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ULTIMA
Publicai bucure ș-tean a simț.t ci, 

ta ciuda programului oare putea 
lisa impresia unei „acalmii**, cea 
da a treia zi a campionatelor in
ternaționale de at etism ale R.P.R. 
va însemna pe răbojul acestei tra
diționale întreceri evenimente de 
seamă, ci va prilejui lupte fru
moase, deschise oricărui rezultat. 
Așa incit cei care au sperat să gă
sească locuri libere cu o oră îna
intea începerii probeior, sau cei 
care au nădăjduit să poată achi
ziționa bilete la porțile stadionului 
s-»u Înșelat deopotrivă.

Șl astfel s-a făcut că de ieri după 
amiază peste 45.000 de spectatori 
se pot mtndri că au fost martorii 
unui nou record european la sări
tura tn lungime bărbați, datorat 
atletului olandez Henck Viser: 
7,98 m. I Nu este puțin lucru să 
asiști la schimbarea unui record 
care a rezistat tuturor asaHurilor 
timp de aproape 20 de ani. Și, pen
tru a sărbători parcă acest eveni
ment și cifra frumoasă a noului 
record european, aiți doi atleți, po
lonezul Grabowski și soviet cui Fe
doseev au stabilit la rîndul lor 
valoroase recorduri ale țărilor lor.

Dacă tradiția probei de săritură 
Jn înălțime ne obișnuise ou victorii 
ale reprezentanților noștri, iată că 
ea s-a dovedit... neoperativă și ieri 
după amiază ca și duminică: lo- 
ianda Ba'aș a fost Întrecută de să- 
rttoarea sovietică Balod. O surpri
ză de proporții, care demonstrează 
valoarea Învingătoarei (aceasta 
merită felicitări, fiind prima ad
versară a Io'an-dei care o întrece, 
de mult timp Încoace), dar care nu 
ave nid pe departe darul de a ne 
îngrijora in privința formei cam
pioanei noastre, sau de a i 'cădea 
din prestigiu.

In rest, pentiu a încheia scurta 
noastră relatare premergătoare 
prezentării desfășurării probelor și 
menită să dra o idee pe-^a’ă fi-

ZI A ÎNTRECERILOR

Nina Otkalenko (U.R.S.S.) 
delă asupra întrecerilor zilei a 
treia, trebuie să amintim că la a- 
runcarea ciocanului pe podiumul 
celor mai buni au urcat trei at
leți ale căror rezultate au depășit 
60 m. (Dar și al patrulea clasat a 
aruncat peste banda de la 60 m., 
ceea ce dovedește tăria concursu
lui).

In fine, ar însemna să ne si
tuăm pe poziția unei false modestii

Conform protocolului întrece
rilor, la sfirșitul concursului Co
misia de organizare a celei de 
a IX-a ediții a Campionatelor 
internaționale de atletism a o- 
ferit cupe celor mai buni spor
tivi ai competiției. Iată lista a- 
cestora:

Femei
1. LUDMILA LISENCO 

(U.R.S.S.) 2:05,4 ia SCO m.
2. GALINA ZIBINA (URSS) 

15 93 m. la greutate.

T. Thorbjorsson (Islanda) 
și obiectivități (pe care nici citi
torii nu ne-ar ierta-o) dacă nu am 
pomeni aci de frumoasa victorie 
a lui C. Grecescu tn proba de 
10.000 m. (abstracție facînd de 
timpul sub posibilitățile sale, dar 
neuitînd că el a scos cu două zHe 
înainte un frumos record la 5.000 
m. și mai ales că este singurul 
dublu campion internațional al 
R.P.R. în acest an).

3. JOHANA LUTTGE (Ger
mania) 15,15 m. la greutate.

Bărbați
1. A. SAMOTVETOV (URSS) 

65,03 m. la ciocan.
2. T. RUTH (Polonia) 62,55 m 

la ciocan.
3. B. GUTOWSKI (S.UA.) 

4.55 m. la prăjină.
Comisia de organizare a mai 

premiat in mod special, pentru 
rezultatele obținute, pe Constan
tin Grecescu (Romînia) și pe 
Henk Viser (Olanda).

Cîftigâtorii întrecerilor ediției a IX-a 
a Campionatelor internaționale de atletism 

ale R. P. Romine
BARBAȚI:

100 m. 10,5 W. Williams (S.UA)
200 m. 21,4 T. Thorbjorssoti (Islanda)
400 m. 483 L Wiesenmayer (Romînia)
800 m. 1:503 R. Djian (Franța)
1.500 m. 3:48,8 J. Czegledi (Ungaria)
5.000 m. 14:18,2 C. Grecescu (Romînia)
10.000 m. 31:21,4 C. Grecescu (Romînia)
110 m. g. 14,3 B. Stolearov (U.R.S.S.)
400 m. g. 51,5 I. Lituev (U.R S.S.)
3.000 m. ob. 8:52,2 E. Kodiakhi (U.R S.S.)
20 km. marș 1.34:37,2 G. Dordoni (Ita'ia) 
maraton 230:20,2 A. Hartung (Germania) 
4x100 m. 40,7 echipa U.R.S.S. (Tokarev, Suhariev, Konova'ov, 

Barteniev)
4x400 m. 3:14.8 echipa combinată; Mansson (Suedia), Rasquin 

(Luxemburg), Necev (Bulgaria), KHm (Germania) 
lungime 7,98 H. Viser (Olanda) 
tripîu-sa!t 15,91 V. Kreer (U.R.S.S.) 
înălțime 2.09 I. Kașkanov (U.R.S.S.) 
prăjină 435 B. Gutowski (S.U.A.) 
greutate 17,40 V. Ovsepian (U.R.S.S.) 
disc 53.28 K. Consolini (Italia) 
su'iță 80.47 J. Sidlp (Polonia)
ciocan 65.03 A. Samoțvetov (U.R.S.S)

FEMEI

100 m. lî,7 G. Rezcikova (U.R.S.S.)
200 tu. 23.8 B. Lerczak (Po'onia)
400 m. 55,8 N. Otka'enko (U.R.S.S.)
800 m. 2:05.4 L. Lisenko (U.R.SS.)
80 m. g. 11,0 E Fisch (Germania)
4x100 m. 45,4 echipa U.R.S.S. (Krepktaa, Itkîna. Rezcikova. Popova) 
lungime 5,96 L. Cen (U.R.SS.)
înălțime 1.70 V. Balod (U.R.S.S.) 
greutate 15,93 G. Zi bina (U.R.S.S.) 
disc 49,33 A. Lafrenz (Germania) 
suliță 51.57 A. Brommel (Germania)

„...Vă așteptăm
In cadrul festivității de închidere, 

a luat cuvîntul tovarășul Marcel 
Vlaicu, în numele Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport și al Co
misiei de organizare a celei de a 
IX-a ediții a Campionatelor inter- 
naționa'e de atletism. Tov. Mancei 
Vlaicu a spus următoarele:

„După trei zile de întreceri într-un 
spirit sportiv perfect, cea de a 
IX-a ediție a Campionatelor inter
naționale de atletism ale R.P.R. a 
luat sfirșit.

Prin rezultatele obținute, prin 
numărul mare de țări participante, 
prin prezența la startul probelor a 
unor atleți de mare clasă, această 
competiție a atins un nivel superior 
celorlalte ediții de pînă acum și a 
constituit pe lingă aceasta o verifi- 

cu dragă inimă** 
care a forțelor atleților care vor 
participa la J. O. de la Melbourne.

Cu acest prilej, numeroase recor
duri ale țărilor participante au fost 
bătute și în plus o întreagă serie de 
rezultate obținute se situează prin
tre cele mai bune din Europa și din 
lume în acest an.

Dar în alara rezultatelor obținu
te pe stadion, campionatele inter
naționale de atletism au contribuit 
la strtngerea legăturilor ce unesc 
pe atleții celor 21 de națiuni parti
cipante care doresc să găsească un 
limbaj comun pentru a se înțelege: 
acela al păcii și al prieteniei.

Permiteți-mi ca la închiderea
competițiilor să adresez în numele 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport al R.P.R. ca și în numele 
publicului sportiv din București, 
mulțumirile noastre tuturor partici- 
panților, arbitrilor și tehnicienilor 
care au contribuit la succesul ace
stor mari concursuri.

Vă anunțăm dragi prieteni spor
tivi că a X-a ediție a campionatelor 
internaționale va avea loc în sep
tembrie, anul viitor, și vă așteptăm 
cu dragă inimă.

Declarăm închisă a IX-a ediție a 
campionatelor internaționale de a- 
tletism ale R.P.R. spunîndu-vă la 
revedere**.

Spectatorii prezenți în tribu
nele stadionului Republicii in ul
tima zi a desfășurării înir„cerilor 
din cadrul Campionatelor inter
naționale de atletism le R. P 
Romlne, ca de altfel șt toți spor
tivii participanfi, au avut o mare 
și plăcută surpriză din partea 
organizatorilor: un frumos joc 
de artificii care în înserarea 
care cuprinsese Bucureștiul as 
străbătut negurile nopții, Prt’g" 
juind un spectacol feeric. Nici 
nu se putea o închidere moi fru
moasă pentru cele trei zile de 
minunate întreceri atletice i

(koto: L. TIBOR)

S.UA
S.UA


SSința Timișoara din nou lider al campionatuloi 
masculin de handbal

SURPRIZE LA .SFÎRȘIT 
DE JOC...

• După o primă repriză în care a 
reușit un „onorabil" rezultat de 
egalitate ta fața codașei clasamen
tului campionatului feminin, for
mația mureș ană Progresul a fost 
nevoită să părăsească învinsă te
renul. Indiferent de condițiile de 
joc, diferența de valoare și de loc 
în clasament între cele două echipe 
face inutilă orice încercare de mo
tivare a unui astfel de rezultat; iar 
echipa din Tg. Mureș trebuie să 
reflecteze serios asupra ultimelor 
sale comportări în campiqnat 
(meci egal la Codlea și un penibil 
rezultat de egalitate la Sighișoa
ra), care au avut darul să dezilu
zioneze pe toți cei ce le adresa
seră calde felicitări proaspetelor 
maestre emerite ale sportului din 
cadrul formației mureșene. Ame
țeală de pe urma unui mare suc
ces? Poate. Dar ar fi cazul ca 
ea să ia sfîrșit‘înainte de a intra 
Intr-o fază cronică, x ,

Și dacă aceasta a fost „surpriza" 
etapei", ea n-a fost singura. Sco
rul sever cu care FI. roșie Cis- 
nădie a pierdut la Reșița (mascu
lin cat. A) ca și unele rezultate 
din campionatul categoriei B. — 
victoria Științei Galați la Bacău, 
tnfrîngerea echipei mureșene Di
namo la Sibiu și mai ales cea a 
Recoltei Variaș la Tîrguviște 
demonstrează o inegalitate 
comportarea echipelor.

...ȘI... ÎNAINTE de joc 
’ Este vorba de o surpriză ce 
costat pe studenții ieșeni două
curl, în timp ce echipa Energia 
Făgăraș a urcat patru trepte în 
clasamentul campionatului mascu
lin de categoria A, în urma rezul
tatului de 11—4 în favoarea gazde
lor realizat duminică, la Făgăraș. 
Menționăm această „surpriză" 
Intr-un capitol aparte, deoarece ea 
•-a produs în condiții speciale: me
ciul programat pentru după a- 
miază, s-a jucat dimineața, cînd 
studenții ieșeni n-au putut aduce 
pe teren mai mult de nouă ju
cători. Sa prea poafe să fi fost 
vorba de o simplă confuzie, izvo- 
rîtă din indiferența cu care or
ganele sportive din mai toate 
centrele privesc programarea me
ciurilor de handbal și sperăm că 
făgărășenii nu-și vor face dintr-o 
astfel de metodă o... trambulină 
pentru noi salturi spre vîrful cla
samentului. Oricum ar fi însă, este 
momentul ca organele sportive lo- 
ca'e să acorde, în sfîrșit, atenția 
meritată handbalului.
LUPTA STRÎNSÂ IN FRUNTEA 

CLASAMENTELOR
Etapa de duminică n-a rămas 

fără consecințe în privința confi
gurației clasamentelor celor trei 
campionate republicane de hand
bal și primul lucru care merită 

/menționat — în afara schimbătri-

în

l-a 
lo

lor pe care cititorul, singur le va 
sezisa — este schimbarea lideru
lui campionatului masculin de cat.
A, unde C.C.A. n-a reușit să-și 
mențină locul fruntaș mai mult 
de o etapă. cedîndu-1 din nou 
Științei Timișoara. Dinamo Ora
șul Stalin își urmează „marșul" 
spre fruntea clasamentului, fiind 
separată de cele două fruntașe 
doar printr-un singur punct. A- 
ceeași situație există în fruntea 
clasamentului campionatului fe
minin de cat. A., unde Știința Min. 
Invățămîntului se află tot La un 
punct de Progresul Tg. Mureș și 
Progresul Orașul Stalin, ca și în 
campionatul masculin al categoriei
B, unde trei echipe se află la e- 
galltate de puncte (Știința I.C.F. 
avînd un meci mai puțin jucat). 
Iată de altfel clasamentele:

Masculin cat. A.
L Știința Tim. 16 
Z- C.C.A. 16
J. Din. Or. Stalin 16
4. Energia Reșița 16
5. Energ. Făgăraș 16
8. Energ. Timiș. 15 
7.Știința Iași 16
«. Voința Sibiu 16 
S. FI. roșie Cis. 16

10. Energia Ploeștl 16
11. Progresul Arad 15
12. Dinamo 6 16

Feminin ca
1. Prog, Tg. Mureș 

2. Prog. Or. Stalln 
X știința Min. învăț.
4. FI. roșie București
5. FI. roșie Sjpiu 
«. Știința I.C.F.
7. F1. roș. Sighișoara
8. Știința Timișoara 
». Rec. Av. Codlea

1«. FI. roșie U.T.T.
11. FI. roșie Buhuși
12. Energia Reșița

Masculin c
L Rac. Jimbolia 15
X Știința I.C.F 14
a. Prog. Odorhei 15

4 Recolta Varias 15
X Din. Tg. Mureș 15 
«. En. ICM Reșița 15 
7. En. Tirgoviște
«. Loc. G. N.
S. Prog. Bacău

10. Știința Galați
11. Energia Sibiu 
IX Știința Cluj

7 4 
e 2
8 1
7 3
7 2
7 2
7 0
2 2

I

1
I

Joi începe campionatul republicau de

Un echipaj de 8+1 m plin efort

Rezultate normele in campionatul 
republican de * tenis de masă

canotaj academ'c
Au mai rămas numai două 

pînă la deschiderea celei mai 
întreceri interne de canotai acade
mic : campionatul republican de vi
teză. Începi nd de joi, timp de patru 
zile, canotorii și canotoarele califi
cați la întrecerile fazei de zonă își 
vor disputa la Snagov titlurile de 
campioni pe acest an. Trebuie să 
<;prmvițjim că ediția aceasta a cam
pionatului se bucură de o participa
re record-: 327 de sportivi, repre- 
zentînd 9 asociații. vor lua startul 
în cele z prSîe masculi neșî5 femi
nine ale concursului. Este o cifră 
îmbucurătoare pentru ramura ca
notajului academic. în care în ul
timii ani s-a făcut resimțită lipsa’ de 
cadre tinere de vîslași.

« 0 7 110:102 16
7 1 7 111:112 15
6 0 9 107:135 12
6 6 9 01:110 12
5 1 8 86: 87 11
519 109:129 11
5 19 106:142 11
3 2 10 99:126 8
1 2 12 03:154 4

15
14
15 
15 
15 
15

NOI ÎNTRECERI 
ntTERNAJIONALE

Echipa budapestană Vasas își 
continuă turneul întreprins în țara 
noastră. După meciwl susținut la 
Timișoara în compania echipei lo
cale Energia (care a cîștigat cu 
10—5), joi se va desiășura la Cis- 
nădie jocul Flamura roșie Cisnă- 
die — Vasas Budapesta

De asemenea, sîntem informați 
că o echipă a asociației Progre
sul. din care fac parte maestrele 
emerite ale sportului Irina N agili, 
Aurelia Sălăgeanu, Mora Windt, 
Maria Scheip, Ana Starck și alte 
jucătoare fruntașe va părăsi țara 
pentru a susține o serie de jocuri în 
R.P.F. Iugoslavia. La 21 septem- • 
brie handbalistele noastre vor 
avea un prim meci la Subotița, cu 
echipa Spartak, iar la 23—24 ale 
lunii ele vor participa 'la un turneu 
care va avea loc la Novisad în 
compania unor echipe din Belgrad, 
Subotița și Novisad.

Cea mai importantă întîlnire a 
etapei de duminică a campiona
tului masculin al categoriei A la 
tenis de masă, meciul Flamura 
roșie București -V- Progresul Cluj 
a luat sfîrșit cu' victoria catego
rică a formației textiliste. Benefi
ciind de aportul maeștrilor spor
tului Matei Gantner și Toma 
Reiter, echipa campioană a țării 
a obținut o victorie meritată în 
dauna clujenilor care au prezen
tat o garnitură alcătuită din ti
nerii Cobîrzan și Demeter comple
tată cu rutinatul jucător Paneth. 
Rezultate tehnice: Plascaru (FI. 
r) — Paneth (P) 0—2, Reiter 
(Fl. <r.) — Demeter (P) 2—0. 
Gantner (FI. r.) — Cobîrzan (P) 
2—0, Reiter — Paneth 2—0, Plos- 
caru — Cobîrzan 1—2, Gantner — 
Demeter 2—0, Reiter — Cobîr
zan 2—0.

