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Echipa masculină a R. P. Romîne a inirecui reprazesiaiiua R. P. Bulgaria

PARIS 5 (prin telefon de Ia tri
misul nostru).

Sălile Coubertin, Japy și în special 
Palais de Sports au cunoscut in ul
timele două zile o afluență deose
bită.

Partida U.R.S.S.—S.tJ.A. a adus 
victoria cu 3—0 a voleibaliștilor 
sovietici care au jucat în stil de 
mari maeștri. Spectacolul n-a tost 
însă de un nivel prea ridicat din 
cauza comportării mediocre a jucă
torilor americani.

Partida care a captivat cu drept 
cuvînt atenția acestor spectatori 
entuziasmîndu-i a fost aceea din
tre reprezentativele R. Cehoslova
ce și R.P. Romine. Victoria a 
revenit pînă la urmă cam
pionilor Europei. Amatorii de 
volei din ■ Paris însă au a- 
sistat ta un spectacol voleibalistic 
de toarte bună factură cu schimburi 
splendide de mingi și cu o intere
santă evoluție a scorului. Echipa 
noastră a intrat pe teren in urmă
toarea formație : Roman, Mușat, Ru- 
sescu. Niculescu, Ponova și Nicolau, 
(•apoi a folosit pe toți ceilalți jucă-

PnegătirHe fotbaliștilor bulgari 
în vederea meciurilor 

de la Sofia și București
SOFIA. 5 (prin telefon).

Pregătirile fotbaliștilor bulgari 
im vederea triplei kitifaiiri cu re
prezentativele A, B și Juniori 
ale Romînjei au intrat in faza 
finală Lotul reprezentativei A 
a susținut miercuri după amia
ză un prim meci de verificare 
în compania echipei de categoria 
A Spartak Sofia, jocul termi- 
nîndu-se la egalitate-: l.l (0-1). 
Pentru selecționabUi a înscris 
Boșkov din 11 m., iar pentru 
Spartak, Antonov.

In această kitilnire a fost 
folosită ■ următoarea formație : 
Naidenov-Rakarov, Manolov, Va- 
siliev (Goranov)-Boșkov, Ko- 
vacev-Milanov. Dimitrov (Diev), 
Panaidov, Kolev, lanev. Jucăto
rii din paranteză au Jucat in 
repriza secundă.

Reprezentativa A va mai aus- 
ține vineri după amiază un tsl- 
tim meci de verificare in com
pania select tomatei de juniori 
ă asociației „Septemvri", după 
care se va alcătui echipa pen
tru meciul de luni.

In ceea ce privește reprezen
tativa secundă a Bulgariei, e» 
va fi alcătuită după meciul de 
verificare care va avea loc joi 
(n. r. astăzi), urmînd să plece 
spre București joi seara cu tre
nul. Pentru jocul reprezentati
vei B. care va îndoi tot o se
lecționată de juniori, a foot al
cătuit următorul iot de Jucă
tori : portari: Iosifov, Vilcea- 
nov; fundași: P. VasiWev, Kir
eev, .Manolov II; mijlocași: Ța- 
nov, Stoianov, Mitkov ; inain. 
tași: Abadjiev, Kaloev, Peceni- 
kov. Sotirov, Barbov, Iliev.

Antrenorul reprezentativei 
bulgare A, Ormandjiev privește 
cu deosebită seriozitate toate 
cele 3 întilniri. Iată ce a decla
rat el: „In presa bulgară au a. 
părut loturile reprezentativelor 
A și B ale Rom iniei. Am ob
servat că au fost introduși multi 
jucători experimentați cum ar 
fi: Ozon, Apolzan. Băcuf I, Fi
late etc. Acest lucru denotă se
riozitatea cu care privesc prie
tenii noștri romini Întâlnirile. 
Noi n-am subapreciat niciodată 
valoarea fotbaliștilor vecini și 
cred că meciurile vor fi aprig 
disputate.

TOMA HRISTOV 

tori în afară de Medianu și Derji). 
R. Cehoslovacă a prezentat forma
ția : Broz, Purnoch, Schvartzkopf, 
Golian, Mușii și Paulus (apoi pe toți 
ceilalți). Romîmi au început toarte 
bine, jucltad calm, pășind cu precizie 
și atactnd decisiv. Ponova care se 
simțise rău, cu două zile înainte, 
suferind de o coi,fă, (fapt care a in
fluențat comportarea lui în partida 
eu W. P. Potoriă). conduce acum ire
proșabil echipa, folosește serviciile 
moi, plasate între ceie două linii ale 
cehilor și construiește atacuri inteli
gente. In special calitatea blocaju
lui nostru și varietate^ în atac W 
scot din mină pe jucătorii cehi. Ast
fel, In aclamațiile sălii voiai hali știi 
romîru conduc cu 2—0 la seturi șl 
5—I șl apoi 6—3 în cel de ai treilea 
set. Dar tocmai acum, cînd trebuiau 
să se concentreze mai mult, să lupte 
eu ardoare șl să pună un accent mai 
mare pe apărare, ei nu mai susțin 
alura vie șl lasă jucătorilor adverșf 
posibilitatea să remonteze și apoi 
spre surprinderea generală sâ-și ad
judece trei seturi consecutiv, in a- 
ceastâ parte a jocului pe măsură ce 
atacul nostru scădea ca tărie și In
tensitate, iar apărarea era din ce în 
ce mai penetrabilă, cehii își reveneau 
folosind mingi liftate și pla
sate care le aduceau pun
cte prețioase. In special. a- 
părarea lor din linsa a doua 
a servit toarte util atacul. S-au re
marcat Broz, Golian, Musti, Pau
lus (R. Cehoslovacă), iar de la 
noi Ponova șl Mușat. Scor final: 
Cehoslovacia-Romînla 3—2 (3—lb; 
11 — 15; 15—9; 15—2; 15—3).

Echipa noastră feminină ne-a a- 
dus în schimb, tot marți, o victorie 
clară — (cu 3—0 Ia b. 14 și 7) — în 
fața unei formații în evident pro
gres, aceea a R. D. Germane. Doar 
cel de al doilea set a fost mai strîna. 
jucătoarele germane jucînd calm, a- 
părindu-se bine Tn linia a doua Șl 
atacînd prompt șl plasat. Qele mat 
bune jucătoare romin® au fost Ple- 
șolami, Cernat. Sădea nu și Honet. 
Bine au jucat de asemenea Ivănescu, 
Colcerlu, Răsvanță și Susan. Echi-» 
pa R.D.G. a avut elemente de bază 
în Ursula Reek, Rutti Korn șl Helga 
Schimeister.

ALE
MIINE DIMINEAȚĂ, PRIMELE ÎNTRECERI 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE NATAȚIE

Complexului sportiv „Danie 
Gherman” (ștrandul Tineretului) I 
s-ar potrivi cit se poalte de bine de
numirea de „citadteita" natației. 
Intr-actevă.r frumoasa bază sporti
vă, care împrumută parcă ceva din 
pitorescul șoselei Kisselef, este a 
adevărată școală a înotătorilor bu- 
cureștoni. De dimineață și până 
scara, sute de sportivi o vizitează,

Al. Popescu abia a sosit din dificila probă de 200 m. fluture. Deși istovit 
el mai găsește resurse să... zimbească obiectivului fotografic

lată rezultate din ultimele două 
zile: MASCULIN : Lngaria-Tranta 
3—2(17—15. 15—14,5—15, 12—15, 
15—2). (Meci pasionant. de 
mare luptă. tn care s-a 
greșit adesea, decis de con
diția fizică superioară a maghia
rilor), Polonia-Chin* 3—O (8, 17.9); 
Bulgaria -Iugoslavia 3—2 (15—7, 
13—15, 13—15, 15—7 15—7);
U.R.S.S —S.ll.A. 3—0 (10. 2. 8). 
Portugalia-Israel 3—0; Italia-Austria 
3—0; Brazilia-Cuba 3—0; R.D.G.-
Belgia 3—2; (Randa-Goreea 3—2 
(ambele echipe și in special repre
zentau va Coreei au arătat un pro
gres evident); Turcia-R. F. Germană 
3—0; India-Luxemburg 3—0. FEMt- 
N1N : Bulgaria-China 3—1 (8—15,
15—5, 15—5, 15—12); Poloma-Ce- 
hosfovacia 3—2 (10—15, 15—6,
15—13, 7—15, 16—14).

Coreea-Ofanda 3—1 (15—8, 
15—12, 9—15, 15—8); Franța-Aus- 
tria 3—0; Befgia-R.F.G. 3—0; Bra- 
zilia-Luxemburg 3—0-

Miercuri echipa noastră feminină 
folosind formația Pleșofanu, Ivâ- 
nescu, Colceriu, Susan, Mo- 
raru, Răzvanță și mai tîrziu 
pe Zama și Ftonet a re
purtat cea de a doua văctorie 
din turneul final, în fața Olan
dei, cu socul de 3—0 (6, 10, 5). 
După cum se vede, au fost fo
losite o parte din jucătoarele 
noastre de rezervă.

La ora cind telefonez (nai. după 
miezul nopții) vă pot transmite că 
echipa noastră masculină a repurtat 
un frumos succes învingtnd repre- 
zentatiiva R P. Bulgaria cu scorul 
de 3—1 (15—13, 15—7, 5—15,
15—12). Alte rezultate: MASCU
LIN: Polonia —• Franța 3—0, 
U.R.S.S. — Ungaria 3—0, Cehoslo
vacia — China 3—0, S.U.A. — Ju
goslavia 3—0. FEMININ: U.R.S.S.- 
Coreea 3—0, Israel — R.FG. 3—0, 
Bulgaria — S.U.A. 3—1.

