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BUCUREȘTI, 23 AUGUST!... 
...Zorii zilei ! La o fereastră îm

podobită cu ghirlande de flori a 
apărut un căpșor de fetiță. Părul 
de culoarea grinelor pirguite e 
încă nepieptănat — ca după somn 
— dar albastrul privirilor e senin, 
mai senin decît cerul hotărît parcă 
să vestească tocmai astăzi hotarul 
de Început al toamnei... Daniela 
privește nedumerită forfota atit de 
matinală. Nu înțelege! De ce sini 
pe străzi atit de mulți oameni? Și, 
cite flori, cite tablouri, ce cintece 
frumoase!... Abia cînd iți vede 
părinții imbrăcați cu hainele cele 
frumoase, cînd privirile i se o- 
presc pe spătarul scaunului de un
de rochița ei cea mai nouă și ghe-“ 
tufele pe care încă nici nu le-a în
călțat îi transmit parcă îndemnul 
unei mult așteptate drumeții, Da
niela și-a amintit».

— Tăticuie! Azi e 23 August ?— 
Printre ghiriande'e ferestrei larg 

deschise pătrund și in casa Danie
lei cuvintele pe care oamenii le 
rostesc cu glasuri puternice, cu 
bucurie: TRĂIASCĂ 23 AUGUST !_.

Și, oamenii trec! Mulți, mereu 
mai muiți, în timp ce micuța Da
niela îsi- zorește ea acum părinții:

— Haideți mai repede I Să nu 
întîrziem! E atît de frumos! Hai 
mătnico!

...Pe străzi se-nalță mai puter
nic cîntuj de recunoștință. Cresc 
coloanele. Mii de steaguri își un
duiesc flamurile în adierea vîntu- 
tui...

Da, e zi de sărbătoare! O simți 
privind zecii» de mii de bucureș- 
teni care s-au întîlnit, ca și în cei
lalți ani, și acum, în zorii celui de 
al 12-lea „23 August" liber.

Oare a mai rămas cineva acasă? 
Ai impresia că tot orașul e pe 
străzi: in fhiviul uriaș al coloane
lor sau în nesfîrșitele rînduri ale 
acelora care au ocupat trotuarele, 
piețele, parcurile...

★

Piața Stalin!.- Se apropie toren
tul de oameni. Purtind pe brațe 
buchete mari de flori albe, de gla- 
diote, oamenii pășesc fericiți, cu 
cîntul pe buze. Deasupra lor se în
tinde acum un cer roșietic. Și, <Mn- 
du-se parcă bătut în fata nestăvi
litului entuziasm al zecilor de mii 
de oameni care l-au „înfruntat", 
cerul își pierde cenușiul norilor. 
Din înatturi, soarele își revarsă cu 
dărnicie snopii aurii peste orașul 
adunat la grandioasa manifesta
ție !.„

A
Cu inimile pline de mindrie, pri

virile tuturor se îndreaptă cu dra
goste spre reprezentanții armatei 
noastre populare, spre cei care ve
ghează munca noastră pașnică și 
tihna căminelor noastre fericite. 
Trompeții dau semnalul de începe
re a parăzii militare dar sunetele 
s« pierd în uratele mulțimii. Pur
tind în frunte drapele de luptă, 
trec unități ale armatei noastre 
dragi. Inimile bat cu putere și pri
virile îi însoțesc pînă departe pe 
vitejii apărători ai patriei, infan
teriști, artileriști... Spre soarele 
care parcă pentru a-și... scuza în- 
tîrzierea a coborit pînă deasupra 
pieții, se înalță acum formații de 
reactoare, aidoma unor săgeți ar
gintii zvîriite cu iuțeală de basm. 
De-abia se pierd în zare și miile 
de oameni ai muncii au prins din 
nou să freamăte. Izbucnesc pre
lungite ovații. Așa sînt întîmpi- 
nate gărzile muncitorești, solii mii
lor de muncitori care la 23 August 
1944 au răsmuns cu entuziasm che
mării Partidului Comunist Romîn, 
înrolîndu-se în gărzile care au lup
tat pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist... Trec oionierii, mlă- 
dițele vieții noi, viitorul de aur al 
poporului nostru. Cîți dintre ei nu 
s-au născut oare sub soarele lui 
, 23 August"? Sute de mînuțe s-au 
încrucișat deasupra capetelor și au 
f V cut să răsară un imens buchet 
de flori. Pionierii și-au adus pri

nosul de caldă recunoștință in ziua 
marii sărbători...

★
La posturile noastre de radio, la 

megafoane, pretutindeni, crainicii 
transmit: „începe demonstrația oa
menilor muncii" !... Un imens fluviu 
de oameni începe să se reverse 
către Piața Stalin. Trec oamenii 
muncii, stăpinii acestui pămînt pe 
care au robit secole de-a rindul. Vin 
acum să-și exprime dragostea lor 
nețărmurită pentru cei care i-au 
eliberat de sub jugul fascismului, 
glorioșii ostași sovietici, imensa 
lor prețuire pentru călăuza cea 
mai de nădejde a poporului mun
citor, către PARTID. La marea săr
bătoare au venit cu bucurie în Su

«rt, cu flori și zimbef pe buze; 
aici vor raporta minunatele lor bi
ruințe pe frontul construcției socia
liste. Și, poete că mei cel mai is
cusit pictor al tuturor vremurilor 
n-ar putea zugrăvi în culorile cele 
mai nimerite tabloul acesta pe ca_ 
re-1 vezi dar îl și trăiești in toată 
măreția lui. li privești cu respect 
pe bravii metalurgiști de la uzinele 
..23 August", de la uzinele „Mao 
Tze-dun", pe harnicii lucrători de 
la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii". pe vrednicii constructori 
de la uzinele „Semănătoarea", pe 
dragii noștri muncitori ceferiști... 
De fiecare dată cînd pancartele cu 
litere de foc îți vestesc că acum 
vor trece muncitori de la o nouă 
uzină sau întreprindere. încerci a- 
celași simțământ, de fiecare dată 
privirile îi caută cu nesaț pe oei 
despre ale căror minunate fapte ai 
auzit de-atttea ori.

★
De departe răzbate zvon de gla

suri tinere. Steaguri multicolore se 
ivesc în zare, într-acolo de unde 
va începe defilarea tinerilor' spor
tivi ai patriei In rînduri perfect 
aliniate, cu trupurile arse de soa
re. purtind în priviri bucuria vieții 
noi, sportivii trec prin fața tribu
nei oficiale. Ropotele de aplauze 
care i-au întîmpinat îi însoțesc a- 
cum în drumul lor. Iată-i pe cei 
care de-atitea ori ne-au reprezen
tat țara cu toată cinstea în întîlni- 
rile sportive internaționale. Ca și 
atunci cînd, cuprinși de emoție ur
măreau, peste hotare, steagul nos
tru ridicat pe cel mai înalt catarg 
al stadioanelor, și acum li-i sufle
tul plin de dragoste și gîndurile 
lor se îndreaptă ca întotdeauna 
spre cei care le-au dăruit o viață 
atît de frumoasă. Trec sportivii care 
se pregătesc pentru marea întrecere 
de la Melbourne și acum, în fața 
tribunelor, fiecare dintre ei ros
tește în gînd angajamentul că a. 
colo, la mii de kilometri de țară, 

va lupta cu toate forțele pentra: 
gloria sportivă a patriei.

Defilarea sportivilor continuă suiș, 
privirile tuturor celor prezetiți, oa
meni care iubesc spartul și pe solii' 
lui. oameni care își petrec cu dra
goste ceasurile de răgaz in aeruL 
curat aj stadioanelor bucurindu-sst 
din plin de binefacerile sportului» 
-Trec sportivii tinerei asociații E- 
nergia in rindurile cărora întîlnini 
tineri metalurgiști, muncitori pe
troliști, constructori sau mineri» 
In urma steagurilor ce poartă Ha
murile atit de cunoscute ale aso
ciației Locomotiva îi recunoaștem: 
pe rugbiștii din echipa campioană, 
a țării, pe sutele de muncitori ce
feriști pe care i-am urmărit la di-

feritele întreceri sportive. Carul a—, 
legoric al, sportivilor dinamoviștiî 
este întîmpinat cu vii aplauze» 
Spectatorii care altădată admirau: 
măiestria fotbaliștilor, a luptători-: 
lor sau voleibaliștilor, urmăresc; 
acum cu interes precizia și elegant 
ța gimnaștiior.

...Defilarea sportivilor continuă & 
Prin fața tribunelor trec acum» 
sportivi din asociațiile Recpltaj 
Progresul, Flamura roșie, Știința.. 
Voința, C.CJL...

înspre piață se îndreaptă acum» 
un nou grup de sportivi. Specta
torii așteaptă plini de nerăbdare- 
să-i cunoască pe cei care vor în-j 
cheia defilarea sportivilor. Iată-î' 
sînt cei 900 de tineri și .tinere ve- 
niți din toate colțurile țării, pentru, 
a-și disputa titlul de campion în: 
tradiționala întrecere din cadru*1 
Spartachiadei de vară. Sînt feri
ciți că și-au putut prelungi popa-*! 
sui în Capitala țării. Clipele aces.; 
tea Ie vor stărui multă vreme î» 
amintire. Ei, ca și toți ceilalți spor
tiv] care au participat la demon
strația oamenilor muncii cu pri
lejul zilei de „23 August*' și-au ta—, 
deplinit sarcina de onoare pe carto 
le-au încredințat-o cei pe care ÎL 
reprezintă: Au raportat Partidului 
succesele dar și dorința lor de « 
munci cu și mai mult avint lai 
locurile de producție, de a se pre
găti temeinic pentru a aduce pa- 
trie! cît mai multe victorii spor, 
tive.

îâr
Pînă noaptea tîrziu BuciireștiuF 

a răsunat de cîntece și voioșie. Lu
minile au ars pînă mult dupăS 
cumpăna nopții. Apoi, s-au stins, 
pe rînd. Lumina din sufletul oa
menilor nu s-a stins îpsă nid a-, 
tunci cînd orașul se cufundase îmj 
beznă. Ea nu se va stinge nicio
dată căci farul lui 23 August estet 
puternic. Mai puternic decflt ce*j 

mai outernică lumină I Z
DAN GIRLESTEANU



S-a... consumat și ultimul „aci" aFSparfacluaffeî tfevară

A începui festivitatea de închidere.,.

Finalele Spartachiadei de vară
a colectivelor sportive Energia D.G.S.M.

-------------

]■ Sînt multi tinerii care au ur-
' cat miercuri după amiază po- 
L diurnul învingătorilor. In nu- 
l, mărul nostru de astăzi nu vă 
î■ putem prezenta însă decît pa- 
-j' tru dintre aceștia :
[ Herta Gundisch (Reg. Sta- 
' lin), care a cîștigat proba de
i 100 m. plat cu 13,5 secunde.
I
■ Micuța Aneliese Drotfel (Reg.
[ Stalin), învingătoare în proba 
’ de 80 m. plat (junioare) cu
;' timpul de 10,8 secunde.
. Juniorul Adrian Rădulescu
' (Reg. Craiova), campion la 100
■ m. ptat. Tnnpul realizat, 11,8 
] secunde, este egal cu al fcrvin- 
j' gaterului din proba rezervată
i seniorior...
'< Valentin Moraru (Reg. Coi.
’ stanța) pe fața căruia citim 

toată bucuria.

~ ★ ★ ----i ._- -—-r

Însemnări de la festivitatea de închidere
Pista de zgură roșie care încinge ca un brîu imens trupul 

verde al terenului, poartă încă proaspătă frămîntarea ultimelor 
întreceri..- Abia acum dteva minute s-au stins aplauzele care 
răsplăteau victoria Hertei Gundisch și iată că pe stadion răsună, 
vioi, acordurile marșului sportiv. Începe ultima dar și cea mai 
frumoasă „probă" a zilei: festivitatea de închidere.

Medalioanele care reprezintă insigna întrecerilor sînt purtate 
de un grup de tineri voinici, bronzați. Alături, în costume diferite, 
pășesc fetele, reprezentind fiecare regiune în parte. Nu ne-a fost 
greu să recunoaștem printre ele pe Crista Macsay, tînăra elevă 
din Cluj. Au trecut doar cinci zile de la sosirea ei în Gara de 
Nord- Atunci, emoționată. Crista Macsay ne-a mărturisit doar o 
singură cifră: 67 secunde pe 400 m. plat! Era cea mai bună 
performanță a ei, și venea ia București cu dorința să fie „musai 
prima". Tn finala probei de 400 m. plat ea a reușit chiar mai 
mult: a cîștigat sprintul final și și-a ameliorat simțitor propriul 
„record": 64,6 secunde.

Pe stadion intră tinerii din regiunea Bacău. La finale, sportivii 
din Moldova au venit cu speranțe mari. Și au reușit, în parte, să 
Ie îndeplinească: Gh. Sghireana a cîștigat primul loc ]a 1000 de 
metri plat; Luda Păuleț a obținut titlul de campioană la săritura 
în lungime (junioare) iar Vasile Purcaru a realizat cel mai bun 
timp în proba cu obstacole (juniori). Și acestea nu sînt singureto 
succese... Defilează tinerii din regiunea Baia Mare, care au „scă
pat" din mină titlul de campioni la oină. Urmează sportivii din 
Constanța, Cluj, Craiova... Regiunile Constanța și Craiova se 
mindresc cu cei mai buni „viieziști". Valentin Mor a ru și, respectiv. 
Adrian Rădulescu. au terminat 100 m. plat în același timp: 11,8! 
Dar nu uitați, primul este senior iar al doilea junior. Rămîne 
să vedem care va progresa mai rapid ! Iată-1 printre clujeni pe 
fost Reschner, care și-a ț.nut făgăduiala și l-a întrecut iarăși pe 
tratele său mai mare, Klaus, in proba de natație.

Handbalistele regiunii Stalin au cucerit primul loc. Nu s-au 
lăsat mai prejos nid voleibaliștii! Dar atleții ? Credeți că ei au 
stat nepăsători ? Nicidecum! Ei au adus regiunii cele mai multe 
titluri: Herta Gundisch, Aneliese Drotfel, Ion Slănioeanu, Johanna 
Hooim, Judith a Naco, Ion Bogoi, iată numai dțtva dintre noii 
campion'. w

_S-a încheiat festivitatea de închidere și odată cu ea și marea 
întrecere sportivă. Sportivii se reîntorc în orașele, satele, cătunele 
lor. li vor îniimpina, bucuroși, prietenii, tovarășii lor de muncă.

d. f. PETRE MIHAI
- - . 

Vă prezentăm campionii!
Cei mai buni dintre cei 903 

participanți la finale. Iată satis
facția pe care Ie-a oferlt-o vic
toria și titlul de campion al Spar- 
tadriadei de vară a tineretului. 
Dar, desigur, doriți să.i cunoaș
teți. Să vă prezentăm, ded, cam
pionii 1

ATLETISM
800 m. plat (juniori) Ion Slă. 

niceanu (Regiunea Stalin) 2:05,4 
min.

80 m. plat (junioare) Aneliese 
Drotfel (Regiunea Stalin) 10,8 
sec.

100 m. plait (juniori) Adr. Ră
duiescu (Regiunea Craiova) 11,8 
sec.

100 m. plat (seniori) Valentin 
Moraru (Regiunea Constanța) 
11,8 sec.

100 m. plat (senioare) Herta 
Gfindisch (Regiunea Stalin) 13,5 
sec

500 ni. plat (senioare) Olga 
Zamtner (Regiunea Stalin) 1:25,4 
min.

400 m. plat (junioare) Crista 
Mocsay (Regiunea Cluj) 64,6 sec.

100© m. plat (senjori) Gh. 
Sghireanu (Regiunea Bacău) 2.43.8 
min.

Greutate (junioare) Elena Stoi
ca (Orașul Buetrreștț) 8,S8 m.

Greutate (juniori) Adr. Harghel 
(Orașul București) 13 01 m.

Greutate (senioare) lohanna 
Homm (Regiunea Stalin) 9,11 tn.

Greutate (seniori) Ion Bogoi 
(Regiunea Stalin) 12.43 m.

Lungime (juniori) Aurel Dră 
gan (Regiunea Timișoara) 6,32 
m.

Lungime (junioare) Lucia Pău- 
leț (Regiunea Bacău) 4,63 tn.

Lungime (senioare) lutotha 
Naco (Regiunea Stalin) 4,42 m.

Lungime (seniori) FL Murtșan 
(Regiunea Stalin) 6,01 m.

NATAȚIF.
100 m. liber (junioare) El. Ma

rinese*  (Regiunea Craiova) 1.41:5 
min.

100 m. liber (junjori) lost 
Reschner (Regiunea Cluj) 1.14:1 
min.

100 m. liber (senioare) Beatri
ce Lakardy (Regiunea Stalin) 
1.42:0 min.

100 m. liber (seniori) Ion Va
sile (Regiunea Timișoara) .131:1 
min.

CICLISM
Fete: Nina Cojan (Regiunea 

Ploești).
Băieți: E. Hlighel (Regiunea 

Stalin).
PROBA CU OBSTACOLE

Gr. I (juniori) Vasjle Purcaru 
(Regiunea Bacău) 33,3 sec.

Gr. I (junioare) Ecaterina ScW- 
rokonyr (Regiunea Stalin) 26.2 
sec.

Gr. I (seniori) Gh. Lăbăduș 
-(Regiunea Hunedoara) 25,9 sec.

Gr. I (senioare) Magdalena 
Stan (Regiunea Piteștj) 25,4 sec.

VOLEI
Echipa regiunii Stalin.

OINĂ
Echipa regiunii Suceava.

HANDBAL
Echipa regiunij Stalin.

Se construiește 
o nouă sală de sport 

In ultimul timp ne sosesc la 
redacție tot mai multe vești des
pre numeroasele construcții de 
baze sportive prin care colectivele 
sportive creează membrilor săi 
posibilitatea practicării în condi- 
țiuni optime a diverselor ramuri 
sportive. O astfel de veste am pri
mit și de la Uzinele ,.23 Au

gust". Aici se va construi o sală 
de sport (lungime 33 m„ lățime 

116 m., înălțime 8,70 m.) pentru 
’membrii colectivului sportiv Ener

gia Metahil „23 August". Mem
brii colectivului vor putea prac
tica în timpul iernii gimnastica, 
boxul, luptele, voleiul, baschetul, 
atleții vor putea să se antreneze 
în condițiuni bune, tar jucătorii 
de tenis vor putea să se întreacă 
în cadrul campionatelor de casă.

