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Spartachiada de vară a tineretului ț

■INALEL E „BAT LA UȘA"! I
Itimele zile înaintea marii „con- 
tări“l... C e-am mai putea spune 
n despre finaliști? Pe stadioa- 
tdin Craiova, Ploești sau Ga- 

, antrenamentele continuă... 
, la Baia Mare, Oradea sau 
eava? Aici, pregătirile s-au in- 
iat mai devreme și, după ce au 
sulfat cu grijă „mersul trenu- 
r", fincdiștii au pornit la drum 
>țiți de gtndurile activiștilor 
rtivi rămași „acasă" dar și de 
psilele sfaturi ți îndrumări de 
mă oră: „Jucati bine și... veți 
iga“l... Aveți giijăî Să nu cum- 
să ne faceți de rușine!
„START": ORGANIZATORII!

'•tortul întrecerilor finale se va 
sîmbătă

sputul acestei săptămîni 
eput 
art":

credeți

o altă întrecere, 
organizatorii. Și, 

că această

dimineața, dar, la 
a 

La 
să 

între- 
; este lipsită de frumusețe, de 
mente cu adevărat emoționante 
mai ales de bucurii. încă din 

mele zile, organizatorii au cu- 
it „puncte prețioase" învingtnd 
neroase greutăți, rezolvînd pro- 
me din cele mai dificile. Pen- 

că, trebuie să recunoaștem, nu 
e lucru ușor să asiguri masa, 
’.orea sau transportul a peste 
90 de sportivi.

SURPRIZE. DAR, NUMAI 
DIN CELE PLĂCUTE...

Complexul sportiv „Danie Gher. 
n"!.. In aceste zile, vizita unui 
rist nu înseamnă citași de puțin 

lucru neobișnuit pentru iov. 
•rescu, directorul complexului, 
ie nu se interesează acum de 
igătirea ștrandului în vederea 
alelor de notație ale Sparta- 
adei? Vizita începe cu... surpri- 

Ștrandul este pus la punct gata 
găzduiască aceste întreceri de 

:re amploare. Cit de plăcute sînt 
'fel de surprize! Apa curată a 
zinelor, vestiarele frumos vop- 
e, terenurile cu instalații de 
.nastică, ordinea care domne- 
pret ut indent, toate acestea îți 

fă că al de-aface cu oameni 
podari. Și, uitîndu-te cu atenție 
\e tot, ștergi din carnetul de 
țe cîteva întrebări pe care in
tonai să le adresezi admini- 
’■ției?“ Ce măsuri ați luat pen- 

i curățirea bazei sportive?"... Veți 
gata la timp cu toate pregătiri-

La plecare, o nouă surpriză, o 
sfioasă informație pentru fina'iș-

La aniversarea „Scînteii’’
S-au împlinit 25 de ani de la 

apariția primului număr ilegal 
al ziarului „Scînteia". 25 de ani 
de luptă neînfricată pentru tri
umful ideilor marxist-leniniste, 
pentru socialism și pace. Un 
sfert de veac de slujire credin
cioasă a poporului sub steagul 
partidului, al luminoaselor învă
țături leniniste. Pentru fiecare 
om al muncii, pentru muncitorii 
din uzine și de pe șantierele de 

k construcții, pentru minerii care 
Mscurmă în adînctirile pămînfu- 

lui. ca și pentru cei care trudesc 
pe întinderile ogoarelor, cuvîntul 
„Scînteii" înseamnă cuvîntul par
tidului, înseamnă arzătorul în. 
demn comunist de a-și înzeci e- 
forturile în lupta pentru o pro
ducție sporită și de înaltă caii, 
late. Străbătut de o fierbinte 
dragoste de patrie, călăuzit de 
spiritul internaționalismului pro
letar, cuvîntul „Scînteii" a che
mat la luptă pentru independen
ță națională, împotriva exploa
tării, pentru solidaritatea oa
menilor muncii de pretutindeni. 
Astăzi de la un capăt la al
tui al țării, cuvîntul „Scînteii" 
este întimpinat cu dragoste, cu 

ti, ziariști și amatori de... lupte: 
sîmbătă seara, după festivitatea 
de deschidere a finalelor Sparta- 
chiadei de oară a tineretului, va 
avea loc, în incinta ștrandului, in
ti Im rea de lupte libere dintre spor
tivii noștri și cei din capitala R. 
P. Polone.

Sîmbătă 18 auaust: 
HANDBAL FEMININ (sta
dionul TINERETULUI, terenu
rile 1 și 2).

OINĂ (stadionul TINERETU
LUI, terenurile 3 și 4).

VOLEI MASCULIN (stadio
nul TINERETULUI). I

UN NOU POPAS: 
STADIONUL TINERETULUI

Pe stadionul Tineretului, vizita 
noastră a fost mai lungă și ai— 

Finaliștii pot să sosească! Ultime le pregătiri au fost terminate și 
la complexul sportiv „Dante Gherman"

întreruperi. Departe de a ne de
ranja aceste întreruperi, ele ne-au 
ajutat să aflăm noi lucruri intere
sante. Și, nottnd observații în le
gătură cu ultimele lucrări de pre
gătire a fiecărui teren, puteam con. 
sulta între timp tabelul celor... 10 
hoteluri in care vor fi cazați par
ticipanta, ne delectam cu lectura 
unei copioase liste de „menu“-urt 
în care era vorba de mii ți mii de 
porții...

...Deși pe stadion nu se găsea 
mai nici un sportiv, forfota era pre
zentă ca în oricare zi premergă-

credință nestrămutată în biruia, 
ța socialismului. Oamenii muncii 
de la orașe și sate citesc cu 
atenție fiecare rînd al „Scîn
teii", fiindcă „Scînteia" a fost 
odinioară ziarul care-i chema să 
ia frînele conducerii în mîinile 
lor trudite, dar sigure, iar as
tăzi, în condițiile regimului de
mocrat-popular, li mobilizează 
cu aceeași pasionantă energie la 
îndeplinirea mărețelor sarcini 
care stau in fața vrednicului 
noșțru popor.

Strălucit îndreptar pentru în
treaga noastră presă, ziarul 
„Scînteia", organ al Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn, traduce în viață 
tradițiile de luptă ale presei co
muniste, îndeplinindu-și cu cin
ste rolul de educator, organiza
tor și mobilizator colectiv al 
maselor populare în construirea 
socialismului.

Cu prilejul aniversării celor 25 
de ani de existență, colectivul 
redacțional al ziarului „Sportul 
popular" urează „Scînteii" noi 
și mari succese în muncă, spre 
biruința păcii și socialismului. 

toare marilor competiții. „Actorii": 
administrația bazei sportive, re
prezentanți ai direcției organiza
torice din CCFS. ai IERS-uIui, 
membri ai comisiei centrale de or
ganizare, antrenori, medici, dele
gați a Trustului de alimentație 
publică, raional /.V. Stalin și alți— 
partiapanți la întrecerea memtă 
să asigure fiaabștilor cit mai -ane 
condiții organizatorice, tehnice ți 
administrai oe

■ir
...Cînd cei peste 1 000 de tineri 

cu trupurile arse de soare, animați 
de âo-ința de a dărui lui .33 
August" cele mai frumoase din 
performanțele sportive pe care le 
vor obține, se vor alinia in 'în
treceri fără îndoui’.ă că organiza
torii și toți cei care au muncit 
pentru pregătirea finalelor, vor 
trăi încă odară minunatul simță- 
mint al datoriei împlinite

D G1RLEȘTEANU

O Sărbătoare a affeffsmufur mnfw

gtndul și vi-

Catnpion. al țării! 
Este o mare cin
ste 6ă cucerești a- 
cest titlu, să fii 
cel mai bun atlet 
al țării la o a- 
numită probă. Este _ 
sul fiecărui tînăr chiar de la primii 
săi pași pe stadion, este imboldul 
către o pregătire mai atentă și mai 
conștiincioasă. Este marea satis
facție a celor care au reușit să-l 
cucerească. Sînt desigur mulți at- 
leți care au trăit această deplină 
bucurie. Unul dintre aceștia este 
și maestrul emerit al sportului, Dinu 
Cristea.

— „Am cucerit de atîtea ori tit
lul de campion național, că aproape 
am și uitat numărul lor. Și cu toate 
acestea, de fiecare dată cînd m-am 
urcat pe podiumul învingătorilor am 
simțit aceeași bucurie ca și atunci 
cînd am fost prima oară campion. 
Peste cîteva zile voi împlini 45 de ani 
(la 21 august) și deși adversarii mei 
sînt mult mai tineri, asta nu în
seamnă că „mă predau", că nu voi 
lupta să mai cuceresc un nou titlu 
de campion. Cine crede așa, se în
șeală ! Eu nu mă dau bătut... încă 
nu mi-a venit vremea să mă las de 
atletism. O să vedeți! Veți mai a- 
vea ocazia să scrieți — și încă de 
multe ori — despre Dinu Cristea"...

Vechiul nostru atlet va lua star
tul duminică în proba de 10.000 me
tri și după cum ne-a spus-o chiar el 
va face totul ca să adauge un nou 
titlu de campion, lungului șir al 
atîtor și atîtor campionate.