CONSTANTIN FAUR

unii dintre ei initiindu-se in tainele 
acestui sport, iar alții desăvîrșin- 
dt»-și aci cunoștințele căpătate cu 
ani în urmă... In aceste zile insă 
aspectul „citadelei înotătorilor'* 
depășește nota obișnuită.

Cele trei bazine de înot și tram
bulina de sărituri simt solicitate 
mai mult ca orieînd de sportivii al 
căror număr a crescut parcă peste

O frumoasă săritură ini run minunat decor: Georgeta Hurmuzache, 
din lotui olimpic de gimnastică al RlP.R.

Loturile olimpice ale R. P. R.
Ne mai despart doar două luni 

ți jumătate de daăa cind in 
îndepărtata Aastralie. se va a- 
prinde flacăra cetei de a XVf-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară

Deși actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice se va desfășura la a- 
pooape 20.000 km. depărtare. Re
publica Populară Romînă — așa 
cum a comunicat de altfel din 
timp Comitetul olimpic romin — 
▼a W reprezentată 1* Melbourne 
de un lot numeros, alcătuit din 
cei mai valoroși sportivi ai țării.

Nu-j de mirare deci că întregul 
sezon competițional al acestui an 
s-a desfășurat sub semnul pregă
tirilor pentru Jocuri. Luîndu-se 
drept criteriu performanțele și re
cordurile realizate în diferite con
cursuri interne ți internaționale, 
(ținindu-se seama firește de va

loarea lor in ierarhia mondială) 
au fost alcătuite loturile națio
nale pe ramuri sportive din care 
va fi selecționată echipa olim
pică a Romîniei.

Este bine să precizăm că sim
pla selecționare în aceste loturi 
nu aduce ca un corolar introdu
cerea in echipa olimpică. Cinstea 
de a concura sub culorile țării la 
această mare competiție o vor 
avea numai acei sportivi, numai 
acele sportive, care prin perfor

manțele lor vor dovedi o va
loare internațională, care se vor 
pregăti cu temeinicie și seriozi
tate.

Pe de altă parte, inWnțarea a- 
cestor loturi trebuie să constituie 
un stimulent pentru toți ceilalți 
sportivi. Componența loturilor nu 
este definitivă. „Ora olimpică" n-a 

noapte. Ln același timp, numeroși 
sailariați ai I.E.B.S.ului „roiesc" 
in jurul tinerilor sportivi, ingri- 
jindu-se, așa cum stă hine unor 
gazde primitoare, de toate cele ne
cesare competiției care se va des
fășura aici: finalele campionatului 
republican pentru seniori.

Amatorii concursurilor de trata
ție vor avea ocazia să asiste timp 
de trei zile la întreceri viu disputare 
care se vor solda poate, spre satis
facția unanimă, cu noi recorduri a'e 
țării sau chiar cu recorduri perso
nale Spre deosebire de anii tre- 
cuți. la startul probelor vor fl pre- 
zenți toți fruntașii notației noas
tre sporind astfel valoarea și 
snectaculozitetea competiției. Chiar 
din prima zi vom putea urmări fina
lele unor probe deosebit de „gusta
te" deobișnuiții întrecerilor de acest 
fel. Seriile ce se desfășoară dimi
neața (începind de la ora 10) vor 
înlesni calificare-a penteu finale 
(ora 17) unor înotători pe către, ln 
general, sîntem în măsură să-i pre
vedem. La 100 m. liber (masculin), 
titlul de campion va fi disputat de 
f. Novac, H. Bock, G. Btajek, N Ru- 
jtnski, Fr. Simon. Z. Hospodar, C. 
Ciorbă. In perspectivă deci, o luptă 
crîncenă, cu un cîștigător greu de 
indicat. Se va da startul apoi în fi-» 

trecui pentru nimeni, astfel că 
fiecare sportiv al țării, care prin 
rezultatele și comportarea sa do
vedește că merită încrederea de a 
fi solul sportului romin k Met— 
bourne, o v> căpăta.

lată componența loturilor : 
ATLETISM: I. Savel, I. So- 

ter, io.anda Ba'aș, 1. Barbu. I.
Baboie, 1. Wiesenmayer, T. Su— 

drigean, Ana Roto, I. Sorin, I.
Bădici, C. Aioanei, T. Strzelbis— 

schi, 1. Stânei, I. Carandi, Li a 
Manoliu, D. Para schi vescu.

BOX: M. Dobrescu. Gh. Fiat, 
Gh. Negrea, C. Dumitrescu, N- 
Linca. E. Cismas.

CAIAC—CANOE: M. Anasta- 
sescu, A. Vernescu, S. Teodorul, 
S. Ismailciuc, A. Dumitru, L. Rot- 
man, I. Lipalit, Al. Aghei.

GIMNASTICA: tleiu Leuștean, 
Elena Mărgărit, Sotlia Inovau, 
Emilia Vătățoiu, Aneta Tiru, 
Georgeta Hurmuzach-e, Agneta 
Wittenberger, Elena Săcălici.
Utta Schlandt. Teoitla Băiașu.

HALTERE: I. Birău, S. Cazan. 
ÎNOT: Maria Both, A Popescu,.

M. Mitrofan, F. Heitz, A. Oanță. 
LUPTE: D. Pirvulescu, Fr. Hor

vath V. Bularcă.
PENTATLON MODERN: C.

Vena, V. Manciu. V. Teodorescu^ 
C. Stoenescu. 1. Țintea

POLO PE APA: 0. Deutsch, L- 
Hospodar, Gh. Nagy, A. Zahan, 
F. Simon I. Bordi, A. Szabo. A. 
Bădiță, G. Btajek, A. Marinescu, 
I. Novat

SCRIMĂ: Maria Vicol, Olgi- 
Orban, Elena Samjudeanu.

TIR: I. Sirtiu. H. Heryoovki. C. 
Antonescu, N. Cojocaru. Gh. Li— 
chiardopot, I. Pieptea.

nada probei de 100 m. bras. Favo
ritul (se înțelege, al hirtiei) este 
Af. Mitrofan. Asaltul pe care îl 
primește se amantă însă foarte 
„tare" deoarece F. Heitz, A. Oanță, 
A lex. Sch malt zer, pe primul plan,, 
și apoi Alex. Csiki. A. Zahan. nași 
vor precupeți eforturile... 6timu'.ate- 
de m-citt rîv-nitul titlu de camp'on- 
Va fi din nou o probă „sub apă".., 
mai ales că F.I.N.A. a amînaț sen
tința care va „condamna" pe ur
mașii filiipinezului Ildefonso, promoj 
torul brasului submarin. După pro
ba 400 m. liber feminin, în care 
Sanda Platon va concura fără emo
ție pentru locul I iar tinerele In- 
grid Rothe, Margareta Wittgenste
in. Haidy Rotsching, pentru urmă
toarele locuri, se vor prezenta pe 
bloc-starturi finaliștii cursei 200 m. 
fluture. O probă care-i va aduce fără1 
îndoială lui Alexandru Popescu ti
tlul de campion. Dar așa cum reie
șea și din ultimul nostru articol, 
în ceea ce-1 privește pe Popescu, 
component al lotului olimpic, ne 
interesează mai mult decît orice 
rezultatulIn continuarea probelor de înot 
se desfășoară întrecerile de sari-urî 
(feminin): dimineață: trambulină 

cu coeficient impus, după amiază S 
cu coeficient liber, G. N. j



Cair.pî onatele republicane de tir

RECORDUL ȚĂRII LA JUNIORI A ATINS NIVELUL RECORDULUI MONDIAL
400 PUNCTE LA POZIȚIA CULCATPETER SANDOR

f ^URMĂRIND ÎNTRECERILE
1 Așa cum am făcut-o și pînă a- 
<cum, încă de dimineață ne-am 
.deplasat, alături de concurenți și 
ide numeroși spectatori în pădu
rea Băneasa, acolo unde se află 

•situat poligonul Tunari. Și tre
buie să vă mărturisim că nume
roasele vizite pe care le primește 
în aceste zile poligonul Tunari 
ne-a determinat să afirmăm că 
întrecerile republicane se află din 
ce în ce mai mult în centrul a- 

’ tuiției iubitorilor spartului. De 
altfel, o explicație a acestei a- 
fluențe este și faptul că nivelul 
întrecerilor este în multe probe 
ridicat, iar spectaculozitatea lup
tei pentru primele locuri și fi
rește pentru cucerirea titlului de 
campion, constituie un 
atracție. Așa . de pildă, 
de armă liberă calibru 
„plutonul" consacraților 
șat și tînărul Laurian 

•ȚC.C.A.) care a cîștigat barajul 
pe „muște" l*a poziția culcat și 
cu un foc mai apropiat de centrul 
țintei i-a „suflat" maestrului 
sportului C. Antonescu, titlul de 
campion. Inzecmdu-și eforturile 
și cu un finiș puternic, talentatul 
trăgător C. Antonescu s-a revan
șat și și-a apropiat victoria la 
poziția picioare și la totalul ce- 
Jor trei poziții. Au existat însă la 
aaeastă probă și o serie de în
tâmplări pe cit' de hazlii pe 'atît 
d« supărătoare. Astfel, din negli
jență $i neseriozitate, unele aso
ciații (Energia, Dinamo, CCA) 
au înscris în concurs trăgători 
nepregătiți (P. Loghin, N. Dumi
trescu, P. Santa, I. Mitrașcă)

■ care, în loc să tragă în țintele 
lor, au tras în cele ale vecini
lor (uneori chiar la a doua sau 
a treia țintă). Din această „în
tâmplare** cel mai mult a avut 
de suferit maestrul sportului H.

a

punct de 
ia proba 
mare, de 
s-a ata- 
Cristescu

Herșcovici care s-a „trezit" cu un 
foc venit din „senin" pe ținta 
sa. După ce a reclamat și s-a 
constatat că nu fusese tras de el, 
i s-a schimbat ținta.Pînă să tra
gă însă alt focdin nou un glonț 
venit pe neașteptate... i-a anu
lat țjnta. Este nevoie ca asocia
țiile să dovedească pe viitor mai 
mult discernămint atunci cînd fac 
înscrieri la un concurs de talia 
campionatelor republicane.