Sa'.a face parte din noua bază 
sportivă a colectivului care va 
cuprinde și un teren de fotbal, 
un poligon de tir, terenuri de bas
chet și volei, etc.

Se vor construi de asemenea 
vestiare, dușuri, cameră de ma
saj, camere rezervate antrenori
lor, terase acoperite pentru șah și 
tenis de masă, etc.

Amenajarea bazei a încețut la 
18 iunie și va fi gata în jurul da
tei de 1 octombrie. In fotografie 
un aspect al sălii în plină con
strucție, .

Finalele Spartachiadei de vară 
a colectivelor sportive Energia 
Constructorul D.G.S.M., organizate 
în cinstea zilei de 23 August, atu 
luat slîrșit duminică seara. După 
interesante dispute au fost desem
nați campionii probelor desfășu
rate în cadrul concursurilor. Iată 
lista completă a acestora:

Volei: București; oină: Ploeștî; 
șah: Tudor Dumitru (Craiova); 
tenis de masă; București; triafion 
G.M.A: Gh. Cojocaru (Cluj) II 
p.; tir: V. Munteanu (Ploești) 222 
p.; nalație: Hans Rosenhauer
(Ploești) 1:17,6; handbal: Ploești; 
atletism: C. Danăescu-Bacău (100 
m. plat. 11,8 sec.); 1. Mihăilescu. 
Cțuj (200 m. plat: 24,4 sec.); I. 
MRiăilescu-Cluj (400 ru: 56,6
sec.); Moise Dumulescu-Petro- 
șani (1500 m. și 3.000 m. plat în 
4:26 și respectiv 9:48,2); echi
pa regiunii Bacău (ștafeta 4" x 
100 m. : 48,0 sec.); Gh. Moina. 
Ploești (lungime: 6,42 m.); St. 
Lucaci.Cratova (greutate: 11,23

Tinerii constructori au început defilarea. Peste citeva minute se va 
da fi startul 1^,

Astăzi și mâine la Turda:

Finalele campionatului republican de poliatlon G.M.A.
De citva timp — mai exact de 

la reluarea marilor competiții în
scrise m calendarul intern și in- 
ternațional — iubitorii diferitelor 
ramuri sportive nu mai prididesc 
si aleagă din noianul întreceri- 
ier competitive pe care să le 
urmărească. Pe terenurile de bas
chet, pe cele de volei și fotbal, 
pe pistele de allrtism și în ba- 
ztoele de înot sute și sute de 
sportivi își dispută eu ardoare 
intiietatea în numeroase competiții 
cu caracter republican sau in
ternațional. Și la acest impresio
nant șir de importante și pasio
nante totîlniri sportive se adaugă 
astăzi încă una poate nu tot atit 
de spectaculoasă dar tot atit de 
importantă: finalele campionatu
lui republican de poliatlon G.M.A. 
Competiția care se desfășoară 
de-a lungul a două zile este găz
duită de orașul Turda.

Le sînt cunoscute cititorilor 
noștri amănunte despre această 
importantă întrecere sportivă care 
adună în fiecare an la startul 
probelor mii și mii de tineri și 
care îi răsplătește pe cei mai 
buni cu titlul de onoare de cam
pion al țării. La cele cinci probe 
ale acestui complex (tirul, gim
nastica, înotul — 100 m. liber —, 
aruncarea greutăți cu ambele 

mîini, cursa cu obstacole și a'er- 
garea pe 1500 m.) concurenții tre
buie să dovedească o egală mă
iestrie pentru a obține punctajul 
necesar clasării pe un loc frun
taș. Obișnuința cu susținerea unui 
efort atit de iuarț — eșalonai in

m.); Florea Ene — Craiova (gre
nadă: 63,77 m.); Nicolae-Șteflea
— Petroșani (disc : 32,35 m.); 1. 
Meszaroș — Petroșani (înălțime: 
1,69 m).

Clasamentul general pe repre
zentative are următoarea înfăți
șare: 1. Ploești 26 p.;- 2. Petroșani 
33 p.; 3. București 50 p.; 4. Cna. 
iova 62 p.; 5. Constanța 63 p.; 
6. Bacău 64 p.; 7. Cluj 65 p.; 8. 
Hunedoara 66 p.; 9. Orașul Stalin 
70 p.; 10. Timișoara 75 p.

Organizarea întrecerilor, deși a 
cerut un efort serios din partea 
celor care s-au ocupat cu pregăti
rea ei, a fost la înălțime, oferind 
participanțiloir cele mai .bune con
diții dew concurs. Festivitățile de 
deschidere și de închidere a Spar- 
tachiadef, la care au fost prezenți 
numeroși cetățeni din Pe'.roșani, 
Lonea, Aninoasa și Lupeni au 
marcat atmosfera însuflețită care 
caracterizează. în general, întrece, 
ri’e sportive de mase.

două zile de intreceri — îi pre
gătește pe concurenți și m iriți 
dintre ei se înscriu aperi la cam
pionatele republicane de decatlon 
devenind sportivi de nădejde ai 
țării noastre.

încă de la faza pe regiune 
a acestei competiții, din relată
rile corespondenților noștri am 
putut observa că în acest an per
formanțele realizate de marea ma
joritate a participanților sînt su
perioare celor înregistrate în anii 
trecuți. Fără îndoială spectatorii 
care vor popula tribunele stadio
nului din Turda vor fi Martorii 
unor întreceri pasionante care se 
vor solda cu performanțe de va
loare, iar campioni; republicani 
vor fi cei mai bine pregătiți din
tre miile de tineri care au luat 
startul în prima fază a compe
tiției.

Finala campionatului republican de 
poliatlon GM.A.— pe care orașul 
Turda o găzduiește pentru prima 
oară — pune însă și o proble
mă : aceea ca participanții la fi
nale să fie atrași de acum în
colo într-o activitate continuă și 
susținută. Socotind că cei care 
au cîștigat dreptul de a concura 
la faza finală sint și cei mai 
sîrguincioși dintre concurenți • și 
în plus sînt dotați și cu reale 
aptitudini pentru sportul de per
formanță, este normal ca ei să-și 
continue activitatea. Datoria de 
a-i îndruma revine antrenorilor și 
tehnicieni'tor peezenți la aceste 
f toate.



După campionatele republicane individuale de atletism
La întrecerile din acest an, ale 

campionatelor republicane indivi
duale de atletism, în afara parti- 
cîpantilor „obișnuiți", majoritatea 
atleți cu o activitate îndelungată, 
au luat parte și reprezentanți ai 
tinerei generații a atletismului 
nostru. Cei maii muilți diintre ei 
și-au cîștigat acest drept de a 
participa -a campionate pe baza 
performanțelor anterioare realizate 
în diverse concursuri. Participa
rea lor ta recentele întreceri poate 
fi considerată ca un succes, jude
cind nu numai prin prisma re
zultatelor pe care le-au obținut, 
ci și prin comportarea lor gene
rală, prin „maturitatea* atfetică 
pe care au arătat-o in unele ca
zuri. De altfel, unul din reprezen
tanții tinerei generații, este vor
ba die Mircea Unsac, a și reușit 
să îmbrace tricoul de campion al 
țării în ttrma victoriei repurtate în 
proba de 200 m. garduri, in fi
nala căreia a întrecut atleți cu
nosc uți ca Gh. Stânei și Gh. Ste- 
riade. In afara acestei victorii 
Mireeia Ursac a avut o frumoasă 
comportare și la 110 «n. garduri. 
In această cursă el a ocupat lo
cul doi, dar rezultatul înregistrat 
15,2 sec. (nou record republican 
de juniori) poate fi considerat ca 
o promisiune v8ntru rezultate și 
mai bune, sub 15,0 sec. Ursac are 
toate calitățile să poată ajunge 
lin foarte bun alergător peste gar
duri. Este înalt, bine format, aTe 
ceva viteză, mobilitate, este des
tul de serios. Famine numai ca 
antrenorul său să se ocupe și mai 
mult de pregătirea și educarea 
lui, bine înțeles cu condiția ca 
el însuși să nu considere că e?ea 
ce a făcut pînă acum este sufi
cient și să se ^mulțumească a 
aștepta cu optimism întrecerile 
viitoare.

Ion Szekely s-a impus ca un 
autentic talent cu ocazia campio
natelor republicane de juniori. 
Mai apoi, în întrecerea cu cei mai 
buini juniori bulgari, el a obți
nut o splendidă victorie în cursa 
de 800 m. Rezultatele sale au 
crescut de la un concurs la altul. 
In cadrul campionatelor de se
niori, Szekely a ocutpat locul 6, 
dar a realizat un rezultat (1:55,0) 
plin de făgăduinți. Nu trebuie să 
uităm că Szekeli face atletism nu
mai de puțin titnp și că are și el 
toate posibilitățile de a obține re
zultate din ce in ce mat bune. 
Alți tineri talentați sînt: Andrei 
Barabaș — a ocupat locul doi rn 
cursa de 1.500 m. cu 3:59,0, pec-

Dan Stoian a realizat in cadrul 
întrecerilor un nou record repu
blican de juniori ia aruncarea 
greutății.
formanță care reprezintă nn nou 
record remarcabil; Ion Batotescu 
— Ia 1.500 m.; Dan Stoian la 
aruncarea greutății — cu 14.26 m. 
el a stabilit un nou record re- 
puMican de juniori;
lescu la aruncarea 
Melodie Trandafilov 
etc.

Gh. Drăgu- 
ciocanului; 

la prăjini.

★
Nu avem nici un 

tenția să discutăm 
performanțe» standard (rezultară 
echivalente normelor de ciasifi. 
care pentru categoria I-a), de în
deplinirea cărora a fost legată a- 
corda-rea titlurilor de campioni re
publicani și pe acest an. Anul 
trecut de pildă, nu au fost acor
date titlurile de campioni Ia 100 
m.,' la 5.000 m., la 4 x 400rn„ la 
bărbați și la 4 x 100 m. * 3 x 800 
m- la femei, iar arari acesta nu 
au fost îndeplinite normele pre
văzute prin regulament la 10.000 
m. și 4 x 100 m. la bărbați și 200 
m. la femei. Ln această privință 
am vrea să spunem și noi oeva 
(repetăm, statem cu totul de acord 
cu fixarea acestor performanțe 
standard). Știm că s-a discutat în 
cereunjle oficiale ca atunci cînd 
condițiile atmosferice sînt potriv
nice îndeplinirii acestor perfor
manțe, comisia de organizare poa
te aprecia, de ta caz ta caz, în ce 
măsură rezultatele au fost influen

moment hi-
impcrtanța

»

De finalele campionatului re
publican individual de tir ne 
mai despart doar nouă zile, Es*e 
firesc ca în această situație 
să ne interesăm îndeaproape 
de toți factorii care vor tre
bui să concureze ta reușita 
celei mai importante competiții 
interne de tir. Despre pregătirile 
protagoniștilor in vederea între
cerii pentru cucerirea mult invi
diatelor titluri de campioni repu
blicani am scris de multe ori, 
consemnînd in coloanele ziarului 
nostru recentele rezultate ale 
„pistolarilor* și progresul evi
dent al unora dintre trăgătorii ta 
probele de armă. De asemenea, 
am informat pe iubitorii tirutai 
despre ultimele decizii ale Birou
lui Comisiei Centrale de tir pri
vind organizarea actualelor cam
pionate republicane. Cunoseînd 
importanța necontestată a aces
tor întreceri la care se adaugă și 
faptul că ele constituie o etapă 
hotăritoare în pregătirea mem
brilor lotului olimpic de tir, am 
găsit că este necesar să relatăm 
cititorilor noștri și aspecte din 
pregătirile care se fac ta locul de 
desfășurare al disputelor : poli
gonul Tunari. Si trebuie să spu
nem — nu fără un sentiment de 
amărăciune — că cel mai mare 
poligon din țara noastră, pe care 
snecialîstii străini veniti 1a cam
pionatele europene de tir l-au e- 
logiat în multe rînduri. este in
tr-o stare de nerecunoscut, lată 
ce am constatat în vizita făcută 
pe standurile poligonului în com
pania maestrului sportului Pe
tre Cișmigiu și a directorului a- 
cestei bare, tov. M ara mo vi ci.

In Poligonul rezervat probelor 
de calibru mare, la șanțul de la 50 
m.. instai-ția de manevrare a 
rametcr nu funcționează în con- 
ditiuni satisfăcătoare. Deși acea
stă lucrare este nouă, ea nu cores- 
nunde integral, din cauza super
ficialității cu care a fost construi
tă Este aci și o vină a beneficia
rilor, cem n-au recepționat încă 
instalațiile, centru a rre execu- 
tanților să aducă îmbunătățirile 
care se fmntm. T«ț la acest Poli
gon, instalația de semnadzare

■ ■ ......................... ■

Atenție tinerilor șahiști!
țate de starea timpului (vînt, 
ploaie) și poate acorda titlul de 
campion chiar dacă nu a fost 
realizat standardul cerut. Ei bine 
credem că lucrul acesta trebuia să 
se întîmple la proba de 10.000 
metri plat, în care ciștigătorul — 
Dinu Crlstea — a marcat un re
zultat mai slab doar cu 2 sec. decît 
norma’ prevăzută. Credem că tre
buia să se țină seama de faptul 
că această cursă, mai mult dedt 
oricare alta, a fost net influențată 
de căldura toridă de 32 grade pe 
care s-a desfășurat întrecerea.

★
activitatea desfășuratăDespre __ ___ _,____

de arbitri ta campionate se pot 
spune hi _ ‘ '____ 2
bune. Ei au arătat pricepere, o- 
bseotiritate și multă operativitate 
ki muncă Cu toate acestea acli- 
vitatee unora diatre ei a avut și 
lipsuri, oare din fericire nu au 
influențat însă desfășurarea con- 
cursukti. Iată despre ce este vor
ba: arbitrii însărcinați cu marca
rea sectoarelor ta aruncări și cu 
însemnarea vizibilă (prim stegu- 
lețe) a recordurilor fac din aceas
ta o treabă formală și nu măsoară 
cu exactitate distanțele respecti
ve. In fel A acesta s-a întîmptat 
că Nxxdse Rășcânescu si arunce 
ciocanul exact pe stegulețul care 
marca recordul de 58,76 cm. (pu- 
bEcui a răsplătit cu multe arlauze 
„nou!" record) pentru ca apoi, ta 
măsurarea rezultatului, pe tab'a 
de aflșaj. să aoar5 58,25 m.. deci 
cu peste o jumătate de metru sub 
record. Subliniem acest aspect de
oarece el nu este ceva nou. Și to
tuși deși a rnai fost pus în discu
ție și altă dată nu s-au luat cele 
mai eficace măsuri pentru o bună 
și justă „informare" a publicului, 
pentru controlul atlețikr, prin 
marcarea riguros exactă a sec
toarelor de la probele de aruncări.

generai multe lucruri

Capitala

Nici de data aceasta juniorii romini nu și-au putut lua revanșa în 
tradiționala intilnire cu tinerii șahiști ai R.P. Bulgaria. Deși, în cei 6 ani 
de cind se desfășoară competiția ne— obișnuiserăm să fim intrecuți 
de echipa vecinilor și prietenilor noștri, totuși infringerea din acest an 
este parcă cea mai dureroasă, pentru ca primul tur se încheiase cu 
succes pentru juniorii romini și ne dăduse speranțele mult doritei 
victorii. Dar, comportarea lamentabilă a echipei R.P. Romine în cel de al 
doilea tur a permis oaspeților —care au dat dovadă de o mare voință 
de luptă și de o dirzeaie exemplară — să refacă diferența și să-și 
asigure avantajul de un punch unul singur, dar suficient pentru victorie.

Scorul final 12*/z—H*/» pare să reflecte o luptă aprigă, acerbă, 
epuizantă in toate partidele întilnirii. Pare numai, fiindcă in realitate, 
o astfel de luptă nu a existat De fapt jueiorii bulgari au avut de la 
inceput in față un handicap de 4 puncte, dat fiind că la cele două 
mese ale fetelor, superioritatea noastră era evidenta incă înainte de meci 
și s-a concretizat de altfel în cele 4 victorii. Astfel stind lucrurile, bă
ieții noștri aveau facila sarcină de a realiza 8’/i puncte din 20 de par
tide (ceea ce reprezintă un procentaj de 42 5 la sută) ca victoria să 
fie — insfîrșit — de partea noastră. Ei insă n-au iadeplinit-o. In 20 
de partide, șahiștii noștri, din rindul cărora n-au lipsit Guusberger — 
egalul maeștrilor Bălanei și Ciociltea in finala campionatului național 
— Botez — finalist al campionatului țării — Pavlov, Georgescu, Stan- 
ciu. Negrea — creditați ca mari talente ale șahului rotninesc. au reali
zat doar 37.5 la sută și— în palmaresul echipei a fost trecută o nouă 
intri ugere.

Cauzele ? Multe, dar nici una obiectivă. Este neîndoios că în
treaga muncă ca șahiștii juniori tra se află la înălțimea cuvenită. Ce 
alt exemplu mai elocvent, decit acela că pentru echipa reprezentativă 
au fost .găsiți- doar îl juniori, nici măcar 12 cit prevedea regtda- 
mentuL Prietenii noștri bulgari au organizat — in această vacanță 
de vară — • tabără de pregătire iu vederea meciului cu 23 de tineri 
șahiști. Soi am deplasat ta „Cota 1.406“ doar pe acești II care, si
guri că vor tace parte dta echipă, au privit perioada intensă de pre
gătire drept o reuniune „in familie*, drept • excursie plăcută în decor 
admirabil de munți șt brazi, ta cel mai elegant botei de altitudine din 
țară. Astfel, echipa s-a prezentat slab pregătită, atit teoretic cit și din 
punct de vedere al condiției fizice. Cum poate fi explicat altfel faptul 
că Stanciu Fischer. Olaru. Botez au suferit în partidele lor de • 
„crunta- criză de timp, tar Schlesinger, dind semne evidente de obo
seală, n-a văzut un ciștig elementar in partida cu Lazarov (primul tur) 
privîndu-ne de fapt, de victorie.

O mare parte din vină revine și antrenorilor echipei (Popa. Sa
marian și Drimer) care in turul al doilea al competiției, ciad echipa 
noastră conducea cu 2 puncte, nu au stabilit in partidele băieților des
chideri mai calme, ci au permis „aventurarea" în felurite gambite tă
ioase și riscante.

Acestea sînt cîteva concluzii pe marginea întilnirii recent înche
iate. Fie ca infringerea suferită să constituie prilej de învățăminte pen
tru viitor, pentru îmbunătățirea serioasă a muncii cu tinerii noștri șa
hiști.

