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O splendidă piramidă executa tă de sportivii sovietici Ia deschi
derea festivă a Jocurilor Sportive Internaționale Prietenești care a 
avut loc pe stadionul Lenin din Moscova.

(Telefoto AGERPRES)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA. t

Ieri pe stadionul central. I. LEMIN£

STMm CEA DEAIII-a EDIȚIE 
A JOCURILOR SPORTIVE 
INTERNATIONALE PRIETENEȘTI
DE LA MOSCOVA

ORGAN Al COMITETULUI PENTR0 CILT11Â F0CÂ $1 SPOIT DE PE lÎNGÂ CONSILIUL DE M1NI$TRT' 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. L

1 Deschiderea festivă a celei de a 
III-a ediții a Jocurilor Sportive. 
Internaționale Prietenești a con
stituit un eveniment de proporții 
neobișnuite. Nu-i de mirare de a-
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ceea că, spre orele amiezii, 
de oameni scrutau cu îngrijorare 
cerul, pe care începuseră să se a- 
dune nori amenințători. Spre ușor 
imaginabila lor satisfacție, viatul 
le-a venit în ajutor, șl, după pu
țină vreme, soarele și-a arătat din 
nou fața zâmbitoare. Era tocmai 
ora începerii ceremoniei de deschi
dere. Pe sportivi ii aștepta stadio
nul central, plin pînă la refuz de 
spectatori, care au ținui să nu 
„scape" prilejul unui prim contact 
cu .așii" sportului mondial, pe 
care vor avea prilejul să-i vadă 
„ta lucru" în zilele ce urmează.

Nerăbdarea ajunsese la cel mai 
înalt grad, atunci cind pe poarta 
stadionului și-a făcut apariția fan
fara, alcătuită din nu mai puțin 
de 700 de instrumentiști. Urma uz 
grup de tineri care purta cunoscuta', 
emblemă a Jocurilor, devenită în, 
aceste zile familiară nu numai' 
celor ce se află la Moscova, dar', 
și tinerilor sportivi de preț ut in
dent. Ropote de aplauze salută a-', 
pariția primei delegații sportive: ! 
Australia. Spectatorii nu întârzie 
să „repereze" in rindurile sporiți' 
oilor australieni pe renumitul at-, 
let Allan Lawrence și bineînțeles, 
că trecerea lui e salutată cu ade-\ 
vărate „salve"de aplauze. Trec a-, 
poi sportivii austrieci, albanezi (in‘ 
rindurile cărora se remarcă fotba-, 
tlștll Fagu, Kraia, Shehu, Deda, 
șl alții) și bulgari. Drapelul R. P.< 
Bulgaria este purtat de căpitanul', 
echipei naționale de baschet. Mir-' 
cev. Deodată, uratele ating culmea., 
Ce se intimplase ? Spectatorii ti', 
zăriseră printre sportivii brazilieni' 
pe campionul olimpic și recordma-, 
nul mondial Adhemar Ferreira da 
Silva I Trec alte delegații: Marea 
Britanic, Belgia, Ungaria. Printre

mii

sportivii maghiari i-am recunos- 
cui, pe jucătorul de tenis de masăQ 
Berczik, atletul Klics, înotătorii 
Tumpek și Boroș Kato etc.

O impresie 
trecerea prin fața tribunei 
gaților sportivi din R. D. 
nă. Sportivele, îmbrăcate 
tn rochie de altă culoare, 
iese o adevărată simfonie 
tlcă, foarte plăcută ochiului. Cu • 
regularitate de ceasornic trec spor
tivii germani, în frunte cu campio
nii de box Behrendt și Nietschke, 
fotbaliștii Troger și Schroder, ci
clistul Gustav Schur. Aplauze din 
cete mai călduroase salută trece
rea sportivilor din R. P. Chineză 
și R. P. D. Coreeană. Noua Zee- 
landă este prezentă ca o delegație 
foarte mică: numai patru sportivi. 
Dar în rindurile lor ss află cam
pionul olimpic Norman Read. Trec 
acum sportivii polonezi. Iată-i pe 
Sidlo, Kopyto, Figwer, Lewan
dowski, Radzio. Fiecare dintre 
se bucură de aprecieri unanime 
multe, foarte multe simpatii.

...Și iată în sflrșit delegația 
sportivilor din R. P. Romlnă. In 
frunte, stegarul: aruncătorul de 
ciocan Nicolae Rășcănescu. Spec
tatorii aplaudă de zar și Iși strigă 
pe nume favoriții; voleibalista 
Rodica Sădeanu, handbalistele E- 
lena Jianu, Aurora Popescu și E- 
lena Pădureanu, Leon Rotman, 
dublul campion olimpic la canoe, 
baschetbaliștii Nedef, Răducanu și
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deosebită produce 
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PRIMA NOAPTE DE FESTIVAL
> MOSCOVA, 29 (Prin telefon de 
Ta trimișii noștri).

Neuitată va rămlne in amintirea 
moscovițiior și a miilor de oaspeți 
sosiți la marea sărbătoare a tine
retului lumii, noaptea dintre 28 șl 
29 iulie- Cind întunericul a coborit 
peste marele oraș, străzile și clă
dirile au căpătat deodată un aspect 
feeric. Se părea că bagheta unui 

| iscusit vrăjitor transformase total 
intr-un decor de basm. Zumzetul

> orașului pătrundea pînă la noi, la 
'etajul 10 al hotelului Moscova, in- 
'vitîndu-ne să ne alăturăm sârbă- 
i torii și bucuriei generale.
> „Piața manejului", intinsă 
'picioarele hotelului, părea un imens 
furnicar. Pe o scenă deschisă sa 
desfășura primul spectacol inter- 

' național din programul Festivalu
lui. Binoclul ne-a ajutat să privim 
ca dintr-un fotoliu de orchestră 
cele petrecute pe scenă. unde evo
luau riad pe riad dansatori, an
sambluri coregrafice, cîntărați și 
coruri. Dintr-odată, răsună ta piață 
melodia atit de familiară a Peri- 
niței noastre romineștl- Și, pe loc.

se încinge o horă imensă. Ultimei» 
acorduri ale acestui dntec ciinoOi 
cut acum in lumea întreagă, stat 
acoperite de un vuet de aplauze. 
Iar dteva dipe mai tirziu. la cere» 
rile insistente ale mulțimii, Perl- 
nița a trebuit bisată.

In piața Sverdlov, s-a adunat na 
grup de italieni, ți — se înțelege

O animație deosebită domnește: 
ta fața clădirii feeric luminată *. 
Telegrafului central. Sînt aci adis* 
nat! tineri ruși, francezi, polonezi*, 
indonezieni, africani. Megafoaneta? 
transmit un tango argentinian și 
un tînăr înalt, brunet, invită la. 
dans o blondă rusoaică. Să fim 
indiscreți și să tragem ca urechea
la convorbirea lor:

— Vasăzică sînteți din Chite», 
întreabă Natașa Fedorovna, stu-ii 
dentă
ne a

Juan

la facultatea de limbi străi* 
Universității din Moscova. I 
Da, da, răspunse studentul! 
Varga. <
N-a fost scurt drumul dlnț 
piuă la Moscova, exclamă»

— dacă stat italieni nu poate lipăi 
ciatecal și chitara. Vocea puter
nică de tenor a lai Mario Sand, 
interpretează • indntătoare melo
die napolitană. Cintecul nu-j grea 
de reținut și peste dteva minute, tt-, 
nevii care4 înconjoară pe Mario, 
ișl alătură vocile intr-un cor imens.

(continuare în pag. 8-a)
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In ovațiile zecilor, de mii dg spectatori, trec prin țața tribunelor, delegații la Festival.
\ {Telefoto AGERPRES), J

Chile .
Natașa. Juan nu înțelege și 1 sa: 
repetă cuvintele In englezește

— Da, ne despart mii de mile*, 
răspunse el, dar distanțele celei» 
mal mari nu-i pot nici speria, nici 
despărți pe prietenii... >

Tinerii mexicani și-au petrecut 
seara in marea sală a conservator 
rului „Ceaicovskî" ascultind un i«* 
teresant concert, unul din cele 7V> 
pe care le prevede programul Fes* 
rivalului- ]

încet, incet, străzile, bulevardele* 
parcurile șl squarurile Moscovei s* 
golesc de lume. Treptat, liniște» 
pune stăpinire pe oraș și doatf 
limbile de lumină ale reflectoare* 
lor fulgeră văzduhul, făcînd să 
»• vadă aerostatele pe care stau 
prinse panouri uriașe cu inscripția*

„PENTRU PACE ȘI PRIETENIE"*

Iar mîine, va fi o nouă zi, Ia fel 
de frumoasă, de interesantă, 
«le 15 ale Festivalului.

din
I

Reportajele de la 
Moscova au fost trans-1 
mise telefonic de tri
mișii noștri speciali:

RADU URZICEANU 
VALERIU CHIOSE 

DIMITR1E CALIMACHI 
RADU VOIA
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BORSEC
1 Ca în numeroase alte stațiuni, 
fși la Borsec oamenii muncii ve- 
■ nifi la odihnă găsesc toate csn- 
idițiile pentru o vacantă reconfor
tantă, pentru o odihnă activă, 

idătătoare de noi forțe de muncă.
In ceea ce privește sportivii, 

aceștia Iși pot satisface ți aci 
pasiunea pentru una sau alia din 
disciplinele sportive. Ba, celor... 

^pretențioși, dornici de întreceri în 
'toată regula, responsabilul spor
tiv al stațiunii (tov. Titus Cior- 
tea) s-a străduit să le asigure 
condițiile necesare. Astfel, de bu 
începutul lunii iunie și pînă în 
prezent au fost organizate peste 
20 de competiții la șah, tenis de 
masă, popice, volei, fotbal, șubah, 
etc. Din .hrisoavele" responsabilu
lui sportiv reiese că la întreceri 
au luat parte mai bine de 1000 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari, profesori și alții.

JCu viu interes a fast urmării 
meciul de volei dintre selecționata 
uneia duitre seriile celor verați la 
odihnă ți echipa Progresul din 
Borsec, meci soldat cu victo
ria crimei formații (3—0), iar 
combinata „Odihna"^—Progresul
Borsec -a întrecut de două ori (șl

0 plimbare turistică pe frumoasele meleaguri ale Borsecului 
(loto L. TIBOR)

de la Voin(a-T oplița.
localnici a

acasă ți ta declasare) pe volei
baliștii 
Onoarea sportivilor 
fost insă sal oală ia fotbal de către
Progresul Borsec care a .zdrobit" 
cu 6—1 reprezentativa „Odihna".

Firește, există fi unele lipsuri. 
De pildă, mingile de tenis de 
masă se găsesc anevoie, sînt cam— 
ovale și se sparg -Joarte lesne, 
iar echipamentul și materialele 

pentru unele sporturi sînt insufi
ciente Cină vor fi lichidate a- 
oesie lipsuri (și lucrul este posi
bil), se va putea spune, pe bună 
dreptate, că la Borsec ființează un 
adevărat centru sportiv.

Pe margmea Hdtărîri î partMtltH și gerarnahri 
cu privire la reorganizarea mișcăm sportive

Prof. VASILE POPA — Macin. 
In noua formă de organizare a 
mișcării de cultură fizică și sport 
competițiile de masă vor Jua o am
ploare mai mare decît pînă acum ? 
Cum se va rezolva problema în
zestrării colectivelor sportive să
tești ? Sfaturile populare comuna
le vor mai avea 
obligații privind 
dezvoltarea activi
tății sportive la 
saite?

— U.C.F.S., care
ganizării marilor competiții de ma
să, Va avea ca unități de bază — 
colectivele, al căror principal obiec
tiv îi constituie activitatea sportivă 
a maselor. Aceste condiții creează

are sarcina or-

FINALĂ DINAMOVIADEI JUNIORILOR
UN CERT SUCCES

Peste 300 tineri sportivi s-au 
întrecut sîmbătă și duminică pe 
stadionul Dinamo din București în 
cadrul celei de a Il-a ediții a Di* 
namoviadei de juniori.

Majoritatea întrecerilor au do
rit dispute de un cert nivel tehnic 
și au constituit un soeetacol ur
mărit cu viu interes de numeroșii 
spectidorl aliat i în incinta frumo
sului parc sportiv Dinamo.

CITITORII AU CUVINTUL
( multi SPORTIVI 

puțin echipament

Tinerilor din comuna 
Tismana, raionul Baia de 
Aramă, le place sportul. 
Ei au îndrăgit voleiul, 
atletismul, fotbalul și alte 
discipline sportive. Dar
aceasta nu este suficient. 
Ne referim la faptul că 
în colectivul nostru pro
blem,. echipamentului este 
încă nerezolvată, in afa
ră de câteva perechi de 
ghete de fotbal și două 
trei tricouri, altceva nu 
mai avem. ?enxru a pu
tea Juca fotbal, tinerii din 
comuna noastră au strîns 
printr-o colectă bani pen
tru cumpărarea unei mingi. 

Lipsa de echipament ar 
putea fi remediată dacă 
anumite instituții ca 
y f.ft, „Arta casnică”sau 
Sfatul popular ar da do- 

~Vuidă de puțină bună voin- 
Or, nimeni nu se Sn- 

1 teresează de activitatea
i Sportiva Iar dorința tine-

rnor Oe a face sport ră- 
mlr.e o... florinți. EperSm 
că citind aceste rinduri, 
cei ce ne pot ajuta o vor 
face.

Membrii colectivului 
sportiv din comuna 
TKan-na

S-AR PUTEA FACE DAK 
E PREA MA&£ DEZIN- .

T&iESUc

Există fn wașul Onești, 
regiunea Bacău, un sta
dion pentru care s-au 

cheltuit cândva muiți bani. 
La început, stadionul din 
Onești avea o înfățișare 
plăcută. Acum însă, gar
dul este la pămînt, iar 
tribuna s-a șubrezit com
plet și-i lipsesc scările. 
Pe terenul de joc, iarba 
a crescut aproape de înăl
țimea unui om, iar 
gîștele se plimbă 
ele acasă.

Este evident că 
eeastă situație nu

oBe și 
ca la

premizele unei largi dezvoltări a 
activității sportive de masă, iropfli- 
cit a competițiilor de masă. Im- 
preună cu formele atractive, re
creative ale educației fizice, mari
lor competiții populare le revine ro
lul de a angrena masele largi la 
practicarea educației fizice și ca 

atare ele vor că
păta amploarea! 
corespunzătoare.

Colectivele spor- ; 
tive sătești se’J

poate desfășura aici nici 
o activitate sportiva. Cele 
4 echipe de fotbal, alcă
tuite din muncitori de la 
termocentrala electrică 
Borzești, care activează cu 
bune rezultate în campio
natul raional, nu se mal 
pot antrena.

Un grup de muncitori 
de la termocentrala 
electrică 
regiunea

MAI MULTA 
activității fotbalis

tice DIN BUZĂU

Beixești,
Bacău

atentie

Buzoienii s-au mândrit 
întotdeauna cu echipa de 
fotbal a locomotiviștilor. 
De câtva timp ei sînt însă 
nemulțumiți de activitatea 
fotbaliștilor de la Locomo
tiva și în general de în
treaga activitate de fotbal 
din Buzău.

Părerea noastră este că 
răul pornește de la colec
tivele sportive care nu a-

coi dă echipelor de fotbal 
sprijinul necesar. In pla
nificarea și întrebuințarea 
fondurilor se pare că se 
comit unele greșeli caro 
au urmări negative asupra 
activității echipelor de 
fotb-J. Altfel de ce ar fl 
fost nevoie ca activiștii 
șportivi de la Locomotiva 
să facă o colectă printre 
spectatori pentru susține
rea echipei ? Din lipsa po
sibilităților de deplasare, 
echipa de juniori a Loco
motivei a fost elimin, jtă 
din „Cupa Primăverii" 
competiție în care avea 
șanse să se claseze pe un 
loc fruntaș.

Se mai pot da și alte 
exemple dar noi consi
derăm că acestea sînt su
ficiente pentru a se trage 
semnalul de alarmă.

In numele unui grup 
he spectatori 

*L CURTEAN U

Iată cîștigătorii numeroaselor în
treceri :

ATLETISM, JUNIORI: greutate 
N. Miu (București) 10,65 m.; 100 
m. plat Șt. Nițu (Buc.) II” 6/10; 
400 m. Gh. Ciobanu (Buc.) 52” 8/10; 
înălțime A. Ionescu (Buc.) 1,65 
m.; liMigime: Mi Băloiu (Buc.) 
636 m.; 1500 m. 1. Hloerbach 
(Timișoara) 4’16”; ștafeta 4 x 100 
m. București (Șt. Nițu — N. Ion 
— M. Băloi — Gh. Ciobanu) 44” 
9/10 ; disc C. Socol (R.A.M.) 31.15
m.

