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Rugbiștii noștri, din nou în Anglia
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luzOiorii de JoCAal bulgari aa coborit-de cU^oa ciipg din trart Ei zlot- 
bete abiectioultu’'aparatuhu fotoreo arterudui nostru

(Foto: I. MIHAICA)

Reprezentativele secunde ale 
R. P. Romîne ți R. P. Bulgaria 

se aliniază mîine 
pe stadionul

k: f*ia  pecoaoekrr unde urnwa- 
ză să stopeze acceleratele Și ex
presele intecnationaie e nul muică 
forfotă decit oriunde. FamMu care 
așteaptă rude sau prieteni de peste 
hotare și delegațiile care întâmpină 
oaspîți din strâinătate alcătuiesc 
o mulțime animată, gălăgioasă-

Ieri dimineață când -negaioanele 
i-au anunțat sosirea, spre peronul 
nr. 1, tradiționajol peron <fe acos
tare a trenurilor de Giurgiu, s-au 
îndreptat zed de persoane Printre 
aceste peroane unii purtau buche
te de flori. Eras delegații forurilor 
sportive care întâmpinau echipa se
cundă a Bulgariei, aceea care inli
ne va intflni pe fotbeliștli noștri 
din echipa B. Pentru acești dele
gați sosirea trenului a ridicat 
o problemă neașteptată: in garni
tură se aflau mai multe vagoane 
de dormit situate la distanță unul 
de altul. In care se află fotbaliștii 
bulgari? Intimplarea a venit în a- 
jutorul celor care aveau misiunea 
să-i întimpine pe sportivii din 
țara vecină. Chiar din fața vago
nului de dormit care se oprea în- 
cet-jncet în fața delegației a co- 
borit un grup gălăgios de tineri 
cu geamantane acoperite de etiche
te colorate. Toate incertitu- 
dfriile s-au risipit cînd în ușa 
vagonului și-a făcut apariția ve
chea cunoștință a noastră, antre
norul Paceadgiev.-

Au urmat nelipsitele fotografii 
(una dintre ele însoțește reportajul 
nostru), urările de bun venit și — 
se înțelege — plecarea spre hotell. 
Drumul in autobus ptnă la „Am
basador" (binecuvîntate fie aceste 
momente de răgaz și bună dispozi
ție salvatoare pentru gazetarii 
sportivi) ne-a prilejuit interesante 
discuții cu oaspeții noștri.

Echipa care va evolua mîine pe 
stadionul Republicii este în gene
ral o echipă tînără. Unii dintre ju
cători — Vîlceanov, Vasiliev, So-

Leicesterîntrec azi cu „Tigrii**  din
Vizitiod din nou Londra. a 

doua zi, am făcut o plimbare cu 
autobusul : prin oraș. Cei vechi, 
adică marea majoritate a grupu
lui oare a participat și «a tur
neul de anul trecut, ne dădeau 
nouă, „bobocilor", explicații deose. 
bit de fanteziste, dar care astim- 
părau setea noastră de a cunoa
ște oit mai multe. Am zăbovit 
mai mult în fața clădirii Parla- 
meruutoi, a Catedralei Wesunin. 
star, pe Trafalgar Square. Picca
dilly. in Hyde Park. Spre marele 
regret al tuturor British Museum 
era închis. Ne-am muițumr. cu 
plimbarea, pe ploaie, desigur, în 
Cassington Park situat chiar in 
fața clădirii Ambasadei R.P.R. La 
ora 16 am plecat cu trenul dm 
gara St. Pankrace spre Leices
ter .In vagonul rezervat grupului 
nostru domnește voia bună, 
cîntă, se povestesc 
meciurile de anul trecut.

De după o perdea de nori soarele 
își arată timid fața. Explozie de 
bucurie în compartimente. 
lumea asaltează geamurile, 
tr.un compartiment alăturat 
aude vocea Lui _ 
cu respectarea 
lor democratice

de ULONDRA 7 (prin telefon 
trimisul nostru special). —

Selecționata de rugbi a 'orașu
lui București a sosit miercuri 
noaptea la Londra, după o cală, 
torie de 7'/a ore cu avionul.

Plecați miercuri dimineața cu 
două avioane T.A.R.O.M. jucăto
rii romîni au sosit pe aeroportul 
din Praga 'de 'unde la ora 5-după' 
amiază am urcat într-ufi avion 
quadrimotor Super - Consteîation 
ai companiei Air — India, cu 
care am zburat fără escală în 
condiții excepționale pînă la ae
roportul Nord—Londra. Noaptea, 
uriașul oraș oferea o priveliște 
minunată, De sus Londra, ale că
rei cartiere se deosebesc după lu
mini, parcă era o poiană nesfir- 
șită în oare luceau mii de licu
rici verzi, albaștri, galbeni, roșii.-. 
Dar tocmai cînd au început să se 
intensifice comentariile. vocea 
îndatoritoarei stewartese anunță 

că în cinci minute aterizăm.
De l.a Praga la Londra am fă

cut mai puțin de trei ore. Londra 
nu s-a dezmințit nici de astă 
dată. Ploua mărunt și era frig. 
La aeroport am fost întîmpinați 
de reprezentanții ambasadei R.P.R. 
care ne-au însoțit la hotelurile 
unde ne erau rezervate locurile.

Se
impresii din

Taată 
Din- 

t se 
D. lonescu. ales 

tuturor prevederi- 
unanimitata

Selecționata de rugbi a orașului Bu curești. susține azi prima partidă 
din turneul pe care-l întreprinde în Anglia. In fotografie o faza din 
ultima întilnire pe care rugbiștii no mini au susținut-o în compania e- 

chipei Harlequins

60 de cicliști se vor alinia, 
mîine la ora 12, în Piața 
verși tații, la startul festiv 
Campionatului republican de 
fond. O jumătate de oră 
tîrziu, ei vor lua plecarea 
tivă din Piața Scînteii, 
tîndu-se spre capătul primei eta
pe. București-Buzău.

Cercetînd lista concurenți'lor 
(pe care o publicăm mai jos), 

■desprindem clar că alergătorii de 
la C.C.A. și Dinamo sânt prin
cipalii favoriți ai întreceri!.

In ceea ce privește pronosticul 
pentru victoria individuală, sarci
na apare ceva mai puțin com
plicată. C. Dumitrescu, victorios 
în Circuitul R.P.R, 1954 și 1955. 
este aspirantul nr. 1 la primul 
loc in clasamentul general final.

Bine înțeles că acest pronostic 
poate suferi contraziceri pe teren. 
Aceasta, însă, cu condiția ca di- 
namoviștii să creeze scheme tac
tice care să bareze drumul spre 
victorie al favoritului nr. 1. Fap
tul este posibil căci efectivul di- 
rtamoviștilor în ansamblu (este 
vorba de ambele echipe ale ace
stei asociații) e mai valoros de- 
cit cel al militarilor.
Dacă, însă, dinamoviștii vor îm 
cerca, fiecare în parte, să ocupe 
un loc cit mai bun, 
ventual victoria finală, 
partida lor este pierdută, 
seraenea „joc'

căpitanul echipei: .băieți ura1 Nu 
mai jucăm pe mamtare".

Da De astă dată nu mat atauâ 
cîteva ore

IN LEICESTER
Voioși, băieții coboară ■" gara 

Leicester. Primirea 
fără discursuri.
Conducătorii clubului 
Tigers iac onorurile.- 
se află T. Blăsdale care a făcut 
parte din achipa Harlequins care 
a jucat la București. Revederea 
prietenilor este călduroasă. In. 
tr-adevăr. nTiswe «egMurî in
tre oameni înnoadă sportul!

Sin tem cazați io bune condiții 
Ia Grand Hotel. Vineri dimineața 
după o odihnă bine meritată, ju
cătorii au făcut un antenament 
pe terenul unde va avea loc me
ciul Terenul se prezintă prost. 
Ud, moale, acoperit cu iarbă inal. 
tă. Jucătorii noștri nu sint obiș- 
nuiți nici cu frigul de aici, nici 
cu iarba înaltă. Mingea udă se 
acoperă repede cu mîzgă și alu
necă.

Antrenamentul decurge totuși 
foarie b:ne. Băieții au poftă de 
joc. Loviturile de picior impresio
nează prin putere și precizie pe 
oficialii și ziariștii prezenți. Un 
fotograf mă roagă ca D. lonescu 
să pozeze trăgînd spre buturi. Al
tul comandă o grămadă deschisă 
iar al treilea aleargă după... Pen- 
eill.

Sînt asaltat de ziariștii local, 
nici care cer anumite date în le- 
_ Sînt
cunoscuți aici ca și în toată An
glia Pere iu, Moraru, Marina chc. 
Dobre, lonescu, Nanu Radu etc. 
Este nostim să auzi aceste rvume 
pronunțate atît de curios în en
glezește, dar este și anevoios ade
sea să știi despre cine este vorba.

Cer și eu anumite date și aflu 
că grămada „tigrilor" cîntărește 
peste 770 kgr., că trei dintre îna
intași (unul din linia I și doi 
din linia a Ii-a) au iiecare peste 
100 kgr. Voit împinge din greu bă
ieții noștri! După antrenament le 
spun băieților cite ceva din cele 
aflate, la care D. lonescu replică 
pe loc: ..Lasă tovarășe, că ia Car
diff flăcăii noștri au împins o 
grămadă de peste 800 kgr. Să 

(continuare în pag. a 8-a)

fără ftari, 
dar călduroasă. 

Leicester 
Printre et

gătură cu jucătorii noștri.

Uni
at 

mare 
mai 

efec- 
indrep-
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Mîine începe campionatul ciclist de mare fond al R.P.R.
— Sportivii de la Dinamo și C. C. A. principalii favoriți ai cursei —

favorabil -luii Dumitrescu.
In afara cicliștilor de la C.C.A. 

(cîștigătorij ediției de anul tre
cut) și cei de la. Dinamo, hi 
lupta sportivă de pe primul plan 
se pot intercala o serie de ele
mente din alte formații. De pildă, 
C. Șandru (FI. roșie), pe care 
noi îl 
pirartt 
astfel 
Apoi,
(Energia), R. Klein (Dinamo O- 
rașul Stalin), C. Tudose (Pro
gresul), L. Popov (FI. roșie), 
N. Molnar (Locomotiva) și mulțj 
alții pot aduce o contribuție im
portantă la dinamismul probei.

Em.

socotim un îndreptățit as
ia primul loc (ar reedita 

și el performanța din 1950). 
alergători ca Petre Gane

XIM, 15. Aurel ȘELARU. Antrenor 
Nicolae VOICU

DINAMO II: 16. Dumitru MUN- 
TEANU, 17. Gheorghe CALCIȘCA, 
18. Ion HORA, 19. Ștefan SALAY. 
26. Ștefan SEBE. Antrenor Mircea 
MIHAILESCU.

DINAMO Orașul Stalin: 21. Ion 
SIMA, 22. Richard KLEIN, 23. 
Mircea GHERMAN, 24. Magnus 
ZINZ, 25. Gerhard MAYERBU- 
CHLER Antrenor Nae CHICOM- 
BAN.

vizînd e- 
a lunci 
Un a- 

nu poate fi decît

Lista Darticipantilor 
si numărul de concurs

C.C.A. I: 1. Constantin DUMI
TRESCU, 2. Ion VASILE, 3. Ion 
CONSTANTINESCU, 4. Ștefan PO- 
RECEANU, 5. Gheorghe ȘERBAN. 
Antrenor Ervant NORHADIAN.

C.C.A. If: 6. Dumitru BARBU. 
7. Andrei MAGDO, 8. Nicolae 
PELCARU, 9. Eugen REBHOLTZ. 
10. Ion STOICA. Antrenor Dumitru 
PANTAZESCU.

DINAMO I: 11. Gabriel MOI- 
CEANU 12. Ludovic ZANONI. 13. 
Ștefan STEFU, 14. Nicolae MA-

ENERGIA I: 26. Dumitru DON- 
CU, 27. Petre NUTA. 28. Petre 
GANE. 29. Ion COSTAN, 30. An
drei FANICIU. Antrenor Niculae 
Ion ȚAPU.

ENERGIA II: 31. Vasile DO- 
BRESCU, 32. Eftimie NITA, 33. 
Alexandru IONESCU, 34. Andrei 
FOLBERT. 35. Virgil MILITARU. 
Antrenor Ștefan BORȘ.

FLAMURA ROȘIE: 36. 
FRANKL. 37. Constantin 
DRU, 38. Leonard POPOV, 
Ion BACIU, 40. Otto BOSNIAK. 
Antrenor Martie ȘTEFANESCU.

LOCOMOTIVA: 41. Nicolae
MOLNAR. 42. Emil DUTA, 43. Da. 
njel DULU. 44. Nicolae MARINES. 
CU, 45. Alexandru CRISTACHE, 
Antrenor Gheorghe NEGOESCU.

PROGRESUL: 46. CSIin TUDO- 
SE, 47. Constantin I ST RATE. 48. 
Constantin STANESCU, 49. Mir
cea STAN, 50. Dumitru TUPA. An
trenor Constantin SIMIONESCU

RECOLTA: 51. Gabrieli PE
TRESCU, 52. Nicolae STEPAN I AN. 
53Iulian MINULESCU, 54. Geza 
SOCACI, 55. Hie UIDILA. Antre
nor Constantin GRIGORIU.

VOINȚA: 56. Vasile IONESCU, 
57. Ion ANGELESCU. 58. Aurel 
POENARU, 59. Gheorghe VASIL 
60. Marcel VOINEA. Antrenor Ale
xandru SOMEȘAN. ,

MSiai
ȘAN-

39.

Republicii
tăw. Pecenikov — sînt pentru pri
ma oară selecționați In lot și este 
posibd să debuteze cu acest prilej 
in echipa reprezentativă. Echilibrul 
formației este însă asigurat de ju
cători cu rutină cum sînt portarul 
Iosifov — același care a entuzias
mat pe spectatorii bucureșteni prin 
intervențiile lui, anul trecut, la me
ciul dintre primele reprezentative 
— Stoianov — care a jucat recent 
m echipa A contra reprezentativei 
Poloniei — Iliev și Abadgiev — 
de multe ori selecționați in echipe
le reprezentative bulgare.

Deosebit de simpatic șl mare a- 
mator de discuții fotbalistice antre*  
norul Paceadgiev — care n-a ?caa 
lipsit din naționalele bulgare între 
anii 1935—1950 — răspunde 
plăcere și bună dispoziție la 
trebărlle noastre. Bucureștii»! îl 
de pentru a nu știu cita oară, 
preciază mult fotbalul nostru 
oare îl cunoaște aproape tot așa 
bine ca și noi, orede că echipa
care a venit va face o figură fn*->  
moașă, speră că toate cele trei me
ciuri romîno-bulgare vor fi de ® 
bună valoare.

„Doresc ca echipa noastră să 
realizeze un joc avântat pe măsura 
tinereții care o caracterizează și 
de o valoare tehnică bună așa ount 
știu ,.vulpoii" din formația pe care 
o veți vedea mîine" — ne spune 
Paceadgiev în încheiere.

cu 
in- 
ve.

a« 
?• 
de 
ctl

ora 13.30 : C.C.A.—Locomo
tiva (pitici); ora 14.45: C.C.A. 
—Progresul (juniori).

ora 16.45 ; R.P. Romînă B— 
R.P. Bulgaria B

ARBITRI : A.
(R.P.F. Iugoslavia) 
tru — ajutat 
(R.P. Bulgaria) 
Romînă).

FORMAȚII :

i

de 
Și

EPERT 
— la cen- 
Rumianțev 

Toth (R.P.

Cosma-Pa-
Macri,-Bo-■

R. P. RO MI NA: 
honțu, Marinescu, 
do, Știrbei-Lazăr, D. Muntea. 
nu, Alexandrescu, Georgescu, 
Boroș. Rezerve: Roman, Topșa 
Hidișan, 
Stancu.

Seredai, Fre I.

BULGARIA : Iosifov. 
Kircev, Manolov I-Ța-

R. P- 
Vasiliev, 
•nov, Stoianov-Abadgiev, Kalcev, 
Pecenikov, 
zerve : 
Manolov 
Barbov,

Mitkov, Iliev. Re_ 
Vîlceanov (portar), 
II (fundaș), Peneiov, 
Sotirov (înaintași).

stadionului se des-Porțile
chid la ora 12. Biletele se gă
sesc de vînzare la agențiile: 
Dinamo, C.C.A., Pronosport 
(cal. Victoriei și bd. Dinicu 
Golescu), la casa specială din 
str. Ion Vida și la casele sta
dionului Republicii.

Spectatorii sînt insistent ru
gați să păstreze ordine la in
trările stadionului și pe căile 
de acces în stadion.

—U
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Tinerii clin fotografia noastră sini 
jucătorii echipei de volei Locomotiva 
Cirivița Roșie. Dorința lor este ca 
în campionatul de cros pe echipe să 
obțină succese la fel de frumoase ca 
și In campionatul orășenesc de 

volei, unde ocupă locul II

(Foto: I. MIHAJCA)

★ ★
★

DEZVOLTAREA ARMONIOASA
OBIECTIV IMPORTANT

' Vă este cunoscut, 
dragi cititori, că în rrlti- 
ma vreme numeroși spor; 
tivi ai asociații Recol
ta — asociație tînără în 
raport ca celelalte — 
ieșind dsn anonimat, au 
urcat tot mai sus trep
tele consacrării. Din nu
meroasele discipline in 
care reprezentanții aso
ciația Recolta au reușit 
să lupte de la egal la 
egal cu sportivi de 
lrunte ai țării, este de 
ajuns să amintim de că
lărie, tir, ciclism, pen
tru a justifica afirma
ția de mai sus.

In campionatele regio- 
inaie și raionale de fot
bal și volei, ca și în 
concursurile de șah, at
letism, sau schi orga
nizate pe plan local sau 
în cadrul marilor com
petiții de masă, parti
ciparea sportivilor din 
mediul sătesc este foar
te numeroasă. Nu este 
oare aceasta o mărturie 
că sportul a pătruns în 
viața și preocupările ti
neretului de la sate? 
•Indiscutabil, da ! Spor
tul îndrăgit de sute de 
mu de oameni ai muncii 
din țara noastră a de
venit prietenul nedes
părțit al multor tineri 
țărani muncitori. In cele 
mai îndepărtate sate și 
cătune intîlnieștc tere
nuri sportive care găz
duiesc însuflețite între
ceri de fotbal, atletism 

sau volei.

Di» păcate însă, nu 
toate disciplinele spor- 
Sve au pătruns in a- 
ceeași măsură la sate. 
In timp ce anumite spor
turi ca : atlefismril, fot

balul, schiul, voleiul. 
Jocul de șah au căpătat 
o largă popularitate și 
sînt practicate cu in
tensitate, alte ramuri 
sportive ca tirul, hal

terele, natația. ciclis
mul. motoriei ismul, gim
nastica, patinajul, etc, 
sînt încă Lrrtr-o fază 
de început. întreceri an 
fost organizate chiar și la 
aceste disc’ll ine. Dar ele 
au fost rodul unor iniția
tive locale. Așa, de pildă, 
amintim despre Cvrea de 
mare fond pe Jiu, la 
canotaj, competiție orga
nizată din inițiativa 
sportivilor de la Cen

trul Mecanic Craiova.
Această întrecere, difi
cilă, a reliefat dirzenia 
și curajul canotorilor 
craioveni. Tot în regiu
nea Craiova, ca și în 
multe comune și sate pi- 
teștene, trinta este o dis
ciplină în permanentă 
dezvoltare. In raioanele 
Oradea, Galați și Tul- 
cea se organizează în
treceri de ciclism și ca
notaj dar ele au ioc ia 
intervale mari, purtînd 
amprenta unor acțiuni 
sporadice. .Intr-un mod 
asemănător se desfășoa
ră și întrecerile de tir 
în raionul Caracal și 
acelea de alpinism în

A TUTUROR SPORTURILOR, 
AL ASOCIAȚIEI RECOLTA
regiunea Hunedoara.