VALER1U CHIOSE

găzduiește intre 12-14 septembrie

0 importantă sesiune internațională de comunicări științifice
Am anunțat cu diva timp în 

urmă că țara noastră va găzdui 
în luna septembrie o importantă 
sesiune internațională de comuni, 
cări științifice in domeniul cul
turii fizice.
• Sesiunea se va desfășura în 

Capitală, în Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare, în zilele de 
12—13—14 septembrie, în orga

nizarea Consiliului Metodico-ști. 
ințific al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și a Societății Știin
țelor Medicale, secția medicina 
culturii fizice și a sportului.

• La sesiune au fost invitați 
o serie de specialiști din Italia, 
R. D. Germană, R F. Germană, 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria, Belgia,

Anglia etc. Majoritatea dintre el 
au șt conyrmat participarea. Pre- 
ședințele Federației Internațio
nale de medicină sportivă, prof.

(Belgia), 
Federației

NOTE CRITICE

Poligonul Tunari va putea oare găzdui 
campionatele republicane de fir?

care deservește standurile de tra
gere de la 300 m. fiind deterio
rată, nu va putea fi întrebuințată, 
iar instalațiile de manevrare a 
panourilor funcționează defectuos.

La poligonul unde se desfășoară 
proba de cerb alergător, mo’.orul 
de punere în funcțiune a insta
lațiilor nu mai corespunde și este 
necesară imediata lui înlocuire. 
La fel de gravă este și situația 
din poligonul care găzduiește 
probele de calibru redus. Aici, în 
afară de faptul că instalațiile de 
manevrare a ramelor funcționea
ză defectuos, problema cea mai 
importantă este aceea a pavilio
nului căruia nu i s-a. făcut con
solidarea necesară și este în pe
ricol de a se surpa. De la con
struire acestui pavilion nu ■ s-’ti 
adus nici un fel de îmbunătățiri, 
astfel că scaunele destinata a- 
sistențiior s-au stricat și mi mai 
pot folosi scopului rentru care au 
fost confecționate. Trecînd mai 
departe. 1a standurile poligonului 
de pistol viteză, am constatat că 
funcționează o singură masă de 
comandă — protofioul — iar ce
lelalte trei, confecționate după a- 
celași model, sînt defect-. Am 
observat însă că o parte din vină 
se datoreste si unor frăgători 
care, manifestînd dezinteres pen
tru bttntirile obștești trag „în 
ioacă“ în motoarele care pun în 
funcțiune siluetele, nrovocînd pa
gube poligonului și întrerupînd 
funcționarea standurilor. Fără 
îndoială, acestor trăgători tre
buie să ti se interzică mirarea pe 
standuri șl să fie sancfonati de 
cătr» forurile de conducere a ac
tivității tirului din țara noastră 
ca si de or^ancV d“ fUstițieei fă- 
c‘ndu-se vinovati de deterioarea 
conștientă a unui bun al statu
lui.

tată care cînt în nrincina! de
fecțiunile nolioonu'iii Tunari.

Sînt destul de multe la număr 
și ele ne îngrijorează. Dacă nu 
vor fi remediate la timp poli
gonul Tunari nu va putea găzdui 
în condițiuni satisfăcătoare cam
pionatele republicane din acest 
ani și va frina serios lupta spor
tivilor noștri de frunte pentru ob* 
ținerea unor rezultate de valoare. 

I.E.B.S., proprietarul poligo
nului Tunari, va trebui să inter
vină energic la Direcția Planifi
cării din C.C.F.S. penrru urgen
tarea trimiterii tehnicienilor și 
constructorilor necesari executări! 
lucrărilor de reamenaîare. De a- 
semenea, alragzm atenția I E B.S.. 
ului că după calcukle făcuta de o 
serie de cunoscători în materie, 
lucrările pot fi terminate la timp 
dacă vor fi începute chiar astăzi, 

ț LE.B.S. va purta însă în în
tregime vina în cazul cînd e- 

acest an a cam- 
R.PR. nu se 
condiții optime

diția din 
p tonalelor 
bucura de

desfășurare. Este nevoie ca pe vi
itor să se acorde acestei baze 
grija necesară, să se aducă perio
dic îmbunătățirile și reamenajă- 
rile care se impun pentru a nu 
ne mai afla într-o situație asemă
nătoare. Să nu 
tul că in cursul

se uite fap- 
acestei luni 

poligonul Tunari va fi 
tat — cu ocazia campionatelor 
internaționale — de o parte din 
trăgătorii care au participat la 
campionatele europene și care cu
nosc complexul așa cum a fost el 
in „zilele bune".

Se pune apoi problema oferirii 
celor mai bune condiții de pregă
tire componențelor le,ului olim
pic. Sînt acestea oare condiții 
bune ? . Părerea noastră este că 
nu! Și nu o spunem numai din 
necesitatea de a semnata lipsa 

de grijă față de o mare bază 
sportivă, ci și pentru a îndrepta 
o situați care nu mai poate dâi- 

H. NAUM

vizi-

- In țoală cariera mea de silueta încă n-am fost confundată 
cu o coadă de bidinea...

dr. Alberto Govaertz 
secretarul general al _____ ,__
Internaționale de Medicină Spor
tivă prof. dr. Giuseppe La Cava 
(Italia), vicepreședinții acestei 
federații dr. Koch (R. F. Ger
mană) și prof. dr. Kral (Ceho
slovacia). Dr. Tegner (Anglia) a 
anunțat că nu poate veni, dar 
va fi înlocuit de dr. Mason de »• 
London Hospital. De asemenea,, 
și-au mai anunțat participarea r 
prof. Koliakovski. șeful catedrei 
teorie și metodică de ta Insrtitutuf 
„Leshaft" din Leningrad, prof., 
dr. Hziolog Mateev (Bulgaria)^ 
prof dr. Mishiro (Polonia) etc.
• Cercetătorii români vor pre-, 

zenta numeroase lucrări, axate pe- 
problemele specifice mișcării de 
cultură fizică și sport din țar» 
noastră. Dintre lucrările care vor.- 
fi prezentate subliniem următoa
rele: „Aplicarea eforturilor inten
se calitativ și mari cantitativ ta 
antrenamentul atleților juniori* 
(prof. C. Iovănescu și dr. V. 
Cătină); „Cercetări asupra modl-- 
ticârtlor fiziologice în antrena- j 
mentul de intensitate maximă ta l 
alergătorii de viteză (prof, dr; ! 
Fl. Ulmeanu, dr. Adrian ion eseu,’: 
dr. Al. Parthemiu, dr. E. Rugen—j 
dorf, dr S Georgescu, dr. Al.. 
Bădin și chimist D. Burchi) ; < 
„Tratarea viciilor de atitudine și
a deficiențelor fizice prin cultura 
fizică medicală’* (dr. O. Clietia- 
nu, dr. Pasca Rusu, prof. Z. Făta,..* 
prof. A. Tomas și prof. I. Bel Iu); ' 
„Aparat ortopedic contra spateulul 
rotund* (dr. Marinescu Bojoin); 
„Capacitatea lactacidopexică a se-! 
rului sanguin ta sportivi** (dr. A. 
Huftman, dr. G. Moșoi<u, cpt. dr-i 
Diaconescu, chimist P. Deciu—! 
lescu); „Metoda complexă pentru ! 
studiul formei soortive și dirija-, 
rea antrenamentelor jucătorilor de 
fotbal* (prof. N. Petrescu, dr. I 
N. Stă.nescu, chimist L._ Clejan„ 
ing M Demetrescu): „Proba cu 
adrenalină-dionină** (cont. dr. E„ 
Schorcher, dr. V. Gatina, prot- 
C. Iovănescu).

• Oaspeții nu au anunțat încă 
titlurile lucrărilor pe care le vor 
prezenta, dar cur.oscînd capacita
tea și experiența lor nu ne în
doim că vor aduce un însemna# 
aport în a asigura un înalt nivel 
sesiunii de comunicări
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Varșovia - Oradea 4 - 4 
la lupte libere

libere 
orașelor 

Oradea. După me- 
strînse, mai animate și

cele desfășurate în Capi-

O bună popularizare (panouri 
mari așezate tn mijlocul orașului 
și numeroase afișe) a atras 
marți seara în grădina de vară 
a Teatrului de Stat din Oradea 
peste 1500 spectatori, care au ur
mărit întîlnirea de lupte 
dintre reprezentativele 

i Varșovia și 
Iciuri lî.C__ , __  ______
fintr-o măsură mai spectaculoase 
1 decît cele desfășurate în Capi- 
Htală, între reprezentativele Bucu- 
țreștiului și Varșoviei, cele două 
(formații au terminat ia egalitate: 
A—4. Rezultatul în sine ne poate 
-mulțumi, cum de asemenea, i-a 
(mulțumit și pe oaspeți, aceasta 
rezultînd din însăși declarațiile 
lor. Pe noi, rezultatul ne satis, 
face cu atît mai mult, cu cit a 
fost obținut de o formație aproa- 

i pe nouă față de aceea utilizată 
’ia București, în timp ce în echipa 
j oaspe au survenit doar două mo
dificări. Luptătorii polonezi s-au 
prezentat mal bine decît la Bucu- 

prești, din rînduriie lor evildențiin- 
jdu-se Zywczyk, Sidorowicz și 
pVojtasik.
i, Nu putem trece kisă cu vede- 
rea că unii dintre reprezentanții 
noștri s-au comportat slab și că 
acest lucru l-a împiedicat să ob. 
fină victoria. Ne-a surprins slaba 
■pregătire fizică a lui Fr. Harri, 
'care în ultimele trei minute a 
părut sufocat, greșelile inadmisi
bile ale kd Mureșan, dar și o- 
trientarea greșită a antrenorilor 
care l-au selecționat pe T. Tarbă. 
Dintre luptătorii romîni, bine s-a 
comportat V. Popescu, și, într-o 
-măsură, V. Constantinescu, care 
«ua mișcat ușor a luptat cu cu- 
rraj, dar nu a dus la bun sfîrșit 
încercările sau contraatacurile în
treprinse.

Rezultatul a fost astfel sta- 
Jbilit:

Cat. 52 kg.: Gh. Szabad (O.) 
învinge la puncte pe I. Malik 
iXV), după o partidă lipsită de 
iiacțiuni, dar în care reprezentan
tul nostru 
(reușit în 
(parter să 
(periculos.

Cat. 57 _
Învinge la puncte pe B. Klein 
,«(V.). Luptătorul polonez, un atlet 
-puternic, este depășit totuși de 
■Ghincea în ultimele trej minute 
-Sn care acesta atacă necontenit 
ăși-l silește pe oaspe la defensivă.

a fost mai activ și a 
repriza de atpărare la 
inițieze un contraatac

Ghincea (O.)kg.: I.

I. ȘE1NESCU

Aspect din meciul Trojanovski (Varșovia) — I. Ghincea (Bucu- 
țsnști), Foto : M. Bănuș

AReturul campionatului mas- 
■fouliri va începe — odată cu cel 
feminin — la 7 octombrie și nu 
2a 20 septembrie cum fusese 'sta- 
bilit inițial. Motivul asumării ? 

Turneele intemaiționale pe care 
-echipele reprezentative și de co
lectiv la întreprind actualmente și 
Te vor efectua și în cursul lunii 
septembrie. Amînarea nu trebuie 
■Bă pună însă pe... tinjală echipele 
fnoastre fruntașe. Dimpotrivă. Atît 
«ele came susțin jocuri internațio
nale și care se pregătesc de mai 
snuiltă vreme cit și cele care nu 
au prevăzut un program interna- 
ițional. trebuie să acorde toată se- 
țniozitatea și atenția efectuării șe- 
•ibnțelor de pregătire.

• Echipa Spartak Sofia a anun
țat conducerea asociației Di.namo 
-că a renunțat la organizarea tur- 
saieulun proiectat pentru începutul 
Junii septembrie în capitala Bul- 
jgariei. In consecință dimamoviștii 
îbuoureșteni și-au contramandat 
■deplasarea în Bulgaria. Ei vor 

l**^ ‘ -o* *«* ’■ te.

Cat 62 kg.: V. Popescu (O) 
învinge la puncte pe Wojtasik 
(V,). După ce trece prinți-o si
tuație dificilă, V. Popescu con
traatacă și, printr-o cheie de pi
cior, reușește să.l treacă prin 
„pod“ pe Wojtasik, acțiune cu 
care cîștigă.

Cat 67 kg.: J. Kuczynski (V.) 
cîștigă la puncte în fața lui 1. 
Hanțu (O). Hanțu atacă în pri
mele șase minute, dar fără a 
reuși să-l pună în dificultate pe 
Kuczynski. In repriza de parter, 
oaspetele este mai activ. Apoi, 
în ultimele trei minute, Ha-nțu, 
este lovit la genunchi și luptă 
fără convingere. Sportivul romîn 
ne-a dezamăgit

Cat. 73 kg.: Zywczyk (V) în
trece la puncte pe Fr. Harri (O).

Hani a apărut lent, nehotăriț 
și lipsit de condiție fizică.

Deși a condus pînă în ultimul 
minut, n-a reușit să păstreze a- 
vantajul și a pierdut nepermis un 
meci pe care trebuia să-1 cîștige.

Cat. 79 kg.: B. Sidorowicz (V.) 
învinge prjn tuș Tn min. 7 pe I. 
Mureșan (O). Luptătorul polonez 
s-a impus prin forță și agresivi
tate. Mureșan a făcut o gravă 
greșeală în repriza sa de parter, 
venind singur pe spate în acțtu. 
nea sa.

Cat 87 kg. : T. Tarbă (O) în
vinge prin tuș în min. 10 pe 
Grotkowski (V). Victoria aceasta 
a fost obținută greu, penibil a- 
praape, după ce Tarbă a tost con
dus cu multe puncte diferență de 
luptătorul polonez, mai ușor cu 
aproape 8 kg.

Cat grea: Sosnowski (V.) în
vinge la puncte pe V. Ccnstanti- 
nescu (O).

înaintea întrecerilor oficiale 
s-au desfășurat două întîlniri ale 
rezervelor te-mînaite cu rezulta
tele: cat 62 kg.: Trojanowski
(V.) întrece la puncte pe A. 
Strubert (O), cat. 67 kg.: I. Pin- 
tea (O) djspune 
Zunawski. 
r Arbitrajele au 
Runov (U.R.S.S.) 

la puncte de J.

corespuns, A. 
și W. Borch- 

man (R.D.G.) reușind să se achi
te bine de sarcina lor.

Organizarea corespunzătoare. 
De remarcat eforturile antrenoru. 
Iu I. Pontici, singurul membru al 
comisiei regionale de lupte care 
a dat sprijin organizării.

Ce e nou in baschet
Bel- 

echi-
pleca la 11 septembrie la 
grad, unde are loc turneul 
pei Proleter. Dinamo București a 
fost, de asemenea, invitat să efec
tueze un lung turneu în Italia. 
Forurile de resort și-au dat asen
timentul pentru turneu așa că 
după turneul din Iugoslavia di- 
namoviștii vor juca în ma> multe 
orașe ale Italiei cu cele mai bune 
formații ale tării. Lotul dinamo- 
viștilor, alcătuit din: Emanoil Ră- 
ducamu, Dan Niculescu, L. Nagy, 
Kari, Cojocaru. M. Răducanu, 
Constantini de, Martan Spiridon, 
Nedelea, L. Niculescu, Pruncu și 
Karagheorghe, se pregătește sub 
conducerea antrenorului Alexan
dru Popescu. Alte jocuri interna
ționale vor avea loc în fără. Pen
tru azi și mîine este programată 
vizita unei echipe maghiare la 

Tg. Mureș. Oaspeții vor juca cu 
formațiile locale : Progreșul, Di
namo și selecționata orașului.

• Campionatul de calificare este 
in plină desfășurare. Actualmente 
are loc faza inter-regiuni (etapa 
Il-a). Iată rezultatele înregistrate 
duminica, trecută: Masculin: E-

Tarul ciclist al Europei
Mai curajoși, mai combativi, cicliștii romîni ar îi putut 

obține rezultate mult mai valoroase
te- 
A-

constituie 
Analizînd 
ajungem

BRUXELLES 22 (Reportaj 
tefonic de la trimisul special 
ger preș). — Turul ciclist al Eu
ropei, ca și turul Iugoslaviei — 
desfășurat cu două săptămîni mai 
înainte — a fost cîștigat de în
vingătorul primei etape : Zagreb— 
Rijeka. S-ar putea spune că vic
toria belgianului Buysse (turul 
Iugoslaviei), ca și a francezului 
Riviere (turul Europei) 
o simplă coincidență, 
atent faptele din cursă, 
la concluzia că prima etapă a 
avut un traseu mult prea dificil 
pentru un început de alergare. 
Cele 3 piscuri, lungi de 10—15 
km., apoi coborîșurile abrupte, te
ribile, cu viraje în loc, periculoase, 
au creat din prima zi diferențe 
categorice greu de recuperat.

Echipa noastră, handicapată de 
un start slab, a manifestat în 
genere o încordare inadmisibilă, 
un dăunător complex de inferiori
tate, o exagerată supra-apreciere 
a adversarilor, cu nume mari, au
reolate de performanțele din probe 
de răsunet ca turul Franței, Ita
liei sau al Spaniei. La aceasta a 
contribuit și ritmul, de-a dreptul 
sufocant, din primele etape. Pînă 
la jumătatea cursei, era evident 
că ei nu îndrăzneau să aibă un alt 
țel, decît acela de a sosi pînă la 
închiderea controlului. Și-au reve
nit, după cum se știe, spre sfîrși- 
tul cursei. Totuși, luată în ansam
blu, comportarea echipei noaste, 
firește, nu ne poate mulțumi. Este 
clar că alergătorii romîni ar fi 
putut realiza performanțe mai va
loroase dacă ar fi fost mai cura
joși și s-ar fi orientat mai bine 
în momentele decisive. Două 
treimi din etapă rulau destul de 
bine în pluton, dar către sfirșit 
nu mai reușeau să se pună la 
același diapazon cu protagoniștii. 
Astfel, ei au fost depășiți, în cla
samentul pe națiuni, de echipa 
Iugoslaviei, care terminase Cursa 
Păcii cu două ore în urma for
mației romîne. Aci, apare firească 
întrebarea: de ce toate acestea ?

