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La uzinele „Armătura" în pragul marii sărbători—
Tot înir-o zi de Cuptor și tot în 

primele ore de muncă am pășit 
cu ani în urmă, pe por|i1e uzinei 
„Armătura**  din Capitală- Nu ră
măsesem pe atunci cu impresii prea 
bune. îmbinarea muncii și a spor
tului se făcea, dar parcă nu cu 
toată convingerea...

Am încercat acum de a găsi și 
aici realizări demne de relevat. 
Eram convins că acum, la apro
pierea Iui 23 August, cînd fiecare 
colțișor al Patriei cuncașie din 
plin clocotul unei activități febrile, 
dorința de a fi printre pionii înain
tați ai bătăliei cu normele, pentru 
o producție mai mare și de mai 
bună calitate, trebuie să fi găsit 
ecou și în rindul tinerilor de la 
„Armătura**.-

...Am „picat**  bine, înti*-o  zi a 
schimbului de onoare. Primul care 
m-a recunoscut a fost Vasile Ivaș- 
cu, unul din animatorii vieții spor
tive din uzină. Privirea sa nu mai 
trăda amărăciunea din anii trecuți. 
Vorba sa, tot molcomă și evoca
toare, dar cu unele vibrații care 
m-au surprins. L-am scutit, ca altă 
dată, să-și mai depene fuiorul a- 
mintirilor. Prin perdeaua gloduri
lor lui am deslușit a'te imagini 
care vorbeau, parcă de lucruri 
noi. El, împreună cu alții, c*e  pildă 
cu Ștefan Ștefan, președintele co
lectivului sportiv, b’ruiseră potrivni- 
cia celor ce nu înțelegeau ros’ul 
sportu'ui. Munca mergea pe alt fă
gaș. Ea era făcută cu plăcere, cu 
tragere de inimă, din convingere 

...Astăzi colectivul sportiv al 
uzinei este un colectiv fruntaș. O 
răsplată meritată pentru succesele 
obținute in ultima vreme: premiul 
I pentru cea mai bună mobilizare 
ia Spartach'ada de vară a tineretu
lui. merite deosebite în creșterea ti
nerilor fotbaliști, depășirea cu 100 
la sută a angajamentelor privitoa
re 1a pregătirea purtătorilor insignei 
G.M.A., locul I pe echipe în pri
ma etapă a circuitului de marș, 
organizat în cinstea zilei de 23 
August...

...Odată cu sfîrșitul schimbului de 
onoare am trecut și pe ta locurile de 
muncă ale cîtorva tineri ce-mi fuse
seră recomandați ca fruntași în 
sport. M-am bucurat recunoscînd 
în- ei și pe fruntașii uzinei, oameni

Mari întreceri internaționale 
de atletism, inot, polo pe apă 
și motocicHsm la Budapesta

Aai. ir®ine și luni, cu prilejul 
aniversării zilei Constituției R.P. 
Ungare, vor avea loc la Buda
pesta mari întreceri internați»-' 
nale la înot, polo pe apă, atle
tism și motociclism, cu partici
parea unor sportivi de valoare 
din Europa. Un loc de frunte 
îl ocupă întrecerile de polo pe 
apă. La concursul de polo parti
cipă — cu excepția echipei URSS 
— cele mai puternice formații din 
Europa: R P. Ungară. R.P*JF.  
Iugoslavia, Italia, R.F. Germană 
și R.P. Romînă. întrecerile de 
polo se desfășoară fn bazinul de 
pe insula Margareta, unde vor 
avea iloc și concursurile - de înot. 
La aceasta iau parte o serie de 
înotători din R- P. Chineză, • R.D. 
Germană, R. Cehoslovacă, R.P-F.
Iugoslavia. La proba de 100 
m. spate va concura și tînăra 

noastră înotătoare Maria Both. 
Așteptate cu viu interes sint în
trecerile motocicliste. Reprezentan

ții noștri vor lua startul în în
trecerile de motocros (Vasile 
Szabo, Ludovic Szabo, Mircea 
Cernescu, Pop Mihai, Venera Va- 
sîlescu și Ilona Ujlaky) și de 
viteză pe circuit (N. Buescu — 
600 cmc., Gh. Voiculescu — 350 
cmc., Romano Moldovan și Ar
mând Munteanu — 125 cmc;).

de nădejde
nu const.tuie 
cu o... necunoscută! încadrați in 
două brigăzi de producție, o parte 
din tineni sportivi ai uzinei, fte că

pentru care normele 
probleme, nici măcar

dfn tineni sportivi ai uzinei, fte

AUGUST
era vorba de mărșăluitorii Nicolae 
Procopiu, Dumitru Nuță sau Mihai 
Ion, ca și de fotbaliștii Nelu Cer 
gan, Valentin Turcu, Cons'antin 
Popa sau Gheorghe Ștefan reușiseră 
ia sfîrșitul schimbului să depă
șească normele cu procente intre 
145—220 la sută! O simplă lntim- 
plare?... Așa am crezut în primul 
moment. Consuttînd apoi foile de 
norme, m-am convins de adevărata 
înfățișare la tacturilor: de multă 
vreme, zile în șir, acești tineri 
obținuseră depășiri la f®l de im
presionante!

De data aceasta am plecat cu sa
tisfacția de a fi întâlnit și aici ti
neri de ispravă, care prin efortul 
lor se arată recunoscători Partidu
lui pentru viața tot mai luminoasă 
pe care o trăiesc azi, în anii măreți 
ai construirii socialismului!

Tiber iu Stama
NOI CONSTRUCȚII DE 

BAZE SPORTIVE
■ Zilele trecute a fost inaugu- 

rată noua bază a colectivului spor
tiv Progresul Medicina, una dintre 
cele mai moderne baze soortive 
din orașul Timișoara. 'Cupriw- 
zînd două terenuri centrale de

Veseli, bine dispuși, cu speranța obținerii unor rezultate frumoase, tinerii reprezentanți ai re
giunii Baia Mare zîmbesc obiectivului fotografic, pe peronul Gării de Nard. r

(Foto: I. MIHAICA)
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volei și baschet, precum și alta 
terenuri pentru încălzire și antrena
ment, noua bază sportivă este pre
văzută și cu o tribuni avtod o 
capacitate de 400 locuri. La această 
frumoasă realizare și-au adus 
aportul numeroși studanți și ssta- 
uațî ai Institutului Medîco-Fanna. 
ceutic care au prestat un număr 
de aproape 2500 ore voluntar*

Petre Arcan — corespondent

Dintre

Cu mai puțin de două luni îna
intea Jocurilor Olimpice, aileții 
europeni au ocazia unei ultime fi 
importante confruntări, pe care o 
prilejuiește cea de a IX-a ediție 
a Campionatelor Internaționale de 

atletism ale R. P. Romine.
La întrecerile de pe Stadionul 

Republicii vor participa in acest 
an atleți și atlete din majoritatea 
țărilor de pe continent, 
acestea. Uniunea Sovietică a anun
țat că va fi reprezentată de ma
joritatea ^olimpicilor^ săi: Belgia 
va trimite cițiva atleți, in frunte 
cu recordmanul mondial Roger 
Moens; R. F. Germană va deplasa 
lotul olimpic feminin, etc. In per
spectivă: întreceri la cel mai înalt 
nivel...

Campionatele republicane individuale de atletism
au început

Tradiționale pentru atletismul 
din țara noastră, campionatele re
publicane individuale au debutat 
ieri după amiaza pe Stadionul Re
publicii din Capitală, programînd 
o serie de întreceri urmărite cu 
viu interes de un însemnat nu
măr de spectatori. In ambianța 
plăcută cu care Stadionul Repu- 
bbeii ne-a. obișnuit atunci cînd

ieri pe Stadionul
este vorba de importante con
cursuri atletice, am avut prilejul 
să asistăm la frumoasele eforturi 
pe oare le-au făcut unii dintre 
protagoniști, nu numai pentru cu
cerirea titlului de campion, ci și 
pentru realizarea unor rezultate 
cît mai valoroase cu care să cin
stească această sărbătoare a arie- 
tisrnutai nostru. Ieri nu s-a bătut

Republicii
deoit un singur record, și acela 
de juniori. Dar cu toate acestea 
fiecare dintre cei prezenți au ur
mărit cu emoție lupta pe care au 
dus-o unii dintre concurenți cu 
„recordurile**.  Nu odată privirile 
spectatorilor au însoțit zborul dis
cului pornit din mina Liei Mano- 
ltu, dar discul refuza ,,cu încăpă- 
țînare" să aterizeze măcar odată 
și dincolo de stegulețul recordu
lui de 46,80 m. Aceiași spectatori 
s-au arătat entuziasmați de alura 
sigură și foarte rapidă cu care 
Ilie Savel s-a avîntat de-a lun
gul celor 400 m. ai probei ou 
garduri. Cîteva „inexactități**  în 
trecerea unor garduri, cît și fap
tul că pe ultima parte a cursei 
nu a mai simțit pe nimeni „ve
nind din spate", l-au privat ieri*pe  
campionul nostru de a mai smulge 
o ^ecime, două,,recordului stabilii 
1a Belgrad. Tot împotriva recor
durilor au luptat (și de ce n-am 
recunoaște-o, cu toată dîrzenia) și 
Constantin Grecescu în clasica 
probă a celor 12 ture și jumătate 
de stadion și mai ales Nicolae 
Ivanov în proba de aruncarea gre
utății unde doar cîțiva centi
metri l-au sepiarat de realizare» 
unui-duMu succes: campion și re- 
cordman.

Desigur că fiecare dintre mar
torii rezultatelor de teri a plecați 
de la stadion purtînd în suflet! 
speranța că cele văzute sînt doar 
un preludiu — care a avut multa 
momente dinamice — pentru în
treceri și rezultate cît mai fru
moase pe oare le așteaptă astăzi 
șțMnîjne.

Concursul de ieri a prilejuit a-> 
filmarea lui Nicolae Ivanov și a 
'Aureliei Lîpoczi care atf îmbră
cat pentru-prima oară tricourile de 
câmpioni, afirmîndu-se cu autori- 
tate/îar pentru Ion Wiesenmaver, 
Alexandra Siooe, Hîe Savel, Con
stantin Grecescu, Dumitru Para- 
sdilvescu, Sorin loan șt Lia Ma- 
ndlui a însemnat o nouă verigă 
adăogiată hangului șir de succese 
repurtaite până acum.

O prețioasă contribuție la asi
gurarea succesului întrecerilor de 
ieri l-a avut organizarea tehnică a 
concursului. Punctualitatea cu care 
au început probele, promptitudi
nea îm anunțarea rezultatelor și 
mai ales lipsa...' greșelilor (altă
dată destul de frecvente la ase-

(continuare in pag. a 2-a)



Discul a pornit...
El se va opri La 45,08 m., cifră cu care Lia Manoliu a cu

cerit ieri titlul de campioană re publicând.
(Foto : I. MIHAICA)

Campionatele republicane individuale de atletism 
au început ieri pe

După primul tur al medului de Juniori R.P.Romină-R.P.Bulgaria

Șahiștii romint coiiatu cu 7-5

(urmare din pag. 1)

14:55,0; 4. I. Pricop

6. N. Nicu (Energ.)

menea concursuri), iată lucruri 
pentru care organizatorii merită 
fe’icitați.

Iată rezultatele înregistrate: 
BARBAȚI: 100 m. (finala) : 1. I. 
Wiesenmaver (Din.) 10,8 — cam
pion al R. P. R.; 2. Șt. Radar 
(Enerp.) 11,0; 3. II. Măgdaș (Șt.) 
11,0; 4. Al. Stoenescu (Din.) 11,1; 
5. St. Prisiceanu (Energ.) 11,2; 6.
L. Marks (Loc.) 11,3; 5.000 m.: 1. 
C. Grecescu (Din.) 14:32,6 — cam
pion al R. P. R.; 2. N. Bunea 
(C.C.A.) 14:47,0; 3. F. Moscovici 
(Prog.) 
(Prog.) 14:57,0; 5. I. Veliciu (Șt.) 
15:01,6;
15:03,0 ; 400 m. garduri (finală) :
1. I. Savel (Din.) 51,9 — campion 
al R.P.R.; 2. Gh. Steriade (Rec.) 
55,3; 3. Gh. Simionescu (Energ.)
56.4 ; 4. Gh. Zanoni (Energ.) 56,8 ; 
.5. C. Tonei (C.C.A.), 57,2 ; 6. V. 
Top (Șt.) 57,6; 20 km. marș: 1. 
Dumitru Paraschives'cu (Fl. rj 
lh 36:22,0 — campion al R.P.R.;
2. N. Liga (Fl, r.) lh 37:04,6 ; 3. L 
Barbu (Fl. r.) lh 38:36,6 ; 4. I. Ba- 
boie (Loc.) lh 39:14,0; 5. M. Nea- 
gu (Din.) lh 41:04,6 ; 6. V. Mitrea 
’(Loc.) lh 41:12,8; lungime: 1. S. 
Ioan (C.C.A.) 7,16 m. — campion 
al R. P. R. — (7,10-dep.-7,16-7,03- 
7,13-dep.) ; 2. D. Petrescu (Energ.) 
7,00; 3. I. Nicolescu (Din.) 6,83;
4. N. Popa (Prog.) 6,72; 5. C. Țu- 
țuianu (C.C.A.) 6,67; 6. R. Licker 
(Rec.) 6,62; greutate: 1. N. Iva
nov (Din.) 15,86 m. — campion al 
R.P.R. — (15,86-15,31-dep.-15,52- 
15,21-dep.) ; 2. C. Crețu (Șt.) 
15,00; 3. D. Stoian (Prog.) 14,26

m. — nou record republican de ju
niori ; 4. C. Popescu (V.) 13,96; 

*5. I. Cristea (Loc.) 12,57; 6. I. 
Moldoveanu (Loc.) 12,01 (A. Rai
ta fiind accidentat nu a luat parte 
la concurs) ; FEMEI : 100 m. (H- 
nală) : 1. Alexandra Sicoe (Șt.)
12.5 — campioană a R. P. R.; 2. 
Ioana Luță (Loc.) 12,6 (în serii a 
^alergat
(St.)
(Loc.)

12,5) ; 3. Dora Copîndeanu 
12,6;
12,7 (în

4. Letiția Bard aș 
serii a alergat

„CUPA 23 AUGUST” LA TIR
Poligonul Tunari, teatrul de des- 

Ifășurare al atîtor mari competiții, 
a cunoscut și ieri animația obișnuită 
care însoțește întrecerile trăgători
lor. Pe standurile de concurs s-au 
prezentat participanții la „Cupa, 23 
August* * 1. Deși o parte dintre spor
tivii de valoare au lipsit (este vor
ba de componenții lotului olimpic. 
care avînd un program de pregătire 
bine stabilit înaintea „naționalelor**,  
n-au putut lua parte la întreceri) 
concursul a avut o desfășurare ani
mată, obținindu-se și cîteva rezul
tate bune. Proba de tir din cadrul 
pentatlonului modern introdusă în 
program pentru a veni în ajutorul 
'sportivilor fruntași care practică 
această tînără ramură sportivă a 
idat pentru primul loc, doi concurenți 
cu aceeași performanță : Marin Do- 
cliililă (C.C.A.) și Gh. Lichiardo- 
pol (Progresul), amîndoi realizînd 
193 p. Departajarea s a făcut pe 
baza, valorii ultimelor cinci focuri și 

Sini clipe in viață care ră- 
mîn adine întipărite în memo
rie. Firește, în asemenea mo
mente cel sărbătorit, de pildă, 
soarbe cu nesaț bucuria eve
nimentului pe care îl trăiește 
iar mulțumirea cuprinde 
treaga lui ființă

In cei 36 de
ani (pe care
l-a împlinit de 
curînd) inter
naționalul 

r a s c hi v a 
gustat" 

două ori 
paharul mari
lor bucurii. Pri
ma dată la o 
vîrstă fragedă 
(acum 23 de 
ani) cînd a îm
brăcat tricoul 
de fotbalist și a 
fost primit în 
echipa de pitici 
a clubului spv- 
tiv „Militari", 
iar a doua oa
ră acum... șas» 
zile, cînd oda
tă cu „Ziua 
Minerului", tovarășii lui de e- 
chipă și entuziaștii fotbalului 
din orașul de la poalele Pa- 
rîngului, l-au sărbătorit cu pri
lejul împlinirii unui deceniu de 
activitate fotbalistică neîntre
ruptă în sinul colectivului E- 
nergia-Minerul.

Să iei un interviu lui Pa
raschiva in asemenea împre
jurări, nu a fost o treabă toc
mai ușoară. Asta pentru că nu 
il solicitam numai noi, gaze
tarii. In oraș, la stadion, acasă, 
toți doreau să afle unde se gă
sește... Paraschiva! Cineva îl 
zăribe în piața din fața gării, 
in mijlocul unor tineri și în- 
tr-o clipită am fost la locuicu 
pricina. Dar culmea! Paraschi
va... dispăruse. Iuliu Haidu 
(șeful vestitei brigăzi de mi
neri) și Gheza Kopetin, au a- 
vut grijă să nu-l mai găsea - 
scă... amatorii de autografe. 
Nu de alta dar după amiază 
Paraschiva avea un meci greu !

Așa că am renunțat să mai

12,6); 5. Elena Naum (C.C.A.) 
12,8; 6. Ileana Blăgescu (C.C.A.) 
12,8; 400 m. (finală): 1. Aurelia 
Lipoczi (FI. r.) 58,7 — campioană 
a R. P. R.; 2. Ftorlca Dumitru 
(Loc.) 58,8; 3. Irina Zăgreanu 
(Prog.) 59,5; 4. Anca Rădulescu 
(Din.) 61,7; 5. Georgeta Mogoș 
(Energ.) 63,2 ; disc : 1. Lia Mano- 
liu (Energ.) 45,08 m. — campioa
nă a R.P.R. — (44,19-41,82-45,08- 
44,54-44,42-42,711; 2. Niculina Bar
bu (FI. r.) 39,42 ; 3. Melania Ve- 
licu-Sîlaghi (FI. r.) 38,54 ; 4. Geta 
Georgescu (Prog.) 37,13; 5. Pa
raschiva Lucaci (Șt.) 35,98; 6. 
Anelise Kraus (Energ.) 35,74 ; șta
feta 3"x 800 m.: 1. Știința (Maria 
Miclea, Nina Pasciuc, Marilis Cu- 
țui) 7:00,0 — campioană a R.P.R.;
2. Energia (Maria Piștea, Elena 
Popescu, Georgeta Mogoș) 7:37,8. 