In fața unei formații sudate 
Voința Lemn Mobilă Buc. cu 
jucători în f»rmă Jăună, dmamo- 
viștii de la Tg. Mîrreș au trebuit 
să se mulțumească numai cu o 
singură victorie în timp ce ad
versarii lor au cucerit cinci. Re
zultate tehnice: Martiniac (V)
— Constandy (D) 2—0, Nazarbe- 
ghian (V) — 
Stan Iile (V) 
2—0, Martiniac 
Stan I lie—Constandy 2—0, 
beghian — Iacobovici 2—0.

Doar 60 de minute a 
dubla întîlnire (masculină 
minină) " ’ -
rești și 
întîlnire 
tegoric 
la femei) în favoarea reprezen
tanților colectivului Progresul. Iată 
rezultatele înregistrate: masculin:

Bottner (P) — Sipoș (FII. r.)
2—0, Negreanu (P) — Spitz (Iu. 
r.) 2—0, Harasztosi (P) —
Schwarz (FI. r.) 2—0, Bottner — 
Spitz 2—0, Harasztosi — Sipoș 
2—0. Feminin : Maria Golopența 
(P) — Ida Takacs (FI. r.) 2—1, 
Ella Zeller (P) — Eugenia Matei 
(Fl. r.) 2—0, Ella Zelier, Anita 
Babichian — Ida Takacs, Eugenia 
Matei 2—0.

Partida desfășurată între forma
țiile feminine a’e FLamurii roșii 
București și Progresului Cluj s-a 
terminat cu victoria ultimei echipe 
cu scorul de 3—1.

Etapa viitoare a campăonatalui 
republican (băieți și fete) progra
mează următoarele meciuri: mas
culin: Cluj: Progresul — Progre
sul București, Arad: Voința — 
Flamura roșie București, Satu 
Mare: Progresul—Flamura roșie 
Oradea, București: Energia Con- 
•țryctorul — Voința, Lemn, Mo
bilă; feminire București: Energia 
Constructorul— Știința, TMșoara: 
Progresul — Flamura roșie Bu
curești, Cluj: Progresul — Pro
gresul București.

Dintre asociații, cea mai^‘ bogată 
4i< R«rtici»ar4vnumerică (și. se pare și 

valorică) o are asociația Dinamo. 
Dinamoyișțil prezintă La întreepțj 45 
de confiurentL Colectivul Energia 
Eiiicurești are 38 de finaliști, C.C.A 
24, iar Locomotiva 22. In afara ca
notorilor buauresteni participă la 
finalele campionatului vîslași din 
Arad. Timișoara. Tg. Mureș și Con
stanța.

Spre deosebire de anii trecutL 
cînd campionatele se disputau în- 
tr-o singură zi (maximum în 
două), în acest an numărul mare de 
participanti la unele probe face ne
cesară disputarea de întreceri eli
minatorii și de recalificare. Este 
cazul întrecerilor de: 4+1 rame, 
4 4-1 vîsle (îete). simplu, schif 2 
rame, 4-F1 și 8+1 (băieți). La a- 
ceste probe fiind calificate cîte 6-7 
echipaje și finalele disputîndu-se pe 
o pistă de 5 culoare, joi și vineri 
sînt programate întreceri elimina
torii și de recalificare.

Joi, la ora 17. se dispută probele 
eliminatorii la fete. Vineri după a- 
miază (1630) au loc seriile de re
calificare la fete și în continuare e- 
liminatoriile în probele de băieți.

Sîmbătă dimineața programul cu
prinde recalificări la probele mas
culine. Finalele se dispută sîmbă
tă după amiază la fete și duminică 
dimineața la băieți.

Ce vreți să citiți in 1957?

de exem-

— Invitație ia
Părticică mică, dar avînd im

portanța ei în uriașa revoluție 
culturafă care se înfăptuiește 
sub ochii noștri, cartea sportivă 
a cunoscut în ultimii a/ij o dez
voltare considerabilă, cifrată 
în sute de titluri apărute în 
tinaje de milioane
plare. Iată un fapt despre care 
am vorbit deseori în coloanele 

o afirmăm 
odată mai mult, este pentru 
că nici anul viitor, 1957, nu 
va face excepție din acesit 
pupat de vedere. Intr-adevăr, 
proiectai de plan de apariții 
al Editurii Tineretului pe anul 
1957 prevede editarea a 35 de 
titluri de lucrări ta domeniul 

-culturii fiz’ce și a sportului, în 
afara unor lucrări care vor a- 
par3 fie în alte colecții ale edi
turii, fie în limba minorități
lor națianaile.

Am fi dorit să ne rezumăm 
La o expunere cu caracter elo
gios asupra notf.ui pas în dez- 
voltareia cărții sportive ta cursul 
anului 1957, ca și asupra dis- 
cernămtatiilui și chibzuințe! cu 
care s-a făcut alegerea celor 35 
de titluri ck urmează să îm
bogățească în anuU viitor bi

blioteca fiecărui sportiv, activist 
sportiv, tehnician și iubitor al 
sportului. Am fi dorit să pu. 
tem anunța din vreme pe ci
titori despre surprizele pregătite 
de Editură (chit că in fetal a- 
cesta «de și-ar fi pierdut carac-

zis rul ui și dacă

discuții —
terul de... surpriză) peniru 
ei, la rnidul lor, să-și poată 
rezerva din timp cărți care 
răspund unor necesități strin
gente Și care trezesc un legi
tim interes, fără îndotelă că 
unele titluri vor avea acest 
dar. Insă, o serie de fapte ne 
fac să supunem‘unei discuții 
publice acest plan tematic, în 
loc să-i acordăm din capul to
cului creditul și— elogiile noa
stre. Și pentru a face cunoscut 
cadrul discuției, ne luăm ii. 
bertatea să facem un pic de... 
statistică pe marginea proiec
tului de plan de apariții ail E- 
dituriî Tineretului pe anul 
1957.

Cele 35 de lucrări pe care le 
supunem discuției stat de fapt— 
34, una dintre ele neavînd tit
lul tacă fixat. Lutad drept cri
teriu subtectuU lor, ale s ar re
partiza cam astfel: 15 stat a- 
nuare, regulamente, îndrumare 
și lucrări cu caracter didactic, 
4 lucrări de teorie și practică 
generală a cu'turii fizice. 10 se 
ocupă de diferite ramuri de 
sport, una de turism (ghid) 
iar 4 se pot încadra în capi
tolul „beletristică și populari
zare" (considertad că lucrarea 
șahistă ,.300 de partide alese 
ale lui Alehin" și culegerea de 
cuvinte încrucișate pe teme 
sportive s-ar putea încadra ta 
acest capitol). Dacă ne-am 
referi la sporturile care var fi

ea

Verzar (D) 2—1.
— Iacobovici (D)

— Verzar 1—2. 
Nazar-

durat 
și fe- 
Bucu-d intre Progresul

Flamura roșie Oradea, 
încheiată cu scorul ca- 

(5—0 la bărbați și 3—0

ur-

sprijinite prin aceste lucrări, 
ar trebui. să subliniem că 3 
dintre ele au ca obiect gim
nastica și cîte o singură lu
crare, mai amplă sau mai... 
firavă. este închinată
mătoaxelor sporturi: handbal, 
oină, fotbal, schi, haltere, box, 
tir, alpinism, rugbi, șah, pla
norism, aeromodelism și atle
tism. De notat că unele dintre 
aceste lucrări sînt simple re
gulamente sau regulamente co
mentate.

In sfîrșit n-am vrea să în
cheiem capitolul „statistică" 
înainte de a face un ultim cal
cul, care ar fi trebuit să că
lăuzească, în egală măsură. 
Editura și organele sportive ce 
au colaborat la alcătuirea pro
iectului de plan: Criteriu: Cui 
se adresează aceste lucrări? Re
zultatul calculului: 5 lucrări se 
adresează pubFcului larg, for
mali dta sportivi începători și 
iubitori ai sportului (socotind 
aci și ghidul turistic, culegerea 
de partide alese ale Lui 'Alehta 
și cuvintele încrucișate, pentru 
că lucrări cu caracter propnu- 
zis beletristic stat doar două: 
,.Cum făceam sport în trecut" 
și „Ion Soater" — biografia Cu
noscutului atlet). Restul de 29 
titluri (cel de-al treizecilea ne- 
fiind fixat) se adresează exclu
siv unui număr relativ restrîns 
de lectori-activiști, tehnicieni, 
sportivi fruntași, ele cupr’nzînd 
24 de lucrări pe teme gene-afe. 
4 pe tema sportului în școli și 
una (una singură!) trattad des- 
pxr.e problemele activității spor
tive sătești

Concursul de înot „Traversarea lacurilor"
Tradiționalul concurs die înot 
„Traversarea lacurilor", desfășurat 
ieri în Capitală, pe lacurile He
răstrău și Floreasca. a reunit la 
startul întrecerilor 83 de înotători 
și înotătoare.

Ca și în celelalte concursuri de. 
înot ale anului, elementele tinere 
au dominat întrecerile, datorită 
dîrzeniei cu care au luptat pentru 
obținerea unor performanțe cît

Sint ele plictisitoare cifrele, 
dar iata că ne duc totuși La 
o serie de concluzii: 1. Abun
dența de lucrări cu caracter 
strict tehnic sau pur documen. 
tar (anuare), în detrimentul 
literaturii, al repoi tajuiui spor
tiv, al lucrărilor de populari
zare a sportului adresate tine
retului. 2. Lipsa de echilibru 
între numărul de coli acordat 
diferitelor sporturi și necesită
țile reale. 3. Lipsa de preocu
pare față de editarea de 
cărțf sportive adresate maselor 
largi, în vederea atragerii lor 
ta practicarea sportului, a căr
ților pentru tineret, a lucrărilor 
care să contribuie la creșterea 
interesului pentru sport în nu
dul copiilor de vîrstă școlară 
-— cadrefle de mîine a'.e spor
tului nostru.

Lată doar 
blemele care 
tr-o discuție 
lui ,.cartea sportivă" din planul 
de apariții pe anul 1957 al E- 
diturii Tineretului. Și ziarul nos
tru își pune coloanele la dis- 
pozița celor care doresc și pot 
să aducă o prețioasă contribu
ție La îmbunătățirea acestui 
piane sportivilor începători șt 
avansați, activiștilor și tehni
cienilor sportivi ca și tutorot* 
celorlalți iubitori ai sportului 
și ai cărții sportive. Atît zia
rul nostru cît mai a/es Editura 
Tineretului și forurile intere
sate ta dezvoltarea cărții spor
tive așteaptă părerile, critfcile 
și sugestiile voastre!

mai bune. Iată acum rezultatele 
tehnice: junioare 1000 m.: 1. Ni- 
coleta Ștefănescu (S.S.T.) 24:05,0 
2. Rodica Constantin (Energia) 
24:27,0 3. Elena Ghinea (Pro
gresul) 24:40,0; juniori 2000 m.:
1. Aurel Zahan (Dinamo) 24:42,0
2. D. Caminschi (Progresul) 
25:03,0 3. C. Dumitrescu (Dina
mo) 25:30,0; senioare 2000 m.:
1. Mariana Iliescu (Dinamo)
31:26,0 2. Gabriela Man<rezius
(Progresul) 31:34,0; 3. Inge Graef 
(Progresul) 32:45,0; seniori 3000 
m. I. Bordi (Progresul) 39:39,0
2. Ionescu Aurel (Dinamo) 39,57.0
3. Gheorghe Cociuban (Dinamo) 
41:25,0.

Pe echipe. locul I a revenit 
înotătorilor de la Dinamo cu 7 
pct.

cîteva dintre pro 
ar putea intra în. 
în jurul capitolu-

V. ARNAUTU

C.C.A. virtuală 
campioană, 

in categoria A 
de polo pe apă
In oaidrul oatogoriei A, Progre

sul București a întrecut Energia 
Oradea cu 5—0 (3—0). Au mar
cat: Bădiță (3). Neacsu ri Stetan.

In cursul acestei săptămîni se 
vor juca ultimele partide ale cam- 
pioriatirlui de polo re ară (cat. A), 
C.C.A. conduce cu autori ale pluto
nul celor opt formații, fiind vir
tuală campioană. Nu tot a'.It Ce 
limpede se prezintă situația ta 
partea finală a clasamentului un
de Flamura roșie Timișoara, Loco
motiva Cluj și Energia Oradea, îșl 
vor juca ,.uithna carte" peniru a 

lată cum se preevrta-.- ultimul loc. 
zintă clasamentul- 

C.C.A.
Prog. Tg. Mureș 

St. Cluj
Dinamo București 
Progr. București 
Energia Oradea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Tx>comot.iva Cluj

8. FI. roșie Timiș.

ie io o
14 io o
14
10
11
11
10

12 0 1 11

» 17 •
6 0
2 1
1 1

58:46 17 
49:31 
40:36 
27:59 
21:67 
23:77

14
12 
5 
3 

____ __ __________ _____  _ _ _______ 1
Etapa de astăzi programează jo

curile C.C.A.-Progresul București, 
Dinamo-Energia Oradea (ambele 
partide la ștrandul „Danie Gher
man" cu începere de la ora 19), 
FI. roșie Tim'șrwra-Looomotiva- 
Ctai.

Mîine în același loc și La aceeași 
oră, Dinamo București.QCJV



Prime _

„Romlnii—campioni
Este titlul pe care-) poartă ar_ 

ficotal semnai de Michel Cons
tantin și apărut fa numărul de 
•îmbată 15 septembrie ax. al au- 
noscutuhu cotidian sportiv Pari
sian „L’EQUIPE", care publică 
an clasament și un scurt co
mentariu pe marginea campiona
telor mondiale de volei, recent 
încheiate în capitala Franței. Este 
vorba desigur de un clasament 
neoficial, dar care se bazează pe 
fapte absolut., oficiale, în primul 
rînd pe excelenta comportare a- 
vtită de echipa noastră la Paris, 
unde voleibalistele și voleibaliștii 
ce ne-au reprezentat cu cinste 
țara și.au cucerit binemeritate 
galoane de prețuire, acordate în 
mod unanim Este ceea ce face 
de altfed și ziarul „L’EQUIPE" 
în articolul amintit, din care, cu 
o satisfacție lesne de înțeles, ci
tăm :

„lată care ar fi acest cla
sament: I. Romînia 4 pct
(2 + 2); II, U.R.S.S. 4 pct. 
(3+1). IH. Cehoslovacia 5 
pct. (1+4); IV. Polonia 7 
pct. (4+3); V. Bulgaria 10 
pct. (5+5); V!. S.U.A. 15
pct (6+®); VIL R. P. Chi
neză 15 pct (9+6); VIII. 
Franța 19 pct <7 + 12).

(in caz de egalitate de 
puncte după cum se vede. în 
acest clasament este prepon
derent locul ocupat de ezhipa 
mascu :nă și care este re
prezentat de prima cifră din. 
tre paranteze.).

In amîndouă categoriile, ro- 
mînii au fost dealtnrnteri 
adversarii cei mai periculoși 
pentru deținătorii titlurilor 
mondiale.

In competiția masculină, e_ 
chipierii lui Roman au con
dus cu 2—0 la seturi în fața 
Cehoslovaciei, fiind însă în- 
trecuti plnă la sfîrșit: 3—2 
(3—15, 11—15, 15—9, 15—2, 

15—5).
lntrutotul identică a fost în- 

fllnirea feminMiă U.R.S.S.— 
Romîn'a; romîncele au ciști- 
gat și ele primele două se

turi, pierzînd tot in cinci se
turi (12—15, 11—15, 15—6,
15—12, 15—8).

De la campionatele mondia
le de la Praga, din 1949, 
data intrării sale în concer
tul voleibalistic internațional 
(N. R. Este •— mică lacună 

de informare pe care sîntem 
convinși ci ați fi sezisat-o 
și singuri) Romînia este in
discutabil țara al cărei pro
gres a fost ce| mai cons
tant.

Clasați pe locul V la Pra
ga (N.R. De fapt, pe locul

Victoria rugbiștilor noștri la Gloucester văzută de presa engleză
BRISTOL 16 (prin telefon). — 

.THE CITIZEN- din Gloucester a 
publicat în ediția de sîmbătă seară 
primul comentariu privind meciul 
dintre echipa locală și selecționata 
Bucureștiului. Sub titlul: „ROMI- 
NII AU SMULS VICTORIA DUPĂ 
O LUPTA ÎNVERȘUNATA*, zia
rul redă filmul meciului fâcînd a- 
precieri favorabile asupra echipei 
noastre. El subliniază dîrzenia cu 
care s-au apărat jucătorii romîni a- 
tunci cînd au fost dominați, rapidi
tatea și tăria jocului lor în perioa
dele ofensive.