ASCULTIND NECAZURILE 
CONCURENȚILOR

Disputa în întrecerea juniorilor 
fost foarte încordată. După ce

la poziția culcat P. Șandor a 
reușit un rezultat splendid (400 
p. — record de juniori al R.P.R., 
la nivelul recordului mondial 
seniorilor), la celelalte poziții 
luptat pentru fiecare punct 
dinamovistul ' ~
general P. Șandor s-a dovedit 
superior, la poziția în picioare 
a trebuct să 
lui său de întrecere care la ba
raj a avut o țintă cu ultimul foc 
mai apropiat. La senioare Anca 
Giurchescu, după un început pro
mițător (a cucerit cu 396 p. ti
tlul la poziția culcat), a cedat 
pasul, 
deanu 
poziția 
venită 
înscris 
pioanelor la poziția picioare.

După terminarea probei de ta
lere (ieri s-a desfășurat manșa 
a 111-a) clasamentul arată ast
fel : 1. Gh. Florescu (Energia)
262 L; 2. Oh. Enache (C.C.A.) 
254 t.; 3. I. Dumitrescu (Pro
gresul) 254 t. Deși era câștigă
tor al probei, totuși Gh. Florescu 
mi avea, la fel cu ceilalți câști
gători, figura omului fericit. Mo
tivul : neîndeplinmdu-se baTemul

cerut 
titlul 
bă. Iată ce ne-a spus Gh. Flo
rescu : „Nu vreau să scuz per
formanța slabă pe care am reali
zai-o la aceste întreceri. Totuși; 
motivele care au determinat in 
general comportarea mediocră a 
taleriștilor noștri sînt : calitatea 
slabă a talerelor, faptul că ma
șinile n-au fost tensionate în 
timpul antrenamentelor ca la 
campionat și in special lipsa u- 
nui antrenor care să ne corec
teze poziția de tragere și să ne 
semnaleze greșelile".

R. ILIESCU 
H. NAUM

(270 t.) n-a fost acordat. 
de campion la această pro-

Peter Șandor (Energia) s-a dovedit a fi cel mai valoros junior al 
campionatelor (Foto: M. BANUȘ)

I. Vacaru. Deși

al 
a 

cu 
în

cedeze titlul colegu-

astfeî că Maneta Juver- 
a ocupat primul loc la 
genunchi, iar Lia Sîrbu, 
puternic dsn urmă, și-a 

■numele pe tabela ‘ cam-

AU CUCERIT TITLURI DE CAMPIONI:

Armă liberă calibru mare poziția culcat: LAURIAN CRIS- 
TESCU (C.C.A.) 385 p.

poziția genunchi: H. HERȘCO-Armă liberă calibru mare
VICI (Dinamo) 377 p.

Armă liberă calibru mare
(FI. roșie) 356 p.

Armă libes-ă calibru mare
roșie) 1117 P-

Armă liberă calibru redus

poziția picioare: C. ANTONESCU

3 x 40: C. ANTONESCU (FI.

GIURCHESCU (Progresul
Armă liberă calibru

VERDEANU (Energia) 390 p. 
Armă liberă calibru redus 

C.A.) 372 p.
Armă liberă calibru redus 3 
Armă liberă calibru

DOR (Energia) 400 p.
Armă liberă calibru 

DOR (Energia) 386 p.
Armă 

(Dinamo)
Armă 

gia) 1154
Armă 

LINE ZVONEVSGHI
Armă liberă calibru nedus 

ZV.ONEVSCHI (T. D.) 392 p.
Armă liberă calibru redus 

ZVONEVSCHI (T.D.) 349 p.
Armă 'liberă calibru redus 

NEVSCHI (T.D.) 1133 p. 
—>------ “f

Campionatul de
' In sala de șah Locomotiva din 
7Bd. Dinicu Golescu 38 au înce- 
■put întrecerile șahiștilor carecon- 
-curcază ia titlul de campion al 
■ Capitalei. Se desfășoară turneul 
^pentru 
s unind 
aceștia
■drdați 
blificat ______
< ei primind o replică puternică din 
partea celor calificați din etapele 
anterioare.

Pînă în prezent s-au disputat 
4 runde. Cele mai bune rezultate 
îe-®u înregistrat pînă acum Gh. 
Rotaru și Gh. Gavrilă II, care au 
cîte 2'/z puncte fiecare, din 3

poziția 
Sănătatea) 

redus poziția

culcat senioare: ANCA 
396 p.

genunchi: MAR1ETA JU-

picioare: LIA SIRBU (C.

l

j

redus

redus

Miine, in Capitală:
concurs republican de călărie

După o nouă perioadă de lung... 
repaus, baza hipică din parcul ra
ionului „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
va cunoaște dinnou freamătul spec
taculoaselor întreceri hipice. Con
cursul — care începe mâine dimi
neață— este așteptat cu interes 
deosebit. Noua „confruntare** a ce
lor mai valoroși călăreți ai țării va 
prilejui, fără îndoială, întreceri din 
care nu vor lipsi obișnuitele dispute 
pentru fiecare secundă, pentru.fie
care punct. Interesul concursului 
republican de călărie este sporit și 
de cele cîteva probe noi introduse 
în program, probe în care vom pu
tea urmări — de exemplu — evolu
ția juniorilor noștri în întreceri su
perioare celor la care au participat 
pînă acum. De asemenea, pregăti
rile intense făcute de către majori
tatea echipelor hipice, ne îndrep
tățesc să credem că, spre deosebire 
de celelalte concursuri republicane, 
la București voim fi lipsiți de neplă
cuta sarcină de a consemna In cro
nicile noastre faptul că unii călăreți 
sînt încă departe de forma lor cea 
mai bună, că atît în probele

dresaj cit și in cele de obstacole se 
înitimplă — destul de des — să se 
uite progresiile sau parcursurile 
etc. Spectatorii bucureșteni vor a- 
vea prilejul să asiste și la întrece
rile din cadrul probelor dc lungime 
și înălțime, probe foarte rar cu
prinse in programul concursurilor 
republicane. „Duelul" dintre cei 
mai buni săritori ca și dintre cei 
care iși vor disputa întristate* în 
proba de lungime, trebuie să în
semne însă nu numai un plăcut 
spectacol sportiv ci, în primul rind, 
o riguroasă verificare a posibilită
ților și a progresului cailor noștri 
in astfel de probe. In sfîrșit, aș
teptăm ca la București să se în
registreze o participare numeroasă 
nu numai în probele ușoare ci și 
in cele grele.

de

petiția

x 40: LIĂ SÎRBU (C.C.AJ ll_52 p. 
poziția culcat juniori: P. SAN-

poziția genunchi: PETER SAN-

liberă 
368 p.

liberă
P-. -liberă

calibru

calibru

calibru

redus

redus

picioare: ION VACARUpoziția

3 x 40- PETER SANDOR (Ener-

Atieții și canotorii romuri 
s-au reintors iu țară

Ieri s-a reîntors în Capitală, 
pe calea aerului, lotul de atletism 
®1 Republicii Populare Românie 
care a susținut, La Paris, între
ceri cu reprezentativele mascu
line și feminine ale Franței și cu 
cea feminină a Austriei.

De asemenea, tot în cursul di
mineții de ieri au sosit în Bucu
rești, cu trenul, canotorii romîni 
care au participat la Bled (R. P. 
F. Iugoslavia), la campionatele 
europene masculine de canotaj a- 
oademic.

Categoria A la polo
Luni Și miercuri s-au disputat 

cîteva meciuri de polo pe apă din 
cadrul returului campionatului ca. 
tegoriei A. lată rezultatele tehni
ce: Știința Ciuj—Progresul Tg. 
Mureș 4—3 (1—3)! Știința Cluj 
—Locomotiva Cluj 4—1 (2—-0);
Energia Oradea—Progresul _
Mureș 0—8 (0—6).

Tg-

Alpiniștii romini
Zilele acestea a părăsit țara 

plecând în R .Cehoslovacă un lot 
de aJpiniști romîni format din 
maestrul sportului Emiliam Cris- 
tea, maestrul sportului Aurel Iri- 
mia, Matei Schen, Alexandru Flo- 
ricioiu, Emil Fornino, Tudor Hur- 
bean, N. Jitaru, Gh. Udrea și an
trenorul Mirceia Bogdan.

Alpiniștii vor rămîne în R. Ce-

poziția culcat junioare: J'ACQUE- 
(T. D.) 392 p.

poziția genunchi: JACQUELINE

redus

picioare: JACQUELINE

3 x 40: JACQUELINE ZVO-

poziția

semifinala competiției, re- 
13 participanti. Printre a- 
se remarcă o serie de can- 
de maestru, care s-au ca
de drept în această fază,

iSmbătă și duminică ia atletism: 
LOCOMOTIVA (R.P.R.) — 
.. LOKOMOTIV (R.P.B.)

"SlnWâta șl duminică va avea loc 
'în Capitală întîlnirea internațională 
de atletism dintre echioel» rto-'a- 
riilor Locomotiva din R.P.R. și, Lo
komotiv din R. P. Bulgaria. Această 
întilnire contează drept revanșă a 

-meciului destășurait în lun,a aprilie 
<1a Soția cîștigat cu scont 1 de 158- 
[348 de atieții romJni.