întrecerile continuă astăzi și 
mîine pe Stadionul Republicii după 
următorul program : ASTAZI de 
la ora 17,00 : 200 m. garduri; cio-i 
can ; tangime (F) ; înălțime; 200 
î» (F) ; 200 m ; 80 m. gardfri 
(F) ; 3.000 m. obstaeole; suliță ; 
greutate (F) ; 800 m.; 400 m. (se
rii) ; MIINE : de la ora 17,00 : 110 
m. garduri; prăjină; disc; înălți
me (F) ; 400 m. (finală) ; 1.500 m.; 
800 m. (F) ; 10.000 m.; triplusalt; 
suliță (F) ; 4 x 100 m.; 4 x 100 m. 
(F) și 4 x 400 m.

Activitatea la sporturi nautice
• SERIA marilor competiții in

terne de canotaj se deschide azi. 
Pe apele lacului Snegov, cei mai 
buni juniori din țară se vor în
trece timp de două zile în finalele 
campionatului republican de ju

niori. Ca și fa anii precedănți, în 
cadrul aceleiași competiții se în
trec schifiștii, cajaciștii și canoiș- 
tii.Participarea este foarte nume
roasă, lucru îmbucurător, dacă ți
nem seama că în ultima vreme 
canotajul nostru a dus o oarecare 
lipsă de cadre noi.

• LA TIMIȘOARA. 156 de spor
tivi și sportive au participat la 
faza de zonă a campionatului re
publican de caiac-canoe. De remar
cat că la unele probe au luat star- 

a dat cîștig de cauză lui Marin Do
chiliță care a realizat, pe această 
ultimă pante 50 p. Interesant este 
că, deși organizatorii au introdus 
în program această probă la cere
rea antrenorilor Mureșanu și Deak, 
iar sportivii fruntași au susținut a- 
oeastă inițiativă, cei care au liipsit 
au fost tocmai... pentatloniștii. Și 
aceasta nu din vina lor, (au așteptat 
ciu toții timp de 3 ore mașina pen
tru a putea face deplasarea lai po
ligon) ci datorită faptului că în 
programarea mașinilor s-au ivit 
dificultăți de moment prin nepre- 
zentarea autobuselor cerute de
I.E.B.S.  In orice caz s-a ratat un 
antrenament util al pentatloniștilor 
în compania celor mai buni trăgă
tori.

La pistol liber, Titus Manicatide 
(Progresul) n-a avut „emoții" în 
lupta pentru primul loc, deoarece 
cu 537 p. el și-a asigurat conduce
rea la o diferență mai mare de 15 
p. de cel de al doilea clasat. Clasa
mentul final are următoarea înfă
țișare : 1. T. Manicatide (Progresul) 

Intîlnirea de șah dintre juniorii 
bulgari șl romîni a început joi în 
aula Bibliotecii Centrale Univer
sitare sub semnul; unei lupte 
sportive deosebit de dîrze. Oaspe
ții aliniau o echipă foarte pu
ternică, avînld în frunte pe maes
trul Trijtigov care, deși junior, 
face parte din .lotul olimpic ai 
Bulgariei. Alături de el, Kviatkov- 
ski cei doi Popov, Zahariev sânt 
nume deja consacrate în mișca
rea șiahistă din țara vecină și 
prietenă.

Sub acest aspect, îngrijorarea 
cu care priveam intîlnirea era’în
tru totul justificată. Spre mardea 
noastră satisfacție însă ațeeastă 
Îngrijorare a fost risiipită chiar 
de ta primul tur al întîknirii, de
oarece tinerii șahiști romîni au 
prestat un joc excelent. Surprinși 
de rezistența aprigă pe care o 
aveau în față, jucătorii bulgari 
au ajuns în dezawitaj în mai 
multe partide și astfel, încât pînă 
ia încheierea celor 12 întîtniri, era 
evident faptul că echipa R.P.R. va 
acumula avantaj.

La masa a treia Gașarov și Pa
vlov au convenit repede la remiză 
(mutarea a 14.a) înta-o poziție țn 
care resursele erau departe de a 
fi epuizate. Cu același rezultat s-a 
încheiat și întîtairea Tringov — 
Botez, în care reprezentantul nos
tru s-a apărat cu multă exactitate 
într-o variantă teoretică modernă 
a partidei spaniole. Curînd s-a 
vădit că la mai multe table, re
prezentanții noștri își vor depășr 
partaaeril Gunsberger a obținut 
mcă din deschidere o poziție cu 
mari perspective de atac în parti
da cu V. Popov. Dascălu, respin. 
gînd atacul hazardat al lui Ghe- 
renski, rămâne cu o piesă îh plus. 
Alexandra Nicofa-u sacrlficînd un 
pion (la mutarea a 8-e) în par
tida cu Dimova și-a lipsit adver
sara de posibilitatea rocadei și 
a atacat vehement poziția, rege
lui*  «negru, rămas în centrii A. 
vantaj considerabil, de spiațiu și 
pozițta acumula . treptat Elisabeta 
Ionescu în ‘întîtaifrti cu Kara- 
manova. Poziții mai sfabe aveau 
reprezentanții noștri la mesele a 
5-a și a 6-a. Fischer și-a descope
rit poziția în întilnirea cu L. 
Popov iar Negrea a ajuns în de
zavantaj la Zahariev. Rînd pe 
rind încep să se producă deciziile:

tul și cite 12 ambarcațiuni. Iată 
cîjiva dintre . cîștigătorit probelor: 
caiac 1 fete, 500 m.: Maria Loson. 
cri; caiac 2 fete 500 m. Locomoti
va: caiac 2 băieți, 500 m.: Loco
motiva (Tofan, Arsene); caiac 1 
băieți 1000 m,: Petre Man (Loco
motiva).: Caiac 2 băieți, 1000 m.: 
Locomotiva (Gavriloaie, Cîmpea- 
nu); Canoe 1 b., 1000 m.: O. Kel
ler (Dinamo); Canoe 2 b., 1000 
m.; Energia (Sărcudeanu, Lungu); 
Caiac 2 fete, 3000 m.: Progresul 
(Salomon, Prună); Caiac 1 b., 
10.000 m.: T. Barcias (Locomotiva). 
Canoe 2 b., 10000 m.: Dinamo.
(Elisabeta Salomon, coresponden
tă).

537 p., 2. Silviu Tibacu (CCA.) 
p . 3. Marin Dochiliță (C.C.A.) 
p., 4. Zoitam Deak (Progresul)

521
516 

Mi 512
p.. 5. Alex. Klaus (Dinamo) 511 p.

In proba de talere aruncate din 
turn (skeet) disputa a fost la fel de 
dîrz'ă, între primii patru concurenți 
diferența fiind minimă. Mai mult, 
trăgătorii I. Albescu și D. Danciu 
au realizat aceleași rezultate în am
bele manșe: 24 t. manșa l-a și 21 t. 
manșa a II-a. Clasamentul general 
al probei indică următoarea ordine:
1. I. Albescu (C.C.A.) 45 t., 2. D. 
Danciu (Dinamo) 45 t., 3. St. Po- 
povici (Dinamo) 44 t., 4. D. Noica 
(Recolta) 43 t„ 5. Sorta Cant iii 
(C.C.A.) 37 t

La armă sport 30 focurf culcat 
(la 100 m.) ordinea a fost urmă
toarea : 1. P. Santa (C.C.A.) 284 p.,
2. Gh. Niculcea (C.C.A.) 280 p., 3. 
Ion Giuglan (T.D.) 278 p„ 4. M. 
Străoană (T.D.) 278 p., 5. A. Gott
lieb (Progresul) 272 p. Concursul 
continuă astăzi și mîme.

H. N.

Gunsberger cîștigă prin atac de 
matt. Victorii frumoase obțin am
bele noiaStre'jucătbăre.

Dascălu realizează -avantajul 
material deținut. Din echipa nous. 
<ră se recunosc învinși Fischer 
și Stanciu. Ultimul, într-o grea 
criză de timp ră-mbie cu un turn

REZULTATE TEHNICE

R.P.R. R.P.B.

Botez i/9 Tringov ’/■>*
Partos 1 Kvîatkovski 0^,
Pavlov V, Gașarov V.
Gunsberger l'V. Popov
Fischer OL. Popov
Negrea OLZakariev
Dascălu 

.Stanciu
lrGhenenski 
OrBogdanov

oi 
if

SehLessinger 0 Lazarov
. Georgescu 1 Țankov
E. Ionescu 1 Karaananova •i
A. Nicolau 1 Dlarova

7 5,'

mai puțin șt cedează întâlnirea
cu Bogdanov. Celelalte partide
s-au decis după întrerupere. Geor
gescu. și-a realizat precis awarrta- 
jirf material și adversarul

Elisa beta Ionescu și Karama nova in timpul partidei lor din 
■primul tur al meciului de șah din tre juniorii romini și bulgari.

Clipe de neuitat pentru Tudor Paraschiva

la
cu

Țankov s-a recunoscut învins 
mutare;r-;54. Pantos, iu partida 
Kviatkovski," a rămas în cele din 
urmă cu 4 pioni pentru cal. Piesla 
neagră nu mai putea opri înainta
rea victorioasă a pionilor pe dottă 
flancuri asitfel că la mutarea 59 
Kvîatkovski cedeiază partida. Ne
grea nu a putut salva finalul cu 
Zahariev, care la întrerupere de. 
(ifiea un pion în plus. Șahistul 
bulgar a mai câștigat un pion și 
a încheiat partida în favoarea sa 
pr intr-o elegantă, combinație de 
transformare. Plină seara tîrziu a 
continuat partida Lazarov — 
ScHessinger în care reprezentan
tul nostru avea trei pioni pentru 
un nebun. încercând să cîșttige cu 
orice preț SchlesaijRger... a pierdut 
(cum deseori se întîmplă în ast
fel de ocazii) lipsind echipa de 
un punct foarte prețios. Astfel, 
după primul tur scorul este de 
7—5 în favoarea echipei noastre. 
Astăzi este zi de odihnă. Meciul 
se reia mîine la orele 17 cu par
tidele turului II, urmînd ca luni 
să ee desfășoare întîlnirfle între- 

1

dibuim locul unde il ascunse- 
seră cei doi maiștri ai mineri
tului (care sini și cei mai în. 
fiăcărați suporteri ai echipei . 
din Petroșani) și am socotit 
că loc mai nimerit pentru un 
interviu decit cabina stadionu- \ 

nici că
1 f

i
Ș :

1
!

poate !.
... întrebările 

noastre i-au a- 
mintit de anii 
copilăriei, de
mingea de cir- | 
nă și... geamu
rile sparte ve
cinilor; de pri
mele sale me
ciuri la juniori, 
lucind la Ga
lați, împotriva 
selecționatei lo
cale (meci pe 
care n-a uitat 
că l-au cîșii 
gat bucurește- 
nii cu 5—2 !) 
Paraschiva a 
lăsat o fru
moasă impre
sie. Și cum la 
Galați asistase
ră și cițiva con

ducători ai echipet „Unirea Tri
color", tinărul Paraschiva a 
fost felicitat pentru jocul pres
tat și... solicitat să facă parte 
din cunoscuta formație bucu- 
reșteană. Așa a ajuns Paras
chiva extrem-stînga la Unirea 
Tricolor... Ambiția și modestia 
dar mai ales talentul, l-au a- 
jutat să cunoască repede con
sacrarea ! In meciurile inter
naționale extremul nostru s-a 
impus cu autoritate și cel mai 
elocvent dintre exemple a fost 
meciul cu reprezentativa ma
ghiară, desfășurat în 1952 la 
Turku, în cadrul locurilor O- 
limpice.

N-a uitat să ne mărturiseas
că (și emoția a fost o dovadă) 
bucuria pe care o simte mun
cind în abataj alături de mi
nerii lui Iuliu Haidu. De alt
fel printre dorințele sate ne-a 
rezervat două surprize: să de
vină un priceput maistru mi
ner (urmează chiar o școală) 
și... să mai joace odată în pri
ma formație a țării!

PETRE MIHAI



In ajun

prin mulțime

Ieri dimineață, în 
Gara de Nord. For
fotă cotidiană. Tre
nuri pleacă, trenuri 
vin, cu locomotive
le pufăind parcă 
ostenite. Tregherii 
conduc cu abilitate 
laiformele încărca

te cu bagaje. Nu lipsesc nici alte 
elemente obișnuite peisajului carac
teristic gării: îmbrățișările celor 
care se revăd după un timp în
delungat, batiste fluturînd în semn 
de „drum bun“, oameni care a- 
leargă cu sufletul ia gură pen
tru a prinde trenul în ultima cli
pă și — firește — „sonorele" a- 
nunturi transmise prin stafia de 
amplificare:

— Atențiune! Atențiune! Trenul 
accelerat 604, din direcția Iași— 
Vaslui—Bîrlad—Mărășești— Foc
șani—Buzău—Ploești, sosește în 
stație fa linia 5...“

ții totuși, în această dimineață o- 
bișnuiită, în Gara de Nord s-a în- 
tîmplaț ceva... neobișnuit. încă din 
primele ore,’ megafoane le începu
seră să anunțe și alte lucruri de. 
cy plecările și sosirile de trenuri: 
ri:

— Atențiune! AUnțiune! Fina
liști i Spartachiadei de vară a ti
neretului, sosiți din direcția Hu
nedoara. sînt așteptați la biroul 
de primire../*

— Atențiune! Atențiune! Concu
rența din regiunea Baia Mare, 
sosiți pentru finalele Spartachia. 
dei de vară a tineretului, sânt ru
gați să se adune pentru a pleca 
la locurile de cazare...”

Sosiseră primii dintre cei care, 
începind de astăzi își vor măsu
ra forțele în finalele Spartachia- 
rtei. uriașa competiție de mase, 
tradiț’onala întrecere sportivă a

In fața afișului Spartachiadei. 
din curiozitate, ci și dintr-un

tineretului. Cum e și firesc, de 
la un astfel de eveniment mu pu
teau lipsi reprezentanții comisiei 
de organizare, dair nici ziariștii 
și fotoreporterii. „înarmați**  cu 
bloc-notes.uri și... un noian de în
trebări, am poposit pentru câte
va ore în mijlocul sportivilor și 
sportivelor care de-abia coborîseră 
din trenurile sosite de la Hune
doara, Baia Mare, Iași și Oradea.

PRINTRE BAIMĂRENI

Ne.a atras de la bun început a- 
tenția un lot numeros, discipli
nat, pe care nu ne-a fost greu 

aăJ „identificăm**  după inițialele de 
pe bluzele de trening : REGIUNEA 
BAIA M'ARE. Cei mai mulți sînt 
pentru prima oară oaspeții Capi
talei. Mai mult, cîțiva dintre ei, 
jucătorii echipei de oină din sa
tul Rogoz (raiopul Lăpuș), înfiin
țată de-abia cu cîteva luni în ur
mă, au făcut cu prilejul Sparta, 

chiadei primele „ieșiri**  peste... ho
tarele satului lor. Și nu se poate 
spune că venirea lor la București 
a fost ușor de obținut: în finala 
pe regiune, ei au trebuit să se în
trebuințeze serios pentru a întrece 
cu numai un punct formația să
tenilor din Strîmtura! Antrenorul 
echipei, Aurel Cristian, funcționar 
ta cooperativa din sat, ne prezintă 
unele elemente de bază ale echi- 
pei:Victor Zaharia, Vasile Boga 
și Ioan Filip, toți trei țărani mun- 
citori. Discuția noastră i.a atras 
repede și pe ceilalți componenți 

ai lotului băimărean. Prilej pen
tru antrenorul Felician Ilnițchi, 
profesor de educație fizică, de a 
ne vorbi despre echipa de hand
bal feminin Voința Sigheț, alcă
tuită în marea majoritate, din 
muncitoare și funcționare de la 
fabrica de tricotaje din oraș. „Cu 
jucătoare ca Elisabeta David. Ma
ria Codrea, Viorica Gava și Elisa
beta Bura, avem tot dreptul să 

sperăm într-o comportare bună și, 
bineînțeles, intr-un loc fruntaș” 
— ne-a spus antrenorul Ilnițchi.

Dair regityiea- Baia Mare nu va 
Ii reprezentată nunui la rână și 
handbal teminin. Printre cei care 
vor apăra culorile regiunii se nu
mără și alți concurenți ai jus
tificate pretenții la îneîietate. La 
atletism, de pildă, băimărenii vor 
alinia la start o formație „tare”: 
junioara lulfana Sălăjan de la 
SMT Cărei, muncitorul feroviar 
loan Huzău, muncitorul agricol 

Ștefan Roc, tehnicianul agronom 
Ghizela Orosz. precum și profe
soara de educație fizica Elisabeta 
Mateescu. - Speranțele cidișiilor 
băimăreni se îndreaptă către me. 
canicui auto Vicțar Pop din-. Baia 
Mare, iar cele ale înotătorilor că
tre tinărul strungar Ludovic Sza
bo din Haia Mare și Alexandru 
Știr din Cărei. Zilele de întreceri 
care vor urma ne vor spune de
sigur dacă aceste speranțe au fost 
sau nu îndreptățite...

ECHIPA DE DINA DIN SACADAT 
ȘI ANTRENOAREA SA !

Contabilul-șef Ștefan Leghezău 
de la cooperativa din comuna 
Sacadat (raionul Oradea) 

și-a lăsat pentru citeva zile re
gistrele, dosarele și „balanțele” 
în sarcina unui coleg, pentru a 

trei finaliști s-au oprit nu numai 
firesc interes.

(Foto: I. MIHAICA)
veni Ia București în calitate de ju. 
cător al echipei de oină a comu
nei. Discutînd despre jucători și 
echipă, am întrebat la un moment 
dat:

— Dar an.'renorul unde e?
— Antrenorul? Poate antrenoa- 

rea!
— Antrenoare? La oină? Cum 

se poate?
Cum? Ne-a arătat. în cîteva cu- 

, vintie, .tînăra învățătoare Nina Hu
lea de la școala elementară din 
comuna Sacadat, singura femeie 
care antrenează o echipă de oină: 
„Cind a început Spartachiada. ne. 
am gîndit să participăm și noi, 
cei din Sacadat. Echipă de oină 
n-aveam și nici jocul nu era cu
noscut pe la noi. Eu văzusem multe 
meciuri în timpul cînd eram elevă. 
Mai aveam și un regulament al jo
cului pe acasă, așa că nu a fost 
prea greu să punem echipa pe pi
cioare. Dar să vă spun sincer, nici 
noi nu credeam că o să ajungem

ÎNTRECERILE DE AZI
SIMBATA 18 AUGUST

HANDBAL. — Serii, etapa I-a: 
ora 9: seria I-a (teren I); ora 
9,45: seria Il-a (teren I); ora 
10,30: seria III-a (teren I); ora 
17,20: demonstrație: Știința I.C.F.- 
Progresul Orașul Stalin (categ. 
A — feminin).