Dacă despre Dinu Cristea, Con
stantin Dumitru, Alexandra Sicoe, 
Lia Manoliu, Victor Pop, Ilie Save!, 
Ion Soter. Zeno Dragomir, Ion Wie-

c
Palatul Combinatului poligrafic „ Casa ScinteiC va fi gaia la 23 
.August. Printre cei care muncesc la finisarea lucrărilor de orna
mentație te numără șt sculptorul tn piatră Dumitru Liritis, ciclist 

de categoria I. El obține zilnic

Cu forțe
In fiecare colț de țară, in orașele 

cu activitate tumultuoasă, ca și pe 
plaiurile ferite de clocotul vieții ci
tadine, apropierea zilei de 23 August 
se simte cu egală intensitate. Răsu
na pretutindeni zvon de muncă har
nică. Dind bătălie dirza cu normele, 
lup tind pentru o producție sporită și 
de bună calitate, oamenii muncii a- 
duc prinos de recunoștință partidu
lui clasei muncitoare pentru zorii noi 
de viață care s-au ivit in anii aceștia. 
Printre cei mulți. care și-au înzecit 
eforturile in cinstea zilei de 23 Au
gust, obținind victorii însemnate la 
locurile lor de muncă, se numără și 
nenumărați sportivi, tineri care au 
pășit pe stadioane m anii democra- 
ției-populare.

LA LOCURILE LOR DE MUNCA

Din Timișoara, prin intermediul 
subredacției noastre, ne vine vestea 
frumoaselor succese în muncă înre
gistrate de sportivii de la Tehnome- 
tal. Aflăm astfel că brigada de spor
tivi .,7 Noiembrie", care lucrează la 
secjia perfora], și-a depășit pla
nul de producție cu 121 la sută. In 
întrecerea individuală, fotbalistul 
Mihai Muhltailer și colegul său de 
echipă Mihai Kbmuves au obținut 
depășiri de norma de peste 80 la 
sută. De asemenea, portarul echipei 
de fotbal. Ștefan Gram in schi, care 
are la activ depășiri de normă de 
peste 160 la sută, a chemat la între
cere pe toți muncitorii perforatori 

Campionatele republicane individuale 
încep mîine pe Stadionul Republiciimîine pe Stadionul Republicii

poatesenmayer și muiți alții se 
spune că au gustat de mai multe ori 
din „cupa" victoriilor, sînt în schimb 
unii care au cucerit titlul de cam
pion numai odată pînă acum.

Ne amintim cită emoție i-a produs 
anul trecut desfășurarea probei de 
triplu salt tjnărului atlet Rudolf 
Licker. Nu numai faptul că participa 
la primul său mare campionat și că 
se întrecea direct cu cei mai buni 
săritori ai țării... dar după cîteva să
rituri îi conducea pe toți, cu un re
zultat de oeste 14 metri. A fost ne

Care din aceste alergătoare va îmbrăca tricoul de campioană pe 
300 m.? Elisabeta Buda, Florica Dumitru, Mariliș Cuțui, Irina Ze. 
greanu, Maria Miclea? Sau Edith Treybal și Ning Pasciuc care nul 

se văd în fotografie?.

însemnate depășiri de plan

sporite !
din brigadă, pentru deservirea cit 
mai bună a locului de muncă șî 
pentru ridicarea cantitativă și cali
tativă a lucrărilor efectuate. Dar șl 
sportivii din celelalte secții pe ra
mură de sport ale colectivului E- 
nergia Tehnometa! au înscris fru
moase biruinți pe răbojul întrecerii 
rn cinstea zilei de 23 August. Ast
fel mecanicul Mihai Ehrenreich, de 
la întreținere, jucător de handbal, 
tinichigiul Mihai Redl, maestru al 
sportului la gimnastică, și sudorul 
losif Szeredi, jucător de popice, 
intîmpină, deopotrivă, cu noi suc
cese ziua de 23 August

NUMEROASfc.COMPETIȚII 
SPORTIVE

In cinstea ziiei de 23 August, în 
regiunea Cluj au loc numeroase ma
nifestații sportive. De pildă, între 
19 și 22 august se va desfășura un 
„turneu-fulger" de fotbal în orașul 
Cluj. Colectivul clujean FI. roșie Ia- 
noș Herbak organizează un mare 
concurs de casă la care s-au în
scris peste 1.200 de muncitori șl 
muncitoare. Un alt concurs de casă 
se va organiza în cadrul colectivu
lui Voința. In după amiaza zilei dc 
23 August, în pădurea Hoia se voi 
desfășura demonstrații de gimna
stică și box. Vor mai avea loc: ufl 
concurs popular de natație la Cluj 
o escaladă alpină inter-regionalSîâ 
munții Rarău, un concurs inter-r® 
gionai de natație ș.a.

voie să se concern 
treze serios — 
nu-I venea să crea 
dă că poate ieșitei 
campion republicai 
— ca pînă la ui»

mă să urce Intr-adevăr pe podium, 
A fost o zi de adevărată sârba 

toare pentru Rudolf Licker, cel rga 
tînăr campion al țării pe anul 1955., 
Sîntem siguri, aceleași emoții puten 
nice le-a încercat și Constant^ 
Crețu în proba de aruncarea greul 
tății, și Traian Chitul la săriturr îl 
lungime, și Iulius Iordan* la arat» 
carea suliței...

Pentru a 22-a oară Capitala țăr| 
găzduiește sărbătoarea atletică t 

(continuare în pag. a 2-a)



O sărbătoare a atletismului nostru
(urmare din pag. 7)

întrecerilor din cadrul campionate
lor naționale. Este interesant de 
știut că după București, Clujul a 
primit pe atleții participanți la fi
nale, de opt ori ; Orașul Stalin și 
Timișoara le-a fost gazdă de cîte 
două ori; iar Aradul și Predealul 
cîte odată.

A
Ori de cîte ori se vorbește despre 

rezultatele cutărui sau cutărui atlet 
se aduce în discuție comportarea a- 
cestuia, se menționează seriozitatea 
cu care se pregătește, condițiile bune 
de activitate pe care le are puse la 
dispoziție, dar de prea puține ori se 
aduce în discuție și munca antreno
rului său. Este desigur necomplet 
să se vorbească astfel, știind că de

cele mai multe ori munca ano
nimă dar plină de abnegație a antre
norilor ajută pe atlet în obținerea 
succeselor sale.

Bunele rezultate realizate de Ilie 
Savel, Ion Wiesenmayer, Gheorghe 
Stănel se datoresc desigur în mare 
măsură și muncii desfășurate de an
trenorul Alexandru Mazilu, iar cele

care vor ști să aplice prevederile re
gulamentului, de fetal în care vor ștâ 
să fie exigenți, corecți, ca și de felul 
în care-și vor îndeplini sarcinile de
pinde în cea mai mare măsură buna 
reușită a întrecerilor.

★
Spectatorii, pe care fiecare din

tre participanți îi dorește prezenți în

Duminică începe concursul 
interregional tfe orientare 

turistică pe 1956 
turiști dinCei mai buni t_lT2 ~. 

noastră, cei care formează 
pele campioane regionale, 
dat întîlnire la sfîrșitol acestei A 
săptămâni la cabana Stîna de Vale| 
din munții Apuseni. Ei vor liip- 
startul duminică în cel rr.aî Im-i 
portant concurs de orientare tu
ristică organizat anul acesta ta 
noi în țară: concursul interre
gional masculin pe 1956.

De fapt, întrecerile au început 
cu multe luni în urmă, disputîn-' 
du-se mai întîi faza pe colectiv 
și apoi, faza înter-colective pe 
regiune. Cele 16 echipe campioa
ne regionale vor lua startul du. 
minica aceasta. In afara lor, Di
recția de Turism și Excursii din 
C.C.S. a mat invitat șî echipele 
reprezentative ale orașelor Sibiu 
și Arad.

Regiunea în care se va des
fășura acest concurs complex de 
orientare turistică (gradul III), 
va ridica importante probleme de 
rezolvat celor 120 de concurenți. 
Astfel, ei vor trebui să facă 
dovada nu numai unei bune pre
gătiri teoretice (cunoașterea și 
mînairea aparatelor de orientare), 
dar și a unei bune pregătiri fi
zice, pentru că vor trebui să 
parcurgă distanțe foarte m3rî, să 
execute coborîri în rapel, treceri 
peste bîrne, treceri peste văi pe 
„funicular" etc. De asemenea, vor 
exista și probe de tir și arun
carea grenadei la țintă. Adăugind 
și examenul de prirn ajutor, ca 
și pe cel teoretic pe care trebuie 
să-l dea la sfîrșitul concursu
lui, reiese în mod limpede com
plexitatea acestei întreceri.

și-au
Aspect din întrecerea pe 10,000 m. din cadrul campionatelor de anul 
trecut. In cursă conduce Dinu Cristea, urmat de C-tin Grecescu — 

cîștigătorul probei —, Nic, Bunea, etc.
(Foto R. VILARA)

ale atleților clujeni, din colectivul 
Știința, activității antrenorului Ion 
Arnăutu. Cînd se vorbește despre în
semnatele progrese ale alergătorilor 
noștri de semi-fond și fona, nu se 
poate trece cu vederea îndrumarea 
pe care le-a dat-o acestora antreno
rul maghiar Laszlo Hires, antreno
rul Victor Firea și alții. De numele 
altor antrenori ca Dumitru Osiac, 
Cornel Iovănescu, Ileana Medrea, 
Alexandru Ardeleanu, Iosif Buzdu
gan, soții Irina și Nicolae Tacorian, 
Victor Dumitrescu. Nicolae Gurău, 
Adrian Zugrăvescu. Andrei Nagy, 
etc. se leagă rezultatele bune obți
nute de atîția și atîția atleți.

