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Samoțvetov
văzut de MATTY

Michel Macquet (Franța)

Ztbina
văzută de MATTY

De marți seara au început să so
sească în Capitală viitorii partici- 
panțl Ia Campionatele Internaționa
la. Primii au lost atleții francezi. Ei 
au venit de la Varșovia, unde, după 
cum se știe, s-a desfășurat la sfir- 
șitul săptămtoii trecute intîlniraa 
Poionia—Franța. Grupul cuprinde 

8 atleți: Macquet (suliță), Battista 
(triplu salt), Djian (800 m.), Ber
nard (1500 m.) Goudeau și Camus 
(400 mJ, Thomas (greutate) șt Four, 
nier (inăîțime). Lotul este insațit 
de antrenorul federal Joseph Mai- 
grof.

Cei trei atleți americani — WH- 
iiams, Shelton și Gutowski — sînt 
de ieri după-amiază oaspeții Bucu- 
reștmfui. Primele discuții. Primele 
impresii...

Willie Williams, sprinterul nr. 1 
ai lumii, a primit pe aeroportul Bă- 
neasa felicitări nu numai pentru sen
zaționalul său record, ci și pentțu un 
eveniment mai puțin cunoscut: ieri, 
atletul din Indiana (S.U.A) a îm
plinit 25 de ani. EI ne-a mărturisit 
că sîmbătă va fi primul său start 
după acel 10,1 de la Berlin.

Pent'rtt săritorul cu prăjii na. 
Bob Gutowski. studentul tn 
chimje industrială din Los Ange
les, Bucureștiul înseamnă primul po
pas fn Europa, primul oraș de vizi
tat pe bătrînul continent. De acest 
debut european Gutowski leagă 
speranțele sale olimpice. Nu vă mi
rați! Fiind clasat al 4-lea la concur
sul de selecție pentru J.O. de la Los 
Angeles, Gutowski speră totuși o re
calificare în echipa S.U.A., dat fi
ind că Graham (clasat atunci 
pe locul 2) este momentan in
disponibil. O performanță bună 
la București ar cântări mult 
la o eventuală selecționare. 
Și săritorul de înălțime Ernie Shel
ton vine la București de ipe malurile 
Pacificului. Qa șl Gutowski, eJ și-a 
exprimat satisfacția de a constata 
că în prezent Ia București clima este 
aproape la fel ca și în Cali
fornia de care s-a despărțit de 
numai trei zile.

Cei trei atleți americani sînt în
soțiți de dl. E. Swinburne, președin
tele Clubului Atletic din New-York

Sosirea tn cursa de 100 m. la campionatele internaționale din 1951. învingătorul, Vladimir 
Suhariev a marcat rezultatul de 10,3 sec. stabilind cu această pe rformanță recordul stadionului 
Republicii și tn același timp re cordul campionatelor internațion ale. Pe locul doi s-a clasat atle
tul bulgar Angliei Kolev cu 10,4 sec. (nou *record  al R.P. Bulgaria). Vor fi întrecute oare in 
1956 aceste rezultate ?

președintele 
de atletism și
vicepreședinte

IB-

Acceleratul de Lași a adus a- 
seară ta Capitală prătnii 40 atleți 
sovietici partxăpanți la campio
natele internațKxiale ate R.P.R. 
Restul lotului va sori tot cu tre
nul in cursul zilei de mîine.

Pe peronul Gării de Nord oas
peții au fost inthnpinați de tor. 
Mihri Florescu. 
misiei centrale 
-Mareei Vlaicu, 
C.C.F.S.

In mijlociri celor soriți am 
marcat cu ușurință cunoscutele 
recordmane mon-liaie Gal» Zt- 
brâa și Nina Otkalenko, pe re 
cordmana U.R.S.S. la 100 tn. Ga
lina Popoya, pe cunoscuțij atM*  
LMuiev, lulin, Grigrika, Cerno
bai, Samoțvetov, Matveev ș. a.

Ne am adresat hii Anatoiâi fe
lin rugindu-4 să ne spună cîteva 
cuvinte.

JVu mă aflu pentru prima dată 
la București — a declarat cam
pionul european aA probei de 400 
m.g.
romini s-a făcut cu 
and ani tn urmă, 
bucuros să-mi revăd 
teni printre care și 
meu rival campionul romln 
Savei. Fiecare vizită făcută 
Romlnia mi-a întărit impresia că i 
aici tnttlnești un public spor&o șl 
cunoscător cum greu poți găti f 
in altă parte. In consecință pri
mit o comportare la nivelul pre
tențiilor iubitorilor de atletism dbi 
Romlnia’.

Cunoștința mea cu atiețU 
mai bine de 
Sini foarte 
vechii prie- 

pe valorosul 
n» 

tn

RecorduL.. recordmenilor mondiali 
îl deține lotul U.R.S.S.

. Uniunea Sovietică aliniază la cea 
de a IX-a ediție a campionatelor 
de atletism ale R.P.R. lotul cel mat 
numeros. In toate probele prevăzute

Recordmana lumii la săritura in înălțime: lolanda Balaț
(R.P.R.)

I0LANDA BALAȘ ARE CUVINTUU
Camocjaaleie internaționale de 

atletism din acest an reunesc la 
startul diferitelor probe numeroși 
recordmeni mondiali și europeni, 
campioni olimpici, atleți cu mare 
renume a căror evoluție la Bucu
rești a stirnit un extraordinar in
teres.

Totuși, iubitorii de atletism care 
se vor deplasa in cele trei zile la 
stadionul din Dealul Spirei, o vor 
face nu numai pentru a-și revedea 
cunoștințele din anii trecuți ori pe 
,debutanții~ actualei ediții ci și pen
tru a urmări tn frumoasa luptă 
sportivă pe cei care vor reprezenta 
culorii» noastre naționale. Dintre 
aceștia desigur că lolanda Balaș se 
bucură de cea mai mare dragoste 
și prețuire din partea publicului. Ni 
se pare firesc să fie așa deoarece ti- 
năra noastră recordmană mondială 
a dat zecHor de mii de spectatori 
satisfacții deosebite. Intr-adevăr, nu 
a fost concurs mai mare în care 
Joii" să nu reușească fie o victo
rie, fie un nou record- In 1952 lo
landa a frecat 1,53 tn,; in anul ur
mător 1,59 m.; in 1954 1,63 m. iar 
la ultima ediție lfil m. După cum 
se vede, de fiecare dată ea a adă
ugat dțiva centimetri vechilor 

performanțe, așa Incit urmărind pci- 

ia program sint înscriși concurenți 
și concurente din U.R.S.S. Dar a- 
cesta nu va fi singurul, să-i zicem, 
record al întrecerii. Totodată, în rîn- 
durile atleților din U.R.S.S. vor evo
lua cei mai mulți recordmeni ai lu. 
m’i. Rjîșcin, Lavrov, Spirin, în pro
bele masculine, Ztbina, Otkalenko, 
Koneaeva, Vinogradova (Martinen- 
ko), Itkina, plus componentele șta
fetei de 4x100 m. în cele feminine, 
alcătuiesc firește un buchet unic în 
istoria campionatelor. Astfel stînd 
lucrurile putem afirma de pe acum 
că vom fi martorii 
manțe cum nu s-au 
stadionul Republicii.

Alături de numele 
atletismului sovietic, nume intrate 
curent în vocabularul celor care co
mentează marile performanțe, vor 
concura Ia București o serie de at- 
leți tineri, remarcați în special cu 
prilejul Spartachiadei popoarelor șl 
care încep acum să urce treptele ce
lebrității sportive: sprinterele fu- 
gova și Rescikova au deja trecute 
în dreptul lor performanțe de 11,7 
sec. pe 100 m. Săritorul în înălțime 
Poliakov (2,00 m.) l-a învins pe 
Kașkarov în finala Spartachiadei, 

multor perfor- 
mai văzut pe

consacrate ale

maresul probei poți intrevzOea ușasf 
creșterea oaDtalivă a acestei spor
tive. Dar dacă este dar că fiecare 
ediție a campionatelor a marcat 
progresul Iolandei Balaș tot așa 
de evident apare și un a't fapt M 
care il remarcăm urmărind cele 
mal bune rezultate ale acestei a- 
tlete: din cele nouă performanțe, 
opt au fost realizate în 1956, deci 
In acest an. Iată care sint ele: 
1,75 m. la București (11.VI! .1956);
l, 73 m. la Budapesta (4 VIII.1956); 
171 m. București (16.VI.1956); 1,70
m. la Oslo (25. VI1.1955); 1,70 m. 
la Neapole (24. VI.1956) 1,70 m. la

' ............... la
București (19.VIII.1956) ; 1,70 m. 
la Paris (2.IX.1956) ; 1,69 m. la 
București (12.V.1956)

După cum se vede lolanda se gă
sește în cea mai bună iormă a ci. 
In cazul ei nu se pune attt proble
ma primului loc cit aceea a ci’rel 
pe care o va înscrie pe tabela re
cordurilor campionatelor interna
ționale de atletism.

Luni după-amiază ea ne va da 
răspunsul!

Belgrad (30.VI.1956): 1,70 m.

Nina Otkalenko, recordmana 
lumH ta 800 m

semifondiștii Pipine și Valakin 
(amblMn jurul a 3:45,0 pe 1.500 m) 
care în acest an și-an împărțit cu 
regularitate victoriile în Întrecer-Te 
interne. O ștafetă excepțională va fi 
cea masculină de 4x100 m. O alcă
tuiesc Tokarev și Bar ten ie v — am
bii 10,3 sec., Konovalov și Suharev 
creditați în acest an cu 10,4. Aceiași 
rezultat l-a obținut „rezerva" Ba- 
biak.

Vom revedea vechi (și plăcute) 
cunoștințe. Ian parte la concurs Li
tuev și lulin, cunoscuți alergători 
peste garduri, prăjinistul Cernobai, 
care de doi ani asaltează recordul 
unional al lui Denisenko, discoooWi 
Grigalka și Matveev, adversari 
foarte periculoși pentru Consolini, 
sulițașul Țîbulenko. aflat și el acum 
in „zona" celor 80 m.



De ce nu încep concursurile de cros

Duminică, echipele de box se prezintă la start

Au trecut 12 ziîe deda jdata care 
marchează începutul tradiționa. 
Jelui cros pe echipe „Să întîmpi- 
«ăm 7 Noiembrie". O vizită în 
colectivele sportive bucureștene ia 
țproblema crosului este deci expli- 
«eobilă, chiar dacă aceasta se face 
'dtapă o perioadă aproximativ scur- 
S de la data fixată inițial pen- 
ten începutul întrecerilor. Această 
rihrită era justificată de altfel și 
de faptul că primele vești din 
«elective privind crosul „Să intim- 
Căm 7 Noiembrie" nu erau de 

îmbucurătoare.
Dacă în țară anumite întirzieri 

-mai pot fi oarecum scuzabile, aici, 
la centru, ele nu au nici o moti
vare. In Capitală, primele concur
ând de cros, seu cei puțin antra- 
■arnentete pregătitoare puteau B 
•rganizate chiar din prima zi, 1 
aer tem brie

Și totuși, in colectivele sportive 
din București crosul „Să întimpi- 
năni 7 Noiembrie" este încă to 

de început. Adică faza de 
prelucrări, ședințe de alcătuire a 
planurilor de acțiune eta Așa 
»tan lucrurile în colectivele spor
tive Locomotiva P.T.T., Voința 
F ,S, Progresul I. T. B., și al
tele. Cine este vinovat că ma
pe două jsăptămîni sportivii din Ca
pitală n_au luat atartul în această 
Importantă competiție? Privind in 
treacăt această stare de lucruri, 
sin putea spune: 
five.
•u partea lor de vină deoarece

colectivela apar.
Da! Și colectivele sportive

Ultima etapa a turului 
campionatului feminin de handbal

Astăzi se va desfășura o nouă 
etapă în campionatul republican 
feminin de handbal ultima din 
cadrul turului competiției. Din
tre partidele programate cu a 
•est prilej cea de la București 
(Știința I.C.F.—Știința Min. în
văț aminti: lui) și cea de la Sighi
șoara (Flamura roșie—Flamura 
roșie Sibiu) sînt singurele care 
pot aduce modificări importante 
tn clasament.

Jocurile de ia București și de 
la Sighișoara constituie, tatr-o 
•grecare măsură două bune ooa- 
sit de a verifica, primul reve ni
nsă în formă a echipei Știința 
LC..F și cel de al doilea valoa
rea din ce ta ce mai ridicată ■ 
■echipei sighișorene, care recent 
ta făcut meci nul ea Progresul 
"Sg. Mureș, chiar la Tg. Mureș. 
IBeei iată motive care tec din a- 
■aaste două partide de astăzi, me- 
■ritarife cede «nai importante afe 
•etapei, ta rest programul este »f- 
•«ătonil: TIMIȘOARA: Științ»— 
flamura roșie U.T.T.; REȘIȚA: 

Waiigia—Flamura roșie București; 

țXOTf CRITICi
Nb trebuie să apelăm neapă- 

tari la calendar pentru a ne- pu
tea da seama că ne mai despart 
puține zile de reînceperea pa
sionantului „duel" al echipelor 
noastre de rugbt Apare firesc, 
deci, interesul cu care privesc 
acest eveniment, antrenorii 
(cărora avalanșa de elemente ti-

-
J

eașL 
este 
„un . _ . - .
ciuit și nicidecum o disciplină 
sportivă care atrage, care pla
ce tineretului, o disciplină 
sportivă care a aduș patriei 
succese strălucite.

Pentru mănunchiul de rug- 
nere le dă mult de furcă tn biști din inima văii de eărbu- 
alcătuirea unui „cincisprezece" 
redutabil), jucătorii (dornici 
»ă se afirme) și „.puținele 
«elective sportive, care sprijină 
șt Încurajează efectiv dezvol
tarea rugbiului nostru.

In toată această familie rug- 
bfetă, (care în prezent aste 
reprezentată în Anglia, eu pri
lejul turneului pe care-1 
întreprind rugbiștii noștri) 
rtotă discordantă face doar 
colectivul sportiv Energia-Mi

nerul Petroșani. In ziarul nos
tru s-a mai scris despre rug
biul din Valea Jiului. Rîndu- 
riie apărute nu au găsit însă 
ecou favorabil; tovarășii din 
conducerea colectivului, sportiv 
din Petroșani (cokcFiv care 
are o echipă în. prima catego
rie de rugbi a țării) și comi
tetul C.F.JJ. local, au luat... 
notă șt. situația a rămas sce-

s-au lăsat prinse de alte sardni 
poate mai puțin importante și au 
amînat tocmai această interesantă 
competiție îndrăgită de masele de 
oameni ai muncii din țara noas
tră. Dar, mai sînt și alții care 
poartă, de fapt, cea mai mare 
răspundere. Ne referim la asocia
țiile sportive și comitetele raio
nale C.F.S. care au întîrziat ne- 
permis de mult trimiterea instruc
țiunilor, a regulamentului și a 
materialului propagandistic (afișe) 
In colective. La Locomotiva P.T.T. 
— de pildă — nnde antrenamen
tele vor începe peste citeva zile 
»-a prelucrat în cercuri și secții 
importanța crosului, însă nu du
pă regulament deoarece acesta nu 
sosise nici pină în ziua de 7 sep
tembrie, ci după un material apă 
rut in ziarul nostru cu cit va timp 
în urmă. îndrumare nu a primit 
colectivul Locomotiva P.T.T. teici 
de la asociație și nici de la cd. 
miletul raional C.F.S. Tudor VI a- 
dimirescu, care a organizat șe
dința de instructaj cu Colectivele 
de abia la • septembrie!

Fără îndoială, unii activiști 
sportivi vor spune că mai e timp 
suficient pină la expirarea etapei 
de colectiv. Așa este. Dar, de ce 
să fie lăsat totul pe ultimele zHe? 
Oare experiența aîtor sui mi ba 
învățat pe activiștii noștri spor
itei că treaba făcută in gripă nu 
* roade? ♦ i

■ M.

11 program: 
Gheorghieni: 
roșie Bacău

CODLEA: Recolta Avîntol—Pro
gresul Tg. Mureș; BUHUȘI: Fla
mura roșie—Progresul Orașul Sta
lin.

Duminică va începe campiona
tul masculin și feminin de califi
care, după următorul 
16 SEPTEMBRIE: C 
Voința— Flamura 
(fem.); 23 SEPTEMBRIE: Bacău: 
Flamura roșie—Voința Gheorghieni 
(fem.); Sighișoara: Voința—Voin- 

Tg. Secuiesc (mase.); Jimbolia: 
Recolta—Flamura roșie Gheor
ghiu-Dej București (fem); Ani- 
noasa: Energia—Dinamo Craiova 
(masa); București: Progresul 
LT.B.—Flamura roșie Bnhuși 
(mase.); Timișoara: Locomotiva — 
Energia Clmpîa Turzii (mase.); 
Botoșani: Flamura roșie—Progre
sul Brăila (fem.); Iași: Știrnța 
Universitatea—Energia Brăila 
(mase); Rimnicu-Vilcea: Victoria 
—Energia Oltenița (mase.). In 
zma de 30 septembrie se va dispu
ta returul acestei etape a cam
pionatului de calificare, echipele 
care au fost gazde în 23 septem
brie deplasîndu-se.