In primul rînd o emoție accen
tuată, un trac exagerat, pentru 
niște sportivi cu mai multe probe 
internaționale la activul lor. In 
plus, unele căzături grave, sufe
rite la coborîre de cîțiva aler
gători temerari, i-au speriat pur 
și simplu. Este drept că pantele 
erau extrem de dificile, un ade
vărat tobogan, dar o atît de mare 
prudență nu-și avea totuși rostul 
ca și faptul de a merge pe cea 
mai slabă rezistență: să nu iasă 
din control. De aci zeci de mi
nute pierdute, în cea mai mare 
parte, la coborîre. Cu mai multă 
dîrzenie și combativitate ei s-ar 
fi aflat, pînă la urmă, pe cu 
totul alte locuri în clasamentul 
general. Faptul se datorește și 
unor evidente lipsuri tehnice și 
tactice. In acest sens, iată ce ne-a 
spus conducătorul tehnic al echi
pei italiene BERTOLOTTI (lost 
campion mondial la amatori) : 
.Aceste lipsuri tehnice și tactice 
fac ca un sportiv cu resurse fizice 
impresionante, cum este de pildă 
Ion Vasile al dvs., să nu poată 
utiliza cu succes decît o parte 
a considerabilei lui energii fizice. 
Dumitrescu, excelent la urcuș, s-a 
estompat singur prin coborîri foar
te slabe. Lipsa rezistentei în re
gim de viteză, pe un traseu atît 
de accidentat, precum și erori de 

nergia Constanța-Energia Ploeșfi 
56—39; Voința Rădăuți-Voi-nța 
Orașul Stalin 70—51 ; Progresul 
Timișoara-Energia Craiova 71 — 
72; FI. roșie Cluj-Voința Ora
dea 28—25; Feminin: Voința 
Focșani-Energia Ploești 29—39; 
Voința Rădăuți-Fl. roșie Tg. Mu
reș 28—92; Dinamo Timișoara- 
Flamuna roșie lași 64—38; Fla
mura roșie Cluj-Voința Oradea 
28—39. Returul acestor partide va 
avea loc mîine. Semnalăm un fapt 
deosebit de „curios" petrecut la 
unul dintre meciuri (Voința Foc- 
șani-Energia Ploești, feminin). Ar
bitrul ibucureștean Bratu desem
nat să conducă jocul nu s-a pre
zentat la Focșani, ,,aranjînd“ în 
schimb cu alt coleg — necunos
cut colegiului de arbitri și fără 
să aibă, se înțelege, asentimentul 
acestuia — să-1 înlocuiască. Mo
dul cum s-a comportat binevoito
rul arbitru ad-interim a lăsat sa 
se vadă nepregătireai sa care a 
influențat direct desfășurarea me
ciului. N-ar strica mai multă se
riozitate și simț de răspundere 
din partea arbitrilor noștri 1

A1 axim.
Echipa romînă, înainte de pie '.area într-una din etape. De la 

stingă la dreapta: Moiceanu, Za noni, Poreceanu, Ștefu.
Dumitrescu și Ion Vasile.

Șt. Ștefu, sub valoarea 
lipsit de inițiativă, a 
și s-a orientat dese _ 
Șt. Poreceanu, mezinul echipei, 

arătat cel mai curajos. Nu 
s-a speriat de renumele adversa
rilor, a coborît tare și, prin con
tribuția lui, am depășit în cla
sament formația R. F. Germană 
L. Zanoni, a început destul de 
bine, dar apoi a scăzut, manifes- 
tînd specifica-i lipsă de dina
mism. A concurat fără „nerv" și 
a făcut greșeli de alimentare. 
Ion Vasile, omul*  acțiunilor soli
tare, a avut o comportare ine
gală. Are mari lipsuri tehnice și 
tactice, el consumînd fără rost o 
considerabilă energie. G. Moicea
nu, a alergat cu mult sub posi
bilitățile lui. Aci apare evidentă 
greșeala care s-a făcut de a i Se 
fi dat, de către medicul lotului 
R.P.R.

aviz favorabil de participare, după 
ce întrerupsese antrenamentul, în 
preajma acestei curse, aproape 3 
săptămîni, în urma unei grave 
intoxicații.

In încheiere, dăm mai jos de
clarația unui membru marcant aî 
caravanei: Rene de la Tours •
„Se poate spune că această con
fruntare a cicliștilor, va avea ur
mări favorabile în dezvoltarea ci
clismului amator mondial. A fost 
o întrecere pasionantă, care a re
levat o serie de tineri cu mari 
perspective. Tineri care, dacă încă 
nu au învățat toate tainele artei 
pedalajului, au calități indiscuta
bile. De pildă, eu socot printre 
acești tineri cu perspectivă pe 
austriecii Christian și Durlacher. 
jugoslavul Petrovici, romînul Du
mitrescu și polonezul Czarnetschi. 
Toți aceștia, cărora viitorul le su- 
rîde, nu au fost învinși decît de 
lipsa de experiență și, în parte, 
de a unui antrenament adecuat 
pentru asemenea grele competiții".

IL1E GOG’A

orientare, în momentele psihologi
ce ale etapelor, i-au privat pe 
romîni — care sini totuși niște 
cicliști de certă valoare — de 
locuri mult mai bune".

Campionul și recordmanul mon
dial Fausto Coppi, care s-a în
treținut îndelung cu cicliștii ro
mîni, spunea: „Ași vrea să vă 
pun în gardă asupra primejdiei 
utilizării unui pas prea mare, mai 
ales in etape accidentate. Nu este 
mijloc mai eficace de a-ți menaja 
[orfele și de a recupera fizic, mai 
repede de la o zi la alta decît 
folosirea unui pas mic (ceea ce 
înseamnă suplețe*  turație, frec
ventă mare și un cpnsum de e- 
nergie mai mic), pas pe care îl 
întrebuințează cu precădere toți 
marii campioni: Louison Bobet, 
Hugo Koblet, Rick Vansteenberger, 
și chiar și eu, a terminat zîmbind 
campionul italian. Bicicletele Ura- 
go, folosite de formația dvs., a 
spus Coppi. sînt construite după 
indicațiile vechiului și cunoscu
tului „cățărător" Rene Vietto, in
dicații mai mult personale. Ca 
atare, o astfel de „mașină" are 
unghiuri care nu pot fi întotdea
una la fel de eficace pentru orice 
ciclist. De asemenea, folosiți pe
daliere prea scurte. Este nevoie 
să vă obișnuiți cu pedaliere (bra
țe) mai lungi, de 
cm".

Și acum, cîteva 
asupra alergătorilor

Dumitrescu. Deși 
la valoarea lui reală, a fost cel 
mai bun din reprezentativa Romî- 
niei. Către sfîrșitul cursei, a găsit 
remarcabile resurse fizice și mo
rale, obținînd două victorii cate
gorice. Mai exigent cu el însuși 
Dumitrescu ar fi putut termina 
între primii 10—12 clasați după 
cum opinează majoritatea specia
liștilor din caravană. N. Maxim 
fără să strălucească, a fost de un 
real folos echipei. A avut o com
portare regulată, a coborît și s-a 
orientat uneori destul de bine

pildă, de 17

considerațiuni 
romîni.
nu s-a ridicat

Azi și mîine, la Snagov: 
Campionatele republicane de caiac-canoe
La numai o săptămînă de 

Ia întrecerile tindrilor canc- 
tori, lacul SNAGOV este din 
nou „gazdă" De data aceas
ta. oaspeții sînt finaliștii cam
pionatului republican de ca- 
iac-canoe, canotori fruntași 
din asociațiile Wnamo, Loco
motiva, Progresul, Flamura ro
șie. Recolta, Știința, Energia, 
Voința, de la CCA și Marina 
Constanța. La startul finale
lor care se vor desfășura azi. 
toată ziua, și mîine dimineață, 
începînd de la <>a 9, vor fi 
prezenți și componenții lotului 
nostru olimpic, canotorii care 
au învins recent la un scor 
categoric echipa Finlandei în 
întîlnirea internațională de la 
Helsinki. Alături de aceștia 
vor evolua numeroși alți spor
tivi luntași care, fără în
doială, își vor disputa cu dîr- 
zenie titlurile de campioni al 
țării. Este interesant să ară
tăm că finalele campionatelor 
republicane de caiac-canoe;, 
au și înregistrat ”n succes, la 
startul întreceri' |- 
se aproape 200 de concurcnți. 
Programul finalelor 
următoarele probe ■ SIMBATA

înscriindu-

cuprinde

s-a

lui, a fosi 
urcat slab 
ori greșit

și antrenorii respectivi,

dimineață: caiac 1 fete —
3.000 m., canoe 1 băieți —
10.000 m., canoe 2 băieți —
10.000 m.» caiac 1 băieți —
10.000 m. SIMBATA după a-

m., m., 
m. 

(ora

miază: canoe 2. băieți—10.900 
caiac 2 tete—3.000 

caiac 4 băieți — 10.000 
DUMINICA dimineața 
9) : caiac 1 fete—500 ni, ca 
iac 2 Oăieți - 1.000 m.,
canoe 1 băieți—1.000 m., ca
iac 1 băieți—1.000 m., caiac 
2 băieți—500 m., caiac 2 fete 
—500 m„ canoe 2 băieți—
l. 000 m., caiac 1 băieți—500
m. , caiac 2 fete—500 ni., ca
iac 4 băieți—1.000 m. și caiac 
4 x 500 m.

După cum se vede, sîmbătă 
se v<F disputa probele de 
fond iar duminică dimineața 
cele de viteză. Un program 
bogat, în care fiecare dintre 
cele 18 probe va oferi desigur 
o întrecere spectaculoasă dar, 
mai ales... animată. Aceasta, 
pentru că fier >e din cei 
proape 200 de finaliști do
rește, fără îndoială, să 
brace tricoul de campion al 
țării.

a_

îm-



Dinamo Ungurești și Galatasaray Istanbul la start!
Echipa campioană a Turciei este de ieri la București n

GUNDUZ KILIG. 
antrenorul echipii 
turce :

,,Cititor,lor zia
rului Sportul ‘popu
lar le transmitem 
un călduros „Bine 
v-am găsit" din 
partea fotbalist.lor 
de la Galatasaray".

Ziua se îngina încă cu noaptea 
cînd, pufăind din greu, o loco
motivă a adus în punctul de fron
tieră Giurgiu vagoanele accelera
tului Sofia-București. Peronul micii 
gări era neobișnuit de animat, 
astfel că vameșii și ceilalți func
ționari ai gării arătau la ferestre 
figuri mirate. „Misterul" s-a lă
murit curînd și pentru ei: din 
vagonul de dormit, elegantul va
gon de dormit de culoare verde 
care străbate la fiecare călătorie 
un adevărat „maraton" feroviar 
pe distanța Sofia-Moscova — a 
coborit un grup de tineri bruneți 
și vinjoși purtînd in mină sa-

Echipele de categoria B 
in pragul returului

Mîine va reîncepe și returul 
campionatului categoriei B. Toa
te echipele au făcut din timp 
pregătiri pentru a doua jumă
tate a campionatului și cele mai 
multe dintre ele au susținut nu
meroase jocuri amicale. Fruntașa 
seriei întîia, de pildă. Progresul 
Sibiu, a susținut meciuri amicale 
cy Energia Sibiu (echipă de re
giune), cu Tnergia Victoria O- 
rașul Stalin, clasată pe primul 
loc în campionatul regional și 
cu Dinamo Orașul Stalin. In for
male au fost introduși juniorii 
Pășteanu (stoper), Ganga (ex
tremă dreaptă) și Dumitru (mij
locaș) Altă echipă de categoria 
B, dar din seria II, Energia „1 
Mai" Ploești s-a pregătit sub 
conducerea antrenorului Pascaru. 
In lot a fost introdus jucătorul 
Theiss (extrema stingă). Ploeș- 
tenii au susținut 3 jocuri de ve
rificare.

Iată acum programul primei e- 
tape a returului. SERIA I : Ener
gia Metalul Hunedoara—Energia 
Metalul Reșița; Energia Flacăra 
Mediaș—Progresul Sibiu ; Ener
gia Minerul Lupeni—Energia Me
talul C. Turzii; Energia Met. 
Uz. Tract. Orașul Stalin—Loco
motiva Tr. Severin. Locomotiva 
Cluj—Locomotiva Arad ; Recolta 
Avîntul Reghin—Recolta Avîntul 
Tg. Mureș. SERIA II: Dinamo 6 
București—Energia Flacăra Cîm- 
■pkia; Energia Metalul „1 Mai" 
—Energia Steagul roșu Orașul 
Stalin; FI. roșie Bacău—Ener
gia Flacăra Moreni; Știința 
București—Știința Iași; Locomo
tiva Iași—Flamura roșie Sucea
va ; Dinamo Bîrlad—Locomotiva 
Constanța; Progresul CPCS 
București—Progresul Focșani.

CLA S AMENTELE 
cvdța I

1. Prog. Sibiu 12 8 1 3 21:11 17
2. Rec. Av. Tg. Mureș 12 6 3 3 25:11 15

coșe în culorile roșu și galben cu 
inițialele G.-S. Pe pămîntul țării 
noastre poposise echipa turcă de 
fotbal GALATASARAY (în fine, am 
aflat cum se scrie corect numele 
echipei oaspe) care mîine va de
buta — împreună cu Dinamo Bu
curești — în „Cupa Campionilor 
Europeni".
TACITURNUL TURGAY... VOR

BEȘTE PRIMUL DESPRE 
ECHIPA LUI

Abia au descins, și sportivii turci 
sint un adevărat— obiectiv pentru 
grupul de gazetari care i-a în- 
timpinai. Deși se află la capătul 
unei obositoare călătorii, ei răs
pund cu amabilitate și bună dis
poziție tuturor întrebărilor și in
discrețiilor.

Unul dintre cei mai anturați 
membri ai delegației este renu
mitul portar al reprezentativei Tur
dei, Turgay, cel care a „scos" un 
meci nul pentru echipa lui pe 
stadionul Olimpic din Berlin în

partida cu R. F. Germană, același 
care avea să oprească cîteva luni 
mai tîrziu ofensiva faimoasei linii 
de atac a „naționalei" maghiare.

Turgay este un băiat tăcut. 
Ne-am convins de acest lucru pe 
toată durata drumului Giurgiu- 
București cînd n-a scos nici o 
vorbă d s-a mulțumii să urmă
rească — gtnditor — peisajul care 
se desfășura de-o parte și de alta 
a șoselii. Cu toate acestea portarul 
lui GALATASARAY s-a pus ime
diat la dispoziția noastră. „E- 
chip a mea va căuta să pășească 
cu dreptul în marea competiție a 
campionilor europeni. Știm că a- 
vem un adversar redutabil, recu
noscut peste hotare și— ne vom 
comporta ca atare. Am auzit multe 
lucruri frumoase despre Ene și 
băieții lui din atacul romin și mă 
pregătesc să fiu 
tetului ofensiv 
față".

„RECUNOSC 
BUCUREȘTIUL !“

Acestea au fost cuvintele antre
norului echipei. GUNDUZ KILIG, 
in momentul cind autobusul a 
pătruns in centrul capitalei noas
tre. Oaspete a mai vizitat Bucu- 
reștiul — in 1935 — ca jucător 
al echipei pe care o antrenează 
azi. El păstrează cele mai fru
moase amintiri din călătoria fă
cută atunci și a recunoscut acum 
cu bucurie multe colțuri din ora
șul nostru. Cu el am discutat, 
firește, despre ultimele IntUniri ale 
echipei campioane a Turciei. A- 
ceasta a obținut o victorie de 
prestigiu (4—3) In fața echipei 
braziliene Vasco de Gama, a în
vins cu 1—0 o altă echipă din 
Brazilia, Loileia, a terminai la 
egalitate cu formația iugoslavă

la înălțimea chin- 
ce-l voi avea in

CU PLĂCERE

.• I
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Grupul fotbaliștilor echipei Galatasaray-Istanbul, la sosirea lor la 

Giurgiu. (Foto: KAHANE)

UN
Datorită jocurilor 

le — și nu e rău 
vem de-a face 
„motive' 
returului campionatului i 
riei A este incompletă, în 
sul că se dispută numai 
dintre cele șase întîlniri. Iată-le:

intemaționa- 
de loc că a- 

cu asemenea 
— și a treia etapă a 

catego- 
i sen- 

trei

PROGRESUL ORADEA — LO
COMOTIVA BUCUREȘTI

FLAMURA ROȘIE ARAD — 
PROGRESUL BUCUREȘTI

DINAMO BACAU — DINAMO 
ORAȘUL STALIN.

Mîine pe stadionul „23 August”
toțj trei din Italia.

DINAMO BUCUREȘTI (tri
couri și chiloți roșii): Birtașu- 
Băcuț I, Băcuț II, F. Anghel — 
Călinoiu, Nunweiller — V. An
ghel, Nicușor, Ene, Voica, Su- 
ru.

GALATASARAY ISTANBUL 
(tricouri galbene cu dungă ro-

OPS 13* Joc în oadrul campio
natului categoriei B: Progresul 
C.P.C.S. București-Progresul 
Focșani.

Ora 1545; Pentru campiona
tul categoriei A: Dinamo Ba- 
cău-Dinamo Orașul Stalin (jo
cul se dispută la București pen
tru că terenul din Bacău este 
suspendat).

OPS 17. In „Cupa campioni, 
lor europeni**: „Dinamo Bucu- 
rești-Galatasaray Istanbul. Arbi
tri: Liverani — la centru —. 
Adami și Annoscia — la tușă—

*
*

3. Energ. Met. H. 12 462 19:11 14
4. Energ. Flac. xsed. 12 6 2 4 17:13 14
5. Energ. Mln. Lup. 12 615 13:11 13
6. Energ. Met. C. T. 12 5 3 4 13:13 13
7. Progr. S. Mare 12 444 19:18 12
8. Locomotiva Arad 12 5 2 5 13:1» 12
9. Energ. Uz. tr. O. St.

12 426 9:15 10
10. Locom. T. Severin 12 4 17 15:15 9
11. Locomotiva Cluj 12 3 3 6 14:17 9
12. Rec. Av. Reghin 12 336 21:34 9
13. Energ. Met. Reșița 12 417 12:23 9

SERIA 11
1. Energ. St. R. O. St.

13 :LI 1 1 41: 6 23
2. Progr. CPCS Buc. 13 8 3 2 32:18 19
3. Dinamo 6 Buc. 13 742 22:14 18
4. Energ. 1 Mal PI. 13 643 22:11 16
5. Energ. FI. Moreni 13 5 6 2 22:14 16
6. Locomotiva C-ța 13 535 27:20 13
7. Progr. Focșani 13 364 13:14 12
e. Energ. Flac. Cîmp.

