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Mult succes ediției a IX-a 
a campionatelor internaționale de atletism 

ale R. P. Romîne
Din nou, așa cum am făcut-o în fiecare toamnă in ultimii opt ani, 

ne vom îndrepta astăz. spre stadionul Republicii, locul de desfășu
rare a marii competiții atletice: campionatele internaționale de at

letism ale R.P.R. Ajunse la cea de a IX-a ediție, aceste campionate tși au 
istoria lor. Vă mai amintiți primele întreceri ? Participarea era mo

destă, puține dintre rezultate merita u superlativul și, totuși, cit de 
mult ne-au plăcut campionatele, cit de puternic ne-a impresionat am
bianța de pe stadiont Ne-am dat seama atunci că se născuse o mi
nunată competiție atletică, chemată nu numai să pritejuiască recor
duri ți performanțe de răsunet ci, mai ales, să adincească, an de an. 
prietenia intre atleții din toate colțurile lum i. Și, intr-adevăr, campi
onatele internaționale nu și-au dezmințit niciodată țelul.

Nici nu s-a dat încă primul start al întrecerilor din acest an și 
totuși de pe acum putem afirma că cea de a IX-a ediție n-are prece
dent în istoria campionatelor. In primul rind, recordul de participare: 
iau parte la întreceri atleți din 22 de țări. In al doilea rind. și acea
sta este esențialul, campionatele au loc în momentul decisiv al pre
gătirilor pe care atleții d n întreaga lume le fac în vederea celei 
mai mari competiții mondiale. Jocurile Olimpice din Austral'a. Dar 
simpla apropiere de date dintre campionatele Internaționale și Jocu
rile Olimpice nu explică prezența la București a atîtor ți atîtoc at
leți cu renume. Este vorba, înainte de toate, de marele prestigiu pe 
care campionatele internaționale ale țării noastre ți l-au cîțdgat în 
lumea atletică. Faima excelentei organizări a tuturor edițiilor de 
pină acum, certitudinea că vor găsi un stadion perfect amenajat și 
— de ce să n-o recunoaștem — prietenia și dragostea cu care sint 
înconjurați oaspeții sportivilor noștri, toate acestea ii îndeamnă pe 
atleții de pretutindeni să dorească part'ciparea la aceste campionate, 
să prefere concursurile de la București multor altor întreceri inter
naționale.

Salutăm cu bucure b. startul probelor pe recordmenii mondiali 
Galina Zibina și Nina O kalenko (U.R.S.S.), Willie Wili'ams (S-l'-A). 
Janusz Sidio (R. P Po'on >, Centa Gastl (R. F. 
pe toți ceilalți atleți sosiți din E uropa, America 
pentru a lua parte la campionatele internaționale.

Salutăm prezența țcr. u prima oară la aceste 
leților din S.li.A., Italia și Turcia.

Așteptam de la campionatele internaționale rezultate de 
valoare, care să le situeze in fruntea întrecerilor atletice premergă
toare Jocurilor Olimpice. Așteptăm ca aceste campionate să ne adu
că o confirmare a posibilităților atleților noștri. In compania atitor 
adversari de renume el au cei mai bun prilej să asalteze recordurile 
țării ți să obțină performanțe la înălțimea concursului.

Fie-ne permis a numi întrecerile care se deschid astăzi un pre
ludiu al concursurilor care vor aduna peste două luni de zile în Aus
tralia pe cei mai buni atleți ai lumii. Dorim din toată inima ca eco
urile acestui prelud'u să se facă auzite in întreaga lume, arătînd 
tuturor minunata luptă sportivă pe care peste 300 de atleți și atlete 
din 23 de țări au purtat-o — sub semnul ideilor olimpice — pentru 
titlurile de campioni internaționali ai țării noastre.

„SPORTUL POPULAR**

1
Activitate intensă pe aeroportul 

Băneasa... Reporterii fotografi st 
precipită spre pista de beton, pe 
care de curind s-au așezat lin avi
oanele aducind — via Praga — 
oaspeți plecați din Viena, Rejkawik, 
Bruxelles, Luxemburg, Berna și 
Frankfurt- pe Main. Revedem vechi 
cunoștințe. Iată-l pe deținătorul tit
lului de campion international al

llie Sivei și fon Wiesenmayer 
sint doi dintre sportivii romini 
de la care 
moașe in 
astăzi pe 
Lor, dar 
dorim tot

așteptăm rezultate fru- 
întrecerile care încep 
stadionul 
și celorlalți 
succesul !

Republicii, 
atleți. le

Incepind de joi, sosirile loturilor 
de participanți la campionate cu 
continuat in ritm din ce in ce mat 
accelerat, așa că pe carnetul nostru 
.de reporter a trebuit să ținem o e- 
vidențâ cronologică strictă, pentru 
a ne descurca in acest adevărat 
vălmășag- De pe filele creionate in 
grabă, spicuim aci citeva însem
nări.

JOI. ORA 10..

Germani), 
ți Asia

etc., 
Mici

campionate a at

mare

Cu trenul de Giurgiu au sosit 
oaspeții cei mai de aproape, prie
tenii noștri bu'gari. Mai exact, a 
avut loc o comoleiare a delegației 
bulgare, care iți trimisese primii 
soli cu citeva zile înainte, cu echi
pa Lokomotiv. Astfel că oricine se 
afla în acel moment pe peronul gă
rii ar fi constatat cu surprindere că 
sportivii bulgari veniți în întîmpi- 
nare erau mai numeroși decit cei 
care coborau din tren I...

I

JOI ORA 14...

R.PR. la proba de 800 m., luxem
burghezul Gerard Rasquin, același 
tinăr tăcut, care după citeva ezi
tări ne mărturisește că principala 
sa dorință este să reediteze victoria 
sa de acum doi ani. Blonda Greii 
Bolii ger din Zurich este impresio
nată de r. zonin', a numelor viitoare
lor ei adversare și speră să obțină 
o performantă care să fie in nota 
generală a acestor mari concursuri. 
Trecind din grup in grup. îl zărim 
fi pe is and:zid Thorbjărson pe care 
U revedem după o pauză ne trei 
ani; el a mai concurat pe pista sta-

In legătură cu vremea 
șl cu Campionatele Inter
naționale de Atletism ale R.P.R.

Plouă sau rtu p'ouă astăzi ? 
N-o să plouă! (Sint speranțe) 
Dacă-i totuși ca să plouă, 
Preferăm : cu... performanțe.

B. P. j
Fes-

este 
Sint

dionului Republicii. în 1953. la 
ti val.

Delegafia R. F. Germane 
compusă exclusiv din femei, 
opt atlete si două conducătoare. Ne 
adresăm d-nei Hanoi Vahnemuhl 
din Wupperthal, conducătoarea sec
ției fcmin'ne a Fed rafiei de atletism 
din Gerrrnnln Occidentală. Amabi
lă, d-na Wahnemuhl ne-a făcut ur
mătoarea declarație: „Din micul 
nostru grup. Conta Gastl și Mari- 
trnae Wernrr au mai fost în Bucu

rești, cu ocazia Campionatelor da 
anul trecut. Ele au ținut neapărat 
să revadă frumoasa dvs. capitală- 
Dar ele oricum n-ar fi lipsit, deoa
rece noi am deplasat la București 
toate candidatele noastre pentru 
J.O., care aci trebuie să confirme 
rezultatele lor anterioare".

Din delegația austriacă cel mai 
reprezentativ este maratonistul A- 
dolf Gruber care a mai concurat de 
citeva ori in țara noastră, stabilind 
chiar un record al Austriei pe 5000 
m, In memorabila cursă Zalopek — 
Kuț de la Festival. Un amănunt in
teresant : Gruber este singurul atlet 
austriac care va face deplasarea la 
Melbourne, fiind singurul care a în
deplinit standardul fixat de federa
ția țării sale.

JOI. ORA 23..
Insfîrșit trenul „...din direcția Ber

lin Vest — Praga — Budapesta — 
Oradea — București Nord sosește în 
stație..-" El are printre pasageri at- 
îeții ți atletele din R. D. Germană 
și Polonia. Formația poloneză este 
una dintre cele mai puternice și nu
meroase. Privind lista atlet’1 r po
lonezi, involuntar privirea t‘ °- 
prește asupra redutabilului „tan
dem" de săritori cu prăjina Ja- 
niseutski — Adamczick, ca și a- 
supra valoroșilor sulițași Sidlo — 
Radziwonowicz.

Irene Sicchemess.-r. aruncătoarei
(continuare în pag. a 5-a)



Progresul Tg. Mureș campioană a turului 
campionatului feminin de handbal

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

N. Max'm (Dinamo) victorios la Pitești
Z Joi s-a încheiat prima parte a
campionatului republican feminin de 
handbal. Pe primul loc în clasa
ment după unsprezece etape se află 
echipa Progresul Tg. Mureș. Parti
dele de joi s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate:

ȘTIINȚA I.C.F.— ȘTIINȚA MIN. 
INVAȚAMINTULUI 3—4 (0—4). 
Cum în prima repriză jucătoarele de 
la Știința Min. Invățămîntuliri au 
dominat categoric iar în cea de a 
doua parte a jocului studentele de 
la I.C.F. și-au revenit și au avut 
inițiativa în majoritatea t mpului, un 
rezultat de egalitate ar fi fost mai 
just, mai ales dacă ținem seama și 
de faptul că la scorul de 4—3 stu
dentele Institutului de Cultură Fizi
că au avut cîteva ocazii clare prin
tre care și un șut în bară. In gene
ral partida s-a limitat doar la o lup
tă îndîrjită în care au abundat — 
poate mai mult la Știința I.( . —
greșeli de ordin tehnic și tactic.

FLAMURA ROȘIE SIGHIȘOA
RA — FLAMURA ROȘIE SIBIU 
1—4 (0—3j. Rezultatul cu care s-a 
încheiat acest meci poate fi consi
derat ca o surpriză a etapei atît 
pentru faptul că victoria a revenit 
echipei oaspe, dar mai ales ținînd 
seama de scorul categoric cu care 
aceasta a cîștigat. Sibiencele au în
vins datorită preciziei în loviturile 
ia po^.*  11 V

RECOLTA AVTNTUL CODLEA— 
PROGRESUL TG. MUREȘ 2—2

—2). Meciul nul obținut în fața 
redutabilei echipe din Tg. Mureș 
constituie o performanță pentru for
mația din Codlea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FLA
MURA ROȘIE U.T.T. 0—0.

ENERGIA REȘIȚA — FLAMU
RA ROȘIE BUCUREȘTI 0—1 
(0-3).

PROGRESUL ORAȘUL 
LIN — FLAMURA ROȘIE 
HUȘI 8—0 (4—0).

■ • ★
Nu se poate spune că etapa de 

mîine a campionatului republican 
masculin de handbal categoria A nu 
este lipsită de jocuri „cheie". Pen
tru a ilustra această afirmație să ■ 
vă dăm numai două exemple: meciul 
de la Făgăraș dintre Energia și 
Știința Iași și cel de la Reșița din- . 
tre Energia și Flamura roșie Ctsnă- ■ 
die. Aceste patru echipe au poziții 
apropiate în clasament (Flamura 
roșie Cisnădie și Energia Reșița la 
egalitate de puncte, în timp ce între 
Știința Iași și Energia Făgăraș este 
o diferență de numai un punct),

STA- 
BU-

Fază din meciul Știința 1CF— Progresul Tg. Mureș

Din carnetul
Aceasta nu înseamnă că printre 

jocurile de mîine nu sînt și altele 
care merită a fi scoase în evidență. 
Spri pildă vom aminti că în această 
etapă sînt programate partidele 
Voința Sibiu — C.C.A. și Energia 
Ploești — Dinamo Orașul Stalin. In 
rest programul etapei de miine este 
următorul: București: Dinamo 6 — 
Știința Timișoara; Timișoara; Ener-

In campione tul feminin programul I 
este următorul: București; Știința 
Min. Invățămîntului — Flamura ro
șie U.T.T.; Buhuși: Flamura roșie— 
Flamura roșie București; Sighișoa
ra: Flamura roșie — Știința
I.C.F.;  Timișoara: Știința—Progre
sul Orașul Stalin; Reșița; Energia— 
Progresul Tg. Mureș; Codlea: Re
colta Avîntul — Flamura roșie Si
biu; iar în campionatul masculin ca- 
teg. B sînt programate următoarele 
partide: Odorhei: Progresul — Lo
comotiva G, N.; Reșița; Energia 
I.C.M. — Știința I.C.F.; Cluj: Ști
ința — Recolta Jimbolia; Tîrgoviștc: 
Energia — Recolta Varias; Sibiu: 
Energia — Dinamo Tg. Mureș: Ba
cău: Progresul — Știința Galați.

Mîine se va disputa la Timi
șoara întîinirea intemaționalălde 
handbal dintre echipele masculi-' 
ne Energia din localitate și Va- 
sqs Budapesta. In continuarea 
turneului pe care îl întreprirfde 
în țara noastră echipa budapes- 
tană va juca joi 20 septembrie 
la Cisnădie cu Flamura roșie și 
duminică 23 septembrie la Reșița 
cu Energia.

ZI DE ODIHNĂ
Pitești 14 (prin telefon). Așa 

după cum este și firesc, itinerariul 
curselor cicliste de fond, de mai 
multe etape, chprin.de cite o zi 
sau două de odihnă. Desigur, cei 
mai îndreptățiți să se bucure de 
un asemenea răgaz sînt cicliștii. 
Fată db^ce'^n rindnrPe participan- 
țiior la campionatul republican de 
mare fond a domnit astăzi (n.r. 
ieri) o atmosferă de destindere și 
voioșie, fiecare dintre ei folosind 
timpul în mod cit mai plăcut.

fn cursul dimineții, sportivii au 
găsit un bun prilej de reconfor- 
tare făând o plimbare prin oraș 
și împrejurimi, înapoindu-se apoi 
la locul de găzduire: căminul sco
lii profesionale Metal—Lemn. Aci, 
numeroși localnici au venit să-i 
vadă, să-i cunoască și să schimbe 
cîteva cuvinte cu ei. Cei mai so
licitați pentru un autograf sau 
pentru o scurtă convorbire au fost 
purtătorii tricoului galben de ptnă 
acum.

Dacă pentru piteșteni numele 
cicliștilor Zanoni, Dumitrescu, Po- 
receanu și Moiceanu sînt bine cu
noscute, numele lui 
devine abia acum, 
mai desele relevări 
cronicile de ciclism. Calitățile fi
zice și morale ale acestui ciclist 
în plină ascensiune — iscusit mi
ner de la Filipești de Pădure — 
lasă să se întrevadă că, într-un 
viitor apropiat, el se va numără 
printre fruntașii ciclismului nos
tru.

Petfe Geme 
odată cu tot 

apărute în

Etapa a V-a, Ploești — Bucu
rești — Pitești nu a avut un isto
ric deosebit. După ce s-a mers în 
pluton pînă în București (unde 
sprintul a fost cîștigat de C. Tu- 
dose), pe străzile orașului se des
prind N. Maxim și C. Tudose 
care își măresc necontenit avan
sul. Cu toate eforturile depuse de 
cicliștii de la C.C.A. cei doi fu
gari reușesc să termine etapa cu 
un avans de aproape 3 minute.

Etapa aceasta a avut însă u« 
alt istoric, mult mai puțin intere
sant și cu totul nesportiv. Riva
litatea dintre cicliștii de la Dina
mo și C.C.A. a fost împinsă din
colo de limitele sportivității. Ast
fel, unii dintre cicliștii acestor 
două formații au avut atitudini 
nepermise, dedindu-se la îmbrin- 
celi (deosebit de periculoase în

de reporter
UN SUBIECT MULT DISCUTAT

Vorbind despre cicliști, cetățenii 
își manifestă admirația fată de a- 
cești temerari sportivi care au por
nit să înfrunte 2.000 km., pe căl
dură, vini, ploaie și, în ultimele zi
le chiar pe frig. O mare parte din 
localnici continuă să pună la în
doiaă faptul oă alergătorii vor 
reuși să suie pe bicicletă faimosul 
Deal Negru. Mulți dintre piteșteni 
s-au hotărit să se deplaseze din 

■ timp pe serpentinele acestui deal 
— examen extrem de dificil — 
să-i vadă pe cicliști cum vor trece 
cele trei piscuri ale urcușului.
ASPIRANȚII LA TITLUL DE 
CAMPION DE MARE FOND

După desfășurarea a cinci etape, 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campion este foarte deschisă. Pri
vind clasamentul general indivi
dual, observăm că diferența Intre 
purtătorul tricoului galben (Șt. 
Poreceanu) șl ocupantul locului 12 
(Șt. Sebe) este doar de 5’20". De
sigur, un cuvînt hotărîtor, în ma
re măsură, îl va avea etapa a 6-a 
al cărui traseu cuprinde nu numai 
un drum dur cu pietriș și 
praf, ci, mai ales, escaladarea 
Dealului Negru, obstacol extrem 
de anevoios pentru cicliști.

Cei ce se vor dovedi mai abili 
la cățărare își vor spori șansele 
în lupta pentru victoria finală. 
Să așteptăm, deci, desfășurarea a- 
cesiei etape la capătul căreia este 
de prevăzut o nouă configurație a 
clasamentului general

PETRE DAVID 

pluton, în plină viteză), mers ne- 
regîementar și expresii nepotrivite.

