 
Lechia Gdansk 4-0; G ward ia Byd- 
goscz-Wisla Cracovia 2—0; L.K.S. 
Lodz-Gwardia Varșovia 3—2; Ruch 
Chorzow-Gornik Zabrze 2—1; Stal 
Sosnowiec-Budowlani Opale 4—2; 
Garbarnia Cracovia-Kolejars Poznan 
4—0.

Zilele trecute și-a început turneul 
în R. Cehoslovacă echipa albaneză de 
fotbal Dinamo Tirana. In primul 
meci, fotbaliștii albanezi au jucat cu 
echipa selecționată a orașului Praga, 
fiind învinși cu scorul de 3—2. La 8 
august, echipa Dinamo Tirana a în- 
tîlnit echipa Banik Kladno care acti
vează în prima divizie a campionatu
lui cehoslovac. Meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate: 3—3.

sfîrșit la 6 august cu victoria echi
pei cehoslovace Spartak Praga So- 
kolovo. în meciul final, baschetba- 
liștii cehoslovaci au întrecut echipa 
iugoslavă Proleter Zrenjanin cu sco
rul de 82-73 (41-41). După terminarea 
meciului, echipei Spartak Praga So- 
kolovo i-au fost înmînate „Cupa 
Președintelui Italiei” și „Cupa pri
marului orașului Messina”.

• Finala Cupei Davis la tenis (zo
na americană) a fost cîștigată de e- 
chipa S.U.A. care a învins în finală 
cu 4—1 echipa Mexicului. Intîlnirea 
dintre cîștigătoarea zonei europene 
(Italia) și cea a zonei americane 
(S.U.A.) va avea loc între 28 și 30 
septembrie la Forest Hils.

• In localitatea Ferte — Alals — 
înotătorii francezi au obținut rezul
tate bune în bazin de 25 m. 100 m. 
liber: Treillt 57.8, Eminente 57,9 ; 
200 m. liber: Collignon 2:11,3; 100 m. 
snate: Bozon 1:04 4. Coieno* 1:05,0; 
200 m. fluture: Pirolley 2:26.R

e In cadrul unui concurs de na- 
tație desfășurat recent la Pekin, îno
tătorul Wei Siun-iuan a realizat în 
proba de 100 m. bras timpul de 
1T5”6/1O. In cursa de 200 m. bras 
același înotător a fost cronometrat 
cu timpul de 2*47”2/10.

fried Herrmann 3:41,0; 5.000 m.: Sieg
fried Herrmann 14:14,6; 40*  m.: Horst 
Mann 47,3; prăjină: Manfred Preuss- 
ger 4,31 m.; înălțime: Gtinter Lein
l, 97 m.; 3.000 m. obstacole: Frie-
derich Janke 9:24,0 ; ciocan: Sieg
fried Perleberg 52,51 m.; 40*  m.g.: 
Hans Dittner 52,2; 0M m.: Klaus 
Richtzenhain 1:50,3; suliță : Klaus
Frost 72,02; disc: Werner Kupper 
47,72 m.; greutate: Fritz Ktlhl 15,05
m. ; FEMEI: 0*  m.g.: Gisela Kobler
11,1; 10*  m. plat: Gisela Kohler 11,0 
200 m.: Gisela Kdhler 24,2; disc : 
Irene Stechenmesser 46,00 m.; 0*0
m.: Ursula Donath 121,0; lungime: 
Christa Stubntck 5.75 m.; greutate: 
Wilfrlede Tews 14,90 m.; Înălțime: 
Renate Feige 1,50 m.
• In localitatea Celacovic» (R 

Cehoslovacă) Merta a aruncat discul 
la 55,63 m. De menționat că toate 
aruncările sale au depățit 54 m.
• Recordul mondial pe 80 m.g.