ATLETISM, JUNIOARE : 100 m. 
plat Elena Fota (Buc.) 13” 4/10; 
400 tn. Wal.raute Kliman (Or. 
Stalin) l’lfe” 5/10; greutate An- 
toanesta Mateescu (Buc.) 9.44 m.; 
înălțime Doina Altu (RAM) 135 
m.: 800 m. Zoe Mirică (Buc.) 
2’35’* 7/10 ; lungime EJisafceta B«r- 
nasrfiî (Timișoara) 4,87 m..

Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de 
mat de 
lăți (34

TIR.
(Iași) 254 p. ; junioare Eugenia 
Oargă (Buc.) 244 p. Clasamentul 
pe echipe : 1. București 739 p. ; 2. 
lași 645 p. ; 3. Tg. Mureș 642 p.

GIMNASTICA. juniori; N. 
Bonasievici (lași) 56,35 p.; ju
nioare Geta Dimitriu (Constanța) 

' 56.75 p. Pe echipe, juniori: 1. Iași 
314.50 p.; 2. Constanța 313,25 p. ; 
3. Tg. Mureș 310,60 p. Pe echipe 
junioare : 1. Constanța 323,70 p.; 
2. Timișoara 312,15 p.; 3. Galați 
307,55 p.

BASCHET, juniori: București; 
junioare: Timișoara, VOLEI: ju
niori București, junioare : Oradea.

București, (74 
Or. Stalin (48 
P -)•
juniori : N.

puncte) ur- 
p.) și Ga-

Gheorghiu

five sătești se’) 
vor bucura de tot sprijinul din 
partea U.C.F.S. care răspunde del 
dezvoltarea sportului în mediul să-> 
tesc. Regulamentul de organizare 
și funcționare al colectivului spor-, 
tiv va prevedea izvoarele de fort* 
duri și modalitățile de înzestrare 
colectivelor sportive — inclusiv Ci 
celor sătești.

— Da, sfaturile popmare comit-.j 
nale au importante sarcini in dez-r 
voltarea activității sportive pe te
ritoriul respectiv. Hotărîrea men- - 
ționează că: „Sfaturile populare tre
buie să asigure posibilități cit mai-! 
largi de dezvoltare a culturii fizi
ce și sportului. In acest scop vor j 
construi și amenaja baze sportive i 
folosind și fonduri din autoimpu- j 
nere și mobilizînd cetățenii! .lai* 
muncă voluntară".

PETRU ASCHER, student — Bu- 
curești. Sînt un pasionat drumeț de ț 
munte și aș vrea să știu cît mai > 
multe în legătură cu Asociația „Tu
rismul popular".

— încă puțină răbdare și rețf , 
afla absolut tot ce vă interesează, 
din statutul Asociației, care va- 
fi d»f cirrînd publicității.

Pro!. MdHAIL VOI CU-Slatina. 
Ce formă va căpăta complexul 
G.M.A. în noua organizare a miși 
carii sportive? Care va fi situa
ția cluburilor care nu au baze 
sportive?

— Complexul G.M.A. își năstrează 
întreaga importanță în noua for
mă de organizare, care nu afec-i 
tează conținutul mișcării de cul
tură fizică și sport. Hotărîrea; 
chiar menționează sarcina colec- 
tivului sportiv de a angrena ma-i 
sele de tineret în trecerea norme
lor G.M.A. De asemenea organi
zațiile U.TM. capătă sarcina dd 
a face din fiecare utemist 
tător al insignei G.M.A.

La înființarea cluburilor 
în considerație o serie de 
printre care nivelul tehnic 
sportivilor și existența unei baze 
materiale corespunzătoare, 
urmare, se vor constitui cluburi 
sportive numai acolo unde există 
condițiile necesare, inclusiv baze 
sportive.

un pura

se iau s 
lucrurti

al

Prin !
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După finalele Spartachiadei

Recorduri doborîfe la nafafie + aprecieri pozitive 
la ciclism + noi elemente în lotul de lupte

' • Nu știm de ce, dar întrece- 
isile de natație din cadrul finale
lor Spartachiadei nu s-au bucurat 

■ de prezența prea multor specta
tori. Poate, de vină au fost... pa- 

isionantele turnee de volei și hand- 
!bal sau spectaculoasele dispute 
atletice. Cert este însă că cei cîți- 
va suporteri credincioși ai tineri
lor înotători n-au fost cîtuși de 
puțin dezamăgiți de evoluția a- 
cestora în probele desfășurate la

BALLO MARIA
(văzută de Neagu)’

SPORTUL POPULAR
4Lg. L* ft)50

bazinul de la ștrandul „Dante 
Gherman”. De multe comentarii 
ne scutește însuși faptul că toate 
cele patru recorduri ale Sparta
chiadei au fost îmbunat-4 te la 
această ediție, autorii acestor pef- 
forman*e 'iind, îq ordire Gertrude 
Rajinschi (regiunea Stahn) 1:26,3. 
la junioare, Dorel Dinescu (regiu
nea București) 1:11.2 la juniori, 
Maria Ballo (regiunea Cluj) 1:27,1 
Ja senioare și Rolf Grasser (re
giunea Stalin) 1:08,8 Ia seniori. 
Dintre aceste noi recorduri, cel 
mai valoros este, fără îndo.ală, cdl 
realizat de tînărul Dorel D’nescn 
pe care nu numai timpul obținut 
ci și stilul și calitățile sale fi
zice îl recomandă ca pe un înotă
tor de talent.

• Așteptate cu justificat inte
res, întrecerile de ciclism s-au ri
dicat la un nivel tehnic satisfăcă
tor. Probele au fost net dominate 
de reprezentanții orașului Bucu
rești, bine dotați fizicește și puși 
fa punct cu pregătirea tehnică. 
Observația noastră este valabilă 
în special, pentru tînărul Cons
tantin MHșetescu, cîștigătorul ca
tegoriei semicurse- Valoarea par- 
ticipanților nu poate fi însă re
flectată în modul cel mai real prin 
rezultate. In întrecerile Cicliste 
din cadrul finalelor Spartachia
dei, un rol hotărîtor l-au avut șl 
materialele, muiți dintre concu- 
renții din provincie prezentîndu-se 
bi «Urî cu bicicleta cotngjet uzate

și, oricum, necorespunzătoare unui 
concurs de amploarea acestuia.

e întrecerile de trîntă au fost 
găzduite de sala ștrandului „Dan
te Gherman” și de stadionul Ti
neretului. Rămine de văzut dacă 
această formulă trebuie sau nu 
păstrată, Părerea noastră este că 
trebuie' optat pentru sală. Dar, nu 
acesta ni se pare acum lucrul cel 
mai important. Trebuie să consem
năm. de la început, două lucruri: 
L organizarea ireproșabilă a aces
tor întreceri care — cu excepția 
primei zile’— s-au desfășurat, din 
acest punct de vedere, la nivelul 
unor campionate republicane; 2. 
saltul calitativ evident prilejuit 
de evoluția tuturor participanților. 
Inițiativa organizatorilor de a 
mări numărul categoriilor de 
greutate (de la patru la șase) s-a 
dovedit utilă și a contribuit la 
creșterea numărului de pafticipanți 
și la dispute foarte apropiate ca 
valoare. Concursul a dovedit — 
mai mult decît anul trecut, — 
preocuparea comisiilor regionale 
pentru pregătirea tehnică a iina- 
1 iști lor, scoțînd totodată în evi
dență numeroasele calități fizice 
naturale cu care sînt înzestrați 
cei mai muiți dintre tinerii pe 
care i-am urmărit disputîndir-și 
titlul de campion al Spartachiadei. 
Unii tehnicieni ne-au semnalat 
însă și un aspect negativ în pre
gătirea concurențiior ți anume: 
s’iba rezistență — urmare a lip- 
Sfci lUMii AP.tr(tWJ8^rt Metodic. ii

Cîi de disputate au fost întrecerile de ciclism din cadrul Spartachiadei ( 
ne-o dovedește din plin acest finiș din proba de biciclete 

semicurse, în care cîștigătorul (Const. Mtișetescu — oraș București) i 
n a fost cunoscut decit pe ultimii metri ai probei!

(foto GH. DUMITRU)
observat, de asemenea,-o oarecare 
alterare al adevăratului sens al 
luptei drepte (trînte), participan- 
ții însușindu-și, mai mult, elemente 
apropiate sportului luptelor (arun-, 
cari peste spate, etc.).

Care sînt rezultatele directe ale 
întrecerilor de trîntă? Firește, în 
mulie colective sportive, vor lua 
ființă astfel de secții, antrenorii și 
tehnicienii vor fi mai des, ca pînă 
acum, solicitați să împărtășească 
tinerilor cunoștințele ],or. Pînă 
atunci, comisia centrală de lupte 
a și trecut la o măsură concretă, 
selecționînd pentru un centru de 
pregătire un număr de 24 de ti
neri. Îmbucurător este faptul că 
au lost găsite destule etemente

talentate chiar pentru categoriile 
superioare unde se simțea lipsa ; 
unor cadre de rezervă. Printre cei 
care îi vom reîntîlni — ia centrul , 
de pregătire — amintim pe tinerii;

Reutf Seit Omer (regiunea Con
stanța), Marin Popa (regiunea;;
Craiova) Ion Hantău (regiunea
Stalin), Valerian Tîlmaciu (regi
unea Constanța) D. Pricop (re-i 
giunea Baia Mare)' Aurel Po
pescu (Pitești), Gh. Balica (re
giunea Craiova)', Atila Runa 
(R.A.M.J etc. Dorim ca frumoasa 
inițiativă a comisiei centrale d* 
lupte să fie continuată.

DAN GIRLEȘTEANU 
IlBEglU ST AMA
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UNDE SINT REPREZENTANTELE ECHITAȚIEI NOASTRE?O sancțiune
Recent, comisia centrală de fotbal a luat unele măsuri drastice 

menite să contribuie la întărirea disciplinei pe terenurile noastre 
de sport și să ducă la întronarea aceslui climat sănătos, fără de 
care ideea de sportivitate este de neînțeles.

Nu vom mai repeta lista sancțiunilor ce au fost aplicate acelor 
elemente recalcitrante care se complac în a confunda arena spor
tivă cu maidanul, dedindu-se Ia manifestări cu totul reprobabile, 
deoarece socotim că ea a format Ia timpul oportun obiectul co
mentariilor tuturor celor ce iubesc fotbalul și-i doresc sincer pro
pășirea. Am vrea, în rîndurile noastre să stăruim însă asupra 
unuia dintre sancționați — în speță colectivul sportiv Locomotiva 
București — căruia ca urmare a incidentelor petrecute la meciul 
din cadrul „Cupei Primăverii-' cu Energia Petroșani. î s-a ridicat 
pe timp de două etape dreptul de organizare pe stadionul Giulești.

Firește nu este pentru prima oară cînd o asemenea sancțiune 
se anl> i unui colectiv care nu respectă îndatoririle ce-i revin în 
ceea ce privește păstrarea ordinei pe terenul de joc și în tribune.

Pentru Locomotiva București această sancțiune capătă însă — 
i acum — un caracter mai grav, fiindcă ea poate avea repercusiuni 

dintre cele mai neplăcute, handicapîndu-i startul pe care se pregă
tește să-l ia cu vie înfrigurare în mult așteptatul campionat care 
începe la 18 august.

i Echipa feroviară este o formație în plină creștere, cu jucători 
i t.-.kntațî, deosebit de înzestrați, care muncesc cu rîvnă pentru ri- 
I dicarea măiestriei lor sportive. Acestor tinere elemente, autentice 
[ speranțe ale fotbalului nostru, nu Ie poate rămîne indiferent faptul 
că trebuie să-și facă debutul într-o mare competiție în condiții 
dezavantajoase. Randamentul lor poate fi influențat desigur de 
faptul că nu vor beneficia de ceea ce ne place să numim „avan
tajul terenului".

Aceasta este realitatea și ea nu poate fi schimbată.
Conducerea colectivului sportiv Locomotiva București trebuie să 

[ analizeze cu multă profunzime situația la care a ajuns datorită 
lipsurilor arătate în munca organizatorică.

Este păcat ca lăudabilele eforturi făcute de jucători care se stră
duiesc să-și ridice nivelul tehnic, să fie anulate de unele greșeli cu 
caracter gospodăresc.

Conducătorii colectivului Locomotiva sînt datori să se ocupe nu 
numai de echipă, ci și de educarea publicului spectator și mai ales 
a acelor suporteri fanatici cărora trebuie să le amintească perma
nent regulile elementare de conduită cetățenească. Acest lucru se 
p<->f„ face prin panouri și afișe cu conținut educativ, dar în spe
cie* c» ajutorul stației de radio-amplificare, înaintea începerii 
meciurilor.
Cît privește pe cei inrăiți fa ță de care aceste metode educative 

s.-- -’9vedi lipsite de eficacitate nu cămine decît să fie dați pe 
J mîna autorităților, pentru a li se aplica legile în vigoare care con- 
| damnă cu asprime orice manifestări de huliganism.
1 S. MASSLER

;■
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întrecerea echipelor feminine
prilej de noi constatări bune și...

Și în campionatul feminin de 
gimnastică pe echipe, superiori
tatea sportivelor dinamoviste a 
fost evidentă. Chiar dacă dife
rența de punctaj dintre campioane 
și următoarele clasate, reprezen
tantele asociației Energia, nu a 
fost atît de mare (în comparație 
cu băieții), ca evoluție, între gim
nastele dinamoviste și celelalte 
participante a fost o diferență de 
cel puțin o clasă. Această dife
rență a determinat-o nu atît ca
litatea materialului uman, cit 
modul în care au fost pregătite 
componentele echipelor.

Ce ne-a plăcut mai mult la cam
pioane? In primul rînd omoge
nitatea echipelor, faptul că toate 
cele 3 echipe A, B și C au avut 
elemente valoroase, echipa B fiind 
foarte aproape de valoarea primei 
garnituri. In al dorlea rînd, sigu
ranța, amplitudinea, feminitatea, 
cu care au lucrat toate, absolut 
toate gimnastele. A fost o adevă
rată îneîntare să urmărești chiar 
concurentele la categoria a 11-a, 
care au prezentat numai exerciții 
impuse, ca să nu mai vorbim de 
maestre, adevărate balerine. Bine 
înțeles că din toate aceste consta
tări se desprinde și munca ace
lora care nu... concurează, antre
norii (Livia Costa, Caius Jianu). 
aceia care depun în pregătirea 
gimnastelor nu numai efort fizic 
ci și mult suflet, am putea spune 
chiar pasiune.

Ce am remarcat la celelalte e- 
chipe participante? Că materialul 
uman valoros de care dispun unele 
asociații — Energia, Progresul — 
nu a fost prezentat la înălțimea 
posibilităților. Ne referim la Elena 
Pope vi ai, Ol ga Tudor, Cornelia 

Angliei (Energia), Maria Catrina, 
Elena Eltas (Progresul) etc., gim
naste cu mari calități fizice, cu 
frumoase și valoroase exerciții li
ber alese, dar a căror prezentare 
lasă foarte mult de dorit. Astfel, 
Elena Popovici, al cărei „paralel" 
a plăcut celor prezenți în sală, a 
avut o evoluție slabă la bîmă, 
unde a ratat atît exercițiul im
pus cît și cel liber ales. Elena 
Elias, a obținut Ia exercițiul im
pus la paralele notele 3,50—4,00. 
Iată doar dicva exemple, dar 

care ilustrează deficiențele exis
tente în pregătirea acestor gim
naste. Care este cauza lor ? Poate 
neseriozitatea unor sportive care 
neglijează antrenamentele, poate 
procedeul greșit de pregătire al 
antrenorului... Oricare ar fi însă 
cauza, ea trebuie eliminată, iar 
echipa feminină Energia (cam

pioana de anul trecut) trebuie să 
devină o adevărată echipă.

In ceea ce privește reprezenta
tiva asociației Știința, ea formea
ză un capitol „special". Toate 
elogiile pentru echipa I-a care 
este de altfel și câștigătoarea gru
pei A, dar... ce facem cu restul 
echipelor ?

O surpriză plăcută ne-a furnizat 
selecționata asociației Voința care 
a fost prezentă cu echipe în toate 

GEORGETA HURMUZACHE

cele 3 grupe, ocupînd în clasa
mentul general locul IV iar în 
cadrul grupei B locul III. Aceas
ta dovedește că la Voința și-a 
făcut loc o mentalitate sănătoasă, 
de promovare a gimnasticii prin
tre sporturile... „majore". Evolu
ția gimnastelor de la Voința a 
arătat o bună pregătire, exerci
țiile liber alese prezentate fiind 
frumos compuse. începe să se 
vadă gimnastica artistică intro
dusă în cadrul antrenamentelor, 
legătura între elemente, acroba
tica. O singură nedumerire: de 
ce anumite gimnaste (exemplu;

Călăria este prin excelență un 
aport eț curajtrttji în care, călăreț 

cal în plin elan înfrun
ta primejdia întflnită în cale, de- 
obieei, sub forma unui obstacol 
mai jos san mai sus înălțat Iată 
de ce atunci cînd tîrrăra amazoană

LILIANA IONESCU (Dinamo Ploești) executînd an parcurs
trece cu măiestrie și neasemuită 
frumusețe obstacol după obstacol, 
tu, cel de pe margine, nu mai 
știi cum sa răsplătești această 
manifestare a curajulili. Și ast
fel de exemple călăria cunoaște 
de la un capăt la altul al lumii.

