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Luptă pasionantă și de un malt nived tehnic m turneele finale

TOATE PRIVI HI LE CĂTRE UN SINGUR JUCĂTOR! Ștefa- 
novici, Stojmirovici și Mikina — din echipa reprezentativă a Iu

goslaviei revelația campionatelor europene din acest an și una 
dintre cele mai bune ale actualelor campionate mondiale — urmă
resc cu emoție dificilul plonjon pe care îl efectuează coechipierul 
lor Stitici. De precizia și promotitudinea acestuia depinde conti
nuarea acțiunii, realizarea unui nou punct, poate partida!

PARIS 3 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Fără întreruperea de azi, desi
gur că din nou nu v-aș fi pu
tut face deeit comunicări scurte 
în viteza telegrafului. Intrucît 
timpul e nespus de prețios de 
clteva zile încoace și îmd e răpit 
în cea mai mare parte de aler
găturile de la o sală la alta, 
âkîtr-un capăt în celălalt al Pa
risului, în condiții ide călătorie cu 
•totul improprii pentru cineva care 
îndeplinește o muncă de infor
mare. Adesea ori sînt nevoit să 
fac aproape în exclusivitate ofi
ciul de colectare a rezultatelor 
și aceasta cu multe dificultăți. 
Se .înțelege că în această situa
ție se află toți ziariștii străini 
delegați la aceste campionate și 
chiar cei parizieni.

Și — în sfîrșit — informarea 
asupra celor petrecute în sălile 
în care nu putem fi prezenți, 
informare pe care o facem pe 
sponci, rezumind-o în unele ca
zuri exclusiv la aflarea rezulta
telor și acelea comunicate nouă 
cite odată greșit, cum a fost ca
zul celui de la meciul masculin 
Italia — Coreea terminat cu 
scorul de 3—1 (15—10, 17—15, 
4—15, 15—12) și nu cu 3—0,
cum v-am relatat duminică. Re
transmit pe această caile scuzele 
celor ce răspund de serviciul de 
presă...

Ca romin, reprezentant ai țării 
organizatoare a campionatelor 
europene din 1955, sînt fără doar 
și poate încântat să aud în re
petate rînduri atunci cmd e vor
ba de condițiile organizatorice de 
aici, cuvinte măgulitoare cu pri
vire la organizarea ireproșabilă 
de la București și la condițiile 
excepționale de lucru, de care 
s-au bucurat la noi ziariștii stră
ini. Asta e foarte adevărat și 
plăcut, numai că nu îmbunătă
țește cu nimic situația.

Nivelul la care se desfășoară 
campionatele — In ciuda scoru
rilor mari înregistrate pînă acum 
și care parcă mă contrazic — e 
deosebit de ridicat. In jocul ab
solut tuturor echipelor se mani
festă un însemnat progres, chiar 
și la acelea care participă pentru 
prima oară la o confruntare cu 
cei mai buni, dar care se pare 
că au avut observatori la toate 
campionatele mondiale șl europe
ne precedente. Sămînța aruncată 
în 1949 la Praga de echipele so
vietice a dat, iată, roade bogate 
pentru toți. Și toți aplică acum 
în atac (mai bîne sau mai puțin 
bine, desigur) scheme perfecțio
nate, varietate tactică, acordă 
atenție plasamentului și mișcării 
în teren. De asemenea, ei folo
sesc pionjoaneile „în extremis" 
și cele prin intrare sub minge 
pentru asigurarea unei defensive

cit mai eficace și care să poată 
servi prompt ofensiva. Am ob
servat și o creștere de mari pro
porții în modul de aplicare al 
blocajelor, in special al ce’.or în 
trei jucători. Dar ceea ce carac
terizează campionatele ca și com
portarea tuturor echipelor e com
bativitatea in linia doua, com
bativitate care satisface cerințele 
spectatorilor, ciștigîndu-i pentru 
volei.

Să vă vorbesc acum despre 
medul dintre echipele masculine 
ale U.R.S.S. și Bulgariei (cu o 
desfășurare deosebit de conclu
dentă pentru perspectivele cam
pionatului), meci care nu se în
cheiase duminică seara cind te
lefonam redacției. La ora aceea 
echipa U.R.S.S. conducea cu 2 
seturi la 1, după ce cîștigase 
primele două la 13 și la 9 si 
pierduse oe al treilea tot la 9. 
In setul 4, puternica revenire 
a jucătorilor bulgari se menține 
și ei cîștigă din nou cu 15—8 
Setul decisiv a consemnat pînă 
la sfîrșit victoria echipei sovie
tice cu 15—9 și cu aceasta și 
victoria ei finală: 3-2. Un re
zultat așteptat de unii, surpriză 
peritru alții. Surpriză pentru acei 
care cunoșteau echipa sovietică 
și o vedeau apărind cu o forma
ție din care Hpseau Reva și Smo- 
iianinov. La ora actuală însă 
lotul sovietic cuprinde jucători 
de valori atît de apropiate incit 
nu nzai există de fapt o primă 
formație și una secundă. Cea 
care trebuia să înceapă jpcul cu 
echipa Bulgariei a fost desemna
tă de... un meci de antrenament 
susținut chiar dujninică diminea
ța. Lotul a fost împărțit în cele 
două formule principale de echipă 
și s-a hotărît ca învingătorii să 
joace primul meci și turneul fi
nal. Au ciștigat Zarjevskii (că
pitanul echipei), Mondzolewski, 

Ungrus, Gaikovoi, Scerbakov și 
Fasahov, care au început meciul 
și au constituit formația de bază. 
Cit despre valoarea celorlalți, au

(continuare in pag. a 8-a)

LA TUNARI, PRINTRE CAM
PIONI Șl CONCURENȚI

Ieri, Ia orele 10, primele salve de 
armă pistol au marcat pe poligonul 
Tunari inaugurarea ediției pe anul 
1956 a campionatelor republicane 
individuale de tir. Dar, cu mult timp 
înainte de această oră, numeroase 
turisme, autobuze, motociclete și 
scutere cu și fără ataș au debarcat 
la Tunari o mulțime de concurenți, 
oficiali, arbitri și spectatori. Și în
cet, încet, atmosfera a devenit ase
mănătoare celei 'din timpul marilor 
întreceri internaționale de anul tre
cut de care ne aducem aminte cu 
deosebită plăcere.

In jurul orei prînzului, primul 
campion individual pe anul 1956 a 
fost cunoscut în persoana maestru
lui sportului lulius Pieptea, cîștigă- 
tor al probei de pistol precizie, 
după multe emoții și cu un rezul
tat... așa și așa (541 puncte în timp 
ce recordul țării este de 549 p.. fiind 
stabilit tot de Pieptea în 1955). E- 
moțiile campionului au pornit de la 
comportarea foarte bună pe primele 
patra ținte. a maestrului sportuiuî 
dr. Titus Manicatide. cînd acesta a- 
vea un avantaj apreciabil. Dar, re
zistența de concurs — care nu în
totdeauna este prezentă în pregăti-

PRIMII CAMPIONI:

Meci englez seniori: EMIL 
POPOVICI (Energia I.S.P.E.) 
595 p.

Meci englez senioare: TERE
ZA QUINTUS (Locomotiva A- 
rad) — 592 p.

Meci englez juniori: PETER
ȘANDOR (Energia) — 592 p

Meci englez juniori: JACQUE
LINE ZVONEVSCKI (Dtnamo) 
— 596 p.

Pistol precizie: IULIUS PIEP' 
TEA (Progresul Sănătatea) — 
541 p.

______ ._________ ■______________

rea lui lulius Pieptea — î-a dat de 
această d ată câștig de cauză, oferin- 
du-i titlul de campion în fața unui 
adversar nepregătit din acest punct 
de vedere. Pățania but Tftus Mani
catide poate fi o învățătură pentru 
toți cei care nu se pregătesc cu su
ficientă insistență.

La poligonul de calibru mic, acolo 
unde seniorii, senioarele, juniorii și 
junioarele se întreceau în proba 
meci englez (30 focuri la 50 metri 
și 30 focuri la 100 metri, toate 60 
din poziția culcat), surprizele au 
venit una din alta. Prima dintre 
ele a oferit-o Emil Popovici (Ener
gia) care, întrecînd cu două puncte 
pe Petre Cișmigiu, (Energia) cam. 
pionul din ultimii trei ani, (595 p. 
față de 593 p) a cucerit invidiatul 
titlu după un baraj pe „muște" cu 
tânărul trăgător A. Bujoreanu (Di
namo). In campionatul senioarelor, 
o nouă campioană — o nouă sur
priză: Tereza Quintus, întrecînd pu-

Jacqueline Zvonevschi 

ternicul pluton de trăgătoare con
sacrate din București (Felicia Iovă- 
nescu, Marieta Juverdeanu, Lia Sîr- 
bu. Anca Giurchescu, etc.) a dus 
titlul de campioană tocmai la Arad. 
Atît pentru Emil Popovici, cit st 
pentru Tereza Quintus, titlurile cu
cerite ieri sînt o încununare mzrt- 
tată a conștiincioasei lor pregăt'rt 
din ultimii ani

„PERFORMERUL" ZILEI: 
JACQUELINE ZVONEVSCHI

Cu cele 596 puncte realizate în 
întrecerea junioarelor, Jacqueline 
Zvonevschi, campioana noa-tră 
europeană, ar fi cucerit nu numai 
titlul de campioană la jun oare, ot 
și pe cel al senioarelor. Păcat însă 
să asociația Dinamo, neținînd sea
ma de pregătirea, experiența «i ta
lentul ei, nuainscris-o la campio
natul senioarelor și a liprit-o în a- 
cesf fel de un titlu meritat Perfor
manța Jacquelinei Zvonevschi a fost 
cel mai valoros rezultat obținut iert 
pe poligonul Tunari, situîndu-^e la 
un punct de recordul senioare’or șt 
cu mult peste cea mai bună perfor
manță a juniorilor și junioarelor.

Titlul la juniori a fost cucerit de 
Peter Sandor (Energia) cu o pW- 
formanță de 592 puncte, singura — 
de altfel — meritorie din concursul 
de ieri al juniorilor.

Și acum o invitație: astăzi — la 
poligonul Tunari, începînd de la ora 
8,30 — se desfășoară probele de 
armă liberă calibru mare și talere 
aruncate din șanț (manșa a 11-a); 
mîine — de la ora 9: armă liberă 
calibru redus, talere manșa a III-a 
șîproba de tir din cadrul pentatlo
nului modern. 1

R ILIESCU J 
H. NAUM

București, gazda viitoarelor competiții 
europene feminine de gimnastică

Vineri s-au încheiat la Viena lucrările congresului Federației inter- 
naționale de gimnastică. Participanții la congres au hotărît ca vi
itoarea ediție a campionatelor mondiale de gimnastică să se des
fășoare în cursul anului 1958 la Moscova. Campionatele europene 
rezervate bărbaților vor avea ioc în 1957 ia Zurich, în timp ce cam
pionatele feminine ale Europei se vor desfășura anul viitor Ia 
București.

Congresul a aprobat primirea ca membre în nodurile Federației 
internaționale de gimnastică a federațiilor naționale din R. P. Chi
neză și Siria. In funcția de președinte al Federației internațional; de 
gimnastică a fost ales Thoeny. (Elveția).

Să fie anulată sentința
Cauza dreaptă a Partidului Comunist 

din Germania va învinge
Am aflat cu profundă indignare despre inter

zicerea Partidului Comunist din Germania De
sigur, hotărtrea luată de tribunalul de la Karls
ruhe încearcă să stăvilească influența mereu 
crescindă pe care o are Partidul Comunist din 
Germania în rîndurite maselor populare. Acea
sta, firește, produce teamă revanșarzilor de la 
Bonn care născocesc fel de fel de măsuri ne
cugetate.

Să nu uite însă guvernul de la Bonn, că ală
turi de masele populare din Germania, —■ pe 
care încearcă să le abată de la lupta lor pentru 
cauza păcii și libertății — sînt milioane și mi
lioane de oameni din întreaga lume ale căror 
glasuri de protest se ridică tot mai puternic, 
tot mai răspicat.

Noi. sportivii din Republica Populară Romînă 
înfierăm cu putere josnica sentință a tribunalului 
de la Karlsruhe și cerem neintirziata anulare 
a acestui nedemn act.

Sînt convinsă că lupta pe care a desfășurat-o 
șj o desfășoară Partidul Comunist din Germa
nia slujește intereselor maselor populare germa
ne și constituie totodată o contribuție lu con
solidarea păcii, la înfrățirea popoarelor lumii.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului

ilegală de la Karlsruhe
Solidari cu poporul german
Simțindu-și poziția din ce în ce mai șubredă, 

guvernul de la Bonn a trecut la o nouă repre
siune împotriva forțelor democratice din țară. 
Printr-o sentință ilegală a fost interzis Partidul 
Comunist din Germania. In felul acesta, condu
cătorii Germaniei occidentale s-au demascat odată 
in plus ca înverșunați adversari ai păcii, demo
crației și unificării Germaniei.

Astfel de acțiuni, prin care se încearcă înăbu
șirea glasului poporului german, sînt departe de 
a intimida masele populare din țară.

Ideile nobile pentru care a luptai și luptă 
Partidul Comunist din Germania, exprimînd nă
zuințele poporului german, și-au asigurat solida
ritatea șt simpatia tuturor oamenilor cinstiți din 
lume. De aceea, sînt sigur că lupta Partidului 
Comunist din Germania va triumfa. Sentința
tribunalului federal de la Karlsruhe nu poate 
dăinui, după cum nici o altă asemenea acțiune 
ilegală n-a putut și nu poate opri mersul înainte 
al poporului german spre făurirea unei vieți 
libere, pașnice, spre unificarea patriei sale și 
bună înțelegere cu toate popoarele lumii.

Solidar cu glasul hotărît al milioanelor de 
oameni care înfierează sentința tribunalului de 
la Karlsruhe, cer neîntirziaia anulare a acestei
măsuri arbitrare!

E. CRISTEA 
maestru al sportului

[i
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O INCURSIUNE ȘI LA DOUA 
BAZE MAI MICI

enumărate amintiri — nespus de frumoase — stă
ruie încă în gîndurile celor care au fost martori la 
marea sărbătoare a finaliștilor Spartachiadei de vară 
a tineretului. Și, iată că astăzi, cînd, reîntorși acasă, 

oaspeții Bucureștiului poate nici n-au terminat de împărtășit noia
nul neuitatelor impresii, „cortina" s-a ridicat din nou vestind alte 
întreceri sportive de mare amploare: concursurile de cros închi
nate zilei de 7 Noiembrie.

Pe stadioane de-a lungul șoselelor, pe potecile pădurilor încă 
înverzite sau pe drumurile de ța ră, au început în multe orașe și 
sate ale țării, primele întreceri ale tradiționalei competiții de cros.

Acum însă, drumețul poposit la margine de sat sau vizitatorul 
obișnuit al bazelor sportive nu mai încearcă șimțămintul de mi
rare; nu mai ridica din umeri în semn de neînțelegere. Tabloul 
acesta al tinerilor avîntați în întrecerile sportive de mase este 
prezent astăzi pretutindeni: în marile centre industriale ca și în 
sătucurile risipite ia poalele Carpa ților, oricînd, în „toiul" iernii, 
in pragul primăverii sau atunci cînd, urmîndu-și vestitorii, toamna 
a poposit pe meleagurile noa stre. Vorbind astăzi despre 
sutele de mii de tineri prezenți la startul fiecărei ediții a Spar

tachiadei tineretului, despre a proape 2.000.000 de participanți 
la cros, despre numărul mereu mai mare de tineri și tinere care 
se întrec in diferitele competiții de casă, campionate locale, con
cursuri pentru trecerea normelor complexului G.M.A. sau în com
petiții oficiale, nu faci decit să înmanunchiezi minunatele întreceri 
sportive de i .
Oradea, din lași, Galați sau Ploești, din orașele și satele de 
întreg cuprinsul țării.

Fiecare competiție de masă a însemnat un evident succes 
mișcării noastre sportive ți acum, La „premiera" întrecerilor

N

masă la care al fost martor și tu drag spectator din
P«

al 
_ <ie 

cros, gîndurile noastre, ale twturora, trebuie să țintească spre noi 
și frumoase biruințe. Dar, să nu uităm că anul acesta, „premiera" 
întrecerilor de toamnă trebuie să cunoască de la început succesul 
cuvenit. Șî, poate nu este rău ca tocmai acum să ne amintim pen
tru o clipă și lucruri mai... neplăcute, de ia alte „premiere" de- 
acum un an, doi. S-a întîmplat atunci că „interpreții" s-au lisat 
mult rugați, au preferat să aștepte... debutul, fără să facă nimic. 

Rezuitațul: mulțî dintre ei — departe de a fi răsplătiți cu a- 
plauze — au făcut o impresie din cele mai nefavorabile. Unii au 
renunțat să mai alerge, alții, de.abia au terminat traseul. Note 
rele au căpătat atunci și unii „regizori". Colectivele sportive de 
pe lingă întreprinderi ca Tehnometal Timișoara, Electroputere Cra
iova, 23 August București, 1 Mai Ploești. etc. au tărăgănat la 
infinit pregătirile pentru întreceri înlocuind concursurile cu._ 
ședințe, lozinci, afișe etc.

lai» lucruri care nu trebuie să se mai repete! Locul lor trebuie 
luat de o permanentă preocupare pentru ca fiecare întrecere să 
contribuie la succesul deplin al acestei tradiționale competiții.

S-au dat primele starturi ! Mii de tineri și tinere pot spune 
de-acum cu mîndrie: „Am participat la crasul închinat lui 7 No
iembrie". Acestora trebuie să le urmeze însă alțj zeci de mii de 
tineri și tinere. Colectivele sportive au datoria să găsească drumul 
spre inimile lor. să le adreseze un călduros îndemn de a participa 
la întreceri! Noi le dorim SUC CES.

Despre sportul sîghișorean
Munca de conducere, coordonare 

și control a activității sportive în 
raionul Sighișoara pune în fața co
mitetului raional C.F.S. și a ac
tiviștilor săi voluntari probleme 
multiple și complexe, pentru a că
ror rezolvare sint necesare un dez
voltat spirit organizatoric, o de
plină cunoaștere a feluritelor as
pecte ale activității sportive și, 
bineînțeles, multă dragoste față de 
această muncă. Unele succese ob
ținute pînă acum dovedesc că a- 
cești activiști sportivi au reușit să 
cuprindă numeroasele sarcini ce le 
revin, contribuind din plin la dez
voltarea mișcării sportive în raio
nul Sighișoara.

Astfel, în raion există acum 33 
colective sportive care cuprind 
peste 4.000 membri. Colective ca 
Voința Sighișoara — oare are 13 
secții pe, ramură de sport, — Re
colta G-A.S. Dumbrăveni, G.A.S. 
și G.A.C. Laslea ,sau cele din co
munele Sîntioana și Saschiz sint 
colective puternice în care activita
tea sportivă a cuprins sute de tineri 
și tinere. Tineretul sighișorean prac
tică mai multe discipline printre 
care volei, handbal, fotbal, gim
nastică, oină șî atletism. Fiecare 
dintre competițiile sportive de masă 
organizate în raion adună la start 
mii de participa.nți. Astfel, la în
trecerile Spartachiadei de iarnă din 
acest an s-au întrecut 11.000 con- 
curenți iar la Spartachiada de vară 
numărul lor a depășit 13.000.

