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/ * i Un dar al cineaștilor noștri: 
filmul „Aurel Vlaicu“
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Invitație la • mare iarbataare 
sportivă:

18-22 august finatele 
Spartachiadei de vară 

a tineretului
,,LA RcVtDi-Kt: VA AȘTEP

TAM LA... VIITOARELE FINA. 
LE!“„. Cu un reportaj avînd acest 
titlu am inchetatt noi, cu mai bime 
de patru luni în urmă, prezenta
rea prtmri ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. Desigur, 
1111111 cu... „pricțna" nu axe o prea 
mare actualitate... calendaristică 
dar, azi, în pragul acelor „viitoare 
finale" ni se pare tot atît de bi
nevenit aa și atunci, în acel în. 
cepul de aprilie. Vă amintiți? 1- 
nwginillor, greu de uiW, pe care 
finalele marii întreceri a tinere
tului ni le-au înfățișat în toată 
frumusețea tor, le-am adăugat a- 
tumci și oîteva „căiți de vizita"! 
Și, poate că mulți nu i-au u,ta': pe 
acei cărora le închinasem acele rin. 
duri: inginerul agronom Zaharia 
Vlasctoi, pionierul Marius Bodea, 
învățătoarea Hortensia Tîrlă, ve
nită tocmai de pe meleagurile .su
cevene, țăranul muncitor Ion Atu. 
doreî, dintr-una din frumoasele a- 
șezăiri ale Fălticenilor sau frezorul 
Gh. Săniuță de ta uzinele „Trac, 
torul" din Orașul Stalin-... Dar, 
nu numai oampionilor, nu numai 
participanților te adresasem atun
ci un călduros ,,La revedere!"... 
Gîndurile ni se îndreptaseră cu a- 
ceeași căldură către miile de spec
tatori care populaseră tribunele 
sălii Floreiasca, către acei iubitori 
ai sportului care au urmărit cu a. 
tita interes pasionantele partide de 
șah sau spectaculoase'e întreceri 
de tenis de masă.

In acele zile s-a<i legat și prie. 
tarta ț Nu numai între concurenți 
ci și între oei oare au urmărit 
împreună frumoasa întrecere a 
finaliștUor. Nu odată, în afara, 
./comentariilor", a nnmeroas-'or 
schimburi de păreri sau a nelipsi
telor... încurajări, am auzit atunci 
din tribune: „Minunat! Neașteptat 
de frumoase aceste întreceri!"...

Iată de ce scriam atunci ..LA 
REVEDERE! VA AȘTEPTAM 
LA.. VIITOARELE FINALE!".

...„Viitoarele finale" bat la u- 
șăt... Intre !8—22 august, com
plexul sportiv „Dante Gherman" 
și stadionul Tinerelului din Capi, 
tală vor cunoaște din nou frea
mătul marilor finale ale compe
tițiilor de masă. Cei mai buni din. 
tre sutele de mii de participant 
ta actuala ediție a Spartachiadei 
de vară a tineretului își vor dis
puta întîietatea la atletism, nata- 
ție, ciclism, handbal, oină și volei. 
Vor fi peste 1.000 de tineri și ti. 
nere din toate colțurile țării. Fru
moasele performanțe realizate în 
etapele precedente de către mulți 
dintre participant sînt o garanție 
puternică dar... nu singura. Spu- 
nînd că finalele Spartachiadei 
vară a tineretului vor cunoaște 
deplin succes, ne gîrvdim și 
dîrzenia caracteristică acestor
treceri, ta bogatul program al com
petiției, la intensele pregătiri 
care organizatorii le-au făcut 
multă grijă și dragoste...

Și, ne mai gî-ndim la toți
bitorii sportului, pe care dorim 
să-i întîinim în număr cît mai ma
re pe stadionul Tineretului și 
ta complexul sportiv „Dan-te Gher. 
man". Tuturor acestora le adre
săm și cu acest prillej o nouă in
vitație: „Veniți la finalele Sparta
chiadei! Vă așteptăm simbătă di
mineața pe stadionul Tineretului!"
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Ciulind noi și variate amănunte 
pentru a informa pe cititorii noș
tri despre realizările cu care oa
menii muncii din diferite domenii 
de activitate se prqgățesc să ir- 
tîmpine ziua de 23 Argust ne-am 
oprA de data aceasta în lumea 
cinejmatofjriiiștl ort mai aleși că

21 de echipe campioane într-o singură competiție de_fotbal

S-a dat startul in „Cupa campionilor europeni"
Borussia — c amp toartaLa Dortmund, în R.F. Germana, echipele 

vest-germană — și Spora — campioana Luxemburgului — au inau
gurat a doua edifie a uneia din cele mai importante competiții mon
diale: „Cupa campionilor europeni", la care ia parte și echipa noastră 
Dinamo București. Pentru amatorii de curiozități fotbalistice, semna
lăm o coinciden/ă: focul Borussia — Spora, primul din actuala ediție, 
s-a terminat cu același rezultat de 4—3 (în favoarea echipei din Dort
mund) cu care s-a încheiat și ultimul joc din prima ediție, finala 
Ptal Madrid — Stade de Reims. De aici s-ar putea trage concluzia 
unei continuități. în ceea ce pri vește desfășurarea pasionantă și 
echilibrată a întîlnirilor dintre cele mai bune echipe de club ale conti
nentului.

Născută sub semnul unui entu
ziasm ușor de înțeles, „Cupa cam
pionilor europeni" a fost totuși pri
vită cu oarecare rezerve ta început. 
Numai așa se .șl expiică de ce pe 
lista participanților ta prima ediție 
(1955—56) nu au figurat numai 
campioni așa cum pretindea însăși 
titulatura competiției și de ce star
tul a fost destul de puțin populat. 
Din cele 16 echipe înscrise, patru nu 
erau echipe campioane: Servette 
Geneva (Elveția), Rapid Viena (Aus
tria), Partizan Belgrad Iugosla
via) st Hibernians Edimburg (Sco
ția). Pe drum însă, Cupa a arătat 
prin ea însăși, ce reprezintă pentru 
fotbalul european, cît de ingenioasă 
și folositoare este ridicării nivelu
lui tehnic. Pe măsură ce s.au dispu
tat, meciurile au devenit tot mai in
teresante, mai spectaculoase, mai e- 
chilibrate și urmărite de un număr 
din ce în ce mai mare de spectatori 
atrași de elementul surpriză prezent 
într-o serie de jocuri. Intîlmri ca 
F.C. Milan — Saarbriicken (3—4!), 
Sporting Club Lisabona — Partizan 
Belgrad (3—3), Djurgarden — 
Gwardia (0—9), Voros Lobogo — 
Reims (4—4), Real Madrid — Par
tizan Belgrad (4—0 și 0—3!) și mai

I
ales finala primei ediții Real Ma
drid — Reims (4—3) au asigurat un 
deplin succes acestei competiții în
cepute sub auspicii nu tocmai pro
mițătoare. In special prin finală — 
care a reamintit prin evoluția palpi
tantă a jocului și scorului, de finala 
ultimei ediții a campionatului mon
dial 1954 —, „Cupa campionilor eu
ropeni" a cucerit prima mare bătă
lie.
EMULAȚIE PRINTRE CAMPIONI

Acest succes competitions! la ni
vel superior a atras atenția și celor 
care se arătaseră neîncrezători. Fe
derația internațională de fotbal 
(F.I.F.A.) a luat sub egida sa or
ganizarea acestei competiții prin 
forul de resort și calificat, „Uniunea 
europeană de fotbal*  (U.E F.A.). 
Mai mult chiar, această competiție 
a devenit dorită, dovadă numărul 
mare de țări care și-au înscris cam
pionii: 21 federații naționale și-au 
trimis adeziunile. Și dacă datele de 
disputare ale diferitelor faze ale Cu
pei ar fi fost mai convenabile, de
sigur că numărul echipelor ar fi cres
cut, în primul rind prin prezența e- 
chipei campioane a U.R.S.S., ceea ce 
nu este exclus să se producă ia vii
toarea ediție.

Aipiniștii de la C.C.A. și alpinistele de la Voința 
campioni

Campionatul republican de că
țăra re pe stînri a luat sfîrșit v- 
dată cu escaladarea de către al
piniste a Traseului Mic din pere
tele denumit Fagul Ctacului și 
cu terminarea turei Începută de 
Voința în Fisura Directă din Su- 
hardul Mic, întreruptă din cauza 
ploii.

La băieți, totul lăsa să se în
trevadă un final liniștit al acestui 
campionat, pentru că alpiniștii ae 
la C.C.A. realizaseră în al doilea 
traseu un timp excelent și aveau 
un avantaj de 18 mmute, față de 
cei de la Dinamo, socotiți drept 
cei mai periculoși. Echipa Voinței, 
avînd doi accidentați, s-a prezen
tat cu o formație alcătuită la re
pezeală.

Dinamoviștii, au infirmat însă 
aceste așteptări și „mergînd*  in
tr-un tempo extraordinar (aruneînj 
tn luptă oea mai bună echipă a

republicani
lor formată din Tudcr Hurbean, 
Gheorghe Enache și Nicolae Jitarui 
au refăcut uluitor distanța de M 
minute oe-i despărțea de C.C.A. 
..Militarii" au cucerit însă pentru a 
doua oară consecutiv titlu! pe e. 
chipe datorită unui avantaj de nu
mai 17 secunde pe care dinamo- 
viștii nu l-au mai putut reface. 
Un final dramatic care a ținut 
încordată atenția tu tartor cel-ur 
prezență ! C.C.A. a realizat în man
șa a IlI-a 61:15,0 față de 43:16,0 
cît a realizat Dinamo. Iată clasa
mentul final ■ C.C.A. 2h 55 : 25,0 
2. Dinamo 2h. 55 : 42,2 , 3 Energia 
3 h. 28:12,8; 4. Flamura roșie; 5. 
Voința ; 6. Progresul.

La fete clasamentul final are 
următoarea înfățișare: 1. Voința 
(Nina Vasiliu, Maria Popescu, F- 
caterina Rașu) ; 2. Știința 3. E- 
nergia.

La ora actuală, au pocnit să-și 
dispute întîietatea șl să cuce
rească invidiatul trofeu 22 de 
echipe — toate campioane — 
(Spania participînd cu două for
mații: campioana și deținătoarea 
actuală a Cupei): Honved (Un
garia), Rapid (Austria), ȚDNA 
(Bulgaria), Slovan (Cehoslova
cia), CWKS (Polonia), Dinamo 
(Romînia), Ga la ta Serai (Tur
cia), Nice (Franța), Aarhus (Da
nemarca), Anderlecht (Belgia), 
(Manchester United (Anglia), 
Glasgow Rangers (Scoția), Nonr- 
koping (Suedia), Real Madrid și 
Bilbao (Spania), Rapid Heerlen 
(Olanda), FC Porto (Portoga- 
na), Borussia (R.F. Germană), 
Spora (Luxemburg), Fiorentina 
(Italia), Grasshoppers (Elveția) 
st Steaua Roșie (Iugoslavia). 
FORMULA DE DISPUTARE

Pentru a se ajunge la 16 echipe în 
turneul final, 12 echipe, desemnate 
prin tragere la sorți, vor disputa 
piuă ta 30 septembrie jocuri de ca
lificare: Slovan Bratislava — CWRS 
Varșovia,, (12 și 20 septembrie), 
Dinamo București — Galata Serai 
Istanbul (26 august și 30 septem
brie), Nice — Aarhus, Anderlecht 
Manchester United (12 și 26 septem
brie), FC Porto — Atletico Bilbao și 
Borussia Dortmund — Spora Lu
xemburg (in primul joc a ciștigat 
Borussia).

Tragerea la sorți a primului tur 
din faza finală va avea loc la 29 
septembrie. Acest tur (optimile) se 
va disputa între 1 octombrie și 30 
noiembrie. Sferturile de finală vor 
avea loc între 1 decembrie 1956 și 
28 februarie 1957, semifinalele intre 
l martie și 30 aprilie 1957, iar finala 
tn mai sau iunie 1957 în Spania, ca 
țară care deține actualmente Cupa.

Toate jocurile, cu excepția finalei, 
se vor disputa după sistemul elimi- 

(continuare in pag. a 5a)

MARI COMPETE SPORTIVE 
CONSTITUȚIEI ÎN

BUDAPESTA li (Agerpres). — 
MTI transmite:

Cu prillejul „Sărbătorii Consti
tuției" care va avea loc la 20 
august, în R.P. Ungară, va fi or
ganizată o „Săptămînă sportivă". 
La 18 august pe stadionul Popu
lar se va desfășura Spartachiada 
tineretului și o mare demonstra
ție de gimnastică la oare vor lua 
parte 10.000 de sportivi. In zilele 
de 19 și 20 august va avea loc 
un mare concurs internațional de 
atletism la care și-au anunțat 
participarea atleți sovietici, ame
ricani, austrieci, belgieni, olan-

cmaduceiraa 
regizorului 

introdus în

de curînd aflasem o veste îmbtt. 
curatoare : studiourile „Alexandru 
Sabia" au terminat operațiile de 
turnare a filmului documentar bio
grafic „Aurel Vlaicu*.

Ideea, scenariul și 
regizorală aparțin 
Gabriel Barta, care a
tehnica realizării filmului o serie 
de elemente inedite fi 
cedee cinematografice 
mai interesante. Astfel, 
iosește oamenii vii <a 
fceea ce reprezintă o 
cinematografia noastră 
tară- Urmărind filmii-l, 
vor avea prilejul să cunoască pe 
cei mai apropiați colaboratori, 
sprijinitori și prieteni ai tui Vlaicu,- 
oameni care sflnt încă în viață.» 
De pildă, fratele lui Aurel, Ion 
Vlsiou, astăzi în virslă de 74 ani1, 
el însuși inventator, ocupă un loc 
însemnat în desfășurarea filmului. 
Tot astfel, Valeria Vlaicu, sera 
lui, care poate fi socotită prima 
„planorlstă" din lume întrucîi
V latcu a urcat-o la planor o<s 
vremea dnd bătrînica de astăzi 
avea 4 ani, Ion Ciulin, devotatul 
mecanic al lui Vlaicu, care a lu
crat ta construirea aparatului 
Vlaicu I, moș lordănescu, în vîrstă 
de 82 ani, fost colaborator al lui 
Vlaicu la Arsenalul Armatei, î<i^. 
C. Nededai, și ing. Silișteanu, care 
l-au urmărit în ultimul zbor, go
nind cu mașina pe Valea Prahovei 
pînă ta locul de Ungă CimptUa, 
unde aripile lui Vlaicu s-au închis 
pentru totdeauna, preoții Iuta ți 
Necșa din Orăștie, care l-au cu
noscut pe studentul Aurel Vlaicu, 
sînt tot atîtea personaje vii, care 
apar pe ecran întărind atmosfera 
de realitate a filmului

— Firește, ne-a declarai regiw 
rul Gabriel Barta, este foarte grea 
să redai gnqr-un h:m caracterul 
oman al udul dispărut. V.latcu 
este un om și un caracter națio
nal bine conturat, care reclamă 0 
tnterfprtoMare specială. Aceasta ar 
reprezenta insă o altă etapă, de 
viitor. Am introdus însă în film 
un element sonor, care cred c*  
va fi destul de sugestiv; la un 
moment dar se aude vocea Iu*  
Vlaicu în convorbirea sa cu gene
ralul Crăiniceanu, care-i refuză 
concursul. De mare folos ne-au 
fost Academia R.P.R., Muzeul mi
litar, Muzeul orașului București, 
Muzeul Aurel Vlaicu și alte ins
tituții care ne-au pus la dispozi
ție toate piesele, actele, obiectele, 
fotografiile Și alte clemente care 
Iac parte din viața marelui dis
părut- Vreau să exprim mulțu
miri tinerilor constructori de la 
Centrul de aeromodele care ne-au 
ajutat mult construind machete ri
guros exacte după vechile avioan*  
ale lui Farman, Blerîct și Santos 
Dumont, machete care au servit «a 
turnarea unor scene interesante 
din film."

In convorbirea noastră cu regi
zorul Gabriel Barta aflăm că fil
mul „Aurel Vlaicu" a intrat in 
faza de montaj și va fi definitiv 
terminat în preajma zilei de 23 Au
gust. La 13 septembrie, cînd va 
avea loc comemorarea lui Aurel 
Vlaicu, filmul va fi pus la dis
poziția publicului.

ION VALERIU POPA'

unele pro. 
din cele 
filmul fo- 
document, 

noutate in 
documen- 
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CV PRILEJUL SĂRBĂTORII
R. P. UNGARA
dezi, danezi, francezi, italieni, 
greci, iugoslavi, germani, poJo- 
nezi, cehoslovaci, romîni, bulgari' 
și echipa olimpică de atletism a 
R.P. Ungare. In aceiași timp, pe 
insula Margareta se va desfășura 
un concurs internațional de nata- 
ție cu participarea sportivilor din 
R.P.F. Iugoslavia, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R. Cehoslovacă, 
R.P.R., Italia și R.P. Ungară.

Tot în cadrul „Săptămînii spor
tive" va mai avea loc un turneu 
internațional de tenis și curse 
motooickste Internaționale.



tawnatoî republican 
de Doliatten 6. H A.

' La Cluj, după cum ne relatează 
subredacția noastră, întrecerile de 
pe stadionul Ianos Herbâk au pri
lejuit o dispută foarte dîrză atît 
lla băieți, cît și la fete. Ludovic 
:Bălan a, obținut victoria în proba 
rezervată băieților, la numai un 
punct diferență față de cel de al 
doilea clasat. Alexandra Onica. La 
fete, ordinea primelor clasate în 
concurs a fosț următoarea : 1. Eva 
Fodor, 2. Eva Agosfon , 3. Victoria 
Boltarak

Din Orașul Stalin, corespondentul 
nostru N. Dumitrescu ne.a informat 
telefonic că probele concursului au 
istîrmt un deosebit interes, au dat 
loc la întreceri dîrze. Remarca este 
valabihă în specia! pentru băieți, 
■unde, pentru stabilirea primului 
clasat, a fost necesară departajarea 
prin adiționarea locuri'or fruntașa 
din fiecare probă. Primul loc a re
venit lui Iosif Incze, urmat fiind 
de Adalbert Fischer și Walter

.. Muller.

. La fete, concurenta Erika Muller, 
cu o pregătire superioară, a ocuoat 

,‘larâ emoție locul I. Au urmat-o 
în nrdine, luga Kunibunde $j H’lds 
Thiess.

Nici Capita'a nu » rămas tn a- 
fara acestor întreceri Pe stadioa
nele Dinamo și T&leretului șl is 
bazinul Danfe Gherman, concurenții 
s-au întrecut în cele două zile d® 
concurs la probele de natatie, tir, 
atletism, gimnastică și cursa cu ob
stacole. Dintre rezultatele cele mal 
semnificative, notăm pe ce'e de la 
atletism (aruncarea greutății cu 
ambele mîini : Ton Caildfs 18.65 m 
și Ana Jupceanu 13,51 m.), gimnas
tică G.M.A. (locul I, Ion Caildis 
9,20 p., locul II Nicolae Turliu 8,3d 
p. șî locul III Octavian Boșmăgeanu 
8,00 p.).