La Petroșani, rugbiul, 
privit în continuare drept 
copii vitreg", un sport a-

ne (care în treacăt fie spus, 
este un „mănunchi" valoros), 
apropierea returului campiona
tului nu suscită nici un fel 
de interes. Cauzele? Multe și 
mai toate au fost amintite, în 
repetate rînduri, în presă. 
Rugbiul nu este pe placul to
varășilor din conducerea colec
tivului sportiv! Și fiindcă rug

biul nu este... fotbal (deci nu 
poate fi sportul preferat) au 
fost luate „măsuri" (chiar 
după apariția materialului cri
tic din ziarul nostru): interzi
cerea accesului și programării 
jocurilor, în care echipa este 
organizatoare, pe stadionul o- 

rașului; intimidarea antrenoru
lui (Eugen Sfetescu) care 
pînă în cele din urmă ■ pără
sit colectivul; „popularizarea" 
intensă în jurul unei așa zise

Pentru boxerii și antrenori, 
noștri, ziua de duminică repre
zintă o adevărată sărbătoare. Ea 
va însemna punctul de plecare 
într-o competiție de mare impor
tanță: campionatul republican de 
box pe echipe. Antrenorii au avut 
la dispoziție un interval de timp 
destul de mare de inactivitate 
competițională, astfel că și-au pu
tut concentra atenția asupra aces
tei importante competiții.

Privirile specialiștilor sînt ațin
tite spre întîlni.rea Voința—Fia. 
mura roșie de la Timișoara. Se 
pare că aci va fi „ciocnirea" cea 
mai îndîrjită și mai echilibrată. 
Echipa Voinței nu a fost stabi
lită definitiv (ca și aceea a Fla
murii roșii). Este cert, însă, că 
din rîndurile Voinței nu vor lipsi 
Ludovic Ambruș (muscă), Ion Zlă- 
taru (cocoș), I. Militaru (pană), 
C. Gherasim (semi ușoară), Du
mitru Adam (ușoară), Iosif 
Schwartz (semi mijlocie).. Tot în 
lotul Voinței întîlnim elemente 
valoroase ca Mircea Miclăuș, Cos- 
tel Stoian, Manon Florescu, etc.

Flamura roșie are la dispoziție 
un k>t numeros, din rîndurile că
ruia semnalăm.pe: Gavrilă Farkaș, 
Mircea Ghencea, N. Dică, D. Ni
culescu și.„ „artileria grea" com
pusă din Dumitru Mița», Mie 
Gheorghe, tarif Demeter, Radu 
Bojic, Nicoiae 
pescu.

La Craiova, 
primi asaltul 
„asalt" destui 
nem seamă că anul trecut, Pro
gresul a cîșttgat meciul— Drna-

Niță și Petre Po-

echipa Dinamo va 
Progresul». Un 

de serios, (tacă ți-

Campionatul republican de tenis de masă
• Cel mai important meci mas

culin al etapei de săptămîna tre
cută din cadrul campionatului ca
tegoriei A la tenis de masă a 
fost fără Îndoială eel care a 
pus f*ță  în față echipele Progre
sul Satu Mare și Progresul Bucu
rești. Meciul s-a terminat cu vic
toria ultimei formații cu scorul 
de 5—3. Scorul strîns ca și fap
tul că întîlnirile de la Satu Mare 
au fost foarte echilibrate se d.ato- 
resc pe de-o parte formei bune 
arătate de sătmăreni, mai ales 
de Leker, ca și lipsei din forma
ția bucureșteană a campionului 
republican Harasztosi. La aceasta 
trebuie să menționăm și fapta! 
că Angelica Rozeann — abia în
toarsă din concediu și fără un 
antrenament suficient. — a pier
dut două partide. In stadiul ac
tual de pregătire credem că n-ar 
fi indicat ca Angelica Rozoanu 
să participe 
teirile.

• Tot in 
mecj care a 
ore, este de 
interesant. Intîlnirea de la Satu 
Mare a însemnat pentru echipa 
bucureșteană (ca și pentru Pro
gresul Satu Mare în meciul din 
tar) o deplasare de L500 de 
km efectuată în peste 40 ore de 
călătorie eu trenul. Angelica Ro- 
zeanu care a susținut toate cele 
trei partide a jucat efectiv 30 
de minute. Mult prea puțin pen
tru o asemenea oboseală.

• șah. — etaj. IZ IțMln telefoB). 
Cele 13 finaliste și-au început între
cerea marți după-amaază în sala 
clubului Locomotiva ctm localitate. 
Chiar în prima rundă au fost în
registrate două rezultate surprtaă: 
LMia Giuretu (Progr. D.G.S. Buc.), 
de trei ori campioană a R.P.R., a 
trebuit să cedeze ia Elena IMaco- 
nescu (Progr. I.T.B. Buc.), iar Elena 
Graboviețkl (Știința Timișoara) 
fostă campioană — a fost învinsă de 
Sanda Filipeecu (Progr. I.M.F. Buc.). 
In celelalte partide s-au consemnat 
următoarele rezultate: Elena Ududek 
(Loc. Buc.) — Clara Hodos (Loo- 
Arad) 0-1. Margareta Teodoreseu 
(Progr. I.T-B. Buc.) — Elisabeta Io- 
nescu (Știința Politehnica Buc.) 1-0, 
Maria Pogorievtci Albuleț (Progr.
I. M.F. Buc.) — Jrtna Tltron (Voința 
Buc.) 1-3, Rocttca Manolescu (Energ. 
Buc.) — Margareta Pere-vosnik (Pro
gresul Pîoești) întreruptă. Alexandra 
Nicolau (Energ. Buc.) — Ecaterlna 
Kbttlng (Voința Oradea) într. Maria 
Brana (Progr. CTuj)-Marla Tarapa- 
nov (Știința Buc.) într. Natalia Ille- 
scu (Progr. D.G.S. Buc.)-Iolanda 
Szatmary (Ștfitnța Satu Mare) într.

EMIL BOCOȘ 
corespondent

• BOX.— La Busse PR.P. Bulgaria) s-a 
desfășurat In fața a peste 5.003 spec
tatori, întOnirea Internațională de 
box dintre selecționata locală si e- 
chipa Energia R.P.R. lată rezultate»® 
tehnice: categoria tnuacă: p. Dumi
trescu b. p. Rusef PRusse): maesmn 
sportului B. Velcikuv p. p. jj. Za- 
goreanu; categ. cocoș: M. Marinov 
b. dese. rep. 3 Gh. Pred eseu: categ. 
pană: Gh. Zamflrescu-tnvingător fără 
adversar: categ. setnl-ușoară: A. I- 
vanov b. p. AJ. CMărasu; categ. »- 
șoară: I. Demeter t>. K. o. rep. I,
J. Karamajdtacov: categ. semi-mlț- 
loeie: Toma Tvdor tn toarte bună for
mă, l-a învins pe maestrul sportului 
Gh. Aripi ev; oateg mljlocie-ușoară: 
Dumitru Rtoea b. K O rep. I. H An- 
ghelov; categ. mijlocie: maestrul spor
tului I. ctaeorgtdev b. p. SSmkm 
Gbeorghe (categ. aeml-grea: maes
trul sportului B. Andreev b ab rep. 
II. T. Nictfleaeu.
• POLO PE APA. — In campiona

tul categorie» A. mocturlle disputate 
marți s-au terminat cu nrmăicar ele 
rezultate: C-C-A.-FLAMURA ROȘIE 
TIMISOARA T-» O-». DINAMO 
BUCURESTt-ȘmNTA CLUJ S-3 (3-2), 
PROGRESUL BtrCUMSSTI-PROGRE- 
SUL TG. MUT81BS 3-6 <l-2), LOCO 
MOTIVA CLW-ENTERGIA CHtADKA 
S-3 (3-2).

Ast5 seară în Capitală la comg-u-xul 
.,Dante GJtemsan" cn începere de la 
ora 19.3S stat pronwnate portHMe: 
Dinamo Bucurajtl-n. route Ttmțșnare, 
Progresul BWureșH-Sttința Ota, 
C.CLA.-Pro(gvata Tg. Mureș.

chiar la toate întîk

acest 
două

C'J 
totul

legătură 
durat cu 
reținut un amănunt

Rugbiul, „spart interzis” m Valea Jiului?
hotărîri prin care rugbiul va 
fi interzis în Valea Jiului I ? 1

Ce părere are despre toate 
acestea comitetul CF.S. al re
giunii Hunedoara? Se spune 
că rugbiul este un sport pe 
care nu-1 digeră prea ușor 
spectatorii din Petroșani, și 
în general, din Valea Jittlui. 
Dar cum au căutat organele 
locale să facă înțeles acest 
sport? De ce odată cu înfiin
țarea echipei din Petroșani (și 
acum recent a celei din Lu- 
peni) nu au fost organizate 
și demonstrații la care să fie 
invitate echipe competente, ca
pabile să furnizeze un spec
tacol pe măsura frumuseții 
rugbiului? Care au fost moti
vele pentru care comitetul 
CF.S. nu * *■  tras la răspun
dere, prin Intermediul asocia
ției, colectivul sportiv din Pe
troșani care discreditează un 
sport îndrăgit de mii de ti
neri?

Astăzi, în pragul returului 
campionatului, este încă șhbre- 
dă poziția echipei din Petro
șani. Este drept, componenții 
echipei nu s-au descurajat A

Șchiopu — O. Eremia, iată o tntîMre pe care ar putea-a 
reedita campionatul pe echipe din

moviștii ml au secrete în ce pri
vește componența echipei. Ea v-a 

'ti următoarea: cat muscă: St. Du- 
mitrache (Marin Cristea). Cocoș: 
M. Farkaș (Toma Constantin). 
Pană: St. Văcaru. Semi ușoară: 
M. Biedl (Stan Bogoi). Ușoară: 
M. Trancă. Semi mijlocie: Mie 
Dragnea. Mijlocie ușoară: C. Ior- 
dache. Mijlocie: D. Gheorghiu.
Semi grea: Ghetu Velicu (O. Cio- 
loca). Grea: D. Ciobotaru. Lotul 
Progresului cuprinde pe: Al. Ba- 
ridu, Val. Mahu, I. Avram — O. 
Eremia — D. Prunoiu, A. Drăgan 
— D. lamandi, I. Olaru — I.

• Desigur că, numeroși au fost 
cititorii ziarului nostru care urmă
rind rezultatele și cronicile îrrtîl- 
nirilor masculine și feminine ale 
returului campionatului republican 
au fost surprinși că nu au mai 
găsit numele echipelor Dinamo 
Constanța. Vreți să cunoașteți 
motivul ? Iată-1: secția de tenis 
de masă a consiliului regional 
Dinamo din Constanța a fost pur 
și simplu desființată. Comisia cen
trală respectivă și direcția jocuri 
din C.G.F.S. nu au nimic de 
spus în această privință ?

• Tn clasamentele celor două 
campionate continuă să conducă 
Energia Constructorul București 
la băieți și Progresul Cluj la 
fete.

• Tntîlnirea din prima etapă
a returului — disputată la 2 sep
tembrie — între formațiile mascu
line Progresul Satu Mare și Di
namo Tg. Mureș s-a încheiat cu 
victoria Progresului cu scorul de 
5—3. Rezultate tehnice: Fer
ber (P) — Iacobovici (D) 2—1, 
Grunfeld (P) — Const and y (Dl 
2—0. Jeney (P) 
0—2, Grunfeld — 
Ferber — Verzar 
— Constând y 2—0, 
Verzar 1—2, Jeney 
viei 2—1.

• Meciul masculin 
trecută Voința Lemn Mobilă Bucu
rești — Voința Arad a revenit 
echipei din Capitală cu scorul 
de 5—2, remareîndu-sa în mod

— Verzar (D) 
Iacobovici 2—0, 

1—2. Jeney 
Grunfeld — 

— Iacobo-

de duminica

plecat antrenorul dar locul lui 
a fost luat imediat de un ins
tructor voluntar, (Petre Vero- 
ne, conf, universitar la Insti
tutul Miner „Gh. Gheorghiu. 
Dej" din localitate). Fiindcă 
nu i-a fost permis accesul pe 
stadion echipa și-a continuat 
antrenamentele pe... cjrrrpul 
din marginea orașului. Iată 
deci o dovadă că rugbiul 
place, atrage... Dar noi privim 
și din punctul de vedere al ce
lorlalte formații rugbiste care 
urmează, într.un timp mai 
mult sau mai puțin îndelun

gat, să întîlnească în campio
nat echipa din Petroșani. Care 
va fi locul de desfășurare? 
Ori se va repeta vechea po
veste ; echipele vor fi nevoite 
să parcurgă lungul și anevo
iosul drum care desparte Pe
troșani de Lonea, să joace pe 
un teren impracticabil și să 
se înapoieze, pe jos, kilometri 
întregi?
Trebuie depuse toate efor
turile posibile pentru ca rug- 
k:..i -s omipe locul ce-4 

prisosință în Valea 
biții să-și 
merită cu 
Jiului!

PETRE MWAI

acest an
Zigler, N. Negrea — A. Urdea, M. 
Ciobanu — D. Negrea, I. Botezai»
— Gh. Rosrier — T. Niculescu —■: 
E. Cîrje.

La București, pe stadionul Gku- 
lești, duminică seara, ora 20, 
C.C.A. va înffini tînăra echipă a 
Locomotivei. Programul este ur
mătorul: Toma Iiic—A. Morăruș. 
N. Mindreanu—O.Bosttog, D. 
Boiangiu—C. Papoacă, P. Rinjea
— M. Spătaru, I. Grijore—Gh. 
Tomescu, Fr. Arabruj—C. Bilă, 
Șerbu Neacșu—C. Stănescu, Va sile 
Tiță—L Bușea, Gh. Negrea— Pe
tre Zaharia.

în citeva rindnri
deosebit Nazarbeghian și Stain 
Hie. Rezultate tehnice: Saiaba- 
lian (V.B.) — Papp (V.A.) 0—2, 
Stan lire (V.B.) — Procapeț
(V-A.) 2—0, N-azacbeghian (V.B.)
— Covaci (V. A.) 2—0. Stan Mie
— Papp, 2—1, Saiabalian — Co
vaci 0—2, Nazarbeghian — Pro- 
copeț 2—0, Stan IHe — Covaci 
2—1.

• Cea de a treia etapă a retu
rului care va avea ioc la sfîrși- 
tul săptămtnii acestea programea
ză următoarele fntîlniri, toate în 
Capitală. Masculin: Voința Lemn 
Mobilă — Dina mo Tg. Mureș, 
Flamura roșie București — Pro
gresul Cluj. Partida Energia Con
structorul București — Progresul 
Satu Mare a fost amânată pentru 
27 septembrie. La fete se dis
pută doar un singur meci: Flamu
ra roșie București — Progresul 
Cluj.



Prir 3!e referate în sesiunea
de comunicări științifice 

în domeniul culturii fizice
• La sesiune iau parte numeroși oameni 
<le știință de peste hotare H Lucrările continuă 

astăzi și mîîne
Aspectul sărbătoresc al Aulei 

Bibliotecii Centrale Universitare 
și animația deosebită de ieri, te 
făccaiu lesne să înțelegi că aici 

petrece un eveniment deosebit 
de important. Intr-adevăr, de ieri. 
Aula Bibliotecii Centrale Univer. 
6ftare este locul de desfășurare a 
sesiunii de comunicări științifice 
ta domeniul problemelor de cul
tură fiz că, sesiune organizată de 
Consiliul științifico-metodic al 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport și Secția de medicină a 
culturii fizice și sportului din So
cietatea Științelor Medicale.

Erau prezenți aid oaspeți de 
peste hotare; invitați ta această 
sesiune, nenumărați antrenori, pro
fesori de educație fizică, medici 
din rețeaua de cultură fizică și 
sport șt nenumărați activiști în 
acest domeniu. Printre delegații 
străini remarcăm oe: DR. AL
BERT GOVAERTS — Belgia, 
(președintele Federației In.emoțio
nate de medic:nă sportivă): 1.
M. KORIAKOVSKI — U.R.S.S. 
(șeful catedrei de Teoria educa
ției fizic? a Institutului de Cul
tură Fizică din Leningrad); I. V. 
VLADIM1ROVIC1 — U.R.S.S. 
(docent și cand:dat în științe pe
dagogice); DR. GIUSSEPE LA- 
GAVA—Ital'a (secretarul Federa. 
ției Internaționale de medicină 
sportivă); I. MOLDOVANY — R. 
P. Ungară (asistent la I. C. F. 
disi Budapesta); LASZLO ARDAY 
— R.P. Ungară (din secția de 
metodică a C.C.F.S.); JONES 
CHARLES — Luxemburg, DR. 
ALFRED KOCH—R.F. Germană. 
PROF. DR. DRAGOMIR MATEEV 
•— R.P. Bulgaria (rectorul In
stitutului de Cultură Fizică și Di- 
aectoru! Inst'tutului de Cercetări 
a medicinii culturii fizice); DR.
L. ANASTASIEVICI — R.P.F. Iu
goslavia (profesor la catedra de 
fiziologie); DR. J. KARLL — R. 
Cehosilovacă (șeful catedrei de 
medicina culturii, fizice a Institu
tului de Medicină); DR. TITTEL 
KURT — R.D. Germană.