13 355 20:25 11
«. Știința Iași 13 3 5 5 14:19 11

10. Locomotiva Iași 13 3 5 5 11:17 11
11. Dinamo Bîrlad 13 4 1 8 15:29 9
12. FI. roșie Bacău 13 337 17:37 9
13. Fi. r. Suceava 13 328 20:37 8
14. Știința Buc. 13 148 9:24 6

Nu intenționăm să comentăm 
în rîndurile de 
jocuri, ci cu totul altceva, 
nume: 
la ora 
mai bine zis ce trebuie sa re
prezinte ele pentru fotbaliștii 
noștri. Părerea noastră este că, 
înaintea interesului pentru lupta 
din clasament, trebuie 6ă primeze 
duminică acela al întrecerii pen
tru selecționarea în echipele re
prezentative ale țării care — 
peste puțin timp — înfruntă 
„naționalele" R. P. Bulgaria. 
Ambiția fiecărui fotbalist să fie 
aceea de a intra în vederile se
lecționerilor printr-o comportate 
cit mai bună, cît mai promiță
toare. Apelul este valabil atit 
pentru fotbaliștii cu experiență 
care au apărut de mai multe 
ori în anii din urmă în formația 
reprezentativelor, cît și pentru ti
nerii jucători pentru care selec
ționarea nu trebuie să rămînă 
numai... un vis frumos—

Situația lucrărilor de selecțio
nare nu este prea roză. Multi 
dintre jucătorii de bază nu au a-

mai jos aceste
A- 

să arătăm ce reprezintă 
actuală aceste înfîlniri,

Serajevo (3—3) și a dispus cu 
2—1 de echipa Radnicki din Iugo
slavia. (Ca să vorbim numai de 
jocurile din anul acesta). Un a- 
mânunt interesant: echipa GA
LATASARAY este formația unui 
cartier al tstanbulului. Dintre ac
tualii componenți ai echipei foarte 
mulți au îmbrăcat tricoul alb cu 
semilună al reprezentativei Tur
dei și nu mai puțin de șapte din
tre d au făcut parte din formația 
— de neuitat pentru Turcia și 
fotbaliștii â — care a întrecut 
reprezentativa R. P. Ungare.

Mulți dintre cititorii noștri sînt, 
desigur, curioși să cunoască pro
gramul din zilele acestea al cam
pioanei Turdei. Ei bine, la 30 de 
minute după ce in cheia seră o călă
torie care a durat aproape 48 de 
ore. fotbaliștii tură se aflau pe 
stadionul ,23 August" unde fă
ceau un prim antrenament. In 
dimineața aceasta ei vor fi din 
nou pe stadion dlnd să se înțe
leagă astfel că nu vor să scape 
nici o zi fără să joace fotbalI 
Mîine cei unsprezece fotbaliști in 
tricouri roș-galbene se vor prezen
ta în fața campioanei noastre, 
Dinamo București, pentru a ,Jua 
startul" în CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI!

PRIMUL CONTACT...
Ieri dimineață pe Stadionul „23 

August**. In ciuda ploii mărunte 
care făcuse gazonul alunecos, pe 
teren 18 fotbaliști în treninguri 
bleu cu numere roșii executau di
ferite exerciții de antrenament fără 
balon. In tribuna acoperită, prin
tre turiștii bulgari veniți să vi
ziteze frumosul nostru Parc de 
cultură și odihnă „23 August", al 
cărui renume a depășit granițele 
țării, un grup de fotbaliști în tre
ninguri albastre cu inscripția „Di
namo".

Era primul contact între cei doi 
adversari de mîine. Pe teren: fot
baliștii de la Galatasaray, ieșiți

șie și chiloți albi): Turgay (I) 
— Sa im (2), Metin I (4) — 
At (b), Ergun (3) Rober (b) — 
Isfendiyar (7), Metin II (8), 
Suat (9), Kadri (10), Gungor 
(H). *

Porțile Stadionului se vor 
deschide la ora 12. Spectatorii 
sîn-t rugați să respecte indica
țiile de pe bilete cu privire la 
accesul în stadion. Sînt vălabile 
bilete cu 6eria nr. 12. Au liberă 
intrare carnetele eliberate de 
C.C.F.S./C.M.: roșii și albastre 
ki piele, roșii, dermatin verde, 
carnetele de maeștri ai sportu
lui și carnetele membrilor co
misiei centrele de fotbal.

%

«
*
»

BUN PRILEJ!
rătat în meciurile de pînă acum 
o pregătire acceptabilă, o formă 
care să-i indice apți pentru se
lecționare. Pentru unele posturi 
— cum e de pildă cel de sto
per, accidentele și lipsa de for
mă au eliminat se pare pînă a- 
cum pe principalii candidați — 
astfel că se pun probleme foarte 
dificile. Ele pot „dispărea" însă, 
luni, dacă jucătorii noștri vor 
arăta dorința de a se afirma. 
Credem că avem dreptate, nu? 
Sîntem siguri că așa gîndesc și 
Băcuț II și Dușan și Lazăr 
sau ori care alt stoper din ca
tegoria A care pot reface mîine 
și în etapa de joi — ultimele 
ocazii de verificare a selecționa- 
bi Iilor — „terenul pierdut" pînă

acum. Și situația este valabilă 
pentru toate celelalte pesturi ale 
reprezentativelor A și B. Să 
intitulăm deci etapa de mîine, 
etapa afirmărilor. Condiția este 
însă ca întrecerea pentru a arăta 
că tot mai mulți jucători sînt 
bine pregătiți și în formă să se 
desfășoare sub semnul deplinei 
sportivități, al aprecierii reci
proce. Fotbaliști, nu pierdeți o- 

caziile de mîine și joii StrăduUi- 
du-vă să eliminați lipsurile exis
tente încă în pregătirea voastră 
și jucînd cu toată priceperea și 
talentul vostru veți face ca la 
9 și 10 septembrie pe stadioanele 
din Buc. Iești și Sofia să evo
lueze cei mai buni și cei mai 
în formă jucători ai noștri.

imediat după sosire la un antre
nament ușor. In tribună: fotba
liștii de la Dinamo, nerăbdători 
să-și vadă adversarii în „Cnpa 
campionilor europeni".

Bine legați, supli, cu o alergare 
corectă, jucătorii oaspeți execută 
mai întîi o serie de exerciții de 
gimnastică și de alergare, care le 
scot în evidență calitățile atletice

— Vreau să-i văd și cu balo
nul — se aude o voce.

Această dorință, care este, bine 
înțeles, și a dinamoviștilor, este 
îndeplinită curînd, dar numai oe 
jumătate. In treacăt fie spus. d:- 
namoviștii erau numai ochi, voind 
să-și identifice de pe acum ad
versarii direcți. Fotbaliștii turci 
au făcut cîteva exerciții de pase, 
degajări, joc cu capul, puțin tras 
la poartă și atît. Suficient însă 
pentru a deduce că posedă o teh
nică individuală bună. Mai mult 
n-au vrut să arate oaspeții... Ceea 
ce a cam dezamăgit pe dinamo- 
viști.

— .Jiu pot să-mi dau seama 
de valoarea reală a echipei oaspe 
dar întrevăd un meci greu, foarte 
greu — ne-a spus Angelo Nicu- 
lescu, antrenorul dinamoviștilor. 
In plus, noi sîntem dezavantajați 
și de lipsa lui Szoko. Totuși, sper 
într-o comportare bună a echipei 
și intr-un rezultat favorabil".

— „Sînt convins — a interve
nit Nicușor — că jucătorii turci 
vor lupta pentru un rezultat de 
egalitate, ceea ce va îngreuna 
foarte mult sarcina noastră. De 
aceea trebuie să luptăm cu toată 
ardoarea și, tncurajați și de spec
tatori, să reușim un joc și un 
rezultat bun".

Surpriză ieri, la Arad
LOCOMOTIVA TIMIȘ O ARA-ȘT1- 

INTA TIMIȘOARA 0-0 
Stadion: ,.30 Decembrie” Arad, 

bun. Timp: frumos. Spectatori : 
peste 10.000. Arbitru: C. Popescu- 
București, excelent.

LOCOMOTIVA: Sziklai-Corbuș,
Ivanenco, Bodo.Lenghel, Scorțan- 
Sekely, Țigăniuc Glămeanu. Bă. 
deanțu.
ȘTUNȚA: Paân-Zbîrcea. Brânzei, 
Florescu-Nicolin, Tănase.Lazăr, 
M'azăre, Ciosescu, Dinulescu Bn- 
roș.

S-au remarcat: Corbuș, Ivanen. 
co, Școrțan, Brînzei, Florescu, 
Dinulescu. In mod special Avasi- 
lichioaie și Tănase cei mai buni 
de pe teren.

Raport de cornere: 
pentru Știința.

echipe timișorene au prestat * în 
general un joc de. bună calitate, în 
care însă s-a văzut tendința clară 
a Locomotivei de a scoate un meci 
egal. Feroviarii au jucat cu mij
locașii pe linia fundașilor și cu in. 
terii pe posturi de mijlocași. Știința 
n-a atacat cu suficientă convingere 
și — deși a dominat mai mult de. 
cît Locomotiva — nu și-a creat si. 
tuații de marcare. In primele 10 
minute studenții au avut inițiativa. 
Apoi meciul s-a echilibrat. După 
pauză, din nou Știința începe 
„tare”, dar apărarea feroviarilor 
nu lasă să treacă nimic. De la ju
mătatea reprizei secunde, meciul 
a redeveni! echilibrat, păstrînd a.

ARAD, 24 (prin telefon), - cest caracter pînă la srirșit Față
Amatorii de fotbal din localitate au e in.re ga ev<xutie a p — •
venit în număr destui de mare la este Per!ect echltablL
un joc de categoria A care li s-a Ștefan Weinberger
oferit... pe neașteptate. Cele doua ' corespondent

*
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btilniri INTERNATIONALE
București: FI. roșie Cauciuc 

Quadrat-Dinamo Silistra 5—0 
(2—0). Au marcat: Stoenescu (2), 
Niță (2) și Jeîeș.

Duminică, Cerveno Zname 
(Bulgaria) joacă pe teren C.A.M. 
ora 9.30 cu FI. roșie Bere Ra
hova.

Canstapța: Locomotiva—Udar- 
nik Stalin (Bulgaria) 5—1 (2—1) 
Au marcat .-Sever (2), Ispas (2), 
Cădariu, respectiv Kolev.

Calafat: Progresul—Sel. oraș
Vidin (Bulgaria) 2—3 (1—1).

T. Măgurele: T. Măgurele — 
Nicopole (Bulgaria) 3—1 (1—0) 
joi și 2—2 (1—1) vineri.

REEXAMINAREA ANTRE
NORILOR

Toți antrenorii din țară care 
nu s-au putut prezenta la reexa
minare în zilele fixate, antrenorii 
regionali și președinții colegiilor 
regionale de antrenori se vor pre. 
zenta la București pentru reexa
minare în zjlele de 27—31 au
gust, odată cu antrenorii bucu- 
reșteni.



A c t i v i t at e a
REÎNCEPE CAMPIONATUL 
MASCULIN CATEGORIA B 
Rămasă ultima", deoarece cele

lalte competiții s-au reluat, între
cerea echipelor masculine de ca
tegoria B va programa mîine jo
curile din cadrul primei etape a 
returului. Evenimentul este cu 
atît mai important ou cît anul 
acesta campionatul categoriei B 
s-a arătat foarte disputat, echili
brul dintre echipele participante 
fiind mult mai sensibil decît anul 
treout, la edita inaugurală a a- 
cestei întreceri.

Și că nu exagorăm în această 
privință ne-o dovedește cu priso
sință febrilitatea pregăti br:lor pe 
care le fac echipele participante, 
conștiente de „duritatea" întrecerii 
care le așteaptă. La Sibiu, forma
ția Energia (Constructorul) a <lis 
putat pînă în prezent mai multe 
jocuri de verificare și se pare că 
— după rezultatele obținute — 
echipa sib enilor este în formă. De 
asemenea la Jimbolia și Varias 
cele două colective Recolta sau 
ocupat foarte serios de felul în 
care echipele de handbal respec
tive se arrtrenează în vederea re
luării campionatulu'.

După ,,pulsul" pregătirilor se 
pare că în retur plutonul fruntaș 
a.l clasamentului (Știința I.C.F,, 
Progresul Odorhei și Recolta Jim
bolia) va fi nevo;t să suoorte asal
tul unor echipe, care In prima 
parte a întrecerii nu s-au arătat 
în cea mai bun, formă. Interesant 
va fi de asemenea de urmărit lupta 
pentru evitarea retrogradări:, în 
care sînt angajate cîteva forma
ții. Intr-un cuvînt „sus" sau „jos” 
campionatul categoriei B va fi o 
competiție interesantă.

OMOLOGĂRI, SUSPENDĂRI, 
PRECIZĂRI PE MARGINEA RE

GULAMENTULUI
In ultimele ședințe ale biroului 

comisiei centrale de handbal au 
fost luate o serie de importante 
hotărîri privitoare la unde contes
tații tăcute de colectivele sportive. 
Astfel, jocul Recolta Jimbolia — 
Știință I.C.F.. care nu cu mult 
timp în urmă fusese omologat cu 
rezultatul de 6—0 pentru echipa 
Știința I.C.F. a fost reanalizat m 
lumina unor noi probe produse de 
colectivul Recolta Jimbolia. Apre
ciind că arbitrul Cornel Adîncu a 
comis o gravă eroare la comple
tarea foii de arbitraj, eroare care 
a dus la omologarea jocului cu 
6—0 în favoarea colectivului Știin
ța I.C.F., biroul comisiei centraie 
a hotărît menținerea rezultatului 
de pe teren (7—2 pentru Recolta 
Jimbolia), precum și suspendarea 
arbitrului Comei Adîncu pe timn 
de trei luni.

Vă veți întreba poate de ce s-au 
întîmplat toate aceste lucruri? lata 
despre ce este vorba. In regula 
menhil campionatelor republicane 
de handbal există un articol care 
prevede că jucătorul oare a tost 
eliminat de 4 (patru) ori de pe te
ren pe timp limitat și deci nu de
finitiv. va fi. suspendat automat 
pentru o etapă. De asemenea dacă 
un jucător a fost eliminat defi
nitiv de pe teren de arbitru el este 
obligat să „stea" o etapă. De toate 
aceste probleme — ținerea unei 
evidențe a eliminărilor — trebuie 
să se ocupe colectivul respectiv.

Fînă aci toate bune, numai că 
uni» arbitri — cum este cazul 

arbitrului Cornel Adîccu — nu 
completau imediat toaia și ulterior 
uitau cine fuseseră eliminați de ue 
teren. Așa se tntîmnlă că antreno
rul știa că fusese eliminai jucăto
rul X spre exemoiu iar în toait 
apărea jucătorul Y. De aci discu
ții, proteste, contestații, jocuri care 
se pierdeau și apoi se cîștigau — 
cum s-a întîmplat cu meciul Re
colta Jimbolia—Știința I.C.F.

Pentru ca pe viitor asemenea lu
cruri să fie evitate, oomisla cen
trală de handbal a luat hotărirea 
ca încenînd din primele etape ale 
returului arbitrul să fie obligat să 
completeze foaia imediat după 
joc, iar cei do; antrenori să sem
neze în dreptul rubricii ELIMI
NAȚI DE PE TEREN. In telul 
acesta colectivele sportive nu mai 
pot spune oă nu știu cine a fost 
eliminat da pe teren, iar arbitrii 
nu vor mai „uita" pe cine au eli
minat.

Ultimele — să sperăm că în. 
tr-adevăr vor fi chiar ultimele — 
meciuri omologate ou alte rezultate 
decît cele de pe teren — tot pentru 
neregularități ca cea de mai sus— 
sînt: Energia Reșița — Știința 
Iași (cat A masculin) 6—0 în fa
voarea colectvului Știința lași 
(pe teren 5—3 pentru Energia); 
Energia Tîrgoviște — Locomotiva 
G. N. București (cat. B masculin)

SPORTUL POPULAR
PaB- 6-a Nr. 2873

handbal

Echipa feminină de handbal Șt iința Min. învăț anunțului se anun
ță drept una din favoritele" ca mpionatului. Miine bucur eștencele 
vor primi vizita textilistelor din Buhuși, care la rîndul lor au 
realizat în ultima vreme citeva rezultate meritorii. In fotografie, 
Ileana Colesnicov, căpitana echipei Știința Min. învățământului, a- 
runcă la poartă din plină viteză. Fază din medul Știința Min In- 
vățămîntului — Energia Reșița. FOTO: I. MIHAICA

6—0 pentru Energia Tîrgoviște (pe 
teren 15—8 pentru Locomotiva 
G. N.).

CLASAMENTE, PROGRAM..
Categoria A masculin: București: 

C.C-A.-Energia Reșița; Dinamo 6- 
Voința Sibiu; Arad: Progresul-E- 
nergia Făgăraș; Orașul Stalin: Di- 
namo-Flamur3 roșie Cisnădie; Ti
mișoara: Știința-Energia Timișoa
ra; lași: Știința-Energia Ploești.

Categoria A feminin: București: 
Știința Min. Invățămîr>*.ului-Fla- 
mura roșie Buhuși; Flamura roșie 
Steagul roșu-Știința I.C.F.; Timi
șoara: Știința-Energia Reșița; Fla
mura roșie U.T.T.-Recolta Avîntui 
Codlea; Orașul Stalin: Progresul- 
Flamura roșie Sighișoara; Tg. Mu
reș; Progresul-Flamura roșie Si
biu.

Categoria B masculin: București: 
Locomotiva G. N.-Șîiința 1.C.K; 
Tg. Mureș: Dinamo-Știința Galați: 
Varias: Recolta -Frogresul Bacău; 
Jimbolia: Recolta-Energia I.C.M. 
Reșița; Odorhei: Progresul-Energia 
Sibiu; Cluj: Știința-Energia Tîr
goviște.