. . (Agerpres) ,

ș ah al Capitalei
partide susținute. Tot. 2r/z puncte 
are și tînărul C. Bozdoghină, dar 
din 4 partide. N. Andrițoiu are 
2 puncte din 3 posibile, fiind ne
învins.

Iată rezultatele tehnice ale pri
melor 4 runde:

Runda I-a: Gram — Dăneț
0—1; Kapuscinsckî — Nicoleanu 
1—0; Bozdoghină — Zetlin 0—-1; 
Andrițoiu — Olteanu '/z—V2I R°" 
taru — Gavrilă II 'Iz—’/zl Sîrbu 
— Sirkus într.

Runda a II-®: Nicoleanu—Boz
doghină V2—V2; Zetlin — Sîrbu 
1—0; Sirkus — 'Andrițoiu '/z—'I2', 
OMeanu — Rotaru 0—1; Gram— 
Storojevskî 1—0; Dăneț — Ka
puscinski într.

Runda a II l-a: Bozdoghină — 
Dăneț 1—0; Sîrbu — Nicoleanu 
0—1; Andrițoiu — Zetlin 1—0; 
Gavrilă II — Olteanu 1—0; Sto- 
rojevski —Ka>puscinski >/2—V2; 
Rotaru — Sirkus într

Runda a IV-a: Zetlin — Ro
taru 0—1; Sirkus — Gavrilă II 
0—1; Bozdoghină — Storojevski 
1—0; (restul partidelor, între
rupte) .

Se joacă în fiecare luni, 
miercuri și vineri, de la orele 18, 
iăr duminică dimineața sînt con. 
tinuate partidele întrerupte.

Noi inîiinifi internatiMate 
de baschet în Capitală 

și la Tg. Mureș
In această săptămînă trei e- 

chipe de baschet maghiare ne vi
zitează țara și vor susține între
ceri cu formațiile românești. 'Ast
fel, în parcul sportiv Voința din 
Tg. Mureș vor evolua sîmbătă 
seară echipele masculine și femi
nine Szckesfehervăry Epitok ~ 
P. Lbigairă) care vor întâlni 
prezentativele Progresului 
Mureș. >

Formația baschetbaliștiilor 
guri este foarte valoroasă, 
țîndurile ei numărîndu-se 
componenți ai lotului național 
maghiar și anume Bogar Pali 
(căpitanul echipei) și tinerii Toth 
11 și Toth III.

O altă echipă maghiară și a- 
nume Voros Meteor Budapesta —• 
din campionatul feminin al pri
mei categorii — va juca în com
pania echipei Energia Construc
torul miine seară pe terenul Ști
ința din Capitală.

In drum spre București echipa 
Voros Meteor a susținut un meci 
cu Progresul Oradea. Partida a 
revenit jucătoarelor maghiare eu 
scorul de 38—33 (20—17). Pro
gramul de mîine este următorul: 
ora 18,30: Dinamo București — 
Selecționata Știința (masculin); 
ora 20: Energia Constructorul— 
Voros Meteor (feminin).

in R. Cehoslovacă

(R- 
re- 

Tg.

un
iri 

trei

hosiwac., 1> zi.e, timp in care 
vor vizita Praga’și Boemia. fă- 
cînd de asemena numeroase esca
lade în munjii Tatra. 'Aci. ei vor 
poposi la cabanele Kosmarca, 
Spojnițca și Kacidolina, în îm
prejurimile cărora se află nume
roase trasee alpine de mare difi
cultate.

■'* 1. ’ < ■ ..< -

Con-' ursul internațional de tenis 

Jucătorii noștri au decepționat în finale 
t- .i ... rt* . ■•..• ' •»" ' ■ ’

m-a puitut fi speculată de către 
Stăncescu. care nu știe să pună sto 
puri. Deci rezultatul oglindește g 
iuația de pe teren.

Jucătorul cehoslovac Krajcik I 
dominat net finala probei de sim 
piu bărbați și victoria i-a reveni 
pe merit în trei seturi: 6—2, (ț— 
6—0, Jucătorul maghiar Katon 
a încercat să atace. în perfm 
nențâ, daa- n-a reușit, din ca uz 
că Krajcik a răspuns cu return 
lungi foarte aproape de linia 1 
fund, realizînd în special puac 
prețioase cu mingile pasate 
diagonală și' de-a lungiri lini 
laterale; In special, 
foarte mult modul în care a ȚI 
sat pe backhand și felul sig 
cum a reușit să atace la fileu, 
tunci cînd a fost cazul.

Finala dc dublu mixt a rev<r 
după un meci destul de frum 
cuplului maghiar Katona—Errfo< 
care a învins perechea polone 
Jezd.rejovska—Piatek cu 9- 
6—3. Remarcabilă compori u 
jucătorului Katona.

Turneele de consolare s-au I 
minat cu următoarele rezult* 
simplu bărbați Mihai Sorin— 
Viziru 6—4, 6—1; simplu 
mei Steiinova (R. Ceh.)—Gi 
(R.P.R;) 6—4, 3—6, 6—4.

începem această cronică prin a 
ne cere 6cuze cititorilor. Intr-adfe- 
văr în articolele noastre anterioa
re, ( 
de o 
ar fi venit să urmărească aceste 
meciuri de la Progresul F.B. putea 
avea Convingerea fermă că va fi 
martorul unei întreceri în care jucă
torii noștri ne vor reprezenta 
toată cinstea.

Ce au văzut însă cei 4.000 
spectatori prezenți marți după 
miază pe terenurile de tenis? 
nici un caz o comportare care

«J

sa văzut imediat. Jucătorii ma
ghiari care.au susținut meciuil în- 
același ritm au profitat de faptul.

recupera diferen- 
- . , 1 meciul pe

merit. Trebuie subliniat faptuil căf 
scăpând din mîn^ acel moment psj-, 
hok>gic în carș averfli un set și 3—0, 
frații Viziru au făcut și o mare gre-' 
șală tactică de care este vinovat 
în bună parte și antrenorul lor. 
M. Bădin. Cei doi maghiari 
Jancso și Sikorski au lovituri din 
serviciu foarte bune, un smash sigur 
și voleuri decisive. Cu aceste ele
mente tehnice ei au dominat apoi 
pe reprezentanții noștri care s-au 
mulțumit să execute loburi lipsite 
însă de eficacitate. Și în general 
au jucat aproape numai pe linia de. 
fund, ceea ce este complet nereco- 
mandabil pentru jocul de dublu. Toa
te aceste lucruri nu scad însă cu 
nimic din performanța celor doi ju
cători maghiari, care au fost dese
ori aplaudați cu entuziasm de 
spectatori. Ei au jucat cu multă 
ambiția — in specia.’. Sikorski — și 
au obținut așa cum am subliniat 
mal sus o victorie pe depilin meri
tată. Scor final: lancso, Sikorski 
— Gheorghe și Marin Viziru 5-7, 
6,4. 6-1, 7-5.

Finala probei de simplu femei a 
fost o partidă dezechilibrată în care 
învingătoarea, poloneza Jezdrejo- 
vska, și-a dominat cu autoritate 
adversara, Eva Stăncescu, cîști- 
gînd cu 6—2, 6—2. Jezdrejovska a 
răspuns cu mingi tăiate pe rever, a 
liftat și a atacat decis de pe par
tea dreaptă. Lipsa sa de mobilitate

am prezentat finalele de marți acesta și au putut recupi 
o asemenea natură îhclt oricine ți de puncte cîștigînd

cu

de
a- 
In 
să 

facă onoare fruntașilor noștri din 
tenis, în nici un caz un exemplu 
pe care orice fruntaș trebuie să-l 
dea prin întreaga sa atitudine tu
turor celor care îl urmăresc. Jucând 
în finala probei de dublu bărbați 
frații Viziru au întâlnit cuplul ma
ghiar Jancso-Sikorski. Jucătorii 
noștri au fost învinși cu scorul de 
3—1 dar nu rezultatul este motivul 
decepției generale, 
învinși vor exista 
niciodată nu putem avea pretenția 
numai de a ciștiga. Ceea ce a re
voltat pe bună dreptate pe toți spec
tatorii a fost însă comportarea celor 
doi jucători romîni. După ce au lup
tat cu multă seriozitate și au cîștigat 
cu 7—5, recuperînd de la 3—5. 
după ce in setuil al doilea condu
ceau cu 3—0, frații Viziru în loc 
să lupte mai departe cu aceeași 
(firzenie, au considerat că meciul e 
jucat, că victoria le este asigurată 
și în consecință că pot să-și per
mită diferite exhibiții, discuții în
tre ei și cu spectatorii. Rezultatul

învingători și 
întotdeauna și

a plăci

care.au


O constatare și
Recent am citit in ziarul 

„Sportul popular" o serie de 
materiale privind problema jo
cului brutal și nesportiv in 
handbal, precum și problema 

atmosferei pe care o creează 
la unele meciuri o parte dintre 
spectatori. Sînt și eu unul din
tre arbitrii de handbal care 
in ultima vreme m-am izbit 
serios în activitatea mea de 
ambele aspecte ridicate în ar
ticolele apărute în ziar.