De asemenea, reținem figurile 
unor oameni de știință, vechi cer
cetători, care au contribuit la fun
damentarea pe baze șt fițifice a 
acestui domeniu de activitate: 
DR. VOINEA MARINESCU, Mi
nistrul Sănătății; 'ACADEMICIAN 
PROF. DR. MARIUS NASTA, A- 
CADEMICIAN PROF. DR. ȘTE
FAN M.1LCU CONF. DR. FA- 
ZEK'AS PROF. DR. FL. UL-
M. EANU, CONF. I. COTAESCU, 
PROF. DR. IANCU JIANU (me- 
die emerit al R.P.R.) etc.

La ora 8,30, vicepreședintele 
comitetului de organizare ION 
VAIDA, vicepreședinte al Comite- 
taikii pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri și președinte al Consiliu, 
hă științifico-mdtodic din C.C.F.S./ 
C. M., decfarră desch să această 
importantă sesiune. In cuvîntul 
de desch dere, vicepreședintele co- 
nrttetu'ui de organizare saiută de
legații participanți și mulțumește 
Oaspeților străini pentru accepta
rea invitațiilor. Apoi vorbitorul a- 
nafcă importanța acestor sesiuni 
pentru progresul activității de 
cultură fizică și subliniază ca po
zitive pe cale susținute la Insti
tutul de Cultură Fizică și cabine
tele metolico-ștbnțifice din Cluj, 
Timișoara «de. In oontmuare, sub
liniază că astfel de acțiuni consti. 
tuăe un util schimb de experiență 
Intre activiștii din acest domeniu 
și că munca de cercetare științifi
ci trebuie să șe îmbine în viitor 
ani mult cu practica culturii fizi
ce, pentru ca roadele ei să f :e din 
ine cele mai bune.

A luat cuvî'otul apoi, DR. VOI- 
WBA MARINESCU, Ministrul Să
nătății, oare urează din partea a- 
oesăui departament succes deplin 
lucrărilor sesiunii. Domnia sa a- 
0dă importanța sportului pentru 
menținerea și dezvoltarea sănătă- 
JB oamenilor șf subliniază le- 
gătuna care trebuie să existe pen- 
tea realizarea acestui lucru, între 
medicii din rețeaua de cultură fi- 

antrenorii, profesorii, de «- 

ducație fiz'că, sportivii etc. în în
cheiere, dr. Voi ne a Marinescu a 
amintit despre o serie de lucrări 
care au ajutat la ridicarea perfor
manțelor sportive și salată iniția
tiva Cons'.Fuluj Științifico-metodic 
at CCFS/CM și Secției de medi
cină a culturii fizice și sportului 
din Societatea Științelor Medicale 
pentru organizarea acestei se
siuni.

D:n partea Societății Științelor 
Medicale a vorbit ACADEMICIAN 
PROF DR. MARIUS NASTA, 
președintele acestei societăți, care 
arată câ sesxmaa trebuie să ur
mărească ridicarea ei — prxi con- 
ținutul lucrărilor și al probleme
lor abordate — la un nivel știin
țific cit mai înalt.

La tribuna vorbitorilor urcă a- 
poi DR. ALBERT GOVAERTS. 
președintele Federației Interna
ționale de Medicină Sportivă 
Domnia sa mulțumește din partea 
federației organizatod-'or pentru 
inițierea acestei acțiuni și remar
că interesul de care se bucură 
sesiunea.

Apoi, tov. candidat în științe 
pedagogice. EM. GHIBU, respon
sabilul primei zile de comunicări, 
face o succintă trecere în revistă 
a conținutului problemelor abor
date în această zi. Dintre multi
plele aspecte ridicate de activita
tea practică, ieri au fost expuse 
lucrări cu privire la APLICAREA 
EFORTURILOR INTENSE IN 
ANTRENAMENTUL SPORTIV.

Comunicările au cuprins aspec
te diferite ale acestei probleme 
ca: „Contribuții la apticarea efor, 
turilor intense calitativ și mari 
cantitativ în antrenamentul able- 
ților juniori"1 (PROF. C. IOVA- 
NESCU, DR. V. CĂTINĂ — Ti
mișoara); „Modificări fiziologice 
în cursul eforturilor intense din 
antrenamentul gimnastelor frunda 
șe“ (PROF. DR. FL. ULMEANU’ 
DR. 'AL. PARTHENIU, DR. GH. 
GEORGESCU, DR. AL. BADIN 
— I.C.F.); „Unele probleme din 
fiziologia efortului fizic intens" 
(DR. I. COTAESCU — I. M. F. 
Timișoara) ; ,,Fenomenul de post- 
acțune în efortul de intensitate 
maximală (PROF. DR. I. NI. 
ȚESCU, I. MIHAILA, N. ZAMFI- 
RESCU — I. AL F. București); 
„Contribuții 4a studiul calităților 
fizice" (DR. M. GEORGESCU — 
D. C. S. București); „Unele mo
dificări biochimice ccosecutive me
ciului de bo*"  (C. PEROVICI C. 
HARALAMBIE — catedra de 
biochimie de la I.C.F.).

De .asemenea PROF. DR. DRA
GOMIR MATEEV, rectorul In
stitutului de Cultură Fizică și di
rectorul Institutului de Cercetări 
a medicinii culturii fizice din R. 
P. Bulgaria a susținut comunica
rea intitulată „Despre principiile 
fiziologice aJe antrenamentului de 
mare intensitate".

'Au mai fost oomunicate două 
lucrări de dizertații referitoare la 
structura lecției de educație fizi
că și metodica procesului de edu
cație fizică a oopldor de vîrstă 
preșcolară intitulate; „Structura lec
ției de educație fizică" (EM. GHI
BU, candidat în științe pedago
gice) și „Conținutul și metodica 
procesului de educație fizică a co. 
piilor de vîrstă preșcolară — gru
pa celor mari" (NICU ALEXE, 
candidat în științe pedagogice).

Interesul de care s-au bucurat 
lucrările primei zile a sesiunii de 
comunicări științifice în domeniul 
culturii fizice a fost demonstrat 
de numărul deosebit de mare al 
participantilor care s-au înscris 
ta discuțiile pe marginea fiecărui 
referat. Dn aceste discuții s-au 
lămurit o serie de aspecte mat 
puțin înțelese, dîndujse astfel o 
mai ma>re valoare fiecărei lu
crări.

Astăzi, începînd de la m 8,30, 
se vor desfășura lucrările zilei a 
doua, iar mîine la aceeași oră vor 
fi susținute ultimele comunicări 
după cate se vor trage couchizîiile 
acestei sesiuni.

ION OPRESCU

Vladimir Kuț, noul recordman mondial pe 10.000 m.
...In cele din urmă Vladimir Kuț a reușit! A reușit să învingă 

recordul mondial pe 10.000 m. dînd • lecție admirabilă nu ramai 
de rezistență, tactică și pregătire ci, înainte de toate de voință și 
de curaj.

Cine poate uita acea zi de septembrie din anul trecut când pa 
Stadionul Republicii admirabilul alergător sovietic lupta solitar ca 
recordul deținut pe atunci de Zatopek. Timpul nefavorabil na i-a 
permis să reușească. Dar Kuț a perseverat. La Kiev și Na'xâk, a 
Minsk și 'Moscova, el lua startul în cursa celor 25 ture de pistă 
avînd în față doar cifra recordului. Intre timp aceasta fusese cobo
râtă vertiginos de maghiarul Ibaros ajung:nd ia fantastica per
formanță de 28:43,8.

Tenace și prodigios, conducând din cap în cap ia fiecare cursă, 
fostul marinar din Baltica se apropia secundă eu secundă de record.

Și iată că la li septembrie eforturile depuse pe tărimul atletis
mului aduc roade. Lurad din nou startul pe stadionul Central V. I. 
Lenin, atletul sovietic încheie distanța ia timpul de 28:30.4 coba- 
rînd dintr-odată cu mai bine de 13 sec. recordul mondial.

Bravo Kuț1

Deși mai sini peste două lu
ni pină la deschiderea solemnă 
a Jocurilor Olimpice, se poate 
spune că viitoarea capitală a 
uriașelor întreceri sportive a- 
mica'e este în stare de ,jnobi- 
lizare". Se pun ta punct ulti
mele amănunte organizatorice, 
se finisează construcțiile spor
tive și chiar se construește 
din nou! Dacă mai este timp 
pentru așa ceva? Aceasta că
mine de văzui. In orice caz co
mitetul de organizare asigură 
că noua construcție — este vor
ba de noua sală de baschet 
va fi gata la timp. Interesant 
este faptul că organizatorii au 
fost puși în situația de a re
curge în „u'timal moment" la 

construcția acestei săli, deoa
rece proprietarii lui „Glacia- 
rum**  unde urma să se desfă
șoare turneul de baschet cm ce
rut pentru trei săptăminl o 
chirie care echivalează cu... 
mai mult de jumătate din cos
tul total al noii săli! Noul edi
ficiu are o capacitate sporită 
și va putea fi utilizat și după 
1. O., pentru întrecerile de bas
chet.

O altă dificultate destul de 
serioasă s-a ridicat în legătură 
cu pistă de ciclism. S-a consta
tat că planșen! de beton al pis
tei va fi măi lung decît a fost 
prevăzut și că în nici un caz 
nu vor putea avea loc aâ cam
pionatele australiene care se 
desfășoară între 22 și 29 septem. 
brie. Se știe că organele care 
răspund de treburile olimpice, 
au cerut o pistă de lemn de

NOUȚ
250 m.. In timp ce federația 
australiană ar fi dori! o pistă 
de beton lungă de 333 m. 
Pentru a împăca „șl capra ți 
varza" s-a ajuns la următoarea 
soluție: pista va avea 333 m, 
va fi construită din lemn dar 
acoperită ou an strai de ciment 
de 5 cm. După 1. O. crusta de 
ciment va fi înlăturată și Vi 
tocul ei așternut an strat de 
materie plastică.

Fiindcă sîntem la „capitolul" 
construcții vă informăm că ma
rele stadion olimpic a fost 
inaugurat și a dat completă... 
satisfacție. Vizibilitatea este 
foarte bună din orice punct, 
sistemul de amplificare sono
ră este deocamdată la... înălți
me. Capacitatea stadionului: 
120.000 locuri. Aaum o săptă- 
mină orașul olimpic a fost de 
asemenea supus la diverse... 
probe și a dat satisfacție.
ASISTENTA MEDICALA ȘI

ALTELE..
Problema asistenței medicale 

este rezolvată. Fiecare competi
ție se va desfășura în prezența 
unui medic sau doi, ajutați de 
o Infirmieră. El va avea la 
dispoziție o autoambulanță. In 
orașul olimpic există un servi
ciu de gardă care va fi deser
vit pe rînd de nte un medic; 
12 infirmiere și 25 infirmeri îi 
vor ajuta. Orașul olimpic eșțe 
de altfel dotat cu un centru 
medical utilat cu tot ce este 
neceșar. Pe parcursul mara
tonului și al cursei de 50 km. 
marș vor exista posturi medl-

Lorraine Crapp mai rapi& 
decit... Johnny Welsmuier!
In probele feminine, narații 

australiană mizează ta cta/rat*  
Jocurilor Olimpice pe două atiaerts 
Lorraine Crapp și Dawn Fraser.

De altfel, in ambele probe dim i 

pice de eroul (100 și 400 
primul loc pe lista celor mai 
bune mondiale din acest an esiw 
ocupat detașat de cele două tinarar 
australiene. Pe 100 m., Fraser OD 
1033 are mai bine de o neta- 
dă avans inairuea compatri jaîell 
sale Leach, iar pe 400 m. Lor
raine Crapp și-a asigurat un cw- 
pias aoantai de.. 16 sec. față dP> 
plutonul urmăritoarelor condus dr 
buna sa prietenă Fraser.

Recenta performanță a tineret 
înotătoare (in vîrstă de numai- 
17 ani) — 4:50,8! — a prodnai 
senzație în lumea n.afației. Lor
raine Crapp este prima in urne- 
sare coboară sub bariera ce r rea 
de netrecut a celor 5 min. Pentru, 
a ne da seama mai bine de re— 
conta performanță a înotătoarei, 
australiene, este util să arităoK 
că vechiul record de 5:00,1 fusese 
stabilit în anul 1940 de olandez» 
Uveger, dar... intr-un bazin de 
25 m. Crapp a înotat distanța 
Intr-anul de două ori și c.va md 
lung (55 y. adică 50.29 m ).

Ca titlu de curiozitate remar
căm că in 1956, Crapp a porcar» 
distanța de 4Q0 m. eroul mai ra
pid de cit a făcat-o celebrul ,.tar- 
Zar.' Johnny B~eismuler. Recor
dul mondial al acestuia (4:57 3 
bi 1923) a părul fantastic pe a- 
tund. CU de relative pot fi une
ori cifrele...

Crapp nu coboară pentru prima 
dată sub 5 min. pe 400 m. La 22 
august, intr-o cursă neoficială d» 
440 y„ ea a reușit 4:56,8 treetnd 
la 400 m. în 4:55,0. Performanța 
deși înregistrată de trei crono- 
metre nu a putut fi omologată 
fiind realizată la antrenament 
Dar, victoria (morală) asuora 
unui record ce dăinuia de 16 ani, 
fusese repurtată și dădu aria, ti
nerei sportive. Clteva zile mai 
tîrziu, intr-o tentativă, de dai» 
aceasta oficială, cronomelrele sa 
opresc la 4:50J8, in momentul 
cină au fost parcurse cele 8 lun
gimi de bazin. Rezultatul acest» 
indică o medie de 1:12.7 pe fie
care sută de metri, ceea ce să 
recunoaștem este prodigios. Recor
dul personal al Lorrdinei Crap» 
pe 100 m. este de 1:04,8, perfor
manță cu care înoiăioarea aus
traliană ocupă In acest an locul 
4—5 in lume.

ÎȚI
cale; pentru orice eventualitate 
atleții vor ft urmăriți de trei 
ambulanța prevăzute ca perso- 
aahcl medical respectiv.

¥
Melbottrne va găzdui la tbw- 

țxă I. O. o serie de primari al 
marilor orașe din lume care 
an jucat an oarecare rol în is
toria Olimpiadelor. Aa fost in
vitați primarii orașelor Atena, 
Parts, Las Angeles, Anvers, 
Amsterdam, St. Louts, Berlin 
(democrat ți occidental), Hel
sinki Roma, Cortina, St. Fran
cisco, NebS York șL.. Melbour
ne situat tn comitatul Derby
hire din Anglia, Deplasarea ur
mează si fie suportată de cel 
interesați iar întreținerea lor 
(șt eventual a soțiilor acestora) 
de către organizatori.

•k
Consumul de alcool este su

pus unor legi restrictive tn Au
stralia. Totuși se pare că 
aceste legi vor deveni mai.. 
elastice pe timpul Jocurilor. 
Astfel sportivii (care vor ți 
care obișnuiesc) își vor putea 
procura bin, bere cu condiția 
ca să și le procure singuri 
sau să și le aducă singuri. 
Primul ministru al statului Vic
toria a ținut însă să precizeze 
că legile privind vinzarea și 
consumul băuturilor alcoolice 
nu s-au schimbat și că... spec
tatorii J. O. vor trebui să se 
conformeze. De altfel la Mel
bourne barurile se vor închide 
la ora 13, iar restaurantele sînt 
autorizate să servească băutu
ri numai pină la ora 22



CEL MAI RAPID SPRINTER AL LUMII Discutind despre „internaționale” eu atleții bulgari
10,1! Acest scurt simbol cifric 

se traduce în limbaj mai puțin 
laconic prin „nou record mondial 
în aiorgarea de 100 m. pliat, rea
lizat de Willie Williams^ Și mai 
trebuie adăugat: „obținut în con
diții regulamentare". Ceea ce este 
esențial. Fiindcă Williams, sprin
terul american de culoare, pe ca- 
rc-1 vom admira poimiine pe Sta
dionul Republicii, este adevăratul 
„succesor legai" al lui Jesse 
Owens, spre deosebire de Lloyd 
La Beach, alt celebru alergător 
negru, care a alergat și ei în 
10,1 sec. in 1950, dar n-oi puțtrf 
să-și vadă omologat recordul, Șii» 
oarece acesta nu corespundea 
Intrutotul literei regulamentelor.