Energia D.G.S.M.
La Petroșani, între 16 și 19 

august, peste 1000 de tineri cons
tructori și mineri se vor întrece în 
finalele Spartachiadei de vară a 
colectivelor sportive Energia 
D.G.S.M. Pînă acum, mii de tineri 
constructori de pe șantierele de 
la Bicaz, Hunedoara, Constanța 
sau Bacău, ca și mii de tineri mi
neri de la Lupeni, Aninoasa, Co- 
mănești sau Doicești, membri 
ai colectivelor sportive Ener
gia D. G. S. M., s-au între, 
cut cu dîrzenie în concursuri 
de atletism, handbal, volei, fotbal, 
oblă, iriatlon G.M.A. șa. In de- 

■ cursul întrecerilor au ieșit in evi
dență elemente deosebit de înzes-

tineretului

Desigur că mulți dintre 
rii noștri așteaptă cu un

a finalelor, 
de atletism, 

băieți (di- 
și handbal 
Competiția

festivitate de des- 
va avea loc după- 

Spectatorii prezenți pe 
putea

Cîteva cuvinte despre programul matelor
citi io- 
firesc 

interes finalele măreței competiții 
de mase, Spartachiada de vară a 
tineretului. Am anunțat că între
cerile decisive se vor desfășura 
timp de cinci zile, intre 18 și 
22 august. Celor care sînf dor
nici să cunoască din vreme pro
gramul conclusurilor decisive Ic 
putem servi astăzi citeva amănun
te in plus:

Sîmbătă 18 august va fi pri
ma zi de întreceri. Dimineața, pe 
terenurile de la stadionul Tine, 
rețului își vor da tntikiire echi
pele de oînă, handbal fete și volei 
băieți. Aceste întreceri vor precede 
impunătoarea 
chidere care 
amiază, 
stadionul Tineretului vor 
aplauda defilarea concurenților din 
toate regiunile țării, iar în con
tinuare vor asista la citeva în
treceri de handbal fete. volei 
băieți și oină. In dimineața zilei 
de duminică 19 august, progra
mul este foarte bogat, dar. întrece
rile avînd loc pe stadionul Tinere
tului sau, alături, la complexul 
„Dante Gherman", spectatorii vor 
putea să asiste destul de... comod 
ta diversele probe. Vor continua 
întrecerile de omă. handbal fete și 
volei băieți începute în ajun și 
vor începe întrecerile de înot și 
ciclism. Cursa ciclistă, aft pen
tru băieți cît și pentru fete se va 
desfășura pe șosea, dar plecările 
și sosirile vor avea loc pe stadion. 
După-amiază nu este programată 
nici o probă, astfel că tinerii con

în pragul finalelor
trate. Astfel, minerul Anton 
Kampf dm Petroșani a aruncat 
grenada la 68 m.. tovarășul său 
de muncă Mihai Tomulescu a a- 
Jergat 3.000 de metri în 12:47,0, iar 
constructorul N. Neagoe din Ba. 
cău a realizat timpul de 11,4 pe 
100 m. plat întrecerile în jocurile 
pe echipe au scos la iveală deo
potrivă cîteva formații bine pregă
tite, printre care echipele de volei 
din București șî Lupeni, echipele 
de handbal din Ajiinoasa și Plo. 
ești, echipele de fotbal din Iași și 
București, precum și echipa de 
oină din București. întrecerile de 
La Petroșani vor avea darul să 
desemneze campionii acestei inte
resante competiții. 

curenți vor 
o bine me 
mele „asalturi".

Luni 20 augusf, va fi reluat 
firul întrecerilor. Dimineața, a- 
tlefism, oină și volei băieți, iar 
după-amiază înot, handbal fete, 
oină și volei băieți. Marți 2f au
gust, vom avea, din nou, numai 
o jumătate de zi de întreceri. 
Dimineața, pe terenurile 1' și 2 
de ia stadionul Tineretului vum 
asista ta întrecerile de handbal 
fete, pe terenurile 3 și 4 își vor 
disputa intiietatea echipele de oină, 
iar pe terenurile de volei echipele 
masculine iți vor continua între
cerile. De asemenea, vom asista 
la întreceri de atletism Miercuri 
22 august ultima zi 
va cuprinde întreceri 
handbal fete șî volei 
mineața) și atletism 
fete (după-amiază) 
se va termina cu o festivitate de 
închidere, care va reuni, din nou 
laolaltă, pe parikipanții și parii, 
cipantele fa această mare între
cere.

Să-i cunoaștem pe fir alîștii Spartachiadei 
de vară a

asă

dintre pro-

Citeva zile mai sint p na la 
consumarea actului final a. edifici 
din acest an a Spartachiadei de 
vară a tineretului.

Această grandioasă competiție 
care, de la prima etapă, a angrenat 
în desfășurarea ei sute de mii de 
tineri <i tinere, va însemnă tăTă 
îndoială un nou succes al mișcării 
noastre sportive de roase. Și tre

buie -emarcat faptul că și acum, ca 
și în edițiile precedente, Sparia- 
chiada a relevat o serie de ele
mente talentate care nu peste midt 
timp se vor afirma ca sportivi de 
valoare. Astăzi ne-3m propus să 
vă prezentăm pe cîțiva 
tagonj^ii întrecerilor care vor în
cepe sîmbătă.

Din " 
tea că
Cărei) care a impresionat pe spec
tatorii
Iul său corect și înălțarea 
fectă la proba de săritura în 
gime, a obținut cu rezultatul 
5,43 m. calificarea de „cel n ai 
săritor în lungime a! regiunii". 
Fără îndoială că acest calificativ 
îi dă dreptul să se alăture par- 
ticipanților finalei de la București...

Din aceeași regiune va face de
plasarea la București și tracțoris.

Bala Mare ne-a sosit ves- 
Mihai Meszaros (din raionul

întrecerilor atletice cu 
și înălțarea

sti. 
per- 
lun- 

de 
oua

In ini re cerile de la Baia 
Mare, din cadrul fazei regio
nale, una din probele cele mai 
ics-putaie a fost cea de sări
tură în lungime. Obiectivul 
iotografic a surprins pe dștigâ- 
'orul ei, tinăru! Mihai Mesza- 
■as. in plin efort...

15 august: încep campioiiâtele 
de casă

tul Alexandru Bayor de la S.M.T. 
Mârtmești, Satu Mare El a obți
nut un loc fruntaș — de altfel ca 
și in muncă — în întrecerea cu 
cei mai buni cicliști din regiune. 
El speră că în concursurile finale 
va obține un rezulta*  onorabil și 
că — mai ales — va avea multe 
de învățat de ia ceilalți partid, 
panți.

Cînd firul liniei de sosire din 
cursa de 100 m. plat bărbați a fost 
rupt de pieptul tmândui Vasile A- 
lexandrescu (Roman), spectatorii' 
prezenți pe stadionul din Bacău au 
fosț convinși că rezultatul trebuie 
să fie ia înălțimea disputei între
cerii. Și într.adevăr, cu 12 sec, cît 
a înregistrat cronometru!, Vasiie 
ASexandrescu va ii un adversar de 
temut pentru toți sprinterii icare 
vor concura la finale..

Rodica Smoianu (Giurgiu) va 
reuși să-și învingă timiditatea și 
odată avîntată în apa bazinului de 
la șosea nu va avea decît un sin
gur gînd : să obțină un timp mai 
bun decît 1 ; 26,0, cît ,i înregistrat 
în finala pe regiunea București.

Noi le dorim tuturor succes de
plin și performanțe dintre cele mai 
bune 1

Marea masă a iubitorilor de 
sport dg la orașe și sate se află 
în pragul unui eveniment spor
tiv de însemnătate deosebită: 
încep campionatele de casă ale 
colectivelor sportive. Desigur, 
afirmația noastră ar putea stîr- 
ni uimire. Campionatele de casă 
să fie cu adevărat un eveniment 
de mare importanță? Fără în
doială că da !

Intr-adevăr, campionatele de 
casă, menite să ducă la desemna, 
rea campionilor de cercuri și co
lective, contribuie direct la dez- 
voi tarea sportului de mase, ătră- 
gînd un număr important de oa
meni ai muncii în întreceri, întă
rind din punct de vedere organi
zatoric colectivele sportive și du- 
cînd Ia stabilirea recordurilor pe 
colective, ceea ce, în ultima in
stanță, se traduce nrintr-o inten
sificare a vieții de colectiv;

Campionatele de casă care în
cep la 15 august au o formulă 
foarte largă de disputare. Astfel, 
la această competiție pot parti
cipa toți sportivii, indiferent de 
categoria de clasificare, se orga
nizează întreceri numai la ramu
rile de sport care convin colecti
vului respectiv și — în sfîrșit — 
consiliul colectivului are latitu
dinea de a stabili normele de 
desfășurare ale concursurilor 
pentru fiecare ramură de sport 
în parte. Cele mai bune colec
tive pe regiuni vor fi preryiate de 
asociațiile «ie care aparțin.

Pregătiți-vă din timp 
intrată în tradiția

Numeroșii iubitori ai intreceri- 
Tor de cros mai au —. poate — și 
astăzi vii în memorie, momente 
din aprigele dispute care au avut 
ioc cu prilejul primei lor compe
tiții din acest an: crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai".., Și iată că, 
acum, o nouă întrecere de acest 
fel își anunță apropierea: crosul 
.Să întîmpinăm 7 Noiembrie".

Organizat cu prilejul „Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice" și 
pentru a cinsti cea de a 39-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, această mare 
■competiție este în măsură să atragă, 
ca și în precedentele sale ediții, 
largi mase de tineri, pregățindu-i 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
și desemnînd din rînduj loricele 
mai bune echipe de cros din țară, 
formate din începători

Ceva despre organizare...
Eșalonată în patru etape (co

lectiv, raion, regiune, finală), a- 
ceaslă importantă competiție de 
mase va fi organizată din punct 
de vedere tehnic și administrativ 
de către colectivele sportive (faza 
pe colectiv), iar cele următoare 
de comitetele C.F.S. raionale, re
gionale și C.C.F.S. / C.M.
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pentru o competiție 
sportului de masă

Ca și în trecut, pentru rezolva
rea problemelor legate de aspec
tele amintite mai sus se va con
ta pe sprijinul comisiilor raionale, 
orășenești, regionale și Comisia 
Centrală de atletism, a secțiilor 
de sport ale C.C.S. și U.T.M. O 
bună colaborare între toate aceste 
organe va asigura, fără îndoială, 
succesul organizatoric a! compe
tiției.

Vreți să știți datele la 
care se vor disputa cele 

4 etape ?
lată-le .
Etapa l-a (în cadrul fiecă

rui colectiv sportiv) : 1—30
septembrie;

Etapa 11-a (în comunele de 
reședință ale raioanelor) : 7
octombrie ;

Etapa Il!-a (în orașele reșe
dință de regiune): 14 octom
brie pentru juniori și junioare 
și 21 octombrie pentru seniori 
și senioare.

Etapa IV-a (-finală), la Bucu
rești, la 4 noiembrie

Amănunte despre 
și pentru participant!

In prima etapă a competiției 
vor lua startul — individual — 
membrii colectivelor sportive (ca
re în prealabil își vor fi trecut 

•\amenul medical), Dintre cei 
m"i buni, în ordinea clasamentu- • 
lui, se va alcătui echipa care va 
reprezenta colectivul respectiv în 
etapa următoare, cea raională, la 
care fiecare colectiv va putea par
ticipa la toate cele patru catego
rii, cu cite o echipă formată din 
8 concurenți la băieți și 7 concu
rente la fete (categoriile de con
curs sînt: juniori, junioare, seni
ori .senioare). In etapa imediată 
următoare, etapa regională, se 
vor confrunta echipele selecționa
te de raion. Odată cu această 
fază,*  alcătuirea echipelor se mo
difică : 6 concurenți la băieți și 
5 concurente la fete. Fiecare ra
ion va participa la fiecare catego
rie cu cite o echipă.

In sfîrșit, în etapa finală, se 
vor alinia la start echipele selec
ționate de regiune, la fiecare 
dintre cele patru categorii amin
tite. Din nou o modi-ficare în com
ponența echipelor : numai cinci 
concurenți vor alcătui formațiile 
masculine si numai patru cele fe
minine.

Fără îndoială că la competiție 
nu vor putea participa sportivii 
clasificați (maeștri ai sportului, 
cei ce au categoriile I și II, indi
ferent de ramura de sport), pre
cum și aceia care în cursul aces
tui an (pînă la 1 septembrie) au 
obținut performanțe corespunză
toare categoriilor de clasificare 
notate mai sus, indiferent dacă 
și-au înaintat sau nu formele de 
clasificare.

Vă amintim distanțele 
pe care se vor întrece 

participanții

Etapa I Et. II Et. III Et. IV 
Categoria seniori

3000 m. 3000 m. 4000 m.JOOOm.

juniori
1000 m. 1500 m. 2000 m. 3000 m. 

senioare
600 m. 800 m. 1000 m. 1200 m. 

junioare
500 m. 600 m. 800 m. 1000 m.

Noi amănunte
Punctajul în concursuri va fi 

stabilit după cum urmează: pri
mul clasat primește 1 p., concuren
tul sosit pe locul II, 2 p., ș.a.m.d. 
Echipa care va totaliza numărul 
cel mai mic de puncte, va fi de
clarată cîștigătoare. Pentru cei 
care nu respectă în mod riguros 
traseul sau comit alte abateri, re
gulamentul prevede o serie de 
sancțiuni care merg pînă la scoa
terea din concurs.

In caz de paritate la punctaj, 
între două sau mai multe echipe 
de aceeași categorie, va fi decla
rată cîștigătoare formația care 
are ultimul concurent clasat pe 
un loc mai bun.

Incepînd de la etapa raională, 
forul organizator are obligația de 
a comunica forului superior res
pectiv, în termen de 24 ore de la 
încheierea competiției, rezultatele 
tehnice și chestionarul statistic.

Regulamentul prevede în ace
lași timp și o serie de stimulente? 
Ele se vor acorda echipelor cla
sate pe primul loc la fiecare ca
tegorie și componenților echipelor 
clasate pe primele locuri în etapa 
finală.

Pentru etapele pe colective, co
mune și orașe, organizatorii pot 
acorda premii pe scară locală.

Echipele orașului de reședință 
(In care se organizează diverse 
etape) vor avea acoperite cheltu
ielile de participare prin grija co- 
leoțjvelor sportive respective

Termene de înscriere
— Pentru etapa raională 

pînă la 2 octombrie;
— Pentru etapa regionala, 

pînă la 9 octombrie (juniori 
junioare) și 16 octombrie (se
niori, senioare);

— Pentru etapa finală, pini 
la 26 octombrie (pentru a- 
ceastă etapă înscrierile se fac 
la C.C.F.S./C.M., inspecția de 
atletism, București, str. Vasili 
Conta nr. 16)

In atenția colectivelor 
sportive

colectivele soort've 
în primul rînd, <R

Acum, la apariția noului regu
lament al competiției de cros „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie" țineri 
să facem unele recomandări pri
vind latura tehnică a întrecerilor, 
recomandări de care vor trebui si 
tină seamă 
Este vorba, 
organizarea etapei pe colectiv. - 
tapă hotărîtoare în ceea ce pri 
vește succesul întrecerilor, pe ca
re colectivele sportive au dator • 
sâ le organizeze din timp și ss 
ofere narticipanților condiții op| 
time de pregătire. Paralel cu z 
ceasta se imnun preocupări și îr 
direcția popularizării cît mai larg 
și mai sugestive a competiției 
pentru ca în acest fel să fie a 
trași cît mai mulți tineri.

In etapele următoare, grija per. 
tru asigurarea unor condiții satis 
făcătoare de antrenament pentri 
concurenții introduși în reprezen 
tativele raionale sau regionale 
trebuie să fie la fel de mare, în 
trucît succesul acestor reprezenta 
tive este de fant și. al colectîvelo 
sportive respective.



Boxerii
Ancheta „Sportului popular”

noștri n-au destulă rezistență... (III)
Mtelu Doculescu șt 

A. Wein.raub au ținut să formu
leze un răspuns comun, finind 
seama că au lucrat multă vreme 
împreună la pregătirea pugiliști- 
lor noștri fruntași. Iată-1:

— Boxerii noștri — în marea 
lor majoritate — nu știu să-și do
zeze eforturile. Ei boxează con
tractați și din această cauză își 
cheltuiesc inutil energia. Contrac
tarea duce indirect la lipsa de 
mobilitate și — direct — la su
focare. E adevărat că pentru ob
ținerea victoriei. 9 minute repre
zintă prea puțin și boxerul este 
nevoit să se precipite. Aci inter
vine însă abilitatea antrenorului 
care trebuie să imprime elevului 
o tactică și o pregătire specială- 
Și acest lucru nu se poate obține 
decît printr-o muncă atentă și mi
găloasă. Elevul trebuie învățat să 
stăpînească bine „materia". Numai 
astfel, luotînd cu chibzuință, pu- 
gilistul își va asigura dominația 
între cele patru corzi ale ringu
lui.

Mai sînt și alte chestiuni de a- 
mănunt, de pildă, la efectuarea 
antrenamentelor. Boxerii lovesc 
sacul de nisip dintr-o singură di
recție. E greșit. Ei trebuie să va
dă în sac un adversar pe care 
să-l urmărească, rotativ, cu lovi
turi variate. Nu avem nici ce ne 
trebuie, de multe ori. Lipsesc din 
săli mingea pară, peretele pneu
matic și alte amarate menite să 
formeze reflexele și rezistența. 
„Boxul cu umbra" are aceeași în- 
seninătate ca și lucrul „la mă
nuși", deci nu trebuie considerat 
ca o „relaxare".

>

La Palatal Pionierilor

PRINTRE CEI MAI MICI 
ÎNOTĂTORI

Cei pe care pașii l-au purtat 
dummică dimineața pe bd. Prof. 
Dr. Gh. Marinescu, este de necre. 
zut să nu fi remarcat zgomotul 
ca de clinchet de ciopoței ce se 
deslușea dinspre curtea care în
conjoară Palatul Pionierilor. Cu 
o anumită gradație, acest zgomot 
era întrerupt în răstimpuri de 
pocnetul unui pistol și alterna cu 
ropote de aplauze prelungite. Așa 
am ajuns să aflu că la bazinul 
de înot de la acest minunat palat 
al celor mici se desfășoară un 
concurs. Și pe nesimțite, împre
ună cu sutele de copii veniți să.și 
susțină partenerii de joc sau în7 
vățățură, am pășit pe porțile par
cului din dealul Colrocenilor.

Bazinul copiilor este o realizare 
minunată ! Înconjurat de alei în- 
necate' în frunze și flori, de co
paci falnici, bazbiul are m totul 
o ambianță de basm. Altfel spus, 
un cadru neasemuit de primitor, 
în care s_a desfășurat finala con
cursului de inot, organizat de 
ziarul Scînteia ‘ pionierilor. La a- 
ceastă finală au participat băieți 
și fete din trei mari orașe ale 
țării: București, Tg. Mureș și Ga
lați.

lată-i la start într-o ordine de. 
săvîrșită. Apa, încălzită cu dăr
nicie de soarele puternic i-a tă
cut pe micii inotăiori să se miște 
in voie, să alunece cu o adevă
rată măiestrie. E drept că au 
fost și dintre aceia care pradă 
timidității, s-au pierdut printre, 
culoarele vecine, descriind în locul 
unei linii drepte, o sinusoidă 
foarte ciudată...

Cu mult interes au fost urmă
rite, la sfîrșitul probelor oficiale, 
ștafeta de 3 x 33 m., care s_>a 
soldat cu un nou record al aees- 
tui bazin (1:28,1), dar mai ales 
demonstrația cu... plăcintă și lu
minări, în care trebuie sa subli
niem, pe lingă elementul de umor 
copios prilejuit de aceste între
ceri, tehnica și îndemmarea mici
lor concurenți care trebuiau să în- 
noate mîncînd o bucată aprecia
bilă de plăcintă și apoi menți- 
nînd aprinsă o luminare pe o lungi
me de bazin...