Consider că între problema 
permiterii jocului brutal și 
felul de a se manifesta al 
unor spectatori din diferite 
centre ale țării, există o strînsă 
legătură, în sensul că,majori
tatea arbitrilor se lasă influen
țați în nesancționarea durită
ților și a atitudinilor nespor
tive, tocmai de felul în care 
publicul înțelege să „încura
jeze" echipa gazdă. Nu mai 
departe decît duminica trecută 
la Reșița, unde am condus 
meciul masculin de categoria 
A dintre Energia Reșița și Di
namo Orașul Stalin, unii spec
tatori au căutat prin tot felul 
de injurii, prin proteste nejus- 
tificate și chiar prin amenin
țări să mă determine să favo
rizez In arbitraj echipa gaz
dă. Mai mult, In pauza medu
lui am anunțat organizatorii, 
că nu voi relua partida în 
cazul cind ei nu vor lua mă-

Campionatul ciclist de
Fe întreg traseul Campionatului 

de mare fond, care începe dumi
nică 9 septembrie a.c., s-au tăcut 
intense pregătiri pentru primirea 
caravanei cicliste, de către comi
tetele locale de organizare.

Pentru buna știință a spectato
rilor de pe parcursul competiției, 
dăm mai jos:

ORAR1UL ETAPELOR

Etapa a l-a (135 km): ora 12, 
plecarea festivă din Piața Univer
sității. Ora 12,30: startul electiv 
din Piața Scînteii; PIoești ora 14: 
Buzău, sosire, ora 15,45.

Etapa a 11-a (125 km): pleca
rea ora 14; Brăila ora 16,40; Ga
lați, sosire, către ora 17,15.

Etapa a IlI-a (200 km): pleca, 
rea ora 10,30; Brăila 11,10; Buzău 
13,50; Focșani, sosirea în jurul o- 
rei 16.

Etapa a IV-a (140 km): pleca
rea ora 12,30; Buzău 14,40; Fio- 
ești, sosirea ora 16.15

Etapa a V-a (170 km): plecarea 
ora 11,30; București (Piața Scîn
teii) ora 13; sosirea la Pitești du. 
pă ora 16.

Etapa a VI-a (170 km): pleca
rea ora 11; Rm. Vîlcea ora 13,30; 
Sibiu sosirea oă .re ora 17 .

MCUtfjn.

rocjAw 'Q CAUȚI

Fără îndoială că în centrul ateii- 
ției participanților la concursul Pro-, 
nosport nr. 36 din 9 septembrie sînt 
cele trei întîlniri dintre reprezenta
tivele A, B și juniori ale R P. Bul
garia și R.P. Ro-mîne. Este și nor
mal acest lucru dacă ne gîndim că 
meciurile dintre fotbaliștii bulgari 
și romîni au dat loc întotdeauna 
la dispute dîrze. terminate cu sco
ruri strînse. Iată de ce și pronosti
curile majorității participanților 
sînt — ia aceste meciuri — de ge
nul: ă..l,X,2. Se observă totuși că 
avantajul terenului face pe mulți 
dintre ei să încline spre victoria re
prezentativei noastre secunde, iar 
performanțele anterioare spre suc
cesul juniorilor noștri. Nici meciuri
le din cadrul categoriei B nu 
par a fi... gata să le ofere 
soliști. Iată deci, o garanție 
în plus a premiilor mari pe 
care probabil ni ie va aduce 
concursul nr. 36. Spre a veni în a-

o obligația!
suri pentru evacuarea acelor 
spe.ctatori, care nu au o atitu
dine sportivă. Cu toate acestea 
și in repriza secundă a intilni- 
rii atitudinea acelor spectatori 

.. rămas aceeași, culminînd la 
terminarea meciului — in mo
mentul ciad ieșeam de oe 
teren — cu o serie de gesturi 
total nesportive.

Eu consider că acei soecta- 
tori care șj-au făcut o meto
dă din a „ajuta" echipa gazdă 
căutind să influențeze arbitrii, 
greșesc grav și este bine ca 
în această direcție să fie dusă 
o susținută muncă de educație. 
Aceasta pentru că încetul cu 
încetul vom denatura adevă
ratul aspect al jocului de hand
bal și pentru că arbitrii vor 
ajunge să nu mai poată con
duce meciurile in condițiuni 

optime. Așteptam mai mu'tă 
competență în special de la 
publicul din centre unde hand
balul este larg răspîndit (Si
biu, Cisnădie, Timișoara, Re
șița, etc.) și unde munca de 
educație trebuie, fără îndoia
lă, intensificată. Cit privește 
arbitrii ei trebuie să se com
porte obiectiv și să caute ca 
prin felul lor de a conduce 
partidele să ajute la educarea 
spectatorilor.

GHEORGHE POPESCU 
arbitru de handbal

mare fond al R. P.R.
Etapa * Vil-a (120 km): pleca, 

rea ora 13,30; Sebeș 15,10; Deva 
sosire către ora 17.

Etapa a VlII-a (140 km):' ple
carea ora 12. Arad, sosirea în ju- 
rul orei 16. '* ,

Etapa a IX-a (115 km): pleca
rea ora 14. Sosirea la Oradea după 
ora 17.

Etapa a X-*a (150 km): plecarea 
ora 12; Huedin ora 14,50 sosire la 
Cluj către era 16,30.

Etapa a Xl-a (170 km): pteca- 
rea ora 11,30; Turda 12,40; Alba 
lulia 14,30; sosirea la Sibiu în 
jurul orei 16,15.

Etapa a Xll-a (140 km): pleca, 
rea ora 12,30; Făgăraș 14,30; so
sirea la Orașul Stalin în jurul o- 
rei 16,30.

Etapa a XIII-a (166 km): ple
carea ora 11,30; Predeal 12,30; 
PIoești 14,30; sosirea în Bucu
rești (Piața Scînteii) în jurul o. 
rei 16.

Kilometrajul ca și orariul eta
pelor va suferi probabil pe alocuri 
mici modificări, întrucît în unele 
etape plecarea se va da de la ba
riera orașului. De asemenea, lo
cul sosirii în București urmează 
să fie anunțat la timp, (probabil, 
Stadionul „23 August").

©■onosport
2’utorul dvs. la alegerea pronosticu
rilor, publicăm mai jos trei scheme 
de participare Prima ne-a fost... 
destăinuită (în secret!) de tov. Co
vaci Francisc din București care la 
concursul special de săptâmîna tre
cută a obținut 2 premii I, 14 pre
mii II și 38 premii III pe un bule
tin fraefionat cu 80% partic’pație, 
adică 39 231 lei. Iat-o: 1» 2—1—X, 2— 
1—1—1, X, 2—1—1, 2—1, X—1, 2—1— 
X, 2. Următoarele două scheme sînt 
date de agenția nr. 2 din str. Aris
tide Briand 4 și de agenția Centrală 
din Calea Victoriei 9. Ue publicăm 
în ordine: 1, X, 2—1—X, 2—1—1-4,

Rinduri pentru fotbaliștii din categoria B
Esfe cazul ca după disputarea 

a două- etape ale returului să 
ne oprim puțin privirea și asii- 
pra campionatului categoriei B. 
Competiție de primă însemnăta
te, această întrecere angrenează 
27 de echipe care nu sînt cu 
mult mai prejos decît formațiile 
de categoria A, ba în unele ca
zuri sînt de forțe sensibil a- 
propiate cu acestea. Se poate tra 
ge deci ușor concluzia, că pre
tențiile în ceea ce privește cali
tatea jocurilor din campionatul 
categoriei B, în ceea ce privește 
nivelul general al competiției 
nu pot fi mai scăzute, mai re
duse decît cele care privesc e_ 
chipele din prima categorie.

Si cu toate acestea, dint>r-o 
mentalitate pe care și-au însu- 
șit.o din nefericire majoritatea 
jucătorilor din campionatul ca
tegoriei B, aceștia consideră că 
principala lor sarcină este aceea 
de a asigura (dacă este posibil) 
echipei lor promovarea în ca
tegoria A sau în a doua alterna
tivă, menținerea pe un loc ono
rabil în clasament. Aspirații 
care de fapt reprezintă mult 
prea puțin față de ceea ce se aș
teaptă de Ia fotbaliștii din ca
tegoria secunda.

De pildă, în etapa a doua a 
seriei a Il-a, ta Morenl (Ener
gia Flacăra Moreni — Energia 
Metalul t Mai PIoești), la Cchs_ 
tanța. (Locomotiva Constanța — 
Locomotiva Iași), la CimpulÂrg 
Moldovenesc (Flamura roșie Su
ceava — Dinamo Birlad). ca sa 
nu luăm decît trei exemple, par
tidele au fost departe de ceea 
ce trebuie să însemne întîiniri 
între echipe cu pretenții de a 
promova în campionatul catego
riei A- Lucrurile nu sînt maț 
îmbucurătoare nici în ceea ce 
privește seria I-a, unde se realizea
ză jocuri exclusiv de luptă, de u- 
zură, urmărindu-se doar cucerirea 
de puncte. Toate acestea în detri
mentul calMăiii, in detrimentul 
realizării unei maturități a for
mațiilor ca concepție, în detri
mentul progresului fotbalului. 
Sîntem oare îndreptățiți să pie_ 
tindem echipelor de categoria B 
practicarea unui fotbal de nivel 
superior? După părerea noastră, 
da- Și iată de ce.

In marea majoritate a echipe
lor de categoria B întilnim ju
cători cu vechi state de serviciu, 
alături de tineri cu calități și 
perspective. Ba există situații 
în care în Iotul echipelor aflăm 
jucători care pot face față eu 
succes la ora actuală pretențiilor 
campionatului categoriei A. E- 
nergia Metalul Steagul Roșu O- 
rașul Stalin, Recolta Avîntu] Tg. 
Mureș, Energia Metalul Hunedoa. 
ra, Energia Flacăra Mediaș, E-

JOCURI INTERNAȚIONALE
ȘTIINȚA ÎIMIȘOARA A INTRE- deși este faultat de fundașul Be- 
CUT SZEGEDI HALADAS CU nak reușește totuși, să trimită

3-0 (0-0) mingea cu capul în poartă: 1—0.
In min .78 Petschowski trece de

TIMIȘOARA 5 (prin telefon).— 
Peste 10.000 de spectatori au a. 
sistat miercuri după amiază la 
întîlnirea dintre echipa locală Ști
ința și formația Szege0i Haladas 
din campionatul categoriei A din 
R. P. Ungară. Timișorenii au ob
ținut o splendidă victorie cu sco
rul de 3—0 (0—0).

in prima repriză jocul a fost 
dominat de Știința care s-a dove
dit însă ineficace.