Față de asemenea comportări 
comisia de arbitri a aplicat urmă
toarele sancțiuni: I. Constantines-1 
cu (C.C.A.) a fost penalizat cu 
3 minute, iar C. Dumitrescu, St. 
Poreceanu, N. Pelcaru (toți de la
C.C.A.)  cu cite un minut. De ase
menea, dinamoviștii Maxim, Za
noni, Hora, Stefu, Szalay și Moî- 
ceanu au fost penalizați cu cite 
un minut. Este de așteptat ca in 
viitoarele etape încordarea cu to
tul neindicată dintre cicliștii celor 
mai puternice formații Dinamo și 
C.C.A. să fie pe deplin lichidată. 
Aceasta în interesul desfășurării 
competiției la un nivel c<it mai 
ridicat.

In ceea ce privește unele defec
țiuni organizatorice, notăm că a- 
nul acesta presa nu are la dispo
ziție mașini speciale, pentru a ur
mări fazele etapelor, ziariștii fiind 
repartizați pe mașinile diferitelor 
asociații. In această situație, de
sigur, ziaristul este legat de cursa 
pe care o fac cicliștii asociației și 
nu poate vedea desfășurarea în
trecerii decît prin prisma intere
selor tactice ale formației pe 8 
cărei mașină se află.

Clasamentul etapei: 1. N. Maxim 
(Dinamo 1) a parcurs 164 km. in 
4h 39’55” (cu bonificație 4h 39’25”). 
Media orară 35,268 km. 2. C. Tudoșc 
(Progr.) 4h 39’55” (cu boniț 4h 
39’35“); 3, P. Gane (Energia I) 4h 
42’36” (cu bonîf. 4h 42’26”); 4. G. 
Moiceanu (Dinamo 1) 4h42’47”; t>. 
St Poreceanu (C.G.A. I); 6. C. Du
mitrescu (C.C.A. I) și alți 30 aler
gători în aceiași timp cu Moiceanu.

Pe echipe, victoria în etapă a 
revenit formației Dim mo I. ur
mată de Energia I și C.C.A. I.

Clasamentul general individual:’
1. Poreceanu (C.C.A. I) 21h 24 20 ,
2. Q Tudose (Prog.) 21 h 26’18”; 3. 
P. Gane (Energia T) 21h 26’40”; 4. N. 
Maxim (Dinamo I) 21h, 26’45’*;  5. 
Zanoni (Dinamo I) 21h 26’.59’’; 6. O. 
Dumitrescu (C.G.A. I) 21h 27154»*;  
7. G. Moiceanu (Dinamo I) 2th 
27’59”?

In clasamentul general pe echipe 
conduce în continuare C.C.A. I (64h 
18*55 ”) urmată de Dinamo 1 (64h
22*50 ”). Ieri a fost-zi de repaus la 
Pitești, iar astăzi se destășoară cea 
mai grea etapă : Pitești-Rm. Vîlcea- 
Sibiu, care cuprinde escaladarea 
Dealului Negru.

EMIL IF.NCE6

Cifre și fapte din activitatea asociației „Energia”

Povestește lumea despre un 
vestit profesor care, de cîte 
ori primea un nou elev, între

ba: „Ai mai fost >a vreun profe. 
sor pînă acum, sau eu sînt pri
mul? In caz că novicele mai tre
cuse prin școala cuiva, prețul 
cerut pentru lecții era dublu. 
„Trebuie să-1 fac întii să uite ce 
l-au învățat greșit alții și apoi 
să-1 învăț ceea ce vreau eu“, spu
nea vestitul profesor, justificin- 
du.și pretenția, care la prima ve
dere părea prea puțin normală.

O astfel de introducere la un 
articol tratînd despre.... activitatea 
consiliului central al asociației 
Energia în cele trei luni de la 
înființarea sa, își găsește expli
cația în analogia dintre cele două 
situații. Intr-adevăr, noua aso. 
ciație n-a luat ființă pe un teren 
nedefrișat, ci a preluat „moșteni
rea” — uneori valoroasă dar de 
cele mai multe ori împovărătoare 
—lăsată de vechile asociații spor
tive comasate, fapt care, în ma
joritatea cazurilor, a complicat 
sarcinile ce-i stăteau în față, la 
început de activitate. Și, în con
diții grele create și de faptul că 
unificarea a avut loc în plin se
zon competițional, consiliul cen
tral al noii asociații a reușit totuși 
o serie de realizări care justifică 
speranțele miilor de sportivi din 
cele aproape 400 de colective care 
poartă azi numele: „Energia”

N.am vrea să exagerăm, dar 
ceea ce s-a înfăptuit pînă a. 
cum a cerut o intensă muncă 

de organizare In fond, cifrele nu 
spun prea multe: 10 instructori și 
5 membri ai prezidiului au discu
tat cu mai bine de 350 de preșe 

dinți de colective problemele noii 
asociații, au constituit și insti
tuit 14 consilii orășenești și au 
pus bazele organizării de adunări 
generale în colective. Dar dacă ne 
gîndim la fapte, la miile de spor 
tivi care au luat cuvîntul în adu
nările generale ale colectivelor, 
(îndeosebi la C.M. Rodna Veche, 
I. M. Lonea, I. C. Comănești etc. 
adunările generale au fost organi
zate cu multă seriozitate), la su
tele de colective care, în urma 
constituirii consiliilor orășenești, 
vor căpăta mai mult sprijin ca 
pînă acum, 1a măsurile luate pen
tru înlăturarea lipsurilor și a gre
șelilor de pînă acum, cifrele, în 
aparență modeste, capătă o nouă 
semnificație.

Drept este că această acțiune 
n-a fost lipsită nici ea de difi
cultăți și nici de greșeli. La Pe. 
troșani, de pildă, unii sportivi șl 
chiar activiști au socotit că unifi
carea vechilor asociații Minerul, 
Flacăra, Metalul și Constructorul 
ar aduce prejudicii activității 
sportive din industria extractivă, 
iar lămurirea acestora a necesitat 
destule eforturi. In alte locuri, in
struirea consiliilor orășenești s-a 
făcut „pe fugă" și rezultatele n-au 
fost dintre cele mai strălucite. In 
general, însă se poate afirma că 
actuala campanie organizatorică 
a dat rezultate bune și, mai ales, 
că aceste rezultate vor fi consoli
date numai în măsura în care 
consiliul central o va transforma 
din campanie în acțiune perma
nentă.

Sigur că ar mai fi multe de 
spus despre acțiunile organi
zatorice, dar ne temem să nu 

nedreptățim sectorul de instruire 
sportivă care nici el n-a stat cu 
brațele încrucișate în această pe
rioadă de „debut”. Fiecare tehni
cian, care răspunde de un grup 

de ramuri de sport, și-a îndreptat 
în această vreme atentia spre 
echipele și secțiile cu cele mai 
mari posibilități (handbal — Teh- 
nometal Timișoara, baschet femi
nin București, popice, scrimă — 
Ploești etc. precum și spre secțiile 
neglijate pînă acum (ciclism — 
București, etc.). Organizarea u. 
nei competiții a militarilor con. 
structori, precum și complexa ac
țiune în vederea sărbătoririi „Zi
lei Minerului” prin numeroase 
competiții sportive au cerut si el® 
multe eforturi.

Obiectivele și calendarul spor
tiv al asociației pe anul 1957 
și planul competițiilor de iarnă 
sînt de pe acum puse la punct.

Fără îndoială însă că toate a- 
cestea nu justifică neglijarea în
scrierii echipei .de natație în cam
pionatul republican sau amînarea 
nejustificată a organizării con
cursurilor de casă și a primelor 
întreceri de cros... Și, pentru a 
încheia acest capitol, trebuie să 
adăugăm, că, în sfîrșit, a sosit 
pentru antrenorii asociației Ener
gia ceasul „numărării bobocilor”. 
O comisie special formată va ana
liza activitatea și rezultatele ob
ținute de antrenorii asociației, 
luînd cele mai nimerite măsuri 
pentru îmbunătățirea nivelului ca
litativ al muncii de instruire spor
tivă.

Ceva mai puține se pot spune 
despre cele întreprinse pînă 
acum de sectorul propagandă: 

pavoazări, trimiteri de conferin
țe pe teme educative, etc. Bine 
ar fi dacă măcar în această nouă 
asociație munca de propagandă, 
•gitație și educație s.ar ridica la 
nivelul cuvenit, și.ar găsi drumul 
și metodefle cele mai potrivite...

Si, pentru că amintisem des
pre... „moștenirea" lăsată de 
asociațiile unificate trebuie să 

arătăm că noua asociație face 
totul pentru a o spori, în privința 
condițiilor materiale. In numeroa
se colective se amenajează noi 
terenuri, se reamenajează vechile 
baze. Uzinele 23 August, vor avea 
în curind o sală modernă de 
sport, la Oradea e în construc
ție un bazin acoperit de înot, te
renul din Dudești a fost proaspăt 
gazonat, ca și stadionul Indepen
dența — Sibiu, stadionul din 
Ploești este înzestrat cu noi ame
najări. Dar lupta principală se 
dă totuși împotriva vechilor lip
suri.

Din lipsă de competență sau 
din rea intenție au fost săvîrșite 
abateri de la disciplina linanciară 
în colective ca Baia Sprie, I.C.S. 
Hunedoara etc. Asociația a pornit 
acțiunea de verificare a inventa
rului sportiv și a respectării nor
melor financiare, cu hotărîrea de 
a curma pentru totdeauna nu nu

mai lipsurile, dar chiar izvoarele 
lor.

Am redat aceste cîteva aspecte 
pentru un dubiu scop. In prințul 
rînd, pentru a arăta colecti

velor care fac astăzi parte din a- 
sociația Energia că au fost luate 
primele măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii lor și că, în măsura 
in care ele își vor aduce contri- 
buția la acest efort, rezultatele 
nu se vor lăsa așteptate. In ace
lași timp însă, am vrut să de-1 
monstrăm că atunci cînd copacii 
nu te împiedică să vezi pădurea, 
cînd treburile .imediate nu te fac 
să pierzi privirea de perspectivă, 
se pot întreprinde paralel cu 
munca legată de activitatea com- 
petițională, vaste acțiuni de na
tură organizatorică, îndelung ne
glijate în alte asociații. Și spe
răm că aspectele spicuite din 
munca consiliului central al a- 
sociației Energia vor ț,euși să 
demonstreze acest lucru.

V. A.

chprin.de


LUCRĂRILE SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL 
CULTURII FIZICE S-AU BUCURAT DE UN DEOSEBIT SUCCES

Consiliul științifico- 
Comi'Letulni pentru 

Sport de pe lîn- 
Miniștri și Sec- 
a culturii fizice 
Societatea Știin

In Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare au continuat joi și 
vineri lucrările sesiunii de co
municări științifice în domeniul 
problemelor culturii fizice, orga
nizată de "" 
metodic al 
Cultură Fizică și 
gă Consiliul de 
ția de medicină 
și sportului din 
țelor Medicale.

In cea de a doua zi de comu
nicări, lucrările s-au referit Ia 
TRATAMENTUL DEFICIENȚI- 
LOR FIZICI PRIN CULTURA 
FIZICA MEDICALĂ. In cadrul 
acestei probleme au fost susținute 
următoarele lucrări: .Asistența
copiilor deficienți fizici în dis
pensarele de cultură jizică medi
cală de pe lingă spitalele unifi
cate de copii" (dr. A. Strugu- 
rescu, proî. F. Navrescu, prof. 
V. Petrescu, prof. 1. Fleschiu de 
ta dispensarul „Grigore Alexan- 
drescu14 din București) ; Jioi con- 
tribuțiuni la studiul scoliozelor" 
(conferențiar dr. Adrian Ionescu, 
I.C.F. Buc.) ; „Exercițiile de ti- 
rlre in cultura fizică medicală" 
(prof. G. Stonescu de la Dispen
sarul Central pentru Sportivi 
București); „Observații privind 
cultura fizică medicală in trata
mentul paraliziilor spastice la 
copii" (dr. A. Strugurescu, prof. 
I. Fleschiu Dispensarul „Gr. A- 
lexandrescu14 București) ; Tra
tamentul sechelelor de poliomieli
tă cu perifen" (dr. E. Petruț. 
dr. Popescu C. Herasca de Ia 
dispensarul Central pentru Spor
tivi Buc.) ; „Contribuția culturii 
fizice medicale in completarea 
tratamentului ortopedic sau chi
rurgical al luxației congenitale de 
șold" (dr. A. Strugurescu, prof. 
Fl. Ludu, prof. I. Fleschiu de la 
dispensarul „Gr. Alexandrescu11) ; 
„Cultura fizică medicală in a- 
fecțiunile cardio-vasculare" (prof, 
dr. B. Teodorescu, dr. V. Stă- 
trescu. dr. AL Pirvufescu. dr. Gh. 
Dorian, de Ia clinica medicală 
Colțea Buc.) ; ..Tratamentul bolii 
hipertonice prin cultură fizică 
medicală" (acad. prof. dr. A. 
Moga, dr. Obrașcu, dr. O. Che- 
țianu, dr. O. BI end ea, dr. S. Dobo, 
prof. Al. Tomas-Cfuj) ; .Jmpor- 
tanța culturii fizice medicale în 
tratamentul sugarilor distrofici" 
(dr. O. Cbețianu, dr. I. Chețianu.

menține toate calitățile. ,
întrecerile de fotbal, hochei 

iarbă precum și cele de natațiel 
se vor desfășura în parcul oljm-,» 
pic. Luptătorii și halterofilii set 
vor intreje într.o țiațe sală a* 
flata în partea de f ndrd a ora»> 
șuliii. In alte săli' ale orașuluîi 
se vor întrece șcrîmerii și boxe-* 
rii. Un drurrt tnaî lurf^;- în afarăi 
de oraș, . îl vor avea de parcurs; 
trăgătorii și concurenții la pen
tatlon modern.

Probele de canotaj se vor des
fășura pe lacul Wendourree din» 
apropierea localității Ballarat 
Concurenții vor fi cazați în dife». 
rite clădiri aflate Ia 3 km. da: 
locul de parcare a ambarcațiuni
lor. Ei vor avea la dispoziție: 
bărci cu motor pentru ca să set 
poată deplasa la antrenament șil 
la concurs. _ , 

roși sportivi a căror înălțime dep5* 
șește 2 m. Pînă în prezent au fostt 
anunțați 45 de concurenți a căror 
înălțime este de 2,13 m.

• Din cele 15.000 de paturi care 
sînt rezervate la diferite hoteluri din 
Melbourne pentru vizitatorii din: 
străinătate, au fost reținute pînă în 
prezent 4.500. Pe de altă parte se 
anunță că din diferite orașe ale Aus
traliei vor sosi peste 30.000 de vizi
tatori.

• In legătură cu cazarea vizita
torilor, în afară de proprietarii de 
hoteluri sînt mulți particulari care 
caută să profite de pe urma Jocu
rilor Olimpice. In această privință. 
„recordul*1 a fost obținut de o fe
meie care a oferit casa sa alcătuită 
din 9 camere, aflată în cartierul EI- 
sterwick, pentru suma de 500 lira» 
săptămânal.

D.R.S.  Cluj) ; „Despre metodele 
de tratament Kenny în poliomi
elită" (dr. Magdalena Stark)

De asemenea, în această zi, 
au fost prezentate de către dele
gații străini 5 lucrări. Iată titlu
rile lor: „Deformațiuni caracte
ristice ale plantei piciorului la 
sportivii de diferite specialități" 
(dr. Tiflei Kurt — R.D.G.); 
„Imaginea clinică asupra antre
namentului" (prof. dr. Jjrr Rarii 
— R. Cehoslovacă) ; ..Prezenta
rea unul aoarat portabil pentru 
controlul medico fiziologic ol an
trenamentului" (prof. dr. Giuseoe 
Lacava — Italia) ; .Problema 
ritmului în antrenamentul spor
tiv" (dr. Alfred Koch — R.FG ); 
..Probleme de newoendocrinologie 
tn antrenamentul femeilor spor-

1 
! SALBTHL PRESEDINTELl’l FEDERAȚIEI INTERNATIONALE 

D£ kBICINĂ SPORTIVĂ

într una din pauzele lucrărilor sesiunii, președintele Federației 
Internaționale de medicină spor'iva, dr. Albert Govaerts a adresat 
prin intermediul ziarului nostru următorul salut tuturor activiștilor 
în domeniul medicinii sportive.

..Federația Internațională de Medicină Sportivă salută cordial 
pe confrații săi romîni in medicina sportivă. Federația le mulțu
mește călduros pentru primirea care i-a fost rezervată fi îj feli- 

ÎCită pentru Congresul atît de interesant pe care l-au organizat 
la București".

. XZZe XL*
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rii lucrărilor sesiuniitimpul desfășură

Charles — Lu-

fost consacrată

studiul 
calitâ- 
sporti- 
Buc.) ; 
studiul 

(dr.

Aspect din 
live" (dr. Jones 
xemburg).