Era o vreme cînd și sportul că
lare din țara noastră tindea să 
aibă multe asemenea reprezentante. 
Evoluția pe parcurs în concursu
rile desfășurate anii trecuți ne în
dreptățea să sperăm cp, într-un 
viitor apropiat, își vor găsi locul 
în lotul nostru republican de că
lărie și elemente feminine. Acțiu
nea era demnă de toata lauda și 
ziarul nostru nu a scăpat prilejtrf 
să-i felicite pe inițiatori care in
troduseseră în programele con
cursurilor probe rezervate fetelor. 
Dar toate acestea s-au întî.mplat 
cîndva. Acum, sportul feminin că
lare trece printr-o serioasă criză

de gimnastică 
mai puțin bune!
luliana Hegessy) lucrează la ca
tegorii superioare posibilităților 
lor ?

Și la fete (maestre) s-a con
curat pentru prima oară într-un 
concurs, cu exercițiile impuse ale 
mondialelor. Aceeași constatare ca 
și la băieți: la ora actuală stăm 
destul de bine la acest capitol. 
Exercițiile sînt legate, elementele 
cunoscute, interpretarea începe să 
prindă viață. Bineînțeles, mai este 
de lucrat la punctele „slabe" ale 
acestor exerciții care constă din: 
sărituri — zborul al doilea și 
schimbul mtirrF.or care trebuie 

făcut în stînd pe mîini; paralele 
— introducerea piciorului printre 
mîini, stînd pe mîini în sfoară și 
ieșirea; bîmă — sărituri joase, 
lipsa dinamismului: sol — lipsa 
amplitudinei, preciziei și în spe
cial răsturnarea în față cu picioa
rele apropiate.

La exercițiile liber alese o con
statare plăcută: au.„ apărut ele
mente de mare dificultate noi, cum 
Mr fi saltul înainte din elan (Emi
lia Ivan, Ruxandra Rusănescu 
etc.}, piruete de 360 grade la bîr- 
nă, etc., și multe din elementele 
vechi au fost completate, contri- 
traind astfel la o valoare ridicată 
și o spectaculozitate inedită. Cel 
mai bun exemplu, Elena Teodo- 
rescu-Leușteanu a cărei bine cu
noscută și apreciată piruetă la 

sol (despre care s-a vorbit și la 
Cupa Europei) a fost întregită cu 
încă cîteva elemente.

ANA IHM 
ELENA MATEESCU

Astă-seară la Constanța

0 nouă intîinire de box
Voința (R. P. R.) - Traktor (R. B. Germană)

Astă-seară, începînd de Ia ora 
20, se va desfășura la Constanța o 
nouă întîlnire de box între echipele 
Voința (R.P. Romînă) și Traktor 
(R.D. Germană). Evoluția pugi- 
llștilor germani în orașul de pe 
litoral stîrnește mu viu intere* pri»-. 

la dezlănțuirea căreia și-au dat 
concursul mai toate asociațiile. 
Despre talentatele călărețe Mihsela 
Chintescu, Elena Leov și Măriuca 
Bătteșca de la Dinamo București 
ca șf -despre Inge Wachsman și 
Marteta Llssay de la Recolta Sibiu

nu se mai știe azi nimic. A fost 
deajuns o singură greșeală de con
duită a celor cîtorva călărețe de la 
Dinamo (după părerea noastră nu 
iremediabilă) pentru ca această a- 
sociație să renunțe pentru totdea
una la sportul feminin călare. Ca 
aceeași ușurință au renunțat (cu 
sau fără motive) la elementele fe
minine și colectivele Recolta Sibiu, 
și, așa cum lasă să se întrevadă, 
Recolta Buouireștă și Dinan» PIo-

„ ...

oviîupq de pedeapsa
Căldura e

Prima întîlnire din cadrul fi
nalei pe regiune a „Cupei Primă
verii" la handbal-fete, disputată 
la Clmpia Turzii, se încheiase cu 
victoria handbalistelor de la Re- 
colta-Bistrifa. Conducătorii echipei 
Energia din Clmpia Turzii au fă
cui puțină... suferință, firește, dar 
după citeva clipe le-a trecut su
părarea ți au propus conducăto
rilor echipei bistrițene, și aceștia 
au fost de acord, ca la retur, la 
Bistrița, odată cu echipa feminină, 
să deplaseze — pentru un med 
amical — ți echipa de băieți. Con
diții: aproape nici una. Cei din 
Bistrița trebuiau să suporte nu
mai cheltuielile de cazare ale e- 
chipelor. O nimica toată, cum s-ar 
spune...

Probabil că ați ți ghicit conti
nuarea acestei povești, după afl- 
iea înHmplări asemănătoare pe 
care le-ați tot citit la această ru
brică. In ziua sorocită, oaspeții 
n-au fost primiți de nimeni la 
gară, ața că au trebuit să se în
grijească ei singuri, seara tirziu. 
ți de masă ți de cazare.

De-aici încolo insă, oricîtă 
imaginație ați avea, tot nu poate

Despre niște „suporteri*’4 craiaveni
Plecînd la Craiova, ca delegată 

a C-.C.FS., pentru cercetarea unor 
contestații survenite în urma jo
cului de calificare pe oraș, la bas
chet, dintre echipele locale .ști
ința" ți .Energia 7 Noiembrie", 
iov. Elena Dumitrescu a fost in
sultată de un grup de suporteri ai 
echipei de baschet Energia, în 
frunte cu tng. șef Romulus Dimi- 
triu. ing. Patica și Vasile Grigo- 

tre localnici ca șî în rîndurile nu
meroșilor „sezoniști". Este posibil 
ca în această întîlnire, în echina 
romînă să intervină unele modifi
cări, în sensul că vor urca în ring, 
printre alții. Ludovic Ambruș, Li
vra Coc. Nicolae Stoian șl Ghiță 
Alexandru. 

ești. Rezultatul: de mai bine de»' 
un an sportul feminin călare este- 
reprezentat în concursurile republi
cane doar de... două fete, Liliana 
lonescu și Aurelia Bancdă. Și dacă 
aceste două călărețe mal continuă- 
să rămînâ „pe poziții" ' -tul se- 
datoreș'e în primul rînd voinței și 
dragostei lor pentru sportul călare- 
Cît privește greutățile, acestea s-aui 
ivit la tot pasul și în special atun
ci cînd este vorba ca ele să încale
ce un cal bine lucrat cu care ar 
fi putut obține rezultate bune. Ini 
asemenea ocazii se găsea înfotdea-- 
una în echipă un contracandidat.

Că o călăreațâ poate obține re->- 
zultate Ia fel de bune, ba uneori șl 
mai bune decît un bărbat, s-au con- 
virrs_ de curînd șî călăreții romîni- 
PiȚrticipanți la concursul internațio
nal de 1a Aachen. Cu o condiție- 
însă : să lucreze carrștiînaios șl să 
se bucure de atenția șî sprijinul 
antrenorului șî al colegilor ei de 
echipă. Dîn păcate acest lucru ntr 
este înțeles în colectivele noastre- 
sportive. Așa se explică <5e ce fer- 
ultimele concursuri au absentat șl' 
cele dană reprezentante ale' soortu— 
lut feminin călare, de «e talentata 
căîâreață Liliana foneseu de la Di* 
namo Ploeșfl a rămas în urmă cn 
antrenamente, de ce atunci cînd a- 
par pe parcurs sînt inadmisibil de- 
emotive șî multe altele. Esite timpul' 
ca forurile călărie! noastre să în- 
tervină cu hotărtre pentru a curma- 
această stare de lucruri. Ultimul' 
cnvînt îl au de spus însă tort an+ 
trenoriL îl așteptăm.

OCTAVIAN GINGU if

de vină!
să vă treacă prin minte ce s-ai 
mai intlmplat. Să-i ascultăm, deci, 
pe corespondenții noștri Petre To- 
nea din Clmpia Turzii ți Octa
vian Berbecariu din Bistrița, care, 
de pe poziții... „adverse" ne-au fă
cut totuși cam aceeași relatare

A doua zi, la ora 16,30 s-a ]U~- 
cat meciul de fete. La ora 17.30. 
conform înțelegerii, urma să în
ceapă meciul de băieți, t Așa sc-ia^. 
de-altfel, și pe afiș). Dar echipa: 
de băieți din Bistrița (Progresul 
Invățămlnt) nu era nicăieri Ni
căieri, e un fel de a vorbi, fiindcă: 
oricît ar fi fost de cald In ziua, 
aceea, ei nu se... evaporaseră. Fă- 
cîndu-ți însă probabil socoteala că: 
ștrandul le-ar putea oferi mai’ 
multe satisfacții decît un meci de 
handbal (alergături, transpirație, 
oboseală etc., etc.), ei au lăsat' 
meciul baltă și s-au dus la strană.

Față de cele de mai sus, noi 
credem că dușul de la strand e 
insuficient pentru handbalistii de 
la Progresul Invățămlnt Bistrița 
fi că e cazul să li se servească 
un... duș mai seriosl

1
ION MĂLIN

resell, salariați ai întreprinderii Jî 
Noiembrie".

Iată o atitudine care ar meritai, 
o... lovitură de pedeapsă na numaiî 
la rubrica astfel numită a ziarului! 
nostru.

Pină una alta însă, o constatarea 
Cum s-ar zice, dumnealor ,
Deveniră proverbiali: 1
Mai puțin sar la panou 
Și mai mult la... oficiali 1

\.-i - 11

Lui Dan Ștefănescu, an
tren onrl echipei de rugbii 
Energia Constanța, care a< 
„obosit" luptînd cu indife
rența colectivului său față» 
de acest sport.

Vrei să știi părerea noastră? ■! 
Nici un fel de delăsare!
Tot e vorba despre rugbi, \
Hai, mai fă o... încercare!
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Naționala
de basehet
a Braziliei

Koczian ș 
etc. la f

TENIS 
avea loc 
mmariilor

despre șanse-

Cel mai bun să învingă!

nu lipseiscă 
de asemenea

cu o victorie?
Fără îndoială, a răspuns ho- 
conducătorul lotului brazilian. 
vine oare la o competiție cu

unor
Ce

și femei (serii) ; lungime
800 m. bărbați (serii); 
marș; înălțime bărbați, 
îndoială că atenția tuturor

pentru prima oară la Moscova
(Prin telefon de la trimișii noștri 

epedali).
Mai repede aș fi crezut, dacă îmi 

bpunea cineva, că afară e iarnă de- 
cît că, în echipa de baschet a Bra
ziliei voi întilni un „blond”. Un 
blond adevărat, cu ochi albaștri și 
părul bălai, la concurență cu cel 
tnai veritabil nordic.

Totuși, tînărul Nelsinho stătea 
în fața mea, purtînd distinct pe 
pieptul hainei sale inscripția 
„BRESIL", iar în mină o ghita- 

kă, tovarăș nedespărțit al fiecărui 
isudamerican „sută la sută".

Am intrat, firește, în vorbă cil 
’grupul de baschetbaliști sudameri- 
canl Dl. Ravieri, președintele fede
rației din Sao Paolo, conducătorul 

delegației, mi-a răspuns la între
bări cu o amabilitate deosebită.

— Plecați la 24 iulie din Rid, 
Sportivii brazilieni au străbătut 
tale lungă, pe o rută care i-a pur
tat 'de la insulele Azore, spre Da
kar, iar de aici la Lisabona, Zu- 
jrfeh și, îri sfârșit, Ia Praga. Din 
Praga, orașul de aur, un confortabil

e-
de

mai

Prietenie!

oa-

La cea de a Il-a ediție a a- 
oesior Jocuri, am avui marea 
cinste de a aprinde flacăra în
trecerilor și de a pronunța ja- 
rămlntul solemn, prin care noi 
tinerii sportivi din toate coi- 
țurile lumii ne am legat să ne 
întrecem cinstit și prietenește.

Prietenie! Acest cuvin! este 
plin de o rezonanță nobilă. El 
simbolizează credința în 
meni, în fericire.

Duminică s-a desfășura! o 
moț sonant ă sărbătoare. Mii 
tineri au pronunțat, în 
toate limbile globului, cuvin tul 
scump nouă: PRIETENIEI

Fie ca ți Ui viitor prietenia 
noastră să fie la fel de puter
nică, de nezdruncinat. Fie ca 
aportul și munca pașnică să 

drumul tuturora spre 
rogres, spre feridrel

ȘTEFAN LEWANDOWSKI 
recordman de atletism al 

Pdkmiei la 1.500 m.

avion sovietic i-a purtat spre ora
șul Jocurilor, Moscova. In capi
tala Cehoslovaciei, ii S-a' alăturat 
și cunoscutul atlet Ferreir&Da Sil
va, plecat mâi înainte' ’de acasă.

Brazilia a tfeplasat ’■ la' Moscovă 
echipa națională, o formație foarte 
puternică, din care nti lipsesc pivo- 
ții De Santos (1,97 m.) și Anteturi 
(2,00 m.) —■ cunoscuți din forma
ția olimpică — precum și blondul 
Nelsinho care, de asemenea, a fă
cut parte' din echipa care a evoluat 
lâ Melbourne. In formației se mai 
află experimentații jucători Edson, 
Pecente, Pozzi, precum și o serie 
de tineri talentați, care primesc, cu 
acest prilej, botezul „focului” inter
național.

In discuția noastră a intervenit 
antrenorul național B. Renato, care 
se ocupă de mai mulți ani de echi
pa braziliană, relatîndu-ne palma
resul acestei formații. Astfel, în 
1955, brazilienii au cîștigat campio
natul mondial universitar, desfă- 
șurat la San Sebastian, în anul 
1954 au fost vicecampioni mondiali 
(după S.U.A.), s-au clasat pe locul 
III la J. O. de la Londra și pe 
locul VI la‘ J. O. de la Helsinki 
și Melbourne.

La' acestea se adaogă și nume
roasele succese în întîlnirile inter
naționale, ca și comportarea foarte 
bună la campionatele parj-ameri- 

cane.
Conducătorul lotului brazilian 

are o părere foarte b’Jnă despre 
baschetul de pe continentul nostru.

E1 apreciază că, în afara echipelor 
sovietice, cehoslovace și franceze, 
consacrate în arena baschetului eu
ropean, și-au făcut Ioc insistent în 
Ultima vreme formații valoroase ca 
echipele Bulgariei, Romîniei si Un
gariei. ,Jn acest sens, a spus dl. 
Ravieri, baschetul european a făcut 
progrese remarcabile, succese pe 
care noi le urmărim cu simpatie.

Iii 'ceea'ce privește turneul de 
la Moscovă — turneu jubiliar al 
federației internaționale — reunește 
cele mai valoroase formații euro
pene. Brazilia (care va organiza 
anul acesta campionatul mondial 
feminin) a ținut să 
de la o competiție 
amploare'.

— Ce părere aveți 
le dvs.? Sperați să vă întoarceți a- 
casă

In ultimii doi ani am concurat 
la o serie de competiții de mare 
anvergură : campionatele europene 
de la Bled, Jocurile Olimpice din 
1956, și regata de la Henley, in 
acest an. Pretutindeni unde m-a 
purtat pasiunea sportivă am fost 
îrttîmpinat cu prietenie și încon
jurat cu nețărmurită dragoste.

Sint foarte fericit că acum ma
rile competiții internaționale
vîslașilor au loc in capitala țării 
mele și că pot să-mi primesc și 
eu cum se cuvine prietenii mei de 
peste hotare. Vreau ca ei să se 
sântă cît mai bine și să se con-

ale

Filmul și fotografia prezmta
([Prin telefon de la trimișii noștri 

speciali).
I Moscova este în sărbătoare. 
Sîntem ta 2 zile după deschiderea 
Festivalului, măreața demonstra
ție a tinerilor de pretutindeni, 
dornici de pace și prietenie. Spor- 
'Hoii participanți la Jocurile Inter
naționale din Capitala Uniunii 
'Sovietice au fost, ’duminică printre 
Spectatori. Astăzi le-a venit rin-, 

’dul să se transforme în „artiști". 
Ieri, pe stadionul „V. I. Eenin" 
de la Lujniki au răsunat acordu
rile solemne ale marșului lui Ceai- 
hovski, anunțînd deschiderea Jocu
rilor Sportive Internaționale Prie
tenești. întreceri nobile, dJrze, 
valoroase...

Dar să evadăm puțin din sfera 
disputelbr sportive și să facem o 
acurtă incursiune pe ta acele ma- 
WtfestațH — oferite iot de dele
gațiile sportive — care prezintă 
sportul prun mijloacele culturii. 
Deocamdată, realizările delegației 
Uoastre.