Concursul s-a încheiat la Sune
tul trompeților — aceiași care a- 
nunțaseră și începutul lui — cu 
împărțirea premiilor. Pe rînd, 
cîștigătorii probelor au primit fru
moase obiecte de îmbrăcăminte, 
mingi și cărți, ca rod binemeri
tat al eforturilor lor.

„Epilogul" spectacolului de la 
Palatul Pionierilor l-a constituit 
înmînarea Cupei oferită dd ziarul 
Scînteia pionierilor, echipei ora
șului București, care s-a dovedit 
a fi cea mai bine pregătită.

Antrenorii trebuie să dea aten
ție „fișei individuale" a boxeruhii- 
Mulți au o părere proastă despre 
această „fișă", considerînd-o trea
bă birocratică. Nu este adevărat 1

Fișa te ajută să vezi în ce măsu
ră elevul a crescut și în ce mă
sură mai e deficitar în anumite 
privințe.

• Zamfir Popazu, antrenorul 
Energiei, a dat un răspuns mai

ZAMFIR POPAZU
— văzut de Neagu —

scurt, socotind că multe puncte 
au fost atinse de alții.

— Cred, a spus el. că trebuie 
acordată o mare importanță gim. 
nasticri. Ea nu se face indivi
dual și cu suficientă conștiincio
zitate. Trebuie executate sprin
turi scurte, marș forțat, și mai 
ales multe crosuri, căci crosul e 
chemat să joace un mare rol fu 
pregătirea boxerului.

Gimnastica la sală trebuie să 
sa dacă cu haltere mici. Chiar în 
timpul „boxului cu umbra", halte
rele mici nu trebuie să lipsească 
Ele întăresc mușchii și, bineînțe
les, și puterea loviturilor.

Antrenorii trebuie să dea o a- 
tenție din ce în ce mai mare ca
pitolului tehnic de care este le
gată și rezistența boxerului. In 
ceea ce privește lotul pe care îl 
antrenez, trebuie să dau exemple 
pozitive, pentru conștiinciozitate la 
antrenament, pe Dănilă Done. D 
Rizea și Al. Călărașu, iar ca •- 
xemple negative pe Simion Gheor 
ghe și Dinu Eugen.

• Dr. Pop&scu-Herasca, bina 
cunoscut pugiliștilor noștri, și-a 
exprimat următoarea părere:

>

ovilupa de pedeapsa]
Un concurs cu

Așadar, lucrurile erau lămu
rite: la ora 20,30 FIX incgpea 
un „mare concurs de natație 
în nocturnă cu participarea ce
lor mai buni înotători și îno
tătoare din oraș", iar dună 
aceea, tn decorul plăcut al ba
zinului din oraș și — mai ales 
— în acordurile și mai -plăcute 
ale orchestrei Ridiche, toată lu
mea era poftită la dans..

Se anunța o duminică seara 
încîntăfoore pentru care focșă- 
nenii nu puteau dealt să în
chine imnuri de mulțumire co
lectivului sportiv Progresul, 
care avusese această minunată 
idee..

Cine credeți că au venit pri
mii? înotătorii? Spectatorii? 
Nici unii nici alții! Cei mai... 
puctualî au fost membrii or
chestrei Ridiche care au în
ceput să sufle sau să fragă 
cu arcușurile, mă rog, fiecare 
după specialitatea tui.

— S-o fi inversat progra
mul ! exclamă un spectator. 
Intîi e dansul și pe urmă.,, 
concursul de înot l

La ora 20 ..FIX" toată l'imea 
dansa. La ora 20 și jumătate. 
..rumbele'7 si ..sambele" erau 
la more preț. La ora 21 dansul 
era mai 'îndrăcit ca la înce
put...

In vremea asta — după cum 
ne informează corespondenții 
noștri Gheorghe Corlă teainu și 
Hari Cohn — alti spectatori 
care veniseră pentru concursul 
de inot, și-au luat inima în 
dinți și s-au dus la organiza
tori întrebîndu-i ce se aude 
cu concursul de inot. Și aveau

— Factorul „rezistență” in box 
este un complex de acțiuni ce tre
buie urmărite cu strictețe, meto
dic, de antrenori și tehnicieni 
Aceasta pentru a se putea obser
va coordonarea marilor funcțiuni 
ale organismului în condițiuni fi
ziologice. Pregătirea de bază a
boxerului pentru 3 reprize a 3
minute trebuie să fie axată pe 
constituționalul sportivului respec
tiv. Aplicarea aceluiași program 
de pregătire tuturor component!- 
lor unui lot nu dă roadele aștep
tate. Baza pentru sporirea capa
cității de rezistentă trebuie s-o 
constituie gimnastica medicală, 
jocurile sportive (numai ca des
tindere. fără „miză"), crosurile, 
atletismul. înotul, luptele și exer
cițiile de specia'itate Mata spor
tivă a boxerilor trebuie să fie 
supravegheată de ei înșiși. in pri
mul rind. De asemenea, problema 
alimentației. Cu cît boxerii vor 
fi mai conștiincioși cu ei. cu atît 
randamentul și rezistența ior vor 
crește 1

Cawpionatal republican 
de yachting

MAMAIA 13 (prin telefon). — 
Pe lacul Siutghiol. au continuat 
azi întrecerile campionatului repu
blican de yachting clasa snipe. 
In cadrul celei de a doua regate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: 1. Calcan. Fătu (Marina- 
C.C.A.); 2. Nour, Popovici (Ener
gia); 3. Costescu Viespescu 
(A.V.S.A.P.).

După două regate conduce în 
clasamentul general echipajul Cal
can, Fătu cu 3362 p.

In prima regată la clasa yole 
pe primul lor. s-a clasat Ileana 
Lugojanu de la Piogresul urmată 
de Andrei Butucaru (Energia) și 
Radu Minăstireanu (Știința). Re
gata a doua a fost întreruptă din 
cauza vîntului slab

G. Goldenberg, corespondent

cintec și... cântece!
dreptate oamenii să fie contra- 
riați. Așteptau de o oră, apa 
era neschimbată, culoarele lip
seau și doar 4 becuri prăpă
dite luminau tot bazinul (ca 
să nu fie chiar in... nocturnă!)

— Aveți răbdare t le-a răs
puns unul dintre organizatori. 
Am trimis după înotători /

Și chiar așa se intîmplase. 
Colectivul Progresul organi
zase concursul, dar în loc să 
se ocupe de mobilizarea înotă
torilor, se îngrijise mai mult 
de mobilizarea... dansatorilor. 
Și iată acum se făcuse ora 22

De ce sînt puține performanțe
'n zborul Iară motor?

Convorbire cu Mircea 
de planorism

După o lungă perioadă de ab
sență, zborul fără motor din 

țara noastră a început a da unele 
semne de v Jță. Recentul record de 
distanță al Aureliei Roștanu și 
concursul interregional de la Arad 
ne.au amintit că în spo tui cu aripi 
nu mai înregistrasem de mult nici 
o performantă de valoare. Aceasta, 
în timp ce în a He ramuri sportive 
există o adevărată cursă spre noi 
și noi rezultate valoroase care aduc 
țări, un binemeritat prestigiu. Cît 
despre avin.ul aviației sportive 
dia L’R.S.S., din țările socialiste 
și din alte țâri ale lumi:, el a în
trecut cu mult realizările obținute 
la noi pină acum.

Iată, deci, temeiurile In virtutea 
cărora ne-am aolarîi să stăm de 
vorbă cu Mircea Fmcscu. campion 
al țării noastre, deținător a opt re
corduri republicane și purtător al 
insignei internaționale de aur cu 
diamant pentru performanțe e s'le 
în zborul fără motor. L-am găsit 
pe m.eriocutorul nostru pe terenul 
de zbor, în timp ce revizuia apa
ratele de bord ale planorului Pari 
tizan cu care urma să efectueze un 
zbor de sondaj atmosferic. Am 
intrat de-a dreptul în subiect. to,

— Cum vă explicați că în pla
norismul nostru auzim atl*  rle rar 
de performanțe și recorduri valo
roase ?

— După părerea mea. momentele 
da afirmare a planoriștilor noștri 
au coincis cu perioadele — de alt. 
fel destul de rare — cind in pro
gramul de pregătire a fost introdus 
zborul de performanță ca fază o- 
bligatorie, precum și remorcajul de 
avion ți competițiile ExpFcația 
stă, deci, In insuficienta preocupare 
față de pregătirea la un nivel mai 
înalt a sportivilor noștri pl a nori ști 
și în activitatea competițională in
ternă și internațională extrem de 
redusă. Din 1951 n-a mai fost or
ganizat la noi nici un concurs da 
planorism...

— Fiindcă vorbim de competiții, 
să nu uităm că aceasta presupune 
o activitate sportivă de mase. Ce 
ne puteți spune despre acest aspect 
al planorismului nostru?

— Fără îndoială, există o puter
nică bacă de mase in zborul fără

seara și in tot ștrandul nu gă
seai decît. 2—3 înotători. In 
schimb dansatori, cit frunza și 
iarba /

Abia la ora 22,45 — ce-i 
drept ..fix" — ț-a putut da 
startul în proba de 50 metri li
ber, juniori Dar. din cei 5 copr 
curenți, la sosire n-au venit de
cît patru. cel de al cincilea, lă- 
sindu-se păgubaș după cițioa 
metri. A urmat proba seniorilor. 
S-au dezbrăcat vreo 8 inși— 
probabil dintre cei care nădu
șiseră ia dans ! — și s-au a- 
runcar *n  ană! (Probabil ca să

TELEGRAMA SALVATOARE!.»
încă din primăvară — poate 

vă mai amintiți și dvs! — Co
misia Centrală de fotbal a luat 
hotărîrea ca stadioanele cu piste 
de atletism neamenajate cores
punzător să fie suspendate.

— Ne-am... ars I și-au zis ac
tiviștii sportivi din Turda. Dacă 
nu aranjăm odată pista de atle
tism de pe stadion, nu mai apu
căm să vedem nici un meci de 
fotbal „acasă"

Și cum era vorba de două 
echipe din categoria C — Pro
gresul Turda și Energia Con
structorul Tu'da —• s-au luat 
urgente măsuri, in consecință. 
O să spuneți: ce măsuri s-au 
luat, fraților? Au sunat alarma, 
top. I Cordoș. președintele co
lectivului sportiv Progresul și 
too. V. Bogăceanu. președintele 
Comitetului raional C. F. S. 
Turda? Au dat toți năvală ca 
roabele și căruțele încărcate cu 
zgură snre pista de atletism? 
Au intrat în funcțiune sapele șt 
hîr'etele ?

Nici gînd de așa ceva. 
Treaba asta era prea... compli
cată! Cei din Turda, băieți in
ventivi, au găsit o soluție mai 
ușoară. Au „compus" urgent o te
legramă și-au expediat-o la Bu
curești, anunțind că ..pista de 
atletism a fost amenajată"

Urmările, au fost cele aștep
tate de expeditorul telegramei: 
Comisia Centrală de fotbal a re-

Fin eseu, campion absolut 
al R. P. R.

motoc de la noi. Avem numeroasă 
centre, bine dotate cu materiale de: 
zbor și auxiliare ți cu instructori, 
pricepu ți, unde tinerii se inițiază la 
tainele pilotajului pianoarelor. Dar 
aceasta nu este totul. Ei au nevoie 
de un antrenament susținut pentru 
■-ți însuși etapele superioare ale 
măiestriei sportive, ca de pildă uti
lizarea curenților ascendenți dm 
atmosferă, zborurile de înălțime ți 
dtstaajă ți, bineînțeles, experiența 
competițională. Anul acesta s-a fă
cut un pas înainte prin organizarea 
unor antrenamente la un nivel su
perior ți a competițiilor <a«e sent 
in curs de desfășurare Să sperăm 
că acest salt calitativ al maselor de 
planoriști de ta noi nu va repre
zenta doar unul din momentele la 
care mă refeream, ci va duce la ri
dicarea continuă a valoriL zbonttoi 
fără motor din țara n* 1,1 Mar- 
mai în felul acesta v«ri putea a- 
junge la n velul ptamătotifor din 
U.R.S.S . RP Polona. B.P. Unga
ră R Cehoslovacă șr dm alto 
țări,

— Există în țara noas’.râ condițri 
pentru realizarea de periormante 
super oare în planorism?

— După cura se știe, perfocman- 
țele In zborul fără motor din dife
rite țări nu sint comparabile de
oarece condițiile atmosferice varia
ză de ța o țară la alta. La no; ca 
greu s-ar putea efectua zboruri pe 
distante mari, ’ucru perfect posibil 
In U.RS.S, Franța. RP Polonă. 
Statele Unite. In schimb, se pot e- 
fectua zboruri de vteză pe distan
țe mai scurte, 100—200 ți 300 km. 
precum ți zboruri d- înălțime, da
că vom folosi curcnții ascendenți de 
undă, foarte frecvenți în întreg lan
țul Carpaților Aceștia vor permite 
cu siguranță atingerea unor înăl
țimi de 10.000 m., dacă, bineînțe
les. vor fi asigurate mijloacele teh
nice înaintate. în pas cu vremea.

— O ultimă întrebare: ce obiec
tive aveți pentru viitorul apropiat?

— In curînd voi încerca să sta
bilesc un record de viteză pe cir
cuit triunghiular ți totodată va tre. 
bui să-mi apăr titlul in cadrul apro
piatului concurs republican, care nu 
se anunță prea ușor...

I. V. P

se mai... răcorească I).
E inutil să ne mai tocim 

pana, descriind cum au decurs 
și celelalte ..probe" de înot. 

.Noroc că imediat a început 
dansul! In orice caz, dacă nu 
s-au bătut recorduri mondiale 
și nici măcar raionale, așa cum 
scontau organizatorii. înotătorii 
focșăneni au realizat o perfor
manță unică în istoria natațiet. 
participînd cu succes ta urmă
toarele probe : 1 000 metri li
ber.- tango. 500 metri bras... 
rumbe și 300 perintțe (plus pu
păturii respective!)

venit asupra suspendării terenu
lui de fotbal din Turda.

Și de atunci n-a fost dumi
nică fără fotbal la Turda. Ba 
juca Progresul Turda, ba Ener- 
ga Constructorul Turda, fără ca 
nimeții să se sinchisească de 
biata pistă de atletism, care în 
telegramă era „mîndră și fru
moasă". iar în realitate nici nu 
se mai vedea sub buruienile 
ce-o împresurau din toate păr
țile

Și poate lucrurile ar fi rămas 
.în ordine" mult și bine, dacă 
— după cum ne relatează co
respondentul nostru regional 
Emil Bocoș — orașul Turda 
n-ar fi avut ..ghinionul" să a- 
dăpostească finalele campiona
tului de poliatlon G.M.A. Cind 
au venit în control, tovarășii de 
ta Comitetul regional C.F.S. 
Cluj, s-au luat cu mîinile de 
păr

In fața evidenței cei vino- 
vați au început să... suspine 
tuindu-și angajamentul că in 
cîteva zile totul va fi ous la 
punct

Ne întrebăm ce-ar fi făcut ac
tiviștii sportivi din Turda dacă 
na s-ar fi desfășurat acolo cam
pionatele de poliatlon G.M.A. 
și, deci, „musai" ar fi trebuit 
să repare pista ?

Cu siguranță că ș-ar fi expe
diat o nouă... fetegramă I

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALAGHE
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Succesele reprezentativei de polo a R.P.R.

I1 ' Referindu-se la îndatoririle ce revin organelor răspunzătoare de 
activitatea sportivă, Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
asupra problemei stimulării ți dezvoltării continue a culturii fizice 
și a sportului, arată — printre altele — că „...ELE TREBUIE SA 
ÎNTĂREASCĂ BAZA TEHNICA MATERIALĂ A GRUPĂRILOR 
SPORTIVE, SERVINDU-SE DE POSIBILITĂȚILE LOCALE PEN
TRU AMENAJAREA ȘI CONSTRUIREA DE SĂLI ȘI TERENURI 
DE SPORT ȘI PENTRU PROCURAREA DE ECHIPAMENT;... 
SĂ SE ÎNGRIJEASCĂ ÎNDEAPROAPE DE PREGĂTIREA SPOR
TIVILOR DE FRUNTE PENTRU A PUTEA FACE FAȚĂ CU 
SUCCES ÎNTRECERILOR LA CARE VOR PARTICIPA ECHI- 

' PELE REPREZENTATIVE ALE REPUBLICII POPULARE RO
MINE".

! în materialele pe care le publicăm mai jos arătăm unele 
aspecte ale activității sportive din regiuni ale Moldovei, scoțînd 
la iveală o parte a neajunsurilor ce se manifestă în domeniul ridi
cării nivelului calitativ al sportului

BAZE SPORTIVE INSUFICIENTE

Dacă ar fi ca
zul să alcătuim o 
statistică a activi
tății sportive de 
performanță des. 
fășurată cu ani în 

urmă pe meleagurile lașului, am 
avea prea puține fapte de înre
gistrat; întreaga „viață sportivă" 
a primului oraș moldovean se re- 
zuma doar la modesta activitate 
a unei echipe de fotbal.

Noul făgaș pe care a pornit miș
carea noastră sportivă în anii 
puterii populare a schimbat și 
schimbă mereu vechea „tradiție 
sportivă" a lașului. Să enume
răm doar cîteva cifre și fapte: Doi 
tineri ieșeni — atletul Alexandru 
Merică și trăgătorul Nicolae Co. 
jooaru — șă-au înscris numele pe 
tabelul de onoare al maeștrilor 
sportului din. R.P.R.. precum și pe 
lista campionilor noștri republicani. 
Șahiștii din regiunea Iași Gh Miti- 
telu și Mihaj Pitpinic au devenit 
candidat-maeștri. Asemenea acesto. 
ra, mulți alți tineri ieșeni — atle. 
tul Dominic Teleagă, boxerii Va. 
lentin Maho și Ion Buzac, o serie 
de jucători de handbal — au por
nit cu succes pe drumul măiestrie» 
sportive. Fără îndoială că mulți 
alți tineri din Iași, care practică 
diferite discipline sportive, vădesc 
mari posibilități de afirmare a 
însușirilor pe care le cultivă și 
le dezvoltă activitatea sportivă.

Din păcate însă, condițiile nece. 
sare unei continue ascensiuni spor
tive- sîrtt încă departe de a satis
face cerințele juste aie sportivilor 
ieșeni. Una dintre principalele greu
tăți care țin în loc creșterea ca
litativă a activității sportive in 
orașul și regiunea Iași o constituie 
numărul redus al bazelor spor, 
tive. Miilor de tineri și tinere 
cărora li e drag atletismul, le 
stau la dispoziție doar două piste; 
singurul bazin de înot (aflat în 
orașul Iași) nu poate asigura o 
activitate corespunzătoare natației. 
Insuficiente — în ceea ce privește 
capacitatea și materialul respec
tiv — simt și cele 3 săli de sport, 
în raport cu marele număr al ce. 
lor ce doresc să-și însușească 
perfecționarea tehnică în gimnas. 
tică. box și lupte. Pe lingă ace
ste neajunsuri ale sportivilor ie. 

:șeni mai trebuie amintit și faptul 
că echipele locale de fotbal, hand- 
Ibal și rugbi au la dispoziție un 
singur teren corespunzător pe 
care pot susține jocuri: stadionul 
„23 August".

Este lesne de îmțe'es că în ast. 
fel de condiții sportivii din orașul 
șși regiunea Iași nu pot găsi calea 
:spre o continuă îmbunătățire a 
■performanțelor. Pe lingă dorința 
.lor vie de a obține succese, pe 
ilîngă străduințele lor în însușirea 
■ celor mai bune metode de pregă
tire tehnică, se cere o sporire a 
inumăruluî bazelor sportive.