Pentru ca aceste campionate să 
se poată bucura de tot succesul, este 
bine ca fiecare dintre antrenori să 
cumpănească cu atenție atunci cînd 
fac înscrierile pe probe și să-și în
scrie oamenii numai la probele la 
care vor merge cu siguranță pentru 
că altfel se produc perturbări în 
program.

număr cît mai mare, și cărora le pro
mite întreceri cît mai frumoase și 
rezultate bune, vor putea urmări 
mîine în prima zi de concurs urmă
toarele probe:

Ora 9,00 — 400 m. f. S.; ora 9,10
— 20 km. marș; ora 16,30 — festi
vitatea de deschidere a campionate
lor ; ora 17,00 — 400 m. g. S.; lun
gime b. disc f.; greutate b.; j»ra
17.15 — 100 m. f. S.; ora 17,30 — 
100 m. b. S.; ora 17,45 — 800 m. 
b. S.; ora 18,00 — 400 m. f. F.; ora
18.15 — 5.000 m.: ora 18,35 — 400 
m. g. F.; ora 18,50 — 100 m. f. F.; 
ora 18,55 — 100 m. b. F.; ora 19,10
— 3x800 m. f.

Unde
Multe necazuri mai 

au și antrenorii • de 
box I Să nu credeți 
că exagerez: asocia
țiile și colectivele 
sportive, în marea lor 
majoritate, nici nu de
testă boxul, dar n ci 
nu se omoară cu fi
rea. De aci decurg 
mai toate supărările: 
săli de 
puține și 
utilate, 
cadrați r___ ,
de... magazineri (Flo- 
rea Stanomir ar pu
tea certifica afirma, 
ția...), indiferență față 
de cerințele secțiilor de 
box (ce părere are C. 
Cionoiu?), într-un cu- 
vînt — necazuri în 
lege! Dintre toate 
însă, unul revine me
reu în discuție, ase
menea unui leit-mo
tiv:

— Reuniuni ? Cum 
să organizezi reuni
uni? N-avem săli, ni. 
meni nu 
le dea. Se 
degradăm, 
spune și 
unde să 
gale de box?

Am auzit multi an
trenori 
în felul acesta 
duful*. 
tate. I 
tr-o 
tate 
săli pentru reuniuni 
Ue 
stăm cu degradarea ?

antrenament 
insuficient 

antrenori în- 
pe posturi

vrea să ni 
zice ca lc 

Atunci; 
dumneata, 
organizezi

exprimîndu-și 
„nă- 

Și au drep- 
Dar numai în 
măsură. Au drep- 

că nu li se dau

box. Dar? oun»

ne sînt boxerii ?
Unii vor recunoaște 

deschis că așa se în- 
tîmplă, alții vor ridi
ca ochii la cer și vor 
da neputincioși din u- 
meri. Iată, de pildă, 
la Timișoara a avut 
loc recent o gală in
ternațională. A venit 
lume imensă la tea
trul în aer liber. Din 
păcate, speclatcrii de 
la box sînt uneori 
mai expansivi decît 
impun limitele decen
ței 
pe 
Și 
ori
cu ____ v._ . ..
ziasm cu tot I U>i co
leg de redacție, care 
fusese la Timișoara, 
după întâlnirea care a 
avut loc acolo între 
selecționatele Timi
șoarei și Parisutai, 
îmi spunea că teatrul 
în aer liber arată a- 
cum întocmai unul 
cîmp de bătălie după 
retragerea armatelor I 
Și atunci? Să ne mai 
revoltăm cînd oi «e 
refuză săiile de spec
tacole?

O altă întrebare se 
pune insă cu tfăruin- 
(ă: de ce nu se or
ganizează întreceri 
pugilistice acum, în 
plină vară, cînd nu 
avem nevoie de săli? 
Antrenorul Cionoiu a 
luat inițiativa organi. 
zării unor reuniuni 
din cadrul „Cupei

și atunci se urcă 
scaune, se agită

— tiu de puține
— se... prăbușesc 
bănci și cu entu-

Sfatului Popular* 
Parcul Copilului. a 
zultatul? Au asisl 
peste 3.000 de spl 
tatori. A fost însă un 
xemplu singular. Oa 
ceilalți antrțsnori 1 
fac? Stau cu braț 
încrucișate ? Varal 
pot desfășura înt 
ceri pugilistice 
orice teren, jar aci 
tea se găsesc be 
chet 1 In mod cu 
tul și cu totul sJ 
prinzător, reuntan 
organizate în ultin 
le săptămîni pot 
numărate pe dege 
Cit ‘ 
rea 
să 
La 
publican?, peste d 
de boxeri, certifici 
cu date si docnmei 
că au clasificare 
categoria I, vin să 
revendice dreptul I 
participare. Unde si 
acum, în toiul ved 
Ați ghicit; în vacă 
ță. Perioada ești vi 
este consideral-f 
din oficiu — perid 
dă de... relaxare.

Iarna nu sînt ss 
Primăvara vremea 
încă rece. Vara box 
rii sînt în vacan 
Toamna e sezon ' 
ploi.

Ce facem atunc 
Invocăm la infin 
„cauze obiective" ?

despre parheiq 
boxerilor frunți 

nu mai vorH 
campionatele

MARIUS GODEAt

Campionatul ciclist de mare fond al R. P.
Ia dinamismul cursei

★
Cei care dau viață performanțelor 

prin secundele cronometrelor și cen
timetrii ruletelor sînt arbitrii. Mun
ca lor este anonimă dar deosebit de 
prețioasă pentru buna desfășurare a 
concursului, pentru că de felul în

Se știe că, de o bună bucată de 
vreme, caracteristica pregnantă a 
curselor cicliste de fond este răpi, 
ditatea. Astfel, mediile orare de 38, 
39 sau 40 km. au devenit ceva a-, 
proaipe frecvent. Acest fapt a fost 
ținut în seamă de organizatorii 
campionatului republican de mare 
fond, cînd au ales un traseu 90 la 
sută asfaltat. ,

Dar numai traseul, singur, fie el 
mai bine de 50 la sută plat, nu este

Da, da, azi e joi și nu marți, 
cum ați putea să credeți văzind 
in ziarul nostru rubrica „Lcvitura 
de pedeapsă". Recunoaștem, fap
tul e neobișnuit. Dar și mai... 
neobișnuită încă este întîmplarea 
pe care o să vi-o povestim...

După cum știți, duminică a fost 
o zi splendidă de vară. Cer se
nin, soare din belșug, mă rog, o 
zi care te îmbla fie să cauți aleile 
răooroche ale parcurilor, fie s-o 
pornești spre lacurile și ștrandu
rile din jurul Capitalei, Cei care 
s-au îndreptat spre lacul Herăs
trău au avut și plăcerea de a 
urmări un concurs de cano
taj, cu atît mai interesant cu cît 
era vorba de o întrecere oficială: 
faza de zonă a campionatului re
publican de caiac.

Să tot fi fost ora 11 dimineața, 
cînd s-a dat startul în proba de 

' caiac dublu fete Sase ambarca
țiuni svelte ca niște libelule au 
țîșnit în același moment și au în
ceput să spintece apele limpezi 
ale lacului.,. In fiecare caiac, cele 
două vislașe padelau cu putere, 
căutind să objină un cît de mic 
avantaj — un „cioc de barcă" — 
centru a se califica în finală. 
Unul din arbitrii de concurs, tov. 
Radu Spati, urmărind întrecerea, 

■ a rămas cu ochii pironiți pe ca- 
■■ iacul colectivului Recolta M. A.

caiac, una dintre cete două 
vislașe, mlnuia padela cu o forță 
de necrezut. Sub loviturile puter
nice ale padelei barca svicnea 
mereu înainte, ca împinsă de un 
resort. Tov. Spati tocmai se pre
gătea să-i împărtășească antreno
rului de stat Cornel Răduț, tare 
se afla cu ei In barcă, nedumeri
rea că o astfel de vislașe, n-a 
atras încă atenția nimănui, lip- 
sindu-se astfel lotul republican de 
o mare campioană, de o vislașe 
de talie mondială, cînd ceva i se 
păru în neregulă. De unde era 
fata asta, pe care el o vedea 
pentru prima oară? Și apoi, de 
unde forța asta cu care s-ar fi 
mindrit, poate și un băiat? Dacă 
n-ar fi fost băsmăluța aceea ro
șie, legată ații de cochet, precum 
și mărgelele de la gît ar fi jurat 
că e băiat! Parcă și începuse să-i 
mijească mustața... Ciudată fată, 
în orice cazi

La sosire, poirtvit regulamen
tului, echipajul trebuia să se pre
zinte la masa arbitrilor, pentru u 
fi identificat șl a preda numerele 
de start. Dar, ce să vezi? La un 
moment dat, caiacul Recoltei a co
tit, s-a îndreptat spre un loc mai 
ferit, unde sălciile camuflau a- 
proape complet malul și acolo, 
una dintre două caiaciste — cea 
pe care o remarcase toată lumea.