Mai tntii despre film. Cinema
tografia românească va fi repre
zentată detnn la Festivalul filmu
lui de la Moscova. Printre peli
culele pe care le prezentăm se 
numără și 3 documentare spor
tive : „Cupa Europei la gimnas
tică*. ~ 
dejtă".
rare 
cute 
tăia
mai
hu.

care va interesa 
vtnători, deoarece 
a peliculei este dedicată vînătorii 
de mistreți din deltă. De notat că 
imul din aceste filme, anume 
„Cupa Europei la gimnastică" a 
și fast văzut de acum de specta
torii Moscovei; mâi exact, în sea
ra zilei de joi a fost prezentat la 
televiziune. începând de sîmbătă 
toate aceste 3 filme (in versiunile 
rusă, franceză, engleză), împreună 
au premierele de lung metraj pre
zentate in această perioadă 
Moscova, rulează la 
ful

in special pe 
o mare parte

Record,

la
cinematogra-

Preludiul olimpic, „Iarna în 
Primele două sini reali- 

de N. Bbdaru și sini cunos- 
publicului cinefil din Cavi

lor .lama în deltă", deși cu 
patină contingența cu spor
ește totuși un documentar

tărît
Cine
intenția să piardă? Lupta sportiva 
va fi deosebit de grea, mai ales că 
noi am „căzut" intr-o serie dificilă: 
cu UJISS., China și Coreea. Am 
însă încredere în băieții noștri. Re
zultatul vi-l pot spune cu precizie 
după... turneu'', a încheiat zîmbind 
dl. Ravieri.

Apoi, instalați în confortabilele 
autobuse ale „lNTL’klST“-ului 
brazilienii au pornit spre hotel. Pe 
străzile animate, în acordurile melo
dioase ale ghitarelor, a răsunat un 
frumos cîntec brazilian...

vingă de tradiționala ospitalitate 
rusească.

Vorbind despre apropiatele între
ceri de pe apele lacului Himki, 
trebuie să-mi mărturisesc emoțiile. 
Ele înf> sînt provocate și de faptul 
că se va reedita un vechi duel 
întne mine și excelentul xhifist 

australian Mc Kenzie. Pînă acum 
scorul este egal; 1—1. La Mel
bourne am invins eu, dar la Henley 
Mc Kenzie și-a luat revanșa. Fie 
ca acum, la cea de a treia întil- 
nire a noastră, cel mai 
vingă!

VIACESLAV

bun să in-

IVANOV
campion olimpic la schi! simplu

la Moscova sportul
Să vă spun câteva cuvinte des

pre acest cinematograf cu nume 
de rezonanță... sportivă. Trebuie 
să pregătesc un semn de excla
mare, fiindcă —• aflați — acest 
cinematograf se află chiar sub 
tribunele stadionului de la Luj- 
niki, care, deosebit de încăpătoare 
mai adăpostesc după cum se știe 
un hotel, două restaurante, un o- 
ficiu poștal mare cit acela de la 
parterul Palatului Telefoanelor din 
București și numeroase bufete și 
săli de concurs.

Publicul care va veni să vadă 
filmele amintite mai sus va mai

Din fotografiile de arfă premiate de Comitetul O’impi.c Romîrt: 
„ȘCOALA DE TINERET". Mențiune de onoare.

(loto Gh. Epuran)

primele dileme
Nu există — credem — nici u- 

nul dintre iubitorii de sport din 
capitala Uniunii Sovietice care în 
aceste zile să nu se afle în fața 
unei extrem de dificile dileme: un
de să se ducă? Pe care dintre ma
rile stadioane și baze sportive să 
se numere printre spectatorii 
întreceri atît de importante? 
să vadă mai întîi?

Toate competițiile sportive 
cadrul celei de a Hl-a ediții

din 
a 

Jocurilor se anunță a fi la fel de 
interesante, fiecare dintre ele reu
nesc sportivi de mare prestigiu in
ternațional, iar la unele dintre dis
cipline se reîntîlnesc echipe care nu 
de mult au furnizat derbiuri cele
bre la campionatele europene și 
mondiale sau la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne.

Credem că înțelegeți și dum
neavoastră, dragi cititori, proble
mele care se ridică în fața specta
torilor moscoviți, cu atît mai mult 
cu cît cu patru ani în urmă, la 
București și dumneavoastră tre- 

ceați prin aceleași emoții și nu 
știați încotro să vă îndreptați pașii...

Astăzi incep, efectiv, la Mosco
va întrecerile celei de a II I-a edi
ții a Jocurilor. Să încercăm ca în 

"puține cuvinte să întocmim un 
scurt comentariu a ceea ce se a- 
nunță, oricum, mai interesant din

POLO 
ul la car 
au Ioc 
Egipt; I 
garăa—I 
U.R.S.S

A

roniinesc
avea un prilej de a întilni 
imagini legate de sportul romi- 
nesc. De data aceasta nu mișcă
toare, ci fixe. Este vorba de o 
frumoasă expoziție de fotografii 
sportive, instalată chiar in holul 
cinematografului Record. Sint ex
puse aci pe cinci largi panouri, 
numeroase fotografii grupate pe 
cileva teme, dintre care cităm: se 
ridică noi sportivi; București, ora
șul marilor concursuri: sportivii 
romlni au obținut primul loc... 
Vizitatorii expoziției vor putea ad
mira imagini reprezentind cele 
mai noi baze sportive ridicate pe 
pămintul patriei noastre, vor ve
dea de asemenea pe cei mai buni 
sportivi ai țării noastre în acți
une, se vor familiariza cu chipu
rile campionilor noștri, lată oe 
Iosij Sirbu, absorbit de concen
trare, pregătindu-se să declanșeze 
o salvă record, iată pe Iolanda 
Balaș arăți nd unei tinere pioniere 
cum se sare corect ștacheta, sau 
pe Mircea Dobrescu luptind dîrz 
cu un adversar la Olimpiadă. Pen
tru cei care vor să reîmprospăteze 
mereu amintirea acestor imagini 
le stă la dispoziție un vast ma
terial documentar, cărți și broșuri 
de popularizare, răspîndite din 
belșug pe mesele foayerului, cu in
vitația expresă de a fi luate a- 
casă...

lată că tiparul, hîrtia fotografică 
ți pelicula de celuloid și-au unit 
eforturile pentru a face cunoscute 
aci la Moscova reairile șt fru
musețile sportului nostru.

Prima zi Jocurilor Sporti 
pentru spectatorii di
programul primei zile de concur
suri, urmărind în primul rînd ace
le sporturi la care vor fi prezenți 
și reprezentanți ai țării noastre.

ATLETISM — stadionul central 
V.I. Lenin din parcul Lujniki găz
duiește întrecerile atleților. Pen
tru azi sînt programate următoa
rele probe: 100 m. bărbați și fe
mei (serii și sferturi de finală), a- 
runcarea greutății bărbați; 400 m 
bărbați 
femei; 
50 km.

Fără
va fi reținută de desfășurarea pro
bei de săritură în înălțime care 
reunește o serie dintre cei mai va
loroși atleți ai lumii, în frunte cu 
proaspătul recordman mond'al lorii 
Stepanov. înaintea aceleiași ștache
te ver mai 
rov și 
(U.R.S.S), 
Savcinski 
Marianovici (Iugoslavia), 
Lein și L. Pfeill (R.D. Germană), 
Ion Soter (Romînia), etc. Fără în
doială că întrecerea acestor ași ai 
săriturii în înălțime se va încheia 
cu rezultate dintre cele mai bune. 
Dar cît se va sări la Moscova? Pu
țină răbdare și rezultatele le veți 
afla în ziarul nostru de mîine. 
fel de interesante se anunță a 
întrecerea mărșăluitorilor pe 
km., cea a aruncătorilor de greuta
te și a săritoarelor în lungime.

BASCHET — în cadrul turnee
lor de calificare care se vor desfă
șura pe baza din parcul Lujniki 
echipele noastre susțin întîlniri di
ficile. Fetele întîlnesc echipa 
Cehosk>vaaieii iar băieții se vor în
trece în cadrul unei pasionante re
vanșe cu echipa Ungariei.

SCRIMA — încep concursurile 
din cadrul probei de floretă băr
bați pe echipe. Echipa noastră 
(Mureșamu, Csipler, Zilahi și Poe- 
naru) va întîlni, printre altele, e- 
chipele Uniunii Sovietice și Un
gariei, finaliste ale întrecerilor de 
Ia Melbourne.

VOLEI — Reprezentativa noas
tră masculină întîlnește, în cadrul 
turneului de calificare, echipa 
Belgiei. Fetele vor începe întrece
rea mîine, primul meci avînd să-l 
susțină cu echipa R.P. Chineze.

TENIS DE MASA — meciuri în 
cadrul turneului individual mas
culin și feminin. Cele mai de sea
mă „palete" prezente în întrece
ri sînt: Zoltian Borczik și Elemer 
Gyetvai (Ungaria), Ivan Andrea
dis și Ladislau Stipek (Cehoslova
cia), Vogrinc ( Iugoslavia), Johny 
Leach și Kenedy (Anglia), Atnoure- 
tti, Cafiero (Franța), Matei Gant- 
nor și Tibcriu Harasztoși (Romî
nia), la bărbați și ; Ella 7. Te- 
(Rominia), Elliot (Scoția),

fi prezenți: Igor Kașoa- 
Vladimir Poleakov 
Jiri Kovar și Vladimir 
(Cehoslovacia), Vlado 

Gunther
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rugbi, una care 
deveni campioa-

tricoul naționalei frar.ceze 
numai Igor Chictakine și 
Ferrer.

La întrecerile mascu. 
de gimnastică parti- 
nouă echipe repre-

gust (inele, paralele, 
rituri).
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SPECTATOR LA JOCURI
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urne-
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co-

Marele complex sportiv de la 
Lujniki, teatrul grandioaselor 
întreceri pe care le găzduiește 
în aceste zile Moscova! Aci, pe 
numeroasele și ultra-modernele 
sale baze sportive, campioni o- 
limpici, recordmeni mondiali, 
zeci de campioni naționali de 
pe toate cele cinci continente, 
internaționali cu vechi state de 
serviciu și-au dai înfilnire în 
cadrul unei uriașe competiții 
care depășește limitele obișnui
te, așezindu-se alături de jocu
rile Olimpice, nu numai prin 
valoarea ridicată a concurenți- 
lor, ci și prin înalta sa semnifi
cație morală. Căci, într-adevâr, 
mai presus de performanțele și 
recordurile — care nu ne îndoim 
că vor abunda în timpul între
cerilor — Jocurile de la Mosco
va contribuie la întărirea legă
turilor de prietenie dintre spor
tivii lumii.

...Iar complexul sportiv de la 
Lujniki, bucuros de oaspeți, a și 
început să cunoască freamătul 
marilor dispute pentru întîieta- 
te. Oare cîte recorduri, cite re
zultate strălucite îi va fi dat să 
cunoască în aceste zile de miez 
de vară?

EE GARILHE
IMERII R0M1NI

la- 
wiesc 
face 
nețt 
be

ai

si a 
de 

s-<a

etlția 
cum
in e-

o alta cunoștință de la Melbourne: 
sorimera Renee Garilhe. Vă mai 
amintiți deșlgw că Renâe a îost 
una dintre cele mai dificile adver
sare ale Olgăi Orban în turneul fi

nal al Jocurilor Olimpice. Ea a 
și ocupat locul III, în această mare 
competiție, cucerind medalia de 
bronz. Grupului nostru i s-a alătu
rat încă o fată pe al cărei tricou 
era scris cuvântul „FRANCE". 
Renee ne-a făcut cunoștință cu co. 

lega sa Framcoise Mailliard. Și 
toți au început, cu volubilitatea 
care-i caracterizează, să ne vor
bească în termeni elogioși despre 
sportivii români și în special des
pre prietenii lor scrimerli. 
foarte greu să reproducem 
ce me-au spus, deoarece 
probabil cunoscut că în 
francezii vorbesc foarte 
Mai adăugați la aceasta șl faptul 
că trebuia să ascult în același timp 
ceea ce ne spuneau doi sau trei 
dintre simpaticii noștri interlocu
tori și veți aprecia just sntiuația di
ficilă în ciare ne aflam. Cu toate 
acestea am reținui ceea ce nes 
spus Renee Garilhe.

„Am aflat cu surprindere că scri- 
tnera dumneavoastră Olga Orban 
nu participă la concursurile de la 
Moscova. Aș fi vrut foarte mult 
s-o reîntîlnesc și ca prietenă și ca... 
adversară de concurs. La Melbour
ne mi-a făcut o impresie foarte bu
nă. In orice caz știu că echipa Ro
mâniei chiar fără ,,primadona" sa 
Olga Orban, este foarte puternică. 
Despre valoarea acestei formații 
mi-au vorbit recent austriecele.

Personal socotesc că aveți șanse 
serioase la primele locuri în aceas
tă atît de dificilă competiție.

Vă rog să urați Ecaterinel Orb, 
pe care a>m cunoscut-o de aseme
nea la Melbourne, mult succes. A- 
celași lucru întregii ech'pe...

Și scrimerii francezi s-au gră- 
b't spre autobusul care se și pu
sese in mișcare spre Lujniki...

lii Piața
MOSCOVA 29 (prin 

la trimișii noștri speciali), 
să faci drumul de la hotelul „Novo 
Moskovskaia" — acolo ur.de sînt 
găzduiți1 sportivii romîni — și pină 
la hotelul „Moskva”, centrul cores
pondenților de presă străini, îți 
trebuie vreo 10 minute de mers o- 
bișnuit. Acest răstimp nu este însă 
întotdeauna suficient. Iată de 
pildă în această seară am făcui 
între cele două capete de drum 
aproape o oră... Și dacă nu eram 
împreună cu rugbistul Rene Chi- 
riac, care cunoaște bine.. tehnica 
fentelor și a pătrunderilor în a- 
dîncime, probabil că aș fi făcut și 
mai mult, atît de greu era să 
treci prim mulțimea imensă care 
se adunase în Piața Roșie. Și, vă 
mărturisesc sincer, nici nu-ți ve-
nea cu prea multă ușurință să te i 
desparți de acea atmosferă de en
tuziasm tineresc care domnea în 
piața străjuită de străvechile zi
duri ale Kremlinului. Ici și colo 
lumea se aduna roată ca să vadă 
perechile de dansatori... proiectoa
rele reporterilor cinematografici 
trimiteau fîșij albe de lumină... 
pretutindeni la fiecare pas oameni 
pe care nu-i văzuseși niciodată 
te opreau ca să-ți siringă mîinile 
și să-ți spună cuvinte de prietenie 
în rusește, în franceză, spaniolă, 
finlandeză și în atitea alte limbi 
care se vorbesc In aceste zile în 
marea capitală a Uniunii Sovietice. 
Cineva a dat drumul unui balon 
roșu pe care erau desenate insig
nele Festivalului și ale Jocurilor. 
Proiectoarele au prins în lumina lor 
micuțul balon și deasupra cape- - 
teloc noastre a început să se des
fășoare un joc feeric de lumini. 
Și pretutindeni bucuria izvora ne
stăvilită...

Nu vă mai spun că în timpul 
acestei plimbări, pe reverul hainei 
mele colecția de Insigne s-a prime, 
nirt în permanență șt că mi-am 
înscris numele de nenumărate ori 
pe carnetele și Ilustratele ce ml se 
întindeau de pretutindeni...

Se dansa, se cînta, se scandau 
cuvinte de pace și prietenie. N-am 
să-l uit niciodată pe acel tînăr 
blond care s-a apropiat de m'ne la 
un moment dat, întrebîndu-mă 
dacă nu cumva sînt romin Auzind 
că da, s-a recomandat îndată : 
„Victor Cijov, pedagog la școala 
nr 13 a Rezervelor de Muncă din 
Moscova..."

Era emoționat, vesel, dorea sa 
Intrăm imediat în conversație și 
bineînțeles că ea n-a îrrtîrziat să 
se lege ți să ne apropie gîndurlle, 
atît de aproape ele însele. Am aflat 
astfel că Victor Cijov împreună cu 
elevii pe care îi are în grijă între
ține corespondență activă cu tineri 
din țara noastră prin intermediul 
ARLUS-uIui. Școala lui corespon-

® Duminică a sosit, cu 
întîrziere, echipa de fot
bal F.C. Kabul care va 
reprezenta Afganistanul 
în cadrul întrecerilor de 
fotbal. Ea este alcătuită 
din studenți de la diferite 
universități din Kabui. 
Această' tinără echipă a 
renurtat în acest an o 
seric de succese cu ocazia 
unor meciuri susținute cu 
echipe din India, Egipt, 
Iran 

line 
cipă 
zentative: România, Ce
hoslovacia, Polonia, Bul
garia, R.D. Germană, R. 
P. Chineză, Japonia, E- 
gipt și U.R.S.S. Vor mai 
lua parte însă și gimnaști 
individuali dir; alte 
patru țări. Concursurile 
se desfășoară numai la 
exe-ciții liber alese în 
zilele de 6 august (sol, 
cal și biriiă ) și 8 au-

am £ăaut o nouă cunoștință 
deaza cu o școală medie de con
strucții din Constanța, iar el per
sonal are prieteni, cu care poartă 
corespondență, Ia Codlea șl la Ag
nita, oameni pe care nu i-a văzut 
niciodată dar care-i sînt nespus de 
dragi.