Ziua de ieri a 
prezentării problemei „APARATE 
ȘI METODE NOI DE CERCE
TARE IN DOMENIUL CULTURII 
FIZICE14. Iată și lucrările pre
zentate in cadrul acestei proble
me : „Metodă complexă pentru 
studiul formei sportive fi dirija
rea antrenamentului jucătorilor 
de fotbal" (prof. N. Petrescu, dr. 
N. Stănescu, chimist L. Ctejan. 
inginer M. Demetrescu) ; ^pa
rat ortopedic contra spatelui ro
tund" (dr. B. Marinescu) ; „Me
todă ți aparat pentru 
manifestărilor specifice al 
filor fizice in gimnastica 
vă" (I. Mayer —ICF 
.Aparat fi metodă pentru 
calităților specifice în box' 
Traian Dumitrescu — ICF Buc.); 
„Cercetarea activității motorii 
complexe prin metoda actografi- 
că“ (prof. M. Epuran — ICF 
Buc.) ; „Proba cu adrenalină — 
dionină ca metodă de control fi 
orientare tn antrenament" (conf. 
dr. E. Schorscher, dr. V. Calina, 
prof. C. lovănescu — Timișoara); 
„Capacitatea lactacidopexică a 
serului sanguin la sportivi" (dr. 
A. Hiittman, dr. Gl. Moșoiu, cpt. 
dr. Diaconescu, chimist P. De- 
ciulescu — Or. Stalin) ; „Metode 
noi de interpretare a traseelor 
electroencefalografice situate în 
limita normalului" (ing. M. De- — 
metrescu) ; „O nouă metodă pen
tru studiul temperaturii cutanate 
* termoreglării în fiziologia 
culturii fizice" (ing. M. Deme
trescu) ; „Proba cu nitrat de ar
gint în urmărirea antrenamentu
lui" (dr. M. Ancușa. dr. V. Că
tină, prof. C. lovănescu) ; „Cer- 
cetări în legătură cu acțiunea 
strofantinei asupra fenomenului 
de oboseală muschiulară" (dr. Gh. 
Areenescu, N. Zamfirescu, I. Con
stantinii!, S. Teodorini, V. Io
nescu, B. Felberg) ; „Metode noi 
de înregistrare și control a pi
ciorului plat-valg" (prof. Z. Bec- 

O impresie deosebită a 
directorul dispensarului 

Stadionului i 
Budapesta dr. I.

zasy). 
lăsat
pentru sportivi al 
Popular din F
Fejer. care a prezentat în cadrul 
aceleiași probleme — în limba

romînă — referatul întitulat: 
„O nouă probă funcționali car
dio-? oscular ă pentru sportivi, cu 
aparatul spirotonometru".

După epuizarea tuturor comu- 
urcărilor, au luat cuvintui o par
te dintre delegații străini care au 
subliniat importanța și valoarea 
acestei sesiuni de comunicări ști
ințifice. Și acum, două fapte, care 
au impresionat deosebit pe parti- 
cipanți:

1. După ce a subliniat impor
tanța acestei sesiuni, șeful cate
drei de Teoria Educației Fizice 
a I.CJ. din Leningrad, M. Ko- 
riakovski, a înmînat în acest ca
dru festiv diplomele de candidați 
in științe pedagogice obținute in 
urma susținerii lucrărilor de di- 
zertații lui Em. Ghibu și Nicu 
Alexe.

Concluziile primei zile a sesi
unii — asupra cărora vom reveni 
— au fost trase de vicepreședin- 

organizare 
. . al

C.C.F.S./C-M. și președintele con- 
din

re-

țele comitetului de 
țon Vaida, vicepreședinte

irului științifico-metodic 
C.C.F.S./C.M. Domnia sa a 
marcat, ca de altfel, și prof. dr. 
FI. Urnea nu (care a tras con
cluziile zilei a doua și a treia), 
valoarea și interesul de care s-a 
bucurat această importantă sesiu
ne de comunicări științifice.

ION OPRESCU

La Melbourne
Ne mai «Lspait exact 68 de 

zile de momentul cind flacăra o- 
limpică va termina lunga sa că
lătorie de-a lungul a trei continen
te parcurgind distanța de 18.000 
kilometri pentru ca să aprindă 
torța de pe stadionul olimpic din 
Melbourne. Odată cu îndeplinirea 
acestui ceremonial se va inau
gura în mod oficial cea de a 
XVI-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară.

In țara noastră vor începe să 
cadă primii fulgi de zăpadă dnd 
la antipod aproape 4000 de spor
tivi din 73 de țări se vor întrece 
pentru titlul de campion; olim
pici. Prin numărul de țări par
ticipante și numărul mare 
tleți. Jocurile Olimpice 
Melbourne vor constitui 
devăr o întrecere sportivă 
ttrror popoarelor lumii.

Pregătirile jocurilor au 
în faza finală. Organizatorii țin 
zilnic cîteva conferințe, cu care 
prilej se pun la punct ultimele 
amănunte. A fost alcătuit în a- 
mănunt programul de desfășurare 
a întrecerilor sportive. Inaugura
rea oficială a Jocurilor Olimpice 
va avea loc la 22 noiembrie, ora 
115. întrecerile propriu zise vor 
începe de vineri 23 noiembrie, 
în centrul atenției situîndu.se de. 
sigur probele de atletism Para
lel vor începe întreceri de bas
chet, scrimă, fetbal, hochei pe 
iarbă, canotaj, haltere, pentatlon 
modern, box. Activitatea la ba

zinul olimpic va începe miercuri 
28 noiembrie. Sîmbătă 1 decem
brie vor avea Ioc întrecerile fi
nale de atletism, urmînd ca să 
continue cu celeiahte discipline 
sportive care au început mai tîr- 
ziu- întrecerile se vor desfășura 
pînă Ia 8 decembrie cînd va avea 
loc închiderea oficială a Jocuri
lor.

de a- 
de la 

&ift--a- 
a tri-

intrat

Campionatrf de șah aî Timișoarei
TIMIȘOARA — Recent a luat 

mas- 
Noul 
(Ști- 
91/2

sfîrșit campionatul individual 
culin al regiunii Timișoara, 
campion este Eugen Szabo 
fața Tim.) care a totalizat 
puncte din 12 posibile. In clasa
ment urmează : Tocăniță 9, Pi- 

• chler 9, A. Borbely 7 1/2, Scher.
fer 6 1/2, Prohaska 6 1/2. I. Men
delsohn 6, Moise 5, Janossv \ 
Raiaa 4 1/2, Dittrich 3 1/2. Hart
man 3 1/2, Bejenaru 2 1/2. Din
tre tinerii participanți s-au remar-

Fsala campionatului feminin de șah al R. P. R.
CLUJ 14 iprin telrioa). In runda 

2-a numai două partide au luat siir- 
șit în timpul reglementar: Perevoz- 
nik—Țitron 1—0, Țarapanov—Teo- 
dorescu ‘/a—*/*.  La întrerupere Szat
mary are avantaj la Pogorievici, 
Graboviețki la Rotting și Giuroiu la 
Manolescu. Poziții egale în celelalte 
partide. Rezultate din runda 3-a:

Priaa etapă a campionatdii republicai 
de bai pe echipe

Precedată de intense pregătiri in toate „taberele1*,  cea da a 
doua ediție > campionatului republican de box pe echipe programează 
pentru azi și miine prima etapă. După cum se știe, în această 
etapă sînt programate următoarele MHniri:

BUCUREȘTI: Casa Centrală a Armatei—Locomotiva.
CRAIOVA: Dinamo—Progresul.

TIMIȘOARA: Vtrtița—Ramura roșie.
In Capitală, reuniunea inaugurală a campionatului se va des

fășura astă seară, cu începere de la oca 20, pe stadionul Ciu
lești. Intîinirea programează ct leva meciuri deosebit de intere
sante. (N. Mindreanu—Otto Bos tiog, Grigore Ion—Gh. Tomescu) 
și numeroase asalturi ale tinerilor feroviari asupra rutinaților boxer: 
militari. La Craiova, Dăiamo va avea de luat o importantă 
revanșă asupra Progresului, intr-o întito’re ou perspective din 
cede mai pasionante. In sfirșit, la Timișoara, echipa Votant ca
re emite, pare-se, justificate pretenții la primul loc, va trebu 
să-și confirme aspirațiile, printr-o comportare corespunzătoare 

în fața Flamurii roșii. Comisia centrală de specialitate a delega 
la cele trei reuniuni cei mai buni judecători-arbitri.

se vor întrece 4.000 sportivi
Cercetînd calendarul Jacurilor 

Olimpice observăm că duminica 
nu au loc nici un fel de compe
tiții. Pentru europeni acest lucru 
pare curios, în timp c» pentru 
australieni el este perfect normal, 
deoarece în întreaga Australie, 
duminica este zi de repaus abso
lut. fn această zi nu au loc nici 
un fel de manifestații sportive, 
sînt închise teatrele și cinemato
grafele.

întrecerile din cadrul J.O. se 
vor desfășura în diferite puncte 
ale orașului Melbourne, care este 
destul de întins iar unele dintre 
disciplinele sportive se vor des
fășura la o distanță apreciabilă 
de 
de 
va 
de 
ca

oraș. Ultimul strat de zgură 
pe pista stadionului olimpic 
fi pus cu puțin timp înainte 
inaugurarea Jocurilor pentru 
în acest fel pista să.și poată

■ar i et ți
• Participanții la J. O. de la Mel

bourne, vor fi controlați în momen
tul sosirii în Australia de o comi
sie specială pentru ca să nu intro
ducă pe teritoriul țării nici un fel 
de animale, păsări, plante sau flori. 
Această măsură este luată pentru 
a preîntîmpina... importul microbi
lor, cauzatori de epidemii.

• Comitetul de organizare a luat 
măsuri pentru asigurarea alimenta
ției spectatorilor care vor urmări în
trecerile. Peste 240 de restaurante 
speciale vor servi zilnic 100.000 por
ții de mîncăruri calde. Pe stadionul 
olimpic se vor vinde pînă la 20.000 
de pachete cu mîncare care vor cu
prinde: carne, salată, compot și o 
băutură rece. Cuțitul și furculița fa
bricate din material plastic pot ră- 
mine ca amintire consumatorilor...
• La Melbourne vor sosi nume-

Janossy.
notă originală a acestui j

cat arădenii Io6if Șcherfer șî Ete| 
VÎfl Ilnnccv ”

O
concurs și care a contribuit la deplt/ 
nul său succes a fost organizarea sa» 
în mai multe orașe. Rundele s-au» 
jucat pe rînd la Caransebeș, Lu* * 
goj, Buziaș, Băile Herculane, Re»- 
șița și Arad. Prin aceasta s-a a» 
sigurat și o excelentă populari
zare a șahului în regiune, mii! 
de spectatori puțind urmări în-ă 
trecerile.

Giuroiu—Perevoznik 1—0, Ududecv 
Manolescu '/»—*/s,  Nicolau—Diaco^ 
nescu 1—0, Graboviețki— Hodoș 
0—1, Hrana—Rotting */» —*/„  Teq- 
dorescu—Filîpescu 1—0. In cete trei 
întrerupte. Tarapanov are avantaj la 
Iliescu, iar partidele Pogor k-v ici 
—Ionescu și Țitron—Szatmary. 
sînt egale.
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Witimeie pregătiri înaintea starturilor ÎNSEMNAȘI
r Desigur că nerăbdarea amatori
lor de atletism ca și a celor care 
vor cunoaște cu prilejul actualelor 
campionate. internaționale frumu
sețea acestui sport a atins la ora 
cînd apar aceste rîmduri un punct 
culminant. In ceea ce ne privește, 
trebuie să vă mărturisim că nu 
am rezistat pînă astăzi, ci ne-am 
grăbit să facem cunoștință cu par- 
■tjcipanții la competiție mai înain
tea primului start. Ceea ce nu-i de 
mirare și sper că cititorii ne vor 
fi recunoscători, fiindcă astfel îi 
vom face să petreacă mai ușor ul
timele ore care îi mai despart de 
prima probă a celei da a IX-a e- 
diții a campionatelor internaționale 
«te atletism ale R.P.R.

Prima vizită la stadionud Dina
mo, „șantierul" de lucru al atte
stor, rre-a prilejuit puține cuno
ștințe deoarece în dimineața zilei 
de joi 13 septembrie numai atleții 
francezi și cei sovietici au venit 
la antrenament. Și totuși avem 
multe să vă spunem.

Urmărind grupul celor cinei 
sportivi care înconjurau în pas e- 
lastic gazonul stadionului nu pu
teai fi sigur că te afli in prezența 
unor renumiti atleți, cum sînt cei 
din echipa Franței, dar remarcând 
neobișnuita animație din tribun*  
ițpentnu un simplu antrenament) 
simțeai că se petrece ceva deose
bit. Intr-adevăr, recunosc pe sări
torul în înălțime Maurice Fournier 
■și pe un alt săritor, dar de triplu: 
.Erick Battista. Apariția cea mai 
interesantă este insă aceea a ce
lebrului aruncător de suliță Michel 
.iMacquet și a celui de greutate 
Raymond Thomas. De ce oare? Fi
indcă ei tîrăsc un ciocan... Bine
înțeles îi urmez imediat și mă gîn. 

■dese că dac# Macquet a putut să 
progreseze într-un an la suliță cu 

■fi m. este posibil ca între timp să 
li devenit un specialist chia-r și la 
aruncarea ciocanului. Oricum, tre
buie să știu dacă în mod obișnuit 
Macquet se antrenează folosind și 
ciocanul. Prima aruncare pare să 
fie totodată și prima din viață, dar 
următoarele depășesc cu regularita
te 40 metri, intre timp se aduce o

Un nou cap de afiș al campio
natelor noastre internal onale de 
atletism a sosit la București. Este 
vorba de Adolfo Consolini o cele
britate în atletismul mondial la 
arunca-ea discului și cea mai re
prezentativă figură a atletismului 
italian. De unde provine acest 
renume care a făcut demult încon
jurul lumii? Nicidecum de la o 
singură performantă, uluitoare, ași 
cum obișnuit se prezintă marii 
sportivi, ci de la o carieră prodi
gioasă ca longevitate și valoare.

Oaspetele nostru a pășit pe sta
dion pentru prima dată la Coster- 
mano in 1936 și de atunci a fost 
nelipsit. Printr-o muncă și per
severentă care-i cinstește și-i com
pletează celebritatea, Consolini a 
urcat cele mai înalte trepte a'e 
gloriei sportive și nu s-a p’ecat 
ani de-a rîndul in fața înverșuna
tului asalt întreprins de două gen - 
rafii de specialiști americani. Chiar 
dacă vestitul discobol american 
Fortune Gordie-n i-a smuls recor
dul mondial printr-o serie de arun
cări peste 57 de metri efectuate toa
te în „birtoguf propriu de la Pasa
dena (ultimul record 59,28 m.), 
Consolini și-a impus superiorita
tea învingtndu-l la Tocurile Olim
pice de la Londra și Helsinki și la

(21,3); Vilhjalmur Einarsson lungi
me (7,06) și triplu salt 14,94; R. F. 
Germană: Inge Fuhrman 100 m.
(11,6) și 200 m. (24,5); Ericka Fisch 
100 m. (11,6) și 80 m. g. (10,8): 
Centa Gastl 80 m. g. (10,6); Inge 
Kilian înălțime (1,65); Marga Weid 
ner lungime (6,15); Marianne Wer
ner greutate (15,67) și disc (46,08); 
Annekatrin Lafrenz greutate (13,75) 
și disc (49,12); Almut Brommel 
suliță (52,08);

Polonia. — Edward Adamczik 
(4,40 m. prăjină), Zbigniev Ja- 
niszewski (4,41 m. prăjină), 
Henrik Grabowski (7,67 m. lun
gime); Kazimierz Kropidlowsk'i 
(7,57 m. lungiîme), Richard Mal-

(Ceata Gastl (R.F. Germană) și 
(Gerard Rasquin (Luxemburg) 

văzuți de MATTY

va
O luptă In toată puterea cu viatului... încă puțin și Sidlo îl 
pune .duș" pe Macquet! (Foto: I. MIHAICA)

suliță metalică pe care campionul 
francez o privește curios. Expira
ția vine Îndată: îngrijitorul de la 
stadion a căutat specia! o astfel 
de suliță fiindcă în ajun record
manul Franței rupsese o sutrță de 
lemn.

Dar iată că pe stadion își fac 
aparițij atleții și atletele din lo
tul sovietic al căror număr impre
sionează. Asistăm la o mișcătoare 
revedere între Țibu'enko și Ma
cquet și apoi la ..lucrul" citorva 
dintre cei mai celebri atleți din 
lume. Astfel, săritoaraa in lungi
me Galina Vinogradova — Pooova 
pare decisă să redevină recordma
na lumii

Intr-un colt de stadion at'etul 
romin Al. Stoenescu discută cu 
celebru! antrenor sovietic Homen
kov, maestru emerit al sportului 
din U.R.S.S.. despre încălzire și ro
lul ei. Reținem cîteva lucruri intere
sante: trebuie avute în vedere exci
tarea sistemului nervos, pregăti
rea psihologică a concurentu'ui, 
„acordarea" aproape muzicală a 
antrenamentului după calitățile 
fiecărui atlet. Homenkov i-a spus 
lui Stoenescu că „anHenamentuI 
sportivului este știință și că „în
tocmai studiilor făcute in legătură 
cu energia atomică, în care fiecare 
fără a urmat alt drum, rezultatul 
final a fost pretutindeni același1.

Intre timp Kașkarov trecuse din 
prima încercare ștacheta mă.țață 
foarte sus, la 2,05 m., cum s-a vă
zut la remăsurare.

Fournier este de părere că so
vieticul pe care-1 va avta adversar 
la săritura în înălțime are o sta
tură neobișnuită pentru această 

probă și că îi lasă impresia unui 
om emotiv în concurs... In ceea 
ce-1 privește, săritorul francez va 
face toate eforturile pentru a co
respunde așteptărilor, deși este 
lovit la un picior și va trebui să 
sară la București (pentru prima 
oară în cariera sa) prin rostogolire 
ventrală.

Vineri dimineața, pe stadion au 
fost prezenți și atleți din echipele 
Poloniei, R.F. Germane, Austriei, 
ca și francezii și sovieticii. O fi
gură bine cunoscută spectatorilor 
de atletism ai marilor întreceri de 
pretutindeni este austriacul Grub
ber, alergător pe mari distanțe. 
De altfel, el aleargă neobosit în 
jurul! stadionului cu tichiuta de 
lină obișnuită fondiștilor. Vă în
chipuiți că nu poate fi întrerupt...