Inaugurarea noii săli de sport 
drin orașul Iași a produs o deo. 

■sebită satisfacție în rindurile spor
tivilor șî activiștilor sportivi din 
localitate. Construirea acestei fru. 
moașe baze sportivi : constituie un 
început promițător. Sportivii ieșwi

sînt încredințați că într-un viitor 
apropiat năzuințele lor de azi vor 
deveni înfăptuiri.

lașul poate șt trebuie să devină 
un centru viu al activității spor, 
tive, un izvor bogat de sportivi 
fruntași cu care să se mîndrească 
mișcarea sportivă din țara noa
stră.

„CRIZA" DE ANTRENORI ?„

Vorbind despre 
viața sportivă din 

regiune*  Sucea.
va, activiștii spor
tivi localnici par 
să fie oameni 

mulțumiți și_. resemnați. Dacă 
mulțumirea pe care o manifestă 
este oarecum justificată — ținînd 
seama de dezvoltarea pe care a 
căpătaLo activitatea sportivă de 
masă — resemnarea nu-și are ros. 
tul în ceea ce privește sportul de 
performanță.

„Suceava nu are o asemenea 
tradiție"... — spun unii activiști. 
O tradiție a sportului de perfor
manță se poate naște și menține 
oriunde. Dar pentru aceasta se 
cere inițiativă, strădanie, perse, 
verență. Se pare însă că asocia
țiile sportive care au colective 
în regiunea Suceava nu și-au pus 
la inimă problema preocupării 
față de ridicarea nivelului tehnic 
al sportivilor din această regiune, 
lată cîteva fapte Pe care se inte. 
meiază părerea noastră: mulți din
tre cei peste 5.800 sportivi califi
cați din regiunea Suceava prac. 
t*că  atletismul și dau dovada u- 
nor mari posibilități. Aceștia sint 
insă lipsiți de îndrumarea unor 
tehnicieni de specialitate; in re
giune activează doar un singur 
antrenor (Mihai Sprinceană) al că
rui ti;np nu este consacrat — în 
special — pentru pregătirea spor
tivilor, ci absorbit de alte preo
cupări. Despre activitatea antre. 
noarei de natație. Adriana Băn- 
cescu, nu se poate vorbi in mod 
elogios. Fire comodă, fără dra
goste de muncă, antrenoarea a. 
ceasta nu-și indepline;te îndato
ririle. De un timp îndelungat e. 
chipa feminină de handbal „Fla
mura roșie“-Botoșani — o forma, 
ție cu elemente valoroase — nu 
se bucură de aportul unui antre
nor de specialitate. Deși a fost 
sezisată de această situație, con. 
ducerea asociației respective nu se 
ostenește să rezolve problema.

Echipele de baschet, volei, hand
bal din diferite orașe ale regiunii 
iși desfășoară activitatea fără a- 
jutorul unor antrenori calificați. 
Să fie oare o „criză generală" 
de antrenori în regiunea Suceava? 
Nu, nu poate fi vorba de o astfel 
de „criză', de vreme ce în re
giune activează 6 antrenori de 
fotbal — cifră aproape egală cu 
numărul antrenorilor pentru toate 
celelalte discipline sportive !

Lipsa unor cadre de specialitate 
— învinuire ce trebuie adusă în 
primul rînd asociațiilor sportive— 
ca și numărul încă redus al baze

După cum se vede, în regiu nile Iași, Suceava și Galați nivelul | 
calitativ al activității sportive es te încă nesatisfăcător în raport j 
cu posibilitățile existente și, mai ales, a! cerințelor mișcării noastre i 
sportive în general. |

Este necesar ca organele răs punzătoare de activitatea sportivă z 
să-și sporească eforturile în direcția îmbunătățirii muncii lor în l 
cadrul colectivelor din centrele M oldovei, să pună printre principa- j 
lele obiective probleme ca: lărgirea numărului bazelor sportive, în.» 
zestrarea lor cu materiale și echi pamente necesare tuturor discipli- ? 
nelor sportive, repartizarea unor tehnicieni de specialitate. Zecile de ) 
mii de tineri și tinere din regiu nile Moldovei, care îndrăgesc și | 
practică sportul, doresc și au posi bilități să-și însușească o înaltă ț 
calificare tehnică sportivă. Să pu nem în valoare acest izvor de ca. j 
dre tinere și capabile pentru a îngroșa necontenit rindurile spor- ' 
tivilor fruntași din patria noastri* - j

. P. DAVID

lor sportive, nu înlesnesc progre
sul tehnic al activității sportive din 
regiunea Suceava.

PERFORMANȚELE NU POT 
VENI „DE LA SINE"..

Deseori sportivi 
fruntași ai colecti. 
velor gălățene ob
țin în întreceri 
performanțe de va
loare. Cum este 

firesc, conducerile asociațiilor res
pective primesc cu bucurie vestea 
victoriilor. Aceleași conduceri con
sideră însă că succesele sportivilor 
din regiunea Galați pot veni „de 
ta sine", fără ca în prealabil să 
fie necesar un sprijin activ, asi
gurarea unor condiții de temeinică 
pregătire și îndrumare. Pe bună 
dreptate se pot considera sportivii 
gălățeni „copii vitregi". Cîteva 
exemple ilustrează îndeajuns ab. 
sența de ia îndatoririle lor ale 
conducerilor de asociații. Califi- 
cîndu-se în finalele campionatelor 
republicane pe anul 1956, boxerii 
colectivelor Energia și Locomotiva 
au fost puși în situația de a.și 
căuta singuri mijloacele de depla
sare spre București. locul de des
fășurare a competiției, deși nece. 
sitățile de transport trebuiau asi
gurate de către asociații.

Canotorii do colectivul Loco
motiva așteaptă de multă vreme 
ca asoeiația să le repartizeze am. 
barcațiunile necesare pentru con
cursuri. De-a dreptul ciudat apare 
„soluția" pe care a găsit.o con
ducerea asociație» Flamura roșie 
in rezolvarea problemei privind 
echipa locală de gimnastică. În
grijorată că echipa aceasta nu 
obținuse succesele scontate — deși 
se afla după un stagiu de activi
tate de 6 luni — ea a fost., des
ființată 1

Halterofilii șî luptătorii aceluiași 
colectiv, elemente de valoare, sînt 
nevoiți să-și caute loc pentru an
trenamente nea vi nd o sală și ma. 
terialele necesare

Nici activitatea in domeniul a- 
tletismului din Galați nu poate 
aduce cuvinte măgulitoare condu
cătorilor asociațiilor sportive. 
Fără îndrumările unor antrenori 
de specialitate, lipsiți de materiale 
corespunzătoare, atleții și atletele 
din Galați nu pot depăși nivelul 
mediocru al actuala1.-» perfor
manțe.

Din rindurile sportivilor regi
unii Galați s-au relevat in ultima 
vreme numeroase elemente de va. 
loare, care fac cinste mișcării 
noastre sportive. Au devenit bine 
cunoscute numele canotorilor Va- 
sile Mănăilă — maestiu al spor
tului — Mircea Strulovici — cam. 
pion republican — ai boxerilor 
Gheorghe Marinescu, Dumitru Bo- 
giadis și alții. Aceștia nu sînt ex
cepții. Asemeni lor mulți alți spor, 
tivi din orașul Galați și din ce
lelalte localități ale regiunii au 
dovedit cu prilejul diferitelor 
competiții, rea’.e însușiri fizice și 
morale. Este sigur că printr-o 
permanentă îndrumare a acestora, 
sthnulîndu.le activitatea, ei vor 
putea să-și ridice nivelul tehnic 
sportiv, să realizeze performanțe 
mereu mai bune. De aceea se im
pune ca fiecare asociație sportivă 
să considere ca o firească obliga, 
ție îmbunătățirea condițiilor acti
vității sportive în regiunea Ga
lați, prin amenajarea unor noi 
baze sportive, dotarea lor cu ma. 
terialele necesare, ca și repartiza
rea unor antrenori de specialitate. 
Eforturile depuse în această di
recție vor aduce, fără îndoială, 
ceea ce așteaptă mișcarea noastră 
sportivă: performanțe de valoare, 
realizate de cîți mai mulți spor, 
tivi.

pot fi și mai mart.
Deși fără tradiție, rivalitatea din. 

fre reprezentativa de polo pe apă 
a Romîniei șî Angliei a fost tran
șată pentru o perioadă destul 
de lungă... Aceasta este concluzia 
la care a ajuns și d. Whrigt, antre. 
norul echipei engleze. „Avem mult 
de muncit pe viitor — spune el — în 
acest domeniu dacă dorim să ne re- 
cîștigăm locul fruntaș în ierarhia 
poloului mondial. Rominij ne-au -n- 
trecut cu mult..."
. Intr-adevăr înfrîngerea la limită, 
(5—6) suferită de echipa noastră 
cu doi ani în urmă fa campionatele 
europene de la Torino a fost re
compensată. Maniera în care repre
zentanții noștri s-au revanșați a 
fost categorică și nu greșim dacă 
afirmăm, mai categorică decît arata 
sconiriu cu care au luat sfîrșit 
cele două partide ; 5—2 și 10—I I 
Concepția de joc a celor două c- 
chipe a fost fundamentai deosebita, 
triumfînd aceea care poartă pecetea 
elementului nou (jocul, mobil crea
tor) capabil să se dezvolte, să ri
dice pe culmi, nebănmte cu puțini 
arri în urmă, această disciplină spor
tivă.

Oricum, o victorie, fie ea cate
gorică, nu scutește complet de co
mentarii atunci cînd urmărește o 
echipă în plină ascensiune fi într.c 
anumită etapă de dezvoltare. Chiar 
și neta deosebire dintre rezultatele 
cu care s-a încheiat dubla îrrfîlnire.. 
ne obligă și servește temei pe care

dorim să o abordăm : MARIREA 
LOTULUI REPUBLICAN, O PRE- 
MIZA NECESARA PROGRESULUI 
CONTINUU AL JOCULUI DE 
POLO PE APA IN țARA NOAS
TRĂ. Să explicăm. După partida 
desfășurată miercuri seara, în ciuda 
victoriei comode (5—2) realizată ’e 
formația noastră, antrenorul și.a 
dat seama că superioritatea con
cepției noastre ne joc ne dă‘ dreptul 
la o victorie și mai categorică ; și-a 
dat seama că noțiunea de reprezen. 
tativă națională are un înțe'es mai 
larg dectt numărul de 7 jucători, 
limita din care se compune o echipă 
de polo pe apă. Lin jucător oricît

Hai să ne jucăm de-a arbitrii...
In ședința comisiei centrale de 

ciclism, din zitra de 1 august, 
printre punctele înscrise pe or
dinea de zi, se afla și problema 
campionatului republican de 
fond. Acest punct însă nu a pu
tut fi soluționat pentru că nu fu
sese depus dosarul respectiv. De 
ce? Foarte simplu. Secretarul 
concursului îl dăduse, la Orașul 
Stalin, unui alt arbitru care, la 
rîndul lui, își luase obligația să-I 
înmîneze unui al treilea, care 
avea drum pe la C.C.F.S. și urma 
să-l depună la comisie pînă la 1 
august, seara (campionatul se 
disputase duminică 29 iulie).

Probabil însă că cel (sau cei) 
în cauză au avut alte treburi, 
mai importante, căci dosarul a 
sosit abia vineri*-3  august.' De 
fapt, dosarul, deși sosise atît de 
tîrziu, era cu totul incomplet. 
Lipseau foile cu rezultate, pro- 
cesul-verbal, care se întocmește 
după fiecare cursă, concluziile 
comisiei respective de arbitri pe 
marginea contestațiilor depuse 
(căci au fost cîtevaj. Cu alte cu
vinte, un dosar absolut „mut", 
din care nu se putea ști dacă s-a 
desfășurat sau nu campionatul 
republican de fond.

Munca de arbitru n-o fi ea 
tocmai atît de- ușoară, cît pare. 

de valoros ar fi el, poate fi Ia 
un moment dat într-o formă mai 
slabă, diminuînd randamentul co
echipierilor lui. Ne referim la jucă
torii Bordi și Szabo pe care ulti
mele partide nu i-a mai arătat 
în adevărata lor valoare. Poate șî 
faptul că în ultimul timp ei au fost 
folosiți în toate partidele i-a făcut 
să creadă că au devenit senatori 
de drept în prima echipă a țării și. 
deci că nu mai au nimic de învă
țat Bizuindu-se credem, pe consi- 
dbrerXfcle de mai sus antrenorul 

echipei a remaniat formația pentru 
cea de a doua partidă, introducînd 
pe Blajek, Novac și Bădiță. Schim
barea s-a dovedit fericită, pentru 
că am văzut evoluînd a echipă în 
adevăratul înțeles ai cuvîntului, 
care a acționat mai clar și mai e- 
ficace. Și nu putem spune că oas
peții (care au schimbat ttn singur 
jucător) au fost mai slabi ca în 
prima partidă. In ce a constat di. 
ferența de valoare reliefată de fo
losirea celor două „garnituri"? Așa 
cum spuneam și în cronica meciului 
de vineri, am urmărit o echipă mai 
omogenă în ceea ce privește forța 
și rezistența jucătorilor, dar mai 
ales unitară prin clarviziunea jocu. 
lui, fără să se scadă din specta
culozitatea și dinamismul oferit de 
echipa noastră.

Iată deci — și subliniem din nou 
acest fapt — că numărul mai mare 
de jucători (11) care a fost folosit 
în intervalul unei singure zile a a- 
jutat pe cei care au urmărit ce>e 
două jocuri să-și formeze o părere 
mai concludentă despre posibilită
țile jucătorilor noștri, despre valoa
rea poloului rominesc

Pentru viitor atragem atenția 
forurilor In drept, Comisiei centrale 
și Inspecției de natație că sînt da
toare să urmărească și să sprijine 
cu atenție activitatea colectivelor 
sportive cu secții de polo pe apă. 
din întreaga țară. Există o dife
rență izbitoare între felul cum mun
cesc jucătorii membri ai lotului 
republican și cei care activează în 
categoriile A și B. Sint foarte 
mulți jucători apți pentru se'ecțio. 
nare printre aceștia din urmă. Ei 
însă nu pot progresa pentru că pre
gătirea lor este sporadică, fără un 
plan de perspectivă măcar pentr.i 
o perioadă ceva mai redusă. In a- 
cest timp, de pildă, de întrerupere 
a campionatelor republicane cele 
mai multe echipe au încetat aproape 
complet să se pregătească perii:» 
retur. Trebuie să arătăm că elemen- 
tele de valoare medie capabile să 
promoveze în echipa reprezentativă 
sînt în număr destul de măre, dar 
ei se văd împied:caji să-și dezvolte 
talentul și pentru că mulți diriue 
antrenori nu posedă c calificare 
superioară, atît de necesară. Intr-'in 
cuvînt pledăm pentru munca temei
nică în toate colectivele sportive, 
singura care poate să asigure dez
voltarea și mai înaltă a acestei dis
cipline sportive.

G. NICOLAESCU

Prezintă răspundere, cîteodată 
bătaie de cap pe traseu (cum a 
fost cazul în campionat), iar pe 
deasupra mai înghiți uneori 
praf, suporți arșița, sau te bate 
vîntui, ploaia. Dar, nici atît de 
obositoare n-o fi ea, îneît să nu 
fii în stare ca, nici în termen de 
o săptămînă, să se completeze 
un dosar, așa cum îți cere, de alt
fel, sarcina postului pe care l-ai 
avut și pentru care ai primit bilet 
de deplasare și diurnă. Dar se 
vede treaba că tov. G. Manițiu, 
arbitru principal, G. Brăișteanu, 
secretarul concursului, P. Moga, 
Silviu Constantinescu (toți din 
București) și alți arbitri — au 
avut altceva de freut după con
curs. Sau, cine știe, întrucît ci
cliștii nu și-au îndeplinit sar
cina prevăzută de regulamentul 
cursei (media orară de 37 km), 
au găsit de cuviință și arbitrii 
că nu mai trebuie sa-și ducă 
nici ei. ta îndeplinire sarcinile 
ce le reveneau.

In orice caz, așa cum s°a lu
crat (dacă aceasta poate fî nu
mit lucru) nu este de loc lăuda
bil. Seamănă mai mult a „jocul 
de-a arbitrii", joc care, să nădăj
duim, se va limita la primă sa 
ediție. Ar-fi de dorit, firește:

EMIL IENCF.C



Activitatea la handbal
Odată cu jocurile de duminică, 

campionatul feminin de handbal 
a pășit înțr-o perioadă hotăirîtoare, 
în ceea ce privește poziția în cla
sament a echipelor fruntașe. Cu 
alte cuvinte, două din cele mai 
importante etape a>le campiona. 
tului republican sînt programate 
la un interval foarte scurt; prima 
joi 16 august și a doua dumi
nică 19 august. Din cele 12 par
tide ale acestor două etape, a- 
proape jumătate sînt decisive pen
tru clarificarea situației din frun
tea clasamentului,

Semnalul de începere al acestui 
veritabil festival al 
feminin din țară a 
minică, prin două 
etapei, în care s-au întîlnit patru 
din formațiile care 
o justificată ambiție pozițiile frun
tașe ale clasamentului. Ambele 
partide (Flamura roșie Steagul 
roșu—Știința Ministerul învăță, 
mintului și Progresul Tg. Mureș 
Progresul Orașul Stalin) s-au în
cheiat cu rezultate nedecise, ceea 
ce probează evident echilibrul de 
forțe între candidatele la șefia 
handbalului feminin. Pe de altă 
parte, este foar’.e adevărat, că în 
această scurtă, dar grea perioadă, 
unele din echipele fruntașe (Ști
ința I.C.F. și Progresul Orașul 
Stake) intră cu o srțuație destul 
de grea, (cîteva puncte handicap) 
aceasta datorită „startului” tor 
slab. Cit privește echipa dir 
rașul Stalin se pare că ea 
„revenit", mărturie to ao 
privință fiind rezultatul de 
litate obținut duminică la Tg. 
reș, în fața redutabilei echipe 
greșul din localrate

Dacă partidele din aceste 
etape despre care am vorbit 
sus, se anunță interesante, 
punct de vedere ai luptei sportive, 
in privința valorii lor tehnice ră- 
m‘n încă unele semne de între
bare. Faptul es'e cu atît mai re
gretabil cu cit în discuție intră 
formații de frunte, care din toate 
punctele de vedere sînt reprezen
tative pentru valoarea tehnică și 
tactică a handbalului nostru fe
minin. Din păcaite, partidele de 
duminică nu s-au ridicat la înăl. 
țimea așteptărilor, în special tn- 
tîlmrea de la București.