Serii, etapa Il-a: ora 17,30: se
ria I-a (teren II); ora 18,15: se- 

în finalele de la București!”.
—- Și speri să continuați șirul 

victori® lor?
— Asta, vom vedea... Băieții 

merg bine la „bătaie**,  dar nu 
știu cum va fi la „primire**...

IU LI A GALAN, O INTERLOCU
TOARE BINE INFORMATA

Pe sportivele din regiunea Iași 
nu le-am mai aliat pe pe
ronul gării și nici la biroul 

de primire. Le-am găsit în schimb 
în holul hotelului „Buoegi”, unde 
își împărtășeau primele impresii. 
Tehniciană constructoare lulia 
Galan, câpitana echipei de hand
bal Progresul Bîrlad, fire foarte 
comunicativă, ne-a „servit” pe loc 
un adevărat „torent” de amănun
te. Am avut astfel posibilitatea 
să ne punem rapid la curent cu 
tot ce ne interesa, lulia Galan 
ne-a vorbit despre „buletinul de 
naștere” al echipei care datează 
numai din luna aprilie a acestui 
an. despre colegele ei de echipă, 
printre care a ținut să ne remarce pe 
halful Mariana C.ortea, un ade
vărat „sUlp” a! apărării, despre 
dorința de a activa de la toamna în. 
tr-o competiție oficială pe raion 
sau pe regiune și despre multe 
ahe năzuințe spre Împlinirea că
rora au și făcut un prim pas.

3 SPORTIVE DIN REGIUNEA 
HUNEDOARA

Deși foarte obosite după o călă
torie care însumase mai 
bine de 13 ore. sportivele din 

regiunea Hunedoara au trebuit — 
volens nolens — să-și amine cu 
cîteva minute binemeritata odih
nă, pentru a răspunde mai îniîi 
întrebărilor noastre. Am aflat lu
cruri interesante despre Anghelina 
Cozeriu, muncitoare la cooperativa 
„îmbrăcămintea” din Alba lulia, 
care a venit la București cu o 
„carte de vizită" promițătoare: 
12,1 pe 80 metri plat! Anghelina 
Cozeriu nu este ia prima sa ma
re întrecere: anul trecut, ea a 
cîștigat faza regională a compe
tiției de mase organizată. în ca
drul regiunii Hunedoara. Eleva 
Livta Adam de la școala medie 
mixtă din Petrești (raionul Sebeș), 

în vîrsta de 15 ani, este reprezentanta 
regiunii în proba de obstacole ju
nioare. Dar ea mai practică și 
alte probe atletice, printre care 
alergările de 400 șt 800 metri 
plat, și altele. Reghina Adamy din 
Ungureni (raionul Sebeș) este bu
nă prietenă cu Livia Adam. Nu este 
vorba aci numai de o asemănare de 
nume, ci și de... preferințe spor
tive. Intr-adevăr, Reghina Adamy 
este o bună atletă, iar acum, la fi
nale, va participa și ea la cursa cu 
obstacole, însă la... senioare.

■A

Pînă seara itîrziu, trenurile au 
adus sute de concurenți și 
concurente din toate regiu

nile țării. Un somn binefăcător, 
un ultim antrenament înainte de 
marea încercare și cu toții rtînt 
gata acum pentru întrecerea deci
sivă. Stadionul Tineretului și corn, 
plexul „Dante Gherman", două 
din cele mai frumoase baze spor
tive ale Capitalei, s-au învestmîn. 
tat în haine de sărbătoare și își 
așteaptă oaspeții cu un călduros: 

— Bine ați venit!

MARIUS GODEANU 
DAN G1RLEȘTEANU

ria Il-a (teren I); ora 18,15: seria 
IlI-a (teren II).

OINĂ. — Ora 9—9,30: demon
strație : Energia—Dinamo ; ora 
9—11,30: meciuri serii; ora 17.30— 
20: meciuri serii.

VOLEI. — Ora 9—11: meciuri 
serii; ora 17: meci demonstrativ 
(Lotul R.P.R.).

DUMINICĂ 19 AUGUST
HANDBAL. — Serii etapa IlI-a

t . -.3 pană de cauciuc? Nu! Tinărul ciclist loan Handler, îft 
virstă de numai 14 ani, reprezen tant al regiunii Oradea, folosește 
clipele petrecute pe peronul Gării de Nord pentru a-și pune la punct 
bicicleta cu care se va prezenta la start... (Foto: I. MIHAICA)

SUCCES DEPLIN
De aproape cinci Luni de zile, ,-tiginile ziarului nostru cuprind, j 

număr de număr, însemnări de La marea întrecere sportivă ' 
a tineretului. Și, chiar dacă noi n-am reușit aă înmănunchem i 

in toată măreția lui minunatul tablou al sutelor de mii de tineri [ 
avintați în frumoasele întreceri sportive, am înfățișat totuși ritito- i 
riior nenumărate aspecte de La primele antrenamente pină la fazele * 
regionale ale SPARTACHIADEI DE VARA A TINERETULUI. Am 
poposit deseori în mijlocul țăranilor muncitori din satele regiunilor 
Pitești sau Suceava, intre cei care se întreceau pe stadioanele din 
Galați, București sau P’oești; am cunoscut numeroși tineri en
tuziaști și talentați. am fost martorii multor „primi pași" făcuți în 
sport cu prilejul acestor întreceri...

Cinci luni de nespus de plăcută tovărășie! Și, iaiă-ne acum 
din nou împreună: voi la startul finalelor, noi •ia-., masa presei. 
De aici, vă adresăm acum citeva' îndemnuri prietenești: Voi, dragi 
finaliști, oaspeți scumpi ai sportivilor bucureșteni, aveți acum da
toria să faceți din aceste întreceri o mare sărbătoare a sportului nos
tru de masă. In aceste zile va trebui să luptați pentru o rit mai 
frumoasă comportare,, pentru performanțe superioare dar, nu uitați 
că tot in aceste zile se leagă multe trainice prietenii, tot acum veți 
putea isd Invățați atîtea lucruri interesante de la sportivii noștri 
fruntași ‘ care au pregătit in cinstea finalelor felurite demonstrații 
sportive. In ceasurile de răgaz nu pierdeți prilejul de a vizita mo
dernele baze sportive din Capitală, de a-i cunoaște pe cei oare de-a- 
tiiea ori ne-au reprezentat țara cu cinste în întîlnirile sportive inter
naționale. Veți avea apoi atîtea de povestit! Veți păstra atîtea 
amintiri de neuitat !...

Dar, iată că se apropie...startul! Alături de toți ceilalți acti
viști ai mișcării noastre sportive, noi vă urăm SUCCES DEPLIN 
IN FINALELE TRADIȚIONALEI COMPETIȚII DE. MASA: SPAR- 
TACHIADA DE VARA, competiția sutelor de mii de tineri și tinere 
pe care avem convingerea că îi veți reprezenta cu cinste în aceste 
cinci zi te de întreceri.

R.

Despre finale
Dimineața însorită de ieri a 

constituit un decor îmbietor pen
tru tinerii care au coborît voioși 
pe peronul Gării de Nord. In 
București, gazda primitoare a fi
nalelor, ei au adus tinerețea, spe
cificul locurilor natale, dar și. . 
dorința fierbinte de a... urca pe 
podiumul învingătorilor 1 Dar fi
indcă sîntem în pragul întreceri
lor, să vorbim, în cîteva cuvinte, 
despre finale și... finaliști!

■ Organizatorii n-au mai pri
didit ieri cu primirea sutelor de 
sportivi. Dar, de ce să nu preci
zăm? La București, la întrecerile 
finale, au sosit 840 de soli ai 
sportului de masă din cele 16 re
giuni ale țării, cărora li se ata
șează cei 63 de bucureșteni.

b In aceste întreceri nu iau 
startul sportivi clasificați de ori
ce categorie...

a Nu uitați că proba de ciclism

Șl MIINE
ora 9: seria l-a (teren I); ora 
9,45: seria Il-a (teren I); ora 
10,30: seria III-a (teren I).

OINĂ- — Ora 9—12. meciuri 
serii.

VOLEI. — Ora 9: seria I; ora 
10: seria Il-a; ora II: seria III-a.

NATAȚIE. — Ora 10—10,45: 
100 m. liber junioare și senioare 
(serii); 100 m. liber juniori si se
niori (seriil
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și... finaliști!
va fi organizată în circuit pe tra*  
seul: Stad. Tineretului — Arcul 
de Triumf — Statuia Stalin—Pia
ța Scînteii — Stad. Tineretului. 
Fetele vor străbate distanța de 
trei ori (8.550 m.) iar băieții de 
cinci ori (14.250 m.). O adevărată 
probă de viteză!

■ Roza Moldovan este clujean
ca și are numai... 14 ani! Dacă 
am răsfoi regulamentul am vedea 
că face parte din grupul celor maî 
tineri participanți la Spartachia*  
dă. Vîrsta fragedă n-a împiedi*  
cat-o însă să obțină rezultate fru
moase în proba de natație și săi 
se califice în finala pe țară.

■ 400 m. plat în 67 secunde! 
Nu este o performanță rea dacă 
ținem seama că tînăra care a ob
ținut-o n-a împlinit 16 ani și prac
tică atletismul doar de cîteva lunii 
Dar Krista Marcsony din regiu
nea Cluj, căci despre ea este vor
ba, are un rezultat bun și pe 100 
m. plat: 14 sec

■ lost Reschner și K'.aus Res- 
ehner au venit la București de pe 
meleagurile Bistriței. In apa re
pede, de munte ei au urmat pri
mele lecții de înot și astăzi dan 
..examenul" cunoștințelor lor. Să 
nu vă mire însă faptul că lost 
care are numai 17 ani și este cit 
trei ani mai mic decît Klaus, va 
obține un rezultat mai bun ! In 
întrecerea dintre cei doi frați me
zinul a avut întotdeauna... întîic. 
tate 1



Progresul Tg. Mureș ți-a consolidat poziția in fruntea 
campionatului feminin de handbal
roșu”) au smuls ropote de aplauze 
pentru curajul și promptitudinea 
cn care au reținut multe mingi 
dificile. De asemenea, la Timi
șoara, Irina Gunttter (Știința Ti
mișoara) a contribuit din plin Ia 
frumosul succes realizat de echipa 
eă, salvînd multe goluri gata fă
cute.

• La fel de bine s-au comportat 
șr... a.rbitrrii. Cei mai buni? Con
stantin Căpățînă (Petroșani.)’; 
Ioana Dumitru (București), Adal
bert Cristoff (Lugoj) I

• Discuții după jocul de la Bu
curești... „fete echitabil rezultatul 
de pe teren?”, se întrebau mulți 
dintre spectatori. După părerea 
noastră, nu. Un rezultat de egali
tate ar fi fost mult mai just. Gaz
dele au jucat mai bine, mai orga
nizat în apărare, cu mult mai 
multă viteză în atac și s-au pre
zentat cu o pregătire fizică supe
rioară. Dar... Irina Naghi a fost 
— cat totdeauna — imbatabilă, iar 
înaintarea echipei bucureștene a 
reușit de puține ori să ajungă în 
poziție clară de tras la poartă.

• Tot despre acest meci (ce 
vreți, a fost cel mai important!): 
Progresul Tg. Mureș poate fr mul
țumită de rezultat, dar comporta
rea echipei nu a fost cea pe care 
o așteptam de la o echipă cam
pioană. Deci, atenție! Mai ales 1a 
pregătirea fizicăl

Rezultatele tehnice ale etapei: 
Flamura roșie „Steagul roșu" — 
Progresul Tg. Mureș 0—1 (0—1-); 
Știința Min. Invățămintului .•— 
Energia Reșița 7—2 (2—0); Ști
ința Timișoara — Flamura roșie 
Sighișoara 2—1 (1—1); Flamura 
roșie U.T.T. — Știința I.C.F. i—3 
(1—1); Flamura roșie Buhuși — 
Recolta-Avîntul Codlea 0—1
(0-0).

clasamentului
"Etapa dc joi a campionatului 

Teminân de handbal poate, fi carac
terizată prin două „evenimente” 
de seamă: 1. Progresul Tg. Mureș 
și-a consolidat poziția de lider, 
nbținînd o prețioasă victorie în 
deplasare; 2. Știința’ Timișoara a 
realizat prima victorie — să spe
răm că nu și ultima :— din cam
pionat, în dauna Flamurii roșii 
din Sighișoara.

Bine înțeles că cel mai impor
tant dintre aceste „evenimente” 
este acela al victoriei obținute de 
Progresul Tg. Mureș la București 
împotriva formației Flamura roșie 
„Steagul roșu”: 1—0 (1—0). Prin 
prizma acestui rezultat, și mai ales 
ținînd seama de comportarea echi
pei Știința Min. Invățămintului — 
care de la etapă la etapă se anunță 
o candidată din ce în ce mai seri
oasă la titlu— jocul de mîine de 
la Tg. Mureș, în care se vor în- 
tîlni aceste două formații, capătă 
un caracter decisiv în lupta pentru 
primul loc în clasament. Și pen
tru că tot am vorbit despre o par
tidă din etapa de mîine, iată pro
gramul jocurilor: BUCUREȘTI: 
Știința I. C. F. — Progresul 
Orașul Stalin; SIBIU: Flamura 
roșie — Flamura roșie „Steagul 
roșu” Buc.; SIGHIȘOARA: Flamura 
roșie — Flamura roșie U.T.T.; 
CODLEA: Recolta-Avintul—Ști
ința Timișoara; REȘIȚA: Energia 
— Flamura roșie Bdhuși.

Și acum iată ce e6te de reținut 
din etapa de joi:
• O impresie excelentă au făcut-o 

portarii. La București Irina Naghi 
(Progresul Tg. Mureș) ți Eleaa 
Roșu (Flamura roșie „Steagul

tanwionatiii ciclist de mare font 
al R. F. R.

UN TRASEU iNDiCAT PENTRU 
MEDII ORARE SUPERIOARE
Către sfîrșitul actual ului sezon, 

Cicliștii vor avea de trecut — ca 
In fiecare an de altfel — un exa
men deosebit de dificil. Este vorba 
de o competiție de lung kilometraj, 
denumită „Campionatul de mare 
fond al R.P.R.”. întrecerea mă
soară circa 2.000 km, și, după cum 
lesne se poate observa, înlocuiește 
anualul Tur ciclist al țării. Anul 
acesta, fondiștii noștri nu vor mai 
da ocol tării, ca în anii trecuți; 
ei vor parcurge tot 2000 km, dar 
pe un traseu care nu se mai des
fășoară sub formă de circuit.

'Alegerea traseului din acest an, 
care nu mai corespunde noțiunii de 
circuit, s-a datorat faptului că s-a' 

■evitat, pe cit posibil, șoselele fără 
asfalt, a căror duritate făcea' ca 
mediile orare să scadă simțitor, 

Tar materialul rulant să aibă serios 
de suferit.

Ca atare, anul acesta, 90 la’ sută 
din traseu este asfaltat. Este pen
tru prima oară, din 1950 și ptnă în 
prezent, cînd o întrecere de fond 
de 2000 km, cuprinde 1.800 km 
asfaltați. Singura porțiune fără 
asfalt, dură, anevoioasă — în Iun. 
gime de K)0 km — va fi cuprinsă 
în etapa' a Vl-a, Pitești — R. Vîl- 

cea — Sibiu, îln care se va esca
lada faimosul urcuș „Dealul Ne
gru", lung de cîțiva kilometri. 
Apoi, alte citeva scurte porțiuni, 
încă neasfaltate, în etapele Deva— 
Arad și Arad—Oradea, și cu acea
sta drumurile dure ale competiției 
s-au sfîrșit. In total, vreo 190 km.

Iată, deci, un traseu ideal, am 
repune, pe care se va putea atinge 
1ln largă măsură scopul urmărit 
<de forul organizator. Comitetul 
•pentru Cultură Fizică șî Sport, 
)prin comisia centrală de ciclism: 
imedii orare_ mari. Dacă mai' punetn 
11a socoteală că mai bine de jumă- 
f tarte traseul este plat, sînt de 
(așteptat mediii orare cît maf rid
icate.

Firește că nu lipsesc nici punc- 
ftele tari. De pildă Dealul Negru 

de care am amintit — urcușu
rile Piatra' Craiului, Feleacul, 
/Apold, Miercurea, Perșami, Vlă- 
idenî, Predeal șl Gura Beliei, care 
wor oferi un teren prielnic pentru 
«cei ce vădesc calități de urcători.

Cei 2.000 km ai probei sînt îm. 
Ipărțiți în 13 etape, următoarele 
'orașe fiind, fri ordine, capăt de 
•etapă: Buzău, Galați, Focșani, 
IBuzău, Pitești, Sibiu, Deva, 'Arad, 
•Oradea, Cluj, Sibiu, Orașul Stalin 
•și București. Plecarea se va da 
■din București duminică 9 septem
brie, unde concurenții se vor îna

poia, tot într-o duminică, tn ziua 
de 23 septembrie, după două săp. 
tămîni de pedalaj.

★

In rîndurile amatorilor de hand
bal din București, veste» reluării 
campionatului masculin categoria 
A nu a produs o prea mane im
presie. Și asta nu pentru că hand
balul a început să-și dezamă
gească suporterii bucureșteni, ci 
pentru un motiv mult mai simplu: 
dintr-un capriciu al „sorților” în 
cadrul primei etape a returului, a 
XII-a competiție, în Capitală nu 
este programat nici un joc. Cu 
alte cuvinte, bucureștenii vor par-

in deschidere la meciul de fotbal Dinamo

București
F. C. Liegeois

Praga
prima întîlnire internaționala de hochei pe iarbă a sportivilor noștri

Lotul reprezentativei de hochei pe 
la sosirea

Ieri la prînz, a sosit în Capita
lă, pe calea aerului, reprezentati
vi de hochei pe iarbă a orașului 
Praga. Oaspeții au deplasat o e- 
chipă Ibine pregătită, formată din 
jucători tineri, care au făcut parte 
din reprezentativa cehoslovacă în 
ultimele întîlniri internațiortaile.