— țiștl a sărit pe mal. La con
trol nu s-a prezentat dectt vîs- 
lașa Sanda Grigorov, „Partenera'* 
ei — pe foaia de înscriere, Ada 
Ciolan — dispăruse. Cineva a 
descoperit-o mai tîrzw într-un 
hangai mai dosnic, unde „fata" 
noastră se... bărbierea foarte tac
ticos. După cum desigur că ați 
ghicit, „fata" în chestiune era un 
coșcogeamite băiatl

Hazlie în aparență, 
noastră are un tilc mai 
Ea arată neseriozitatea 
de respect a colectivului 
M.A. și a sportivilor respectivi față 
de un campionat republican, ne
seriozitate care a mers pînă acolo, 
incit și-au permis să deghizeze un 
băiat în fată și să încerce astfel 
prin fraudă să obțină calificarea 
pentru finală.

Desigur, o parte d.n vină apar
ține și arbjjrului-starter Gh. 
Cojocaru, care avea obligația de a 
face verificarea echipajelor înainte 
de start. Or, cu o asemenea „ve
rificare", nu ne-ar mira ca într-p 
zi in loc de echipajul de schif 8+î 
fete al asociației Dinamo să ia par
te la întreceri echipa de haltero
fili in frunte cu... Silviu Cazani

JACK BERARIU 
RADU URZ1CEANU

Bonificațiile, contribuție
suficient pentru a 
petiție de lung kilometraj (care, la 
un moment dat, poate fi și mono
tonă) o dispută sportivă vie, dina
mică, interesantă. Așa au gîndit (Șj 
bine au făcut) organizatorii aces
tui campionat cînd au introdus în 
regulamentul cursei o serie de bo. 
nificații de timp, care să stimuleze 
pe concurenți.

Iată despre ce este vorba: primul 
sosit în etapă va primi o bonifica
ție de 30 secunde, aI doilea 20, iar 
al treilea 10. In felul acesta, se fac 
departajări chiar din prima etapă, 
lupta sportiyă devenind mai intere
santă. Dar, pentru a stimula pe ci
cliștii care vădesc certe calități In 
rulajul de unul singur, pentru a 
dezvolta combativitatea și acțiu 
nile personale curajoase, regula
mentul probei mai prevede urmă
toarele: alergătorul care cîștigă o 
etapă țu un avans de 2—3 minute, 
față de cel de al doilea sosit, pri. 
mește o bonificație specială de 30 
secunde. Deci, efortul 
îi va aduce la capătul 
gă bonificația de 30 
calitate de câștigător 
aceea specială de 30 de secunde în 
urma faptului că a terminat etapa 
detașat. Deci, dintr-un „condei" 1 
minut. In caz că avansul lui este 
de peste 3 minute, față de al doilea 
sosit în etapă, bonificația specială 
se urcă la două minute. Acesta este 
fără îndoială un paragraf din re
gulament care surîde cicliștilor lip
siți de un sprint final rapid, dar în
zestrați, în schimb, cu calități de 
pedatori solitari. ,

După cum se știe, într-o probă de 
mare fond sînt și urcușuri. Deseori,

face d nir-oconi-

povestea 
profund, 
și lipsa 
Recolta

/A-

lui îndrăzneț 
etapei pe lîn- 
secunde (în 

al etapei) și

urcușuri tari, lungi de mai rd 
kilometri. Pentru cei care sol 
primii în vîrful dealurilor, regi 
meniul prevede de asemenea o I 
tincție consistentă, constînd din I 
nif cații de 45 secunde pen'.ru I 
mul sosii, 30 secunde pentru al I 
lea și 15 secunde pentru a.l trei 
Iată, așa dar, că pe dealuri se] 
,,trage", nu glumă, căci, ]a dl 
vorbind o „zestre" d<? cîteva zed 
secunde, în clasamentul genera! 
dividual nu este de fel, de lepă 
Ea îți consolidează poziția, iar I 
că nu ești un sprinter de oiasi 
nu ai putut,,ciupi" nici o bonifl 
ție la etape, ai șansa, dacă ești 
bun urcător, să avansezi în da 
meni datorită tocmai acestor bd 
ficații care se acordă „cătărăt 
lor". jJ

Iată de ce socotim bineven® 
ceste bonif:catii. stimulente cq 
care vor aduce o importantă d 
tribuție lă dinamismul cursei. D 
mai ceea ce ne și trebuie, dat 11 
că, în ultimă instanță, camp:onJ 
nu este altceva dectt o etapă 
programul de pregătire (de pl 
pectivă) pentru viitoarele concur! 
internaționale.

Sîntem încredințați câ, anul 
cesta, cu prilejul campionatului 
mare fond, se va realiza 
valoric important și că, 
noștri vor fi supuși unui 
serios.

Dar, șirul bonificațiilor
terminat. Iii multe orașe de pe 1 
seu vor fi sprinturi cu premi 
bonificații. In aceste orașe 
cordă următoarea boniEcație 
20.10 secunde. Deoi un alt prilej 
întrecerea să devină viu d;sout: 

EM. I

un 
fond 
exar

nu

Actualități din
Vineri, sîmbătă și duminică se 

desfășoară pe poligonul Tunari în 
organizarea comitetului orășenesc 
C.F.S. și a colectivului sportiv Re
colta Ministerul Silviculturii între
cerea de tir dotată cu „Cupa 23 
August". Deoarece este singura 
competiție în care trăgătorii își pot 
verifica stadiul de antrenament îna
intea campionatelor republicane, fi
rește concursul este privit cu mult 
interes. Va fi un fel de „repetiție 
generală" în care o parte dintre con- 
curenți vor încerca să obțină stan- 
dardurile pentru participarea la „na
ționale", iar alții să-și creeze „atu- 
uri“ înaintea disputelor pentru cuce
rirea titlurilor de campioni. Așa cum

lumea tirului | 
a fost aranjat programul, el i 
prinde aspecte inedite: proba 
pistol viteză se va desfășura înt 
singură zi (ambele manșe) și i 
fi programate întreceri la acea: 
disciplină atît sîmbătă cît și dui 
nică ; proba de armă sport se va d 
fășura pe poligonul de 100 m., 
la talere concurenții vor participa 
două concursuri (50 talere) prog 
mate sîmbătă și duminică.

Atît pentru maeștrii sportului 
trăgătorii fruntași cît și pentru 
care acum fac primii pași spre n 
iestria sportivă concursul este foa 
util și se poate solda-cu performa: 
valoroase.



Vn.ul din cele mai disputate meci uri ale turului campionatului mas
culin de handbal categoria A a fost și acela dintre C.C.A. și Vo
ința Sibiu. In fotografie, Telman (C.C.A.) a pătruns și trage la 

poartă ou toată interven (ia lui Pauer (Vo'nlai
(Foto GH EPUPAN>

Duminică se reia campionatul masculin 
de handbal categoria A

Astăzi in Capitală: Flamura roșie „Steagul roșu” —

I

Progresul Tg. Mureș,
'După echipele feminijie - 

mai „grăbite*' pentru că datorită 
bogatului sezon initemațronal, 
ilămăseseiră mult în urmă cu 
campionatul republican — iată 
că și formațiile masculine de 
handbal vor relua activitatea o- 
ficială la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. In aceste condiții este fi
resc ca ultima perioadă de timp 
să coincidă la echipele masculine, 
participante ia campionatul ca- 
Jiegoriei A, cui o perioadă 
de intensă pregătire în vederea 
reluării cu succes a returului com
petiției respective.

La Timișoara, revelația campio
natului de anul acesta, sau mai 
corect exprimat a turului. — 
Știința — se antrenează intens 
sub conducerea praf. Constantin 
Lache. Studenții au de apărat în 
retur o poziție (primul loc!) pe 
care o asaltează multe formații, 
dintre care cele mai mufle șanse 
le are C.C.A., echipă care a în
ceput campionatul slab, terminînd, 
în schimb, extrem de puternic.

O muncă susținută de pregăti
re se duce în sînul echipei Dinamo 
Orașul Stalin, care ocupă în cla

INTENSĂ ACTIVITATE C0MPETIȚ1DNALĂ LA CANOTAJ
® La siîrșitul acestei sap.aii.ini, 

pe lacul Snagov, se vor desfășura 
finalele campionatului republican de 
canotaj (juniori). La startul probe
lor sînt chemați cei mai buni tineri 
și tinete din țară, speranțele aces
tei discipline sportive. Ei se vor 
întrece atît în probe de canotaj a- 
cademic cit și la caiac și canoe. 
Spre deosebire de anii trecuți, în a- 
fara concuirenților din București. 
Arad, Timișoara și Tg. Mureș se 
vor prezenta și juniori din centre 
noj (Tulcea, Reghin, Aiud). Probe
le se desfășoară în tot cursul zilei 
de sîmbătă și duminică dimineața.