înaintea etapei de joi, 16 au. 
gust, clasamentul este urmăitorul:
1. Progresul Tg. Mureș 6 5 1 # 21: 2 11_ -------- --- 9
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După, prima etapă a returului
Puține lucruri pozitive, dar multe negative

RELUAREA CAMPIONATULUI republican de 
fotbal s-a făcut într-o atmosferă de mare inte
res la toate categoriile, dar mai ales la catego
ria A. Din păcate însă, această primă etapă ne-a 
dat prea puține satisfacții, în special în ceea 
ce privește obiectivul nr. 1 al fotbalului nostru: 
îmbunătățirea calitativă Doar cîteva meciuri, și 
nici acelea complet, s-au ridicat la nivelul teh
nic pretins unor fotbaliști fruntași. O primă 
repriză de calitate a făcut C.C.A., care a prac
ticat un fotbal destul de bun. dinamic, variat 
și eficace. De asemenea, datorită comportării 
echipelor Energia Flacăra Ploești, Progresul 
București și Știința Timișoara, jocurile de la 
Timișoara, Cluj și Oradea au prezentat unele 
faze de fotbal bun, dar insuficiente pentru pre
tențiile categoriei A. în categoria C au fost de 
asemenea cîteva jocuri, printre care cel de la 
Rm. Vîloea, care au sai'sfăcut sub acest raport, 
firește la înălțimea capacității echipelor și nive
lului acestei categorii

IN SCHIMB, bilanțul acestei prime etape a 
scos In evidență mai muR lipsurile manifestate 
de echipe și jucători Ca o trăsătură generală 
trebuie subliniată insuficiența pregătirii fizice la 
majoritatea echipelor. C.C.A., Știința Cluj, Pro
gresul Oradea, Dinamo Bacău etc. au 
mul de joc în repriza a doua, au dat 
oboseală vădită, ceea ce a influențat 
alura și calitatea jocului. Concepția 
unor echipe a lăsat de dorit Dinamo 
de pildă, a făcut progrese în această privință, 
inițiind acțiuni bine concepute în timp, dar — 
și aici este marele cusur — cele mai multe 
rămin nefinalizate din cauza fie a scăderii rit
mului de joc in apropierea porții, fie a concen
trării jocului pe tripletă. Pe de altă parte, sînt 
jucători care au alunecat pe panta îngîmfării. 
Dinamoviștii din Orașul Stalin de pildă, pe care 
ultimele succese internaționale i-au cam îm
bătat. E drept că la Leipzig, cum ne sublinia 
unul din conducătorii lotului, tov. H. 
din Direcția Fotbal, Dinamo Orașul 
făcut o bună propagandă fotbalului 
Da- aceasta nu trebuia să însemne o îngîmfare 
nejustificată, ale cărei consecințe s-au văzut 
imediat în jocul cu C.C.A.

LUCRĂRILE DE SELECȚIONARE în vederea 
jocurilor cu Bulgaria din septembrie pot fi 
mult stînjemite de- toate aceste lipsuri remar
cate în pregătirea jucătorilor. Prea puțini sînt 
cei care s-au dovedit „seiecționabili” în această 
etapă: Ozon, Neacșu, Pereț, Știrbei. Tănase, Cio- 
sescu, Dinulescu, Nicușoc, Onisie, Constantin. Și 
buna comportare a echipelor reprezentative în 
jocurile internaționale depinde de modul cum sînt 
pregătiți jucătorii în colective. De aceea 
norii și jucătorii trebuie să-și sporească 
rile și stăruințele hi această privință.

UN ASPECT FOARTE GRAV al etapei 
minică ba constituit însă, atmosfera de indis
ciplină care a domnit pe terenuri la unde jocuri, 
datorită fie jucătorilor, fie spectatorilor. Lucru
rile capătă un caracter cu atît mai grav și mai 
alarmant cu cit ele s-au petrecut in proporții
neobișnuite. De astfel de abateri de la disci
plină și de la atmosfera sportivă pe care multe 
colective și mulți jucători se străduiesc s-o 
asigure, se fac vinovate nu numai echipe „mici”, 
ci chiar formații fruntașe care și-au ciștigai 
un binemeritat prestigiu prin jocul desfășurat 
și atitudinea corectă pe teren. ESTE REPRO
BABILA ATITUDINEA UNOR JUCĂTORI Al 
ȘTIINȚEI CLUJ ȘI MAI ALES GESTURILE 
NESPORTIVE --------------------- -----------
CARE AU 
PROGRESUL

slăbit rit- 
semne de 
ia rău fi 
de joe a 
București.

Raoaport 
Stalin a 
romînesc.

ant re
ef ortu-

Portarul Varga (Dinamo Bacău) a făcut multe greșeli în jocul de simbălă. 
greșit traectoria mingii, cum se 
Dinamo Bacău 2—1).

(Foto: I. MIHAICAl

El a ieșit inoportun din porută s<lu a apreciat 
vede din această fotografie (Dinamo București —

DAUNATOARE IMPORTANȚEI Șl CALITĂȚII 
INTILNIRII IN SINE Șl. 1N ACELAȘI TIMP 
DE INCITARE A SPECTATORILOR. Greșefde 
de arbitraj — mai mid sau mai mari — au 
avut, firește, o contribuție în conturarea aspec
tului jocului; aceste greșeli vor fi analizate și 
se vor lua măsuri în consecință. Dar, greșelile 
de arbitraj în niciun caz nu pot servi drept 
justificare atitudinilor huliganice — de exemplu
— ale unor spectatori, atitudini care aruncă o 
lumină proastă asupra sportivilor și celor care 
Iubesc sportul din Timișoara și Oradea. în am
bele orașe, unii spectatori au încercat să pro
voace dezordini. La Oradea, ei au și deter
minat întreruperea meciului de categorie C 
Energia Metalul Oradea — Dinamo Tg. Mureș, 
IN CURSUL CARUIA JUCĂTORII AMBELOR 
ECHIPE AU RECURS LA GESTURI NESPOR
TIVE Și BRUTALITĂȚI CARE AU INCITAT 
Șl MAI MULT PE UNII SPECTATORI. Multe 
neregularități și brutalități, chiar eliminări din 
joc, s-au înregistrat și la partidele Dinamo Ga
lați — FI. roșie Buhuși, Metalul Energia Sinaia
— FI. roșie Giurgiu și Energia Constr. Con
stanța — FI. roșie Bere Rahova București.

Asemenea grave încălcări ale disciplinei și 
sportivității nu pot fi tolerate și împotriva lor 
trebuie să lupte cu toată hotărirea in primul 
rînd organele sportive locale, colectirvede șl 
asociațiile sportive. De asemenea, față de aceste 
acte de încălcare grosolană a disciplinei și pu
țin obișnuite la noi, CONSIDERAM CA ORGA
NELE CONDUCĂTOARE ALE MIȘCĂRII SPOR
TIVE Șl ALE FOTBALULUI TREBUIE SA IA 
MASURI ENERGICE CARE SA ÎNĂBUȘE ÎN 
FAȘA ORICE TENDINȚĂ DĂUNĂTOARE BU
NEI DESFĂȘURĂRI A CAMPIONATELOR ȘI 
A ATMOSFEREI CARE TREBUIE SA DOM
NEASCA PE TERENURILE NOASTRE De 
SPORT. Cei găsiți vinovați trebuie aspru sanc
ționați. de la suspendare și chiar excludere din 
sport pină la interzicerea disputării jocurilor pe 
terenurile sau in localitățile care nu pot asigura 
condiții de desfășurare normală. O 
măsură va fi salutată, fără doar și 
mare satisfacție de toți cei care doresc 
mișcării sportive

I I 

4
antrenorul Ambru (Dina, 

mo Bacău) stă în t,_l„ r-„. 
echipei sale și nu pe (banca 
special rezervată antrenorii,», 
cum prevede decizia Comisiei 
centrale de fotbal ? Oare a- 
ceastă decizie nu a ajuns și a 
Bacău?

— la jocurile organizate in 
București, la „Dinamo” și „Re
publicii", in incinta terenului 
»u pătruns numeroși conducă
tori, jucători, suporteri, poate * 
chiar rude și prieteni - 
zișii „chibiți", — cînd dispozi
țiile forurilor conducătoare sînt 
clare și conform acestora nu au 
acces decît un conducător, an
trenorii, medioii și observato. 
rul Comisiei centrale de fotbal ? 
Colectivele sportive bncureștene 
nu înțeleg odată că această 
dispoziție trebuie respectată? 
Organele de ordine trebuie să 
fie mai energice tn asigurarea 
unui aspect civilizat al terenu
rilor, iar Comisia centrală de 
fotbal trebuie să sancționeze 
coîectrve'e care se fac vino
vate.

... arbitrii una spun și alta 
fac ? De ce arbitrul de linie la 
jocul CCA-Dinamo Orașul Sta
lin. Gh. Dumitrescu, a semna
lat aut la o minge jucată de 
Szakacs I pe linia de aut. cînd 
regulamentul spune clar că va 
fi în aut numai cînd mingea a 
depășit linia de margine in în
tregime. adică cu toată lungi
mea
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lașilor44 la 
interesantă

5. Știința I.C.F.
7. Progr. Orașul Stalin 
a. Rec. Av. codlem 
>. Știința Timișoara

10. FI. roșie Buhuși
11. FJ. r. U.T. Tim.
12. Energia Reșița

„Cupa lașilor*  la handbal
IAȘI (prin telefon). 

10 și 12 august s-au 
în localitate întrecerile 
primei ediții a „Cupei 
handbal. La această
competiție au luat parte: Energia 
Metalul C. Turzii, Progresul Ba
cău, Energia Constructorul Bră
ila, Flamura roșie lași și Știința 
Iași, (echipă de categoria A). 
Dintre partidele care s-au ridicat 
la un nivel tehnic superior, re
marcăm jocurile: Știința lași— 
Energia Metalul C. Turzii (12—5) 
Energia Metalul C. Turzii—Prog. 
Bacău (9—7) și Știința lași—Pro
gresul Bacău 15—2). Cupa a re
venit echipei Știința Iași care a 
fost 
gia 
sul

ALE PORTARULUI TODOR. 
ÎNTREȚINUT ÎN MECIUL CU 

BUCUREȘTI O ATMOSFERĂ

din tara noastră.

a semene a 
poate, eu 
progresii

A. I. DANCU
P. GAȚU

SĂPTĂMiNA ACEASTA...

urmată în clasament de Ener- 
Metalul C. Turzii și Progre. 
Bacău.

E. Ursu, corespondent

Joi 16 august — Restante în 
Cupa R.P.R.:
Energia Metalul Oțelul Roșu — 
Locomotiva T. Severin 
Progresul Luduș — Recolta 
Avîntul ~ 
Joi 16 
ționai: 
Energia 
Gornik 
bitru :
Duminică 19 august — «ocuri 
internaționale :
Dinamo București — F.C. Lie- 
geoise (Belgia)

Luduș
Tg. Murș 
august — joc interna-

Metalul Hunedoara — 
Bytom (Polonia). Ar- 
Holko * ' ‘(Cehoslovacia).

Energia Minerul Lupeni — 
Minior Kîrdjeb (Bulgaria) Ar
bitru : Holko (Cehoslovacia) 
Duminică 19 august — Cam
pionat 
Etapa 
goriei 
Etapa 
rilor
Restanțe
namo Bîrlad — Energia St. 
roșu Orașul Stalin și Loco
motiva Iași — Progresul CPCS 
București

a 
A
a

republican :
II-a a returului cate- 
și C
V-a a returului junio-

: în categoria B : Di- 
Bîrlad

-A

INFORMAȚII ©onosport

concursul Pronosport nr. 32 dinLa
12 august, au fost depuse 618.341 va
riante.

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse, fondul de premii în 
valoare de 587.424 lei a fost repartizat 
la următoarele. premii stabilite:

Premiul I: 1 variantă cu 12 rezul
tate exacte, revenindu-i 146.656 lei.

Premiul II: 94 variante cu 10 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cfte 1.874 lei.

. (UiSrT ’.
Premiul III: 894 variante cu 9 re

zultate exacte, revenind fiecărei va
riante c*te  295 lei.

Pn n-. |ul T a revenit participantului 
Parfletde Marcel din comuna Răcari 
Regiunea București.

Premiile speciale atribuite buleti
nelor cu „0” rezultate de la concursul 
nr. 30 din 29 iulie a.c. au fost repar
tizate astfel:

Motocicleta „I.F.A.” de 350 cmc. a- 
tribuită participantului cu cele mai 
multe variante cu „0” rezultate a re
venit lui: Bunghez Stelian din Bucu
rești str. Brațului nr. 76 care a avut 
112 variante cu „0” rezultate.

Motocicleta „I.F.A.” de 35® 
atribuită prin tragere din urnă! 
venit participantului: Pîrvan
din Rm. Sărat str. Aroneanu nr. 2.

Croaziera pe Marea Neagră a reve
nit participantului: Bozero Victor din 
Simeria str. 23 August nr. 23.

cmc. 
a re-
Jean

Cele două excursii în U.R.S.S. pe 
ttinerariul Kiev-Moscova au revenit 
partlcipanților: Vlădoiu Cornelia din 
Ploești str. Dobrogeanu Gherea nr. 15. 
șl Chirllă Anatoi din București cal. 
Victoriei 112.

Excursia în R.P. Bulgaria a revenit 
participantului: Săsăran Gheorghe din 
Baia Mare str. Malinovski nr. 42.

Excursia în R.P. Polonă a revenit 
participantului: Mircea Niculae din 
Ploești str. Zimbrului nr. 46.

Excursia în U.R.S.S. pe itinerarlul 
revenit 

din
reg.

Kiev-Moscova-Lenlngrad a 
participantului Csenteri Toma 
com. Doba, raion Satu Mare, 
Baia Mare.

In urnâ au tost introduse W1 
rtants . ..

va-

S-a dat startul 
in „Cupa campionilor 

europeni”
(urmare din pag. /)

natoriu (Cupă), dar cu tur și retur, 
echipele urmind să se califice in 
baza victoriilor sau a golaverajului. 
In caz de egalitate, se va disputa 
un al treilea joc, de data aceasta pe 
teren neutru. Dacă finala se termi
nă la egalitate, se prelungește cu 
două reprize a râ minute. In cazul 
unei noi egalități, ea se va rejuca 
Intr-un oraș fixat de comisia de or
ganizare din U.E.F.A. Data finalei 
va fi fixată înainte de începerea 
competiției propriu-zise (a fazei fi
nale).

Un amănunt interesant de cunos
cut este următorul: jocurile (ale că
ror date sînt fixate de federațiile 
interesate și ratificate de comisia 
de organizare) se dispută de prefe
rință în cursul săptămînii. Ele pot a- 
vea loc ziua sau în nocturnă, fie în 
orașul de reședință al echipei gazde 
fie în alt oraș din țara respectivă.

Să așteptăm acum jocurile aces
tei pasionante competiții la care 
participă pentru prima dată și o e- 
chipă romînească. Speranțele noas
tre sînt că prin comportarea ei în 
compania celor mai bune formații de 
club de pe continent, echipa Dinamo 
București va contribui pe de o par
te la o bună propagandă a fotbalu
lui din țara noastră, iar pe de alta 
la buna reușită și la ridicarea nive
lului tehnic a U, Cupei campionilor 
europeni”,

ei? •
la o „împingere" a lui Se

res asupra lui Alexa nd re seu 
(în careu), hi urma căreia 
mingea a ieșit în aut de poartă 
din piciorul lui Alexandrescti. 
arbitrul de centru Segal a acor
dat corner, iar arbitrul de tușă 
Gh. Dumitrescu a semnalat 
aut? Nu poate exista un de
plin acord între arbitri ?

... Zavoda II. în ultimele 
10—15 minute de joc în par
tida cu Dinamo Orașul Stalin, 
a „tras" de timp sub țoale 
formele, enervând jucătorii si 
atrăgîndu.și protestele, justifi
cate. ale spectatorilor ?

Oare jocul combativ pe ca- 
re-1 făcea echipa sa În acel 
moment, nu poate înlocui ase- Z- 
menea forme ale nesoortivită- » 

«țîr? ;
1• —.

*
♦ 
♦
V 
%
V
*
4

SCURTE ȘTIRI
■ Duminică sînt programate în 

București trei întâlniri de fotbal: 
Locomotiva București—Locomotiva 
Timișoara și Progresul București— 
Progresul Oradea în campionat și 
Dinamo București—F.C. Liegeoise. 
Dintre acestea, Progresul București 
—Progresul Oradea se va disputa 
sîmbătă pe stadionul „23 August”.

■ Intrucît terenul din Bacău 
este suspendat, meciul Dinamo— 
FI. roșie U.T.'A. Arad se va dis
puta duminică la Buhuși.

■ Jocul de categorie C Știința 
Galați—Voința Tecuci se va juca 
sîmbătă la Galați.

a Pe terenul Locomotiva din 
Timișoara au început lucrările de 
reparații' capitale. In sfârșit...

.SPORTUL POPULAR 
Nr. 2868 /1 Pag- 5-a



VINERI ÎNCEP CAMPIONATELE REPUBLICANE INDIVIDUALE DE ATLETISM
Alături de stadionul din Cluj, 

stadionul Republicii din Capitală 
poate fi considerat ca unul di/itre 
cei mai buni prieteni ai atleților 
noștri, pe care-i primește — cu 
brațele larg deschise — și le ofe
ră cea mai bună ospitalitate. Pe 
pista acestui stadion atieții noștri 
au găsit aproape totdeauna cele 
mai bune condition! de concurs, 
care i-au ajutat să realizeze re.

Lia Mano liu a realizat săptă- 
tnina trecută un nou record la a- 
runcarea discului. Ea are prima 
șansă la cucerirea titlului de cam
pioană in această probă.
zultate și victorii de prestigiu.

Prietenul atleților, acest stadion 
al Republicii, se • pregătește în a- 
ceste zile pentru a-i găzdui ne 
fruntași în întrecerea lor pentru 
cucerirea titlurilor de mare cin
ste, de campioni ai țării pe anul 
in curs. De vineri și pină dumi. 
nică seara, cei mai buni atleți ți 
atlete, din toate colțurile țării, 
vor participa la finala campiona
telor republicane individuale de 
atletism pe 1956.

Precum se știe, aceasta este 
cea mai importantă mani ies Lire 
— cu caracter inteen — a atletis
mului nostru și tocmai de a'jeea 
organiza’orii se străduiesc din 
răsputeri pentru a pregăti sărbă
torește stadionul, arbitrii au și 
fost impărțiți pentru probele că
rora 'e vor asigura desfășurarea 
normală in lumina cerințelor re. 
gulamentare; iar atieții și antre
norii își încheie pregătirile comu
ne fiind gata de întrecere. Am 
lăsa’ înadins la sfîrșit pe spec
tatori, care de fiecare dată au 
știut să se integreze cu entuziasm 
marii familii a atletismului și 
care prin participarea lor căldu
roasă, prin încurajările lor obiec
tive au dat de multe ori aripi 
participanților, stimulînd o luptă 
și*,  mai- frumoasă.

ATLETU DINAMOVIȘTI SÎNT 
GATA DE START..

Stadionul Dinamo. Activitatea 
febrilă ce se desfășoară aci ilus
trează din plin faptul că atieții di- 
namdvîști se pregătesc intens în 
vederea campionatelor republicane 
individuale.

Alergătorii se avîntă cu iuțeală 
pe pista de zgură pe care o ocolesc 
mereu ; în sectoarele respective, 
,.săritorit“ își arcuiesc trupurile 
peste ștachete, iar aruncătorii în- 
cordîndu-?i mușchii brațelor trimit 
tot mai departe sulițele, discurile, 
bilele metalice.

Minute în șir sportivii execută o 
variată gamă de mișcări de gim
nastică. Din cînd în cînd, intervin 
îndrumările antrenorilor.

intr-un moment de răgaz i-am 
cerut unuia dintre antrenori păre

Finalele campionatotai republican de box pentru wniori 
pe echipe reprezentative de regiuni

GALAȚI, 13 (prin telefon). — 
Duminică seara, arena Zncomotiva 
din localitate a îmbrăcat din nou 
haina de sărbătoare potrivită ma
nifestațiilor sportive de mare am
ploare: în cinstea întrecerilor fina
le ale campionatului republican de 
box pentru juniori pe echipe repre
zentative de regiuni. Participă se
lecționatele regiunilor București, 
Cluj. Galați și Timișoara. Peste 
1.000 de spectatori au ținut să a- 
siste la prima reuniune, în cadrul 
căreia s-au disputat întîlnirile Bucu
rești—Timișoara (de fapt, „derbi
ul" finalelor) și Galați—Cluj. După 
o dispută foarte înverșunată și 
spectaculoasă pugiliștii timișoreni 
au izbutit să întreacă reprezenta
tiva regiunii București eu scorul de 
24—23, iar gălățenii — desigur, 
spre satisfacția publicului specta
tor — au obținut victoria cu scorul 
de 23—20 în întîlnirea cu selec
ționata clujeană. . 1 •— —--- J— J-J-J-J-J--- 2“ _
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rea asupra stadiului de pregătire 
a atleților dinamoviști.