Ziarele londoneze de duminică 
publică reportaje despre loc în pa
ginile de sport, la loc de frunte. 
Iată cîteva scurte relatări. In ..THE 
SUNDAY EXPRESS- comentatorul 
de rugbi Frank Shaw, sub titlul 
„PACHETUL ROMIN A ÎNVINS 
ECHIPA GLOUCESTER" începe re-

MoriaacAe văzui de NEAGU

Vese i — aveau fi de ce — volei baliștii ți voleibalistele din echi pete R. P. Romine au desdns de 
ciieva minute din avioanele core i-ou adus în fără

ai lumii prin adițiune
IV —și e vorba numai de 
echipa masculină, pentru că 
formațiile feminine nu au a- 
vut atunci decît un campio

nat european), apoi pe locul IV 
la Moscova (campionatele 
mondiale din 1952), romînii 

au devenit vicecăm-pioni ai 
Europei anul trecut Ia Bucu

rești, iar anul acesta la Pa
ris vicecampfoni ai 'lumii!“ 

Acestea sînt faptele, Înșirate 
de-a lungul unui drum progresiv, 
fapte rezumate în puține cuvin
te, dar care cuprind tot atîtea 
obligații pentru jucătoarele și ju
cătorii noștri, pe cît de pline și 
de luminoase sînt ele de apre
cieri elogioase. Și cu atît mai 
mult cu cît, repetăm, e vorba de 
o prețuire unanim acordată. 
Iar dacă acum, întorși acasă la 
capătul atftor zile de eforturi șl 
(succese, menționăm — deocam
dată — numai aceste sublinieri 
laudative la adresa echipelor 
noastre, o facem cu convingerea 
că jucătoarelor și jucătorilor ce 
ne_au reprezentat în capitala 
Franci le va sluji în primul rîr.d 
pentru a înțelege pe deplin dato
ria pe care o au, de a dezvolta 
bîruințde cu care au revenit în 
patrie, de a adăuga la șirul lor 
a'Jtete, mereu altele, ptoă la 

titlul de glorie la care au dove
dit că pot rîvni cu justificate pre
tenții : titlul de campioni mon. 
diali.

Au recunoscut aceasta și au 
întărit-o prin declarațiile lor ab
solut toți la Paris după termi
nare» cțampionatelor, în îrurde 
cu PAUL LIBAUD, președintele 
Federației Internaționale de Vo
lei, care, fcitr-o discuție pe care 
am avut-o cu el, împărlășindu-ne 
impresiile sale din toate punctele 
de vedere asupra întrecerii, ne-a 
spus eu referire la echipele noas
tre: ,La fete a învins reprezenta
tiva Uniunii Sovietice, iar în în
trecerea masculină cea a Ceho
slovaciei. Și una și cealaltă — 
pe merit, desigur, ceea ce — Șj 
mai cu seamă pentru ce — fără 
îndoială că dvs ziariștii aveți 
să explicați cititorilor. Dar echi
pele care au impresionat cel mai 
mult, cele care pot spune că au 
cucerit totalitatea simpatiilor. în 
sfîrșit, cele care s-au dovedit a 
avea pregătirea cea mai bună și 
cede mai mari perspective de pro
gres au fost echipele Romîniei. 
In concluzie, bineînțeles că nu 
pot spune decît că voi revedea 
oricând cu plăcere echipele Ro
mîniei și că aștept de la ele încă 
multe alte succese*.

Este ceea ce așteptăm și noi, 
ceea ce doresc și pentru ceea ce 
vrem să ne exprimăm convinge
rea ei jucătoarele și jucătorii 
noștri vor lupta să obțină.

CONSTANTIN FAUR

Selecționata Capitalei
reportajul arătînd că victoria romî- 
nilor este remarcabilă si pe deplin 
meritadă. Aceasta fiindcă deși ei au 
avut incomparabil mai puține ba
loane din grămadă au forțat jocul 
în terenul advers și au dovedit me
reu mai multă rapiditate și fantezie 
în atac. El scrie :

„Niciodată nu am văzut pînă a- 
cum un jucător mai perfect ca Pen- 
ciu, fundașul oaspeților, care lo
vește balonul cu măiestria și pre
cizia cu care o face cei mai bun 
jucător de cricket".

Cunoscutul comentator de rugbi 
subliniază apoi buna comportare a 
pachetului de înaintași și în special 
a lui Blăgescu și Dorutni în jocul 
de margine, viteza hii Marinache; 
el spune că Ionescu si Kramer au 
fost cei mai buni în ioc.tl de mijloc.

„SUNDAY DISPATCH- își înce
pe reportajul scriind că Gloucester 
a luptat cu disperare în ultimele 15 
minute împotriva 16-ltri românesc, 
rapid, viguros și inepuizabil. După 
ce arată cum s-au înscris punctele, 
ziarul scrie că romînii au meritat 
victoria, că echipa romînă a fost mai 
tare, mai rapidă." ..Deși romînii au 
avut o parte mai mică din mingile 
de la grămadă, tactica liniei de 
fund, de a trage rapid șuturi lungi, 
a fost fericită. Ei au trecut ușor de 
la jocul închis la cel la mină ; trei- 
sîerturîle romînilor au fost excep
țional de rapide".

„SUNDAY TIMES" remarcă jocul 
mai legat al echipei noastre, viteza

Participanții străini la sesiunea de comunicări științifice iși spun cirîntuL^
De curîr.d au luat sfîrșit lucră

rile sesiunii de comunicări știin
țifice în domeniul culturii fizi
ce. sesiune organizată sub aus
piciile Consiliului științifico-meto- 
dic al C.C.F.S./C.M. și Secției 
de medicină a culturii fizice și 
sportului din Societatea Științelor 
Medicale.

După cum am mas anunțat 
lucrările acestei sesiuni s-au bu
curat de un deosebit succes și 
au fost apreciate din plin de toți 
participanții, datorită valorii con
ținutului lucrărilor, a filmelor do
cumentare și proiecțiilor care le-au 
însoțit, precum și a discuțiilor 
largi care au fost purtate și 
care au elucidat o serie de pro
bleme mai puțin înțelese.

In legătură cu cele de mai sus 
am stat de vorbă cu o parte din
tre delegații străini ale căror pă
reri le redăm în rîndurile de mai 
jos.

Docent Dr. Tittel Kurt (R.D. 
Germană): „im acceptat invitația 
Dvs. ca o deosebită plăcere, de
oarece mai văzusem Bucureștiul cu 
cîtva timp bl urmă. Astfel, în 
1950 am fost conducătorul unor 
echipe de handbal ți atletism, iar 
tn 1953 am participai alături de 
sportivii din R.D.G. la Festiva
lul care a avui loc tn (ara Dvs. 
Referitor la lucrările sesiunii — 
fiindcă acest lucru interesează 
probabil — pot spune că ele s-au 
ridicat la un înalt nivel științific.

joacă mi ine la Bristol
și jocul mai variat. In Penciu ei 
(n.r. romînii) posedă un fundaș 
mare, puternic si inepuizabil. Acest 
jucător mic de statură, dar deosebit 
de rapid a fost oricînd gata să aler
ge cu balonul atunci cînd situația o 
cerea și șuturile sale au fost tot
deauna reușite".

★
Duminică dimineața am părăsit 

Gloucesterul cu destinația Bristol. 
Victoria din ajun a creat o buna 
dispoziție printre jucători. La Bris
tol ei vor trebui să aibă multă grijă 
pentru odihna lor. ținînd seama că 
adversarii de aci sînt mai puternici 
decît cei întîlniți în primele două 
meciuri. Trebuie să se țină seama și 
de faptul că bucureștenii vor susți
ne întîlnirea de la Bristol la numai 
3 zile după jocul cu Gloucester. Pal
maresul viitorilor noștri adversari 
este dintre cele mai bune. Astfel în 
sezonul 1955—1956 echipa Bristol 
United a susținut 41 de întîlniri 
cîștigînd 31. terminînd la egalitate 
în 3 și pierzînd doar de 7 ori. Acest 
palmares excepțional poate fi con
siderat un veritabil record pentru e- 
pele engleze de rugbi. Si dacă s-ar 
conferi în Anglia titlul de echipa 
campioană, desigur că Bristol Uni
ted l-ar merita cu prisosință. In ac
tualul sezon ea a învins Esher cu 
50—3, în primul joc susținut la 1 
septembrie: 5 zile mai tîrziu între
cea pe Stroud cu 6—3 ; la 8 septem
brie Bristol a cedat cu 3-9 formației 
New Port pentru ca duminică să 
dispună de Swansea cu 21—8. In

Acest lucru îl spun cu toată con
vingerea deoarece am mai partid-, 
pat la o serie de congrese asemă
nătoare, iar acuma vin direct de 
la un alt congres științific care 
a avui loc in Elveția. Sesiunea 
Dvs. mi-a plăcui deosebii de mult 
deoarece nivelul discuțiilor ți na
tural al comunicărilor s-a ridicai 
la un înalt grad. Mi-a plăcut de 
asemenea, forma liberă în care 
s-a discutat. Cred că punindu-se 
in practică aceste cercetări se oa 
ajunge la o mare valoare a per
formanțelor sportive.'

S. V. IANANIS (U.R.S.S.), do
cent și candidat în științe peda
gogice: „ Ceea ce m-a impresio
nat deosebit de mult la această 
sesiune a fost legătura indisolu
bilă dintre antrenori, profesori de 
educație fizică și medicii care 
activează în rețeaua de cultură fi
zică. Diversitatea problemelor a 
fost de asemenea interesantă cu 
toate că ele au fast prezentate 
de oameni din diferite domenii 
de activitate. Mi-a plăcut îndeo
sebi atenția care se acordă dife
ritelor aspecte care vin să îmbu
nătățească activitatea școlărească 
ridicată de problemele primelor 
două zile de comunicări.'

Dvcent Dr. ALFRED KOCH 
(R.F.G.): „Sesiunea a avut un ni
vel foarte ridicat. Acest lucru m-a 
convins că organizatorii au mun
cit foarte mult pentru pregătirea 
ei. Lucrările au fost în general

Penciu văzut de NEAGU 

formația care va fi opusă bucureș- 
tenilor figurează și Gordon Cripps, 
care în sezonul trecut a marcat 163 
de puncte. De asemenea unul din 
cei mai cunoscuți jucători din echi
pa Marii Britanii este și căpitanul 
formației din Bristol R. C. Hawkes; 
la meciul de trial pentru selecționa
rea echipei Ang’iei a participat 
și Gordon Cripps. Dintre cei 
15 jucători 10 au reprezentat An
glia de sud-vest în diferite jocuri 
internaționale.

Conducerea meciului a fost încre
dințată lui Ivor David, din Țara 
Galilor, cel mai celebru arbitru in
ternațional din Anglia.

ȚICU S1MION

bune ți foarte interesante, hor 
munca medxUor și a specialiști
lor din domeniul culturii fizic* 
și sportului a fost frumos îmbi
nată.' |

Dr. GEORGES KARLL (R* 
Ceh.), șeful catedrei de medicinii 
a Institutului de Medicină: „Si/iT 
fericit că am putut asista la 
ceastă sesiune deoarece am vă
zui aici mari progrese în domeniuT 
medicinei sportive. Apreciez mult 
colaborarea strinsă dintre profeso
rii de educație fizică și medial1, 
sportivi. Originalitatea lucrărilor 
și diversitatea problemelor ridicole- 
a dat sesiunii un caracter com
plex. Ml-a plăcut foarte mult fru
moasa dvs. Capitală, iar dintre 
instituțiile de specialitate care 
mă interesează Dispensarul central 
pentru sportivi."

Dr. JONES CHARLES (Luxem* 
burg): „In țara dvs. noțiunea de 
medicină sportivă și spirt este 
scrisă cu MAJUSCULE. Am văzut 
multe congrese științifice, Insă 
amploarea lucrărilor, intensitatea 
discuțiilor și colaborarea d inter 
specialiștii diferitelor domenii de 
activitate de la dvs. m-a uimit- 
Mă bucură foarte mult că aid, la 
București, s-au înlîlnit reprezen
tanți din zece țări. Ei s-au at- 
noscut și au schimbat păreri, aa 
susținut referate, lucru care a fă
cut ca valoarea sesiunii să crească: 
deosebit de mult."

Declarații asemănătoare au mai 
fost făcute și de ceilalți delegații 
străini, care și-au exprimat în una
nimitate bucuria participării lor- 
Ia această sesiune. Ei au apreciat 
buna organizare ca de altfel ș£ 
valoarea înaltă a lucrărilor de co- 
municărî științifice *n domenfaf 
culturii fizice.

ION OPRESCIT |

Rezultatele turreuhii international 
de tenis de la Moscova

MOSCOVA, 15 (prin telefon). -* 
Tînăra jucătoare romînă Julieta Na— 
mian a realizat două frumoase suc
cese în turneul internațional de td- 
nis din capitala Uniunii Sovieticei 
Participînd la trei probe rezervate; 
celor mai buni juniori și junioare 
romîne și sovietice. Julieta Namiarr 
a reușit să cîștige două locuri I- 
La simplu junioare ea a cîștigat 
proba învingînd în ultimul meci pe 
Viali cu 6—4, 9—7. La dublu mixt 
perechea Namian—Bardan s-a cla
sat pe primul loc întrecînd cu 6—3a 
6—2 cuplul Viali—Kadars. Iată alte 
rezultate : simplu juniori: Ioc 3—4r 
Serester—Bardan 6—1. 7—5; du+ 
blu junioare : finala : Viali, Reaza- 
nova—Namian, Ec. Roșianu 6—3*. 
6—8. 6—1 ; simplu seniori: finalas 
Andreev — Gh. Viziru 6—4, 6—8» 
4—6, 6—3, 6—4, loc 3—4; Mîrzas 
— Marin Viziru 6—4, 6—2, 6—3- 
dublu senioare: finala : Kuzmen
ko, Tam — Stăncescu. Ponova 
8—6, 6—4 ; dublu mixt: finala : 
Kuzmenko. Ozerov — Preobraien- 
skaia. Andreev, 2—0, loc. 3—4 : 
Stăncescu, Gh. Viziru—Troșkina. 
Anisimov 5—7. 6—4. 7—5 ; dublu 
seniori: loc. 3—4 : Bădin. Rakosi— 
Gager. Mozer 6—3, 6—3, 6—2 - 
simplu senioare : Filipova—Kuze 
menko 3—6. 7—5. 6—4.



Noul recordman al Europei la săritura în lungime, atletul olandez 
Henk Viser, in timpul uneia din încercările sale 

(Foto: I. M1HAIGA),

STOLEAROV N-A AVUT 
ADVERSARI DE 

ACEEAȘI TALIE
încă din seriile probei s-a vă

zut că la 110 m.g. sovieticul Bo
ris Stolearov va fi cîștigătorul 
probei. Vîntul care a suflat din 
spate a ușurat obținerea unor re
zultate bune, care însă nu ar fi 
putut fi omologate drept recor
duri. Reținem totuși că Gh. Stânei 
a egalat recordul republican și 
mai ales că tînărul M. Ursac a 
realizat 14,8 sec. în serii, între- 
cînd acest record.

Iată cum s-au calificat finali- 
țtii: seria l-a; 1. B. Stolearov 
(U.R.S.S.) 14,6; 2. Gh. Stânei
(Rom) 14.9; 3. G. Kaburov (Bul)
14,9. Seria a 11-a : 1. K. Joune- 
mark (Sued) 14,7; 2. E. Kamer- 
book (Ol) 14,8; 3. M. Ursac 
(Rom) 14,8.

Finala s-a soldat cu următoa
rele rezultate:

1. B. Stolearov (U R.S.S.) 14.3 
— campion internațional al 
R.P.R.; 2. K. Jounemark (Sued) 
14,4; 3. E. Kamerbook (Ol) 14.8;
4. G. Kaburov (But.) 14,9 ; S. Gh. 
Stânei (Rom.) 14.9; 8. M. Ursac 
(Rom.) 15.0.
FAVORITUL A CIȘTIGAT, CIND 
NIMENI NU SE MAI AȘTEPTA, 

CURSA DE 1.500 METRI
Dacă multe probe din cadrul 

campionatelor internaționale s-au 
afîirșit ou înfrîngerea favoriți'or 
(uneori recordmeni mondiali) la 
1.500 m. situația era să se repete, 
deoarece maghiarul Csegledi se 
■fia cu 250 m. înainte de sosi
re undeva în coada plutonului. 
După primele ture în care la con
ducere s-au perindat diferiți par- 
bkăpanțt în probă (Bernard după 
100 m., Valakin după aceea, Bîr- 
lăti la 900 m, și în sfîrșit bulgarul 
Danailov care a lăsat impresia că 
ra sfîrși cîștigător) s-a produs 
narea surpriză a... favoritului 
are a plasat un atac sec la a- 
moximativ 250 m. de sosire. în
ecarea lui a uluit pur și sim- 
>lu deoarece Danailov își înce
puse sprintul, destul de puternic 
i se detașase de adversarii săi. 
iimeni nu a putut rezista ate
ului lui Csegledi iar crainicul 
oncursului s-a oprit pentru o 
Hpă (în sfîrșit 1) căutând repede 
e foaia de concurs numele te- 
lerarului asaltator al primului 
«.
Arbitrii au înregistrat urmă- 

>arele rezultate: 1. J. Csegledi 
Ung.) 3:48,8 — campion inter- 
ational al R.P.R.; 2. I. Pipin 
U.R.SS.) 3:50,0; 3. M. Bernard
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(Fr.) 3:50,4; 4. L. Danailov
(Bulg.) 3:50,4 — nou record bul
gar; 5. D. Birdău (Rom.) 3:51,8; 
6. A. Valakin (U.R.S.S.) 3:52,6.

