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Oapă prima iatilaire Dinamo București — Galatasaray Istanbul

Toate privirile sînt ațintite 
spre partida de la 30 septembrie!

Nici nu s-a stins bine... ecoul flu
ierului final al arbitrului Ljverani 
și discuțiile, asupra jocului-tur din
tre DINAMO București și GALATA- 
SARAY Istanbul au început eu a- 
ceeași ardoare și_. combativitate, 
cu care și-au disputat întîietatea 
pe teren jucătorii romîni și turci. 
■J)e data aceasta, comentariile au o 
iernă în plus: meciul retur. Mai pre
cis. dacă avantajul luat de Dinamo 
este suficient pentru a-i asigura ca
lificarea în etapa următoare? La 
această întrebare ne-au răspuns re
prezentanți ai ambelor „tabere" și 
supozițiile lor merită să fie cunos
cute de cititorii noștri. In consecin
ță să le dăm cuvântul:

ANTRENORUL EMERIC VOGL 
ne-a răspuns... telefonic: „In fotbal 
nici un avantaj nu-i suficient. Fie
care meci trebuie jucat prin el în
suși. Cred totuși că echipa noastră 
campioană poate realiza la Istanbul 
o comportare superioară datorită 
mai ales faptului că apărarea s-a 
comportat neașteptat de bine în 
partida de duminică. Atacul vp tre
bui însă să joace cu mai mult elan. 
In modul acesta vor putea fi contra
carate atuurile echipei turce, care 
— pe teren propriu — va pune de
sigur în joc toată voința și puterea 
ei de luptă, ,.articole’ de Care neui 
arătat că nu duce lipsă. Sigur că, 
un arbitrai riguros va fi o condiție 
esențială a desfășurării normale a 
întîlnirii-retur. Și mal e ceva: dina- 
rnoviștii își cunosc de acum adver
sarul și vor ști cum sa-l contraca
reze. fn concluzie, cu încredere și 
curai sore meciul-reVanșă!’

CALINO1U a fost intervievat ai 
adevărat „în halat și papuci". Mij
locașul echipei Dinamo își termina
se tocmai baia — după joc — cind 
i-am pus întrebarea despre „evSii- 
mentiil" de la 30 septembrie: „Uf!

Bine că am trecut cu bine acest in- 
ta hop. A fost greu, tare greu. Me
ciul a avut o ,rruză“ mare. Noi am 
început de aceea foarte nervoși. Ori
cum este dificil să foci o partidă- 
de... greutatea acesteia, fără să-fi 
cunoști cit de cit adversarul. Dar. 
în sfîrșit, acum că am pus un pi
cior în etapa următoare a Cupei 
Campionilor Europeni trebuie să fa
cem totul pentru ca la Istanbul să-l 
punem și pe al'doilea’.

Cu amabilitatea cu care ne-a cu
cerit încă din primele momente, an
trenorul echipei turce, GUNDUZ, 
ne-a declarat următoarele despre 
întîlnirea-revanșă: „Acum pot să-mi 
dau o părere despre partida de la 
Istanbul. Concret, cred că vom cîș- 
tiga. N-aș putea să vă spun dacă 
în urma victoriei de acolo ne vom 
califica în turul următor al Cupei. 
Asta depinde și de... jucătorii de la 
Dinamo București pe care îi a.pre-’ 
ciez și îi felicit și pe această cale 
pentru victoria pe deplin meritată 
obținută în primul ioc’.

ANTRENORUL STEINBACH, n-
nuldintre cei mai experimentați spe-, 
cialiști ai noștri, ne-a spus: „3—I 
este suficient, cred. Sigur că nu era 
rău să fie 3. sau chiar 4 goluri de 
rezervă. La Istanbul. Dinamo Bucu
rești trebuie să facă un joc în con
secință, care — sînt sigur — nu se 
va axa pe o apărare disperată oîe 
rtndu-se astfel adversarilor posibi
litatea să rămînă maioritatea tim
pului lingă poarta echipei noastre’.

Acestea sînt primele declarații, 
sînt începutul comentariilor. Pînă 
la 30 septembrie mai este însă timp 
destul... Veți avea ocazia să mai fa
ceți cunoștință și cu altele. In defi
nitiv. un simplu meci dă naștere 
la atitea discuții! Dar umil care se 
desfășoară în două... acte?...

9 Un meci direct Franța—R.P.R., la bărbați ®O întîl- 
nire triunghiulară Franța—R. P.R.—Austria, la femei. '

nul trecut, în cadrul întâlnirii dix 
august de la București, una din 
cele mai mari surprize ale anului 
atletic internațional. Este vorba de 
dubla victorie a echipelor nouslro 
asupra echipelor naționale ala 
Franței, țară cu o veche tradiție și 
cu mari campioni in acest spori. Cei 
șapte gazetari francezi care au ur
mărit întrecerea de anul trecut, re- 
intorcindurs» în patrie, au făcut să 
curgă multă cerneală, descriind toa
te „fazele' întâlnirii și subliniind 
în cuvinte de laudă spiritul de lua
tă, dîrzenia și sportivitatea at lefi
lor și atletelor noastre. Multe din 
aspectele „revenirilor" lor au fost 
reluate acum, în aceste zale <n al
cătuirea avancronicilor întâlnirilor 
de sîmbătă și duminică, fapt care 
a sporit și mai mult interesul în 
jurul acestor meciuri.

După informațiile pe care le-ana 
primit telefonic de la Pari», am în
țeles că fiecare dintre atleții fran
cezi »-a pregătit cu toată seriozi
tatea, cu atît mai mult cu cît națio
nala lor va intîlni — de fapt — în. 
cadrul aceluiași meci două echipe; 
pe cea a țării noastre și pe cea a 
R. F. Germane. Din discuțiile spe
cialiștilor francezi reiese limpede 
„îngrijorarea" pentru rezultatul me
ciului cu puternica echipă a R. F. 
Germane (una dintre cele mai tari 
echipe de pe continent), dar și pentru 
rezultatul pe care naționala fran
ceză îl va putea obține în compania 
atleților noștri. Nu numai faptul că. 
atleții români au înregistrat în a- 
cest an mari progrese — în deosebi 
la alergările de semi-fond și fond, 
pe care noi le-am pierdut cu oca
zia meciului de la București — le 
dă^de gîndit, ci mai cu seamă pro
verbiala noastră putere de luptă» 
care este în stare să răstoarne pînă 
și pronosticurile cele mai sigure Șl 
să inverseze un rezultat așteptat, 
așa cum s-a petrecut chiar... anul 
trecut

La rîndul lor, atleții noștri cu- 
.nosc prea bine toate aceste lucruri 
jșHtocmai de aceea s-au și pregătit 
•în .consecință. Ei vor să dovedeas- 

• că, prin cît mai multe rezultate d» 
valoare, că victoria de anul trecut 
nu a fost 0 surpriză, ci un rezultat 
real, pe care ei l-au obținut la ca
pătul unui meci deosebit de dificil, 
dar în care au făcut o adevărată, 
risipă de energie. Ei vor să dove
dească în fața publicului parizian 
adevărata valoare a atletismului 
din țara noastră. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cît ei evoluează pen
tru prima oară pe cel mai maro 
stadion al Franței.

In ceea ce privește meciul triun
ghiular feminin dintre echipele 
Franței, R. P. Romîne și AustrieT 
(în acest meci se vor alcătui trei" 
clasamente: fiecare echipă cu fie
care din celelalte două), el se 

' nunță de asemenea echilibrat și' 
deschis oricărui rezultat. Prin pris
ma rezultatelor de pînă acum, se* 
pare că echipa Austriei are totuși 
cele mai puține șanse în cele două 
întâlniri pe care le susține. Itr 
schimb îa meciul Franța — R.P.R„ 
(și acesta este considerat ca revan
șă pentru întrecerea de anul tre
cut) pronosticurile sînt foarte îm
părțite. Judecind în ansamblul lor 
rezultatele din acest an, mai omo
gene ca valoare se prezintă perfor
manțele atletelor noastre. Ele pot 
obține victoria, dacă se vor strădui 
și mai ales dacă vor lupta cu toată 
puterea. Ele sînt pe deplin capabil» 
să realizeze acest lucru.

In vederea meciurilor -de la Pa
ris, echipele noastre reprezentativ»’ 
vor părăsi Capitala în cursul zilei de 
inline. Noi Ie dorim: drum bun și 
succes deplin.

„Lumea atletică" din Franța și 
în mod cu totul special, cea din ca
pitala ei, este preocupată în aceste 
zile de desfășurarea întrecerilor 
internaționale, «are reunesc la sfâr
șitul acestei săptămâni echipele re
prezentative masculine ale FranțeL 
R. P. Romine și R. F. Germane, și 
pe cete feminine ale Franței, R. P. 
Romine și Austriei. In jurul acestor 

. meciuri s-au țesut pînă acum tot 
felul de discuții, cu atit mai mult, 
cu cit parizienii vor să vadă la lu
cru pe reprezentanții atletismului 

noastră, care au reușit',;n tara

Peste o clipă bățul de 
cursa de 4x100 m. din cadrul 
RlP.R. — Franța, de anul trecut.

predat!... Aspect dinșla fetă va fi , „
me ciulul de atletism dintre echipele

(Foto Max Bănuș)

Participare valoroasă la concursul 
international de tenis de la București

La Paris, în ajunul începerii 
campionatelor mondiale de volei

laPARIS 27 (prin telefon de 
trimisul nostru). După o călăto
rie destul de obositoare, cu es
cale la Budapesta, Praga și Am
sterdam echipele de

Imaginea noastră in care unul dintre cei mai 
tnalți jucători ai campionatelor mondiale, ceho
slovacul Iosif Tesar, ridică mingea, poale fi 

uosemuită cu o invitație la întrecerile care vor 
reuni peste două zile, la Paris, cele mai bune 
echipe ale lumii.

R. P. Romîne au ajuns vineri, a-' 
proape de miezul nopții, pe aero-’ 
portul Le Bourget din capitala 
Franței unde au fost întîmpinate' 
călduros de reprezentanți ai Fede- - 

rației Internațio-; 
nale de volei'și ai' 
comisiei de orga
nizare.

Sîmbătă, jucă-( 
torii și jucătoarele 
noastre au făcut o; 
plimbare pe ma - 
rile bulevarde ale 
Parisului, o plim
bare care a creiat 
o excelentă 
poziție în 
delegației noastre. 
In aceeași 
ministrul 
noastre la 
— Mircea 
nescu • 
o recepție în cin - 
stea 
români la 
participat 
sonatul 
Duminică 
nea ța echipele au 
făcut un antre - 
nament ușor în 
sala Institutului 
Național al Spor
turilor și Educa - 
ției Fizice. Luni-a 
fost zi de odihnă 
consacrată de a- 
semenea plimbări
lor și vizitării mo- 
■nunientelor de 
artă ale capita
lei franceze.

Campionatul 
mondial de volei 
trezește un mare 
interes aici, Deși

dis - 
sînal

ZI, . 
tării’ 

Paris' 
Bălă - .

sportivilor 
care a 
tot per- 
legației. 

dimi -

Timp de 7 zile pasionații teni
sului din Capitală vor avea ooa- 
zia — după o pauză nejustifi
cat de lungă — să urmărească 
din nou evoluția celor mai buni 
jucători romîni în compania frun 
lașilor tenisului din R. P- Unga
ră, R- Cehoslovacă, R. P. Polonă 
și R. P. Bulgaria. Intr-adevăr, 
începând de joi după amiază te
renurile de tenis ale colectivului 
Progresul Finanțe Bănci din stra
da Dr Staicovici vor adăposti in
teresantele întreceri ale concursu
lui internațional care se desfă
șoară la București între 30 august 
și 5 septembrie.

In ultimul timp, jucătorii noș
tri au participat ia o serie de 
concursuri internaționale din alte 
țări și rezultatele obținute n_au 
fost de loc mulțumitoare. Iată de 
ce considerăm că această compe
tiție se anunță cu atît mai in
teresantă, cu cît primii noștri ju
cători evoluând în fața publicului 
bucureștc-an alături de „rachete" 
cu un excelent renume ca Janc- 
so (RPU), Katona (RPU), Sko
necki, Piatek și Licis (R.P Po
lonă), Krajcik (R. Ceh.) vor sub
linia care este valoarea 
a tenisului nostru și ce 
făcut pentru creșterea sa 
tivă atît de mult dorită.

Dintre jucătorii oaspeți 
Jancso se prezintă cu ,. 
vizită" cea imai i~. 
El a cîștigat săptămâna

marele concurs internațional des
fășurat la Budapesta, care s_a bu
curat de o participare valoroasă. 
Printre alții, el i-a învins în a- 
cest concurs pe Javorski, Licis șî 
Katona, Un alt jucător maghiar 
care va participa la concursul 
nostru este Katona, de asemenea 
cunoscut publicului bucureștean. 
El a fost finalistul turneului de 
care am vorbit mai sus și una 
din victoriile sale remarcabile a

Comisia Centrală de tenis a 
hotărât ca desfășurarea con
cursului internațional de tenis 
să aibă loc pe terenurile colec
tivului Progresul Finanțe Băn
ci din str. Dr. Staicovici. Me
ciurile se vor desfășura în zi
lele’ de 30 și 31 august, 1, 2, 
3, 4 și-5 septembrie.

4l

*

actuală 
trebuie 
calita-

tânărul
i „cartea de 

impresionantă, 
trecută

fost aciea obținută în semifinală 
asupra lui Sikorski, învingătorul 
lui Asboth. Desigur că sînt de 
așteptat evoluții de primă valoa
re d;n partea lui Skonecki, Rad- 
zio, Licis, Krajcik și Lenart-

Reprezentantele noastre Irina 
Ponova, Julieta Namian și Eva 
S*ăncescu vor avea o misiune 
dificilă în probele feminine. Prin
tre jucătoarele străine vor Ii nrc_ 
zente pe terenurile de tenis de 
la Progresul F-B., Peterdi, Erdodi

(continuare în pag. a IV-a)El a Clștlgai saptamma weciua in ‘ uc^m.

Parisul este pe jumătate gol 
datorită marelui număr de cetă
țeni aflați în concediu, cererile 
de bilete sînt deosebit de mari. 
Pretutindeni se discută asupra 
întrecerii deosebit de disputate 
care se anunță pentru cucerirea 
titlului suprem, atît în competiția 
feminină cît și în cea masculină. 
Și fiindcă a venit vorba de cele 
două campionate să vă prezentăm 
lista completă a înscrierilor.

Au confirmat în mod definitiv 
participarea următoarele reprezen. 
lative: FEMININ; R.D. Germa
nă, R. F.
Belgia, 
R. P. D.
neză, Franța, S.U.A., Izrael, Lu
xemburg, Polonia, Rominia, Ceho
slovacia, Uniunea Sovietică, O- 
landa. In total, 17 ech'pe. Și-au 
retras participarea echipele. M.exi_

Germană, Austria, 
Brazilia, Bulgaria, 

Coreeană, R. P. Chi-

cuhă și Portugaliei. Echipele par
ticipante vor fi împărțite în trei 
serii a cite patru echipe șî o se
rie de cinci echipe. Capii de se
rii au fost fixați. Ei sînt echipele 
Bulgariei, Poloniei, Romîniei 
Cehoslovaciei și Uniunii Sovieti
ce. Primele două echipe din fie
care serie se califică pentru tur
neul final de 10 echipe care va 
dpsemna pe ocupantele locurilor 
if—10 în clasamentul general. 
Restul echipelor participă la 
turneu! pentru desemnarea ocu
pantelor locurilor 11—17. O nou
tate : dacă două echipe s-au în
tâlnit în serii și ajung să fie pro
gramate din nou în turneele fi
nale, ele nu vor mai juca urmînd 
să fie considerat valabil pentru 
turneul final rezultatul din serii. 
In competiția MASCULINA parti
cipă echipele; R. D„ Germană,

R.F. Germană, Austria, Belgia» 
Brazilia. Bulgaria, R:P. Chineză» 

R.P.D. Coreeană. Cuba, Franța, O- 
landa, Ungaria, India, Izrael, Ita
lia, Luxemburg, S.U.A., Polonia^, 
Portugalia, Romînia, Cehoslovacia^ 
Turcia, Uniunea Sovietică, Iugo
slavia. Asupra formulei de dispu
tare se discută încă. Există două 
propuneri : a) 6 serii de câte două 
echipe și 4 serii de câte trei, e- 
chipe; b) 4 serii de cîte cinci e— 
chipe și o serie de patru echipe. In 
cazul primei soluții pentru turneul 
final se califică întîia clasată din 
fiecare serie (10 echipe). In ca-> 
zul celei de a doua vor intra în 
turneul final primele două cla
sate din fiecare serie. Pentru- 
soluția cu 10 serii cafti de serii 
vor fi ■ Bulgaria, R.P! Chineză*

(continuare în. pag, a, IV-aJfr
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Incepînd d:n anul 1953, Direcția 
de Turism și Excursii din cadrul 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P.R. a inițiat organizarea con
cursurilor de orientare turistică pe 
•țară, în cadrul cărora cele mai bune 
echine reprezentante ale regiunilor 
țării noastre se întîlnesc pentru a 
cuceri titlul de campion pe țară.

Anul acesta, concursul de orien
tare turistică pe țară s-a desfășurat 
în Munții Apuseni, Masivul Bihoru
lui.

...lată-ne în Stația C.F.R. Stîna 
de Vale. Poteca șerpuiește pe mean
drele accentuate ale Văii Iadului 
formată de rîul cu același nume pî
nă în inima munților Bihorului la 
cabana C.C.S. „Stîna de Vale". Va
lea Iadului este aproape un defileu 
prin oare decovilul se strecoară a- 
gățat de stînci cucerind încet, dar 
sigur înălțimile. Deasupra sînt pe
reți abrupți de stîncă ce par că vor 
să se prăvale peste cei ce s-ar în
cumeta să se măsoare cu ei iar jos 
apele limpezi ale rîului Iadului se 
învolburează cînd și cînd în cascade 
năprasn ce înălbindu-și în spumă 
coarnele.

La 1100 m. altitudine, intr-o po
iană larg deschisă în care se află 
cabana, se face primul popas în 
Munții Bihorului. De jizrimprejur 
se văd Dealul Crucii, Virful Poeni, 
Vîrful Cilipa, Piciorul Babei, Gru- 
iul Ursului, Muntele Murgași.

Ochii tuturor scrutează împrejuri
mile căutînd parcă să ghicească dru
mul pe care îl vor urma a doua zi 
cînd vor intra în traseul concursu
lui

In seara zilei de 18.VIII., în fața 
cabanei Stîna de Vale, are ioc șe
dința de deschidere a concursului. 
Comisia tehnică de organizare com
pusă din tovarăși din regiunile Sta
lin, Oradea și București declară 
deschis concursul de orientare tu
ristică pe țară, concurs ce se des
fășoară în cinstea zilei de 23 Au
gust. Este apoi prezentat concursul 
(din punct de vedere tehnic. Prin 
tragerea la sorți se hotărăște ordi
nea în care echipele vor pleca In 
traseu

In dimineața zilei de 19.VIII la 
oreie 7,30 echipele pornesc în prima 
etapă a concursului, la 10 minute 
distanță una de cealaltă, ultima a- 
Vînd plecarea la orele 10,20.

Echipele sint ph'ne de entuziasm 
și de dorința de a duce regiunea ce 
o reDrezintă la titlul de campion pe 
țară.