CATEGORIA A (VASCLLIN)
1. C.C.A. 12 7 3 2 115: S5 17
2. Știința Timiș. 12 7 2 3 100: 74 14
3. Energia Timiș. 12 7 1 4 183: M 15
4. Dinamo Or. St. 12 7 6 5 92: 78 14
5. Energia Reșița 12 6 1 5 «7: 79 13
6. Știința lași 12 5 3 4 90: 83 13
7. Voința Sibiu 12 6 1 5 68: 68 U
8. Energia Ploești 12 6 0 6 88: 84 12
9. Fl. r. Cisnădie 12 5 2 5 83: 86 12
10. Energia Făgăraș 12 5 2 > 71 : ■ 12
11. Progresul Arad 12 2 1 9* 84: 140 5
12. Dinamo 6 Buc. 12 1 • 11 65:111 2

CATEGORIA A (FEMININI
1. Progr. Tg. Mureș
2. Știința Mir.. înv.
3. Fi. roșie Sibiu
4. Flam. r. Sighiș.
5. Progr. Or. St
6. Fl. r. București
7. Știința ICF
S. Recolta Av. Codlea
9. Știința Timișoara 

19. Fl. r. Buhuși
11. Fl. r. Timișoara
12. Energia Reșița

8 6 2 0 35: 5 14
7 5 2 0 29:11 12 
7511 24:15 H
7 5 0 2 22:14 10
7421 28:21 18
7 3 2 2 22:15 8
7322 21:17 8
7214 14:24 5
8 1 3 4 9:21 5
7 115 9:18 3
7 0 0 7 9:27 0

7 0 0 7 9:33 0
CATEGORIA B (MASCULIN)

1. Știința ICF 11 10 0 1 122 : 66 20
2. Recolta Jimbolia 11 9 0 2 100: 53 18
3. Progr. Odorhei 11 902 104: 69 18
4. Recolta Varias 11 6 0 5 78:72 12
5. Dinamo Tg.-M. 11 5 1 5 79: 84 11
6. Energia Met. I.C.M.

Reșița 11 5 0 6 86:101 10
7. Progresul Bacău 11 4 16 78:89 9
£. Știința Galați 11 4 1 6 85:105 9
9. Locom. Bucur. 11 4 0 7 63: 63 616. Energia Tîrg. 11 4 0 7 56: 75 8

11. Energia Sibiu 11 2 2 7 66:83 6
12. Știința Cluj 11 1 1 9 61:113 3

INFORMAȚII
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT SPECIAL 
ELxpa din 3d august 1956

I Locomotiva București — C.C.A. 
București (cat. A).

II Flacăra (E) Ploești — Progresul 
Oradea (cat. A.).

III Locomotiva Timișoara — Fla
mura roșie Arad (cat. A).

IV Dinamo Orașul Stalin — Știința 
Timișoara (cat. A>.

V Metalul (E) 103 — Știința Craiova 
(cat. C).

VI Metalul (E) Sinaia — Metalul 
(E) Tîrgoviște (cat. C).

vn Locomotiva Craiova — Cons
tructorul (E) Craiova (cat. C).

VIII Recolta Avîntul p. Neamț — 
Știința Galați (cat. C).

IX Flamura roșie Sf. Gheorghe— 
FI. roșie Cluj (cat. C).

X Progresul Călărași — Locomo
tiva Galați (cat. C).

XI Metalul (E) Oradea — Minerul 
(E) Baia Mare (cat. C).

XII Recolta Avîntul Sighet — Di
namo Tg. Mureș (cat. C).

MEQIURI DE REZERVA

A Dinamo Pitești — FI. roșie B. R. 
Buc. (cat. C.).

B Locomotiva Simeri» — Construc
torul (E) Arad (cat. C).

Pentru acest concurs consultați 
,,Programul Pronosport” nr. 123.

Reprezentativa de hochei pe iarbă a orașului Praga 
învingătoare la Oradea

Reprezentativa de hochei pe 
iarbă a orașului Praga a susținui 
miercuri cel de-al dori ea joc al 
tumeuluj întreprins la noi în 
țară, la Oradea, cînd a întîlnjt 
selecționata orașului, de care a 
dispus cu «corul de 6—0 (0—0).

Spre deosebire de jocul de la 
București în specia! în prima re
priză, hocheiștii romîni au reușit 
să țină în șah atacul oaspe și au 
inițiat la rîndul lor atacuri care 
insă nu s-au putut termina cu 
goluri datorită bimej apărări a 
echipei praigheze.

La reluare, oaspeții remaniază

Concurs de verificare 
ia pentatlon modern

Pentru verificarea pregătirii pen- 
tatloniștilor fruntași se va desfă
șura începînd de astăzi un con
curs. Programul întrecerilor este 
următorul : simbătă: ora 9 proba 
de călărie (la cărămidăria Bănea- 
sa) ; duminică: ora 9 scrimă (la 
sala Floreasca); mărfi; ora 9,30 
proba de tir (la poligonul Tunari); 
miercuri: ora 8.15 proba de înot 
(complexul sportiv Dante Gher
man) ; joi: ora 18 proba de cros 
(la Căliigăreni).

SPORT LA ZI
• ATLETISM. Comisia regio 

nală de atletism Ploești organi - 
zează astăzi și mîine un important 
concurs cu caracter inter-regional 
La întrecerile care vor avea loc 
pe stadionul Energia-Flacăra din 
localitate vor participa echipele re
prezentative ale regiunilor: Au
tonomă Maghiară. Galați, Bacău, 
Stalin, Pitești și Ploești.

pronosport
PROGRAMUL CONCURSULUI

PRONOSPORT nr. 35 
etapa din 2 septembrie 1956

I Recolta Avîntul Tg. Mureș — 
Minerul (E) Lupeni (cat. B)

II Metalul (E) C. Târzii — Rec. 
Avîntul 'Rechin (cat. B)

III. Progresul Satu Mare — Meta
lul (E) Hunedoara (cat. B)

IV Flacăra (E) Moreni — Metalul 
(E) 1 Mai Ploești (cat. B)

V Progresul Sibiu — Locomotiva 
Cluj (cat. B)

VI Metalul (E) Reșița — Metalul 
(E) Uz. Tractoare Orașul Stalin 
(cat. B)

VII Locomotiva Arad — Flacăra 
(E) Mediaș (cat. B)

VIU Locomotiva Constanța — Lo
comotiva Iași (cat. B)

IX Flamura roșie BurcTujeni — Di
namo Bîrlad (cat. B)

X Progresul Focșani — Dinamo 6 
București (cat. B)

XI Flamura roșie Giurgiu — Pro
gresul Corabia (cat. C)

XII Dinamo Galați — Locomotiva 
Pașcani (cat. C)

Meciuri de rezervă

A Flacăra (FA Moinești. — Victoria 
Tecuci (cat. C)

B Progresul Rădăuți—Dinamo Doro- 
hoi (cat. C)

Pentru acest concurs rnns”»Hați 
„Programul Pronosport" nr. 124.

Luni încep tentativele de record
la motociclism

Săptămîna viitoare, începînd de 
luni, 40 de motocicliști, campioni 
și recordmani ai țării var porni 
întrecerile pentru ameliorarea re
cordurilor republicane de pe coas
tele dealurilor Hula (Mediaș) 
și Feleac (Cluj).

Concursul republican de pe dea
lul Hula se va desfășura în zilele 
de 27, 28 și 29 august, iar cel 
de pe Feleac în zilele de 1, 2 și 
3 septembrie. In răstimpul celor 
6 zile rezervate întrecerilor de 
pe Hula și Feleac, motocicliștii vor 
efectua și urcări cronometrate de 
antrenament și de verificare a 
mașinilor. Cronometrarea atît Ia 
antrenamente, cît și în timpul con
cursului se va face cu ajutorul 
cronometrului electric, prin înre
gistrarea timpilor pe bandă. încă 
de pe acum, ambele trasee au fost 
amenajate special pentru aceste 
întreceri, urmhid ca în preziua în
ceperii concursurilor să se facă 
numai instalația posturi Ic» telefo
nice.

linia de atac și atacînd susținut, 
înscriu de șase ori prin Santorcl 
(2), Sklenar (2), Prucha și Zak. 
Jucătorii romîni nu au putut face 
față tehnicii oaspeților, care au 
tras din orice poziție. De remar
cat că trei goluri s-au marcat în 
urma executării de cornere mici. 
Au arbitrat Șt. Catană (B.) și 
Strecha (P.) următoarele for
mații: Oradea: Deleanu—Ducan, 
Almassi — Berbecaru, Lado, Du
limov (Popescu) — Ferencz, Paș- 
calău, Samur, Kary (Filip), Du
mitrescu.

Praga : Hora — Chvojka, Prucha 
— Kucera, Niki (Baloun), Kad
lec (Nikil) — Kustka, Sklenar, 
Cerny (Zak). Santorcl, Mikșik 
(Baăoun).

In deschidere, reprezentativa fe
minină de hochei pe iarbă a ora
șului Cluj a întrecut reprezenta
tiva Oradea cu 2—0 (l—0).

Echipa regiunii Galați canupioană 
la box (juniori) pe 1956

La Galați s-au desfășurat ulti
mele partide din cadrul campio
natului republican de box la ju
niori pe echipe reprezentative de 
regiuni. Intîlnirea Galați — Bucu
rești a revenit primei echipe la 
scorul de 29—18. Intr-o altă par
tidă, decisivă pentru locul doi, 
Timișoara a întrecut Clujul cu 
33—12.

In ultima zi a campionatelor, 
echipa regiunii Galați a înfruntat 
puternica selecționată timișoreană. 
După o dispută înverșunată, gălă- 
țenii au trecut — greu — și acest 
obstacol (25—23) adjudeeîndu-și 
titlul de campioni republicani pe 
anul 1956. Echipa regiunii Bucu
rești- a ieșit învingătoare (22—12) 
în întilnirea cu echipa clujeană, 
ocupind astfel locui trei în cla
samentul general. După întrecerile 
de la Galați, clasamentul defi
nitiv al campionatului republican 
de box pe echipe are următoarea 
configurație : 1) Galați; 2) Timi
șoara; 3) București; 4) Cluj.

Gh Ștefănescu, E. Leibooicl, 
corespondenți

O. S. T. A.
Oficiul de spectacole și turnee artistice 

din R. P. R.
Prezintă pe 

STADIONUL DINAMO
Azi, simbătă 25 și mîine, 26 august, orele 20.30 

Premiera :

JURNAL MUZICAL
Concert de muzică distractivă

Conducerea muzicală: EDMOND DEDA, cu NAE ROMAN, BIMBO 
MARCULESCU, DORINA DRAGH1CI, NICU STOENESCU, OV1D 
TEODORESCU, SIMONA CASSIAN, AIDA MOGA, WILLY DO- 

NEA, GIONI DIMITR1U și TRIO GRIGORIU.
Biletele se găsesc de vînzare la : Cassa Teatrului Armatei — 

B-dul Magheru și la Casseie Stadionului Dinamo 
din str. Ștefan cel Mare 45.

Iată acum recordurile existenta 
pe traseele celor două probe da 
coastă șt sperăm că aceste cifre, 
dacă nu în totalitatea lor, mă
car în majoritate să fie simțitor 
ameliorate. Recordurile de pe 
coasta Hula; 100 cmc.: I. Popa 
(Dinamo) 60,890 km./h; 125 cmc.: 
A. Munteanu (CCA) 71,028 km./h; 
250 cmc.: B. Predescu (Energia) 
75,066 km./h; 350 cmc.: C. Rado
vici (Energia) 78,206 km./h; 500 
cmc.; N. Buiesou (Locomotiva)' 
80,040 km./h; 500 cmc. ataș: Gh- 
Ion+C. Udrescu (C.C.A.) 76,677 
km./h ; auto sub 2 1. : Al. Uță (Di
namo) 76,172 xm./h; auto peste 2 
I.: J. Calcianu (Energia) 79.765 
km./h; 150 cmc. femei: Ilona Uilagy 
(Dinamo) 64.963 km./h.

Recordurile de pe coasta Felea- 
cului: 100 cmc.: T. Popa (Dinamo) 
75,357 km./h; 125 cmc.: A Mun
teanu (C.C.A.) 94,787 km./h; 250 
cmc.; L. Szabo (Dinamo) 108,250 
km,/h; 350 cmc.: G. Bereny (Di-
namo) 113,382 xm./h; 500 cmc.: 
N. Sădeanu (C.C.A ) 121,380 km./h;
500 cmc. ataș; Gh. Ion+ C. Udres. 
cu (C.C.A.) 106,024 km./h; 750
cmc. ataș: I. Spiciu+Al. Huhn 
(C.C.A.) 108,686 km./h; auto sub
2 L: Al. Uță (Dinamo) 108,849 
km./h; auto peste 2 L; J. Calcianu 
(Energia) 117,240 km./h.; 150 cmc. 
femei: llona Uilagy (Dinamo) 
82,051 km/h.

» o ♦

3a Capitală
AZI

TENIS : Teren Progresul F.B. str. 
Dr. Staicovici, începînd de .la ora 9 
și d.a. de la ora 16. semi-finaleite 
și finalele campionatului republican 
de juniori.

HANDBAL. Teren Flamura roșie 
Belvedere, ora 17,30: Flamura roșie 
Steagul roșu — Știința I.C.F. (cat. 
A feminin).

MIINE

tenis. Teren Progresul F.B. din 
str. Dr. Staicovicâ, începînd de la 
ora 9 și d.a. de la ora 16, semi.flLna- 
lele șl finalele campionatului repu
blican de juniori.

HANDBAL. Teren Dinamo 6 (Obor), 
ora 9: Dinamo 6-Voința Sibiu (cat. 
A masculin); teren C.C.A. ora 16,39 
Știința Min. In vățămîntului-Flamura 
roșie Buhuși (cat. A feminin); ora 
17,36 C.C.A.-Energia Reșița (cat. A 
masculin).

FOTBAL. Stadionul 23 August, 
ora 13 : Progresul CPCS-Progresul
Focșani (cat. B); ora 14,45: Dinamo 
Bacău-Dinamo Orașul Stalin (cat. A); 
ora 17: Dinamo București-Galata- 
saray. Stadionul Giulești, ora 8: 
Locomotiva București — Progresul 
CPCS (juniori); ora 9,45: Locomotiva 
MCF-Progresul Călărași (cat. C) ; ora 
11,36: știinta Bucuresti-Știința. Iași 
(cat. B). Stadionul Dinamo-centraJ: 
ora 8 : Dinamo 6-Energia Flacăra 
Ploești ('uniorb. Stadionul C.CJL, 
ora «: C.C.A.-Energia Constructorul 
Constanta (jun.) ; Stadionul Pro
gresul F.B.. ora 8: Progresul F.B.- 
Sthnța G-Mați (juniori); ora 9.45 : 
Știinta București — Locomotiva 
M.C.F. (junori). Teren Dinar** 
Obor, ora 10,»): Dinamo 6-Ener^ia 
Flacăra Cîmpina feat. B); Toren Fla
mura roșie (Veseliei), ora 8: Fl. roșie 
Bere Rahova-Energia Constr Craiova 
(jun.). Teren Fl roșie (Belvedere), 
ora 9,30: Fl. roșie Bere Rahova-Di
namo Silistra (Bulgaria).

Sparfcil din țară și de peste 
hotare oglindit in hnaghN, 
în revista ilustrată de sport
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Rugbiștii irommi din- nou in Anglia
Leicester Tigers, R.F. C. Gloucester $i Bristol 
viitori adversari ai selecționatei Bucureștiului

In ultimul timp, rugbiul ro- 
mînesc și-a căpătat un presti
giu bine meritat datorită stră
lucitelor succese internaționale 
repurtate de echipele noastre, 
în compania unor valoroase se
lecționate sau formații de club 
din Franța și- Marea Britanie. 
Cronicarii de specialitate ai 
diferitelor cotidiana engleze și 
franceze, care au văzut 
„lucru" echipele romtaești au 
apreciat specificul 
rugbiului nostru, 
un loc de frunte 
valorilor mondiale.

la

și calitatea 
acordîndu-i 
în ierarhia

Iată că, în curind, rugbiul 
rominesc va t« supus unei noi 
confruntări internaționale. Intr-a
devăr, la începutul lunii septem
brie selecționata orașului Bucu
rești se va deplasa în Anglia 
pentru a susține trei întîlniri în 
compania echipelor LEICESTER 
TIGERS, R.F.C. GLOUCESTER 
și BRISTOL. Despre echipa care 
va reprezenta rugbiul rominesc 
peste hotare sint cunoscute o serie 
de amănunte referitoare la com
ponență, valoare etc. ta rindurile 
ce urmează vă vom prezenta cî- 
teva date referitoare la viitorii 
adversari ai rugbiștilor noștri: 
LEICESTER TIGERS i este unul 
dintre cele mai vechi cluburi din 
Anglia. De curind, a fost sărbă
torită aniversarea a 84 de ani de 
activitate timp în care a crescut 
un mare număr de jucători inter
naționali. De asemenea, mulți 
dintre „tigrii din Leicester" au 
fost căpitanii echipelor naționale 
ale Angliei, Irlendei, Scoției etc. 
Printre cei mai valoroși jucă
tori ai formației utilizată în 1955 
—1956 se numără D. St. G. Hazell 
(internațional în echipa Marii 
Britanii), R. H. Smith, T. Bleas. 
fale (jucători care au luat parte 
la trialurile pentru selecționarea 
echipei naționale), J. Elders, ac
tual căpitan de echipă etc. Este 
firesc ca o formație cu aht de 
mulți internaționali să se bucure 
de un bun renume. De altfel, re
zultatele obțin uite de ,, tigrii" în 
meciurile amicale (ta Anglia nu 
există campionat de rugby în XV) 
din ultimele sezoane 
dintre cele mai bune, 
sezonul 1954—55, ei 
echipa din Cardiff cu

au fost 
Astfel în 
au învins 

14—11. Re-

Boxerii n-au destulănoștri
articolului 

Dumitrescu 
obținere și 
rezistenței-

de- 
de 

bo

generală 
teren variat

tim- 
5» 

In momentul 
trebuie per- 

Kisistîndu-se a-
Ș>

(executarea, 
a expirațiilor

complimentare 
în

cît 
ii

ta continuarea 
său dr. Traian 
scrie căile de 
perfecționare a 
xerilor...

Pentru rezistența
a) alergarea în

(crosul) trebuie să lie relaxată cu 
accelerări și chiar sprinturi suc
cesive. Ea trebuie împletită cu 
exerciții „box cu umbra” în 
pul alergării reținîndu-se, ca 
pe ring, respirația 
loviturilor. Mișcările 
manent corectate, 
supra relaxării musculaturii 
ritmului respirației 
din ctad în cînd, 
forțate);

b) Sporturi
(jocuri sportive, atletism — 
special aruncări și alergări scur
te —, înot (pentru dezvoltarea 
capacității respiratorii), schi, 
etc.).

c) gimnastica (ațît la sol 
și la aparate). Execuțiile vor 
cit mai variate pentru toate seg
mentele corpului. Durata să fie 
cu mult mai mare (de două, trei 
ori) decît în prezent, bineînțeles, 
fără să se reducă volumul total 
de efort și frecvența mișcărilor;

d) antrenamentul specific de 
box, cu toate mijloacele cunos. 
cute și în special cît mai multă 
luptă condiționată ta ring, 
adversari diferiți la fiecare 
priză (3—4—5 reprize). Să 
se urmărească superioritatea 
ring (obținută prin forță) 
mișcările și execuțiile în viteză, 
necontractat, în bună dispoziție, 
aproape „în joacă". Antrenamen
tele specifice, cît și numeroasele 
meciuri publice stat cele 
bune mijloace de dobtadire a 
zistentei genca’e

Peniru rezistența specifică 

cu 
re- 
nu 
în 
ci

rna! 
re-

(cu

cent, tigrii din Leicester au pier, 
duț meciurile cu Harlequins la 
scoruri toarte stnnse: 6—10 și 
14—15. Meciul cu Leicester Tigers 
va fi primul din cadrul turneului 
întreprins de echipa noastră în 
Anglia și va avea loc la 8 sep
tembrie.