<10,6) al germanei Centa Gastl va 
putea fi omologat deoarece în 
concursul de la Frehen unde a fost 
stabilit, viteza vîntului a fost de 0,6 
m./sec. Iată alte rezultate înregis
trate la concursul de la Frehen: im 
m. femei: Brouwer (Olanda) 11,5 (re
cord european egalat); Fisch (R.F.G.) 
11,6; 1**  m. bărbați: Weinstein
(R.F.G.) 10A; Thorbjdmsson (Islan
da) 10,5; disc: Jonsson (Islanda) 
51,57 m.
• lată cîteva rezultate ale atleți-

lor vest-germani: 10*  m.: Germar
10,6; 40*  m.: Poerschke 47,6, Haas

Noi recorduri
NEW YORK 9 (Agerpres) 

Cu prilejul concursului de se
lecție a lotului olimpic de na- 
tație al S.U.A., desfășurat ia 
Detroit, înotătorul Bill Yoreyk 
a doborît la 8 august recordul 
mondial al probei de 200 m. 
fluture, realizînd timpul de 
2’22’ 2/10 (în bazin de 50 m). 
Vechiul record al lumii apar
ținea japonezului Takashi Is- 
himoto din august 1955 și era 
de 2’23”8/10. 

a întrecut cu 4—1 reprezentativa 
Azerbaidjanului. Astfel, au mai 
rămas trei jocuri pînă cînd vom 
cunoaște pe câștigătorii Sparta
chiadei. Cele două semifinale au 
fost astfel trase la sorți: Ucrai
na—Gruzia și Moscova—Lenin
grad. Prin prizma rezultatelor de 
pînă acum ca și a valorii jucăto
rilor, firește că moscoviții s;nt nu 
numai favoriți dar au obliga
ția „morală" să cîștige. Dar... ba. 
Ionul este rotund.

★
In momentul de față întrecerii» 

Spartachiadei au atins punctul cul
minant Astăzi au avut loc con
cursuri în 18 discipline sportive 
Remarca generală am făcut.o șl 
îp reportajul trecut; asaltul tine
rilor care îndeplinesc în număr 
tot mai mare norma de maestru 
al sportului, luptă de La egal la 
egal cu vîrfurile sportive sovie
tice.

Canotoarele noastre au plecat la Bled (R.P.F. Iugoslavia)
După cum am mai anunțat, la 

24 august încep la Bled (R.P.F. 
Iugoslavia) întrecerile campiona
tului european de canotaj acade
mic. Mai întîi se vor disputa în
trecerile feminine, după care — 
la cîteva zile — vor intra în în
trecere băieții.

In vederea acestei importante 
competiții, lotul nostru feminin a 
părăsit Capitala joi seara, îndrep- 
tîndu-se spre Bled. Au făcut de-

WdhMSTi HOTARE
R.P.F. IUGOSLAVIA-R.P. CHINEZA

4—0

In fața a peste 30.000 de specta
tori joi s-a disputat la Belgrad în- 
tîlnirea internațional de fotbal din
tre echipele reprezentative ale 
R.P.F. Iugoslavia șl R-P. Chinezi. 
In ciuda căldurii excesive jocul a 
fost de un bun nivel tehnic și a luat 
sfîrșit cu scorul de 4—0 (î—0) în 
favoarea fotbaliștilor iugoslavi. 
Punctele au fost înscrise de Vukas 
(2) și Milutinovic (2). In primul lor 
meci din cadrul tumeuhd, pe care-1

40,0; înălțime: PUII 1,96 m.; greu
tate: Wegmann 16,64 m.; Urbach 
16,45 m.; FEMEI: 0*  m.g.: Seon Cuch- 
ner 11,2; Eiberle 11,3 ; Sander 113 ! 
înălțime: Kllian 1.02 m.; lungime:
Weitner 5,7*  m.; disc: Lafrenz 46,54 
m.
• La Oslo, In cadrul unui concurs