Ele pornesc, cu harta în nună 
drept ghid, ajutîndu-se de busole și 
altimetre, calculîndu-și timpii în 
care trebuie să parcurgă diferite 
distanțe. Una cite una echipele se 
angajează pe fire de văi neumblate, 
traversează creste împădurite, ur
măresc poteci indicate pe hartă, se 
străduiesc să identifice terenid cu 
harta. Ca un prim obstacol se cere 
trecerea unei rfpe peste o birnă, dar 
lată că a doua probă este /apelul 
și cățăratul pe stînci. Asigurați în 
coarde, deși muiți dintre ei o fac 
pentru prima oară, echipe’e se avLn- 
tă fără sfială în adincul prăpastiei 
etfecutînd rapelul și apoi cățără- 
tura. Tineri ca și oameni vîrstnici, 
sînt stăpînți de același dan. Se re
marcă tovarășii Pînzaru. tată și fiu, 
care au reprezentat în acest con
curs regiunea Iași.

Sfîrșitul primei etape este în Aria 
Vulturilor unde se execută și pro
ba de tir.

Deși obosiți, part>cipanții discu
tă cu înfrigurare 
Uau urmat, în drumul

traseul ce 
ce îl fac spre

cabana ce se află la aproximativ 2 
km.

A doua zî, 20.VIII este a doua e- 
tapă ce are plecarea din Aria Vul
turilor. Din nou pornesc prin văi și 
pe creste. Această etapă este mai 
grea decît prima și ca efort fizic și 
ca probleme tehnice. De-abia au co
borî! în prima vale și iată că la con
fluența a doua pîraie se formează 
un lac mic în mijlocul căruia esie 
un brad. Echipa trebuie să meargă 
pînă la aoest brad să-și ia numă
rul ce dovedește că a trecut prin fl
ed punct. Niciunul dintre, partici- 
panți nu se sfiește să se arunce în 
apa rece ca ghiața. Panta abruptă 
pe care o urcă după această probă 
îl încălzește repede pe înotător iar 
voia bună și entuziasmul nu pot să 
fie învinse. Fiecare echipă își cal
culează cu atenție traseul și pro
blemele ce se ivesc. Spre seară, e- 
chipcle se string una cite una în 
stația CFF Murgași unde are loc 
proba trecerii unui fir de vale pe 
frînghie, în chip de funicular. De 
aici va fi plecarea în a treia etapă, 
etapa de noapte ce se va desfășura 
în seara aceleiași zile.

S-a întunecat. Ici și colo, pz ver- 
sanul muntelui Murgași luminițe 
vii se aprind și se sting. Sînt echi
pele ce își caută drumul prin noap
te avînd același ghid, harta regi
unii pe care o parcurg. Ultimele e- 
chipe au ajuns la cabana Stîna de 
Vale unde se termină concursul 
tîrziu după miezul nopții. Aceleași 
discuții înfrigurate, același entu
ziasm stăpînesc echipele.

In ziua de 21 august a avut loc 
ședința de închidere. Comisia de 
traseu a făcut analiza concursului. 
Traseul a fost format din două e- 
tape de zi și una de noapte, desfă- 
șurîndu-se pe o distanță de cca. 30 
km. reaiizînd o diferență de n vel 
de 1.800 m., totalizînd un punctaj 
general de 1.590 puncte. Din cele 
expuse a reieșit clar că nivelui teh. 
nic al participanților a fost mult 
superior față de trecut. Din 18 echi
pe reprezentînd 15 regiuni nici una 
nu a abandonat deși pe traseu s-au 
mai întîmplat și mici accidente ca 
lnxațiî ușoare sau loviri. Comisia 
de traseu și-a esprimat mulțumirea 
pentru constatările ce le-a făcut cu 
ocazia acestui concurs. S-a spus: 
„entuziasmul și dorința cinstită de 
a învinge a echipelor ne dă dreptul 
să sperăm că în viitor vom organi
za concursuri și mai grele și mai 
frumoase". In încheiere s-a comu
nicat rezultatul concursului, făcîn- 
du-se împărțirea premiilor.

Pe locul I s-a clasat echipa regi, 
unii București, formată din tova
rășii Bică Ion, Butgărăscu Ovidiu, 
Iancu Dumitru și Marin Dumitru. 
Realizind 1340 puncte din 1590 po
sibile, ea a adus regiunii București 
capa mult dorită.

Pe locul II s-a clasat echipa re
giunii Stalin Orașul Stalin formată 
din tov. Zerelles Kurthans, ZereHes 
Klaus, Gunne Walter, Volgyesr Ru
dolf realizînd 1242 de puncte.

Pe locul III s-a clasat echipa 
reg. Timișoara Orașul Arad, forma
tă din tov. Sarfalvi Iosif, Uzsora 
Alexandru, Davidovics Carol, Ar
martsky Petru readizînd 1235 de 
puncte.

Seara la lumina focului de tabără 
făcută în fața cabanei cîntecele și 
voia bună au încheiat cei de aJ pa
trulea concurs de orientare turisti
că pe țară.

ALEXANDRINA MARINESCU

Din două colective
Comuna

«ești I O 
prejmultă

raionul Moi-Agăș — 
așezare pitorească îm- 
de munți, cu locuitori 

vrednici și, mai ales, cu un tine
ret entuziast. Asemenea maselor 
de tineri din toate comunele pa
triei noastre flăcăii și fetele din 
Agăș și-au găsit in sport un prie
ten drag.

Pînă nu de mult, aici în Agăș 
activau 
Avîntul 
I.F.E.T. 
căminul 
membrii 
citori forestieri, funcționari, țărani 
muncitori și elevi — făceau an
trenamente și susțineau întreceri 
de gimnastică, handbal, șah, fot
bal. volei, schi, etc. Sportivii agă- 
șeni vădeau mult talent în diferite 
discipline și cu timpul deveniseră 
cunoscuți în întreaga regiune 
Bacău.

In obținerea succeselor lor un 
mare merit revine directorului

două colective sportive:
— organizat pe lingă 

— și Recolta — pe lingă 
cultural. In orele lor libere 
acestor colective — mun-

Echipa nr. 10 a Regiunii Bacău se prezintă la postul de control B 
(Foto C. SAVULESCU)

• De curînd, a avut Ioc la Con
stanta finala dinamoviaded de ju
niori. In program au figurat între
ceri la atletism, gimnastică, tir, vo. 
lei și fotbal. La atletism, pe primul 
loc s-a clasat reprezentativa Bucu- 
reștiului, la gimnastică, fete, între
cerea a revenit reprezentantelor re
giunii Constanta, la tir sportivilor 
din București, iar la volei — băieji 
— și fotbal reprezentativelor Regi
unii Autonome Maghiare. (N. Păiș 

- corespondent).

• Pentru angrenarea tineretului 
în practicarea cicUsmutui, comite
tul regional C.F.S. Pitești, în cola
borare cu consiliul regional Recol
ta, au organizat un interesant con
curs popular. Startul s-a dat din 
Topoloveni alergătorii avînd de a- 
coperit distanta pînă la Găeștj și 
înapoi (40 km.). Pe primul loc, în 
clasamentul individual, s-a clasat 
D. Gîrleami (comuna Bogati). În
trecerea pe echipe a revenit forma
ției raionului Topoloveni. (llie Fe- 
țeanu — corespondent).

• In orașul Suceava se află în 
stadiu de finisaj construcția noului 
stadion care va cuprinde un teren 
de fotbal gazonat și o pistă de at
letism. Tribunele vor avea o capa
citate de 6.000 locuri. (D. Nicoriuc 
- corespondent).

• In comuna Porcești, raionul 
Făgăraș, din inițiativa organizației 
de bază U.T.M. 46 de tineri au de-

CU U0T0C1C1EÎA 
PE COLE B1*CEGH.0R_

Spre Vîrful cu Dor, către Pia
tra Arsă, și chiar mai sus, 
Babele, găsești muiți tovarășt- 
de drumeție. O dimineață cu' 
soare, un grup vesel și drumul 
(poate mai lung și anevoios în 
alte ocazii) para o ...simplă 
plimbare. Dar, să vii aici, sus, 
la peste 2.500 m. cu motocicle
ta este de necreaut. Și totuși doi 
sportivi asu reușit acest 
onu. Da! Ohitar cu 
tocicleta! Unii poate

pus ciieva sute de ore de muncă 
voluntară reușind să amenajeze ast
fel un teren de sport. Dintre tineri 
s-au evidențiat în mod deosebit Ion 
Costei, Constantin Istrate și Ion 
Popa. (I. Ionescu — corespondent).

• La Sadu, raionul Sibiu, cu pu
țin timp în urmă, peste 50 construc
tori de la hidrocentrală au primit 
insigna G.M.A. gradul II. Printre ei 
se află și muncitorii Kurth Goges, 
Viorel Frățilă, Mihai Stehan, Du
mitru Tejași. In pregătirea pentru 
trecerea normelor ei au primit pre
țioase îndrumări din partea tehni
cienilor colectivului sportiv Energia 
Construcții Sibiu. Tot din acest co
lectiv au mai primit anul acesta 
insigna G.M.A. gradul I încă 
tineri. (Constantin Mustață — 
respondent).

140
co

in
Ml-

• La Ploești s-au desfășurat, 
organizarea comisiei orășenești, 
teresante întreceri atletice. Cei pes
te 100 de sportivi prezenți la 
concurs au realizat cîteva rezultate 
bune care dovedesc că folosesc ju
dicios sfaturile tehnicienilor. (Flo
rian Ațbu — corespondent).

• In raionul Lugoj sportul a cu
noscut frumoase succese. In cele 54 
colective sportive activează peste 
7.000 membri iar la startul! compe
tițiilor ide mase din acest an au fost 
angrenați aproape 30.000 de tineri. 
Echipa de handbal fete FI. roșie 
Lugoj a cucerit, recent, titlul de 
campioană regională.

tu
rn o- 
vor 

ridica din umeri (semn de neîn
credere!), alții se vor mira, gîn- 
dind, asemenea ciobanului de 
lîngă cota 1500, că o „escaladă" 
cu „I.J.-ul" pe cărările prăpăs
tioase ale Bucegilor este curată 
...nebunie! Dar, surpriza s-a 
produs așa că, să lăsăm deopar
te îndoielile și să ...descriem, 
„excursia" celor doi bucureș- 
teni: maestrul sportului Mircea 
Cristea, cunoscut de fapt ca bun 
voleibalist și motociclistul Nico- 
lae Dițescu.

Cîndva, regretatul Wadther A- 
gathon a încercat să urce cu 
motocicleta la cei 2513 metri. 
Dificultățile pe. care le-a întîm- 
pinat l-au determinat să între- * 
rupă urcușul la poteca Subcear-”* 
dac, cunoscută sub denumirea 
Brîna Omului. De fapt, porțiu
nea ce rămăsese de parcurs este 
și cea ...........
poteca nu 
cîtorva zeci 
dreapta, te pîndește peretele 
zgrunțuros, iar în partea opusă 
se deschide, hulpavă, prăpastia...

...Plecarea din Sinaia a avult 
loc în jurul orei 9 într-un obiș
nuit cadru... sportiv. Cele două 
„I.J.-uri", au demarat rapid și 
astfel a început temerara călă
torie care avea înscris un itine
rar atît de neobișnuit. Să ur
mărim și noi firul ci... Peste 15 
minute îi găseam pe cei doi 
sportivi la cota 1400. Peste alfte 
20 de minute poposeau la caba
na Vîrful cu Dor O „escală" e- 
gală Ia Piatra Arsă și îată-i la 
Babele, în mijlocul alpiniștilor 
din lotul național, de unde „a- 
eemenesc", ca pasager, pe Ion 
Fomino. Orice s-ar spune, o că
lătorie în trei e mult mai ...să
nătoasă. Distanța: Babe’.e-Omui 
(cotată ca drum de picior în ju
rul a două ore) a fost străbă
tută la... pas! Peste o oră și ju
mătate meteorologul de Ia „O 
mul" îi întîmpma vesel pe cei 
trei îndrăzneți sportivi și-i pof
tea, amical, la un ceai fierbinte.

PETRE MIHAI

mai dificilă. Pe alocuri) 
depășește lățimea 
de centimetri; în

Elementele tinere s-au afirmat in finala campionatului
M. A.

încrezători de la început, au do
vedit reale calități ; unii chiar 
mugurii unei măiestrii sportive 
înscriindu-și numele pe răbo
jul campionilor. Alții au lăsat să 
se întrevadă, că trecînd la o ac
tivitate continuă și susținută pot 
ajunge elemente cu perspective 
(Victoria Niculescu — Pitești, 

Ileana Georgescu — București, 
Ion Cailidis — București și 
Gheorghe Gabor — Ciuj).

Lista campionilor din acest an 
cuprinde multe nume noi. La bă
ieți- de exemplu, cel mai bun 
s-a dovedit a fi clujeanul Bălan 
Ludovic, care a acumulat cu două 
puncte mai puțin decît tînănri 
Iosef Pataki, din același oraș, pe 
care vi-I prezentam ca un element 
cu perspective. Dar iată, de alt
fel, rezultatele tehnice : 1. Ludo
vic Bălan (Cluj) 66 puncte; t2. 
Iosef Pataki (Cluj) 68 puncte; 
3. Ion Cailidis (București) 69 
puncte.

La fete lupta a fost de aseme
nea foarte strînsă și învingătoare 
a ieșit pînă în cele din urmă tot 
o sfx>rtivă din Cluj, Eva Fodor, 
care a acumulat 54 puncte. Locul 
secund a revenit Magdei Szabo 
(Cluj) cu 57 puncte; al treilea 
loc a fost ocupat de Olga Jaba 
(Timișoara) cu 61 .puncte. De re-’ 
marcat că maestra sportului Edith 
Treybal, campioana de anul tre
cut, s-a clasat pe locul 5 cu 65 
puncte.

Pe echipe victoria a revenit re
prezentativei orașului Cluj, care 
a totalizat 381 puncte. O urmează 
cu 562 puncte, sportivii regiunii 
București. Pe locul 3 regiunea 
Stalin cu 764 puncte.

TURDA, 26 — (prin 
trimisul nostru).

Organizatorii au fost 
pirați cînd au ales orașul Turda 
pentru a găzdui finalele celei de 
a IV-a ediție a campionatului re
publican de poliatlon G.M.A. 
Spunem aceasta, gindindu_ne la 
condițiile bune de concurs pe 
care organele locale s-au străduit 
și au reușit în parte, să le asi
gure concurenților.

Competiția în sine apare tot 
mai interesantă și a intrat în tradi
ția marilor competiții de masă.

In ce privește concurenții, nici 
ei nu s-au lăsat mai prejos, ci

fa

unul puternic
școlii Nicolae Mihai ca și soției 
acestuia Eleonora Mihai profesoară 
de matematică. Priceput și inimos, 
directorul școlii îi îndruma pe 
tinerii comunei să joace handbal, 
volei, șah, făcea cu ei antrena
mente, sădea în inima lor spiri
tul de luptă sportivă, dorința de 
a învinge. Nu s-a lăsat mai pre
jos nici vrednica lui soție 1 In- 
tr-una din încăperile școlii ea 
a pus umărul la amenajarea unei 
șah de gimnastică pe care agășe- 
nii au înzestrat-o cu spaliere, ter
nă. cal și alte aparate.

Nu trebuie însă trecut cu ve
derea faptul că în cadrul acestor 
două colective sportive se mani
festau uneori lipsuri în activi
tate.

Vestea comasării asociațiilor 
Recolta și Avîntul a fost primită 
cu bucurie de către membrii a- 
cestor două colective din Agăș.

— De acum înainte, cu forțele 
unite, activitatea noastră se jta.

republican de poliatlon G
telefon de

bine ins-

s-au prezentat la înălțimea aștep
tărilor, au luptat cu pasiune și 
au contribuit astfel la creșterea 
interesului pentru această compe
tiție.

CAMPIONII N-AU FOST CUNOS. 
CUȚ1 DECIT DUPĂ ULTIMA 
PROBA...

cu
A-

îmbunătăți mereu — spuneau 
nădejde sportivii colectivelor, 
cum după comasare, așteptările 
încep să se adeverească.

Prin grija noului consiliu de 
conducere al colectivului, a în
ceput îngrădirea terenului sportiv 
din comună și s-au luat măsuri 
în vederea amenajării unei piste 
G.M.A. Un număr de 35 membri 
ai colectivului se pregătesc pentru 
obținerea insignei G.M.A. Antre
namentele la diferite discipline 
sportive se desfășoară în mod re
gulat și mult mai bine organizat 
ca înainte. Numeroși țărani mun
citori localnici vin să-i vadă pe 
sportivi la întrecerile ce se des
fășoară în comună.

Iată primii pași pe care-i face 
colectivul sportiv Recolta Avîntul 
din comuna Agăș spre o intensă 
și muttilaterală activitate.

Spre deosebire de edițiile prece
dente ale campionatului 
de poliatlon G.M.A., in 
campionii au fost greu 
cit", valoarea apropiată 
renților determinînd o 
cerbă de la prima și pînă la ul
tima probă. Așa se face că după 
fiecare probă, clasamentul suferea 
substanțiale modificări. Concurenții 
care au început mai slab au re. 
venit puternic în următoarele pro. 
be; în timp ce alții și-au dozat 
fn așa fel eforturile in cit s-au 
„păstrat" pentru asaltul final.

republican 
acest an 

de „ghi- 
a concu- 
luptă a-

...DAR, IN DESEMNAREA LOR 
TINEREȚEA ȘI-A SPUS CUVIN. 
TUL.

V. M1HAILA
caresp. regional

ț
Printre concurenții participant 

la finală am semnalat cu bucurie 
prezența cîtorva elemente care au 
mai luat startul în edițiile prece
dente (Ștefan Biro, Iosef Pataki, 
fa băieți, Magda Szabo, Olga 
Jaba și Eva Agoston la fete) și 
bineînțeles campionii din anul tre. 
cut: Eugen Ignat (Locomotiva 
C.T.F.T. Buc.) și maestra spertu. 
lui Edith Treybal (Progresul Ti
mișoara).

De 
citate a participanților 
tineri 
prilej 
nu

relevat însă că marea majo- 
au fost 

care au debutat cu acest 
în activitatea sportivă. Ei 

s-au lăsat intimidați de con. 
cmenții cu experiență jț, jjlecînd TIBEKIU



Campionatul ciclist de mare fond al R.P.R.

nes
Peste puține zife se va da

B startul în cea mal importantă 
competiție ciclistă de lung ki-

! lometraj, din calendarul nostru
> totem: „CAMPIONATUL DE 

MARE FOND AL R-P.R* O 
întrecere care, în fiecare an, 
după cum este și firesc, consti
tuie un obiectiv capital al miș
cării noastre ciclistei In Buca-- 
rești, ca și în diferite centre 
Cicliste din țară, pregătirile sînt 

rin toi. Asociațiile și-au alcătuit 
din vreme loturile din care ur
mează să fie selecționată re
prezentativa respectivă, sau re
prezentativele, dat fiind că o 
parte din asociații vor prezen-

i a cite două formații.
, Aceste loturi s-au antrenat in
tens, iar la ora actuală perioada 
de pregătire a intrat în faza fî- 
nală- In legătură cu campionatul 
de mare fond, am stat de vorbă 
cu diferiți antrenori.

DUMITRU PANTAZESCU (Ca
sa Centrală a Armatei). ne_a spus 
următoarele; „Pe lîngă prima e- 
chipă, alcătuită din alergători 
rutinați și cu experiența marilor 
curse, vom alinia și o formație 
nouă, compusă din elemente care 
debutează într-o astfel de probă: 
Rebholtz, Stoica, Magdo, Pataki 
și alții. Bineînțeles că nu vom a- 
vea pretenția să Ie cerem re
zultate de prim plan acestor de- 
butanfi. Participarea lcr are drept 
scop acumularea de experiență și 
formarea de noi cadre, care să în
tărească în viitor formația mili
tară. Acești tineri reprezentanți

pun antrenorii
mente cu certe perspective pentru 
lupta sportivă de pe primul plan. 
In ceea ce privește pe cei care 
au participat la „Turul Europei", 
este probabil că nu toți vor lua 
startul. Mă refer în special la 
Moiceanu care, după cum se știe, 
a terminat cursa, la Namur, bol
nav. In acest sens, desigur, medi
cul nostru, ca și rezultatele ulti
melor antrenamente vor avea cu
vin Ini hotărîtor."