Neobosită pare și mica a'ergă- 
toare de garduri Fisch, (R.F. Ger

0 Joi după-amiază au sosit m 
Capitală noi loturi de participanți 
la Campionatele ‘ internaționale de 
atletism: Austria: Adolf Gruber ma
raton (2.24:48,0); Gerald Wicher 
400 m. (49,5) și 400 m. g. (54,3); 
Elfriede Geist 100 m. (12,3) și 200 
m. (25,6); Luxemburg: Gerard Ras
quin — campton internațional al 
R.P.R. pe 1954 la 800 m. — 400 m.
(49.5) și 800 m. (1:51,5); Fred 
Hammer 100 m. (11,0) și luingimt 
(7,31); Paul Frieden 5.000 m 
(14:47,0); Belgia : Roland Wercruys- 
se 100 m. (10,8) și 200 m. (22,0) ; Su- 
zane Krol 100 m. (12,6) și 200 m
(26.6) ; Maria Broekmeersch 800 m 
(2:21,4); Hiîda De Cort 80 m. g. 
(12,2); Elveția: Otto Eichenberger 
200 m. (22,2) șil 400 m. (49,0); Er
win Muller lungime (7,21) și triplu 
salt (15,10); Gretel Bolliger lungime 
(5,05), 80 m. g. (12,3) și disc 
(39,20); Islanda: Thorbjorn Thorb- 
jomsson 100 m. (10,5) și 200 m 

mană) ale cărei rezultate sînt din
tre cete mai bune. Alături de ea 
lucrează Ceata Gastl către care 
se îndreaptă atenția tuturor celor 
de față.

^Nu mă aflu in cea mai bună 
formă, dar am ținut totuși să fiu 
prezentă la București în urma a- 
mobilei invitații ce mi-a fost fă
cută fi fiindcă voi avea adversare 
foarte puternice in atletele sovie
tice. Oricum o pregătire mai bună 
pentru olimpiadă nu aș fi putut 
face".

Deși nu se antrenează . 4 dorn- 
ezik este și el prezent pe stadion 
și pare preocupat să scape de ur
mărirea caricaturistului nostru 
Matty.

Cel mai vechi atlet italian, recordmanul 
european: Adolfo Consolin'

BULETINUL CAMPIONATELOR

de HENRI

Trimisul special al ziarului
In fiecare săptămină o emisiu

ne de radio care poate fi ascul
tată la Paris prezintă o vedetă 
de cinema sau de muzică ușoară 
care răspunde la diferite între
bări. Una dintre acestea este in 
mod obișnuit: „Unde v-ar place 
să locuiți, în afară de Paris sau 
de Franța ?“

Dacă printr-un noroc oarecare 
aș deveni într-o bună zi o ase
menea vedetă adulată de public 
— nu se știe niciodată!... — aș 
răspunde fără ezitare: „La Bucu
rești. în Rominia1"

De ce?
Aoeastă a doua întrebare ar fi 

de prisos.
Nu știi niciodată de ce preferi 

un lucru altuia, de ce iubești 
ceva mai mult decît altceva.

Aceasta este valabil mai ales 
pentru francezi. Francezul își iu
bește logodnica, soția sa sau iu
bește femeile în general, fără 
să poată stabili cauzele.

Sint francez. Iubesc Romînia. 
rominii și romincele (precizez nu 
o ramîncă ci romincele!... cel pu
țin pentru moment). De ce? Nu 
pot răspunde la aoeastă întreba
re.

Iubirea ce o porți nu se poate 
defini. Nici o limbă, oricît de bo
gată ar fi, nu dă această posi
bilitate... .

b
După această mărturisire pe 

care unii o vor numi preambul, 
e timpul să ne gindim la sport, 
această veche cunoștință de pre
tutindeni. Practicarea sportului 
este ca o iubită. I te dai cu 
plăcere. II părăsești cu greu. Este

întreceri e de la Paris din 1948. 
Lupta nu este încheiată. Melbour- 
ne-ul le oferă o nouă arenă de 
luptă. Dar Adolfo, cu to(: cei 39 
de ani pe care îi numără astăzi, 
așteaptă noua confruntare cu în
credere și optimism, așa după cum 
a așteptat și a izbindit din 1941 
■— anul primului său record mon
dial — și pînă în 1956. In această 
perioadă Consolini și-a înscris nu
me 'e de șase ori în fruntea listei 
celor mai buni aruncători' ai anu
lui (ultima dată în 1955). a păs
trat cu o întrerupere de cîteva 
luni recordul Europei (l-a pierdut 
în 1954 și 1955 în fața atletu'ui 
maghiar Klics și apoi a cehoslova
cului Merta, dar l-a recucerit — 
de fiecare dată — după puțină 
vreme), a devenit odată campion 
olimpic și de trei ori campion eu
ropean. Din acest formidabH pal
mares reiese că Adolfo Consolini 
nu este o celebritate rezultată din 
titlurile, fotografiile și artico ele 
pompcase ale presei, ci creată 
printr-o carieră sportivă fără sea
măn (cel puț'n în domeniul arun
cărilor). Pentru această carieră, 
Consolini merită ap'auze ncsfîrșite 
și urarea : Bravo Adoli’o, e buona 
fortuna! •

RENATO ILIESCU

cherczyk (15,57 m. triplusai't); 
Janusz Sidlo (83,66 m. suliță); 
Zbigniev Radziwonowicz (74,51 
m. suliță), Tadeusz Rut (63,57 m. 
ciocan); Alfons Nikfos (60,85 
m. ciocan); Genoveva Minniczka 
(12,0 sec. — 100 m, 24,9 sec.— 
200 m.; 5,78 m. lungime); Bar. 
bara Lerczak (11,8 sec.—100 m.; 
24,4 sec.—200 m.),; Maria Ku- 
sion (11,8 sec.—100 m.; 24,4 sec. 
—200 m.; 6,04 m. lungime);
Halina Richter (11,9 sec.—100 
m.; 25,3 sec.—200 m_); Ursula 
Figwer (51,95 m. suliță); Anna 
Wojtaszek (50,20 m. suliță). 
Jadwiga Majka (49,47 m. suli
ță); Sobocinska (46,32 m. disc); 
Dmowska (45,78 m. disc); Jad.

CHAPUIS

francez „Le Parisien libere”
ca un virus de care nu poți scă
pa. Clnd ai cunoscut sportul, nu 
poți să te mai desparți de el. 
Este fără îndoială rațiunea pentru 
care el rămîne o minunată le
gătură pașnică intre națiunile de 
pe întregul glob.

ir
Peste 300 de sportivi reprezen- 

iind 22 de națiuni europene (că
rora li se adaugă și Statele U- 
nite care au delegat trei dintre 
cei mai buni atleți ai lor) vor 
face cunoștință in această după 
amiază cu zgura pistei și minu
natele instalații ale Stadionului 
Republicii, lăcaș sportiv minunat 
înzestrat și care — ce păcat! — 
nu are replică asemănătoare în 
Franța.

— Cum se vor comporta re
prezentanții furii dumneavoastră? 
a fost întrebarea care mi s-a pus 
de mai multe ori de la sosirea 
mea în București.

Singuri Michel Macquet și Mau
rice Fournier pot să spere la un 
loc întîi.

Mlchel Macquet care figurează 
în plutonul de frunte al aruncă
torilor de suliță din lume (cea 
mai bună aruncare: 79,01 m.)
a fost ocolit de noroc de la în
ceputul acestei luni. La 1 sep-

Maurice Fournier (Franța) 

tembrie el a fost bătut de ger
manul Will și în ziua de 8 a 
aceleiași luni a trebuit să se în
cline în fața polonezului Kopyto. 
Acești doi adversari ai săi au u- 
tilizat sulița americană de tipul 
„Held" cu care Michel Macquet 
na se poate aclimatiza, din 
cauza stilului său prea „în for
ță". Mi chei Macquet, care aruncă 
sulița clasică finlandeză, are de 
ce să se bucure: rominii n-au 
adoptat sulițele ..Held"..

ir
Ce să spunem despre ceilalți 

participanți ?
N-am dreptul încă să-t judec, 

înainte de a-i fi văzut la lucru.
Nu pot decît să le urez ur

mătoarele :
REUȘITA DEPLINA, CA RĂS

PLATĂ BINEMERITATA A E- 
FORTUR1LOR LOR MULTIPLE 
ȘI NEOBOSITE!

wiga Klimaj (14,35 m. greutate); 
R. D- Germană. — Claus Kuchler 
(10,7—100 m.; 21,7—200 m.);
Rolf Diekman (48,8—400 m.);
Gottfried Klimbt (48,4—400 m); 
Fritz Schmidt (3:51.0—1500 m ); 
Sigfried Meyer (2 h. 27:10.0— 
maraton); Kurt Hartung (2h 
24:00,0); Giinter Lein (198 ni. 
înălțime). Claup Hiibschmann 
(7,26 m. lungime); Karl Thier- 
felder (7,04 m. lung.; 14,54 m. 
triplu); Manfred Preussger (4,45 
in. prăjină); Gerhard Jettner 
(4,10 (îl. prăjină); K!aus Frost 
(73,89 m. suliță; Gisela Henning 
(12,0 sec.—100 m.: 24,5 sec.— 
200 m.); Annegret Buttner
(2:13,3—800 m.); Toni Daumann 
(2: 13.6—800 m.); Renale Feige 
(1,58 m. în.). Irtngard Muller 
(47,27 m. suliță). Doris Muller 
(47,00 m. iFsc); Stechemesser 
Irene (48,95 in. disc); Johanna 
Luttge (14,65 m. greutate).



CE VOM VEDEA AZI?
Ce vom vedea astăzi?... Este 

desigur o întrebare care a fră- 
mîntat pe toți cei care în după 
amiaza acestei zile își vor ocupa 
locurile în tribunele de beton 
ale stadionului Republici}, în aș
teptarea întrecerilor. Dacă mulți 
dintre cititorii noștri și-au pus 
această întrebare, cum să zicem, 
dintr-un interes de spectator, apoi 
tlrebuie să recunoaștem că și 
nouă, ea ne-a dat suficientă bătaie 
de cap. Pentru a vă putea in
forma cu cîteva ore mai devreme 
asupra celor ce se vor întîmpla 
după amiază pe stadion nu a 
fost nevoie numai de o amplă 
documentare asupra rezultatelor 
cele mai bune ale competitorilor, 
ci am căutat să aflăm chiar din 
gura lor, care le sînt părerile 
asupra întrecerilor la care vor 
participa.

Dar mai înainte de orice ait 
ceva, îngăduiți-ne să vă prezen
tăm programul zilei de astăzi: 

ora 15,30 festivitatea de des
chidere ;

nală) ;

ora 16,00 80 m. garduri (*-
ni) ;

prăjină
suliță femei

ora 16,15 800 m. bărbați (se.
rii) ;

ora 16,25 100 m. femei (serii) .
ora 16,40 20 km. marș (ple-

carea)
’16,45 80 m. garduri (fi-ora

triplu salt
ora 16,55 100 m. bărbați (se-

>i>) ;
17,15 400 m. bărbați (se-ora

rii) ;
disc bărbați 

greutate femei
ora 17,25 100 m. femei (semî-

finale)
17,35 100 m. bărbați (semi-ora

finale)
ora 17,45 .400 m. garduri (se-

rii) :
18,00 800 m. femei (fi_ora

nală) ;
ora 18,10 5.000 m.
ora 18.15 20 km. marș (sosi-

rea) ’ ■ ,După ce ați luat cunoștința de 
ordinea desfășurării probelor, ne 
puteți însoți în „raidul" pe care
l. akn întreprins în rîndtil parti. 
cipanților (atleți și antrenori) la 
grandiosul miting atletic interna
tional.
UN VERITABIL „CAMPIONAT 

EUROPEAN"...
va prilejui desfășurarea probei 
de săritură cu prăjina. In fond 
exceptlridu-i pe Landstroni, SiL 
Ion și Lundberg, cei mai buni 
specialiști europeni ai probei vor 
fi prezenți după amiază în fața 
aceleiași ștachete. Este vorba de : 
Manfred Preussger (R. D. Ger
mană) 4,45 m.; Vitalii Cer- 
nobai (U.R.S.S.) 4,40 m.Zbigniev 
J-aniszewsW (Polonia) 4,41 m; 
Edward Adamczik (Polonia) 4,40
m. ; Anatolii Petrov (U.R.S.S.)
4,40 m.; Dimitar Hlebarov (Bul
garia) 4,31 m.; etc. Acestora li
se adaugă renumitul săritor a- 
merican Robert Gutowski care a 
obținut în acest an 4,591 m.

Imediat ce a descins din tre
nul care l-a adus la București, 
•ecordmanul polonez Adamczik 

Maria Itkina trece prima li ni ti de sosire in cursa de 200 m. a campionatelor internaționale 
de anul trecut

ne_a întrebat care vor fi concu- 
renții la proba sa. Aflînd nu
mele amintite mai sus, el ne-a 
declarat: „Este cel mai tare con
curs pe care l-au avut în acest 
an săritorii de prăjină din Eu
ropa. Uu adevărat campionat 
european. Judecind prin prizma 
rezultatelor de pînă acum, evident 
că favorit este Bob Gutowski, 
dar pe teren se pot întîmpla mul
te"...

CONSOLINLGRIGALKA- 
MATVEEV...

Iată-i pe cei trei atleți, din 
lupta cărora va fi cunoscut în
vingătorul, în proba de aruncarea 
discului. Cine va învinge este 
foarte greu de prevăzut. Firește, 
prima șansă o deține recordma
nul european Adolfo Consolini, 
dar nu trebuie să uităm că atle
tul sovietic Otto Griga’.ka l-a în
vins pe Consolinj anul trecut în 
cadrul concursului de la Mos
cova și că același lucru l-ar 
putea face Și acum. Pe de altă 
parte Boris Matveev cu arun
cările sale de peste 54 metrf, se 
anunță un candidat destul de 
serios la titlul de cama ion inter
național al R.P.R.

Edward Adamczik (Polonia)
i

Dar în afara favorlților, nu 
trebuie uitat un outsider destul 
de periculos: recordmanul bulgar 
Todor Todorov care a înregistrat 
de !maj multe ori rezultate peste 
52 metri. Dacă ne este greu să 
dău un pronostic în privința cîș- 
tigătoruiui, în schimb un lucru 
apare ca cert: recordul stadio
nului Republicii deținut de ceho
slovacul Karel Merta (54,08) 
este în mare pericol.
ZÎBINA CIȘTIGATOARE INDIS

CUTABILA
Recordmana lumii Gatina ZI 

bina nu va avea după părerea 
noastră prea mari emoții tn cea 
ce privește locul întîi, care în 
med normal nu-i poate scăpa. 
Rămine de văzut nuțmai rezultatul 
pe care-1 va obține virtu
ala campioană olimpică. Probabii 
din nou peste 16 metri. Dar cu 
cîți centilmetri, asta o vom ști 
abia astăzi la ora 18 In acest 

concurs va participa și Mariane 
iWerner, atleta care după Zîbina 
și Tîskievici deține cea 'mai 
bună performanță (15,67 m.) și 
se anunță o pretendentă la una 
din medaliile olimpice.

VLASENKO FAVORIT LA 
5.000 m.

Antrenorul maghiar Laszlo Hi
res, care pregătește în acest an 
pe alergătorii romîni de semi- 
fond și fond, ne-a vorbit despre 
cursa de 5.000 metri: „După rezul
tatele din acest an, favorit mi se 
pare sovieticul Vlasenko (14:05,0). 
Pentru locul doi cred că vom ve
dea o luptă foarte disputată, din 
care aș fi bucuros să nu lipseas
că și elevul meu Constantin Gre- 
cescu".

O PĂRERE AUTORIZATA
Cea mai bună carte de vizită 

a unui antrenor o constituie per
formanțele elevilor săi. Privind 
prin această prizmă, se poate spu
ne că' puțini sînt antrenorii din 
lume care să se m» mărească cu o 
asemenea „carte de vizită*  ca an
trenorul polonez Szelest. El este 
omul care în numai cîțiva ani a 
reușit să ridice o admirabilă^ ple
iadă de aruncători și aruncătoare 
de suliță. Elevii săi? Janusz Sid'o
— recordman mondial cu 83,66 m.
— Kopvto — 81,12 m. — și Ur
sula Fi'gwer, Jadwiga Majka ș> 
Anna Wojtaszek sînt cei mai sîr- 
guincioși. Este clar deci că pen
tru proba de aruncarea suliței fe
mei, părerea antrenorului Szeiest 
este cea mai competentă.

..Concursul de la București mă 
interesează în cel mai înalt grad. 
Elevele mele întîlnesc aici o con
curență foarte puternică. Este in
discutabil cea mai grea încercare 
a lor din acest an. Mă refer in 
primul rind la aruncătoarele so
vietice Nadejda Koneaeva — re
cordmana lumii — și Virve Roo- 
laid. O adversară de temut este și 
atleta germană Brommel creditată 
cu 52,08 m. Dintre atletele polo
neze, în formă deosebită se află 
Anna Wojtaszek. La sfîrșitul săp; 
tămînii trecute ea a obținut 48.6a 
m.. învingînd-o pe Ursula Figwer. 
deținătoarea recordului țării mele 
cu 51,95 m. In ce privește șansele, 
după părerea mea victoria nu 
poate scăpa uneia din concuren
tele sovietice."