Tineret»! de la sate 
dorește să practice toate 
disciplinele sportive. Dar 
pentru aceasta ii este 
necesară în primul rind 
o temeinică îndrumare 
ca și asigurarea unor 
condiții corespunzătoare. 
Pentru realizarea aces
tui obiectiv se cerc o a- 
tentă preocupare din 
partea forurilor care 
răspund de dezvoltarea 
sportului în mediul rural, 
asociația Recolta avmd 
un rol important și ho- 
tărîtor.

Coneiîiu' Central al 
asociației Recolta dove
dește grijă pentru râs- 
pindârea tuturor sportu
rilor în colectivele sale, 

finind seama bineînțe
les de specificul fiecărei 
regiuni. In planul de 
dezvoltare a activității 
sportive de la sate pe 
următorii ani. consiliul 
central al asociației Re

colta a prevăzut o serie 
de măsuri concrete. Ea 
pleacă în această mare 
acțiune de la litera „a“, 
adică de la pregătirea 
unui larg activ obstesc 
in problemele speciale, 
pină la organizarea 
unor mari competiții. In 
centrul preocupărilor a- 
sociației se află organi
zarea campionatelor de 
casă la atletism, tir. na- 
tație. lupte și trintă. De 
asemenea se va orga
niza anual o mure com
petiție, pe etape, la at
letism, box, ciclism și tir

dotată cu „Cupa recol
telor bogate". Numărul 
centrelor de pregătire la 
gimnastică, lupte, pati
naj, schi, box și călă
rie va crește simțitor. 
Juniorii, elevi ai școlilor 
profesionale și tehnice 
din sectorul agricol fo
restier și industria lem
nului se vor întrece in 
campionate de hochei, 
natație, gimnastică, bas
chet și atletism anume 
organizate. O serie de 
alte competiții comple
tează numeroasele acți
uni pe care asociația Re
colta le va întreprinde 
în perioada 1957—60 în 
scopul dezvoltării tutu
ror sporturilor în colec
tivele sale. Iată, spre 
exemplu, o parte dintre 
acestea : „Cupa plutașu
lui" pe Bistrița și „Cursa 
de mare fond" pe Jiu 
la canotaj, „Cupa her
gheliilor" la călărie etc.

Activitatea de pină a- 
cum ca și rezultatele 
frumoase pe care le-a 
obținut asociația Recolta 
dacă Isă se întrevadă 
marile ei posibilități. In 
plină dezvoltare mișca
rea sportivă din țara 
noastră așteaptă din 
partea asociației Recol
ta noi succese în do
meniul activității spor
tive sătești, punîndu-se 
un mare accent și pe 
problema popularizării 
și dezvoltării armonioa
se a tuturor discipline
lor sportive.

EL. MATEESCU

Succesele nu lips esc! Dar, sînt oare suficiente ?...
La Pitești după mai bine de două luni de la introducerea noului regulament G.M.A.

7
€ drept, intr-un popas ta 

Pitești, nu ostenești prea 
mult dacă subiectul re

portajului îți cere să zugră
vești aspecte din sportul de 
performanță, să aduni date și 
cifre, să vorbești despre spor
tivi fruntași, despre recorduri... 
in schimb, dacă pașii te poartă 
în mijlocul celor care — fără 
palmaresuri deosebite — prac
tică sportul doar pentru că i-au 
cunoscut neprețuita-i prietenie, 
întotdeauna pleci cu tolba pli
nă de noutăți. Vizitatorul care 
a petrecut cîteva ceasuri în
tr-o întreprindere și n-a ocolit 
nici școa'a de la marginea ora
șului, nici satul cel mai înde- 
părfat, poate să spună că fără 
a avea o veche tradiție, spor
tul iși croiește, viguros, drum. 
Și. poate tocmai pentru că aici 
soortul de masă cunoaște e 
tot mai mare dezvoltare, neam 
îndreptat și de data aceasta 
pașii spre colectivele sportive 
piteștene. Scopul? L-am ..dez
văluit" în titlul acestor citeva 
însemnări despre primele re
zultate obținute de activiștii 
sportivi, după introducerea nou
lui regulament G.M.A...

ca să-ți diaj sea- 
în această im-por- 
activișlii sportivi 

Ploești nan stat
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NU! NU NE-AM ÎNȘELAT^"

3 ți sînt suficiente cîteva frînturi 
de discuție 
ma că nici

tantă acțiune, 
din regiunea

SPORTUL POPULAR
Pag. 2-a Nr. 2881

degeaba. Consfătuirile, prelucrarea 
regulamentului și a instrucțiu
nilor, ședințele de organizare, 
toate au fost pregătite cu grijă 
și realizate din timp. Firește, nu 
ne referim doar la centrul de re
giune. Acțiunea de introducere a 
noului regulament a fost temeinic 
pregătită aproape în fiecare ra
ion. Dar, de atunci au trecut 
două luni 1 Ce s-a făcut, practic, 
în acest timp? Iată un răspuns, 
poate sumar, dar totuși suficient 
de grăitor: în raionul Rm. Vîl- 
eea au fost organizate două cen
tre de antrenament (la Rm. Vîl- 
cea și Loviștea) unde zeci de ti

neri se pregătesc sub conducerea 
președintelui comisiei raionale de 
control, I. Iovan; au mai fost 
înființate centre de antrenament 
la Drăgășani (vin aid peste 

460 de țărani muncitori din co
munele învecinate), Slatina, 
Curtea de Argeș și în orașul 
Pitești. Cît despre concursuri, ele 
au început să se organizeze în 
fiecare raion. Doar cu puțin timp 
în urmă 150 de tineri din ora
șul Pitești și-au trecut noile nor
me de natație, iar secretariatul 
concursului organizat pentru tre
cerea normei la cursa de obsta
cole a înregistrat o participare

In felul acesta, considerăm că ședințele noastre au și 
pronunțat caracter practic...

Crosul de masă să înfîmpinăm
„7 KOlEMBllir

Cit mai multe concursuri

Zilele frumoase ale lui septem
brie au adus tinerilor sportivi 
o nouă bucurie: în aceste zUc se 

dau primele starturi în crosul : „Să 
întîifhipi'năm 7 Noiembrie". Miuiți 
dintre tinerii care citesc aceste rin- 
duri au mai alergat într-o întrecere 
de cros. Alții, „debutează11 cu acest 
prilej, dar au deplină încredere în 
posibilitățile lor. Și pentru unii și 
pentru alții, întrecerea este deschi
să... Crosul este doar o importantă 
„poartă de intrare" în activitatea 
sportivă organizată...

Primele pocnete ale pistolului se 
iasă însă mult așteptate. In unele 
colective sportive, cum sînt Loco
motiva Grivița Roșie, Locomotiva 
C.T.F.T., au început deja... antre
namentele. Or, se știe că luna a- 
ceasta este „luna primei etape". In 
cele mai multe colective însă, mun
ca de mobilizare a tinerilor, de 
organizare a concursurilor este in

suficientă. In această situație apia-, 
re firească întrebarea : oare ce așs 
teaptă activiștii sportivi? Uftimiefe 
zile ale talii? Atunci întrecerile, 
vor pierde din interes fie datorită! 
faptului că organizarea se va face 
în pripă, de mîntuială, fie că nut? 
vor mai întîlnj zile frumoase, affit 
de prielnice pentru organizarea 
concursurilor.

A trecut destul timp din perioa
da în care colectivele sportive pot 
organiza întrecerile primei etape-. 
Nimerit ar fi ca zilele care urmează 
să fie folosite din plin. • Activiștii 
sportivi să dea curs dorinței maser 
lor de tineri și să se gîndească la 
posibilitățile de organizare, Ia ale
gerea potrivită a traseului de con
curs precum și la alte probleme,- 
asigurînd astfel u® deplin succes 
primed etape a crosului „Să întîm- 
pină-m 7 Noiembrie".

Răspuns pozitiv la critică

Trăgind învățămintele necesare dintr-un material publicat acum 
cîtva timp in ziarul ,,Sportul po pular“ cu privire la unele lipsuri 
in domeniul activității sportive de masași, in special, in activitatea 
âclistă, o serie de colective sportive din Orașul Stalin se stră
duiesc să-și imbunătăț ească munca.

Iată un asemenea exemplu: organizind recent concursul ciclist 
„Cupa Poștașului', colectivul sportiv Locomotiva P.T.T.R. a atras, 
la startul celor cinci probe * *n  număr de 122 participanți.

tru a contribui la întărirea bazei 
organizatorice a colectivelor spor
tive, complexul G.'M.A. are totuși 
nevoie de un cadru de dezvol
tare corespunzător.

O altă explicație: în regiunea 
Pitești, baza materială este încă 
necorespunzătoare. Echipamentul 
resper*».' a început să ,,dispară” 
din magaziile colectivetor, în unele 
centre de rs'on (Costești, Drăgă- 
nești, Vedea etc.) nu există nici 
o cursă cu obstacole, sînt încă 
sate fără baze sportive. Și la 
acestea trebuie adăugat faptul că- 
munca de propagandă și agitație 
se desfășoară la un nivel foarte 
scăzut, că în multe colective spor
tive prooesul general de instruire
sportivă este nemulțumitor, că nu
mărul antrenorilor este — se paze 
— mai mic decît în oricare re
giune și, însfîrșit, că în regiunea 
Pitești experiența celor mai har
nici activiști sportivi care mun
cesc pe linia complexului GM.A., 
metodele lor, inif «tivele sportivi
lor și aspiranților etc. sînt foarte 
rar popularizate.

Șl CITEVA RECOMANDĂRI

Comitetului regional și comite
tului orășenesc C.F.S.: a) in
tensificarea muncii de contrei 

și sprijin în colectivele slab dez
voltate; b) străduință pentru gă
sirea de forme noț și pentru mai 
buna organizare a activității
G.M.'A. (vezț „Teoria și practica 
culturii fizice și sportului" nr. 6, 
articolul semnat de N. A. Ivanov); 
c) abandc/tarea „principiului": la 
noi se face treabă numai etnd 
profesorii de educație fizică nu 
sînt în vacanță, tabere etc.; d) 
stimularea continuă și întărirea 
activității comisiei regionale 
G.M.A.

DAN GîRLEȘTEANU

In clișeu : Concurență la proba de semi-ourse aliniați la startul 
întrecerii.

deosebită: 230 de aspiranți. Deci, 
succesele nu lipsesc!...

Șl TOTUȘI™

u lipsesc nici... lipsurile. Prin 
satele raioanelor Vîicea, Cos- 
tești, Pitești, antrenamentele

și concursurile G.M.A. se lasă aș
teptate.

Activiștii sportivi s-au mulțumit 
să rezolve „partea organizatorică" 
a acțiunii de introducere a com
plexului (ședințe, prelucrări, in
structaje), au raportat la regiune 
că lucrurile au mers strună și 
după aceea s-au ocupat de alte 
probleme. Cam așa stau lucrurille 
și la colectivul Flamura Roșie 
Pitești și la colectivele Energia 
din întreaga, regiune. Din nou, ac
tiviștii comitetului C.F.S. se plîng 
de inactivitatea colectivului Fla
mura Roșie Pitești. Noi am mai 
semnalat de cîteva ori această 
stare de lucruri și o facem și 
acum gîndindu-ne nu numai la 
faptul că în acest an nici uvi mun
citor de la cele două întreprin
deri pe lingă care activează co
lectivul sportiv Flamura Roșie, n-a 
devenit purtător al insignei G.M.A.

Fără să uităm că de la intro
ducerea noului regulament au tre
cut doar două luni, nu ne putem 
reține totuși o întrebare firească : 
De ce realizările n.au fost mai 
numeroase în colectivele sportive 
piteștene? De ce atîtea lipsuri?

CITEVA EXPLICAȚII... 
"I 

apul de afiș" al acesluj ca- . 
pitol îl constituie — după pă
rerea noastră — insuficienta

bază organizatorică a unoT co
lective sportive în care cercurile 
nu-și trăiesc viața, secțiile pe ra
mură de sport ființează doar pe 
hîrtie sau cuprind un număr res- 
trîns de tineri și tinere. Or, pen



Luptătorii romîni au obținut 
la Budapesta un frumos succes

Start!.., Peste pufjne zile, pe aceeași pistă a stadionului Republicii, numeroși atleți de valoare 
mondială își vor disputa titlul de campioni internaționali ai (arii noastre. Va fi un mare concurs 
international, va fi un greu exa men pentru atlefii noștri, ca și pentru toți ceilalți atleți parfici- 

panți, inaintea Jocurilor Olimpice.

Intîiniri internaționale in pragul Jocurilor Olimpice de la Melbourne
Calendarul ne indică — in mo

dul cel mai lapidar posibil •— că 
ne apropiem cu pași mari de în
ceperea Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne. Intr-adevăr, piuă la 
22 noiembrie, dată sorocită pen
tru inaugurarea celei de a XVI-a 
ediții a întrecerilor olimpice mo. 
derne, n-au mai rămas decît zece 
săptămini. Cum în mod practic, 
pregătirile sportivilor din loturile 
olimpice trebuie să se termine cu 
2—3 săptămini inaintea festivită
ții de deschidere care va avea 
ioc pe „Cricket Ground Stadium" 
(deplasarea în marele oraș aus
tralian impiicînd o călătorie des- 
tifl de îndelungă și de obositoa
re, precum și o perioadă de „acli
matizare" prealabilă), vă închi
puiți, desigur, dragi cititori, că 
antrenamentele „selecționabililor" 
au căpătat în ultima vreme un 
grad de deosebită intensitate. 
Fără îndoială, pregătirile din ca
drul loturilor olimpice, suprave
gheate de cei mai pricepuți antre
nori, conform planurilor elabo. 
rate încă la începutul anului, nu 
ar putea, ele s ngure, să-i aducă 
pe sportivii noștri, viitori concu
renți olimpici. în forma cea mai 
indicată pentru marele eveniment 
sportiv al ultimilor ani. Mai mult 
ca oricînd, în această perioadă 
sînt necesare „confruntările" in. 
temaționale, care capătă de astă- 
dată nu numai caracterul unor 
prietenești schimburi de expe. 
riență, ci și aspectul unor severe 
și decisive examene in pragul 
plecării la Melbourne.

In asemenea împrejurări, nu 
este de loc lipsită de interes o 
„incursiune", fie ea cit de su
mară, printre filele unui alt ca
lendar, foarte important acum 
pentru sportivii noștri fruntași : 
calendarul întilnirilor sportive in
ternaționale dinaintea Jocurilor 
Olimpice. De la bun început, tre
buie să vă anunțăm că nu vom 
relata în rîndurile de față decât 
despre întrecerile care au fost de- 
acum perfectate. Răgazul pină la 
plecarea spre Melbourne este to
tuși suficient pentru a prilejui și 
alte competiții internaționale, a- 
flate deocamdată în stadiu de 
proiect.

ATLEȚI ȘI TRĂGĂTORI DE 
RENUME MONDIAL LA BUCU

REȘTI•
Nu exagerăm cu nimic dacă 

spunem că cel mai mare eveni
ment preolimpic din atletismul 
european se va desfășura, sub 
ochii noștri la București! lntr.a- 
devăr, campionatele internaționale 
de atletism, fixate pentru datele 
de 15, 16 și 17 septembrie, me
rită cu prisosință acest calificativ. 
Se poate de pe acum afirma că 
fiecare dintre atleții din lotul nos
tru olimpic va avea de înfruntat 
adversari de talie mondială, în 
compania cărora, sînt de așteptat 
performanțe de înaltă ctasă I 
Concret? Iată citeva exemple su. 

gestive. La ștafeta 4 x 400 melri, 
echipa țării noastre, creditată ui 
acesrt an cu un rezultat remarca, 
bil (frumoasa victorie de la Bal
caniadă), va avea ocazia să-și 
măsoare forțele cu redutabila 
echipă a Franței (Degats, Haar- 
hoff, Goudeau și Du Gard), cam
pioană europeană, precum și cu 
puternica ștafetă a alergătorilor 
sovietici. Ilie Savel îl va în ti Ini 
din nou pe excelentul atlet so
vietic Anatolii lulin, Soter se va 
putea revanșa în fața lui Four
nier, recentul său învingător de 
la Paris, mărșăluitorii Barbu, 
Paraschivescu și Baboie vor con
cura alături de „așii" acestui gen 
atletic, italianul Durdoni și ceho
slovacul Dolezal. Lista atleților 
și atletelor care au confirmat pină 
acum participarea lor la marele 
concurs de pe Stadionul Repu
blicii cuprinde și alte nume de 
rezonanță în atletismul mondial. 
Cum nu intenționăm să ne ames
tecăm în treburile redactorilor 
noștri de specialitate, ne limităm 
numai să vă spunem că nici Io. 
landa Balaș, Lia Manoliu, Ioan 
Sorin și nici ceilalți componenți 
ai lotului olimpic nu vor duce... 
lipsă de adversari în măsură să-i 
„întindă" serios!

Tirul este sportul care ne-a a. 
dus pînă acum cele mai mari sa
tisfacții... olimpice. Cum trăgăto
rii noștri din lotul care se pre
gătește în vederea întrecerilor o- 
limpice de la poligoanele din Wil
liamstown și Laverton sint deciși 
să repete cel puțin „isprava" de 
la Helsinki (o medalie de aur și 
una de bronz), ei își vor putea 
verifica forțele în cadrul campio
natelor internaționale de la Bucu
rești (3—7 octombrie), ta care 
și-au anunțat pină acum partici
parea trăgători din Uniunea So
vietică. R. P. Ungară. R. P. Po
lonă, R. P. F. Iugoslavia și Italia.

Alături de cele două competiții 
de mare anvergură se situează și 
alte importante întreceri. De pil. 
dă, scrîmerele vor participa ta 
campionatele mondiale feminine, 
care vor avea loc Ia Londra, în 
cea de a doua jumătate a lunii 
septembrie. Un grup de atleți din 
țara noastră va participa 1a sfâr
șitul acestei luni la campionatele 
internaționale ale R.D. Germane 
de la Leipzig, iar reprezentativele 
R. P. Romîne vor întîlni se'ec. 
ționatele Norvegiei la București, 
la 13—14 octombrie. Luptătorii a- 
flați actualmente în plină între
cere ta Budapesta, vor pleca apoi 
ta Opatija (R P.F. Iugoslavia), 
unde vor avea de susținut partide 
dificile. Cîteva verificări temeini
ce vor avea și jucătorii de polo 
și înotătorii. In ordine cronolo
gică. prima va fi întîlnirea R. P. 
Romînă — R. P. Polonă (Bucu
rești, 28—30 septembrie), urmată 
de participarea 1a o mare com
petiție în R.P.F. Iugoslavia (4— 
12 octombrie) și — în sfîrșit — 
de un ultim „extemporal": con
cursul internațional din R.D. Ger
mană de 1a finele lunii octombrie. 
Gimnastele vor susține o întîlnire 
dificilă, la Budapesta, în compa
nia reprezentativei R.P. Ungare. 
La haltere, se anunță o întîlnire 
triunghiulară de mare amploare: 
R.P. Romînă — R.P. Bulgaria — 
R. D. Germană.