Activitatea sportivă îp _ raionul 
Sighișoara ar putea fi însă și mal 
(bogată dacă n-ar exista o serie 
de greutăți. Este vorba, în primul 
rînd de insuficienta bază materială 
a colectivelor din Talon. Singurul 
teren de sport dLn Sighișoara, tere
nul „1 Mai’", nu poate să satisfacă 
cerințele mereu crescânde ale tine
retului. Sportivii sighișoreni mai 
aveau la dispoziție o frumoasă bază 
sportivă (terenul de pe aleea Tei
lor) dar, sfatul popular rakmal i-a 
dat acestuia o altă întrebuințare. 
Tocmai de aceea, campionatele raio
nale de fotbal și handbal au fost 
întrerupte. Nici la sate situația 
terenurilor nu este mai Îmbucură
toare. Majoritatea colectivelor să
tești nu dispun de baze sportive, 
iar cele care au această „fericire" 
o au doar pentru... sezon. Adică, 
toamna primesc un teren pe oare 
primăvara sint obligați să-l resti
tuie sfatului popular. Asemenea

exemple întîlnim in comunele 
Apold, Saes, Sapartoc și Hoghilac 
(în ultima comună terenul fiind 
transformat în iarmaroc de vite).

Un alt factor care frînează dez
voltarea tuturor sporturilor în 
egală măsură este și insuficientul 
sprijin pe care unele colective îl 
primesc de la comitetele de între
prindere.

Cunoscînd aceste greutăți, care 
fac ca sportul să nu se dezvolte 
pe măsura posibilităților existente, 
comitetul raional C.F.S. Sighișoara 
a alcătuit un plan de măsuri me
nit să remedieze — măcar în par
te — lipsurile. Printre altele se 
prevede înzestrarea majorității co
munelor din raion cu terenuri spor
tive (și aici sfaturile populare vor 
trebui să dovedească mai multă 
înțelegere decît pînă acum), întă
rirea legăturilor cu organizațiile 
U.T.M. etc.

Ion Turjan 
corespondent

SPORTUL POPULAR
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La PROGRESUL SANATA- 
TEA, jocuri de volei în cadrul 
campionatului interregional 

de juniori; .la FLAMURA ROȘIE 
CAUCIUCUL QUADRAT, un joc 
de fotbal din campionatul orășe
nesc. La prima, o bună organizare 
și o întrecere corespunzătoare, în 
timp ce la a doua un teren neîngri
jit pe întinderea căruia nori mari de 
praf făceau imposibilă urmărirea 
jocului. Două baze sportive mici, 
dar cîta deosebire între ele, în pri
vința grijii pentru întreținerea lor 1

Vă va părea ciudat, dragi cititori, faptul că doi reporteri ai zia
rului nostru nu vă prezintă în reportajul de față — cum poate v-ați 
fi așteptat — aspecte de la competi ții le cu caracter internațional ce .se 
desfășoară în prezent în Capitală și nici de la antrenamentul rugbiș- 
tilor romîni, care se pregătesc cu în frigurare pentru turneul pe care îl 
vor întreprinde în Anglia. Credinc ioși datoriei de a informa cititorii și 
asupra unor competiții, dacă vreți, mai.... mărunte, ei și-au îndreptat 
privirile spre baze sportive care, de data aceasta, nu figurau în obiș
nuita noastră rubrică de sîmbătă „Unde mergem ?"....

CU CE SĂ ÎNCEPEM? bul de mîine" al natației rominești.
Nota originală a activității de la 

bazine a constituit-o, însă, demon
strația de înot artistic, prima de 
acest gen experimentată de sporti
vii romîni. Sub conducerea ing. Pe
tre Blazian, un pasionat al natației, 
cîteva tinere printre care Jost, Pe- 
trovici, Frunzescu, Justei, Iosephy 
și Dobriță au reliefat frumusețea 
înotului artistic. Este un început 
promițător, dar care se cere per,ec- 
ționat în ce privește stilul, tehnica 
execuțiilor și eleganța mișcărilor.
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ACOLO UNDE NE-AM FI AȘ
TEPTAT LA MAI MULT!

Stadionul Dinamo este, fără 
îndoială, un complex sportiv 
cu care se mîndrește fiecare 

bucureștean. Duminică, el n a cuno
scut însă, animația obișnuită. Doar 
o întrecere de tir între dou - echipe 
de tineret și un joc de fotbal în
tre rezervele echipelor Dinamo și 
Progresul.

Și trebuie să vă spunem, dmgi 
cititori, că delegațiile de 
străini care vin în (ara 
își manifestă dorința de 
acest minunat complex

sportivi 
noastră 

a vizita 
sportiv.

credem că 
fie o adi
că să vezi? 
volei, bas-

ntr-un oraș cu zeci de baze 
sportive cum este Bucureșiiul, 
fără îndoială că ne-a fost destul 

greu să ne stabilim itinerar iu L 
această privință, prea multe in

dicații nu am primit nici din par
tea Comitetului Orășenesc C.F.S., 
care, spre surprinderea noastră, 
nu are o evidență dară a manifes
tațiilor sportive duminicale. In sfîr- 
șit, pînă la urmă, ne-am decis: 
vom începe cu Stadionul Tinere
tului...

...înghesuiala de la poarta prin
cipală ne-a ispitit să 
pe stadion trebuie să 
vitale febrilă. Cînd colo, 
Cochetele terenuri de
chet, handbal, rugbi erau... netur
burate, în liniștea acestei ademe
nitoare dimineți. Cit privește ani
mația de la poartă, ne-am expli
cat-o imediat: componență echipei 
de rugbi, Energia Metalul Bucu
rești, care activează în categoria 
B, își așteptau partenerii, jucă
torii de la Energia Flacăra Bucu
rești. Și, fiindcă ultimii n-aveau 
să vină, meciul proiectat s-a trans
format, pentru „bobocii~ vechiului 
internațional Toma Moldoveana, 
intr-un antrenament de casă. în
colo nimic...

O VIZITA CU MULTE SUR
PRIZE...

Oarecum dezamăgiți de acest 
debut puțin promițător, 
ne-am luat, cum se spune ini
ma în dinți și aan trecut vizavi la 

complexul sportiv DANTE GHER
MAN. După... dușul rece de la Sta
dionul Tineretului aveam nevoie de 
un reconfortant Ni l-au oferit an
trenamentele înotătorilor din lotul 
R.P.R. (printre ei, Al. Popescu, M. 
Mitrofan, V. Oanță, M. Both etc.) 
ca și cele ale înotătorilor Școlii spor
tive de tineret, dar mai ales ai cen
trului de copii. Despre ultimii am 
dori să vă spunem cîteva cuvinte... 
Am găsit lăudabilă activitatea lui 
Al. Szatmari, „profesorul copiilor", 
care se poate mîndri cu cele aproa
pe 500 de tinere vlăstare pe care 
le-a învățat tainele înotului. Aici li 
se dezvoltă aptitudinile pentru di
versele stiluri și, fără îndoială, că 
din mijlocul lor se va ridica „schim-

de campionat

s-' 'i ‘

Întreceri acerbe poți vedea n u numai 
republican, ci și la un concurs al unei

In fotografie, ciștigăiorii unui astfel

la o 
faze 
de

finală 
pe zonă I

. - . concurs, desfășurat
duminică pe lacul Tei, schiff-iștii de la Locomotiva Grivița 

(foto: I. M1HAICA)

CANOTAJ NU NUMAI LA 
SNAGOV SAU HERĂSTRĂU...

... ci șî la LACUL TEI, unde 
întrecerile fazei de zonă a Cam
pionatelor republicane de canotaj 
academic erau în plină desfășu
rare! Dacă competiția în sine, 
atent organizată, nu ne-a sugerat 
nici o observajie specială, în schimb 
aspectul general al acestei baze 
ne-a impresionat neplăcut. Gunoaie, 
paragină, terenuri neîngrijite și 
o intrare, ca să zicem așa, ano
nimă. Iată in citeva cuvinte cum 
se prezintă această bază nautică. 
Și, evident, ne-a mirat faptul că 
baza apar fine unui colectiv (Pro
gresul I.T.B.) cunoscut îndeobște 
ca foarte grijuliu în ce privește 
buna gospodărire a bazelor sale.

Roșie.

întilnit 
bulgari.

Duminică, de pildă, am 
aici ,un grup de alpiniști 
Ce păcat însă că admirlnd nume
roasele terenuri de la Dinamo, ei 
n-au putut face același lucru și 
în ceea ce-i privește pe sportivi...

*
lată.ne la capătul scurtei noastre 

călătorii.?. Ne-am străduit să vă 
prezentăm, desigur foarte sumar, 
aspecte mai mult sau mai puțin 
interesante, așa cum le-am înre
gistrat și noi pe cele citeva baze 
sportive vizitate. Este evident; .o 
activitate insuficientă pentru capi
tala (arii noastre. In ceea ce 
ne privește vom folosi și alte pri
lejuri pentru a reveni asupra unor 
aspecte similare, bineînțeles însă, 
cit mai interesante...

D. CALIMACH1 
TIBERIU STAMA

și forma 
clasificare la 
fapt care a 

unul din su- 
metodice re-

Noile modificări ale regulamentului de clasificare trebuie să ducă la ridicarea măiestriei gimnaștilor
In ultimii ani, gimnastica spor

tivă a cunoscut — ca și celelalte 
sporturi din țara noastră — o dez
voltare simțitoare sub toate as
pectele și în special din punct de 
vedere al calității. Acest progres 
a determinat — în mod firesc — 
schimbări în structura 
regulamentului de 
gimnastică existent, 
constituit de altfel 
biectele consfătuirii 
cent desfășurate.

In ultimii șase ani, exercițiile 
prevăzute în programul de clasi
ficare nu au suferit prea mari mo
dificări, deși în acest timp nivelul 
gimnasticii sportive din țara noa
stră a crescut mult. In momentul 
de față însă, multe din aces
te exerciții îmi mai corespunid nici 

: ca exigență, nici ca formă, unele 
din ele ne mai fiind adecvate a- 
paratului respectiv (de exemplu 
la bară fixă și sărrtuTa la capră 
fete). Pentru a remedia aceste lip
suri s-au alcătuit comisii tehnice 
formate din cei mai buni antre
nori și antrenoare care au avut 
misiunea să revizuiască și să în
tocmească exercițiile impuse la 
toate aparatele, conform condiții
lor noi și a cerințelor actuale.

Piirua holărire a fost kuată„iu

privința împărțirii în două subdi
viziuni după vîrstă, a categoriei 
juniori: prima grupă pînă la 16 
ani, a doua grupă de ia 16—18 
ani, așa cum este și la alte spor
turi. Dintre noile modificări oare 
privesc în mod direct conținutul 
programului de clasificare, remar
căm introducerea exercițiului im
pus cu obiecte la toate categoriile, 
la fete (mingi pentru junioare, 
măciuci pentru categoria a lll-a, 
cercuri pentru categoria a Il-a și 
corzi pentru categoria l-a). Rea
lizarea acestui lucru va duce cu 
siguranță la eliminarea greută
ților pe care le-au întîmpinat an
trenorii noștri în pregătirea pro
gramelor cu obiecte la gimnastele 
noastre fruntașe, oare n-au avut 
o pregătire prealabilă în această 
direcție. In scopul stimulării și u- 
șurării trecerii de la o categorie 
la alta, s-a introdus, începind 
chiar de la categoria junioare, o- 
bligaitivitatea exercițiilor liber a- 
lese. Numărul exercițiilor liber 
alese se mărește în mod treptat 
la fiecare categorie. Această mă
sură va dezvolta puterea de ima
ginație, de creație a gimnastelor 
noastre, îmbogățindu-le în același 
timp bagajul de cunoștințe atît 
de necesar promovării lor în ca
tegoriile superioare.

O altă modificare care privește

exer- 
var 

supe-

mult

regulamentul de clasificare se re
feră la obținerea clasificării spor
tive într-u-n.a din categorii. Dacă 
în trecut nu au trebuit prezentate 
toate exercițiile impuse la fiecare 
aparat, ele fiind trase la sorți, de 
acum înainte, pentru deținerea u- 
nei categorii trebuie prezentate 
toate exercițiile impuse la toate 
aparatele. Acest lucru va cere 
fără îndoială multă muncă din 
partea antrenorilor, însă ea ne 
dă cryivingerea că numai gimnaș- 
tii care își vor însuși bine 
cițiile categoriei respective 
putea trece la o categorie 
rioară.

Pentru a stimula și mai
munca gimnaștilor și gimnastelor 
în cadrul tuturor categoriilor, se 
introduce campionatul pe categorii 
și obținerea titlului de campioni în 
categoria respectivă. Această nouă 
formulă de desfășurare a între
cerilor va da posibilitate sporti
vului să se întîlnească cu gim
nazii de valoare apropiată și să-și 
poată afirma calitățile

Nu e mai puțin adevărat că a- 
ceste modificări pun în primul 
rînd în fața antrenorilor sarcini 
noi a căror rezolvare cere o mun
că continuă și perseverentă. Pen
tru aceasta este necesar ca toți 
antrenorii să desfășoare în munca 
de instruire cu sportivii, o pre-

gătii re metodică, să nu re rezume 
numai la învățarea exercițiilor 
categoriei respective, ci să îmbo
gățească necontenit bagajul de 
cunoștințe al gimnaștilor îttvă- 
țîndu-i cît mai multe exerciții noi 
(neprevăzute în programul de cla
sificare), dar bineînțeles cores
punzătoare pregătirii lor. Este in
dicat să nu se forțeze trecerea 
de la o categorie inferioară la 
una superioară, pînă nu sint bine 
însușite toate exercițiile. Chiar și 
în acest caz se recomandă con
tinuarea participării la ccncursu- 
rile categoriei a III-a de pildă, 
dacă gimnastul respectiv a în
ceput să-și însușească exenorțiiie 
categoriei a Il-a. Antrenorul nu 
trebuie să piardă din vedere nici 
un moment atragerea și promos 
v-airea cadretor tiflore în gHHOBS- 
tica sportivă’ și găsirea celor mai 
bune metode în munca de instrui
re și antrenament depusă cu ei. 
Numai astfel putem avea certi
tudinea că va crește atît numărul 
practioanților, cît și nivelul caH- 
tat'iv al acestui sport.

Dacă fiecaire antrenor va cău
ta să traducă în viață cefe pre- 
văzute, este neîndoielnic că noile 
modificări din programul de cla
sificare vor duce La ridicarea ni
velului măiestriei sportive în gim
nastică.



Drumețind pe meleagurile Maramureșului si Rodnei

Trenul de munte gîfîie din greu 
și cu un scrișnet de roți se oprește. 
Nu pentru că ar fi obosit, dar mai 
departe nu mai poate merge. Aici 
în Bor șa, la capăt de țară, linia 
ferată s-a sfirșit. Și iu, excursio
nist fantezist, ce nu ai preget/at să 
străbați suie de kilometri din Ca
pitală și pînă aici, nu știi unde 
să-ți oprești mai repede privirea.

Natura din jur? E încîntătoare 
șl darnică în surprize. Undele re
pezi ale Vișeului, aici curg năval
nic biruind o costișe pietroasă, aici 
se molcomesc udînd o pajiște în
florită. Pe albastrul tare, obositor 
de tare al cerului, se înalță semeț 
crestele masivelor Rodnei și Mara
mureșului. Nicăieri ca aici, căsu
țele muntenilor nu par atît de 
„crescute" din peisaj cu acoperișuri 
moțate, cu ceardacuri de lemn din 
horbota cărora mușcatele izbucnesc 
in focuri sîngerli.

Dar localnicii? Zdraveni oameni, 
cu trupul drept și privirea aspră 
dar limpede, căliți în lupta cu 
pădurea și firea năzuroasă a mun
telui. Măi toți tăietori de lemne, 
pleacă de acasă odată cu topirea 
zăpezilor și vin înapoi hăt tirziu, 
clnd începe să piște gerul. Femeile, 
le rămin acasă cu grija gospodă
riei, a copiilor și mai ales a pe
tecului de grădină pe care-l are 
fiecare lingă casă și în care se 
răsfață la soare, neapărat, șiruri, 
șiruri de tufe de cartofi.

Am avut norocul să ajung în 
Borșa într-o duminică dimineața. 
Spun norocul, pentru că în primul 
lînd am putut să-i văd îndeaproape

Complexul turistic Borșa
șilor, se ivesc cochet niște man
șete brodate cu aceleași motive și 
în acetâași culori.

Femeile, lucru ciudat, au un port 
mai sobru, cu mai puține podoabe, 
O cămașă albă, bogată în înflorituri 
tot albe și două foi de catrință 
vlrstate în îmbinările cele mai în
drăznețe de culori. Vremea mereu 
aspră a muntelui le-a îndemnat să 
adauge la port Și nelipsitul coio- 
cel purtat cu atîta mlndrie de 
bărbați.

Deși în Borșa sînt multe de vă
zut și de făcut, totuși nu mă o- 
prese aici, ci ureînd pe cursul Vi
șeului mă îndrept spre complexul 
turistic Borșa, de altfel ținta călă
toriei.

Vreme de ci te va ceasuri pe jos, 
sau numai. 30 minute cu mașina 
(complexul se află la vreo 16 
km. depărtare de comună) și iată- 
mă sosit la destinație.

Cabana, cu două etaje, cu o ca
pacitate de 120 paturi, are un uti
laj modern, e dotată cu o frumoa
să bibliotecă, o discotecă, radio 
etc. Terasele largi, însorite, bal
coane cu scaune de trestie, îmbie
toarele pajiști care înconjoară com
plexul îl fac cu adevărat un mi
nunat loc de odihnă.

Satisfacții depline găsesc na nu- 
trial cei ce caută odihnă, u și cei 
mai pretențioși excursioniști.

Fie că te urci pe Piatra Rea (pe 
ale cărei piscuri de stîncă crește 
Floarea Republicii), pe C ear conuri, 
pe Hajman »au Hăjmănei, de pre
tutindeni iți răsar in fața ochilor 
fermecați, minunate panorame de

cu aromitorul balmuș (o fiertură 
din jiniiță, caș și mălai).

Satisfacții depline mal pot 
bîndi în aceste locuri pescarii 
pele Vișeului, Vișeuțului și 
Ftntinei sînt îndrăgite de păstrăvi) 
și chtor folcloriștii: fiecare munte 
își are legenda Iul în care fantezia 
populară se împletește cu o sur
prinzătoare cunoaștere a fenome
nelor naturii și cu o mare drago
ste de frumos.

Și, ca un ultim îndemn pentru 
cei cărora rindurile noastre i-au 
făcut poate să întrezărească posi
bilitatea unor peregrinări pe plaiu
rile de la Borșa, adăugăm că la 
complex se servește o masă sucu
lentă și variată, că în curind se va 
da în folosință o nouă cabană uti
lată și ea după ultime'e cerințe 
și. că. încă de acum se fac înfri
gurate pregătiri în vederea sezo
nului de ta-nâ, prin amenajarea 
celor 8 pîrtii naturale de schi și 
prin construcția unei trambuline.