• La Galați s.au desfășurat du
minică întrecerile de calificare pen
tru finala campionatului republican 
de caiac-canoe. Organizarea com
petiției a fost bună, întrecerile ridi- 
cîndu-se la un nivel tehnic satisfă
cător. lată cîștigătorii: Fond; caiac 
2: Severin.Năstase (FI. roșie), ca
iac 1: D. Mărculescu (Loc. Brăila), 
canoe 2: Szabo-Vlismas (Loc. Brăi
la), caiac 1 fete: Constantina San
du (Voința), caiac dublu fete : Con- 
stantin-Scariet (Loc. Brăila). Vite

INFORMAȚII Q^onosport
Se reamintește pârtiei panțiior că 

începînd cu concursul nr. 33 de du
minică 19 august, nu se mai acordă 
premii speciale pentru variantele 
cu „0“ rezultate. începînd de la a- 
eest concurs participanta vor de
pune buletine numai în vederea ob
ținerii premiilor obișnuite pentru cît 
mai multe rezultate exacte.

★

Premiul I la concursul nr. 32 din 
12 august în valoare de 146.856 a 
revenit participantului PARFENIE 
MARCEL din Comuna Răcari Reg. 
București. Inspiratul cîștigător este 
în vîrstă de 16 ani, elev, și a com
pletat un buletin cu 3 variante în

y

ia campionatul feminin
sament un loc (6) departe de 
posibilitățile formației. De ase
menea, la Sibiu, Reșița, Ploești 
și Cisnădie ultimele antrenamente 
vestesc prin intensitatea lor apro
pierea datei (19 august), tind e- 
chipele fruntașe ale handbalului 
masculin își vor relua întrecerea 
în cadrul campionatului catego
riei A. Campionatul categoriei B 
se va relua la 26 august.

★
Astăzi se va desfășura o nouă 

etapă în campionatul republican 
feminin, în cadrul căreia la Bucu
rești se dispută un veritabil der
bi : Flamura roșie Steagul roșu— 
Progresul Tg. Mureș (teren C.A.M. 
—Belvedere ora 18). Tot în Bucu
rești se va juca și meciul Știin
ța Min. Invățămintului-Energia 
Reșița (teren C.A.M.—Belvedere 
ora 17). In rest, programul etapei 
de mîine este următorul • Buhuși: 
F lamura roșie—Recolta Avintiuil 
Codlea . Timișoara: Știința—Fla
mura roșie Sighișoara; Flamura 
roșie U.T.T.—Știința l.CF. • Jocul 
Progresul Orașul Stalin—Flamura 
roșie Sibiu s-a disputat ieri și 
s-a terminat cu victoria gazde
lor. Scor: 5—4 (3—2’

za: caiac simplu 1000 m.: D. Hol
es (Energia), caiac dublu 500 m.: 
Matei-Mitache (Voința), canoe I, 
1000 m.: I. Tuțuianu (Loc. Brăila), 
caiac dublu 1000 m.: Iacob-Oprea 
(Energia Galați), caiac 4, 1000 m.: 
Martin, Teodoru, Vlismas. Rusu 
(Loc. Brăila), caiac 1 fete, 500 m.: 

V. Constantinescu (FI. roșie).
• Sîmbătă și duminică pe lacul 

Herăstrău, s-au desfășurat campio
natele Capitalei ]a caiac-canoe. În
trecerile s-au bucurat de o bogată 
participare fiind Drezenți la star
turi concurenți din opt asociații. 
Concursul a fost dominat de spor
tivii de la Dinamo care s-au clasat 
pe primul loc în majoritatea probe
lor. (Caiac simplu, dublu și 4 
(10.000 m.). canoe simplu și dublu 
pe 1000 și 10.000 m., caiac dublu și 
4 viteză, ștafetă 4x500 m. etc.). Pe 
locul 2 s-au clasat sportivii de la 
Locomotiva, urmați de cei de la 
Voința.

• Finalele campionatului republi
can de caiac-canoe au loc sîmbătă 
și duminica viitoare (25 și 26 au
gust) pe Snagov.

valoare de 6 lei. De remarcat că la 
acest concurs nu s-au găsit variante 
cu 11 rezultate. Rezultatele care au 
triat cel mai mult au fost cele obți
nute la Timișoara, Simeria și Cluj.

★

După cum s-a mai anunțat, me
ciul VI din programul concursului 
33 de duminică 19 august: Progre
sul București — Progresul Oradea a 
fost anulat întrucît se joacă sîmbătă 
18 august a.c. In concurs va conta 
rezerva A cu meciul Flacăm Moi- 
nești — Progresul Rădăuți, unde 
participanții vor trebui să comple
teze pțonosticuL

1bune și rele...

ritm, âln 
trebuie să

/n general, concluziile 
privind prima etapă a 
returului nu au fost prea 

roze. Jocurile nu s-au ridicat 
le nivelul tehnic așteptat, for
mațiile reîncepind campionatul 
cu destule deficiențe în pregă
tire. Au existat însă și aspecte 
pozitiue, dintre care cel mai 
important este — după părerea 
noastră — faptul că unele e- 
chipe (Știința Timișoara, C.C.A. 
și Dinamo București) dovedesc 
o serioasă preocupare pentru 
realizarea unor acțiuni tactice 
de concepție modernă. Ne re
ferim in primul rînd ta cons
tatarea că acțiunile pornesc a- 
cum — adr-sea — în mod gîn- 
dit de la linia de fund a tere
nului și sînt dezvoltate cu !n- 
grniozitate și variație pînă în 
apropierea porții. Am zis bine: 
PIN A JN APROPIEREA POR
ȚII ADVERSE, fiindcă aid ac- 
(lunile pierd din 
decizie, lată unde 
Insiste antrenorii!

•ir

fnringerile consecutive 
Si la scor pe care le-a 
suferit Progresul Oradea 

(2-6 și 1—5) alarmează! Ce | 
te petrece în colectivul oră- 
d/tan? Se pare că între jucători 
nu există o atmosferă de bună 
înțelegere și de colegialitate. 
Datoria conducerii colectivului ț 
este să intervină energic pen- » 
tru a curma animozitățile exis
tente O mai mare griiă trebuie 
acordată Măririi autorității an
trenorului Schertz care — din 
acest punct de vedere hu 
est“ 6" loc soriiinit.

★
doua victimă a tere- 

•'dlor. pros! îngrijite 
este Androvici. După ' 

Szokă. care a devenii indispo
nibil mai b!ne de două luni, 
dgpă accidentarea sa ne terenul 
Progresul din Oradea, stoperul 
echipei Locomotiva Timisoara 
a trebuit să părăsească dumi
nică terenul. El s-a autoacci- 
dentat călcînd într-o groapă de 
pe stadionul .23 August" din 
Timișoara. De unde concluzia 
că Direcția Fotbal trebuie să 
continue cu hotărîre acțiunea 
de suspendare a terenurilor 
necorespunzătoare !

Sîmbătă și duminică se va des
fășura um bogat program fotbalis
tic în Capitală: două jocuri de cam
pionat și o întîlnire internațională.3

dinuin nou atac la poarta dinamoviștilor 
Stamate intervine insă la timp și cu

Orașul Stalin, Portarul 
— v r- ° ,,priză'1 bună, reține balo

nul (C.C.A.—Dinamo Orașul Stalin 3—1)
Foto I. MIHAICAf

Clasamentul
SERIA I

seria n

1. Rec. Av. Fălticeni 12 6 3 1 30: 9 19
2. Loc. Pașcani 12 9 1 2 28:11 19
3. Fl. roșie Buhuși 12 8 2 2 27:14 18
4. Știința Galați 12 6 2 4 18:10 14
5. Dinamo Galați 12 6 1 5 25:13 13
6. Victoria Tecuci 12 5 3 4 20:13 13
7. Energ. Fl. Mtoinești 12 5 2 5 23:22 12
8.Dinamo Dorohoi 12 4 2 6 25:26 10
9. Prog. Rădăuți 12 3 3 6 17:27 9

10. Progresul Iași 12 3 2 7 9:22 8
11. Rec. Av. P. Neamț 12 2 3 7 16:36 7
12. Voința Tecuci 12 1 0 11 7:42 2

1. LOC. M'.C.F. Buc. 14 9 3 2 38:14 21
2. Energ. Met. Tîrg. 14 10 1 3 34:17 21
3. Prog. Corabia 14 8 4 2 20: 9 20
4. Locomotiva Galați 14 8 3 3 15:10 19
5. Energ. Met. Sinaia 14 5 5 4 23:20 15
6. Dinamo Pitești 14 4 6 4 17:12 14
7. Energ. Met. Buc. 14 5 4 5 22:16 14
8. Fl. roșie Giurgiu 14 6 2 6 23:24 14

9. Energ. Constr. C-ța 14 5 2 7 25:32 12
10. Energ. Met. 131 14 5 2 7 20:34 12
11. Energ. M*et. C-ța 14 3 4 7 17:21 io
12. Etaer. Met. Brăila 14 3 4 7 13:19 10
13. Fl. roș. B.R. Buc. 14 4 1 9 23:32 9

14. Prag. Călărași 14 0 5 9 11:41 â

Note, știri,
PROBLEME TIMIȘORENE

f
Sportivii timișoreni au primit cu 

deosebită satisfacție știrea că la 
frumoasa lor bază sportivă, sta
dionul Locomotiva, au început mult 
așteptatele lucrări de reparații ra
dicale. Din 1949, de cînd a fost dat 
în folosință, acest teren s-a degra
dat treptat, ajlingînd din cauza de
zinteresului condamnabil de care 
s-au făcut v inova ți cei care 1-an 
„gospodărit", în situația de a nu 
mai putea găzdui nici un meci, fiind 
chiar sancționat cu suspendarea de 
către forurile sportive superioare. 
Nu știm dacă această binemeritată 
sancționare i-a făcut pe cei de la 
Locomotiva să iasă din inerția în 
care s-au complăcut; important este 
că lucrările de reparație ale stadio
nului au început și e de dorit ca ele 
să fie cît mai grabnic înche:ate. De 
acest lucru ne-a asigurat tov. Daju 
Savu, președintele colectivului spor
tiv Locomotiva și deocamdată nu 
avem nici un motiv să nu-i acor
dăm tot creditul.