După cum spuneam de altfel și 

mai sus, intilnirile internaționale 
cared așteaptă pe sportivii din 
loturile olimpice înaintea plecării 
la Melbourne nu se vor opri cu 
siguranță aci. Zilele trecute, tele, 
forvistele de la .,07“ au sunat dese
ori la serviciul relații cu străină
tatea din C.C.F.S., iar factorul 
poștal a adus aci teancuri de scri
sori și telegrame. purtind me
sajele diverselor federații spor
tive de peste hotare cu care sîn- 
tem in tratative în vederea per
fectării unor noi și interesante 
întreceri internaționale preoiim- 
pice.

Ne oprim cu „incursiunea" noa
stă ad. In așteptarea numeroa
selor concursuri internaționale, 
trecind în revistă șansele concu
rențelor și comentînd apoi rezul
tatele timpul va trece parcă mai 
repede și ne vom afla deodată în 
fața Jocurilor Olimpice. Pînă a- 
tonei, sportivii noștri vor trebui 
să ne dovedească buna Jor pre
gătire — condiție esențială pentru 
participarea ta Jocurile Olimpice 
de la Melbourne.

MARIUS GODEANU 
IACINT MANOLIU

în timp oe sportivii 
lumii se pregătesc pen
tru Olimpiadă, în timp 
ce peste tot, pe cele 
cinci continente concur
surile pentru selecționa
rea celor mai buni din

tre cei buni sînt în toi. 
organizatorii iau diferite 
măsuri administrative, de 
ordin gospodăresc, pen
tru a asigura o cît mai 
bună primire și cazare 
oaspeților, iar diversele 
comitete olimpice națio
nale își pun 1a punct 
ultimele detalii ale de
plasării.

Astfel, comitetul de 
organizare a J. O. de 
la Melbourne a terminat 
planul de găzduire a 
cedor peste .40.000 vizi-, 
tătari străini și austra
lieni — în afara par
ticipativilor la jocuri — 
care vor asista la între
ceri. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru a se 
ușura operațiile de de
barcare ale navelor care 
vor transporta pe concu
renți și vizitatori. Sa 
recurs și la bunele ofi
cii ale particularilor 
pentru a se putea pune 
la dispoziția oaspeților 
Jocuri de dormit. Astfel, 
au fost asigurate la lo
cuințele diverșilor locui
tori ai Melbournului 
12.000 paturi. Ziariștii 

neacreditați, reporterii 
independenți și repre
zentanții societăților de 
radio și televiziune vor 
fi găzduiți în cetatea 
universitară din Mel
bourne. Au fost făcute 
lucrări de lărgire și mo

BUDAPESTA 7 (prin telefon) — . 
Joi a Început in sala Sportcsarnok 
un mare concurs internațional de 
lupte dasice și libere, cu caracter 
de verificare in vederea Jocurilor 
Olimpice. La aceste întreceri par
ticipă numai luptători invitați no
minal. sportivi de o înaltă valoa
re, binecunoscuți în lumea întrea
gă. Concursul este numai indivi
dual, neintocmindiu-se clasament pe 
echipe. Participa luptători din Sue
dia. Finlanda, Cehoslovacia, Bul
garia, R.F. Germana, R.D. Germa
nă, Rominia, Turcia și Ungaria.

Cei cinci reprezentanți ai țării 
noastre s-aa comportat în gene
ral bine fiind foarte aprecia-ți de 
specialiștii străini. Reprezentantul 
Suediei, Dr. Strorreberg, a avut 
cuvinte măgulitoare la adresa lup
tătorilor noștri și a propus condu
cătorilor lotului nostru întîlniri, 
într-un viitor cit mai apropiat Foar
te bine au concurat Horvath și I. 
Popescu care, acum înaintea fina
lei, se află pe locuri fruntaș^ după 
ce au obținut o serie de victorii de 
de mare prestigiu.

De-a iungid concursului s-au în
registrat și unele surprize printre 
cete mai însemnate fiind îo- 
fringerea suedezului Antonson 
(cat. grea) de către luptătorul 
turc Kaplan și a lui Atanasof (R. 
Ceh.) din partea puțin cunoscutu
lui Sirpick (R.P.U.).

La categoria de 52 kgr. au con
curat cinci luptători. Lupta pentru 
primul loc se dă intre Kerekes 
(R.P.U.) Johanson (Suedia) și 
Bilek (Turcia).

In categoria de 57 kgr. a parti
cipat oel mal mare număr de con- 
cureftți: 10. O foarte bună impresie 
a lăsat-o Fr. Horvath care a în
vins pe rînd pe Cicecki (Turcia), 
Paski (Finlanda), Fabri (R.P.U.) 
și în cadrul finalei pe Vesterby 
(Suedia). Fiind silit de organiza
tori sa lupte la numai 20 minute 
după meciul de o dîrzenie excepțio
nală cu Vesterby, Horvath a pier
dut prin tuș în fața campionului 
olimpic /. Hodoș. Trei victorii a ob
ținut 'Ion Popescu (cat. 62 kgr). 
învinșii săi fiind: Ozel (Turcia). 
Ahokas (Finlanda) și IFiteef 
(R.P.U.) Adversar pentru primul 
loc îi este campionul mondial I. 
Polyak (R.P.U.) care și-a învins 
prin tuș pe cei trei adversari: Ha- 
kanson (Suedia), Witzel (R.PU.) 
și Ozel (Turcia). La categoria 67 
kgr. s-au prezentat 9 concurenți. 
Aci, Gh. Dumitru, a întrecut la 
puncte pe Gondzik (R.P.P ), a ce

dernizare a aeroportu
rilor și porturilor din 
Melbourne, Essendon, 
Brisbane, Sydnei, Port 
Darwin, Perth, care vor 
cunoaște în zilele Olim
piadei un trafic mărit. 
In acest scop a fost 
cheltuită importanta su
mă de peste 400.000 lire 
sterline.

In ce privește ansam
blul construcțiilor desti
nate concursurilor, aces
tea — după cum a de
clarat consilierul Cole
man, vicepreședinte al 
subcomitetului construc
țiilor olimpice — au lost 
terminate în proporție 
de 98 sută. Au fost 
terminate piscina "olim
pică, cu o capatitațe de 
5500 locuri, pista pen
tru ciclism cu tribuna sa 
de 4.500 locuri și a fost 
de asemenea terminat 
stadionul central care 
poate găzdui peste 
100.000 spectatori. In 
prezent s-a trecut la 
mobilarea caselor oră
șelului olimpic (Heidel
berg), care va putea 
găzdui pe primii oaspeți 
chiar înaintea datei de 
29 octombrie, fixată ofi
cial pentru deschidere. 
A trebuit să fie întărită 
paza pentru a se stăvilii 
năvala curioșilor care 
vor să vadă cum arată 
locuințele sportivilor.

Orășelul olimpic va fi 
deservit de 1.600 femei 
de servici.

Pentru spectatorii gră
biți și dornici de a 
,,prinde" mai multe ma
nifestații a fost... edi

tată o broșură specială 
au adresele tuturor res- 
taurantelor-expres. Dar, 
o firmă comercială mai 
expeditivă a și luat ini
țiativa ca în timpul jo
curilor să confecționeze 
zilnic cîte 20.000 coșu- 
lețe cu senviciuri, fructe 
și o băutură... rece. Cum
părătorilor le va rămîne 
ca amintire coșul, furcu
lița și un cuțit.

In general, valoarea 
construcțiilor și amena
jărilor menite să contri
buie la o cît mai bună 
desfășurare a J. O.. sa 
va ridica la cocheta 
sumă de 5 mii. jumătate 
lire australiene ! Organi
zatorii au luat însă toa
te măsurile pentru a 
recupera cheltuielile. 
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AUSTRALIANĂ ?

Flacăra olimpică va fi 
adusă cu un ceremo
nial deosebit. 350 atleți 
greci vor forma ștafeta 
care va transporta ta 
Atena de la Olimp fla
căra ce va fi aprinsă la 
3 noiembrie. In capitala 
Greciei se va desfășura 
o festivitate pe stadio
nul orașului, iar flacăra, 
înconjurată de o gardă 
de onoare, va fi închisă 
într-o lampă de miner 
în care va călători pînă 
în Australia. Pe de altă 
parte poșta greacă va 
deschide la Olimp un 
birou special cu ocazia 
plecării flăcării, iar „fe- 
riciții" vor putea căpăta 
un plic cu o stampilă

dat greu — datorită unui avertis
ment —. fostului campion mondial 
Frey (Suedia) și a pierdut ou 2—1. 
meciul său cu Sirpick (R.P.U.), 
meci contestat de reprezentativa 
noastră. In cazul că juriul de apel 
va admite contestația, Gh. Dumitru 
va putea să se claseze alături de 
Frey și Sirpick pe unul din primele 
trei locuri. Ne așteptam la mai’ 
mult de la Valeriu Bularca, <;are a 
concurat la cat. 73 kgr. Dintr-o ne
atenție și din aceeași defectuoasă 
apărare a pierdut prin tuș în fața 
lui Schăffer (R.D.G.). Apoi a cîș- 
tigat în fața lui Sekal (R. Ceh.) și 
a pierdut din nou în fața lui Bairak 
(Turcia). In categoria 79 kgr. L. 
Bujor a întrecut la puncte pe Do
gan (Turcia) și apoi ,a cedat la 
puncte lui Lindbland (Suedia) și 
Gurics (R.P.U.) La categoria se
migrea în finală au intrat Nilson 
(Suedia), Atan (Turcia). Reznak 
(R.P U.) și Vanhanen (Finlanda), 
iar la categoria grea Kaplan. An
tonson și Dietrich (R.F.G.) își vor 
împărți primele trei locuri.

Aseară s-au disputat ultimele 
întîlniri din cadrul finalelor. Lup
tătorii maghiari au cîștigat 6 
locuri I: reprezentanții noștri au 
obținut un mare succes cucerind 
două locuri doi și două locuri 
trei.

Iată clasamentele: cat. 52 kgr.:
I. Kerekes (RPU), 2. B:lek (TI, 
3. Johanson (S), cat. 57 kgr.: 1. 
Hodos (RPU), 2. Horvath (RPR), 
3. Vesterby (S), cat. 62 kgr.: 1. 
Polyak (RPU), 2 1. Popescu
(RPR), 3. Witzel (RPU), cat, 67 
kgr: 1. Frey (S), 2. Sirpick
(RPU). 3. Gh. Dumitru (RPR). 
Aci juriul a hotărît schimbarea 
deciziei meciului Sirpick—Gh. 
Dumitru în favoarea luptătorului 
nostru. In ultimul meci Sirpick 
îl învinge pe Frey: toți trei lup
tători fiind la egalitate de puncte 
rele au fost cîntăriți. Deoarece 
și la cîntar cei trei au fost de 
asemenea... egali, avîrtd cite 
66,700 kgr. clasamentul s-a tras 
la sorți, rezultatul fiind acela de 
mai sus..., cat. 73 kgr.: I Szil- 
vassy (RPU), 2. Bairak (T), 3. 
Schăffer (RDG), 4. V. Bularca 
(RPR), cat. 79 kgr.: 1. Gurics 
(RPU), 2. Lindbland (S), 3. L. 
Bujor (RPR), cat. 87 kgr.: 1. 
Reznak (RPU), 2. Nilson (S), 3. 
Atan (T), cat. grea; 1. Kaplan 
(T), 2. Antonson (S), 3. Diertrich 
(RFG).

Azi și mîine se desfășoară în 
continuare concursul de lupte li
bere.

specială „prima zi".
In Australia traseul pe 

care-1 va străbate torța 
a fost pus la punct. Un 
meimbru al comitetului 
organizator a efectuat o 
inspecție de-a lungul ce
lor 4.425 km. și a găsit 
totul în regulă. Reamin
tim că torța va L pur
tată de mai multe mii 
de sportivi, mai exact 
cîte unul pe fiecare milă.

Firește că și la Mel
bourne ca și la toate 
competițiile internaționa
le, învingătorului—urcat 
pe treapta cea mai înal
tă a podiumului — i se 
va cînta imnul țării 
sale. Pentru aceasta 203 
muzicanți aparținând 
fanfarei armatei austra
liene de sub conduce
rea maiorului B. A. 
Newman au învăța’, din 
timp imnurile celor 75 
țări participante. Ei vor 
putea să cînte înczptod 
de ta 22 noiembrie o ice 
imn, fie cel siamez, fie 
cel mexican, bulgar sau 
belgian. Aceasta, bineîn
țeles, cu condiția ca 
vreunul din sportivii ță
rilor respective să cu
cerească medalia de 

aur.
Desfășurarea Jocurilor 

pe pămîntul Australiei 
constituie pentru poporul 
australian un eveniment 
istoric. De aceea centra
la sindicatelor din Aus
tralia a propus guver
nului ca ziua d?sch;derii 
Jocurilor Olimpice să fie 
decretată sărbătoare na- 
ționala.

1. Ș. 1



Succese scontate,
Titlul unuia din reportajele pe 

care le-am telefonat de la Bled 
suna astfel: „Canotoarele noas
tre și-au păstrat locul II în Eu
ropa". Și aceste cîteva. cuvinte 
cuprind în ele tot ceea ce este — în 
■ultima analiză — maj important 
8n privința întrecerilor celor mai 
bune vîslașe de pe continentul 
nostru. Pentru că, menținerea lo
cului secund în ierarhia euro
peană (loc cîștigat anul tre
cut în întrecerile disputate „la 
noi acasă") era o problemă destu-1 
de dificilă care se ridica în fața 
lotului nostru reprezentativ femi
nin înaintea deplasării ]a Bled. 
Aceasta, deoarece pe de o parte 
era vorba de un concurs în de_ 
plasare, în condiții atmosferice 
speciale (lac de altitudine), iar 
pe de altă parte pentru că — 
spre deosebire de Snagcv — la 
îrrtrecerjle de la Bled participa
rea a fost mult mai bogată și 
măi valoroasă, la startul probe, 
lor prezentîndu-se vîslașe din 13 
țări, față de cele 9, câte au fost 
}a Snagov. In plus, condițiile de 
luptă pentru apărarea prestigiu
lui cucerit la Snagov ■---- ♦ „ _ ,i mai

data

r erau în 
grele prin 
aceasta, sie 

și vîslașeTe 
Snagov din 
acea oră a

lui <
acest an mult 
faptul că de 
prezentau la start 
germane (absente la 
cauza neadmiterii la
RDG în FISA), care reprezintă 
o certă valoare europeană și 
care au concurat, fie că erau 
din R.F.G.. fie că erau din R.D.G., 
sub același nume : Germania. Dacă 
adăugăm și faptul că sportivele 
maghiare veneau hotărî te să a_ 
saltcze locurile fruntașe și se pre
gătiseră în consecință (s-au în
scris la toate probele!), ne dăm 
seama că pentru a menține lo
cul II pe continent, vîslașele noa_ 
stre aveau de făcut multe efor
turi. întrecerile n-au dezmințit a- 
ceste prevederi : concursul a fost 
foarte greu, ne-a adus și unele 
decepții, dar — finalmente — o_ 
biectivul principal, păstrarea po
ziției de prim secondant al e. 
chipelor URSs în lupta pentru 
supremație, a fost atins: sîntem 
mai departe pe un loc de cinste, 
pe locul II în canotajul academic 
feminin.

Am amintit mai sus șî de unele 
decepții, ne referim la speranțele 
care au fost legate, încă de a- 
ca*ă,  de echipajul nostru de 
4+1 vîsle, și la speranțele care 
an mijit, după sosirea noastră 
la B'ed, în legătură cu rezul
tatul Ia 4+1 rame. Aceste spe
ranțe ne.au fost însă înșelate.

Echipa de 4 + 1 vîsle era cea 
care scosese în antrenament 
mai bune timpuri și cu 
muiți tehnicieni sperau că vom 
putea ataca locul I. In concurs, 
echipa nu s-a regăsit decît pe a 
doua parte a traseului (în mare 
pante și din cauza unui start 

slab, fapt care ridică o Importan
tă prob’emă de pregătire pentru 
viitor) și a terminat numai pe 
Docul III, fiind întrecută atît de 
echipajul URSS cît și de cel al 
Ungariei. Inițial, de la celălalt 
echipaj de 4 (rame) nu se aș
tepta mai mult decît menținerea 
locului II cucerit la Snagov. Cu 
atît - mai mult, cu cît era vorba 
de1 un echipaj oarecum improvi
zai. în care celor trei vîslașe de 
la Locomotiva București le-a fost 
alăturat în ultimele zile înaintea 
plecării, ca șefă de ramă, Lia 
Togăne] vîslașa nr. 6 din echipajul

cele 
care

Patru noi recorduri republicane, 
totuși de modestă valoare, au 
scos din anonimat finalele pri
mei' zile de întreceri ale campio
natului republican de rratație (se
niori). Trei dintre ele au fost 
opera celor mai tineri, reflectând 
astfel progresul continuu al j»- 
■iori'cr noștri.

Două dintre aceste recorduri au 
fost realizate de valoroasa noas
tră înotătoare în sd+hul spate 
■Maria Both... la două probe oare 
nu constituie de fapt specialitatea 
ei: 200 m și 400 m liber.

Maria Both a parcurs distanța 
de 200 m în 2:44,8, deci ou 5 se
cunde mai puțin decît vechiul 
record care-i aparținea, iar cea de 
■400 m în 5:50,5, ambele rezultate 
■onstituie noi recorduri de ju
nioare categoria I-a și a Il-a. 
iVechiuI record al probei de 400 
Bl era deținut de Ingrid Rothe 
cu 5:58,4. Al treilea record al ti
nerilor înotători a fost realizat de 
ștafeta de 4x200 m liber a aso
ciației Știința (Marinescu, Kroner. 
IChirvăsuță, ȘLijr.ț) care a înotat 
Bfcjfawța în 9:35,0, record de țu-

Ba Bled
dar mai multe decepții...
al hii Dinamo. Faptul căde 8+1 

deținătoarele titlului european al 
probei vîslașede de la „Aripile 
Sovietelor" mergeau mai slab de
cît ne așteptam, ne-a făcut să 
întrevedem și la această probă 
șanse de luptă pentru 
prim. In parte, așteptările 
n.au fost înșelate, pentru 
tr-adevăr echipa noastră 
în această formație care 
cea mai, bună pe care o 
alinia la această probă) 
minat la mică distantă de învingă
toare (1 secundă. și 9. zecimi). O 
„pilulă amară" ne-a servit însă 
echipajul polonez pe care nici 'nu_l 
băgasem în calcule și care — deși 
sosit la Bled vineri în dimineața 
concursului de eliminare — s-a 
comportat admirabil, clasîndu-se 

locul 
noastre 
că în- 
(chiar 

nu era 
piteam 
a ter-

a 
să
a 

ri
de

tînărul echipai de 4 + 1 al Științei

vîslașe pe care le 
un „patru rame", 

această barcă s_au 
campionat.

nostru n-ayem 
mai

pe locul II. Trebuie să arătăm 
însă că polonezii și-au făcut o 
socoteală specială : ei au ales cele 
mal bune 4 
au, au făcut 
și numaj cu 
prezentat la

Despre „optul' 
prea multe de spus. Este 
departe același echipaj de incon
testabilă valoare, sigur, pe care 
ne putem bizui și care a tranșat 
net rivalitatea cu optul german 
(de care fusese învins anul tre
cut la Berlin), învingîndu-1 Ia 
Bled pentru a treia oară în acest 
an. Trebuie să remarcăm câ la 
Bled distanța dțntrc optul nos
tru șl cel al URSS, campion' eu
ropean, a scăzut la numai 3,6 
secunde. Optul de fete a cores
puns așteptărilor, fiind echipa 
care a reușit cea mal bună per
formanță (medaliile de argint) 
dintre toate care ne-au reprezen
tat în întrecerile masculine și fe
minine de la Bled.