La 3 august 1956, ora 14,34, 
cind pe pista stadionului olimpic 
din Berlin, Willie Williams și-a 
consumat istorica alergare, toate 
condițiile cerute de regulamentele 
internaționale au fost respectate 
întocmai. Dar —aci este partea 
interesantă — puțin a lipsit ca 
recordul să nu fie valabil! Cu 
cîteva minute înainte de start, or
ganizatorii concursului (americani 
și, deci, nu prea meticuloși) 
și-au dat seama că lipsește un ac-

D. Constantin comentează
■ proba de aruncarea

ciocanului
J S-ar părea că an comentariu 

este o specialitate strictă a zia- 
' riștllor. Nicidecum. De pildă Du- 
Ș mitru Constantin s-a dovedit cel 
> puțin egal confraților noștri în 
■, această specialitate. Iată ce ne-a 
' apus el In legătură cu arunca- 
, rea ciocanului, probă care i-a 

< adus HHul de maestru al spor-
■ tutui, iar atletismului nostru nu-

Îmeroase satisfacții internațio
nale fi recorduri:

. „In primul Fmd cred că arun- 
! car ea ciocanului nu se va putea 
. dftiga decit cu o aruncare de 
' peste 61 m. Fără să știu exact 
i lista completă a participanților 
■ stnt informat totuși că nu vor 
< lipsi Samoțvetov, Nemeth, și 
i Nikulin. Primul deține o perfor-

Nicolae Rășcănescu
manță de peste 64 m., deci pare 

I un „înlocuitor'' perfect al lui 
! Mihail Krivonosov. El însă nu a

reușit sase claseze la Spartachi- 
ada popoarelor avînd toate încer
cările depășite. „Veteranul" 

, • acestei specialități, maghiarul • 
I Imre Nemeth prin regularitatea J 
l oare il caracterizează rămîne | 

un candidat al locurilor frunta- J 
■ șt. Tînărul Nikulin (U.R.S.S.) I 
î poate furniza de asemenea pe 1 
j câștigător deoarece el a aruncat l 

peste 62 m.

(Pe mine mă interesează insă ! 
șf șansa lui Rășcănescu pe care | 
M consider concurentul nostru | 

«r. 1. El are in acest an cele | 
' mai bune rezultate și am obser- j 
ț aat că progresează de obicei | 
■ cam cu un metru în fiecare an. \ 
! Mă întreb dacă cu acest prilej | 
: Rășcăneseu „accelerînd" puțin | 
i' ritmul său obișnuit nu va depă- J 
< * și 60 m. In acest caz mă incu- i 
J met să afirm că el va reuși să ' 
. intre pe primele trei locuri și ! 
] poate chiar mai sus. Cred că ( 
, este momentul ca tineretul să | 
] înceapă să dăruiască atletismu- | 
I lui nostru recorduri la valoarea * 
j actuală acestui sport pe plan I 
, internațional și prezenta ediție |

• campionatelor noastre le o- j 
feră un bun prilej".

cesoriu indispensabil: anemo-
metrul. Ce este -an anemometru? 
Termenul denumește acel instru
ment meteorologic al cărui stră
moș este primitiva „morișcă de 
vînt“ și actualmente servește la 
determinarea vitezei vîntului. Mu 
poate fi omologat un record da
că vîntul suflă cu mai mult de 
2 metri pe secundă. Regulamentul 
este categoric în această pri
vință. Și dacă organizatorii de 
la Berlin abia reușiseră să asi-

Cei doi recordmani mondiali 
son și

gura cele trei cronometra nece
sare pentru primul alergător so
sit, în schimb se constatase cu 
îngrijorare că lipsește anemome- 
trul! Noroc că simpaticul instru
ment odihnea liniștit in magazia 
de materiale sportive a stadionu
lui olimpic și s-au făcut repede 
diligentele ca el să fie pus în 
acțiune.

Aceasta este scurta istorie a 
faptelor. Un alt amănunt care 
merită consemnat este acela că 
în acea zi de 3 august se împli
neau exact 20 de ani de cind, pe 
aceeași pistă, marele Jesse 
Owens, alergase în sferturile de 
finală ale sutei olimpice 10,2. 
Dar... anemometrul se împotrivise 
cu îndărătnicie ca performanța să 
fie omologată — vîntul batea 
atunci peste viteza-limită! Owens 
însă era deja recordman mon
dial, fiindcă alergase valabil 10.2 
sec. cu 6 săptămîni în urmă, la 
Chicago.

Să ne întoarcem la urmașul 
glorios al lui Owens — Willie 
Williams. După cum se știe, el a 
repetat excepționalul său record 
3 zile mai tîrziu, ridicînd orice 
dubiu asupra ceea ce păruse la 
început aproape de necrezut. Și 
să mai amintim că bunul său 
prieten, tovarăș de întreceri și 
compatriot Ira Murchinson aler
gase și el în ajun în 10,1 sec. 
înscriindu-și numele pe lista re
cordmanilor (bineînțeles, în cali
tate de co-recordman). Williams 
și Murchison, pe care-l leagă 
acum performanța de 10,1 sînt 
de multă vreme prieteni nedes- 
părțiți. I-a legat și afinitatea de 
profesie, pentru că amîndoi sînt 
studenți și se pregătesc să de
vină profesori de educație fi
zică. Desigur, între ei sînt șl 
mari deosebiri. Wiilie este înalt 
de 1,72 m. iar Ira mult mai scund

1,57. Ira (se spune) este im 
tînăr volubil, iar Willie, dimpotri
vă, tăcut și gînditor. Și dacă 
ei nu pot fi totdeauna alături, 
aceasta se va vedea mai cu sea
mă la Melbourne, fiindcă, printr-un 
concurs de împrejurări cu totul 
ciudat, primul om care a reușit 
să bată recordul lui Owens nu 
va participa la J. O. Da, Williams 
nu face parte din lotul olimpic 
al Statelor Unrte, așa cum n-a 
fost inclus nici alt mare sprin
ter, Dave Sime. Amîndoi au a- 
vut neșansa de a concura acci
dentați la trialul olimpic de la 
Los Angeles, despre care s-a vor
bit atit. Și se pare că procedura 

de constituire a echipei olimpice 
a S.U.A. nu admite nici o dero
gare, nici chiar pentru acela ca
re aleargă 10,1!

Dacă Williams nu va merge la 
Melbourne, în schimb ef a venit 
la București, dornic de a nu pier
de măcar cel mai mare concurs 
pre-olimpic. Și consolarea lui 
Williams va fi și mai mare dacă 
pe excelenta pistă a Stadionului 
Republicii, care poate rivaliza pe 
merit cu cea de Ia Berlin, el va

ai probei de 100 rn.: Ira Murchi- 
Willie Williams

fi capabil să reediteze excepțio
nalul său record. Sau (să ne 
permitem această fantezie in mij
locul adevăratei ploi de recorduri 
la care asistăm) să traducă în 
realitate aci, la noi, „visul de 
aur" al tuturor sprinterilor: 10,0!

RADU VOIA

BULETINUL CAMPIONATELOR
• APROAPE 300 de atleti și 

auete o<n majoritatea țarilor 
Europei și-au dat întîlnire la 
sfîrșitul acestei săptămîni pe 
pista, la gropile de sărituri 
și locurile de aruncări ale 
stadionului Republicii. Dele
gația cea mai numeroasă este 
aceea a Uniunii Sovietice care 
numără 51 de sportivi și 9 an. 
trenori, in îrunte cu antreno
rul de stat Leonid Sergheevici 
nomenxov. ueiegația roioniei 
numără 30 de atleți și atlete. 
Dintre antrenorjii polonezi cel 
mai cunoscut este aziigmunu 
Szelest, profesorul lui Sidlo, 
Radziwonowicz, Kopyto, Walc
zak, Ursula Figwer și a altor 
sulițași de renume.

Fiecare lot de atleți partici
pant este însoțit de antrenori 
renumiți care în aceste zile an 
prilejul cel mai nimerit de a 
purta diferite discuții', de a face 
schimb de păreri, etc.

• CA MEREU în ultimii ani, 
mica țară a Islandei (cea 
150.000 locuitori) va avea și de 
această dată reprezentanți la 
întrecerile care încep sîmbătă. 
Anul acesta Islanda va fi repre
zentată de doi atleți; Thorbjoern 
Thorbjoernsson (100 m-10,5 sec. 
200 m—21,3 sec) și Vilhjalmur 
Einarsson. Ultimul va participa 
la săritura în lungime și tri- 
plu-salt. Cele mai bune rezul
tate ale sale sînt: 7,32 m. la 
lungime și 15,19 m. la triplu. 
In acest an el a înregistrat: 
7,06 m. și 14,94 m. Performan
ța de 15,19 m. reprezintă re
cordul Islandei la triplu-salt.

• IN AFARA sportivilor fran. 
cezi care au sosit de marți în 
Capitală, a celor trei americani 
și a 40 de atleți sovietici care 
au venit ieri, pentru astăzi sînt 
așteptate să vină cu avionul 
sau cu trenul următoarele dele, 
gain: ’ Austria, ueigia, txane- 
marca. Elveția. R.D. Germană, 
R.F. Germană, Islanda, Lu
xemburg, Norvegia, t-oioma, 
Suedia, Iugoslavia, etc. Mîine

Lipsa de spaț.u ne-a împiedicat 
să redăm detailat în numărul 
nostru de luni convorbirea avută 
cu antrenorul bulgar Tihomir Ca- 
ranov. Cititorii ne vor ierta pen
tru faptul că, reluînd acum firul 
ideilor, ii supunem la un mic 
efort de memorie. După cum vă 
amintiți, antrenorul bulgar își 
exprimase regretul că nici unul 
dintre elevii săi n-a obținut un 
record în întîlnirea Locomotiva 
R.P.R. — Lokomotiv R.P.B.

— Totuși, timpul nu este pier
dut. La campionatele internațio
nale în compania unor adversari 
de certă valoare, atleții bulgari 
vor putea scoate rezultatele pe 
caTe le aștept de la ei, spunea 
antrenorul Caranov. I>i dăm cre
zare, fără nici o rezervă. De mult 
timp, atleții bulgari s-au dovedit 
posesorii unei adevărate specia
lități : obținerea celor mai bune 
rezultate în marile concursuri in
ternaționale.

— Anul 1956 a fost prin ex
celență pentru atleții noștri un 
an al recordurilor. Mihaidova a 
adus recordul țării la disc de la 
45 50 m. la 46,69 nr.; Mracova a 
făcut același lucru la suliță — 
de la 45,75 m. la 46,07 m. ; Țali- 
kofer a sărit 5,84 m. la lungime; 
Gurgușl-nov 15,62 m. la triplu; 
Todorov a aruncat 16,48 m. la 
greutate și 52,45 m. la disc. De 
asemenea Colev s-a apropiat la o 
zecime de secundă de record, a- 
lergînd 10,5 sec.; iar Hlebarov 
a sărit 4,31 m. la prăjină.

— Pe toți aceștia îi vom vedea 
la internaționale ?

— Desigur. Bulgaria participă 
la aceste campionate cu cei mai 
buni atleți ai săi.

Trebuie să recunoaștem: echipa 
bulgară se va prezenta cu o serie 
de remarcabili performeri. Cu 
unul dintre ei, aruncătorul Todo
rov, am avut ocazia să discut 
chiar ieri. Dar, mai întîi, să vi-1 
prezint: 21 de ani, 1,88 m. Pal
mares : campion balcanic, cam
pion internațional al R.P. Bulga
ria, locul 2 la marele concurs 
din acest an de la Budapesta, 

vor sosi: Italia, U.R.S.S. (ies
tul oeiegației). ungaria (tin 
prim Iot). Al doilea lot de at
leți unguri va sosi la Bucu
rești în cursul dimineții de sâm
bătă.

• STADIONUL REPUBLICII 
a fost închis pînă sîmbătă, pen
tru a i se putea face toate ame. 
najările necesare. Pentru an- 
irenamenieie auețnor pania- 
panți va fi pus la dispoziție 
stadionul Dinamo, iar dacă va 
fi nevoie și stadion*!  23 Au. 
gust.

® IN TIMPUL campionate
lor atletii își vor putea face în
călzirea pe pista ani spaieie 
tribunei a doua a stadionului 
Republicii și pe stadionul Pro
gresul F.B. care a fost pregătit 
în acest sens.
• DELEGAȚIILE sportivilor 

străini vor avea la dispoziție 
un lot numeros de traducători.

• Un redactor al ziarului nos
tru a făcut marți o scurtă tre
cere în revistă a caselor de bi
lete. Rezultatul „ a tost de-a 
dreptul impresionant: cozi uria
șe de mii de oameni așteptau 
să-și procure biletele pentru a- 
ceastă grandioasă manifestație 
sportivă.

Campionul bulcanic
Todor Todorov

dublu recordman bulgar și... mare 
speranță olimpică.

— In ultimul timp am luat 
parte la un lung șir de concursuri. 
Aproape în fiecare săptămînă cîte 
un concurs internațional și mii 
de kilometri ou trenul, cu avio
nul... A fost destul de obositor. 
Adevărata pregătire pentru Mel
bourne o voi face în luna oc
tombrie, mi-a spus Todorov.

— Dar pînă atunci mai sirrt 
internaționalele. Ce credeți despre 
apropiatul concurs ?

— Pentru disc și greutate pre
văd o luptă crîncenă. Favoriți ? 
Da : Ovsepian Ia greutate, și, 
bine înțeles, Consolini la disc. In 
ce mă privește... așteptați mai 
bine pînă sîmbătă.

După felul cum mi-a spus To
dorov ultimele cuvinte nu mâ-a 
fost greu să înțeleg că tabela 
bulgară de recorduri este din nou 
în „pericol", (i m.).

Un reprezentant al Prono
sportului care asista la vînzarea 
biletelor Ia agenția centrală din 
calea Victoriei mărturisea că 
interesul pentru această com
petiție depășește cu mult to*  
ceea ce a fost văzut în ultimii 
ani, nu numai la atletism dar 
chiar și la meciurile internațio. 
nale de fotbal. Un asemenea 
interes pentru o competiție spor
tivă nu a mai fost văzut de 
la meciul de fotbal cu Ceho
slovacia din 1953 (calificările 
pentru campionatul mondial).

Faptele acestea vorbesc de la 
sine despre prestigiul pe care 
campionatele internaționale de 
atletism și l-a<u cîștigat în rai
durile iubitorilor de sport din 
țaira noastră

e VINERI seara conducăto
rii și antrenorii delegațiilor par
ticipante vor lua parte la șe
dința tehnică la care se va 
face validarea înscrierilor și 
tragerile la sorți pentru ordi
nea culoarelor, a încercărilor 
la sărituri și aruncări.

e IN31HU1UL centrai ae 
metereologie va sprijini în mod 
direct activitatea juriului de ar
bitri prin aceea că își va tri
mite specialiștii săi pentru mă
surarea direcției și tăriei vin- 
tului, așa cum cere regulamen. 
tul Internațional de atletism.

• STUDIOUL central de fil
me documentare Și jurnale de 
actualități „Alexandru Sahia“ 
va filma și în acest an între
cerile cele mai interesante din 
cadrul campionatelor internațio
nale de atletism. Sperăm ca în 
acest an, filmul campionatelor 
internaționale să ruleze totuși 
pe ecranele mai multor cine
matografe din Capitală și din 
țară, pentru a putea fi vizio
nat de un număr cit mai mare 
de spectatori. SuMțșiiem acest 
lucru deoarece anul trecut fil
mul ediției a VIII-a a rulat nu
mai cîteva zile, la cîteva cine
matografe, și ou o ma.re întâr
ziere de la data întrecerilor.



Atleții italieni sînt nerăbdători 
să concureze la București...

Pentru a afla noi amănunte 
despre atlefii Italieni oaspeți 
pentru întâia oară ai campiona
telor internaționale de atletism 
ale R.P.R. ne-am adresat tele
fonic redacției ziarului Corriere 
dello Sport din Roma. Comenta
torul ziarului roman, Loris Lol
ls ne-a răspuns cu ama
bilitate, informlrtdu-ne că a- 
Ueții italieni sînt nerăbdă
tori să concureze pe stadionul 
Republicii din București, despre 
de cărei instalații au auzit vor
bind n-se numai lucruri bune. 
Ei doresc să realizeze in fața 
publicului bucureștean rezultate 
cit mai bune și să obțină, bine 
înțeles în măsura posibilităților, 
cit mai multe victorii. Dintre a- 
tleții italieni cel mai cunoscut 
este desigur aruncătorul de 
disc Adolfo Consolini, campion 
olimpic Ui 1948 (medalia de ar
gint în 1952), triplu campion 
al Europei (la Oslo, Bruxelles 
și Berna) și recordman euro
pean cu 56)98.