Cealaltă bază siportivă timișorea
nă, atît de pretențios intitulată... 
stadionul 23 August nu este nici ea 
departe de situația de a fi... sus
pendată. Condițiile de joc ca 
și cele de vizionare oferite spec
tatorilor slut departe de a fi 
corespunzătoare, terenul denivelat 
și plin cu gropi puțind provoca gra
ve accidente. Cît privește pe spec
tatori, aceștia — cu excepția celor 
norocoși care pot ocupa locurj pe 
băncile șubrezite din așa zisa tri
bună — sînt nevoiți să se Înghesuie 
în juruj gardului de sirmă și să-și 
lungească gîturile pentru a prinde 
wetin crimpej de fază. Nu crede 
oare colectivul Știința că, apelind la 
entuziasmul inimoșilor iubitori ai 
aportului din Timișoara, ar putea 
rezolva această problemă, fără să 
mai aștepte inițiative și ajutoare 
de la centru? Noi credem că da!

PROGRAM BOGAT IN
BUCUREȘTI

categoriei C.
SERIA II

1. Energ. Min. B.Mare 12 9 0 3 27:10 18
2. Dinamo Tg. Mureș 12 8 2 2 34:13 18
3. Flamura roșie Clu;
4. Energ. Flacăra 7

13 6 1 4 31:15 17
13 7 2 4 28:24 16

5 .Rec. Av. Toplița 
6. Recolta Salon ta

13 6 3 4 16:18 15
13 4 5 4 15:14 13

7. Energ. Met. Orad. 12 5 2 5 14:20 12
8. Fl. roșie Sf. G-ghe 13 4 3 6 16:15 11
9. Progresul Turda 13 4 3 6 17:20 11

lO.Locomotiva Oradea 13 5 1 7 11:19 11
11. Recolta Av. Sighet 13 3 4 6 14:24 10
12. Recolta Cărei 13 2 4 7 7:20 8
13. En. Constr. Turda 13 2 2 9 11:29 6

SERIA IV

1. Energ. Met. Arad 12 8 3 1 23:10 19
2. Fl. r. Rm. Vîlcea 12 7 1 4 24:14 15

3. Energ. M. Oț. Roșu 12 0 3 3 18:15 15
4. Știința Craiova 12 5 4 3 14: 6 14
5. Energ. Flacăra 14 12 5 4 3 14:13 14
6. Loc. Craiova 12 5 3 4 19:23 13
7. Fl. r. 7 Nov. Arad 12 6 1 5 17:21 13
8. Energ Constr. Arad 12 3 6 3 13:10 12
9. Energ. Met. 108 12 4 3 5 11:15 11

10. En. Constr. Craiova 12 2 4 6 10:15 8
11. Locomot. Simeria 12 2 2 8 18:23 6
IX Prog. Timișoara 12 1 2 9 9:23 4

rezultate
Programul întîlnirilor a fost al

cătuit astfel:
Sîmbătă, Stadionul „23 August", 

ora 17.30: Progresul București- 
Frogresu] Oradea.

Duminică, Stadionul Giulești, o- 
ra 9.15 : Locomotiva București-Lo- 
comotiva Timișoara.

Duminică, Stadionul „23 Au. 
gust", ora 17.30: Dinamo Bucu- 
rești-F.C. Liegeoise (Belgia).

Biletele pentru aceste jocuri se 
găsesc la: Dinamo, Pronosport Cal. 
Victoriei 9 și chioșcul special din 
str. 1. Vidu 11 — vizavi de Min. 
Agriculturii (pentru Dinamo Bucu- 
rești-F.C. Liegeoise și Locomotiva 
București-Locomotiva Timișoara) și 
în Giulești și Pronosport Bd. Dini, 
cu Golescu (pentru Locomotiva Bu. 
curești și Locomotiva Tinrșoara).

ASTĂZI — JOCURI ȚN ȚARA

Două restanțe în Cupa R.P.R.: 
Progresul Luduș-Recolta Avîntul 
Tg. Mureș și Energia Metalul O- 
țelul Roșu-Locomotiva T. Severin.

La Hunedoara un meci interna
țional : Energia Metalul-Gornik Bv- 
tom (R.P. Polonă), așteptat cu v u 
interes de metalurgiști.

SOSEȘTE F. C. LIEGEOISE

După meciul pe care-l susține 
azti la Orașul Stalin in Bulgaria 
cu Spartak, echipa belgiană F C. 
Liegeoise va pleca vineri spre 
București. Din formația belgieni
lor face parte Carre, care este — 
după Mermans — cel mai vechi 
internațional.

Pentru meciul Dinamo București- 
F.C. Liegeoise a fost solicitat arbi
trul vienez Jiranek.

ECOURI- CLUJENE

• O surpriză plăcută: comporta, 
rea echipei de juniori a Științei ca
re a jucat în „deschidere" la me
ciul Știința-Progresul București. 
Jocul ei a smuls ropote de aplauze 
și a întărit convingerea că promo
varea juniorilor talentați în nrima 
echipă, va fi o acțiune pozitivă și 
binevenită, care poate da rezidtgte 
tot atit de bune, ca și în cazul tî- 
nărului Mureșan — unu! din cei 
mai buni oameni ai Științei în par
tida cu Progresul București

• In primul rînd, prezența ele
mentelor tinere va da viață și nerv 
primei echipe. Duminică, aceasta 
s-a comportat fără însuflețire, a ju. 
cat conhiz, cu multe pase greșite și 
chiar durități, atrăg-îndu-șî deza
probarea unanimă a spectatorilor. 
Todor, care este recidivist în ges
turi nesportive, ă fost chiar hui
duit atunci cînd a aruncat cu nisip 
în ochii unui adversar și atunci 
cînd 1-a lovit cu pumnul pe Ozon. 
Cu o astfel de comportare, fără en. 
tuziasm și cu un joc greșit orien
tat, Știința va fi mereu amenințată 
cu retrogradarea.

• Sportivii clujeni an fast una
nimi în a recunoaște că Progresul 
a cîștigat pe merit, datorită unui 
joc omogen și tehnic mai bun. Ei 
au rămas chiar surprinși că această 
formație se află pe ultimul loc. dar 
i-a surprins și faptul că unii jucă
tori bucurețtenî recurg totuși la 
durități inutile și inadmisibile, tot 
așa cum nu 6Înt de admis nici la 
jucătorii clujeni.

JOCURI DE PREGĂTIRE

Ne programată în prima etapă^ 
Flamura roșie Arad va începe retu
rul duminica aceasta, cu meciul cu 
Dinamo Bacău. Duminică, textiliș. 
tii au jucat un amical cu Locomo
tiva Arad de care au dispus cu 5-0 
(3—0) prin punctele marcate de Bi- 
rău (3) și Smărăndescu (2). A tost 
un joc destul de viu disputat, în 
care textiliștli (fără Petschowskf, 
care este suspendat pe o etapă) au 
jucat mulțumitor, dar prea lateraț 
și oarecum comod. Au folosit for
mația: Faur (Horvath) — Szfics, 
Dușan, Fazekaș (Farmati) — Ca-i 
paș, Jenei — Jurcă (Dud>aș) Din 
daș (Mercea). Smărăndescu, Ma- 
teon, Birău.

— Un joc de pregătire folositori 
ambelor echipe (de categorie B) a 
avut loc la Moreni, între Energia 
Flacăra și Energia Uz. tract. Ora
șul Stalin. Prima, mai efcace, a 
cîștigat cu 4—2 (2—1). .



ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
'Juniorii romîni și bulgari
Acceleratul de Giurgiu a adus 

ieri dimineață în Capitală lotul 
șahiștilor bulgari pentru întîlnirea 
cu reprezentativa R.P. Romîne. 
Scurta convorbire pe care am a- 
vut-o cu antrenorul echipei bulgare 
Șt. Mecikarov (scurtă deoareceoas. 
peții erau foarte obosiți după o 
noapte de Călătorie), ne-a confir
mat întru totul părerea că juni
orii noștri vor înițîlni o echipă 
redutabilă, care cuprinde elemente 
consacrate ale șahului bulgar. La 
.această concluzie se poate ajunge 
de altfel și din cercetarea listei 
componențiior echipei oaspe: Kviat- 
kovschi, Gherenschi, Gașarov, Za- 
hariev, Tringov (Peev). Aceștia 
deși sînt foarte tineri, (regulamen
tul prevede anul nașterii 1935 ca 
limită maximă de vîrstă) au im 
stagiu impresionant în activitatea 
competition ala, fiind posesorii u- 
nor calificări sportive superioare.