O SURPRINZĂTOARE VICTO
RIE A BARBAREI LERCZAK
Corecordmana Europei la pro

ba de 200 m. plat, atleta sovie
tică Maria Itkina, părea cîști- 
gătoare sigură a finalei de ieri 
după amiază. Această părere a 
fost întărită de rezultatul din 
serii și de modul cum s-a desfă
șurat prima parte a cursei, cînd 
Itkina, care a avut un start foar
te bun, conducea clar. La ieșirea 
în linie dreaptă ea avea un avan
taj de câțiva metri în fața aler
gătoarei poloneze Barbara Lerc- 
zak. Lupta finală a fost de-a 
dreptul entuziasmantă. Cu un 
splendid efort, tînăra atletă polo
neză a reușit s-o ajungă pe Ma
na Itkina și s-o întreacă de pu
țin chiar pe linia de sosire. In a- 
ceeași cursă, atleta italiană, Giu- 
seppina Leone a realizat un ex
celent record al țării sale: 24,1 
sec. Rezultate: 1. Barbara Lerc- 
zak (Pol.) 23,8 sec. — campioa
nă internațională a R.P.R. —;
2. Maria Itkina (U.R.S.S.) 23,8 
sec.; 3. Giuseppina Leone (Ital.) 
24,1 sec.; 4. Genoveva Minniczka 

Constantin Grecescu conduce plutonul a'ergătorilor 
de la 10.000 m. La capătul cursei el a înregistrat o 

frumoasă fi aplaudată victorie

(Pol.) 24,7 sec.; 5. Gisela Hen
ning (Germ.) 25,2 sec.
OTKALENKO S-A REVANȘAT 

LA 400 m.
Duminică Nina Otkalenko a 

fost întrecută de colega ei de e- 
chipă Lîsenko în cursa de 800 m. 
plat fără a-și putea apără în 
mod normal șansa din cauză că 
a fost „închisă" încă de la ple
care și a pierdut mult teren pînă 
să se descurce. La 400, ea a fost 
animată de dorința de a cîștiga 
și a luptat pentru victorie. Pri
mul loc i-a revenit pe merit, cu 
un timp foarte bun. Atleta bulga
ră Isaeva a reușit un nou record 
bulgar al probei.

Rezultate: 1. N. Otkalenko
(U.R.S.S) 55,8 — campioană in
ternațională a R.P.R.; 2. L. Lî
senko (U.R.S.S.) 56,4; 3. T. Isa
eva (Bulg.) 58,4 nou record bul
gar ; 4. B. Zbikovska (Pol) 58,4:
5. A. Slamnik (lug) 59,9; 6. M. 
Cuțui (Rom) 60,4.

EGALUL LUI WILLIAMS
ÎNVINS LA 200 m. PLAT !

După serii’e probei desfășurate 
duminică, era de așteptat ca To
karev, Konovalov și Kolev să-și 
dispute ieri întîietatea la 200 m. 
într-un pasionant duel. A inter
venit însă în disputa lor „presu
pusă" de calculul hîrtiei. is'ande- 
zul Thorbjornsson care — cu un 
finiș asemănător celui al lui Wie- 
senmayer la 4Q0 m. plat — a 
trecut linia de sosire înaintea ce
lorlalți și într-un timp bun: 21.4.

Rezultate: 1. Th. Țhorbjărnsson 
(Isl) 21,4 — campion internatio
nal al R.P.R.; 2. I. Konovalov 
(U.R.S.S.) 21,4; 3. B. Tokarev 
(U.R.S.S.) 21,5; 4. A. Kolev
(Bulg.) 21,8; 5. Kuhlcr K. (Ger)
21,9. (I. Savel nu s-a prezentat 
in finală).

AL TREILEA REZULTAT 
MONDIAL

Samoțvetov a realizat cu 
cei 65,03 m. mai multe perfor
manțe în același timp : un record 
personal, un reoord al stadionu
lui și al campionatelor, și unul 
dintre cele mai valoroase rezul
tate mondiale. Iată ordinea în 
clasament: 1. A. Samoțvetov 
(U.R.S.S.) 65,03 m. — campion 
internațional al R.P.R.; 2. T. 
Rut (Pol.) 62,55 m.; 3. I. Niku
lin (U.R.S.S.) 61,74 m.; 4. A. 
Niklas (Pol.) 60,67 m.; 5. N. 
Rășcănescu (Rom.) 58,34 m. ; 6.
I. Gaic (lug.) 57,68 m.; 7. C. 
Dumitru (Rom.) 55,68 m.; 8. C. 
Drăgulescu (En.) 49,21.

SURPRIZA LA ÎNĂLȚIME 
FEMEI 1

Săritura în înălțime femei nu 
s-a soldat cu un nou record, așa 
cum se așteptau poate unii spec
tatori și nici măcar cu victoria 
reprezentantei noastre, lolanda 
Balaș. Trecând 1,70 m. ca și câști
gătoarea probei, sovietica Valen- 
ttna Balod, campioana noastră s-a 
clasat pe locul doi, spre deziluzia 
publicului și desigur și spre re
gretul său. Fără a încerca să gă
sim o explicație rezultatului cu 
care s-a sfîrșit această probă tre
buie totuși ca, mai înainte de a 
comenta desfășurarea întrecerii să 

Puternicul aruncător sovietic A. Samoțvetov a rea
lizat ieri unul dintre cele mai bune rezultate ale 

turnă

arătăm împrejurările în care s-a 
decis, după părerea noastră, soar
ta primului loc. O facem fiindcă 
aceste împrejurări nu au depins 
de concurente, ci de cei însărci
nați cu buna desfășurare a pro
belor. Este desigur singurul e- 
xemplu negativ care se poate da 
în acest concurs, în legătură cu 
felul în care arbitrii și-au înde
plinit misiunea. lolanda Balaș 
a atins ștacheta la prima încer
care de la 1,66 m., iar după o 
bună bucată de timp vîntul a 
dărîmat-o în groapa de nisip. Con
form regulamentului lolanda Ba
laș a trebuit să repete încercarea 
la aceeași înălțime, pe care a tre
cut-o a tre:a oară. Cîștigătoarea 
concursului, Valentina Balod a 
trecut 1,66 m. din a doua încer
care. La 1,70 m. învingătoarea 
de ieri a atins din nou ștacheta 
care a fost oprită din balans de 
către arbitri, ceea ce este in
terzis de regulament. Iată deci 
că în două situații similare ace
iași arbitri au procedat diferit: 
odată just, în cazul lolandei Ba
laș și odată greșit în cazul Va
lentinei Balod.

Independent de eroarea regre
tabilă a arbitrilor tînăra sări
toare V. Balod merită felicitări 
pentru valorosul său record per
sonal ca și pentru victoria asu
pra reco-dmenei lumii. Aceasta 
din urmă nu trebuie să considere 
înfrîngerea suferită drept un „rău 
ireparabil" fiindcă o sportivă’ de 
valoarea ei trebuie să știe să cîștige, 
dar să și piardă.

Iată clasamentul: 1. Valentina 
Balod (U.R.S.S.) 1,70 m. — cam
pioană internațională a R.P.R.;
2. lolanda Balaș (Rom.) 1,70 m.;
3. Lis Josefsen (Dan.) 1,62 m. — 
record al Danemarcei, ega'at —;
4. Inge Kilian (Ger.) 158 m.; 5.
Maria Pisareva (U.R.S.S.) 1,58
m.; 6. Renate Feige (Ger.) 1,54 
m.; 7. Eva Mayer (En.) 1,50 m.;
8. M. Stanulovici (lug.) 1,45 m.;
9. A. Jovanovici (lug.) 1,45 m.
7,98 — RECORD EUROPEAN

7,68 — RECORD POLONEZ
7,68 — RECORD SOVIETIC 
Iată ce’e trei recorduri — și 

ce recorduri t — înregistrate ieri 
tn proba de săritură în lungime 
bărbați. „Tonul" l-a dat atletul 
polonez Henrik Grabowski care, 
din cea de a doua încercare a 
ba, a îmbunătățit cu 1 cm, recor
dul Poloniei deținut tot de el. In 
mînă cu acest „atu", Grabowski 
părea cîștigător. Dar Henk Visser 
n-a fost de aceeași părere. Ex
celentul atlet olandez și-a adău
gat nu mai puțin de 22 de cm. 
la cea mai bună performanță a 
sa, devenind de ieri după amia
ză posesorul unuia dintre cele 
mai valoroase recorduri ale Euro
pei (vechiul record aparținînd ger
manului Long cu 7,90 m. data 
din 1937). Visser a realizat tot
odată prima performanță mondia
lă a anului. Dacă Visser și Gra
bowski au început concursul foar
te tare, în schimb atletul sovietic 
Oleg Fedoseev a fost omul cu 
„finișul" cel mai puternic. In ul
tima săritură, după o serie de 
patru încercări depășite, el prin
de un prag foarte bun, Tea'izînd 

exact atît cît și Grabowski și 
înscriindu-și numele pe tabelul so
vietic de recorduri.

Rezultatele: 1. Henk Visser
(Olanda) 7,98 m. — campion in
ternațional al R.P.R. (7,39 — 7,98
— dep. —, renunță apoi la ulti
mele sărituri) ; 2. Henrik Gra
bowski (Pol.) 7,68 m. (dep. —
7,68 — 7,66 — dep. — renunță);
3. Oleg Fedoseev (U.R.S.S.) 7,68 
m. (7,46 — dep. — dep. — dep.
— dep. — 7,68) ; 4. Ter Ovanesian 
(U.R.S.S.) 7,45 m.; 5. Kropidlow- 
ski (Pol.) 7,42 m.; 6. loan Sorin 
(Rom.) 7,12 m.; 7. Claus Huber- 
man (Ger.) 7,06 m.; 8. Stoian 
Slavkov (Bul.) 7,05 m.; 9. Zla- 
tarski (Bul.) 7,01 ; 10. Fred Ham
mer (Lux.) 6,91 m.; 11. Ervin 
Muller (Elv.) 6,89 m. ; 12. Ural 
Spuhi (Turcia) 6,73 m.

GRECESCU DIN NOU ÎNVIN
GĂTOR !

Pentru cine a urmărit pasionanta 
întrecere a alergătorilor de 5.000 
m., sfîrșită cu victoria lui C. Gre
cescu, prezența acestuia și la star
tul cursei de 10.000 m. a putut a- 
pare formală. Recordmenul nostru a 
fost de cu totul altă părere și, tre- 
cînd peste oboseală ca și peste ad
versari de forțe sensibil egale cu a 
sa, a luptat pentru primul loc și 
l-a cucerit odată cu simpatia și a- 
plauzele călduroase ale spectatori
lor. Se poate spune că această pro
bă a avut o desfășurare interesan
tă din punct de vedere tactic, de
oarece era clar că un timp supe
rior nu se putea realiza, dat fiind 
oboseala concurenților și vîntul 
care a bătut destul de puternic. 
După ce a lăsat în seama fondiștilor 
olandezi ritmul alergării. C. Gre
cescu și — mai puțin—N. Bunea au 
înviorat cursa reușind să asigure 
o conducere chibzuită pe ultima par
te a probei. Nici încercarea pe care 
Roovers a fâcut-o (în ciuda pre
vederilor regulamentarei de a și 
aștepta coechipierul pe Kunera Fracs 
și a-1 „trage" pe ultima parte, nu a 
dat rezultatele scontate de ei, fiind
că Grecescu și Bunea au avut su
ficiente resurse demonstrate cît se 
poate de grăitor in puternicul și 
prelungitul sprint final, care a de
terminat și ordinea în clasament:
1. C. Grecescu (Rom.) 31:21,4 — 
oampion internațional al R.P.R.;
2. N. Bunea (Rom.) 31:22 8; 3.
Fracs Kunen (Ol) 31:23,6; 4. P. 
Frieden (Lux.) 31.27 6; 5. Pricop 
Ion (Pr.) 31:316; 6. V. Weiss
(Din.) 31:378; 7. T. Strezelbiscki
(Rom.) 31:57,6.

ALERGĂRILE DE ȘTAFETA
Dacă proba de 4x100 m bărbați 

finală n-a prilejuit o luptă dispu
tată, în schimb ea ne-a oferit sa
tisfacția de a vedea la lucru una din
tre cele mai puternice echipe din 
lume, cea a Uniunii Sovietice. Re
zultatul obținut de Tokarev, Suha- 
rev, Konovalov și Barteniev, — 
40,7 sec., — este edificator pentru 
posibilitățile echipei sovietice.

Cursa de 4x100 n-a avut istoric. 
Avantajul cucerit chiar de la în 
ceput de Tokarev, în fata lui Pri- 
siceanu, a fost apoi simțitor mărit. 
Mai este oare nevoie să Spunem că, 
din nou, schimburile ștafetelor noa
stre au funcționat defectuos ?

Iată rezultatele: 1. U.R.S.S. (To
karev, Suharev. Konovalov Barte- 
niev) 40,7 sec. campioană inter
națională a R.P.R.; 2. Rominia 1 
(Prisiceann Măgdaș Sfocnescu, 
Kadar) 42,5 sec.; 3. Rominia II (Ra
dulescu Băbeanu, Karandi. Stânei) 
43 4 sec.

La proba de 4x400 ni. s-au pre
zentat la start două echipe: Romî- 
nia și o echipă combinată. In primul 
schimb, Lotar Marks îl întrece de 
puțin pe Mansson (Suedia) ,dăr 
apoi, Gerard Rasquin (Luxemburg) 
și Gheorghe Necev (Bulgaria) a- 
duc echipei combinate un avan
taj pe care, în ultimul schimb, Wie- 
scnmayer — accidentat — nu l-a 
putut reface.

1. Echipa combinată (Manson — 
Suedia; Rasquin — Luxemburg; 
Necev — Bulgaria; Klimbt — Ger
mania) 3:14,8; 2. Romînia (Marks. 
Sudrigean, Savel, Wiesenmayer) 
3:16.4.

Ultima probă de ștafetă s-a des
fășurat în afară de concurs. Echipa 
de 3x800 a Romîniei. alcătuită din 
Nina Pasciuc Florica Dumitru și 
Elisabeta Buda, a realizat un nou 
record al țării cu performanța de 
6:45.0.

Cronicile întrecerilor de ieri an 
fost redactate de un colectiv for
mat din: Călin Antonescu, lacint 
Manoliu, Emanuel Valeria și 

Romeo Vilara.



g a,jmu mHwm immigtu a gnLiisuKu m
Pe carnetul
Aiit de multe au fast însemnă

rile și datele pe care le-am cules 
în primele două zile ale campio
natelor, incit ieri, la plecarea spre 
stadion, a trebuit să ne luăm re
zerve noi de bloc-notesuri. Pro
viziile s-au dovedit a fi binevenite, 
deoarece in această ultimă zi am 
înregistrat un adevărat record de 
inter-rț-nur: și note. Păcat că spa
țiul nu ne permite să vi le redăm 
aci pe toate. Vom căuta să facem 
o selecție intre ele, care sperăm, 
nu va omite preferințele dumnea
voastră

Am asistat ieri la clteva per
formanțe cu totul excepționale. Pri
ma dintre ele, în ordinea crono
logică, a fost aruncarea de ciocan 
a atletului sovietic Ana toi ii Samoț- 
vetov. Chiar de la încălzire, el ne 
dăduse dovezi anticipate asupra 
posibilităților sale. Ciocanul zbu
rase de clteva ori mult peste pan
glica a bă a celor 60 metri. Apoi, 
In concurs, ci nd decanul — după 
ce planase parcă in văzduh — a 
căzut la 65,03 metri, am fost cu 
toții martori la cea de a treia per
formanță înregistrată vreodată în 
istoria acestei probe. După Krivo
nosov și Blair, ia‘d-1 pe Samoțve- 
tov trec-nd excepționala limită a 
celor 65fl0 m.

Antrenorul de stat Leonid Ho
menkov este de obicei foarte calm. 
De data aceasta, insă în fața per
formanței elevu ui său, el a avut 
o adevărată explozie de entuziasm. 
Am profitat de această ocazie ca 
să-i cerem părerea asupra celor vă
zute. „Proba de aruncarea cioca
nului este de-a dreptul revoluțio- 
na'.ă" — ne-a spus antrenorul so
vietic. — „Asistăm in ul'imii ani 
la o îmbunătățire continuă a per
formanțelor. Desigur aceasta jiu 
este o tatîmplare, ci denotă o per
fecționare neîntreruptă a tehnicii. 
Abia acum aruncătorii încep să 
stăpînească proba în toate finețVe 
ei”.

— Vom asista atunci la o pla
fonare a recordurilor?

— „Nicidecum. Stat convins, de 
pildă, că pînă la sfîrșitul anului 
se va arunca 70 de metri la cio
can ! O declar ta mod public...”

Aruncarea de i-ri a finărului Sa- 
moțvetov, ca și, bine înțeles, recor
dul mondial deținut de Mihai! Kri
vonosov, ne fac să credem în acest 
pronostic senzațional.

ir
Record european la lungime...
Puțini știu cu ce preț a obținut 

aii"tu', olandez Honk Visser con
sacrarea sa pe pian mond’.a’. Este 
suficient să spunem că, în dimi
neața zi'ei, Visssr aștepta încă 
diagnosticat medicului pentru a ști 
dacă poate sau nu să concureze. 
O întindere muschiu'ară la picio
rul s’tng devenise dureroasă și în
grijorătoare. Așa s-a făcut, că, me
dicul lotului de atletism al R.P.R., 
doctorul Pire B'aier, a avut o... 
contribut'e hotărâtoare la stabilirea 
reonrdu’ui! El l-a aplicai un tra
tament de urgen>ă ctimpionu ui o- 
landez. care a putut astfel să se 
prezinte la start.