Dacă fetele ne_au decepționat 
Ia unele probe dar s-au compor
tat meritoriu în ansamblu, în 
schimb, la băieți, așteptările n-au 
fost confirmate sub nici 
și iubitorii canotajului 
dureroasa surpriză să 
citind ziarul nostru de joi, 
sportul de care se legaseră 
nele speranțe, canotajul academic, 
nu mai figurează la ora actuală pe 
lista sporturilor la care ne pre
gătim pentru Olimpiadă. Și a- 
ceasta, pe drept cuvînt. Compor
tarea schifiștifor neștri la Bled, 
mai precis, rezultatele obținute de 
ei, nu mai justifica menținerea 
lor în loiul olimpic.

o formă 
au avut 
constate, 

că
u-

Juniorii s-au remarcat

acum re
de 1:26,2. 
(Ecaterina

foarte a- 
înotători-

a campionatului 
niori categoria I-a, deci cu 4,7 
sec. mai puțin decît vechiul re
cord. In sfîrșit, Gabriela Mangezius 
a „salvat" prestigiul seniorilor 
însoriindu-și numele pe tabela re- 
cordurilor în dreptul probei de 
100 m bras. Ea deține 
6ordul cu performanța 
Vechiiul record 1:26,9 
Orosz).

In rest, performanțe 
proape de posibilitățile 
for. Astfel Alexandru Popescu a 
parcurs distanța de 200 m fluture 
în 2:34,1, deci la 1,1 sec. de ce>a 
mai bună performanță a sa. O 
singură secundă l-a separat șl 
pe Mihai Mitrofan de performanța 
sa maximă în proba de 100 m 
bras, obținînd timpul de 1:14,9. In 
progres Adrian Oanță, al doilea 
clasat, ca>re ne îndreptățește să 
așteptăm astăzi odată cu desfă
șurarea probei de 200 m bras un 
rezultat valoros.

De ee s-a ajuns la această si
tuație? Explicațiile sînt multiple 
și ele nu se rezumă numai la 
cauze intervenite în timpul con. 
cursalui. Mult mai importante 
sînt lipsurile muncii anterioare, 
de pregătire. Dar, despre aces
tea, vom publica în curînd lin 
articol special, în care vor fi a- 
nalilzate o serie de deikțiențe 
constatate în munca din acest 
an în domeniul canotajului.

Revenind la concursul de la 
Bled, trebuie să arătăm că unul 
dintre reprezentanții noștri, sctii- 
fistul Alexandru Ferenczi, 
concuaat remarcabil, reușind 
se califice în finală dupâ ce 
întrecut adversari de valoare 
dicată, în recalificări. Dacă

Canotoarele sovietice au dominat și în acest an campionatele. In foto
grafie, echipa sovietică de 4+1 vîsle, la premiere

ICF care ne-a reprezentat la a- 
ceste campionate nu erau legate 
prea multe speranțe ( să adău_ 
găm aici și faptul că șeful de 
ramă a concurat bolnav), în 
schimb așteptam mai mult de la 
echipajele dinamoviste de 4 tără 
“* r _• „ . . Despre aceste

! spune că „au 
calificarea pentru 
echipa de 4 iară

cârmaci și 8+1. 
eehfpe se poate 
dat din 
finale.
eîrmaci 
peană). 
neri, a w,n.u><» s.au, n_
ind învinsă de echipajul URSS 
(elasat 
finală.) Echipa 
cu un

mînă"
Astfel. __ __ __ _ ___

(fostă campioană euro- 
în eliminatoriile de vj- 
ccncirrat foarte slab, fi_

anoi pe locul ultim in 
noastră a mers 

stroc foarte redus, ne- 
luptînd din toate puterile pen
tru locul I. Echipajul de 8+1 
nici nu s-a angajat, în elimina
torii, în lupta pentru primul loc, 
deși avea șanse regulate de a se 
întrece de la egal cu echipele 
URSS și Germaniei felasate a- 
poi, în fjna'ă pe locurile 5 și 
6). In recalificări, se știe, optul 
nostru a fost învins cu numai o 
secundă de echipa Cehoslovaciei 
care, a doua zi. avea să cîștioe 
clar titlul de campioană! Iată 
cum o greșeală de orientare, o ne
justificată tactică de- „menajare" 
ne-a redus șansele dc a fi pre- 
zenți în finala „opturilor". Tot în 
legătură cu echipa de 8+1 băieți 
trebuie să arătăm că ea n-a fost 
suficient pregătită pentru finiș. 
In recalificări i-am condus pe 
campionii europeni 1900 de metri, 
pierzind numai din cauză că șe
ful de ramă al echipei noastre 
n-a mai putut (sau n-a știut) 
să facă fjniș.

RADU tIRZICEANU

în prima zi 
republican de natație al

R-.P.R.
II-a);

să seViu disputată dar fără 
soldeze cu un rezultat remarca
bil a fost și proba de 100 m 
liber, care a revenit 1 mărului re
prezentant al Știin(ei Gavril Bfa- 
jec (.1:00,5). L-au urmat în ordine 
Nicolae Rujinschi și Aurel Zahan, 
ultimul cu nou record personal 
(1:01,6). Hubert Bock nerestabi
lit încă a realizat același timp de 
acum două săptămîni, adică 
1:01,8. Noi recorduri personale au 
obținut Constantin Ciorbă (1:02,5), 
Constantin Marinescu (1:03,0).

100
Blajec 
jinski 
Zahan 
bras
(Prog.) 
1:16,2;
2:51,6. 100 
Maria Both (Prog) 5:50,5 (nou

m. liber seniori: 1.
(Știința) 1:00,5; 2. M.
(Dinamo)
(Dinamo) 
seniori:
1:14,9; 2.

3.

1:01,5; 3. A.
1:01,6. 100 m.

1. M. Mitrofan
A. Oanță (Din.)

F. Heitz (C.C.A.)
m. bras senioare: 1.

echipat altfel decît 
caniculare pe care 
București și astfel, 
temperaturi foarte

Cu o înlirziere de o zi, deter
minată de neacordarea la timp 
a vizei de intrare în Franța, mem
brii echipelor reprezentative de at
letism ale țării noastre au părăsit 
Capitala la bordul a patru avioa
ne în dimineața zilei de 30 au
gust. Odată ajunși la Praga în 
fața noastră s-au ridicat o serie 
de probleme, mai mult sau mai 
puțin delicate. Prima a fost aceea 
a continuării călătoriei spre Pa
ris După mai multe ore de aștep
tare pe aeroport, ea a fost rezol
vată de o cursă specială a socie
tății belgiene Sabena. A doua pro
blemă — care a fost și cea mai 
grea și nu a putut fi rezolvată în 
nxj un fel—a lost legată de fri
gul păgrunzător pe care Lam simțit 
chiar de la Praga și care avea să 
ne însoțească tot drumul, pînă la 
înapoiere. In legătură cu aceasta 
trebuie remarcat faptul că nici u- 
nul dintre atleții noștri nu a ple
cat la drum 
pentru zilele 
le-am lăsat la 
surpriza unei 
scăzute (obișnuită nouă la sfîrși- 
tul lunii noiembrie) și a unor zile 
mohorîte și ploioase nu a putut fi 
remediată în nici un fel, ba mai 
mult ea a și creat o neplăcută 
stare de spirit în rîndurile tutu
rora.

Cursa specială a Sabenei a 
transportat de la Praga cea mai 
mane parte a delegației noastre 
(un alt grup mic pornind spre 
Paris ou cursa obișnuită). După 
escala de 'la Bruxelles am ajuns 
la Paris în puterea nopții, ur- 
mînd ca după cel mult o oră de 
la sosirea noastră să vină și gro
sul delegației. Dar... surpriză: ni 
s-a comunicat că avionul special 
s-a recntors la Bruxelles din cauza 
defectării unuia din motoare. Și 
astfel, mult după miezul nopții 
atleții au aterizat pe le Bourget, 
dar nu mai înainte de a fi trecut 
prin multe peripeții... Ir+r-adevăr 
plecaseră din Bruxelles și, după 
20 minute de zbor, defectîndu-se 
unul din motoare, avionul s-a îna. 
poiat la bază. Urma să se conți, 
nuie călătoria cu un alt avion. A- 
cestu:a, în timp ce i se încălzeau 
motoarele, i-a luat foc unui dintre 
ele făcînd necesară intervenția 
pompierilor de pe aeroport. Cu 
același avion, atleții noștri au ple
cat spre Paris, fapt care a creat 
în rîndul lor o oarecare agitație 
și o teamă, destul de firească...

La Paris, am găsit un frig pă
trunzător, mult mai puternic decât 
la Praga și din acea noapte a în
ceput să și plouă, spre disperarea 
atleților noștri care au suportat în 
decurs de 24 de ore o drlerență 
de temperatură de aproape de 20 
grade, căreia nu-i puteau face față 
în nici un fel. Inchipuiți-vă că la 
București ei au făcut antrenamen
te și au participat la concursuri 
pe o temperastu-ă cu mult peste 
30°, în timp ce la Paris din cauza 
frigului (12°) mușchii fiecăruia 
au suferit o contractură firească 
(rezultat și al vasoconstricției), 
cu influențe negative asupra com
portării fiecăruia dintre ei în în
trecerile sportive. Adăugind aces
tei situații ploaia rece care a că
zut tot timpul se poate găsi o ex. 
pHcație a slabei comportări a vuită 
'de majoritatea atleților noștri in 
acest concurs. Trebuie să mai 
spunem însă că această situație a

•••
record
și a
(Știința) 5:58,1;
Wittgenstein (

3. A. Csiki (Loc)
100 m. bras senioare: 1.

seniorilor
de junioare cat. I-a
2. Ingrid. Rothe 

; 3. Margareta
(Știința) 6:05,4;

200 în. fluture seniori: 1. Al. Po
pescu (Din) 2:34,1; 2. N. Olaru 
(Din) 2:49,3;

2:51,6;
Gabriela Mangezius (Prog) 1:26,2;
2. Ecaterina Orosz (Prog) 1:28,4;
3. Eniko Nagy (Prog) 1:31,9. 
4x200 m. liber seniori: 1. Dinamo 
(Mîndoiu, Cociuban, Rujinski, Za- 
han) 9:20,9; 2. C.C.A. 9:25,9; 
Știința 9:35,0 (nou record 
juniori cat. I).

Concursurile continuă azi 
mîine după cum urmează: 
mineață, ora 10 și după-amlază, 
ora 17,30 sărituri, ora 18,15 înot 
artistic, ora 20 finalele probelor 
de înot.

3. 
de

«ti

putut surveni deoarece inabile» 
plecării nimeni nu s-a interesat 
telefonic la Paris asupra stării 
timpului, pentru ca echiparea, 
oamenilor să se facă în funcție 
de aceasta și deși se știa că, in 
general, în apusul Europei vara a- 
ceasta a fost deoseoit de frigu
roasă (poate cea mai friguroasă 
din ultimele trei decenii), totușil 
pregătirea lotului a fost or
ganizată în București unde 
temperatura a fost foarte ridicată 
și mai mult, în mod greșit, chiar, 
și campionatele individuale re
publicane au fost mutate de la 
Cluj la București. Și acest lucru a 
avut o influență complet nega
tivă în evoluția următoare a lot. 
tului nostru de atiletism.

Revenind la deplasarea propriitt- 
zisă, trebuie să remarc faptul că 
vineri, în preziua concursului, am 
dorit să vizităm stadionul Colom- 
bes pentru ca atleții noștri să 
facă un antrenament chiar la fo
cul de concurs. Deși ne promise- 
seră o mașină în acest scop, or
ganizatorii au „uitat" de acest 
lucru și antrenamentul a trebuit 
să fie contramandat și mutat pe 
un mic stadion, din cetatea uni
versitară, complet impropriu pentru 
antrenamente.. Din acest motiv, 
necuitioscind felul și starea locu
rilor de concurs, săritorii 71 înăl
țime au fost net dezavantajați. 
Cu excepția unei mici porțiuni, 
ceva mai btvie (aici a sărit Four
nier), în rest locul era denivelat 
și nebătătorit. Toți ceilalți cinci 
săritori au fost dezavantajați de 
aceasta șr fiecare dintre ei a ob
ținut rezultate cu mult sub .posi
bilitățile lor. Aceasta nu. scade 
însă cu nimic .din meritele învin. 
gătorului, care indiscutabil a fost 
cel mai bun și s-a acomodat cel 
mai ușor condițiilor grele de con
curs. Chiar și Iolanda Balaș a 
trebuit să facă apel ia toată ener
gia ei pentru a putea obține un 
rezultat pe măsura calităților sale 
(de altfel ea este una din puți
nele atlete romîne care a înre
gistrat rezultate la valoarea ei). 
Organizatorii ne-au rămas datori 
și în alte privințe: nu au respec
tat programul de concurs și amî- 
n.ările probelor nu au fost comu
nicate decît echipei franceze, în 
timp ce atleții noștri așteptau, 
uzi leoarcă, în ploaie (în aceleași 
treninguri ude de la antrenamen
tul de vineri); nu au ținut seamă 
de uzanțele internaționale care 
admit aruncătorilor să-și. folosea
scă în concurs materialele pro
prii, cu condiția ca ele să fi fost 
verificate în prealabil 
zatori. Faptul acesta 
rea stare de spirit în 
ților noștri, a celor 
austrieci, cu atît mai 
atleților francezi 11 
folosirea materialelor 
aici și o chestiune de ordin psi
hologic, deoarece atleții noștri au 
fost obișnuiți să concureze pînă a*  
cum numai cu materialele Jor și 
cind s-au văzut în fața une< ase. 
menea situații, s-au arătat nemul
țumiți, și-faptul acesta a irifluem- 
țat direct rezultatele. In această 
privință antrenorii noștri și înșiși 
atleții trebuie- șă lucreze-foarte se
rios pentru ă evita pe viitor ase
menea surprize.

Im altă ordine de idei tre
buie arătat faptul că Federația 
Franceză de Atletism, organiza
toarea acestei mtilrtiri, nu s-e 
arătat la înălțimea așteptărilor. 
Am fost găzduiți în Cetatea Uni
versitară, într-un cămin 
țese in cond-iții destul de mo
deste. care n-au ■ putut asigura 
odihna și liniștea necesară spor
tivilor. Același lucru trebuie spus 
șj de hrana care ne-a fost asi
gurată la cantina studențească 
și care a fost necorespunzătoare.

Aceste Jucrurn au constituit pen
tru atleții noștri o surpriză ne
plăcută ou atît mai mult ca cR 
ele sînt departe de condițiile in 
care atleții francezi au fost pri
miți la noi și pe care le găsesc 
și le vor găsi în țara noastră 
fiecare dintre sportivii care 
simt oaspeți. Atleții francezi 
conducătorii lor se vor 
convinge încă odată de felul în 
care știm să primim noi, ou oca*  
zia campionatelor internaționale.

Dar despre deplasarea echipetor 
noastre la Paris și despre slaba 
comportare a celor mai muiți dio, 
tre atleți maj avem încă de die. 
cutat...

de orgațti- 
a creat • o 
rîndul at'le. 
germani și 
mult cu ciit 
s-a permis 
proprii. Este

stiMten-

ne
Ș»

putea

ROMEO VILARA



Cu 10 zile înaintea „startului” in campionatul 
republican de box pe echipe FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Vacanța pugifistică s-a termi
nați Antrenamentele au crescut hi 
intensitate, boxerii pun multă tra- 
gete de inimă în îmbunătățirea 
pregătirii lor tehnice, tactice și 
fizice, iar antrenorii supraveghea
ză cu atenție și competență toa
tă această activitate laborioasă. 
Motivul acestor febrile prepara
tive nu-i greu de găsit: la 16 
septembrie începe cea de a doua 
ediție a campionatului republican 
pe echipe! Cititorii noștri au pu
tut afla la timpul potrivit despre 
pregătirile care se desfășoară în 
majoritatea loturilor. Două aso
ciații au fost atunci „lipsă la 
apel": Energia și Progresul. Să 
le dăm deci azi cuvintul...

Antrenorul Zamfir Popazu (E- 
neirgia) a ținut să ne aducă ia 
cunoștință că a înscris în cam
pionat un lot de 39 de boxeri. în 
rândurile cărora se află multe nu
me de prestigiu (Petre Dumitres
cu. Gbeorghe Zamfirescu, Alexan
dru Călărașu, Matei Godeanu, 
Dănilă Done. Dumitru Rizea. Si- 
mion Gheorghe, Toma Tudor),, 
«tar și multe elemente tinere cu 
perspective remarcabile (Simion 
Gheorghe II, Vasile Pleș, Mir
cea Vișoiu. Zaharia Motea, Octa
vian Mărăcineanu, Dănilă Enuț— 
fratele lui Dănilă Done —.Gheor
ghe Gui. Pave; Enache. Ștefan 
Marcoviceanu). Lotul asociației 
Energia — antrenat de Zamfir 
Popazu, Marin Stănescu Și Ște
fan lordache — speră sa obțină 
un loc fruntaș în campionat. Mo
dest, Zamfir Popazu ne-a spus 
numai atât, dar noi sin tem siguri 
că „vizează" ceva mai mult decît 
un simplu loc de fruntaș. Deo
camdată, cum Energia nu este 
programată în prima etapă, cîțiva 
dintre boxerii săi vor susține două 
întâlniri internaționale, în compa
nia pugiliștilor bulgari șî în răs
timp de numai două săptămini. 
Prima va avea loc chiar la sfîrși- 
tul acestei săptămini, în orașul 
Ruse (R.P. Bulgaria). Este vorba 
de revanșa întîlnirii Giurgiu — 
Ruse, care a avut loc ia Giur
giu, cu prilejul zilei de 23 Au
gust. Selecționata orașului Giur
giu, alcătuită în majoritate din 
pugiliștj de la EneTgia, a obținut 
atunci victoria cu .scorul de 9—3. 
La Ruse va pleca un lot puternic, 
cuprinzînd printre a'ții pe Gh. 

Metalul gistul Petre Dumitrescu, (stingă), pe care îl vedem aci in
tr-un meci cu Toma Ilie, ya purta culorile asociației Energia la cam- 
pionaM republican de box pe echipe ■ .