Foarte bucuros a fost noul meu 
prieten cînd a aflat că Rene Chl- 
riac este jucător în echipa națio
nală de rugbi. „Am văzut și eu 
rugbi ia cinema: meciul Londra- 
București. Din cele cîteva minute 
cît a durat filmul mi-am putut da 
seama că romînii joacă excepțio
nal. Acum aștept cu nerăbdare să 
văd un meci întreg de rugbi, de

Aurel Bulgaru,
al reprezentativei noastre de handbal

Vîrsta: 23 de ani; înălțimea: 
'1,84 m.; greutatea: 78 de kg.; nu
mele: Aurel Bulgaru. Citind nu
mele cunoscutului jucător de 
handbal, care la ultimele meciuri 
ale echipei noastre naționale a 

fost... spaima portarilor, veți spu
ne imediat că din succinta lui 
prezentare (făcută mai sus) lip
sește tocmai ce este mai esențial; 
numărul partidelor internaționale 
la care el a luai parte.

Dar intenționat nu am mențio
nat acest lucru. Și asta pentru că 
fădnd și această ultimă precizare 
veți avea o surpriză. Aurel Bul
gare nu a îmbrăcat tricoul echi
pei naționale decit de 6 ori pină 
în prezent. Ceea ce înseamnă că 
el este tînăr nu numai ca ani, ci 
și ca activitate internațională. 
Cum însă consacrarea nu așteaptă 
întotdeauna trecerea anilor, Aurel 
Bulgare s-a impus rapid, datorită 
excelentelor sale calități fizice și 
a talentului său, printre cei mai 
buni jucători de handbal din țara 
noastră.

Component de bază al echipei 

• Echipa masculină de 
volei ViUa d’Oro din Mo
dena va reprezenta Italia 
în cadrul întrecerilor de 
la Moscova. Această echi
pă este deținătoarea titlu
lui de campioană a Italiei. 
Din formala sa desprin
dem numele a trei jucâ. 
tort: Franco Bartolamas- 
si, Moise Alberto și Re
mo Casparini, care au 
evoluat anul trecut ta 
Paris la campionatele 
mondial»

• La turneul feminin 
de handbal vor participa 
trei echipe reprezenta- 

Romînia, R. D. 
și Uniunea 
La 2 au- 

stadionul Bu- 
echipa țării

0 In cursul zilei de 
duminică a sosit la Mos
cova și echipa reprezen
tativă de volei a Franței.

Echioa este complet 
remaniată, cuprinzînd nu
meroși tineri de real ta
lent. Dintre vechil" noas
tre cunoștințe vor îmbrăca

tive: 
Germană 
Sovietică, 
gust, pe 
revestnlk, 
noastre întîlneșfe pe cea 
a Uniunii Sovietice . An
trenorii Popescu-Colibași 
și C. Popescu care au vă
zut echipa sovietică la 
antrenamente ne-au decla. 
rat că în ciuda faptului 
că n-au experiența între
cerilor internaționale, ju
cătoarele sovietice vor fi 
adversare dintre cele mai 
redutabile. Ele au foarte 
multă viteză și mobilita
te și deși nu posedă o 
tehn'că prea bună a lovi
turilor Ia poartă, Totuși 
avînd multă forță. dev;n 
periculoase pentru 
care portar

La 4 august echipa

oarece sînt foarte interesat să pă
trund tainele acestui sport. Cred 
că-mi va place fiindcă este un joc 
care pretinde nu numai vigoare ci 
și curaj, indeminare și orientare 
tactică".

Apoi tânărul pedagog ne-a rugat 
să-i permitem să ne viziteze în zi
lele următoare pentru a obține de 
la Jucătorii noștri de rugbi cît mai 
multe amănunte asupra sportului 
cu balonul oval. „Fiindcă vreau 
ca și băieții mei de la școală să 
facă o echipă de 
poate într-o zi va 
nă

Așa, discuttnd 
ajuns la podul de peste canalul 
Moscova, dincolo de care se află 
hotelul nostru. Ne am despărțit de 
noul nostru prieten care se întor
cea în piața Kremlinului nerăbdă
tor să facă noi cunoștințe printre 
miile de tineri veniți la Festival și 
la Jocuri din atîtea țări ale glo
bului.

Și în timp ce eu mă 
să ajung lîngă aparatul 
pentru a vă transmite 
unui spectator la Jocuri, în toate 
piețele Moscovei, pe toate străzile, 
mii și mii de tineri își exprimau 
bucuria în cântece, dansuri, voio
șie... Pe cerul înstelat reflectoarele, 
petardele, artificiile creau un 
spectacol de basm. Astfel de seri 
minunate vor mai fi multe la Mos
cova..

C.C.A., formația care a cucerit de 
nenumărate ori campionatul țării, 
Aurel Bulgare a jucat prima oară 
handbal în Sighișoara natală, în 
acea Sighișoara căreia handbalul 
rominesc ti daiarește încă multe 
alte revelații gen Bulgaru. Tre
cut direct de la o echipă de ca
tegorie inferioară din Sighișoara 
la formația nr. 1 a handbalului 
nostru (C.C.A.) Aurel Bo-’garu a 
beneficiat de condiții de pregă
tire dintre cele mai bune. Viteza, 
forța lui de pătrundere și de șutau 
făcut din acest tînăr robust unul 
din cei mai periculoși alacanți 
(firește, periculos pentru echipa 
adversă), ale cărui șuturi nu dau 
nici o speranță portarilor. Conclu
dent în această privință este fap
tul că bine cunoscutul portar iugo
slav Malenici a fost un simplu 
figurant atunci tind trăgea la 
poartă Bulgaru, iar tînăr ul Nan, 
portarul echipei R. F. Germane, 
nu a reușit să prindă decit unul 
din șuturile trase de atacantul 
romin. Este — să recunoaștem — 
o carte de vizită impresionantă...

noastră întîlnește echipa 
R.D. Germane, în meciul 
socotit ca finala competi
ției. Echipa R.D. Germa
ne se află într-o formă 
excelentă, dovedită — de 
altfel — și prin catego
ricele victorii cu care a 
încheiat cele două me
ciuri susținute în acest 
sezon : 7-0 cu Austria și 
8-0 cu Polonia.

La 6 august va avea 
loc meciul dintre echipele 
R.D. Germane și U.R.S.S-

La întrecerea masculi
nă participă șase echipe 
care vor juca sistem tur
neu. Iată nrocramrl me
ciurilor echipe' noastre : 
la 31 iulie, cu Cehoslova
cia ; la 2 august, cu Aus
tria ; la 4 august, cu 
U.R.S.S.; la 6 august, cu 
Finlanda și la 8 august, 
cu R.D. Germană. In cer
curile specialiștilor se 
consideră echipele Rorni- 
n;ei și R. D. Germane ca 
favorite ale turneului de 
handbal.

De sus în jos: Ferreira da 
Silva (Brazilia), Janusz Sidlo 
(Polonia), Larissa iLatînina
(U.R.S.S.), Leon Rotman (Ro- 
minia), C. L. Davies (Țara Ga
li ior), 

văzuti de NEAGU
RADULESCU

ur.de


HANDBALUL DE SALĂ ȘTIRI DIN ȘAHUL BUCUREȘTEAN
trebuie să devină și el... major!

Pînă nu de mult handbalul de 
sajă, sau redus cum i se mai spu
ne în mod curent la noi în țară, 
era ocolit în discuțiile iubitorilor 
de sport. Nu în mod intenționat, 
ci pentru că activitatea în acest 
sport fiind limitată ca timp și ca 
număr de echipe și interesul era 
redus. Deodată însă, cînd echipele 
noastre au început să susțină me
ciuri internaționale, constatînd 
decalajul simțitor care există în
tre rezultatele obținute de hand- 
baliști noștri în jocurile pe te-en 
mare și cele realizate în partidele 
disputate pe teren mic, cei ce se 
interesează cît da cît de activita-t 
tea sportivă au început să fie în
grijorați.

In mod normal acest fapt mă
gulește pe handbaliști și handba
liste. înseamnă că activitatea lor 
este te centrul atenției generale. 
Ceea ce-i măgulește mai puțin 
sînt însă afirmațiile care se fac te 
acest sens, majoritatea dintre ere 
eronate. Pentru aceasta este bine 
să stabilim un adevăr: între hand
balul pe teren mare (în care re
zultatele reprezentanților noștri 
sîn* deosebit de bune) și handbalul 
practicat pe teren mic (unde re
zultatele sînt tacă slabej există 
o mare diferență. Și apoi, să nu 
uităm că în handbalul de sală sîn- 
tem începători. Atît de începători 
îneît în activitatea noastră com
petițională nici măcar nu 
un campionat republican de 
bal de sală.

Atunci ce pretenții putem
In alte țări, în toate cele care au 
obținut rezultate remarcabile In 
handbalul de sală, se organizează 
anual campionate naționale. La
care participă numeroase echipe. 
Am ridicat problema campionatului 
pentru că după părerea noastră ea 
este esențială în asigurarea con

ținutului unei activități intr-o dis
ciplină sportivă-

înființarea unul campionat re

publican implică în mod firesc 
existența unor echipe specializate 
în sportul respectiv. Și, în conti
nuare, prezența în calendarul spor
tiv a unui campionat creează pre
cis un interes general și chiar 
major pentru sportul în cauză. 
Să ne gîndim că handbalul de sală 
se practică la noi numai 2 sau 
3 luni și asta în lunile de iarnă. 
Nu trebuie să ne mire atunci fap
tul că interesul pentru acest sport 
este și el limitat doar la scurta 
perioadă în care se joacă handbal 
da sală.

In mod aparte, dar totuși legat 
de problema existenței unui cam
pionat de handbal de sală, se ri
dică și aceea a specializării în acest 
sport, care — repetăm — este 
mult diferit de handbalul practi
cat pe teren mare. Avînd o acti
vitate competițională oficială asi
gurată este normal ca echipele să 

pregătească serios, este norma! 
pregătirea să aibă perspective 
— în sfîrșit — este normal ca 
handbalul de sală să apară fă

cători și jucătoare specializați ia 
acest sport cu o tehnică avansată, 
cu o pregătire fizică specifică șt 
cu o orientare tactică însușită te-: 
meinic și acumulată treptat.

Pentru că am ajuns cu discuția 
noastră la acest capitol ai specia
lizării este bine să salutăm din 
nou acțiunea pe deplin justificată 
de a se trîmete Ia Campionatele 
mondiale feminine o echipă tînără, 
alcătuită din junioare, care în 
viitor vor constitui scheletul echi
pei reprezentative. Ceea ce ne 
nemulțumește este însă faptul că 
această acțiune apare cu totul izo
lată și că ea nu se încadrează In
tr-un plan larg, plan care la punc
tul 1 ar trebui sâ aibă organiza
rea unui campionat republican de 
handbal de sală.

Am tace chiar o insistentă so-

licitare comisiei centrale de hand
bal ca să urgenteze problema 
înființării campionatului de hand
bal de sală, cu atît mai mult cu 
cît ultimele întreceri ale acestui 
sport au arătat că echipe sînt. 
Asta ca să nu mai vorbim de fap
tul că timpul trece și noi, cu un 
prestigiu atît de frumos pe plan 
internațional în handbalul 
riscăm 
în ceea 
sală.

mare, 
să rămînem mult în urmă 
ce privește handbalul de

Căldura excesivă care 
pleșit în vara aceasta nu 
dicat cîtuși de puțin continuarea 
activității șahiste. In Capitală, pe 
o temperatură de —f—30 de grade 
s-au desfășurat cîteva importante 
concursuri. Astfel, șahistele frun
tașe, împărțite în două grupe, s-au 
întrecut în semifinalele campiona
tului republican. Pentru prima 
dată se califică în finală tînăra 
Eleonora Gogîlea câștigătoarea 
grupei I-a. Ea a întrecut cu */2’ p. 
pe fosta campioană republicană 
Lidia Giuroiu, precum și pe alte 
jucătoare rutinate

ne-a co- 
a imptie.

existâ 
hand-

avea?

C SECȚIE DE BOX
Cei care urmăresc mai atent ac

tivitatea boxerilor noștri îșl amin
tesc probabil că, cu puțini ani în 
urmă, din rîndul tinerilor munci
tori de la întreprinderea Electro
magnetica s-au ridicat o seamă 
de pugiliști valoroși. Boxeri ca 
Andrei Olteanu, Ion Borz, Nicolae 
Alexandru, Ion Săndulescu și alții, 
constituiau pe bună dreptate mîn- 
dria colectivului sportiv al între
prinderii și, fără să greșim, chiar
• locuitorilor cartierului Rahova, 
de unde, în trecut, s-au ridicat 
multe valori ale boxului ronttaesc : 
Sandu Ion, Gheorghe Lunga, Mi
tică Teodor eseu ș.a.

In tradiția aceasta (pentru că in- 
^r-adevăr este o tradiție) se pare 
«J, de cîțiva ani, și-a făcut loc
• „fisură”. Firește, nu vrem să 
get 'Tatizăm. La înheprinderea 
Electromagnetica însă, „i.sura" 
este prea vizibilă pentru a mai pu
tea fi trecută cu vederea. De cîțiva 
ani, secția de box de la această 
întreprindere, deși e condusă de 
un antrenor priceput șl inimos — 
fostul campion balcanic Mihai Voi- 
nea — „scîrțîie" rău de tot.

Ce-i drept, se fac eforturi pentru 
reactivizarea secției. Insă ele stat 
tu totul insuficiente, • unilaterale. 
Antrenorul singur nu poate rezol
va această problemă, mal cu sea
mă cînd nu găsește înțelegere. 
Colectivul sportiv și comitetul de 
întreprindere declară ctt deplină 
seninătate: vom desființa secția 
’de box. fiindcă... nu aduce venl- 

‘ turti
Ne povestea antrenorul Voinea 

Că, cu cîțiva ani în urmă, a orga
nizat o gală 'în incinta întreprin
dere. o gală amicală, care a atras 
tm mare număr de spectatori. A- 
eum însă, din lîpsa de înțelegere
• comitetului de Întreprindere, a- 
semenea oale nu se mai pot orga
niza nici în incinta fabricii, nici la 
arena sportivă Electromagnetice.

Motivul tawcat ? _ „MulH spec
tatori. dar jHrftal plătitori" I

— Se sare gardul — afirmă

SPORTUL POPUL*» 
Pi?- 6-a NrJOăO

se 
ca 
Și 
în

NUMAI CU NUMELE
președintele comitetului de între
prindere, Alex. Fenișer.

Ne permitem și noi o întrebare: 
la meciurile de fotbal organizate pe 
terenul Electromagnetica nu sa 
sare oare gardul ?.„

Realitatea este că la Electro
magnetica (și din păcate nu nu
mai aci) întreaga activitate spor
tivă este văzută prin prisma fot
balului. Boxul este copilul „vitreg" 
pe care nimeni nu-1 bagă în sea
mă. Succese sau insuccese, trec 
neobservate. Echipamentul boxeri
lor este folosit Ia— fotbal. Pro
blema sălii de antrenament, deși 
acum a fost rezolvată oarecum 
(prin mutarea în sala uzinelor Mao 
Țze-dun) merită totuși să fie a- 
mintită. Ani de-a rîndul, elevii Iui 
Voinea se mutau din loc în loc 
pe la diferite „gazde" binevoitoa
re. Nu este rău că se sprijină fot
balul, dar este rău că se face a- 
ceasta în detrimentul boxului și 
al altor sporturi. Și încă un „amă
nunt” Să se termine cu situația de 
-voluntariat" a antrenorului Voi- 
■ea.

R. CALARAȘANU

CALIN ANTONESCU

Fază de la întrecerile finale ale ultimei ediții a concursului 
republican de handbal de sală (un gen de campionat...) 

Victorița Dumitrescu (FI. roșie Steagul roșu) trage la poartă 
cu toată opoziția lui Istvan (Progresul Tg. Mures)

(foto I. MIHAICA)

O interesantă acțiune 
pentru popularizarea oinei

Deși orna — sportul nostru na
țional. (uitat într-o vreme: perioa
da 1930—1944) — a reapărut, în 
ultimii ani, în toată frumusețea 
tai pe stadioanele din cuprinsul 
țării, totuși el este încă destul de 
departe de a cunoaște dezvoltarea 
pe care o merită.

Și tocmai problema aceasta — 
o cît mai largă popularizare a 
oinei — a preocupat comisia cen
trală de specialitate, care a ini
țiat o interesantă acțiune ta s- 
cest sens.

Astfei, cu prilejul desfășurării 
etapei regfonaile din cadrul Spar- 
tachiadei, au avut loc turnee de
monstrative în diferite centre, în
treprinse de o serie de echipe 
fruntașe. La Craiova 
echipa Dinamo, la Constanța echi
pa Recolta din Curcani far la 
Hunedoara a făcut demonstrație 
formația Energia.