Echipa de juniori a R.P.R. cu
prinde de asemenea o serie de ju
cători care, în ciuda tinereții. au 
în palmares frumoase succese. Es- . 
te vorba de candidatul de maestru 
Alexandru Giinsberger egalul lui 
Bălanei și Ciocîltea în finala căm

Hocheiștii... fără patine cunosc emoțiile

primului lor joc internațional
Duminică 19 august, selecționata 

de hochei pe iarbă a orașului Bucu
rești susține primul său meci inter
național, în cadrul căruia va întîlni 
puternica reprezentativă a orașului 
Praga. Această partidă este aștep
tată cu un deosebit interes de către 
jucătorii și specialiștii noștri, care 
vor avea astfel ocazia să constate 
gradul de pregătire la care au a- 
juns echipele noastre.

Pregătirile hocheiștilor... fără pa
tine în vederea acestui eveniment 
sportiv decurg într-un ritm accele
rat și se apropie de sfîrșit. Este in
teresant să redăm în rindurile de 
mai jos părerea antrenorilor lotului 
și a cîtewa jucători-ai echipei noa
stre asupra meciului de duminică.

Antrenorul ION SPINEANU ne-a 
declarat : „La întîlnirea cu echipa 
orașului Praga vom alinia o forma
ție bine pregătită din punct de ve
dere fizic și sper că vom avea o 
comportare meritorie. Acest meci va 
avea darul să ne arate perspectivele 
care stau în fața hocheiului pe iarbă

Cicliștii francezi și-au consolidat poziția de lideri
STRASBOURG 14 (prin telefon 

de la trimisul special Agerpres). — 
Desfășurată în mare parte pe ploaie, 
etapa a Vil-a, Stuttgart-Strasbourg 
(156 km.), a dat prilej cicliștilor 
francezi să-și consolideze poziția de 
lideri, atît în clasamentul indivi
dual (prin Riviere) cît și în cel pe 
echipe. Cicliștii rpmîni au luptat 
pentru a-și ameliora situația în cla
sament, avînd în Maxim și Pore- 
ceanu două elemente de vîrf, care 
au fost pînă aproape de sosire în 
plutonul fruntaș.

Plecarea din Stuttgart s-a efec
tuat într-un ritm foarte rapid. La 
km. 9, Ștefu, Maxim, Dumitrescu, 
împreună cu austriacul Christian, 
italianul Falaschi și alți 5 cicliști, 
lansează un atac și se desprind de 
grosul plutonului. Acesta, acționînd 
energic prin Falarini și belgianul 
Denijs îi prinde pe fugari la înce
putul urcușului, lung de zece km., 
Alexander Schanzo (peste 1000 me
tri altitudine). In continuare, ita
lianul Ferlenghi și francezul Ri
viere se detașează categoric. Pe o 
porțiune de coborîș, executat în 
iureș și pe ploaie torențială, pe pri
mul pian al cursei se alcătuiește un 
grup de 10 alergători care se în
dreaptă spre capătul etapei. în pli
nă viteză.

Demarajul final, foarte spectacu
los, se încheie cu victoria ciclistului 
olandez Van Est.

Clasamentul etapei: 1. Van Est 
(Olanda), 156 km. în 4h 14’28”. 
Media orară 36,782 km.; 2. Durla- 
cher (Austria) ; 3. Rohrbach (Fran
ța) același timp cu învingătorul. 4. 
Denijs (Belgia) 4h 14’35” ; 5 .Rivie

in fața meselor de șah
pianatului R.P.R., candidatul de 
maestru Constantin Botez, talen- 
tații Pavlov, Stanciu, Sorin Ne
grea sau Alexandra N'.cotau.

Avem deci toate motivele să În
trevedem o întrecere echilibrată, 
care va abunda în partide intere
sante și valoroase.

Meciul î-ncepe astăzi după-amia. 
ză la ora 17 în Aula Biblioteci; 
Centrale Universitare din Piața 
Republicii. Se vor desfășura par
tidele rundei I-a. Miine, începînd 
de la ora 16, voc fi reluate intîl- 
nirile întrerupte.

Cele două echipe vor fi alcă
tuite din următoarele ioturi:

RP. BULGARIA: Băieți — Kvi- 
atkovschi, Gașarov, VI. Popov. Bog
danov, L Popov, Zahariev. Tonov, 
Tankov, Lazarov. S>djakov. Gbe- 
renski, și Trinkov t Peev). Fete: 
Katinka Kararaanova. Margareta 
Dimova, și Velicika Martova.

RPR.: Băieți — Botez. Pavtov 
Stanciu. Schlesir.gher. Olaru. Giin
sberger, Negrea. Fischer, Dască- 
la. Partos și Georgescu Fete: 
Elisabeta Ionesco, Alexandra Ni- 
ccdau și Irina Czkron

din țara noastră. Echipa oaspe se 
prezintă cu o excelentă „carte de 
vizită* și sint sigur că jocatorii noș
tri vor avea ocazia să-și îmbună
tățească simțitor bagaje! de cunoș
tințe".

Celălalt antrenor al echipei. 
ERWIN WILK, ne-a spas.. .Jucă
torii noștri s-au pregătit in mod deo
sebit in vederea acestui meci și sint 
hotăriți să facă totul pentru a avea 
o comportare cit mai bună. Ne ba
zăm pe cele învățate de la antre
norul polonez Paczkowski și vom 
căuta să punem in practică toate 
îndrumările primite. Meciul va con
stitui un bun prilej de învățăminte 
pentru echipa noastră, mai ales că 
oaspeții au o valoare ridicată*.

Jucătorul ROMEO SAMUR ne-a 
spus printre altele: „Jocului tehnic 
al oaspeților ii vom opune elanul 
și pregătirea fizică. Sint fericit că 
am fost selecționat in reprezentativa 
Bucureștiului și mă voi strădui să 
corespund încrederii ce mi s-a acor
dat*.

re (Franța) 4h 14’47”; 6 Falaschi 
(Italia) ; 7. Ferlenghi (Italia) ; 8. 
Christian (Austria) ; 9. Zuliam 
(Franța) ; 10. Volkaert (Belgia), 
toți același timp. 16. Maxim 4b 
21’32” ; 18. Poreceanu 4h 21’33” ; 
25. Dumitrescu 4h 25'57” ; 26. Ștefu 
4h 25’57”; Tognaccini și Farero 
(Italia) au fost înregistrați cu tim
pul de 4h 31’43”. Locul 35. Zanoni 
4h 37’17” ; 52. I. Vasile 4h 45'29”; 
54. Krolak (Polonia) 4h 50’48”; 55 
Moiceanu același timp.

Clasamentul general : 1. Riviere
(Franța) 34h 05'38" ; 2. Rohrbach 
(Franța) la 3’52”; 3. Christian 
(Austria) la 4’53”; 4. Ferlenghi 
(Italia) la 6’11"; 5. Leclerq (Fran
ța) la 6’31”; 6. Mascha (Austria) 
la 8’18”; 7. Falaschi (Italia) la 
9’08” ; 8. Zuliani (Franță) la 10'26“ ; 
9. Falarini (Italia) Ia 11’54"; 10. 
Vanstenselen (Belgia) la 14'57*; 
28. C. Dumitrescu 34h 59'06; 30. 
Maxim 35h 11’28”; 31. Krolak (Po
lonia) 35h 17’43”; 36. Poreceanu 
35h 29’17”; 38. Ștefu 35h 32'20*; 
43. Zanoni 35h 42'02* ; 47. I. Vasile 
36h 02’16” ; 51. Moiceanu 36h 44'49*. 
In cursă au mai rămas 55 concu- 
renți, din 88 plecați de la Zagreb. 33 
au ieșit din întrecere, fie în urma 
abandonurilor fie că au sosit după 
închiderea controlului (15 la sută 
din timpul cîștigătorului de etapă).

Clasamentul pe națiuni : 1. Fran
ța lOlh 55’35“ ; 2. Italia 102h 10’03“; 
3. Austria 102h 25’10“... 8. Romînia 
104h 37’14“, la 3’37“ de Polonia, si
tuată pe locul 7.

Miercuri a fost zi de repaus, iar 
astăzi joi se aleargă etapa a VIII-a, 
Strasbourg—Nancy 1,74 km.