O ÎNTRECERE A AȘILOR
Cursa de 20 km. marș va reuni 

la start pe cîțiva dintre cei mat 
buni specialiști mondiali ai pro
bei. Să enumărăm pe cîțiva: La
vrov (U.R S.S.) recordmanul lu
mii, Spirin (U.R.S.S ), Dordoni și 
Pamisch (Italia), precum și cei 
mai buni mărșăluitori romîni. In 
perspectivă, o întrecere pasionantă, 
dar pe care spectatorii din tribu
ne nu o vor putea urmări decit 
după relatările crainicului și după 
tabelul special de afișaj. In 
schimb, cetățenii Capitalei îi vor 
putea vedea pe așii marșului, în 
frecarea lor pe străzile: Izvor, 
Splaiul Independenței, Piața 28 
Martie, Bd. 1848, Bd. Ră'cescu, 
Piața M. Eminescu, Bd. Ana Ipă- 
tescu. Șoseaua Kisselef... calea 
Victoriei, Bd. 6 Martie, str. dr. 
Staicovici.

Cei trei atleți americani: Sh elton, Williams și Gutowski, vă- 
zuți de Neagu

LA TRIPLU-SALT. CIȘTIGATOR 
PROBABIL EVGHENII CEN
„Concursul de Ia București este 

pentru mine cel mai important 
din acest an... in afară bine în
țeles de Olimpiadă. Am venit aici 
dornic să înfrunt adversari pu
ternici și așteptările nu mi-au fost 
înșelate. Favoritul probei este, 
după părerea mea. sovieticul Cen, 
pe care-1 recomandă suficient per
formanța de 15.87 m. reușită în 
acest an. Pentru ce'.elate locuri 
candidează cel de al doilea con
curent sovietic, Kreer, polonezul 
Malcherczyk, atletul dvs. loan 
Sorin" ne-a declarat atletul fran
cez Battista.

Din modestie, recordmanul fran
cez (15,48 m) nu s-a trecut prin
tre outsiderii Iui Cen. Vom face 
noi acest lucru, arătmd în plus ca 
Battista va căuta, pînă una-alta. 
să se revanșeze în fața recordma
nului polonez Malcherczky. care 
l-a învins recent la Varșovia. 
Cum și Sorin vrea să-și ia revan
șa asupra lui... Battista, ne dăm 
lesne seama cît de îndîrjrtă va 
fi lupta la triplu-salt.
O PARTICIPARE VALOROASA...

...caracterizează proba de 800 in. 
plat femei. In fruntea listei con
curentelor se situează recordmana 
lumii, atleta sovietică Nina Otka- 
lenko, bine cunoscută amatorilor 
de atletism din București. Prin
cipala ei adversară în cursa de 
astăzi va fi colega de echipă, Ta
mara Lissenko. In timp ce ele își 
vor tranșa (probabil pe ultima 
parte a cursei) întîietatea, în spa 
fele lor vor lupta pentru locuri de 
frunte atletele germane Annegret 
Butfner și Toni Daumann. și re
prezentantele noastre Elisabeta 
Buda și Florica Dumitru. I
RECORDMANA LUM’h CENTA 

GASTL LA START
Alergătoarele peste garduri ne 

vor oferi astăzi o întrecere inte
resantă. Centa Gastl (R.F.G.) va 
avea de apărat nu numai titlul cu
cerit la precedenta ediție a cam
pionatelor ci, mai ales, prestigiul 
de recordmană a lumii. In fața 
cui? Colega ei Erika Fisch și a- 
tietele sovietice Nina Vinogrado
va și Vera Bîstrova, toate cu 
rezultate sub 11,0 sec.

PROBE CARE SE VOR TER
MINA Ml INE

Dintre acestea, cel mat mare 
interes M suscită, firește cursa de 
100 m. plat bărbați. Din lupta 
pentru cucerirea titlului de cam
pion se vor consuma astăzi doar 
primele două „acte": seriile și 
semi-finalele. Cu acest prilej, îl 
vom vedea la lucru pe proaspătul 
recordman mondial al probei, a- 
tietul american Willie Williams. 
„Nu îmi cunosc adversarii din 
concursul de la București și deci 
nu pot face nici un fel de antici
pări asupra cursei, ne-a declarat 
Williams. Sîmbătă după amiază 
va fi primul meu start oficial, du
pă curse'e de la Berlin. îmi cereți 
să evaluez în cifre forma mea din 
momentul de fa-ță? 10,3—10,4.“

Să-l urmărim deci cu atenție 
în cursele de astăzi pe record nu
mii lumii și să așteptăm finala 
de mîine, în care, probabil, se 
vor înregistra și rezultatele cele 
mai bune.

In seriile și semi-finailele cursei 
de 100 m. plat femei vor evo’ua 
cîteva dintre cele m>ai ranide aler
gătoare din lume. Atletele sovie
tice Galina Popova și Galina 
HOKikova, atletele din R F.G. 
Fuhrman și Fisch, atletele polo
neze Lerczak și Kusion, iată re 
mănunchi de excelente sprintere 
(cu rezultate sub 11,8 sec), este 
prezent la starturile ca'iticării'or de 
astăzi. In finală nu sînt însă de- 

cît șase locuri. E clar că seriile 
și semi-finalele nu vor fi o simpJă 
formalitate. Dimpotrivă.
REEDITAREA UNEI CURSE 

MEMORABILE.
Despre cursa de 400 m. gardu

ri de la Festivalul de la Varșo
via (August 1955) s.au deris 
sumedenie de articole. Pe sta
dionul C-W.K-S. atletul romîn 

Hie Savel a reușit atunci cea 
mai mare performanță a sa, în 
treeîndu-i pe Iurii Lituiev și 
Anatolii Iulin. De la Varșovia cei 
trei atleți nu s-au mai întîlnit 
4a startul aceleiași curse. Este 
drept, că Iulin și Lituiev au 
concurat împreună de mai multe 
ori, deasclmenea Iulin și-a luat 
revanșa asupra kii tSavel, la 
campionatele internaționale de 
anul trecut, dar toți trei nu au 
mai a'ergat împreună, li voi» 
vedea din nou pe toți trei...: 
mîine, cad astăzi nu vor par. 
ticipa decit la seriile cursei de 
400 m. garduri, și este mai mult 
ca sigur vă fiecare dintre ei 
își va asigura dreptul de a 
participa în finală.

Despre această cursă l-am ru
gat să ne vorbească pe llie Sa
vel.

„Anul acesta am participat la 
șapte concursuri internaționale și 
de fiecare dată am ieșit cîștigă- 
tor. Mă voi strădui din răsputeri 
să realizez o victorie și de a- 
ceastă dată. Trebuie să mărturi
sesc că acum Urni va fi cel mai 
greu. Iulin și Lituiev sînt ad
versari foarte puternici",

★
Iar acum, nu ne rămîne decât 

să ne dăm întâlnire pentru astăzi 
după amiază, la stadionul Repu
blicii. Vom fi cu siguranță mar
torii unui spectacol atletic de ma
re clasă, iar seara, consulți nd foile 
cu rezultatele primei zile de între
ceri, ne vom da seama în ce mă
sură pronosticurile și comentariile 
de mai sus și-au găsit împlinirea 
în cele petrecute pe teren.

ROMEO VILARA 
IACINT MANOLlU’

Au sosit la București...
(urmare din pag. l-a)

de disc din echipa R. D. Germane 
ne spune: „Sînt fericită să concu
rez la București cu colega mea din 
Vest. Annekatrin Lafrenz, cu care 
sper să merg împreună la Mel
bourne .fiindcă, după cum știți, la 
J. O. prezentăm o echipă germană 
unită. Cine va cîștiga proba femini
nă de aruncarea discului? Probabil 
o sovietică și cred că Zîbina ana 
prima șansă, fiind mai constan
tă...".

VINERI SEARA...
Proasoeți sosiți tn Capitală sint 

atleții suedezi și olandezi. Dar din 
delegația suedeză poate nu, un 
sportiv, ci un... fost sportiv este 
personalitatea cea mai reprezen
tativă. Ne referim la cunoscutul 
gazetar suedez Torsten Tegner, 
re doct or ul-șef al ziarului de sport 
mult apreciat „Idrottsbladet". 
Tegner a fost, cu ani în urmă, un 
polisportiv desăvîrșit, reprezentând 
culorile țării sale la proba de su
liță a Olimpiadei de la Londra 
1928...

Din grupul de olandezi se des
prinde o siluetă cunoscută. E-ste 
săritorul tn lungime H&nk Visser, 
care revine In București dornic de 
o performanță care să-l facă „bun 
pentru Melbourne". Să spunem în 
două cuvinte că anul acesta Visser 
a sărit 7.78 m.1

La ora cînd scrim aceste nn- 
duri sosirile continuă...



>

Intîlniri internaționale ale sportivilor romîni
Azi după amiază la Gloucester

Selecționata de 
întîlnește

I GLOUCESTER (prin telefon).
■ Cel de-al doilea meci ai echipei 
(le Yugbi care reprezintă în Anglia 
Bucureștiul, va avea loc astăzi 
după amiază pe stadionul Quing- 
sholm, din Gloucester. Jucătorii 
noștri, aflaji in bună dispoziție, 
vor avea o grea misiune in fața 
localnicilor care sînt mai bme 
cotați de către specialiști decît 
echipierii formației din Leicester. 
Noi nu vom face decit două 
schimbări și anume: Sccu'escu il 
va înlocui în postul de taloner pe 
Paul Iordăchescu, iar Doruțiu va 

fi introdus în locul lui T. Picu in 
linia a IlI-a. Astfel speram să 
avem mai multe baloane din gră
madă și din margine, unde Doru- 
țîu, mai înalt decît Picu, poate 
culege mai multe baloane.

Formația gazdelor se prezintă 
omogenă ți este alcătuită din ju
cători de valoare, marea majori
tate internaționali. In plus gaz
dele au apelat ți la serviciile unui 
alt Internațional și anume la M 
'Jenkin, de la Oxford, lată de alt
fel formația pe care o vom »n- 
tîlni in după amiaza acestei zile:

I. Scheen, D. Perks, A. Holder, 
M. Jenkin, R. Blair, D Jones, B. 
Reade, G. Hastings, C. Thomas, 
A. Townsend, D. A. Jones. B. 
Hudson, D. Ibbsston, B. Green, 
P. Ford (căpitanul echipei).

Dintre aceștia G. Hastings a 
făcut parte din echipa Marii Bri
tanii în turneul pe care aceasta 
l-a întreprins anul trecut in A- 
frica de sud, iar alți 12 jucători 
•u apărat culorile Angliei de sud- 
vest în diferite meciuri internațio
nale. In acest an formația Glou-

Astăzi începe h Praga concursul iaterMlienal te tir
' PRAGA 14 (Prin telefon de la co- 

, frespondentul nostru). — Intre 15 șt 
?;18 septembrie va avea loc pe poli- 
ItaNiul „Kobylisy" din Fraga, un 
fconcurs internațional de tir la care 
participă cei mai buni trăgători din 
Ungaria, Romînia, Polonia Și Ce
hoslovacia. Acest concurs va const

itui o verificare a trăgătorilor care se 
pregătesc pentru Jocurile Olimpice.

La fiecare probă se vor întrece 
tîtc 3 concurenți din rândul țărilor 

tparticipante. De remarcat faptul că 
pa acest concurs participă multi 
«sportivi cu renume internațional. 
ÎIÂstfel dintre trăgătorii romîni se 
|remarcă Herșcovici, Lichiardopol șl 
if. Sirian, de la unguri, Balogh, Kun 
|și Takăcs. De asemenea participa 
fcși o serie de trăgători fruntași din 
»■ Polonia și Cehoslovacia. La acest 

concurs internațional. Cehoslovacia 
i.Va tt reprezentată de cei mai huni 
.trăgători din asociațiile ,.Svazarm“, 

U.D.A., Ruda Hvezda și Asociația 
Vânătorilor Sportivi.

„Olimpiada motocicliș+ilor"
Luni 17 septembrie va începe în 

R.D. Germană desfășurarea con- 
cunsiuiui internațional de 6 zile, 
competiție la care și țara noastră. 
va fi reprezentată de către o 
echiipă de 4 motocicliști. Echipa 
romînă este alcătuită din L. Sza
bo, M. Cernescu, M. Pop și B. 
Predescu, alergători care vor con- 
oura pe motociclete de fabricație 
cehoslovacă de 125 și 150 cme.

' OPATIJA 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Localitatea 

de unde vă telefonez este o splen
didă stațiune balneo-climater că pe 
coasta mării Adriatice. Timpul 
este splend'd: soare, vînt plăcut, 
cato, temperatura medie ziln.că 
plus 20 grade Celsius. Aici se 
desfășoară încep înd de sîmbătă 
senna un. mare turneu de lupte 
libere și clasice dotat cu Cupa 
Jadran.

Luptătorii reprezentativei R P. 
Romîne au sosit în localitate după 
un drum lung și obositor. Delega
ției romîne î s-a făcut o căldu
roasă prim re de către forurile de 
organizare din R.P F. Iugoslavia, 
reprezentate prin M. Hercegan și 
I. Dubte'. întreaga echipă precum 
și antrenorii și conducătorii au 
fost cazați la hotelul Pe’.vue si-
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LUPTĂTORII ROMINI LA OPATUA

rugbi a Capitalei 
formația locdă

ces.er a avut sau observația se 
lecționerilor mai multi jucători 
dintre care doi pentru echipa Ma
rii Britanii (aceasta urmează să 
susțină alte jocuri în Africa). 
La trialul care a avut loc s-a 
impus și a fost reținut pentru e. 
chipa reprezentativă a Angliei, 
jumătatea la desciiid re a adver
sari low noștri de azi. De aseme
nea. jucătorul Green, din linia a 
lll-a, a intrat in vederile celor 
insărc'nați cu alcătuirea echipei 
Angliei.

Jocul rapid caracterizează pe 
gazde, iar in tabăra lor domnește 
un optimism care ne face să în
țelegem că echipa se află in for
mă bună ți privește cu încredere 
jocul.

In răstimpul pe care l-au mai 
avut pină in zh»a jocului, bucu 
rețtenii au urmărit meciul de 
trial in vederea alcătuiri echipei 
Angliei, cu care prilej ei au putut 
vedea la -lucru" toate stelele rug- 
biului englez De asemenea, ei au 
vizitat catedrala din Gloucester 
care datează din 1100. De altfel, 
aici multe clădiri sînt veritabile 
monumente istorice. Chiar hote
lul in care sint găzduiți rugbiț- 
tn romîni se bucură de o fru
moasă tradiție, fiind construit in 
anul 1450!

Ziarele locale au publicat știrea 
privind vizita făcută de echipa 
Bucureștiului la primăria din lo
calitate ca și discursurile rostite 
cu acest prilej de către primar și 
de către tov. V. Drăgănescu, con
ducătorul delegației noastre.

ȚICU S1MION

Paratei cu întrecerile de la Fraga 
concurențîi Ia proba de talere se vor 
întrece în zilele de sîmbătă și du
minică in localitatea Podebradv. a- 
flata la o distanță «ie 50 km. de ca
pitala Cehoslovaciei.

Trăgătorii romîni vor lua startul 
după cum urmează: Armă liberă ca
libru redus 3x40 și proba de 60 
focuri: 1- Sirbu, H. Herșcovici, U. 
Antonescu; Pistol viteză: Gh. Lichi- 
ardopol, M. Dochiliță. Șt. Petrescu; 
Pistol precizie: 1. Pieptea, T. Mani- 
catide; Talere: Gh. Florescu, M. Va- 
siliu, L Dumitrescu.

Concursul internațional de tir 
va începe simbătă dimineața 
(n.r. astăzi) cu proba de armă 
liberă calibru redus 60 focuri 
culcat și prima manșă a 
probei de pistoi viteză. El va 
continua cu: duminică: manșa 11-a 
Pistol viteză; luni: armă liberă ca
libru redus 3x40; marți: pistol pre
cizie 60 tocuri.

1 PEJCHAR

In total, la acest mare concurs 
internațional. — denumit pe bună 
dreptate „Olimpiada motocidiș- 
tiior“ — vor participa 317 concu- 
renți, reprezentînd 19 națiuni. La 
actuala ediție a acestei competiții 
vor lua startul pentru prima oară 
și motocioliștii sovietici. Startul 
în cele 6 etape, precum și sosi
rile vor fi înregistrate în localita
tea GarmischPartenkirchen 

luat într-o admirabilă pozție pe 
malul mării Adriatic?. Chiar a 
doua zi, echipa noastră, alcătuită 
dMi Dumitru Pirvuleseu, Francisc 
Horvath, Ion Popescu, Gh. Dumi
tru, V. Bularcă, Lazăr Bujor, Va- 
s’.le Onoiu ți Al. Șuii, a făcut un 
ușor antrenament. Toți luptătorii 
sînț în formă și bineînțeles do
resc să obțină rezultate cît mai 
bune.

.Cupa Jadran” reunește în a- 
cest an o serie de luptători valo
roși care s-au remarcat în repe
tate rînduri în marile competiții 
internaționale. Astfel, la întreceri 
participă echipele de lupte libere 
și clasice ale R P. Ungare și Tur
ciei ki aceeași componență ca și 
la turneul internațional desfășu
rat recent la Budapesta. Reprezen
tativele R.P.F. Iugoslavia sînt 
alcătute din majoritatea luptăto- 
ri'or din echipa Vojvod’na care 
a întreprins un turneu în țara 
noastră. Astă-seară — (r». r.

Campionatele mondiale de scrimă
LONDRA 14 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Echipa noa
stră feminină da scrimă și-a făcut 
debutul într-un anevoios campio
nat mondial. Atit ca număr de 
participanți dt și ca valoare, ac
tualul campionat mondial femi
nin pe echipe întrece toate cele
lalte ediții desfășurate în anii 
olimpici. Cu toate acestea, repre
zentativa noastră a început cu 
succes, învingînd formația Olan
dei cu scorul de 10—6. In prima 
parte a meciulus, la toate trăgă
toarele ca excepția Ecaterinei 
Orb, s-a resimțit tracul și lipsa 
experienței (de trei luni, scrime- 
rele noastre sînt la primul meci 
internațional). E ca teri na Orb prin 
ce'.e 4 victorii ale sale a redat 
încrederea și a determinat ciști- 
garea meciului. Maria Vicol a 
cîștigat 3 asalturi, Olga Orban 
2 și Elena Samșodear.u 1. Prin 
această performanță, reprezentati
va noastră s-a caHficat în semi
finale.