înaintea începerii întrecerilor 
din faza regională, aceste echipe 
fruntașe au executat jocuri de
monstrative. Apoi, componenții a- 
cestor echipe au stat la dispozi
ția sportivilor participant la în
trecerile de oină din cadrul Spar- 
tachiadei, cu sfaturi și îndrumări 
privind o cît mai bună cunoaștere 
a tuturor „tainelor” acestui stră
vechi sport romînesc.

După încheierea fazei regionale.

a evoluat

echipele Dinamo, Recolta și Ener
gia au susținut cîte un joe cu 
cîștigătoarea fazei regionale res
pective. Din întîtairfie acestea s-a 
putut desprinde clar eficacitatea 
turneului, dat fiind că echipele 
campioane de regiune au reușit 
să realizeze, în compania echipe
lor fruntașe, dispute destul de 
strînse și de un cert nivel tehnic.

Concluzia netă după acest tur
neu a fost cu totul îmbucurătoare 
și rezultă de aici că asemenea tur
nee trebuie să fie reeditate. Toc
mai ceea ce pregătește acum co
misia centrală. Adică, două depla
sări de demonstrație: una în re
giunea Suceava (unde va juca e- 
chipa Știința) și alta în R.A.M., 
unde urmează să evolueze fie Di
namo fie Energia.

încheiem, subliniind importanta 
acestei initiative menită să aducă 
o contribuie prețioasă la popu
larizarea oinei.

Clasament final: 1. Eleonora 
Gogîlea 12‘/2,; 2. Lidia Giuroiu 12 ; 
3. Iolanda Szatmari 11*/, ; 4. Ma
ria Desnweanu 11 Vi; 5. Mari* 
Grubea IOV2; 6. Veturia Simit 10 ;• 
7. Doina Mayer 9l/2 ; 8. Vera Zsig- 
mond 8’/s; 9. Aura Teodoresou 8; 
10—11. Elvira Laszlo, CiciMano- 
liu 51/, ; 12. Isabela Blidaru 4*/2 ;
13— 14 Maria Ardeleanu, Maria 
Comănescu 3*/2 ; 15. Dochița Crețu 
2; 16. Maria Dragoș l1/».

In grupa a II-a cu un coeficient 
mail slab, s-a dat lupta efectivă 
numai între 8 jucătoare, celelalte 
fiind cu mai puțină experiență de 
concurs. Clasament final: 1. Na
talia Iliescu 13; 2. Elena Ududec 
13; 3. Eugenia Popa 12; 4 Vio-ica 
Kuznețov 12 ; 5. Elena Diaconescu 
Îl1/,; 6. Margareta Perevosnic 
ll*/2; 7. Gabriela Triță 81/,; 8—9. 
Ghizela Grunberg, Victoria San
du Ieseu 7’/2 ; 10. Hilda Petri 6; 11. 
Iudith Pe/er 5: 12. Eufrosina Pa- 
panagă 4’/2; 13 Profire Epure 3;
14— 15. Elena Bușilă, Aneta Toma 
2; 16 Neaga Măcrineanu 1. Din 
fiecare grupă, primele cinci 
toare s-au calificat în finala 
pfonatului republican.

★
Tradiționalul concurs al 

trilor bucureșteni a ajuns Ia cea 
de a IH-a ediție. Deși în acest an 
an lipsit cîțiva dintre ciwtoscuțil 
jucători-arbitri (Sîrbu, Nicoară, 
Munteanu), totuși întrecerea a 
prezentat mult interes de-a lungul 
celor 11 runde. A învins Gh. Mol- 
doveanu cu 9 puncte, fiind urmat 
de Gr. Sfetcovici 8‘/2, D. Emianoil 
61/,, D. Lupovici, O. Niculescu 6.

★
Nu a trecut mult timp de la des

fășurarea primului turneu de șah 
„sistem elvețian” și lată că Pro
gresul Finanțe Bănci organizează 
un concurs identity dar cu o- par
ticipare mai numeroasă: 40 de 
jucători — 12 runde 1 Cîștigător a 
fost declarat E. Levy (9*/2 p.) ur
mat de P. Peternel (9 p), J. 
Schlesinger, S. Olteanu, S. Co- 
drescu (8*A> p.), C. Pavel (8), AL 
Harta (7 p.).
D. Munteanu, (corespondent)

jucă- 
cam-

arbi-

Importante rotari de preturi
6 la încălțămintea de sport ș

Consiliul de Miniștri a apco->< 
>) bat printr-o recentă Hotărîre'' 
«reducerea prețului cu annănun- 
V tul pentru încălțămintea sport 
« și cizme de piele.
« Reducerea de prețuri se referă. 
?/la bocanci de munte și de schi/ 

ghete pentru diverse jocuri spor-, 
tive, pantofi pentru atletism, < 
gimnastică, scrimă etc., cizme' 
pentru motocicletă și călărie.

In general reducerile sînt cu- 
prinse între 30 și 255 de lei

y. pentru fiecare pereche.
%

!

DE LA COMIStA CENTRALA 
DE TENIS

Subcomisia de competiții iuînd în 
discuție contestațiile depuse cu o- 
cazia disputării turului I al etapei 
finale a campionatului de califi
care la tenis pe echipe și consta
tînd necesitatea unor cercetări a- 

mănunțite în vederea soluționării

Spicuiri diotr-iio... proiect de calendar internațional al luptătorilor
Concursurile de la Opatija au 

prilejuit și numeroase contacte în 
vederea stabilirii de noi legături 
internaționale, de lărgire a celor 
existente. Discuțiile purtate într-o 
atmosferă amicală au dat roade, 
fiind realizate în principiu o serie 
de viitoare întreceri. Intr-o discu
ție la care au participat reprezen-i 
fanți ai federațiilor iugoslavă, 
turcă, greacă și romînă, s-a căzut 
de acord ca prima ediție a „Cu
pei capitalelor balcanice” să se 
desfășoare la București în prima 
jumătate a lunii septembrie 1958 
După concursurile primei ediții a 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești ale tineretului desfă
șurată la București în 1953 ace
sta va fi cel mal mare turneu de 
lupte ce se va desfășura ta capi
tala țării noastre Tot cu prilejul 
scurtei reuniuni amicale, care *

avut loc într-o frumoasă după 
amiază de iulie în holul hotelului 
Kvarner din Opatija, s-au purtat 
discuții în jurul unor contacte 
mai strînse și directe între lupt 
tătorii romîni, greci și turci (echi
pe reprezentative și de clubj. De
sigur urmează să aibă loc obișj 
nuita corespondență care va pune 
Ia punct amănuntele.

Foarte bine primită a fost pro
punerea noastră de a se organiza 
prima întrecere Balcani-Scandlna- 
via la lupte. Conducătorii federa
ției three, entuziasmați, au cerut 
să li se acorde cinstea de a orgaj 
niza prima ediție a acestei între
ceri care ar urma să aibă foc la 
Istanbul în anul 1959. Ceva mal 
mult, antrenorul echipei suedeze 
începuse să ne descrie și viitoa
rea selecționați a țărilor nordice.

in linii mari, fiecare selecționată 
ar urma să prezinte cîte 3 luptă
tori de categorie.

Interesantă ni s-a părut propu
nerea federației iugoslave de a se 
organiza anual un „triunghiular” 
pentru echipele de tineri pînă la 
20 ani ale Romîniei, Ungariei 
Iugoslaviei, data desfășurării ur- 
mînd a fi stabilită ulterior.

In afara competițiilor de 
sus care deocamdată — deși apro
bate în principiu — se găsesc încă 
în stare de proiect, la Opatija am 
aflat data precisă a campionatelor 
mondiale de lupte clasice: Buda 
pesta 24—28 iulie 1958 și a celei 
de a IV-a ediții a „Cupei Jadran": 
4—11 august 1958. Iar primul meci 
între reprezentativele Suediei și 
țării noastre se va desfășura la 
București în luna noiembrie a 
acestui an (la 7 sau 12J.

Șl

mal

z

cît mai juste a acestor contestații, 
stabilește ca etapa a Il-a care tre
buia să se desfășoare în zilele de 
3 șl 4 august să fie aminată pen
tru 24—25 august.

CONCURS DE TENIS LA ARAD

Competiția „CUPA PĂCII** orga
nizată la Arad, și la care au luat 
parte cei mai buni jucători de te
nis din 
Orașul 
a luat sfîrșit cu următoarele rezul
tate : 7’ ’ ’ 1.
Avram (Oradea) ; 2. Eleonora Ro-
șianu (București). Simplu masculin: 
1. Eugen Cristea (București) ; 2.
Lsidislau Juhasz (Timișoara). Du
blu feminin j 1.
Iudith Avram (Oradea) ; 2. Matilda 
Glatt-Iudith Grunwald (Arad). 
blu masculin : 1.
ciu (București) ; 2.
Cristea (Buc.) Dublu mixt : 1. Her
mina Brenner (Orașul Stalin)-Șt.
Angelescu (Buc.) ; 2. Eleonora Ro- 
șianu (Buc.)-L. Juhasz (Tim.). Con
cursul a fost frumos, de o bună 
valoare tehnică și bine organ-zat.

Emeric Grilnwald 
corespondent 

CAMPIONATUL CATEGOlRIEI B 
LA POLO PE APĂ

In prima etapă a returului cam
pionatului categoriei B la polo pe 
apă, desfășurată ieri, au fost înre
gistrate următoarele rezultate: SE
RIA I-a : Voința Timișoara — E- 
nergia 
soar a 
(5-1). 
roșie 
II-a :

Arad, Timișoara, Oradea, 
Stalin, Sibiu și Bu-curești,

simplu feminin : i. Iudith
2. Eleonora

Cristea (București) ; 
Juhasz (Timișoara).

Margareta Liszka- 
' ’ ’ i

DU- 
Angeteseu-Slap- 
Juhasz (Tim.)-

(Orașul
2. ~

I-a : Voința Timișoara
Cluj 6-3 (4-1), Știința Timl- 

— Locomotiva Timișo?ara 6-2 
Voința Oradea — Flamura 
Lugoj 3-2 (2-1) ; SERIA a
Locomotiva Arad — Ener

gia București 4-5 (1-2), Locomotiva 
Cluj — Voința București 8-3 (5-1), 
Meciul Voința Tg. Mureș — Fla
mura roșie Cluj a fost amînat.



SCRMERI DIN 28 DE ȚĂRI
LA MWAIELE MONDIME DE LA PARIS

Programul turului campionatului categoriei C
ETAPA L 1 SEPTEMBRIE 1&57

La campionatele mondiale de 
scrimă, individuale și pe echipe, 
care vor avea loc între 15 și 28 
septembrie in sala Pierre de Cou
bertin, din Paris, și-au anunțat 
participarea sportivi din 28 ds 
țări.

Nouă țări și anume: U.R.S.S., 
R. F. Germană, Anglia, Belgia, 
Franța, Olanda, Irlanda, Italia și 
R. Cehoslovacă vor lua parte la 

i toate probele pe echipe și indi
viduale. In afara acestora s-au 
mai înregistrat următoarele in

i’ scrieri: floretă bărbați; Danemar.

I

Noi prevederi
în regulamentul de gimnastică și programul 

viitoarelor competiții internaționale

de gimnastică, 
cele mai impor-

campionatelor

practicarea gimnastî- 
Aceste campionate se 
în anii in care se 
și ..Cupa Europei”, 
ediție va fi în 1959- 
au început să indră-

Cel de al 36-lea Congres al Fe- 
I derației Internaționale de Gimaas- 
; tică a avut loc anul acesta la 
i Zagreb, între 5—9 iulie, odată cu 

Gimnaestrada, manifestație de 
gimnastică dintre cele mai inte
resante. Au participat delegajii a 
25 de Federații afiliate la F.LG. La 
acest congres au fost discutate 
numeroase probleme, lutndu-se o 
serie de hotăriri privind atit ac
tivitatea competițională viitoare, 
cît și unele probleme referitoare 
la regulamentul 
Vom menționa pe 
fante:

— Introducerea ---- ___  _.
mondiale pentru tineret, deschise 
gimnaștilor și gimnastelor pînă 
la 18 ani va contribui ia ridica
rea nivelului tehnic al viitorilor 
sportivi fruntași, fiind totodată un 
puternic stimulent în angrenarea 
unui număr din ce în ce mai mare 
de tineri în 
cil sportive, 
vor disputa 
organizează 
Deci, prima 
Tinerii care 
gească această disciplină este bine 
să rețină data și să înceapă încă 
de pe acum pregătirile. Deși re
gulamentul nu a fost definitiv ela
borat, totuși, din cele propuse și 
discutate, reiese că programul va 
fi axat numai pe exerciții liber 
alese la aparatele clasice de con
curs.

— Pentru echipele feminine s-a 
Introdus în cadrul campionatelor 
mondiale o nouă categorie: B- A- 
eeastă categorie a fost creată 
spre a angrena în competiții și 
federațiile din țările unde nivelul 
tehnic al gimnasticii este mai 
scăzut. In cadrul campionatelor 
mondiale o țară nu poate prezen
ta două echioe complete (A și B). 
In schimb, fiecare țară are drep
tul să prezinte o echipă completă 
la categoria B și concurente in
dividuale Ia categoria A. In ca
tegoria B se va concura numai cu 
exerciții liber alese, avind ca ba
rem de dificultate 4 elemente grele.

— Pentru obținerea titlului de 
campion pe aparate, primii 6 cla
sați pe aparat in concursul indi
vidual compus vor concura din 
nou, dar numai cu exerciții liber 
alese. Concursul celor 6 va avea 
loc în ziua decernării premiilor, 
constituind pentru publicul spec
tator un program festiv deosebit 
de atractiv.

— Propunerea făcută de federa
ția noastră urnind instituirea in
signei de ..gimnast internațional 
a fost acceptată de congres. A- 
ceastă insignă va fi obținută de 
acei gimnaști care la J. O. sau 
Ia mondiale an înregistrat 90 la 
sută din punctatul posibil.

— In scopul ameliorării arbi
trajului. durata cursurilor de ar
bitri care preced campionatele 
mondiale și J. O. a fost maiorată 
la 3 zile.Se acordă titlul de ar
bitru internațional celor care au 
arbitrat cel puțin două din corrne- 
titiile mari (J- O. sau mondiale). 
Dar regulamentul mai prevede ca 
arbitrul considerat incompetent la 
două arbitrate în concursuri pa
tronate de F I G.. să f’e radiat din 
tabelul arbitrilor internaționali. 
De asemenea, pe v'ifor la concur
surile desfășurate sub egida F.I-G. 
brigăzile de arbitre nu vor mai fi 
alcătuite de către comisia tehnică 
executivă, ci prin tragere la sorți.

— Exercițiile de ansamblu au 
fost scoase temporar din progra
mul marilor concursuri. Dar ar
ticolul din codul de punctaj privi- 
tot la nudul de apreciere se meA- 

f HA .Jt . 

din

ca, Spania, S.U.A., Luxemburg, 
R. P. Roonînă, R. P. Polonă, Tur
cia; floretă femei: Austria, R. P. 
Ramină, Danemarca, Luxemburg; 
spadă: Danemarca, S.U.A., Lu
xemburg, Norvegia, R. P. Polonă, 
Portugalia, Suedia, Elveția, Tur
cia; sabie: R. P. Romînă, R. P, 
Polonă, Turcia.

La probele individuale vor mai 
participa scrimeri din Iran, Cana
da, Spania, Finlanda, Chile și 
R.P.F, iugoslavia.

(AgerpresJ

ține in regulament cu actualele 
modificări. Pe viitor, punctarea 
ansamblului va fi făcută de 6 ar- 
hitre în loc de 8, cum se proceda 
pînă acum, fiind eliminate în con
tinuare cele 4 note extreme. Nu
mai cele două note centrale se 
vor aduna, înmulțindu-se cu 3 și 
astfel se va obține rezultatul an
samblului. Modificarea este nee
sențială și nu credem că ea va 
reuși să elimine amprenta pro
nunțatului subiectivism care ade
seori a provocat nemulțumiri, cum 
a fost cazul cu ansamblul nostru 
la J- O. de la Melbourne.

— Jn viitoarele concursuri or
ganizate de F.IXj., acompania
mentul muzical la sol este obliga
toriu, la femeț. a.it pentru exerci
țiul impus cit și pentru cel liber 
ales. Această hotărire va intra in 
•vigoare incepind de la campiona
tele mondiale de la -Moscova din 
1958.

— Dimensiunile calului în lăți
me au fost reduse de la 180 cm. 
la 160 cm., în schimb pentru sări
turi înălțimea a fost majorată la 
135 cm Odată cu reducerea lă
țimii calului au Tost reduse și li
niile de penalizare de la 6 la 4. 
Noile prevederi vor intra in vi
goare la J.O. de la Roma (I960).