Un alt atlet cunoscut este 
mărșăluitorul Giuseppe Dordo- 
ni, campion olimpic în proba de 
50 km. marș la 1.0. de la Hel
sinki cu 4.28:07,8. Alături de el. 
va lua startul in proba de 20 
km. marș și Pamisch, recentul 
câștigător al cursei Praga-Pode- 
brad. împreună alcătuiesc, in 
orice caz, un cuplu puternic și 
nu este exclus ca din inirecerea 
tor cu mărșăluitorii sovietici 
Lavrov și Sprin și cu cei ro- 
mîni, bucureșienii să poată asis
ta la stabilirea unui nou record 
al lumii. Lotul italian mai cu
prinde pe aruncătorul de greu
tate Silvano Mecconi (a arun

Vom fi martorii unui nou record mondial 
pe 80 m. garduri

Anul olimpic 1948 a fost martor 
multor recorduri mondiale stabilite 
în diferite probe atletice. Unul din
tre aceste recorduri, care a stîrnit 
pe atunci destulă vilvă, a fost cel 
realizat în proba de 80 m. garduri 
de prodigioasa atletă olandeză Fran. 
cina Elsje Blankers-Koen. Este vor
ba de rezultatul de 11,0 secunde, care 
avea să rămînă pe tabelul de onoa
re ale recordurilor mondiale, pînă 
în anul olimpiadei din 1952. La Jo
curile Olimpice de la Helsinki încă 
din serii s-a putut vedea că recor
dul mondial este în mare pericol... 
Australianca Shirley Strickland de la 
Hunty egalează recordul lumii aler
gând 11,0 sec. In semi-finale, în pri
ma serie, sînt prezente la start: 
Strickland (Australia); Sander (RT. 
Germană); Desforges (Marea Brita- 
nie), etc. După o luptă foarte strîn- 
să, rezultatele înregistrate sînt de-a 
dreptul uimitoare: Strickland 10,8 
sec.; Sanders și Desforges 10,9 sec. 
Recordul lumii și cel olimpic fuse
seră întrecute și încă de trei atlete! 
Se pare însă că desfășurarea cursei 
nu a îndeplinit toate condițiile regu
lamentare, din moment ce ca record 
mondial nu a fost luat în considera
re decît rezultatul obținut de Strick
land — campioana olimpică — în fi
nala concursului (10,9 sec.).

Nu după mult timp o altă atletă 
de valoare (sovietica Maria Golub- 
nleeaia, medalia de argint la 
Helsinki) reușește același rezul
tat ; 10,9 sec. 

cai greutatea la 16,47 m. în 
recenta întâlnire dintre aileții 
italieni și cei elvețieni)/ și pe 
maratomstul Lovelli.

Dintre fete, italienii depla
sează echipa olimpică de dX. 
100 m. alcătuită din Giuseppina 
Leone, Milena Greppi, Letiția 
Bertoni și Franca Peggion. Re
zultatul cel mai bun al acestei 
echipe este sub 46jO sec. ceea 
ce o face să fie printre favoritele 
la primul loc. Aceste atlete vor 
mai participa și la probele indi
viduale. Leone este recordmana 
Italiei la 100 m. cu 117 sec. iar 
Milena Greppi la 80 m. garduri 
cu 11,2 sec. Lotul italian pără
sește Roma în cursul zilei de

Două sprintere, două recordm ane și două prietene: Alexandra 
Siooe și Giuseppina Leone

Anul trecut tînăra atteSJ sovietică 
Galina Jermolenko-Grunvald a ob
ținut în ziua de 5 iulie la Lenin
grad 10,8 secunde. Rezultatul n-a 
avut totuși o viață prea lungă, 
deoarece în acest an atleta vest. 
germană Centa Gasti a reușit 
10,6 sec. In aceeași cursă com
patrioata sa Erika Fisch a reu
șit să egaleze cu 10,8 sec. vechiul 
record al lumii.

Aspect din finala cursei de 80 m. garduri de la campionatele internaționale din 1955. Pe pri 
mul plan ai întrecerii este atleta vest-germană Centa ' Gastl, actua la recordmană a lumii.

Ceva despre „
Fiecare sportiv își are pasionalii 

lui, oameni care au ajuns să înțe
leagă și — firește să iubească atît 
demult întrecerea de pe un teren, în
cât devin, uneori fără să-și dea 
seama niște veritabili specia’âști, 
cunoscători în profunzime ai tuturor 
problemelor sportului respectiv. 
V-am prezentat această categorie de 
spectatori — specialiști, pentru a 
vă face să înțelegeți mai ușor în
cordarea prin care trec în aceste 
clipe pasionații atletismului. Și au 
și de ce ! Timpul care ne mai des
parte de începerea celei de a IX-a 
ediții a Campionatelor Internați©, 
nale de Atletism, poate fi măsurat 
în ore. Și să recunoaștem că edi-

duelurile

Către iubitorii 
de sport 

din Romînia
Din partea delegației america

ne țin să exprim cit de fericiți 
sîntem de a fi tn București pen
tru campionate. Sperăm in mod 
sincer să vă putem arăta ce a- 
vem mai bun

ERNIE SHELTON

•

Genta Gastl vine pentru a doua 
oară la București și se află într-o 
formă suficient de ridicată ca să 
poată aspira la obținerea unui nou 
record al lumii. Pentru aceasta ea 
are toate condițiile: adversare foarte 
puternice, o pistă bună, cronome- 
trorj verificați și în general o plă
cută ambianță care poate favoriza 
un astfel de rezultat.

campionatelor
ția de anul acesta a Campionatelor 
Internaționale de Atletism promite 
adevărate „dueluri", în care între
cerea capătă u«n caracter și mai 
pronunțat, dat fiind că ne aflăm 
în preajma Jocurilor Olimpice.

Spre exemplu, săritura cu pră
jina ■—o probă spectacu
loasă -— va oferi specta- 
tarilor prilejul de a admira un 
concurs, o serie de mari atleți — 
„stăpâni ai înălțimilor", așa om 
au fost numiți săritorii cu prăjina. 
O privire fugară pe lista pârtieipan- 
ților este cit se poate de edificatoa
re în acest sens : Robert Gutowski 
(S.U.A.), Eduard Adamczyk și
Zbianfew Jenisewski (Polonia)', 
Pay nat Lundberg (Suedia), Vita
lă Cemobai și Anatolii Petrov 
(U-R.Sr.S.). ...Toți atleții care au 
zburat pe deasupra ștachetei ri
dicată Ia 4,40 m. Va fi o adevărată 
beție a înălțimilor atletice, în care 
învingătorii... ei da, invingătorul^.- 
Aid creionul ezită, însă sknbătă 
pe inserate — poate chiar la lumi
na reflectoarelor ca anul trecut, vă 
mai amintiți ? — nu va ezita să 
însemne numele unuia dintre atle- 
tii de mal sus.

Dar proba de 80 m. garduri, ta 
care va evolua actuala deținătoare 
a recordului mondial, atleta vest- 
germană Centa Gastl, alături de 
mime sonore ca Mina Vinogradova 
(nu o confundați cu săritoarea ta 

lungime, deoarece este vorba de 
atleta Martinenko, actuala record
mană mondială la pentatlon), Vera 
Bîstrova. Elz'nicha Wagnerova 
(Polonia), Fisch (R.F. Germană),
Ana Șerban (Romînia) ce cusur 
are ca să zicem așa ? Nu 
trebuie să uităm că protago
nistele acestei probe au toate cărți 
de vizită care de care mai conclu
dente. Un amănunt în plus, este 
acela că Centa Gastl, are de apărat 
și titlul de campioană a țării noas
tre, câștigat anul trecut.

Și pentru că tot a venit vorba de 
deținătoarea unui record mondial, 
să amintim ceva și despre a probă 
unde vor concura o serie de atleți 
care s-au... învîrtit în jurul recor- 
drsltsi mondial: aruncarea suliței. 
Aci duelul Sid.lo —; Maquet, în ca
re precis vor interveni sovieticii 
Victor Țîb-ulenko și Char'.i Vatman 
(fratele mai mic al acelui Vatoan 
care a concurat ta 1950 ta țara 
noastră), și polonezul Rodziwo- 
nowicz va constitui punctul forte 
al programului celei de a doua zi 
a întrecerilor.

Alte dueluri... Aproape fiecare 
probă în parte ne va oferi aseme
nea întreceri „tari".

| Programul tehnic 
al întrecerilor

15.30 festivitatea de deschidere.
16.00 80 m. garduri (serii).

prăjină 
suliță femei

16,15 800 m. bărbați (serii)
16,25 IvO m. femei (serii).
16,40 24 km, marf (plecarea)
16,45 ST garduri (finală)

triplu-salt.

Î
 16,55 100 m. bărbați (serii).
1745 400 m. bărbați (serii) 

disc bărbați.

greutate femei.

i
i

m. femei (semi-finale).
m. bărbați (semi-finale).
m. garduri (serii).
m. femei (finală).

17,25 100
17,35 100
17,45 400
18.00 8M

18,10 5.000 m.
1845 20 km. marș (sosirea).
18.30 4x100 m. femei (serii!

16,00 400 m. femei (serii), 
disc femei 
înățime bărbați

16.10 maraton (plecare).
16.15 100 m. femei (finală). ,
16.25 100 m. bărbați (finală).
16,35 400 m. garduri (finală). '
16,45 800 m. bărbați (finală).

greutate bărbați.
' 16,55 206 m. femei (serii).

17.10 4x100 m. bărbați (serii). ' •
17.15 suliță bărbați.

lungime femei. >

17.20 400 m. bărbați (finală).
17,30 1.500 m. (serii). t

, 17,45 200 m. bărbați (serii)
18,00 3.000 m. obstacole.

) 18,15 4x100 m. femei (finaSă).
J 18,25 4x400 m. (serii).
i 18,30 maraton (sosirea).

16.05 110 m. garduri (serii), 
lungime bărbați.

16,15 200 m. femei (semi-finale).
16.15 200 m. femei (semi-finale).
16,30 ciocan.
16,35 400 m. femei (finală).
16,45 1.500 m. (finală).

înălțime femei.

16,55 110 m. garduri (finală).
17,05 200 m. femei (finală).

17.15 200 m. bărbați (finală).
17.25 10.000 m.

18,05 4x100 m. bărbați (finală).
18.15 4x400 m. (finală).
18.25 festivitatea de închidere.

__________________________________
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să 
eciLpe>e partxipanie, 
mișoara a

Titnp u z .e, ^.așul Ga
lați a adăpostit primele finale ale 
campionatului republican de box 
pe echipe, ale juniorilor. Fiind 
trimis pentru a observa evoluția 
juniorilor noștri, m:-am făcut u- 
nele notații care cred că vor pu
tea fi de folos atît juniorilor par 
♦icipanți cît și antrenorilor.

La întreceri au luat parte pa
tru echipe, campioane de zonă: 
Galați, Timișoara. Cluj și Bucu
rești. Dintre acestea, echipa re
giunii Galați a cîștigat titlu.. 
Această iormațle antrenată de 
Petre Mihai, s-a prezentat destul 
de bine pusă la punct. Boxerii 
gălățeni au manifestat multă dir- 
zenie voință și curaj. Ei s-an 
dovedit deficitari însă, din punct 
de vedere tehnici, utilizînd în ma
rea lor majoritate, loviturile Uțe- 
rale, mai puțin spectaculoase, și 
miztnd totul pe forță. Antrenant 
gălățeni ar trebui să impună ele
vilor lor boxul în linie. Astfel, 
juniorii vor obține mai multe roa
de, risip:nd mai puțină energto

Dintre pugiiștii gălățeni mi-a 
produs o foarte bună impresie 
Ion Turcu, singurul care a lu
crat curat, în linie. EI și-a dozat 
foarte inteligent efortul Alături 
de Ion Turcu am remarcat pe 
Stefan Cojan, un element înzes
trat cu excepțonale calități Fi
zice. ' -
obține frumoase rezultate, 
boxeri în 
ranțe mai 
T. Găină.

A doua 
trenor L. 
siderată câștigătoarea

cu
„Lucrat" atent, Cojan poate 

Alt', 
care se pot pane spe- 
sint I. Grigorjewschi si

clasată, Timișoara (an- 
Arnbruș) poate fi coo- 

ruorală a 
acestei competiții. Timișoara a a- 
runcat în luptă o echipă omoger— 

- care, în pr miri rind, a coresetms 
din punct de vedere tehnic, lu
cru pentru care țin să-i felicit pe 
antrenori. Andre; Farkaș se deta
șează de cei'alți Tmișoreri dato
rită talentului său incontest :P. 
Cam pe aceeași line se situează 
și „mijlociul" Traian Stuparu, ur
mat de aproape, de Emil ~ 
Gavrilă Farkaș, Țincan, 

Totka, F. Erimescu. Tiberiu 
și Mihai Păți.

Juniorii bucureșteni, deși 
respuns din punct de vedere teh
nic.
lor reală. Singur. Marin 
făcut notă aparte, avtod un 
corect și dovedinduse alături 
Andrei Farkaș, 

pionatelor. Dintre bucureșteni nu 
pot fi evidențiați M. Balaș, V.

Gate,
Gheza 

Koss

au co-

s-au prezentat sub valoarea 
km a 

stn 
de 

revelația cam-

■f

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

Fiecare etapă aduce m fruntea clasamentului un alt rutier 
Etapa lll-a. Petre Gane; etapa IV-a Șt Poreceanu

FOCȘANI 11 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Cea de a 
IU-a etapă i circuitului ciclist *1  
R.P.R. desfășurată pe distanța 
Galați — Brăila — Buzău — 
Focșani (202 km) a fost deosebit 
de animată și la capătul ei C 
Dumitrescu (GC.A.) a cedat tri
coul galben tînărului Petre Gane 
(Energia). După o plecare ra
pidă. plutonul a intrat oompict 
în Brăila unde C. Istrate a șprin- 
tat lung p'ecînd de unul singur 
Acționînd energic el a reușit la 
un moment dat să iibă un avans 
de 7 mrn. 15 sec de restul aler
gătorilor. Datorită faptului că a 
rulat singur mai bine de 100 de 
km. el a tost prins cu 20 de km. 
înainte de Buzău de un gntr. 
alcătuit din P. Gane. Șt Pore
ceanu, Șt. Szalay și V. Ionescu. 
După ieșirea din Buzău se pierd 
din rîndul fugarilor Szaiay și 
Istrate, iar la 17 km de Focșani 
rămîne și V. Ionescu. La șprir.tul 
final P. Gane 11 învinge pe Șt. 
Poreceanu obținînd o frumoasă și 
meritată victorie de etapă. Iată 
clasamentul: 1. P. Gane (Ener
gia) 6h50:48; 2. Șt. Poreceanu 
(C.C.A.) același timp; 3. G. Moi 
ceanu (Dinamo) 5h53:58 ; 4. C. 
Dumitrescu (C.C.A.) ; 5. C.
Șandru (FI. roșie) ; toți în același 
timp cu G. Moiceanu. In clasa
mentul general individual con
duce Petre Gane cu 12h35:48, iar 
în clasamentul general pe echipe 
condițcerea a fost preluată 
C.C.A. I cu 37h55; 41.

★
PLOEȘTI, 12 (prin telefon de 

trimisul nostru). — Vîntul de 

de

Za
... ____  _  o

tărie rreobișmâtă care -a suflat- ne
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Dumitrache, Dumitru Ionescu, P 
Vizitiu.

Echipa Cluj (antrenor V. Bo- 
ga) s-a clasat pe ultimul loc. Din 
: ldurile echipei clujene s-au im
pus, prin frumoase calități, Ovi- 
diu Baciu și losif Mihalic.

Cea mai echilibrată și specta- 
loasă întâlnire a fost aceea din
tre Timișoara ți București Juniorii 
au luptat cu atâta ambiție și iscu
sință, incit an entuziasmat miile de 
spectatori. Nivelul tehnic al acestei 
întgniri a fost deosebit de bun. 
Chiar noi anuenorii. oameni care 
am' văzut muiie lupte sportive in 
ring, am trăit dia plin momen
te de încordare!_
Ca un aspect negativ trebuie 

relev faptul că dintre toate 
numai T>- 

venA cu .garnitura*  
completă, celelalte formații recur- 
gînd la diferite .improvizațri*.  
ceea ce na este de toc recoman
dabil. Mu e perm s ca pn junior 
să fie silit, dia prime e saie me
ciuri. să facă eiortur, trectod de 
la o categorie ia a5ta.

Mai vreau să remarc, bunele 
arbitraje, pe care l-e-am constatat 
cu acest prilej Arbitrii de ring 
au suprimat ^stopurile*  și cele
lalte ir-tervenlii inoportune, tiain- 
<ki-: pe boxeri si se naște •- 
her, și COT-Tritor d astfei la des
fășurarea «nor Mreeeri vii. M-

De asemenea, lecux-e au 
foarte juste. tserrto! revenind 
heritor judecători: JKșcwrîd,

drepții 
» ?e?i- 
dar că 
ca tot

LUCIAN POPESCU 
an*.:  e*._x

A apărut Nr. 17 al revistei 
ilustrate de sport

o mare parte, din traseu a trans
format această etapă de drum plat 
Intr-o cursă foarte anevoioasă. Din 
Această cauză și media orară este 
de numai 34.560 km. La cîțiva ki
lometri de la plecare N. Maxim 
lansează primul atac ți este ho
tărî! să ee distanțeze. In urma iui 
pornesc — și reușesc să-1 ajungă
— C. Dumitrescu, Văsîi (revelația 
etapei), Șandru și Ion Sima (care 
a făcut o cursă deosebit de meri
tuoasă). Acești șase fugari au la 
un moment dat un avans de 1 min 
15 sec. față dfe un grop tie 15 aler
gători condus de dinamoviști, care 
bineînțeles sînt îngrijorați de e- 
vadarea tai Dumitrescu și Șandru. 
Grosul phrtonuiui s-a fragmentat 
in cîteva mici grupuri. In plutonul 
III se află și tricoul galben — Pe
tre Gane. După o teribilă cursă de 
urmărire între grupid celor 15 con 
dus de dinamoviștii Zanoni, Sebe, 
Ștefu și Șelaru și alergătorii eva
dați, cursă care a durat aproape 
40 de km., fugarii s£>nt prinși la 
intrarea in Buzău unde Văsii cî- 
știgă detașat sprintul pentru boni
ficație de timp. După Buzău, ur
mează o perioadă de acalmie inex
plicabilă care permite lui Gane
— ajutat de coechipierii săi V. Do- 
brescu, D. Doncu, Ef. Niță ș. a. — 
să reintre în pluton după ce la 
un moment dat avea o întârziere 
de peste 3 minute. Pe ultimii 30 
km. asistăm la o îndîrjită frămîn- 
tare a plutonului. Sprinturi, hăr
țuieli, atacuri după atacuri, ini
țiate în special de cicliștii de la 
C.C.A. Aceștia în frunte cu Pore- 
ceainu izbutesc să-și concretizeze 
planul tactic. Poreceanu și Șerban 
fug din pluton, secondați de Țupa 
(ProgTesui!) și Văsîi (Voința). Dar 
dinamoviștii aduc o replică prom- 
ntă și fugarilor li se atașează Za-

Oină a reapărut
în toedă
sețea ei pe ma-
rile stadioane din
Capitală,

Oină a împlinit 60 de ani de activitate

Unul dintre cele mai vechi spor
tivi di.-. țara noastră, care a cu
noscut o activitate susținută tncă 
înainte de începutul acestui veac 
este atna. Acest sport a incrus
tat pe răbojul existenței sale al 
6Mea semn. Stor 60 de ani de 
dad a început sd fie practicat 
pe baza unui regulament.