—La întoarcere îmi permit să vă 
dau un sfat. N-o luaț: pe aceiași 
<Num. ci mai imainiați în inima 
muntelui încă vreo 15 kilometri (pe 
jos sau eu mașina). Veți ajunge 
la vestitul pas al Prislopului, stră
vechea trecătoare pe unde odini
oară năvăleau în țările romlnești 
tătarii De acolo se deschide o pri
veliște unică: Bucovina cu obci
nile ei împădurite și, apoi pierdute 
în zarea albăstrie, dealurile Mol
dovei. In apropiere de Prislop se 
află Cîrlibaba, localitate de unde 
te poți coborî cu plutele pe tumul
toasa Bistriță.

oviîupo de pedeapsă]
Recomandate

C. SEVEREANU

Examenul de admitere

frecvență

Cete pe care o să vi le poves
tim in rindurile care urmează 
s-au petrecut la Timișoara, dar 
se pare că și cetățenii £n alte 
orașe sini în curent cu in
tim plarea al cărei erau este 
arbitrul timișorean de fotbal C. 
Glămeanu. Noi. de pildă, am 
aflat-o de la corespondentul 
nostru din Timișoara, P. Ar
can. dar încă nu ajunsesem a 
sjlrșUa: scrisorii, cirul poșta
ne-a adus o altă scrisoare — 
din Cluj — în care tov. maior 
A Sîănescu se ocupa de același 
subiect: de pățania arbitrului 
C. Glămeanu £n Timișoara. 
După am se vede, s-c dus— 
buhul despre ea și la Cluj, dar 
nu ne-ar mira ca la ora a- 
ceasta s-o știe fi cei din Con
stanța și cei din lași, mă rog 
s-o știe toată țara, așa cum se 
inEmpfă cină ..iese" cite o a- 
uecdotă hazlie.

—Era in ziua de 18 augusf 
a. c.. cind arbitrul Glămeanu 
s-a pomenit cu o 
dată". Era o adresă din partea 
colegiului centrul de arbitri, 
prin care i se făcea cunoscut 
că este delegat ca arbitru de 
tușă la meciul Progresul Ora- 
dea-Locomotiva București. în 
ziua de 26 august la Oradea. 
Conștiincios din fire, arbitrul 
Glămeanu a confirmat in a- 
ceeși zi delegarea N-a apucat 
însă omul să se întoarcă de la 
poștă, clnd — cioc, cioc, doc. 
— un alt poștaș i-a bătut 
în ușă:

— Aveți o „recomandată'1.
Cind a deschis-o. tov. Glă

meanu n-a mai știut ce să 
creiadă. I se scria că a fost de
legat să conducă, la Craiova, 
meciul de categorie C. dintre 
echipele locale Locomotiva și 
Constructorul, Revenindu-și 
după șocul pe care l-a avut la 
citirea adresei .arbitrul Glă
meanu a început să-și facă fel 
de fel de socoteli. S-a gindit,

, rec oman-

și telegrame
în primul rînd. ia evenimiita- 
tea ca meciul de la Craiova să 
fi fost programat pentru sîm- 
bătă și atunci poate că ar mai .. 
fi fost vreme, bineînțelesJăcind 
un efort, să ajungă duminică 
la Oradea. Tocmai ând răsfoia 
pentru a zecea oară —Mersul 
trenurilor-, în căutarea unei 
-legături cit mai bune, a auzit 
bătăi în ușă :

— Aveți o felegmmă I
Tov. Glămeanu i-a venit 

inima la loc. Desigur, telegra
ma avea să dezlege încurcătura 
care se făcuse. Plin de nerăb
dare, a desfăcut telegrama și 
a început s-o citească. In clipa 
următoare a simțit că începe să 
se învîrtească odaia cu el. Pa
sămite. i se cerea să confirme 
de iggarea ca arbitru de centru 
ia meciul de categorie C. Ener
gia Oțelul Roșu-Locomotiva Si- 
mersa, programat pentru ziua 
de 26 august, la Oțelul Roșu. 
Nici dacă l-ar fi așteptai la 
poartă, sbirniind din toate mo
toarele. un TU.-104. tot n-ar 
fi putut arbitra. în aceeași zi. 
la Oradea, la Craiova Și Ia 
Oțelul Roșu așa cum i se ce
rea prin diverse recomandate 
și telegrame!

Optimist, too, C. Glămeanu. 
fi-a zis că trebuie să vină o 
lămurire la toată povestea a- 
ceasța cu 3 delegări, în aceeași 
zi, în 3 orașe diferite. De a- 
ceea, cind a auzit din nou cioc! 
cioc! doc! în ușă și a recu
noscut vocea poștașului, care îl 
aducea o nouă recomandată, s-a 
înseninat la față. Noi vă rugăm 
iubiți cititori, să faceți însă a- 
cum un efort și să încercați 
să vă imaginați chipul tov. Glă
meanu, cind, desfăcînd scrisoa
rea recomandată, a aflat că e... 
delegat să conducă, tot în ziua 
de 26 august, meciul Progresul 
Timișoara-Știința Craiova, din 
cadrul campionatului republican 
de juniori !„.

de 
co* 
un

sau

pe acești munteni vînjoși (veni
seră să-și primească salariile 
la întreprinderea forestieră din 
mună), să le admir fără nici 
fel de rezervă oortul.

Mîini harnice de logodnice
neveste le-au croit cămăși largi cu 
ajururi la git și cu mined prinse 
cu dibăcie in crețuri mărunte. Pan
talonii, dintr-o pinză de aceeași al
beață strălucitoare, cad in falduri 
largi, terminate cu ajururi și fran
juri. Mijlocul le e strins în chimi- 
ruri late de piele bătute în ținte 
alămite. Pe cap, pălărioare rotunde, 
negre, înveselite de o panglică din 
mărgele multicolore înșirate într-un 
model jucăuș. Dar, ceea ce dă por- 
tutui bărbătesc o deosebită stră
lucire sînt cojocelele, minune de 
înflorituri din piele și arnici de 
toate culorile. Potrivite la cojocele, 
de sub mînecile largi ale cămă-

birne a run* 
un verde ti

Hotelul turistic Borșa
munte, cu căsuțe din 
cate ici, co'o, totul de 
năr, fraged.

Excursii ceva mal pretențioase 
se mai pot face la cabana Puz- 
drele și cea m\ti frumoasă și cea 
mai lungă pe Pietrosul, înalt de 
2305 m. Natura vulcanică a acestui 
masiv a permis formarea unui 
lac ce prezintă un plus de atrac
ție.

In vreo 4 ore de la complex 
poți ajunge mergtnd spre Ineu la 
cabana Galățiului spre i zvoarele 
Bistriței.

In verdele pajiștilor de munte 
se zăresc ciopoare de oi. Sînt oile 
de la stini'e Runcul, Știorului și 
izvorul CUilor. Cine ajunge pînă 
acolo (și nu-i un lucru greu) se 
va îndestula cu urdă dulce, caș, 
și-și va da mulțumire stomacului

la Institutul te Cultură Fizică 
secția fără

Institutul de Cultură Fizică din
București anunță pe cei interesați 
că examenul de admitere în a<nsuâ I 
la cursul fără frecvență se va ține 
între 10—17 septembrie a.c.

înscrierile pentru acest examen 
se mai primesc pînă la 8 septem
brie a.c.

Pentru înscriere, ca>ndidații vor 
prezenta actele prevăzute în Instruc
țiunile Ministerului, publicate în 
,,Gazeta InvățăAiîntuIui" din 8 iu
nie a.c. și taț „Sportul popular" 
din 14 iulie J.C

I n 4 r înduri
In „Scînteia Tineretului" 

de simbătă 1 septembrie 
R. Călărășeanu scrie că 
Sidlo a fost întrecut de 

norvegianul Danlelsen, „un 
nume încă necunoscut prea 
bine în atletismul euro
pean". Ori se știe că Da
nlelsen este unul dintre cei 
mai buni aruncători cu su
lița din lume.

Ce atlet, zău, fără minte, 
,B : Danlelsen, norvegianul;
A uitat să se prezinte 
Si lui— R. Călărășeanu t

La finalele campionatelor 
republicane de juniori, (ca- 
iac-canoe) nu a fost asigu
rată nici un fel de asistentă 
medicală.

La competiția de față
Un lucru nu pot să ascund: 
Sportivii-au stat la suprafață 
Dar doctorii s-au dat... la'fund l

JACK BERARIU 
V. D. POPA

La sfîrșitul acestei săptămîni 
finalele campionatului reoublican la ț

Mai mulți cititori ne-au rugat să precizăm — pentru a niu 
exista nici o confuzie — sensul cuvîntului HANDICAP. De fapt, 
nici n-'ar mai fi nevoie de o lămurire pentru că este bine știut 
că prin handicap în vorbirea curentă se înțelege: DEZAVANTAJ.

Pentru lămuriri mai ample reproducem NETRUNCHIATA expli
cația care se dă cuvîntului HANDICAP în Dicționarul Limbii Ro- 
mîne Literare Contemporane (voi. al II-lea D—L) pagina 439 :

„HANDICAP, handicapuri, s.n. 1 (Sport) întrecere în care 
concurenții inferiori capătă un avantaj pentru a se egala șansele: 
avantajul acordat unui concurent inferior. A acorda un handicap. 
.Nu pot admite să fiu învins la handicap. Topîrceanu, M. 71. Tota
litatea punctelor cu care o echipă a fost pusă în inferioritate de 
echipa concurentă. La reluare, echipa dă impresia că vrea să refacă 
handicapul.

2. Fig. Greutate ivită în munca cuiva, piedică întîmpinată în 
muncă".

Și, în continuare, explicația dată, la aceeași pagină, cuvîntului 
HANDICAPAT, handicapez; vb. I. Tranz. I. A avea (prin cali
tățile pe care le poseda) sau a-și crea (prin mijloace nepermise) 
un avantaj asupra unui adversar într-o competiție sportivă: A 
DEZAVANTAJA (n.r. sublinierea noastră). A fost handicapat de un 
adversar mai bine antrenat.

2. Fig. A stînjeni activitatea cuiva, a îngreuia munca cuiva, a 
pune pe cineva în stare de inferioritate. Procesul său de creație a 
fost handicapat de insuficienta pregătire ideologică. CONTEMPO
RANUL, s. II. 1949, nr. 164, 9/5.

Marile competiții cu caracter in
tern ale natației se succed pe par
cursul unei perioade de trei săp- 
tămîni. An fost lăsate în urmă 
campionatele republicane de juni
ori, cursa de mare fond Brăila— 
Galați, pentru ca la sfîrșitul aces
tei săptămîni să-i vină rîndul celei 
mai importante dintre ele: finalele 
campionatelor pentru seniori.

Un nou prilej, deci, pentru ama
torii întrecerilor de acest fed, să 
urmărească cu egal interes pe cei 
mai valoroși reprezentanți ai nata
ției noastre, ca §i pe tinerii ce 
prin rezultatele realizate în ulti
mul timp s-au dovedit capabili de 
mari progrese. Un sentiment de 
nerăbdare manifestăm și noi în 
preajma acestei competiții care va 
începe vineri la complexul sportiv 
„Dante Gherman" (ștrandul Tine
retului) din Capitală și care va 
dura timp de trei zile.

Este și firesc să fie așa deoa
rece în acest sezon, al cărui sfîrșit 
se apropie cu pași repezi, fruntaș'! 
natației noastre n-au satisfăcut. O 
serie de rezultate bune obținute 
de înotătorii noștri în prima parte 
a activității lor, la bazinul aco
perit, ne îndreptățeau să preve
dem pentru activitatea competițio- 
nală în aer liber o ameliorare și 
mai substanțială a performanțelor. 
Spre părerea noastră de rău, din 
„buchetul" rezultatelor pline de 
perspectivă, prea puține au fost 
confirmate. Astfel, pe linia succe-

Maria Both 
selor continue n-am reținut decît 
pe tînăra înotătoare Maria Both 
care la startul actualei ediții a 
campionatelor republicane se va 
prezenta cu o frumoasă carte de 
vizită... 1:16,6 și 2:48,7 în probele 
de 100 m. și, respectiv, 200 m. 
spate.

Alexandru Popescu, reușise la 
sfîrșitul lunii iunie în concursul 
desfășurat la Brno, în condiții 
destul de grele, o performanță va
loroasă (2:33,0 — 200 m. fluture). 
Am fost surprinși apoi de rezul
tatul slab (2:38,3) cu care Alexan
dru Popescu parcurgea aceeași 
distanță cu prilejul întîlnirii de 
tineret R.P.R, — R. P, Ungară.

natație (seniori)
Perioada examenelor — adusă ar
gument atunci — să fi fost oare 
cauza acestui insucces ? Lipsa 
oricăror concursuri (o lacună im
portantă) din programul comisiei 
orășenești și al colectivelor spor
tive ne-a-u pus în imposibilitate de 
a fi în posesia unui răspuns precis. 
Oricum, la sfîrșitul acestei săp
tămîni sîntem siguri că-1 vom 
avea. Adrian Oanță, este un alt 
element de la care am așteptat 
rezultate 
reușit în 
proba de 
însemne 
bazin de 
față. Dar 
ranțele, nereușind măcar să-și e- 
galeze cea mai (bună performanță 
a sa (2:43,4) în bazin mare. In 
acest sezon nici Felix Heit2 n-a 
reușit să atingă performanțele sale 
superioare de anul trecut. Singu
rul brasist care și-a menținut for
ma ba chiar a mai și progresat, 
este Mihai Mitrofan. Dar nici per
formanțele lui la stilul bras nu 
sînt la înălțimea valorii pe care 
cu un an în urmă și cronicarii de 
specialitate de peste hotare o con
siderau de talie europeană.

Iată — în cîteva cuvinte — de 
ce așteptăm cu firească nerăbda
re noua ediție a campionatelor 
republicane de natație.

superioare. Acel 2:40,2 
bazin de 33,33 m. 

200 m. bras, trebuia 
cel puțin tot atît 
50 m. în momentul 
Oanță ne-a înșelat spe-

în 
să 
în 
de

G- N.



Campionatul ciclist <le mare fond al R. P. R.

CE NE SPUN CONCURENȚII
T In preajma unei competiții de 
talia campionatului de mare for.d 
al R.R.R. (care începe duminică 
9 septembrie), în cadrul secțiilor 
de ciclism ale asociațiilor dome 
nește febrilitatea specifică dinain„ 
tea marilor curse. O raită pe _ la 
aceste secții este un bun prilej 
de a cunoaște părerile cicliștilor 
cu privire la întrecerea în care 
vor porni peste cîteva zile.

„Mă simt destul de bine după 
Turul Europei — ne-a sporsi C. 
DUMITRESCU (C.C.A.)' —■ și, 
desigur nu-mi ascund dorința de 
a cîștiga din nou această probă, 
pentru a obține astfel a treia 
victorie consecutivă. In plus, bo
nificațiile din diferite puncte de 
cățărare îmi convin și voi căuta, 
deci, să le folosesc din plin".

„Etapa a Vl-a, Piteștî-Sibiu, 
care cuprinde. 100 km. pe drum 
dur, fără asfalt, precum și es
caladarea Dealului Negru, pe care 
cicliștii noștri îl vor trece pen
tru prima oară, va fi desigur 
cea mai grea etapă. Eu aș nu
mi-o decisivă chiar. Veți vedea 
aceasta cu prilejul desfășurării 
cursei", a fost declarația lui C. 
ISTRATE, de ia Progresul.

„Am învățat foarte multe în 
acel dîrz disputat tur al Europei, 
ne-a mărturisit ȘTEFAN PORE- 
CEANU (C.C.A.). Aceste învăță
minte vreau să le aplic în cam
pionatul de mare fond."

clasamente,Cifre, 
campionatelor

concluzii după desfășurarea
de atletism (II)

Să analizăm acum rezultatele 
campionatelor prin prisma aso
ciaților sportive. Regulamentul 

concursurilor a prevăzut premie
rea asociației care obține cel 
mai bun punctaj în ceea ce pri
vește performanțele mai mari de 
1000 puncte după tabela interna
țională de punctaj și recordurile 
de seniori și juniori bătute în 
concurs. Acest clasament este ur
mătorul:

1. Dinamo 35
2. Locomotiva 24
3. C.C.A. 15

-4. Energia 15
5. Voința 5
6. Progresul 4

1955 1956

1. Știința 159 p. 1. Energia 139 P.
2. Dinamo 145 p. 2. Știința 138 P-
3. Metalul Constructorul 105 p. 3. Dinamo 137 P4. C.C.A. 74 p. 4. C.C.A. 101 P-

5. Locomotiva 69 p. 5. Locomotiva 99 P-6. FI. roșie 57 p. 6. Progresul 43 P’7. Progresul 38 p 7. FI. roșie 39 P.-8. Recolta 37 p. 8. Voința 29 P-9. Voința H P 9. Recolta 27 P-
' Desigur că aceste clasamente 
ar fi putut să sufere unele modi
ficări dacă asociațiile ar fi urmă
rit în mod special acest punctaj. 

'Totuși, în mare, clasamentele re
prezintă valoarea atletismului în 
cadrul asociațiilor și corespund în 
mare măsură preocupării pentru 
atletism a asociațiilor respective- 

Astfel, asociații ca Energia, 
'C.C A., Locomotiva, Progresul. 
Voința, care s-au preocupat în 

rnltimul an mai mult de activita- 
rfeja atletică, au reușit să obțină 
tpunctaje superioare anului trecut,

De unul singur, Iiie Savel 
/recordului său în proba de 400 
.telor republicane de atletism.

„Sînt convins că media orară 
generală a probei va constitui un 
adevărat salt, față de mediile 
orare din edițiile anterioare, în- 
trucît an fost evitate etapele cu 
drum dur, neasfaltat. Ca atare, 
prevăd o cursă extrem de rapidă". 
Aceasta a fost opinia dinamo- 
vistului RUDOLF SCHUSTER.

„Iată, într-adevăr, un traseu 
indicat pentru o cursă modernă", 
a precizat CONSTANTIN ȘAN- 
DRU, de la Flamura Roșia — 
în care Dealul Negru va fi ho_ 
tărîtor pentru tranșarea rivalită
ții sportive".

„Eu, unul, sînt bucuros că nu 
voi mai vedea de-a lungul șose
lelor zeci de cicliști în pană de 
cauciuc, ca în alți ani. Personal, 
mă interesează în mod deosebit 
bonificațiile la sprintul filial" a 
subliniat ION CONSTANTINES- 
CU (C.C.A.).

„Ca unul care Tac parte din 
categoria cicliștilor cu... greutate 
(și urc, deci, mai moderat), de
sigur că traseu! actual, care nu 
are decît două urcușuri tari, Dea
lul Negru și Feleac, nu mă pot 
speria", s-a exprimat C. DATCU 
(Dinamo).

„Abia aștept Dealul Negru", 
ne_a spus Petre Gane (Ener
gia). Nici nu l-am maf întrebat 
de ce, întrucît extraordinarul 
urcuș, lung de 25 km, de la Păl
tiniș (în Cursa Munților) Gane

Acest clasament 
însă oglindește de SILVIU
doar o ierarhie în antrenor 
ceea ce privește a- 
sociațiile ai căror atleți au bătut 
recorduri sau au obținut performan
țe deosebit de valoroase.

Dacă însă pentru fiecare loc I 
se dă asociației 6 puncte, pentru 
fiecare loc II 5 p., pentru loc III 
4 p. etc. se pot stabili clasamente 
neoficiale ale acestor campionate. 
Este interesant de urmărit și 
punctajul obținut după același 
criteriu de asociații, anul trecut: 

iar asociații ca, Recolta, Flamura 
roșie, Știința care nu s-au pre
ocupat suficient de activitatea a- 
tletică, au fost în regres în a- 
cest an.

Cercetînd listele de atleți care 
s-au clasat între primii 6, re
marcăm numeroase elemente ti
nere sau atleți care au realizat 
însemnate salturi de valoare, De
sigur că nu întîmplător aceștia 
sînt mult mai numeroși la eso- 
ciațiile care au arătat preocupare 
pentru activitatea atletică: ENER
GIA: Drăgulescu, Sekey, Balo- 

n-a putut realiza un timp superior 
m garduri din cadrul campiona-

a fost marea revelație a etapei
„Și eu aștept cu nerăbdare 

Dealul Negru", a completat co
legul lui de echipă, ION COS- 
TAN, o altă revelație a etapei 
de la Păltiniș.