— A doua ediție a „Cupei Eu
ropei” masculine va avea loc la 
Paris în acest an. iar a treia edi
ție în 1959 în Danemarca. Pentru 
femei, a 
șura In 
mondiale 
vor avea 
gătirea programului pentru Jocu
rile Olimpice de la Roma a fost 
începută încă de pe acum. La fe
mei au fost desemnate federațiile 
care urmează să alcătuiască exer
cițiile impuse. Federației noastre 
i-a revenit exercițiul 
bîrnă. Lucrarea va 
Ia F.J.G. pînă la 
mai 1958, urroind 
natele mondiale de 
din gimnastele noastre să demon
streze exercițiul propus. După 7 
cereri, Congresul a aprobat afi
lierea federației din R.D.G. la 
F.

doua ediție se va desfă- 
Polonia. Campionatele 

de la Moscova din 1958 
Ioc intre 6 10 iulie. Pre

impus Ia 
trebui înaintată 
începutul lunii 
ca la campio- 

la Moscova una

I. G.
Prof. ALM NA STROESCU 

membră a biroului Comisiei 
centrale de gimnastică

In urma trierii și omologării celor 
618.652 variante depuse la concursul 
nr. 30 din 28 iulie au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: 14 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 9445* lei;

Premiul n: 214,35 variante cu 10 
rezultate exavte revenind fiecărei va
riante cîte 740 lei;

rvemiul III: 2330,88 variante cu 9 
rezultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 101 lei;

Intrucît nu a fost găsită, nid o 
variantă cu 12 rezultate exacte, con
form regulamentului, 10 la sută din 
fondul de premii adică 61.865 lei au 
fost repertați pentru concursul nr. 
31 din 4 august.

★

un buletin eu 12 rezultate 
! Iată o veste care, în mă-

Nici 
exacte____ _ ______ _______ ,______
sura în care b-ucură p>e cei peste 
2SC0 de participant! care au indicat 
9 rezultate exacte,... supără pe toți 
cei care datorită la 3,2 sau chiar 
numai unei singure surprize ne
glijate la completarea buletinului 
au ratat ocazia <le a obține un 
premiu de circa 150.000 lei. Dar, o- 
cazia nu este pierdută cu atât mal 
mult cu cit, datorită aceleiași ab
sențe a variantelor cu 12 rezultate 
exacte, 
ceasta va avea un fond de premii 
sporit cu peste so.000 - • -
gătiți-vă stilourile și 
mal multe buletine 
«®ra«i k, s «fa i

concursul de săptămîna a-
2. _—a 

lei. Deci, pre- 
completăți rft 
pentru con- 

țWWt» Ocspț»

Știința I.M.F. Iași — Flamura roșie Buhuși 
Locomotiva Tg. Ocna Energia Moinești 
Dinamo Brăila — Știința Galați
Energia Bacău — C.S. Armata Tecuci
Progresul Dorohoi — Energia Bîrlad
Flamura roșie Botoșani — Locomotiva Pașcani 
Progresul Rădăuți — Locomotiva Iași

i3iii

ETAPA A II-A, 8 SEPTEMBRIE 1957

Flamura roșie Buhuși — Flamura roșie Botoșani 
Energia Moinești — Energia Bacău
Știința Galați — Locomotiva Tg. Ocna 
C.S. Armata Tecuci — Progresul Dorohoi 
Energia Bîrlad — Progresul Rădăuți 
Locomotiva Pașcani — Știința IMF. Iași 
Locomotiva lași — Dinamo Brăila

ETAPA A Hl-A, 15 SEPTEMBRIE 1957

Locomotiva Tg. Ocna — Locomotiva Pașcani 
Dinamo Brăila — Flamura roșie Buhuși 
Energia Bacău — Energia Birlad
Progresul Dorohoi — Locomotiva Iași 
Flamura roșie Botoșani — Știința Galați 
Progresul Rădăuți — C.S. Armata Tecuci 
Știința IM.F. Iași — Energia Moinești

ETAPA A IV-A, 22 SEPTEMBRIE 1957

Energia Moinești — Dinamo Brăila
Știința Galați — Energia Bacău
CS. Armata Tecuci — Știința 1M.F. Iași 
Energia Birlad — Flamura roșie Botoșani 
Locometiva Pașcani — Progresul Dorohoi 
Locomotiva Iași — Locomotiva Tg. Ocna 
Flamura roșie Buhuși — Progresul Rădăuți

ETAPA A V-A. 29 SEPTEMBRIE 1S57

Dinamo Brăila — C.S. Armata Tecuci 
Energia Bacău — Flamura roșie Buhuși 
Progresul Dorohoi — Progresul Rădăuți 
Locomotiva Pașcani — Știința Galați
Eneigta Birlad — Energia Moinești 
Știința IMF. Iași — Locomotiva Iași
Locomotiva Tg. Ocna — Flamura roșie Botoșani

ETAPA A VI-A, 6 OCTOMBRIE 1957

Știința Galați — Locomotiva Iași 
Știința IMF. Iași — Energia Bîrlad
Fiamura roșie Buhuși — Locomotiva Pașcani 
Progresul Dorohoi — Energia Moinești
Flamura roșie Botoșani — CS. Armata Tecuci 
Dinamo Brăila — Energia Bacău
Progresul Rădăuți — Locomotiva Tg. Ocna

ETAPA A VII-A. 13 OCTOMBRIE 1957

Energia Bacău — Știința I.M.F. Iași 
Locomotiva Tg. Ocna — Dinamo Brăila

| FOTBAL
NOI INTILN1RI 

INTERNATIONALE

• Echipa Energia Baia Mare se 
pregătește pentru meciul cu Dorogi 
Banyasz (RJ>. Ungară), care va 
avea ioc in „Ziua Minerului” (8 
august) în nocturnă. Formația 
din Baia Mare va juca apoi cu 
■echipa maghiară M.TE. Nykegy- 
haaa.

• Joi la Cluj, în cadrul serbări
lor ce vor avea loc cu ocazia ani
versării a 50 de ani da la înfiin
țarea echipei feroviare de fotbal 
din Cluj, Locomo i\a >a întikii e- 
chipa maghiară M.A.V. Seghedin.

• Tot joi, dar la Cîmpia Turzii, 
Energia din localitate va juca cu 
Pecsi Baranya (R.P.U.) echipă din 
categoria A.

• Energia Mangalia *va juca fci 
localitățile Spasova, Sabla și Ca-

CMonosport
c>șre noi vom încerca să vă dăm 
cîHva amănunte :

Primele două meciuri ale progra
mului sînt — in realitate urmi sau, 
mai precis, la înt-îirirea interna
țională dintre Știința TimiyoFțra — 
Atena, dumneavoastră va trebui să 
indicați at»t pronostic la pauză 
și final. Știința a terminat de cu- 
rînd la egalitate cu cea de a șap
tea clasată în campionatul R. Ce- 
hoslov2ce Spartak Hradek Kralove. 
Este fără îndoială o performanță 
meritorie care o recomindă și pen
tru întâlnirea cu Atena, cu atît mai 
mult cu cît jucătorii greci s-au 
dovedit aproape cu regularitate in
feriori ca tehnică fotbaliștilor noș
tri. m continuarea programului un 
meci amiraj din R.D. Germană. Ld- 
derul iigîâ I, Dynamo Berlin va Ju
ca în deplasare cu Motor Sud Bran
denburg a cincea clasată în Mga a 
Il-a Nord. Diferența de valoare pe 
care ne-au dovedit-o mai toate 
meciurile dintre echipe de categorii 
diferite, credem că își va snune cu
vântul și de data aceasta, așa că 
rv2“ este cel mai indicat pronostic. 
Următoarele 9 meciuri fac part* 
din Cupa de Vară a R.P.U. (pri
mele 8 din seriile reuervate ferma- 
țtilor de cat. B, iar tfltimnl din 
grtna serie a caL Q. De Ja bun

I I

Locomotiva Pașcani — Progresul Rădăuți 
Sțimța 1 M F. Iași — Progresul Dorohoi 
Flamura ro-ie Buhuși — Locomotiva Tg. Ocna 
Energia Moinești C.S. Armata Tecuci 
Dinamo "
Energia Bîrlad 
Energia Bacău

Brăila

ETAPA A

Progresul Rădăuți — Știința 1M.F. Iași 
Locomotiva Iași — Flamura roșie Buhuși 
Progresul Dorohoi — Locomotiva Tg. Ocna 
Știința Ga’ați — Energia Moinești 
Energia Bîrlad — Dinamo Brăila 
Flamura roșie Botoșani — Energia Bacău 
C.S. Armata Tecuci — Locomotiva Pașcani

Note, știri, rezultate
vama din Bulgaria, in timp ce 
echipa de foObal din Spasova va 
juca în cursul lunii august la Man
galia.

ȘT11NTA TIMIȘOARA
A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE 

PENTRU MECIUL
CU SELECȚIONATA ATENA
Și fotbaliștii de la Știința Ti

mișoara sînt într-o binemeritată 
vacanță. Binemeritată din două 
puncte de veiere: mai înffi ca 
s.udenți — au trecut cu bine exa
menele de sfîrșit de an, și în al 
doilea rind ca fotbaliști — se poate 
spune că și acest examen (călii i- 
carea in finala .Cupei Primăverii”) 
l-au trecut cu bine.

O mare parte dintre studenții 
timișoreni printre care Girieami, 
Brmzei. Storcea. Pain. Fuchs, Fi
lip, Maoriu, Apter și alții se află

început trebuie efi arătăm că la 
prima analiză toate mecinriie ma
ghiare ni se par ax ațe pe „I** și 
cel mult „K“. La unele meciuri 
(Hatvani VSE — Penecesi Banyasz ; 
Mișccuț VSC — Sa Lgotrja ni Vas as ; 
Csepel Auto — Kobanyai Lombti) 
echipa gazdă pare suficient de... 
tare pentru a putea fi luată chiar 
ca soCâstă. Ceea ce crc-dem că este 
nevoie să remarcăm e însă faptul 
că pentru formațiile maghiare, mai 
ales în această competiție interme
diară între sezonul de primăvară 
Si ce-1 de to mnă. terenul propriu 
»u s^a dovedit întotdeauna eficace. 
De altfel, nu mai departe de du
minică, din 8 meciuri de cat. B, 
trei s-au terminat cu victoria oas
peților iar unul la egalitate. Des
pre ultimul meci a! programului 
din 4 august și în aceliși timp sin. 
gurul de cat. C nu sînt prea multe 
de spus ztîta timp cît formația 
gandă (Veszpremi MAV) nu a reu
șit în trei meciuri să obțină mă
car un punct (este drept că două 
dintre meciuri le-a susținut în de
plasare, fapt 
rează oarecum ____ ___.
Naghykanizsal VSE) par mai bine 
puși la punct, totalizînd în cele 4 
IntUnlri de pînă acum patru pupe, 
te. Dat fiind această situație cre
dem că cel mai indicat pronostic 
este „X“, luat bineînțeles ca bază.

Și acum, în încheiere, vă rea
mintim că și la acest concurs sînt 
acordate în continuare premii pen
tru rezultate: 4 motociclete,
5 aparate de radio și 2 aragasvtrt 
ch 3 F tataUe, _

care 
situația).

mai... amelio- 
Oaspeții

>seria
Energia Moinești — Flamura roșie Buhuși 
Știința Galați — Progresul Dorohoi 
C.S. Armata Tecuci — Energia Bîrlad 
Flamura roșie Botoșani — Progresul Rădăuți 
Locomotiva Iași — Locomotiva Pașcani

ETAPA A VII1-A, 20 OCTOMBRIE 1957

C.S Armata Tecuci — Locomotiva Tg. Ocna 
Locomotiva Pașcani — Dinamo Brăila 
Progresul Dorohoi — Energia Bacău
Știința I.M.F. Iași — Flamura roșie Botoșani 
Progresul Rădăuți — Energia Moinești *
Flamura roșie Buhuși — Știkrța Galați
Energia Bîrlad — Locomotiva Iași

ETAPA A IX-A, 27 OCTOMBRIE 1957

Locomotiva Iași — C.S. Armata Tecuci 
Dinamo Brăila — Știința IMF. Iași 
Știința Galați — Progresul Rădăuți 
Energia Bîrlad — Locomotiva Pașcani 
Energia Bacău — Locomotiva Tg. Ocna 
Energia Moinești — Flamura roșie Botoșani 
Flamura roșie Buhuși — Progresul Dorohoi

ETAPA A X-A, 3 NOIEMBRIE 1957

Progresul Rădăuți — Energia Bacău 
Energia Moinești — Locomotiva Pașcani 
Locomotiva Tg. Ocna — Energia Bîrlad 
C.S. Armata Tecuci — Flamura roșie Buhuși 
Flamura roșie Botoșani — Locomotiva Ieși 
Progresul Dorohoi ~
Știința IMF.

Dinamo Brăila 
Iași — Știința Galați

ETAPA A XI-A, 10 NOIEMBRIE 1957

Botoșani — Progresul DarohoiFlamura roșie Botoșani —• Progresul Dorohoi 
Locomotiva Tg. Ocna — Știința IMF. lași # 
Flamura roșie Buhuși — Energia Bîrlad 
Locomotiva lași — Energia Moinești 
Dinamo B-â>’a — Progresul Rădăuți
Știința Ga’ați — GS. Armata Tecuci 
Locomotiva Pașcani — Energia Bacău

ETAPA A X1i-A, 17 NOIEMBRIE 19S7

1
i

— Flamura roșie Botoșani
— Știința Galați
— Locomotiva Iași

XIII-A, 24 NOIEMBRIE 1957

de 10 zile la Sinaia. Imediat ar 
fest recunoscuți de vilegiaturiștiî 
afiați în această frumoasă loca
litate de munte. Timișorenii fae 
excursii In împrejurimi, joacă șah 
sau tenis de masă la Casa de Ctil- 
tură. Au alcătuit o echipă de vo
lei — redutabilă — și de mu'*.& 
ori joacă în compania studenților 
străini aflați în tabără la Șina a. 
Ditpă cum ne comimică cores. o->- 
dentul Francisc Baciu, extremul 
dreapta al echipei timișorene, I'.ie 
Grrieanu, a luat premiul I 1a in 
concurs de... dans organ'zat pentru 
stațiunea Șina a In legătură cil 
antrenamentele Girleanu a decla
rat :

„Neam reluat antrenament le de 
curind. Ne aștenptă nu numai ix 
campionat greu, dar la 4 august 
vom Iwtîlni selecționata orașului 
Atena, care se anunță o formație 
redutabilă”.

REZULTATE... REZULTATE..
• Energia Baia Mare;—Dinărno 

Bacău 4—4 (0—1). Au marca: 
Vlad, Niculescu. Sulyok, Feher 
(din 11 m.), pentru Energia, Vas - 
lescu de la Energia (autogol , 
Bilțin (din 11 m.), Horja (min. 77, 
și 80) pentru Dinamo. Duminică: 
va evolua la Baia Mare echipa 
Dinamo București.

• Dinamo Orașul Stalin a juc;.f 
la Cluj cu Energia Cîmpila Tusrziâ 
pe care a învins-o cu 4—3 (3—0,. , 
Au marca*. Drăgoî (2), Eftimie și 
Mihai pentru Dinamo —respectiv 
Apostolache, Munteanu (din 11 m.)' 
și Hulea de la Dinamo (autogol).

• Energia Moineșt:—Știința Bu
curești 0—4 (0—1). Au înscris Ma
rinescu, Coloși, Cruțiu. Bageac. 4j/

ARIPILE SOVIETELOR 
KUIB1ȘEV—ENERGIA 
STEAGUL ROȘU 5-1

In continuarea turneului pe care 
tl întreprinde în Uniunea Sovietică, 
echipa romînă de fotbal Energia 
Steagul roșu Orașul Stalin a jucat 
duminică la Kuibîșev tn compania 
cunoscutei echipe Aripile Sovietelor 
din locali'ate. Victoria a reverrt 
fotbaliștii»! sovietici cu aoorul de

zile.Se


Ieri pe stadionul central „V. I. Lenin” | Echipa de șah' a u. R. s. s.
L (Urmare din pag. 1-a)

-JSucoș, rugbiștii Dumitru lonescu 
Ffl Gh. Pîrcălăibescu, înotătorul A* 
.jlexandru Popescu și — desigur '—i 
boxerii Nicolae Linca șZ Gheorghe 

' (Negrea.
. Urmează delegația siriană, apoi 
trec sportivii finlandezi, fiecare, 
dintre el in echipamentul spor
tului respectiv. In r'mdurile spor-, 
tivilor francezi se disting boxerii 

i, jVairolatto și Camarra, echipa fe
minină de baschet P.U .C., campi
oana Franței, voleibaliștii, rugbiș
tii, baschetbaliștii, scrimeril, pre
cum și masivul halterofil Debut, 
clasat pe locul III la J. O. de la 
Melbourne. Drapelul cehoslovac 
este purtat de Jiri Skobla. Multe 
aplauze recoltează atleții Merta și 
'Mertova, ciclistul Foucek și cei
lalți sportivi, dar ele se transformă 
in urale care cutremură stadionul 
la trecerea faimosului Emil Za- 
topek care — și aci, la Moscova 
— se bucură de simpatia și pre
țuirea tuturor iubitorilor de sport. 
•Rind pe rlnd, trec apoi delega
țiile Elveției, Suediei, Iugoslaviei, 
'Egiptului și Japoniei. Defilarea 
delegațiilor sportive este încheiată 
de masivul lot al sportivilor so
vietici. In rînduri compacte, trec 
prin fața tribunelor Krivonosov, 
Stepanov, Minașvili, Tiukalov, Fa- 
sahov, Kapitonov, Valentina Ballod 
și toți ceilalți sportivi care umplu 
cu regularitate coloanele ziarelor 
de specialitate cu performanțele lor 
strălucite.