,,Avem o formație lipsită de nu. 
me cu rezonantă, a precizat antre
norul ALEXĂNDRU SOMEȘAN 
(Voința). Dar, cu G. Vâsîî, E. 
Engelman, V. Ionescu, și alții, 
am convingerea că echipa noastră 
nu va fi chiar printre codașe' în 
clasamentul pe asociații. Progra
mul de pregătire a cuprins și stu
dierea citorva etape ale campio
natului. In urma rezultatelor ob
ținute în ultima parte a perioa
dei de pregătire, sper că croni
carii cursei vor avea prilejul să 
consemneze și nume'e sportivilor 
noștri printre animatorii etape
lor,"

„Petre Gane, Ion Costan, An
drei Faniciu, M- Dumitrescu, L. 
Dominic. Vasiîe Dobrescu _ și alț . 
cițiva de talia acestora sînt ele
mentele pe care se bazează repre
zentativele „Energiei*, ne-a infor
mat antrenorul NICOLAE ION 
TAPU. „Cursa Munților", campio
natul de fond al R.P.R., ca ?* 
alte probe lungi din acest an, 
au dat prilej celor de 
să se afirme temeinic, 
condițiilor pe care ni 
asociația și, sperînd că

mai sus 
Datorită 

Ie oferă 
voi avea

Aspect 
..fugari" s-a 
pedalajul...

ai noștri vor 
vînt de ordine: 

toții întrecerea, în timp util,'
„Vom 

cursele 
declarat 
VOICE 
de profilul traseului (în genere 
plat și cu asfalt), antrenamentele 
fotului nostru s-au desfășurat în 
felul următor: viteze orare ridicate, 
coborîșuri în trombă și, în special, 
utilizarea pe cit posibil a unui 
pas cît mai mic, știut fiind că, 
oricît de rapidă ar fi o cursă tot 
pasul mic adică suplețea, frecven
ța ridicată constituie elementul de
terminant. Asupra componenții ce- 
tbr două formații încă nu ne-am 
fixat. Avem în Schuster, Munteanu, 
Datcu, Șelaru, Hora și alții ele-

frecvent in cursele 
desprins din grosul

primi însă, un cu- 
să termine cu

prezenta, ca de obicei la 
mari, două echipe, ne-a 

antrenorul NICOLAE 
(Dinamo). Ținînd seama

pe etape: un grup de vreo 20 de 
plutonului și-și continuă susținut

posibilitatea să-mi echipez ..băieții* 
cu materialul de calitate necesar, 
vă asigur că „energiștii" vor avea 
un cuvînt de spus în disputa care 
începe la 9 septembrie. Mai ales 
că, etapele în genere, nu sînt prea 
lungi, și nici cu urcușuri prea tari, 
afară de Dealul Negru și Feleaf." 

„Nu dispunem de cicȘști ciț 
renume, a subliniat antrenorul 
a NEGOESCU (Locomotiva). Vom 
„încropi" însă o formație din ca
drul colectivului nos.tru (Loco
motiva P.T.T.) și Locomotiva Gri. 
vița Roșie. O echipă fără pretenții 
prea mari — inițial — dar care 
nu va precupeți nici un efort în 
vederea unei cît mai bune com
portări. Victor Georgescu (de 
cîteva ori internațional), N. Mol
nar, ȘL Ionescu, Aii Arham, etc..

Programul returului categoriei A 
pe apă

15 septembrie: C.C.A. — 
Știința Cluj, Dinamo ; Bucu
rești—Progresul Tg. Mureș; 
Progresul București—FlanrVa 
roșie Timișoara.

16 septembrie: Dinamo
Buc.—C.C.A.; Progresul Buc. 
—Energia Oradea.

18 septembrie: C.C.A. — 
Progresul Bucil'ești, Dinamo 
Buc.—Energia Oradea ; î Fla
mura roșie Timișoara—Loco
motiva Cluj.

20 septembrie • C.C.AT — 
Energia Oradea, Progresul 
Buc.—Locomotiva Cluj.

22i septembrie : C.C.A.—Lo. 
comotiva Cluj; Progresul Buc 
—Dinamo Buc.

23 septembrie: Dinamo
Buc.—Locomotiva Cluj, Fla
mura roșie Timișoara—Ener

gia Oradea.

1
la polo

31 august; Știința Cluj—E- 
nergia Oradea; Progresul Tg. 
Mureș—Flamura Irosie Timi
șoara.

2 septembrie; Știința Cluj 
—Flamura roșie 
Locomotiva Cluj 
Tg. Mureș.

3 septembrie:
— Progresul Tg.

5 septembrie: ' 
dea—Progresul 
Știința Cluj—Locomotiva Cluj.

11 septembrie: 
Cluj—Energia Oradea; 
s—Flamura roșie ~ 
Progresul _ 
isuî Tg. 
Buc.—Știința Cluj.

13 septembrie: Progresul 
București—Știința Cluj; Di
namo Buc.—Flamura -roșie Ti
mișoara ; C.C.A.—Progresul 

Tg. Mureș.

Timișoara;
Progresul

Știința Cluj 
Mtleș. 
Energia Ora. 
Tg. Mureș;

Locomotiva 
‘ ; C.C.A. 
Timișorl a; 

București—Progre- 
Mureș ; < Dinamo

vor alcătui formația noastră. Atît 
noi, cei de la P.T.T., cît și cei de 
la Grivița Roșie (conduși de antre
norul ȘTEFAN POPESCU) am 
insistat asupra rulajului rapăd și 
cred că elementele noastre, parte 
dintre ele în plină dezvoltare, vor 
avea un bun prilej de afirmare".

„Ca și celelalte loturi, și cicliștii 
de la Recolta — ne-a spus antre

norul G. GRIGORIU — au lucrat 
mai mult în direcția rapidității, 
fără a neglija insa și ieșirile lungi, 

de multe ore de stat în șa. Ga
briel Petrescu, L Minu’escu, D. 
Glodea, alături de care vor lua 
plecarea și cîteva elemente mai 
puțin experimentate, alcătuiesc 
efectivul „recoitiștîfor" care va ține 
să se vorbească despre el în acest 
dificil concurs."

„Constantin Șandru este e'errsn- 
tul nostru de bază, ne-a declarat 
antrenorul VICTOR NAIDIN (Fia- 
mura roșie). Tinerii L. Popov, Otto 
Bosniak și alții, bine pregătiți, se 
vor strădui să aducă o contribuție 
efectivă la punctajul în clasamentul 
pe echipe. Desigur, nu avem o for
mație perfect omogenă, după rum 
se poate vedea, dar, în urma an- 
treoamentelor făcute, sperăm să 
ocupăm un foc destul de bun pe 
echipe."

„Âvînd în vedere configurația 
traseului, am schimbat total pro
gramul nostru de pregătire, ne-a 
mărturisit antrenorul NAE CHI- 
COMBAN (Dinamo Orașul Stalin). 
Adică am insistat mai mult asupra 
rutafului in frecventă mare, dat 
fiind că în „Cursa Munților" s-a 
observat că tinerilor noștri peda- 
lori le-a lipsit, în bună măsură, 
acest factor care se anunță hotărî, 
tor în campionatul de mare fond 
R. Klein, I. Sima, V. Miknevici, 
M. Gherman și ceilalți, cunoscuți 
din probele de fond anterioare, 
compun reprezentativa noastră 
care — amintesc — este datoare 

cu o reabilitare. Fapt pe care, nădăi- 
duîesc. că îl va realiza în această 
cursă.*

„C. lstrate, D. Tupa, C. Tudose 
sînt cicliștii de bază ai formației 
„Progresului", ne-a anunțat antre
norul C. SIMONESCU. Alături de 
ei, E. Mihăilă, și alții se vor stră
dui să obțină o comportare mult 
mai bună decît în ultima probă de 
hmg kilometraj „Cursa Munților" 
în care ne.a lipsit mai totdeauna 
a| treilea om în echipă, pentru 
clasamentul pe asociații. Această 
deficiență a fost lichidată în mare 
parte și aștept cu încredere star
tul."

Iată, deci, părerile antrenorilor. 
Părerea noastră, care va constitui 
totodată și uzualul pronostic, o 
vom expune într-un număr viitor, 
cînd v<xn eunoaște formațiile de
finitive. '

EMIL IENCEC

.Diiîupo de peden
0 poveste cu

Vă mărturisim fără încon
jur. că atunci and am citii 
tdlul corespondenței pe care 
ne-o trimisese constănțenii — 
„Cerem să fie trași la răs
pundere !“ rte-am— cutremurat 
și mai multe nu. ,,Brrr“ — 
ne-am zis. trebuie să se fi 
petrecut ceva foarte grav, dacă 
rin duri le trimise poartă un 
titlu atit de .dare'. Deci, cu 
mare prudență, umbli nd delicat 
cu scrisoarea, de parcă ar fi 
fost vorba de o cutie cu di
namită. am pornit să luăm 
cunoștință de tot ce se initm- 
piase.

Și ce e drept, ni se poves
teau niște aventuri teribile, cum 
nici în celebra colecție a Iui 
„Sherlock Holmes' n-am in- 
tiir.it.

„Jie aflăm intr-un accelerai.. 
De 17 ore, lotul de atletism 
al regiunii Constanța călăto
rește spre Rădăuți, tocmai la 
extremitatea cealaltă a țării, 
unde, la invitația tov. Ungu- 
reaiiu, președintele Comitetului 
C.F.S. regional Suceava, ur
mau să susțină o întrecere cu 
atleții regiunii Suceava... E 
noapte... Cu un scîrțiit puternic 
de roți, trenul oprește in gara 
Rădăuți... Peronul, pustiu... Din 
partea organizatorilor — ni
meni. Un orologiu bate noaptea 
jumătate... E ora cînd trebuie 
să-și înceapă .rondul' și fan
tomele... Brrr! Atleții rătăcesc 
pe străzile tăcute și misterioa
se ale orașului. Nimeni nu le 
iese în cale... Nimeni nu-i în
drumă... Obosiți, au intrat a- 
cum intr-un parc. Vor dormi 
acolo, pe bănci... Dar iată că 
cineva propune o ultimă in
vestigație prin apropiere... E- 
vrika! La o fereastră luminată 
s-a găsit și un suflet milostiv... 
Vor putea dormi într-o sală de 
ședințe... E bine și-așa! Pe la 
3 dimineața, atlejii au ațipit... 
La deșteptare, o surpriză 
groaznică: s-a contramandai
concursul— Atleții fac cale-ln- 
toarsă spre Constanța, abătuți, 
obosiți, revoltați...

Impresionant, nu ? Poate că 
unii dintre Do., firi mai emo
tive, ați și vărsat cîteva La
crimi pentru constănțeni și nu 
puteți fi decît de acord cu 
titlul corespondenței, în care se 
cerea ca activiștii sportivi din 
Rădăuți .să fie trași la răs
pundere' 
țeapă!).

Și așa ar fi trebuii să se în- 
tlmple, față de o poveste atît 
de urită, dacă nu ne-ar fi par
venit cîteva amănunte.

Amănuntul nr. 1: Comitetul

amănunte

(și. eventual, și în

reguxzal C.F.S. Suceava, studi
ind din nou problema organi
zării concursului cu pricina și 
ajungind la concluzia că nu4 
poate (ine în cele mai bune 
condifiuni, a telefonat la Con
stanța.

Amănuntul nr. 2: In loc ca 
legătura să fie dată tovară
șului Cazacu de la Comitetul 
C.F.S., „telefoanele' au sunat- 
la colectivul sportiv Dinamo, 
unde, din intimplare, se află 
un tovarăș pe care îl cheamă 
tot... Cazacu. Too. Cazacu nr. 2, 
confundat cu tov. Cazacu nr. I. 
a fost rugat să comunice ime
diat lotului de atletism contra
mandarea concursului.

Amănuntul nr. 3: Tov. Ca
zacu nr. 2 a așteptat o zi (de 
ce nu o lună ?) ptnă să trans
mită această știre Comitetului 
regional C.F.S.

Amănuntul nr. 4: (și cel mai 
important): A fiind despre a- 
ceastă aminare, cei din Con
stanța și-au zis că din mo
ment ce tot intraseră în— 
horă (cumpăraseră biletele de 
tren) să... joace, adică să plece 
totuși la Rădăuți. (Sperau, 
poate, că, între timp, se va pro
duce o „minune' și concursul 
se va (ine totuși...).

Ce s-a întîmplat — cunoașteți 
acum.

Tare sintem curioși dacă 
după toate amănuntele acestea, 
cei din Constanța insistă tot 
atit de mult asupra răspunderii 
pentru cele petrecute. In schimb 
insistăm noi și, oricum, între
băm, cine plătește... oalele spar
te (in valoare de 4.800 lei) ?

Probabil,că această pagubă a 
fast încadrată la „diverse' 
(nepăsare, dezinteres, delăsare 

și superficialitate in muncă !“)

JACK BERAR1U 
GEORGE MIHALACHE

Un frumos început în luptele libere
Cunoscutul antrenor ma- 

ț® ghiar Karpaty Karoly — caro 
f/r se află de cîtva timp din nou 
H» în țara noastră — a urmărit 
isi ca și noi, cele două meciuri 
ffi susținute de reprezentativa de 
W lupte libere a Varșoviei în 
W compania formațiilor Bucureș- 
ffi țiului și a Oradei. Ne-am a- 
® dresat lui pentru a.și spune 
W părerea ea specialist asupra 
«K comportării luptătorilor romîni 
W și polonezi și asupra rezultate- 
“ lor.

„Consider aceste întîlniri, a în
ceput Karpaty, ca o etapă impor
tantă în ce privește dezvoltarea 
luptelor libere în Romînia. De a- 
ceea, 
teres 
via.

In 
toria __ „ 
pentru sportivii romîni un rezultat 
foarte bun cu atît mai mult, cu 
cît în echipa poloneză au figurat 
luptători de valoare ca Sosnow- 
ski, Kuczynschi, Zywczyk și alții. 
Trebuie să accentuiez asupra fap
tului că acel 5—3 este de fapt 
și raportul real de forțe, stabilit 
cu deosebită corectitudine de arbi
tri. Cît privește meciul egal de 
la Oradea, rezultatele individuale 
nu sînt liniștitoare.

In ce privește comportarea e- 
chipelor, consider că luptătorii

am și așteptat cu mult in- 
turneul echipei din Varșo-

ce privește tezultafele, vic- 
de la București constituie

romîni, deși nu au arătat decît o 
parte a cunoștințelor lor, au de
monstrat o tehnică superioară, au 
fost multilaterali din acest punct 
de vedere șt nu au fost încătu- 
tușați de un șablon în dezvolta
rea acțiunilor lor. Le-a lipsit însă 
rutina întrecerilor internaționale 
și parte din ei nit au avut o con
diție fizică satisfăcătoare. Polo
nezii au prezentat o formație cu 
patru luptători admirabil cons- 
truiți, adevărați atleți (Trojanow- 
ski, Kuczynski, Zywczyk, Sosnow- 
ski), bine pregătiți fizic, rutinați. 
Din punct de vedere tehnic 
mărginit să execute doar o 
gură acțiune din picioare și 
de jos

Iată acum aprecierile mele
pra luptătorilor romîni: la categoria 
cea mai ușoară. RUZSI și SZA- 
BAD au corespuns. RUZSI are — 
după părerea mea — o valoare 
mai mare decît i s-a recunoscut. 
E] a luptat foarte bine. SZABAD 
n-a făcut greșeli, a concurat cu 
pricepere, dar a fost prea rezer
vat. GH1NCEA este un veritabil 
talent, dar în ambele meciuri a 
comis greșeli din cauza lipsei de 
rutină. Pe VICTOR POPESCU se 
poate pune bază. A cîșligat am
bele întîlniri fără emoții. La ca
tegoria ușoară au concurat PIN- 
TEA și HANȚU- Primul este ta
lentat și are reflexe deosebite.

s-au 
sin- 
una

asu-

Cît privește pe HANȚU, acesta 
a concurat accidentat și a comis 
greșeala că a ascuns acest lucru, 
ceea ce este nepermis unui spor
tiv fruntaș. N. POPOVICI a lup
tat fără convingere. In ce-1 
privește pe Fr. HARRI care ă 
concurat fa Oradea, deși a ară'at 

, lucruri bune, nu și-a dozat sufi
cient efortul și în ultimele trei 
minute a pie'dut avantajul pe 
care-1 avea. MUREȘAN a concu
rat foarte bine în primul maci, 
dominîndu-și atyt fizic cît și 
tehnic adversarul, dar în a doua 
partidă a făcut o greșea’ă care 
i-a fost fatală. BALLO e t • . îrz, 
puternic și dacă va învăța să 
execute „podul" va fi un concu
rent excepțional. TARBA a în
ceput timid și a fost condus cate
goric la puncte. Cînd s-a „încăl
zit", însă, a recuperat și 
vins. MARTON are o serie de 
lipsuri, care sînt mai

a în-

evidznte 
cînd se apără. Cred că el trebuie 
să se bazeze pe atacuri perma
nente. In ce-1 privește pe CONS. 
TANTINESCU. 
bune, dar este 
n-are încredere

In încheiere 
niat că avem

acesta pre reflexe 
lipsit de forță și 

în forțele proprii". 
Karpaty a subli. 
elemente de pers* 

pectivă, dar că trebuie o muncă 
asiduă pentru a se consolida și 
dezvolta ceea ce constituie un 
frumos început în luptele libere- 

1. ȘEINESCU

tiir.it


O măsură care s-a lăsat cam
timp în 
discuții 

Sînt unii

i

De o bună bucată de 
handbal se poartă lungi 
Sn jurul arbitrajelor, 
((firește că aceștia sînt arbitrii) 
care susțin sus și tare că ei își 
îndeplinesc cu prisosință datoria, 
dar că antrenorii și jucătorii — 
de multe ori nemulțumiți de rezul
tatul aținut — îi denigrează pe 
ei, pe arbitri, aruncând toată vina 
pentru comportarea slabă a echi
pelor pe seama nivelului slab al 
arbitrajelor. Alții (în această ca
tegorie intrind antrenorii și jucă
torii) susțin contrariul și anume 
că arbitrii de handbal, deși în 
multe cazuri bine pregătiți, totuși 
conduc de o manieră necorespun- 

’ zătoare, pentru că doresc să îm
pace pe toată lumea și mai ales 
pe... gazde.

Aceasta ar fi situația generală. 
t iMai grav este însă faptul că co

legiul de arbitri de pe lingă co- 
! misia centrală de handbal se 
j obișnuise să asculte numai pe 
^primii, adică pe arbitri, influen- 
.ttod în această direcție și biroul 
comisiei centrale. Colegiul de ar
bitri se mulțumea să spună eă 
antrenorii și jucătorii vorbesc cu 
patimă și de aceea nu pot fi cre- 
auți decît numai în parte. Așa 
s-a făcut că arbitrii de handbal 

. („adaptați" la această atmosferă 
/.Ide „cocoloșeală” în care se com- 

plăcea chiar colegiul de arbitri 
; iau început să-și... cam facă die ca-p. 
i Sezisările primite încă de la 

mele jocuri ale returului au 
—- în unele cazuri — destul de 
alarmante, astfel că măsurile dras
tice s-au făcut neapărat necesare.

pri- 
fost

0 repetiție olimpică reușită
Turneul de polo de la

'■ După terminarea ultimului joc al 
turneului de polo de la Budapesta, 
i-am rugat pe cunoscutul specialist 
Rajki Bela, antrenorul echipei 
IR.P.U., să-și spună părerea despre 
întrecerea la care am fost martori 
timp de șase zile, „Putem spune — 
ne-a declarat RajW — că în acest 
turneu au jucat nu numai cele mai 
bune echipe de polo din Europa (cu 
excepția U.P.S.S. care a absentat) 
ci chiar din lume. Echipa ro-mînă a 
jucat un rol destul de mare în des
fășurarea turneului, a fost un adver
sar tare pentru toate echipele. Am 
urmărit evoluția echipei dvs. și la 
lieapole — (n.a-, la Neapole s-a des
fășurat în luna iunie un turneu de 
polo în care echipa noastră a ocupat 
ultimul loc) — jucătorii rondai 
s-au dezvoltat și au căpătat rutina 
care le-a lipsit. Acum sînt in mare 
parte obișnuiji cu concursurile mari. 
Sînt sigur că echipa romînă va face 
fi la Olimpiadă o figură frumoasă".