Aci, vom face șf noi o com
pletare : așteptăm să-i vedem pe 
Gane și Costan pe acel faimos 
Deal Negru. Pe ei și pe alții, 
cărora le plac urcușurile tari î 
I. Hora (Dinamo), D. Muntearm 
(Dinamo), M. Gherman (Dinamo 
Or. Stalin), N. Pelcaru (C.C.A.), 
etc.

„Voi încerca {cu hoțărire să 
beneficiez de bonificațiile co se 
acordă cicliștilor care termină c_ 
tapele detașați, întrucît aceste bo
nificații constituie o importantă 
„zestre" pentru îmbunătățirea si
tuației în clasament". Acesta 
este obiectivul principal al aler
gătorului CALIN TUDOSE (Pro
gresul).

„Numeroasele și variatele bo
nificații de timp (la sprintul fi
nal, pe urcușuri, în diferite orășel 
de pe traseul etapelor etc.) vor 
face întrecerea deosebit de inte
resantă prin desele schimbări în 
clasamentul general, determinatei * 
tocmai de aceste ,,prime", cons— 
tînd din cîteva zeci de secunde 
prețioase", ne-a făcut cunoscut 
dinamovistul NICCI.AE MAXIM.

EM. I.

★ tescu, Biro, Elena
DUMITRESCU Crețu, Elena Po-
de atletism pescu; C.C.A.: Ton-
★ ci, Mărățescu, po_

pa; LOCOMOTIVA: Enache,
Ignat, Gabriela Luță, Dragomire- 
scu; PROGRESUL: Stoian, Fis
cher. Chivăran, Maria Diți; 
VOINȚA: Barabaș, Dobay, Po
pescu; FL. ROȘIE: Arunca Li- 
poezi, Nicotină Barbu; ȘTIIN
ȚA: V. Pop.

Socotind numărul atleților pe 
care fiecare asociație î-a avut cla
sați între primii 6 am ajuns la 
următorul rezultat:

1. Energia 36 atleți; 2. Știința 
30 atleți; 3. Dinamo 27 atleți; 4. 
Locomotiva 22 atleți; 5. C.C.A. 
20 atleți; 6. Progresul 13 atleți; 
7. Voința 10 atleți; 8. Recolta 7 
atleți; 9. Flamura roșie 6 atteji 
(din care 3 la marș).

Din acest clasament putem de
duce că asociațiilor Energia, Ști
ința, Dinamo, Locomotiva le re-

1955

1. Arnăutu Ion 91 p.
2. Mazilu Al. 74 p.
3. Dumitrescu Siiviu 63 p.
4. Osia; D. 26 p.
5. Bartha Crist. 23 p
6—3. Dumitrescu Victor 21 p.

Decideri u St. 21 pi
Ster iade Gh. 21 p.

9. Pascu 1. 17 p.
10—11. Treybal 1G p.

Paraschivescu D. 16 p.
12. Bran Eug. 14 p.

1956

1. Arnăutu I. 58 p.
2. Mazilu Al. 53 p.
3. Dumitrescu Victor 50 p.
4. Di Tescu Silviu 43 p.

5—6. U: 'ac Dumitru 26 p.
Steriade Ghecrghe 26 p.

7. LU; ;a Eugen 21 p.
8. Buzi ii jcn 1. 20 p.
9. Baruch Elias 18 p.

10. Bartha Cr. *6 p.
11. Arde'c. nu Al. 15 p.
12—13. lovănescu C. 13 p.
Dumitru C. 13 p.

Departe de a fi un criteriu 
absolut de apreciere a muncii an
trenorilor, aceste clasamente pot 
scoate în evidență cîteva aspecte 
utiîe. Antrenorii I. Arnăutu și Al. 
Mazilu dețin supremația a fit în 
campionatele de anul trecut, cit 
și în cele din acest an. Victor 
Dumitrescu a reușit în acest an 
să prezinte în general, un lot de 
atleți bine pregătiți, obținând suc
cese în special la sărituri. Silviu 
Dumitrescu, în regres față de a- 
nul trecut, a prezentat la bărbați 
cîțivia atleți în formă maximă, în 
timp ce atletele nu s-au ridicat la 
valoarea din 1955. Se cuvine să 
fie remarcată forma bună în care 
s.au prezentat atleții cîtorva an
trenori mai tineri care încep să 
se afirme: Gh. Steriade, E. Lup- 
șa, prof. Buzdugan (ai cărui foști 
și actuali juniori au început ră se 
ridice la nivelul seniorilor), E.

Cei șase pugiUști din latul olimpic au trecut la ,lucru în pe
rechi". Antrenorul Ion Popa intervine adesea .corectînd, sfătuind, 
mustrind chiar...

Cu antrenorul Ion Popa despre vacanță și... 
pregătiri olimpice

Convorbirea mea cu Ion Popa, 
antrenorul lotului olimpic <le box, 
n-a avut nevoie de o „atmosferă" 
creată ad-hoc: ne aflam pe o bancă 
improvizată din două... lădițe, în- 
tr-un colț al micului teren din spa
tele sălii Fioieasca, sediul cotidian 
al antrenamentelor pe care le des

fășoară pugiiișcii noștri în vederea 
marilor întreceri de la Melbourne. 
In fața noastră, Gheorghe Fiat, 

Emil Cișmaș, Constantin Dumi
trescu, N?colae Linca, Mircea Do- 
brescu și Gheorghe Negrea îșî 

?începuseră obișnuitul program de 
» încălzire, care precede întotdeau

na ședința de antrenament. Mă 
grăbeam, deoarece fusesem averti
zat la telefon de Popa:

—- Da, putem sta de vorbă, dar 
■numai jumătate de oră. Pînă se 

vine sarcina deosebit de impor
tantă ca pe lingă atleții campioni 
să sprijine numeroșii atleți care 
încep să se afirme. Cit privește 
Casa Centrală a Armatei, este 
necesară o mai intensă preocu
pare în vederea ridicării atleților 
de valoare medie, pentru a-și pu
tea face o echipă omogenă, capa
bilă să înfrunte cele mai bune 
reprezentative de asociație. In 
schimb Flamura roșie și Recolta 
sînt în accentuat regres. In 1955, 
deși participarea la campionate a 
fost mai restrînsă, de la Flamura 
roșie au fost 10 atleți clasați în
tre primii 6, iar de ia Recolta 3.

Un ultim aspect: munca antre
norilor oglindită prin prisma 
campionatelor din 1955 și 1956. 
Maj întîi să dăm loc cifrelor. 
Păstrînd același punctaj pentru 
cei clasați pe primele 6 locuri, 
dar de data aceasta atrifcuindu-l 
antrenorilor cu care lucrează a- 
tleții au ajuns la următoarele cla
samente neoficiale :

Baruch, Cristache Bartha. Edith 
Treybal, Gh. Biro.

In schimb, față de priceperea
și cunoștințele pe care Ie au, am
așteptat mai mult de la N. Ta-
corian, I. Pascu. Ileana Medrea 
și Al. Ardeleanu.

Ca o privire de ansamblu pu
tem spună că aceste campionate, 
prin data și formula de dispu
tare, precum și prin participarea 
mai largă s-au bucurat de un 
frumos succes. Ele au scos in e- 
vidență însă, la multe probe di
ferența mare între campioni și 
restul atleților, ceea ce implică 
celor care se ocupă de bunul 
mers al acestei activități și în pri
mul rind asociațiilor sportive, să 
ridice valoarea atletismului me
diu căutlnd, — în spec'al, să 
răscolească masele de tineret, iz
vor nesecat de numeroise ta
lente, v, horii cayipioni ai țarii. 

echipează băieții și își fac încăl
zirea. După aceea trebuie să mă 
ocup de flecare șt n-o să prea am 
timp de interviuri!

I-arn dat dreptate. Acum ritmul 
pregătirilor este mai iintens ca ori- 

cîii'.d, *ar perspectiva unor perfor-' 
matnțe de seamă pe stadionul din 
West Melbourne.e grozav de a- 
tractivă. Nu-i deci de mirare că 

■ Ion Fopa și-a impus să-și... con
centreze răspunsurile!

— Refuzul italienilor de a veni 
la București îmi încurcă destul de 
serios socotelile. Băieții au neapă
rată nevoie de una sau două în- 
tîlniri internaționale pînă la ple
carea la Melbourne. Cu italienii 
cred că puteam realiza o bună ve
rificare.

— Ce rămîne atunci de făcut?
— Așteptăm. î-au făcut demer

suri pentru o întîlnire cu boxerii; 
germani. Dacă nu obținem un răs
puns afirmativ, ne vom adresa 
suedezilor sau finlandezilor, lti 
sfîrșit, ca ultimă alternativă, ră
mîne o întîlnire cu boxerii fran
cezi. Un lucru este însă cert: bo
xerii noștri trebuie neapărat să 
ajbe o întîlnire internațională pînă 
la Olimpiadă!

— Dar, altfel, programul de antre
nament decurge normal?

— Desigur. Sîntem în pas cu pla
nul pe care îl alvem de îndeplinit. 
Băieții muncesc serios, cu tragere 
de inimă. Cele trei săptămîni de 
vacanță pe care le-au petrecut pe 
litoral si la Poiana Stalin le-a 
creat o dispoziție excelentă. 
Cred că...

— Scuză-mă că te întrerup. A 
fost o vacanță în adevărata ac
cepțiune a cuvîntuliii? De box ațS 
uitat cu desăvîrșire?

— Cum o să uităm de box! Am 
făcut pregătire fizică în zori, pe 
litoral, sub acțiunea binefăcătoare 
a razelor ultra-violete, am jucat un 
fel de polo pe apă, recomandat 
pentru rezistență, apoi la munte 
am continuat programul de la 
mare.

— Chiar și... polo pe apă?
— Nu. Am înlocuit polo cu fot

bal... ultra-redus, pe un teren de 
circa 20 m. lungime din curtea 
cabanei. Am făcut și o ascensiune 
pînă la Cristianul Mare pe linia! 
funScutarului. Din întreaga „ex- 

pediție" numai trei au ajuns pînă 
la țintă: Negrea, Fiat și Linca.

— După cum văd, boxerii ceî 
mai ambițioși în ring sînt la fel 
și în... alpinism. Dar acum ce 
aveți de gînd?

— Socotind că pînă la pleca
rea la Melbourne n-au rămas de
cît două luni, vrem să muncim 
și mai serios. De altfel sînt și 
multe de făcut. Cele două întîfniri 
din Cehoslovacia și primul meci 
cu selecționata Parisului mj-au 
arătat că boxerii din lotul olimpic 
mai au încă unele lipsuri asupra 
cărora trebuie să ne concentrăm 
atentia. Dumitrescu, de pildă, are 
calități fizice excepționale, pe 
care nu se pricepe însă să Ie fruc
tifice. El nu contraatacă pe gre
șelile adversarului, uneori se' gră
bește, lucrează prea mult în late
rale. Negrea este foarte curajos, 
dar se aruncă de multe ori în mod 
pripit la atac, comițînd greșeli în 
aprecierea distanței. Cișmaș nu 
face pasul înapoi după atac și nu 
blochează loviturile adversarului. 
Fiat, un adevărat „vulpoi" al rin
gului, manifestă totuși o reținere 
prea mare, sau cum se spune, nu 
dă drumul la brațe. Toate
acestea trebuie remediate în două 
luni. Sînt sigur că vom reuși!

Cum „încălzirea" se terminase 
și urma să înceapă repriza de 
,,box cu umbra", mi-am strîns în 
grabă notițele, l-am salutat, tot în 
grabă, pe interlocutorul meu ?>— 
am plecat la redacție să scriu 
acest interviu!

MARIUS GODEANU

NICCI.AE


Mioara Gabroveanu și Sanda Iliescu (Ștănfa I.C.F,) au sosii 
prea tîrziul Mariana Oprea (Progresul Tg. Mureș) a pătruns spre 
semicerc și a tras puternic și plasat, înscriind un nou gol pentru 
echipa sa. Foto: I. MIHAICA'

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL'

Inamicul nr. 1 
jocul brutal

Nfmic nu poate exprima mai 
exact lupta înverșunată care se 
dă tn campionatul masculin de 
handbal categoria A decât simpla 
■lectură a clasamentelor. Etapă de 
etapă, această întrecere furnizea
ză rezultate surprinzătoare pe 
cane nici unul dintre specialiștii 
handbalului nostru nu putea să 
și le imagineze cu câțiva ani în 
■urmă. Asemenea rezultate demon
strează în primul rînd că nivelul 
echipelor medii a crescut mult și 
că. datorită acestui fapt, întrece
rea lor este mult mai echilibrată 
ca -ân alți ani.

NOTA
In timpul meciului feminin 

Știința I.C.F. — Progresul 
Tg. Mureș un activist al aso
ciației Progresul, Traian Mo- 
gîrdici, a avut o atitudine de-a 
dreptul insultătoare față de fo-' 
toreporteri: ziarului nostru, _
care se găseau în incinta Sta-, 
dionuiui Tineretului în interes1 
de serviciu. El a pătruns pe 
stadion — deși nu avea drep
tul să o facă — și adresîtidu- 
s® în mod jignitor reprezen
tanților ziarului' nostru le-a 

pretins să părăsească terenul. 
Văztnd această atitudine cu 
totul necorespunzătoare, in. 
spcctorul de handbal Lucian 
Grigorescu l-a chemat și i-a 
atras atenția asupra compor
tării sale. Cu toate acestea 

Traian Mogirdid a avut ace
eași atitudine condamnabilă, 
departe de aceea care trebuie 
să caracterizeze pe un activist 
sportiv. Așteptăm măsurile 
asociației Progresul.

I

Desigur că o astfel de con
statare nu poate decât să ne 
bucure ea fiind garanția certă ai 
dezvoltării — și în viitor — a 
handbalului nostru, care, recent, 
s-a afirmat atît de frumos pe plan 
internațional. Cu toate acestea în
să,. există în jurul campionate
lor noastre de handbal o atmos
feră nesănătoasă, în contradicție 
totală cu cele mai elementare 
principii sportive, atmosferă des
pre care noi am mai scris. Este 
vorba despre convingerea f?
o au unele echipe că ele NU POT 
PIERDE JOCURILE PE CARE 
LE DISPUTĂ ACASA. .

Un exemplu concret în această 
privință îl constituie felul în care

f-

>

In urma trierii și omologării 
buletinelor depuse la concursul 
Pronosport SPECIAL (etapa din 
30- august 1956), fondul de pre
mii în valoare de 264.930 lei a 
fost repartizat la următoarele pre
mii stabilite :

PREMIUL I : 2 variante întregi 
cu 11 rezultate exacte revenind 
fiecărei variante cite 20.697 lei 
și 2 variante cu 60% participate 
cu 11 rezultate exacte revenindu-!e 
cîte 12.418 Iei.

PREMIUL 11 : 65 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind' fie
cărei variante cite 1.209 lei

PREMIUL III : 638 variante cu 
9 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cîte 186 lei.

Neexistînd nici un buletân cu 
12 rezultate, conform regulamen
tului, 10% din valoarea întregului 
fond de premii, adică 30.985 lei, 
a fost reportată întregului fond 
de premii de la concursul PRO
NOSPORT nr. 36 (etapa din 9 
septernbrie 1966).

al handbalului: 
și nesportiv 
s-a desfășurat partida Energia 
Timișoara—C.C.A. In cursul di
mineții de ieri am avut prilejul 
să stăm de vorbă cu observatorul 
special al comisiei centrale și cu 
uflii jucători de la C.C-A. Primul 
— arbitrul internațional Gh. Po
pescu — ne-a mărturisit că ceea 
ce s_a întîmplat la acest meci 
este în contradicție cu ceea ce se 
înțelege în mod obișnuit prin joc 
de handbal. Ca urmare a „sis
temului" de joc practicat de 
echipa gazdă o serie de jucători 
au fost răniți, printre care G. 
Schuler (care a părăsit terenul cu ( 
clavicula fracturată). Membrii e. 
chipej C.C.A. au recunoscut că 
timișorenii au jucat mai bine și 
că puteau să cîștige și fără să 
facă apel la asemenea ..metode".

De asemenea la Reșița (Ener- 
gja Reșița — Dinamo Orașul" 
Stalin) și Sibiu (la jocul de 
categoria B Energia Sibiu — Re. 
colta Jimbolia) publicul a avut o-' 
atitudine total nedisciplinată.

Noi ne facem datoria și atra
gem încă odată atenția comisiei 
centrale de handbal asupra aces
tei probleme. Măsurile luate pînă - 
acum se pare că nu au avut un 
efect prea serios, aș.a încît este 
timpul să se treiacă la acțiuni și 
mat energice pentru reprimarea 
unor asemenea atitudini care dau 
un aspect atît de u-TÎt jocului de 
handbal. Continuînd să tolereze 
brutalitățile, comisia centrală de 
handbal va fi direct răspunză
toare pentru frînarea dezvoltării 
handbalului nostru. Iată acum 
clasamentele la zi:

CATEGORIA A MASCULIN !

1. Știința Timișoara 14 8 2 4 117: SI 18
2. C.C.A. 14 7 4 3 132:X>2 18
3. Din. Or. Stalin 14 8 1 5 NO: 85 17
4. En. Timișoara 14 8 1 5 121:100 17
5. Voința Sibiu 14 7 2 5 78: 76 16
6. En. Făgăraș 14 7 2 5 87: 93 16
7. Știința Iași 14 6 3 5 108: 95 15
8. En. Reșița 14 6 3 5 102: 94 15
9. FI. r. Cisnădie 14 6 2 6 105:101 14

10. En. Ploești 14 7 0 7 103:104 14
11. Progr. Arad. 14 2 1 11 93:163 5
12. Din. 6 Buc. 14 1 1 12 74:125 3

CATEGORIA A FEMININ :

1. Progr. Tg. Mureș 10 8 2 0 34: 9 18
2. Șt. Min. învăț. 9 6 2 1 32:17 14
3. Progr. Or. Stalin 9 6 2 1 39:26 14
4. FI. r. Sibiu 9 6 1 2 22:21 13
5. FI. r. St. roșu 9 4 3 2 30:22 11
6. FI. r. Sighișoara 9 5 1 3 29:22 11
7. Știința I.C.F. 9 3 2 4 25:25 8
8. Șt. Timișoara 10 2 4 4 11:22 8
9. Rec. Av. Codlea 9 2 1 6 16:32 5

10. Fi. r. Buhuși 9 1 2 6 9:20 4
11. FI. roșie U.T.T. 9 1 1 7 11:28 3
12. Energia Reșița 9 0 1 8 11:36 1

pronosport
ln urma trierii și omologării 

buletinelor depuse la concursul 
Pronosport nr.. 35 (etapa din 2 
septembrie 1956), fondul de pre
mii în valoare de 428.512 lei a 
fost repartizat la următoarele pre
mii stabilite:

PREMIUL I : 2 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 53.564 lei.

PRE.MIUL II: 78 variante cu 
11 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cîte 1.643 lei

PREMIUL III: 1.017 variante 
cu 10 rezultate exacte, revenind 
fiecărei variante cîte' 189 lei.

Și acum, cîteva amănunte a- 
supra premiațitor de la concursu
rile din săptămîna trecută. Vom 
începe cu concursul SPECIAL. 
Cele 2 premii I întregi au fost 
obținute de Nicolae Sirnion și 
Stănescu Ion din București. U-

Burevestnik Chișinău — 
Energia Metalul Steagul roșu 3-2 (1-0)
CHIȘINAU 3 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — De dumi
nică dimineața sîntem oaspeții 
Chișlnăului unde am fost încon
jurați cu multă prietenie.