Prima săritură a lui Visser nu 
lăsa să se întrevadă recordul ce 
avea să urmeze. In plus, Vtaser 
simțea din nou d'ireri puternice In 
picior.

..M-am gtadit atunci că îmi ioc 
ultima sansă pentru Melbourne" — 
ne povestea după concurs simpati
cul săritor. — „Și am făcut efortul 
sunr-'m*'.

Efr-rtut acesta a însemnai o să
ritură de coroane 8 metri. Stfnd 
de vorbă oi Visser chiar în mo
mentul etnd, alungit pe pat, e' se 
lăsa din nou pansat de medic, 
ne-a spat glumeț:

„Vedeți, dacă am sărit 8 metri... 
tatr-un picior, cu smtadouă pu
team să afung la vreo 16...”

Ca foată durerea care t se putea 
citi pe față, Henk Visser a mai 
găsit s'Șlclutte resurse de bună 
dispoziție.

♦
Nici a treia zi a concursurilor 

nu « fost scutită de surprize. Una 
din acestea s-a produs la finala 
probei de 200 m. femei, unde, co- 
recardmana Europei Maria Itktaa 
a fost întrecută de poloneza Bar
oana Lerczak.

„Nu mă aștentam de loc la o 
atlt de mane victorie", — ne-a măr
turisit vechea noas'ră cunoștință 

„Speram într-um loc doi și o 
performanță oare să mă pună în 
vederile selecționărilor echitxM noa
stre olimpice. Că am reușit mai 
malt decdt puteam să srer, este 
desîgtxr cea mai mere bucurie a 
meia‘“.

Barbara Lerczak este si p com
ponentă de bază a ștafetei de

de reporter
4x100 care, dacă la București n-a 
ooborît sub 46,0 sec., așa cum își 
propusese, rămâne totuși o can
didată principală pentru finala o- 
limpică.

it
Este interesant să vă povestim 

împrejurările în care a venit ia 
București islandezul Thorbjon 
Thorbjorsson, câștigătorul celeilalte 
probe de 200 metri, cea masculină.

Mai mu ți atleți islandezi urmau 
să plece ps conlin?ni la începutul 
aces'ei toamne, invitați la diferite 
concursuri. Dintre ei, 3 erau desti
nați pentru concursuri'e din Ger
mania Occ:dentală, iar 3 pentru 
București. La împărțirea locurilor, 
s-a ivii o.„ dispută intre Thorb
jorsson Și prietenul său Thor- 
stensson, alergătorul de garduri 
care ne-a vizitat acum doi ani. Și 
Thorbjorsson mai fusese odată la 
București, la Festival. Și unul și 
celălalt țineau morțiș să vină in 
Rominia.

Totuși, federația islandeză limi
tase strict locurile, și trebuia făcută 
neapărat o alegere. Atunci, cum 
nici unul din ei nu voia să cedeze 
de buni voie (și nici să tranșeze 
disputa pe stadion ei nu puteau, 
n tsvînd aceeași specialitate), cei 
doi atleți au hotărit să recurgă la 
clasica tragere la sorți. Hazardul 
l-a indicat pe Thorbjorsson și se 
pare că alegerea a fost... bună

★
Tradiția recordmanelor mondiale 

învinse nu s-a dezmințit nici ieri. 
După Gastl, Otkolenko și Koniae- 
va, iată că și Io’anda Balaș a 'ost 
surprinzător învinsă. Autoarea a- 
cestei performanțe este o debu
tantă in concursurile internațio
nale. Emoționa'ă, copleșită de bu
curia succesului, tînăra 
vieti.că Valentina Ballod 
cuvinte pentru a ne 
gîndurile ce o stăpîneau 
de după victorii.

Are 19 ani, este studentă în anul 
2 la facultatea de geografie a U- 
niversităfii din Tașkent, orașul ei 
natal. Repetăm, a'i la București 
Ballod a trăit emoțiile primului ei 
concurs peste hotare. Și, succesul 
i-a suris de prima dată. Cu aceeași 
timiditate, ea ne-a scris pe carnet 
o declarație pentru sportivii din 
București, pe care o reproducem 
mai jos:

atletă so- 
nu găsea 
împărtăși 
în clipele

A of
7 ./

Doresc din țoală inima succese 
tuturor sportivilor rom'ni.

VALENTINA BALLOD

Start în finala cursei de 200 m. plat femei, încheiată cu surprinzătoarea victorie a tinerei atlete 
poloneze Barbara Lerczak

De simbătă seara, de ând a luat 
zfîrșii neu tata întrecere la săritu
ra cu prăjina, doi atleti au deoenit 
prieteni nedespărțiți. l-ați ghicit 
desigur. Sini americanul Bob Gu- 
towsfci și swieiwu.' Viktor Cerno-

Adolfo Consolini

bai. Șl ieri după amiază, in tribu
na atlețilcr, ei au stai împreună, 
coniinuindu-și discuția lor animată 
despre tehnica săriturii cu prăjina, 
avind ca temă: cum să smulgem 
alți centimetri înălțimilor? Și fiind
că, după ore și ore, discuția n-a 
ajuns totuși la punctul ei termi
nus, cei doi au decis s-o continue 
prin corespondentă... Pe carnetul lui 
Cemobai, Gutowski a scris adresa 
sa din San Diego (Ca ifornia, 
S.U.A.) iar pe carnetul lui Gu- 
țowski, Cernobai a notat strada și 
numărul unde locuiește la Lwow

CU de mult am alergat pînă 
să-i luăm un interviu lui Adolfo 
Consolini! L-am căutat toată după 
amiaza ți cu toate că recordma
nul Europei la aruncarea discu
lui nu e deloc micuț... ba dim-

potrivă, totuși el era de negăsit. 
Se apropia și festivitatea de în
chidere și paginile din carnet re
zervate lui Consolini rămăseseră 
încă goale. Curioș este că nu nu
mai noi îl căutam ci și atletele 
din echipa italiană care se pre
găteau să se încoloneze pentru de
filare. Unindu-ne eforturile cu 
Gluseppina Leone și Milena 
Greppi am reușit. In ultimul mo
ment, să-l descoperim pe fostul 
campion olimpic ascuns pur și 
simplu într-un grup de colecțio
nari de autografe căruia abia ti 
putea face față. Pînă la urmă 
ne-am făcut loc pînă la cel cău
tat. Dar abia începusem seria 
întrebărilor, că ne-au întrerupt 
guralivele atlete italiene: „Vieni, 
vieni, Adolfo!“ strigau ele nerăb
dătoare. Consolini le-a explicai 
că, pentru moment, este ocupat. 
Atunci, cu o voce demnă de in
terpreta celei mai zguduitoare 
drame, Milena Greppi exclamă a- 
proape în lacrimi: „Ma chi por- 
tera la bandeira ? 1“ (Dar cine
o să poarte drapelul? 1). Argu
mentul atirna greu, totuși Con
solini n-a acceptat misiunea de 
onoare pentru care era solicitat 
explicînd că nu este îmbrăcat în 
treningul echipei. Așa am reușit 
să-i mai răpim clteva minute, 
cursul cărora el ne-a scris 
carnet următorul autograf:

București. Cu sim- 
Consolini.

clnd lumina multi-

derii mele în 
patie” Adolfo

Mai apoi, 
coloră a artificiilor săgeta cerul,
am continuat convorbirea. Adolfo 
Consolini a ținut să facă urmă
toarea declarație cititorilor zia
rului nostru : 
de ani de 
concurat 
lumii, dar 
să văd o 
de curată, 
bine pusă
de numeros și cunoscător, ca aci 
la București. Este cel mai fru
mos concurs la care am partici
pat în ultimii ani, și n-am văzut 
atîta
decît

„In cei peste 
activitate atletică 
în multe părți 
rareori mi-a fost 

atmosferă sportivă 
o organizare atît 

la punct, un public

public venind la atletism 
la Olimpiadă. Cu cea mal 
plăcere accept invitația de

tn 
I*

dvs. spectatori 

bun decît ta a-

de sportivi tre-

mare
a reveni la București, cînd pro
mit entuziaștilor 
un rezultat mai 
cest an”.

Ultimele șiruri
ceau în pas cadențat pe lingă 
noi. Ne-am despărțit de Consolini 
și de toți cel care prin efortul 
lor au făurit succesul acestor 
campionate internaționale, spe
rind într-o revedere In anul viitor, 
la ediția 
competiții

jubiliară a acestei nari 
atletice.

Prenuer a primelor trei clasate la săritura în înălțime: Balod
(UJi.S.S.). Balaș (Ronunia) și losefsen (Danemarca)

„Păstrez o amintire dragă șe-
IACINT

RADU VOIA 
MANOLIU

ÎNSEMNĂRI
de HENRI CHAPUIS

Trimisul special al ziarului
Ultima zi... Ce păcat t Pentru 

ultima oară, în acest an, am luat 
drumul stadionului Republicii.

Acest act, foarte banal în sine, 
a însemnat pur și simplu că va 
trebui să pă'ăsim această ospita
lieră Rominie și pe prietenii care 
au făcut totul pentru ca să ne sim
țim cit mai bine aci.

Ne vom întoarce în țările noastre 
cu uri oarecare regret, dar ne vom 
consola însușindu-n; cuvintele ce
lebre ale lui Tristan Bernard: „CU 
timp sîntem împreună trăim cu 
teama că ne vom despărți. Acum, 
trăim cu speranța că ne vom în
tâlni din nou

★
Vom regreta și mai mult că am 

părăsit stadionul Repub leii fiindcă 
doi oameni ne-au entuziasmat din 
nou, în cursul acestei ultime zile : 
olandezul Viser și săritura sa de 
7 <38 m., nou record al Europei, cea 
mai bună performanță mondială 
a anului și a 7-a din toate tim-
purile, ca și sovtsticul Samoțvetov 
și aruncarea sa de 65,03 m., a treia

francez „Le Parisien Libere**
performanță mondială a tuturor 
timpurilor... Aceste două perfor

manțe străucite completează per
fect recolta strînsă în acest con
curs, timp de trei zile.

Să recapitulăm :
Kașkarov 2J09 m., la înălțime,

Viser 7.98 m. la lungime, Gu- 
tow'ski 4,55 m, la săritura cu pră
jina-, Kreer 15.91 m. la triplu salt, 
Ovsepian 17,40 m. la greutate, 
Consolini 53,28 m. la disc, Sidlo 
80,47 m. la suliță.

Ce minunat snop de performan
ți

★
Adio deci. .
Adică, mai bine spus, la reve

dere, anul viitor. Să cîniăm îm
preună acest cîntec valabil în toate 
țările și în toate timpurile:

„Ce n’est qu’un au revoir mes 
freres, ce n’esi qu’un au revoir!...“ 

(Nu e decît un la revedere frații 
mei, nu e decît un la revedere).
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Campion: tul ciclist de mare food al R. P. R.

L Hora (Dinamo) a mai cîștigat o etapă... 
dar C. Dumitrescu (C.C.A.) își păstrează 

locul I în clasamentul general
17 (prin telefon de la 
nostru). — Solicitat 

un pronostic în etapa

ARAD 
trimisul 
să dea 
Villa, C. Dumitrescu a răspuns: 
„îmi este imposibil. Va fi o etapă 
foarte grea, poate cea ntei grea de 
pînă acum".

...El n-a fost departe de adevăr. 
După 25 de kilometri pe drumul de 
la Deva spre Arad cînd șoseaua as
faltată a fost schimbată cu un drum 
prost, presărat cu pietre colțuroase, 
cicliștii au început să lupte cu se
rioase greutăți și mai ales, cu „pa
nele”. Din sută în sută de metri 
întîlneam cicliști reparînd de zor. 
In această situație i-am găsit pe 
A. Fanîciu, I. Minulescu. R. Klein, 
C. Tudose, C. Sandru, C. lstrate, 
N. Maxim. L. Zanoni. C. Dumitres
cu, etc. Mai tirziu, cicliștii au fost 
nevoiti să facă un adevărat... ciclo- 
cros. deoarece pe o distanță de un 
kilometru șoseaua era acooerită cu 
un strat gros de nisip si era impo
sibil să se ruleze. In plus, un vînt 
puternic a început să sufle din fată, 
îngreunînd și mai mult rulajul. La 
km. 110 se declanșează o acțiune 
hotărîtoare care favorizează pe di- 
namoviști. Se desprinde Gheorghe 
Calcișcă. care se detașează din ce în 
ce mai mult. Se observă o animație 
deosebită în pluton și tot dinamo- 
viștii sînt cei care se desprind. La 
această nouă „evadare” participă 
G. Moiceanu. N. Maxim. I. Hora, L. 
Zanoni, (toți de la Dinamo) cărora

li se atașează C. Dumitrescu 
(C.C.A.) — forțat să-și apere po
ziția de lider — și C. Sandru (FI. 
roșie). Dinamoviștii forțează alura. 
Ei vor să remonteze handicapul pe 
echipe. Cu 10 km. înainte de Arad, 
unde începe din nou șoseaua asfal
tată. fugarii au un avans de 6 mi
nute. La sprintul final, (după 155 
km.) învinge Ion Hora (pentru a 
doua oară în acest campionat) fiind 
cronometrat cu 5:30,8. El e urmat 
în același timp de C. Dumitrescu. 
C. Sandru. L. Zanoni. Gh. Calcișcă, 
N. Maxim și G. Moiceanu, — ace
lași timp. In clasamentul ge
nerai individual, conduce tot C. Du
mitrescu (C.C.A.) cu 35:53,25 ur
mat de G. Moiceanu (Dinamo) 
35:58.01, de Maxim (Dinamo) 
36:00.02. C. Sandru (Flamura roșie) 
36:00.16 și Petre Gane (Energia) 
36:10.11.

In cllsamentul general ne echioe 
conduce C.C.A. I urmată la 9’19“ 
de Dinamo I. Au abandonat: St Po- 
receanu (C.C.A.) și G. Petrescu 
(Recolta).

Trebuie remarcată în această e- 
tapă (cu un traseu impropriu pe 
alocuri) dîrzenia cicdiștior dioa- 
moviști, care au depus mari eforturi 
pentru a-și asigura victoria — mai 
ales pe echipe. Ei au avut de luptat, 
însă, cu nenumărate defecțiuni — 
ca și ceilalți cicliști — astfel că efor
turile lor n-au putut fi concretizate.

-Azi, etapa IX-a: Arad—Oradea.
H. NAUM

CUM S-A DESFĂȘURAT PRIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE

La Graiova, pe ringul din gră
dina 23 August, în fața a peste 
2.000 spectatori, echipa Dinamo 
a întrecut Progresul cu 25—15. 
Iată rezultatele tehnice: Cat. mus
că: Al. Bariciu (P) b.p. M. Cris
tea (D). Cat. cocoț: Toma C-tin 
(D) b-p. C. Bohor (P). Cat. pană: 
Șt. Văcaru (D) b.p. N. Lupu 
(P). Cat semi-ușoară: D. Pru
noiu (P) b.p. AL Biedl (D). Cat. 
ușoară: AL Tranca (D) b.p. I. 
Rodicenco (P). (Decizie discuta
bilă). Cat. semi mijlocie; C. Ior
dache (D) b.p. A. Urdea (P). 
Cat. mijlocie ușoară: Ilie Dragnea 
(D) face meci nul cu D. Negrea

‘ “.......................... Pintea (D)
Cat. semi 

b. k.o. rep. 
Cat. grea: 

k.o. rep. I,

(P). Cat. mijlocie: I. 
b.p. Gh. Rossfer (P) 
grea: O. Cioloca (D) 
1, T. Niculescu (P).
D. Ciobotaru
E. Cîrje (P). 
C. Iorgulescu

Organizarea 
deri. Corzile 
iar instalația 
ționat defectuos. (C. Moțoc, co
respondent)

TIMIȘOARA: 
LUPTA MARE PENTRU 

VICTORIE
Aproape 2.000 de spectatori 

s-au adunat în erădina de vară 
Maxim Gorki pentru a asista la 
cea mai echilibrată întîlnire a 
etapei: Voința — Flamura roșie. 
Voința n-a prezentat însă „garni
tura” oompletă. Cu toate acestea, 
pugiliștii Voinței 
multă însuflețire 
urmă, victoria 
eforturile.

Din păcate, am _. .„. __
niri de foarte slabă calitate. Mai 
interesante și valoroase ca nivel 
tehnic, au fost disputele D. Mîțu 
— Iulian Mihai, I. Schwartz — 
Petre Popescu și (ca înverșunare) 
întrecerea dintre Gh. Nicolae și 
N. Nfță. La celălalt pol vom 
situa meciurile semi greilor și 
greilor care departe de a avea 
vreo contingență cu „nobiia artă” 
au «prezentat două reușite „di
vertismente umoristice”, (nedoriie, 
însă, tntr-o asemenea competiție). 
M. Ghencea, deși învins, a ară
tat unde calități conta: nd la timp 
și manevrînd destul de bina în 
ring. El e lipsit însă de vitali
tate și condiție fizică și tocmai de 
aceea a fost depășit de C. Stoian, 
M Miclăuș și C. G :erasini merită 
evidențieri. In schimb, Alanon FIo- 
«scu confundă ringul cu pista 
de alergări. El a „fugit” pur și 
simplu două reprize ’ de luptă și 
numai o „laterală” norocoasă, 
care l-a atins bărbia lui C. Kiss, 
l-a făcut să obțină victoria.