La sosire, conducătorul delega
ției oaspe, Kaderabek Karel, a de
clarat următoarele: „Sper că aceste 
întâlniri vor servi la strlngerea le
găturilor de prietenie dintre spor
tivii romlni și cehoslovaci. De a- 
semenea sînt convins că aceste jocuri 
vor servi la dezvoltarea in 
viitor a hocheiului pe Iarbă din Ro- 
mînia, unde această disciplină a 
fost introdusă de scurt timp".

In meciul de mîine, echipele vor 
juca în următoarele formații: PRA
GA: Ondracek—Prucha, Chvojka— 
Bcdoun, Niki, Kadlec — Hustka, 
Sktenar, Zak, Santorcl, Boușka.- 
Pezerve: Hora (portar), Cerny și 
Mikșik (jucători de cîtnp). BUCU. 
PEȘTI: Delean-u — Almași. Dumi
trescu — Berbecoru, Lado. Popescu 
— Ferenc2, Pască'ou. Samur, 
Kari, Matei. Rezerve: Tudor (por- 

ticipa de la depărtare la reluațea 
întrecerii, fiind numai cu „Sdfle- 
tiil” afături de echipele tor fa- 
vnrâte.

In schimb în. provincie sînt câ
teva, meciuri care — aa să între
buințăm o expresie uzuali ă în 
sport — ar merita ,,să fie văzu
te”. De pildă, la Cisnădie Flamu
ra roșie primește vizita echipei 
C;CA., cu care în ultimii ani a 
făiciut nu mai puțin de patru me
ciuri nulei Chiar în tur rezultatul 
a- fosț: 6—6, ceea ce probează că 
în-tîlnirile dintre aceste două echi
pe sîlnt întotdeauna echiHibrate. 
De asemenea, la Reșița formația 
metalurgiștitor din localitate v.a 
juca cu liderul clasamentului, Ști
ința Timișoara. Șt acesta esite 
mecf interesant: reșițenii nu 
pierdut pînă acum nici un joc 
teren propriu, iar timișorenii 
de apărat — și de multe ori 
arătat că știu s-o facă cu dîrze- 
nie — poziția fruntașă pe care o*  
dețin în clasament.

In afara acestor două partide, 
pe care le considerăm „capetele de 
afiș” ale etapei de mîine, vom 
semnala și jocul de la Timișoara, 
unde Energia îatîlnește Știința lași.

înainte însă de a anunța pro
gramul complet al etapei este ca
zul să atragem atenția asupra u- 
nor probleme și în primul rînd 
asupra disciplinei, mai ales la 
capitolul comportării față de ad
versar. Odată cu intrarea în par
tea a doua a competiției credem 
că a venit timpul ca jucătorii 
noștri fruntași să renunțe la sis
temul atacurilor dure, periculoa
se. Nu de alta, dar se pare că • 
mulți dintre cei 
menea practici, total dăunătoare < 
activității sportive, au început să 
fie „bine c.unoscuți“, în special ar- ,■ 
bitrilor. 'Aceștia din urmă au și ei 
sarcina de a penaliza cu curaj și 
promptitudine orice încercare de 
a se da un caracter brutal jocu
lui de handbal, un joc atît de fru
mos și spectaculos, atunci cînld es
te practicat în limitele regulamen
tului.

Celelalte partide ale etapei de 
mîine sînt următoarele: Ploești: 
Energia—Dinamo 6 București; A- 
rad: Progresul—Dfoiamo Orașul 
Stalin; Făgăraș: Energia—Voința 
Sibiu.

atu.ji 
pe? 
au- 
au-’
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dar se pare că • 
ce folosesc .ase-

>
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Praga fotografiatiarbă a orașului
în Capitală
tar), Ducan (fundaș). Dulimov 
(mijlocaș), Filip (înatataș). Intîl- 
nirea va fi condusă de arbitrii: 
Kucera (Praga) și Catană (Bucu
rești).
CE TREBUIE SA ȘTIE UN SPEC

TATOR DESPRE JOCUL DE 
HOCHEI PE IARBA

Hocheiul pe iarbă se aseamănă 
foarte mult cu fotbalul. Terenul 
de joc, porțile, echipamen'ui, nu
mărul de jucători și în special tac
tica de joc sînt foarte asemănă
toare. Terenul de joc este ceva 
mai mic decît cel de fotbal, por
țile sînt de asemenea ceva mai mici, 
terenul este împărțit în 4 zone, 
iar în fața porților există un se
micerc cu raza de 15 m. denumit 
cercul de tragere. Materialul de 
joc constă dintr-o minge mică din 
material tare (plută, fibre), îm
brăcată în piele albă, care este ju. 
cată cu o crosă de lemn cu capul 
curbat, fiind plată pe o parte, iar 
pe cealaltă bombată.

Pentru ca un pun:t înscris să 
tie valabil trebuie ca mingea să

Nici de data aceasta mingea nu va intra în poartă... Atentă, 
elastică și sigură Irina Naghi va bloca această lovitură plasată. 
(Fază din jocul Flamura roșie Steagul Roșu — Progresul Tg. 
Mureș). (Foto: I. M1HA1CA)

Pentatlonul modern în doua asociații sportive
AU CONDIȚII, DAR NU FACI... 
CEL PUȚIN DEOCAMDATĂ

dina- 
tocuri

zvon,

De cîteva săptămîni tot se vîn- 
tura că asociația Dinamo dizolvă 
„cheagul” secției sale de pentatlon 
modern. Nu puteam să accept un 
asemenea zvon, atîta vreme o'it 
știam că Dinamo are secții pu
ternice la călărie, scrimă, tir, na- 
tație și atletism, bine asigurate 
cu sportivi, tehnicieni și baze. In 
plus, cu ocazia recentului cam. 
pionat republican am văzut ia 
„lucru” doi sportivi (Bruja și 
Iorgulescu) purtînd culorile 

. moviste și clasindu-se pe 
onorabile.

Și totuși, zvonul nu era... 
ci o neplăcută realitate.

„Asociația Dinamo — ne 
tov. 'Adrian Petroșanii, secretarul 
consiliului central — nu mai »re 
secție de pentatlon modern. Ne 
dăm seama că acest sport trebuie 
»i existe în activitatea asociației 
noastre, dar, faptul că am omis 
să prevedem o secție de pentatlon 
modern în planul nostru de dez
voltare pe 1956, ne obligă să nu 
activăm organizat și substanțial 
în acest an. Pentru anul viitor, 
lucrurile se vor Îmbunătăți simți
tor. Vom crea o secție de pen
tatlon modern pe Ungă colectivul 
Tinărul Dinamovist și ne vom pre.

spune

fie lovită cu crosa de un jucător 
aflat în interiorul cercului de tra
gere (invers ca la handbal), fără 
a se ține seama după aceea dacă 
mingea mai este lovită de un ju
cător al echipei în apărare sau 
ricoșînd, fie din crosa sau corpul 
acestuia intră in poartă. Poziția 
de ofsaid este aceeași ca la fotbal 
numai că la hochei atacantul tre
buie să aibă în fată trei jucători 
adverși și nu doi. Lovitura liberă 
se acordă pentru încălcarea unor 
reguli de joc din locul unde a fost 
comisă infracțiunea, ceilalți jucă
tori aflîndu-se la o distanță de 5 
m. de acela care execută lovitu
ra.

Dacă mingea a rost trimisă din
colo de linia de poartă de un a- 
tacant sau fără intenție de un a- 
părător, ea va fi repusă în joc 
printr-o „angajare” executată pe 
linia de sferi (zonă). Dacă a fost 
trimisă intenționat de un apără
tor, atunci se acordă lovitură de 
colț. Loviturile de colț sînt de do. 
uă feluri: simplă (mare), care se 
execută de la colțul terenului de 
joc și mică, atunci cînd mingea 
se așează pe linia de poartă, nu 
mai aproape de 9 m. de stîlpul 
porții. La executarea loviturii de 
colț jucătorii echipei în apărare 
se află dincolo de linia porții, rar 
jucătorii echipei în atac în afara 
cercului de tragere. Sancțiunea cea 
mai gravă este „angajarea de pe
nalizare” (corespunde cu 11 m. la 
fotbal). Ea se execută în fața 
porții -goale la 5 m. distantă, toți 
jucătorii țn afara celor care exe
cută angajarea aflîndu-se dincolo 
de linia de sfert. Este interzis a 
îmbrînci, lovi, pune piedică, ține
rea adversarului, aducerea corpu
lui sau crosei între adversar și 
minge. Din cauza vitezei jocului, 
partida este condusă de 2 arbitri 
care supraveghează cite o jumă
tate de teren și o linie laterală. 
In timpul joru'ui arbitrii vor ține 
seama de legea avantajului, 

zenta la concursuri cu elemente 
crescute șl pregătite de noi”.

Angajamentul este promițător, 
dar nu și suficient Așteptăm ac
țiuni concrete care — fără chel
tuieli — ar putea fi inaugurate 
chiar în acest an. (Ne referim la 
mobilizarea și selecționarea tineri
lor cu sprijiniri antrenorilor de 
specialitate deja existenți în ca
drul asociației Dinamo).

NU AU CONDIȚII, TOTUȘI 
FAC!

Cu cîteva luni in urmă, ziarul 
nostru a criticat dezinteresul ma. 
nifestet de unele asociații sportive 
printre oare și Recolta, față fte 
pentatlonul modern. Drept urca
re, consiliul central al asocta^M 
Recolta a ho’.ărit organizarea UMri 
centru puternic la Bucureștii, a 
unei secții la Arad, iar pentru a- 
nul 1957 a mai prevăzut înfiin
țarea uniri centru in provincie.

„Hotăririle Consiliului Central — 
ne spune tov. Oprițescu, secretarul 
asociației Recolta — au devenit 
grabnic o realitate prin organiza
rea centru'ui de pentatlon mo. 
dern de ta București. Pentru acest 
centru au fost încadrați antrenori 
de specialitate ta fiecare din cele 
5 ramuri de sport care alcătuiesc 
pentatlonul modern, iar absol
ventul I.C.F. Wilhelm Roman a 
fost adus in cadrele asociației spe
cial pentru această acțiune. Deo
camdată la campionatele republi
cane, Recolta nu a fost 
tată decît de Roman, 
din cei 12 tineri, care 
de 3—4 luni în centrul 
curești, își vor primi 
competițiilor oficiale cu 
propiatului concurs republican de 
triat'on. Odată cu ei își vor face 
apariția și cîțiva începători din 
secția de Ia Arad, unde lipsindu-ne 
pentru moment condițiile materiale 
necesare — ne limităm la un 
număr restrîns de sportivi și la un 
singur antrenor”.

Cu alte cuvinte, dacă există 
bunăvoință se poate face treabă, 
chiar și atunci cînd nu 
poziție toate condițiile.

renato
---------

reprezen. 
dar cîțiva 
activează 

de la Bu-
„botezul" 
ocazia a-

ai la dis-

ILIESCU

vară

finalelor Spartachiadei 
a colectivelor Energia 
la care participă repre- 
calificate din orașele și 
București, Constanța, Ba-

Spartachiada de 
a colectivelor swtive 

Energia 0. G. S. H.
Joi după-amiază, în 1 icinta sta

dionului Energia Minerul din Pe
troșani a avut loc deschiderea 
festivă a '
de vară 
D.G.S.M., 
zentative 
regiunile 
cău, Orașul Stalin, Petroșani, Ti
mișoara, Oradea, Craiova, Ploești 
și Cluj.

Deschiderea festivității a făcut-o 
tov. C. Tîrnoveanu, care a subli
niat semnificația acestor întîlniri. 
Primele întreceri, care au avut loc 
jpi și vineri pe terenurile și sălile 
din Petroșani, Lonea. Aninoasa 
și Lupeni s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: Fotbal: Hune
doara — Orașul Stalin 3—0 
(3—0); București — Constanța

2— 0 (2—0); Bacău — Oradea
3— 0 (0—0). Handbal: Craiova— 
București 16—7 (9—2); Petroșani 
— Timișoara 6—4 (4—1); Ba
cău — Hunedoara 19—7 (8—2). 
Volei: Constanța — Hunedoara 
3—2; Oradeai — Ploești 3—2; Ba
cău —- Cluj 3—f. Atletism : înăl
țime t M. Meszaros (Petroșani) 
1,69 m.; grenadă: Ene Florea 
(Craiova) 63,77 m. Ten's de masă: 
Ploești — Hunedoara 
iova — Oradea 3—P 
Cluj 3—0; Petroșant
3—0; Bacău — Hihk? -ra 2—I.

0; Cra- 
'irești — 
■'mișoara
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C. LIEGEOIS (BELGIA)
O știre de ultimă oră a anunțat 

amînarea sosirii echipei belgiene 
F. C. Liegeois pentru dimineața 
zilei de azi. O delegație a echipei 
Dinamo București va întâmpina 
Ia Giurgiu pe oaspeți, cărora le-a 
rezorvat o frumoasă primire, în 
revanșă la felul în care au fost 
întâmpinați-dinamoviștii în martie 
la Liege, iar duminică după-amia- 
ză, dinamoviștii le vor oferi și re
vanșa în joc Cititorii noștri își mai 
amintesc că în primăvara acestui an 
mai precis la 31 martie, Dinamo 
a susținut primul său meci în 
Belgia. A juoat la Liege cu F. C. 
Liegeois de oare a dispus cu 
2—1, după o partidă în care spec
tatorii și specialiștii belgieni au 
avut prilejul să aprecieze cali
tatea jocului furnizat de bucureș- 
teni.

Fotbaliștii din Liege alcătuiesc 
una din formațiile bune ale cam
pionatului primei divizii din Bel
gia. hi ediția 1955—56 a campio
natului Belgiei ei s-au clasat pe 
locul 6, înaintea unor echipe cu
noscute de sportivii noștri: SC 
Charleroi (învinsa C.C.A.-ului și 
învingătoarea Științei Cluj), Da
ring CB (învinsa lui Dinamo 
București, în Belgia) și Beerschot 
AC (cu care s-a întîlnrt sedec-

Nicușor (Dinamo București)

I

atle-
așa

ționata București în cadrul tur
neului Festivalului de la Varșo
via). F. C. Liegeois a avut o 
comportare constantă în campio
natul Belgiei și una din marile 
ei performanțe a fost vic'ori 
tegorică asupra echipei care 
să devină campioană : 3—0 
pra lui SC Anderlecht.

Oaspeții practică un ioc 
tic, bărbătesc, dar corect — 
cum ne-au arătat de altfel și La 
Gantoise și SC Charleroi și An
derlecht. O caracteristică proprie 
pare să fie „jocul închis" defensiv. 
Gel puțin așa a jucat recent F.C. 
Liegeois în meciurile susținute în 
Bulgaria. Din acest „joc închis" 
belgienii ies la contraatac prin ac
țiuni rapide 
înaintași și 
spre poartă, 
guraază unul 
internaționali 
centru Carre, 
mârate ori în echipa Belgiei. Alți 
jucători de valoare internațională : 
portarul Delhasse, fundașul Sae- 
ren, mijlocașul Dodet și înaintașii 
Long-dot și Wegria.

r

ia ca- 
avea 
asu-

desfășurate în 3—4 
cu multă direcție 

In rîndurile lor fi- 
din cei mai vechi 

belgieni, mijlocașul 
selecționat de nenu-

I

la 13 septembrie—16- iniile Cupei R. P. II.
Cea mai importantă fază a popularei competiții Cupa R.P.R. va 

începe la 13 septembrie: turul " ' ~
fel alcătuit:

Flamura roșie Suceava — 
Di-namo Bîrlad — C.C.A. 
Energia Metalul Galați 
Locomotiva Constanța — 
Energia Flacăra Moreni ■ 
Energia 1 Mai Ploești — Dinamo București 
Progresul C.P.C.S. București — Dinamo 6 București 
Locomotiva Tur nu Severin — Știința Timișoara 
Energia Metalul Reșița — Flamura roșie UTA Arad. 
Locomotiva Arad — Locomotiva Timișoara 
Locomotiva Cluj — Progresul Oradea 
Progresul Bistrița — Energia Metalul C. Turzii 
Recolta Avîntul Tg. Mureș — Știința 01-uj 
Progresul Sibiu — Minerul Petroșani_ 
Energia Flacăra Mediaș — Energia 
Energia St. Roșu Orașul Stalin — 
Jocurile restante disputate joi s-au 

rezultate: Progresul Luduș — Recolta 
(1—4) și Energia Metalul Oțetul Roșu 
2—3 (0—11.

Dinamoviștii s-au pregătit cu 
grijă pentru acest meci, în care 
pe* *de  o parte vor sășconfirme vic
toria repurtată la Liege, iar pe 
de altă parte să facă jocul de 
care sînt capabili; și oare să co
respundă valorii și 
lor reale. Aceasta 
mult cu cit peste 
ei vor debirfa în

pionilor europeni**, la București în 
compania echipei Galata Serai din 
Istanbul (Turcia). Dinamo va 
alinia formația: Birtașu — FL 
Anghel, Băcuț II, Băcuț 1 — Că
li no iu, NunweiHer — V. Anghel, 
Nicușor, Ene, Voi ca și Seru.

întâlnirea va fi condusă de un 
arbitru cu prestigiu în Europa, 
Jiranek din Viena.

Biroul; Corni stei Centrale de Fot. 
b«l a luat în discuție în ședința 
sa din 16. V4IL 1956 abaterile o», 
mise la unele jocuri din campio
natul categoriilor A și C din 12. 
VIII. 1956. In baza datelor |i ma
terialului prezentat de Subcomisia 
centrală de disciplină. Biroul Co
misiei Centrale a hotărit urmă
toarele:

1. JOCUL LOCOMOTIVA TI. 
MIȘOARA—ENERGIA FLACARA 

PLOEȘTI
a) Se ridică dreptul de organi

zare la Timișoara colectivului Lo
comotiva pe timp de 3 (trei) etape, 
pentru lipsă de măsuri de ordine 
la fe'nfr.area jocului, ceea ce a 
permis unor spectatori să se dedea 
la acte de dezordine și la acțiuni 
împotriva arbitrului.

b) Se propune Secției C.F.S. 
din C.C.S. desărcinarea iov. Daju 
Savu din calitatea de președinte al 
colectivului Locomotiva Timișoara, 
pentru atitudine necorespunzătoare 
față de arbitrul meciului.