Jocul Burevestnik — Energia 
Metalul Steagul roșu Orașul Sta
lin a stirnit la Chișinău un mare 
interes, dovedit mai ales prin 
faptul că biletele pentru acest 
meci au fost epuizate chiai» în 
ziua punerii lor în vinzare.

După un joc dinamic, specta
culos. cu faze pasionante, în care 
ambele echipe au ratat multe o- 
cazii de gol. victoria a revenit 
pe merit echipei gazde cu scorul 
de 3-2 (1—0).

Iată pe scurt cele mai im
portante momente aie acestui fru
mos meci internațional. Chiar de 
la fneeput gazdele au atacat pu
ternic și în mm. 2 Aron a salvat 
de pe linia porții un gol gata 
făcut. Imediat după aceea Mu- 
hatov lansează în adine inie pe

Un nou antrenament 
al lotului reprezentativ

loc un nou an- 
stadionul Re-

Ieri a avut 
trenament pe 
publicii. De data aceasta i-am 
văzut la lucru pe jucătorii din 
total A cărora li s-au mai a- 
dăugat Caooveanu, Constan
tin și Pahonfu prezenți șj la 
antrenamentul de duminică.

Adversarul selecționabilitar 
a fost echipa de categoria A 
Progresul București, care î-a 
obligat în prima repriză (s-au 
jucat trei reprize) să se în
trebuințeze serios. In general 
jucătorii selecționați s-au miș
cat bine, dar n-au reușit tot
deauna să-și realizeze intenți
ile din cauză că au întîrziat 
în execuții sau ău efectuat 
greșit elemente de tehnică. Ca 

- ansamblu se poate spune că 
antrenamentul și-a atins scopul 
în sensul că antrenorii și-au 
putut da seama de formulele 
— în special de înaintare — 
care dau mai mult randament, 

lată acum echipele între
buințate în cele trei reprize:

REPRIZA INTII: Dungu — 
Băcuf I, Brinzci, Neacșu — 
Onisie, Peref — Mihai, Nicu
șor, Ozon, A. Munteanu, Suru,

REPRIZA A DOUA: Toma
— Băctif I, Apolzan. Neacșu
— Ivănescu, Peref, — Miltai, 
Constantin, Ozon, A. Monies- 
nu, Pilote.

REPRIZA A TREIA: Dun
gu — Pahonfu, Apolzan-, 
Neacșu — Onisie, Peref — 
Cacoveanu, Constantin, Ozon, 
Nicușor, Filote.

Rezultat final: 7—2 pentru 
fotul reprezentativ.

Au marcat: Ozon (2), Con
stantin (3), Nicușor și A. 
Munteanu. Pentru Progresul 
au înscris P. Moldoveana și 
Costea (din lovitură de la 
11 metri).

nul dintre premiați a fost „în
cuiat" la meciul VIII (Recolta 
P. Neamț — Știința Galați) unde 
a indicat X în loc de 1, iar ce
lălalt la meciul XII (Recolta A- 
vîntul Sighet — Dinamo Tg. Mu
reș) unde a indicat 2 în loc de 
X. Un amănunt interesant: cele 
2 premii I obținute cu o partici- 
pație de 60 la sută aparțin ace
luiași buletin: participantul Co
vaci Francisc din București. Este 
vorba de Ibuletinul în participație 
depus M agenția nr. 2 din Bucu
rești str. Aristide Briand nr. 6. 
Este un buletin colectiv de in
dice 2; 4; 6; (288 lei) cu o par
ticipare de 60 la sută, cu urmă
toarele pronosticuri: 2; 1; 1,X,2; 
X; 1,2; l.X,2. 1,X; 1; 1,X ;
2; X și X,2. După cum vedem, 
buletinul a fost „încuiat" la me
ciul VII : Locomotiva Craiova —■ 
Constructorul Craiova. De altfel 
acesta nu este singurul buletin 
în participațje care a reușit să 
aducă part’o'panțiilor respectivi 

premii numeroase 1 

Vaskievici, care șutează puternic 
deschizînd scorul. In continuare 
Energia Metalul Steagul roșu 
domină insistent și Proca — aflat 
singur în fața porții — trage a’ 
lături, iar David singur cu poar
ta goală șutează în bară. După 
pauză, în min. 52' la o centrare 
a lui Korotkov, Raicu vrea să 
degajeze și introduce mingea în 
propria-i poartă. In min. 68 gaz
dele urcă scorul la 3—0 prin 
Vaskievici. După aceea jucătorii 
romîni domină categoric șl mar
chează de două ori prin Hașo- 
tă și Magheț.

Au jucat formațiile: BURE
VESTNIK : Eremeev — Levkin, 
Potapov, Mirgorodfkii — B util
kin. Marchievici — Vaskievici, 
(Polomeev), Danilov (Vaskievici). 
Korotkov, Muhortov (Danilov. Sa- 
mohin), Bulkin

ENERGIA METALUL STEA
GUL ROȘU ORAȘUL STALIN: 
Constantines cu — Raicu (B'r- 
san), Marinescu, Bercea — A- 
ron, Zaharia — Hașotă, Fusulan. 
Proca, Kneipp (Maghef). David, 
Energia Metahi! Steagul roșu 
Orașul Stalin va juca vineri 7 
septembrie la Kiev.

PETRE GAȚU

Mîndru a plonjat refinînd balonul. Raraschiv șl A. Munteanu 
s-au oprit și.,. îl admiră. Fază de la antrenamentul de ieri al 
lotului reprezentativ de fotbal. Foto: I. MIHAICA

Clasamentele
SERIA I

1. Rec. Av. Fălticeni 15 10 3 2 39:14 23
2. Loc. Pașcani 15 HI 3 35:16 23
3. Fi. r. Buhuși 15 10 2 3 36:22 22
4. Știința Galați 15 8 2 5 23:12 18
5. Victoria Tecuci 15 7 3 5 32:18 17
6. En. FI. Moinești 15 7 2 6 31:27 16
7 Dinamo Galați 15 7 17 28:20 15
8. Dinamo Dorohoi 15 5 2 8 26:31 12
9. Rec. Av. P. Neamț 15 4 4 7 23:33 12

i 10. Progr. Rădăuți 15 4 3 8 21:34 11
11. Progr. Iași 15 3 3 9 12:28 9
12. Voința Tecuci 15 1 014 9:55 2

SERIA A II-A

★
Clasamentul este întocmit si cu re

zultatul meciului dintre Energia Me-

1. Loc. M.C.F. Buc. 16 11 3 2 44:14 25
2. En. Met. Tîrgoviște

17 L2 1 4 44:21 25
3. Loc. Galați 17.'10 3 4 21:15 23
4. Progr. Corabia 17 9 4 4 25:16 22
5. En. Met. Sinaia 17 7 5 5 29:23 19
6. En. Met. Buc. 16 6 4 6 25:18 16
7. Dinamo Pitești 17 5 6 6 20:17 16
8. En. Met. Constanța

17 6 4 7 24:23 16
9. FI. r. Giurgiu 17 7 2 8 27:27 US

10. En. Met. 131 17 7 2 8 31:42 16
11. En. Met. Brăila 17 4 4 9 18:27 12
12. Energia Constr. 

Constanța 16 5 2 9 30:41 12
13. Flamura roșie Bere

Rahova Buc. 16 4 1 11 23:40 a^14. Progr. Călărași 17 1 5 11 14:51 7

Campionatul de juniori
In cadrul etapei a VTT-a a returu

lui campionatului republican de fot
bal la juniori au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: SERIA I: Dinamo 
Dorohoi — Flamura roșie Buhuși 2-2 
(1-1); Flamura roșie Suceava — Re
colta Avîntul Piatra Neamț 3—0 (ne- 
prezentare): SERIA II: Victoria Te
cuci — Progresul Iași 4—0 (1—0); Di
namo Bîrlad — Locomotiva Galați 6.-3 
(4—2); Știința Iași — Voința Tecuci
2— 1 (1—0). SERIA III: Știința Galați- 
Energia Metalul Brăila 1—1 (1—0); 
Energia Flaoăra Cîmpina — Dinamo 
Galați 2—0 (1—0); Energia Flacăra Mo- 
reni — Energia Metalul Tîrgoviște
3— 1 (3—0); Dinamo 6 București — 
Progresul Finanțe Bănci București 1-6

. (1—C). SERIA IV: Progresul CPCS 
Buc. — Energia Metalul Constanța 11-0 
(5—0); Energia Constructorul S.M. 
Constanța — Locomotiva Constanți 
0—6 (0—3); Energia Metalul Bucu
rești — C.C.A. 2—2 (1*-—2). SERIA V: 
Progresul Corabia — Locomotiva 
M.C.F. București 4—2 (4—2); SERIA. 
VI: Energia Metalul Reșița—Energia 
Minerul Petroșani 3-2 (1-2); Energia Mi
nerul} Lupeni—Progresul Timișoara 2-0 
(2—o); Locomotiva Timișoara — Ener
gia Metalul Otelul roșu 6—2 »2—0); 
Locomotiva T, Severin — Știința

ȘTIRI
• Joj se dispută două jocuri 
restante: Energia Metalul „23 Au
gust" — Flamura roșie Bere Ra
hova București (categoria C) — 
stadionul Locomotiva P.T.T. ora
--------- ------------------ ------------- —

Biletele pentru întîlnirea in
ternațională de fotbal R. P. Ro_ 
mînă B. — R. P. Bulgaria B. 
care se va desfășura duminică 
9 septembrie pe stadionul 23 
August din Capitală, se pun în 
vinzare pentru asociații cu înce
pere de astăzi marți ora 12 pînă 
joi ora 12 la Stadionul Tinere
tului.

Pentru public biletele se vor 
pune în vinzare cu începere de 
joi ora 12 la sediile Pronosport, 
(Calea Victoriei nr. 9, bd. Di- 
nicu Golescu). Stadionul Repu- 

■ Micii (Str Hajdău), Stadionul 
Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), 
Stadionul 23 August (bd. Mun
cii), Agenția C.C.A. (bd. 6 Mar
tie) și chioșcul special din sic. 
Ion Vic’j nr. 11 vizavi de Minis
terul Agriculturii.

J

(ju- 
ora

16.30; Tînărul Dtaamovist I Bucu
rești — Știința București 
niori) — stadionul Dinamo 
16.30.
• Stadioanele din Bîrlad 

stadionul Republicii au fost
mologate ca urmare a îmbunătă
țirilor aduse instalațiilor și tere
nului de joc.

Și
reo-

categoriei €
talul 131 — Energia Metalul Erliîa 
(5—2).

Meciul dintre Locomotiva M.C.F 
București și Energia Constructorul 
Constanța s-a amînat.

SERIA A III-A.
1. Din. Tg. Mureș 15 10 3 2 40:16 23
2. En. Mln. B. Mare 15 10 1 4 32:16 21
3. Rec. Av. Toplița 16 9 3 4 21:20 21
1. En. Met. Arad 15 11 3 1 34:11 25
5. FI. r. Cluj 15 8 1 6 31:19 17
6. Rec. Av. Salonta 15 4 7 4 16:15 15
7. En. Met. Oradea 15 6 3 6 16:22 15
8. Progresul Turda 15 5 4 6 21:22 14
9. FI. r. Sf. Gheorghe

16 5 3 8 21:20 13
10. Rec. Av. Sighet 15 3 5 7 18:29 11
11. Loc. Oradea 16 5 1 10 12:23 11
12. Rec. Av. Cărei 16 3 5 8 8:21 11
13. En. Constr. Turda 15 3 2 10 13:33 8

SERIA A n
1. En. Met. Arad 15 11 3 1 34:11 25
2. FI. r. Hm. Vîicea 15 8 3 4 31:16 19
3. Știința Craiova 15 7 4 4 19:13 18
4. En. Met. Of. Roșu 15 7 4 4 22:19 1»
5. Fl< r. 7 Nov. Arad 15 8 1 6 23:25 17
6. En. Flacăra 14 15 5 6 4 16:13 16
7. Loc. Craiova 15 5 5 5 24:29 15
8. En. Constr. Arad 15 3 7 5 15:18 11
9. Energia Met. 108 15 5 3 7 15:19 13

10. En. Constr. Craiova
15 4 4 7 15:19 12

11. Loc. Simeria 15 3 2 10 21:39 8
12. Progr. Timișoara 15 2 2 11 12:32 &

Craiova 1—0 (0—0). SERIA VII: Ener
gia Constructorul Arad — Energia Me
talul Arad 2—6 (0—1); Flamura roșie. 
TTTA Arad — Energia Metalul Ora
dea 3—0 (2—0); Flamura roșie 7 Nov 
Arad — Locomotiva Arad 4—2 (2—1); 
Progresul Oradea — Recolta Salonta 
4—1 (1—0). SERIA VIII: Progresul
Satu Mare — Locomotiva Cluj 2—s: 
(2—-0); Flamura roșie Cluj — Recolta 
Cărei 5—0 (2—0); Recolta Avîntul SI—) 
ghet — Progresul Turda 3—2 (0—1) 
Știința Cluj — Energia Minerul. Baia 
Mare 8—0 (4—0). SERIA IX: Recolta 
'Avîntul Tg. Mureș — Flacăra Me
diaș 2—0 (2—0); Recolta Avîntul Topli- 
ța —■ Energia Constructorul Turda 1—3- 
(1—2); Dinamo Orașul Stalin — Fla
căra 7 3—1 (2—0); Recolta Avîntul Re
ghin — Flamura roșie Sf. Gheorghe 
2—2 (1—1). SERIA X: Energia Metalul 
Hunedoara — Energia Metalul Uz 
Tract. Or. Stalin 7—3 (3—2); Energia 
Metalul 108 — Energia Flacăra 14 10—o 
(3—0); Progresul Sibiu — Flamura ro
șie R. Vîlcea 8—0 (3—0); Energia Me
talul Steagul roșu Or. Stalin — Lo
comotiva Simeria 3—0 (neprezentare).
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Concursul international de tenis din Capitală se apropie de sfîrșit
Eva Stăncescu și Jezdrejovska se intilnesc astăzi in finala probei de simplu femei

'■ Și în după.amiaza zilei de ieri tri, 
bunele complexului sportiv Progre
sul F. B. au fost umplute pină Ia 
refuz de spectatorii dornici să-I 
vadă la lucru pe jucătorii noștri. De 
data aceasta însă comportarea re
prezentanților noșțri ne-a deziluzi
onat pe toți. In cele trei partide 
susținute de tenismenii noștri ei au 
înregistrat tot atîtea înfringeri. Pri
ma semifinală a probei de simplu

bărbați s-a disputat între maghiarul 
Katona și Gh. Viziru. Meciul a fost 
câștigat de Katona cu 6—4, 0—6, 
11—9, 6—2. Reprezentantul nostru 
a avut un început promițător, ju- 
cînd ferm, venind des la fHeu șt 
pasîndu-și deseori adversarul a con
dus In primul set cu 4—2. De la a- 
cest scor însă, Gh. Viziru a schim
bat în mod inexplicabil cadența Jo
cului, lăsînd adversarului inițiativa. 
Katona a profitat de această slăbi
ciune și prin mingi „tăiate” și „sto
puri” bine puse, a reușit să-și adju
dece primul set Setul doi, deși i-a 
revenit la 0 lui Gh Viziru a fost ca
racterizat — în prima parte tot prin 
acțiuni inițiate de Katona, cărora 
însă Gh. Viziru le-a răspuns cu bo- 
tărire. De la 3—0, Gh. Viziru a de
venit stipîn pe situație și a cîștă- 
gat cu ușurință setul. Al treilea 
set a fost conturat de o luptă deose
bit de dîrză. în care reprezentantul 
nostru a condus cu 2—0, 5—3 și 
6—5. Pînă Ia urmă el pierde însă, 
neconcentrindu-se în momentele im
portante. în ultimul set dînd vădite 
semne de oboseală și greșind copi
lărește multe mingi Gh. Viziru este 
întrecut cu ușurință de adversarul 
său cu 6—2.

Cealaltă semifinală dintre Krajcik 
și Piatek s-a terminat cu victoria 
meritată a jucătorului cehoslovac la 
scorul de 6—4, 1—6, 6—4, 6—0.

Primul titlu de cîștigător al con
cursului nostru internațional a reve
nit perechei feminine Jezdrejovska 
(R.P. Pol.) — Erdodi (R.P.U.) care 
le-au învins pe reprezentantele noa
stre Eva Stăncescu — Irina Ponov* 
cu 6—4, 6—4.

In semifinala probei de dublu 
mixt care a oferit schimburi de min
gi spectaculoase și interesante, pe
rechea maghiară Katona — Erdodi 
a întrecut cu 6—2, 6—4 cuplul for
mat din Marin Viziru — Eva Stăa- 
CeSCU.

PROGRAMUL DE ASTAZI
Dimineața incepînd de la ora 9 

meciuri în cadrul turneelor de con
solare și semifinala probei de dubhi 
mixt: Piatek — Jezdrejovska — Si
korski — Vajda.

După-amiază Incepînd de Ia ora 
16 finala probei de simplu femei: 
Eva Stăncescu—Jezdrejovska. Con
comitent se va juca și finala probei 
de dublu bărbați: Gh. Viziru — M. 
Viziru ” Jancso — Sikorski.

...ȘI CEL DE MIINE
Dimineața incepînd de la ora 9 au 

loc finalele turneelor de consolare.
După amiază de la ora 16 finala 

probei de simplu bărbați: Krajcik— 
Katona. De asemenea, tot miercuri 
după amiază are loc finala probei 
de dublu mixt: Katona — Erdodi — 
cîștigătorii meeiuhii Piatek — Jez
drejovska “ Sikorski — Vajda.

Puncte albe Puncte negre

Clasificarea jucătorilor noștri 
după turneul de polo de la Budapesta
Turneul internațional de polo pe 

apă care a avut loc la Budapesta 
a dat posibilitate antrenorului echi
pei noastre V. Daroczi să tragă 
o serie de concluzii deosebit de in
teresante care vor ajuta într-un 
viitor apropiat la realizarea unor 
rezultate și mai bune. Iată citeva 
dintre ele: „Cred că rezxrttatul ob
ținut de echipa noastră în meciul 
cu Italia (3—1) oglindește fidel, 
actualul raport de forțe dintre cele 
două formații. De asemenea, echi
pa noastră s-a dovedit a fi mal 
bine pregătită decît formația vest- 
germană, iar victoria noastră 
(4—3) putea fi și mai concludentă 
dacă porta nd nu comitea două gre
șeli e'emeritare. care ne-au cosțat 
tot atîtea goluri. Faptul că astăzi 
am reușit să lăsăm în urmă aceste 
două formații puternice, ridkân- 
du-ne la un nivel mai înalt in 
ierarhia mondiană, este îmbucură
tor și după părerea observatorilor 
sovietici, care au asistat la desfă
șurarea turneului de la Budapesta, 
echipa R.P.R. se situează ca va
loare imediat după formațiile Un
gariei Iugoslaviei și Uniunii So
vietice, care sînt socotite cele mai 
bune din lume.

Totuși, nu putem fi 
țumiți de nivelul

Numele
Bădiță 
Za han 
Nagy 
Simon 
Hospodar 
Szabo 
Blajek

la care

De sus în Jos: Gh. Viziru, Irina 
Ponova și Katona 

văzuți de MATTY

• Pe lingă excelenta sa va
loare tehnică datorită căreia 
a reușit să-1 învingă pe Jan
cso, recentul cîștigător al con
cursului interna țional de la 
Budapesta, jucătorul polonez 
Piatek a dat dovadă și de o 
frumoasă atitudine sportivă. 
In două momente importante 
ale meciului său cu Jancso, 
arbitrul meciului i-a acordat 
lui avantaj. Considerind că 
deciziile sint greșite, Piatek 
a renunțat la punctele respec
tive. Un gest care vorbește 
de Ia sine...