După pauză Știința a manifes
tat o superioritate și mai cate
gorică creîndu-și multe acțiuni 
de gol. Dintre ele a transformat 
trei, toate prin Ciosescu. Astfel, 
în min. 55, centrul atacant timi
șorean are o acțiune personală și

2—1, X—1—1, X—1—1—1, X, 2 ; și 
1, X, 2—1—X, 2—1, X—1. X—1, X, 
2—1, X, 2—1—1, X—1—1—1, X. 2. De 
remarcat ca agențiile ale căror 
scheme le-am publicat mai sus au 
obținut la ultimele concursuri ade
vărate... recolte de premii pe bule- 
tdnele în participate. Totodată re
amintim participanților că 30.985 lei 
au fost reportați de la concursul 
special din 30 august concursului nr. 
36 din 9 septembrie. Deci, concursul 
de duminică pornește de la început 
cu fondul de premii mărit, oferind 
astfel și mai multe șanse partici
panților de a obține premii mari.

In încheiere, vă reamintim că 
datorită disputării meciului I: R.P. 
Bulgaria (A)-R.P. Romînă (A) luni 
10 septembrie, rezultatele complete 
ale concursului nr. 36 vor fi cunos
cute luni seara, omologarea ur- 
mînd să albă loc marți 11 septem
brie. , ‘

Driblingul atacantului l a dezechi librat pe apărător. Un adversar 
a fost trecut. Dar nu e ii'timul ! Fază din jocui Dinamo VI Bucu- 
rești-Energia Flacăra Cimpina, dis putat în prima etapă a returului 
campionatului categoriei B, (Foto : 1. M1HA1CA)

nergia Metalul Cîmpia Târzii, 
iată echipe care după opinia 
noastră pot realiza oricînd figura 
pe care o face astăzi în cate
goria A Dinamo Bacău. Și to
tuși, în majoritatea partidelor 
pe care le-au realizat în acest 
an, echipele amintite mai sus 
s_au comportat la tin nivel ne
satisfăcător. Jucătorii nu se pre
ocupă de calitatea fotbalului ce-1 
prestează, avînd ambiția de a 
ajunge cu orice chip din nou 
sau pentru prima oară în cam
pionatul primei categorii și de 
aceea abandonează adese ori 
interesul pentru progresul lor 
tehnic, pentru jocul în sine în 
favoarea unor acțiuni bazate ex
clusiv pe forță, pe rezistență și 
uneori chiar pe mijloace neper_ 
mise de luptă. Sîntem convinși 
că fotbaliști ca lozsi, Szasz. Do- 
bay, Balint, Voinescu II, Mari, 
Ban etc., n-au uitat să joace 
fotbal. Dar tot atit de convinși 
sîntem că ei s-au lăsat prea u- 
șor pradă întrecerii exclusive 
pentru puncte, concepție ia for
marea căreia o contribuție de 
seamă o au conducerile colecti
velor și secțiilor din categoria 
secundă, care din momentul în
ceperii campionaitului nu sînt 
preocupate !a rîndul lor decît de 
găsinea celei mai „salvatoare" 
soluții aducătoare de puncte și 
iar de puncte!

In asemenea condiții nici ju
cătorii tineri nu au climatul cei mai 
potrivit dezvoltării lor. Ei intră 
chiar din momentul promovării 
lor într-o atmosferă prea „de 

campionat". De aici nervozitate, 
emoție excesivă care duce une
ori chiar la renunțările la acti
vitatea fotbalistică a unor tineri

■cîțiva apărători și f în apropierea 
porții pasează aceluiași Ciosescu 
care înscrie plasat: 2—0. In ulti
mul minut de joc Petschovschi 
deschide impecabil pe Cioiescu 
care marchează imparabil: 3—0.

Arbitrul Zombori (Timișoara) 
a condus formațiile:

ȘTIINȚA: Pain—Sbîrcea, Du
san, Florescu—Tănase, Nicolin— 
Birău (Gîrleanu); Mazăre, Ciose
scu, Petschovschi Gîrieanu (Fi
lip).

HALADAS: Mesaros — Benak, 
Farago (Posgay), Vass—Barat, 
Zallan—Budai, Cziraki, Ra-bai 
Gilicz, Roszavo’gy.

S-au remarcat: Tănase — cc' 
mai bun de pe teren — Sbîrcea, 
Dușah, Petschovschi — în mare 
vervă «le joc — și Ciosescu (re
priza doua), respectiv Mesaros. 
Benak, Farago, Cziraki.

AL. GROSS

MIN1OR D1M1TROVO — ENER
GIA MINERUL PETROȘANI 

0-0

SOFI'A 4. (Agerpr.es). —
Pe stadionul „V. I. Lenin" din 

orașul Dimitrovgrad s-a disputat 
la 2 septembrie întîlnirea inter
națională dț fotbal dintre echipa 
loeală Mirilor și echipa roraînă 
Energia Minerul Petroșani. După 
90 de minute de joc scorul a 
rămas alb: 0—0. 

de talent. Nu credem că greșim 
afirmînd că o serie de talen e 
ale echipelor din categoria B 
s-au pierdut datorită acestei lup
te necondiționate și greșit în
țeleasă pentru puncte, pentru vic
torie. Iată pentru ce considerăm 
necesar să revenim asupra aces
tui capitol, amintind echipelor c'e 
categoria B că nu sînt de loc scu
tite de la acțiunea de îmbu
nătățire a fotbalului nostru, 'a 
care trebuie să-și aducă contri
buția lor alaiuri de echipeie de 
prima categorie.

ȘTIRI
• , Marți dimineața, comisia 

centrală de fotbal a dat formă 
definitivă loturilor reprezentative 
A și‘ B pentru întîlnirile cu echi
pele R.P. Bulgaria. Iată-!e:

LOTUL A: Toma, Dungu (por
tari); V. Zavoda, Băcuț I, Apol- 
zan, Brînzei, Neacșu .(fundași); 
Onisie, Peretz (mijlocași); Ca- 
coveanu. Mihai, Constantin, O- 
zon, A. Munteanu, Fi Iote.

LOTUL B: Cosma, Roman
(portari); Pahonțu, Marinescu, La
zăr. Macri, Topșa (fundați); Bo- 
do. Știrbei, Hidișan (mijlocași); 
Lazăr (Știința Timișoara), Aie- 
xandrescu, D. Munteanu, Ene I, 
Georgescu. Seredai. Boroș.

• Jocul de duminică de la 
București va fi condus de un ar
bitru iugoslav al cărui «iunie nu a 
fost încă comunicat. Meciurile de 
la Sofia (duminică — juniorii și 
luni reprezentativele 'A) vor fi 
conduse de arbitri greci.

• Jocul de azi, de categoria C. 
dintre Metalul Energia ,,23 Au
gust" și Flam’ura roșie Bere Ra- 
hova se va disputa pe stadionul 
Energia — Dudești care a fest 
reomolegat.
• Lotul de juniori s.a antrenat 

ieri după amiază pe stadionul 
Republicii - îrr compania echipei 
Progresul. CR.CS. Rezultatul: 7—0 
(3—0) pentr-u lof, Au marcat; 
Raab- (3)Ț Renie (2)’, Mateianu, 
Dumitrescu. A fost întrebuințată 
formați*; Sfetcu—Codreanu, lo- 

niță, Mureșan—lenei, Schweillin- 
ger—Ene II, Raab, Mateianu, Du
mitrescu, Renie. Acest „unspre
zece" va fi utilizat probabil și du
minică în meciul cu juniorii bul
gari; Rezerve: Comăniță (portar), 
Olteanu (fundaș), Bărbulescu 
(mijlocaș). Văcaru (înaintaș).
• Lotul B a făcut antrenament 

— ultimul — ieri după amiază 
pe stadionul „23 August". Selec
ționata a juoat prima repriză cu 
echipa Flamura roșie Cauciucul 
Quadrat (scor: 8—1) folosindu. 
se următoarea formație: Roman— 
Pahonțu. Marinescu, Macri—Bo- 
do, Hidișan—Lazăr, Seredai, A- 
lexandrescu (Ene), Georgescu, 
Boroș. In repriza a doua adver
sar a fost echipa Flamura roșie 
Abatorul (scor: 9—0) în fața 
căreia a fost utilizat următorul 
unsprezece: Cosma — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa—Bodo, Știrbei 
—Lazăr, D. Munteanu. Ene 
(Georgescu), Georgescu (Sere
dai), Boroș. In general, formula 
din repriza secundă a dat mal 
multă satisfacție, jucînd mai des
chis și mai eficace. S-au remar
cat: Lazăr, Boroș, Știrbei, Cos
ma și Marinescu.
• Toate locurile de duminici 

din țară încep Ia or* 16.30. _j

Agerpr.es


Campionatul mcnîtial Se șaK
•—Echipa R. P. R. a
MOSCOVA (Agerpres). —
In cel de al treilea tur ai Olim

piadei de șah, care se desfășoară 
ta Moscova, echipa R.PR. a 
avut zi liberă. Ca și în primele 
două ture la toate mesele de joc 
s-a dat o luptă extrem de strînsă. 
înregistrîndu-se și cîteva rezultate 
surpriză. Astfel, echipa R.P. Un
gare nu a reușit să învingă e- 
chipa Columbiei, întîlnirea term!- 
nmdu-se la egalitate: 2—2. De 
asemenea echipa R.F. Germane 
a învins Anglia cu 2'h—1‘/2. E- 
chipa de șah a U.R.S.S. a obți
nut o nouă victorie în fața repre
zentativei Saar-ului cu rezultatul 
de 3‘/2—i/a.