Internațional atletul norvegian Boy
sen a obținut cea mal bună perfor
manță mondială a anului la MO m.: 
1:46,4. Pe locul 2 s-a clasat englezul 
D. Johnson cu 1:47,7 urmat de sue
dezul Waem 1:49,1. Alte rezultate: 
20*  m.: Wilden (S.U.A.) 21,3; Nil-
sen (Norvegia) *1,3  (record); 4M m.: 
Larrabe (S.U.A.) 46,9 ; înălțime:
Bengt Nilsson (Suedia) 2,*7  m.; cio
can: Strand!! (Norvegia) 59.50 m.; 
15*0  m.: Johnson (M B.) 3:46,8.
• Intr-un concurs organizat în 

Norvegia, la Sarpsborg, StrandH a 
aruncat ciocanul la 60,94 m.; ameri
canul Hallard a alergat 11*  m.g. în 
14,5. Mei nan cj (S.U.A.) a obținut 
1:50.9 pe 80*  m.; iar Wilden (S.U.A.) 
a alergat 10,5 pe 10*  m.
• Cîteva rezultate ale atieților Iu

goslavi la Rjeka: Rac ici a aruncat 
ciocanul la 59,93 m.; la Sarajevo: Ra- 
dosevici a aruncat discul la 50,6*  m. 
șl 15,19 m. cu greutatea.
• In cadrul concursului de veri

ficare al atieților polonezi, desfășu
rat zilele trecute în localitatea Spă
lă. au fost stabilite 4 noi recorduri 
ale R. P. Polone și anume: greutate: 
Sesgemik 16,46 m.; lungime: Gra
bowski 7,5*  m.; 2 km. marț: Szyszka 
8:09,0; 200 m.g. juniori: Krol 25,0.
Alte rezultate: 8*0  m. plat: Mako- 
maski 1:49,9; 1.00*  m. plat: Lewan
dowski 2:22,4; dise: Piatkowski 50,72 
m.; suliță: Kopyta 77,68 m.; suliță 
femei: Majka 46,21 m.; greutate fe
mei: Rusin 13,91 m.

mondiale
BRUXELES 9 (Agerpres). In 

cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat miercuri la Bruxeles, 
echipa de ștafetă 4x800 m. a 
Belgiei, alcătuită din Ballieux, 
Tangenus, Lova și Moens, a 
stabilit un nou record mondial 
cu timpul de 7T5”8/10. Vechiul 
record era de 7’25’’2/10 și fu
sese stabilit în luna mai la 
Modesto (California) de e- 
chipa Clubului atletic din Los 
Angelos.

Campioana olimpică Nina Ponoma
reva a adăugat palmaresului său 
un nou titlu: acela de învingă
toare In întrecerile Spartachiadei 

popoarelor 

p. asarea următoarele vislașe :
Felicia Urziceanu, Marta Kar- 

doș, Lia Togănel, Rita Schob, So
nia Bulugioiu, Elsa Oxenfeld, E- 
telca Laub, Maria Bucur, Angela 
Codreanu, Florica Bruteanu, Vio
rica Udrescu, Stela Stanciu, Ma
ria Laub, Ștefania Borisov, Lucia 
Dumitrescu, Al. Aioman, Stela Ge
orgescu, Edith Schwartz, Emilia 
Rigard. Lotul este însoțit de an
trenorii Z. Torok și S. Zelinschi.

întreprind în R.P.F. Iugoslavia, fot
baliștii chinezi au făcut dovada unei 
bune pregătiri fizice, dar au fost în- 
trecuți datorită tehnicii superioare 
a jucătorilor iugoslavi.

„VETERANII44 UNGARIEI SE 
PREGĂTESC PENTRU JOCUL CU 

1USTRIA

In vederea meciului pe care-1 va 
susține la 14 octombrie la Viena cu 
echipa de ,,veterani" a Austriei, Im
re SchJosser, unul dintre cei mai 
vechi jucători maghiari de fotbal, 
a alcătuit selecționata „veteranilor**  
din R.P. Ungară. Din echipă fac 
parte Gyula Mandy, celebrul mijlo
caș stingă, Gyula Lazăr, Kalmar Je- 
ru*.  Vincze, Kemeny, Lakat și alții,

IN AL DOILEA MECI, BRAZILIA 
A ÎNTRECUT R. CEHOSLOVACA 

CU 4—1
Pe stadionul din Sao Paolo, în fa

ța a peste 65.000 de spectatori s-a 
disputat miercuri cea de a doua în- 
tîlnire dintre reprezentativele de 
fotbal ale Braziliei și R. Cehoslova
ce. Echipa Braziliei a obținut victo
ria cu soorui de 4—1 (2—0).