(D) b. _____
A arbitrat, corect, 
(Buc.).
a avut unele scă- 

ringului s-au rupt, 
de lumină a func-

au laptat cu 
și, în cele din 
le-a încununat

asistat la întîl-

Iată cum s-au desfășurat mec'u- 
rile. Cat. muscă: M. Ghencea
(FI. r.) și-a asigurat avantaj în 
repriza Ii-a. plasînd în plin, nu
meroase „directe” și „croșeuri”. 
In ultimele trei minute el a fost, 
însă „sufocat” de ritmul infernal 
impus de C. Stoian (V) și trimis 
și la podea! învingător la puncte, 
C. Stoian (V). Cat. cocoț: luptă 
foarte înverșunata. Mai tehnic, D. 
Mîțu (FI. r.) l-a depășit la 
puncte pe Iulian Mihai (V). Cat. 
pană: 'M. Miclăuș (V) i-a dat
mult de furcă lui Ilie Gheorghe 
(Fi. r.) care, în unele momente a 
fost surprins de repfica adversa
rului. In ultima repriză, Ilie 
Gheorghe a recuperat terenul pier
dut. Meci nul. Cat semi ușoară: 
C. Gherasim (V) b.p. D. Buri aș 
(FL r.) — un tînăr boxer agre
siv, cu lovituri tari. Cat. ușoară: 
I. Demeter (Fl. r.) b.p. V. Bogoi 
(V). 'Meci de foarte slabă calita
te. Cat. semi-mijlocie: Manon Flo- 
rescu (V) b.p. C. Kiss (FI. r.). 
Cat. mijlocie ușoară: Luptă foarte 
palpitantă. Schwartz (V) a înce
put mai bine meciul, punctînd cu 
„stînga”. Petre Popescu a echjîT- 
brat situația prin ,,un doî-uri" 
trimise cu „adresă”. Popescu s-a 
mișcat prea încet. Meci nul, echi
tabil. Cat. mijlocie: o adevărată 
avalanșă de lovituri de o parte 
și de alta. Niță Nicolae (FI. r.) 
bine „închis” a boxat în linie, sur
prinzi ndu-1 
cu clasice 
năpraznică 
trimis pe 
în repriza 
minute, Niță l-a dominat cate
goric pe Gh. Nico'ae care a ter
minat „groggy”, primind și un 
avertisment. învingător la puncte, 
Niță Nicolae. Cat. semi grea: Gh. 
Gîlcă (V) b.p. Bătrînu Tănase 
(FI. r.) — o „umbră” a boxeru
lui, pe care îl cunoșteam. Nici 
măcar rezistentă nu mai are. 
Cat. grea: I. Petroff (V) b k.o. 
rep. 3-a pe Gh. Negoiță (FI. r.).

G. MIHALACHE

pe Gh. Nicolae (V) 
laterale și croșeuri. O 
laterală de stînga l-a 

Gh. Nicolae la podea 
IT-a. In ultimele trei

Știri din

Marea competiție pugilistică organizată de ziarele Jporțol popular și_ Munca

3'
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în centrul atenției iubitorilor de box
rite cinstea care li s_a făcut 
prin invitarea lor la o competiți® 
de asemenea anvergură”.

lată-l pe Victor Șchiopu, unul din protagoniștii „Turneului celor 
în compania campionului european Stefaniuk (Berlin 1955)

Nu greșim cu nimic dacă afir
măm că „Turneul celor 3”, ma
rea competiție pugilistică orga
nizată de ziarele „SPORTUL 
POPULAR” și »MUNCA", sa 
înscrie printre cele mai importan
te evenimente sportive ale sezo
nului. Intr-adevăr. întrecerea ce
lor mai buni pugiliști din țară 
la toate cele 10 categorii de 
greutate egalează sub toate as
pectele finalele campionatelor re
publicane. Pentru stabil'rea unei 
veritabile ierarhii valorice, com
petiția aceasta prezintă chiar a- 
numite... avantaje, deoarece for
mula de disputare (sistem tur
neu) oferă fiecărui boxer prilejul 
să susțină cîte două taKlniri. 
„Trierea” devine astfel maî pre
cisă, boxerii nu se mai pot plîn- 
ge de capriciile sorților, iar ân. 
trenorii, cunoscînd din vreme 
care vor fi adversarii elevilor lor, 
îi vor putea pregăti special, în
deosebi din punct de vedere tac
tic. Iată, ața dar, că „TURNEUL 
CELOR 3”, competiție Ia care au 
fost invitați că partfoipe cel 
mai de frunte pugiliști ai țării, 
prezintă cele mai surîaătoare 
perspective nu numai pentru spec, 
tatorii care așteaptă de multă 
vreme o asemenea întrecere, ci și 
pentru protagoniștii celor trei 
reuniuni. De aceea nu ne îndoim

va
cede
box

spectatorilor se pare că a oca
zionat un spectacol de calitate. 
Vă promit că nu voi deziluziona 
și că îmi voi apăra cu fermitate 
șansele chiar și ta fața lui Cio
botaru „liderul” categoriei noas- 
tre“-

VICTOR ȘCHIOPU, care a ob
ținut anul acesta pentru a treia 
oară consecutiv și a patra oară 
alternativ titlul de campion re-

SPORTUL POPULAR
PaK- 6-* Nr. 2888

De curînd, s-a încheiat la Arad 
turneul final al campionatului de 
calificare la basohet feminin. in 
cinci reuniuni șase echipe s-au în. 
trecut cu ardoare pentru desemna
rea celor două formații care vor 
activa în viitoarea, ediție a campjo. 
natului republican de primă cate
gorie. Ele sînt Progresul Finanțe 
Bănci București și E'Iamura roșie 
Tg- Mureș. Clasamentul definitiv 
al turneului este următorul:

Petre Zaharia printre 
participant!

Ci „TURNEUL CELOR 3“ 
izbuti să se numere pr'otre 
mai interesante competiții de 
desfășurate in ultimii ani.

O competiție de mare 
anveroură

este

Campionul republican VAS1LE 
TIȚA care — din păcate — nu 
va fi prezent la „startul” între
cerii ne-a declarat: „Turneul pe 
care-1 organizează „SPORTUL 
POPULAR” și „MUNCA'
cît se poate de binevenit și nu 
găsesc de aceea cuvinte pentru 
a-mi exprima regretul că nu pot 
participa. Dar nu-i nimic; ab
sența mea nu va știrbi din 
interesul acestei mari întreceri. 
Fiecare categorie programează 
meciuri foarte tari, între boxeri 
de renume, unii dintre ei nu nu
mai pe plan intern, ci și inter
național.

EUGEN FURESZ, taciturn, ca 
de obicei, a ținut totuși să ne 
împărtășească și el părerea sa: 
„In campionate, am avut un meci 
greu cu Mariuțan. F.l a fost foar
te viu disputat și după părerea

baschet
1. Progr. F.B. Buc.

2. FI. roșie Tg. Mureș
3. Voința Oradea
4. Dinamo Timișoara
5. Progresul Arad

S. Energ. FI. Ploeștl

5 5 0 228:171 10 -- 9
8
7
8 
5

Cea mai mare precizie tn aruncă
rile la coș au avut jucătoarele Ka- 
tona (Tg. Mureș) 100 puncte, Voica 
(Energia Ploești) 63 puncte, Kerșov 
(IXinamo Tim.) 61 puncte, Tirziu (Vo
ința Oradea) 62 puncte, Voinescu 
(Progresul F.B.) 59 puncte și Kovalc- 
sik (Progresul Arad) 51 puncte.

541 204:163 
5 3 2 219:184 
523 184:177
514 166:228
505 130:207

Prima etapă a campionatului 
republican die box pe echipe a 
însemnait pentru unii dintre boxe
rii care vor lua parte la „Turneul 
celor 3" o serioasă verificare. O deo
sebită impresie a produs victo
ria tînăruiui Dumitru Prunoiu a- 
supra dinamovistului Maximilian 
Biedl. Deși la Craiova Prunoiu a 
evoluat în limitele categoriei 
semi-ușoară, el va boxa acum la 
categoria pană, realizînd în com
pania lui Emil Cișmaș și Stefan 
Văcaru un ,,f 
certă valoare, 
sif Schwarts, 
Ilie Dragnea, 
I. Pintea au 
dispoziție de 
mare surpriză 
lui Toma Ilie 
Morăruș.

trenorul Marcu Spakov. Cred că 
pîr.ă sîmbătă îl voi putea aduce 
în formă corespunzătoare și că 
„duelul” său cu Mircea Dobreșcu 
și Ludovic Ambruș nu va dezilu
ziona”.

In sfîrșit, iată încă un amă
nunt foarte important; în dorința 
de a spori și mai mult interesul 
pentru întrecerea de la categoria 
semigrea, comisia de organizare 
a hotărît să-l introducă tn com
petiție pe maestrul sportului 
Petre Zaharia în locul Iui O.
loca
putea asista la meciul Gh. Ne
grea—Petre Zaharia, iar luni 
ra la cel dintre Petre Zaharia și 
Ghetu Velicu I

,trio“ pugilistic de 
De asemenea, Io_ 
Petre Popescu, 

Ștefan Văcaru și 
manifestat o bună 

luptă. Desigur, o 
a fost înfrîngerea 
în fața lui Aurel 

,Toma Ilie nu s-a aco
modat cu Morăruș, «ie-a spus an-

Deci, sîmbătă seara
Cio- 
veți

sea-

»remii importante

C. DUMITRESCU 
campion republican

în 
de

să mă contracareze 
Colegul sap de sală, 
un boxer care mi se 
multe privințe, îmi 
asemenea o replică 

cu 
examen”.

Turneul celor 3* va fi dotat 
cu premii importante. Ziarele or
ganizatoare, I. S. PRONOSPORT 
și revista „STADION” oferă tiu 
turor particvpsnți'.or premii Vi 
obiecte utile. Este interesant de 
subliniat că vor fi premiali și an
trenorii, precum și cl 
dintre arbitri care vor „oficia” la 
această competiție. De asemenea, 
sculptorul Constantin Iordache 
ne-a Vizitat ieri Ha redacție și 
ne-a anunțat că oferă statueta 
„Boxerul”, care a figurat p:nă 
zilele trecute in expoziția din 

Nicolae Cristea", boxerului

mai concis:

publican, ne-a spus: „La catego
ria cocoș mă voi găsi față în 
față cu doi dintre cei maî re. 
dutabili boxeri dinamoviști. Toma 
Constantin îmi este vechi rival. 
El îmi cunoaște la perfecție stihii 
și va căuta 
cit mai bine.
C. Gheorghiu, 
aseamănă 
va servi
puternică. Sper să fac față 
succes acestui greu

CONSTANTIN DUMITRESCU, 
excelentul nostru „ușor", campion 
al categoriei pentru a doua oară 
consecutiv, a fost
„Am doi adversari dificili, 
bruș și Adam stat pugiliști 
calități arhicunoscute. Cu fiecare 
dintre ei m_am mai întîlnit de 
cîte două ori. Pe Ambruș l-am 
învins odată și odată am termi
nat la egalitate. In fața lui A- 
dam 
Am 
dar 
sînt
Melbourne”.

Pe tov. S. RIEGLER, 
ședințele comisiei centrale 
l-am întîlnit 
Poligrafică nr. 
resc afișele „ 
Nici nu-i de mirare, deoarece tov. 
RIEGLER este... directorul între, 
prinderii. El a ținut să ne spună: 
„Inițiativa 
POPULAR' 
îmbrățișată 
tă căldura 
„Turneul celor 
care i se dă, 
discuție, la 
nostru. Cred că toți boxerii par- 
ticipanți se vor strădui să rne-

am obținut două 
încredere în forțele 
mai ales doresc să 
cu adevărat „bun

D. CIOBOTARU 
campionul categoriei grea

victorii, 
mele, 

arăt că 
pentru

vicepre- 
de box, 

la întreprinderea 
5 unde se țipă. 

.Turneu ui celor 3“

„SPORTUL 
„MUNCA” a fost 
la început cu toa- 
comisia centrală. 

3”, prin amploarea 
va contribui fără

pregătirea boxului

ziarelor 
Și 

de 
de

care va dovedi cei mai bun stil 
de luptă. Toate premiile oferit® 
în cadrul „Turneului celor 3" vor 
fi expuse mîine Ia agenția 
„Pronosport” din 
33 (lingă Teatrul

Ia
cafea Victoriei
Savoy),

„Turneul ce_ 
se vor pune ta vînzare 

agenția 
(ca Ies

Biletele pentru
lor 3“
mîine, la ora 12, la 
centrală Pronosport
Victoriei 9), agenția Dinamo 
(șos. Ștefan cel Mare), agen
ția C.C.A. (bd. 6 Martie), 
casa de bilete din str. Ion 
Vidu, precum și la casele Sta
dionului Republicii (str. Iulia 
Hașdeu). Sînt valabile bilete- 

i le cu seria 48.
L
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Din ultima etapă de „A”
Privind clasamentul campionatu

lui categoriei A — în forma lui 
actuală — constați că atît pentru 
locurile de frunte cît mai ales — 
pentru părăsirea celor din coadă se 
dă o luptă care se află în plină des
fășurare. Etapa de duminică a în
semnat încă un hop trecut de e- 
chipa C.C.A. care păstrează ac
tualmente fată de Știința Timișoara 
— aflată pe locul secund — avanta
jul unui meci mai puțin jucat. Dacă 
pînă la întîlnirea directă dintre cele 
două echipe. nici bucureșteuii și nici 
timișorenii nu vor înregistra vreun 
„accident" (ceea ce e gTeu de pre
văzut). rămîne ca jocul din ultima 
etapă să definitiveze situația din 
fruntea clasamentului, și, probabil, 
să desemneze echipa campioană. Să 
nu uităm însă că „din umbră" este 
posibil să tîșnească Flamura roșie 
Arad. Ea joacă meciul cu C.C.A. a- 
casă și tot pe teren propriu dispută 
o serie de meciuri dificile (cu Di
namo București, de pildă) așa că 
poate intra neașteptat de repede în 
lupta directă pentru primul loc.

Mult mai complicată este însă în
trecerea pentru evitarea retrogra
dării. Neașteptata dar prețioasa 
victorie a echipei Dinamo Bacău a- 
supra Energiei Flacăra Ploesti a 
readus, totuși, și această formație— 
care părea înlăturată la un moment 
dat — în lupta pentru părăsirea

cu ce emoții așteaptă aceste forma
ții etapele următoare. NUMAI CA 
LUPTA• PENTRU PUNCTE NU 
TREBUIE SA DUCA LA ÎNTRE
BUINȚAREA MIJLOACELOR NE
SPORTIVE. LA CREAREA UNEI 
ATMOSFERE DE NERVOZITATE, 
ȘI INDISCIPLINA IN CADRUL 
SECȚIILOR RESPECTIVE. LA 
CREAREA DE DEZORDINI PE 
TERENURILE DE SPORT.

Or. etapa de duminică a arătat 
eă există asemenea tendințe. La 
București. în meciul Locomotiva — 
Progresul s-au înregistrat o serie 
de acte nesportive semnalate în 
ziarul nostru de ieri, ia Bacău 
Neacșu a fost eliminat de pe 
teren centru lovirea adversarului ca 
și Nedelcu (Știința Cluj). Sînt ca
zuri Care dovedesc că fotbaliștii 
noștri fruntași uită-adeseori obliga
țiile- pe care le au. Nimic nu poate 
întuneca mai mult aspectul unei în
treceri sportive decît asemenea ie
șiri I Noi atragem atenția din nou 
jucătorilor eă trebuie să fie preo
cupați de atitudinea lor pe teren, să 
se controleze in permanență și șă-și 
stâpînească orice acces de nervi In 
caz contrar, măsurile de sancționa
re ale acestor abateri trebuie să fie 
prompte și severe 1

In încheiere, un aspect pozitiv: 
ăTb tirajele. Exceptîndu-1 pe arbitrul 
Marinciu. ceilalți „cavaleri ai fluie- t

Jocuri internaționale
Am anunțat la timp că echipa 

de fotbal Burevestnik din Chișî- 
nău, revelația campionatului de 
anul acesta al Uniunii Sovietice, 
va susține la începutul lunii 
noiembrie cîteva întîlniri priete
nești în țara noastră. Fotbaliștii 
sovietici vor juca la 4 noiembrie 
la Orașul StaJin cu Energia Stea
gul Roșu (revanșa jocului de la 
Chișinău), la 7 noiembrie la Bucu
rești cu Energia Flacăra Ploești 
și la 11 noiembrie la Iași cu sf-' 
lecționata orașului.

• Federația engleză de fotbal 
a propus forului nostru de specia
litate o dublă întî’nire între echi
pele reprezentative de tineret (ju
cători pînă la 23 ani) intre An- 
g'ia și Romînia în cursul anului 
1957: în mai la București și în 
septembrie la Londra

Rettanțe
In cursul acestei săptămîni 

se vor disputa următoarele jo
curi restanțe — joi 20 septembrie: 
FL roș e Suceava — Dinamo Ba
cău (Cupa RP.R-, la C. Lung 
Moldovenesc), FI. roșie Bere Ra
hova București — FI. roșie Giur
giu (teren FI. roșie Vesel ei, ora 
16) și Progresul Corabia — Ener
gia Metalul Tîrgoviște (ambele in 
cat. C.). Dumincă 23 septembrie: 
Locomotiva Craiova — Știința 
București (juniori), iar la 26 sep
tembrie, continuarea din m:n. 44 
a meciului Energia Metalul Ora
dea —Dinamo Tg. Mureș (cat 
C).

locurilor periculoase. In aceasta 
„cursă" se inaî află angajate încă 
șase echipe pe care vi le enumerăm 
de jos in sus punînd în paranteză 
numărul de puncte realizat piuă a- 
cum : Știința Cluj (12), Progresul 
Oradea (13). Locomotiva Timișoa
ra (13). Progresul București (14). 
Energia Min. Petroșani (14) — eu 
două meciuri mai puțin jucate.—Di
namo Orașul Stalin (14). Deci, sase 
echipe înșirate pe numai DOUA 
PUNCTE 1 Ușor de înțeles de aici ■l

UlVma etapă a
Seria I; Recolta Av. P. Neamț- 

Progreșui Rădăuți 3—0 neprezentare, 
FL roșie Bacău-FL roșie Buhuși 5—1 
42—0), Locomotiva Pay ani-f], roșie 
Suceava 6—3 (1—2).