Intr-adevăr, rezultatele obținute 
de reprezentativa noastră (victoria 
asupra Italiei și R.F, Germane și 
locul 3 în turneu după R.P.U. și 
Iugoslavia) îi dau dreptul să pri
vească ou optimism șansele de atee 
califica în turneul fin-al de la Mel
bourne.

Această calificare depinde și de o 
bună tragere la sorți, dar mai ales 
de remedierea lipsurilor evidențiate 
de desfășurarea celor patru partide 
susținute de jucătorii noștri.

Arma principală a echipei noas
tre este elanutl în luptă. După vic
toriile asupra Italiei și R.F. Germa
ne s-a scris în- presa Ixidapestartă 
că echipa română poate fi dată ome- 
xempl-u de voință și dîrzenie. De- 
săgiur că acesta este un punct dș- 
tigat și foarte valabil în concep
ția actuală a jocului de polo, cină 
pe lingă mult înot (jucătorii noș
tri stau destul de bine la capitolul

In ultima sa ședință colegiul 
de arbitri a analizat temeinic 
felul în care s-au comportat la 
primele partide arbitrii și ca ur
mare a rapoartelor observatorilor 
speciali au fost aplicate primele 
sancțiuni, măsură care — așa 
cum precizăm chiar în titlul a- 
cestui material — s-a lăsat cam 
mult așteptată.

Și acum iată pe „protagoniștii” 
acestei prime — însă destul de 
energice — acțiuni. In „fruntea” 
listei se situează arbitrii Robert 
Glatt (Timișoara) și Gh. Vișan 
(București) care au fost suspen- 

. dați de la conducerea jocurilor de 
categoria A pe timp de 6 (șase) 
etape cu începere de la 2 sep
tembrie, primul pentru lipsă de 
curaj și nehotărire în aplicarea 
regulamentului, iar cel de al doilea 
tot pentru neaplicarea consecventă 
a prevederilor regulamentare. In 
ordine urmează arbitrul Andrei 
Raaib (Reșița) care a fost suspen- 

. dat pe timp de 3 (trei) etape de 
la conducerea jocurilor de catego
ria A pentru că a permis jocul 
dur și pentru că s-a orientat gre
șit în aplicarea prevederilor regu
lamentare, mai ales în ceea ce 

. privește sancționarea nerespec- 
tării distanței de la 6 rn. la arun
cările libere și a jocului pasiv. 
Tot o suspendare, dar numai pe 
2 (două) etape, a primit și ar
bitrul Cornel Senchea (Ploeștj) 
pentru că a permis jocul brutal.

De asemenea, arbitrii Ioana 
Dumitru (București) și Gh. Osiac 
(Timișoara) au fost sancționați cu 
avertisment pentru faptul că au

acesta) se manifestă o vădită ten
dință spre lupta corp la corp, spre 
jocul în torță.

Turneu! Ce la Budapesta a no- 
vedit că echipa noastră a mai ur
cat o treaptă în ierarhia polo-utui 
european. Această treaptă este con
firmată de victoria asupra Italie» 
După ce a învins Italia la limită 
anul trecut la Moscova, echipa noas 
tră a obținut anul acesta în Ita
lia o victorie, un rezultat egal ți 
o înfrîngere. Victoria de la Buda
pesta (3—1) înclină balanța în 
favoarea noastră. Putem spune că 
sîntem pe locul 4 în Europa, după 
R.P.U., Iugoslavia și UJLS.S. Spe
cialiștii străini ne consideră și ei 
pe același loc, mai ales după acel 
10—1 din jocul cu Anglia.

Pentru a depăși însă această va
loare și a lupta de la egal cu 
echipele Iruntașe, trebuie remedlia- 
te o serie de lipsuri: a) jucători 
fac greșeli în preluarea și trimi
terea mingii; să se insiste mai 
mult la antrenamente asupra teh
nicii elementare & jocului de polio, 
pasa simplă, palmajul; b) capitolul 
„trasul la poartă" este îngrijorător 
de slab; jucători de -bază ai echipei 
(Hospodar, de pildă) nu știu să tra
gă la poartă ; c) Echipa nu știe să 
folosească avantajul eliminării din 
apă a unui jucător advers; d) Tre
buie îmbunătățit sistemul de apă
rare; cînd adversarul are un om ta 
plus sau cînd atacă sau contra
atacă cu toată echipa, jucătorii noș
tri se zăpăcesc pur ți simplu; e) 
Trebuie revizuită actuala împărțire 
pe posturi a jucătorilor. Dacă intro
ducerea lui Bădiță ca titular în toa
te jocurile s-a dovedit o măsură 
bună‘(el a fost cel mai bun jucător 
at echipei noastre), apoi nu tot la 
fel se poate spune despre trecerea 
lui-Hospodar în centrul liniei de a- 
tac; f) Tnelbuie să se lucreze mai

Șufănescu (Di :amo 6) a pătruns spre poartă, iar din spate 
Schuster (Voința Sibiu) încearcă prinir-o împingere 
tară să-l împiedice să tragă, lată 
trebuie să lupte arbitrii noștri de

permis începerea jocurilor fără ca 
terenurile respective să fie mar
cate regulamentar. Ultimul pe 
listă este arbitrul Mihai Marinchi 
(PJoești) care a primit tot aver
tisment pentru faptul că s-a pre
zentat la primele jocuri insufi
cient pregătit.

O sancțiune (avertisment) a 
primit și cotegiul de. arbitri al 
regiunii Stalin pentru insuficienta 
preocupare în vederea delegări
lor arbitrilor de poartă la jocurile 
oare se desfășoară la Codlea.

Acestea ar fi primele măsuri 
mai drastice luate de colegiul de 
arbitri. Sancțiunile aplicate cu a- 
ceastă ocazie trebuie să dea se-

Budapesta
mu Kt cu portarii; g) este nevoie-să 
se întărească' disciplina în cadrul e- 
chjpci. Nici unui jucător — oricît 
de bun ar J1 el — nu trebuie să i se 
permită să nesocotească indicațiile 
antrenorului.

Desigur că învățămintele și Ob
servațiile conducătorilor echipei nu 
se opresc la cele 7 puncte expuse de 
nane mai sus. Socotesc însă «că re
zolvarea în cea mai mare măsură 
a celor semnalate va permite o 
creștere accentuată a valorii echi
pei. Părerea mea este că în lunile 
care preced Olimpiada lucru] acesta 
este posibil. Cîteva cuvinte despre 
câștigătoarea turneului. Echipa 
R.P. Ungare s-a clașat pe merit pe 
locul 1 deși în jocuil decisiv cu re
prezentativa Iugoslaviei, maghiarii 
au jucat ceva mai slab, și pentru că 
adversarii lor au știut să aplice tac
tica cea mai bună: un joc strips 
care nu le-a permis să-și desfășoa
re jucătorii pe întreg bazinul, de. 
rufîndiu-și adversarul cu înot mult 
și rapid, cu schimburi de loijjri și 
șuturi la poartă trase fulgerător și 
din poziții neașteptate.

N BLIDARU

Participare valoroasă la concursul internațional
de tenis de

(Urmare din pag. 1)

Gazdicova și Elgnov.a 
i rrwi 

este Peterdi, finalista 
internațional dețla 
Jucătoarea maghiară

Gazdicova, cunoscută 
numele

(RPU), Jezdrejowska (R.P. Pol) 
Stetinova,
(R. Cehoslovacă). In cea 
bună formă < ~ ‘
Concursului 
Budapesta. _
practică un ioc spectaculos, ba
zat pe elemente tehnice variate ?i 
în general pe multă viteză în 
executarea loviturilor. Cea mai 
valoroasă dintre jucătoarele ceho
slovace este 
spectatorilor noștri sub 
de Miskova. Ea a mai evoluat în 
țara noastră cu prilejul concursu
rilor internaționale cînd a impre
sionat în mod deosebit prin fru
musețea și eficacitatea jocului 
său.

Dintre jucătorii noștri pe prim 
plan se situează’maestrul sportului 
Gheorghe Viziru. La concursurile’ 
(internaționale de la Budapesta 
(Jh. Viziru a obținut victorii pre
țioase la Komaromi, Rottenberg 
și Adam, iar în turneul desfășu
rat în primăvară la Beirut (Li
ban) a avut o comportare valo
roasă. Alături de el, vor fi pre- 
zenți în acest concurs interna. 
Jionalîșî ceilalți jucători fruntași. 
Marin Viziru, T. iRădin, Cristea 
Cara-lulis, C. Zacopceami, Șt. An- 
ghelescu, C. Năstase, 
și alții. Deosebit de 
este și faptul că cei 
tineri șî cei mai valoroși concu- 
renlți ai campionatelor republica
ne de juniori au fost invitați să 
participe la competiția internațio
nală de tenis/ care începe joi.

I. Rakossi 
important 
mai buni

lucruri 
handbal.

pentru.
: neregularnen.
evitarea cărora 

Foto I. MIHAICA

arbitrilor noștrigîndit

de 
mai 

forțe 
face

rios de
de handbal, cu atît mai mult cu 
cît chiar jocurile de duminică au 
arătat că sînt mulți dintre ei 
care ar fi putut figura sau poate 
vor figura în- viitor pe asemenea 
liste. Felul în care au condus 
jocurile respective arbitrii Egon 
Ziska (Sibiu) și Petru Juiiker 
(Lugoj) este departe de a fi mul
țumitor. Ei au fost inegali în a- 
plicarea sancțiunilor (Junker) sau 
neatenți la faze (Ziska).

Campionatele republicane 
handbal sînt din ce în ce 
disputate, iar echilibru! de 
dintre echipele participante 
ca aproape fiecare joc să aibă un 
caracteT decisiv. Față de aceste 

4ucruri sarcina arbitrilor este cu 
atît mai grea și se pare că ei 
nu sînt încă conștienți de acest 
lucru. Dacă privim cu atenție 
sancțiunile aplicate, ele se datoresc 
în mare parte faptului că arbitrii 
de handbal nu reprimă cu hotă- 
rîre și consecvență jocul brutal. 
Iată deci principalul lucru asupra 
căruia ei trebuie să-și 
atenția 1

Aceasta, pentru a 
jocurilor de handbal 
desfășurare și pentru 
sancțiuni ca aceea de

concentreze

se asigura 
o normală 
a se evita 
mai sus.

Activitate motociclistâ la Craiova
27 (prin telefon).CRAIOVA

Duminică s-a desfășurat în ora
șul nostru un concurs motcciclist 
de viteză pe circuit, la care au 
participat 26 concurenți, reprezen. 
tind regiunile Timișoara, Bucu. 
rești și Graiova. Concursul a fost 
organizat în bune condițiuni de 
comitetul regional A.V.S.A.P. și 
a adus o contribuție importantă 
la popularizarea sportului cu mo-

la București
Prezența cit mai multor tineri 
atît pe terenuri,- dt și în tribune 
pentru a urmări cu atenție evo
luția jucătorilor oaspeți poate în-' 
semna un prilej de învățăminte, 
o ocaeie de a realiza un pas îna
inte spre progresul tenisului nostru.

Tinerii noștri jucători, în care 
ne punem speranțele pentru vi
itorul tenisului romînesc, V. Se_ 
rester, D. Viziru, A. Bar dan, Șt 
Georgescu și ceilalți — au dato
ria să folosească toate învățămin
tele întrecerilor internaționale de 
tenis care se vor desfășura timp 
de 7 zile la București.

Actualități din
UN CONCURS PENTRU OBȚINE

REA STANDARDURILOR

Pentru a 'da prilejul trăgători
lor să obțină -standardul de parti- 

« cipare la campionatele republicane 
de tir care încep la 3 septembrie, 
Clubul Central A.V.S.A.P. a orga
nizat duminică un interesant con
curs de tir. In cadrul acestei com
petiții concurentul Silviu Tibacui a 
realizat la proba de pistol precizie 
541 p. (rezultat caire constituie un 
valoros record personal și îndepli
nirea normei de maestru al spor
tului). Iată de altfel rezultatele rea
lizate de primii clasați în probele 
desfășurate.

Pistol viteză: 1. Zoltan Daak 
60'575 p.; 2. Ștefan Petrescu 60'575 
p.; 3. Th. Dumitrescu 60/570 p.;

(Urmare din pag. 1)

Franța, Ungaria, Polonia, Ro„ 
mînia, Cehoslovacia, Uniunea So
vietică, S.U.A. șî Iugoslavia. In 
formula cu cinci serii capi de se
rii vor ii: Uniunea Sovietică, 
Cehosiovălpia, Bulgaria, ’Romînia 
și Ungaria.

Toate echipele vor fi găzduite 
la Institutul Național al Sporttt-- 
rilor și Educației Fizice unde 
există condiții excelente de caza-’ 
re și masă. Institutul se află si-' 
tuat într-o poziție splendidă fa 
pădurea Vincennes, la 60 km. de 
Paris.

Campionatele se vor desfășură 
sub patronajul unui comitet dirt 
care fac parte, printre alții, Rene 
Coty — președintele Franței — 

Arxlre Le Tnocqueur — președin
tele Adunării Naționale Franceze
— Gaston Moncrville — preșe
dintele Consiliului Republicii — 
Rene Billeires — ministrul Edu
cației Naționale — Gaston Roux
— director general al Tinereții 
și Sportului. Din comisia interna
țională a campionatelor fac parte: 
‘Angliei 
Vladimir 
tică) și 
nia).

Echipele participante au început 
să sosească în capitala Franței. 
In ziua de 24 august au venit re
prezentativele.- Cehoslovaciei, R.P. 
Chineze, Turciei și Romîniei. In 
ziua de 27 august au sosit jucă
torii sovietici, austrieci,’ bulgari, 
cubanezi, indieni, polonezi. Cele
lalte echipe sînt așteptate pentru 
zilele de 28 și 29 august.

Solemnitatea de deschidere 
campionatelor va avea Ioc la 
august. Pînă atunci intrăm în 
mosfera unei competiții care 

grandioasă, cea mai mare 
disputată din câte a al
pină acum voleiul— 

Bardzoskî (Bulgaria), 
Savin (Uniunea Sovie- 

Alcxandru Gruia (Romî-

a
30 

at- 
se

anunță 
și mai 
noscut

CONSTANTIN FAUR

tor. Traseul, deși bine ales, a pă
cătuit prin aceea că pe alocuri 
terasamentul a prezentat unele 
denivelări. Sfatul popular din 
Craiova are desigur sarcina să 
lichideze aceste lipsuri în vederea 
viitoarelor concursuri.

întrecerile au lost foarte dina
mice, chiar pasionante am spune, 
și au fost un bun prilej pentru 
sportivi ca Ionel Pascotă (Timi
șoara) în vîrstă de 22 ani, Gh. 
Pădeanu (Craiova) N. Aveloiu 
(Craiova) și alți tineri să se re- 
------- mod* deosebit. La între- 

■asistat peste 3000 de
maree in 
ceri au 
spectatori.

Rezultate tehnice : 125 etnc.:
1. Victor Gruby (Craiova), 2. G. 
Cuțu (Craiova), 3. R. Caleteanu; 
250 cmc.: 1. Morarii (Craiova), 2. 
D. Ungureanu (Graiova), 3. E. 
Bărbulescu (T. Severin) ; 350
cmc. ; I. Pascotă (Timișoara), 2. 

•C. Mihăilă (Graiova) 3 -lean 
Constantinescu (Graiova), 350 
cmc. I. J,: 1. G. Pădeanu (Cra
iova), 2, Andrei Aveloiu (Craio
va) 3. N. Aveloiu (Craiova); 500 
cmc.s: I. Pascotă (Timișoara), 2- 
C. Mihăilă (Craiova), 3. A. Ave. 
loin (Craiova).

C. Motoc 
corespondent

lumea tirului
Pistol precizie: 1. Silviu Tibacu 
541‘p.; 2. T. Jeglinschi 533 p.; 3. 
A. Klaus 529 p.; Pistol militar: 1. 
Gh. Vieru 511 p.; 2. M. Ciobarw 
496 p.; 3. I. Tăbîrnă 482 p.; Armă 
militară: 1. Gli. Neculcea 452 p.; 2. 
P. Santa 433 p.; 3. A. Mirea 415 p.

DUMINICA ÎNCEP CAMPIO
NATELE REPUBLICANE

Așa cum ne anunță comisia de 
organizare a campionatelor repu
blicane de tir, ediția pe anul 1956, 
duminică dimineața pe poligonal 
Tunari vor începe întrecerile pen
tru desemnarea noilor deținători 
ai titlurilor de campioni R. P. R. 
întrecerile vor lua sfîrșit dumini
că 9 septembrie__ .



FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •

Lucruri cunoscute și altele, mai puțin cunoscute, 
din primul meci Dinamo București — 6alatasaray Istanbul

Interesul stîrnit de prima întil- 
nire la București din cadrul ,,Gu
pei campionilor europeni" s-a re
flectat în numărul mare de spec
tatori, care — înfruntând o căl
dură aproape tropicală — au ți
nut să fie prezent! la debutul 
echipei noastre campioane și îa 
evoluția campioanei Turciei. Jocul 
nu f-ai dezamăgit. Au fost perioade 
întregi de luptă tipică tntilTririlor 
de cupă, cu faze pasionante și 
uneori spectaculoase.

E (kept că jocul putea fi și mal 
frumos. Și, mai ales, scorul mai 
mare. Dinamoviștii au avut ocazii 
suficiente pentru 
„zestre" 
scutiți de prea 
Istanbul. Și publicul, care s-a do
vedit din nou alături de echipele 
noastre, așa cum a făcut-o orkie- 
cîteori este angajat prestigiul fot
balului nostru, ar fi dorit să-i 
vadă pe dinamoviști mal Insistenți, 
mai eficaci. Victoria cu 
satisfăcut. E un succes 
țianal. Dar parcă s-ar 
mai altfel cu un 5—1. de 

... Un scor de 5—1 în 
lui Dinamo ar fi depășit așteptă
rile oaspeților. Puțini sînt cei care 
știu că fotbaliștii de la Ga'iata- 
siaray cunoșteau valoarea echipei 
Dinamo București și venind la Bu
curești, scontau victoria acesteia. 
Mai mult, la sosirea' la Giurgiu, 
ei și-au exprimat părerea că dacă 
„scot" un 1—3 sau chiar un 1—4 
la București vor îi satisfăcuti. Trei 
goluri pot fi recuperate la Istan
bul. Aceasta este cel puțin păre
rea oaspețjlor. Rămîne însă de vă
zut...

... In orice caz, Dinamo a pier
dut o ocazie bună de »și asigura 
în proporție de 80 la sută califi
carea în turul următor al com
petiției. Duminică, atacul dinamo- 
vist s-a arătat mult mai eficace 
la poartă decît în partidele pre
cedente. Acțiunile au fost finali
zate de data aceasta în cea mai 
mare parte. înaintașii bucureșteni 
au înregistrat în acest meci cel 
mai mare număr de șuturi la 
poartă: 42 (23.pe poartă, 14 ală
turi sau peste și 5 în adversari). 
In acest număr sînt cuprinse și 
șuturile puternice și cele mai sla
be. Comparind cu cifrele reah- 

,zale de oaspeți (13=5 pe poartă, 
7 peste sau pe lingă și 1 în ad-

a-și asigura o 
suficientă pentru ă fi 

multe emoții la

3—1 î-a 
in terna- 

fi simtit 
pildă... 
favoarea

I

versar) rezultă superioritatea ma
nifestată de dinamoviști, ca efica
citate, deci ca frecvență în' trasul 
la poartă, ca putere de finalizare. 
Ceea ce constituie o notă bună...