La 15 septembrie selecționata 
Bucureștiului va intilni în al doi
lea meci echipa R.F.C. GLOU
CESTER. Meciul va avea loc pe 
stadionul Kingshoknground, sta. 
dion cu o capacitate de 30.000 
locuri, special amenajat pentru 
jocul de rugbi! Echipa din Glou
cester a fost fondată in anul 1873 
și de cînd s-a înființat a dat re
prezentativei Angliei peste 30 de 
jucători. Suporterii acestei echipe 
vorbesc cu plăcere, ori de cite 
ori lj se ivește ocazia despre „tă. 
ria" pachetului de înaintași, din 
care se remarcă Peterford (linia 
a 3-a), selecționat ca jucător in 
prima formație a Angliei. De ase
menea G. Stasling (linia l-a) 
este un renumit jucător. Linia de 
treisferturi este foarte bună (ra
pidă și eficace), iar fundașul ga- 
lez L. Steen pare a fi unul dintre 
cei mai apreciați jucători ai «- 
cesfei formații, ta ultima întil- 
nire susținută in compania echi. 
pei Cardiff (din datele pe care le 
avem la “ _
cester a 
cu scorul

Echipa
1888 are un palmares excelent. 
De pildă, în sezonul trecut ea a 
cîștigat cel mai mare număr de 
meciuri dintre echipele englezești, 
egalind „recordul" stabilit în se
zonul din 1927—1928. Pentru 
acest motiv Bristol este conside
rată pe drept cuvînt „campioană 
neoficială" a Angliei. Dar pentru 
a ilustra și mai fidel activitatea 
competițională din sezonul 1955 
—1956 a acestei echipe trebuie să 
amintim că din 41 de meciuri sus
ținute a cîștigat 31, a terminat 3 
la egalitate și a pierdut 7 Averaj: 
502:211.

Iată și rezultatele meciurilor 
susținute de „bristolezi" în ulti
mele do-uă sezoane în compania 
echipelor Cardiff și Harlequins 
pe care selecționata Bucureștiului 
le-a intîlnit anul trecut în An
glia: cu Cardiff 3—8 și 6—9, 
Harlequins 5—16 și 6—10.

ION OPRESCU

dispoziție) 
pierdut la 
de 8—9.
BRISTOL,

R.F.C. Glou- 
mare luptă

fondată în

cu

Ancheta ^Sportului popular**

cele trei torme enunțate mai sus) 
se recomandă următoarele mij. 
loace:

a) Gimnastica cu haltere mici 
(în raport cu greutatea boxerului) 
pentru musculatura brațelor și 
toracelui. Mișcările se vor exe
cuta rapid, variat, (15—20 mi
nute);

b) Exerciții cu mingea medici
nală de greutate redusă. Exerci. 
țiile vor fi executate progresiv 
ca viteză șr forță de aruncare, din 
poziție statică și din mișcare.

c) Jocuri sportive (se recoman. 
dă: baschet, handbal pe teren 
redus și tenis de masă (pentru 
perfecționarea vitezei de reacție). 
Se va pune accentul pe aruncarea 
mingii din orice poziție, rapid și 
cu forță (la handbal);

d) Mijloacele antrenamentului 
specific și anume:

1) boxul cu umbra sau boxul 
în oglindă, executat într-o con
tinuă mișcare, vioi, cu lovituri 
variate (nu numai directe) și de 
durată mai prelungită;

2) Execuții variate de lovituri la 
mingea pară (pentru dezvoltarea 
coordonării și vitezei de execuție) 
și la sacul cu nisip (indicațiile 
antrenorilor M. Doculescu și A. 
Weintraub stat foarte juste);

3) Exerciții la coardă;
4) „Pousse-pousse" (pentru 

dezvoltarea forței ȘÎ rezistenței 
pentru lupta corp la corp);

5) Antrenamentul la mănuși 
(lecție la mănuși, luptă condițio
nată, cu sarcini precise pentru 
perfecționarea anumitor lovituri 
și execuții și cu tixarea unei tac
tici), meciuri de antrenament, 
etc.

Antrenamentul general al boxe
rului ta care intră și perfecțio
narea rezistențe; trebuie, ca și la 
celelalte sporturi, să respect* 
principiile fiziologice ale antrena

Echipa Ungariei a cîștigat 
turneul internațional de polo pe apă de ia Budapesta

Budapesta 24 (prin telefon). 
Marți s-au desfășurat în incinta 
bazinului de pe insula Margareta 
întîlnirile de polo dintre echipele 
secunde ale Ungariei și Italiei 
(4—1; 3—1) și dintre primele
garnituri ale Iugoslaviei și R<xnî- 
niei. In cel de al doilea meci echi
pa Iugoslaviei a învins ou 5—2 
(2—1) echipa R.P.R. In prima 
parte a jocului, iugoslavii înscriu

rezistență (V)
mentului, dintre care vom enu
mera pe cele mai principale:

1) Individualizarea pregătirii ta 
raport cu particularitățile dezvol
tării corporale, fiziologice, gradul 
de pregătire, calități, etc.;

2) Continuitatea efortului. An
trenamentele trebuie continuate 
tot anul, nu în „salturi" (2—3 
săptămîni înainte de o întîlmire, 
apoi repaus sau antrenament ne
regulat). Trebuie organizate mai 
multe întîlniri publice (4—5 me
ciuri pe an sînt complet insufi- 
ciente);

3) Progresivitatea efortului și 
respectarea curbei de efort pe în
treg anul. Este foarte bună ideea 
cu păstrarea unui jurnal de an
trenament pentru fiecare boxer, ta 
care antrenorul să-și facă toate 
notațiile, observațiile și caracte
rizările.

4) încălzirea trebuie să fie și 
ea individualizată. Unii boxeri 
fac greșeala de a efectua o încăl. 
zire prea mare (20—25 minute). 
E greșit. Prin acest efort inutil 
se consumă energie, se pierde 
multă apă, iar transpirația se a- 
cumulează în mușchi, slăbind re
zistența. O „încălzire" în box nu 
trebuie să depășească 5—8 mi
nute.

Separat de toate aceste indica, 
ții, boxerul trebuie să respecte 
cu strictețe viața sportivă (re. 
paus, somn suficient, evitarea ex
ceselor) să aibă o bună și sub. 
stanțială alimentație. Cît de im
portantă e respectarea tuturor a- 
cestor reguli, o arată însuși dic
tonul atletic’: „într-o alergare se 
pleacă cu capul (plan tactic); se 
aleargă cu picioarele, se rezistă ctt 
stomacul (adică prin rezervele nu
tritive) și se termină cu inima 
(finișul).

Această regulă se aplică, fără 
prea multe modificări și în boxl 

prin Francovid și Jezici (golul 
marcat a fost perfect parabil), iar 
din partea echipei noastre a mar
cat Nagy. După pauză, profitînd 
de o greșeală de arbitraj, Jezici 
ridică scorul la 3—1, apoi mar
chează în ordine Kacici și Franco- 
vici. In ultimul minut Nagy sta
bilește scorul final la 5—2. A ar
bitrat cu multe scăpări Brandi (Un
garia). Au jucat echipele: Iugo
slavia: Kovacici, Cipci, Kadci, Ju- 
jeîl, Jezici, Radcnnci, Francovici. 
R.P.R.: Marinescu, Bădiță, Zahan, 
Nagy. Simon. Hospodar, Szabo.

In partidele desfășurate miercuri 
echipa Italiei a învins echipa R. F. 
Germane cu 4—3 (3—1), la capă
tul unui meci foarte disputat, iar 
echipa Ungariei a învins echipa 
R.P.R. cu 9—3 (2—1). A fost un 
joc foarte frumos, mai ales în pri
ma repriză cînd echipa noastră a 
ținut piept cu dîrzenie echipei cam
pioane olimpice și europene. După 
pauză însă, primind două goluri 
în mai puțin de un minut, jucătorii 
noștri s-au dezorientat și au cedat 
pasul. Au înscris in ordine: Mar- 
covics, Blajek (R.P.R.), Bolvari, 
Marcovics, Gyarmati, Simon 
(R.P.R.), Karpati, Gyarmati, Zador, 
Gyarmati, Nagy (R.P.R.) și Zador. 
Arbitrul italian Andrea Costa a 
condus bine formațiile: Ungaria: 
Jeney, Hebesi, Gyarmati, Marco
vics,
R.P.R. : Marinescu. Bădiță, Zahan, 
Nagy, Simon, Hospodar, Blajek.

In meciurile de joi Italia B a în
trecut Iugoslavia B cu 3—2 (2—1), 
iar în finala turneului Ungaria a 
învins Iugoslavia cu 4—3 (1—2). 
Aceasta este -prima victorie pe ca
re echipa Ungariei a obținut-o în 
fața Iugoslaviei din anul 1948 și 
pînă astăzi. Jocul a foarte
frumos, aproape dramatic. Au în
scris : Karpati (2), Kanizsa și Za
dor pentru Ungaria; Francovici 
(3) pentru Iugoslavia. A arbitrat 
bine italianul Costa. In urma a- 
cestor rezultate echipa Ungariei 
a cîștigat turneul internațional de 
polo pe apă de la Budapesta. Echi
pa noastră s-a clasat pe locul trei.

N. BL1DARU.

Bolvari. Zador, Kairpati;

Concursurile de tenis 
de la Budapesta

Budapesta 23 (prin telefon). în
trecerile de tenis la care participă 
o serie de jucători cu renume in
ternațional se desfășoară sub serr.-s 
nul unui interes general. Repre
zentanții noștri au obținut în pri
mele zile o serie de succese în fața 
unor adversari valoroși. Dar, în 
general, —■ în afară de Gh. Viziru 
și C, Năstase — ei s-au comportat 
sub valoarea lor obișnuită.

Gh. Viziru a susținut primul 
meci ta compania lui Komaromi pe 
care l-a întrecut cu 6—2, 8—6,
6—2 : în turul următor el l.a între
cut pe Rottenberg cu scorul de 6—2, 
6—4, 6—2; surpriza întrecerilor 
s-a produs în optimi de finală, 
ctad Gh. Viziru jucînd excepțional 
(antrenorul Marin Bă din ne-a 
spus la telefon că a făcut cel mai 
bun joc din ultimii ani) l-a între
cut categoric pe rutinatul Adam; 
Scor : 6—2 ; 6—4 : 6—3. ! n prima 
sa ieșire peste hotare tînărtil Q. 
Năstase l-a întrecut pe Karapacs 
la scorul de 6—4 ; 6—2 ; 6—3. Șl 
ta partida următoare el a avut o 
comportare meritorie cîștigînd un 
set la I arioso. Scorul cu care s-a 
terminat meciul a fost de 6—1, 
6—4, 4—6, 6—1 în favoarea jucă
torului maghiar.

Iată celelalte rezultate înregisa 
trate de jucătorii noștri • T. Bădin 
— Viron (Franța) 5—7, 3—6. 6—4, 
6—1, 6—3; T. Bădin-Radzio 0—6, 
3_6, 7—5, 6—3, 3—6; M. Viziru 
—Banihidi 6—2. 6—2. 6—0; M. 
Vizinu—Asboth 3—6, 4—6, 1—6 
(în setul II Marin Viziru a condus 
cu 4—1) ; Rakossi-Kiss 5—7, 6—3, 
3—6, 9—7. 6—3 (partida a durat 
mai bine de 4 ore) ; Rakossi-Gu-i 
lyas 5—7, 6—8. 4—6; Caraluiis- 
Fnanciski 6—3, 4—6, 6—3, 2—6,
2— 6 (reprezentantul nostru a, ju
cat foarte slab) ; Julieta Namian- 
Bardossi 3—6, 3—6 ; Cristeia-Ra- 
koesi=Kiss-TolF 3—6 7—5. 6—2,

★

BUDAPESTA 24 (prirt telefon^ 
In finalele probei de simplu băr
bați s-au calificat jucătorii ma
ghiari Katona și lancsr Asboth h1 
fost eliminat de Sikorski iar acesta' 
de Katona; celălalt finalist, Iancso 
s.a calificat învingtad pe rutinații 
Javorski și Licis. ReprezentarliuT 
nostru Gh. Viziru a fost Întrecut 
de Licis cu scorul de 6—3, 6—2,
3— 6, 6—4. Perechea Julieta Namiărt 
(R.P.R.)-Segers (Franța) s-a ca. 
lificat în semi-ftaala probei de dur 
blu femei după ce a eliminat cu
plul Erdodi-Peterfi.

SPORTUL POPULAR
Nr. 2873 Pa2- 7'*



Ieri a început la Bled
camnionatul european feminin de canotaj academic
BLED 2r (prin telefon de la tri

misul nostru special). — In pito
reasca stațiune Bled din Slovenia, 
situată în mijlocul munțîlor, în- 
tr-o imensă „căldare" și înconju
rată de piscuri înalte de aproape 
1500 m., au început vineri întrece
rile din cadrul campionatelor eu
ropene feminine de canotaj aca
demic. Prin poziția lui lacul de la 
Bled este ferit de vînturi, ceea 
ce permite o bună desfășurare a 
întrecerii. Cu prilejul campionate
lor lacul a fost amenajat în mod 
deosebit. De altfel, întrecerile care 
se desfășoară sub înailtul patro
naj al președintelui Tito, aiu fost 
pregătite cu toată grija. Tot cu 
prilejul campionatelor federația 
slovenă de canotaj a inaugurat pe 
malul lacului o nouă bază nauti
că. una dintre cele mai moderne 
din Europa. Intre camnionatele fe
minine și cele masculine la Bled 
se va ține Congresul F.I.S.A. (Fe
derația Internațională de canotaj 
aoademic)

*
La campionatele europe ne-temî- 

nine participă sportive din 10 țări. 
Astăzi s-au disputat întreceri In 
cadrul probelor de schif simplu, 
dublu și 4 + 1 rame. Din cauza 
numărului mare de Înscrieri a fost 
necesară disputarea seriilor elimi
natorii. Azi după amiază prima 
probă a fost seria I'a 'a 
rame (cu 8 echipe participante). 
La această probă sistemul este 
următorul: vineri au tras două 
serii de cîte patru echipe. Cîștigă- 
torii seriilor au fost Uniunea So
vietică și R.P. Ungară, care s-au 
calificat în finalele de duminică. 
Celelalte 6 echipe vor trage sîm- 
bătă în recalificări, urmînd ca pri
mele 4 dintre ele să participe la 
finală alături de echipajele U.R.S.S. 
și R.P.U. Iată rezultatele seriilor 
de vineri: seria I: 1. U.R.S.S. 
3:43,9- 2. R. P. Polonă 3:44,7; 
3. R.P.R 3:53,8; 4. Danemarca
3:59,3. Seria a 11-a : 1. R.P.U. 3:41,5;
2. Finlanda 3:41,7; 3. Germania 
3:42,0; 4. R.P.F. Iugoslavia 3:52.4. 
In seria I-a, echipa noastră nia 
tras puternic decît pe prima jumă
tate deoarece vislașele noastre nu 
aveau interes să-și irosească for
țele, dat fiind faptul că sîmbătă 
ele se vor califica cu ușurință. E- 
chipa poloneză a obținut o peri---- ---- —- - --
i Lotul nostru de caiac-canoie s-a înapciat in țară i 
V ’4 '
‘ Joi, în jurul orei 14.00, a sosit în Capitală lotul nostru de caiac- 
ț canoe care ne-a reorezentat în întîlnirea internațională de la Helsinki.
i La sosire, tov. GH. BUNESCU, conducătorul delegației, ne-a împăr- 
î tășit următoarele impresii: „Deși am sosit la Helsinki la o oră destul
♦ de nepotrivită (21.30) am fost așteptați de o delegație destul de nu- 
| meroasă formată din aproape 40 de oficiali, membri ai federației fin- 
| landeze de caiac-canoe, antrenori, sportivi și ziariști. După ce am fost
♦ cazați în fostul sat olimpic Otaniemi am continuat antrenamentele : 
J miercuri și joi pe mare iar vineri pe pista de viteză de la Marianeni. In- 
J trecerile de sîmbătă au scos în relief forma bună a lui Stromberg, cam- 
î pion olimoic. M. Anastasescu a condus în proba 500 m dar a fost apoi 
i întrecut. S-a remarcat forma bună a caiacului de dublu (M Anasta- 
J sescu și S. Teodorov). O excelentă impresie a lăsat și Ismaiiciuccare 
{ l-a întrecut pe Rottman la canoe simplu.
j In general, canotorii noștri s-au dovedit net superiori cîștigînd 
î cinci din cele șase probe la care au participat. In timoul întrecerilor 
4 ca și după aceea, comentariile presei finlandeze au fost deosebit de 
J elogioase Ia adresa sportivilor rom ini. Ziarele din Helsinki subliniau 
î în special comportarea canoiștilor noștri pe care îi clasifică printre cei 
) mai buni din lume".

• Miercuri s-au disputat meciurile 
din cadrul celei de a 4-a etape a 
campionatului iugoslav de fotbal. 
Iată rezultatele înregistrate: Radnicki- 
Vojvodina Novi Sad 0—6; Vardar 
Skoplje-Beoeradski Sport Klub 1—0; 
Buducnost Titograd-Velez Mostar 1-1; 
Sarajevo-Partizan Belgrad 1—4; Di
namo Zagreb-Hajduk Split 1—2 ; 
Crvena Zvezda.Spartak 1—0.

• Joi în cadrul campionatului u- 
nional de fotbal s-a înregistrat o 
mare surpriză. Fruntașa clasamentu
lui ,, Spartak” Moscova care a ju
cat cu ultima clasată Casa Ofițerilor 
din Sverdlovsk a părăsit terenul în
vinsă cu scorul de 3-1 (2_1).