Activitatea competițională la 
fotbal continuă astăzi pe trei 
„fronturi": categoria A, categoria 
C și juniori. Echipele de categoria 
A și C au în program disputarea 
etapei a II-a din retur, în vreme ce 
tinerii fotbaliști participă la a V-a 
etapă a returului campionatului.

Și acum să ne 
supra etapei din 
tegoriej A.
IN CENTRUL 

CIUL DE LA PLOEȘTI
Din simpla lectură a programului 

etapei care conține numai cinci 
jocuri (medul Dinarro Buc.—Di
namo O. Stalin fiind amînat) se 
constată cu ușurință că medul cel 
mai important îl găzduiește Plo- 
eștiul. Aicî se întîlnesc două dintre

Flacăra Ploești
Dinamo Orașul Stalin 
terminat cu următoarele 
Avîntul Tg. Mureș 1—4 

— Locomotiva T. Severin

Terenul pe care 
fășura jocul va fi anunțat azi 

și mii ne prin presă și radio.

Măsuri exemplare pentru lichidarea abaterilor de la disciplină
Comunicatul Biroului Comisiei Centrale de Fotbal

A doua etapă a returului categoriei A
Energia Flacăra Ploești — €. C. A., meciul zilei

oprim puțin a. 
eampionatul ca-

ATENȚIEI: ME-

final. Programul 16-hnHor a fost ast-

Dinamo Bacău
București
— Progresul Focșani
Progresul București

— Locomotiva București

posibilităților 
cu atit mai 
o săptămînă 
„Cupa cam-

se va des-

—

Fază din primul joc pe care l-a susținut F. C. Liegeois în Bulgaria, in compania ei... yei 
Dinamo Soția. (Fotei ASIANCIAN-Sofia»

de 5 
Mihai 
curaj

2. JOCUL ȘTIINȚA CLUJ— 
PROGRESUL BUCUREȘTI

a) Se suspendă pe timp de 2 
(doi) ani jucătorul Todor Augustin 
(Știința Clujj pentru recidivă în 
lovirea intenționată și repetată a 
adversarului și pentru ațitudiite in
jurioasă lață de arbitru, ceea ce a 
dus la incitarea jucătorilor.

b) Se suspendă pe timp 
(cinci) etape arbitrul Popa 
(București) pentru lipsă de 
și de răspundere în arbitraj, pentru 
toleranță față de abaterile unor ju
cători.

c) Se dă un ultim avertisment 
jucătorilor BRijdea (Progresul) și 
Dragoman (Știința) pentru com
portare nedisciplinată.

3. JOCUL LOCOMOTIVA MCF 
—ENERGIA METALUL 131

a) Se suspendă jucătorii loano- 
vici și Greiere (Energia Metalul) 
pe timp de 2 (două) și respectiv 4 
(patru) etape, primul pentru lo
virea adversarului, al doilea pentru 
atitudine injurioasă față de arbi
tru.

echipele care au demonstrat în 
etapa inaugurală a returului o re
venire în formă; Energia Flacăra 
și C.C-A. In localitate se manifestă 
un interes deosebit pentru partidă. 
Stadionul — cu amenajările sale 
recente complet terminate — va 
fi plin, aceasta o anunță de pe 
acum afluența deosebită la ca
sele de bilete care — probabil — 
sîmbătă vor trage obloanele din * 
lipsă de... bilete.

ENERGIA FLACARA a făcut 
marți antrenament ,,,în familie" iar 
joi a jucat ai Energia Moreni. Ieri, 
ploeștenii au avut ultima ședință 
de pregătire. Antrenorii au insistat 
asupra trasului la poartă, focrînd 
pentru aceasta în mod specia! cu 
atacanții și mijlocașii. Formația de 
mîine? Credincioși unui vechi prin
cipiu, cei doi antrenori de la Plo
ești vor prezenta „unsprezecele" 
învingător in prima etapă a returu
lui.

Echipa CASEI CENTRALE A 
ARMATEI este decisă să rămînă 
mai departe pe primul loc al cla
samentului. Am stat de vorbă cu 
cRiva dintre jucători și toți s-au ară
tat încrezători în revenirea la for
ma normală a echipei. Antrenamen
tele din săptămina aceasta au fost 
intense și variate. Bucureștenii au 
jucat în compania echipei de ju
niori, au efectuat ședințe de perfec
ționare pe compartimente etc. A- 
supra formației care va evolua la 
Ploești există încă incertitudini. Este 
posibilă reintrarea lui Bone în finia 
de mijlocași, după cum pot fi făcu
te remanieri șî în linia de fund.

Rămîne acum să așteptăm. Noi, 
cei din afara Ploeștiului, rezultatul 
șl comentariile despre joc, iar „fe- 
riciții" cetățeni ai acestui adevărat 
oraș al fotbalului ora aoariției pe 
teren a celor două echipe, de la

b) Se dă un avertisment public 
secției de fotbal a colectivului E- 
neegia Metalul pentru lipsă de pre. 
ocupare față de educarea fucăto. 
iilor.

c) Se omologhează meciul cu re. 
zuttatul de pe teren, la Întreruperea 
jocului 11—2, în favoarea colectivu
lui Locomotiva MCF.

4. JOCUL ENERGIA METALUL 
ORADEA—DINAMO TG. MUREȘ

a) Rină la terminarea anchetei 
și luarea unei hotărîri definitive, se 
ridică dreptul de organizare la 
Oradea a colectivului Energia Me
talul și se suspendă jucătorii Kiss 
(Dinamo) și Tor joc (Energia Me
talul) pentru lovirea intenționată a 
adversarului.

5. Biroul Comisiei Centrale de 
Fotbal atrage atenția pe această 
cale tuturor colectivelor, antrenori
lor, jucătorilor și arbitrilor asupra 
datoriei lor de a lupta fără cruțare 
împotriva celor care încearcă pe te
ren sau în tribune să împiedice 
normala desfășurare a jocurilor, cU- 
noscînd că în caz contrar va lua 
cele mai drastice măsuri.

care așteaptă un fofo.il de calitate. 
ȘI CITE CEVA DESPRE CELE

LALTE INTILNIRI
■ Capitala găzduiește două me

ciuri: Progresul București—Progre
sul Oradea astăzi. la „23 August**  
și Locomotiva București—Locomo
tiva Timișoara mîine dimineață în 
Giulești. Pentru primul joc bucu- 
reștenii anunță că mențin formația 
care a jucat duminică la Cluj. Oră. 
denii vor face unele schimbări renuri, 
țînd la improvizația cu 'Koszegy

: mijlocaș. La București au făcut de
plasarea 13 jucători. O formație 
nouă față de tur va prezenta și Lo
comotiva București; este posibil să 
vedem „la lucru" o linie de atac: 
Copil, Olaru, Filote, Georgescu, Se- 
menescu. Timișorenii — care nu 
pot folosi pe Androvici și Retezan
— vor folosi formația; Sziklai — 
Corbuș, Gal, Scorțan — Lenghel, 
Ivanenco—Szekely, Țigăniuc, Glă- 
meanu. Avasilichioaie, Bădeanțu.

■ La Timișoara, în meciul cu 
Știința Cluj, studenții din localita
te mențin formația de la Oradea. 
Ceea ce nu se poate spune despre 
clujeni a căror echipă n-a dat ran
dament în prima etapă și va suferi
— în consecință — modificări.

■ In slîrșit, la Buhuși (fiindcă 
terenul de la Bacău este suspendat) 
Flamura roșie UTA — în forma
ția utilizată In meciul de antrena
ment cu Locomotiva Arad 
întîlnî pe Dinamo Bacău.

Concluzia relatărilor de 
sus; majoritatea echipelor proce
dează la remanieri în formații. Este 
explicabil după prima etapă.. Dar 
important este ca după verificarea 
din această a doua etapă antrenorii 
să se stabilească asupra , unei for
mații de. bpză. Altfel, această in
constanță va deveni -'Sunătoare o- 
mogenității in formație a echipelor.

~ va

maî

Noi intilniri : 
internaționale 

Duminică la LUPEN1, echipa 
MINIOR din K1RDJELI (R. 

P. Bulgaria) va susține ultimul 
său meci Jn țara noastră, în
tâlnind formația locală ENER
GIA MINERUL care activează 
în categoria B. Jocul este aș
teptat cu deosebit interes de 
mineri.

Seria întâlnirilor internațio
nale va continua la sfirș’tul a. 
cestei luni, cum și la îne'putul 
lunii septembrie.

Astfel, echipa ENERGIA MI
NERUL PETROȘANI a fost in
vitată în R. P. Bulgaria, cu 
prilejul sărbătoririi „ZILFI MI- 
NERUI.UI**.  La 26 august e- 
ehipa din Petroșani va juca la 
Dimitrovo cu Minior, iar la 30 
august la Kîrdjeli revanșa me
ciului cu MINIOR. Cum se știe, 
la 12 august la PETROȘANI, 
localnicii au cîștigat cu 5—2. « 

O altă formație romînească,
ENERGIA STEAGUL ROȘU ț 
ORAȘUL STALIN va susține * 
trei jocuri în U.R.S.S.: ia 31 
august la ODESA cu o echipa 
de asociație, la 3 septembrie Ta 
CHIȘINAU cu BUREVESTNIK 
din prima categorie și .a 7 sep
tembrie din nou la ODESA cu 
selecționata orașului.

Și pentru că veni vorba de 
BUREVESTNIK, trebuie să a- 
rătăm că s-a primit o propune
re ca aceasta formație, care s-a 
afirmat. în actualul campionat 
al U.R.S.S., să susțină trei în. 
tîlniri în țara noastră, la 4, 7. 
și 11 noiembrie. Propunerea a 
tost acceptată.
Eneraia Metalul Hune

doara a învins echipa 
poloneză Gornik Bytom

HUNEDOARA 17 (prin te
lefon) Un numeros public a ți
nut să asiste la jocul, în care 
echipa locală Energia Metalul 
a iniîlnit puternica formație 
Gornik Bytom clasată pe pri
mul loc în campionatul cat-go- 
riei B din R. P. Polonă. Me
ciul a fost viu disputat și s-a 
terminai cu victoria la limită, 
dar meritată, a echipei noastre : 
3—2 (2—1),

Echipa din Hunedoara a a- 
taoat mai mult și mai clar. Au 
înscris Huzum. David și Pîrvu.

A arbitrat cehoslovacul Halko. 
/. Zăvoianu. corespondent

i

*

ȘTIRI
• TOATE JOCURILE de mîine 

din campionatul oategoriei A și C cu 
excepția celor din București vor 
începe la ora 17.
• IN CADRUL categoriei B, vor 

avea loc mîine dor*  restanțe: Lo
comotiva Iași — F orrresul CPCS 
București la Iași ri Dmamo Bîr- 
tad —; Energia St. roșu Orașul 
Stalin la București. Terenul din 
Bînlad este suspendat și de aceea 
jocul echipei Dinamo se dispută 
ia București.
• STADIONUL REPUBLICII 

nu a fost omologat de comisia spe
cială din cadrul Comisie’ Centrale 
de Fotbal (deoarece cîm>'tjî de joc 
prezintă-unele denivelări "ericuloa- 
se pentru jucători (cerc**- ’to de a- 
runcări),..astfel că nîr” 'a repa
rarea -lui nu va găzdui tr un meci.

fofo.il


Astă seară la complexul sportiv Dante Gherman

Varșovia—București la
Astă seară, incepînd de la ora 

19, pe podiumul instalat de astă 
dată în incinta complexului spor

tiv ,.Dante Gherman" (fost ștran
dul Tineretului), se vor întrece re
prezentativele de lupte libere ale 
Bucureștiutoi și Varșoviei.
~ Despre oaspeți nu vă putem 
■spune ceva în plus peste ceea 
ce cunoașteți din reportajul apă
rut în numărul nostru de joi, 
pentru simplul motiv că la ora 
cînd redactăm acest material ei 
se află încă — la capătul unei 
călătorii cu „peripeții" — în tre
nul care va „trage" peste cîteva 
ore la peronul Gării de Nord. în
târzierea sosirii la București a 
luptătorilor polonezi se datorește 
faptului că patru dintre ei au 
scăpat trenul la Budapesta și res
tul delegației a fost nevoit să ră- 
mînă o 
aștepta, 
trei zile
< arecare 
sării de 
noștri. Aceasta, mai ales 
privește condiția fizică.

privește posibilitățile tehnice oas
peții ne sînt oarecum superiori și

zi la Oradea pentru a-i 
Fură îndoială că, cele 

de călătorie constituie un 
handicap pentru adver- 
astă-seară ai sportivilor 

Aceasta, mai ales în ce 
condiția fizică. Cît

Traseele bine alese au 
campionatului de

Regiunea Lacul Roșu — Cheile 
Bioazului este de multă vreme re
cunoscută ca una dintre cele maî 
frumoase și mai umblate regiuni 
turistice din țară. Deși condițiile 
naturale existau din belșug, ea în
să a fost mai puțin cunoscută din 
punct de vedere alpin. Recent în
cheiatul campionat republican de 
cățărare pe stînci a avut darul de 
a „deschide" această regiune alpi
nă, cu totul nouă, în care sportivit 
din țara noastră vor avea prilejul 
să găsească trasee noi și să efec
tueze turele necesare pentru clasifi
carea sportivă, să-și ridice nivelul 
cunoștințelor tehnice. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît cele 5 trasee 
pe care s-au desfășurat întrecerile 
vor. rămîne pilonate, la dispoziția 
alpiniștllor. Fără îndoială, ]a dez
voltarea alpinismului în această 
regiune va contribui și faptul că 
traseele sînt situate în imediata a- 
propiere a cabanelor, astfel că mar
șul de apropiere care de multe ori 
este el însuși o problemă impor
tantă de rezolvat, nu va obosi d- 
tuși de puțin pe a.lpiniști.

După cum se știe, cele trei tra
see escaladate de alpiniști sînt si
tuate în peretele Suhardului Mic. 
Iată pe scurt descrierea tor:

1. Traseul „Muchia frumoasă" 
este de gradul IV A și se caracte
rizează printr-o cățărare liberă, In 
care s-a putut remarca tehnica in
dividual a alpiniștilor prin treceri 
de surplombe, manevre de coardă 
dublă (Erijată, treceri la scărițe șî 
cățărătură de mare finețe.

2. Traseul Gențianei este de gra
dul IV B; se caracterizează prin 
probleme de înaltă tehnică de că- 
țărare la coardă dublă, oare pe pri
ma lungime necesită manevre pe ° 
distanță de 40 m„ dirijați oblic, 
fără posibilitate de regrupare de- 
cît ]a pitoane. Traseul are trei Iun-» 
gimi de coardă și o diferență de 
nivel de 120 m.

3. Traseul Fisurei Directe are 
gradul V A și se caracterizează 
printr-o cățărare clasică la coardă 
dublă, pe o fisură care măsoară a. 
proximativ 80 m., la baza căreia se 
ajunge după ce au fost parcurși în
că 30 m. de cățărare 
rea din traseu se face pe un prag 
care traversează oblic 
ta, peste care trecerea 
făcută decît cu mijloace tehnice 
moderne și printr-o tehnică perso
nală foarte avansată. Pe tot 
parcursul acestui traseu, alpinistul 
întîlnește cele mai variate proble. 
me de tehnică alpină, mai ales că 
traseul merge direct pe verticală. 
Diferența de nivel: 110 tn.

Alpinistele au avut de escaladat 
numai două trasee care prezintă 
următoarele caracteristici mai im
portante:

1. Situat în apropierea Cheilor 
Bicazului, traseul „Fisura cu fe
reastră" (gradul II B) se ridică pa 
o diferență de nivel de 45—50 m. 
și măsoară 70 m. lungime, punînd 
probleme foarte interesante de că- 
țărătură pentru echipele feminine. 
Cobwtrea din traseu se face cu a- 
jutorul unui rapel d-e 40 m. comj 
plet ae-ii'i

2. Primi T»arfe a TraseuW Mie 
(gradul UI A) din muntele ..Fagul

liberă, leși-

spre dreap- 
nu poate fi

prc-

AL. RUZSI
întrecerea rămîne ia fel de 
tilă pentru luptătorii noștri.

Reprezentanții noștri s-au 
gătit cu toată seriozitatea urmind 
îndrumările unui colectiv de antre
nori care a fost ajutat efectiv de 
cunoscutul antrenor maghiar C. 
Karpaty. In zilele acestea pregă
tirile s-au intensificat, punîndu-se 
accent pe pregătirea fizică și 
șleifuirea unor acțiuni. O greutate

difi-

contribuit Ia succesul 
cățărare pe stînci
Ciocului" situat în spatele Poștei 
din Lacul Roșu, este caracterizat 
prkUr-o coardă dublă care se ter
mină prtotr-o traversare oblică 
spre dreapta, în care posibilitățile 
de cățărâtură a sportivelor sînt 
puse la grea încercare. După o re
grupare care se face exact la 40 m. 
de la plecare, traseul continuă prin
tr-o cățărare liberă în care posibi
litățile de escaladare se rezolvă cu 
ajutorul prizelor naturale care cer 
sportivelor un bogat bagaj de cu
noștințe tehnice și o deosebită su
plețe.

Cele două trasee se completează 
minunat unul pe celălalt: primul 
este prin excelență un traseu de 
„fugă", iar al doilea pune serioase 
probleme de ordin tehnic care își 
găsesc dificil rezolvarea și, pun 
astfel la grea încercare pregătirea 
alpinistelor.

Faptul că aceste 5 trasee au fost 
bine alese, contribuind astfel la 
succesul campionatului de aiuri a- 
cesta, se datorește echipei formată 
din Emil Fornino, Ervin Csalner și 
Simon Andrei, care le.a și efectuat 
în premieră, în ultimele zile ale lu
nii iunie. De fapt ele ar fi trebuit 
realizate cu cel puțin 3 săptămînî 
înainte de campionat pentru ca să 
se poată efectua și o a doua esca
ladă, necesară pentru amenajarea 
tor, lucru ce nu s-a putut realiza 
pentru că pitoanele și țevile nece
sare au sosit la Lacul Roșu cu nu
mai oîteva zile înainte de începerea 
campionatului. Din această cauză, 
traseele au prezentat unele porțiuni 
periculoase de rocă friabilă.