Seria II: Voința Tecuci-Energia 
Momești 4—2 (1—0), Progresul Foc- 
șani-Dinamo Bîrlad 3—1 (1—1), Loco
motiva Iași-Victoria Tecuci 7—1 (4—•), 
Locomotiva Galațî-Progresul Iași 8—o 
(4-4).

Seria III: Energia Brâila-Dinamo 6 
București 0—0, Dinamo Gala ți-Ener
gia Moreni 0—3 (0—2), Energia Fla
căra Ploești-Energia Cîmpina 5—0 
(3—0), Energia Sinaia-Știința Galați 
14—0 (5—0).

Seria IV: Energia Constr. Constan
ța-Progresul Călărași 3—0, nepr., E- 
nergia 23 August București-Locomo- 
tiva-Constanta 6—3 (3—2).

Seria V: Energia Const, Craiova- 
T. Dinamovist București 1—6 (1—2). 
Progresul Corabia-Energia 1 Mai 
Ploești 3—2 (2—0), FI. roșie BR Bucu- 
rești-ȘtUnța București 1—io (1—3).

Seria VT: Știința Craiova-Energia 
Oțelul Roșu 5—1 ((2—0), Progresul Ti- 
mdșo ara-Energia Minerul Petroșani 
3—4 (1—2). Energia Met. Reșița-Știln- 
ța Timișoara 4—2 (2—1).

Seria VII: Progresul Oradea-Ener- 
gls Xfet. 3—1 (2—1}

Seria VIII: Locomotiva Cluj-Ener- 
gia Met. C. Turzii 1—1 (1—0), Energia 
Trust Mfiner B. Mare-Fl. roșie IH 
Cluj 3—0. Recolta Av. Sighet-Progre- 
kuI S. Mare 3—4 (2—3), Știința Cluj- 
Progresul Turda 11—1 (4—1). 

rtUuC.care au condus jocurile eta- 
psf ^s-au comportat la înălțime asi- 
gurînd o bună desfășurare meciuri
lor. Este un fapt demn de subliniat 
și pe care am dori să-l înregistrăm 
de cît mai multe ori în etapele ur
mătoare. In mod special evidențiem 
calitatea arbitrajului prestat la 
București de V. Măicănescu. Atent 
și autoritar, a fost mereu în apro
pierea fazei și a sancționat prompt 
orice abatere care necesita inter
venția sa.

campionatului republican de juniori
Seria IX: FI. roșie Sf. Gheorghe- 

Dinamo Tg. Mure? 5—0 (2—0), Recol
ta Av. Reghîn-Energla Flacăra 7 4—1 
(4—0), Energia Constr. Turda-Dinamo 
Orașul Stalin 2—4 (2—2), Energia Fla
căra ăfediaș-Recolta Av. Toplița 3—0. 
neprezentare.

Seria X: Locomotiva Slmerla-Ener- 
gla Uz. tract Orașul Stalin 2—5 
(2—2), Energia Flacăra 14-Progresul 
Sibiu 0—2 (0—1), Energia Metalul 108. 
Energia St. Roșu Orașul Stalln 3—0. 
neprezentare.

DUMINICA 23 SEPTEMBRIE 
IN CATEGORIA C

Seria X
Flamura roșie Buhuși-Energla Fla

căra Moinești
Dinamo Galați-Recolta Avtntul P. 

Neamț
Victoria Tecucl-Dinamo Dorohoi
Locomotiva Pașcani-Voința Tecuci 
Progresul Rădăuți-Știlnța Galați.
Progresul Iași-Recolta Avîntul 

Fălticeni

Seria II
Locomotiva MtC.F. Buc.-Fl. Roșie 

Bere Rahova Buc.
FI. Roșie Glurglu-Energia Metalul 

Buc.
Energia Metalul Brăfla-Dinamo Pi

tești

Dunga sare la o minge înaltă pe 
care ft-o discută fi Cruțiu fi 

Ferenczi

In a doua repriză a meciului de du
minică dimineața, dinamoviștii 
bucureșteni au supus poarta echipei 
C.Cu4. la o puternici presiune. Iată 
aici o învălmășeală provocată de 
un corner în fața porții apărată de 

Toma

Energia Metalul Sinaia - Energia
Constr. Constanța

Energia Metalul 131-Progresul Co
rabia

Energia Metalul C-ța-Progresul Că
lărași
.Energia Flacăra Tîrgoviște-Locomo- 
tiva Galați.

Seria m

Recolta Salonta-Energia Trust Mi
ner Baia Mare

Locomotiva Oradea-Dinamo Tg. Mu
reș

Energia Flacăra 7-Energla Metalul 
Oradea
Energia Constr. Turda-ttecolta Cărei 

Recolta Avîntul Sighet-FL roșie 
Cluj

Progresul Turda-Fl. roșie Sf. Gheor- 
Ch<-

seria IV

FI. roșie R. Vîlcea-Energia Constr.
Arad _

Locomotiva Cralova-Fl. roșie 7 No
iembrie Arad

Energia Flacăra 14-Energia Metalul
Oțelul Roșu

Progresul Timițoara-Știlnța Craiova 
Energia Metalul ««-Locomotiva Si- 

meria
Energia Metalul Arad-Energia Con

structorul Craiova.

NO TE,
O DOLEANȚĂ A SPECTATORI

LOR: CUPLAJUL

La redacție primim numeroase 
telefoane și scrisori din partea a 
numeroși cititori și pasionați ai 
fotbalului. prin care sîntem so
licitați să ne facem ecoul dolean
ței lor pe lingă Direcția de Fot
bal pentru cuplarea partidelor de 
categoria A. Astfel , o serie de 
artiști și muncitori în domeniul 
teatrului, printre care Gr. Vasiliu 
Birlic, artist emerit al R.P.R., 
Radu Beligatn, artist emerit al 
R.P.R., Marcel Anghelescu, artist 
emerit al R.P.R., Aurel Munteanu, 
Cella Dima, etc„ muncitori din 
uzine și fabrici din București pro
testează ,(împotriva obiceiului ce 
pare să se încetățenească de a se 
Juca la concurență partidele de 
categoria A“. Dacă jocurile de la 
31 august și 16 septembrie au 
avut motive să se dispute la con
curență (căldura prea mare, in
teresele selecționării, campiona
tele internaționale de atletism), în 
schimb, jocurile următoare se pot 
cupla, dînd astfel posibi'itatea ze
cilor de mii de spectatori să ur
mărească ambele meciuri progra
mate tn Capitală. Credem că Di
recția de Fotbal, care încă de la 
începutul anului a anunțat că 
partidele din Capitală se vot cu
pla, va găsi posibilitatea să satis
facă această justă doleanță a iu
bitorilor de fotbal din București. 
Și începutul se poate face chiar 
duminica aceasta, cuplîndu-se jo
curile Locomotiva —Energia Fla
căra Ploești și Progresul — Știin
ța Timișoara.

DOUA ASPECTE LA UN MECI...

...S-a vorbit cam mult pe teren 
Ia meciul de la Timișoara dintre

Informafii PRONOSPORT
In urma trierii și omologării bu

letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT SPECIAL (etepa din 
13 septembrie 1956) au fost sta
bilite următoarele premii:

Premiul 1: 34,7 variante întregi 
cu 11 rezultate exacte revenind fie
cărei variante cite 1.844 lei.

Premial II: 702,5 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante «te 109 lei

Premiul III '■ 6.857 variante cu
9 rezultate exacte, revenind fiecă
rei variante cite 16 lei.

Neexistînd nici un buletin cu 12 
rezultate, conform regula.merrtu'luti,
10 la sută din valoarea întregului 
fond de premii, adică 29.947 lei, 
a fost reportată întregului fond de 
premii de la concursul PRONO
SPORT nr. 38 (etapa din 23 sep
tembrie 1956).

★
Ia urma trierii și omologării bu

letinelor depuse la concursul Pro

ȘTIRI
Știința și Energia MineruL„ „To
nul" l-au dat Paraschiva Coje- 
reanu, Tănase, Panait, iar Mază
re, Farkaș II și Florescu le-au 
ținut ...isonul. Astfel, s-a ajuns 
ca la multe din deciziile arbitru
lui P. Badea (Orașul Stalin) — 
care a condus bine — să inter
vină cu... „completări" jucătorii 
de pe teren, contribuind astfel 
direct Ia crearea unei atmosfere 
nefavorabile și în tribune. De
sigur. focul creează uneori o ten
siune nervoasă dar aceasta na 
este o scuză pentru cei care și-au 
făcut un obicei (prost!) din a 
vocifera, a protesta și a cere me
reu socoteală arbitrilor de centru 
sau de tușă. Cît de frumos este, 
în schimb, exemplul unor jucă
tori ca Brînzei, Crîsnic, Lazăr ș.a. 
care păstrează tot timpul o ținută 
demnă, de adevărați sportivi, 
căutind să-și tempereze colegii!

Și două cuvinte despre starea 
terenului 23 August din Timi
șoara: e deplorabil. Terenul este 
complet denivelat, prezintă'gropi, 
iar mingea ia ce'e mai curioase 
traiectorii. E nevoie de o suspen
dare pentru a se lua măsuri 
de refacere a terenului?...

REEXAMINAREA 
ANTRENORILOR

Sînt antrenori eare nu s-au pre
zentat la reexaminare din diferite 
motive. Pentru aceștia, Colegiul 
central al antrenorilor a stabilit 
un ultim termen: să se prezinte la 
București, la 20, 21 și 22 sep
tembrie. Antrenorii care nu se vor 
prezenta nici de data aceasta 
vor pierde clasificarea.

• Turneul final (cu participa
rea cîștigătorilor de serii) a 
campionatului republican de ju
niori. va începe la 30 septembrie.

nosport nr. 37 (etapa din 16 safF 
tem brie 1956), au fost stabffite 
următoarele premii:

Premiul I: 15,3 variante cu II 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cite 8.301 lei.

Premiul II; 356,4 variante cm 10 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cite 427 lei.

Premiul III: 3053,9 variante cu
9 rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cite 74 lei.

Neexisitînd mici un buletin csl 12 
rezultate, conform regulamentllhri,
10 la sută din valoarea MtregiuM 
fond de premii, adică 59.421 tei, a 
fost reportată întregului fond de 
premii de la concursul PRONO
SPORT nr. 38 (etapa din 23 sep
tembrie 1956).

Datorită raportării sumelor de 
mai sus, concursul Pronosport nr. 
38 (etapa din 23 septembrie 1956) 
începe cu un fond de premii to- 
talizînd 89.368 lei.



■singura echipă neînvinsă pină acumȘtiința Tim'șosra, 
in turneul internațional de baschet dn Capitală 

ultima zi a întrecerilorAzi,

W

Aseară pe terenul Știința Insti
tutul Juridic au continuat întîlni- 
rile din cadrul turneului interna
tional de baschet organizat de aso
ciația Știința.

In prima partidă s-au întîlnit e- 
chipele victorioase în ajun. Știința 
Timișoara și Academic Sports Asso
ciation lerusalem (Israel). Victoria 
a revenit în mod categoric stu
denților timișoreni la scorul de 
78—49 (35—27). Jocul a plăcut 
spectatorilor care au umplut pînă la 
refuz tribunele terenului. El a fost 
dinamic, rapid, variat. Ca ansamblu 
se poate spune că întrecerea s-a ri
dicat la un nivel tehnic neașteptat 
de bun.

Știința Timișoara a făcut una 
dintre cele mai bune partide din 
activitatea ci, ceea ce dovedește 
că atunci cînd se pregătesc cu serio
zitate. tinerii dar talentatii jucători 
care o compun pot alcătui o for
mație omogenă, capabilă de rezul
tate superioare. In meciul de asea
ră Știinfa Timișoara a știut să fo
losească cu mult succes avantajul 
jucătorilor înalțj (Mokoș și Radu
lescu). a organizat acțiuni chibzuite 
în atac, a luptat foarte mult în 
apărare. Un element determinant 
al succesului Științei a fost și buna 
precizie în aruncările de la semi 
distantă. Ceea ce nu are încă pus 
la punct echipa din Timișoara este 
contraatacul care — fată de viteza 
jucătorilor care compun echipa de 
bază — este o acțiune absolut reco
mandabilă și s-ar solda cu bune 
rezultate pentru mărirea eficacității.

Echipa din Israel a făcut din 
nou dovada excelentei pregătiri 
tehnice a jucătorilor. Mai ales în a- 
tac echipa A.S.A. Israel a realizat 
multe acțiuni frumoase care au 
demonstrat o serioasă cunoaștere a 
baschetului și imaginația, inventi-

• ATENÂ. 17 (Agerpres). —
După două zile de întreceri dumi

nică a luat sfirșit la Atena intilni
rea atletică internațională dintre 
echipele masculine aJe Greciei șt Bel
giei. Sportivii belgieni au obținut vic
toria cu 99-91 puncte.

fată c.teva rezultate tehnice înre 
gisirate: 106 m. plat: Van Thournot 
fBe.gia) 11”4; 400 m. plat: Sbllys \Gre- 
cia) 48-8 H; 1500 m.; Ballleux (Belgia) 
3’54”2 10; 5080 m. Herman (Belgia) 
15*t3°t/18; 4«0 m. garduri: Cambadollis 
(Grecia) 53”110 ; înălțime : Tritsis 
(Grecia) 1,84 m., Ilerssens (Belgia) 1,88 
m.: triplu salt: Herssens (Belgia) 14,54 
m.; greutate: Tsakan'kas (Grecia) 
15.55 m.

• BOLOGNA, 17 (Agerpres). —
Duminică au luat sfirșit la Bolog

na întrecerile turneului internațional 
de baschet dotat cu „Cupa Mai rano“. 
După ce cu o zi înainte echipa Uni
unii Sovietiee a învins reprezentativa 
R. Cehoslovace cu 53-48 (21-22), în ul- 
t:mui meci al turneului baschetbali. 
știi sovietici au întrecut echipa R.P. 
Ungare cu 55-43 (25-22) cucerind în fe
lul aces a trofeul Malrano.

• LENINGRAD, 17 (Agerpres). ->
Pe noul velodrom din Leningrad a 

început la 16 septembrie întflnirea 
triungh ulară de ciclism pe pistă din
tre cchinele Uniunii Sovietice, Italiei 
și Angliei.

Proba de viteză a fost cîștigată de 
recordmanul mondial G. Pesonti (Ita
lia) în timp ce proba de urmărire in- 
dTvldu?!ă a revenit alergătorului en
glez D. Heddes. Cicl stul sovietic B. 
Savestin a obfnut un frumos succes 
terminînd învingător în proba ‘ 
km. cu start de pe loc.

• BERLIN, 17 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile

presă, camoion’i europeni de ___
Edgar Basel ( categ. muscă) și Harry 
Kurschat (categoria ușoară) au fost 
incluși în echipa unificată a Germa
niei în vederea Jocurilor Olimpice de 
la Melbourne.

șLONDHA, 17 (Agerpres). -
La 15 septembrie s-a desfășurat la 

Glasgow un concurs atletic interna-

de 1

de 
box

Campionatul mondial

în fa- 
partidă

înregi-

MOSCOVA (Agerpre ,,
In Capitala Uniunii Sovietice con

tinuă întrecerile din cadrul turneu
lui final al Olimpiadei de șah. La 
16 septembrie s au jucat partidele 
programate în runda VI-a.

Echipa R.P.R. a întîlnit repre
zentativa Danemarcei. După 5 ore 
de joc scorul este de 2—1 
voarea șahiștilor danezi, o 
fiind întreruptă.

In celelalte partide s-au 
strat următoarele rezultate: URSS 
—R P. Bulgaria l'/a — 'A (2 între
rupte); Anglia — Elveția 27î — 
l’A; Argentina — R. P. Undară 
2—1 (1); R. F. Germană — R.P.F. 
Iugoslavia 1—0 (3); Israel — R. 
Cehoslovacă 0—0 (4).

★
Ieri dimineață au continuat par

tidele întrerupte. Echipa Romîniei 

vi ta tea cu care sînt înzestrați jucă
torii oaspeți.

Arbitrilor C. Riegler și Gr. Bîrsan, 
care au condus autoritar și compe
tent, li s-au prezentat formațiile:

A.S.A. Israel: Baradan (2). Lu- 
boshitz (16), Riger (11), Vasiliev- 
ski (7), Alony (&), Golovei (5), 
Volberger, Jolin. Știința: Pușca- 
șu I (14), Pușcașu II, (10), Mokos 
(6), Radulescu (32), Lorincz (1), 
Cîrlan (13), Paul (2). Cei mai buni: 
Alony, Riger, Vasilievski, (A.S.A.