• Un alt sportiv care a fost 
aplaudat pentru atitudinea sa: 
Marin Viziru. Ne referim în 
special la meciul de dublu 
mixt M. Viziru, E. Stăncescu 
— Turdeanu, M. Glatt. Atunci 
cînd adversarul său Turdeanu 
a alunecat și a căzut, Marin 
Viziru a fost primul care a 
venit și l-a ajutat să se ridice.

• O subliniere merită și ca
drul în care se desfășoară a- 
cest concurs internațional
de tenis- Intr-adevăr, terenu
rile de tenis ale colectivului 
Progresul F.B. au luat o în. 
fățișare de-a dreptul sărbăto
rească.

• Stația de amplificare func
ționează excelent. Nu bizîie, nu 
are paraziții ți nici întreruperi 
Desigur că nu pentru aceasta 
am situat-o la „puncte negre' ! 
In loc să se limiteze la necesi
tățile strict oficiale se fac fel de 
fel de apeluri bizare. De exemplu 
în timpul meciului J ane so—Pia
tek intr-un moment important 
este chemată soția unuia din 
frații Viziru. Fiindcă probabil 
după citeva minute solicitata 
nu-ți făcuse apariția o voce fu
rioasă — probabil chiar a soțu. 
lui — a făcut un nou apel care 
nu prevestea nimic bun pentru 
ceea ce avea să urmeze-

• Citeva cuvinte și despre 
programări. Nu s-au făcut Întot
deauna în modul cel mai judi
cios. De exemplu meciul Jancso- 
Piatek care reprezenta în acel 
moment interesul cel mai mare, 
a fost programat pe un teren se
cundar, fără tribună, în timp ce 
meciul Katona—Bădin care se 
juca concomitent se desfășura 
pe terenul principal. Din cauza 
aceasta un mare număr de spec
tatori a fost împiedicat să ur
mărească în bune condițiuni in_ 
teresanta partidă dintre jucăto
rul maghiar și cel polonez.

înot
3
4
4
5
4
4
4

încă mul
am ajuns, 

tehnică
3
3
4
3
4
3
2

de faptulȚinând seama 
portarului se compune din 
specifice acestui post, 
gătirea fizică și înot 
cuite cu capacitatea
Numele Tehnica

că jocul 
elemente 

rubrica: pre- 
au fost înlo- 

de apărare
Tactica

3
4

clasificarea

3
3
din 
se poate ușor sta- 
forte îl constituie

FINALA CAMPIONATttWI FEMININ 
DE CALIFICARE LA BASCHET

Astăzi începe >a Arad întrecerea 
echipelor feminine de baschet în 
cadrul căreia se vor stabili cele 
două formații care vor activa de la 
anul în pr ma categorie de baschet 
a țării La startul acestui impor
tant concurs se prezintă șase for
mații: Dnamo Timișoara, Voința 
Oradea, Energia Ploești, FI. roșie 
Tg. Mureș, Progresul Arad și Pro
gresul București. Primele două e- 
chipe, formate din elemente tinere, 
au participat și în turneul de ca
lificare de anul trecut, avînd com
portări frumoase dar datorită lip. 
sei de rutină nu au reușit să se ca
lifice în campionatul categoriei A. 
Celelalte patru echipe emit și ele 
pretenții la obținerea unuia din 
cele două locuri fruntașe și desigur 
evoluția lor este așteptată cu mult 
interes. Astfel semnalăm prezența 
■Jucătoarelor bucureștene de la Fro- 
gresul care sînt mai experimen
tate șî pot avea un cuvînt hotărl- 
tor în configurația clasamentului 
final.

După cum se știe, întrecerile care 
vor desemna pe cele două noi e- 
chipe de categoria A se dispută 
sistem turneu, între 4 și 9 septem
brie. O zi de pauză (vineri 7 sep. 
țembrie) va da posibilitate tutu
ror echipelor să-și regrupeze forțe
le și să dea un ultim asalt în me
ciurile decisive de sîmbătă și du
minică. •
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Participare redusă și organizare slabă 
in „Cupa Orașelor”, la ciclism

IAȘI, 3 (prin telefon). — Sîm
bătă și duminică s-au desfășurat 
în localitate întrecerile cicliste din 
cadrul celei de a V-a etape a 
..Cupei Orașelor”. Traseul probe
lor de fond, extrem de dur, cu 
hîrtoape, praf și pietre, ca și nu
mărul inadmisibil de redus de 
orașe participante (București, Iași, 
Constanța și Orașul Stalin) au 
influențat considerabil nivelul teh
nic al disputelor. De asemenea, 
ganizarea a fost surprinzător 
slabă, iar în probele alergate 
circuit, pe străzile orașului, 
dinea pe traseu a lăsat mult
dorit. Aceasta, datorită și modului 
în care organele locale au înțeles 
să sprijine această importantă 
competiție. De notat că asistența 
medicală, în cursele desfășurate 
în oraș, a lipsit cu desăvîrșire.

întrecerile au fost dominate de 
cicliștii bucureșteni, dintre care 
s-a remarcat în mod deosebit M. 
Voinescu, cîștigătorul probelor de 
fond și semifond. O mențiune 
specială pentru tinerii Fl. Strait 
(Iași) și Ariton Simion (Bucu
rești) care au avut 
valoroasă.

După cele două 
cursuri, clasamentul
următorul: 1. București 22 puncte; 
2, Orașul StaMn 15 p.; 3, Iași 6 p.

Clasamentul general (băieți 
fete) după cinci etape: 1. Orașul 
Stalin 266 p.; 2. București 242 p.; 
Arad 145 p.

Și

or- 
de 
pe 
or- 
de

o comportare

zile de con- 
etapei a fost

nici din punct de vedere tehnic și 
nici tactic. La capitolul tehnică 
trebuie să amintim în primul rind 
de viteza de început a sprinturilor 
scurte; de asemenea, mînuirea 
mingii necesită o perfecționare st- 
rioasă.

In ceea ce privește tactica, tre
buie să spun că echipa noastră 
nu știe să profite de superioritat.a 
numerică obținută prin eliminai ea 
unui jucător advers Jucătorii noș
tri s-au obișnuit ca într-o astfel de 
situație să se plaseze în fața por
ții adverse, ceea ce nu ar constitui 
o greșeală. Defectul caracteristic îl 
constituie însă faptul că jucătorii 
nu execută în continuare mișcări 
de plasament prin care spațiul 
din fața porții să fie eliberat pen
tru găsirea urnei situații favorabile.

Și acum, pentru a putea ana'iza 
temeinic comportarea membrilor 
echipei noastre naționale, am în
tocmit un tabel detailat în care 
jucătorii sînt notați pe baza date
lor „livrate” de antrenorul Da- 
roezi, luînd în considerație cele pa
tru calități importante în jocul de 
polo: 1. înotul (este vorba de îno
tul specific al jucătorului de polo). 
2. tehnica, 3. tactica, 
tirea fizică.

tactică
5
3
4
3
3
3
3

preg. fiz
5
4
3
4
3
4
3

Și 4. pregă-

total
16 
B 
1"
1”'
14
14
12

și respec- 
acum ta-

față de mingea cu boltă 
tiv mingea șutată. Iată 
belul celor doi portari care au ju
cat la turneul

mingea cu 
boltă

4
3

ju-

de la Budapesta:
mingea 
șutată

5
3

Total
14
14

facă față sarci-

Marinescu 
Deutsch

In orice caz, 
cătorilor noștri 
bili că punctul
înotul, fapt remarcat de altfel de 
toți specialiștii străini care au a- 
sistat la acest turneu.

lată părerea antrenorului V. Da
roczi în privința dezvoltării calită
ții jocului de polo pe apă, părere 
formată în urma meciurilor din 
cadrul turneului de la Budapesta: 
„Comparativ cu anul trecut, cînd 
accentul s-a pus în linii mari nu
mai pe jocul mobil, anul acesla, 
cel puțin la turneul de la Buda
pesta, s-a mai reliefat și caracterul 
de luptă corp la corp al jocului. In 
consecință, au căpătat mare im
portanță elemente, ca starturile, 
scurte, executate prin surprindere, 
viteza de plasament, precum și în
toarcerile rapide. Din cauza ritmu
lui susținut de joc, rezistența a că
pătat și ea o mare importanță. Refe
ritor la tactică trebuie spus că în 
Jocul modern nu mai există aproa
pe de loc specializare pentru dife
ritele posturi din echipă. Fiecare

jucător trebuie să 
nilor multilaterale, jucînd în func
ție de situație în orice post".

F. S.

r* 1
Concurs republican 

de călărie in Capitală
Incepînd de vineri, pînă du

minică, se vor disputa pe baza 
hipică din parcul raionului 
„Gh. Gheorghiu-Dej' din Capi
tală întrecerile din cadrul con
cursului republican de călărie. 
Programul concursului cuprin
de probe de dresaj și obsta
cole. Interesant de subliniat 
este prezența unor probe noi: 
o întrecere specială rezervată 
juniorilor—gen „Cupa Națiuni
lor" — întreceri de obstacole 
și demonstrații de dresaj în 
nocturnă, etc. De asemenea, 
iubitorii sportului călare vor 
putea urmări în aceste zile și 
spectaculoasele întreceri în ca
drul probelor de lungime și 
înălțime.

j

In ajunul plecării spre Anglia

Selecționata de rugbi a orașului București
Sîmbătă după-amiază, selecțio

nata de ruibgi a orașului Bucu
rești a susținut o nouă întîllnire 
de verificare în compania echipei 
Dinamo IX. De data aceasta, jo
cul selecționabilHor a satisfăcut 
din toate punctele de vedere. E- 
chipa care se va deplasa mîine 
în Anglia, a trecut cu mul
tă ușurință de adversarul pe 
care-1 avea în față și cu toate că 
nu s-.a urmărit scorul, a marcat 
peste 30 de puncte.

Jucătorii selecționatei au de
monstrat sîmbătă un joc de cali
tate. Pachetul de înaintași a prac
ticat un joc colectiv, 
deschise, șuruburile 
driblingurile colective au între
git frumusețea fazelor, iar ac
țiunile rezolvate în urma acestor 
procedee au avut mai întotdea
una finalitate. De asemenea, ac-, 
țiunijle individuale ale înaintași
lor A. Marinache, V. Moraru, Em. 
Dumitrescu, au fost spectaculoa
se și eficace.

Linia de 3/4 — mai puțin ari
pile — a fost într-o mare vervă 
de joc. R. Chi-riac a recentrat de 
nenumărate ori cu linia a IlI-a, 
fapt care a dat atacului multă 
eficacitate. C. Krammer a „in-

trat” atît cît a trebuit, iar Nanu 
Radu (unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren) a încercat 
și a- reușit (cu ajutorul celuilalt 
centru) foarfeci false, recentrări, 
intrări, etc. Jumătatea la grăma
dă D. Ionescu, în revenire de for-

in vervă de joc
mă a realizat uin joc bun, iar I. 
Dobre a „debutat" cu mult suc
ces în postul de fundaș (Penciu 
fi.ind accidentat). Ne-a mai plă
cut jocul lui T. Pieii, A. Teofilo- 
vici, V. Mlădiii, etc.

Grămezile 
și uneori

Selecționata de rugbi a orașului București a susținut anul tre
cut — în cadrul turneului întreprins în Anglia — trei întllniri. 
In fotografie, rugbiștii romlni opresc cu multă precizie un atac 
al jucătorilor englezi Fază din meciul Swansea — Selecționata 
Bucureștiului, disputat anul trecut în Anglia,



Cele două căpitane de echipă, Adriana Fior eseu (Ștțința Min. In- 
văfămîni) și Tereza Kaczmarek (Gwardia Varșovia) schimbă tra
diționalele flori 
dei în care va

și fanioane, cu puțin înainte de începerea parti- 
fi consemnat un rezultat de egalitate.

w

CE N-AR FI TREBUIT SA UITE 
JUCĂTOR» DE BASCHET CE LA LOCOMOTIVA P. T. T.!
Așteptam cu legitimă nerăbdare 

inaugurarea sau mai bine zis re
luarea activității competiționa’.e 
pe frumosul teren de baschet ai 
Științei din str. Vasâie Pîrvan, cu 
atît mai muit cu cît în cele două 
reuniuni erau programate în noc
turnă partide interesante cu formații 
de peste graniță. Dar, spre regretul 
nostru, am rămas în mare parte 
dezamăgiți și aceasta în nici un 
caz din pricina oaspeților. Nu! A- 
tit baschetbaliștii din Russe (R.P. 
Bulgaria) cît mai ales jucătoarele 
Gward ei Varșovia s-eu situat la 
nivelul la care îi recomanda va
loarea ridicată a baschetului prac
ticat în cele două republici vecine. 
Ceea ce ne-a dezamăgit a fost 
comportarea sportivilor noștri, în 
special a celor de la Locomotiva 
P.T.T.

In meciul inaugural, aceștia, 
s au prezentat cu totul sub aștep
tări cu o echipă improvizată și ne
pregătită, și în plus au impresio
nat neplăcut Și prin ținuta Iot. Este 
drept că nici echipele feminine 
care au evoluat în cele două seri 
n-au jucat la valoarea lor reală și 
n-au obținut în consecință rezulta
te normale, dar jucătoarele lor au 
depus măcar eforturi pentru un re
zultat cît mai bun, au luptat din toa
te puterile pentru victorie. Reprezen-- 
tanții colectivului Locomotiva 
P.t’T au arătat în schimb că nu 
sînt deloc puși la punct cu antre
namentele, au jucat dezorganizat, 
mizînd totul pe inspirația lui Călu- 
găreanu care de altfel a și luat 
jocul pe cont propriu exagerind 
uneori în artificii de tehnică. Au 
fost jucători în această formație 
care pur și simplu au fost total ab
senți. Este în special cazul căpita
nului echipei: Cezar Niculescu.

Conducerea de pe margine a echi. 
pei a fost și ea improvizată, a gra
vi nd toată această stare de lucruri. 
Nu degeaba publicul și-a arătat din 
plin dezaprobarea la sfîrșitul par
tidei

Ceea ce a subliniat mai puternic 
aspectul de neseriozitate al echipie
rilor Locomotivei P.T.T. a fost și 
ținuta lor vestimentară. In plus, 
spre sfîrșitul partidei unul dintre 
jucători, Pândele Florescu, trebu
ind să schimbe un coechipier s-a 
echipat pur și simplu pe teren, în 
hazul spectatorilor.

Conducerea Locomotivei P.T.T. 
trebuia să știe că orice întitnire in
ternațională aduce pe lîngă unele 
satisfacții și o serie întreagă de o- 
bligații în pregătirea’ și comporta
rea componenților echipei. Că în r- 
semenea ocazii este angajat nu nu
mai prestigiul unei mici unități 
sportive dar mai ales valoarea și 
prestigiul sportului din tara res
pectivă. In consecință era necesar 
să se apeleze — în lipsa antrenorului 
Vasile Popescu — la unul dintre 
antrenorii bucureșteni spre a con
duce echipa.

Prin modul cum s-au prezentat
— și nu facem nici un fel de im
putări pentru înfrîngerea suferită
— petetiștii nu au făcut nici un 
serviciu baschetului nostru. Ei au 
de învățat din felul cum s-au 
străduit și au reușit cu o seară 
mai tîrziu tinerii jucători ai for
mației Știința Ministerul Invăță- 
mîntului, să se comporte la înăl
țimea misiunii for. Nu credem că 
în asemenea condiții echipa de 
baschet a colectivului Locomotiva 
P.T.T. mai merită să ne repre
zinte în viitoarele întîlniri inter
naționale.

NEAGOE MARDAN

Elisabeta Krzesinska a preluat „moștenirea” Stelei Walasiewicz
A ,,căzut" și recordul mon

dial feminin la sărititra în lun
gime. Lucrul acesta a trecut a. 
proape un... fapt divers în ava
lanșa de performanțe care zgu
duie de la un capăt l.a altul lu
mea atletică. Și cînd atîiea re
corduri — care păreau ,,imbata
bile" — au fost întrecute unul după 
altul, de ce tocmai săritura în 
lungime femei să fi făcut excepție. 
Se simțea deci că—
...RECORDUL MONDIAL PLU

TEȘTE IN AER
Așa cum în legile firii norii 

preced furtuna, iar vîntul nu se 
iscă din senin, la fel în legile 
(nescrise) ale atletismului marile 
recorduri nu se nasc dintr-odată 
ci apar la capătul unor acumu
lări cantitative reprezentate prin 
performanțe. Din acest punct de 
vedere recentul record mondial 
la săritura în lung’me ne apare 
ca o urmare iogică a rezultatelor 
obținute in actualul sezon la pro
ba despre care vă vorbim. Peste 
10 atlete au sărit în acest an mai 
mplt de 6 m, aterizind mereu mai 
aproape de stegulețul care marca 
recordul lumii. Centimetru 
centimetru a fost asaltată 
formanța maximă a istoriei 
tismului: 6,31 m realizată 
trecut de sportiva sovietică 
lina Popova-Vinogradova.

Poloneza Krzesinska (Duns. 
ka), sportivele germane Fisei, și 
Weidner, sovieticele Segheni și 
Radcenko, englezoaicele Hoskin 
și Hopkins își puseseră candi
datura la titlul de recordmană 
a lumii. Ele alcătuiau un pluton 
compact, aliniat numai de-a lun
gii a 10 cm. Inevitabilul trebuia 
să se producă. Și s-a produs la 
mitingul atletic de ia Budapesta, 
când poloneza Elisabeta Krzesin
ska, în cea mai bună formă a sa, 
a realizat o serie strălucită: 5,88 
m, 6,07 m, 6,28 m, (record polo
nez) ’ 6.35 ml (record mondial) 
6,13 m, 6,08 m. Iată o constanță 
demnă de Invidiat care vădește 
excepționala pregătire a talenta
tei atlete poloneze.

URMAȘA STELEI WALASIE-
WICZ-

Polonia nu figurează pentru 
prima dată pe lista recordurilor 
mondiale feminine la săritura în 
lungime. Cu 18 ani în urmă nu
mele unei alte aflete poloneze, 
Stela Walasiewicz a fost trecut 
pe același tabel. Această sportivă 
unică în felul ei, l-a egalat pe 
Jesse Owens, deținînd la un mo
ment dat, ta probele feminine, 
aceleași recorduri pe care în cele 
masculine fe .deținea faimosul 
atlet negro: 100 ni., 200 m. și 
săritura în lungime. In jurul a- 
cestei atlete au existat discuții 
și ipoteze rămase de pomină în 
istoria sportului, iar sexul femi

,căzut" și recordul mon

rămas... femeie, ast.

nin i-a fost chiar contestat pre- 
supunîndu-se că ar fi fost... băr
bat. In cele din urmă Ste'a Wa
lasiewicz a 
fel că numele ei continuă să fi
gureze în cronologia recordurilor 
lumii
MAI PUTIN DE 1 m. IN 30 DE 
ANI.. TOTUȘI ENORM PENTRU 

O PROBA ATLETICA
înregistrarea oficială a recordu

rilor mondiale feminne a început 
să se facă mult mai tîrziu decît 
a celor masculine, astfel că proba 
de săritură în lungime numără 
o existență (legală) de 
de ani. Primul record 
a măsurat 5,48 m și a 
atletei angleze Gunn. 
2 ani ea susține un

»

cu 
per- 

atie- 
anul 
Ga-

numai 30 
al lumii 
apai ținut 

Timp de 
pasionant 

duel cu japoneza Hitomi, care 
în 1926 reușește o săritură de 
5,50 m. Gunn răspunde cu două 
noi performante record (5,57 m 
și 5,68 m) dar ultimul cuvînt 
este totuși de partea japonezei 
care realizează în 1928 excelenta 
efră de 5,98 m.