... Un fapt semnificativ îl con
stituie și raportul de cornere. Ra
portul de 10—1 (3—1) indică o 
realitate, de data aceasta: supe
rioritatea teritorială a jucătorilor 
romîni, care au silit pe “apărătorii 
oaspefi să acorde lovituri de colt, 
ne mai avînd altă soluție pentru 
a face față atacurilor la oare erau 
supuși. Loviturile de colt au ră
mas, însă, nefructificate.

... In schimb. dinamoviștii au 
realizat cîteva faze de fotbal ciar, 
combinații omogene și continue în 
cursul cărora adversarii nu au 
reușit să atingă balonul. Două din 
aceste combinații s-au terminat cu 
goluri Subliniem în special pe 
aceea din min. 66 când minsea 
s-a plimbat pe rînd pe la Căb- 
noiu-Niaișor-Suru, fără ca vreun 
jucător turc s-o lovească, și s-a 

trimisâ cu 
un atac 
apărarea

arătat și
,Jiă de data aceasta TLR GAY rut s-a lăsat învins! El a salvat cu un plonjon spectaculos 

fi elastic ..bomba" pe care Suru — deosebit de periculos în lovi turtle la poartă — a tras-o tocmai 
din apropierea liniei de centru. F0to j MIHAICĂ

A 6-a etapă a returului 
campionatului republican 

de juniori
SERIA I: Locomouva Pașcani — 

Dinamo Dorohoi 6—3 (4—0), Fl. ro
șie Bacău-Recolta Avîntul Fălticeni 
0—0, Fl. roșie Buhuși—Fi. roșie Su
ceava 3—1 (1—1), Dinamo Bacău — 
Progresul Rădăuți 8—0 (5—0).

SERIA II: Știința lași — Progre
sul Focșani 6—u (3—0), Voința Te- 
cuci-Dinanio Bîrlad 9—1 (5—1), Lo
comotiva Galați — Victoria Tecuci 
4—1 (1—0). Locomotiva Iași — Pro
gresul Iași 3—0, neprezentare.

SERIA III: Energia Metalul Brăila 
— Energia Flacăra Moreni 1—4 (0—3), 
Energia Flacăra Cîmpina—Energia 
Metalul Tîrgoviște 2—1 (1—1), Pro
gresul FB București — Știința Ga
lați 7—0 (5—0), Dinamo 6 București— 
Energia Flacăra Ploești o—5 (0—0),
Energia ’ * «
Galați 1—1 (0—1).

SERIA IV: Energia Metalul Con
stanta — Progresul Călărași 0—0, 
CCA București — Energia Construc
torul Constanța 11—o (6—G), Locomo
tiva București — Progresul CPCS 
București 1—2 (1—2).

SERIA V: Fl. roșie Bere Rahova 
București — Energia Constructorul 
Craiova 2—2 (0—2), Dinamo Pitești— 
Energia 1 Mai Ploești 3—0 (2—0),
Știința București — Locomotiva NfCF 
București 7—1 (0—1), Progresul Cora
bia — Tînărul Dinamovisț București 
0—5 (0—1).

SERIA VI: Știința Timișoara — 
Locomotiva Timișoara 6—1 (3—0),
Progresul Timișoara — Știința Cra
iova 2—2 (1—1). Energia Minerul Pe
troșani — Locomotiva Tr. Severin 
l—O (1—0), Energia Metalul Oțelul 
Roșu — Energia Minerul Lupeni 
1—3 d-o).

SERIA VII: Locomotiva Oradea — 
Energia Metalul Arad 1—5 (0—3), Lo
comotiva Arad — Energia Metalul 
Oradea 0—o, Progresul Oradea — E- 
ne^gia Constructorul Arad 6—1 (2—0).

SERIA VIII: Recolta A vin tul Si
ghet — Fl. roște IH Clu; 1—1 £1—1), 
Progresul Sam Mare — Recolta Că
rei 1—1 (0—0), Locomotiva Cluj — 
Energia Minerul Baia Mare 0—0, 
Progresul Turda — Energia Metalul 
Cîmpia Turzii 2—4 (2—1).

SERIA IX: Energia Flacăra 7 —
Energia Flacăra Mediaș 0—1 (0—0), 
Recolta Avîntul Reghin — Energia 
Constructorul Turda 2—1 (0—0), Re
colta Avîntul Tg. Mureș — Dinamo 
Tg. Mureș 7—0 (3—9).

SERIA X: Energia Metalul 108 — 
Locomotiva Simeria 13—0 (5—0), Pro
gresul Sibiu — Energia St. roșu Ora
șul Stalin 4—1 (1—1), Fl. “
Vîlcea — Energia Uz. 
șui Stalin 1—7 (1—3).

Rezultate anterioare: 
Mai Ploești — Tînărul 
București 0—7 (0—2).

La concursul Pronosport nr. 34 
din 26 august, au fo6t depuse 
684.750 variante.

In urma trierii și omologării 
buletinaîor depuse, fondul de pre
mii în valoare de 
fost repartizat la 
mii stabilite:

Premiul I: 3 
cu 12 rezultate 
fiecărei variante cîte 42.796 lei, 
1 variantă cu 50 la sută pârtiei, 
pație cu 
venindu.i 
cu 30 Ia 
rezultate 
12838 tei.

Premiul
restfitiate exacte, revenind fiecărei
variante cîte 1.593 tei.

Premiul III : 1.070 variante cu
10 rezultate exacte,revenind fieca;

ur- 
co- 
lui.
In

oprit în coltul porții, 
capul de Voice. A fost 
care a făcut șah-mat 
oaspeților!

... Lucruri bune ne-a
arbitrajul italianului Liverans. In 
primul rînd. felul cum a apreciat 
el jocul bărbătesc, corect. Atunci 
cînd a constatat că jucătorii 
măresc doar balonul și luptă 
rect pentru a intra în posesia 
Livenani a lăsat jocul liber,
momentul însă în care' unii jucă
tori au renunțat la această inten
ție și au recurs la neregularităti 
arbitrul a intervenit prompt și 
foarte des pînă la temperarea ju
cătorilor. De asemenea, a 
ționat cu o lovitură liberă 
rectă, discuțiile vehemente 
ren (considerate 
dine nesportivă), 
strtuit o „noutate"

... Dar, pentru

sanc- 
indi- 

pe te- 
atitu-drept o

ceea ce a con- 
la noi...
că este vorba 

de arbitri, să notăm că duminică 
dimineață domnea o mare emoție 
în ce'e două tabere: arbitrii nu 
veniseră sîmbătă și se și punea 
problema cine va conduce me
ciul. La ora 13 însă, toți au ră
suflat ușurați : din avionul de 
Praga au descins cei trei arbitri 
italieni. Jocul avea arbitri. 
tora /W -au fost suficiente
ore de odihnă pentru a se pre
zenta în bune condițiuni pe 
ren..

Aces- 
ctteva

EAieicQuo fim xJ&dt
Eu c6 stIu ț srn sroPe 

*■ o !’U

te-

onosport

Metalul Sinaia — Dinamo

roșie 
tract.

Km. 
Ora-

Energia 1 
Dinamovist

650.613 lei a 
următoarele pre.

variante întregi 
exacte, revenind

12 rezultate exacte, re- 
21.398 lei și 1 variantă 
sută participiație cu 12 

exacte, revenindu’-i

II: 122 variante cu 11

rei .variante cîte 273 lei.
Piremitrl I a revenit următorilor 

pariicipanți:
PORNUCHIN AUREL din Baia 

Mare.
AVRAMESCU GHfORGHE dm 

București.
ISFAN CONSTANTIN din 

Bticurești care au avut variante 
întregi.

VLADESCU ION dip București 
care a avut varianta cu 50 la 
sută participate și COJOCARU 
GHEORGHE din Orașul Stalifi 
care a avut varianta ou 30 la 
suta participa)» :

Programul concursului Special 
cuprinde 4 meciuri din etapa in
termediară a campionatului cat, 
A și 8 meciuri din cadrul cam. 
pionatului cat. C- Intîlnirile din 
prima categorie se vor disputa joi 
30 august, iar celelalte duminică 
2 septembrie. Deci, rezultatele 
definitive ale concursului Special 
vor fi cunoscute duminică seara 
odată cit cele ale concursului nr. 
35. După cum vedem, într-o sin
gură zi participant» pot afla că 
sînt câștigători la două concursuri;

Nu uitați că la concursul Spe
cial depunerea buletinelor se poa
te face pînă joi 30 august orele 
12 la toate agențiile Pronosport 
din Capitală. De asemenea m» ne
glijați avantajele pe care vi le 
oferă buletinele fracționate și cu 
participate.

Intre două etape de „A“ care vor definitiva 
loturile pentru jocurile cu echipeleR.P. Bulgaria

„Mica etapă" de categorie A 
desfășurată vineri și duminică s-a 
caracterizat printr-un viguros a- 
sait al „codașilor" asupra „frunta
șilor". Rezultatul ? Trei meciuri 
nule din patru disputate : Loco
motiva Timișoara a ciupit un 
punct actualului lider. Progresul 
Oradea unul celei de a paitra cla
sate și Progresul București Fla- 
murei roșii Arad, aflată pe locul 
Șase. Singura echipă învingătoare 
a fost Dinamo Orașul Stalin. Toate 
aceste rezultate au avut darul să 
siringă șapte echipe pe patru 
puncte (de la locul 7 la locul 13), 
ceea ce creează posibilitatea unor 
răsturnări de poziții în clasa
ment. poate chiar după etapa de 
joi. In același timp, aceste rezul
tate arată echipelor fruntașe că 
oricare din formațiile clasate în 
a doua zonă a clasamentului le 
poate fi adversar dificil. O curio
zitate a acestei părți a campiona
tului, este că echipele clasate pe 
ultimele locuri nu au reușit fcică 
să depășească pe Energia Minerul 
Petroșani, care nu a jucat timp de 
trei etape și totuși, nu și-a pier
dut locul ocupat...

Lupta pentru evitarea retrogra
dării continuă însă, șî — dupădării continuă însă, și 
cum se prezintă lucrurile ;— nu se 
va încheia cu rînd. Ea mai poate 
atrage chiar și alte echipe...

Revenind la întâlnirile acestei 
etape, trebuie să subliniem că cele 
de la Oradea și Arad (Locomotiva 
Timișoara-Știința Timișoara) s-au 
ridicat la un nivel tehnic destul 
de bun; în schimb, cele două 
echipe Dinamo (Bacău și Orașul 
Stalin), au avut o comportare șub 
așteptări. Ceva mai vioiu și mai 
interesant prin evoluția scorului 

arătat a fi meciul Flamura ro- 
Arad-Progres.nl București.

s-a
șie

Clasamentele
SERIA I

.1. Loc. Pașcani 
2. Rec. Av. Făli.

3. Fl. r. Buhuși
«. știința Galați
5. Vlct. Tecuci

6. En. Fl. Moin.
7. Din. Galați 

Dorohoia. Din.
9. Rec. Av. p.N.

10. Progr. Iași 
" Progr. Rădăuți

Voința Tecuci
11.
12.

14 11 1 2 33:13 23
3
2
2
3
2
1
2
4
3
3
0

14 
14 
14 
14
14
14
14
14 
14
14
14

36:13 
33:21 
23:10 
30:14 
27:26 
25:18
26:29

8:52

21
20
18
17
14
13
12
10
9
9
2

SERIA n-■A

1. Loc. MCF Buc. 16 11 3 2 44:14 25
2. En. Met. Tîrg. 16 12 1 3 43:18 25
3. Progr. Corabia 16 9 4 3 25:13 22
4.. Loc. Galați 16 9 3 4 18:jl5 21
5. En. Met. Sinaia 16 6 5 5 26:22 17
6. En. Met. Buc. 15 6 4 5 24:16 16
7. Dinakno Pitești 16 4 6 6 19:17 14
8. En. Met. Const. 16 5 4 7 22:22 14
9. Fl. r. Giurgiu 16 6 2 8 24:27 14

10. En M'et. 131 16 6 2 « 26:40 14
11. En. Met. Brăila 16 4 4 8 16:22 12
12. En. Constr. C-fa 16 5 2 9 29:41 12
13. Fl. r. BR Buc. 15 4 1 10 23:39 9
14. Progr. Călărași 16 1 5 10 14:48 7

Această etapă însă, a interesat în 
mod special și sub aspectul selec
ționării echipelor reprezentative 
pentru jocurile cu R. P. Bulgaria 
de la 9 și 10 septembrie. Ea nu 
a oferiț însă, prea mult în această 
privință. Lucrările de selecționare 
întîmpină greutăți mai a'.es în ce 
privește posturile de stoper, fun
daș stînga și extreme. Indispo
nibilitatea unor selecționabili (An- 
drovici, Szoko) și forma nesatis
făcătoare a altora (Apo’zan. 
taru, Ene 
unei lipse 
pregătire 
probleme 
caută 
rirea 
etapa 
care se dispută înainte de jocurile 
cu fotbaliștii bulgari. In această 
privință, deosebit de importante 
vor fi meciurile Locomotiva Bucu- 
rești-C.C.A., Dinamo București- 
Progresuil București și Dinamo 
Orașul Stialin-Știința Timișoara. In 
general, se poate afirma că jucă
torii din țară au putut fi verificați 
în mod concludent în jocurile de 

-- jocu* 
sus-

~cri- 
jucă- 
pre-

etc.
'de 
în 
pe 
le ’

Tă-
) — ca urmare a 
preocupări fațî de 
colective — ridică 
care selecționerii 

rezolve prin urmă- 
în 

ultima

să
partidelor programate 
de joi 30 august,

pînă 
rile 
t»n 
terkl 
lorilor bucureșteni.
zent, s-au arătat corespunzători ea 

unii jucători ca '■ A. Mun- 
Neacșu, Ozon, Filo-te, Tă- 
Brînzei, Băcuț II. Dunga, 

Zavoda 11, Toma. H dișan,

acum.
dificile 
joi. să 

de

Rămine oa 
pe care le 

fie ultimul 
apreciere a

Pînă în

formă 
teanu, 
nașe, 
Bodo,
Călinoiu etc. Numărul were de ju
cători care vor intra în lot nu tre
buie să surprindă, deoarece este 
vorha de alcătuirea a două repre
zentative, A și B. Loturile vor fi 
definitivate după jocurile etapei de 
joi.

categoriei C
SERIA III-A

.1. Dinamo Tg. M. 14 10 2
~ -- - • -- iHIOO

3 
2 
1 
6
4
2
3
1
4
42

2. EiLjMin..Baia M.
3. Rec. Av. Toplița
4. Energ. Fl. 7
5. Fl. r. Cluj
6. Rec. Salonta
7. Progr. Turda
8. Energ Met. Or.
9. Fl. r. “*
10. ; Loc.

15
15
14 
.14
15
14
15

____ _ H5
11. Rec. Av. Sighet 14 

Rec. Av. Cărei 15 
En. C-str. Turda 14

Sf. Gh. 
Oradea

12.
13.

SERIA IV-A

En. Met. Arad1. . .
2. IT. r. R.-Vîlcea 

FI. r. 7 N. Arad 
Știința Craiova 
En. Met. O»ț. R. 14 
Energ Fl. 14 14
Loc. Craiova 14 
En. C-str. Arad 14 
Fnerg. Met. 108 14 
Energ. C-str. Cr. 14 

Simeria 14 
Timiș. 14

3. 
.4.
5.
0.
7.
«.
9.

10.
11. LOC.
12. Progr.

14
14
14

3
2
1
4
4
5
5
7
3
4
2
2

16:27 10
6:21 10
12:29 8

32:11 231
4 30:15 18
5
4
4
4
4
4
6
7

10 18:30 6
10 12:30 6

23:23 17
17:12 16
20:19 16
15:17 15
22:26 15
15:15 13
14:17 13
12:17 10
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învățăminte—dar nu numai pentru juniori...
Dacă, pînă de curînd, elemen

tul tînăr reprezenta o problemă 
în sporturile nautice, acum, după 
desfășurarea campionatului repu
blican de juniori de caiac-canoe 
și canotaj academic sa poate con
stata că ea a fost în mare parte 
rezol vaită.

E drept, regulamentul prevede 
Obligativitatea prezentării la star
tul fiecărei probe a minimum 4 
echipaje și aceasta însemna că 
numărul participantelor va fi, în 
acest am, mai mire. Totuși, ma
siva participare a tmerilor cano
tori în finalele campionatelor re
publicane a constituit o sur
priză: pc lacul Snagov s-au în
trecut cu acest prilej mai bine 
de 250 de ooncurenți. Aceasta se 
datorește însă și faptului că fa
zele orășenești au fost privite de 
data aceasta cu mai multă atenție, 
au fost mai bine organizate. Să 
nu uităm că la Timișoara au luat 
parte la întreceri 274 de juniori, 
la Arad 226. la București 202 etc.

Frumosul succes mobilizator» 
înregistrat la finale a fost com
pletat cu o bună organizare și 
cu o serie de performanțe valo
roase care au contribuit. In egală 
măsură, la desfășurarea concursu
lui în condițiuni mai mult decît 
mulțumitoare. Dar. despre orga
nizare pot fi spuse și altfel de lu
cruri: 1 NICI UN FEL DE ASIS

La Lugoj:

înotătorii de la Știința Bdcurești 
și-au întrecut cateaoric adversarii

In fiecare an, la sfîrșitut lunii 
august cei mai buni dintre tineri' 
înotători ai țării Jși dau întilnire 
la cea mai importantă competiție 
internă rezervată lor: f.năle'.e 
campionatului republican de ju
niori

Așa a fost și anul acesta te Lu- 
goi.

Lupta dîrză purtată între cețe 
șase culoare ale bazinului din lo
calitate (pregătit „cum scrie la 
carte") a scos în evidență unele 
lucruri mai importante pe care 
vom căuta să le subliniem.

Ca la orice competitte rezulta- 
tul întrecerilor este determinat în 
primă instanță, de condițiile d*. 
pregătire oferite participa nțifor 
Și ca să nu dezmintă acest ade
văr... bucureștenii, beneficiari mai 
vechi ai bazinului acoperit, a-j do
minat cu autoritate întrecerile ciș- 
tigînd aproape toate probele. Cele
lalte cinci — parcă pentru a con
firma cele spuse mai sus — au 
revenit clujenilor care s-au putut 
bucura în ultimii doi ani de o pre
gătire mai metodică și continuă și 
în timpul lunilor de iarnă. Nu 
este mai puțin adevărat că în fața 
unor. condițiuni egaie de pregă
tire, antrenorii noștri reacțpxsea’ă 
în mod diferit din care cauză re
prezentanții Științei București an 
dominat, ia rîndul lor. restul co
lectivelor sportive bucureșlene, 
terminînd victorioși în 14 probe.