Informații PRONOSPORT

Zamfirescu, Al. Călărașu. D. Ri
zea, Toma Tudor, Simion Gheor
ghe, Petre Dumitrescu și campio
nul de juniori Petre Vizitiu ca-re 
va întîlni un junior bulgar. A 
doua întâlnire internațională va 
fi cea dintre echipele Energia și 
Torpedo (R.P. Bulgaria) ca«e Va 
avea ioc simbătă 15 septembrie, 
în „deschidere" la meciul de fot- 
ba'l în nocturnă dintre aceleași 
echipe. Așadar, cej de la Energia 
au ocazia să facă o bună „încăl
zire" înaintea primului meci pe 
care-1 vor susține în campionat’

Un alt antrenor. Victor Alexan
dru, care se ocupă, alături de 
maestrul Lucian Popescu, de pre
gătirea lotului asociației Progre
sul, ne-a vizitat ieri la redacție. 
Firește, prima întrebare pe care
i-am  pus-o a fost in legătură cu 
lotul. „Avem un lot destul de 
numeros ne-a răspuns Victor 
Alexandru. Cu excepția lui D. 
Negrea, Gh. Rossler, A. Urdea, 
I. Ziegler, D- lamandi, M. Cio- 
banu, O. Eremia și Teodor Nicu- 
lescu, toți sînt tineri. Cred că 
Al. Bariciu (învingător înainte de 
limită asupra lui Puiu Nicolae), 
Dumitru Prunoiu, Andrei Dra
gan, Iosif Olaru Nicolae Negrea 
(cel mai tînăr dintre frații Ne
grea), Ion Avram, loan Rodicen- 
co. Ion Mania și ceilalți tineri 
pugiliști vor face o figură fru
moasă in această competiție de 
mare importantă pentru boxul 
nostru".

Printre multe alte lucruri pe 
care le-am discutat cu cunoscu
tul antrenor sibian a fost și pro
blema „oamenilor noi" pe care 
ne-a obișnuit să-i „scoată" în 
mod periodic. „Acum, ne-a spus 
Victor Alexandru, am doi greș 
tineri în care-mi pun mari spe
ranțe. Primul, Eugen Cîrje, un 
băiat voinic (90 kg), în virstă 
de 19 ani, va evolua chiar în 
campionatul acesta. Al doilea 
greu, care are tot 90 kg. și mă
soară 1,85 m. la vîrsta de 15 
ani (!). se antrenează de numai 
2 luni și va debuta de abia anul 
viitor în campionatul pentru ju- 
n’ori. Numele lui e Hans Schnei
der. Vă asigur că, o să soriți cu
rând multe lucruri bune despre 
el".

M. G.

B ale R.P.F. Iugoslavia și !R P. 
Ungară, 6 meciuri din cadrul camp, 
cat. A fi 4 meciuri din cat. B Iată 
programul primului concurs :

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT SPECIAL 

etapa din 13 septembrie 1956
I Locomotiva Constanța — Pro

gresul București
II Metalul (E) 1 Mai Ploeștl — Di

namo București
III Flacăra (E) Moreni — Locomo

tiva București
IV Metalul (E) St. roșu Orașul 

Stalin — Dinamo Orașul Stalin
V Dinamo Bîrlad — G.C.A. Bucu

rești
VI Flacăra (E) Mediaș — Flacăra 
(E) Ploiești

VII Locomotiva Tr. Severhn — 
Știința Timișoara

VIII Metalul (E) Reșița — Flamura 
roșie Arad

IX Locomotiva Cluj — Progresul 
Oradea

Progresul Bistrița — Metalul CE) 
C. Turzii

XI Recolta Avîntul Tg. Mureș — 
Știința CRij

XII Progresul Sibiu — Minerul (E) 
Petroșani

Meciuri de rezervă
A Metalul (E) Galați — Progresul 

Focșani
B Progresul C.P.C.S. București 

— Dinamo 6 București
Toate meciurile din acest concurs 

contează pentru Cupa R.P.R.

A XVllI-a intîlnire
Luni 10 septembrie are loc la 

Sofia a 18-a întîlnire dintre pri
mele reprezentative de fotbal ro- 
mîne și bulgare. Cercetînd palma
resul de mai jos se poate constata 
că din cele 17 jocuri disputate 
pînă acum, victoria a revenit de 
12 ori fotbaliștilor noștri, de 3 ori 
învingători au ieșit fotbaliștii bul
gari și de 2 ori meciurile s-au ter
minat la egalitate.

Sarcina reprezentanților noștri 
în jacul de luni de pe stadionul 
,,Vasil Levski" este foarte dificilă. 
Reprezentativa Bulgariei alcătuită 
aproape în întregime din jucători 
de ia Ț.D.N.A. s-a arătat in deo
sebită formă în ultima vreme 
și ultima lor evoluție în compa
nia reprezentativei Poloniei a lost 
comentată extrem de favorabil 
de presa poloneză și bulgară.

Reprezentativa noastră va pă 
răsi Capitala în cursul acestei di
mineți cu avionul.

ROM1NIA A—BULGARIA A:

1M5:31 V. Sofia ; 4—2 (U. Marca)
1326:25 IV. București 6—1 (A Boitor)
1929:21. IV. București 3—0 (M. Ivan des)
1929:15.IX. Sofia 3—2 <F. Gerd)
1936:12.X. Sofia 3—5 <1. »ujic)
1931.16. V. Buc. (amat) 5—2 (E. Fabris)
1932:26. VI Belgrad 0—2 (M. Popovicâ)
1933:4. VI București 7—6 (S. Hagiopuios)
1934:30. XII. Atena 3—2 (Aspro g era kos)
1935:19. VI. Sofia 0—4 (S. Hagiopulos)
1936 724. V. București 4—1 (Dr. P. J. Bauwens)
1946:6.X. Tirane 2—2 (Matancici)
1947:6 VII. Sofia 3—2 (MaLandei)
1946:20 VI. București 3—2 (Szjgetâ)
1953:20. VI. București 3—1 (Schulz)
1953:11.X. Sofia 2—1 (A. Dorogi)
1955:9.X. fiucurești 1—I <A Steiner)
1956:10.IX. Sofia

întrecerile interne de miine
IN CATEGORIA A- UN JOC 

RESTANTĂ
Mîine are loc la Petroșani par- 

tida-restanță Energia Minerul Pe. 
troșani-Dinaino Bacău. Joc greu 
pentru Energia, care înfîlnește o 
echipă gata să facă orice efort 
spre a mai salva ce se poate sal
va pentru evitarea retrogradării. 
Pe de altă parte, Energia Minerul 
Petroșani, cu două eventuale punc
te în plus, va veni în imediata 
apropiere a plutonului fruntaș (a. 
vînd și un joc mai puțin).
PENTRU FRUNTAȘELE SERIEI 
INTIIA DIN CATEGORIA B O 

ETAPA CU EMOȚII
Dintre cele două întreceri de 

categoria U cea mai pasionantă 
este fără îndoială aceea din se
ria întîia unde lupta pentru pri
mele locuri este deosebit de dîrză, 
angrenînd o serie de echipe. Din. 
treele Progresul Sibiu nu este pro
gramată mîine- Celelalte candidate 
la locul de onoare vor căuta să 
profite probabil de această pauză 
a sibienilor pentru a.i distanța. 
Dintre pretendente. Recolta Avîn. 
tul Tg. Mureș — acum pe locul 
întîi — are un joc foarte grew la 
Cluj, cu Locomotiva. Locomotiva 
este ceea ce se numește o echipă 
„grea", rutinată, care cedează gțgu, 
mai ales pe teren propriu. Deci 
două puncte destul - de nesigure 
pentru mureșeni. In schimb, se 
pave că Energia Metalul Hune
doara va ăvea mai puține emoții 
în fața Energiei Minerul Lupeni 
care joacă in retur destul de slab 
în deplasare. Un joc interesant 
pentru partea superioară a clasa
mentului are loc la Mediaș imde 
Energia Flacăra primește replica 
uneia dintre formațiile redutabile 
ale seriei ; Energia Metalul 
Cîmpia Turzit. Celelalte meciuri 
ale seriei: Energia Metalul Uz. 
Tract- Orașul Stalin-Loconiotiva 
Arad, Locomotiva Tr. Severin-E- 
nergia Metalul Reșița și Recolta 
Avîntul Reghin. Progresul Sa tu 
Mare.

„Liderii" seriei a doua Ener
gia Metalul Steagul Roșu Orașul 
Stalin și Progresul CPCS susțin 
jocuri internaționale. Cele două 
echipe trebuiau de altfel să joace 
între ele. Deci derbiul seriei nu 
face parte — mîine — din pro- 

’ gram. 11 așteptăm cu interes pen
tru data, cînd va fi reprogramat. 
Tot amînat este și jocul Energia 
„l Mai" Ploești-Locomotiva Con
stanța. Iată cele cinci întUniri care 
vor avea loc: Dinamo Bîrlad.Siiin- 
ța Iași: Flamura roșie Suceava- 
Flainura roșie Bacău; Energia 
Flacăra Moreni. Progresul Focșani; 
Energia Flacăra Cîmpina-Stiința 
București; Locomotiva lași-Dina- 
mo VI București.

Luni la Sofia

dintre reprezentativele Bulgariei și României

iosipov va apare din nou in jaf a publicului bucur eștean, de 
data aceasta in poarta echipei secunde a R.P. Bulgaria.

ETAPA A V.a IN CATEGORIA C 
SI A VIII-A IN CAMPIONATUL 

DE JUNIORI
Mult mai avansat decît cam

pionatele categoriei A și B, cam
pionatul categoriei C a ajuns la a 
V-a etapă a returului. Dacă în 
seria a IV.a Energia Metalul Arad 
pare să-și fi asigurat un avantaj 
suficient pentru cucerirea titlului 
(6 puncte avantaj față de a doua 
Clasată, Flamura roșie Rm. Vîlcea), 
în schimb în celelalte serii se dă 
o luptă intensă pentru locurile 
fruntașe. Astfel, ln seria I pe pri
mele două locuri se află -la egali
tate de puncte (23)—Recolta Avîn
tul Fălticeni și Locomotiva Paș
cani. In seria a Il.a Locomotiva 
MCF și Energia Metalul Tîrgoviș- 
te au, de asemenea, același număr 
de puncte ; 25. In sfîrșit, în seria 
a Ill-a Dinamo Tg. Mureș conduce 
cu un avantaj minim (două 
puncte) față de Energia Minerul 
Baia Mare. In etapa de mîine vom 
asista la continuarea acestor inte
resante întreceri. Menționăm c<5 un 
joc de categoria C — Flamura 
roșie Bere Rahova București.Fla
mura roșie Giurgiu — este ami
na t.

In campionatul de juniori are 
loc etapa VIII-a a returului.

In citeva rinduri
• Pentru lipsă de grijă tațâ de 

organizarea jocurilor s-a rtoicat 
dreptul de organizare pe timp de 
două etape colectivului LOCOMO. 
TIVA CRAIOVA.

• Joeul restanță de categoria 
C dintre Energia Metalul „23 Au
gust" și Flamura soșie Bere Ra
hova a revenit ultimei echipe cu 
scorul de 2—1 (1—1) prin punc
tele marcate de- Lowy (min. Zi) 
și Preda (min. 57). Pentru Ener
gia a înscris Dan Gheorghe (mhi. 
34). In min. 78 jucătorul Agop 
(Energia Metal uf 23 August) a 
fost eliminat de pe teren pentru 
lovirea intențională a adversaru
lui.

ASTAZI LA KIEV

Energia Orașul Stalin întâlnește Dinamo Kiev
KIEV 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru PETRE GAȚU). 
Ultimul joc din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în Uni
unea Sovietică echipa de fotbal E- 
nergia Metalul Steagul Roșu se 
va disputa mâine (n.r. astăzi) 
după amiază pe stadionul 
Hrusciov din localitate. Adver
sarii metalurgiștilor din Orașul 
Stalin vor fi jucătorii echipei Di
namo Kiw, una dintre formațiile

MIINE IN CAPITALA BULGA
RIEI

Juniorii noștri 
întâlnesc pe cei bulgari

Mîine, la ora cînd la București 
vor intra pe teren reprezentati
vele secunde ale R.P. Romine Șl 
R.F. Bulgaria, pe stadionul „Va
cii Levski" din capitala Bulgariei 
își >vor face apariția echipele de 
juniori ale celor două țări.

Meciul dintre tinerii fotbaliști 
bulgari și romini este așteptat cu 
interes atît în Bulgaria cit și la 
noi deoarece el constituie o ve
rificare actuală a forțelor celor 
două echipe, mai precis a evolu
ției juniorilor din cele două țărt 
în anul acesta. De.altfel atît ju
niorii bulgari cit și juniorii noștri 
s-au impus în cursul Turneului 
FIFA de la Budapesta ca ele
mente de perspectivă, mulți dintre 
ei dovedindu-se adevărate talente 
fotbalistice

Ln echipa noastră figurează o 
serie dintre tinerii care ne.au 
reprezentat atît de frumos în ma
rea competiției din Ungaria : Sfet_ 
cu, Mureșan, lenei, ScnweUlinger, 
Raab, Dumitrescu, Mateianu. Ală
turi de ei va juca Ene 11 care 
este de acum apreciat pentru ca
litățile lui tehnice precum și doi 
dintre jucătorii care s-au remar
cat cu prilejul taberei de juniori 
din amil acesta: Ccdreanu. fundaș 
dreapta și Renie. extrem stingă. 
Cazul acestor doi fotbaliști dove
dește că elementele care se afir
mă prin talentul și — mai ales — 
seriozitatea lor pe teren, în mun
ca de pregătire Și în viața de 
toate zilele, au imediat și larg 
deschise porțile consacrării.

Formația reprezentativei noas
tre în jocuS de mîine va fi urmă
toarea :

Sfetcu-Codreanu, foniță, Mu- 
reșan-Ienei, Schweilliiiger- Ene II, 
Raab, Mafetano, Dumitrescu. Re
nie.

Rezerve: Comăniță (portar), Ol. ' 
teanu (fundaș), Bărbulescu (mij
locaș), Văcaru (înaintaș). Remar
căm că și Comăniță, Olteanu șl 
Bărbulescu fac parte d'ntre jto*  
niorii evidențiați de tabăra din a- 
nul acesta. Echipa noastră a ple
cat ieri spre Sofia

• IS. PRONOSPORT reamintește
partjdpanți>or din Capitală că mai 
pot depune buletine pentru concur
sul Pronosport nr. 36 din 9 septem
brie pînă astă seară la ora 24. Cu 
această ocazie republicăm la cere
re© unora dintre pârtiei pan ți 3 sche^ 
me d« buletine pentru conc. nr. 36: 
I.T, 2; 11:1; III:X2; IV:1; V:l; VI :1, 
X,2; VII:1; VIII: 1,2; IX;1,X; X:l,2; 
XR1; XII:X,2 (Covaci Francase); 1:1, 
X,2; 11:1; ITI: X,2; IV:1; Vil; VI I, 
2; VII:1,X; VIII;1; IX:1,X; X:l; 
XI:1; XIT:1, X,2 (Agenția nr. 2 dtn 
stT. Aristide Briand 4) și: 1:1,X, 
2; 11:1; IH:X, 2; IV:1,X; V:l, X; 
VI:1,X 2; VII:1,X,2; VIII:1; IX:1,X;
X:l; XI:1; XII:1,X,2 (Agenția Cen
trală din Calea Victoriei 9).
• Deoarece meciul I: R. P. Bul

garia (A)-R.P Romînă (A) se va 
diaputa luni 10 sepțembrie, rezulta
tele complete ale conc. nr 36 vor 
li cunoscute luni seara, urm f nd ca 
omologarea concursului să se facă 
marți 11 septembrie.
• Săptămîna viitoare participanții 

la concursurile de pronosticuri 
sportive au ocaz.ia să fie premiați 
de două Ori, deoarece 4n săptă-i 
mîna 16—16 septembrie sînt pro
gramate două concursuri Prono
sport. Este vorba de concursul 
SPECIAL din 13 septembrie al că
rui program este alcât-uit în între
gim» din meciuri dfim cadrul Cupei 
R.P.R. și de concursul nr. 37 dVn 
16 septembrie ea re cuprinde întîl- 
mrile dintre reprezentativele A și

♦
Corespondentul nostru la Soția, 

Toma Hristof, ne informează că 
echipa de juniori a R P. Bulgaria 
va fi alcătuită din următorul iot: 
Mitov, Vasilev, Ooromotov (.por
tari); lancutov, Manolov. Kitov, 
Costov I (fundași); Lazarov, Co- 
tev, Ignatov, Gheorghiev (mij
locași )f Ranghetov, Nicolov, Mar
tinov, Malinov, Costov II, Stoia- 
nov, Filipov, Cotov (înaintași). 
Lotul a fost aleatorii pe baza ob
servațiilor făcute ou prilejul Hna- 
lelor- campionatului republican de 
juniori desfășurate recent la So
fia.

cele, mai în formă ale campiona
tului unional de fotbal.

De altfel, ultimele rezultate aie 
dinamoviștilor din Kiev sînt con
cludente în această privință: Di
namo Kiev—Torpedo Moscova
1-1, joc ia care a asistat și de
legația noastră. Partida va în
cepe la ora - 17,30 (ora Mosco
vei) și este așteptată cu un deo
sebit interes.



400 puncte la poziția culcat 
Hemi Herșcovici. 1170 puncte la 3x40

Azi și miine, ultimele două zile 
ale campionatelor republicane de tir

CAMPIONI:

îosîf Sî^bu:

AU CUCERIT TITLURI DE

culcat: 1OS1E. SÎRBU

liberă calibru redus po ziția 
394 p.
liberă calibru redus po ziiția 
381 p.
liberă calibru redus 3x40:

genunchi:

picioare:

H. HERȘCOVICI

H. HERȘCOVICI

H. HERȘCOVICI (Dinamo)

w

L
> Armă liberă calibru redus poz iția 
'(«.«.A.) 400 p.
;; Armă 1.................
^Bînamo) 
| Armă 
(Dinamo)

Armă
1170 p,

Cerb alergător 50 focuri simple. AUREL NEAGU (Progresul) 
181 p
ULTIMELE DOUA ZILE PE 

POLIGONUL TUNARI 
PE SCURT...

• Iosif Sîrbu și Henri Herșcovici
|au dond.iat categoric întrecerile 

la armă liberă calibru redus • în
tâlnirea dintre acești doi compo
nent! ai lotului olimpic s-a sol
dat cu scorul de 3—1 pentru 
maestrul sportului Henri Her
școvici. • Maestrul emerit al 
sportului Iosif Sîrbu a realizat 
însă, aceeași performanță excep
țională — 400 puncte din 400 po 
sibile — cu care la Helsinki a cu*  
cerit titlul de campion olimpic 
la poziția culcat. • Frații Anto 
nescu — Constantin și Victor — 
s-au clasat pe locurile 3 și 4 la 
proba de 3x40.
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Rezultatele primilor clasați in pro
bele de armă liberă calibru redus —- 
probe care au fost în atenția tutu
ror în ultimele două zile de întreceri 
— au fost la înălțimea cerințelor,unui 
campionat republican și au contir- 
mat pregătirea deosebită a compo- 
nenților lotului olimpic, Henri Her
școvici și losif Sîrbu. De asemenea, 
olimpicul Constantin Antonescu, 
cîștigătorul majorității probelor de 
armă liberă calibru mare, s-a com
portat mulțumitor și la întrecerile de 
calibru redus, ocupînd locul 111 în 
toate cele patru probe. Fratele său. 
Victor Antonescu, respectînd parcă 
diferența de vîrsta, a venit pe locul 
IV la 3x40 cu 1147 puncte, perfor
manță promițătoare față de vîrsta și 
vechimea sa tn tir.