Leptaturii polonezi sosesc azi 
și vor lupta simbătă 
la complexul sportiv 

„Daate nberman"
Pentru o seară, obișnuitele între

ceri de înot și polo care se desta. 
șoară in inenta cocnriexuiui spor
tiv „Dthi,e Ghocm-”:" (fost ștran
dul Tineretului) cecează locul unui 
concurs de lupte. Astfel, s îmbată 
de 1» ora 19 in decorul minunat al 
aces-ei baze sportive se vor întîlni 
echipele de lupte libere ale Bucu- 
reșiiului și Varșoviei. Pentru puțin 
experimentata formație a Capitalei 
noastre această :ntiln:re apare foar
te difx lă, ;m?d seama că iotul a- 
nunțat — de acum — al luptători
lor pohxiezi cux nde nume de spor, 
tivi care au obținut bune rezultate 
internațâona'e. Cei mai cunoscuți 
dintre viitorii oaspeți — care și-au 
anunțat sosirea pentru azi după a- 
miaza — sint: Jan Kuczinscki (cat 
67 kgr.) distins cu medalia de aur 
la Festivalul de '.a Varșovia (1955); 
Lucjan Sosaonsski (cat. grea), al 
treilea ia aceea-: compet6«e; Kteia 
Bogus-av (cat. 53 kgr.) clasat pe 
tocui IV ia Festivalul din 1955; 
Trojanowski Tadeusz (cat 57kgr.); 
Zywezvs Miroslav (cat. 73 kgr.). 
Lotul este completat cu următorii 
sportivi: K. Zuikowski, Dvorak, Ma
tt, Brakowsk. Raski. Busbasik. 
Sioc?wicz

dțiva dintre ligitaorii ectupei 
noastre s-au mai ir.tKnit cu spor
tivii oaspeți. Unul dint'e aceștia 
este kxi Hanțu care a luptat în 
1954 ’.a Budapesta cu Jan Kuczin- 
ski in cedrul Jocurilor MdBd.ale 
Studeuțești. _.1| cunosc pe Koczir.. 
ski. a spas Hauțu. La Budapesta 
l-am întrecut categoric la puncte. 
Dar asta a fast acum doi ani și In
tre t>me >tn auzit despre perfor
manțele sale. Cred că o să nu in- 
tîtoesc și acum cu ei și sper să jeț 
editez succesul deacum doi anL Nu
ma: că, recunosc, scum va li mult 
mai greu. In general noi — din 
echîp Bucureșt jluî —* privim o 
încredere întrecerea cu sportiv» 
poione»

Reprezentativa de baschet 
a Urii noastre in R. P. Chineză 

Ieri după-anvază a sost cu avio
nul de la Cairo echipa masculină 
de oaschet a țării noastre care a re
portat — după cum se știe — un 
frumos succes ia capitala Egiptnlui 
cucerind „Capa Eliberării” ca care 
a fost dotat marele turneu desfă
șurat acolo

In dimineața aceasta reprezenta
tiva noastră va pleca tot cu avionul 
spre R. P. Chineză unde va efectua 
un Itreg turneu. Ea va folosi urmă
torul lot: Folbert. Fodor. Nedef, 
Eordogh. M. Nkalescu, Stamatescu, 
Burada. Costescu, Cucos. Ganea, 
Borbely. I. Dinescu. Beretki, Nova-

Sportirii romiii participă
la cwodiția Je polo pe apă 

de la Budapesta
Ieri dimineață a părăsit Capi

tala echipa reprezentat’vâj de polo 
pe apă. Echipa noastră va par
ticipa la Budapesta la un mare 
turneu internațional care reunește 
o serie dintre cele mai bune echipe 
de polo din Europa. In afară de 
echipa Ungariei (campioană olim
pică și europeană), la acest tur
neu mai participă reprezentativeje 
Iugoslaviei și Italiei (clasate pe 
locurile II, respectiv III la ulti
mele campionate europene), și e- 
chipele RF. Germane și RP R- 
Reiese deci clar „tăria* acestei 
competiții care va începe sîmbătă 
și va dura șapte zile. Lotul repre
zentativ al RP. Romîne este for
mat din următorii jucători: 
Deutsch, Marinescu, Hospodar, 
Zahan, Bădiță, Blajek, Nagy, Si
mon, Novac, Szabo, Bordi.

Atletul sovietic S. Rjișcin, a Slabi tit In cădrul întrecerilor Sparta- 
chiadei un excepțional record mon dial: 8:39,8 pe 3000 m, obstacole

EXCEPȚIONALE REZULTATE ALE ATLEȚILOR 
ÎN CADRUL SPARTACH1ADE1 POPOARELOR

După zece ule de întreceri, 
Spartachiada popoarelor se apro
pie de sfîrșitAstăzi după amia
ză va avea loc închiderea festivă 
a marei competiții. După tradițio
nalul tur de onoare a! învingăto
rilor va fi coborit steagul între
cerilor. care timp de 11 zile a flu
turat pe catargul marelui Stadion 
Central.

In ulthnele două zile atleții au 
oferit iubitorilor acestui sport o 
serie de performanțe excelente. 
Astfel, în cursa de 3.000 rn. ob
stacole tînănil Smlon Rjișcin a 
realizat un nou record mondial 
cu timpul de 8:39,8 Performanțe 
valoroase au stabilit și ceilalți 
doi premiat:: Kadeatkîn — 8:47;8 
și Vlasenko 8:48,5. După cursă 
ne-am apropiat de proaspătul re
cordman cerindu-i să ne spună 
cîteva cuvinte pentru cititorii zia
rului „Sportul popular” Iată ce 
ne-a declarat el:

„Sint fericit că prin recordul 
meu am reușit să ridic la un ni
vel înalt aceste m: nuna te între
ceri. Nu m-am intilnit niciodată 
pină acum cu fostul deținător al 
recordului lumii polonezul Chro- 
m>k. Aștept insă cu nerăbdare 
confruntarea noastră și cred că 
ea poate da naștere unui rezultat 
și mai valoros pe această dis
tanță’.

Tn finala probei de 80 m gar
duri, proaspăta recordmană mon
dială de pentatlon Nina Vinogra- 
dova-Martinenko a reușit un nou 
record al U.R S S. cu timpul de

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI”

Uniunea Asociațiilor europene <Je 
fotbal a făcut cunoscut datele defi
nitive la care vor avea loc meciurile 
programate în turneul preliminar al 
„Cupei campionilor europeni". Iată 
aceste date:

Dinamo București-Galata Serai Is
tanbul 26 august la București și 30 
septembrie la Istanbul.

Srovan Bratislava — CWKS Varșo
via 12 septembrie la Bratislava și 19 
septembrie la Varșovia.

R.S.C. Anderlecht-Manchester Uni
ted la 12 septembrie la Ar.derlecht și 
36 septembrie la Manchester.

Datele meciurilor dintre echipele 
OGC Nice-AGF Aarhus și FC Porto- 

Atletico Bilbao urmează să fie defi
nitivate mai tîrziu. (Agerpres).

55 echipe înscrise 
la campionatele mondiale de volei
Intre 30 august și 12 septembrie 

se vor desfășura la Paris campio
natele mondiale masculine și femi
nine de volei. întrecerile vor avea 
loc simultan în sala Pierre de Cou
bertin și la Palais des sports.

La campionatele mondiale de vo
lei de la Paris se așteaptă o cifră 
record de echipe participante. Pînă 
în prezent și-au anunțat înscrierea 
55 de echipe din toate continentele 
lumii. Astfel alături de echipele mas
culine și feminine ale R. Cehoslo

10,7 sec. Următoarele două clasa
te, Marla Golubniceaia și Galena 
Bistrova au egalat vechiul re
cord, reușind 10,8 sec. Deși nu 
a alergat în plină forță Ardalion 
Ignatiev a reușit totuși un re
zultat deosebit de valoros în
cheind distanța de 400 m plat 
în 46,5 sec. Un nou și strălucit 
succes a repurtat decatlonisțul 
Vasili Kuznețov. In prima zi a 
decatlonului el nu și-a egalat 
cele mai bune perforinivije ante
rioare obținind rezultatele: 100
m. — 10,7 sec, lungime — 7,10 
m, greutate —13,71 m, înălțime
l, 75 m., 400 m. 50,8 sec, In ziua
a doua insă, evoluția sa a fost 
excepțională: 110 m.g in 14,4
sec; 49,21 m. la disc; 3,90 ni. la 
săritura cu prăjina; 61,93 m ia 
suliță; 5:11,0 la 1.500 ni

Astfel,. Kuznețov a acumulat 
7728 puncte stabilind un nou re
cord unional și european. Pe lo
cul 2 s-a clasat Kut'iiko cu 7391 
p. (al cincilea rezultat în istoria 
acestei probe) urmat de tînărul 
eston: an L’no F3Î0 cu 7168 p. 
In proba feminină de aruncare a 
greutății recordmana mondială 
Ga’.ina Zibina a fost învinsă de 
Tamara Tîșkevici care a rea'izat 
16.22 m. față de 15,87 m. cit a 
aruncat deținătoarea recordului 
lumii. Alergarea în proba de 200
m. femei a fost cîștigată de cam
pioana europeană Maria ftkina, 
cu 23,8 sec.

La gimnastică Va’entisi Mura
tov și Tamara Manina au deve
nit campioni absoluți.

O mare surpriză a fost înregis
trată in proba de înot pe 1.500 m 
care s-a încheiat cu victoria tînă- 
ruhii N. Androșa. El a realizat 
18:53,3 întrecîrtd pe marii favoriți 
ai probei Lavrinenko și Press.

Echipele Letoniei la bărbați și 
Moscovei Ia femei au cîștigat tur
neele de baschet. Pentru locurile 
următoare luptă în grupa mas

culină, echipele Kazahstanuluj și 
Moscovei, în cea feminină, forma
țiile Leningradului și Letoniei.

Iată acum și campionii de box 
în ordinea categoriilor: Stolnikov, 
Stepanov, Zasuhin, Smirnov, En- 
ghibarian, Borisov, Koromîslov, 
Șatkov, Murattska și Soțikaș.

VIKTOR FROLOV

vace, campioane europene, vor evo
lua echipele U. R. S. S. (campioană 
mondială), S.U.A. (campioană a 
jocurilor Panamericane), Mexic, Is
rael, Brazilia, R.P. Bulgaria, R.P.R., 
R. P. D. Coreeană, Luxemburg, 
R. P. Polonă, Italia și din nume
roase alte țări.

Ceremonia de deschidere a cam
pionatelor mondiale de volei se va 
desfășura în seara zilei de joi, 30 
august, la Palais, des sports.
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