O cercetare de ansamblu a re
zultatelor demonstrează superio. 
ritatea înotătorilor și înotătoare
lor de la Știința și în ceea ce pri
vește constanța și omogenitatea 
lotului prezentat De unde rezultă 
că drumul spre recoltarea succe
selor începe de Ia o atentă selec
ționare a sportivilor și continuă 
cu munca intensă de instruire, hi 
care priceperea și rîvna „profeso
rului" trebuie să atîrne la fel de 
greu cu disciplina și conștiincio
zitatea „elevului". Dintre rezulta
te, luate individual, nici unul nu 
depășește limitele valorii medii, 
dar muitte djntre ele ascund, în 
dosul cifrelor care le marchează, 
lucruri suficient de semnificative- 
Și în scurtele noastre aprecieri 
din numărul trecut am subliniat 
reintrarea — atît de mult aștep
tată — a valorosului nostru îno
tător Hubert Bock. Ținut departe 
de activitatea sportivă timp de 10 
luni, sprinterul Nr. 1 al țării 
noastre a produs senzație în rîn- 
durile celor prezenți la Lugoj. 
Acela, care întrecuse anul trecut 
la Varșovia înotători consacrați, pe 
maghiarul Kadas, polonezul Tol- 
kacewsky, ne-a făcut din nou do
vada marilor sale calități. Rezultatul 
de 1:01,8 în care Bock a acoperit 
distanța de 100 m. liber am în
cercat să-l asemuim cu cele două 
fețe ale unei medalii. Pe una din
tre ele i-am citit cu satisfacție 
admirabilele calități, iar pe re
vers, cu amărăciune defectele 
(viață nesportivă, neseriozitate)'.
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TENȚA MEDICALA. Pare ciudat, 
dar astfel s-au petrecut fapte
le. Deși s-au făcut din timp 
toate demersurile necesare, sec
ția cultură fizică și sport din 
Ministerul Sănătății nu a de
legat ta aceste întreceri nici un 
medic, Upsindu-i astfel pe ti
nerii canotori de orice fel de a- 
săstență medicală. Cu atit mai 
grav, acest lucru, cu cit unii con. 
curenți au avut neapărată nevoie 
de această asistență. 2. ARBITRII 
TREBUIE SA-SI REÎMPROSPĂ
TEZE CUNOȘTINȚELE REGU
LAMENTARE. La acest capitol, 
comentariile sânt de prisos. 
Tot despre artxlri : ar fi bine 
ca aceștia să se prez.nte mai din 
timp la întreceri 3. NU SÎNT NU
MERE DE START! O problemă mi
nori? Nu! Lipsa nu-neretor de start 
a îngreunat muit desfășurarea 
regulamentară a concursului. Nu
mere de start s-au cerat, dar. In 
focul for. s-au da: sugestii de 
acest fel: „Confecționați din_ 
hirtie" 4. DESPRE ECHIPAMEN. 
TUL DE CONCURS. Este regre. 
labil că fiecare echipaj s a prezen
tat îmbrăcat cum se nimerea și 
ne-ar bucura muit dacă asociațiile 
sportive ar lua masurile necesare în 
această direcție. Neplăcut a impre
sionat îndeosebi gestul tinerilor 
canotori de la schit dublu Voința

Ingrid Rotre (Șt. Buc.)

Firi acestea Hubert Bock ar fi 
tos: capabil j sfirșitai lunii au
gust de perior—i.~e pe 100 de 
metr: liber intre a»—58 sec.!

Alți doi sprinteri șt-oa îmbu
nătățit performanțele lor In cursa 
ciștigatâ de Bock: C Ciorbă 
<C-CA.) și C. Czirc-ăsulă (Șt 
Bocurețriî. au fost cronometrați 
In 102.8 si respectiv 1:02.9. Șta
fete feminină de <XK/0 m. liber a 
Șhmțet RuturefH deținătoarea re 
cordchu (5:1<6) a ameliorat la 
Lugoj acest rezultat Încă de două 
on. Prima dată cu 2 zecimi de 
secundă, iar apoi cu 8 zec mi. Ti- 
r^rete înotătoare (toate junioare 
de categoria a 11-a), dețin și re
cordul probe; de senioare. Din res
tul rezultatelor remarcăm cea mal 
bună performanță, în bazin de 59 
m . realizată de Elisabeta Bratu 
(Progresul București) în proba de 
100 m. fluture (1:26.5), precum și 
performanța de 1:13,5 cu care D. 
Citninsk! de la același colectiv, 
și-a egalat propriul său record ia 
100 m spate (ștafetă). Dintre 
ceilalți coocurenti am „desprins" 
pe Haidy Rotsching (FL roșie Lu
goj) care mai mult decît arată 
timpurile obținute 6 06,9 (400 m. 
liber) și 1:15,1 (100 m. liber) a
dovedit că este capabilă de mari 
progrese. Urmează seria clujeni
lor care prin ludith Orosz (Șt. 
Cluj) cu 1:35,8 — 100 m. bras; 
Eva Banfi (Locomotiva Cluj) cu 
1:25,4 — 100 m. spate; Emiko 
Nagy (Progresul Cluj) și N Toth 
(Locomotiva Cluj) se găsesc pe 
linia ascendentă firească în condi- 
țiunile lucrului in bazinul acope
rit. Cu aceste rezultate totuși noi 
ne declarăm mulțumiți numai în 
parte. încheiem considerațiunile 
noastre privind desfășurarea pro
belor de înot, subliniind perfecta 
organizare a ediției consumate la 
Lugoj. Localnicii și-au dat toată 
silința pentru a oferi participanți- 
lor ceva inedit: întreceri desfășu
rate in nocturnă în cele mai bune 
condiții

G. NICOLAESCU
★

La polo Juniori Progresul Buc. 
a întrecut C.C.A. cu 2-1 (2-0) păs-
trîndu-șl titlul de campioană.

Tg. Mureș, care s-au prezentat 
la start., fără maieuri, t

Campionatele de Juniori au scos 
In evidență buna pregătire a mul
tor ooncurenți dintre care amin
tim doar pe : A. Vernescu (T. Di- 
nomivist), la caiac 1—500 m. Ad. 
Kozaneczi (Voința Arad), ța ca
iac simplu 5.000 m.. echipajul de 
schit 8 pios 1 b. (Energia Bucu
rești), schit 4 plus 1 băieți Loco
motiva Timișoara, caiac 4 băieți 
Voința .Arad, canoie 1 băieți T. 
Dinamovist, schif simplu fete 
(Maria Franczusty, de la Fla
mura roșie Arad) etc.

întrecerile de la Snagov "au pri
lejuit însă și constatări neplăcute, 
legate de pregătirea concurenți- 
lor. de cunoașterea regulamentu
lui, de munca antrenorilor, lată, 
pe scurt, citeva însemnări desnre 
una din probleme- STARTURI DE
FECTUOASE. In general, echipele 
participante au arătat că nu știu 
să ia startul. Antrenorii sînt preocu
pați de antrenamente și mai puțin 
de problema startului. Or, se știe 
ci. de cele mai multe ori, un 
start defectuos înseamnă pierde
rea cursei, iar între concurenți de 
valoare egală sau apropiată, star
tul este hotăritor in obținerea vic
toriei. Și, 1a mulți dintre tinerii 
part-căpanți s-a observat că se 

încurcă intre loviturile scurte, de 
start, și cele lungi, de parcurs. 
Astfel de deficiențe pot fi întîl- 
nite mai des Ia echipajele femi
nine.

Citeva cuvinte despre antre
nori. Și la campionatele juniorilor 
s-a făcut remarcată prezența unor 
antrenori ca P. Barcani (Energia 
București), Fenyo Em. .(Progre
sul Timișoara), A. Ștefănescu 
(Voința București), Cojocaru (T. 
Dinamovist), sau Pataky (Fla
mura roșie Arad). Aceștia s-au 
preocupat cu multă grijă de pre
gătirea și îndrumarea concurenți- 
'•or. Nu cu aceeași bucurie a da
toriei împlinite se poate lăuda 
insă și ing. Ciureș care. în cali
tate de conducător al lotului din 
Reghin, nu s-a îngrijit de orezen- 
tarea tuturor echipelor la start în 
timpul regulamentar. AstfeL ia 
startul probei de caiac dublu 
fete — 500 m_, echipajul Recolta- 
Regtrin s-a prezentat cu 5 mi
nute după începerea probei. Și, 
așa s-a făcu! că cele două ju
nioare au stat degeaba cinci zile 
la Snagov, pregătirea lor pentru 
finale n-a putut fi valorificată și, 
în plus, nici n-au avut nimic de 
învățat.

CORNEL RĂDUȚ 
antrenor de stat

Concursul atletic interregional 
de la Ploești

PLOEȘTI 27 (prin telefon). — 
Pe stadionul Energia Flacăra din 
localitate s-a desiășurat sîmbătă 
și duminică un concurs atletic 
interregional dotat cu cupa „Plo
ești*. La această întrecere au par
ticipat echipele reprezentative ale 
regiunilor Bacău, Galați și Plo
ești iar după două zile de con
curs cupa a revenit selecționatei 
regiunii Ploești care a totalizat 
98 de puncte, față de cele 70 ale 
regiunii Bacău și cele 66 ale re
giunii Galați.

Concursul s-a bucurat de o bună 
organizare, dar rezultatele au fost 
în bună măsură influențate de 
căldura excesivă. Dintre cele 
mai remarcabile „cifre" consem
nate în foile de arbitraj ale a- 
cestei competiții, vom menționa: 
femei: 100 m. — Elena Crețu 
(Ploești) 13,9 sec.; 800 m. — 
Elena Popescu (Ploești) 2:29,8; 
200 m. — Elena Crețu (Ploești) 
27,8 sec.; disc — Silvia Vasile 
(Ploești) 35,45 m.; lungime — 
Viorica Ciorcanu (Ploești) 4.61 
hi.; 400 m. — Elena Matei (Plo
ești) 65,4 sec.; suliță — Ioana 
Georgescu (Ploești) 29,58 m.;
greutate — Alice Junele (Ploești) 
10,59 m. bărbați: 400 m. garduri
— Gh. Simiortescu (Bacău) 56,9 
sec.; 200 m. — C. Grigorescu 
(Bacău) 23,8 sec.; 3.000 m. obst.
— M. Pancu (Bacău) 9:55,4; 
înălțime — Gh. Dumitrescu (Ga
lați) 1,78 m.; lungime — Gh. 
Grigorescu (Bacău) 6,30 m.; suliță
— loan Alezi (Ploești) 47,24 m.

Așa după cum se poate vedea 
și din rezultate, întrecerile femi
nine au fost dominate de atletele 
regiunii Ploești, în timp ce pro- 
băe masculine s-au desfășurat 
sub semnul superiorității concu- 
renților care au reprezentat regiu
nea Bacău.

ton Rizoiu și ton lord ache 
corespondenți

Echipat și cu parafută de abdomen,tînărul sportiv din foto
grafia noastră, nu are nici un motiv să fie emoționat in mo
mentul lansării. De aceea, peste citeva secunde, el va „părăsi" 
aeronava cu aceeași ușurință cu care, în timpul verii, se aruncă 
de pe trambulina unui ștrand oa recare.

Parașutiș+i sportivi, nu sîntem mulțumiți 
de rezultatele voastre!

N'iciociattă amatorii sporturilor 
aviatice nu au asaltat redacția 
noastră cu telefoane și scrisori ca 
în timpul desfășurării recentelor 
campionate mondiale de parașu
tism sportiv. Și pe bună dreptate, 
deoarece la aceste importante 
competiții sportive participau pen
tru prima oară și parașutiști din 
R.P. Romină. Cînd însă întrebă
rile cititorilor au început a se re
feri la rezultate, răspunsurile 
noastre nu i-au mai putut mul
țumi și nici nu puteau să-i mul
țumească. din moment ce sporti
vii romîni s-au comportat ca niș
te începători.

De ce oare parașutiștii noștri 
sportivi n-au avut o comportare 
onorabilă la campionatele mondia
le de la Moscova?

In legătură cu această problemă 
factorii de răspundere susțin că 
e vorba de două mari cauze obiec
tive: 1. Lipsa de experiență a con
cursurilor internaționale și 2. Ca
racterul dificil al întrecerii. Aces
te argumente nu le auzim însă 
pentru prima oară. Ele au mai 
fost invocate și după insuccesul 
din R.P. Bulgaria (Sofia 1955) 
cînd echipa R.P.R. s-a clasat pe 
ultimul loc. Și cu toate că, la 
timpul lor, aceste argumente au 
fost combătute, unii consideră că 
participarea intensivă la întrece
rile internaționale ar fi SINGURUL 
mijloc pentru a ieși din stadiul 
de mediocritate în care se zbate 
sportul parașutist din țara noa
stră. Firește, nu negăm impor
tanța experienței marilor compe
tiții în obținerea de performanțe 
valoroase, dar în nici tvf'caz ea 
nu poate avea un rol determinant. 
Oare la cîte mari înțrpceri inter
naționale au participat -noii cam- 
picni mondiali cehoslovacii Gustav 
Kubak (care în treacăt fie 6pus, 
practică sportul parașutist doar de 
5 ani) și Iosefa Maksova, în yîr- 
stă de 21 ani?

Și mai puțin fon’lată apare cea
laltă afirmație: dificultatea între
cerii. Desigur, un campionat mon
dial este un examen greu de tre
cut, dar cînd stăpînești „materia" 
nu poți rămîne... repeterut. Fără 
îndoială, nu ne așteptam chiar ca 
unul din titlurile mondiale să re
vină neapărat unui component 
al lotului R.P.R., dar în cazul de 
față eram îndreptățiți să scontăm 
un plasament în primele 5 sau 
cel puțin în primele 10 locuri. Sus. 
ținem cu tărie acest lucru Sn- 
trucît locurile 28 (St. Badioc), 
43 (1. Negroiu), 45. (M. Sidletki) 
nu corespund nici pe departe aș
teptărilor.

Totdeauna ne-am închipuit pa
rașutiștii noștri sportivi ca pe 
niște oameni curajoși, cu o voință 
de fier, niciodată mulțumiți de 
rezultatele lor, în permanentă 
luptă pentru altele mai bune. Măr
turisim însă că ultimele întreceri 
nerau dezamăgit. Mai mult chiar, 
dacă comparăm rezultatele din 
ambele „ieșiri" peste hotare (locul 
8 — ultimul — la Sofia și locul 

8 din 10 la Moscova) rezultă un 
bilanț de care nu numai parașu
tiștii dar chiar și tovarășii din 
Aeroclubul Central n-au nici un 
motiv să fie încîntați.

Sportivi ca M. Sidletki, Gh. 
lancu, Gh. Pîrvan, N. Vel leu, I. 
Tester, etc. sînt priviți cu muli 
prea multă.. îngăduință de către 
Aeroclubul Central pentru u- 
nele rezultate depășite net de 
mersul înainte al aviației spor
tive. Socotind că sînt de ne'nlo- 
cuit (încurajați și de faptul că nu 
există o preocupare serioasă pen
tru creșterea și promovarea cadre, 
lor tinere), ei nu mai încearcă de 
mult să-și îmbunătățească tehnic® 
sportului parașutist, se cred atot
știutori, resping sfaturile antreno
rilor și dau frîu liber unor at*j 
tudini care nu pot fi categorisi
te altfel decît vedetism. De aceea, 
ne simțim din nou datori să «- 
mințim acestor sportivi că la o 
înaltă calificare se poate ajunge 
numai prin însușirea temeinică a 
întregului proces de instruire teh- 
nico-sportivă, printr-o muncă per
severență și o conduită ireproșa
bilă. Cel care a îndrăgit sportul 
parașutist trebuie să fie exigent 
cu el însuși, •

In rîndul tinerilor parașutișitj 
se găsesc elemente cu frumoase 
calități iar cadrele de instructori 
sînt bine pregătire și dovedesc 
multă dragoste pentru munca lor. 
Astfel de „amănunte,, nu trebuie 
trecute cu vederea de către foru
rile competente, mai ales că după 
mulți- ani de sport nou în țară 
nouă, aviația sportivă este sin
gurul sector care în competițiile 
internaționale nu ne-a adus niei 
cea mai modestă satisfacție.

însemnăm toate acs^tea con
vinși că în ședința de analiză a 
comportării echipei R.P.R. la cam
pionatele mondiale de la Moscova, 
ele ar puled* servi ca punct de. ple
care în crearea unor discuții să
nătoase, menite să ducă într-un 
viitor apropiat, la o radicală îm
bunătățire a activității aviatorilor 
noștri sportivi.

B. MARICA

Progresul Oradea a întrecut 
Tdrekves Debrețin (R-P. U.) 

la popice
La Oradea a avut loc întîlnf- 

rea internațională de popice Pro-t 
greșul Oradea—Torekves Debrețin. 
După o luptă dîrză popicarii oră-* 
deni au obținut un frumos succe» 
reușind să depășească cu 162 
popice doborîte, echipa maghiară. 
Cei mai buni popicari din cadrul 
acestei întîlniri s-au dovedit a fi 
Gallo Ladislau (431 popice dobo
rîte), I. Erdely (409) de la oră- 
deni, I. Gocsik (403) și K- Bara 
tok (401) de la oaspeți

Z. Singer 
corespondent



O tabără de
p..dar nu din toate

juniori
punctele

ha mai

a

de vedere
aceste

(prin telefon).

succese evi-
al taberei a

La rugbi, ca de altfel 
toate disciplinele sportive, orga
nizarea taberelor de juniori și 
tineret, în vacanță de vară, 
devenit tradițională. Această for
mă de pregătire și perfecționarea 
celor mai tineri rugbiști s.a do
vedit foarte utilă, iar rezultatele 
obținute au fost dintre cele mai 
bune. Mulți dintre participanții 
la aceste tabere au devenit jucă
tori valoroși care activează cu 
mult succes în diferite echipe djn 
prima categorie, iar o parte din
tre cei mai buni au promovat 
anul acesta ăi lotul național ’ 
buleac, Florescu etc.).

Ținînd seamă de aceste 
siderente, inițiativa comisiei cen
trale de rugbi de a organiza și 
în acest ap tabăra de juniori și 
tineret — în scopul perfecționării 
jucătorilor din Capitală și a în
vățării celor din provincie — a 
tost binevenită.

In încheierea activității acestei 
tabere am avut posibilitatea 6ă 
tragem o serie de concluzii deo
sebit de prețioase, care vor con
tribui în amii următori, la o mai 
justă orientare în organizarea 
unei astfel de acțiuni.

De la începutul taberei, munca 
de instruire și antrenament a 
fost deosebit de grea și a pus o 
•erie de probleme colectivului de 
antrenori, datorită diferenței prea 
mari, din punct de vedere tehnic 
și tactic, dintre tinerii jucători. 
Acest lucru a determinat colecti
vul de antrenori să lucreze în 
mod special cu jucătorii mai pu
țin pregătiți; sau cu cei ce aveau 
deprinderi tehnice greșit însușite. 
După o scurtă perioadă de mun
că asiduă, niveîul cupoștinteloi 
tehnice și tactice s..a echi'ibrat 
într-o oarecare măsură, creindu- 
se totodată și o omogenitate sa
tisfăcătoare. De asemenea, meciu
rile de verificare au constituit un 
factor determinant în creșterea 
calitativă a cunoștințelor tineri
lor rugbiști. Astfel, diferența 
dintre factura primului meci și a 
ultimului a fost 
punct de vedere 
gîndirii tactice.

Un alt aspect care ne-a dat 
posibilitatea să ne convingem că 
în această tabără s-a lucrat cu 
multă conștiinciozitate, atît din 
partea colectivului de zptrenori 
cât și a jucătorilor, a fost xreș. 
terea apreciabilă a ca'itățiior fi
zice (viteză, rezistență, forță, 
îndemînare), ale majorității par- 
ticipanțifor Ia tabără.

mare, 
tehnic

CP-
con.

atât din 
cît și al

Cu toate 
deote, bunul mers 
fost împiedicat însă, de o serie 
de factori, pe care îi vom aminti s_ _»_j—ii- — urmează.

jucătorilor care 
la această tabără 
în astfel de ooa-

în rtodurile ce
Selecționerii 

au luat parte 
n-au înțeles că 
zii trebuie aleși cei mai btmi.

Din diferite motive, personale 
sau de colectiv, au apărut m ta
băra de la Codlea—Orașul Sta
lin jucători care nu cunoșteau 
decît în mică măsură cele mai 
elementare noțiuni de tehnică. De 
asemenea, calitățile fjzice ale mul
tor componenți au lost foarte re
duse sau insuficient lucrate. A- 
cest lucru oglindește în mare mă
sură „seriozitatea” cu care se 
duce munca de tostruire și an
trenament în unele colective spor, 
five.