După cum sa știe, primul meci 
disputat la 5 august a revenit fotba
liștilor cehoslovaci cu scorul de 1-0. 
Următorul joc în America de Sud al 
reprezentativei de fotbal a R. Ce
hoslovace va avea loc la 12 august 
cu echipa Uruguaiului.

★
Corespondentul nostru din Praga 

JLndrich Pejchar ne informează că 
echipa Cehoslovaciei a ;ucat cu mult 
mai slab’ decît în primul meci. Go
lurile au fost marcate în ordine de 
Luisinho (min. 17), Pete (min. 32), 
Masopust (min. 4«), Pete (min. 50) și 
Luisinho (min. 79). Arbitrul englez 
Croos a condus următoarele forma
ții: BRAZILIA: Gilmar — Djalma 
Santos, Edston Santos, Nilton San
tos — Zozino, Formiga — Canario, 
Zocino, Gino, Luisinho, Pete (brazi
lienii au utilizat și în primul joc 
această formație). CEHOSLOVACIA: 
Dolejsi — Herti, Pluskal, Novak — 
Urban, Masopust — Pazdera, Morav- 
cik. Feureisl, Borovicka, Kraus. In- 
tîlnirea de Ia Montevideo cu repre

• La invitația organizațiilor spor
tive din R. P. Chineză, la 8 august 
a sosit la Pekin echipa reprezenta
tivă feminină de baschet a R. Ce
hoslovace. Sportivele cehoslovace 
vor susține mai multe intîlniri la 
Pekin șl în alte orașe ale R. P. Chi
neze cu cele mai bune echipe femi
nine din țară.

• Intre 20 și 26 august la Buda
pesta va avea loc un mare turneu 
internațional de tenis la care și-au 
anunțat participarea jucători din 
R.D. Germană, Franța. Italia, R.P. 
Polonă, R.P.R., R. Cehoslovacă și 
R.P.F. Iugoslavia.

• Turneul internațional de bas
chet masculin de la M.essina a luat

Ion Vasile, 
în etapa

UDINE 9 (prin telefon de la 
trimisul special 'Agerpres). — 
Etapa Il-ia, Rijeka—Udine (180 
km.) s-a desfășurat pe o căldură 
excesivă, ceea ce a constituit un 
serios obstacol. Totuși, italianul 
Fallarinî, secondat de austriecii 
Christian și Schweiger, italianul 
Ferlenghi și alți 5 concurenți, pla
sează atacul decisiv, la km. 76, 
se desprind din pluton și.și măresc 
mereu avansul.

La sprintul final, Fallarini (Ita
lia) trece primul linia de sosire. 
Timp: 5h 04’24”. Media orară: 
35,530 km. 2. Christian (Austria) 
același timp; 3. Ferlenghi (Italia) 
5h 04’30”; 4. Schweiger (Austria) 
5h 04’42”.

★
TRENTO 10. (Prin telefon de 

la trimisul special „Agerpres"). —
I med iart după ce starterul a 

lăsat steagul marcînd plecarea, în 
cea de a IIl-a etapă a Turului 
Europei pe distanța Udine—Trento 
(220 km), cicliștii italieni au por
nit rapid peniru a destrăma chiar 
din primii kilometri plutonul. După 
numai 5 km Bugdahl (R. F. Ger
mană) este obligait să rămînă 
pentru a repara, iar la 10 km 
mai departe, belgianul Broselaer 
abandonează.