M. TUDORAN

Tabăra tinerilor halterofili și-a atins scopul
Am discutat în repetate rîn- 

durî problema cadrelor tinere la 
haltere. Concluzia noastră a fost 
întotdeauna aceeași: nu avem
cadre tinere bine pregătite, între 
elementele fruntașe și restul hal. 
terofililor făcîndu-se simțită o 
remarcabilă diferență de valoare. 
Firește, 
de mai 
furarea 
comisiei 
rîrea de 
vacanței 
tul noi. 
speranțe 
anii trecuți s.au mai realizat a. 
semenea tabere care nu și.au a. 
tUis scopul pentru că din nepri
ceperea sau indolența comisiilor 
regionale în aceste tabere au 
fost trimise elemente complet ne. 
corespunzătoare care nu aveau 

nici în clin nici în mînecă cu 
această disciplină sportivă. 'A 
devenit aproape proverbial ras. 
punsul unor tineri care fiind în
trebați de antrenorul taberelor, ce 
vor face după reîntoarcerea din 
tabără — acasă, în colectivele 
lor — aceștia au răspuns, că 
abîa așteaptă să-și continue acti. 
vitatea... fotbalistică. Vina apar, 
ține acelora care au trimis astfel 
de „sneranțe" în tabere, deoarece 
această concepție greșită a dău. 
nat sportului cu haltere. Anul

lacuna aceasta persistă 
mulți ani și pentru înlă. 
ei, în cadrul conferinței 
centrale, s.a luat hotă- 
a se organiza în timpul 
de vară, pe baze cu to. 
o tabără pentru tinerele 
în sportul halterelor. In

lupte libere
a consfituit-o alcătuirea formației 
la unele categorii și mai precis 
la acele categorii la care am avut 
luptători de forțe egale. Rezolva
rea acestei probleme s-a făcut cu 
ajutorul unui concurs de verifi
care. Cu această ocazie, Ghincea 
s-a dovedit mai bun ca Strubert, 
Hanțu — luptător rutinat — a 
reușit să-1 întreacă pe Pintea „spe- 
culîndu-i" greșelile, iar Bolla s-a 
impus prin forjă în fața lui Tar- 
bă. Astfel, în întîlnirea de astă- 
seară formația Bucureștiului va 
avea următoarea alcătuire (în or
dinea categoriilor) : Al Ruzsi, I. 
Ghincea, V. Popescu, I. Hanțu, N. 
Popovici, I. Mureșanu, Fr. Bolla 
și Gh. Marton. Repetăm — deși 
este un lucru bine cunoscut —că 
sportivii polonezi dintre care se 
evidențiază J. Kuczirrski, Klein, 
Sosnowski, Zywczyk, au o fru
moasă „carte de vizită" interna
țională, fiind elemente de frunte 
în sportul luptelor din Europa.

Luptătorii polonezT vor susține 
marți a doua întîlnire la Oradea, 
în compania reprezentativei orașu
lui. Pentru această întrecere foru
rile sportive orădene au făcut pre
gătiri speciale, reuniunea urmînd 
să se desfășoare sau la parcul 
sportiv ICO sau la Teatrul de 
Stat (în caz de ploaie). Ambele 
Intîfriiri vor fi conduse de arbiiri 
neutri: Runov (URSS) și Borch- 
mann (R.D.G.).

Concursul republican de cală- 
rie de la Iași ne-a prilejuit satis
facția nu numai de a asista la 
frumoasele întreceri în care au ex
celat și de această dată călăreții 
de la GC-A., in frunte cu Gh. 
Ghițuran, cîștigătorul celor mai 
multe probe, ci și la ..asaltul" dat 
de unii călăreți mai tineri, dar 
înzestrați cu mult curaj, cum au 
fost cei din colectivele Victoria. Din
tre aceștia, vom aminti în primul 
rînd pe tînărul Mircea Stancil 
(Victoria București), a cărui evo
luție pe parcurs, în special în pro
ba rezervată cofectivelor Victoria 
cîșfigată de el, a fost mult apre- 
ciată chiar și de cei mai puțin 
cunoscători. Comportări remarca
bile în concursul hipic de la Iași, 
au avut și călăreții Octavian Co- 
rtrț, principalul animator a! probei 
de obstacole categoria ușoară, I. 
AngheMu și St Popescu de la 
colectivul Victoria II, aceștia ini- 
punîndu-se tot mai mult la fiecare 
concurs. Și pentru că tot sîntem la 
acest capitol, este bine să amintim 
că spre deosebire de concursurile 
precedente care ne obișnuiseră cu 
participarea numeroasă a juniorilor 
și fetelor, la Iași, probele rezer
vate acestora și le-au disputat 
singuri, doar concurenții de la Re
colta PIoeștî. Iar în ce privește fetele 
acestea au fost reprezentate'— ce-t 
drept destul de bine — doar de Li
liana lonescu (Recolta Ploești).

veni ti 
reale

se 
Ion 

Cristea, 
Ion Panait,

bune 
încheierea 
seamă de 
în tabără 
progrese, 

numără Dezi.
Vlădăreanu, 

Siegfried 
Lisias Io- 

Bălcăceanu, 
Enache și

Alexandru 
C. Bucur 

de a învăța 
mai bine 

tehnice, 
unul sin. 

Râul Pungă 
care fără să 

a părăsit pur 
Această atitu.

acesta Inspecția de haltere a tri
mis invitații nominale comisiilor 
regionale și rezultatele 
Sjau văzut acum, la 
taberei de juniori. O 
tineri talențați 
au înregistraif 
Printre aceștia 
deniu Tiboldi, 
Alexandru 
Schuleri, 
nescu, Gh. Tescu, N. 
Sterian Isac, Tudor 
alții.

Caracteristica cea mai impor. 
fantă a acestei tabere a fost
seriozitatea muncii depusă atît 
de colectivul de antrenori alcă. 
tuit din Gh. Apostol, 
Cosma, Gh. Piticaru și 
cît și dorința elevilor 
și de a-și însuși cît 
noțiunile teoretice și 
Dintre toți elevii doar 
gur face excepție: _ 
(Voința București) 
întrebe pe nimeni 
și simplu tabăra.
dine greșită dovedește că Râul 
Pungă — deși este un element 
cu perspective — nu a fost demn 
de încrederea ce i s-a acordat.

Colectivul de antrenori ajutat 
de cadrele auxiliare s.a străduit 
să pregătească cît mai bine pe

Campionului repuhllcan de lenis el juniorilor
Incepînd de luni terenurile de 

tenis ale colectivului Progresul 
Finanțe Bănci adăpostesc finalele 
campionatului republican de tenis 
rezervat juniorilor și junioarelor 
din întreaga țară.

Cei mai buni tineri jucători și 
cele mai bune 
toată țara se 
pitală pentru 
republican.

Printre cei
care vor evolua începînd de luni 
vom avea ocazia să-i urmărim și 
pe talentații Burciu, Ciogolea, 
Lazaride, Nedle’.cu, Carol Pitzin- 
ger, precum și junioara în vîrstă 
de numai 13 ani, Ilina Mina din

tinere jucătoare din 
vor întrece în Ca- 
titlul de campion

75 de participant

• POPICE. In cinstea zilei de 23 
August, comisia orășenească Bucu
rești a organizat o Întrecere la care 
participă ceie mai bune echipe mas
culine. Iată primele rezultate: Ener
gia tineret—Flamura roșie 2.428— 
2.097 popice doborîte; Voința—Progre
sul 2.176—2.015 p. d.; Dinamo—Recolta 
2.218—2.298 p. d.; Energia—Locomotiva 
2.441—2216 p. d. Semi finala va avea 
loc azi (ora 17) și mîine (ora 9) pe 
arenele 23 August și Recolta.
• LUPTE. Intre 19 și 26 august se 

desfășoară faza de regiune a cam
pionatului de calificare pe echipe. Se 
pare însă că acest campionat nu se 
bucură de întreaga atenție a comisii
lor respective. In această privință un

Cei care au urmărit relatările 
noastre în legătură cu desfășura, 
rea acestui concurs, își amintesc 
desigur că le-am rămas datori cu 
rezultatul definitiv al probei de 
obstacole „eliminări succesive" din 
prima zi. Ei bine, acest rezultat 
nu vi-l putem face cunoscut nici’ 
acum pentru că el... nu există. Am 
aflat însă despre o hotărire, des
tul de curioasă, luată de juriul 
concursului (arbitru principal N. 
Bădtifescu) și anume, aceea de a 
anula desfășurarea finalei, în care 
trebuiau să se întâlnească V. Pin- 
ciu și Gh. Ghițuran, desemnîndu-1 
mai întîi cîștigător pe cei de al 
doilea, iar în cele din urmă — 
după judecarea contestației intro, 
dusă de colectivul Victoria Bucu
rești — pe amîndoi I Desigur că vă 
veți întreba cum a fost posibil a- 
cest lucru. Asta numai juriul știe. 
Ne întrebăm ce s-ar întîmpla oare 
dacă tot astfel s-ar proceda și cu 
finala Gupei R P.R. Ia fot
bal. Oricum, întîmplarea de față a 
constituit un bun prilej de insoi- 
rație redactorului nostru Jack Be- 
rariu care a ținut să adreseze juriu
lui următoarea epigramă:

Pe marginea greșelilor să- 
vîrșite de juriu în proba 
„eliminări succesive":

Asemenea metode-n muncă 
Ellminațile! (Zău, iată. 
La urma urmei... succesiv 
De nu-i posibil dintr-odată)

O. GîNGU

cei 29 de tineri. Antrenorii le-au 
predat lecții de teorie generală 
(noțiuni de anatomie și fiziolo
gie, etc.), teorie specială și lecții 
de pregătire pentru concurs 
etc.

Cu toate succesele acestei ta. 
bere au existat și unele lipsuri 
din care cea mai gravă ni se 
pare aceea că numărul tinerilor 
a fost prea mic, tocmai la cate
goriile unde sportul cu haltere 
este într-o acută criză de ele. 
mente. De pildă la categoria cea 
mai ușoară și semi-grea a fost 
doar cîte 
categoria 
timp ce 
fost 5 !

un singur tînăr, iar 
grea numai doi, 

la categoria ușoară 
w

la 
în 

au

fostAcum 
închisă,

după 
tinerii

ce tabăra a 
se întorc la colec. 

tivele lor. Aici ei vor trebui să 
muncească cu mai multă rîvnă, 
să-și continue antrenamentele 
caire să le asigure rezultate din 
ce în ce mai bune. Antrenorii 
tor și colectivele sportive vor 
trebui să le urmărească activita
tea, să le ofere condițiile cele mai 
bune de pregătire. Și încă ceva: 
pentru tinerii reintorși din ta
bără vor trebui organizate în 
mod special cît mai multe con. 
cursuri.

1. O. 

Pitește De remarcat faptul că la 
aceste finale vor participa toți 
campionii de raioane. In afara a- 
cestora comisia centrală de tenis 
a mai invitat o serie de elemente 
remarcate în ultimele concursuri, 
pentru a le putea urmări actualul 
stagiu de pregătire și perspecti
vele de dezvoltare.

La acest campionat republican 
se vor disputa două probe : sim
plu fete și simplu băieți. In ca
drul fiecărei probe vor fi două 
concursuri după categoria de 
vîrstă. •

Finalele campionatului vor 
vea loc duminică 26 august.

a-

exemplu negativ ir constituie comisia 
orașului București care n-a făcut ni
mic pentru organizarea fazei respec
tive. Comisia Centrală atrage atenția 
tuturor comisiilor de lupte și a co
lectivelor de lupte interesate că sînt 
obligate să respecte întocmai datele 
și toate prevederile regulamentului.

★ .
• CICLISM. Mîine, cu începere 

de la ora 9, se va desfășura (pe tra
seul „Marelui Premiu al Bucureștiu- 
lui”, la motociclism) faza finală a 
întrecerilor cicliste din cadrul Spar- 
tachiadei. In continuare se va alerga 
o cursă la care vor participa nume
roși fruntași ai sportului cu pedale.

• In zilele de 25 si 26 august se va
disputa a II-a ediție a „Cupei 
U.C.S.C.O.M.”, organizată de asocia
ția voința, pe următorul traseu: eta
pa I-a: Ploești-Buzău-Focșani; etapa 
II-a: Focșani-Buzău-Ploești. Proba
este deschisă tuturor cicliștilor co
operatori din cadrul asociației Vo
ința.

In Capitală
AZI

FOTBAL. Stadionul 23 August, ora 
17,30: Progresul București-Pro grasul 
Oradea (cat. A); stadionul Giulești 
ora 17: Locomotiva M.C.F.-Flamura 
roșie B.R. București (juniori);

NATAȚJCE. Complexul sportiv Dan
te Gherman (Ștrandul Tineretului) 
ora 17: concurs de înot în cinstea zi
lei de 23 August.

HANDBAL. Stadionul Tineretului 
ora 17.20; Știința I.C.F.-Progresul Ora
șul Stalin (cat. A feminin).

ATLETISM. Stadionul Republicii 
ora 17: campionatele republicane in
dividuale.

CANOTAJ. Lacul Snagov, ora 9 și 
după-amiază la ora 17: finalele cam
pionatului republican de juniori.

MÎINE
FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 

9.15: Locomotiva București-Locomoti- 
va Timișoara (cat. A); Jocurile Di
namo București-F.C. Liegeois (med 
internațional, ora 17.30) și Dinamo 
Bîrlad-Energia Steagul roșu Orașul 
Stalin (cat. B, ora 14), se vor dis
puta pe un teren care va fi anunțat 
în cursul zilei de azi. Stadionul 
Locomotiva P. T. T., ora 9 : E- 
nergia 23 August București-Hnergia 
Metalul Brăila (cat. C); ora 10,45: E- 
nergia 23 August București-Locomoti- 
va București (juniori). Teren FI. ro
șie (Veseliei), ora 9; FI. roșie Bere 
Rahova-Energia Tîrgoviște (cat. C); 
Teren Progresul F.B., ora 8 : Pro
gresul FB-Energia Metalul Sinaia 
(juniori); ora 17: Știința București- 
Dihamo Pitești (juniori).

HOCHEI PE IARBA. București-Dra
ga (med internațional) în deschidere 
la meciul Dinamo Buc.-Liegeois.

CANOTAJ. Lacul Snagov. ora 9 z 
finalele campionatului republican de 
juniori.

ȘAH: Biblioteca Centrală universi
tară, ora 17: runda a II-a a meciu
lui: r.p.r. (juniori)-®. p. Bulgaria 
(juniori).
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I. Dinamo București-Galata Seral 
(Turcia) Cupa campionilor europeni. 
II, Flamura roșie Anad-Rrogresul 
București (cat. A).

141. progresul Oradea-Locomotiva 
București (cat. A).

IV. Locomotiva Timișoara-Știința 
Timișoara (cat. A).

V. Dinamo Bacău-Dinamo Orașul 
Stalin (cat. A).

VI. Metalul (E) 1 Mai Ploești-Me- 
talul (E) St. roșu Orașul Stalin (cat. 
BJ.

VII. Flamura roșie Bacău-FLacăra 
(E) Mloreni (cat. B.).

VIII. Recolta Avîntui Reghin-Re- 
colta Avîntui Tg. Mureș (cat. B.).

IX. Minerul (E) Lupeni-Metalul (E) 
Cîmpia Turzil (oat. B.).

X. Flacăra (E) ~~ “ 
Sibiu (cat. B.).

XI. Metalul (E) __ ___
Stalin-Locomotiva Tr. Severin (cat.

B.).
XII. FI. roșie Burdujenl-Locomotl- 

va Iași (cat. B.).
MECIURI DE REZERVA

A. Dinamo Bîrlad-Locomotiva 
Constanța (eat. B.).

B. Locomotiva Cluj-Locomotlva A- 
rad (cat. B.).

★
Pentru acest concurs consultați 

„Programul Pronosport” nr. 123.

Mediaș-Progresul

Uz. Tr. Orașul



ta a intrat vCu.pa Eliberării”. în posesia reprezsiitatim noastre dea

EviSpiț tity-sculină <te baschet a 
țării noastre a repurtat unul din 
cele mai mari succese din activi
tatea ei, cîștigînd „CUPA ELIBE
RĂRII*  cu care a fost dotat ma
rele turneu desfășurat între 6 și 
12 august a.c. ia Cairo. Pentru ju
cătorii noștri prețioasa performan. 
ță reprezintă un nou pas înainte 
pe drumul afirmării în baschetul 
internaționali, un îndemn de a con
tinua pe acest drum.

Victoria de la Cairo a produs o 
excelentă impresie în cercurile bas- 
chetbalistice ale Europei. Ziarele e- 
giptene și cele de la Atena, Roma, 
Varșovia etc. au subliniat valoa
rea performanței echipei Romî- 
niei care se dovedește astfel una 
dintre ce'e mai în formă șî mai 
puternice reprezentative.

Am stat de Vorbă despre tur
neul de la Cairo cu Alexandru 
Popescu, uniri dintre antrenorii e- 
diipei noastre. Discutând în pri
mul rînd despre competiția la care 
a luat parte reprezentativa noas
tră, acesta ne-a spus:

«La Cairo s-a desfășurat una 
dintre cele mai importante com
petiții inter-țări din acest an. 
După cum se știe au fost prezente 
acolo reprezentativele Poloniei, Si
riei, Greciei, Libemrhii, RowAiiei 
și Egiptului. Dintre acestea, re
prezentativele polonă, greacă și 
egipteană se prezentau cu. frumoa
se „state de serviciu", iar la fața 
kcului și echipele Libanului și Si
riei s-au arătat de o neașteptat de 
bună valoare. Locuitorii capitalei 
Egiptului au urmărit cu mult in
teres, această competiție. Tribune
le stadionului de baschet „GrtiEZI- 
RA SPORTING CLUB', cu o ci

Meciul 
baschetbaliștii 
le-a revenit...

cu reprezentativa R. P. Polone s-a terminat de ct teva minute. Obosiți, dar fericiți, 
noștri surîd obiec farului fotografic. „Cupa Eliberăr ii", pe care o vedem in fața lor,

* (Foto: MICHEL NAZAR- Cairo)

RĂZBUNARE...
Naționalizarea 

Canalului de Suez, 
actul legitim su
veran al Egiptu - 
lui, a provocat 
duoă cum se știe 
o reacțîune vio - 
lentă din partea 
cercurilor mono
poliste britanice și 
franceze care au 
trecut la o serie 

de presiuni pentru a determina E- 
giplul să revină asupra hotăririi 
sale.