DatorHă „sprijinului” acordă 
de organele locate, tabăra a tre
buit sâ fie mutată după o scurtă 
perioadă de activitate — din 
cauza proastelor condițiuni de 
cazare — de la Codlea la Orașul 
Staiin. Aid, lucrurile ar fi mere 
mult mai bine dacă antrencmeu- 
teie nu s-ar fi făcut pe terenuri 
cu totul necoresc-uTizâtoare. Din 
această cauză munca în procesul 
de instruire si antrenament a 
dat un randament mult mai scă
zut decît cel scontat, iar posibi
litatea acddentărij jucătorilor a 
fost mare. Trebuie să sublmieni 
că, în genere, sprijinul organelor 
locale competente a fost insufi
cient

Astfel sîînd lucrurile, credem 
că pe viitor ar trebui căutată mai 
întfi... înțelegerea organelor lo
cale de resort — din orașele 
unde se programează astfel de 
acțiuni — și apoi să se treacă 
la definitivarea locului de acti
vitate a acestor tabere.

fn ciuda acestor greutăți, ta
băra de juniori și tineret șLa a- 
tins în mare parte scopul, deoa
rece foarte mulți dintre compo- 
nenții ei — dotați cu calități 
deosebite pentru acest sport — 
au crescut în valoare, iar cei mai 
puțin inițiați în această disci
plină au învățat foarte mult. Ți- 
nînd 6eâma de cele arătate mai 
sus ar fi de dorit ca pe viitor 
forurile competente să se intere, 
seze și mai mult — în toate pri
vințele — de organizarea acestor 
acțiuni.

FRANȚA Paris
Pregăfedu-se pentru întilniriie 

internaționale cu echipele Romî- 
n-iei și Germaniei Occidentale, 
attSeții Irancezj au concurat ,1a 
Poitiers și Dijon. Ctf acest prilej 
au fost înregistrate o serie de 
rezultate de valoare printre care și 
4 recorduri naționale. Astfel 
Roudnitska a realizat 14,3 pe 
110 m .g., Sillon a trecut 4,36 
m. la săritura cu prăjina, Husson 
a lansat ciocanul la 58,56 m„ iar 
ștafeta feminină de 4 x 100 m. a 
parcurs distanta în 46,1 
rezultate: bărbați; 100 
senko 10,7, Seye 10,9. 
Seye 21.7. LungimerHM 
m. Tripiu-salt; Battista 14,93 m. 
Suliță: Macquet 74,16 m. Siro- 
vatski Oieg rM.83 bl, Sirovatsk; 
Leon 64,25 m. 4 x 100 m.: (Bo
nino David, Lisseriko, Seye) 413 
sec. 400 ra g.: " ' ggg|
țime: Fournier 
1,97 m

NORVEGIA 
țion3le desfășurate 

bucurat de un t.rr

5.000 m.: Niberg 14:37,4.
m.g.: Johansson 14,8. 400 m.g.:
Eriksson 53,2. 3.000 m. obstacole: 
Tjoerneba 8:50,2. Lungime: Wah- 
lander 7,25 m Prăjini: Lundberg 
4,35 m. (a ratat de puțin la 4,48 
m.). Triplu salt: Norman 15,13

sec. Alte 
LH-

200
Amâne

m.:
7,08

Mange 53,7. InăJ-
1,97 nu. Thiam

Campionatele na. 
la Stavanger, 

“ _ puțin 
favorabil. Pista a tost grea, a 
bătut vînt rece. Cn toate acestea 
E. Larsen a reușit in proba de 
3.000 m. obstacole un nou record 
al Norvegiei cu timpul de 8:42,6. 
Alte performanțe: 100 m.: Nilsen 
10,5. 200 m : Nilsen 21,6. 400 m.; 
Boysen 48,4. 
1:51,8. 
3.58,6 
m.g.: Sjoeberg I 
Thorkildsen 1,97 
Bertheisen 7,34 
Overby 15,93 m. 
49,41 m. Ciocan:
m.

SUEDIA. Beagt 
absent la campionatele de atle
tism ale Suediei deoarece chiar in 
aceeași zi și-a serbat., căsătoria 
civilă, 
tura 
rului 
ziua 
pista 
notat 
fost 
sulița 
norul

Ca

rrc

Greutate: Uddebom 15,94 m. 
Disc: Uddebom 51,00 m. Suliță: 
Berglund 74,85 m. Ciocan: As- 
prund 55,14.

STATELE UNITE Camplocia. 
teie feminine ale S.UA. au con
stituit totodată criteriu de 
selecție pentru Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, lată rezultatele: 
100 m.; M. Fagg 11,7. 200 n>: 
M. Fagg 24,6. 80 m. g.; B. Dlaz 
(Cuba) 11,2. înălțime: M. Mac 
Daniei 1,625 m. Lungime: M. Mat. 
thews 5,89 tr_ Greutate: E Brown 
13,71 hl Ksc: P. KureU 42,95 
m. Suliță: K. Anderton 4848 m.

• Sulițașul american Bud Held 
reintră in formă. La San Diego 
(California) «l a lansat su’ița ia 
75,92 m.

• Camptonapil olimpic la săritura 
cs prăjina Bob Richards calificat 
ăî ec&ipa o:.mp,că a S.U.A. atît 
ia spec^itatoa sa majorâ cit și la 
-ecattoa nu est- ăscă decis dacă 
va face la Meboume cele 10 
probe. In caz că e; va fi forfait. 
Boo Lawson îi va lua locul in 
ecn^«.

ION OPRESCU

FANTEZIE SAU RcALUa

In revista americană „Flews 
Week" a apărut o notă foarte cu
rioasă care a stîrnit animație și 
discuții în lumea atletică interna
țională. Autorul afirmă că Charles 
Dumas, atletul care a realizat în a- 
cest an 2,146 m. la săritura în 
înălțime... nu este (moralmente cel 
puțin) recordmanul lumii. Cronica
rul face cunoscut faptul că în re
giunea africană Guanda, unde me
dia inlțimii populației ar fi de apro
ximativ 2.13 m. există săritori care 
trec înălțimi nebănuite. Cel mai bun 
dintre ei, un oarecare Ngoga, ar fi 
trecut... 2,45 m. Ngoga sare de pe 
o movilită de 18 cm., o fostă colonie 
de termite cu suprafață tare ca pia
tra. Nota face cunoscut în continua
re că la cererea lui, Robert Hal- 
mți, trimisul special al revistei, 
Ngoga — acum in vîrstă de 37 ani— 
a efectuat o serie de sărituri tre- 
cînd 2,2! m. (?!) dar eșuînd ta 2,45 
m. (măsurătoarea s-a făcut din vir- 
ful mușuroiului). Nota reproduce 
de asemenea părerea recordmanu
lui oficial Charles Dumas care con
sideră că în anumite condiții, chiar 
și fantastica înălțime de 2,45 m 
poate fi trecută de un om. Deși 
cu această confirmare (platonică) a 
primului săritor mondial, informa
ția din „News Week" merită titlul 
pe care l-am folosit.

icoiu,- dt „corrida", faimoasa 
luptă de tauri, atît de populară în 
țările America Latine, angaiind în 
acest scop 15 animale robuste.

Dar în loc să învioreze turul, 
cum se așteptau, corrida le-a ră
pit columbienilor pe campionul lot 
Zipa Forero. care s-a decis .să ia 
taurul de coarne" și — după o etapă 
cîștigată — a evoluat în arenă ca.. 
toreador. Furat de bani și celebri
tate, Forero a preferat „măcelăria" 
în public pedalatului de unul sin
gur sub soare torid pe drumuri 
prăfuite. Desnodămînt la care nu 
s-au așteptat ingenioșii organiza
tori ai turului Columbiei.

CERC VICIOS
sta-Parisul resimte lipsa unui 

dion modern de mare capacitate. 
Problema devenind acută a fost 
luată în discuția Consiliului Munici
pal al capitalei Franței. După lungi 
dezbateri Consiliul a hotărît să a- 
mine pentru sesiunea ordinară din 
noiembrie... hotârîrea definitivă.

UNDE DAI ȘI UNDE GRAPA—

Organizatorii turului ciclist al 
Columbiei s-au gîndit mult ce ar 
putea să facă pentru ca întrecerea 
lor să depășească în amploare și 
strălucire toate competițiile prote- 
siomste de acest gen din lume. {Ană 
și celebrul tur al Franței. Dar cum 
„asii" pedalei nu prea s-ou înghe
suit la startul unei alergări în cli
mat ecuatorial, organizatorilor na 
le-a rămas altceva dent să progra
mele la fiecare sfîrșit d& etapă a

800 m.: Boysen
Hamarsiand 
14,41,0. 400 

Înălțime: 
Lungime: 
Greutate-

Hagen

1500 m,:
5 0Q0 m.: Egge 

537.
m
m.
Disc:

: Strandly 59,91

Nilsson a fost

ki lipsa sa titlul la sări
ta înălțime -a revenit ttaă- 
Stig Peterson cu 2,01 m. In 
dona a plouat torențial și 

a fost complet inundată. De 
că la aruncarea suliței a 

folosită 
afitre-

pentru prima dată 
suedeză creată de 
Holmer.
ansamblu rezultatele

100 m.:
au fost 

valoroase: 100 m.: Malmroos
10,8. 200 m:. Malmroos 21,8. 400 
m.: Branstroem 48,3. 800 m. Ring 
1:51,3. 1.500 ir.: Waem 3:46 8

Ce a determinai această amina- 
re? Toate au fost bune, toate au 
fost frumoase pînă s-a ajuns la 
problema fondurilor. Dintre toate 
propunerile cea mai rezonabilă pen
tru Consiliul Municipal a fost aceea 
a d-lui Kouza care a sugerat ca 
banii să rezulte din... vînzarea unor 
terenuri virane de la periferia ora
șului.

Dar pentru ca aceste terenuri să 
poate fi vîndute, trebuie aprobarea 
prefectului din Paris, care — la rin- 
dul său — (dacă ar fi de acord cu 
tranzacția) trebuie să găsească 
cumpărători pentru niște terenuri 
în paragină, care... etc., etc.

După cum s-ar spune, Consiliul 
Municipal din Paris încearcă să 
vîndă „pielea ursului din pădure" 
pentru a construi un stadion de 
100.000 locuri.

De ce atîtea complicații cînd doar 
o parte infimă din cheltuielile 
liiare pentru războiul infam din 
geria ar soluționa problema.

Dar...
UN PROFESIONIST LA J.

Comitetul olimpic internațional 
a fost pus într-o nouă încurcă
tură de cererea Thailandei ca prin- 

Bina, automobi'list profesionist, 
ia parte la

mi- 
AL.

O.?

întrecerile

FOTBAL PESTE HOTARE
VIE ACTTVI1ATE A FOTBAUȘT1-

LO1 SOVIETICI

stadioanele din Vn-unea So- 
au avut loc dicnmieâ trei 
internapanaie de fotâai. La 

jucat echipele Dinamo 
. C-

• Pe
că. 

inrTtniri .____
Kiev au jucat ectîpeX
Kiev $1 T. C. Austria, victoria re
venind iotbati»t:rt>r sovietici cu sco
rul de *—3. Meciul deslațurax la 
Sta!mc Intre echipa locală șahttor 
ți echipa selecționată a Indoneziei 
s-a încheiat cu rezultatul de 2—- 
in favoarea echipei Șahtior in timp 
ce ințilnirea dintre echipeie Metal
lurg 
luat 
tate

Zaporojie $i CWKS Varșovia a 
sSrșit cu un rezultat de egali- 

1—1.
_ In cadrul campionatului unio

nal de fotbal duminica s-au dispu
tat mai multe întîlniri. La Moscova 
echipa T.D.S.A. a Învins cu scorul de 
4—2 echipa Torpedo, in timp ce 
Dinamo Moscova a dispus cu 5—0 
de Rezervele de Muncă din Lenin
grad. Meciul desfășurat la Tbilisi 
intre echipa locală Dinamo și Zenit 
Leningrad a luat sfîrșit cu scorul 
de 4—o în favoarea dinamoviștilor.

FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI 
MAGHIAR DIN NOU ÎNVINSE

BUDAPESTA. 26 (prin telefon). — 
In etapa de duminica a campiona
tului maghiar s-au înregistrat din 
nou surprize. Fruntașele clasamen
tului Vdrds Lobogo și Kinizsi au 
fost învinse. La Salsotarjan, Vords 
Lobogo a fost întrecută cu 3—2. La 
pauză scorul era egal (1—1). Gaz
dele au deschis scorul prin Chaki,

yachting de la Melbourne. Regu
lamentul olimpic însă sună pre
cis, spunînd că ,un projesionisi 
intr-un sport nu poate fi amator 
in altui". La aceasta comitetul 
olimpic al Thailandei a argumen
tat că automobilismul nu este de 
fapt un sport (așa cum se prac
tică în țările capitalului — întru- 
totul de acord), d doar un simplu 
mijloc comercial de â lansa o 
firmă sau alia de mașini (neaștep
tată profesiune de credință). 
C.I.O. a spus, la rîndul său, că 
există totuși o federație interna
țională de automobilism. Dar co
mitetul olimpic al Thailandei a 
replicat că chiar și așa acest sport 
nu-i recunoscut ca disciplină olim
pică. In plus, argumentează thai- 
landezii, prințul Bira n-a semnat 
niciodată un contract cu vreo 
marcă de automobile, spre deose
bire de spaniolul, marchizul de 
Portago, angajat al firmei Ferrari 
(curios marchiz) și care -totuși 
a participat la Olimpiada de iarnă 
în probele de bobsleigh.

Deși există acest precedent (su
părător) C.I.O. nu s-a decis încă 
să dea sau nu permisiune prințu
lui Bira să concureze la Mel
bourne.

INCERTITUDINE...
Intr-un număr recent

L’Equipe desprindem o scurtă con
vorbire a unui ziarist francez cu 
proaspătul recordman mondial al 
probei de 100 m., negrul Willie 
Williams. După cum se știe, atletul 
american, deși a alergat de două 
ori în acest an 10,1, nu va face 
parte din echipa olimpică a S.U.A. 
pentru simplul motiv că nu ș-a 
califiicat la întrecerile de trial 
•din iunie—talie.

Ziaristul francez i-a propus (în 
glumă) lui Williams să opteze 
pentru naționalitatea franceză ca 
să poată pleca la Melbourne. La 
care Willrams a răspuns (serios): 

„Credeți că la d-voasiră aș fi 
selecționat 7"

Fără comentarii.
ION ȘEINESGU

mai

secunda . _ _______ _______
prin Vasas, ca.e Falotas
duce Handicapa U j 2. _ 
batr.ely echăpa Torek.es dm locali
tate a Întrecut cu 2—1 pe Kinizsi, 
după un joc de bun* iacturâ teh
nica. Do£sa Budapee.i a obținut o 
prețioasă victorie in deplasare, la 
Fees, in treci îiq cu 1—0 iormația
joca.ă Dozsa. Doua meciuri s-au ter
mina: cw același rezultat: Vasas- 
Tatabanya Csepc^ Vasas—Dorogi 
Bar.yasz S—d. O coi..x,.riare bună a 
avut Honved care a în
vins în deplasare pe Szegedi Har 
ladas cu 5—2 (1—3)

In urma acestei ecape, clasamentul 
echipelor fruntașe se prezintă ’ 
fel: Honved și Dozsa cîte 22 p. 
gotarjani Banyasz 21 p. Voros 
bogro și Kinizsi cîte 20 p.

WISMUT K. MARX STADT ȘI 
KOMOfiVE LEIPZIG CELE J
IN FORMA ECHIPE DIN R. 

GERMANA

BERLIN, 26 (prin telefon). — Ia 
etapa a 16-a disputată duminică Wis- 
mut Karl M?arx Stadt și Lokomo
tive Leipzig și-au continuat seria 
victoriilor menținlndu-se în cursa 
pentru titlu. Slab ce prezintă încă 
echipele berlineze Dynamo și Vor- 
wărts care au Suferit înfrîngeri. Dy
namo a fost întrecută cu 4—1 de 
Lokomotive Stendal in timp ce Vor- 
wărts a fost învinsă pe teren pro
priu cu 3—2 de Einheit Dresden. 
Iată celelalte rezultate ale etapei: 
Wismut Karl Maix Stadt-Rotation 
Babelsberg 3—0, Empor Rostoek-Lo- 
komotive Leipzig 6—2. Aktivist 
Brieske Senftenberg-Motor Karl Marx 
Stadt 3—0, Rotation Leipzig-Turbine 
Erfurt 1—©, Fortschritt Weisenfels- 
Motor Zwickau 1—3. In urma aces
tei etape primele clasate în cam
pionat sînt: Wismut Karl Marx 
Stadt 24 p., Lokomotive Leipzig 21 
p. Aktivist Brieske Senftenberg 22

apei a egaiat.
joacă exceiexu în repriza 
F marchează de doua on 

re- 
-X La Szom-

ast- 
Sai- 
LO-

VO
MAI
D.

j . . ______ . ..
Ap. Rotation Leipzig is p.

• DUPĂ DOUA ETAPE STRAS- 
,» SBOURG IN FRUNTEA CLASA- 
< MENTULUI FRANCEZ

ja PARIS 26 (prin radio). —• In etapa 
fa doua a campionatului francez s-au 
W înregistrat următoarele rezultate: 
0 Strassbourg-Lens 2—0; Racing Club- 
B Angers 6—2; Reims-Nice 3—1; St. 
g Etienne-Marseille 6—3; B.ennes-Va-
Alenciennes 3—0; Toulouse-Nîmes l-a; 
■ Monaco-Metz 2—1; Lyon-Nancy 2—2; 
MSedan-Sochaux 1—0. In clasament 
g conduce Strasbourg cu 4 puncte 
A mată de Racing, St. Etienne și 
(ț/dan cu 3 puncte
Iii DE PRETUTINDENI

ur
se-

l de
Oslo,

din

• Intr-un meci internațional
fotbal disputat «Tuminică la <___ _
echipa selecționată a Norvegiei a 
terminat la egalitate. 1—1 cu echipa 
Finlandei. La pauză scorul a fost de 
1—0 în favoarea echipei finlandeze.
• Slovan Bratisiava a susținut 

primul său meci în cadrul turneu
lui oe care îl întreprinde în Elve- 
Va în compania echinei F. C. Win
terthur de care a dispus cu scorul 
de 5—1
• De la 1 ianuarie a.c. nu mai 

puțin de 33 arbitri iugoslavi au con
dus meciuri internaționale. Cele mai 
multe au fost arbitrate de Vasa 
Ștefanovici și Leo Lemesici — cîte 4.
• In cercurile sportive «fin Iugo

slavia se discută pe larg propunerea 
făcută de F.S.I. (Federația de Fot
bal a Iugoslaviei) pentru schimbarea

1
 sistemului de disputare a campio
natului. Pentru sezonul 1957—1958 se 
propune alcătuirea a două grupe. 
In grupa T-a echipele si-ar disputa 
Vt locurile I—VII. iar în grupa Il-a. În

ecurile Vin-XIV. De asemonea se mai 
1»preconizează reducerea numărului de 
/ echipe la 12 pentru a se da posibi

litate pregătirii echipei naționale în 
vederea campionatelor mondiale și 

tru a se da posiMJHate echipelor 
de club să susțină eft mai multe 
meciuri internațional**

In ceea ce privește campionatul 
pe două grupe, ar urma ca echi
pele plasate pe locul XTTT și XIV în 
grupa doua să retrogradeze iar în 
locul lor să promovez^ echipele cla
sate pe primei e două lacuri în cam
pionatul de calificer«.