— Asociafia noastră, ne-a infor
mat antrenorul Baruch Elias. 
va fi reprezentată la campionatele 
republicane de circa 40 atlefi și a- 
tlete din Capitală, Orașul Stalin, 
Oradea și Tg. Mureș. Majoritatea 
ailefilor noștri se prezintă în pleni
tudinea ^posibilităților lor și ne 
așteptăm la o bună comportare in 
competiție. In mod deosebit, am in
sistat asupra pregătirii unora care, 
tn ultima vreme, au înregistrat 
performanțe sub nivelul obișnuit: 
Stoenescu, Trandafilov, Nicolescu.

...Printre sportivii prezenți la an
trenamente remarcăm o serie de 
elemente tinere,

— Cu aceștia, ne explică antre
norul, nădăjduim să realizăm unele 
„surprize".

Antrenamentele continuă. Rezul
tatele acestor febrile pregătiri se 
vor vedea... vineri, sîmbătă și du
minică pe stadionul Republicii.

Din partea atleților dinamoviști 
— ca și din partea celorlalți parli- 
cipanți la campionate, — așteptăm 
nu numai o însuflețită luptă spor
tivă pentru dobîndirea victoriei, ci 
și performante cit mai valoroase, 
demne de purtătorii tricoului de 
campioni ai țării.

NORME PENTRU CAMPIONI

Ca și anul trecut, și pentru a- 
cest an, decernarea titlurilor de 
campioni republicani este legată 
de îndeplinirea unei anumite ce
rințe Este vorba ca învingătorul 
fiecărei probe să fi îndenlin't în 
întrecerea finală un rezultat care 
să fie cel puțin echivalent nor
melor de clasificare pentru cate-
}------------------------------------

RÎNDURI
I0LANDE1 BALAȘ

Un proverb vechi spune : 
„Si nu sici hop pini n-ai 
sărit”

1 Azi, tind toii a învins.
j Eu, proverbul vechi, schim- 
i ba-l-aș
' Astfel: să nu zici... Hop-kins 
i Pină n-a sărit... și Balaș.
; I. BERLANDT

din Mințst. Ind. Ușoare

goria I, Mașura aceasta, care a 
părut jnuțtorș prea, pretențioasă 
și-a dovedit cjin' plin utilitatea. 
Să nu/-iiităjn nici măcâț un sici? 
gur moment că acjsțe campiona
te sînt desctțjse exclusiv atleților 

. fruntași, care au datoria d$ onoa-
• re de a realiza performanțe pe 

măsura 'posibilităților lo'r, pe mă.
• sura condițiilor și mai ales pe 

măsura pretențiilor actuale. " Anul 
trecut, nu au fost decernate ti
tlurile de campioni în mai miilte 
probe, printre care 100 m, 5.000 
m., 4 x 400 tn., 3 x 800 m’. și nu 
se poate Apune că învingătorii de 
atunci nu au fost afectați de un 
asemenea insucces. Tocniai' țîn’nd 
seamă de acest lucru ei au știjit 
să-și ia din timp toate măsurile.
jjeqtru a evita o situație ca cea 
de la Cluj di#i 1955.

Dar iată ce rezultate — mini-

S-au disputat in total 19 meciuri. 
Este demn de remarcat că echipele 
regiunilor București și Timișoara au 
prezentat loturi complete, în timp 
ce în întîlnirea Clui—Galați s au 
înregistrat nu mai puțin de 5 ne. 
prezentări ! Dintre boxerii care au 
urcat trepfe'e ringului s-au eviden
țiat timișorenii GavriFi Farkaș (ne
dreptățit de juriu în meciul cu Ma
rin lonescu), Mihai Peiti și Tiberiu 
Coșo, bucureșteanul Vasile lonescu, 
gălățenii Nicu Popa și Ștefan Co- 
jan (ambii învingători înainte de 
limită). Viu disputată a fost în
tîlnirea Ion Grigorjevsehi (Galați) 
—Al. Fekețe (Cluj), terminată cu 
victoria la puncte a găiățeanii’ui 
Viitoarele reuniuni : miercuri 15 au
gust : Galați—București și Cluj-- 
Timișoara; duminică 19 august: 
Galați — Timișoara șl București

Gh. Ștejănescu, E. Lefboviti 
corespondenți 

me — se cer realizate pentru a- 
cordarea titlurilor de campioni: 
BARBAȚI: 100 m — 10,9; 200 m. 
— 22,4; 400 m. — 49,8; 800 m.— 
1:55,0; 1.500 m. — 3:59,0; 5.000 
m. — 14:49,0; 10.000 m.—31:55,0; 
110 m. g. —15,5; 400 tn. g. 56,0; 
3.000 m. obst. —9:25,0; lungime— 
6,90; triplu —14,00; înălțime — 
1,85; prăjină —3,90; greutate — 
14,50; disc —44,00; suliță —60,00; 
ciocan —50,00; FEMEI: 100 tn.

Recordmanul cursei de 3.U00 m. 
obstacole, dinamovistul Ion Bădici 
va lupta pentru a cîștiga primul 
său titlu de campion in proba cu 
obstacole.

—12,5; 200 m —26,2; 400 in. — 
61,0; 800 m. —2:19,8; 80 tn. g. 
12,5; lungime —5,20; înălțime — 
1.50; greutate —12,00; Sisc — 

39,00; suliță —39,00.
★

La întrecerile din cadrul cam. 
pionateior republicane individua
le pot participa numai acei a- 
tleți și atlete care au realizat 
în anii trecuți, și în acest an, 
pericrmanțe echivalente cu nor
mele de clasificare pentru cate
goria 1. Birou! Comisiei Cen
trale a mai acceptat să participe 
și alți atleți care nv au înde
plinit totuși această obligație a 
standardului. Acești atleți au fost 
selecționați în baza valorii cifrice 
arătată de ei în acest an, în ur
ma propunerilor făcute de fiecare 

•asociație sportivă. In felul acesta 
la startul fiecărei probe vo- fi 
prezenți cite 12—15 concurenți 
și nu se va mai intîmpla ca a. 
nul trecut, de pildă, să mai fie 
probe cu numai cite tref pa’tici- 
panți.

Campionatele republicane îndi. 
viduale de atletism încep vineri pe 
stadionul Republicii. In prima zi 
de concurs spectatorii vor putea 
urmări întreceri la următoarele 
probe: 100 m.', 1800 m., 5 000 m., 
400 m. g„ lungime, greutate și 
20 • km. marș la bărbați; 100 m., 
400 m„ 3 x 800 m și disc la Le- 
mei. ' Programul tehnic și alte 
amănunte privitoare la aceste 
campionate ,veți, putea țiti în ziă- 
rulr nostru de joi. •,

Urmăriți in revista 
ilustrată de sport 

STADION
Nr. 15

imaginile evenimentelor sportive 
din țară și de peste hotare

JOCURI
Cu toată căldura sufocantă care 

a domnit sîmbătă și duminică în 
Capitală, partidele de tenis dispu
tate în cadrul meciului C.C.A. — 
Energia Constructorul au fost în 
majoritatea cazurilor mai plăcute 
prin întreaga lor desfășurare decît 
cele disputate cu o săptămînă mai 
înainte. •

Principalii factori care au adus a- 
nimație în platitudinea care încon
jurase pînă acum majoritatea me. 
durilor clin campionatul nostru de 
tenis au fost de data aceasta Gheor- 
ghe și Marin Vizirii. Făcînd eforhiri 
deosebite că să folosească în jocul 
lor și .elemente mai dinamice, atît 
Gheorghe cît și Marin Vizirii au 
creat multe situații spectaculoase, 
care an ridicat deseori jocul la un 
nivel mal acceptabil.

Fostul nostru campion, maestrul 
sportului Gheorghe Viziru, a im
presionat în mod deosebit prin ho- 
tărîrea cu care a acționat la fileu 
Edificator a fost meciul său cn ac
tualul campion al țării, C. Zacop- 
ceantt. Meciul s-a rezumat numai 
la acțiunile lui Viziru, care a ata
cat cu multă siguranță, a răspuns 
cu o deosebită precizie si. în gene
rai, sf-a dominat adversarul de o 
manieră incontestabilă. Lăsînd de o 
parte ranortnl de valori, care are 
mai puțină importanță, trebuie să 
subliniem însă faptul că, Gheorghe

La Constanța, cresc noi vlăstare in atletism
Există in Constanța un loc deo

sebit de drag cetățenilor din a- 
acest oraș : stadionul nou. Pe 
acest stadion — realizare cu care 
constănțenii se mîndresc, pe bună 
dreptate — ființează de cîtăva 
vreme o activitate lăudabilă : 
centrul de antrenament pentru co
pii la atletism.

Intr-una din zile, părăsind stră
zile centrale ale orașului — care 
cunoaște o mare animație, acum, 
în plin sezon balnear — am cobo- 
rît treptele tribunelor noului sta
dion. Obișnuiți cu liniștea re
creativă de aci, din zilele de lu
cru, am îost surprinși de freamă
tul intens, de voia bună și chiar 
gălăgia, am spune, pe care am în. 
tîlnit-o. întreaga arenă era impîn- 
zită de cîteva zeci de copii. Dar 
freamătul acela, acea zbenguială 
pitorească, nu dură mult. De un
deva răsună scurt, de cîteva' ori. 
un fluier. Toți copiii alergară în 
direcția de unde se auzise fluie
rul. Frumos aliniați, ei executară 
pe rînd toate exercițiile coman
date de antrenorul Al. Smo-

„Cupa Poștașului^ la ciclism
Ediția Ill-a a competiției cu 

caracter popular „CUPA POȘTA
ȘULUI" .organizată de colecti
vul sportiv Locomotiva P.T.T. și 
ziarul „Fulgerul", a constituit, și 
de data aceasta, un bun prilej de 
popularizare a sportului cu peda
le. In cele 8 întreceri, desfășurate 
pe șoseaua Pitești, s-au înregis
trat următoarele rezultate :

Categ. I și II: 1. V. Oprea
(C.C.A.) 100 km. în 2 h. 34:30 
(Media orară 39 km.); Categ.
fete-curse: I. Azaleea Maxim (FI. 
r.) 54:42,0; Categ. fete-incepătoa- 
re: 1. Aurelia Dumitriu (FI. r.) 
20:40,0; Categ. fete-oraș: I. San
da Zamfirescu (Progr, C.P.C.S.) ; 
Categ. băiefi-oraș: 1. V. Voloșin 
(Știința); Categ. juniori: 1. A- 
lex. Grigore (T.D.); Categ. semi- 
curse: 1. Gh. Nițu (Știința); Ca
teg. III și neclasificați: 1. Val. 
Georgescu (Voința). „Cupa Poș
tașului" a revenit asociației Lo
comotiva.

La întrecerile de la Orașul Stalin, 
au participat 122 cicliști reprezen- 
tind toate colectivele sportive d:n lo
calitate. Concursurile s-au bucurat 
de o organizare reușită și au con
stituit un bun prilej de populari
zare a sportului pedalei. S-au în
registrat următoarele rezultat^: 
categ. curse: 1. M. Gherman (Di- 

, namo); 2. R. Klein (Dinamo); 
categ. șemicurse: Pețru Greff (Șc. 
Tin); 2. I. Grapă (Sc. Tin.); 
categ. oraș-băiefi: 1. Curtom (Di
namo); 2. M. Scărlătescu (Dina
mo); categ. curse-fete-. I. Otilia 
Konnerth (FI. r.); 2. Marika Cse- 
do (Sc. Tin.); categ. semicuase- 
fete: 1. Inge Schmidt (Sc. Tin.): 
2. Alice Rosse (Șc. Tin). „Cupa 
Poștașului" a revenii colectivului 
sportiv Locomotiva P.T.T.R.- — 
organizatorul’ concursului — care 
a prezentat cel mai mare număr 
de concurenți.

Carol Gruia, corespondent

MAI BUNE LA
Viziru a făcut eforturi vizibile pen
tru a imprima jocului o alură mai 
vioaie și în ori ce caz mai specta
culoasă. Adversarul său, Cornel Za- 
copceanti, atît in acest meci cît si în 
partida cu Marin Vizirii (pe care a 
cîștigat-o la limită) nu s-a regă
sit nefiind în stare să realizeze de
cît un joc mediocru. Maestrul spar
tului Marin Viziru, care în meciul 
cu Zacopceanu a avut fluctuații în 
joc, determinante pentru rezultatul 
final, a căutat să iasă din nota de 
monotonie „impusă" de adversari 
(C. Zacopceanu și T. Bădin).

Atît frații Viziru, cît și întreaga 
echipă militară au dovediit o foarte 
hună pregătire fizică. Prin această 
calitate ei au fost net superiori re
prezentanților Energiei, care au dat 
semne vădite de oboseală. Dar su
perioritatea aceasta nu se datorea
ză — cum de altfel am mai subli
niat — numai diferenței de pregă
tire fizică sau bunei forme ne care 
au arătat-o frații Viziru. întreaga 
echipă a Casei Centrale a Armatei 
formează o garnitură sudată, fiecare 
component al C.C.A. luptînd din 
răsputeri pentru a aduce punctele 
necesare victoriei. In această pri
vință mai merită sublinieri deose
bite Gh. Cobzuc, NAstase si F.cateri- 
na Roșia nu.

Ieri după amiază a continuat 

leanu. Copiii lucrau cu o ușu
rință aproape surprinzătoare, dîn- 
du-și silința să execute exercițiile 
cît mai bine. De la Ștefan Tîrșoa- 
gă, unul din cei mai răsăriți, și 
pînă la prichindelul Constantin 
Giros, cu toții erau numai ochi și 
urechi, uitîndu-se cu luare aminte 
la antrenor. Apoi, au fost Impar
ts în trei grupe, conduse de an
trenorii V. Albu, C. Craia și Na
talia Valentin, care au și început 
lucrul, potrivit programului din 
acea zi. Am profitat de răgazul 
pe care-1 avea acum antrenorul 
Smoleanu și am stat de vorbă cu 
el despre acest centru de antre
nament.

„Ideea înființării centrului de 
antrenament — a început Smolea
nu povestirea — mi-a răsărit în 
minte după disputarea campiona
tului pe echipe al școlilor de șapte 
ani din orașul Constanța. In ca - 
drul acestui campionat, în care 
m-am ocupat direct de desfășura
rea acelei competiții, am observat 
numeroși copii talentați, suscepti
bili de reale progrese. De atunci, 
zi de zi, gîndul înființării unui 
asemenea centru de pregătire at
letică a copiilor m-a frămîntat ne
contenit. Deseori, le-am vorbit 
celorlalți trei antrenori despre 
ideea care nu-mi dădea pa
ce. Și. astfel, încurajați de pro
fesorii de educație fizică, sprijiniți 
de antrenorii tineri și de către co
mitetul C.F.S. din. localitate, am 
putut să ne vedem visul împli
nit.

Firește, ca în orice început, 
treburile nu au mers tocmai stru
nă, chiar din prima zi. Din cei 
80 de copii, unii absentau, alții 
nu depuneau destulă stăruință, 
iar cîțiva erau certați cu discipli
na. Dar, Smoleanu. înzestrat cu 
certe calități pedagogice, nu s-a 
descurajat, nici nu s-a suoărat. ci 
a găsit de fiecare dată mijloacele 
ceie mai eficace de îndrumare.

Dragostea părintească, metodele 
pedagogice reușite, ca și grija 
necontenită, manifestată de Smo- 
lcanu și colaboratorii săi, au făcut 
ca. în scurtă vreme, drumul să se 
netezească. Absențele au devenit 
aproape inexistente, disciplina 
este ceva normal, iar astăzi cele 
cîteva zeci de copii constituie un 
lot omogen, pus pe muncă serioa
să. O bună parte din copii au fă
cut frumoase progrese, fapt care 
constituie cea mai mare răsplată 
a antrenorului Smoleanu și a ce
lorlalți dascăli ai începătorilor în 
atletism.

— Gînduri de viitor ?...
Aci. antrenorul Smoleanu. cu 

modestia sa binecunoscută a zîm- 
bit parcă intimidat. „Copilașii 
noștri,— așa-i numește el cu d,rv 
goste — doresc să devină spor
tivi cît' mai disciplinați, sîrguin- 
cioși, iubitori sinceri ai athtism'i- 
luf1... Și, cine știe, odată cu 
scurgerea anilor parte din ei vor 
fi capabili'dă calce' cu CiAsW fie’ 
urmele lui Soter, Savel, Wiesea- 
inayer sau ale lui loli....“

I-am  lășat acolo — pe Smolea
nu și secunzii Iui — cu gînduri'.e 
lor frumoase, cu acei copii ini
moși, adresîndu-le, și pe această 
cale, un sincer SUCCES !

P. ENACHE

TENIS!
ultima partidă din cadrud me
ciului C.C.A. — Energia Bucu
rești. S-au întâlnit dublurile Gh. 
Viziru-Gh. Cobzuc cu T. Bă- 
din-A. Schmidt. Victoria a re
venit pe merit jucătorilor de la 
Energia. Rezultat tehnic: T. Bă
din — A. Schmidt (Energia) =• 
Gh. Viziru — Gh. Cobzuc (C.C.A.) 
6—4, 6—4, 5—7, 6—3.

★
Dintre rezultatele meciurilor des

fășurate în țară merită o atenție 
specială cel realizat la Orașul Stalin 
de echipa locală Energia „Steagul 
roșu". Aceasta a întrecut la limită 
reprezentativa colectivul Progresul 
Tg. Mureș. Un aport hotărîtor în 
realizarea acestei victorii a avut 
tînărul Gunther Bosch, care a reușit 
să-l învingă pe Serester cu 3—0, a- 
ducînd astfel echipei sale un punct 
cu totul nescontat. De altfel echipa 
din Orașul Stalin a cîștigat meciul 
cti 6—5 .

★
La sfîrșitul acestei săptămîrji — 

la București — speranțele tenisu
lui vor participa Ia finalele cam
pionatului republican rezervat ju
niorilor și junioarelor. La competi
ție vor lua parte cele mai bune ti
nere elemente, relevate cu ocazia di
feritelor concursuri desfășurate în 
întreaga țară. _



La 19

Primul joc international
Peste cîteva zile spec.atorii bu- 

cureșteni vor asista la prima în- 
tîlnire internațională de hochei pe 
iarbă.

La 19 august, va avea loc în 
Capitală meciul dintre selecționatele 
orarelor București și Praga.

Hocheiul pe iarbă este o disci
plină sportivă introdusă de numai 
trei ani în cadrul mișcării noa
stre de cultură fizică și sporit. In 
acest timp, numărul sportivilor și 
at echipelor care practică acest 
sport a crescut simțitor. 'Astfel, 
față de oele patru echipe care ju
cau în 1954, în acest an peste 
25 de formații s_au intrecui în pri
mul campionat de hochei pe iarbă 
al R.P.R.

In Republica Cehoslovacă acest 
sport se bucură de o activitate 
mult mai îndelungată primul joc 
internațional al reprezentativei 
Cehoslovaciei avînd loc încă în 
anul 1922. In anii următori ho
cheiul pe iarbă a cunoscut in Ce
hoslovacia o frumoasă dezvoltare, 
întreruptă doar în timpul războiu
lui.