începuturile oinei se p'erd în 
negura anilor, primele mărtu'U 
didind de acum două secole și 
mai bine. Cercetătorii subliniază 
că oină a fost născocită de cio
bani. cărora le era foarte drag 
acest joc eu care își petreceau 
timpul in singurătatea pășunilor. 
Și intr-adevăr, drumeții de astăzi 
ai munților noștri pot Milni cio
bani. ninși de ani. care să le vo- 
vestească cu emoție și căidu-ă 
despre trecutul acestui joc. Acela 
care va fi dornic să afle cit mai 
molie despre trecutul oinei va 
infU-ii în multe și multe locvi 
mărturii concrete, tn varbi-ea oa- 
mem'lor despre acest sport. Astfel, 
oină este cunoscută în ținuturile 
Blajului sub denumirea de .mat- 
co-mard". Jdlca'. „baciul" sau 
JaptalungdF. Apoi, prin împreju
rimile StbiuM Juga". .Jivplciur 
(Dej), „hoina" sau udna" prin 
MnnCenia. .apuca" (Suceava), etc. 
Jocul a dăinuit de-a lungul vre
murilor, desfășurîndu-se după ,pe-

noni, Szalay, K.em și Sima. A- 
cest grup se așterne serios pe goa
nă și își mărește mereu avansul 
față de un pluton de 20 de aler
gători, care-i urmează și în care 
se află Dumitrescu și purtătorul 
tricoului galben. C. Dumitrescu 
sparge, schimbă roata și reintră. 
Aproape de Ploești, Petre Gane și 
Bosniac se ciocnesc. Lui Petre Gane 
i se rupe roata și pierde secunde 
prețioase piuă să reia cursa. Eta
pa a fost câștigată categoric la 
sprintul final de talentatul rutier 
Dumitru Țupa, iar Șt. Poreceanu a 

' îmbrăcat tricoul galben pe care îl 
merită din plin căci a luptat cu 
toată convingerea pentru aceasta. 
Clasamentul! etapei: 1. Dumitru
Țupa (Progresul) 4 h. 03:53; 2. Șt. 
Poreceanu (C.C.A.); 3. L. Zanoni 
(Dinamo); 4. Șt. Szalay (Dina
mo); 5. G. Văsîi (Voința); 6. R. 
Klein (Dinamo O. S.J; 7. I. Sima 
(Dinamo O. S.); 8. G. Șerban
(C.C.A.); toți în același tifnp ou 
învingătorul. La 3 minuite 04 sec. 
a sosit un pluton de 18 alergători 
printre care se aflau și Ion Con- 
stantinescu, C. Dumitrescu, G. 
Moiceanu. Purtătorul tricoului gal
ben, Petre Gane, a sosit în pluto
nul III și a fost cronometrat cu 
4 h. 08:26. In clasamentul general 
după patru etape conduce Șt. Pore, 
ceanu (C.C.A.) cu 16 h. 41:33. El 
este urmat de G. Șerban (C.C.A.) 
la 2 min. 38 sec., L. Zanoni (Dina- 
mo) la 2 min. 39 sec., P. Gane 
(Voința) la 2 min. 41 sec., G. Moi
ceanu (Dinamo) la 3 min. 39 sec. 
și C. Dumitrescu la 3 mim. 46 sec. 
In fruntea clasamentului general 
pe echipe se află C.C.A. I cu 50 h. 
10:24 urmată tfe Dinamo I cu 50 
h. 17:21 și Dinamo II.

EMIL IENCEC

competițională

din Brăila, 
noștri măi 
astăzi lup- 
minunatele

gulamente" (datini) variind de 
la ținut la ținut și chiar de la o 
comună la alta. Regulile de ioc 
erau păstrate prin ucazuri orale, 
râmase din tată in fiu, din ge
nerație în generație. Se cuvine să 
notăm că la dezvoltarea cinei a 
contribuit și cunoscutul om de 
știință Spiru Haret. Acesta, in- 
tr-una din inspecțiile sale din țară 
(cu mult înainte de anul 1894) 
a văzut intr-un sat oarecare acest 
joc și i-a plăcut îndeosebi. întors 
in București, Haret a chemat mai 
mulți profesori de gimnastică de 
pe atunci, printre care Dimitrie 
lanescu, N. Bădescu și alții. Cu 
redactarea regulamentului de ioc 
a fost însărcinat maestrul de gim
nastică Radu S. Corbii, de la li
ceul Nicoiae Bălcescu 
Ciți dintre cititorii 
virstniâ, care privesc 
tete sportive de pe 
stadioane nu-și amintesc cu nos
talgie firească de pasionantele 
campionate de oină care au durat 
pînâ către anul 1930 ?

Ea primul campionat al Capi
talei, ținut în anul 1397, în gră-' 
dina Cișmigiu, au participat elevii 
din clasele superioare ale liceelor 
Sf. Saca, GA. Lazăr, Matei Ba- 
sarab. Mihai Viteazu, D mi trie
Cantemir și altele. Doi ani mai 
tîrziu, ca o dovadă a dezvoltării 
acestui sport, s-a desfășurat pri
mul campionat național. Disputa 
a avut loc pe terenul sportiv de 
la șosea (cunoscut apoi sub nu
mele de U.F.S.R.) sau mai scurt 
de „Federație". Au concurai echi
pele a 18 licee din (ară. Apoi 
campionatele s-au ținut lanț, ele 
desfășurindu-se la Buzău (în 
Crlng, 1904), Iași, în vechea ca
pitală a țării, Tirgoviște, Craiova, 
Cluj, Pitești, etc. Bucureșteanul 
care numără în jurul a 40 de ani, 
își poate aminti, desigur cu plă
cere, de frumoasele întreceri a- 
nuale dintre echipele liceelor La
zăr și Șine ai, Școala Normată și 
Seminarul Central, Cantemir și 
Mihai Viteazu, „eternele" rivale in 
acest sport, echipe pe care mai 
întotdeauna le găseai în emoțio
nantele finale ce se desfășurau la 
sfîrșitul anului școlar, pe terenul

INFORMAȚII
• In urma trierii și omologării bu

letinelor depuse la concursul Pro
nosport nr. 36 din 9 septembrie a.c., 
fondul de premii în valoare de 685.990 
lei a fost repartizat la următoarele 
premii stabilite: Premiul I: 6 va
riante întregi cu 12 rezultate exacte 
revenind fiecărei variante cite 25.984 
lei ți 1 variantă cu 60 la sută parti- 
cipație cu 12 rezultate exacte reve- 
nindu-i 15.590 lei. Premial II: 151,3 
variante cu 11 rezultate exacte, reve
nind fiecărei variante cite 1.360 lei. 
premiul iii: 167a,7 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 183 lei. Fondul de premii 
al concursului nr. 36 a fost mărit 
cu 30.985 lei, sumă repurtată de la 
concursul SPECIAL din 30 august.

• Premiul I a revenit următorilor 
participant!: Căcescu Nicuiae din 
Bîrlad str. Vișinsehi 45 pe buletin 
multiplu: Szasey Maria din Oradea 
str. Shakespeare 20 pe buletin mul
tiplu, Popa loan din Sibiu str. Mos
cova 29 pe buletin multiplu, Tarter 
Bruno din București str. col, Orero 
S A pe buletin fracționar (cota 60 la

unde se află astăzi circul de

Ernest Lascăr 
T ănăsescu ( Oh. 
deși vechi prie- 
nici rut se mal 
vorbeau zile în

fcxea

pier- 
Parie

unde se află astăzi circul de stai 
sau în parcul denumit astăzi Li
bertății. Mii de spectatori, părinți, 
elevi, rude, prieteni, stăteau o zi 
întreagă in arșiță, făcînd o gale
rie de nedescris. Pe timpul des
fășurării întrecerilor, care durau 
mai multe zile, profesorii Bădescu 
(Șincai), D. lanescu (Gh. Lazăr). 
Corbu (Brăila), 
(Șc. Normală), 
Lazăr) și alții, 
terii, aproape că 
cunoșteau, nu-și 
șir, și-și petreceau timpul pe te
renul de sport, din zori și pînâ 
seara, infr-o tensiune care-i 
să uite și de ora mesei...

Dar după 1930, orna și-a 
dat treptat din popularitate, 
din primii pionieri au imbătrtntt. 
unii au dispărut, iar acest sport 
(fără beneficii materiale) cîndva 
în stima spectatorilor, a dus o 
viață din ce în ce mai grea, sftr- 
șind prin a cap tuia, strivit de 
indiferența organelor conducătoa
re ca și de o serie de sporturi 
noi, cu reclame zgomotoase și se
rioase resurse materiale care um
flau punga organizatorilor... După 
o perioadă de peste 15 ani, în 
care cuvintui oină se auzea din 
ce în ce mai rar, iată că și acestei 
discipline i s-au deschis noi ori
zonturi. Astfel, începînd din 1946 
și apoi med temeinic din 1950, 
s-a pus problema dezvoltării aces
tui sport pe baze științifice. O 
comisie de specialiști, majorita
tea vechi îndrăgostiți ai acestui 
sport, au adus o serie de modi
ficări și îmbunătățiri regulamen
tului de joc, menite să contribuie 
la dinamizarea oinei.

Cu prilejul aniversării a 60 dt 
ani de existență a oinei, noi le 
urăm sincer celor care o îndrăgesc 
să lupte și de ad înainte cu per
severență pentru o popularizare și 
mei largă a acestui frumos șl 
pitoresc sport național, pentru ri
dicarea lui la 
înalt.

un nivel tot med

EMIL IENCEC 
N. OLARU

©onosport
sută) — indice 4-4-4 ohținînd 0,6 pre
miu I, 7,2 premii II și 37,2 premii trr, 
Covaci Francisc din București str. 
Cazărmii 31 pe buletin colectiv indie*  
4-3-5 obținînd 1 premiu I, 11 premM 
II și 51 premii III, Farcaș Ioan die 
București str. Maiorescu 16 pe bule
tin multiplu obținînd 1 premiu I și 
2 premii III și Paraschiv Stoica din 
București str. Soldat CIndea 14 pe bu
letin colectiv indice 0-4-6 obținînd 1 
premiu I, 4 premii II și 6 premii IU.

• Pariicipanți: <fin Capitală mal 
pot depune buletinele pentru con
cursul SPECIAL de joi 13 septembrie 
pînă astăzi la ora 12.

• Duminică 16 septembrie un nou 
concurs Pronosport: concursul nr. >T 
al cărui program cuprinde meciuijle 
dintre reprezentativele A șl B aia

R.P.F. Iugoslavia și R.P. Ungară.
6 meciuri din cadrul cat. A (dintre 
care se remarcă cele două din Ca
pitală: C.C.A.-Dinamo București șl 
Locomotiva București - Progresul 
București) șl 4 întîlniri din cadrul 

cat. B.



la Sofia

CAUZELE DIRECTE
cunoscut jo- 
n-au format

După meciul
ȘI INDIRECTE ALE UNEI

Sînt cunoscute împrejurările în 
are echipa noastră reprezentativă 
de fotbal a fost silită să guste 
din cupa amară a înfrîngerii pe 
torent:! din Sofia. De mai bine 
de 20 de ani am ieșit mereu 
victorjoși sau cel puțin egali în 
ta&nirile fotbalistice cu vecinii 
șl prietenii noștri. De astă-dată 
insă brul succeselor a fost între- 
»wpt ți nu în mod întimplător. 
ktfrîngerea de ia Sofia nu se da- 
torește numai — așa cum le place 
■nora să creadă — faptului că 
echipa noastră a jucat sub valoa- 
zsaa ei normală, cl mai ales rea
lității de nedezmințit, aceea că 

fotbalul bulgar a ajuns astăzi la 
• clasă ridicată, care-1 îndreptă- 
Hte să aspire la un loc fruntaș 
to ierarhia valorilor continentale. 
Caracteristicilor cunoscute ale 
fotbaliștilor bulgari: elanul, im
petuozitatea, .dîrzenia și o incom- 
parabiă putere de luptă li s-au 
adăugat in ultima vreme o teh
nică superioară, o adevărată mă- 
testrie in conducerea balonului si 
de aci un corolar firesc: posibili
tatea de a găsi in funcție de ad
versar, cea mai justă orientare tac
tică

Dintre jucătorii bulgari pe care 
i-airi țăzut evoluînd la Sofia ne-au 
neți nut atenția îndeosebi cei doi 
Interi: Koiev și Drv mijlocașul 
Boșkov și stoperul Manolov.

In ce privește echipa noastră, , 
nu este dureros numai rezultatul 
pe care l-a obfțmd, ci mai ales 
comportarea ei sub orice critică.' 
Așa cum s-a prezentat la Sofia, 
unde se bucura de un frumos preș, 
tigiu, unsprezecele nostru repre- 
zen-fa.iv a dezamăgit din toate 
punctele de vedere.

Nu i-am recunoscut decît in 
rare momente superioritatea tehni
că, iar în tactică, și putere de 
luptă echipa noastră a fost total 
depășită. Ea s-a lăsat angrenată 
Intr-un joc steril, fără perspective, 
cu pase — de multe ori greșite 
— cu driblinguri inutile și ceea 
ce este mai grav cu acțiuni care 
nici na ținteau să se încheie cu 
șuturi la poartă. Fotbaliștii noș
tri lăsau uneori impresia că nici 
nu sînt preocupați să-și termine 
acțiunile — bine conduse în dmp 
—- cu șuturi pe poartă. Dovada 
cea mai concludentă este aceea că 
In repriza a doua n-au tras — 
dacă este posibil! — decît de 
trei ori la poartă, In timp ce îna
intașii bulgari în aceeași perioadă 
au șutat de 15 ori la poartă.

Apărarea noastră a funcționat 
satisfăcător dar a cedat spre sfîr- 

Și era de așteptat acest lu. 
ani de vreme ce înaintașii, — 
mai cu seamă după ce Anton 
Munteanu a șutat în bară ratînd 
egalarea — n-au mai ținut deloc 
balonul permițînd adversarilor să 
supună pe apărătorii noștri unui 
adevărat asalt.

In general, trebuie spus că îna
intarea a fost cel mai slab com
partiment al unsprezecelui nostru, 
fflnd lipsită de combativitate șt 
mai cu seamă de omogenitate. 
Lipsa de coeziune a înaintării noa
stre îți găsește explicația în cu
rioasa ei alcătuire. Intr-adevăr, 
cei 7 jucători folosiți la Sofia 
ffcînd parte din cinci colective di
ferite n-au avut un stil unitar de 
joc. Ei nu s-au înțeles, și mai 

Odată cu 16-imile Cupei 

încep emoțiile
16-imile Cupei R.P.R. se dis

pută azi. Și, odată cu ele, în
cep emoțiile pentru echipele de 
categoria A care au suferit atîtea 
„avarii" în contactele lor cu echi
pele de categorii inferioare în 
edițiile trecute ale acestei compe
tiții. Șă mai amintim de Ener
gia Metalul Reșița și „victimele" 
ei din anul 1954? De Progresul 
Oradea — echipă de categoria 
B amil trecut — care a ajuns 
pînă în finală unde a întins se
rios pe C.C.A.? Credem că nu 
mai este cazul. Echipele de cate
goria A, știu că meciurile de 
Cupă cu adversari din campio
nate inferioare sînt adeseori 
mai grele decît înseși jocurile 
de campionat.

Și acum, o scurtă privire asu
pra programului meciurilor de 
astăzi. - Privind programul tot dita 
punctai de vedere al echipelor 
de prima categorie, considerăm

mulj eniar nu și-au 
cui. Intr-un cuvint ei 
un tot închegat, s.au pierdut în 
aqjiimj pe cont propriu, ușor 
destrămate de masiva apăraire 
bulgară.