Iată rezultatele celorlalte par
tide: Grupa l-a: R.P. Polonă — 
Porto Rico 3—0 (1); Norvegia — 
Suedia 17»—1*/» (1); RP. Bul
garia ■— Elveția 3—1; Grupa 
Il-a: Olanda — R.P. Mongolă 
3—1; Israel — Franța 2*/»—l1/»; 
R.P.F. Iugoslavia —’Austria 2'/a— 
’/a (1); Danemarca — Scoția 
3—1; Grupa IH-a: Argentina — 
Luxemburg 4—0; Islanda — Ir
landa 4—0; Chile — Finlanda 
27»—l1/»; Grupa IV-a: Belgia— 
Filtpine 3—1; R. Gehoslovacă — 
Iran 4—0; R.D. Germană —• Gre
cia 4—0.

In dimineața zilei de 4 septem
brie s-au jucat partidele între
rupte în ultimele runde, Repre. 
zentantul nostru Ghițescu a cîș- 
tigat partidă întreruptă pentru a 
doua oară la Volandia (Colum
bia!, astfel că întitairea dintre 
echipele R. P. Rornîne și Colum
biei din turul II a luat sfîrșit cu 
scorul de. 2*/2——U/2 în favoarea 
șahiștilor romini. Colegiul de ar
bitri a hotărît Ca partida dui tu
rul I, dintre echipele R.F. Ger
mane și Chile, care’ fusese amf- 
nată .să fie omologată cu rezul
tatul de 4—0 în favoarea șahiști
lor germani.

In prezent, înaintea desfășură
rii meciurilor programate în tu
rul IV clasamentele celor 4 gru
pe se prezintă astfel: Grupa l-a- 
1. U.R.S.S. 10.'/}. 2. R.P. Bulga
ria 97», 3. Elveția 7'/î( 4. R.P 
Polonă 6’/» (1). Grupa ll-a; 1. 
R.P.F. Iugoslavia 9‘/j(l); 2. Israel 
87» (1), 3. Olanda 7</t (I), 4. 
Danemarca 6 (1). Grupa III-a: 
i. Islanda 10 (1). 2. R.F. Ger-

Mare surpriză

Boxerii polonezi învinși in R. P. F. lugos'avia
Boxerii polonezi au susținui 

acum cîteva zile două înUlnâri in
ternaționale în compania pugtliș- 
tilor iugoslavi. Ambele iotîlnir. 
s-au desfășurat în Iugoslavia și 
s-au terminat cu victoria gazdelor, 
fapt care constituie o mare sur
pi ză. țmînd seama de valoorea

SA FIE ANULATA ODIOASA SENTINȚA DE LA KARLSRUHE
Poporal geraiao ot poate fi iMâtusat

Prin intermediul ziarului .Sportul yawr" noi, 
membru lotului olimpic de box o RJ’Jt^ prorei- 
tăm plini de indignare împotriva șosn.:n sen
tințe a tribunalului de la Karlsruhe, care a pus 
in afara legii Partidul Comunist din Germama. 
Această măsură ilegală urmărește, printre altele, 
încătușarea masei» populare germane, pregăti
rea mi/toacelor de a le interzice d'ept^r-ie la a 
viafă pașnică, la o muncă constructivă.

Unii dintre noi am fost in R. F. Germană 
unde am susținut întreceri sportive. Aco-o neam 

dat seama că masele populare așteaptă un li
cărea pașnică a Germaniei și se împotrivesc u 
hotărire remilitarizării. Apare explicabil de ce 
guvernanfii de la Bonn urmăresc să interzică 
activitatea Partidului Comunist. Tocmai pentru 
că acest partid reprezintă voinfa maselor popu
lare și militează pentru binele poporului german

Luptind pentru triumful unei cauze nobie. Par
tidul Comunist din Germania nu poale fi in
terzis așa după cum Poporul german nu poate fi 
oprit să-și îndeplinească năzuințele sale de pace.

GH. FIAT, M. DOBRESCU, 
N. LINCA, C. DUAMTRESCU, 

GH. NEGREA, E. CISMAȘ 
membri ai lotului olimpic de box 

al R.P R

0 masară de pură esență fascistă

Din ordinul guvernului de la Bonn șl neso
cotind voința poporului germa,n și a opiniei pu
blice mondiale, la 17 august 1956, tribunalul 
federal din Karlsruhe a pus în afara legii Par- 
tidui Comunist din Germania,

Această măsură de pură esență fascistă, ur
mărește să destrame Partidul Comunist puternică 
stavilă în calea imperialismului occidental. în 
calea transformării Germaniei de vest într-o 
bază de război, pentru pregătirea de noi aventuri 
nebunești, caracteristice perioadei dictaturii hi- 
tleriste.

Orice om cinstit își dă seama că holărîrea 
ie a suprima Partidul Comunist din Germania, 
nu reprezintă altceva decît. o flagrantă încălcare 
a dr-pturilor democratice ale poporului german 
și. in același timp, un atentat direct la cauza 
păr , atit de scumpă tuturor popoarelor

Iată de ce. mă alătur și eu. cu toată hotărîrea, 
protest .lui milioanelor de oameni din întreaga 
lume, care cer anularea imediată a acestei sa
mavolnice sentințe, și-mi manifest convingerea 
de nezdruncinat că lupta Partidului Comunist 
din Germania pentru unifipațea Germaniei pe 
o bază democratică, va fi încununată de succes.

MIHAI TIMU
z maestru al sportului z

invins Columbia—
mană 9‘/2. 3. Argentina 8 (din 2 
meciuri). 4. Angliia 8. Grupa 
IV: R.D. Germană 9, 2. R. Ceho
slovacă 8. 3. R.P. Ungară 7'/2; 4. 
Belgia 6'/2, 5. R.P.R. 6 (din 2 
meciuri).

★
Marți s-.au desfășurat la Mosco

va partidele turului IV din cadrul 
Olimpiadei de șah. Echipa R.P R. 
a întîlinit reprezentativa R.P. Un
gare intr-unui din cele mai impor
tante meciuri ale turului. După 5 
ore de joc pe foile de concurs a 
fost înregistrat rezultatul de 1 lf2 
— 1 1/2, o partidă fiind întreruptă, 
Troiamescu a obținut victoria la 
Szilagi, Scos a remizat cu Bely, 
iar Bălanei a pierdut la Szabo. 
Partida dintre Ciocîltea și Ba.rcza 
s-a întrerupt.

Alte rezultate: Grupa 1
U.R.S.S.—R. P. Polonă 3—0 (1); 
Elveția—Saar 3—1; Porto Rico— 
Norvegia 1 — 1 (2), Sdedia—R. P. 
Bulgaria 1—1 (2): Gruoa Il-a: 
R.P.F. Iugoslavia— R P. Mongolă 
3—1; Israel—Olanda 2—2; Franța 
—Scoția 2 1/2—1/2 (1); Danemar
ca—Austria 1—0 (3); Grupa III-a: 
Argentina—Irlanda 4—0; India- 
Luxemburg 1—0 (3); Anglia—Chi
le 2 1/2-1 1/2; Islanda—R.F. Ger
mană 2—1 (1); Grupa IV-a: Bel
gia—Columbia 1 1/2—1/2 (2); R. 
Cehoslovacă—Grecia 3—1; Filtpine 
—Iran 1—1 (2).

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). — IASS 

trahsmitej
Miercuri dimineața s-au jucat par

tidele întrerupte în turul IV al 
Olimpiadei de șah. Reprezentantul 
nostru Ciocîltea a fost nevoit să ce
deze partida întreruptă la marele 
maestru maghiar Barcza, asttel că 
echipa K. P. Ungare a cîștigat »>- 
tîlnjrea cu reprezentativa R.P.R. cu 
2'/î— I‘/s. In urma disputării celor
lalte partide întrerupte, rezultatele 
definitive ale meciurilor jucate în 
turul IV sînt următoarele : Grupa l-a 
U.R.S.S.-R. P. Polonă 4—0; R. P. 
Bulgaria-Suedia 272—l*A>: Porto Ki- 
co-Norvegia 2—0 (2); Elveția-Saar 
3—1; Grupa ll-a : R.P.F. lugostavia- 
R.P. Mongolă 4—0; Israel-Olanda 
2—2; Austria-Danemarca 17s—I */2 
(I): Franța-Scoția 3—1; Grupa a 
111-a : Argentina-lrlamta 4—0; In
dia-Luxemburg 3—0 (1); Angha- 
Chile 2*/»—l*/a; R. F. Germană-ls- 
landa 2—2; grupa a IV-a; R. P. Un- 
gară-R.P.K. 21/»—I7t; Belgia-Colum- 
bia l’/j—V» (2); Filipine-lran 2—1 
(I); K. Cehoslovacă-Grecia 3—1.

boxeri»» polonezi și locul pe care 
II ocupă ei ki ierarhia boxului în 
Europa

Intiln.rea Sarajevo —Varșovia 
s-a inc reiat ca victoria reprezen
tativei orașului Sarajevo, la sco
rul de 12—8

DRUM BUN RUGBIȘTI!