De la începuturile activității sale 
■Jucătorii cehoslovaci de hochei pe 
iarbă au susținut numeroase par
tide internaționale, obținînd vie. 
lorii de prestigiu. Iri raidurile care 
urmează vom da citeva dintre cele 
maî importante rezultate: 1947: 
Praga; R. Cehoslovacă — Austria
2—1; Budapesta; R. Ceh. —
R.P.U. 2—1; 1948; Viena: R. Ceh— 
Austria 2—1; 1948: Praga: R. Ceh.— 
India 2-3; R. Ceh—R.P. Polonă 3-1; 
R. Ceh—R.P.U. 1 — 1; 1950: Poznan:

Concursurile de tir ale A.V.SJIP. 
au ranoscut un succes deplin

DOUA NOI RECORDURI REPU
BLICANE LA ARMA MILITARĂ 

înainte de a începe cronica des
fășurării celor două competiții re
zervate membrilor A.V.S.A.P. vom 
aminti de concursul de armă mi
litară la care au participat invi
tați de la C.C.A. și Dinamo. în
trecerea lor s-a soldat cu două noi 
recorduri republicane, realizate 
de tînărul Laurian Cristescu 
(C.C.A.). Prezentîndu-se pe stand 
6 concurenți (3 de Ia C.C.A. și 3 
de la Dinamo) concursul a cunos
cut de la început amploarea unei 
mari competiții. Primul record a 
•fost stabilit la poziția ..picioare" 
unde cu cele 167 p. Laurian Cris
tescu și-a întrecut vechiul record 
republican (156 p.). La celelalte 
poziții el a realizat următoarele 
cifre: „culcat" 174 p.; „genunchi" 
>67 p. I.a totalul celor 3 poziții 
Laurian Cristescu a obținut 598 
p., performanță care constituie un 
nou record al probei de 3x20. ar
mă militară (vechiul record 509 
p, îi aparținea tot Inî).
PARTICIPARE NUMEROASA LA 

CELE DOUA CONCURSURI 
A.V.S.A.P.

Spectatorii prezenți la frumoa
sele festivități de deschidere s< 
închidere a întrecerilor au fost în 
primul rînd piăcuț surprinși de 
marele număr de participanți. Se 
aflau prezenți în coloana de de
filare și apoi pe standurile poli
gonului, reprezentative ale celor 
mai multe dintre regiunile țării, re. 
prezentativele cluburilor A.V.S.A.P. 
și mulți, foarte mulți tineri care 
vedeau pentru prima dată poligo
nul Tunari. O parte dintre acești 
tineri au învins însă cu ușurință 
emoțiile primelor clipe și punînd 
în valoare întreaga gamă a posi
bilităților lor au urcat apoi podiu
mul învingătorilor. Mihai Nagy 
(Buc.), Dumitru Stavrache (Cra
iova), Maria Sînziana (Timișoa
ra), Aneta Oprișor (Galați) Sa
bin Lupșa (Hunedoara), sînt 
numai cîteva nume din șirul lung 
al tinerilor care au realizat sîm- 
bătă și duminică performante 
bune.
PERFORMANȚE PESTE BAREM 
= INVITAȚII LA CAMPIONA

TELE REPUBLICANE
Conform hotărîrii Biroului Co

misiei Centrale de tir, toți concu- 
renții care au depășit haremurile 
fixate sînt invitați la finalele 
campionatelor republicane de tir 

pe anul 1956. La pistol militar 
au depășit baremurile: O. Gotes- 
riian (504 p.), Silviu Tibacu (502 
p., părerea noastră este că putea 
realiza un rezultat mai bun), și 
Teodor Hoidiș (491 p.). La armă 
militară au primit invitații Mihaț 
Nagy (440 p.), Alex. Buday (436 
p); iar la cerb alergător primii 
patru clasați la armă ip'-'t-’ă.

H. NAUM

august

de hochei pe iarbă
R. Ceh.—R.P. Polonă 1—2; 1955: 
Varșovia: R. Ceh.—India 0—3; 
R. Ceh.—Finlanda 8—0. Dintre a- 
ceste îrvtîlniri ce'.e mai bune com
portări pot fi considerate fără în
doială partidele disputate în 1948 
și 1949 cu reprezentativa Poloniei 
care, trei ani mai tîrziu la Olim
piadă de la Helsinki s_a olasat 
pe locul VI. De asemenea în jocu. 
rile din anii 1948—1955 cu cam
pioana mondială India,deși pier
dute cu 2—3 și 0—3 echipa națio
nală cehoslovacă s.a dovedit foar. 
te aproape de valoarea excepțio
nală a formației indiene.

Jocul pe care-1 practică viitorii 
noștri adversari, jucători cu re
nume mondial, este foarte eficace 
și se bazează pe o cunoaș’ere 
perfectă a tuturor elementelor teh
nice, pe o tactică simplă cu de. 
clanșarea atacului pe laturile tere
nului și pe realizarea unei supe
riorități numerice. In apărare, ce
hoslovacii contează pe aportul fun. 
dașilor, — foarte rapizi, hotărîți 
și preciși în intervenții — și a 
halfilor care stăpînesc cu autori, 
ta-te mijlocul terenului.

In aceste condiții este lesne de 
înțeles că examenul pe care îl vor 
d.a peste cîteva zile tinerii noștri 
jucători de hochei pe iarbă va fi 
deosebit de greu. In tabăra" noa
stră au început din vreme pregă
tirile în vederea acestei irfiporttanie 
întâlniri. Echipa Bucureștiului se 
pregătește sub supravegherea an
trenorilor Wilk și Spineanu, lotul 
fiind format din 22 jucători. In 
ultimul său joc de verificare des
fășurat duminica trecută pe sta
dionul Tineretului, reprezentativa 
Bucureștiului a întrecut echipa 
colectivului Flamura roșie în- 
tr-un meci de trei reprize de 30 
minute cu scorul de 7—0 (4—0, 
2—0, 1—0). Lotul bucureștea-n cu. 
prinde pe următorii jucători: De. 
leanu, Tudor (portari), Ducan, 
Vasile, Ștefan, Almași (fundași), 
Popescu I., Dulimar, Ladu, Berbe- 
caru (mijlocași). Dumitrescu, Pas- 
calău, Samur, Kari, Matei, Filip, 
Ivana, Marton, Neacsu (înaintași).

ION CRAIOVEANU 
inspector în C.C.F.S,

■

Pictorul Anil Roy Choudhury ne vorbește despre sportul indian
Pentru a afla amănunte despre 

sportul indian nu a fost nevoie 
să facem o deplasare la Bombay, 
Delhi sau Calcutta, oare ne-ar fi 
cerut un drum de peste 5.000 km. 
S-a întîmplat ca în proverbul arab 
cu... muntele și Mahomed. Mai 
exact, ne->am documentat perfect 
despre India sportivă.. în hall.ul 
hotelului Athenee Palace, stînd de. 
vorbă între două citronade (coin
cidență — o băutură specific in
diană) cu pictorul indian Anii Roy 
Chou’dhmy, secretarul Uniunii In
diene .a artiștilor plastici, care, ia 
invitația Institutului Romîn pen
tru Relațiile cu Străinătatea, se află 
în țara noastră în vederea orga
nizării unui vernisaj de pictură 
indiană. Am profitat de acest prilej 
pentru a oferi din nou cititorilor 
noștri ocazia unei întrevederi în
tre artă și sport.

Deschizînd, destul de timid, dis
cuția despre sport am avut plă
cuta surpriză de a ne convinge 
că maestrul penelului pe care îl 
aveam în față este și un specialist 
în aile sportului, mal precis fostul 
campion de box, la categoria co
coș, al orașului New Delhi.

— Iubesc sportul, spune picto

Fotbaliștii indieni, membri ai echipei East Bengal Club, foto- 
grafiați pe stadionul D'.namo din Moscova, înaintea meciului cu 
Torpedo.

Corespondentul nostru din Sofia ne transmite:

Viu interes față de întîlnîrea de șah a juniorilor roimni și bulgari
Oaspeții sosesc miine in- Capitală

In vara anului trecut a fost 
reluată frumoasa tradiție a întîl. 
nirilor intannaționale de șah din
tre reprezentativele de juniori și 
junioare ale R. P. Romîne și R.P. 
Bulgaria. Meciul tinerilor șahiști 
din cele două țări desfășurat cu 
un an în urmă la Sofia a servit 
drept exemplu și semnal pentru 
ca in acest an să înceapă și în
tâlnirile dintre echipele naționale, 
întrerupte în 1952.

La 16 august se va deschide la 
București cea de a 6„a ediție a 
întîlnirii dintre juniorii romîni și 
bulgari. Bilanțul întrecerilor sus
ținute pînă acum este favorabil 
jucătorilor bulgari, dar avînd în 
vedere valoarea actuală a șahiști
lor romîni este de prevăzut de 
data aceasta o întrecere deosebit 
de echilibrată.

In vederea meciului de la Bucu
rești au fost selecționați 23 șa
hiști — 19 băieți și 4 fete — din 
rindul cărora vor fi desemnați cei 
12 concurenți. 'Alegerea acestora 
se va face în baza comportării lor 
de pînă acum ca și a rezultatelor 
de la antrenamentele care a.u loc 
zilnic.

După cum am aflat de la antre
norul echipei bulgare —1 Mecika. 
rov — doi dintre șahiștii care au 
luat parte anul trecut la întîlnîrea 
de la Sofia nu vor mai face de
plasarea la București totrucît au 
depășit limita de vîrstă. Este vor
ba de Kolarov și Aianski. In 
schimb au fost selecționate nume, 
roase elemente tinere — Arna- 
dov, Dancev, Cipev, Petrova — 
care abia în ultimele luni... și-au 
scos buletinele de identitate, im. 
plinind 16 ani. Iar jucătoarei Ve. 
licika Markova, născută în fe
bruarie 1942, n-a atins încă vîr- 
sta necesară pentru obținerea bu
letinului de identitate, astfel că 
la ședința tehnică de la București 
se va legitima cu... certificatul 
de naștere.

Deși lotul șahiștilor bulgari nu 
este definitiv alcătuit, este centă 
participarea jucătorilor Peev, 

rul, nu numai pentru că l-am prac
ticat ci și pentru că această în
deletnicire specifică tinereții oferă 
sculptorului, seri torului sau mînui- 
torului penelului un vast cîmp de 
activitate

Aflăm că domnul Choudhury s-a 
inspirat‘ în multe, din operele sale 
din activitatea stadioanelor, a pis
telor de atletism sau a cîmpurilor 
de călărie și cricket.

— Și totuși, remarcă oaspetele, 
fotbalul este in India sportul nr. 1.

— Chiar în dauna hocheiului pe 
iarbă, intervenim noi. sport în care 
India deține incontestabil supre
mația mondială ?

— Fără discuție. Dar trebuie să 
jac o precizare. Dacă de pildă 
Delhi este capitala politică a țării. 
Calcutta este considerată unanim 
drept cea... a fotbalului. Hocheiul pe 
iarbă se joacă (șl la un nivel teh
nic aproape de necrezut) dar ex
clusiv în provincia Pundfab, de 
către populația indigenă Sikh

Campionatul de fotbal al Indiei 
se desfășoară (ca sistem) ca și 
cel din țara dvs. Echipele evo
luează în cadrul a trei divizii. 
Cele mai puternice echipe ale pri
mei divizii sini cele din Calcutta, 

Kviatkovski, Gașarov, Gherenski, 
Popov, Zahariev (băieți), Dimova, 
Markova (fete).

Intîlnirile dintre juniorii bul. 
gări și romîni au suscitat tot
deauna un mare interes in cercu
rile șahrste din ambele țări. Nu 
numai pentru faptul că lupta a 
fost strînsă, iar vie ora s-a decis

Ai. Boboțov, unul din valoroșii 
jucători de astăzi din R. P. Bul
garia, și-a făcut debutul in echipa 
de juniori a țării..

abia după dispu'-area ultimelor 
partide, ci și pentru că la aceste 
meciuri iau parte jucătorii din rîn- 
dul cărora, mai devreme sau mai 
tirziu, se ridică noi maeștri, 
campioni și componenți ai repre- 
zejitativelor naționale. Ciocîltea, 
Szabo, Ghițescu, Reicher, sau Bo. 
boțov, Kolarov, Pidevski, Milev 
au făcut în trecut parte din re
prezentativele de juniori, iar astăzi 
se numără printre primii șahiști 
din țările respective. Nu. poate fi 
negat firește nici aportul pe care 
îl aduc acestei întilniri ia ridica
rea măiestriei sportive a tinerilor

Mahon Bagat, East Bengal Club, 
și Mahomedan Sportiz, care și-au 
împărțit, de-a lungul anilor, atit 
titlul de campion cit și Saniosh- 
Trofee, echivalentul Cupei R.P.R. 
Se mai dispută competiții tradițio
nale pentru Rovers Cup la Bom
bay și Durand Cup la Delhi. Clu
buri puternice mai au armata și 
feroviarji care își dispută o divizie 
aparte. East Bengal Club, echipa 
care a întreprins numeroase turnee 
peste hotare, printre care și în 
U.R.S.S., este o veritabilă pepi
nieră a fotbalului indian, crescînd 
jucători tineri mai pentru toate 
cluburile.

Interlocutorul nostru se oprește 
apoi asupra altor două sporturi 
foarte populare în India ; cricketul 
și polo călare.

— Cricketul, ne spune pictorul 
indian, adună pe stadioane sute de 
mii de oameni. Interesant de re
marcat că premierul indian Nehru 
a fost in trecut un foarte bun și 
pasionai jucător de cricket și chior 
astăzi. în timpul său liber, mai 
practică acest sport. Cel mai bun 
jucător de cricket al Indiei este 
considerat ^maharajahul de Jaipur 
care a învins faimoși campioni en
glezi și australieni. Cricketul pro
voacă furtuni chiar si ta nivelul 
capetelor încoronate". Maharaja- 

hui din Indore, pentru a avea în 
statul său pe cel mai tehnic iu- 
câtor indian C. K. Nardu, l-a în
rolat în armata sa cu gradul de... 
colonel. Polo călare este iubit de 
indieni fiind un sport care cores
punde temperamentului lor fier
binte. Jocul in sine este pasionant 
și am încercat să prind pe pînză 
momente oglindind marea măies- 
trir a călăreților indieni.

Oaspetele nostru s-a interesat în- 
'F'aproaoe de mișcarea sooirtivă 
diîn Romînia, a vizitat nrincinale'e 
Faze snortive din CalwWă a fost 
spectatorul meciurilor de fotbal st 
a făcut studii dumă sculpturile 
sportive din Parcul Dina>mo.

Timnui! a trecut ne nesimțite și 
'înțe,''vs c„ trebuie să ne des

părțim do inffirlociitort'i' nostru, 
at't d» ocmat cu orecătiroa ver- 
n»e.a>,pilui la care vom "ntoa să-i 
admirăm un mare număr de pic
turi printre care numeroase cu sti- 
b'ect de snort. 
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șahiști din Romînia și Bulgaria, 
mai ales dacă ținem seama că ele 
sînt singurele lor întîlniri inter, 
naționale. Iată de ce considerăm 
intru totul justificată hotărîrea fo
rurilor de specialitate din ambele 
țări de a relua și de a organiza 
cu regularitate, în fiecare an, a- 
ceastă confruntare dintre juniorii 
romîni și bulgari.

In legătură cu apropiata întîl. 
wire de la București am luat le
gătură cu antrenorul echipei bul
gare, maestrul Șt Mecikarov care 
ne.a declarat:

„Meciul este așteptat cu viu in
teres de către iubitorii șahului de 
la noi mai ales că după victoria 
noastră din anul trecut sînt con
vins că tinerii șahiști romîni s.au 
pregătit în mod serios pentru a-și 
lua revanșa. Firește nici noi 
n-am stat cu miinile in sin. Sub 
acest aspect lupta se anunță ex. 
trem de echilibrată și deschisă 
oricărui rezultat. Dar, indiferent 
de partea cui va fi victoria, este 
cert faptul că această întîlnire 
va constitui un nou pas pe drumul 
stringerii legăturilor de prietenie 
dintre tinerii noștri șahiști".

Latul bulgar va părăsi Sofia 
marți seara urmînd să sosească 
Ia București miercuri dimineața.

TOMA HRISTOV

lată mai jos două partide ju
cate de juniorii care vor face pro
babili parte din echipa de șah a 
R.P. Bulgaria pentru meciul cu 
reprezentativa de juniori a R.P.R.

ATo: VAD. POPOV 
Negru: IL. DIMITROV

Campionatul studențesc, Sofia 1956

1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. Cc3 Nb4,
4. e3 0.0 5. Nd3 c5, 6. Cge2 b6, 
7. 0-0 Nb7, 8. a3 N:c3, 9. bc Cc6, 
10. e4 Ce8, 11. Ne3 dfi, 12. f4 f5, 13 
d5 Ca5, 14. Cg3 Cf6, 15. Df3 ed, 
16. cd fe, 17. C:e4 C:d5, 18. Dh31 
Nc8, 19. Dh5 C;e3, 20. Cg5 h6, 
21. Dg6 hg. 22. Dh7Ț-R17, 23. 
Tael 1 C:fl, 24. Dh5-[~! și negrul 
cedează din cauza matului în 
trei mutări

Alb: PANTALEEV
Negru: ZAHARIEV

Campionatul consiliului regional 
al sindicatelor.

Sofia 1956.
1. d4 Cf6, 2. C4 g6, 3. Cc3 Ng7, 

4. e4 d6, 5. Ng5 c5, 6. d5 h6, 7. 
Nd2 0.0, 8. f4 e61, 9. Nd3 ed, 
10. dd Te8, 11. Rfl 1? c4, 12. Nc2 
b5, 13. a3 Ca6 14. Ch3 N:h3, 15. 
gh b4, 16. ab C:b4, 17. Nbl Cd3,
18. N:d3 cd, 19. Df3 Tb8, 20.
D:d3 T:b2, 21. Tael Ch5, 22. Cdl 
T:d2, 23. D:d2 Dh4, 24. Cf2 C;f4,
25. Thgl h51, 26. Tg3 Tb8!, 27.
Da5 Nd4, 28. Dd2 Ne5 29. De3 
Tb21, 30. D:a7 Rg7, 31. De3 C:d5, 
32. ed Nd4, 33. T:g6-f fg, 34. 
De7+D:e7, 35 T:e7-f-Rf8!, 36, Te2, 
T:e2 37. R:e2 N:f2, 38. R:f2 R17, 
39. Rf3 Rf6, 40. Rf4 g5+, 41. Re4 
h4 și după cîteva mutări albul se 
recunoaște învins.

a Pe noul stadion din Pekin s-a 
desfășurat la 12 august întîlnîrea in
ternațională feminină de baschet din
tre reprezentativa R. Cehoslovace și 
selecționata orașului Pekin. In cursul 
jocului baschetbalistele cehoslovace au 
făcut dovada unei excelente pregă
tiri obținînd victoria cu scorul de 
87-39.

«a Timp de trei zile s-au disputat la 
Tokio campionatele de natație ale 
Japoniei pe anul 1956 care au avut 
drept scop definitivarea lotului olim
pic ai înotătorilor japonezi. Cu acest 
prilej au fost realizate o serie de per
formanțe valoroase. In proba de 200 
m. bras, recordmanul mondial RZa- 
saru Furukawa a realizat o perfor
manță de 2’35”. Hoshire Nada a cîști- 
gat proba de 400 m. liber cu rezul
tatul de 4’39”4/10, iar Manabu Koga a 
terminat primul în cunsa de 100 m. 
liber realizînd performanța de 56”9/10.