Greșata selecționerilor constă — 
după părerea noastră — în faptul 
că ei nu s-au orientat în alcătui

rea echipe; ți în speciai a înain
tării după un criteriu precis. A- 
ceasta trebuie să fie ori alcătui
rea unei înaintări compusă din 
jucătorii cei mai în formă, ori for
marea unui cvintet ofensiv din 
jucătorii cei mai rutinați, ori — 
în sfirșit — selecționarea unor ti
neri combativi care să suplinească 
lipsurile de ordin tehnic prin e- 
lan ți putere de luptă.

Recurgi nd la o formulă în care 
an fost contopite aceste trei ca
racteristici s-a ajuns din păcate 
la un amestec ne nspirat, care nu 
putea duce decît la rezultatul pe 
care] cunoaștem.

Departe de noi intenția de a 
scuza partea de vină care apar
ține selecționerilor. In dețihHrv 
aceștia nu pot face minuni peste 
noapte și să creeze jucători, după 
cum minuni nu pot face nici Di. 
recția fotbal din C.C.F.S. sau co- 
nisia centrală.

AlSta vreme cit în colectivele 
noastre nu va exista o mai mare 
preocupare pentru pregătirea teh
nică și fizică a jucătorilor, selec
ționerii nu vor avea ce să... se
lecționeze șî prin forța împrejură
rilor vor fi întotdeauna siSți să 
recurgă 
toarc 
tru.

Să 
luim 
făcut 
truire a fotbaliștilor noștri frun
tași, in colectivele de care apar, 

țin pentru că așa cum arătam mai 
sus aci este rădăcina răului.

Poate oare să ne mulțumească

la improvizații dătmă- 
prestigiului fotbalului no*-

nu ne fie teamă să dezvă- 
cu curaj greșelile care s-au 
și se fac în munca de ins-

4
I
I

în 4 rîsMSuri
Z La Sofi-a, în meciul cu
l echipa A a R.P. Bulgaria
( înaintașii noștri au șutat...
j din an în paște ia poarta
j apărată de Naidenov.
| Au tras foarte rar la poartă, 
4 Că Naidenovj mi se pare, 
j Intre timp putea să plece 
( Ori la munte ori la mare!...
* B. P.
faptul că unii jucători de la C.C.A. 
— oameni de bază ai naționalei 
noastre în memorabilul meci de la 
Belgrad — se află astăzi într-o 
formă surprinzător de slabă?

Oare antrenorii de la C.C.A. 
nu.și au partea lor de vină pentru 
faptul că au văduvit naționala noa
stră de aportul unor jucători ca 
Voinescu, Apolzan, Zavodă I. Za- 
voda II, Bone, Tătaru?

Aceeași întrebare este p<? deplin 
întemeiată și pentru antrenorii ju
cătorilor: Călinoiu, Băcuț II, Suru, 
Copil, Caricaș, Dinu'escu ț.a.

Dar asupra acestor probleme de 
mare importanță vom reveni, pen
tru a scoate la lumină greșelile 
ce s-au făcut, cu convingerea că 
prin efortul tuturor factorilor vom 
putea contribui la eliminarea lipsu
rilor ce frînează progresul fotba
lului nostru.

A. I. DANCU

pentru echipele
că cele mai... delicate misiuni 
le au: Locomotiva București (la 
Moreni cu Energia Flacăra), Di
namo București (la Ploești cu 
Energia „1 Mai"), FL roșie Arad 
(la Reșița cu fosta deținătoare 
a Cupei, Energia Metalul), Știin
ța Cluj (la Tg. Mureș cu Re
colta Avîntul), Energia Flacăra 
Ploești (la Mediaș cu Energia 
Flacăra), Dinamo Orașul Stalin 
(cu proaspăta performeră a tur
neului din U.R.S.S., Energia Me
talul Steagul roșu). Asta ca să 
vorbim numai de echipele care 
vor întîlni formații de categoria 
B în deosebită formă și cu rezul
tate bune în ultimele etape de 
campionat. Fiindcă nici C.C.A. 
nu se poate considera câștigă
toare dinainte în fața lui Dinamo 
Bîrlad, nici Știința Timișoara în 
deplasarea de la Tr. Severin 
unde întâlnește Locomotiva, nici

t’n £rup de jucători romini ți bulgari iți dispută Inii icia tea petra a
rud^. : • . (Foto-M. FERESTER)

OM TURNEU REUȘIT WM TOATE PUNCTELE DE VEDERE:
STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN IM U.R.S.SMECIURILE EREftGill

comunismul, au con- 
fericit prilej pentru 
conducătorii deiega- 

de a cunoaște viața 
a oamenilor sovietici, 
plină de succese, do-

și luptă pentru, stator-

Vizita fotbaliștilor de .la Ener
gia Steagul Hoțu Orașul Slalia 
In Uniunea Sovietică a lăsat 
membrilor delegației spar live e- 
tu.ww’i de neuitat. Cele li zile 
petrecute, pe pămin/ui tării care 
construiește 
stituit un 
sportivii și 
(iei romine 
înfloritoare 
munca lor 
rința lor fierbinte de pace și sen
timentele lor de adincă și sinceră 
prietenie față de toți cei care 
năzuiesc 
răcirea unei lumi însuflețită de 
mărețul țel al păcii.

Toate acestea au impresionat 
profund pe sportivii din Orașul 
Stalin, care vizitau pentru prima 
dată Uniunea Sovietică: cele 11 
zile petrecute aici au ’fost puține 
față de dorința lor de a vedea 
cit mai mult, de a cunoaște cit 
mai multe din realizările oame
nilor sovietici, din munca de 
construcție a comunismului. Vizi
tele făcute in cartierul industrial 
al orașului Odessa, la fabricile 
de tricotai ?l de tutun din Chiși
nău, la colhozul milionar „Biru- 
ința-Pobeda", din Strășeni (la 14 
km. de Chișinău), pe Nipru la 
Kiev — au fost revelatorii pen
tru membrii delegației, 
deni clocotește munca, 
deal se construiește!

Impresionantă a fost 
delegației noastre sportive. De la 
Ungheni și pînă la Odessa, la 
Chișinău și Kiev, sportivii romini 
au fost obiectul unei atenții ex
cepționale care a subliniat una 
din trăsăturile esențiale ale omu
lui sovietic: ospitalitatea și prie
tenia. Pe străzi și pe stadioane, 
în magazine și în sălile de spec
tacole sportivii din Orașul 
Stalln au fost înconjurați cu dra
goste și prietenie, aclamați și 
felicitați.

Da, felicitați! Fotbaliștii Ener
giei Steagul Roșu Orașul Stalin

Pretutin- 
pretutin-

primirea

categoriei A
Progresul București în „croaziera" 
de la Constanța, nici Energia 
Minerul Petroșani în deplasarea 
de la Sibiu, nici Locomotiva Ti
mișoara în „bîrlogul" Locomoti
vei Arad, nici Progresul Oradea 
în fața Locomotivei Cluj. Intere
sante ni se par jocurile între echi
pele de categorie sau regiune: 
Energia Metalul Galați—Progresul 
Focșani, Progresul CPCS—Dina
mo 6 București, Progresul Bistri
ța—Energia Metalul Cfcnpia Tur- 
zii. Interesant de semnalat că 
echipele din campionatul regio
nal sînt reprezentate de Progre
sul Bistrița și Metalul Energia 
Galați.

Jocul Flamura roșie Suceava— 
Dinamo Bacău a fost amînat.

După cum se poate constata 
etapa este interesantă și oferă 
posibilitatea înregistrării multor 
surprize. Ca în Cupă_4 

au jucat la Odessa, Chișinău și 
Kiev de c manieră care a unore- 
sionat pe spectatori, atrăg:ndu-ți 
aprecieri elogioase și cucerind 
simpatia asistenței. Lucrul acesta 
nu a fost ușor pentru că Energia 
Steagul Roșu a irdilnit adversari 
extrem de puternici. Chiar echipa 
Casei Ofițerilor din Odessa a fost 
o formație deosebit de valoroasă 
deși participă numai in campio
natul republicii ucrainiene (cate
gorie care nu are corespondent la 
noi, însă poate fi comparată cu 
categoria B). In rîndurile ei ac
tivează jucători care au făcut 

parte din echipe de categorie 
unională (Meteljskii, maestru al 
sportului, fost la l'V'S, Bahmutov 
și Kornilov foști la Burevestnik, 
Nazarov și Semeieev foști la Zenit 
Leningrad, Așencov fost la Dina
mo Kiev etc.). Iar Burevestnik 
Chișinău și Dinamo Kiev sînt for
mații de oategorie unională, care 
ocupă locuri fruntașe în clasa
ment: prima locul cinci și a 
doua locul patru. In rîndurile lor 
activează jucători de valoare ca 
Vațchevîă, Muhartov, Mirgorodski, 
ButUchin (Burevestnik), Voinov, 
Golubev, Korșunov, Fomin, Ma
karov (Dinamo Kiev). Voinov și 
Golubev fac parte din lotul re
prezentativ al U.R.S.S.

In fața unor echipe atît de va
loroase, Energia Steagul Roșu — 
formație de categorie B — a rea
lizat rezultate foarte bune. O vic
torie, un meci nul și o înfrîngere

SCURTE
• Astăzi se dispută în Capitală 

doiuă jocuri, pe Stadionul Giu
lești: Locomotiva MCF—Energia 
Constr. -Constanța (cat C) la ora 
14,15 și Progresul CPCS—Dina
mo 6 București (Cupa R.P.R.) la 
ora 16.

• Jocurile de campionat de du
minica din Capitală se dispută 
după următorul program:

• Biletele pentru jocurile 
C.C.A.— Dinamo București șl 
Locomotiva—Progresul Bucu
rești se pun în vînzare de 
joi 13 septembrie la: Sta
dionul Republicii (str. Haș- 
deu), Stadionul Giulești, Sta
dionul Dinamo, agenția 
C.C.A. (Bd. 6 Martie), agen
țiile Pronosport din Cal. Vic
toriei 9 și Bd. Dinicu Go- 
lescu, chioșcul special din str. 
I. Vidu (vizavi de Min. Agri
culturii). Pentru C.C.A.—Di
namo sînt valabile biletele cu 
seria 47 (imprimat St. Re
publicii), iar pentru Locomo
tiva—Progresul biletele cu se
ria.21 (imprimat St. Giulești). 
In ziua jocurilor nu se vor 
vinde bilete la casele stadioa
nelor.

STADIONUL REPUBLICII, ora 
9: C.C.A.—-Dinamo București
(cat. A). STADIONUL GIU
LEȘTI, ara 8: Locomotiva MCF 
—Energia Metalul Brăila (Cat. 
C); ora 9.45: Locomotiva- Pro- 
greșul București (Cat. A); ora

ei B, pentru o 
:n general din 
. me, dar care 
practică Iaorte

nu sînt intim- 
datoresc unor 

morale la dez- 
au muncit și

la umilă — cofisi.luie un bilanț 
îmbucurător pentru liderul seriei 
a doua a oaie go-.
fo-meție oicotuuă 
jucători fără ren. 
iubesc foibtuu. și-î 
bine.

Acesde rezultate 
plătoare. Ele se 
calități tehnice și 
■.oUarea cărora 
muncesc neîncetat, laolaltă, antre
norul Silviu Ploeșteanu și toți ju
cătorii tn frunte cu căpitanul e- 
chipei Marinescu și Proca, Hașot, 
Aron, Zaharia, David, Ghiță. 
Raicu, Percea, Fusulan, Kneipp, 
Bîrsan etc. Mai important de sub
liniat, peste rezultatele acestui 
turneu, este faptul că echipa E- 
nergia Steagul Roșu s-a impus 
din primul meci prin calitatea 
fotbalului practicat, ceea ce a fă
cut pe foarte mulți antrenori și 
specialiști sovietici să sublinieze 
și să rețină, pe lingă disciolina 
și sportivitatea fotbaliștilor din 
Orașul Stalin, jacul lor tehnic, 
pregătirea lor fizică și morală, în 
special tehnica balonului.

In concluzie, comportarea E- 
nergiei Steagul Roșu a constituit 
un succes al fotbaliștilor din 0- 
rașul Stalin — și muncitorii uzi
nelor pat fi mîndri de această 
comportare — și, in același timp, 
o bună propagandă făcută fotba
lului rominesc.

3

petre gațu

ȘTIRI
11.30: Locom a— energia Me
talul Constanța (jtm.); ora 14.30: 
Locomotiva MCF—Locomotiva 
Craiova (junj ora 16,30 Știința 
—Dinamo Bîrlad (cat. B). TE
RENUL DINAMO OBOR, ora 10: 
Dinamo 6—FI. roșie Suceava 
(cat B). STADIONUL DINAMO 
CENTRAL, ora 12: Progresul 
CPCS—Energia Flacăra Moreni 
(cat. B). TERENUL DUDEȘTI, 
ora 10: Energia Metalul Bucu
rești—Energia Metalul Sinaia 
(cat. C). TERENUL FL. ROȘIE 
(Veseliei) ora 9: FI roșie Bere 
Rahova—Știința București (jun.).

• Toate jocurile de cupă de 
azi Încep la ora 16. Cele de cam
pionat de duminică var începe la 
ora 16.30 (cu excepția oelor din 
Bucureștii.

• Jocul de categorie C Loco
motiva Simeri.a—Energia Flacăra 
14 s-a terminat cu rezultatul de
2—0 (2—0) în favoaîea echipei 
din Simerra și nu I—0 cum s-a 
anunțat tuni.

• Terenul din Sinaia a fost 
suspendat pe două etape pentru 
lipsă de organizare la jocul Ener 
gia Metalul Sinaia—Energia Me
talul Tîcgoviste.

• Meciul dintre Energia Meta
lul Oradea și Dinamo. Tg. Mureș 
(cat C) întrerupt în min. 44, va 
continua din acest minut miercuri 
19 septembrie la Oradea (terennî 
Progresul!
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Academic Sports Association (Israel) 
și Akademik (Sofia) participă la un interesant turneu 

Capitală
ța: DUMINICA 16 SEPTEM
BRIE ora 19,30: Știința I.C.F. 
— Academic Sports Association 
(Israel) ; ora 21 : Știința Timi
șoara — Akademik Sofia, LUNI 
17 SEPTEMBRIE ora 19 : Știința 
Timișoara — Academic Sports 
Association (Israel) ; ora 20,30: 
Știința I.C.F. — Akademik Sofia, 
MARȚI 18 SEPTEMBRIE ori 
19: Știința I.C.F. — Știința Ti
mișoara ; ora 20,30: Akademik 
Sofia — Academic Sports Asso
ciation Israel.

de baschet in
&

La sfîrșitul acestei săptămîni 
amatorii de baschet din Capitală 
vor avea ocazia să asiste la un 
nou turneu internațional. De data 
aceasta ne vizitează echipele Aka
demik Institutul Politehnic Sofia 
și Academic Sports Association 
—Israel. Cele două echipe străine 
vor evolua în compania formații
lor Știința I.C.F. București șî 
Știința Timișoara.

Desigur că partidele pe care le 
vor susține cele două reprezen
tative ale baschetului bulgar și 
îsraelian se vor ridica la un nivel 
destul de înalt dată fiind va
loarea pe care o are acest sport 
în cele două țări. Este știut că 
baschetbaliștii din Israel au mar
cat un accentuat progres în ul
timii ani, confirmîndu-se pe plan 
internațional. Pînă la începerea 
turneului de duminică, una din
tre echipele care ne vizitează șl 
anume Akademik Institutul Poli
tehnic din Sofia, se va deplasa 
'la Rm. Vîlcea pentru a susțină 
o întîlnire amicală cu o reprezen
tativă locală.

Iată programul celor trei zile 
ale turneului de pe terenul Știin-

«

Campionatul mondial de șah
Excelenta comportare a șahiștilor noștri 

in meciul cu echipa Argentinei

formația
ne cea a Israelu-

unor surprize mari 
runda a doua. E- 

a întîlnit una din- 
puternice formații 
ale campionatului. 
Argentinei în care 
mari maeștri. In-

Campionatul mondial de șah a 
continuat marți-dimineața cu des
fășurarea partidelor întrerupte. 
In meciul R.P.R. — R.P. Ungară 
scorul final a fost de 2 jum. — 
1 jum. în favoarea șahiștilor 
maghiari. Ciocîltea a pierdut par. 
tida cu Barcza, iar Troianescu a 
remizat cu Benko. Keres a cîști
gat ia Penrouse astfel că scorul 
final al meciului U.R.S.S. — An
glia este de 4—0 în favoarea pri
milor. Șahiștii bulgari au cîști
gat cu 2 jum. — 1 jum. meciul 
lor cu formația Danemarcei. Cu 
același scor a învins 
R.F. Germane 
lui.