La km. 40 Ion Vasile, Zanoni 
și italianul Ghervasoni lansează 
prima evadare mai interesantă,

pe locul IV 
de ieri

ilar sînit prinși te km. 50. In drep. 
tul pietrei kilometrice 90 pe prL 
mul pten al cursei se află 20 de 
alergători, printre care întreaga 
echipă romînă. Ion Vasite, în ver. 
vă deosebită, inițiază un atac sur
prinzător și fuge de wwl singur 
din pluton. In urmărirea lui por
nesc italianul Fallarini, francezul 
Vasko, austriacul Mascha, polone
zul Kowalski și iugoslavul Levan- 
cic.

Aceștia se înțeleg perfect, îl 
prind pe Ion Vasile și toți 6 or. 
ganizînd o reușită „morișcă" își 
măresc mereu avansul care la km. 
100, ia intrarea în pitoreasca 
vale a Adigedui, este de 3 minute, 
iar 1a trecerea prin Valsugana 
acesta ajunge te 5 minute. La ie
șirea din localitatea Levico (km. 
190) șoseaua începe să coboare 
in zeci de serpentine periculoase 
spre Trento. Conduce puternic Ion 
Vasile, iar Fallarini se pierde. 
Italianul revine însă aproape de 
intrarea pe stadion, tîșnerte spec-

ION VASILE

țaoulos din grupul lor obținînd 
a doua victorie de etapă.

Imediat după ce sprintul a fost 
desfășurat fostul campion mon
dial învingător de mai multe ori 
în Turul Franței, Fausto Coppi 
l-a felicitat pe Ion Vasile, anima
torul principal al etapei. El a de. 
clarat că dacă Ion Vasfle nu ar 
fi făcut greșala de a fi intrat pe 
stadion cu un ,,pas“ prea mare, 
ar fi avut frumoase șanse să ter
mine învingător.

Iartă clasamentul etapei: 1. Fal- 
lairini (Italia) a parcurs 220 km. 
în 5h 49’44”; 2. Vasko (Franța) 
5h 49’44”; 3. Mascha (Austria) 
5h 49’51”; 4. Ion Vasile (RPR) 
5h 50’12”; 5. Kowalski (R.P. Po
lonă) 5h 50’28”; 9. Ferlenghi (I- 
talia) 5h 58’29”; In același timp, 
Falaschi (harta), Christian (Aus
tria), Dumitrescu (RPR).

Cu timpul de 5h 59’38” au sosit 
Poreceanu, Ștefu și Maxim, iar 
Moiceonu și Zanoni au fost în re. 
gistrați cu 6h 01’12”. Pe echipe, 
etapa a fost cîștigată de formația 
Italiei cu 17h 46’38” urmată de 
echipele Franței și R.P.F. Iugo
slavia. R.P.R. a ocupat locul VI. 
In clasamentul general pe echipe 
conduce Italia cu 47h 16’50”. Ur
mează apoi în ordiine, 'Austria — 
47h 20’42”; Olanda — 47h 26’45". 
Franța, Belgia, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă, R.P.R., R. F. Ger
mană, Mexic, Anglia, Danemarca 
și Finlanda.

După 3 etape, în clasamentul 
general individual conducerea a 
fost preluată de italianul Fallarini 
cu 15h 41’36”, urmat 1a 6 secun
de de austriacul Christian; la. 
3’42” de Trefois (Belgia), la 
4’31” de Vanstenselen (Olanda). 
Pe locul 39 se află Ion Vasile cu 
timpul de 16h 1V27”, L. Zanoni 
locul 40 cu 1611 14’38”, C .Dumi
trescu locul 41 cu 16h 15’02”. A. 
poi pe locuri apropiate, Ștefu cu 
16h 24’42”; Moiceanu 16h 26’41”; 
Maxim 16h 27’30 și Poreceanu cu 
16h 30’07”. In cursă au mai ră
mas 67 de alergători.

Astăzi are loc etapa a IV-a pe 
distanța Trento—Inmsbruk (179 
km.).
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