După o pauză de 10 ani Stela 
Walasiewicz este prima atletă din 
lume care trece de 6 m realizînd 
6,05 m. Ea deține doar un an

reoordul după care germana 
Schultz reușește 6,12 m. In 1943 
multilaterala atletă olandeză Fan
ny Blankers Koen adaugă alți 
13 cm recordului, pentru că în 
1954 neozeelandeza Williams să-T, 
aducă Ia 6,28 m. Din acesi an 
intră în luptă pentru record atle
ta sovietică Galina Vinogradova, 
(prin căsătorie Popova). In 1Q55 
ea egalează mai întâi recordul, 
iar apoi, spre sfîrșitul anului’ 
îl întrece cu 3 cm (6,31 m). Res^ 
till se cunoaște firește cu excepția-^ 
viitorului care pare să ne spuzi? 
că posibUitățile acestei probe 
6înt departe de a fi epuizate. 
Numeroasele concursuri preokm- 
pice (printre care campionatele 
internaționale de atletism ale 
R.P.R.) iar apoi, oiimp ada, vor 
reuni majoritatea „forțelor" 
mondiale ale acestei probe. Pen
tru documentarea cititorilor iată 
mai jos 2 tabele statistice;

CELE MAI BUNE 10 IN 1956

Noua recordmană a lumii la 
săritura in lungime E. Dunska- 
Krzesinska este și o bună aler
gătoare peste garduri.

Krzes'nska (Polonia) 
Fisch (R.F. Germană) 
Hoskin (Anglia) 
Weidner (R.F. Germană) 
Segheni (U R-S.S.) 
Radcenco (U.R.S.S.) 
Dvalișvili (U.R.S.S.) 
Hopkins (Anglia) 
Soenbuchner (R. F.

mană)
Kazmina (U.R.S.S.)

„ȘI DIN TOATE

Ger-

635 
6J9
6,15
6,15
6.14
6.14
6,12
6,12

608
6*07

HI 
m

m

m
m

TIMPURILE

6,35 m
6,31 m
6.28 m 
6.25’ m
6,25 m
6.24 m

Krzesinska (Polonia) 
Popova (U.R.S.S.) 
Wiliams (N. Zee!.)- 
Blankers Koen (Ol.) 
Dvalișvili (U.R.S.S.) 
Ci □ di na (U.R.S.S.) 
Gyarmati (Ungaria) 6,23 m 
Brunemann (R.F. Ger

mană) 
Fisch (R.F. Germană)

1956
1955
1954 
1943
1954 
1953 
1953

6,21 m 1949

Hoskin (Anglia) 6,1?
Weidner (R. F. Ger
mană) 6,15

m 
m

1956 
1956

m
V. CH.

1956

• Comitetul Olimpic din India 
a luat hotărîrea ca la J.O. din 
acest an India să participe la 
probele de atletism, hochei pe 
iarbă, fotbal, lupte, haltere și 
tir. Nu este exclus să mai par
ticipe gimnaștii și înotătorii.

După terminarea campionatului 
indian de hochei pe iarbă, fe
derația de specialitate a cantonat

Ciclismul profesionist francez
i__ in impas

Un conflict fără precedent zgu
duie din temelii ciclismul profesio
nist francez care a trăit o verilor 
bilă „explozie atomică" — cum s-a 
exprimat de altfel cunoscutul rutier 
Rafael Geminiani.

L’Equipe, cel mai mare cotidian 
sportiv din Franța și organizatorul 
principalelor competiții cicliste 
(printre care și al Turului Franței) 
a hotărît — în ciuda aprobării Fe
derației Franceze de Ciclism — ex
cluderea din cursele sale a recla
mei extra-sportive. In două mari 
articole redacționale L’Equipe mo
tivează cauzele acestei hotărîri ne- 
maiintîlnite în istoria ciclismului 
pro'esionist

In coloanele ziarului nostru am 
dnunțat in repetate rînduri aspec
tul de tîrg pe care-l îmbracă ma
rile curse cicliste pro'esioniste fi 
roiul ingraf al cicliștilor transfor
mat: prin contracte umilitoare în 
simpli „oameni sandwich' purtători 
ai dderitelor reclame. Deveniți sa- 
lariații unor întreprinderi care nu 
au nimic comun cu sportul, cicliști 
de mare talent sînt puși în situația 
de a nu-și putea scoate în evidență 
calitățile lor decît în funcț-'e de a~ 
ronamentete sau rivalitățile dintre 
firme.

L’Equipe explică prin argumente 
convingătoare poziția sa (intransi
gentă pută în prezent) deși pînă nu 
de mult patronase reclama extra- 
sportivă și de pe urma căreia a rea
lizat — lucru recunoscut oficial de 
către ziar — importante beneficii.

„Organizatorii, federația și cons* 
tructorin de biciclete — scrie L’E
quipe — au admis la începutul se
zon ului ajutorul extra-sportiv pen
tru ciclismul francez, pentru un fi»

Or, 
con* 

sulte pe cei interesați a decis ca 
contractul cu publicitatea extra* 
sportivă să fie reînoit și pentru a- 
nut 1957, hotărire dictată d€ o... pre. 
siune foarte evidentă a unui veri
tabil sindicat al firmelor extra- 
sportive. Noi presupunem că dl. 
Joinard (președintele Federației 
Franceze n. r.) și colegii săi știau 
la ce expun ciclismul francez rea
lizând mica lor „lovitură de forță". 
Ei pun acum pe organizatori în si
tuația să accepte (resemnați) publi
citatea extra-sportivă în cursele lor, 
fără măcar să cunoască rezultatele 
și experiența acestui sezon".

De fapt, nu există prea multe 
noutăți în cele relatate mai sus. Nu 
pentru primul an funcționează în 
ciclismul francez publicitatea extra- 
sportivă care (consecventă) și-a re
înoit, sezon de sezon, contractele 
și licențele. Atunci de ce s-a sezi- 
sat L’Equipe?

„A ceda in fața noilor pretenții 
ale publicității extra-sportive în
seamnă a condamna într-uh termen 
mai lung sau mai scurt ciclism®! in
ternațional. Extra-sportivul se con
cepe ca un susținător și un ajutor 
(ziarul nu respinge deci esența pro
blemei n.r.) dar el nu poate și nu 
trebuie să invadeze domeniul spor
tiv. „Extra", așa cum îl arată și nu
mele trebuie să rămînă la locul său. 
Altfel, coexistența între elementul 
sportiv și cel comercial nu mai este 
cu putință. Firmele exitra-sportive 
au început să-și facă de cap fără 
ca oficialii federațiilor să fi știut 
să le pună la punct. Fiindcă plă
tesc, extra-sportiv» vor sâ-și impu
nă propriul lor regulament, au sen-

numai, cu titlu de experiență". 
„Federația Franceză fără sa

timentul că au devenit indispensa
bili în viața ciclismului (sici) Pe de 
altă parte — ceea ce este de la sine 
înțeles — ei vor să scoată din a- 
eeste curse maximul de randament 
publicitar."

S-a ajuns la o asemenea situație 
că firmele comerciale au cerut nici 
mai mult nici mai puțin ca Turul 
Franței să se desfășoare după o 
nouă formulă: nu echipe naționala 
sau regionale ci echipe de mărci de 
fabrică, licheururi, paste de dinți, 
placheuri, aperitive, creme de... fru
musețe etc., etc. după exemplul Tu
rului Italiei. Aceasta ar putea pune 
la un moment dat pe cronicari să 
relateze finișul impresionant prin 
care... biscuiții Gondolo au învins 
„la sprint" cunoscutul aperitiv St. 
Rșaphael Quinquina, într-un pluton

Vezi, noi cu asta mergem— 
Aleargă pentru o fabrică de con
serve de morcovi—"

ta care s-a remarcat „bruna" cer
neală Waiter mans și răcoritoarea 
apă Perrier (știfi, aceea care face 
,f>șit“l).

Dar. cum arată L’Equipe „etern-, 
piui" Turului Italiei trebuie să des
chidă ochii cu o clipă mai devreme:'

„In Italia, extra-sportivii se ma.' 
nifestă în cursele cicliste cu inso-' 
lența unor parveniți. Ei circulă lb' 
beri în caravană (nerespectlnd por-, 
fiunile fixate) cu mașini inmatricu*1 
late sub „serviciul presei-1 amenin-' 
țînd să influențeze desfășurarea 
cursei și chiar rezultatele tehnice.1 
Astfel, ara semnalat că echina noas? 
tră națională reprezentată doar, 
prin simbolul „FRANȚA" s-a găsit 
înghesuită între.,, paste de dinți șt 
aperitive. O astfel de situație este, 
Inadmisibilă pentru anul viitor și, 
FFC nu poate să tolereze o aseme-, 
nea promiscuitate!" 1

Hotărîrea aceasta, care are fires-' 
te un caracter ferm și principial —■ 
finind seama de condițiile ctcHsmu-,

31 de jucători in localitatea 
Dahra Dun. Din lot fac parte 
aproape toți jucătorii din echipa 
care a evoluat ia Helsinki u'de 
a cucerit medalia de aur. La 
Melbourne vor face deplasarea 18 
jucători.

• Comitetul Olimpic brazilian,
întîmpină destule greutăți_ ___
coperirea cheltuielilor de depla
sare 
tuielile 
care 
măr, 
lire. 
C.O.
ședintelui republicii cu rugămin
tea de a pune ia dispoziția spor
tivilor fondurile pe care le nece- 
sită deplasarea. Echipa olimpică 
a Braziliei va cuprinde sportivi 

’ din următoarele discipline spor- 
tive: atletism, baschet, natație, 

1 canotaj și pentatlon modern. La 
’ atletism, sportivii brazilieni 
, șanse la cîteva locuri fruntașe: 

Âdhemar 
proba de triplu salt, 
la 100 și 200 m., Wilson Carneiro 
Ia 400 m. garduri, ljoe[ Rosa da 
Silva la 110 m. garduri. Ary Fa- 
canha de Sa la săritura în lun
gime și atleta Wanda dos Santos 
la proba de 80 m. garduri

• In Japonia au fost selecțic- 
,nați primii maratoniști. Aceștia 
sînt Yoșiakj Kawașima și Kurao

, a cîștigat de 
ctirînd maratonul la Osaka cu 
timpul de 2 : 27; 45 pe o căldură 
caniculară. Kawașima este în 
vîrstă de 20 de ani și își termină 
studiile universitare. La aceeași 
întrecere, Hiroșima a avut o „zi 
slabă" clasîndu-se pe locul 20. 
Totuși el a fost selecționat in 
echipa olimpică datorită faptului 
că în decembrie trecut a alergat 
maratonul desfășurat la Asriri 
cu timpul de 2 : 23 ; 5'1. 
al treilea participant va 
dintre concurenții Hided 
muru și Keizo Yamadu.

La proba de triplu salt 
selecționat Șoji Kogaka care a 
realizat de cttrînd performanța 
de 16,08 m. Rezultatul acesta nu 
\a fost

CU 3-

a echipei 
necesare 

este foarte 
se ridică la 
In acest
brazilian s-a adresat

olimpice. 
lotului brazi ran 
modest ca nu_ 
suma de 40.090 

scop, președintele 
ore-

UKel-

au

Ferreira da Silva la 
Conceicao

LlrlLfllL seuriiu UE Wliuqilbt irllHMUU ( ami K\<*w-

lui profesionist — a alarmat insă Hiroșima. Primul, 
cel mai mult chiar pe cicLști care" 
își văd periclitată situația tor de\ 
meseriași ai 'pedalei Primele lo-< 
declarații în acest sens vădesc pa-' 
nlca față de o eventuală retragere', 
a „sprijinului'’ pe care firmele co-, 
merciale îl acordă purtătorilor săi 
de reclamă. Nici „extra-sportivii" j 
nu stau cu brațele încrucișate (deși, 
vor să pară calmi) ci au și început' 
diverse presiuni și manevre de cu-', 
lise (în care sînt special iști neîn-, 
trecuți) pentru a determina pe... or-1 
ganizatorul L’Equipe să găsească', 
o formulă mai „elastică". <

Va reuși L’Equipe să se mențină', 
pe poziția adoptată? Oricare ar fi, 
soluția, ori cîiă vîlvd ar produce o 
hotărîre sau alta, ele nu vor pulea\ 
să schimbe decît decorul. Carențele, 
și racilele structurale ale sportului' 
capitalist continuă să persiste...

ION SEINESCU !
VALERIU 6HIOSE

Cd de 
fi ales 
Hama.

a fost

\a fost însă omologat. Kogșka 
deține o formă foarte bună, fiind 
considerat printre primii 10 din 
lume.



Despre comportarea
BLEi?. (prin telefon dela tri

misul nostru special).
întrecerile din 

ratelor europene 
canotaj academic 
șil duminică în 
țiune iugoslavă 
încep însă abia 
a- 46-a ediție < 
tearopene a ridicat o serie de 
probleme privind creșterea valo
rică a formațiilor participante, 
dezvoltarea simțitoare a canota
jului ân mai toate țările euro_ 
pene cu prilejul anului olimpic, 
etc. Nu mai puțin interesante 
sînt desigur și primeic impresii 
și constatări despre finaliștii 
campionatelor, despre cîștigători 
și chiar despre disputele din ca
lificări și recalificări. De ase
menea, am rămas datori și unele 
explicații în legătură cu compor
tarea yîșlașilor noștri la aceste 
campionate. După cum se știe 
vineri (in calificări) echipele 
noastre n-au reușit să cîștige nici 
o se.iîe și din această cauză 
nu s-au calificat direct în finală 
urrnînd a încerca să obțină acest 
lucru în recalificările de sîm
bătă.

Intr-o cursă în care concura 
alături de englezul Fox și ita
lianul Martinoli, Alexandru Fe-* 
neezi a reușit să obțină o vic
torie și tot odată dreptul de a 
participa la finale, înregistrind 
un timp destul de bun: 7:31,1. 
Următorii doi clasați (Martinoli 
și Fox) au realizat timpuri care 
demonstrează cît de string a 
fost lupta în această probă; 
7:31,2 și respectiv 7:31,3. Ca
notorii romîni au participat în 
recalificări și la proba de 4+1 
unde au concurat alături de e- 
chipajele Suediei și Franței. Cla
samentul 
6:54.1 ; 2.

cadrul campio- 
masculine de 

»au luat sfîr_ 
pitoreasca sta- 

Bled. Discuțiile 
acum. Cea de 

a campionatelor 
ridicat o

seriei: 1. Suedia:
R. P. Romînă 6:57,1;

Campionatele europene masculine de canotaj academic

Clasamente ■ complete...
lov-Perbutov) 7:05,0; 2. Germa
nia 7 : 08,4 3. R. Cehoslovacă
7: 13,5; 4. Elveția; 5. Belgia 6. 
Franța. 4 f.c. 1. Italia 6:42,9; 
2. R. P. Ungară 6:45,0; 3. Ger
mania 6:50,5; 4. R. P. Polonă; 
5. Franța; 6. U.R.S.S. 4 + t: 1. 
Finlanda 6:49,2; 2. U.R.S.S.
6:60,3. 3. Italia 6:50,9; 4. Da
nemarca, 5. Suedia*, 6. Germania. 
8+t : 1. R. Cehoslovacă 6:17,5; 
2. Franța 6:19,1; 3. R. P. Un
gară 6:20,8; 4. Italia 6:21,4;
5. U.R.S.S. 6:21,8; 6. Germania 
6: 23,2.

Finalele campionatelor europe
ne au confirmat impresiile din 
primele zile de întreceri cu pri
vire la ridicata valoare pe care 
au atins-o disputele din fiecare 
probă. întrecerile de la Bled au 
fost de altfel — după părerea 
tuturor specialiștilor — ceie mai 
disputate dintre toate edițiile 
care s-au desfășurat pînă acum. 
Echipele participante s-au pre
zentat, în general în real pro
gres, fapt care a făcut ca lupta 
pentru întîietate să fie deosebit 
de echilibrată în fiecare probă, 
victoria fiind cucerită în majori
tatea cazurilor, la finiș. După 
cum reiese și din clasamentele 
probelor finale, sportivii sovietici 
au dominat întrecerile de la 
Bled reușind să cîștige trei tit
luri de campioni europeni și — 
datorită acestei performanțe —< 
cupa ,,Glandaz“.

In legătură cu comportarea 
sportivilor noștri se poate aprecia 
că ei a.u concurat sub nivelul posi
bilităților lor, obtinînd rezultate 
care nu ne pot satisface. Această 
observație se referă la toți repre
zentanții noștri și în deosebi Ia e- 
chipajul de 4 f. c. care nu a reușit 
să mențină titlul de campion eu
ropean cucerit aitiul trecut

R. URZICEANU

echipelor noastre... i 
3. Franța 6:58,8. In această pro
bă, ca de altfel în toate celelalte 
disputate în cadrul recalificărilor, 
numai prima echipă clasată s_a 
calificat pentru întrecerile finale. 
La 4 f.c. echipajul nostru s-a 
întrecut cu cele ale Germaniei și 
Norvegiei octâpînd numai .locui 2Jcu 

6 : 55,3 după Germania (6 : 50,1) 
și înaintea Norvegiei (7:11,1). 
Cea mai echilibrată luptă din re
calificări s-a desfășurat la 8+1 
unde echipajul nostru și-a dis
putat șansa de a intra în finală 
alături de echipele R. Ceho
slovace, Suediei și Angliei. De 
la plecare și pînă la 1900 metri 
echipa noastră a oondus. In fi
niș canotorii romîni atl fost însă 
întrecuți de cei ai R. Cehoslovace 
care cu 6:24,6 au cîștigat seria, 
și de cei ai Suediei (6:25,0). 
Echipajul R. Cehoslovace care a 
doua zi — duminică — avea sa 
obțină în mod surprinzător și 
locul întîi în finalele la 8+1, a 
întrecut echipa noastră cu numai 
o secundă (6; 25,6). După reca- 
Iiscările de sîmbătă, singurul 
dintre canotorii 
să concureze în 
Ferecai.

Clasamentele 
lor 7 probe în

noștri care urma 
finale a * ’ * ‘fost Al

complete ale ce_ 
care au fost de

semnați campionii europeni arată 
astfel : simplu 1. Ivanov (URSS) 
7: 24,5. 2. Ferschel (Germania) 
7:28,7. 3. Kocerka (R.
lonă) 7; 30,6; 4. Vlasici (R P-F. 
Iugoslavia) 7:32,7; 5. "
(Austria) 7:34,4; 6. Al.
(R. P. Romînă) 7:48,5; 2 f.c. 1. 
U.RS S. (V. Ivanov — Igor Bul- 
klakov) 7: 10,5;
7 : 12,5; 3. Belgia 7 : 14,5 4. Ita
lia; 5. Danemarca. 2+1 ; 1. Ger
mania 7:45,1; 2.
3. Austria 7 : 49,9 .
5. R. P. Polonă; 6. R. P. Ungară. 
Dublu vîsle: 1. U.R.S.S. (Tiuca-

P. Po-

Rabeder 
Ferocii

2 ~ Austria

Elveția 7 : 49,4;
4. Finlanda;

(Urmare din pag. 1)

schinv 
scoru’ 
parti-

arătat-o suficient de bine 
burile impuse de situația 
lui în unele momente ale 
dei în care voleibaliștii sovietici, 
mulți dintre ei cu mai puțină 
experiență în competițiile Inter
naționale. au desfășurat un joc 
la un nivel superior apropiat cu 
mult de cel al echipei „de aur“ 
a U.R.S.S., aceea în care strălu
ceau Iacușev, Sciaghîn, Savin și 
Reva. S-au remarcat: Fasahov, 
Mondzolewski și Zarjevskil 
(U.R.S.S.) și Liudmil Ghiaderou 
și Si mov (R.P. Bulgaria). Meciul 
a fost de o frumusețe rară, în
deosebi prin acțiunile din de
fensivă în linia de fund, 
superioritatea sovieticilor 
permis și un atac mai 
impunîndu-se în primul 
Fasahov.