Intanim formația U.R.S.S. 
Lupta este strinsă, pe alocuri 
dramatică ca evoluție de scor și 
pierdem Ia limită în fața unei 
echipe mai bune: 9—7 pentru 
U.R.S.S. Cele 7 victorii ale noa
stre au fost realizate astfel : Or
ban 3. Samșudeanu 2, Orb 1, Vi
col 1. Jn meciul următor întîl- 
nim puternica formație a Franței. 
Pierdem primele două asalturi, 
dar refacem puternic și ajungem

b tirieil intern țiml de baschet care bceve amt

Echipe de 
meciuri interesaite 

Jucătorii de baschet de la Akade
mik Institutul Politehnic Solia și 
Academic Sports Association Jerti- 
salim (Israel), sînt de cîteva zile 
oaspeții țării noastre și vor evolua 
în fața publicului bucureștean înce- 
pind de miine seara in cadrul unui 
turneu studențesc. In acest răstimp, 
cele două loturi de sportivi străini au 
fost foarte active. Plimbări în cele 
mai pitorești locuri ale Capitalei, vi
zionări de spectacole, antrenamente 
ți mai ales un rodnic schimb ae 
experiență, acestea an fost preocu
pările lor. Baslbetbaliștii bulgari au 
și dat „o lugă" pînă la Km. Vricea, 
și ieri au susținut în compjtiia vi
itorilor lor adversari, echipa Știința 
I.C.F., un aplaudat meci demonstra
tiv în acest centru de pe 
Valea Oftului. înaintea ple
cării în această scurtă de
plasare, am aflat de la antrenorul 
echipei bulgare, Țvetan Jeleaskov, 
că echipa Akademik Institutul Poli
tehnic din capitala R.P. Bulgaria ac
tivează cu succes în cea de a doua 
categorie de baschet a țării și para
lel înregistrează unele victorii chiar 
asupra tormațiilor din prima catego
rie, cum ar fi Proletar Sofia, învin
să de curînd cu 84—72, și SDtr So
fia care a plecat steagul în fața 
oaspeților noștri (80—63). Din for
mația care s-a deplasat la București 
remarcăm pe lvan Emanuiiov, șl 
Vesselin Peev, jucători ce aparțin lo
tului divizionarei A, Akademik So
ția. Lotul oaspeților mai numără în 
afară de aceștia pe Cristo Radev. 
Boris Radulov, Dimitr Atanasov, A- 

vineri) sînt așteptate să sosească 
loturile 'Austriei cu 14 luptători. 
22 luptători din R.F. Germană 
(lupte libere și lupte clasice), 
reprezentativa Suediei, precum și 
trei luptători francez'.

întrecerile încep sîmbă'lă seara 
la ora 19 și au Ioc tei aer liber 
într-un cadru pitoresc pe malul 
mării Adriatice. Duminică dimi
neața competiția de lupte con
tinuă în sală, dar seara întrece
rile au loc tot în aer liber.

Luni este zi liberă. Toate dele
gațiile sportive vor face o excur
sie în grotele de la Postojna.

Marți, miercuri și joi se vor 
desfășura tntîlnirile de lupte cla
sice, care se organizează dtrpâ 
același program ca și întrecerile 
de lupte libere, adică dimineața 
disputele au loc în sală pe două 
saltele, iar seara în aer liber pe 
o singură sailtea.

ION ȘEINESCU

la 5—2. De aici urmează o pe
rioadă grea încheiată cu egala- 
re din partea Franței. Orb, care 
se comportă excepțional, a preluat 
conducerea la 6—5 și apoi la 
8—7, determcnînd ca meciul să se 
încheie la egalitate : 8—8. To
tuși, victoria ne revine printr-un 
tuș averaj superior : 45 : 49. Vic
toriile noastre au fost obținute 
de: Orb 4, Vicol 2, Orban 1, Sam
șudeanu 1. Calificarea în finală 
a depins de meciul cu Austria, 
unde — în mod normal — am 
pornit ca favoriți. Totuși după 5 
asalturi sin tem conduși cu 5—0. 
Revenim puternic, refacem din te- 
renul pierdut, dar prea puțin și 
astfel pierdem din nou la limită 
cu 9—7. Maria Vicol s-a compor
tat sub orice critică, pierzînd 
toate asalturile. Cete 7 victorii 
le-au realizat: Samșudeanu 3,
Orb 2 și Orban 2.

In celelalte meciuri din semi
finală : Anglia — Italia 9—7. 
Ungaria — R.F. Germană 9—7, 
Italia — Ungaria 9—7 (mare 
surpriză!), Anglia — R.F. Ger
mană II—5, U.R.S.S. — Austria 
11—5. Din semifinala în care am 
participat s-au calificat pentru fi
nală U.R.S.S. și Franța (elimi
nate R.P.R. și Austria). In cea
laltă semifinală lupta continuă 
între Italia, Ungaria, Anglia și 
R.F. Germană.

ȚICU SIMION

valoare...
în perspectivă...

It.xandr tilagoev, Michail Svejosla- 
vov, Nicola Ivanov, Teodor Gospo
dinov, Detso Meransov și Nicola 
Petrov.

Cea de a doua participantă la tur
neul organizat de asociația Știința 
București, și anume echipa israelia- 
nă Academic Sport Association 
din Jerusalem, .este un ambasador 
reprezentativ al baschetului practi
cat în Israel. Antrenorul fsac Aldubi, 
care însoțește echipa, ne-a dat o se
rie de interesante amănunte în le
gătură cu jucătorii pe care i-a pre
gătit și care desigur sînt atîl de pu
țin cunoscuți publicului bucureștean. 
Aflăm astfel, că A.S.A. face parte 
din prima ligă de baschet a țării și 
se situează în momentul de față pe 
locul secund în clasamentul respec
tiv. Echipa israeiiană ace la activ 
numeroase turnee internaționale, 
dintre care cele mai importante sînt 
turneul IJ.I.S. (1954 Budapesta), 
unde din 15 echipe s-a clasat pe lo
cul VII, și turneul de anul trecut de 
la San Sebastian (Spania) cînd â 
ocupat un prețios loc II. Elementete 
de bază ale lotului sînt Vasilevski 
(8), Alony (3), Hollinger (9), Ba- 
radan (4) și Yellng (7). Primii trei 
sînt de A ti el in vederile selecțio
nerilor lotului olimpic al Israelului. 
Din echipă mai fac parte Iosef Ki
ger (6), Luboschiz Azay (13), Wol- 
berger Benjamin (10), Gokavey 
Moshe (5), Lichtenstein Nachum 
(II).

lată programul complet al turneu
lui internațional de baschet, de pe 
terenul Știința: DUMINICA 16 SEP
TEMBRIE ora 19,30: Știința LC.F. 
— A.S.A. Israel; ora 21 ; Știința 
Timișoara — Akademik Sofia; luni 
17 septembrie ora 19: Știința Timi
șoara — A.S.A. Israel; 20,30: Știin
ța I.C.F. — Akademik Sofia. Marți 
18 septembrie ora 19; Știința I.CJ-’. 
— Știința Timișoara; ora 20,30: A- 
kademik Sotia — A.S.A. Israel.

Baschetbaliștii romîni victorioși 
in R. P. Chineză

PEKIN 14 (Agerpres)
Continuîndu-și turneul prin 

R.P. Chineză echipa reprezenta
tivă masculină de baschet a 
R.P.R. a susținut la 12 septem
brie □ întîlnîre in compania e- 
chipeî selecționate a orașului 
Harbin. BaschetbaJiștii romîni au 
desfășurat un joc superior, obți- 
nînd victoria cu scorul de 68-48. 
La 13 septembrie echipa de bas
chet a R.P.R. a plecat cu avio
nul spre Pekin.

ACCESUL
PE STAUIOKUL REPU8LICII

• Pentru Campionatele Inter
naționale de Atletism sînt vala
bile biletele cu seria nr. 44 
(ziua I), nr. 45 (ziua II) și nr 
46 (ziua III)

i
® Bilete nu se mai vînd, fiind 

complet epuizate.

• Au acces la tribuna 1 sec
torul B (oficial) legitimațiile 
roșii și albastre In piele. La tri
buna I sectoarele E și F și in 
lojile de jos au acces legitima
țiile in dermatin roșu și legiti
mațiile în pînză albastră (nu-

Îrnai membrii comisiei centrale de 
atletism). La tribuna I loja zia
riștilor au acces legîtimațiil*  
verzi (ziariști).

• Nil au valabilitate legitima
țiile eliberate de C.C.F.S. oraș și 
regiune București.

• Biletele de cat II avîud 
imprimat peluza I și tribuna 1 
sectorul A au acces prin poarta 
de la peluza I din str. Puțu cu 
Apă Rece și poarta nr. 1 de la 
tribuna II din str. Izvor. Biletele 
de cat. II avind imprimat pelu
za II ți tribuna II sectoarele B 
și C au acces prin poarta nr. 2 
de la tribuna II și prin intrarea 
la peluza Ii, d‘n str. Isvor

• Concurenții. antrenorii șt o- 
ficialii au acces în baza legitima
țiilor speciale numai prin poarta 
rezervată lor de la tribuna II 
din str. Isvor.

• Porțile Stadionului Repu
blicii se deschid zilnic de la ora 
13.

Sport la zi
• FOTBAL—Medul restanță de ca

tegoria C. dintre Locomotiva M.C.F— 
Constructorul Constanța, s-a termi
nat cu victoria primei echipe la sco
rul de 7-2

— Biletele pentru jocurile C.C.A.- 
Dlnamo București (Stadionul Repu
blicii ora 9) și Locomotiva-Progre- 
lul București (Stadionul Ciulești 
ora 9.45) se găsesc în vînzțre la a- 
gențiHe Pronosport din Cal. Victo
riei 9 și bd. Dinicu Golescu, agen
ția Dinamo și C.C.A., la casele din 
str. Hașdeu și la chioșcul din str 
I. Vidu (vizavi de Min. Agricultu
rii). Sînt valabile biletele cu se
ria nr. 47 (Stadionul Republicii) și 
nr. 21 (Stadionul Giulești).
• TENIS DE MASĂ.—In campio

natul categoriei A (masculin) se dis
pută mîîne în Capitală două partide: 
Flamura roșie Cluj-Progresui Cluj și 
Voința Lemn Mobilă-Dinsmo Tg. 
Mureș. In campionatul feminin are 
loc un singur meci: Flamura roșie 
București-Progresul Cluj. IntîlnirHe 
(masculină și feminină) progresul 
București-Flamura roșie Oradea se 
vor disputa marți efupă amiază în 
Capitală.

CERCUL TINARUL DINAMO- 
VIST ANUNȚA PE TOTI CO
PIII SI TINERII INTRE 8— lt ANI CARE DORESC SA PRAC
TICE SPORTUL IN CADRUL 
SECȚIILOR SALE CA SE POT 
PREZENTA LA CONCURSURILE 
DE SELECȚIE CARE AU LOC 
IN FIECARE LUNI SI VINERI 
LA ORELE 9 ST ÎS IN PARCUL SPORTIV DINAMO-

• BOX.— Colectivul sportiv Voința Lemn Mobilă organizează dumi
nică dimineață, la ora 10. în grădina cinematografului Tudor VI a di mi
rese u (Piața Vitan) o reuniune pu- 
gilistică. Vor evolua, printre alții : 
Mircea Dobreseu. Emil Cișmaș, Vic
tor Schiopu, Gh. Lache. lt. Băloiu. 
St Moldovan, C. Ni cui eseu, N. Bu
turugă, P. Barbu etc.
CICLISM. — NSine. pe șoseaua Ur- ziceni. se va desfășura un concurs 

de selecționare a echipelor de tineret Plecarea la ora l de la km. t.

/zi în Capitală
POLO PE APA. — Ștrandul 

Dante Gherman de la ora 19,30: 
Progresul București — FI. roșie Ti
mișoara, C.C.A. — Știința Cluj, Di. 
namo București — Progresul Tg. 
Mureș.

BOX. — Stadionul Giulești ora 
20 C.C.A. — Locomotiva (campio
natul republican pe echipe).



Unele probleme ridicate 
de comportarea echipei noastre 

reprezentative
In primele noastre comentarii 

asupra întâlnirii internaționale de 
fotbal de la Sofia arătam partea 
de vină care aparține selecționeri
lor noștri în ceea ce privește cri
teriile folosite pentru alcătuirea 
unsprezecelui nostru reprezenta
tiv.

Intr-adevăr, mergind pe linia ce
lei mai ușoare rezistențe, tehni
cienii noștri au combinat un soi 
de mixtură care nu putea duce 
decît la rezultatul ce se cunoaște. 
Este foarte adevărat că în acti
vitatea sportivă nu pot exista 
numai succese, că intervin uneori 
și mai ales la fotbal și eșecuri. 
Dar pe noi nu ne afectează atât 
înfrînger.ea suferită la Sofia — 
de altfel pe deplin meritată — 
cit comportarea mai mult decît 
submediocră a înaintării noastre. 
Apărînd pe stadionul Levschi au
reolată de prestigiu! unui lung 
șir de succese (după cum se știe, 
timp de 21 ani bulgarii n-au reu
șit să ne învingă niciodată), 
echioa noastră n-a reușit să fie la 
înălțimea prestigiului pe care-1 a- 
vea și prin comportarea ei a fă
cut ca acesta să se năruiască 
în 90 de minute.

Dar se pune întrebarea, poate 
fi oare socotită această înfrîn- 
gere un accident? La această în
trebare noi vom răspunde cu ho- 
tărire: Nu!

încă de Ia meciurile cu Sue
dia și Norvegia s-a vădit în mod 
elar că există serioase defecțiuni 
atît în munca selecționerilor, cit 
Și >n 1 „ 
candidaților la cinstea de 
tricoul național.

S-au scurs de atunci 
trei luni, timp în care 
în pregătirea internaționalilor noș
tri s-au făcut tot mai evidente. 
In nenumărate, articole a fost 
semnalată îngrijorătoarea lipsă 
de formă a oamenilor de bază ai 
echipei R.P.R. Semnalul de alarmă 
a fost tras, chiar după 
nesemnificativă obținută 
Norvegiei. Și totuși nici 
sură n-a fost luată, deși 
tripla întâlnire cu fotbaliștii bul
gari era suficient timp.

Antrenorii de stat, colaborato
rii lor și ceilalți tehnicieni poate 
că au luat, și trebuiau să ia mă
suri, dar rezultatele nu s-aiu văzut, 
după cum nu s-a văzut nici ajuto
rul pe care trebuiau 
antrenorii diferitelor 
care cuprind jucători 
a fi selecționați.
colectivelor C.C.A., Dinamo Bucu
rești, Locomotiva București, 
Știința Timișoara, Locomotiva Ti
mișoara, Energia Flacăra PloeșB, 
Progresul București ș. a. nu s-au 
îngrijit în mod special de selecțio- 
nabilii ide care răspund, trimițîndu-i 
în loturi cu o pregătire total insu
ficientă. Am putea spune chiar că 
acești antrenori conduși de inte
rese mărunte de colectiv, în goa
na după un rezultat imediat, au 
ignorat pur și simplu interesele 
majore ale pregătirii echipelor 
noastre reprezentative.

Dar dacă vina antrenorilor de 
la colectivele susamintite și de la

pregătirea propriu-zis*
a purta

aproape 
lacunele

victoeia 
asupra 
o mă- 

pînă la

să 11-1 dea 
colective 

demni de 
Antrenorii

O interesantă etapă de Cupă înaintea 
unei importante etape de campionat

fi tăgăduită, nu 
focul criticii nici 
Apolzan, Andro- 

vici, Voinescu, Zavoda 1, Călinoiu, 
Băcuț II, Tătaru, Olaru, Bone, 
Copil și mulți alții care nu a- 
cordă la antrenamente o suficientă 
preocupare pregătirii lor, vădu
vind atît echipele lor cit și echi
pa națională de prețiosul lor 
aport. Atâta vreme cit acești jucă
tori cit și chiar cei care au evo
luat în fața echipelor bulgare nu 
vor fi pe deplin conștienți de 
importanța misiunii lor, de exem
plul pe care trebuie să-l serveas
că tinerilor printr-o conduită ire
proșabilă la antrenamente, la 
meciuri și în viața lor particulară, 
vom fi mereu în situația de a nu 
putea avea o echipă națională la 
înălțimea îndreptățitelor preten
ții ale sutelor de mii de 
ai fotbalului din țara 
și, mai ales, a reputației 
plan internațional.

Există toate condițiile 
redresarea fotbalului nostru care 
în ciuda crizei pe care o traver
sează cuprinde elemente înzestra
te, capabile să facă față cu suc
ces în oricare confruntare interna
țională- După meciul de la Sofia 
arbitrul întâlnirii Diamantopoulos 
(Grecia) ne mărturisea în fața 
antrenorului bulgar Ormandjieff 
uimirea sa pentru slaba compor
tare a echipei noastre. „Aveți 
jucători talentați, mai tehnici 
decât bulgarii" — ne spunea ar
bitrul grec — dar ei păcătuiesc 
prin aceea că nu alcătuiesc o 
echipă în adevărata accepție a 
cuvântului."