Lupta pentru cucerirea titlurilor 
de campioni în aceste probe a fost 
la discreția olimpicilor Herșcovici și 
Sîrbu, a căror întrecere a luat sfîr
șit cu performanțe pe cît de strînse 
pe atât de valoroase. Deși Herșcovici 
a obținut victoria în trei probe și 
Sîrbu numai înlr-una, totuși nu poa
te fi tăcută nici o diferență între 
comportarea acestor doi trăgători 
fruntași. La poziția culcat, Iosit 
Sîrbu s-a dovedit același mare spe
cialist care a cucerit în 1952 titlul 
olimpic cu o performanță maximă 
de 400 puncte din 41X1 posibile. Este 
pentru a treia oară, în concursuri de 
mare importanță, cînd Sîrbu reu
șește un asemenea rezultat Prima 
dată el l-a înregistrat la Helsinki 
(1952). apoi Ia campionatele republi
cane pe echipe în 1955 și acum pen
tru a treia oară. La poziția genunchi, 
eei doi „candidați" — Herșcovici și 
Sîrbu — au terminat cu același re-

A ta et^ă a campionatului
Intîlmrile de tenis de masă ala 

campionatului categoriei A (mascu
lin și feminin) au reînceput. Lupta 
pentru desemnarea echipelor cam
pioane este în, plină desfășurare. 
Duminica aceasta, întrecerile pentru 
cucerirea titlurilor respective, vor 
continua cu desfășurarea cefei de 
a doua etape a returului.

La băieți, mai echilibrate se anun. 
ță partidele de la Satu Mare și 
Arad. In. primul oraș, echipa locală 
Progresul va primi vizita formației 
bucureștene Progresul, întrecerea 
for fiind așteptată cu mult interes 
de publicul sătmărean. La Airad 
cele două echipe ale aceleiași aso
ciații — Voința — din București și

0 interesantă revanșă:
Astăzi și mîine, stadionul Di

namo din Capitală găzduiește în
tâlnirea dintre reprezentativele de 
atletism 
tiva din
Cu acest
zentative 

a’e asociațiilor Locomo- 
R.P.R. și R.P. Bulgaria, 
prilej, cele două repre- 
se întâlnesc pentru a

doua oară, în cursul acestui an. 
La sfîrșitu‘1 lui aprilie a avut loc 
la Sofia prima ediție a întrecerii, 
soldată cu o meritată victorie a 
atleților feroviari rom/ni (158-148). 
Echipa bulgară, care a sosit în Ca
pitală în dimineața zilei de ieri, 

zultat: 394 puncte, performanță cu 
două puncte mai slabă decît recordul 
mondial și cu un, punct decât recor
dul republican. Victoria în această 
probă, atit de aprig disputată, a re
venit maestrului sportului Herșco- 
vici care a avut ultimul foc mai a- 
proape de centrul țintei (barajul la 
„muște" a dat,tot egalitate I). La pi
cioare, specialitatea lui, Herșcovici 
și-a spus cuvîntul, acesta întrecîrid 
detașat pe Sîrbu și stabilind o per
formanță de nivel internațional: 381 
puncte. La 3x40 am înregistrat vic
toria aceluiași Herșcovici și două re
zultate — (1170 — Herșcovici și 
1168 — Sîrbu) de o certă valoare

Revenind la poziția culcat, subli
niem comportarea bună a maeștri
lor sportului Toader, G. .Antonescu și 
Ștefan Petrescu care au obținut cite 
399 puncte. In celelalte probe avem 
de notat o diferență mare între pri
mii 2—3 clasați și restul concuren- 
ților, ceea ce denotă o rămînere în 
urmă accentuată a restului de tră
gători față de component» lotului 
olimpic. Această rămînere în urmă a 
fost determinată de condițiile neco
respunzătoare de pregătire pe care a- 
sociațiile sportive (excepție Dina
mo și C.C.A.) le-au pus la dispo
ziția trăgătorilor lor.

In probele de cerb s-a dovedit din 
nou că nu avem valoare, pregătire 
și experiență. Motivele : instalații 
puține (una singură) și necorespun
zătoare și lipsa de concursuri. Din 
această cauză. Aurel Neagu a 
cîștigat titlul de campion la cerb 
alergător 50 focuri simple cu 
un rezultat mediocru; 181 puncte, 
iar la cerb alergător focuri duble, 
tot el a cîștigat proba, dar rezul
tatul (157 p.) fiind sub norma 
de categoria I-a (170 p.), nu i 
s-a acordat titlul de campion.

La pistol viteză ne găsim la ju
mătatea probei. Ieri a avut loc pri
ma manșă de 30 focuri în care, pe 
de o parte rezultatele au fost în gene
ral sub posibilități, iar pe de altă 
parte, favoriții — Dochiliță, Lichlar- 
dopol și Petrescu — s-au clasat pe 
locurile 3, 4 și 5 în ordinea enun
țată. Pe primele două locuri sînt Ti
tus Manicatide și Petre Mocuță rea
lizatorii aceluiași rezultat: 30/289 p. 
Așteptăm ca în manșa a lisa, care are 
loc astăzi, rezultatele generale ale 
probei să fie îmbunătățite

H. NAUM
R. ILIESCU

republican de tenis de masă
Arad iși vor măsura torțele într-un 
meci deschis oricărui rezultat. Ce
lelalte partide masculine vor avea 
loc la Tg. Mureș : Dinamo — Ener
gia Constructorul București și Ora
dea : Flamura roșie — Flamura roșie 
București-

In competiția feminină se vor 
disputa numai două întîlntrî: la 
Timișoara, Progresul va primi o re
plică viguroasă din partea echipei 
studentelor din Capitală, iar la 
Oradea Flamura roșie va juca cu 
colega sa de asociație, Flamura ro
șie București-

Celelalte formații feminine nu sus
țin meciuri în această etapă.

Astăzi și mîine pe stadionul Dinamo
Locomotiva R.P.R.—Lokomotiv R.P.B- la atletism 

va alinia la startul probelor din 
cele două zile de concurs o 
garnitură puternică din care nu 
lipsesc cunoscuții atieți Anghel 
Colev (100 m. și 200 m.). Danai- 
lov (800 m.), Zlatarski (lungime), 
Todorov, Coțev (disc și greuta
te) , Krumov (ciocan), și atletele 
Țelikofer (lungime, înălțime, 80 
m.g.), Arsova (suliță), Mihailova 
(disc). Cea mai mare parte din 
atleții de la Lokomotiv Sofia îi 
vom revedea, de altfel peste o 
săptămână, cu prilejul măriilor 

noastre campionate internaționa
le.

Cine va da riposta acestei re
prezentative, care nu diferă cu 
mult de echipa națională de at-

Energia Constructorul a întrecut la un scor concludent pe Voros Meteor
Păcat că ieri seară cei care 

urmăresc activitatea baschetba- 
listică nu au venit in număr prea 
mare să asiste pe terenul Știin
ței la prima evoluție a echipei 
feminine maghiare Voros Meteor. 
La capătul unei interesante dispu
te echipa Energia Constructorul 
București a obținut o frumoasă 
victorie la o diferență concluden
tă: 41—31 (22—13).

Jucătoarele budapestane veneau 
cu o carte de vizită frumoasă, 
ele ocupînd locul doi în clasa
mentul campionatului primei ca
tegorii maghiare. In rîndurile 
lor se aflau trei dintre echipiere-

Twnfiiil feminin de calificare 
la baschet
(prin telefon). — Cele 
desfășurate pină acum

ARAD 7 
trei etape 
au fost urmărite cu un deosebit 
interes de sportivii arădeni. In 
fiecare zi, terenul Progresul, fru
mos amenajau a fost focul de 
desfășurare al unor vii dispute.

Iată rezultatele înregistrate în 
cele trei zile de concurs: marți 4 
septembrie Voința Oradea — Pro
gresul Arad 69—27 (35—8), Di
namo Timișoara — Energia Fla
căra P'oeșii 44—27 (14—15).
Miercuri 5 septembrie: Progresul 
F. B. București — Energia Fla
căra Ploești 41—25 (25—9). Fla
mura roșie Tg. Mureș — Voința 
Oradea 52—34 (25—28), Dinamo 
Timișoara — Progresul Arad 
48—28 (25—13). Joi 6 septembrie: 
Progresul Arad — Energia Fla
căra Ploești 44—28 (28—18), Pro
gresul F. B. București — Voința 
Oradea 47—42 (17—12).

Meciul a fost foarte disputat, 
orădencele fiind la un pas de 
ega l a re. spre sfîrșitul partidei.

St. Weinberger 
corespondent

Rezultate așteptate, dar și surprize în prima zi 
a concursului repu blican de călărie

De altfel

numărul

Prima probă de obstacole din 
cadrul concursului republican de 
călărie care se desfășoară în Ca
pitală a început prin descalifica
rea călărețului Petre Stana (Re
colta Sibiu) pentru întîrziere în 
prezentarea la start. ~ 
prima parte a probei a fost ca
racterizată tocmai de 
mare de descalificări: Grețu Da
niel pentru greșeală de parcurs, 
Grigore Popescu și Mathiaș Ge- 
za pentru 3 derobări... încet, în
cet, interesul pentru această pro
bă a crescut însă șj ceă care au 
urmărit pină la sfîrșit disputa 
celor 60 concurenți participant 
la întrecerea rezervată călăreți
lor cu cal începători (0-100 
puncte), au fost pe deplin mul
țumiți.

Parcursul — așa cum remarcau 
unii călăreți — ușor din... tri
bună, dar destul de dificil pe 
teren, a solicitat concuresițitor 
rezolvarea ci larva probleme de 
tehnică și tactică. Cei mai mulți 
au fost penalizați la obstacolul 
nr. 10, imediat următor .rivie
rei", unde caii trebuiau puțin re
ținuți pentru evitarea dărîmării 
obstacolului. Doar 10 călăreți au 
reușit să termine parcursul fără 
greșeală și, dintre aceștia, I. Do- 
brescu (Victoria) pe calul Arab a 
obținut și cel mai bun timp (45,5 
sec.), ocupînd primul loc în cla
samentul probei. Un rezultat oa
recum surprinzător dacă ținem 
seama că printre ceilalți concu
renți se numărau și I. Stuparu, 

letism a Bulgariei? Locomotiva 
R.P.R. prezintă o echipă omo
genă, care, luptând cu însuflețire, 
este capabilă să reediteze succe
sul de la Sofia. Gh. Stânei, N. 
Rășcănescu, C. Dumitru, N. Iva
nov, Al. Merică, I. Măgdaș, I. 
Iordan la băieți, Ioana Luță, Flo- 
rica Dumitru, Nina Pasciuc, liana 
Mîcloș. Letiția Bard aș, la fete, 
iată cîțiva dintre atleții fruntași 
care vor apăra culorile asocia
ției Locomotiva.

Așa dar, pe stadionul Dinamo, 
astăzi după masă începînd de 
la ora 16.00 și mîine dimineață 
începînd de la orele 9,00, o e- 
chilibrată întâlnire atletică, intere
sant preludiu la campionatele in
ternați onate. 

ie naționalei printre care și unul 
din pivoți, Czelko Tiborne. Tot
odată, în drum spre București 
echipa maghiară obținuse două 
succese in fața Progresului Ora
dea și Științei Gluj. Echipa Vo
ros Meteor a confirmat și în fața 
publicului tiudiireștean valoarea 

sa practicând și în compania for
mației bucureștene un joc viu, 
în viteză, cu dese pătrunderi și 
o luptă deosebită sub panouri. 
In general însă echipa oaspe n-a 
avut suficăentă finalitate în 
țiuni. Energia Constructorul 
practicat un joc mai avînta't 
mai rapid decît de obicei, a 
cercat cu mai mult curaj și
suficientă precizie coșul iar apă
rarea, bine efectuată, a dejucat 
multe din acțiunile întreprinse de 
adversare. Ca urmare a acestei 
superiorități scorul a fost în per
manență favorabil echipei noa
stre.

ac-
a

în-
Cll

COMUNICA T 
privind transfera rea sportivilor 

dintr-un colectiv in altul
I. Pentru anul 1956/57 se mențin pentru toate ramurile de sport 

cu excepția fotbalului, dispozițiile prevăzute de capitolul II din Re
gulamentul de evidența sportivilor și de trecerea lor dintr-un colectiv 
in altul, privitoare la transferarea sportivilor.

ii. Se adaugă un alineat nou la art. 15 din acest regulament, cu 
următorul text:

Sportivii care n-au împlinit vîrsta de 18 ani nu pot trece 
dintr-un colectiv în altul decît în cazul cînd părinții lor și-au 
schimbat localitatea de domiciliu.

III. In conformitate cu prevederile art. 29 din regulament, se 
stabilesc pentru anul 1956—57 următoarele termene de transferare:

a) pentru sporturile de iarnă: schi, bob, hochei pe gheață, patinaj, 
de la 15 septembrie la 15 octombrie 1956;

b) pentru gimnastică de la 15 sept, la 15 oct. 1956;
c) pentru natație de la 1 la 31 ianuarie 1957;
c) pentru toate celelalte ramuri de sport — în afară de fotbal, 

de la 1—31 decembrie 1956.

calul 
pe ca- 
puncte

l-au

cu Baical, Gh. Langa ou Bolero. 
Recer Oscar cu Foșnet, I. Oprea 
cu Brebenei etc. Desigur, în 
astfel de probe este vorba, în 
primul rînd, de valoarea cailor, 
dar nici experiența călăreților nu 
reprezintă un element care poate 
fi trecut cu vederea.

Locurile 2—3, la egalitate în 
clasamentul probei au revenit lui 
N. Ncculescu (CCA) pe 
Rapsod și I. Oprea (CCA) 
lui Brebenel, ambii cu 0 
penalizare și timp : 45,9.

„Recordul" penalizărilor 
obținut V. Teodorescu (Voința Si
biu) și I. Angtieldu (Victoria) 
cu cfte 19 puncte. Un alt amă
nunt : N. Niculescu (C.C.A.) pe 
cahtâ Sebeș a realizat cel 
bun timp al probei: 43,7 sec., 
cu... 4 puncte penalizare.

★

După amiază, un program 
tul de bogat; obstacole categoria 
„U“ (1,20 m pentru juniori), dre> 
saj categoria „B“ și mult aștep
tata probă de înălțime.

In proba rezervată juniorilor, 
primul loc a fost cîștigat de Dan 
Mihăilescu (Recolta Buc.) pe ca- 
htl Văzduh, cu timp1*!  de 1=23,4. 
La dresaj „B“ au fost prezen
tați cinci cai. Cu un punctaj mai 
bun (149,60 pct.), confirmînd va
loarea arătată în ultimele între
ceri, Gh. Teodorescu. (Dingnțp 
Buc.) s-a clasat pe primul ldc 
urmat de N. Mihalcea (CCA) cu 
Corvin (138,80 pct.) și N. Mar- 
coci (CCA) cu Koheilan (132,20 
pct.) Călărețul N. Mihalcea a 
concurat și cu calul Mihnea, dar 
conform prevederilor regulamen
tare, numai pentru 
care nu l-a putut

Primele întreceri 
fășurate dimineața 
cum era și firesc, 
mai mare. întâietatea pentru pri
mul ioc și-au disputat-o doi că
lăreți de la CCA: V. Bărbucea- 
nu și I. Molnar. Primul, cu ca
lul Brebenel, a realizat 150.20 
pct., ocupînd locul 1, iar celălalt, 
cu calul Saghia, 149,80 pct. Pe 
locui III, Gh. Langa cu Ropot 
(145,33 pct.).

★
Programul întrecerilor de ieri 

s-a încheiat cu o interesantă ten
tativă de record la înălțime la 
care au luat parte 4 călăreți eu 
șase cai. Concursul a început la 
1,50 m., singurul care nu a tre
cut obstacolul fiind Titus Chirilă 
(Victoria) cu calul Dida. Ceilalți

locul I 
ocupa, 
de dresaj des-
au cunoscut, 
o participare

DS

Punctele au fost marcate de 
Viorica Antonescu 8, Xenia Ni
ster ii. Eva iFerencz 7, Lav«- 
nia Diamandi 2, Elsa Sebestyen 
8, Hiilde Erdogh 5 pentru Ener
gia și Czelko Ti'borne 11, Szabo 
Jenone 9, Szots Zoltane 4, No
wakowski Jaszl 4, Padar Karo- 
line 3. Au mai jucat Valeria Ar- 
mășescu, Galoș Laszlone, Thoresz 
Anna șj Botz Erzsebet. Au arbi
trat excelent C. Armășescu și L. 
Nowakowski.

In deschidere, Selecționata Ști
ința a întrecut Dinamo București 
cu scorul de 75—72 (30—36).

Echipa maghiară Voros Meteor 
susține mîine al doilea joc în 
Capitală în compania Științei Mi
nisterul învățământului Bucu
rești. Iată programul complet: 
ora 18.30: Știința Min. Invăță- 
mintului — Progresul (mase.) ; 
ora 20: Știința Min. învăț amin- 
tutui — Voros Meteor (fem.).

concurenți : V. Pinciu, 
I. Stuparu au trecut

I. loja, 
și la 1,60 

m. și la 1,70 m. Obstacolul a 
fost, din nou, înălțat cu 10 cm. 
Trec: I. loja cu Grănicer și cu 
Azur, I. Stuparu cu Băneasa. Cei 
doi concurenți rămași în probă 
iși manifestă dorința să încerce 
doborîrea recordului și obstacolul 
este ridicat la 1,92 m. (vechiul 
record: 1.90 m.). încercarea este 
însă ratată și, astfel, clasamen
tul probei are următoarea înfă
țișare : 1. I. Stuparu (Dinamo 
Ploești) cu Băneasa: 1,80 m. (7 
încercări) ; 2. I. loja (Diinamo 
Ploești) cu Azur: 1,80 m. (10 
încercări) ; 3. I. loja cu Grăni
cer 1.80 ni. (11 încercări).

D. G.

AZI
ATLETISM. — Stadion Dinamo, 

ora 16: prima zi a meciului dintre 
Locomotiva București și Lokomotiv 
Sofia.

’ NATAȚIE. — Complexul sportiv 
„Danie Gherman" ora 10 și după 
amiază de la ora 17.30-21 (sărituri, 
înot artistic, finalele la înot).

MÎINE
FOTBAL. — Teren Dinamo Obor, 

ora 8,45: C.C.A.-Dinamo (rezerve); 
ora 10,30: Dinamo PUești-Progresul 
tălărași (cat. C).

Teren Dinamo, ora 16,30: Tînărul 
Dinamo vist București-Dinamo Pitești 
(junior^.

Teren Energia (Dudești), ora 8,30: 
Energia Metalul 23 August-En-ergia 
Constanța (juniori); ora 10,30: Ener
gia Metalul 23 August-Energia Me
talul 131 (cat. C).

Teren Progresul F.B., ora 9,45: 
Progresul București - Locomotiva 
București (rezerve)
HANDBAL. — Teren C.C.A. ora 
10: C.C.A.-Energia Flacăra Ploești 
(meci de juniori);, ora 11: C.C.A.- 
Energja Flacăra Ploești (cat. A 
maacuînn).