Mîine (n.r. azi) echipa noastră 
Seminină întîlneșlte reprezentativa 
R.D. Germane într-un meci greu 
ca de altfel toate celelalte, pe 
care le mai are de jucat. Jocul 
se va desfășura în sala Couber
tin, cu începere de la ora 15 
Ițora Romîniei) și va fi condus 
de arbitrul italian Toniollo.

Reprezentativa noastră mascu
lină înfruntă echipa Cehoslova
ciei la Palais des Sports cu în
cepere de la ora 20 (ora Romî-

unde 
le-a 

precis, 
riad

în care 
partida

niei), într-un meci 
mai .mult decît în 
R.P. Polonă va trebui să acorde 
atenție apărării iar in atac să 
renunțe total la șabloane care în 
întrecerea de duminică î-au fost 
fatale. Va arbitra Bouscarrut 
(Franța). Programul de mărfi 
este următorul: MASCULIN :
Ungaria — Franța, Polonia — 
R.P. Chineză, U.R.S.S. — S.U.A., 
Bulgaria — Iugoslavia, Portuga
lia — Israel, Turcia — R.F. 
Germană, Italia — Austria, India
— Luxemburg, Brazilia — Cuba,
R. D. Germană — Belgia, R.P.D. 
Coreeană — Olanda. FEMININ: 
Bulgaria — R.P. Chineză, Ceho
slovacia — Polonia (turneul fi
nal), Franța — Austria, Belgia
— R.F. Germană, Brazilia — Lu
xemburg, Iată și programul com
plet «t echipelor noastre t 
miercuri 5 septembrie: cu Bulga
ria (m) și Olanda (f); joi 6 
septembrie: cu 
U.R.S.S. 
sîmbătă 
Bulgaria 
goslavia 
10: cu 
slovacia 
Chineză 
miercuri
S. U.A (f).

Și 
cu

S.U.A. (mj șj
(f), vineri 7: pauză; 

8: cu U.R.S.S. (m) și 
(f); duminică 9: cu Iu- 
(m) și Polonia (f);luni 
Ungaria (m) și Ceho- 
(f);

(m) 
12:

marți 11: cu R.P. 
și R.P. Chineză (f); 
cu Franța (m) și

C. FAUR

Oinamo București a întrecut Selecționata 
la baschet

știlor în vederea totîlndrilor Inter
naționale viitoare — s-a soldat cu 
victoria reprezentau ți Ier noștri cu 
scorul de 74-43 (35-15). Pe lingă 
formația de bază: E. Răducanu, V. 
Nagy, M. Spiridon, M. Răducanu și 
Dan Niculescu au fost folosiți cu 
succes și tinerii Garagheorghe și 
Nedelea

Ieri seară, pe terenul Știința, un 
număr neașteptat de mare de spec, 
tutori au asistat Ia desfășurareai unui 
joc interesant între echipa noastră 
campioană, Dinamo București, și 
reprezentativa Russe (R. P. Bulga
ria). Intîlnirea — «are a servit mai 
mult ca o verificare a dinamovi-

Russe

Un nou și interesant turneu internațional
în

tion Ierusalim (Israel). Baschetul 
nostru va fi reprezentat de către 
echipele Știința I.C.F. București și 
Știința Timișoara. Intilnirile tur
neului se vor desfășura pe terenul 
Știința Institutul de Știinte Juri
dice.

de baschet
La mi jocul săptămînii viitoare 

t— între 13 și 17 septembrie — a- 
matorii de baschet din București 
vor putea asista la un nou turneu 
internațional masculin la care vor 
participa două echipe străine Aka- 
demik Sofia și Academic Associa-

Baschettialiștii rommi 
învingători in R. P. Chineză

In continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în R. P. Chineză echipa 
reprezentativă de baschet a R.P.R. 
a jucat în orașul Senian cu selec
ționata locală. Baschetbaliștii ro
mi ni au demonstrat un joc de un 
bun nivel tehnic obținind victoria 
cu scorul de 75—51. (Agerpres).

AU început pregătirile fotba
liștilor BULGARI IN VEDEREA 

MECIULUI CU ECHIPA 
R. P. ROMÎNE

SOFIA, 3 (prin telefon) Re întorși 
din Polonia, jucătorii reprezentati
vei A a Bulgariei s-au încadrat în 
colectivele lor pentru a susține întîl- 
nirUe programate în cadrul campio
natului republican de fotbal. In 
cursul săptămînii trecute, s-au dispu
tat următoarele jocuri: Spartak So
fia — Spartak Pleven 1—1; Lokomo
tiv Sofia — Spartak Stalin 0—0; Spar
tak Plovdiv — Udarnik Sofia 4—1.
Iată și rezultatele etapei de duminică: 

T D.N.A. — Narodna Armia Plovdiv
2— 2; Dinamo .Sofia — Spartak Sofia
3— 2; Minior Dimitrovo — Spartak Ple
ven 3—2; Torpedo Russe — Lokomotiv 
Sofia 0—0; Spartak Plovdiv — Uzina 
12 Sofia 2—2.

In urma acestor rezultate clasa
mentul primelor 5 echipe se prezintă 
astfel: 
T.D.N.A. 
Narodna 
Udamik 
Dinamo
Minior Dimitrovo

★
De azi (N.R. ieri) 

juniori ale Bulgariei

Armia P-div 
Sofia 
Sofia

18 11 6 1 41:18 28 
8 7 3 25:15 28 
764 32:21 20 
684 21:21 20 
666 30:24 18

13
17
18
18

și 

gătUlile în vederea meciurilor cu re
prezentativele Romîniei, întîlniri ce 
se vor desfășura la 9 și 10 septembrie. 

Reprezentativa A va susține primul 
meci de verificare miercuri după a- 
miază cînd va intimi echipa Spartak 
Sofia. In acest meci va fi folosită e- 
chipa care a cîștigat la Wroclaw, cu 
o singură excepție: în locul lui Ko- 
vacev va juca Stoianov de la T.D.N. A. 

Iată formația pentru jocul de miercuri: 
Naidenov-Rakarov, Manolov, Vâsl
ite v-Boskov, stoianov-Milanov-Dimi- 
trov, Panaiotov. Kolev, Ianev.

TOMA HRISTOV

CAMPIONATUL DE FOTBAL AL 
U.R.S.S.

• Se apropie de sfîrșit campionatul 
unional de fotbal. La 31 august echi
pa Dinamo Moscova a învins cu sco
rul de 4-0 echipa Zenit din Lenin
grad, în timp ce meciul desfășurat 
la Chișinău între echipa locală Bu- 
revestnik și Torpedo Moscova s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
2-2.

In clasament, pe primul loc se gă
sesc Spartak Moscova și Dinamo 
Moscova avînd fiecare cîte 27 puncte. 
Echipa Spartak a susținut însă nu
mai 18 meciuri, în timp ce dinamo- 
viștii au jucat pînă în prezent 20 de 
meciuri. Cu un deosebit interes este 
așteptată intîlnirea dintre cele două

loturile A, B . 
au început pre-

Campionatul mondial de -șah
MOSCOVA. (Agerpres).
Echipa R.P.R. a jucat în ziua 

a doua cu echipa Columbiei. 
După cinci ore scorul a fost fa
vorabil șahiștilor columbieni cu 
scorul de 1 juni, la jum., două 
partide fiind întrerupte.

Celelalte partide au luat sfîr- 
șît cu următoarele rezultate:

Seria l-a: R.P. Bulgaria — 
Saar 3 jum. — jum; U.R.S.S.
— Porto Rico 2—0 (2); R.P. Po
lonă — Suedia 2—0 (2); Elveția
— Norvegia 2 juni. — jum. (1).

Seria a II-a : R.P.F. Iugoslavia
— Scoția 4—0; Israel — R.P,
Mongolă 3—0 (1); Austria —
Olanda 1 jum. — I jum. (1); 
Danemarca — Franța 1—0 (3),

Seria a IlI-a Anglia — Irlanda 
3 jum. — Jum.; Islanda — Lu
xemburg 3—0 (1); Argentina — 
India 1—0 (3); R.F. Germană — 
Finlanda 2—1 (1).

Seria a IV-a: R. Cehoslovacă
— Belgia 2—2; R.P. Ungară — 
Filipine 1—0 (3); R.D. Germană
— Iran 2—1 (1).

Luni dimineața s-au jucat par
tidele întrerupte din primele două 
ture ale turneului 
Olimpiadei de șah. Cel mai mare 
interes l-a stîrnit partida între
ruptă din primul tur între marii

preliminar al

LONDRA 3 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 3 septembrie a părăsit Lon
dra echipa de atletism a Uniunii 
Sovietice. După cum se știe, spor
tivii sovietici au venit în Anglia 
pen>u a susține o întîlnire priete
nească cu atleții englezi, dar au 
renunțat să ia parte la această 
întîlnire după ce maestra emerită 
a sportului Nina Ponomareva a 
fost victima unei provocări.
REPREZENTATIVELE DE ATLE

TISM ALE R.P. UNGARE VICTO
RIOASE LA STOCKHOLM

• Sîmbătă șj duminică, in capitala 
Suediei s-a desfășurat intîlnirea de 
atletism dintre echipele Suediei și 
R.P. Ungare. Atît la bărbați cit și 
la femei victoria a revenit atletilor 
maghiari (113-99 la băieți și 67-39 la 
fete). In cadtul concursului Nilsen 
(Suedia) a realizat la săritura în înăl
țime 2,09 m. (cea mai bună perfor
mantă europeană a anului).

Iată cîteva din cele mai bune re
zultate tehnice înregistrate: 198 m.: 
Goldovany (R.P. Ungară) 18*’5/16; 808

k orm
fruntașe care urmează să aibă loc la 
6 Septembrie.
• In ultimul 

neulud pe care 
menea de Sud, 
vă de fotbal a R. Cehoslovace a în
tâlnit la 31 august la Buenos Aires, 
echipa River Plata, campdona Argen
tinei. Cu 22 de minute înaintea flu
ierului final jocul a fost întrerupt 
din cauza unei ploi torențiale. La 
întrerupere scorul era de 1-1.
• In cea de a IV-a etapă a cam

pionatului iugoslav de fotbal, dumi
nică s-au înregistrat următoarele re
zultate: Radnicki-Haiduk Split 
Vardar Skoplje-Velez Mostar 
Crvena Zvezda-Vojvodina Novi 
4-0; Sarajevo-Bucucnost Titograd 
Dinamo Za gr eb-Partizan Belgrad 
Spartak-Zagreb 0-0; Lokomottva-Beo- 
gradski Sport Klub 1-2.

In clasament conduc echipele Ha;- 
duk Split și Crvena Zvezda Bel
grad cu cîte 10 puncte fiecare ur
mate de Vojvodina cu 8 puncte, 
Spartak — 7 și Velez Mostar — 7.
• In etapa de duminică a campio

natului maghiar de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Hon- 
ved-Kinizsi 3-2; Vdrds Lobogo-Dozsa 
Pecs 4-2; Szomb. Tdrekves-Vasas Bu
dapesta 3-1; Tatabanya Banyasz-Va- 
sas Csepel 0-9; Dorogi Banyasz-Sal- 
gotarjani Banyasz 0-0; Dozsa-HaLadas 
Szeged 5-4.

Echipa Honved se află pe primul 
loc în clasament cu 24 puncte la e- 
galitate cu Dozsa Budapesta care are 
același număr de puncte însă un gol
averaj mai slab.

joc (fin cadrul tur- 
1-a întreprins în A- 
echipa reprezenta ti-

• In cadrul ultim uhu meci 
care l-a susțnut în R.P. Bulgaria _ 
chipa selecționată de baschet a ora
șului Tel-Aviv a învins cu scorul de 
59-56 (22-33) echipa T.D.N. din Sofia.
• In Capitala Uniunii Sovietice a 

sosit zilele trecue echipa reprezen
tativă militară de tir a Finlandei. 
Sportivii finlandezi vor susține cu 
începere de la 5 septembrie în ora
șul Kiev o întîlnire prietenească cu 
echipa reprezentativă militară de 
tir a Uniunii Sovietice.

0-5; 
0-0; 
Sad 
1-0;
4-3;

p* 
e-

maeștri Pachman și Barcza. La 
mutarea 70-a, cei doi parteneri 
au căzut de acord asupra remizei, 
astfel că scorul final al meciului 
dintre echipele R- Cehoslovace și 
R.P. Ungare este 2—2- In parti
da dintre echipele R.P.R. și Co
lumbiei al cărei rezultat la între
rupere era favorabil șahiștilor co- 
lumbieni cu I1/?-V2. reprezentan
tul nostru I. Bălănel și-a fructi
ficat avantajul la Cuollor și a ob
ținut victoria, în timp ce Ghițescu 
a întrerupt pentru a doua oară 
la Volandia. Troianescu a remizat 
cu Degreiff, iar Ciocîltea a pier
dut la Sanchez. In prezent scorul 
întîlnirii este egal 1'4—1'4, o par_ 
tidă fiind întreruptă.

In urma disputării jocurilor 
din primele două ture, clasamen
tele celor 4 serii au următoarea 
înfățișare: Grupa I-a: 1. U.R.S.S. 
7 puncte; 2—3. R.P- Bulgaria, El
veția 6*/2 puncte; 4. R.P. Polonă 
3l/2 puncte. Grupa ILa: 1. R.P.F 
Iugoslavia 7 puncte: 2. Israel &*/2 
(1); 3. Olanda 4*/2. Grupa IlI-a: 
1. Anglia 6*/2 puncte; 2. Islanda 
6 (1); 3. Finlanda 4 (1). Grupa 
IV-a: 1—2 R.P. Romînă, R.P. Un
gară 5 puncte fiecare și cite o 
partidă întreruptă ; 3. R. D. Ger
mană 4'4 (I) ; 4. R. Cehoslovacă 4, 
5. Belgia 3'4.

m.r Szentgali (R.P. Ungară) l'48”4/10; 
460 m.: Adamik (R.P. Ungară) 47**7/10; 
400 m. garduri: Erickson (S) 52*'4/10; 
suliță: Friedriksson (Suedia) 71,59 

m.; 10.000 m.: Kovacs (R.P. Ungara) 
29*12”6/10 (nou record maghiar); pră
jină: Homonnay (R.P. Ungară) 4,35 
m.; 5.000 m.: Iharos (R.P. Ungară) 
13'46”6/10: disc: Klics (R.P. Ungară)
52.98 m.; triplu salt: Norman (Suedia)
14.98 m.; 4x100 m.: 1. R.p. Ungară

41**9; 2. Suedia 41”3/1O; greutate: Ud- 
debom (S) 16.63 m_, nou record 
dez.

FEMEI: îoq m. Neszmely (R.P. Un
gară) 12**0; greutate: Peher------”‘
gară) 13,96 m.; lungime: 
(R.P. Ungară) 5,82 m ; 800 
(R.P. Ungară) 2'10”7/10; 
Larking (Suedia) 1,59 m.;
RP. Ungară 47 ’6A0: 2. Suedia 48”l/10.
ATLEȚU polonezi învingători 

LA OSLO
La Oslo a luat sflrțit î rit Unirea 

internațională de atletism dintre e- 
chlpele Norvegiei și R. p. Polone. 
Atleții polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 114-98 puncte.

Rezultatele înregistrate în ziua a 
doua a concursului au fost următoa
rele: ciocan: 1. Rtrt (R.p. Polonă) 

63.50 m. (nou record polonez și a patra 
performanță din lume în acest an);

' 2. Strandli (Norvegia) 51,77 m.; pră
jină: 1. Krzesinski (R.P Polonă) 
4.40 m.; 2. Adamczyk (R.P. Polonă) 
4.40 m.; 3. Hoegheim (Norvegia) 4,00 
m.; 40« m. garduri: 1. Sjoberg (Nor
vegia) 53*’8/10: 2 Kotllnski (R.p. Po
lonă) 54**6/10; 2M m. plat: 1. Nilsen 
(Norvegia) 22*0; 2. MarstTOn (Norve
gia) 22**3/10; 1.5M m. plat; i. Ham- 
maraland (Norvegia) 3*50'*aCW; 2
Kryza (R.p. Pobonâ) 3’50**3fl0- 3.
Chromik (R.P. Polonă) 3*51**O; 3.000 
^L..,°^UcoIe: r Ij,rsen (Norvegia) 
8 46 2/10 ; 2. Smlerzchalski (R p Po
lonă) 9’13**6/10: 10.000 m.: 1. Saksvik 
(Norvegia) 30’18**2/10; 2. Kjersen (Nor- 
wgm) 30*31”0; disc: 1. Wachowski 
(R.P. Polonă) 50.32 m.; 2. Piatkowski 
Ill’u J^tană) 90,26 m.; triplu salt:
1. Malcherczyk (R P. Polonă) 15 06 
m.; 2. Kowal (R.p. Polonă) 15.04 m.; 
4x4M m.: 1. -R.p Polonă 3*15**6/10;
2. Norvegia 3*17*'8/10.

(R.P.

sue-

Un- 
Gy arma ti 
m.î Kazi 
înălțime: 
4x180 m.

TENISMENII RflMÎNI VOR EVOLUA 
LA MOSCOVA

Joi dimineața va părăsi Capitala 
cu avionul, plecînd la Moscova un 
lot de jucători și jucătoare de tenis. 
In capitala U.R.S.S. sportivii romîni 
vor susține o serie de întîlniri prie
tenești cu tenismenii sovietici. Lo- 
tlfl nostru reprezentativ cate va face 
'deplasarea cuprinde printre alții pe 
Gbeorghe Viziru, Marin Viztru. 
Bardan, Serester, Irina Ponova, Eva 
Slăncescu, Julieta Namian, Ecateri- 
na Roșianu etc.

• Campionatele mondiale de ci
clism au continuat la Copenhaga e« 
desfășurarea probelor de velodrom. 
In proba de viteză rezervat! amato
rilor a cîștigat francezul Michel Rou- 
sei cu ll”S/Ie. Titlul mondial la 
cursa de semifond cu antrenament 
mecanic (IM km.) a revenit austra
lianului French in lh 29*33** (medie 
orară 64.125 km.).
• La 31 august au luat sfirși-t ta 

Vilnius întrecerile primului campio
nat <1- tenis de masă pe echîne *i 
Uniunii Sovietice. Timp de l» zile 
s-au întrecut pentru titlurile de 
campioni unionali 14 echipe masculi
ne șl 9 echipe feminine, din Mos
cova, Leningrad, Kiev, Vilnius, Lvov. 
Riga, Kaunas, Tallin și alte orașe.

In competiția feminină victoria a 
revenit echipei Burevestnik din Kiev 
fără nici o înfrîngere. Turneul mas
culin a fost cîștigat de echipa re
giunii Moscova, care în finală a în
vins echipa orașului Lvov cu 4-2- 
Cei mai buni jucători ai campiona
telor au fost Vladimir Tiurin și Svet
lana Luțik.