Declarația arbitrului Diamanto
poulos este plină de miez. Ea ne 
arată de asemenea că lucrurile 
pot fi îndreptate. Dar pentru a- 
ceasta vor trebui mobilizați toți 
factorii care să conlucreze la 
elaborarea unei concepții de joc a 
echipei noastre naționale, la pu
nerea în valoare a calităților ju
cătorilor ei, la insuflarea unui 
mai mare spirit de răspundere. Și 
acest spirit de răspundere tre
buie să cuprindă în aceeași măsu
ră pe antrenorii colectivelor, pe 
selecționeri și pe jucători.

altele nu poate 
putem feri de 
pe jucători ca

iubitori 
noastră 
sale pe

pentru

Reluarea activității oficiale 
prima în care au intrat în joc 
au folosit prilejul și pentru a-și 
de campionat de mime. Trei din 
'Minerul Petroșani și ______
„cupa învinșilor", fiind eliminate 
comotiva T. Severin, Progresul 
șui Stalin. Celelalte formații de 

multe sau urai nutine emoții în 
furare a formațiilor în vederea 
ță foarte dificile. Programul etapei 
rele jocuri: C.C.A. — Dinamo Bu 
Progresul București, Dinamo Ba 
FI. roșie Arad — Dinamo Orașul 
gia Minerul Petroșani și Știința 
Intîlniri extrem de importante 
ca și pentru „coadă”.

Dinamo

Progresul

a coincis cu o etapă de Cupă, 
formațiile de categoria A. Acestea 
verifica echipele înainte de etapa 
ele (Știința Timișoara, Energia 

Orașul Stalin) au gustat din 
de formații de categorie B: Lo- 
Sibiu și Energia St. Roșu Ora- 
categoria A s-au calificat cu mai 

orice caz au făcut o serioasă veri- 
jocurilor de miine care se anur.- 
de campionat cuprinde următoa- 

curtști. Locomotiva București — 
cău — Energia Flacăra Ploești, 

Stalin, Știința Timișoara — Ener. 
Cluj — Locomotiva Timișoara 
pentru clasament, pentru frunte

I
LOCOMOTIVA Tr. SEVERIN — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3—1 (2—0)

Tr. SEVERIN 13 (prin telefon). 
— Pe un teren desfundat de 
ploaie, echipa locală, — jucînd cu 
multă energie și hotărîre — a 
reușit să depășească formația 
studenților timișoreni, care a jucat 

■ sub • așteptări. Victoria" Locomoti
vei este meritată. Golurile învin
gătorilor au fost înscrise de Său-

nirea cîștigată cu ușurință de 
C.C.A. Au marcat: Alexandrescu 
(min. 31, 54, 60) și Constantin 
(min. 26). Manta (Dinamo) a fost 
eliminat pentru atitudine nespor
tivă. DINAMO: Berdely — Pop, 

~—l — Apostolache, 
— Foto, Pătru, Chirilă, 
Oprea. C.C.A.: Toma —■ 
II, Apolzan, Ivănescu — 

Bone — Cacoveanu, Con- 
Alexandrescu, Zavoda T, 
(/. Weissman, cores-

Manta, Fianu 
Bențe 
Rădoi. 
Zavoda 
Onisie, 
stantin, 
Tătaru. 
pondent).

PROGRESUL BISTRIȚA — 
ENERGIA METALUL CLMP1A 

TURZII 1—2 (0—1)
BISTRIȚA 13 (Prin telefon). 

Echipa locală, din campionatul re
gional, a dat o replică destul de 
viguroasă oaspeților, care au tre
buit să lupte serios pentru a în
vinge. Au înscris: Copil II (min. 
14, 53), respectiv Moldoveanu 
(min. 75). (O. Berbec ar :i, cores
pondent). A
LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
0-1 (0-1)

CONSTANȚA 13 (Prin telefon). 
Meciul, așteptat cu viu interes, 
a dezamăgit total. Locomotiva 

.a. ’«ui imțUtfxș mairnOt 
■di^ ineficacitatea atacului*

53), Avasi’ichioaie (num®)), Sor
tau (min. 58), Szekely (mm. 72). 
Pentru învinși au marcat 
(min. 21) și Ioanovici (min. 
LOCOMOTIVA ARAD : Bătrirf 
Florescu, Popescu, Meszaros 
Tudoroiu. Blaj — Bakos, * 
Ioanovici, Stan, Tomescu. LC 
MOTIVA TIMIȘOAR A: Sz 
— .Corțniș, Don, .Ro^eanu 
Len-ghrt, JdvanencoLs— 1 Szekely, 

îeauu (min. 19), Zaharia țmiț. Bădeanju, AvasHichioaie,
23)f)Firu Țiain. 60).

ENERGIA FLACĂRArMEDUȘ - 
ENERGIA FLACAtV M-OBȘTI 

0—1 (0—1)
MEDIAȘ 13 (prin telefon). — 

Gazdele au dominat majoritatea 
timpului, dar n-au reușit să în
scrie datorită apărării ferme a 
ploeștenilor. După ce A Munteanu 
a înscris în min. 34, echipa locală 
a contraatacat periculos și Topșa 
a salvat de pe linia porții (min. 
67). Jocul a fost plin de duri
tăți. ENERGIA MEDIAȘ: Dumi- 
tran — Luca Diacorrj, Șarlea — 
Langa, Molnar II 
Orosz, Frlip, Vatani, 
ENERGIA PLOEȘTI: Roman 
Pahonțu, Marinescu, 
Neacșu, Pereț — Zaharia, D. Mun
teanu, Drăgan, A Munteanu, Bă- 
duilescu. (P. Tomescu —- cores
pondent) .
RECOLTA AVINTUL TG. MU

REȘ — ȘTIINȚA CLUJ 0—0
Tg. MUREȘ 13 (prin telefon). 

Joc confuz. Ambele linii de atac 
au funcționat nesatisfăcător. RE
COLTA: Lucaci — Fodor, Nagy, 
Vakarcs I — Gierling, Kajlik — 
B. Szasz, Jozsi, Maiogan, 0. 
Szasz, Catona. ȘTIINȚA: Cătină 
— Nedelcu, Isac, Mureșan — Mol
dovan, Georgescu — Avram, Pe
tru, Dragoman, Z^ană, . Șuciu. 
(V. Radar — corespondent). •r
ENERGIA 1 MAI PLOEȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI 
1—5 (1—2)

PLOEȘTI 13 (Prin telefon) 
Dinamo și-a impus superioritatea 
mai ales în repriza a doua; ;ob- 
ținînd o victorie comodă. Au 
marcat: Neagu (min. 32, 48, 52) 
și Voica (min. 34, 65), respectiv 
Anatol (min. 45). ENERGIA 1 
MAI: M. Florea — Haida, Gavri- 
loaie, Toniță — Moraru, Neacșu 
— Dima, Anatol, Theiss, Motro- 
nea, Popa. DINAMO: Birtașu — 
Izghireanu, Băcuț II, Toma — 
F. Anghel, NunweiVer — Boi an, 
Nicușoir, Voica, Neagu, Sum. (M. 
Bedrasian, corespondent).
ENERGIA FLACĂRA MORENI 
— LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

0—5 (0—0)
MORENI 13 (Prin telefon). In 

prima repriză echipa gazdă a pus 
la grea încercare apărarea bucu- 
reștenitor, Dungu, sa Ivind go
luri gata făcute. După pauză, fe
roviarii și-au impus superiorita
tea și au câștigat net, prin punc
tele marcate de Filote (mim. 51, 
62), Olaru (min. 66, 80) și Seme- 
nescu (min. 88). ENERGIA: Leich 
— Nacu, Guian, Mihăesau — 
Marcu, Durniiriu — Ștefaneseu, 
Cappianu, Gh. Vasile, Ene, Tocan 
LOCOMOTIVA: Dungu — Stam- 
cu, Vărzan II, Macri — Bodo, 
Ferenczi — Copil, Olaru, Filote, 
Seredai, Semenescu (Paul Andrei, 
corespondent).

DINAMO BIRLAD — C.CA. 
0—4 (0—2)________

vinși a marcat Sbîrcea (min. 70). 
LOCOMOTIVA: Mîriici — cită
ri eseu, Moțica, Pistrițu — Belcea, 
Hiitl — Săuleanu, Zaharia, Bio- 
lan, Firu, Mazilii. ȘTIINȚA : Pain
— Sbîrcea. Brînzei, Florescu — 
Tănase, Nicolin — Lazăr, Bun- 
gescu, Filip, Mazăre, Apter. (Glo
ria Cioclov — corespondent).
ENERGIA ST. ROȘU ORAȘUL 
STALIN — DINAMO ORAȘUL 

STALIN 2—1 (0—0)
ORAȘUL STALIN 13 (prin te

lefon). — Deși lipsită de apor
tul a trei înaintași de bază (Da
vid, Fusulan, Hașotă), echipa me- 
talurgiștilor a reușit o frumoasă 
performanță. Au marcat: Proca 
(min. 53), Zaharia (min. 64) și, 
respectiv, f* 
ENERGIA: 
Bîirsan,

Aron, Zaharia 
șan, Proca, Kneipp, Ralcu. DI
NAMO : Bucur — Moarcăș, La
zăr, Sereș — Hidișan, Szakacs II
— Mihai, Rădu-Iescu, Szakacs I, 
Csegezi, Ristin. (Gh. Măzgăreanu 
și C. Brener — corespondenți).
ENERGIA METALUL REȘIȚA — 

FL. ROȘIE ARAD 1—2 
(0-0; 1-1)

REȘIȚA 13 (prin telefon). — 
Peste 6.000 spectatori au asistat la 
o dispută foarte echilibrată, în

f

Szakacs I (min. 62).
Const antânescu —

Marinescu, Pencea — 
Ciripoi, Mile-

A. I. DANCU

Dinamo București—Progresul Tg. Mureș 
astăzi in campionatul de polo

Joi seara la complexul „Danie 
Gherman" (St. Tineretului) din 
Capitală campionatul categoriei A 
de palo pe apă a programat trei 
partide care au luat sfîrșit cu ur
mătoarele rezultate: Progresul 
București — Știința Cluj 3—2 
(0—2), Dinamo București — FI. 
roșie Timișoara 11—1 (5—0),
C.C.A. — Progresul Tg. Mureș 
6-2 (1-2).

Astăzi, tot în nocturnă, cu în

Bîscă (Progresul CPCS) este la un pas de... gol. Dar apăra
rea dinamovistă în frunte cu portarul Sugar va rezista și de a- 

ceastă dată. (Foto : I. MIHAJCA)
care localnicii au dat mult de 
furcă arăd anilor, punîndu-le de 
mui'te ori poarta în pericol. Tex- 
tiliștii și-au revenit spre sfîrșit 
și, în prelungiri, au reușit să 
obțină o victorie la limită. Au 
marcat: Boitoș (min. 75 și 115) 
și Ivanciuc (min. 75) din lovi
tură liberă. ENERGIA: Zarici — 
Ivanciuc, Hușek, Potoceanu — 
Munteanu, Vida — Chirilă, .Aptro, 
Urcan, Iovan, Colnic. FL. RO
ȘIE : Faur — Szucs, Dușan, Far- 
mati — Capaș, Mihuț — Bi’rău, 
Dudaș, Mateon, Petschowski, Boi
toș. (Gh. Dobrescu — corespon
dent).
LOCOMOTIVA ARAD - LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 2—5 (1—2) 

ARAD 13 (prin telefon). — 
Feroviarii timișoreni au obținut o 

I victorie comodă prin punctele în
scrise de Bădeanțu (min. 34 și

cepere de la ora 19,30, amatorii 
meciurilor de polo vor putea asis
ta la un interesant program al 
cărui „cap de aîiș“ este partida 
dintre Dinamo București și Pro
gresul Tg. Mureș. In restul pro
gramului, Progresul București — 
FI. roșie Timișoara și C.C.A. — 
Știința Cluj. Tot la complexul 
„Dante Gherman" se va disputa 

. mîine, de la ora 19,30, partida
.dintre Progresul Buc. — Energia 
Oradea.

Drăgoi, 
Balogh.

Topșa

BIRLAD 13 (Prin te'efon). 4000 
de spectatori, cifră record pentru 
orașul nostru, au urmărit tatii-.

It timp, 
’ a îm- 

pțedicat-o să înscrie și să ciștige. 
Oaspeții — ou o formație de re
zerve —• au jucat în apărare, 
inițiind contraatacuri rare, uneori 
periculoase. La un astfel de con
traatac, Dragomir a înscris unicul 
gol al partidei și Progresul a cu
cerit o victorie nesperată. LOCO
MOTIVA: Nebula — Mihai, Stăn- 
cescu. Dănulescu — Muntean» i, 
M anole — Vultur, Ispas, Sever, 
Cădariu, Ionescu. PROGRESUL: 
Mîndru — Miligan, Paraschiv, 
Mormocea — Nicolau, Maior — 
Coloși, Țîrcovnicu, Dragomir, Io-- 
nescu, Blujdea. (P. Enache, co- 
respondent).
ENERGIA METALUL GALAȚI

— PROGRESUL FOCȘANI 
1—0 (0—0)

GALAȚI 13 (Prin telefon). Du
pă un joc dîrz, metalurgiștii au 
obținut o meritată victorie. Golul 
a fost înscris de Stolniceanu, în 
min. 80. (/. Leibovici, corespon
dent).
LOCOMOTIVA CLUJ - PRO
GRESUL ORADEA l-t (1-1, 

1-1)
CLUJ 13 (prin telefon). -- 

După jocul prestat, echipa locală 
ar fi meritat victoria. înaintarea 
clujeană a tras 
bară. Scornii a 
Progresul prin 
23. Clujenii au 
sfert de oră prin Frencz.
PROGRESUL SIBIU - ENER

GIA MINERUL PETROȘANI 
2—0 (0—0)

SIBIU 13 (Prin telf’pn). — 
Gazdele au fost superioare, făcînd 
cal mai bun meci al anului. Echi
pa din Petroșani, cu 4 rezerve 
în formație, a atacat timid, ne- 
ajungind la poarta Progresului 
dscît de 7 ori... Golurile au fost 
marcate de Marcu în min. . 48 
și -68. Geamănu a ratat un 11. m. 
PROGRESUL: Popa — Stoica, 
Băîlă, Frtmzescu — Toderici, Geor
gescu — Ganga, Pantelimon, Po
pescu, Geamănu, 
GIA 'MINERUL: Gram 
Vasiu, Barconic — 
Coidum — Orea, Damien, Moldo
van, Gabor, Murzacu. (M. Vlă- 
doianu și C. Pitariu, corespon
denți). ■ . i

DINAMO 6 BUCUREȘTI — i 
PROGRESUL C.P.C.S.

2—0 (2—0)
Progresul C.P.C.S. a dominat 

mult și totuși a pierdut pe bună 
dreptate. Explicația: ineficacitatea 
atacului! Prin această mare la
cună, Progresul a irosit întreaga 
presiune exercitată asupra porții 
dinamovișiilor și a spulberat im
presia frumoasă lăsată de execu
țiile tehnice individuale și de com
binațiile reușite.din mijlocul fere* 
nului. In schimb, dinamoviștii au 
jucat mai simplu, mai puțin spec
taculos, închiși ermetic în apărare, 
dar preciși și prompți în șuturile 
pe poartă. Pe contraatac rapid, 
în adîncime, ei au parcat prin 
Vasile (min. 20) și Balint (min. 
25). Acțiunea ultimului gol a por
nit din poziție de ofsaid, nesem- 
na’ată de arbitrul de margine.

de două ori ■ în 
fost deschis de 

Bartha, in min., 
egalat după vn

Marou. ENER-
- Dan, 

Ttrnoveanu,
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PARIS

Iată pe cinci dintre reprezen
tanții noștri care au contribuit 
la realizarea splendidelor perfor
manțe ale echipelor R.P. Romine 
In campionatele mondiale de vo
lei. Sus de la stingă la dreapta: 
Rodica Sădeanu, căDitana 
feminine, Marcel Rusescu, 
/vănescu ; jos : Sebastian 
lescu și Sonia Colceriu

echipei
Doina
Mihăi-

Campionatul mondial de șah pe echipe

repre-

dintre 
(Argen- 

a ce- 
ast-

Reprezentativele 
simpatia

PARIS 14 (prin telefon). —
Miercuri noaptea, tîrziu, în en

tuziasmul general al spectatorilor 
care umpleau pînă la refuz tribu
nele grandioasei săli Palais des 
Sports din capitala Franței, cele 
41 de reprezentative prezente la 
campionatul de volei al lumii s-au 
aliniat pentru ultima oară în fața 
celor oare le-au urmărit, încura
jat și admirat de-a lungul grelei 
lor întreceri.

Inimile noastre, ale celor care 
am însoțit delegația sportivilor 
romîni simțeau o puternică emo
ție și privirile se îndreptau spre 
cei 12 tineri și 12 tinere în tre
ninguri albastre care realizaseră 
o splendidă performanță, una din
tre ce'e mai prețioase realizate de 
sportivii Republicii Populare Ro
mine. Momentul în care acești

LA
noastre de volei au cucerii 

unanimă a spectatorilor!
străluciți ambasadori ai sportului 
nostru primeau distincțiile locu
rilor doi în clasamentul celor mai 
bune echipe de volei de pe glob 
a fost subliniat în mod deosebit 
de aplauzele furtunoase și uralele 
miilor de spectatori.

Intr-adevăr, jucătorii și jucă-

Voleibaliștilor șl voleiba
listelor noastre care s-au 
clasat pe locul II ia Cam
pionatele mondiale de la 
Paris.

fost frumoasă performanța, 
împlinească 

visul 
Ei au jucat acolo-n Franța 
„Ceva ce n-a văzut Parisul"!