Teren Locomotiva Giulești, ora 
11 : Locomotiva G.N.-Știința Galați 
(eat. B masculin).

Teren Flamura roșie Belvedere, 
ora 16,30 : Știința Min. Invățămîn- 
tuluii-știința Timișoara; ora 17,30 : 
Flamura roși-e Steagul Roșu-Ttecolta 
Avîntul Codlea (ambele jocuri, cat. 
A feminin).

Teren Locomotiva P.T.T. ora 15: 
Știința I.C.F.-Progresul Bacău (cat. 
B masculin)

RUGBI. - __________ _____
ora 17: Energia Republica 
rești-Locomotiva Timișoara (restan
tă, cat. B)

ATLETISM. — Stadion ------ .
ora 9 : Locomotiva București-Loko- 
motiv Sofia.

CICLISM. — Piața Universității, 
ora 12, plecarea în Campionatul de 
mare fond ai R.P.R.

NATATIE. — Complexul sportiv 
,,Dante Gherman”, ora 10 și <5*upă  
amiază de la 17.30-21 (sărituri, înot 
artistic, finalele ia înot.).

Stadionul Tineretului.
Bucu-

Dinamo,



»

Sesiunea de comunicări științifice — un eveniment 
important în activitatea de cultură fizică și sport 

din tara noastră
Intre 12—14 septembrie vor avea loc lucrările primei sesiuni 

științifice pe țară în problemele culturii fizice. La această sesiune 
organizată de C.C.F.S. în colaborare cu Societatea Științelor Medi
cale iau parte pe lîngă profesori de educație fizică, medici spor
tivi, antrenori din toate regiunile țării — oameni de știință de 
peste hotare (U.R.S.S., Italia, Belgia, R.D.G., R.F.G., R.P.U., R. 
Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, R.P.B.). Această sesiune este rezul
tatul muncii depuse în ultimul timp de cercetătorii noștri în 
scopul asigurării unor baze știin țifice teoriei și practicii educației 
fizice. Din multiplele aspecte ridi cate de activitatea practică, în 
prima zi a sesiunii se expun lucrările cu privire la aplicarea efor
turilor intense în antrenamentul sportiv. Comunicările îmbrățișează 
diferite aspecte ale acestei probleme (metode de antrenament, modi
ficări .funcționale, modificări ale calităților fizice, aspecte bio
chimice și fizio-patologice) în gimnastică, atletism, box și jocuri 
sportive. Tot în această zi vor fi prezentate și 2'lucrăride dizertații 
referitoare la structura lecției de educație fizică și metodica proce
sului de educație fizică a copiilor de vîrstă preșcolară. Lucrările 
zilei a doua tratează problema folosirii culturii fizice medicale 
ca ^mijloc de recuperare a deficiențelor fizice. Comunicările sin’ 
legate de tratamentul urmărilor poliomielitei, a scoliozelor, a 
afecțiunilor candio-vasculare, etc. Ultima zi a sesiunii este con
sacrată prezentării unor aparate și metode noi de cercetare cu 
aplicare îiț activitatea sportivă. Dintre acestea amintim aparatele 
pentru studiul manifestărilor calităților fizice în box, gimnastică, 
metoda complexă pentru studiul formei sportive la fotbaliști.

Scopul acestei sesiuni va fi deplin atins numai dacă lucrările 
expuse vor fi urmate de aprecieri critice, sugestii și propuneri 
care să ajute la introducerea în practică a cercetărilor cât și Ia 
îmbunătățirea conținutului viitoarelor sesiuni.

EMIL GHIBU
Candidat în științe pedagogice

Dinamo Orașul Stalin •— Energia Timișoara 
în campionatul masculi de handbal

Poate niciodată, clasamentul cam
pionatului masculin de handbal ca
tegoria A nu a arătat așa de_. aglo
merat ca acum, cînd de la locul 
întîi și pînă la locul zece echipele 
participante sînt eșalonate doar pe 
o distanță de patru puncte !

lată pentru ce la prezentare^ jo
curilor de mîine din cadrul campio
natului masculin de handbal cate
goria A, ne vom limita numai la a 
comenta partidele cheie ale etapei 
și amănuntele legate de aceste jo
curi. Spre exemplu cel maf impor
tant meci al campionatului este, 
fără discuție, cel de la Orașul Stalin, 
unde se vor înlîlni formațiile Dina
mo Orașul Stalin și Energia Timi
șoara, clasate pe locurile 3 și, res
pectiv, 4 în clasament, cu același 
număr de puncte (17). Ceea ce le 
separti sînt doar 8 sutimi la golave
raj: Dinamo Orașul Stalin — gol
averaj 1,29; Energie Timișoara — 
golaveraj 1,21. Alai mult, ambele 
echipe au realizat în etapa preceden
tă rezultate remarcabile: dinamoviș- 
tii din Orașul Stalin meci nul cu 
Energia Reșița, la Reșița, ceea ce 
anul acesta nu a reușit nici o echp 
pâ. reșițenii cîștigînd toate jocurile 
disputate pe teren propriu, iar 
Energia Timișoara a învins echipa 
C.C.A., performanță cu oare nu se 
por mândri multe echipe de handbal.

Jocuri Ia tel de disputate ca cel 
de la Orașul Stalin se anunță a ti 
șl cele de la Cisnădie (Flamura ro
șie — Energia Făgăraș) ; Timișoa
ra (Știința — Voința Sibiu) ; Bucu
rești (G.G.A. — Energia Ploești), 
cu toate că In unele din aceste par
tide nu se întîlnesc formații așa de 
apropiate ca poziții în clasament. 
In rest, campionatul masculin de

handbal categoria A mai programea
ză încă două partide : Arad : Pro
gresul — Energia Reșița; lași: 
Știința — Dinamo 6 și pentru că 
tot sfntem la capitolul program este 
bine să ridicăm încăodată problema 
organizării jocurilor din București, 
care sînt mutate de pe un teren pe 
altul, prin periferiile orașului (ceea 
ce numai popularizarea handbalului 
nu poate însemna) și La ore nepotri
vite. In cursul acestei săptămîni am 
avut curiozitatea — explicabilă pen
tru noi ! — de a urmări telul în 
care s-au tăcut programările meciu
rilor din București. Si am constatat 
că stadionul Tineretului nu poate 
ti utilizat pentru că acolo are loc 
un concurs al Crucii Roșii, iar pe 
stadionul Locomotiva P.T.T. se des
fășoară o importantă... chermeză 1 
Comitetul C.F.S. al orașului Bucu
rești nu are nimic de spus ?

In campionatul feminin programul 
este următorul: BUCUREȘTI: Știin
ța Min. Invățămîntului — Știința 
Timișoara ; Flamura roșie Steagul 
roșu — Recolta Avîntul Codlea; 
TIMIȘOARA: Flamura roșie — 
Flamura roșie Buhuși; ORAȘUL 
STALIN : Progresul — Energia Re
șița ; TG. MUREȘ : Progresul — 
Flamura roșie Sighișoara ; SIBIU : 
Flamura roșie — Știința I.G.F.; 
iar în campionatul masculin catego
ria B sînt programate următoarele 
jocuri: BUCUREȘTI : Locomotiva — 
Știința Galați ; Știința I.C.F. — 
Progresul Bacău ; TG. MUREȘ: 
Dinamo — Energia I.C.M. Reșița; 
VARIAȘ: Recolta — Energia Sibiu; 
JlMBOLIA: Recolta — Energia 
Tîrgoviște; ODOR HEI : Progresul 
— Știința Cluj.

LIRE ȘI DOLARI
Jack Solomons, cel mai ./ac

tiv" patron de reuniuni pugi- 
listice din Anglia, a avut im
prudența de a se plinge în pu
blic de descreșterea interesului 
pentru boxul profesionist în 
insula britcstică. Chiar dacă afir
mațiile sale ar fi fost fondate, 
se pare că modul de exprimare 
ales nu era cel adecvat deoare
ce Solomons spunea că „epoca 
de aur a boxului a apus"... 
Ceea ce a determinat pe croni
carul de box al ziarului „Sun
day Express" să evalueze în.,, 
aur riști gurile pe care le-a în
casat susamintitul manager, in 
perioada de după război.

Astfel, din relatările ziaru
lui britanic, putem afla că

—

La marea sărbătoare a poporului frate bulgar
Duminică 9 septembrie po

porul frate bulgar sărbăto
rește cea' de a 12-a aniver
sare a eliberării țării sale de 
sub jugul fascist, de către glo
rioasa Armată Sovietică.

După ce puterea de stai a 
fost snuisă din mina bur
gheziei, au fost create — ca 
și celorlalte domenii de acti
vitate — condiții favorabile 
dezvoltării culturii fizice și 
sportului în rîndurile maselor 
de tineret.

Au fost înființate asociații 
sportive și s-a introdus comple- 
xulsportiv G.T.O. (Gotov na 
Trud i Obranata), care a devenit 
baza întregii activități spor
tive, Pentru a se crea cadre 
bine pregătite de profesori, 
instructori și antrenori, care 
să poată contribui la ridicarea 
nivelului măiestriei sportivilor 
bulgari, a luat ființă la So
fia Institutul de Cultură Fizică 
,.Gh. Dimitrov' iar in celelalte 
orașe ale țării au fost organi
zate numeroase școli medii 
tehnice sportive.

In cei 12 ani de viață nouă, 
de activitate rodnică, sportivii 
fruntași din R. P. Bulgaria au 
îmbunătății toate vechile re
corduri ale țării, ridicinduAe 
la un înalt nivel. Astfel, la 
atletism, au fost stabilite peste 
500 de noi recorduri, la haltere 
350 recorduri, la natație 400 
recorduri. A crescut simțitor 
nivelul tehnic al sportivilor 
bulgari, care au înregistrat nu
meroase succese in întilnirile 
internaționale susținute in țară 
și peste hotare.

Performanțele at'.ețHor An-

Stadionul asii Levski" din Soția în timpul unei demonstrații sportiva 
de masă

ghe! Kolev, Hlebarov, Gurgu- 
șinov, Popov, Veseîina Kola- 
rova se situează printre cele 
mai bune din Europa și arată 
cu prisosință creșterea măies
triei lor sportive. Reprezenta
tivele de fotbal, volei, baschet, 
ciclism, gimnastică, haltere, 
lupte, etc, au obținut frumoa
se victorii in intilniriie inter
naționale susținute in ultimii 
ani.

Pentru a veni in sprijinul 
sportivilor bulgari, tn ultimii 
ani au fast construite nume- 
roase baze sportive. Astfel, la 
Sofia a fost ridicat stadionul 
„Vasil Levski', o sală de spor
turi, un complex sportiv ame-

najat pentru întilniri de volei, 
baschet, tenis și ciclism avînd 
tribune cu o capacitate de 
15.000 locuri. La Dimitrovo, 
marele centru miner, a fost 
ridicat prin muncă voluntară 
un stadion modern. Nai con
strucții sportive au mai fost 
ridicate în orașele Plovdiv. 
Russe, Gabrovo, etc.

Cu ocazia celei de a 12-a ani
versări a eliberării Bulgariei 
urăm poporului frate bulgar 
noi succese pe drumul con
struirii socialismului în Dairia 
sa, iar sportivilor bulgari noi 
pași înainte pe drumul ridi
cării măiestriei sportive.

înaintea meciului de tenis

SCURTĂ PREZENTARE A JUCĂTORILOR
De joi, un grup de tenismani romini printre care frații Gheor- 

ghe și Marin Viziru, Eva Stăncescu, Irina Ponova, Juiieta Nantian 
și alții se află in U.R.SS. unde vor susține o serie de întilniri 
prietenești cu jucătorii sovietici. Față de importanța acestui eveni
ment ca și de interesul pe care-l suscită în mijlocul amatorilor 
de spori din țara noastră, facem în rîndurile de mai jos o scurtă 
prezentare a tenisului și a fruntașilor acestei discipline din Uniunea 
Sovietică.

Zilele trecute agențiile de pre
să au difuzat știrea că tenismanul 
englez Fred Perry, unul din cei 
mai mari jucători ai tuturor tim
purilor este așteptat să sosească 
în U.R.S.S. pentru a funcționa 
ca antrenor al tenismanilor so
vietici. Am aflat de asemenea că 
începînd din anul 1957 Uniunea 
Sovietică va lua parte la tradi
ționala competiție a sportuilui alb, 
„Cupa Davis". Totodată, ziarele 
londoneze au consemnat faptul că 
la ediția din acest an a între
cerilor de la Wimbledon a parti
cipat o delegație de observatori 
sovietici care au urmărit cu aten
ție evoluția celor mai buni tenis
mani mondiali, au făcut fotografii, 
filme și kinograme.

Aceste fapte sînt suficiente pro

babil pentru a demonstra spriji
nul de care se bucură tenisul din 
partea forurilor conducătoare ale 
sportului sovietic și care între
prind acum eforturi apreciabile 
pentru a ridica și această disci
plină la valoarea*  internațională a 
unor sparturi ca atletism, gim
nastică, haltere, etc.

Semnele concrete ale dezvoltării 
tenisului sovietic s-au vădit cu 
prilejul finalelor Spartachiadei 
Popoarelor care în probele indi
viduale și pe echipe au întrunit 
un număr record de partiopanți : 
400. Competiția pe echipe, la care 
au luat parte toate reprezentativele 
Republicilor Unionale, orașele 
Moscova și Leningrad a revenit 
sportivilor Capitalei U.R.S.S. care 
au numărat în rîndurile lor pe

U.R.S.S.-R.P.R.
SOVIETIC!

multiplul campion al țării S. An
dreev, puternicii maeștri Korcea- 
ghin și Preobrajenski, jucătoarea 
fruntașă Vera Filipova. 'Moscoviții 
au învins în semi-finală (la mare 
luptă) tînăra echipă a Estoniei, 
iar în finală pe cea a Ucrainei.

Turneul individual deși a opus 
în finală (poate spre regretul 
unor spectatori entuziaști) pe 
vechii jucători, maeștrii emeriți S. 
Andreev și N. Ozerov nu a fost 
lipsit de surprize. Astfel, s-au fă
cut remarcați încă din primele 
tururi tinerii A. Potanin (16 ani! 
— care l-a învins în 4 seturi pe 
campionul Leningradului A. Lu- 
kirski, juniorul A. Boițov, ti nărui 
estonian I. Atirza, ucraineanul M. 
Moser care ajungînd pînă în sfer
turile de finală a îndeplinit nor
ma de maestru al sportului. De 
remarcat că acesta din urmă este 
singurul la care S. Andreev a 
pierdut un set. In semi-finală 
Ozerov l-a învins în 3 seturi pe 
Korceaghin, iar Andreev cu același 
scor pe Anisimov. Finala i-a re
venit ușor lui Andreev care com- 
binînd cu măiestrie jocul de regu
laritate și atacurile neașteptate 
la fileu a obținut victoria în 3 
seturi.

Nici turneul feminin n-a fost 
scutit de surprize. Astfel, una 
dintre primele rachete ale țării. 
Margareta Emelianova, a fost eli
minată în primul tur de reprezen
tanta Armeniei, O. Taune (1—6, 
6—4, 6—4). Victorii prețioase au 
repurtat foarte tinerele estontene 
V. Tamm și T Veali care ajun
gînd pînă în sferturi și respectiv 
semi-finaie (iar în proba de du
blu în semi-finală) au îndeplinit 
norma de maestre ale sportului. 
Finala • a pus față în față pe 
campioana de awl trecut L. Preo- 
brajenskaia și tînăra ucraineancă 
V. Kuzmenko. Preobrajenskaiai 
este posesoarea unui serviciu tăiat 
foarte puternic și a unui smect 
necruțător. Atacurilor ei repetate 
la fileu Kuzmenko i-a răspuns cu 
un joc de apărare subtil, retururi 
lungi, mingi în diagonală cu care 
a învins (e drept greu) cu 2—1.

Nu încape îndoială că sarcina: 
tenismanilor noștri va fi dificilă. 
Andreev, Ozerov, Preobrajenskaiai 
sînt tenismani cu multă rutină de 
concurs, iar campioana Kuzmenko 
și alături de ea o pleiadă întreagă 
de tineri și tinere practică un joc 
modern, atletic, îndrăzneț. în spe
cial în probele de dublu, tenis- 
manii sovietici au realizat în ul
timul timp progrese impresia, 
nante.
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ră de sportiv profesionist.

Oririt de logic ar părea ar
gumentele președintelui, se pare 
că ele n-au avut darul de a 
convinge nici chiar pe cei mai 
apropiați colaboratori ai săi:

Astfel, d. J. Lyman Brigh- 
man, director în Comitetul olim
pic al S.U .A., a luat atitudine fă
țișă împotriva celor rcriarate 
de A. Brundage. 1/nnpi cum 
scrie ziarul francez „LL.qu.ipe",

de culoare, deținătorul titlului 
mondial la categoria mijlocie, a 
anunțat că vrea să rezilieze 
contractul care-l leagă de ma
nagerul Jack Norris. Ray Su
gar a spus textual: „Am ter
minat cu Norris. Vrea toți ba
nii... M-am săturat!" Nu știm, 
însă, dacă decizia nu este pri
pită, deoarece Norris se dove
dește a fi una șl aceeași per
soană cu... președintele l.B.C. 
(Internațional Board of Con
trol}. A scăpa de sub o ase
menea tutelă nu este probabil 
prea ușor șt este semnificativă 
declarația iunui oarecare Harry 
Mark son, subaltern al lui Jack 
Norris'- „Dacă Robinson vrea 
să se plaseze sub egida unui 
alt promotor, Norris va ști ce 
măsuri să ia..."

Concludent, nu?
POLEMICA PREOLIMPICA

In ziarul nostru au 
după Jocurile Olimpice 
lărie de la Stockholm 
din declarațiile foarte
sânte ale președintelui Comite
tului internațional olimpH:, 
Avery Brundage. In cadrul a- 
cesior declarații, președintele 
C,I.O. lua atitudine împotriva 
tendinței manifeste a unor con- 
curenți la trecutele ediții ale 
J. O. de a trece ulterior la pro
fesionism. Brundage a spus că 
este de neconceput ca Olimpia
da să devină o trambulină pu
blicitară pentru cei care vor să 
îmbrățișeze mai tirziu o carie-

tre anii 1945 și 1955, domnul 
Jack Solomons a adunat din 
meciurile de box pe care le or
ganizează, impresionanta sumă 
de 1.217.000 lire sterline (apro
ximativ 18.250.000 lei) Ceea 
ce. în nici un caz, nu poate fi 
subiect de lamentări!

„Ei" — spune bietul Solo
mons, — „parcă toți acești ba
ni sînt ai mei? Am și eu chel
tuieli..." Dar gazetarul de la 
„Sunday Express" prevăzuse și 
acest răspuns. El a calculat 
că managerul a plătit fiscului 
în total 300.000 lire, 30.000 li
re forului de specialitate ..Bri
tish Board of Control'’ ți 
140.000 lire — cheltuieli diverse 
(printre care și bursele, sensi
bil mai modeste, ale boxerilor 
care se schilodesc pe ring). A- 
dică 3)4 de milion odihnesc în 
buzunarele încăpătoare ale a- 
cestui Jack Solomons.

Că toți acești manageri au 
început să întreacă măsura cu 
jaful pe care-l fac pe spinarea 
bieților boxeri profesioniști, o 
dovedește și un alt caz, tot atît 
de recent, petrecut de 
ceasta peste Ocean.