Fotbaliștii de Ia Spartak continuă 
totuși să conducă în clasament cu 25 
puncte din 17 meciuri jucate. El sînt 
urmați de Dinamo Moscova cu 23 
puncte din 1« meciuri, Dinamo Kiev 

formanță remarcabilă, cu atît mai 
valoroasă cu cît reprezentantele 
R.P. Polone au sosit la Bled de 
abia astăzi (n. r. vineri). Echipa
jul U.R.S.S. s-a calificat direct în 
finală, fără a depune prea multe 
eforturi.

In seria a Il-a echipajele RPU, 
Finlandei și Germaniei s-au lup
tat cu strășnicie pentru a se ca
lifica încă de azi în finală și a 
evita o nouă cursă mîine (n.r.

i 23 August la Bled
Departe de tară, delegația 

sportivilor romîni care ne repre
zintă la campionatele europene 
de canotaj academic, s-a simțit 
în ziua de 23 August aproape de 
toți ceilalți oameni ai muncii 
care, în patrie, au sărbătorit mă
reața zi a eliberării. Cu prilejul 
acestui eveniment, S. Barani șe
ful delegației sportivilor romîni 
aflați la Bled, a oferit o recep
ție în sala de primire a hotelului 
„Toplice". La recepție au fost in
vitați membrii F.I.S.A., conducă
tori ai federațiilor iugoslave, 
membri ai comitetului de orga
nizare și delegați ai tuturor ță
rilor participante la campionat. 
Cu această ocazie, șefii delega
țiilor străine au prezentat spor
tivilor noștri călduroase felici
tări cu prilejul zilei de 23 Au
gust.

serii din cadrul probei de dublu, 
terminate cu următoarele rezul
tate : seria 1: 1. U.R.S.S. 3:58,0; 
2. R. Cehoslovacă 4:06,3; 3. Fran
ța 4:21,0; 4. K.P.R. 4:27,4. Seria 
a Il-a: 1. Germania 3:56,3; 2.
Austria 4:00,6; 3. R.P.F. Iugosla
via 4:07,2.

Echipajele de dublu ale U.R.S.S. 
și Germaniei s-au calificat direct 
pentru finale, celelalte urmînd a 
trage sîmbătă în proba de recali
ficări. Dintre cele cinci echipe se 
vor califica pentru finală doar 
patru.

înainte de începerea probelor a 
avut loc o frumoasă festivitate de 
deschidere, în cadrul căreia a 
luat cuvîntul Gaston Muîleg, pre
ședintele F.I.S.A.

RADU URZICEANU

Campionatul mondial feminin de șah
La 21 august a avut loc la 

Moscova festivitatea deschiderii 
meciului turneu pentru titlul mon
dial feminin de șah la care par
ticipă trei șahiste sovietice: fosta 
campioană mondială Ludmila Ru
denko, campioana mondială Eli
sabeta Bîkova și cîștigătoarea tur
neului internațional al pretenden
telor la titlul mondial, Olga Rub- 
țova.

La 22 august s-a disputat prima 
rundă a meciului. Cu acest prilej 
s-au întîlnit la masa de joc Eli-

De pe pistele de atletism
• Ațletui cehoslovac Moravec a

stabilit un nou record al țării .în 
proba de pentatlon, totalizînd 3705 
puncte. EI a obținut următoarele re
zultate: 200 m.: 22-Ș/10; 15» m. :
4’42”6/10; lungime: 6,84' m.; disc : 
36,71 m.; suliță: 54,96 m.
• In cadrul unui concurs de a- 

tletism desfășurat duminică’ în loca
litatea Lomnice atletul cehoslovac 
Jiri Krejkar a obținut un rezultat 
de valoare în proba de săritură cu 
prăjina trecînd ștacheta înălțată’ la 
4,21 m.
• Sîmbătă și duminică, cu prilejul 

diferitelor concursuri de atletism or
ganizate in R.P. Polonă, atleții po
lonezi au obținut numeroase rezul-

Reprezentativele noastre 
de volei au plecat la Paris
Ieri dimineață au plecat cu a- 

vionul la Paris pentru a participa 
la campionatele mondiale de volei 
reprezentativele masculină și fe
minină ale țării noastre. Au făcut 
deplasarea, printre alții, maeștrii 
sportului Ștefan Roman, Sebastian 
Mihăi'.escu, Dumitru Medianu și 
maestrele sportului Rodica Sădea- 
nu, Tinela Pleșoianu și Doina Ivă- 
nescu.

Campionatele mondiale vor avea 
loc, așa cum s-a mai anunțat, 
între 30 august și 12 septembrie.

Mărșăluitorii romîni 
participă ia cursa 

Praga-Podebrad
Duminică se va desfășura tra

diționala cursă de marș Praga- 
Podebrad. La această mare com
petiție, una dintre cele mai mari 
întreceri internaționale ale acestei 
discipline, participă în acest an și 
un grup de mărșăluitori romîni. 
Este vorba de maeștrii sportului 
Dumitru Paraschivescu, Ion Barbu 
și Ion Baboie. Mărșăluitorii ro - 
mîni au părăsit Capitala încă de 
acum cîteva zile.

HOTARE
desfășurat un joc exceient obținînd 
victoria cu scorul de 5—0 (2—0). 
Punctele au fost înscrise de Agapov 
(2), Beliaev (2) și Emîșev.
• Federația de fotbal a Indoneziei a 

trimis o scrisoare forurilor sportive 
din R.P. Polonă prin care invită o 
echipă poloneză să întreprindă în 
cursul lunii octombrie un turneu în 
Indonezia. Invitația a fost acceptată, 
urmînd ca ia sfîrșitul lunii septem
brie echipa Clubului sportiv din 
Lodz să plece spre Djakarta.
• Viitorul meci al echipei reprezen

tative de fotbal a R. Cehoslovace, 
care se găsește în prezent în turneu 
în țările Americii de Sud, va avea 
loc ia 26 august la Santiago cu e_ 
chipa selecționată? a statului Chile, 
înainte de a se înapoia în patrie, 
Xotbaliștii cehoslovaci vor mai sus
ține un joc cu echipa River Plata, 
campioana Argentinei pe anul tre
cut. Meciul va avea ioc la 30 august.

Un nou record mondial și 
in concursul atletic

BUDAPESTA (prin telefon).
Pe lîngă cîteva surprize, ne

lipsite la întîlrririle atletice inter
naționale, spectatorii concursului 
desfășurat în „Săptămâna spor
tivă a Tineretului" au fost mar
torii unor întîmplări neobișnuite. 
In prima zii a concursului atletic 
prima probă a fosrt programată 
pentru ora 16, dar din cauza fur
tunii, startul a fost dat cu 40 
minute întîrziere. Vîntul puternic 
(peste 2 m/sec.) a „ajutat" la 
obținerea unor performanțe. Astfel 
Parker (cîștigătorul probei de 110 
m. garduri ou 14,3 sec.), Leone 
(100 m. femei — 11,7 sec.), 100 
m. (Sandstrom — 10,3) au aler
gat cu vînt puternic din spate. 
Un caz interesant s-a întîmplat în 
proba de lungime bărbați. Primul 
a sărit Grabovschi (Polonia) §1 
rezultatul de 7,67 m. ar fi tn- 

sabeta Bîkova și Ludmila Ru
denko. După 5 ore de joc par
tida s-a întrerupt într-o poziție 
în care Bîkova are un mare a- 
varrtaj material. Partida desfă
șurată Ia 23 august între 
Olga Rubțova și Elisabeta 
Bîkova s-a întrerupt într-o po
ziție complicată. Meciul tur
neu pentru titlul mondial fe
minin se desfășoară în 24 de run
de.

tate de valoare. Iată cîteva din a. 
ceste rezultate: disc: Piatkowski 
51,03 m (nou record); greutate femei: 
Rusin 14,43 m (nou record); suliță: 
Walczak 77,31 m; 15M m. plat: 
Krzemszkowlak 3’57”2/10; 100 m. plat 
femei: Kusion 12”l/10; disc femei : 
Sobocinska 45,36 m.
• Cu prilejul unui concurs des

fășurat In orașul Karl M«rx Stadt 
atletul Walter Meier din R.D. Ger
mană a doborît unul dintre cele mal 
vechi recorduri ale atletismului ger
man. cel din proba de decatlon de
ținut de Hans Heinrich din anul 
1934. Noul record este de 7174 puncte 
și întrece cu 39 p-irv-t-» vechea per
formanță.

Primul meci 
al baschetbaliștilor 

romîni in R. P. Chineza
Echipa reprezentativă masculină 

de baschet a R. P. Romîne și-a 
început luni turneul pe care-1 în
treprinde în R. P. Chineză jucînd 
la Pekin cu echipa selecționată a 
Capital®. Jocul a fost extrem d( 
disputat și s-a menținut multă 
vreme echilibrat. Pînă la sfîrșit 
victoria a revenit baschetbaliștiloi 
chinezj la numai trei puncte di
ferență, tabela de marcaj indicînd 
rezultatul de 68—65.

La întîlniire au fost de față Ma
reșalul Ciu De, vicepreședinte al 
R. P. Chineze și Nicolae Cioroiu 
ambasadorul R.P.R. la Pekin. 
După terminarea jocului, mareșa
lul Ciu De a coborît in mijlocul 
jucătorilor romîni cu care s-a în
treținut cordial. (Agerpres).

Știri Olimpice
• IN CIUDA faptului că la ei, în 

cealaltă emisferă, iama este „în pli
nul ei“ atleții australieni își continuă 
pregătirile cu multă intensitate. Ast
fel. Dave Stephens a alergat la Bris
bane 1.590 m. în 3.55.2. Porter a tre
cut ștacheta înălțată la 1.93 m. iar 
Marlene Mathews, ajutată serios de 
vînt. a egalat recordul Australiei la 
100 m.. obținînd 11 sec. 5. De aseme
nea, Michele Nason a egalat recordul 
la săritura în înălțime: 1 m. 62.
• CUNOSCUTUL ciclist italian 

Fausto coppi va face un turneu în 
Australia In perioada Jocurilor Olim
pice.
• COMITETUL de organizare a 

Jocurilor Olimpice a hotărît ca tuturor 
sportivilor care-și vor sărbători ziua 
de naștere In timpul întrecerilor olim
pice să li se facă daruri, constînd 
în... prăjituri.
• CIT P’ACI ca întrecerile de bas

chet să nu aibă unde să se desfă
șoare. Astfel, Comitetul Olimpic aus
tralian care stabilise în principiu cu 
proprietarii sălii „Glaciarum” din 
Melbourne ca turneul de baschet să 
se desfășoare aci au trebuit să rupă 
contractul cînd li s-a prezentat fac
tura: peste 15 milioane de franci. S-a 
găsit însă un loc nou unde să aibă 
loc întîlnlrile: la „Wirtn’s Park Exi- 
bltion".
• CONSTRUCȚIILE olimpice sînt 

In general terminate cu excepția pis
tei de ciclism, care va fi gata în sep
tembrie.
• NUMĂRUL țărilor participante la 

J. O. s-a ridicat la 75 prin înscrierea 
Bermudelor și a Etiopiei. Dintre ță
rile membre ale CIO n-au răspuns 
Bolivia, Costa Rlca șl Paraguai.
• PRIMII trei „olimpici" danezi 

sînt : G. Nielsen (atletism), K. Lach- 
man (scrimă) și p. Elvstroem (yach
ting).

alte rezultate de valoare 
de la Budapesta 

semnat un nou record polonez. 
Dar, din cauza vîntului din spate 
recordul nu a putut fi omologat. 
Au sărit apoi Pingl (Austria), 
Papp (Ungaria) și alțîi. A venit 
din nou rîndul lui Grabovschi. 
Rezultatul: din nou 7,67 m. 1 De 
astă dată însă crainicul a anunțat 
spectatorilor că, întrucît viteza 
vîntului a fost... reglementară, re
cordul va putea fi omologat 1

Proba de 1.500 m. a avut o des
fășurare interesantă. La start s-au 
prezentat Nilssen, Rozsavolgyi, 
Hermann, Jungwirth, Levandov- 
schi, unii dintre cei mai buni spe
cialiști din lume ai acestei probe. 
Spectatorii au urmărit cu deosebită 
emoție concursul, așteptînd un nou 
record mondial. Atleții însă, în loc 
să încerce obținerea unui timp cît 
mai bun, s-au supraveghiat reci
proc căutînd numai victoria. Or
dinea în clasament poate să fie 
însă un indiciu în ceea ce privește 
forma momentană a participanți- 
lor. Iată rezultatele: Rozsavolgyi 
3,44.2, Hermann 3,44.6, Nilssen 
3,45.4, Jungwirth 3,45.6, Kovacs 
La jos 3,46.2. Levandovschi 3,46.4 
și Paraidi 3,47.8. Ultimul a reali
zat un nou record italian dobo- 
rînd pe cel al lui L. Becali de 
acum 20 de ani 1

Proba de 80 m. garduri a fost 
cîștigată de Gizella Kohler (RDG) 
cu 10,9 sec., iar Gyarmati Olga 
a abandonat! Și un alt amă
nunt interesant: rivalitatea din
tre Ursula Donath (RDG) și A- 
ranka Kazi (RPU) în proba de 
800 m. s-a soldat cu victoria pri
mei cu rezultatul de 2,10.1, la 
numai o zecime de secundă de 
Kazi!

In cea de a doua zi a concursu
lui au fost înregistrate și alte re
zultate de valoare, printre care 
un nou record mondial realizat de 
Dunska (R. P. Polonă) în proba 
de săritură în lungime: 6.35 m! 
Vechiul record era 6.31 m. și a- 
parținea sportivei sovietice Vino
gradova. Alte rezultate: 800 m. 
bărbați — Moens (Belgia) 1.47.2 
triplu salt — Rehak (Cehoslova
cia) 15.68 m., disp — K’ics (Un
garia) 53.66 m., 200 jn. — Adamik 
(Ungaria) 21.7 sec., 400 m. gar
duri — Dittner (RDG) 52.3 sec., 
ciocan — Rut (Polonia) 60.93 m., 
prăjină — Adamczyk 4.31 m.,
5.000 m. — Szabo (Ungaria) 
14,07.6 sec., suliță femei — Vigh 
(Ungaria) 49.50 m., 200 m. - 
Kohler (RDG) — 24.1 sec., Înăl
țime — Knapp (Austria) 1.63 m 
(nou record austriac).

SUBERT ZOLTAN

• Intre 8 și 16 septembrie va avea 
loc turul ciclist al R.P. Polone, com
petiție care se desfășoară anul a- 
cesta pe un traseu în lungime de 
1232 km. împărțiți în 8 etape. Pînă 
In prezent și-au anunțat participarea 
echii>ele R.P. Ungare, R.P.F. Iugo
slavia, R.D. Germane, italiei și Da
nemarcei.
• In capitala Indoneziei a luat 

sfîrșit un concurs internațional de 
haltere la care au participat echipele 
R.P. Chineze, Indoneziei, Malayei și 
Singaporelui. Halterofilii chinezi s-au 
clasat pe primul loc cu 31 puncte. In 
cinci din cele 7 categorii victoria a 
revenit halterofililor chinezi.

9 In cadrul campionatelor <îe na- 
tație ale Canadei, care au început la 
21 august la Toronto, înotătoarea 
Ginny Grant a stabilit un nou re
cord mondial în proba de yârzi 
liber cu excepționalul timp de 56“ 
6/10. Vechiul record era de 59” 1/10 
și aparținea campioanei Statelor Uni
te, Judy Anderson.

O Cu prilejul unui concurs de na. 
tație desfășurat marți la Utrecht, 
înotătoarea olandeză Jans Kester a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 1500 m. liber cu timpul de 
20’22”8/10. Vechiul record era de 
£0’46”5/10 și aparținea din anul 1955 
de asemenea unei sportive olandeze, 
Lenie de Nijs.
• La 22 august a început turul ci

clist al Slovaciei care măsoară 1700 
Km., împărțiți în 7 etape.

In prima etapă desfășurată pe dis
tanța Bratislava-Nitra (163 km) vic
toria a revenit ciclistului grerman 
JBraune cu timpul de 4h 10* * 28“ (me
die orară 38,009 km). Pe locul doi s-a 
clasat belgianul Mayne cu timpul de 
4h 11*  urmat de italianul Cestari în 
«1 11< 43”.

azi). Sosirea a fost foarte strîn- 
să, echipa maghiară cîștigînd pen
tru că și-a menajat forțele pen
tru sprintul final. S-au desfășurat 
apoi întrecerile din cadrul probei 
de simplu — calificări, care au 
luat sfîrșit cu următoarele rezul
tate : seria 1:1. J. Papp (R.P.U.) 
3:52,8; 2. Ingrid Scholtz (Ger
mania) 3:54,8; 3. Eva Sika (Aus
tria) 4:02,3; 4. Brticevici Maria 
(R.P.F. Iugoslavia) 4:31,9. Se
ria a Il-a: 1. R. Ciumakova 
(U.R.S.S.) 4:09,8; 2. Libuse Kole- 
zalova (R. Cehoslovacă) 4:11,5;
3. Denise Coeklemberg (Belgia) 
4:18,3; 4. Ruth Krag (Danemar
ca) 4:20,2. Pentru finale s-au ca
lificat J. Papp și R. Ciumako
va. La această probă, sportive
le noastre nu participă. Între
cerile au luat sfîrșit cu ceîe două

și Burevestnik Chișinău cu cîte lfl 
puncte fiecare.

• Joi s-a disputat la Harkov în-
tîlnirea internațională de fotbal din
tre echipa locală Avangard și cunos
cuta echipă poloneză CWKS Varșo
via. a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate: 1-1

• Pe stadionul Dinamo din Tbilisi 
s-a disputat joi meciul de fotbal din
tre echipa reprezentativă a Indone
ziei si echipa sovietică Dinamo Tbi
lisi. La capătul unui joc spectaculos 
întîlnirea s.a încheiat cu rezultatul 
de 5-2 tn favoarea fotbaliștilor sovie
tici.

• Pe stadionul central ,,V. I. Lenin’* 
din Moscova s-a disputat marți în- 
tîlnjjea internațională de fotbal din
tre .echipele ȚDSA Moscova și Aus
tria Viena. Fotbaliștii sovietici au

• In cadrul unui concurs de nata- 
ție preolimpic, cunoscuta înotătoare 
australiană Lorraine Crapp a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
400 m. liber cu timpul de 4’55”. De 
remarcat că tînăra sportivă a fost 
cronometrată la 400 yarzi cu timpul 
de 4’50”8/10.