Oricît ar părea de neînțeles a- 
ceste .,măsuri" s-au reflectat și pe 
plan... sportiv. Astfel, Marea Bri- 
tanie a decis să blocheze fondurile 
alocate ca premii înotătorilor care 
ctștigă tradiționala traversare a 
Canalului Mlnecii. Ce legăturii 
poate să existe — vă veți întreba — 
între Canalul Mînecii și cel de 
Suez. Există, și încă una foarte lo
gică. înotătorii de mare fond din 
Egipt sînt, ‘după cum se știe, spe
cialiști mondiali ai acestui gen de 
întreceri și, an de an, cîștigă in
variabil toate cursele desfășurate 
pe Sena sau pe Nil, pe lacul On
tario sau în Mediterană. De ase
menea. înotători: egipteni și-au fă
cut o specialitate din a cîștjga 

paritate de peste- 8009 liejăcurj, 
au cunoscut o deosebita anima
ție în serile cînd erau programate 
meciurile decisive. Egiptenilor le 
pher baschetul și nu-și drămuiesc 
aplauzele pentru a sublinia acțiu
nile reușite. Echipa noastră a lă
sat o excelentă impresie atît pen
tru jocul ei spectaculos, cît și 
pentru sportivitatea de care a dat 
dovadă. In mod deosebit au fost 
impresionați spectatorii și întrea
ga opinie sportivă de gestul jucă
torilor noștri care — Ja sfîrșitul 
întîlnirii cu Liban p» care i-au 
pierdut — au felicitat in mod sin
cer pe baschetbaliștii libanezi. A 
doua zi ziarele au subliniat acest 
gest, iar în toate ocaziile condu
cătorii federației egiptene, arbi
trii și jucătorii celorlalte echipe au 
avui numai cuvinte de laudă pen
tru sportivitatea jucătorilor ro
mioi"

Discuția a „alunecat*  aperi asu
pra jocurilor susținute de echipa 
noastră.

„Pentru că Sportivii ronrini nu 
cunosc amănunte prea multe asu
pri. partidelor noastre de la Crtiro. 
să facem o scurtă trecere în revistă 
• acestor jocuri. Din cete 5 me- 
curai susținute acolo, echipa noas
tră a dștigat patru și a pier
dut unui. Să începem ca acesta 
din urmă, o surpriză pentru spe- 
ciaCșhi de acolo și, firește, și pen
tru... noi. Representative Libanu
lui este o formație cu posibilități, 
așa cum anrinteam. Cu toate aces
ta*,  hi ora actuală ea este încă 
mult mai slabă dectt echipa noas
tră. Atunci de ce am fost învinși? 
Am pierdut în primul rînd fiind
că n-am privit meciul cu 

toate traversările Canatului Mîne
cii. Aici stă „cheia" hotăririi luate 
de Ministerul de Finanțe al Marii 
Britanii care... se răzbună astfel 
pentru izgonirea englezilor din zona 
Canalului de Suez.

LA PROPRIU ȘI LA FIGURAT

S-a constatat că este necesară o 
reorganizare radicală a Federației 
spaniole de fotbal. Senor Lafuente 
Chaos a fost însărcinai cu alcă
tuirea noului comitet de conducere 
al destinelor balonului rotund din 

peninsulă. Numele aces'-a se pre
tează la un calambur pe care U 
facem nu numai de drugul poantei. 
El oglindește tn mod sugestiv si- 
tuția care domnește în fotbalul 
spaniol, un adevărat... haos. Cum 
s-ar spune și la propriu și la figu
rat...

felina

runcat prea mult la coș. In plus, 
toți jucătorii au tu St obosiți în 
urma unei rxcursii de peste 5 ore 
pe care au făcut-o dimineața. In 

. celelalte meciuri — cu echipele
Greciei, în care formația noastră 
a dovedit o deosebită maturitate 
și gîndfre tactică, Egiptului — a. 
supra căruia am obținut o victo
rie concludentă la 25 de puncte și 
Siriei, toți jucătorii s-au compor
tat la adevărata lor valoare și pre
gătire. Meciul decisiv — și ulti
mul din turneu — l-am susținut 
in compania reprezentativei polo
neze. In primul taim jocul a fost 
foarte echilibrat. In ă doua parte 
însă folosind foarte bine pivoțiî, 
reprezentativa noastră s-a detașat 
și — obținînd victoria — a intrat 
în posesia splendidului trofeu, 
„CUPA ELIBERĂRII*.

In încheiere, antrenorul Alexan. 
dru Popescu a subliniat că cei 
mai buni jucători din celelalte e- 
cfrtpe au fost: Pawlak, Wavro 
JR.P. Polonă), Rumbanis, Stefa- 
nidis, Matbeu (Grecia), Naum Ba
rak (Liban). Toți jucătorii repre
zentativei noastre s-au comportat 
mulțumitor. In mod special s-au 
evntef^iat: Fodor. Nedef, Dan Ni- 
cuiescu și tiaăml jucător Novacek 
care a făcut o a doua repriză ex
celentă în oarttda cu Polonia.

„Simpatia și atenția cu care 
am fost înconjurați de gazdele 
noastre ne-au impresionat in mod 
deosebit Am legat multe prietenii 
în Egipt și sîntem convinși că — 
la riadul nostru — am reușit să 
reprezentăm așa cura se cuvine 
țara noastră acolo', a încheiat an
trenorul Alexandru Popescu decla
rațiile sale.

DE CE ESTE NEMULȚUMIT 
COMITETUL OLIMPIC

AUSTRALIAN
Comitetul Olim

pic australian este 
nemulțumit. Ne - 
mulțumit de hotă- 
rirea CJ.O. care 
prevede că de aci 
încolo membrii Co. 
miletului Olimpic 
vor fi prezentați 
șefului statului organizator al jo
cului (in cazul Australiei este
vorba de prințul consort, ducele 
de Edinbourg) nu pe stadion ci 
în afara arenei de întrecere cu 
prilejul unei festivități speciale. 
In legătură cu aceasta ziarul 
francez „L'Equipe" publică o 
notă foarte caustică in care arată 
pricina supărării Comitetului O. 
limpic australian.

„Comitetul Olimpic australian — 
scrie ziarul — a alarmat presa sub 
pretextul că spectatorii nu vor pu
tea să contemple, așa cum vor dori 
pe soțul M. S. Reginei Elisabeta 
a II-a. C.I.O. s-a gîndit insă că 
spectatorii vin la jocuri nu pen
tru a admira membrii diverselor
comitete oi pentru a asista la în
trecerile cavalerești ale atlețiior. Din 
această cauză C.I.O. a. socotit util 
să îndepărteze din arenă pe mem
brii tuturor comitetelor olimpice, 
inclusiv a celui internațional. Acea
stă deaizie. care atinge probabil 
orgoiliul umor politicieni australieni 
a avut ca rezultat atacuri rău voi
toare la adresa C.I.O. si a pre
ședintelui său. Ar fi timpul ca 
aus^Miemij să înțeleagă că prin- 
cmțiJe olimnice sînt la fel vala-
IbîJo sî pentru țările din emisfera 
ro'-'l’-ă și pentru cele siFuirte la 
sud de ecuator. Noi am subliniat

Atletul polonez Jerzy Chrom ik, fostul deținător al recordului 
lumii nu a luat încă startul în acest an în proba de 3000 a. 
obstacole. Evoluția sa este așteptată, firește, cu viu interes.

3.000 metri obstacole
Cursa de 3.000 m. obstacole și-a 

făcut loc destul de greu în riadul 
disciplinelor clasice. Mu Iți ani ea 
a avut soarta ingrată a unei probe 
„senii oficiale “ și cu toate că pu
blicul i-a apreciat dtn plin spec
taculozitatea, iar atleții depuneau 
mari eforturi pentru progresul ei, 
cursa de 3.000 m. obstacole nu fi
gura pe lista cu recorduri mon
diale. rezultatele sale fiând înre
gistrate doar ca cele mai bune per
formanțe mondiale. Era nedrept 
însă (de vreme ce există alte curse 
peste garduri) să fie lipsit atletis
mul de o probă peste obstacole care 
să se adreseze semi-fondiștiior și 
fondiștilor. Și astfel, luptind contra 
principiilor retrograde și ortodoxe 
3.000 m. obstacole își face loc în 
marea familie, nelipsind de pe pro
gramul importantelor întreceri at
letice internaționale.

VLADIMIR KAZANTEV... DES
CHIZĂTOR DE „PIRTIE-

Cărui gen de alergători se po
trivește mai mult 3.000 m. obsta
cole: semi-fondistului sau fon- 
distului? Primele „experiențe*  pă
reau să demonstreze că celui din 
urmă. Adepții acestei păreri aveau 
un exemplu (zdrobitor) în persoa
na faimosului sportiv sovietic V. 
KAzanțev care a adăugat excelente
lor sale rezultate pe 5.000 și 10000 
m. o performanță de-a dreptul sen
zațională ’pe 3.000 m. obstacole: în 
1952 el a parcurs distanța în 8:48,6, 
timp care, deși neomologat ca re
cord mondial, întrecea cu un cap 
toate performanței^ înregistrate în 
lume în această probă. Apariția 
lui Kazanțev în cursa de 3.000 m. 
obstacole a avut darul să revoluțio
neze evoluția ulterioară a probei. 
Și odată învins „pragul psihologic*  
performanțele de mare răsunet por
nesc în avalanșă- In același an 

de ma-i multe ori — își încheie zia
rul „L'Equbpe" nota — partea gro
tească a exhibiței unor bătrîni 
înaintea marii sărbători a tineretu
lui hunii**.

TRENINGUL LUI GORDON 
PIRIE.-

Cu ctteva zile 
tn urmă a avut 

loc la Croydon, 
în apropiere de 
Londra, un con - 
curs de atletism 
inter-orașe. Cina 
toată lumea era 
deja prezentă in 
tribune, pe sta
dion și-a făcut 
apariția un tînăr 
zvelt îmbrăcat intr-un trening 
bleu-marin care purta pe piept 
inițialele „C.C.C.R." (U.R.S.S.).

Un sportiv sovietic la Croydon ? 
Nedumerirea generală a fost însă 
repede risipită, cînd spectatorii au 
recunoscut în purtătorul treningului 
pe faimosul atlet Gordon Pirie. Dar 
surprizele nu s-au terminat aici. 
Sub trening Pirie purta un superb 
maieu verde, de asemenea sovie
tic. La întrebările insinuante ale 
ziariștilor prezenți pe stadion, Pirie 
a spus :

„Port orice trening și tricou 
vreau, dar pe acestea cu ceia mai ma
re plăcere. Le-am primit îm dat de 
la prietenul meu Vladimir Kuț 
dună ce am terminat cursa de 
5.000 m. de ia Bergen în care 
am stabilit un nou record mon- 
diai“. Iată un fapt mic din ma
rea contribuție pe care snort ut o 
aduce la cauza prieteniei dintre 
tineretul lumi’.

r SFjnf^CU 
V. CHIOSE 

americanul Ashenfelter obține în 
finala olimpică 8:45,4 întrednd un 
pluton de 6 atleți care ți ej au în
cheiat distanța sub 9 minute. In 
1953 finlandezul Rintenpăa întrece 
performanța lui Ashenfelter reușind 
8:44,4 iar iugoslavul Segedin se 
înscrie cu 8:47,8 printre marii spe
cialiști mondiali ai probei.

In fața acestei evoluții a cursei 
de 3.000 m. obstacole, Federația 
Bnternațională ide atletism, hotă
răște, în 1955, să omologheze re
cordurile mondiale stabilind în 
prealabil un traseu unic de desfă
șurare a întrecerii, care să nu se 
mai poată preta la diferențe de lun
gime, de orientare a groapei cu 
apă și de așezare a obstacolelor. 
Primul record mondial oficia] i-a 
fost omologat maghiarului Rozs- 
nyoi cu timpul de 845,2 (din 
1954). In această perioadă disputa, 
fondist sau serrf-fondist pentru pro
ba de 3.000 m. obstacole capătă re
zolvarea cea mai logică; „Steeple
chase* -ul își formează specialiști 
proprii care mai aleargă, după 
preferințe, 1.500 sau 5.000 in.

LUPTA PENTRU VITEZA

Era evident că recordul mondial 
al lui Rozsnyot stătea pe poziții 
foarte șubrede. De altfel, anterior 
hotăririi Federației, doi atleți aler
gaseră mai repede această distanță. 
In consecință nu a fost o „senzație*  
cînd polonezul eiiromik, eșuat în 
lupta contra recordului pe 5.000 m. 
ți incetrcindu-și.... „norocul*  la 
3.000 m. obstacole, a coborît într.un 
singur an recordul lumii cu nu! 
mai puțin de 5 secunde (8:40,2)} 
Specialiștii nu prevedeau nici a- 
cestei performanțe o viața prea 
lungă. Această părere a confirmat-o 
din plin sezonul trecut, cînd 20 
de atleți s-au înșiruit între 8:40,2— 
8:56,8 iar anul acesta cam tot tu 
tîția au alergat distanța sub 9 mî_- 
muta.

IN ANUL OLIMPIC, 3.000 m. 
OBSTACOLE NU PITEA FACE 

EXCEPȚIE

După ce am asistat în acest 
sezon la „prăbușirea*  atît de im-; 
presionantă și spectaculoasă a mul
tor recorduri considerate ca „de 
granit*,  după ce am fost martori? 
performanțelor de peste 66 m. la 
ciocan și a celor sub 50,0 secunde 
pe 400 m.g., după ce am înregistrat 
rezultate de 10,1 sec. pe 100 m- șt 
acele recorduri de necrezut la 5.000 
șt 10.000 m. (înșiruirea este firește 
incompleta) ne așteptam ca și treî- 
miiștii să-și spună cuvîntul. înce
putul l-a făcut dîrzu! atlet maghiar 
Jeszensky, care la început de sezon 
aleargă 8:40,8 fiind mimai la 0,6 

sec. de marea consacrare. Și iată 
că cu cîteva zile în urmă recordul 
mondial este bătut de t'nărul so
vietic Semen Rjiscin ca’'e străbate 
distanța în 8:39,8 deschizînd sena 
performanțelor sub 8:40,0. Astfel 
un nou „prag psihologic*  rămâne in 
urmă. însuși recordmanul a decla
rat că actuala sa performanță este 
departe de a constitui o limită. Spe-' 
cialiștii prevăd rezultate în jurul a 
8:30,0—8:35,0 de care, duoă păre-> 
rea ziaristului francez Robert Pa- 
riente, este capabil orice alergătJr 
de sub 3:45.0 pe 1.500 m.

Nu încape însă îndoială că la 
Jocurile Olimpice vom asista și la 
3.000 m. obstacole la o luptă pasioj 
nantă, nu numai pentru primul loc 
ci și pentru un nou record

V. CH.
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• In cadrul preliminariilor campio
natului mondial de fotbal se va des-

— Echipa Moscovei a cîștigat turneul de fotbal — 
—Recordmana lumii și campionul mondial învinși —

fin ultima zi a întrecerilor Spar- 
lachiadei Popoarelor din U.R.S.S. 
punctul de atracție al programu
lui care se desfășura pe Stadio
nul Central a fost,-, fără. îndoială, 
meciul final al turneului de fotbal 
dintre echipele Moscovei și 
ziei. De aceea, cu toți norii 
vestitori de ploaie care se 
nau pe cer, tribunele arenei 
cipale au fost pline cu mult

Gru- 
pre- 
adu- 
prio- 
îna- 

inie de a se fi*  dat semnalul ma- 
ciului final.

Cele două echipe au ieșit pe ta- 
ren în următoarele formații:

MOSCOVA: Razinski — Tis- 
cenko, Bașașkin, Ogoniboo — Pa- 
ramonov, Maslenkin—Mozer, Iva
nov, Strelțov, Salnikov, Ilin.

GRL'ZIA : Piraev — ElașviU, 
Dzeapșipa, Hociolava — Kotrica- 
tze.' Gogoberidze — Hasaia, Gag- 
uidze, Zazroev. Kaloev, CtcuaseT

Firește, toți prevedeau o victo
rie ușoară a moscoviților. Spr» 

' surprinderea generală însă, nu 
s-a întîmplat așa." Din primul mi
nut gruzinii au impus un Joc n- 

, ’pid. atacînd cu multă îndrăzneală 
șt fantezie poarta lui Razinski. Iu 
plina dominare a oaspeților. tnos- 

’ cbviții reușesc să înscrie primul 
gol: ia o pasă laterală Salnikov 

. marchează imparabil cu capul- 
Scorul acesta se menține doar eî- 

- teva minute, căci imediat o com
binație Cicuaseli-Hasaia aduce r- 
galarea, extrema dreapta a ecki- 

. pei Gruziei înscriind ușor, pe ttn- 
-gă Razinski. După pauză, mosco- 

. viții sînt în atac și dețin superio- 
: ritatea teritorială. Dar. din cauza 

abuzului de pase laterale și a fi- 
• rului imprecis la poartă, scorul 
. nu poate fi modificat decit spre 

sftrșitul meciului cînd Strelțov 
. marchează gajul victoriei La ca
pătul unei acțiuni în care drl- 

. blează toată apărarea adversă. In 
ultimele minute de joc ploaia s-a 
Întețit. Echipele depun eforturi 
considerabile dar scorul nu mai 
poate fi modificat.

Se cuvine să facem cîteva apre
cieri la adresa echipe; Moscove:. 
care a constituit de fapt reprezen- 

. tetiva de fotbal a U.R.S S. Deși 
au cîștigat. moscoviții nu au co
respuns întrutotuL Echipa nu a 
i’ucat'cu strălucirea la care o o- 
digă renumele jucătorilor ce o 

compun. Golaverajul realizat în 
competiție (12—4) este mulțumi
tor, dar să nu uităm că aproape 
jumătate din aceste goluri au fost 
înscrise în mecrul cu echipa Bielo- 
rusiei. una dintre cele mai slabe 
ale turneului. Jucătorii ni s-au pă
rut obosiți, aș spune puțin plic
tisiți. Fără îndoială că este c- 
fenomen trecător și că în apro
piatele meciuri internaționale, re
prezentativa U.R.S.S. nu va dez
minți' speranțele ce se pun în ea.