Rugbiștii noștri fotografiați cu 
pufin timp avionul ii

Ieri dimineață, La ora 7, au 
decolat de pe aeroportul Bă
noasa două avioane purtînd 
jucătorii selecționatei de rugbi 
a orașului București care vor 
întreprinde un turneu în An
glia.

Rugbișțij romini vor susține 
pe insula britanică trei întîl- 
niri, în compania renumitelor 
formații engleze Leicester Ti
gers (8 septembrie), R.F.C. 
Gloucester (15 septembrie), și' 
F. C. Bristol (19 septembrie).

Ui legătură cu aceste întîl- 
niri. antrenorul de stat pentru 
rugbi. prof. Niculae Pădurea- 
nu ne-a declarat înainte de 
plecare următoarele:

„Cunoscînd va’oarea rugbiu- 
lui englez, ca și a echipelor 
Pe care le vom intilni, jucă
torii noștri s-au pregătit în 

consecință. Sin tem convinși că 
vom reprezenta cu cinste pres
tigiul rugbiului romînesc, de-

• In cadrul sărbătorii atletice in
ternaționale care a avut loc dumi
nică la Leipzig, atleta poloneză 
Dunska-Kazesinska a obținut in 
proba de săritură în lungime per_ 
formanța de 6,09 m. In proba de 
suliță bărbați victoria a revenit lui 
Walczak (R.P. Polonă) cu o aruncare 
de 72,70 m. în timp ce la săritura 
cu prăjina pe primul loc s-a clasat 
finlandezul Landstroem cu 4,36 m.

•Cu ocazia unul concurs atletic 
desfășurat la Usti (R Ceh.) atletul 
cehoslovac Engl a stabilit un nou 
record în proba de aruncarea cio
canului cu performanța de 61,66 m. 
Vechiul record era de 61,22 m. și a- 
parținea lui Maca.
• Luni a început la Stockholm 

un concurs internațional de atletism 
la care participă sportivi din An
glia, Belgia, R.P. Ungară și Suedia. 
Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi: 110 m. gardury Hildreth (An
glia) 14>’«/1»; ZM m. plat: Malmros 

cîteva clipe înainte de plecare. Peste 
va purta spre Anglia...

oarece rugbiștii selecționați 
sânt în mare vervă de joc, 
fapt pe care l-au demonstrat 
cu ocazia ultimei întâlniri de 
verificare, susținută la sfârși
tul săptăminii trecute**.

Uni mulțumit profesorului 
Pădurea nu și apoi am stat de 
vorbă cu cîțiva dintre jucăto
rii selecționatei. Optimismul cu 
care priveau aceste întî Iruri 
era justificat îfl mare măsură 
de forma în care se află, de 
dorința de a se afirma ca și 
de încrederea ce le.a fost a- 
cordată.

Lată și lotul care a făcut de
plasarea tn Anglia:
A. Penciu, I. Dobre. C. Kram

mer, Nanu Radu. R. Chi- 
riac, P. Merghișescu, A. Ma- 
rfoache, A. Teofilovici, M. Blă- 
gescu, A. Barbu, D. lonescu, 
Em. Dumitrescu, f. Doruțiu 
F. Carol, P .lordăchescu, V. 
Moraru, V. Mlădiu. T. Picu, 
M. Ciobanu. N. Soculescu.

(Suedia) 2t"8/10; 8M m. plat: Moens 
(Belgia) r48"0; greutate: Palmer 
(Anglia) 16,26 m.; disc: Klics (R.P. 
Ungară) 91,15 m.; prăjină; Lindh 
(Suedia) 4,25 m.

• In zilele de 6 și 9 septembrie va 
avea loc la Varșovia întîlnirea inter
națională de atletism dintre echipele 
selecționate ale R.P. Polone și Fran
ței. In vederea acestui eveniment 
sportiv atleții polonezi s-au pregă
tit cu atenție, dornici de a realiza 
noi performanțe de valoare.

D'in echipa poloneză fac parte prin
tre alții wazny (prăjină), sidlo șl 
Kop<tyo (suliță), Dunska și Kusion 
(lungime).

• Federația norvegiană de atletism 
a anunțat că la Melbourne va trimite 
o echipă din care vor face pvte cu
noscuta atieți Danielsen (suliță), 
Larsen (3 000 m. obstacole) și stran- 
dli (ciocan). Recordmanul mondial în 
proba de 1.008 m. plat Boysen nu va 
face deplasarea.

Meu record mondial 
la 3000 a.

Marți seara fo cadrul reuniunii 
atletice internaționale desfășwată 
la Mahnos atletul englez Gordon 
Pirie a stabilit tin nou record mon
dial în proba de 3 000 m plat cu 
timpul de 7’52"8/l0 (vechiul record 
era de 7*55"6/10 și aparținea aceku. 
iași atlet). Pe focul dof s-a clasat 
Rozsavolgy (R. p. Ungară) cu 
7’53”4/10 (nou record maghiar) 
urmat de compatriotul său Sandor 
Ihanos c-> 8*05”8/10. (Agerpres)

0 performantă de peste 19 m. Ia aruncarea greutății
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat în localitatea Eugene 
(S.U.A.). atletul american Parry 
O'Brien a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea greutății cu 
excepționalul rezultat de 19,05 in.

O’Brien, de origină irlandez, are 
24 ani și este în momentul de față 
militar. După ce în 1952 la Helsin
ki a devenit oaimpion olimpic ou 
17,41 m., O’Brien l-a deposedat de 
recordul mondial pe compatriotul

Marele concurs 
internațional de lupte 

de la Budapesta
Budapesta 5 (Prin telefon). 

Delegația luptătorilor romini la 
marele concurs inltertiațional a 

sosit marți dimineață în capi
tala R. P. Ungare, fiind întîm-' 
pinată de membrii comitetului de 
organizare, de reprezentanți al 
C.C.F.S. ele. Sportivii noștri au 
făcut ușoare exerciții pentru 
menținerea formei și așteaptă cu 
optimism concursul care începe 
azi la ora 10.

Pînă în prezent au mat sosit 
la Budapesta luptători cehi, po
lonezi, bulgari și turci, fiind aș
teptați să sosească sportivi dm 
R. F. Germană și R D- Germa
nă, din Finlanda și Suedia. Plin-' 
tre cei mai cunosctiți sînt: Ata- 
n.asof (cat. 67 kgr.). Sekal (cat. 
73 kgr.) și Hareucik (cat. 87 
kgr.) din R. Ceh., Schneider 
(cat. 57 kgr.), Gondzik (cat. 67 
kgr.j, Kuczynsky (cat. 73 kgr.), 
Sosnowski (cat. grea) din R. -P- 
Pol., Iancev (cat. 67 kgr.) dm 
R. P. B.. toți la lupte clasice. 
Echipa R. P. Ungara va alinia 
cea mai bună formație a sa din 
care ies în evidență ; Baranva 
(cat. 52 kgr.), Hodos (cat. 57 
kgr.), Polyak (cat. 62 kgjr). 

T-arr (cat. 67 kgr.) etc
La compet țiile de lupte libere piuă 

acum șe știe că R. P. Bulgaria 
și Turcia vor alinia formații com
plete, celelalte țări urmind să-Și 
anunțe luptătorii la ședința teh
nică. întrecerile se vor desiășu- 
ra începînd de azi de la or* 1® 
în sala Sportcsarnok sau la Cse- 
pel.

ftotărkăe congresului Ferteratiei 
fflteriiatmafe de gimnastică
Duminică după amiază s-a îna

poia! în Capitală delegația romî- 
nă care a part'cipat recent la lu
crările congresului Federației inter- 
naționale de gimnastică de >a Vie.
na.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției „Agerpres** 
tov. S. Lichtig, v'cepreședinte al 
comisiei centrale de gimnastică, a 
declarat următoarele: „Congresul 
federației internaționale de gim
nastică care a avut loc la Viena 
între 27 august șl 1 septembrie a 
reunit î-ntr-una din sălile palatu
lui „Auersr!erg“ delegați din 24 
de țări printre care U.R.S.S., R. 
Cehoslovacă. R.P. Polonă, R.PR., 
R.PF. Iugoslavia, RP Ungară, 
R P. Bulgaria, R.P. Chineză. Bel
gia, Franța, Elveția, Japonia, O- 
landa, Suedia. S.U.A.. Danemarca 
etc.

In cadrul lucrărilor congresului 
au fost hrate o serie de hotărîri 
însemnate. Astfel, s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale de gimnastică să se desu 
fășoare In cursul anului 1958 la 
Moscotya. Tot cu acest prilej s-a 
stabilit ca importanta competiție 
„Cupa Europei** la băieți să se 
desfășoare la 25 august 1957 în 
Elveția, la Ziirich. Luînd în con
siderație marea dezvoltare pe care 
a luat-o gimnastica în țara noas
tră congresul a hotărît ca în anul 
viitor, la 25 aprilie, competiția in
ternațională ..Cupa Europei** (fe
minin) să aibă loc la București 
Desigur că cinstea acordată foru
rilor sportive din R.P R. de a or
ganiza o competiție internaționa
lă de o asemenea amploare este 
o dovadă în plus a aprecierii de 
care se bucură astăzi mișcarea 
sportivă din R.P.R. în nodurile 
cercurilor sportive și diferitelor 
federații internaționale.

(Agerpres)

sau Jim Fuchs, reușind 18 m. In 
același an el mai adaugă 4 cm. 
performanței.

In 1954, el atinge succesiv 18,23; 
m., 18,42 18,43 și 18,54 m. După 
un an „modest" în 1955 (18,09) el 
reia ascensiunea în 1956, ridicîud 
recordul mondial consecutiv la 
18,61: 18,694; 18,707 iar acum este 
primul atlet care trece de bariera 
celor 19 m.