O corespondență a agenției 
„United Press" anunță 
Sugar Robinson, celebrul boxer

că Ray

data a-

Lyman Brigham consideră că 
pârtieipanții la J. 0. nu pot fi 
obligați să semneze declarații 
prin care promit a nu deveni 
profesioniști în viitor. El a 
spus: „Nu este nici o crimă de 
a trece la profesionism după 
J. 0.1“

Cine are dreptate? Adevărul 
e, probabil, 
păreri opuse. Adică, într-ade- X
văr, sportivii, a căror dorință 9
de a trece la profesionism este z
notorie, nu au ce căuta în în- 2
trecerile olimpice. Oricum, pen- 9
tru țările burgheze, în care fi- z
ințează sportul profesionist, G
problema eticei sportive rămi- 9
ne foarte greu'de rezolvat. z.

....................... R. VOIA 5

apărut, 
de că- 

extrase 
intere-

între aceste două



EXCELENTA COMPORTARE
PARIS 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Echipele noastre 
au susținut joi seara partide di
ficile care au atras la Palais 
des Sports un public extrem de 
numeros. Formația noastră fe
minină a jucat în compania vo
leibalistelor sovietice și la capă
tul unui meci foarte disputat în 
care a condus cu 2—0 la seturi, 

; a trebuit să se încline în fața 
finișului foarte puternic al re
prezentativei U.R.S.S. Scor final 
U.R.S.S. — R. P. Romînă 3—2 
<12—15, 11—15, 15—6, 15—12,
15—8). De la început jucătoarele 
noastre desfășoară un joc com
plet bazat pe atacuri bine grndite 
și. variate, ciști^înd destul de 
clar primele două seturi. Aspec
tul setului III se schimbă însă. 
Jucătoarele sovthțice revin puter
nic, joacă rapid, ren șese numeroa
se puncte prin Cittdina (inegală 
în seturile anterioare) și cîștigâ 
detașat la 6. In setul IV jucă
toarele noastre — deși conduse 
cu 4—0 și 9—2 luptă extraordi
nar, reușesc să egaleze la 9— 
și să ia conducerea cu 10—9. 
Apoi scorul evoluează astfel: 
10—10, 13—10, 13—12. In acest 
moment romîncele fac două gre
șeli la dublaj și pierd setul la 
12. începutul ultimului set ne 
găsește în plină ofensivă cind și 
conducem de altfel cu 3—0 și
4—1. Dar, campioanele mondiale 
atacă din ce în ce mai sigur 
și mai variat, egalează la 4 și 
apoi conduc cu 10—5, 11—6,
cîștigînd setul la 8 și odată cu 
el partida. Echipa R. P. Romîne 
a trecut pe lingă o mare victorie 
și dacă jucătoarele noastre ar 
fi reușit să mențină același ritm 
de joc, să nu fie atît de emo
ționate, mai ales în ultimul set 
(cînd au tăcut frecvente greșeli 
de dublaj, plasament și preluări 
de mingi) și-ar fi apropiat a- 
ceastă victorie.

In continuarea acestui meci s-a 
destășurat întrecerea dintre Echi
pele masculine ale R. P. Romîne 
și S.U.A. După două ore și 45 
minute de joc — un timp record 
în aceste campionate — volei
baliștii romîni au repurtat o pre
țioasă victorie cu scorul de 
3—2 (15—12, 10—15, 13—15
15—7, 21—19). Am început bine 
partida jucînd variat, iute, tră- 
gînd liftat, blocînd prompt. Dar, 
din greșeală pe anumite porțiuni 
ale meciului am intrat în jocul

CEREM ANULAREA 
CRIMINALEI SENTINȚE!

J Deciarînd în afara legii 
Partidul Comunist din Germa-

' nia. guvernul de la Bonn și 
. cercurile reacționare conducă- 
; toare din R. F. Germană și-au 

atras dezaprobarea întregii
• lumi care vede în această nt-
< șinoasă și nedreaptă sentință 
‘ o adevărată manifestare fas- 
; cistă, o încălcare grosolană a 
j celor mai elementare drepturi

democratice.
După o serie de acțiuni ne

bunești cum sînt reînvierea 
; Wehrmachtuiui, eliberarea cri- 
i minalilor de război sau intro- 
’ ducerea serviciului militar obli

gatoriu, iată cu ce răspund mi- 
litariștii germani eforturilor pe 
care le face lumea întreagă 

i în scopul asigurării unei păci 
trainice și îndelungate: ei in
terzic activitatea Partidului Co-

< munist din Germania, partidul
J clasei muncitoare, trup din , 
Ș trupul acesteia, detașamentul * 
j său cel mai înaintat.
' Majoritatea dintre noi am * 

fost în R. D. Germană unde i 
, am intîlnit tineri din Germania ’ 

■' Occidentală. Am stat de vorbă ț 
i cu aceștia și ne-am dat seama * 
' că poporul german este hotă- |
< rit împotriva politicii de re- ’ 
' înviere a regimului hitlerist, \

dusă de guvernul Adenauer. | 
Noi. componentele lotului ț 

olimpic de gimnastică al J 
R.P.R., ne alăturăm milioanelor l 
de oameni cinstiți și cerem cu | 
hotărîre anularea samavolnicei ! 
măsuri a tribunalului din j 
Karlsruhe.

LOTUL OLIMPIC FEMININ i 
DE GIMNASTICA al R.P.R. ț

A REPREZENTATIVELOR NOASTRE M JOCURILE DE JOI
lent al americanilor și acest lu
cru ne-a făcut să pier im două 
seturi. Ca o caracterizare gene
rală trebuie spus că echipierii 
S.U A sînt înalți, fapt care a- 
vantajează foarte malt blocajul 
lor. in consecință de cile ori 
am -jucat m torță și au am atacat 
variat și subtil am pierdut. Ei 
folosesc serviăfcie moi. plasate, 
ajutate și de paravane la fileu in 
care folosesc înălțimea jocătcri- 
lor. Pe fuodui terenului se pla
sează destul de Mne si scot de 
obicei mingile cu o singtră 
mină. Folosesc în genere puține 
scheme tactice ș: numai din trei 
pase. In concluzie pot fi învinși 
cu destulă ușurință cu condipa 
de a nu intra în luptă cu înăl
țimea lor. Dăm în continuare 
evoluția scorului pentru ca citi
torii noștri să aibă oglinda »_ 
cestei partide : set. I- 0—4, 4—4
8— 5, 10—6, Î2—8. 13—10 13—12.
15—I2- set El 0—1. I—I, 
1-2, .2-2, 5—2, 5—5, 6—6,

6— 7, 8—8. (aci jucătorii adverși 
prind în defect dublajele noas
tre cu o serje de mingi puse)
9— 13, 10—15. set III 0-1, 1—1,
1—3, 3—3. 5—3. 6—4. 7—6.

7— 7, (greșim mult la preluări și
ne angrenăm in jocul lor lent) 
7—10..............................................
13— 15;
plasăm mingi și evităm blocajul 
advers cîștigînd ușor la 7. Set 
V. 0—3, (greșeli de preluări din 
servici)
10— 11.
14— 14,
17—16, 
Rusescu, 
nalizează acțiunile noastre, 
special în acest ultim set, deose. 
bit de palpitant în care fiecare 
achipa a avut cîteva meciba-
luri, jucătorii romîni au dat do
vadă de multă voință și
reușit să iasă victorioși în 
unui adversar care mairca în ulti
mele două zile o creștere valorică 
serioasă. La sfârșitul partidei an
trenorul echipei masculine ameri
cane, 
ținut 
rația lui pentru întîlnirea 
nută 
rale asupra campionatelor 
Paris : „A fost unul dintre cele

9—11, 11 — 14, 13—14. 
set IV. Jucăm in viteză

5—3, 5—7. 7—8, 8—II. 
12—12, ■■ - ‘ 
14—15, 15—15, 
17—18. 18—19.
Miculescu și Roman fi-

In

12—13, 14-13,
16—15,
21—19.

au 
fața

HAROLD PETERSON a 
admi- 
susli- 
gene- 

de la

să ne împărtășească

și totodată aprecieri

19 țări și-au confirmat participarea la cea de-a IX-a ed tie 
a Campionatelor

După cum s-a mai anunțat în 
zilele de 15, 16 și 17 septembrie 
pe Stadionul Republicii diu Capi
tală va avea loc cea de a IX-a 
ediție a Campionatelor interna
ționale de atletism ale R.P.R. 
Această competiție va cunoaște 
Ia actuala ediție o amploare deo
sebită. dat fiind că mitingul a- 
tletic internațional de la Bucu
rești, este considerat drept cel 
mai mare concurs preolimpic 
al anului.

Pînă acum șî-au confirmat par-

Rugbiștii noștri, din nou
(urmare din pag. 1)

spună Mladi/i dacă timp de vreo 
15 minute au reușit adversarii 
noștri să scoată vreo minge".

Inginerul Mladin și Marinache 
confirmă rîzînd, neuitînd să spumă 
însă că pînă la urmă forțele i-au 
cam părăsit.

Stadionul din Leicester este 
construit în 1909 și are două tri
bune laterale din lemn acoperite 
și două tribune descoperite. In 
peluză locurile sînt în picioare. 
Capacitate 25.000 locuri. Pentru 
întikiirea de sîmbătă — toate bi. 
leteie sînt vîndute.

Peste vestiare și dușuri 
clubul unde jucătorii se 
după jocuri și beau bere 
cu lapte. Mîine 
meci Va fi la 
află fotografii, 
mafiile din anii 
cînd datează prima formație? 
1877. Frumoasă vîrstă. Nu? 
cu această ocazie de unde 

se află 
adună 

și ceai 
după(n. r. azi) 

fel. Pe pereți se 
reprezefittad 
trecuți. Știți

for- 
de 

Din 
'Af.lu 
vine

tnai tari meciuri pe care le.am 
văzut vreodată și în orice caz cel 
mai palpitant din acest campio
nat. Victoria a revenit normal 
voleibaliștilor rominj a căror va
loare atn apreciat-o djn prima zi 
și trebuie spus că rezultatul de
2— 3 ne avantajează. Sîntem I». 
tăriți să învățăm cit mai multe 
din întrecerile de la Paris și 
pentru aceasta ne sînt foarte u- 
til*  jocuri cum a fost cel cu e- 
chipa Romim'ei.

Dar in afară de acestea tre
buie să remarc negreșit ambianța 
minunată a campionatelor mon
diale de la Paris care a prile
juit atitor tineri din țări diferite să 
se cunoască mai bine, să lege prie
tenii pe care după aceea distanta cu 
greu să le mai poată șterge. Așa este 
de pildă și amiciția noastră cu 
val ei ba b știi ruși, niște băieți ve
seli ca și noi, prietenoși. cu 
care ne înțelegem de minune 
chiar dacă nu vorbim aceeași 
limbă. Ați văzut de altfel a- 
ceasta destul de bine cu prile
jul reuniunilor noastre de cîntece 
și dansuri (Ar. în cantonamentul 
lotului sovietic a avut loc o sea
ră de cîntece populare sovietice 
și americane, iar la Palais des 
Sport», într-o cabină, jucătorii 
sovietici și americani au învățat 
unii de Ia alții dansuri specifice). 
Și dacă ei ne-au învins categoric 
pe teren, băieții mei au, ored, 
justificata pretenție să le ffe 
egali la cîntece și dans. Aceasta 
deocamdată, pentru că Ia viitoa
rea întrecere nădăjduim să le f'm 
egali și pe terenul de volei".

Celelalte întîlniri desfășurate 
joi în cadrul campionatelor1 s_au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
MASCULIN: Polonia
3— 0, (II, 12, 10);
Iugoslavia 3—0 (12,
R. P. “ ‘ " *
(11. 1 . .
(a 3-0 (2. 3, 5,): 
Belgia 3—1;
3—0:
NIN : Polonia—SUA 3—0 (4, 10, 
6); R. o. G. — Olanda 3—1 (9, 
9, 10) Bulgaria—R.P.D. Coreea,
nă 3—0 (9, 13, 9); Cehoslovacia
— China 3—0 (0, 2, 4); Belgia— 
Austria 3—0.

CONSTANTIN FAUR 

- Ungaria 
U.R.S.S— 

15, 10):
. D. Coreeană—Austria 3—0 
13, 3): Cehoslovacia—Fran- 

_ . Portugalia—
Brazilia — R. D. G.

Italia—Cuba 3—0. FEMI-

ticiparea atleți și atlete din 19 
țări și anume: Uniunea Sovieti
că (cu echipa olimpică completă 
de 60 atleți), R.F. Germană (cu 
cele mai bune atlete, printre 
care Centa Gastl, recordmana 
lumii la 80 m. g. cu 10,6 sec.); 
R.P. Polonă (cu efectivul olimpic 
complet, în frunte cu recordma
nii mondiali Elszbieta Dunska- 
Krzesinsa și Janusz Sidlo), Fran
ța, R.P.F. Iugoslavia, Belgia, 
Italia, Elveția, Austria, R.P. Un
gară, R. Cehoslovacă, R.P. Bul- 

numele de „tigri". Foarte sim
plu. De 'la dungile alb-roșii care 
brăzdează de-a latul tricourile 
verzi .

La ora 12 foarte precis grupul 
nostru a fost primit de primarul 
orașului. A domnit o atmosferă 
foarte prietenoasă. Tovarășul Dră- 
găneacu, conducătorul lotului, a 
oferit ca amintire cărți în limba 
romînă din operele lui Shakes
peare, Dikens, Thackeray și obiec
te frumoase de ană națională, 
care au fost primite cu multă 
bucurie. S-iau făcut din ambele 
părți urări .de prietenie, pace și 
înțelegere între popoare.

FORMAȚIILE
Tigrii din Leicester vor folosi 

în meciul de după amiază ur
mătoarea formație: Small, Baker, 
Elders, Smith, Matthews, Fre

er, Lubbock, Haines, Stewens, 
Thomson, Ford, R. H. Smith, Ko
nig, Cormack, Ashurst. Dintre ace
știa jucătorii Small, Elders, Smith, 
Lubbock, Haines, Stewens, Ford,

Natalia Cernat, bine servită de Son ia Colceriu, trage puternic. Fază 
din meciul dintre reprezentativele feminine ale R. P. Romi ne și Bra
ziliei, cîștigat de reprezentantele noastre cu 3—0

(Foto: JACQUES KNAPA Paris)

Noi victorii ale
Se apropie de sfîrșit întrecerile 

din cadrul grupelor preliminare ale 
campionatului mondial de șah pe 
echipe. In seriile cu 9 participanți 
(a 3-a și a 4-a) au mal rămas de 
disputat trei runde, în cele cu 8 
eahipe numai două. Nu încape în
doială însă că lupta cea mai apri
gă se dă în seria a 4-a din care 
face parte și reprezentativa țării 
noastre. Aici, ciraci concurenți, oare 
pînă acum s-a<u arătat sensibil 
egali, își dispută cu ardoare cela 

garia, Islanda, Luxemburg, Da
nemarca, Olanda, Norvegia, R.D 
Germană.

Ieri s-a primit confirmarea o- 
ficială de participare prin care 
Federația americană de atletism 
amator anunță că va fi repre
zentată la campionatele interna
ționale de atletism ale R.P.R. de 
Willie Williams, recordmanul 
lumii la 100 m. cu 10,1 sec., Er
nie Shelton (2,11 m. la săritura 
în înălțime) și de Ernie Shelby, 
(7,98 ni. la săritura în lungime), 

(Agerpres)

Konig sîntR. H. Smith și
de mai multe ori internaționali.

In ultimul sezon Leicester Ti. 
gers au obținut o serie de rezul
tate bune dintre oare amintim: 
cu Swansea 11—6, cu. Cardiff 
6—3, cu Harlequins 14—15. Și cu 
toate acestea printre tigrii din 
Leicester domnește emoția în le
gătură cu meciul de mîine (n.r. 
azi) care începe la ora 15. După 
cum spunea și căpitanul echipei 
Leicester: .,In fața unei echipe ca 
cea a Bucureștiuiui nu poți fi nici
odată sigur de rezultat". In pro
gramul stabilit se află și vizita
rea orașului Rugby, situat la 30 
km. depărtare, unde în 1823 s-a 
născut acest frumos joc.

Selecționata orașului Bucureștii 
va folosi în această partidă for
mația: Blăgescu, Iordăchescu,
Teofilovici, Marinache, Mladin, 
Moraru, Dumitrescu, Picu, lones- 
cu, Chiriac, Kramer, Na’nu Ra. 
du, Dobre, Barbu, Penciu.

ȚICU SIMION

Calum-

noastră 
a dispus 

Belgiei.

echipei R. P. R.
trei locuri care asigură calificarea 
în turneul final. Favoritelor prin
cipale, echipele R. Cehoslovace și 
R. P. Ungare, 11 s-au alăturat în 
această cursă formațiile R. P. Ro
mine, R. D. Germane și 
Mei,

In grupa a 4-a. echipa 
care evoluează cu succes 
cu 2‘/2-l*/2  <te formația „ .
Ciocîltea a remizat la marele mae
stru internațional O’Kelly, Troia- 
nesou lia Dunkelblum, iar Sous la 
Limbos. Victoria echipei a asigu- 
rat-o tânărul Ghițescu, care l-a în
trecut pe T'hibaut. Columbia a în
vins ou același scor echipa Iranu
lui, in timp ce meciul R.D.G.-R. 
Cehoslovacă a luat sfîrșit nedeois 
cu 2-2.

In runda următoare, echipa 
R.P.R. a intîlnit formația Iranului. 
Victoria ne-a revenit lejer cu 3-1, 
dar Ciocîltea „a lăsat" un punct 
foarte prețios la Safrat, mai ales 
că, contnacandldații noștri princi
pali, șahiștii din Columbia am în
trecut „sec" cu 4-0 Grecia, iar 
R.D.G. ou 3-1 Filipinele. In îititîl- 
nirea R. P. Ungară.Belgia primii 
au învins cu

Situația se va decide în ultimele 
runde, oare programează majori
tatea meciurilor decisive: Coluim- 
bîa-R D. Germană (în nmda a
7- a); R. P. R._ R. D. G. și Co- 
lumbia-R. Cehoslovacă (runda a
8- a), R. P. Ungară-R. D. Germană 
și R. P. R.-R. Cehoslovacă (ultima 
rundă).

In seriile I-a și a IH-a, echipele 
U.R.S.S. și Argentinei sînt virtual 
calificate, ca și echipa R.P.F. Iu
goslavia în seria a H-a.

Iată acum clasamentul grupei a 
IV-a după disputarea a 6 runde:
1) R D. Germană 14 puncte,
2) R. P. Ungară 13'/»: 3-4) R. P. 
Romînă, R. Cehoslovacă 13, 5) Co
lumbia 12 p.

a
0 nouă victorie 

baschetbaliștilor romîni 
in R. P. Chineză

PEKIN 6 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă transmite: 

Echipa reprezentativă mascu
lină de baschet a R.P.R. și-a 
continuat turneul in R. P. Chi
neză jucînd zilele trecute la 
Tientsin cu selecționata orașu
lui. Baschetbaliștii romîni au 
repurtat victoria cu scorul de 
89—71. După acest meci echipa 
R.P.R. a plecat în orașul Șan- 
gun unde va susține mai multe 
întîlniri.