A
Căci vrind să-și

Turneul de tenis de la Moscova
■MOSCOVA (prin telefon). — 

Joi și vineri au continuat pe tere
nurile de tenis Jle stadionului 
„V. I. Lenin" din capitala Uni
unii Sovietice întrecerile turneului 
internațional de tenis la care iau 
parte jucători sovietici și romîni. 
Iată rezultatele înregistrate: SIM- , 
PLU BĂRBAȚI: turui I: Korcea- 1 
ghin—Rakosi 5—7, 2—6, 14—12, ( 
6—4, 6—1; Marin Viziru — Mo- . 
zer 3—6, 4—6, 6—3, 6—1, 6—2; 
Turul II: T. Bădin — Mirza 3—6, < 
6—3, 3—6, 6—3, 3—6 , M. Viziru — 4 
Gager 6—3, 6—3, 6—8, 6—3 (de 
menționat că Gager este învingă- < 
torul lui Ozerov V, Gh. Viziru — 4 
Anisimov 10—8, 6—2, 7—5; semi- 
finale: Gh. Viziru — M. Viziru 1 
3—1. Finala va avea 'oc dțimi- 4 
nică și va opune lui Gh. Viziru 
pe Andreev. DUBLU BĂRBAȚI: 
turul I: T. Bădin, Rakosi — Mir- ( 
za, Boiciov 6—2, 10—8, 9—11, 4 
6—3, semifinale: Andreev, Belit 
Gheiman — Bădin. Rakosi 6—3, < 
6—2. 6—3; Gh' Viziru, M. Viziru 
— Mozeir, Gager 3—6. 6—4. 6—3, 
6—1 DUBLU FEMEI: semifinale: < 
4. Ponova, E. Stăncescu -— Troș- 
kina. Larina 5—7, 6—1, 6—2; în < 
finală cuplul romta va îmtîilni pe- ( 
reohea Kuzmenko — Tam. DU- . 
BLU MIXT: Turui I: Kuzmenko, < 
Ozerov — E. StăncpsMi, Gh. Vi- < 
ziru 6—4, 6—4; Troșkina, Ani si- 
mov — I. Ponova, M. Viziru 6—3, - 
6—2. In timp ce la seniori me- 
râurite au fost eliminatorii, la ju- ’ 
niori s-a jucat turneu. La junioare '1 
Julieta Namian a cîștigat patru 
meciuri urmînd să mai susțină o 
singură partidă. Ecaterina Roșia- 
nu a cîștigat doar o partidă, pier- 
zînd trei. Bardan a învins doi ad
versari și a pierdut la Bot anin, ' 
iar Serester din trei partide a ■< 
cîștigat două. Concursul ia sfîrșit 1 
duminică.

toarele romi ne au cucerit simpa
tia nimă a spectatorilor prin- 
tr-un joc de înaltă clasă și spec
taculozitate, printr-o ținută ire
proșabilă, prin felul de a primi 
înfrîngerile (și acestea au fost 
numai trei la număr!) dar — mai 
ales — pentru modul cum au știut 
să lupte pentru victorii. Scriam 
într-unut din numerele trecuie că 
romimi au ajuns proverbialii prin 
forța morală datorită căreia reu
șeau să inverseze scoruri net de-

Jucătoarele noastre 
original record 1 In 
de grele cu repre- 
Cehoslovace și R.P. 

au fost conduse eu

zavantajoase. 
au bătut un 
partidele atît 
zentativele R. 
Bu!g»ia ele
2—0 la seturi dar printr-o voință 
de nezdruncinat s-au regăsit și 
printr-o ofensivă care a surprins 

pe adversare prin vigurozita- 
ei au terminat victorioase. La 
de tenace s-au arătat și băie- 
Păcat că echipele noastre nu 
reușit să fructifice o situație

net 
tea 
fel 
tii. 
au 
avantajoasă la un moment dat în 
partide'e cu reprezentativele care 
aveau să cucerească titlurile mon
diale, echipele Uniunii Sovietice 
și R. Cehoslovace In amindouă 
întîlniri'e amintite formațiile noas
tre au condus cu 2—0 la seturi 
și au avut chiar avantaje în se
turile următoare: Puțin a lipsit 
deci ca reprezentanții noștri să 
termine în învingători! Aceasta 
le-ar fi adus suprema satisfacție 
a cuceririi titlurilor mondiale.

Ne întoarcem de la Paris mîn- 
dri de succesul voleiului romlnesc 
dar conștienți de obligațiile pe 
care acest mare succes de valoare 
mondială ni le impune 1

CONSTANTIN FAUR

Moscova (Agerpres). — Olim
piada de șah a continuat la 12 
septembrie cu partidele progra
mate în runda IlI-a. Echipa RPR 
care a jucat cu echipa R. P. 
Bulgaria a confirmat din nou 
buna sa pregătire, după 5 ore 
de joc scorul întî’.nirii fiind de 
2—1 în favoarea șahiștilor noș
tri, o partidă fiind întreruptă. 
Ciocîltea l-a învins pe Pîdevski 
în timp ce partidele Soos—Țrin- 
gev și Ghițescu—Milev s-au 
terminat remiză. Cea de a patra 
partidă a zilei dintre Troianescu 
și Minev s-a întrerupt intr-o po
ziție avantajoasă pentru 
zentantul nostru.

In partida întreruptă 
Ciocîltea și Boibocian 
tina) șahistul argentinian
dat fără să mai reia jocti', 
fel că echipa țării noastre ă în
registrat prima mare surpriză a 
turneului final din cadrul Olim
piadei de șah învingînd cu 2 1/2 
—1 1/2 puternica reprezentativă
a Argentinei.

In celelalte meciuri din cadrul 
rundei a IlI-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : URSS—RF 
Germană 3—1 ; Elveția—Dane
marca 2—2; RP Ungară—Israel 
3—0 (o partidă întreruptă); Ar
gentina- -Anglia l 1/2—1 1/2 (o 
partidă întreruptă); R. Ceho
slovacă—RPF Iugoslavia 1— 1 
(două partide întrerupte).

★
Joi dimineața au continuat par

tidele întrerupte djn cadrul Olim 
piadeâ de eah. Reprezentantul 
nostru Troianescu a terminat re
miză partida cu Minev, astfel că 
scorul final al meciului dintre 
echipele R.P.R. și R. 
ria este 2 1/2—1 1/2 
rea șahiștilor roMiîni.

P. Btriga- 
în favoa- 
Presa so_

5 MECIURI INTER
NATIONALE

Azi și mîine se dispută 5 întîlniri 
internaționale la fotbal. „Capul de afiș” îl constituie fără îndoială meciul de azi de la Hanovra dintre reprezentativele U.R.S.S. și R.F. 
Germane. Interesul manifestat pentru această partidă este fără precedent în R.F.G.: toate cele 9CJW0 bi
lete au foet vîndute cu multe săp- 
tămlni Înainte, iar acum pentru a 
cumpăra un bilet se plătesc sume e- norme.

Echipa U.R.S.S. a sosit la Hanovra 
la 12 septembrie cu un lot de 14 jucători.

Iată echrpa pe care o va folosi reprezentativa U.R.S.S.: Iașin-Parhunov, Bașașkin, Ogonikov-Paramonov, Net- to-Tatușin, Ivanov, Strelțov, Salnikov, 
A. Illin.

Iosef Herberger, antrenorul federal german, a dat publicității echipa 
care va întîlni sîmbătă formația U.R.S.S.In echipă au fost introduși 
5 jucători care au jucat în finala de la Berna: Herkenrath, Eckel, Posi- 
pal. Fritz Walter și Schăffer. Iată

AZI ȘI Ml INE

O M4RE COMPETIȚIE PUGILISTIC!
organizată de ziarele „Sportul popular" și „Munca"

„TURNE
1 Amatorii de box au toate motivele 
, să se bucure: peste citeva z’de vor 

avea din nou prilejul să urmărească 
' evoluția in ring a celor mai buni 
i boxeri ai țării! Simbătă 22, luni 24 

și miercuri 26 septembrie, ziarele 
' „Sportul popular" și „Munca" or- 
' ganizează una dintre cele mai mari 
( competiții pugilistice ale anului — 

„Turneul celor 3“. După cum indică
1 de altfel și titulatura, este vorba de 
i o întrecere a celor mai buni trei 
, boxeri la fiecare categorie. Această 
, competiție prezintă perspective de

osebit de pasionante. Intr-adevăr,
* sînt de tranșat vechi rivalități spor- 
» tive, intrate de-acum în tradiție, bo

xeri mai finer', care s-au impus în
’ ultima vreme vor 
i gutui cu dorința 
, un pas înainte pe 
titularii. din lotul

1 face totul pentru
, demni de cinstea de a reprezenta 

culorile țării. Intr-un cuvînt, ne a- 
’ flăm în fața unei competiții pe care 
i numai campionatele republ’cane o 

x pot egala în spectaculozitate.
Trebuie să mărturisim că „țrie- 

r rea" celor mai buni trei boxeri a 
ț prezentat — mai ales la unele cate. 
l gorii — serioase dificultăți deoarece 
. au existat uneori cîte 5—6 candidați 

cu pretenții egale la primei? trei
• locuri. Cu teat? acestea, com'sia de

R TREI"

urca treptele Tin
de a realiza încă 
drumul afirmării, 
reprezentativ vor 
a dovedi că sînt

specialiști, din care au făcut parte 
printre alții, antrenorul de stat 
Eustațiu Mărgărit, precum și antre
norii Ion Popa, Marcu Spakov și 
C. Nour, a ajuns la „concluzii" care 
nu vor dezamăgi desigur pe iubi
torii acestei populare discipline 
sportive, pientru... exemplificare, iată 
programul celor trei reuniuni :

SIMBATA 22 SEPTEMBRIE

Mircea Dobrescu — Ludovic Am- 
bruș

Victor Schiopu
Gheorghiu

Emil Cișmaș — Ștefan Văcaru 
Gheorghe Fiat—Mihai Trancă 
Constantin Dumitrescu — Fran- 

cisc An bruș
Nicolae Linca — Iosif Schwartz 
Șerbu Neacșu—Petre Popescu 
Dumitru Gheorghiu — Ion Pintea 
Gheorghe Negrea—Oct. Cioloca 
Dumitru Ciobotaru — Eugen Fii- 

resz . . ■ . •

Constantin

LUNI 24 SEPTEMBRIE

Ludovic Ambruș— Toma Ilie
Constantin Gheorghiu — Toma 

Constantin
Stefan Văcaru — Dumitru Pru- 

noi»
Dănilă Done—Mihai Trancă 
I'rancisc Ambruș—Dumitru Adam 
Ilie Drăgnea—Ipsil Schwartz

vietică comentează în mod elogios 
frumoasa comportare a șahiști
lor noștri în turneul final. Co
respondentul agenție; TASS serje: 
„Succesul obținut de echipa de 
șah a R.P.R. în fața Argentinei, 
una dintre cele mai bune echipe 
din lume este o dovadă a creș
terii măiestriei șahiștilor romîni".

★
La 13 septembrie s-au jucat 

< neciurile programate în runda 
IV-a a turneului final al Olim
piadei de șah. După 5 ore de 
joc rezultatul întîlnirji dintre e_ 
chipele R.P.R- și R. Cehoslovacă 
este 1—1,. două partide fiind în
trerupte. Partidele dintre Troia- 
nesou—Rejfir și Cioc&tea—Pach- 
man s-au terminat remiză.

★
Vineri dimineața, la continua

rea partidelor întrerupte, șahiș
tii cehoslovaci și.au adjudecat 
victoria în ambele întîlniri astfel 
că scorul general al meciului este 
3—1 pentru ecliioa R. Ceho
slovacă.

Iatăi rezultatele definitive ale 
celorlalte meciuri din runda IV a: 
R- 
1 
R. 
R.
R. F. 
-I 1.
Israel s-a înregistrat o singură 
remiză, ce’elalte trei partide fiind 
aVnînate.

In clasamentul turneului final 
conduce echipa Uniunii Sovietice 
cu 11 puncte, urmată _de_R-P.F. 
Iugos'avia 10 1/2 p., 
gară 10 p. (1), R. 
și Elveția 8 p., R.
7 1/2 p.

Runda V-a este 
pentru sîmbătă după

P. 
1/2 

P.
P.

Ungară—U.R.S.S. 2 1/2— 
(mare surpriză!), Anglia—
Bulgaria 2 1/2—1 1/2,

F. Iugoslavia—Elveția 3—1 
Germană—Danemarca 2 1/2 

1/2. In meciul Argentina—

R. P Un- 
Cehoslovacă 
P. Romînă

programată 
amiază.

HOTMIC
echipa completă: Herkenrath-Schmidt, Posipal, Juskowiak-Eckel, 
Erhardt-Waâdner-Schrdder, Biesien- 
germ, Fritz Walter, Schăffer. Me
ciul va fi arbitrat de englezul EU is. 

La Moscova se vor întîlni echipele 
secunde ale celor două țări. Echipa R.F. Germane a sosit joi după masă 
la Moscova.Nu mai puțin interesantă este In- 
tllnirea de duminică de la Belgrad 
dintre reprezentativ el 3 R.P. Ungare și R.P.F. Iugoslavia. Pentru fotbaliș
tii maghiari întîlnlrea de mîine este 
începutul activității internaționale de toamnă, care se anunță deosebit de 
dificil: după jocul de la Belgrad, ea va susține întîlniri • cu echipa U.R.S.S. la 
Moscova (la 23 septembrie), cu Fran
ța la Paris (la 7 octombrie), cu Austria la Viena (la 14 octombrie) și Sue
dia la Budapesta (la 28 octombrie). 
Firește dacă în aceste meciuri reprezentativa maghiară va obține rezul
tate favorabile se va putea din nou vorbi de redresarea fotbalului maghiar... Partida de mîine este așteptată cu mult interes. Lotul maghiar 
s-a antrenat de mai multe săot&mîni și a arătat o formă promițătoare. 

Iată formația echipei maghiare : Grosits- Karpati, Bărzsei, 
Kotasz-Bozsik, Be rend 1-Sandor Koc- 
cis. Ilidegkuti, Puskas. Czibor.Alexandr Trnaniel selecționerul 
unic al echipei Iugoslave nu este mulțumit de forma echipei iugosla
ve arătată duminică în meciul cu Indonezia. De aceea în alcătuirea echipei se ivesc mari greutăți. E- 
chipa protabite: Beara-Stankovidi, Horvath, Trnkovici-Boskov, Kristici II- 
Ralkov, Mllnthiovici, Zebec, Ve- 
selenovici. Vukas;

Tn ultimii 35 ani cele două repre-
x J zentative s-au întîlnit de 13 ori.Petre Popescu — Du mit ui Raea Z De 7 ori victoria a revenit fotbaliș-

Ion Pintea — Petre Deca > ‘Hor maghiari, de două ori celor iu-r» A r>. . 4 ir r < goslavi iar 4 partide s-au terminat(Jet. Cioloca—unețu Velicu X ja egalitate. Golaveraj 24:17 pentru
Vasile Mariuțan — Eugen Furesz < Ungaria.X In deschidere la acest meci se în- 

< < tîlnesc echipele de juniori, iar la 
MIERCURI 26 SEPTEMBRIE \ Budapesta echipele secunde ale X celor două țări.
Mircea DnhrPxrii_ Tnnu I tip X Azi S1 mîine vor mai avea loc alt?Aiireea Dopreseu—,omaJhe x trei meciuri internaționale, sîmbătă.
Victor Șcmopu—Toma Constantin X Elveția va întîlni Olanda, iar duml- 
Emil Cișmaș — Dumitru Prunoiu C nică se vor întrece Finlanda cu Da- 
Gheorghe Fiat - Dănilă Done 2 nemarca sl Norve’ia cu Suedla- 
Constantin Dumitrescu — Dumi- \ cupa castpionilok europei 

tru Adam \
Nîcnl.A I încă_ Iii. Drtan» X cadrul competiției „Cupa Cam-Nicoiae Linca ine uragnea pionilor Europei” la 12 septembrie
Șerbu Neacșu—Dumitru Rtzea T s-au întilnit la Bratislava echipele 
Dumitru Gheorghiu — Petre Deca \ Slovan Bratislava și campioana R.P. V.Ur. X Polone, CWKS Varșovia. Meciul s-a Gheorghe Negrea — Gh„țu Velicu Z fnchetet cu scorul de 4-0 <3-o> in 
Dumitru Ciobotaru —- Vasile Ma- ) favoarea fotbaliștilor cehoslovaci, 

rîutan < Returul acestei întilnlrl va avea 100■ ' > la Varșovia, ia 19 septembrie.------- ---------—. --------- ...
Reuniunile vor avea loc pe Sta

dionul Republicii, CU începere de țâ 
ora 19. Țînînd seama de amploarea 
acestei competiții, 1. S. Pronosport 
a hoțărîț să ofere importante pretn'î 
boxerilor participanți.

Criteriu de selecționare și de ve
rificare în vederea viitoarelor între- . 
ceri internaționale și. în primul < . ?ărâsi,t V’3?11?1.3 Pe
rind, a Jocurilor Olimpîce de la>5tnd,int KPh 3Y‘? ^'"P3 de
Melbourne, „Turneul celor 3". orga-$3. a3°c'3^.1 D,n.3?10 
n zat de ziarele^ „Sportul popular \ Ucjpa |a |Se,|grad |a un mare con. 
și ,,Munca oferă amatorilor de box C Cllrs organizat de clubul Proletar, a- 
trei reuniuni de înaltă calitate. In x fațuri de c€|e maj valoroase formații 

. numerile noastre viitoare vom reve- Xdin Franța, R.P. Bulgaria, Grecia și
1 hi cu amănunte în legătură cu a- < RPF Iugoslavia

ceas’ă mare jn'recere pugilistică.

Echipa de baschet Dinamo
București în R.P.F. Iugoslavia

(Agerpres)