Echipa de lupte libere a Turciei 
a cîștigat cupa „Jadran”

OPATIJA 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Sîmbătă și du
minică s-au desfășurat în sala și pe 
terasa hotelului Kvarner întreceri
le din cadrul Cupei Jadran, la lupte 
libere. Au luat parte 39 concurenti 
din Turcia, Ungaria, Germania oc
cidentală. Suedia și Iugoslavia. In- 
tîlnirile s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic. O deosebită impresie au lă
sat luptătorii reprezentativelor Tur
ciei și Ungariei care au cucerit pri
mele locuri la toate cele opt cate
gorii. Pe primul loc s-a clasat echi
pa Turciei cu 45 pct.. urmată de 
Ungaria cu 37 pct. și Germania oc
cidentală cu 27.5 pct. Astfel. Cupa 
Jadran a fost cîștigată de echipa 
reprezentativă a Turciei.

Iată clasamentele pe categorii: 
CAT. 52 Kg.: 1. Bilek (Turcia);

2. Volgy (Ungaria) ; 3. Maier (Ger
mania occidentală).

CAT. 57 Kg.: 1. Kartal (Turcia); 
2. Kerekes (Ungaria) ; 3. Anderson
(Suedia).

CAT. 62 Kg.: 1. Galanta! (Unga-

țloiuu U care au luat parte sportivi 
din Anglia, R. D. Germană, R. F. 
Germană și R. P. Polonă. Iată cite- 
va din rezultatele tehnice înregistra
te: suliță bărbați: Wulczak (R.P. Po
lonă) 79,15 m. 3000 m. plat: Krzysz. 
kowiak (R. P. Polonă) r*5”«'l»; see m. 
plat femei: Leather (Anglia) 2’0»”7/14; 
80 m. garduri femei: Sander (R.F. 
Germană) ll”510.

• VARȘOVIA, 17 (Agerpres). —
In orașul Gdyn'a s-a încheiat du

minică cea de a 13-a ediție a turului 
ciclist al Poloniei. In clasamentul ge
neral individual pe primul loc s-a 
clasat ciclistul polonex Wieckowskl, 
care a totalizat timpul de 33h erzc”. 
El cucerește In felul acesta pentru a 
treia oară victoria in turul Poloniei.

Ultima etapă, desfășurată pe traseul 
Torun.Gdynia (21» km.) a fost clștl- 
gată de polonezul Bugalskl In timpul 
de eh, 11*35”, urmat de Wleckowski — 
Sh. eZ’05’’ șl Aramy (R.P. Ungară) — 
sh. *3’42”.

4 VARȘOVIA, 17 (Agerpres). —
Duminică s-a desfășurat în orașul 

Chorzow tnttlnirea internațională de 
fotbal dintre echipa locală Ruch șl 
formația Fortuna Dusseldorf (R. F. 
Germană). Meclul a luat sfirșit cu un 
rezultat de egalitate: 3-3 (1-11.
• MOSCOVA, 17 (Agerpres). —
Pe stadionul .,Dinamo” din Mosco

va s-a desfășurat duminică dubla In. 
tilnire internațională de handbal din
tre echipele masculine și feminine

de șah pe echipe

aibă o partidă în-

a Vl-a. Echipa Ro-

a' terminat la egalitate cir Elveția 
(2—2) cele două partide rămase în 
suspensie, terminîndu-se cu rezul
tatul de remiză. Meciul cu Dar-emar- 
ca continuă să 
treruptă.

După amiază s-au disputat întîl- 
nirile din runda “
mîniei conduce în meciul cu Iugo
slavia cu l'/i—'/i. Ghijescu l-a în
vins pe Karaklaici, Soos a făcut re
miză cu Ivkov, iar în partidele Cio- 
cîltea — Matanovici și Bălanei -- 
GHoorici, șnt,!stii iugoslavi defin 
un ușor avantaj. Alte rezultate ale 
rundei: U.R.S S. — Cehoslovacia 
2*/î — IV2, Ungaria — Bulgaria 
?—2; Argentina — R.F. Germană 
l'/s—l’/s (1); Danemarca — An
glia 2—1 (I); Elveția — Israel l'A 
- 17s (1).

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 16 puncte.

Israel), Rădulescu, Mokos, frații 
Pușcașu și Cîrlan (Știința).

In ultimul joc al serii s-au în
tîlnit echipele Știinfa I.C.F. din 
București și Akademik Sofia. 
Duipă o par idă disputată, studen. 
ții bucureșteni au cîștigat mai 
greu decît arată scorul: 75—67 
(38—31).. ,

Turneul international de baschet 
se încheie astăzi cînd au loc jocu
rile: ora 19: Știinta ICF — Știinta 
Timișoara: or* 20 30: A.S.A. Israel— 
Akademic Sofia.

ria); 2. Sahin (Turca) ; 3. Magnu
son (Suedia).

CAT. 67 Kg.: 1. Toth (Ungaria); 
2. Scherm (Germ, occ.); 3. Pandul 
(Turcia).

CAT. 73 Kg. 1. Giinger (Turcia): 
2. Sommer (Germ, occ.) ; 3. Kneaz 
(Iugoslavia).

CAT. 79 Kg. 1. Dohan (Turcia); 
2. Szekeli (Ungaria); 3. Ster 
(Germ, occidentală).

CATA7 Kg.: 1. Karabageac (Tur
cia) ; 2. Gurics (Ungaria) ; 3. Lu- 
kacs (Iugoslavia).

CAT. GREA : 1. Kaplan (Turcia) 
2. Huber (Germ, occ.) ; 3. Marko- 
tici (Iugoslavia).

La întreceri a asistat și toy. Mi
hai Mujic, președintele comisiei 
centrale de lupte din R.P.R.. în ca
litate de invitat al Federației de 
lupte din R.P.F. Iugoslavia.

întrecerile de lupte clasice încep 
marți. Luptătorii tuturor echipelor 
reprezentative au făcut în cursul zi
lei de luni o frumoasă excursie .

ION ȘEINESCU

ale Uniunii Sovietice șl R.D. Germa
ne. Attt la bărbați cit și la femei 
victoria a revenit handbaliștnor ger
mani cu scorul de 17-1* și respectiv 
7-2.
• In cadrul nnul turneu internațio

nal de box desfășurat la Varșovia, 
boxerul maghiar Papp Laszio a pier
dut prin K.O. tehnic în fața Iul 
Pietrzykowskl In repriza Ii-a. Ziare
le poloneze de specialitate subliniază 
că in mod oficial, decizia ■ fost de 
k. o. tehnic. Insă In realitate boxerul 
maghiar a pierdut prin k. o. după 3 
minute și 7* secunde de box efectiv.

• Duminică s-a desfășurat la Sofia 
Intilnirea internațională de box 
dintre reprezentativele asociațiilor 
Spartak Sofia șl Gwardla (Varșovia). 
Boxerii bulgari au cîștigat eu scorul 
de 14-e.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Rugbiștii bucureșteni înaintea celui mai greu 
joc al turneului din Anglia

BRISTOL 17 (prin telefon). 
Sîntem în prezent oaspeții inte
resantului oraș Bristol ai cărui 
locuitori ne înconjoară cu aten
ție și simpatie, deoarece jucăto
rii noștri și-au cucerit îndeajuns 
de repede popularitatea datorită 
spectacolelor de calitate oferite 
în jocurile de pînă acum.

Bucureștenii sînt conștienți «le 
greutatea sarcinii căreia vor tre
bui să-i facă față. Ei cunosc foar
te bine valoarea adversarilor de 
mîine și îndeosebi tăria pachetu
lui de înaintași. Totuși, ei pri
vesc cu seriozitate și încredere 
meciul de mîine. La antrenamen
tul efectuat lum după-amiază rug- 
biștii romîni au lucrat cu multă 
tragere de inimă. Trebuie să a- 
mintim însă de cele cîteva de
fecțiuni survenite în urma meciu
lui de sîmbătă, și care pun pro
bleme serioase celor însărcinați 
cu alcătuirea formației. Doi dintre 
cei mai buni și mai puternici 
înaintași, Al. Teofilovici și A. 
Marinache vor fi probabil indis
ponibili, primul din cauza unei 
lovituri primite, iar celălalt *n 
urma unei indispoziții stomacale. 
De asemenea au lipsit de la an
trenament Chiriac. Penciu și Mo- 
raru care nu s-au simțit bine șl 

Șiau fost sfătuiți de antrenor 
medic să se repauzeze.

După antrenament s-a luat 
în discuție alcătuirea echipei și 
s-a căzut de acord ca ea să fie 
aceeași cu cea care a cîștigat 
la Gloucester, cu o singură ex-

întreceri viu disputate 
în concursul international 

de tir de la Praga
După două poziții, I. Sîrbu este pe primul loc

PRAGA 17 (prin telefon). Dintre 
trăgătorii cehoslovaci, romîni, un
guri și polonezi participanti la cam
pionatele internaționale de tir ale 
R. Cehoslovace, în proba disputată 
ieri (pozițiile culcat și genunchi de 
Ia armă liberă calibru redus) s-au 
detașat net trăgătorii gazde si re
prezentanții noștri, Iosif Sîrbu și 
Henri Herșcovici. Cel de-al treilea 
trăgător romîn, Constantin Anto
nescu se resimte mult de pe urma 
timpului friguros, nereușind să 
tragă la valoarea sa. Intre Sîrbu și 
Herșcovici, pe de o parte, și Cer
veny, Horynek, Herman, Jermișka 
și trăgătoarea Majerova, pe de altă 
parte, se dă o luptă foarte strînsă, 
ta fiecare poziție și la fiecare foc. 
Deocamdată, după două poziții,

Tiber» Roman (C.CJL) a doborit 
două recorduri la haltere

Duminică, In cadrul unui concurs 
de haltere desfășurat la Ptoești, 
halterofilul Tiberiu Roman (CCA) 
a doborît două recorduri republi
cane la categoria ușoară: la proba 
aruncat ei a reușit 130 kg. (v- r. 
127 5 kg ), iar la totalul celor trei 
probe a obținut 325 kg. (v. r. 322.5 
kg ). Rezultate bune au obținut de 
asemenea Franz Goschler (Progre
sul) 302,5 kg. la categoria ușoara 
și Alexandru Cristea (Progresul)

CUPA CAMPIONILOR EUROPEI 
Echipa Manchester United, in pri

mul joc disputat la Manchester a În
vins echipa belgiană Anderleclst eu 
2.» (1-*).
CAMPIONATE DIN DIFERITE JAM

• In etapa de duminică a campiona
tului din R.D. Germană s-au înregis
trat următoarele rezultate: Motor 
K.M.-Turbine Erfurt 0—0, Lokomo
tive Stendal-Lokomotive Leipzig 3—2, 
Rotation Babelsberg-Empor Rostock
3— 1, Mbtor Zwickau-Dynamo BerMn
4— 1!, Vorwărts Berlln-Wismut KM. 
1—• !, Fortschritt Weăsenfels-Einhatt 
Dresden 1—1. In clasament conduce
Lokomotive Leipzig cu 23 p. urmată 
de Wlsmut K.M. cn 1* p.

• Iată cîteva rezultate din eans- 
plonatui Franței: Metz Soclumx 
1—3, Lyon-Strassbourg 3—1, Sedan- 
St. Etienne 2—s, Monaco-Nancy *—•.

In clasament continuă să conducă 
St. Etienne.

• In campionatul austriac: Rapid-

cepție: P. lordăchescu va rein
tra în îormație în locul tui N. 
Soculescu. Aceasta bineînțeles în 
cazul că titularii accidentați vor 
putea juca. Altfel I. Doruțtu va 
trece în linia a doua, iar Marin 
Ciobanu in linia a treia. Deocam
dată se speră că vom putea ali
nia formația completă.

Ziarul „BRISTOL EVENING 
WORLD" care a apărut azi după- 
amiază (n.r. ieri) publică în pri
ma pagină, pe trei coloane, o 
totograTie r-eprezentînd primirea 
echipei bucureștene de către pri
marul orașului. Ziarul redă urmă
torul pasaj din cuvîntarea rostită 
de primar : „Sîntem în mod deo
sebit interesați acum să facem 
tot ce ne stă în putință pentru 
a promova relații bune cu prie
tenii noștri din răsăritul Euro
pei".

Ziarul redă în continuare un 
fragment din răspunsul lui E 
Drăgănescu, conducătorul lotului 
bucureștean: „Sîntem siguri că 
acest meci va reprezenta o pu
ternică contribuție la întărirea 
prieteniei între sportivii noștri șl 
prin aceasta între popoarele noa
stre".

Marele ziar londonez „NEWS 
CHRONICLE", care a avut un 
trimis special la jocul de sîmbătă 
de la Gloucester, își inaugurează 
pagina de sport prin publicarea 
reportajului meciului acesta sem
nat de Gerard Walter: „Acești 

situația ne este lavorabilă. Sîrbu are 
cel mai bun rezultat (791 p.) obți
nut printr-o performanță de 399 p. 
ia culcat și 392 p. Ia genunchi. Cer- 
veny, juniorul care anul trecut a 
participat la campionatele europe
ne de la București, totalizează 790 
p., rezultate din 398 p. la culcat și 
398 p. la genunchi. Urmează apoi 
Horynek cu 789 p. (399 p. la culcat 
și 390 p. la genunchi) și trei trăgă
tori cu 788 p.: Herșcovici (399 p. 
la culcat și 389 p. la genunchi), Ma- 
jerova și Jennișka. Antonescu tota
lizează 778 p. (394 p. la culcat și 
384 p. la genunchi). Organizatorii 
nu întocmesc clasamente pe poziții 
separate, ci vor stabili un singur 
clasament, pe trei poziții, la siirși- 
tul întregii probe (inclusiv poziția 
picioare, care are loc marți dimi
neața) . Totuși, conform rezultatelor 
parțiale, poziția culcat a fost cîsti- 
gată de cehoslovacul Herman care 
a înregistrat 400 puncte, urmat de 
Herșcovici, Sîrbu, cehoslovacul Ho
rynek și maghiarul Krebs care au 
realizat 399 p. La poziția genunchi, 
cel mai bun rezultat a fost obținut 
de cehoslovacul Jermișka (393 p.), 
umat de Sîrbu și Cerveny cu 392 
p. Paralel cu efectuarea celor 40 
focuri în poziția picioare din ca
drul probei de 3x40 armă liberă ca
libru redus, marți are loc și proba 
de pistol liber în care participă și 
reprezentantul nostru lulius Piep- 
tea.

Harm
Austria Salzburg 6—1, Kalcnberg- 
Stadlau 5—0, Wacker-Simmering 3—■0, 
Sturm Graz-W.A.C. 4—*, Kremser- 
Vlenna *—L Austria-G.A.C. 4—C.
• rfiziamo Sofia a jucat duminici 

la Instanbul unde a Întîlnit In med 
revanșă echipa Galeta Sarai. Jucînd 
mat bine, fotbaliștii bulgari au tnvtna 
cu scorul de 3—1 (0—1).
• In cadrul campionatului bulgar 

de fotbal, duminici șl In cursul s*s>- 
tamlnii trecute s-au desfășurat mo
durile celei de a XTX-a etape. Iată 
rezultatele Înregistrate: Dinamo Sa
fia-Spartak Plovdiv 3—1 Oem »-a 
desfășurat Joi), Uzina 12 Sofla-Lok». 
motiv Sofia 3—1, Spartak Sefia-Ml- 
nior Dlmitrovo 2—4, Narodna Anala 
Plovdiv-Udarnik Sofia 1—2, Torpedo 
kUBse-Ț.D.N.A. Sofia 1—1, Spartak 
Pleven-Spartak Stalin 1—*. In clasa
ment conduce echipa T-D.N.A. eu 2* 
>. urmată de Narodna Armia P-div 
23 p., Udarnik Sofia 22 p., Dinamo 
Sofia 22 Mlntor Dlmitrovo M p. 
etc.

fotbalul propriu-zis)

flăcăi bronzați și îngrijiți nu și-au 
spus încă ultimul cuvînt al per
fecțiunii ți tactica lor s-ar adap
ta se pare mai bine la soccer" 
(n-r- . .
spune autorul articolului referin- 
du-se probabil la repetatele șt 
precisele lovituri de picior ale 
jucătorilor noștri. Dar adaugă i- 
mediat: „Insă prinderea balonu
lui de către romîni a fost înspăt- 
mîntător de perfectă" — ceea ce, 
la drept vorbind, este o laudă, 
bineînțeles în manieră engleză.

In continuare, autorul arată ce 
important este să se tragă învă
țăminte pentru viitor din acest 
meci: „Mai devreme sau mai târ
ziu, englezii vor trebui să joace 
meciuri internaționale 
pele 
alții. Este important să cunoaș
tem 
cest sport".

Dintre jucători, Gerard Walter 
remarcă pe Mladin și Moraru. iar 
despre Dobre afirmă că a fost 
cel mai bun din linia de trei 
sferturi și că fiecare jucător a 
fost mereu gata să șuteze lung 
balonul, fiindcă știa că umil din- 

va 

între echî- 
romînii șlreprezentative cu

felul în care ei practică *-

romînitre neobositii atacanți 
intra în posesia lui.

★
Medul de mîine va 

ara 17,45, ora looală,
Ia 
fî 

no

începe 
și va 

transmis la radio. Jucătorii 
ștri sînt hotărîți să se prezinte 
la înălțimea exigentului public 
din Bristol.

ȚICU SIMION