Sub semnul 
s-a desfășurat 
chipa noastră 
tre cele mai 
ale lumii și 
reprezentativa 
evoluează trei 
ceputul meciului nu ne-a fost fa
vorabil : Rădulescu a pierdut la 
Pilnik. La celelalte trei mese s-a 
dat însă o lupltă crîncenă. Troia
nescu, în partida cu marele ma
estru Panno, a avut de luptat 
împotriva unei inovații teoretice 
a acestuia pe care a combătut-o 
într-un mod strălucit. Maestrul 
r mîn a rămas cu două turnuri 
pentru damă și exploatând magi
stral slăbiciunea pionilor izo
lați ai adversarului l-a forțat pe 
Panno să se recunoască învins. 
Intr-o poziție grea a ajuns Bă- 
lănel în întâlnirea cu .marele ma
estru Najdorf, Acesta a reușit 
să transforme un pion în damă 
și apoi să rămînă cu un turn 
(întreg) în plus. Soarta partidei 
părea pecetluită. Dar printr-o 
combinație de o rară ingeniozi
tate campionul R.P.R. a reușit 
să obțină egalitatea forțîndu-și 
adversarul la șah etern. Clocii- 
tea l-a dominat pe Bolobocan 
și a întrerupt pentru a doua oară 
partida cu o piesă în plus, într-o 
poziție în care victoria sa nu mal

Concursul de tenis 
de la Moscova
-i-----COVA (Agerpres). — TASS

transmite:
Pe terenurile stadionului central 

„V. I. Lenin“ din Moscova a început 
la 11 septembrie un turneu interna
țional de tenis, la care iau parte 
cei mai buni Jucători sovietici și ro- 
mînl. încă din prima partidă s-au 
înregistrat numeroase surprize, prin
tre care eliminarea din competiție a 
cunoscutului Jucător sovietic Ozerov, 
precum și a tenismenelor romînce 
Ponova și Stăncescu. Ele au fost în
trecute de campioana R.S.F.S. Ruse 
V. Troșkina și respectiv M. Emelia- 
nova.

Turneul continuă pînă la 16 sep
tembrie.

Dubla întîlnire de fotbal
U. R. S. S.-R. F. Germana

La 15 septembrie va avea Ioc 
dubla întîlnire internațională de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale Uniunii Sovietice și R.F. 
Germane. Echipele prime se vor 
Întâlni Ia Hanovra ta timp ce 
reprezentativele secunde vor juca 
la Moscova.

In vederea acestui eveniment 
sportiv la 12 septembrie a pără
sit Moscova plecînd spre R. “ 
Germană echipa reprezentativă 
fotbal a Uniunii Sovietice.

F. 
de

prezintă nici un dubiu, 
camdată scorul este 1 
1 jum., echipa R.P-R.

Deși deo- 
jum. — 

____ ___r_ a cîștigat 
de fapt acest meci decisiv.

Surprinzător de bine a jucat 
și ta runda a doua echipa Elve
ției care a întrecut cu 2 jum. — 
1 jum. R.F. Germană. La prima 
masă Unziker a fost învins de 
Blau. Iată și alte rezultate ale 
rundei: U.R.S.S. — Israel 2 jum.
— 1 jum., Iugoslavia —Bulgaria 
3—1. Ungaria — Anglia 1 jum.
— 1 jum. (1). Cehoslovacia — 
Danemarca 2—1 (1).

Astfel după două runde în cla
sament conduce echipa U.R.S.S. 
cu 6 jum. puncte. Urmează la e- 
galitate Elveția și Iugoslavia cu 
5 p. Echipa Ungariei a acumu
lat 4 p. avînd o partidă între
ruptă, iar echipa R.F. Germane 
4 p. Argentina și Cehoslovacia au 
3 juni. p. din 7 partide, iar Bul
garia același număr de puncte 
din 8. Echipa noastră are 3 p. 
și o partidă întreruptă, virtual 
câștigată.

Vești de la rugbiștii romîni aflați in Anglia

înaintea confruntării cu echipa di n Gloucester
ei iau contact cu

GLOUCESTER 12 (prin tele
fon de la trimisul nostru). De 
data aceasta veștile pe care vi le 
transmit în legătură cu ech'pa 
de rugbi a Bucureștiului stat, 
după cum veți vedea, mai puțin 
sportive și mai mult culturale. 
Este firesc, fiindcă jucătorii și 
membrii delegației noastre folo
sesc fiecare moment liber pe 
care-1 oferă principala lor acti
vitate, jocul de rugbi, pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele generale. Și 
trebuie să recunoaștem că „bă- 
trîna Anglie" oferă din plin ast
fel de prilejuri.

Astfel, luni după amiază ei au 
putut face o interesantă vizită în 
orașul Rugbi, care a împrumutat 
numele său frumosului • sport cu 
balonul oval, născut pe unul din 
terenurile acestui oraș cu peste 
100 de ani în urmă. Aci istoria 
și sportul se îmbinau într-iin 
mod plăcut. Așa de pildă, la Co
legiul din localitate, există o 
clasă în care sînt folosite cele 
mai vechi bănci ale școlii. Rug- 
biștii noștri au organizat rapid 
un original concurs, cîștigat de 
D. Ionescu, care a reușit să des
copere gravată pe una den bănci 
cea mai veche dată: anul 16801

U. R. S. S. la fete și R. Cehoslovacă la băieți, 
campioane mondiale

Reprezentativele R. P. Romîne 
un strălucit

susținut

deosebită 
un blocaj 
Dar. deși 
a folosit 
(in afară

PARIS 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Din capul 
locului trebuie să comunic citi
torilor noștri o importantă hotă- 
rire de ultim moment a comi
siei de organizare în legătură cu 
stabilirea clasamentelor campio
natelor mondiale de volei. Astfel, 
pantru locurile 1—10 din turneele 
finale masculine și feminine, ie
rarhia va fi stabilită de victoria 
directă dintre echipele aflate even
tual Ia egalitate de puncte. Pen
tru stabilirea clasamentelor de la 
lacurile li în jos rămîne vala
bil criteriul setaverajului.

Aceasta importantă decizie afec
tează bineînțeles și reprezentative
le țării noastre.

Echipele remine au 
marți Jocuri relativ ușoare în 
compania formațiilor R.P. Chine
ze, în fața cărora au obținut două 
bine meritate succese. La fete 
am învins cu scorul de 3—1 (8. 
8. 11—15, 15—7). Adversarele
noastre au arătat o 
putere de luptă, au avut 
ban și o apărare decisă, 
reprezentativa noastră 
în majoritatea timpului 
de setul al treilea) rezervele, ea 
a cîștigat partida destul de ușor, 
învingind pină la urmă rezis
tența echipierelor R. P. Chineze. 
S-au remarcat Doina Ivănescu, 
Natalia Cemat. Sonia Colceriu, 
Tineta Pleșoianu de la noi șl 
Wang Lu-In, Ma Ien Hus. Chagn 
Huei Chen din echipa R. P. Chi
neze. Arbitrajul lui Toniollo (Ita
lia), slab.

Formația noastră masculină a 
cîștigat și mai ușor meciul el 
cu voleibaliștii chinezi: 3—0

10. II). Partenerii noștri de 
Joc s-au evidențiat prin servicii 
puternice și blocaje eficace, dar 
atacul lor nu a corespuns. Cel 
mai buni romîni: Rusescu, Ni- 
colau, Roman, Cherebețiu. Din 
echipa chineză s-au remarcat: 
Mei Șan Nan, Wubn Min, Wang 
Tsu Hung. Slab arbitrajul lui 
Constantmov (R. P. Bulgaria).

Una dintre partidele disputate 
astăzi și așteptată cu viu interes 
de către miile 
Parisului a fost 
prezentativele 
U.R.S.S. ți R.P. 
rezultatul ei 
lupta pentru titlu. întâlnirea a dat

de spectatori ai 
aceea dintre re- 
mascultae ale 
Polone, deoarece

cîntărea greu în

comorile culturale
Desigur că pe acea vreme nu se 
juca încă rugbi aci, dar pot fi 
descoperite și bănci în care au 
stat cîndva primii jucători de 

. rugbi din lume, poate chiar acel 
elev căruia i-a venit ideea să ia 
mingea de fotbal în brațe și s-o 
„culce“ în spatele porții. O altă 
Vizită interesantă a fost aceea 
efectuată la fabrica Gilbert; 
cîndva, atelierele Gilbert, au fa
bricat prima minge de rugbi. Și, 
ca tradiția engleză să nu se des- 
mință, aces'te baloane stat cota
te drept cele mai bune din lume... 
De luni, registrul de onoare al 
fabricii cuprinde și semnăturile 
rugbiștilor bucureșteni alături de 
cele ale celor mai valoroase for
mații din întreaga lume: Noua 
Zeelandă, Australia, Afirica, 
Franța.

In dimineața zilei de marți 11 
septembrie am pornit cu autobu
sul spre Gloucester, locul de 
desfășurare a celui de al doilea 
joc al selecționatei noastre în 
Anglia. Un scurt și instructiv po
pas au făcut sportivii romîni în 
orașul Stratford Upon Avon, ve
stit pretutindeni, deoarece aci 
s-a născut marele scriitor Wil
liam Shakespeare. Am văzut cu 
acest prilej monumentul înălțat

succes, clasîndu-se

Fasahov. Mondzelevski,
Reva (U.R.S.S.) șj 

Radomski, Feliszemski 
In celelalte partide ale 
marți s-»u înregistrat 

rezultate: MASC.

satisfacție, ea constituind un fru
mos spectacol voleibalistic al că
rui scor a evoluat în mod foarte 
interesant. Pînă la urmă jucătorii 
sovietici au ieșit victorioși în 4 
seturi: 3—1 (18—16, 15—11,
14— 16, 15—6). După cum ilus
trează și scorul seturile I și 3 
au fost deosebit de disputate. In 
primul polonezii au condus cu
15— 14 și 16—15 dar a>u cedat, 
în cel de al treilea U.R.S.S. a 
condus cu 14—10 dar polonezii au 
remontat handicapul ți au cîști
gat. în ultimul set au condus pe 
rînd jucătorii polonezi apoi cei 
sovietici, scorul a devenit egal la 
4 ți în acest moment spikerul a 
anunțat noul record mondial sta
bilit la Moscova de Vladimir Kuț- 
Știrea a dat aripi parcă echi
pei sovietice care cîștigă punct 
după punct, iți adjudecă setul 
la 6 ți prin aceasta partida. Cei 
mai buni Fasahov. Mondzelevski, 
Gaikovoi. 
Wleczial, 
(R.P.P ). 
zilei de 
următoarele
Franța — Iugoslavia 3—1 (15—9, 
4—15, 15—13. 17—15); Bulgaria 
— Ungaria 3—0 (5, 9, 12) ; Ce
hoslovacia — S.U.A. 3—0 (4, 8, 
10); R.D.G. — Italia 3—2 (14— 
16. 15—4, 9—15, 15—9, 15—9) ; 
Brazilia — Coreea 3—0; Olanda 
Portugalia 3—0; Israel — Cuba 
3—0; Belgia — Austria 3—1. 
FEMININ : Coreea — S.U.A. 3—2 
(15—13, 15—3 7—15, 14—16. 15 
—11) ; U.R.S.S. — Polonia 3—1 
(15—4. 9—15, 15—6, 15—6).

PARIS 12 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru).
desfășurat ultima zi a campio
natelor mondiale de volei. Invir»- 
gînd la un scor categoric echipa 
R. Cehoslovace — 3—0 (la 13; 
8; 5) — reprezentativa Uniunii
Sovietice și-a păstrat titlul de 
campioană mondială feminină, ră- 
mînînd singura formație neîn
vinsă.

Voleibalistele noastre au întâl
nit echipa S.U.A. de care au dis
pus cu 3—1 (12—15; 15—2; 
15—4; 15—3). Cu această ulti
mă victorie reprezentantele R. P. 
Romine și-au încheiat în mod 
strălucit seria succeselor din tur
neul final al campionatului mon

Miercuri s-a

ale țarii gazda
în memoria celebrului literat, casa 
în care s-a născut și teatrul 
care-i poartă numele.

Sosirea la Gloucester, care s-a 
produs în timpul prînzului, a co
incis cu o călduroasă primire pe 
care ne-au făcut-o oficialitățile 
locale. Apoi, după amiază, băieții 

efectuat un ușor antrenament

meciul 
pot fi 
specta- 
de 16 
locuri

sîmbătă. Aci jocurile

au
de acomodare chiar pe stadionul 
pe care se va desfășura 
de 
urmărite de circa 18.000 
tori și desigur că în ziua 
septembrie nu vor exista 
libere pe stadionul Quingsholm.

Azi dimineață (n.r. ieri) spor
tivii bucureșteni au fost oaspeții 
primarului din Gloucester, în to
vărășia căruia au petrecut clipe 
plăcute. Tot în această după a- 
mfiază vom avea ocazia să luăm 
primul contact cu... ultimii noștri 
adversari, jucătorii echipei din 
Bristol pe care-i vom putea ur
mări în.tr-un meci cu o altă for
mație din prima ligă. Pentru a- 
ceasta ne vom deplasa, bineîn
țeles, la Bristol. Și acum un ul
tim amănunt, însă nu lipsit de 
importanță: întâlnirile de la Glou
cester și Bristol vor fi televi
zate.

ȚICU SIMION

obținut 
locul II

au

obținând locul al II-lea, cea 
mare performanță obținută 

din

pe
dial 
mai 
vreodată de voleiul feminin 
țara noastră.

Ea este rodul unor eforturi ex
traordinare, eroice, ale jucătoare
lor noastre care au reprezentat 
cu ainste culorile patriei în difi
cila întrecere de la Paris. Mai 
mult chiar, echipa R.P. Romine 
a fost la un pas de a obține ti
tlul suprem fiind singura forma
ție care a cucerit două seturi în 
fața reprezentativei U.R.S.S

Celelalte rezultate . ale zilei : 
R.P.D. Coreeană — R.D. Germa- 
nă 3—2; R.P. Polonă — R. P. 
Bulgaria 3—0; R.P. Chineză — 
R.P. Bulgaria 3—0! R.P. Chineză — 
Olanda 3—1 ; Clasamentul final 
al campionatului mondial feminin 
este următorul:

1. Uniunea Sovietică 9 9 0 27: 3 12
2. R. p. Romînă 9 8 1 2CU1 17
3. R. P. Polonă 9 6 3 22:13 15
4. R. Cehoslovacă 9 6 3 22:10 15
5. R. P. Bulgaria 9 5 4 18:14, 14

locurile următoare: 6-7-8:
Chineză R.P.D. Coreeană,
Germană; 9. S.U.A.; 10.

Pe
R.P.
R.D.
Olanda; 11. Brazilia; 12. Franța; 
13. Belgia; 14. Israel; 15. Aus
tria; 16. R.F. Germană; 17. Lu
xemburg.

★
In campionatul masculin s-au 

înregistrat pînă la ora cîind tele
fonez, următoarele rezultate: 
R.P. Ungară — R. P. Chineză 
3—1 ; S.U.A. — R. P. Bulgaria 
3—1 (8—15; 15—12; 15—6;
15—11). La victoria echipei ame
ricane au contribuit greșelile ar
bitrului polonez Staniszewski. 
R.P. Polonă — R.P.F. Iugoslavia 
3—1 (15—13; 15—12; 13—15;
15—11). A fost unul dintre cele 
mai frumoase meciuri ale cam
pionatului. Olanda — Italia 3—I: 
Portugalia — R.P.D. Coreeană 
3—0; R. D. Germană — Cuba 
3—0 ; Brazilia — Austria 3—0 ; 
Israel — Belgia 3—1.

întâlnirea nr. 1 a zilei și cea 
mai importantă a campionatului 
a opus seara tîrzdu în marea sală 
a Palatului Sporturilor echipele 
masculine ale R. Cehoslovace și 
Uniunii Sovietice. Invingătoarea 
meciului cîștiga și titlul mondial. 
Obținînd victoria cu scorul de 
3—2 (9—15, 15—3, 15—13, 9—15, 
15—12) echipa R. . Cehoslovace a 
devenit campioană mondială. Jo
cul a fost foarte viu, variat ca 
tactică. Voleibaliștii cehoslovaci 
își idatoresc victoria în special 
preciziei mai mari de care au 
da't dovadă ia fileu.
Reprezentativa noastră a întîlnit 

în ultimul meci ai campionatu
lui echipa Franței de care a dis
pus ușor cu 3—0 (la 7, 8, 6). 
Odată cu această performanță 
reprezentanții noștri au obținut șj 
locul doi în clasamentul general. 
Marele succes a; voleibaliștilor 
noștri, dublat de același succes 
obținut de echipa feminină con- 
ffirmă progresul remarcabil al 
voleiului romînesc și marile lui 
perspective. Cinste sportivilor 
noștri care au știut să lupte cu 
atâta însuflețire 
sportivă a patriei 1

pentru gloria

Iată clasamentul 
pionatului mondial

final al cam- 
masciilin :

1. R. Cehoslovacă
2. R. P. Romînă'
3. Uniunea Sovietică
4. R. P. Polonă 

R. P. Bulgaria5.

ordine, s-au clasat: 6. S.U.A.;
Franța; 8 R.P. Ungară; 9.

Chineză; 10. R.P.F. Iugo-

In
7.
R.P.
slavia ; 11 Brazilia; 12. R.D. Ger
mană ; 13. Olanda; 14. Italia;
15. Portugalia; 16. Israel; 17.
Belgia ; 18. R.P.D. Coreeană ; 19. 
Cuba; 20. Austria; 21. India; 
22. Turcia; 23. Luxemburg; 24. 
R.F. Germană.
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