APORTUL POPUM” 
Rag. Jar

S.UA
Torek.es


La B!ed, canotoarele noastre și-au menținut locul 2 în Eurona
BLED, 27 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — După trei 
zile de pasionante întreceri, cam
pionatul european feminin de ca
notaj' academic a luat sfîrșit. Fi
rește, după ediția din acest an a 
campionatelor se pot spune multe 
lucruri. Ceea ce ni se pare însă cel 
mai important este faptul că între
cerile de la Bted au constituit cel 
mai greu „examen" pe care l-au a- 
vut de dat, în astfel de concursuri, 
fruntașele canotajului academic. In 
această direcție, este deosebit de 
grăitoare declarația pe care ne-a 
făcut-o GASTON MULLEG, preșe
dintele FISA: „Acest al treilea 
campionat european feminin (N.R. 
primele două ediții s-au ținut la 
Amsterdam și Snagov) a fost un 
succes deosebit. La campionatele 
de la Bled au participat sportive 
din 15 țări, cu 6 mai mult decît la 
ediția anterioară. Sînt mulțumit de 
organizarea campionatului care, în 
duda unor mici defecțiuni privind 
înregistrarea sosirilor și a timpuri
lor obținute, s-a desfășurat în con
diții din cele mai bune.

In ceea ce privește sportivele din 
R. P. Romînă, ele au confirmat și 
acum clasa lor ridicată care le-a 
perm's să obțină locul 2 în Eu
ropa".

Intr-adevăr, comportarea cano
toarelor noastre este, în ansamblu, 
mulțumitoare și trebuie făcută sub
linierea că, la Bled, reprezentantele 
noastre au reușit să se claseze 
înaintea a FI loturi străine.'După 
cum se știe, în fiecare an se în
tocmește clasamentul pe națiuni 
pentru cupa „Moara de vînt olan
deză". Anul acesta clasamentul de
finitiv arată astfel: 1. U.R.S.S. 38 p.
2. R. P. Romînă 22 pct. 3. Germa
nia 21 pct. 4. R. P. Ungară 18,5 
pct. 5. R. Cehoslovacă 14 pct. 6. 
Austria 9,5 pct. 7 R. P. Polonă 
7,5 pct. 8. Finlanda 4,5 pct. 9. 
Franța 3 pct. 10—13: Danemarca, 
Olanda. R.P.F. Iugoslavia cu cîte 0 
pct.

O caracteristică a concursurilor 
de la Bled a fost și aceea a echili
brului de forțe sau, mai bine spus, 
a ridicării evidente a valorii unor 
noi formații. Faptul că, de exemplu, 
în proba de 4 plus 1 vîsle a fost 
necesară developarea fotografiei 
pentru a stabili echipajul învingă
tor, demonstrează diferențele mini, 
me cu care s-au cîștigat unele pro
be. Despre această problemă ne-a 
împărtășit impresiile sale și dr. 
DUSAN CIALICI. vice-președintele 
F.l.S.A. și președinte al comitetu
lui de organizare al campionatelor: 
„Campionatele de la Bled au ară
tat că în afară de U.R.S.S. s-au ri
dicat și alte țări în canotajul aca
demic feminin. De unde canotoare
le sovietice cîștigaseră la Snagov 
toate probele, acum sportivele din 
R. Cehoslovacă, Germania și R. P. 
Romînă le-au fost adversare redu
tabile, primele două reușind, une
ori. chiar să le întreacă".

Interesante comentarii pot fi fă
cute pe marginea probei de 8 plus 
1, probă care a prilejuit o întrecere 
de toată frumusețea. Iată, de alt-

Pregătirile selecționatei de rugbi a orașului București 
pentru turneul din Anglia

Peste puțin timp, mai precis la 
începutul lunii septembrie, selecțio
nata orașului București va între
prinde — așa cum am mai anunțat 
— un nou turneu ta Anglia. Aici, 
în patria jocului cu balonul oval, 
rugbiștii romîni vor susține trei în- 
tîlniri în compania renumitelor for
mații engleze: Leicester Tigers, 
R.F.C. Gloucester și Bristol.

Valoarea rugbiului englez este 
recunoscută și apreciată în întrea
ga lume. De altfel, de calitatea rug
biului englez ne-am convins cu pri
sosință cu ocazia evoluției în țara 
noastră a renumitelor formații 
Swansea și Harlequins. Cu „harle- 
quinii" am „făcut cunoștință" de 
curînd. Am admirat cu deosebită 
plăcere jocul „fair" pe care l-au 
desfășurat și care caracterizează în 
general rugbiul practicat de majo
ritatea echipelor din Marea Brita- 
nie. Nu trebuie să fii specialist ta 
acest domeniu de activitate, pentru 
ca să constați că fiecare jucător en
glez, minuiește cu mare dexteritate 
balonul și, că întreg „cincispreze- 
cele“ funcționează cu precizia unui 
ceasornic.

Dat fiind că, adversarii pe care 
selecționata orașului București îi

Lia Togănel (scHif 8-\-i,

fel, ce ne-a spus despre această 
probă căpitana echipajului sovietic 
de 8 plus 1, TAMARA STOLIARO
VA: „Mărturisesc că am privit cu 
îngrijorare proba deoarece la an
trenamente am observat că echipa
jul romin se prezintă mult mai bine 
decît la Snagov. Și, intr-adevăr, el 
a confirmat valoarea arătată** .

Despre progresul sehilistelor noa
stre vorbesc și cifrele: la Snagov 
eie au fost întrecute cu 7 secunde. 
Ia Bled cu numai 3,6 secunde. Tre
buie, de asemenea, de remarcat că 
la această qdiție, toate cele șase e- 
chipaje de 8 plus 1 au obținut 
timpi mai buni decît recordul pis
tei de la Bled (3:40). Comentariile 
— orîcît de sumare — asupra com
portării canotoarelor noastre în 
proba de 8 plus 1, nu pot fi înche
iate fără a sublinia faptul că a- 
ceastă echipă este singura care 
ne-a îndreptățit toate așteptările.

Cîteva cuvinte despre celelalte e- 
chipaje ale noastre: La 4 plus 1 
vîsle echipa prezentată în cursă s-a 
comportat sub așteptări. Antrenorii 
și tehnicienii noștri așteptau toc
mai de la acest echipaj un rezultat 
din cele mai bune dar, din cauza 
unei exagerate încordări la start, 
echipa noastră a concurat slab pe 
prima jumătate a pistei înregistrînd 
o performanță sub valoarea ei nor
mală. La aceasta trebuie să adaug 
că rezultatele obținute la Snagov 
indicau echipa noastră favorită pen
tru primul loc în această probă.

La 4 plus 1 rame, echipa prezen
tată în cursă s-a comportat cores
punzător. S-a văzut însă că aceasta 
era proba către care trebuiau în
dreptate toate eforturile noastre 
pentru cucerirea locului fruntaș. 
Ca dovadă: minima diferență cu 
care s-a cîștigat proba.

★
Odată încheiate întrecerile fe

minine, toată atenția organizatori
lor și a tuturor celor prezenți la 
Bled se îndreaptă către campiona
tele europene masculine de canotaj 
academic care vor începe vineri. 
La întreceri participă sportivi din 
21 țări. Printre națiunile care sînt 

tatîlnește peste puțin timp (Leices
ter Tigers, R.F.C. Gloucester și Bris
tol) sînt de forțe sensibil egale cu 
echipele pe care le-a înfruntat în 
turneul întreprins anul trecut (Car
diff, Swansea și Harlequins), sar
cina rugbiștilor noștri se anunță 
deosebit de grea. Cu toate acestea 
avem toate motivele să credem că 
jucătorii noștri, prin rugbiul băr
bătesc și eficace pe care-1 practică, 
vor cuceri — ca și ta anul trecut 
— simpatia spectatorilor britanici. 
Și acest lucru nu trebuie trecut eu 
vederea, deoarece aproape fiecare 
cetățean britanic a practicat cindva 
acest frumos sport!

In vederea selecționării jucători
lor, care se vor deplasa la începu
tul lunii septembrie în Anglia, co
misia centrală de rugbi a convocat 
pentru mîine la ora 17, pe stadio
nul Tineretului, un lot de jucători 
care .vor susține un meci de antre
nament în compania formației 
bucureștene Dinamo IX.

Iată și datgle la care au fost 
perfectate întîlnirile pe care Ie va 
susține selecționata Bucureștiului: 
la 8 septembrie cu Leicester Tigers, 
la 15 septembrie cu R.F.C. Glou
cester și la 19 septembrie cu Bristol. 

înscrise amintim: Austria, Belgia, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
Danemarca, Anglia, Egipt, Finlan
da, Grecia, Italia, R. P. Ungară, 
Germania, Ofsnda, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, U.R.S.S., R. P. F. 
Iugoslavia etc. Bogata participare 
este ilustrată și de faptul că Ia 
simplu sînt înscrise nu mai puțin 
de 16 echipe iar la 8 plus 1, 4 plus 
I și 4 fără cîrmaci vor concura cîte 
14 echipaje. In aceste condiții, chiar 
calificarea în finale reprezintă o va
loroasă performanță.

Sportivii noștri vor lua startul în 
probele: simplu (Al. Ferenezi), 4 
plus 1 (Știința I.C.F. București), 4 
fără cîrmaci (Dinamo București) și 
8 plus I (Dinamo București).

RADU URZICEANU

Turnenl echipei de baschet a R.P.R. 
in R. P. Chineză

Duminică seara s-a disputat 
Ia Pekin îniîlnirea internațională 
de baschet dintre echipele repre
zentative ale R. P. Chineze și R 
P. Romine. Jocul a fost dîrz dis
putai și s-a ridicat la un înalt ni
vel tehnic. Baschetbaliștii chinezi 
s-au dovedit superiori, în special 
în loviturile de la distanță obți. 
nînd victoria cu scorul de 74-65.

In continuarea turneului, bas
chetbaliștii romîni au plecat Ia 
Șanhai unde vor susține mai multe 
întîlnîri. (Agerpres)

• Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 
a făcut cunoscut organizatorilor, că 
întregul lot al sportivilor din Uniu
nea Sovietică va sosi la Melbourne 
cu două săptămîni înaintea începe
rii Jocurilor.

Sportivii și oficialii sovietici vor 
sosi la Melbourne pe bordul a două 
avioane speciale TU—104.
• La 19 august a sosit la Mel

bourne o delegație a Comitetului O- 
limpic din S.U.A. compusă din 
Orenstein. șeful serviciului de apro
vizionare a sportivilor americani la 
Melbourne și Knox, reprezentantul 
C. O. american. Ei au vizitat toate 
instalațiile sportive și au rămas sa
tisfăcut! de felul cum sînt amena
jate.
• Sportivii americani vor sosi la 

Melbourne pe Lordul a cinci avioa
ne de tip Strato-Clipper, în timp 
ce sportivii britanici vor face de
plasarea pe bordul avioanelor Bris
tol.
• Din echipa olimpică de haltere 

a Iranului va lipsi Ranavardi. unul 
dintre cei mai buni sportivi. In ca
drul campionatelor Iranului, Rana
vardi a cucerit titlul țării la cate
goria grea cu o performanță de 
432,5 kgr. El a fost însă* suspendat 
de federația iraniană de haltere, 
deoarece este bănuit că ar fi luat 
parte ia... un ..complot" împotriva 
unui alt halterofil. Pojhan, căruia i 
s-a adăugat la un capăt al halterei 
5 kg. în plus.
• Proprietarii celor mai mari ho

teluri din Melbourne au hotărît ca 
pe timpul desfășurării Jocurilor 
Olimpice să mărească' prețurile cu

Noi recorduri mondiale 
ale înotătoarelor australiene
Duminică în cadrul unui con

curs de natație disputat la 
Townsville (Australia), tînăra îno
tătoare australiană Loraine Grapp 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 400 m. liber cu ex
cepționalul timp de 4’50”8/l0. O 
performanță de mare valoare a 
realizat în același concurs și îno
tătoare^ Dawn Fraser care a par
curs distanța de 100 m. liber în 
1’03” (nou record mondial). Ve
chiul record aparținea olandezei 
Cokie Gasfelaars și era de 1’04”.

I Să fie anulată sentința 
de la Karlsruhe!

Un act samavolnic 
care vădește slăbiciune!

Printr-o sentința judecăto
rească ilegală și samavolnică, 
tribunalul fascist de la Karls
ruhe a interzis Partidul Co
munist din Germania.
Odioasă este această îiotărire 

a cercurilor guvernamentale de 
la Bonn care pășesc astfel pe 
drumul lipsit de glorie al lui 
Hitler uitind sfîrșitul rușinos 
al funestului dictator. Cu _ 33 
ani în urmă odată cu venirea 
sa la putere. Hitler a deslăn- 
țuit acțiuni asemănătoare îm
potriva Partidului Comunist. 
Și a pierit...

Indiferent de hotărîrde fe
luritelor tribunale falite. Par
tidul Comunist — sufletul cla
sei muncitoare din Germania 
— continuă să trăiască, con
tinuă să lupte pentru bunăsta
rea poporului, pentru o Ger
manie unită, liberă și detno. 
cratică. Un astfel de partid nu 
poate fi radiat printr-o trăsă
tură de condei iar zidul de 
granit pe care clasa munci
toare din Germania îl ridică în 
jurul partidului său de avan
gardă este prea puternic ca 
să fie dărîmat de hîrțoagele 
murdare aie domnilor de la 
Bonn cu toți mareșalii și ge
neralii lor hitleriști. Iar actul 
acesta de teroare. pe care-1 
înfierez cu toată hotărîrea, nu 
reprezintă decît un nou semn 
de slăbiciune și neputință în 
fața voinței nesdruncinate de 
pace a poporului german.

Nu ne.am mira să auzim că 
guvernul de la Bonn a inter
zis... răsăritul soarelui sau 
drumul de pe cer al lunii. In 
fond poziția pe care s-a pus 
este aceeași.

DUMITRU IONESCU 
maestru al sportului, membru 
al lotului reprezentativ de 

rugbi al R.P.R.

15—20 i« sută. El motivează acest 
fapt prin aceea că datorită J. O. ei 
vor pierde o parte din cUenții lor 
permanent!.
• Organele de circulație din Mel

bourne au elaborat un plan detailat 
pentru organizarea circulației in tim
pul desfășurării J. O. Centrul ora
șului va ii Închis oricărui mijloc de 
locomoție. In preajma parcului Olim
pic și a stadionului Cricket Ground 
vor fi amenajate locuri speciale 
pentru parcarea a zeci de mii de 
mașini. Pe marile artere de circulă»; 
ție se va introduce sensul unic de 
circulație.
• Centrul de antrenament din 

satul olimpic este înzestrat cu două 
terenuri de fotbal, un teren pentru 
hochei pe iarbă și o pistă de atle
tism. Pista are 8 culoare pentru 
antrenarea sprinterilor. In preajma 
pistei se ailă sectoare de atletism 
(greutate și înălțime). Pentru cele
lalte probe atlețli vor trebui să se 
deplaseze în altă parte, special ame
najată în acest scop.

In vederea mec iu rilor de Ia Paris

AU FOST ALCĂTUITE ECHIPELE DE ATLETISM 
ALE FRANȚEI

PARIS, (prin telefon). Ieri seară 
Federația de Atletism a Franței a 
comunicat echipele selecționate în 
vederea întâlnirii cu R.F. Germană 
și R.P. Romînă la bărbați și cu 
Austria și R.P. Romînă la femei. 
Iată componența loturilor: BĂR
BAȚI: 100 m. Lissenko, Bonino; 
200 m.: Seye, Delecourt; 400 m.: 
Haarhoff, Martin <du Gard; 800 m.: 
Djian, Guillermou; 1500 m.: Jas
sy, Bernard; 5.000 m.: Chiclet, BIus- 
son; 10.000 rn.: Mimouin, Betn Ais- 
sa; 110 m.g.: Roudnitska, Dohen; 
400 m.g.: Cury, Mange; 3.000 m. 
obst.: Soucours, Chicane; înălțime: 
Fournier, Thiam; lungime: Amâne, 
Hassaine; triplusalt: Battista, Gaî- 
d»n; prăjină: Sillom, Gras; greutate: 
Thomas, Lassau; disc: Darot, Gues-

O sentinfă odioasă 
împotriva voinței 
poporului german
Interzicerea ac.ivității Par

tidului Comunist din Germa
nia apare ca o măsură odioa
să prin care guvernanții de la 
Bonn caută să-și netezească 
drumul spre fascizarea Ș* re- 
militarizarea Germaniei. In a- 
ceste zile, cînd opinia publică 
iși manifestă pe bună dreptate 
indignarea împotriva josni
cei sentințe a tribunalului fe
deral de la Karlsruhe mi am 
amintit de cuvintele unor spor
tivi din Republica Federală 
Germană, pe care i-am cunos. 
cut în cadrul unei competiții 
atletice desfășurate anul tre
cut la Dresda. ,,Vezi cum a 
fost transformat acest oraș 
într-o imensă ruină? Aceasta 
este una din „operele" fascis
mului care ne-a împins țara 
în război. Poporul german nu 
va mai îngădui repetarea unei 
astfel de aventuri. Noi avem 
nevoie de libertate, pace și 
bună înțelegere cu toate po
poarele. Și asemenea năzuinți 
nu pot fi traduse în fapte de
cît sub conducerea unor oa
meni care gindesc ca și noi“.

Așa miau vorbit atleții ger
mani Werner Mariana (record
mană a RF.G. la aruncarea 
greutății) și excelentul sprin. 
ter H. Germar. Mi-am dat 
seama de sentimentele ce.i a- 
nimă pe germani și cu prilejul 
altor competiții la care m-am 
întilnit cu sportivi din RF.G. 
și R.D. Germană.

Da, poporul german are ne
voie de pace, de unitate și 
drepturi democratice! De a- 
ceea, așa cum forțele demo
cratice și patriotice din Ger
mania înfierează odioasa ho- 
tărîre a tribunalului de la 
Bonn, oamenii muncii din 
țara noastră 11 se alătură pen
tru a întări protestul împotri
va acestei sentințe care tre
buie neîntîrziat anulată.

ANA ROTH
maestră a sportului, campioană 

de atletism a R.P.R.

Au început lucrările 
celui de-al 27-lea congres 

al Federației Internationale de șah
La 26 august în clădirea Clubu

lui central de șah al U.R.S.S., 
s-au deschis lucrările celui de al 
27-lea congres al Federației in
ternaționale de șah (FIDE), la 
care participă reprezentanți ai 30 
de federații naționale.

In prima zi, Congresul a apro
bat recomandările comisiei de ca
lificări pentru atribuirea titlurilor 
internaționale. Titlul de mare 
maestru internațional a fost acor
dat lui Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Alberic O’Kelly (Belgia) pen
tru succesele remarcabile pe care 
le-au obținut în activitatea șahistă. 
Titlu] de maestru internațional a 
fost acordat lui Wolfgang Uhl- 
man (R. D. Germană), Miklos 
Belly și Gyorgy Szilagy (R. P. 
Ungară), Frederic Olafson (Is
landa), Jezef Rejfir (R. Ceho
slovacă) și Pablo Michel (Argen
tina).

Lucrările congresului continuă.

don; suliță: Macquet, A. Sirovat- 
schi; ciocan: Huisson, Legrain; 
FEMEI: 100 m.: Capdevielle,
Fluchot; 200 m.: Henry, Foumet; 
800 m.: Laurent, Goullieux; 80 m. g.: 
Lambert, Flament; înălțime: Pei- 
ronne, Coppens; lungim: Lambeirt, 
Glottta; greutate: Bretelle, Larivie
re; disc: Bretelle, Laurent; suliță: 
Pinard, M. C. Cathiard.

In ceea ce privește ștafetele de 
4x100 m. forul de specialitate fran
cez a menținut formațiile care au 
evoluat la ultimul concurs de veri
ficare. Iată componența lor, în or
dinea schimburilor, bărbați: Boni
no, Davîd, Lissenko, Seye; femei: 
Fluchot, Picado, Lambert, Capde- 
vielle.