★
In ultima zi a Spartachiadei s-au 

desfășurat 6 întreceri finale la

• La 15 august s-a desfășurat la 
Decin (Cehoslovacia) meciul interna
țional de fotbal dintre ech os local*  
Banik și echipa selecționata a aso
ciației Lokomotiv din RJJ. Germană. 
Gazdele au învins cu scorul de »—♦ 
0—0)

• Federația engleză de -fotbal are 
mari dificultăți cu alcătuirea progra
mului internațional. In cursul anului 
viitor, echipa de fotbal a Angliei tre
buie să susțină 3 întâlniri în decurs 
de 11 zile. Aceste întîlniri se desfă
șoară în cadrul preliminariilor pen
tru campionatul mondial - din anul 
1950. Echipa Angliei, va. juca la. • mM 
la Londra cu Irlanda, urmînd ca la 
14 mai să aibă loc revanșa îa Dublin. 
La 19 mai fotbaliștii .englezi vor juca 
la Copenhaga cu reprezentativa Da
nemarcei. Pentru meciul revanșă încă 
nu s-a „găsit” data de disputare.

• La 14 noiembrie se va desfășura 
Ia Londra intîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele Angliei 
și Iugoslaviei

• Intîlnirea internațională de fot- 
bai Iugoslavia-Cehoslovacia, care se 
va desfășura la 30 septembrie la Bel
grad va fi condusă de Bernard! (Ita
lia), iar întîlnlrea dintre reprezenta
tivele secunde va fi condusă de un 
arbitru elvețian. •. .. ’

• Meciul de fotbal Slovan Bratis- 
lava-C.W K.S. Varșovia din cadrul 
preliminariilor Cupei campionilor eu
ropeni va fi condus de arbitrii aus
trieci M'ayer-centru—-, Roman șl Sie
gel. Revanșa va fi condusă tot <le ar- 

. litri austrieci: Grill-centru—, Jiranek 
și Stol’a.

atletism, care au adus trei mari 
surprize.

In prob» feminină de săritură in 
tnălțime victoria a revenit tinerel 
sportive din Uzbekistan. Valen
tina Ballot, care a trecut ștacheta 
înălțată la 1,68 m. Pe locul 2 s-a 
clasat, de asemenea foarte tinăra. 
Elena Kudreavțeva cu 1,65 m. 
Fosta recordmană a lumii. Gudi
na, a ocupat locul 3 cu 1.60 tu., 
înălțime pe care au mai trecut-o 
Gars, Pisareva și Kossova. Fi
nala masculină pe 1500 m. a re
venit surprinzător tinărului L Pi- 
pine care cu 3:48.4 a întrecut oe 
recordmanul țârii Valakin (3:49.2) 
și pe tinarul ucrainian Valisko 
(3:49.4).

După săritura în lungime iată 
ei șt cursa de 300 tn. a adus în- 
frîngerea deținătoare: recordului 
nuodial. Aiergind intr-un ritm ex
cepțional, Ludmila Lisenko a so
sit prima cu excelentul timp de 
2 051 Nina Otkalenko a tost a 
doua cu 2TJ6A învingi nd-o cu o 
zecime de secundă pe a treia cla
sată L Levițka.

După tradiție întrecerile de at
letism s-au încheiat cu probele de 
ștafetă: 4x100 m bărbați — Mos
eeva (Suhariev. Tokarev, BașU-

tășura duminică 13 august meciul 
dintre echipele reprezentative ale 
R-D. Germane și Walles. In primul 
meci, echipa R.D. Germane joacă în 
deplasare. Revanșa va avea loc la 26 
septembrie în unul din orașele din 
R-D. ’Germană.

I La II noiembrie se va desfășura 
Intr-unui din orașele din Cehoslovacia 
întâlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele Cehoslovaciei 
și Turciei ’ * '

• Secția de fotbal din cadrul
■ C.C F.S. din R. P. Polonă a primit o 

serie de adrese, prin care echipa re
prezentativă de fotbal este invitată să 
joace in: Brazilia, L’ruguai, Iran, Li-

- ban și Egipt, in America de Sud, 
fotbaliștii polonezi ar urma să susți
nă 6 intiiniri. ■ • ' . •

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Canada echipa 
sovietică de fotbal Lokomotiv Mos
cova a jucat la 15 august în orașul 
Calgari cu echipa selecționată a Ca
nadei răsăritene. Meciul a luat sfîr- 
șit cu scorul de 6-4 în favoarea fot
baliștilor sovietici.

• Echipa reprezentativă de fotbal 
a R. Cehoslovace Ui continuă turneul 
Pe care-1 întreprinde în America de 
Sud urmînd să joace duminică la 
Buenos Aires cu echipa Argentinei. 
Joi, fotbaliștii cehoslovaci au făCut un 
antrenament la Buenos Aires.

kov, Siruski), 40.9 sec.; 4x!00 m. 
femei — Moscova (Brijina; Be- 
konskaia, Safronova, Bocikareva) 
46.1 sec.; 4x400 m. — Leningrad 
(Nekrasov, Iegupov. Petișin, Igna
tiev) 3:1 IX

Aruncînd o privire generală a- 
supra întrecerilor de atletism pu
tem constata că rezultatele sînt, 
în marea majoritate a probelor, 
superioare celor obținute la cam
pionatele U.R.S.S. de anul trecut. 
Au fost stabilite 10 noi recorduri. 
7 în probele masculine și 3 în 
cele feminine. Firește, rezultatele 
puteau fi mat bune dar timpul ne
favorabil și pista destul de grea 
au stat piedică in calea atlețiior.

♦
Sub același semn al surprizelor 

s-a desfășurat și concursul de 
pentatlon modem. Victoria a re
venit aci reprezentantului Arme
niei I. Novikov care a acumulat 
4.809 puncte. Campionul mondial 
K. Salnikov a ocupat locul 4 
(4.344 p.) fiind întrecut de Ivan 
Diriutin (4 744 p.) și Alex. Dil- 
berbordt (4.368 p.). Pe echipe, un 
mare succes a repurtat reprezen
tativa Armeniei care a cucerit pri- 
mut loc.

Și. astfel. Spartachlada popoare
lor a luat sfîrșit Ea a fost o ma- 
re sărbătoare a sportului sovietic 
și totodată o repetiție generală 
înaintea plecării la Olimpiada de 
la Melbourne. O repetiție pe care 
sportivii sovietici au trecut-o cu 
mult succes

VIKTOR FROLOV

desemnați 
vor avea 
si octom-

Știri olimpice
■ Federația japoneză de nata- 

ție a selecționat un prim lot de 
11 înotători în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne. De
oarece conducătorii sportului ja
ponez nu sînt mulțumiți de rezul
tatele înregistrate in campionatele 
de nataț> ale Japoniei desfășura
te de curînd la Tokio, ceilalți 
membri ai echipei olimpice de na- 
Uție urmează să fie 
după concursurile care 
lac în lunile septembrie 
brie.

■ Cu cit se apropie 
data inaugurării întrecerilor, creș
te și numărul cererilor de bilete. 
In ultimele 3 săptămîni au fost 
vindute 130.000 de bilete, astfel 
că pînă in prezent numărul total 
de bilete vindute a atins cifra de 
800.000. Sînt vindute toate bile, 
tele pentru deschiderea și închi
derea Jocurilor, ultima zi a între
cerilor de atletism, de natație și 
finalele de baschet, box, lupte și 
ticlism.

mai mult

HOTRRC
Eclupa cehoslovacă va avea urmă

toarea componență: Houska-Hertl, 
Pluskal, Hledik-Novak, Masopust-Paz- 
dera, Moravcik, Feureisl, Borovicka, 
Kraus.

Echipa Argentinei s-a pregătit în 
vederea acestui meci jucînd ia 15 

' august în orașul Asuncion cu repre
zentativa Paraguaiului. Fotbaliștii 
argentinieni au obținut victoria cu 
scorul de 1-0.

• La viitoarea ediție a campiona- sin care a totalizat 110.13 puncte, în
telor mondiale de hochei pe gheață timp ce la femei pe primul loc s-a
care se vc • desfășura la Moscova • clasat reprezentanta Armatei Popu- 
și-au anunțat participarea pînă în lare de Eliberare, Chen Siao-clan, cu
prezent 12 țări. • 73,78 puncte.

■ • Cunoscutul atlet cehoslovac, Emil 
Zatopek, care după cum se știe a su
ferit de curînd o operație de hernie, 
și-a reluat antrenamentele. In pri
mele zile de antrenament el a aler
gat 20 km.
• La 26 august se va da plecarea 

în Marele premiu al Cehoslovaciei la 
motociclism. La această competiție 
participă eoncutenți din 16 țări.
• La cursa internațională de marș

Praga-Podebrady (50 km.) care se va 
desfășura la 26 august și-au anunțat 
participarea atleți din Suedia, Anglia 
șl alte țări. ' '■ ■ ■ ’
• La viitorul congres al Federa

ției Internaționale de Schi forurile de 
specialitate din. Cehoslovacia vor cere 
dreptul de organizare a campionate
lor mondiale în anul 1962. In cazul 
cînd ’F.I.S. va aproba cererea dele
gației cehoslovace, ar urma ca pro
bele de fond să se desfășoare la 
Spindleruv Mlyn, iar probele de 
coborîre în munții Vysoky Tatry.
• La Tientsin au luat sfîrșit campio

natele de gimnastică ale R.P. Chine
ze pe anul 1S56 la care au participat 
463 de sportivi din întreaga țară.

Probele masculine au luat sfîrșit 
cu victoria lui Pao TVai-sien din Tient-

• La Budapesta au sosit listele parti- 
cipanților la turneul internațional de 
tenis organizat în capitala R.P. Un
gare între 20 și 26 august. Printre ju
cătorii care vor evolua cu acest pri
lej se găsesc polonezii Skonecki, Li- 
cis și Jedrzejowska, cehoslovacii Ia- 
vorskt și Parma, romînii Viziru, Ca- 
raluiis, Namlan, francezii Viron, Da- 
nicau, Seghers și alții.

■ In continuarea turneului pe aare-1 
întreprinde în R.P. Chineză, echipa 
reprezentativă feminină de baschet a 
R. Cehoslovace a jucat zilele trecute 
la Pekin cu echipa Armatei Popu-

C. DUMITRESCU
frustat de victorie în etapa de ieri

Nancy 16 (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres). Cea 
de a VII I-a etapă, desfășurată pe 
distanța Strassbourg—Nancy (174 
km.), a revenit ciclistului italian 
Faiaschi, cu timpul de 4h 38’20” 
(media orară 37,500 km.), care 
s-a numărat printre principalii 
protagoniști ai evadării de pe ur
cușul „Cfripotte**  (km. 92). EI a 
cîștigat la sprintul final, depășind 
de puțin de compatriotul său, 
Gervasoni și un pluton în care se 
afla și purtătorul tricoului roz- 
galben, francezul Riviere. Cicliștii 
romîni s-au clasat astfel: locul 17 
C. Dumitrescu (4h 44’12”), 20.
N. Maxim, 22 Ștefu, același timp. 
43. Poreceanu (4h 53’29“), 44. 
Moiceanu, același timp 52. I. Va
sile și 53 Zanoni, time 5h 05’33”.

LONGWY (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres).

Etapa a IX.a, Nancy—Eta’m — 
Longwy, desfășurată vineri, a 
dat prilej reprezentantului nostru 
C. Dumitrescu să realizeze o per
formanță valoroasă, depășind o 
serie de rutieri de valoare inter- 
aațianală. După cum fusese stabi
lit inițial, etapa Nancy — Longwy 
a fosț împărțită în două semieta- 
pe. In prima semietapă, de la 
Nancy la Etain (84 km.) cicliștii 
au pornit în bloc, iar de la Etain 
la Longwy, de-a lungul a 47 km., 
ei și-au disputat intiietatea con
tra cronometrului, cu plecări se
parate din 2 în 2 minute.

Prkna semietapă s«a desfășurat 
în cursul dimineții. Chiar de la 
plecare se rulează excepțional de 
rapid. După numai cîteva sute 
de metri, italianul Favero fuge 
din pluton. După 10 km., de unul 
singur, el cedează și este prins de 
pluton. La km. 15, C. Dumitrescu, 
L Vasile și italianul Gervasoni 
atacă puternic, inițiind o evadare 
care va fi hotărîtoare pentru cla
samentul integral al acestei eta
pe. Imediat după ei se lansează 
belgianul van Meenen, apoi De- 
nijs, Vasko, Kowalski și alții. 
După 11 km., fugarii (9 la nu
măr) au un avans de 40 secunde, 
iar la km. 49, acest avans urcă 
la 2’15”.

Sprintul se încheie cu victoria 
italianului Gervasoni asupra bel
gianului van Meenen și a între
gului grup. Toți cei 9 au fost 
cronometrați cu timpul de 2 h. 
0(i’I5“ (media orară 39,920 kmk). 
Iată clasamentul primei semietape:
1. Gervasoni (Italia) 2 h 06’15”,
2. Van Meenen (Belgia), 3. Vasko
(Franța), 4. Janboww (Olanda),
5. C. Dumitrescu (R.P.R.), 6.
Kowalski (Polonia), 7. Vermae
len (Belgia), 8. Denijs (Belgia), 
9. I. Vasile (R.P.R.), toți același 
timp. 10. Van Est (Olanda) 2 h 
09’11”. Ceilalți cicliști romîni au 
ocupat locurile următoare: 15.
Moiceamu 2 h 09’14”; 16. Pore, 
ceanu; 17. Ștefu, același timp; 49. 
Maxim 2 h 13’52”; 51. Zanoni 
2 h 21’54”.

După cîteva ore de odihnă, cei 52 
cicliști care au mai rămas în com
petiție, au fost prezenți la start pen
tru a porni în cea de a doua semi- 
etapă Etain — Longwy (47 km.). 
Plecările individuale s-au dat din 
2 în 2 minute. Întrecerea a fost foarte

C. DUMITRESCU

pasionantă și a scos în evidență 
valoarea lui C. Dumitrescu în ase
menea probe, el întreclnd o serie de 
elemente cu frumoase performanțe 
in Turul Franței, Italiei și Spaniei 
ca italienii Tognaccini, Favero și 
Faiaschi. Clasamentul acestei semi
etape a fost următorul: 1. Riviere 
(Franța) lh 08'20” (media orară 
41,268 km.); 2. Rohrbach (Franța) 
lh 09’09”; 3. Durlacher (Austria) 
lh 09’49"; 4. Ferlenghi (Italia) 
lh 09’ 52“; 5. Fallarini (Italia) lh 
10’09“; 6 C. Dumitrescu (R.P.R.) 
lh 10’19“; 7. Vasko (Franța) lh 
10’34“; 8. Favero (Italia) lh 10’39“; 
9. Tognaccini (Italia) lh 11’12“; 10. 
Faiaschi (Italia) lh 11’33“; 11. 
Christian (Austria) lh 11’37“, etc. 
Ceilalți cicliști romîni s-au clasat 
astfel: 34. Poreceanu lh 14’42“, 37. 
Maxim lh 15’25“, 42. Moiceanu lh 
16’14“, 44 Zanoni lh 16’28“, 47.
Ștefu lh 17’32“, 52. Vasile lh 20’25“. 

Trebuie să notăm un lucru foarte 
curios : contrariu modului în care 
se face clasamentul în etapele îm
părțite în două semietape (prin 
adunarea timpurilor obținute de fie
care concurent în cele două părți 
ale etapei), rezultînd astfel un cla
sament general pentru acea zi, or
ganizatorii au aplicat o formulă cu 
totul originală. Ei au desemnat doi 
cîștigători în această etapă, pe Ger
vasoni și Riviere, deși în mod nor
mal trebuiau să declare un singur 
învingător al etapei Nancy-Longwy, 
pe alergătorul care a realizat cel 
mai bun timp total.

In felul acesta, organizatorii au 
frustat pe reprezentantul nostru C. 
Dumitrescu de primul loc în etapa 
Nancy-Longwy, aplicind un regula
ment inițiat în ultimul moment. 
Clasamentul real al acestei etape, 
după disputare? celor două semi- 

. etape, are următoarea configurație : 
1. C. ~ ' - - - -
16’34”, 
16’49", 
17’34”, 
18’20”. 
19’03”,

In clasamentul general indivi
dual, după 9 etape, pe primul loc 
se află francezul Riviere cu 42h 

01’32”, urmat ia 3’38” de Rohr
bach (Franța) și la 7’43” de italia
nul Ferlenghi. Cicliștii romîni ocu
pă următoarele locuri : 29. Dumi
trescu 42h 59’53’’, 31. Maxim 43h 
24’58”, 39. Ștefu 43h 43’19”, 40.
Poreceanu 43h 46’42”, 44. Zanoni 
44h 25’57”, 46. Ion Vasile 44h 
34’29”, 48. Moiceanu 45h 03’46”.

Turul ciclist al Europei se în
cheie astăzi, odată cu desfășurarea 
celei de a 10-a etape. Longwy—Na
mur.

Dumitrescu
2. Vasko

3. Riviere
4. Rohrbach
5. Durlacher
etc. ~_______

3h 
3h 
3h
3h
3h

(R. P. R.)
(Franța) 
(Franța)
(Fran(a) 

(Austria)

lare de Eliberare. Baschetbalistele 
cehoslovace au obținut o nouă victo
rie cu scorul de 77—48.
• Joi s-a desfășurat Ia Pekin intîl

nirea de baschet dintre echipa repre
zentativă feminină a R. Cehoslovace 
și o combinată alcătuită din jucătoa
re ale echipelor Armatei Populare de 
Eliberare și Institutului de Cultură 
Fizică și Sport din Pekin. La capătul 
unui joc disputat. baschetbalistele 
chineze au obținut victoria la limită 
cu scorul de 54-53.
• La 22 august se va da plecarea 

din orașul Bratislava în Turul ciclist 
al R .Cehoslovace. Competiția măsoa
ră 1200 km. împărțiți în 7 etape. La 
startul întrecerii vor fi prezenți ci
cliști din R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Suedia, Austria, Belgia, Franța. Din 
echipa italiană va face parte șl cu
noscutul ciclist Cestari, iar din echi
pa cehoslovacă valoroșii rutieri Ve
sely, Ruzicka și alții.
• In orașul Gubbio s-a desfășurat 

miercuri seara intîlnirea internațio
nală de box dintre echipele reprezen
tative de box amator ale Italiei și 
R.P.F. Iugoslavia. PugiHștii italieni au 
obținut victoria cu scorul de U—8. 
Intîlnirea desfășurată în limitele ca
tegoriei grea intre Zanaboni (Italia) 
și Nikolic (Iugoslavia) a fost oprită 
de arbitru deoarece ambii boxeri au 
fost rănit'.
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