La campionatele de înot ale 
R.F. Germane organizate la Ham
burg în bazin de 50 m. s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 200 m. 
bras femei : Happe Crey 2:56,2; 100 
m. liber femei: Clomp 1:07,4; 400 m. 
liber femei: Kiinezei 5:16,5; 100 m. 
spate femei: Schmidt 1:16,2; 100 m. 
-nate: Mierech 1:06,9; 200 m. bras: 
Rumpel 2:42,3; 200 m. fluture: We
ber 2:29,7.



Italianul Tognaccini a
STUTTGART 13 (prin telefon de 

la trimisul special ,,Agerpres“).
Deși scurtă (117 km.), cea de a 

Vl-a etapă a „Turului Europei”, 
Ulm-Stuttgart, desfășurată luni, a 
fost deosebit de dură datorită atît 
traseului care a cuprins mai multe 
porțiuni cu urcușuri cit și me
diei orare, de aproape 42 km., cifră 
excepțională pentru profilul acestei 
etape.

Etapa a fost caracterizată de 
atacurile viguroase ale cicliștilor 
belgieni, hotărîți să-și îmbunătă
țească situația în clasament, ceea 
ce a<u și reușit, prin sosirea a 3 
cicliști din echipa lor în primele 
7 locuri. Și în .această etapă, vic
toria a revenit unui ciclist italian 
care s-a dovedit și el posesorul 
unui remarcabil sprint final. După 
Faliarini. Ferlenghi și Uliana, ita
lianul Tognaccini își înscrie nu
mele pe tabloul cîștigătorilor de 
etapă, aducînd formației „squadra 
azzura” a cincea victorie. Belgie
nii s-au dovedit puși pe fapte mari 
încă de la plecarea din Ulm unde 
Var, Meenen demarează surprin
zător și provoacă mari emoții în 
pluton. El este tatonat rapid de 
compatrioții săi Vermaelen și De- 
nijs. Cicliștii italieni Tognaccini și 
Ferlenghi le dă o serioasă replică. 
Secondați de francezul Rorbach, 
austriecii Durîacher și Macha, care 
le rezistă îa trenă, ei se deta
șează de grosul plutonului pe ur
cușul deosebit de dificil de la 
Schurwald, tang de 6 km. La 
coborire gropul fugarilor rămîne 
același. Un nou urcuș apare către 
sfîrșitul etapei la Winnenden (în 
lungime de 3 km.); un adevărat 
„zid” care tranșează definitiv dis
puta între fugari și pluton. Bi- 
cicliștii belgieni atacă din primele 
serpentine dar ei nu se pot de
tașa. astfel că un mic grup so
sește la demaraj, urmînd ca în
vingătorul să fie cunoscut la

Pe pistele de atletism 
din lume

• Sîmbavâ «1 duminică s-a desfă
șurat la Sofia întîlnirea de atletism 
dintre echipele Cervena Zvezda 
(Belgrad) și Akademik (Sofia). Victo
ria a revenit atleților iugoslavi cu 
scorul de 10S—95. Iată cîteva rezultate: 
prăjină Hlebarov (A) 4,SI m.. Mila 
kov (C.Z.) 4,19 m.; lungime—Slavkov 
(A) 7,10 m.; Savicl (C.Z.) 7,97 m.;
ciocan — Popov (A) 58.90: 109 m. — 
Petrovlci (C.Z.) 11,0; Z99 m. — Petro- 
vlcl (C.Z.) 22,2; 490 m. — Necev (A) 
4t,9 sec.; «Hm. - Radesici (C.Z.) 
1:51,9; înălțime — Sepa . (C.Z.) 1,90
m.; triplusalt — Badovanovicl (A) 
14.49.

a Duminică a luat sfîrșlt la Istan
bul un mare concurs internațional la 
care au participat atlețl din șapte 
țări. Iată cîteva rezultate mai bune 
100 m. — Svatowski (Pol.) !3,8; 20« 
m. — Svatowski (Pol.) 21,9; 400 m. — 
Mach (Pol.) 47,8; Proske (Pel ) 48,7: 
809 m. — Hawson (Anglia) 1:49,7; 
Jungwirth (Ceh.) 1:49,7: 1500 m. —-
Jungwirth (Ceh.) 3:47,9; Vipotnik 
(Iug.) 3:49,6 5.000 m. — Parkens (An
glia) 14:25,2: Tomis (Ceh.) 14:27,7: Stri- 
tof (Iug.) 14:28,5; 10.000 m. — Tomls 
30:09,2 ; 4x100 m. Bulgaria (Kolev. 
Bocivarov. Cîrcev. Zlatarski) 43,0 
sec.înălțime — Sashlner (Turcia) 1.90 
m.: disc — Radoșevict (Iug.) 50,15 m.

• Echipa de ștafetă feminină a 
R.D Germane alcătuită din Henifi. 
Krthler, Stubnik. Mayer a obținut în 
ultimul timp cîteva rezultate excep
ționale. Acum două săptămîni aceas
tă echipă a doborît două recorduri 
mondiale: la 4x110 y și 4x220 y. Acum 
o săptămînă în proba de 4x100 m., 
componentele acestei ștafete au obți
nut un nou record al Germaniei cu 
timpul de 45.6. Duminică la Erfurt 
cele patru atlete și-au confirmat ex
celenta pregătire reușind să egaleze 
recordul mondial: 45.2. care aparține 
echipei U.R.S.S. (Krepklna. Koseleva. 
Itkina. Bocekareva).
• Rezultate mai bune ale atleților 

polonezi. In looalitatea Spala au fost 
obținute trei recorduri ale R. P. Polo
ne: ciocan — Ruth 62,70 m.; lungime
— Kropidlowskl 7,57 m.; 899 m. g.
— Kotlinski 24.9.

• In cadrul concursului internațio
nal care a avut loc recent la Berlin 
atleții americani au mai obținut ur
mătoarele rezultate: 119 m. g.—Pratt 
14,9; 400 m. Griffith 47.1; 800 m. — 
Courtney 1:53,1; 200 m. Pratt 21,1; 400 
m. g. — Culbreath 51,1; 4x400 m. 
(Griffith, Wild, Culbreath, Courtney)

3:12,2; suliță — Cantelo 71,53.

• Campionatul de decatlon al R.F. 
Germane a fost cîștigat de tînărul 
Tauer (19 ani) din Kdln. El a totali
zat 6692 pct.

• Atletul norvegian Bjorn NUsen. 
în vîrstă de 18 ani, a egalat recordul 
Norvegiei la 100 m plat: 10,4 sec

cîștigat etapa de ieri
sprint. Bine lansat de Fertenghi, 
italianul Tognaccini ciștigă de pu
țin etapa fiind cronometrat cu 
timpul de 2 h 48’38* *’. De remar
cat că fruntașii clasamentului Ri
viere (Franța), Christian (Aus
tria), Faliarini (Italia) și Lederq 
(Franța) n-au sosit în primele 15 
locuri, întrucît, urmărindu-se unul 
pe altui, au neglijat să participe 
la lupta angajată p« prima parte 
a traseului
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Iată clasamentul etapei Ulm— 
Stuttgart (117 km.): 1. Tagnac- 
cini (Italia) 2 h. ȘâtîS’’ (medie 
orară 41,760 km); 2. Ferlenghi 
(Italia); -3. Vermaelen (Belgia); 
4. Rorbach (Franța); 5. Denijs 
(Belgta); 6. Durîacher (Austria); 
7. Van Meenen (Belgia). 8. Ma
cha (Austria) toți in același timp 
cu învingăiorul; 9. Falaschi (1- 
talia) 2 h 51*27 ”; 10. Vansteense 
len (Olanda); 11. Stevens (Olan
da); 12. Zuliani (Franța): 13. 
Platei (Franța); 14. Van Est (O- 
landa); 15. Dumitrescu (R.P.R.), 
același timp.

Ceilalți cicliști romini au ocu
pat următoarele locuri: 16. N. 
Maxim același timp cu Dumrirescu, 
41. Moiceanu 2 h 58’23". I. Va- 
sile, Ștefu, Zanoni și Poreceanu 
au fost cronometrați în 3 h 
06’40”,

In clasa multul general indivi
dual primul se menține francezul 
Riviere cu 29 h 50’51”. Pe locul 
doi se află acum compatriotul 
sau Rorbach la 3’11”, iar locul 
trea este ooupat de Christian 
(Austria) la o diferență de 4’53”. 
Primul dintre cicliștii romini este 
C. Dumitrescu care se află pe lo
cul 29 cu 30 h 32’09”. Maxim se 
află pe locul 33 cu 30 h 49’55” 
iar Zanoni este clasat pe locul 40 
cu 31 h 04’45". Iată ordinea m 
care sînt clasați ceilalți cicliști 
romîni: 41. Ștefu; 43 Poreceanu; 
46. Vasile și ’51. Moiceanu.

Astăzi are loc cea de.a Vll-a 
etapă: Stuttgart — Strassbourg 
(154» km.)

Jucătorii romuri de polo 
pleacă miine ta Budapesta

Miine seară reprezentativa de 
polo pe apă a R.P. Romine va 
părăsi țara cu destinația Budapes
ta. In capitala Ungariei ea va par
ticipa la un mare turneu interna
țional oare se va desfășura între 
18—25 august.

A TRtIA VILtGRit A ECHI
PEI LOKOMOTIV MOSCOVA 

IN CANADA

Echipa sovietică de fotbal Lo
komotiv din Moscova și-a conti
nuat turneul pe care-l întreprinde 
în Canada jucînd la 11 august 
în orașul Vancouver cu echipa 
selecționata a provinciei „Colum
bia britanică”. Meciul a fost ur
mărit de peste 20.000 de specta
tori, cifră socotită record pentru 
vestul Canadei. La capătul urnii 
joc disputat fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
5—2 (2—1).

Pînă ,în prezent, în cele 3 me
ciuri jucate în Canada echipa Lo
komotiv Moscovă a &iscris 24 de 
puncte si a primit numai 2.

URUGUAY A ÎNTRECUT CU
2—1 (0—0) R CEHOSLOVACA

PRAGA iprin telefon) — Du
rr inică s-a desfășurat la Montevi
deo Iritîinirea dintre reprezentati
vele de fotbal ale Uruguayiilui Și 
R. Cehoslovace. Victoria a reve
nit cu 2—1 (0—0) echipei gazde, 
întîlnirea a prilejuit o luptă extrem 
de dinamică. Ambele echipe au 
desfășurat un joc de bună calita
te. Scorul a fost deschis în min. 
50 de Borges după care gazdele 
își măresc avantajul la 2—0 prin 
golul înscris în min. 57 de Mi- 
guez. Apoi, cehoslovacii revin pu
ternic în atac dar forma excelentă

Un moment solemn ți loto dată simbolic pe marele stadion central de la Lu/nM.
SporUoi. reprezentanți ale tuturor republicilor unionale, poor tă prin fața tribunelor drapelul de 

stat ai U.R.S.S

MOI RECORDURI IN CEA DE A IX-A II A SPARTACHIADQ POPOARELOR
(Prin telefon de la corespondentul nostru Viktor Frolov)

Spectatorii prezența ieri in tri
bunele Stadionului Central din 
Moscova au aclamat îndelung pe 
mărșăluitorul Mihail Lavrov în 
moraen ul cind acesta a încheiat 
djficfia cursă a celor 20 km. 
Cronometrele au marcat timpul de 
I h 27 m<n. 58,2 sec. performan
ță care reprezintă un nou record 
mondial al probei.

Punc’ui de atracție al «tre
cerilor de ieri a fost firește cursa 
de 5.000 m. în care Vladimir Kuț 
a întreprins o nouă tentativă de 
record mondial. Mai bine de ju
mătate din cursă Kuț a mers sub 
graficul record al- lui Pirie. Dar 
spre sfî-rșit, pista grea (în ulti
mele două zile a plouat mărunt 
la Moscova) l-a împiedicat să 
reușească de data aceasta. To
tuși, el a încheiat distanța în- 
tr.un timp excepțional; 13:42,2. 
Un nou record al U.R.S.S. a rea
lizat în proba de aruncare a greu
tății reprezentantul Armeniei, Ov- 
sepian. El a trimis bila de metal 
La 17,35 m. mtrecînd cu 4 om. 
propcul său record unional. Iată 
alte rezultate: 110 m.g. . — Sto- 
learov 14,4, B olanei k același 
timp; suliță femei t- *Ciudina  

a apărării echipei Lri,au«yuiui nu 
ie permite să înscrie. Cinicul punct 
aâ cehos-lovacălor este marcat în 
urma unei combinații de toată 
frumusețea între Prada și Morav- 
cik. Acesta din urmă a ajuns în 
poziție favorabilă și a marcat im- 
parabil de la 16 m. (min 77). 
Cu toate insistențele echipei oas- 
pe, scorul rămîne neschimbat.

Echipa Cehoslovaciei a întrebuin
țat același lot de jucători ca și 
în primele două meciuri, cu excep
ția unei singure schimbări: Hle- 
dik, restabilit de pe urma acciden
tului suferit în primul meci, a ju
cat stoper. In cursul meciului por. 
tarul Doleji a fost înlocuit cu 
Schroif iar Feureist a fost înlocuit 
cu Prada.

Uruguay a jucat în următoarea 
formație: Bernadic» — Santa
Maria, Ramos, Martinez — An
drade, Manchini, — Miguez, 
Hochberg, Sash'a, Abadie, Borges.

FOTBALIȘTII CHINEZI IN 
RP.F IUGOSLAVIA

tn continuarea turneului pe 
cared întreprinde în R.P.F. Iugo
slavia echipa reprezentativă de 
fotbal a R.P. Chineze a jucat la 
12 august în orașul Sarajevo cu 
selecționata Bosniei și Herțego- 
vinei. Victoria a revenit fotbaliș
tilor iugoslavi cu scorul de 6—1 
(2-0)

52, 16 m., Kooeaeva 50,90 m.; 
100 m. bărbați: — Tokarev 10,5 
sac., Barteoiev 10,5 sec., Suhariev 
106 sec.; 200 m bărbați — Igna
tiev 21,2 sec ; 400 m.g. — lubn 
51,2 sec.

★
Două noi recorduri ale U.R.S.S. 

au fost Înregistrate ieri în pro. 
bele de înot. Tînăra UHa Voog 
a parcurs 400 m. cnaul în 5:19,7, 
iar ștafeta feminină de 4 x 100 
m. a Leningradului a realizat 
timpul de 4:36,9.

★
Turneul de baschet a progra

mat „derbiul” său cu întîlnirea 
dyitre echipele Letoniei și Litua
niei, singurele neînvinse în cam
pionat. Muktă vrme, scorul s-a 
menținut egal. 'Abia spre sfîrșit 
letonii, mai activi, ciștigă meciul 
ou scorul de 69:64. Reprezentati
va Kazahstanului a marcat în 
meciul cu Ucrama un număr 
record de puncte: 100. Ucrainienii 
au răspuns și ei prin 74 puncte. 
La ora cînd hi se telefonează se 
joacă meciul Moscova—R.S.F.S.R. 
In felul acesta reprezentativa Le
toniei ,mai are de trecut un sin. 
gur „hop”. întîlnirea cu echipa

PREGĂTIRI IN VEDEREA ME
CIULUI U.R.S.S. — R. F.

GERMANA

La 15 septembrie va avea loc 
meciul revanșă între reprezenta
tivele R. F. Germane și URSS. 
întîlnirea va avea loc în R. F. 
Germană. In vederea acestei par
tide fotbaliștii germani și-au în
ceput pregătirile. Forma echipei 

este încă nesatisfăcătoare... Recent, 
]a Koln, selecționata R. F. Ger- 
.nane a jucat cu echipa F. C 
Koln în fața căreia a pierdut cu
3—2 (I—2). Reprezentativa a ali
niat următoarea formație ; Gorti- 
Erhard, Hesse, Juskoviak-Eckel, 
Mai-Watdner, Schrâger, Baumler, 
Pfaff, Wollnar.

Nu de mult s-a disputat finala 
Cupei R. F. Germane. Victoria a 
revenit echipei S. C. Karlsruhe 
care a întrecut cu 3—1 echipa 
S. V- Hamburg.

SE REIA ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALĂ 
IN R.P. UNGARĂ

In actualul sezon, echipa re
prezentativă de fotbal a R. P. 
Ungare va susține numeroase în- 
tîlniri internaționale care se vor 
desfășura la următoarele date: 
16 septembrie la Belgrad cu R.P 
Iugoslavia, (echipele A șr juniori) 
și la Budapesta (echipele B); 25 
septembrie la Moscova cu U.R.S.S. 
(echipele A) și Budapesta (echi
pele B); 7 octombrie la Paris cu 
Franța; 14 octombrie la Viena cu 
Austria (echipele A și de juniori) 
și Budapesta (echipele B); 28
octombrie la Budapesta cu Sue
dia.

(

Kazahsta.nu.ui, care va decide pe 
ciștugătarii turneului. I<i cazul 
unei victorii a baschetbatișMor 
cazahi trei echipe pat fi la egali
tate de puncte și atunci, firește 
va hotărî coșaverajul.

★
Tot ieri a fost cunoscută și cea 

de a doua finalistă a turneului 
de fotbal, în meciul Moscova— 
Leningrad. Moscova a aliniait for
mația sa de bază oare (cu ex
cepția lui Netto, bolnav) este de 
fapt reprezentativa U.R.S.S.: Ia- 
șin — Tișcenko, Bațașkin, Ogo- 
nikov — Paramonov, Maslenkin 
— Mozer, Isaev, Strelțov, Salni
kov, lliin. Reprezentativa Lenin, 
gradului, alcătuită din jucătorii 
echipelor „Zenit” și „Rezervele 
de Muncă”, a opus o rezistență 
foarte dirză. In primele minute 
moscoviții deschid scorul prin 
Maslenkin. Apoi. Strelțov măre
ște diferența la 2—0. Spre sfîrși- 
tul reprizei Gulevski reduce din 
handicap. In repriza a doua am
bele echipe mai înscriu cite un 
goi și mociul ia sfîrșit cu sconul 
de 3—2 în favoarea echipei Mos
covei. Astfel, finala competiției de 
fotbal programează întîlnirea 
Moscova — Gruzia care se va 
desfășura la 16 august. în zh»a 
închiderii Spartachiadei.

★
Cu trei zile înainte de încheie

rea mairei competiții în clasamen
tul pe echipe conduce Moscova 
cu 397,5 p. urmată de R.S.F.S.R. 
374,5 p., Ucraina 342 p și Le. 
ningrad 337,5 p.

Canotorii romini participă 
la importante competiții 

peste hotare
In zo ii zi.ei de j-.i a pără

sit Capitala îndreo’îndu.se spre 
Helsinki un grup de canotori ro
mîni care va participa în zilele 
de 18 și 19 august la un mare 
concurs in'emational de caâac și 
canoe

Au făcut deplasarea canotorii 
Simion Ismailciuc, Mircea 'Anas- 
tasescu. Leon Rotman, Alexandru 
Aghei, I. Lipalit, Dumitru Alexe. 
Sta vru Todorov. Reprezentanții 
noștri vor participa la patru pro
be de vi’eză și- două de fond.

★
Astă-soară ipărăsește Capitals 

îndreptîndu.se spre Bled (R.P.F. 
Iugoslavia) lotul canotorilor ro
mîni care vor participa la cam
pionatele europene de canotaj a- 
oadetnic

Din acest lot fac parte: Ale
xandru Ferenczi, Anton Bălan, 
Ștefan Pongratz, Radu Nieolae, 
Anton Skiceac, Ion Boicu, Ion 
Bulugioiu, Dionisie Bolcny, Ion 
Petrov, Ștefan Lupu, Gheorghe 
Ispas, D. Butnaru. etc.

Canotorii romîni vor concura 
la probele de simplu, 4 fără cîr. 
maci, 4 1 și 8 -ț- 1.

23-25.
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