Corpul de arbitri închide defila
rea. De microfon se apropie N. 
iN. Rouuanov care, în numele Co
mitetului Olimpic al U.R.S.S., al 
Comisiei de organizare a Jocuri
lor și al tuturor sportivilor sovie
tici. salută ou călduri pe partici
panții la această grandioasă în
trecere sportivă .N. N. Romanov 
șl-a exprimat convingerea că din 
lupta pentru înlîietate a sportivi-

lor din cele 49 de țări participante, 
la Jocuri, vor ieși la iveală noi 
recorduri de înaltă valoare și able, 
performanțe deosebite. „Să trăias
că și să se întărească prietenia 
dintre sportivii tuturor țărilor lu-: 
mii“ — a încheiat N. N. Roma-mii"
nov.

Apoi, In sunetele „Marșului tri
umfal" al lui Ceaikowski, pătrunde 
pe stadion un grup de tineri care 
poartă drapclul celei de, a IlI-a,

HfPblMOAOAEXM
MOCKBA]
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ediții a Jocurilor Sportive Inter- 
naționale Prietenești. N. N. Ro
manov, președintele Comitetului O- 
limpic al U.R.S.S., declară deschi
se marile întreceri care, timp 'de 
două săpfămini, vor polariza a- 
tenția cercurilor sportive interna
ționale. Este o clipă emoționantă: 
in sunetele majestuoase ale imnu
lui de stat al Uniunii Sovietice, 
drapelul celei de a lll-a ediții a 
Jocurilor urcă spre oLrful catargu
lui. Deasupra stadionului zboară 
sute de porumbei, iar pe cele două 
tabele Luminoase se înscriu cu
vintele : .SALUT PARTICIPAU- 
Ț1LOR LA CEA DE A J1I-A EDI
ȚIE A JOCURILOR SPORTIVE

Primele rezultate in concursul de terns
Dintre cei 3 jucători romîni care 

participă la compel«Va de tenis, 
2 au și primit „botezul focului", 
jucî-nd ieri primele meciuri. Astfel, 
maestrul sportului Gheorghe Cob- 
xuc a primit o replică viguroasă 
din partea vicecampionului Mos-. 
covei, Pancov, un tînăj talentat, 
‘Reprezentantul nostru a cîștigaf în 
5 seturi: 6-3, *1—6, 6—1, 4—6, 
6—4, după o partidă în care a 
trebuit să iacă uz de întregul 
său bagaj de cunoștințe pentru a 
ieși învingător. Tînărul jucător. 
Năstase, după o comportare me
ritorie a fost totuși nevoit să ce
deze în fața valorosului jucător 
cehoslovac Senborn, care deține 
« victorie asupra daviscupmanului 
francez Haillet. Senborn a câști
gat cu 8—6, 7—5, 1—6, 6—4, dar 
de menționat este faptul că în pri. 
mul set Năstase a condus cu 5—2 
«vînd și două set-boluri, iar în

setul 2 și 3 a avut 4—1. N.stase 
a jucat curajos și eu mai multă 
experiență competițională ar fi pu
tut emite pretenții de victorie. 
Gheorghe Viziru va intra în joc 
abia astăzi, cînd se va întîlni în 
turul II cu... Cobzuc. Sorții capri- 
cioși nu s-au dezmințit nici de 
data aceasta. învingătorul acestei 
intîlniri va juca apoi în optimi cu 
campionul Finlandei Nuessenn.

Pe tabloul probei de simplu 
bărbați au fost dați următorii fa- 
voriți: Kummar (India), Howe 
(Australia), Huber (Austria), Szi- 
menthal (Venezuela), Javorski 
(R. Ceh.) Krajczik (R. Ceh.) An
dreev (U.R.S.S.). Gheorghe Viziru 
se află în sfertul australianului 
Howe.

Dintre celelalte rezultate înregis
trate ieri, menționăm victoria so
vieticei Emelianova asupra finlan
dezei Svanlung.

Fotbaliștii noștri an o sarcină dificilă
' Ne-am întjlnit cu fotbaliștii noș
tri în fața hotelului „Novo Mos- 
kovskoie", chiar în momentul cînd 
coborau din mașina care-i adusese 
'de la gară. Veneau din orașul 
Gorki, unde duminică au Jucat cu 
selecționata Siriei. Rezultatul (4—1 
pentru noi) este cunoscut astfel că 
na mai insistăm asupra lui. Tre
buie să știți însă că distanța dintre 
Moscova și Gorki nu este prea 
«nică : au făcut 10 ore pînă acolo 
cu trenul. Drumul i-a obosit întru
câtva, ceea ce s-a resimțit in me
ciul jucat duminică. In primele 

. minute, ne-a spus antrenorul Braun, 
sirienii au început foarte tare, în 
timp ce jucătorii noștri nu se re
găseau deloc. Abia după vreo 20 
'de minute echipa noastră a egalat 
jocul și pînă la urmă... totul s-a 
terminat cu bine.

1 — Turneul efectuat înaintea Jo
curilor de la Moscova și-a atins 
scopul ?

— După părerea mea, nu. pentru

obosit pe jucători și — mai 
— cîțiva dintre ei sînt acci-

că a 
mult 
dentați în urma jocurilor disputate 
în Cehoslovacia și Polonia, lvă- 
nescu, Copil, Ene și Nunweiller nu 
vor asista la meciul Indonezia— 
Austria care se dispută tocmai 
acum, de dimineață, ci sînt plecați 
la o policlinică.

Am mai stat un t:mp de vorbă 
cu fotbaliștii noștri. Am aflat că 
astăzi după amiază vor pleca ia 
Jaroslav pentru a Întîlni echipa 
Republicii Democrate Germane, 
care se anunță foarte puternică: 
nu lipsește nici unul dintce jucăto
rii lor de frunte. In caz de victorie 
(din fiecare serie se califică pen
tru turneul final primele două cla
sate) vor juca cu echipa clasată pe 
locul doi în seria a lV-a.

Intîlniri internaționale

PRIETE-INTERNATIONALE 
NEȘT1".

Ceremonia de deschidere și-a' 
consumat prima par.te. Pe stadion^ 
intră acum ansamblurile de glm-, 
nastică, care s-au produs și în 
ajun, la deschiderea Festivalului.', 
Mulți dintre spectatori mai văzu
seră o dală exercițiile, dar nu și-au 
putut stăpîni nici de data aceasta, 
admirația pentru minunata desfă
șurare de grație, precizie și vioi
ciune a tinerilor sovietici.

Cea de a IlI-a ediție a Jacu
rilor Sportive Prietenești și-a 
deschis astfel prima filă. Sportivii 
sint gata de start și așteaptă cu 
nerăbdare să-și arate priceperea. 
Noi le urăm succes și nădăjduim 
să vă comunicăm performanțe care 
să vă pară de domeniul fante
ziei... 1

campioană mondială universitară
La 27 iulie a luat sîîrșit la 

Reykjavyk campionatul mondiaJ 
studențesc de șah la care au par
ticipat echipe din 14 țări. Titlul de 
campioană mondială a fost cucerii 
de echipa reprezentativă a Uniunii 
Sovietice alcătuită din'Mihail Tal, 
Boris Spasski, Lev Polugaevski, 
Boris Nikitin și Ghipslis. Șahiștii 
sovietici au totalizat 43'/2 puncte 
din 52 posibile, fără să fi suferit 
vreo înfrîngere. Echipa R. P. Ro
mine s-a clasat pe locul șase cu 
29 de puncte.

In cea de-a 13-a și ultima run
dă, șahiștii romîni au întrecut e- 
chipa R. D. Germane cu 272—l’/s 
puncte.

Alte rezultate i U.R.S.S. —

S.U.A. 2*/2—V2 (o partidă între
ruptă); R. P. Bulgaria — Finlan
da 4—0; Danemarca — Anglia 
2—2; R. P. Ungară — Ecuador 
2—0 (2); Suedia — R. P. Mor.golă 
1-1 (2).

După disputarea part de'.or în
trerupte, clasamentul final al 
pionatului este urmă4om! : l, 
UR.S.S. 43’/z puncte: 2. R. P. 
Bulgaria 37; 3. R. Cehoslovacă 36; 
4. R. P. Ungară 34*/2; 5. S.U.A. 
31; 6. R. P. Romină 29; 7. R. D. 
Germană 28; 8. Islania 27, 9. An
glia 23‘/2; 10. Danemarca 19; 11. E- 
cuador 16*/2; 12. Suedia 16. 13. 
R P. Mongolă 14'/2; 11. Finianda 
9*/s.

Astă-seară: primul sunet de gong al turneului de box
MOSCOVA 29 (Prin telefon).— 
Vizitînd — pentru a cita oară? 

— uriașul complex sportiv de la 
Lujniki, ne-am gindit să ne îndrep
tăm de astă dată pașii spre Pala- 
t.il Sporturilor. Am găsit acoio o 
atmosferă de muncă febrilă: teh
nicieni price puți tocmai finisau lu
crările de montare a ringului și de 
pavoazare a sălii. Cu mult înainte 
de a f‘ răsunat primul sunet de 
gong al întrecerilor de box. totul 
va ft deci gata pregătii pentru a 
asigura. In cele mai bune condi- 
țiani. desfășurarea pasionantelor 
‘dispute. Evenimentul se va petrece 
marți seara cu cererrxjnialul cuve
nit unei competiții de 
amploare

Pînă atunci, pregătiri 
de antrenament puse 'a 
de către organizatori, formalități 
preliminare și, bineînțeles, multe 
...emoții. Vineri, boxerii narticipanți 
au făcui vizita medicală. Doctorul 
Traian Dumitrescu, pe care l-am 
întllnit la un antrenament al lo
tului nostru, ne mărturisea ci a 
rămas impresionai de minuțiozita
tea acestei vizite medicale, vădind 
din plin grija față de sănătatea 
sportivilor. Tot vineri, arbitrii-fu- 
decători au ținut o ședință în care 
s-a stabilit că întrecerile se vor 
disputa potrivit regulamentului 
AIBA. „Operații" mult mai im
portante slnt prevăzute pentru 
marți dimineața. Intr-adevăr, la 
ora 9, boxerii participanți (în nu
măr aproximativ de 150 din 21 
de țări) vor face cintarul, du oi 
care, la orele amiezii, va avea loc 
tragerea la sorți. Din acest motiv, 
nu vă putem relata deocamdată 
cine sînt adversarii puguiștdor ro
mîni și nici cînd reprezentanții 
noștri vor urca treptele ringului. 
Ceea ce vă putem comunica cu 
certitudine este formația definitivi 
pe care o va alinia R. P. Romină 
în ringul de la Palatul Sporturilor. 
Ea ne-a fost anunțată de antreno
rul Ion Popa și are următoarea în
fățișare : Mircea Dobrescu și Puiu 
Nicolae (muscă), Nicolae Mândrea- 
nu (cocoș), Mihai Trancă (semi- 
ușoară), Constantin Dumitrescu

asemenea

In sălile 
dispoziție

(ușoară), lire Dragnea și Nicolae 
Linca (semimijlocie), Gheorghe 
Negrea (semigrea) și Vasile Ma- 
riuțan (grea). Participarea lui 
Mihai Stoian este nesigură, intru* 
cit tlnărul nostru campion se re
simte încă de pe urma gripei de 
care a suferit.

Sovieticii vor prezenta un lot 
puternic, tn frunte cu campionul o- 
limplc Vladimir Safronov, campio
nul european Andrei Abramov și 
rutinatul Aleksandr Zasuhin. Ală- 
iurl de aceștia vor evolua ctteoa 
tinere „speranțe": Sobolev, Bîs- 
trov, Feofanov etc. Italienii cu cel 
mai bun om in „cocoșul" Gianfran
co Piovesan — finalist la „euro
penele" de la Praga. Din lotul bul
gar se de'așează „semigreul"

Petar Spasov, și el finalist la Fra
ga. Loturi alcătuite aproape in ex
clusivitate din tineri pugiliști au 
deplasai R. Cehoslovacă și R. P. 
Polonă. Francezii prezintă pe Ca- 
rnarra, Sangare, Vairolatto si Mao- 
let.

Turneul de box începe mline sea
ră (N.R. astă seară) și se va în
cheia la 3 august. Cu excepția pri
mei și ultimei zile, vor avea loc 
cite două reuniuni pe zi (una după 
amiaza șl alta seara), cum se o- 
bișnuiește și la campionatele eu
ropene. Reamintim că la această 
competiție un boxer este eliminat 
după două înfrtngeri, iar fiecare 
țară are dreptul să înscrie cile doi 
boxeri de categorie.

inJoi: Direct finale 
de canotaj fete

Vineri: Start la
Programul inițial prevedea star

tul întrecerilor de canotaj pentru 
marți Deoarece în probele femi
nine sînt doar cinci reprezenta
tive înscrise, n-a mai fost nevoie 
de eliminatorii, urmînd ca întîie- 
tatea să iie decisă direct în fi
nale. Acestea vor avea loc joi 1 
august începînd de la ora 18, pe 
lacul Himki, în următoarea or
dine: 4+1, simplu, 4+1 v, dublu 
și 8+1. Pînă acum și-au anunțat 
prezența următoarele țări: U.R.S.S., 
R.P. Romină, R.P. Polonă, R.D. 
Germană și Finlanda.

Echipajele noastre feminine vor 
participa în aceleași formații cu 
care au cunoscut un succes atît 
de frumos la regatele din acest 
an de la Grunau. Iată-le: simplu: 
Florica Ghiuzelea; dublu vîsle: 
Florica Ghiuzelea, Maria Laub. 
4 + 1 rame: Felicia Urziceanu, Rita 
Schob, Lia Togănel, Marta Kar- 
doș + Stefania Gurău; 4-\~l aisle: 
Stela Stanciu, Titina Sălceanu, 
Emilia Rigard, Marta Jifcu + An-

canotaj bărbați
cele 4 corn-.

Selecționata 
orașului Gottvaldow 

învingătoare la Oradea
ORADEA 29 

Astăzi după amiază 
în localitate partida internațio
nală de fotbal dintre formația lo
cală Flamura roșie și selecționata 
orașului Gottvaldow. Oaspeții, 
practicînd un joc rapid, de o ri
dicată valoare au obținut o con
cludentă victorie cu scorul de 5—1 
(4-0).

Z. Singer, corespondent

(prin telefon). — 
s-a disputat

la tenis de masă

gela Codreanu.
ponente ale echipei de 4 rame la 
care se adaugă Sonia Bulugioin- 
BălM, Elza Oxenfeld, Stela Geor
gescu, Maria Bucur + Angela 
Codreanu.

La băieți participarea este bo
gată. Pînă acum au sosit repre
zentativele R. P. Romine, R. 
Cehoslovace, R. P. Polone, Egip
tului, Finlandei, echipajul de 4 f.c, 
format din renumiții canotori ai 
universității din Cambridge. Mai 
sînt așteptate echipe din R. P. Un
gară și din alte țări cărora li 
s-au adresat invitații. La acestea 
se vor adăuga, bineînțeles, puter
nicii canotori sovietici. Programul 
începe în ziua de 2 august cu 
probele eliminatorii. La 3 august 
se vor desfășura recalificările, iar 
duminică 4 august, cele 7 probe 
finale.

Formațiile schifiștilor romîni au 
suferit mici modificări. Echipajele 
noastre au în prezent următoarea 
înfățișare: simplu: A. Ferenczi; 
2+1: Kurecica, Vereș + Ghiță: 
2 f.c.; Pongraț, Radu Nicolae; 
4 f.c.: la această probă prezentăm 
2 echipaje: primul este format din 
cele două dubluri de mai sus iar 
al doilea din Kapler, Kiss, Stefan, 
Baraș;; 4+1: Boicu, Meszaros. 
Bulugioru, Kiss + Ghiță; 8+1: 
Petrov, Bellu, Boroș, Bălan, Cor
fu, Butnaru, Benea, Boloni + Păir- 
nescu. Astăzi, echipajele noastre 
și-au făcut obișnuitele antrena
mente pe apele lacului Himki. 
Cele mai bune rezultate au fost 
scoase de 4+1 fete, 4 f.c. (dm 
cele două dubluri]; și 8+1 la bă
ieți.

V. Ciocîltea învingător 
ia prima rundă a turneului 

de Ia Szczawno Zdroj
VARȘOVIA 29 (Agerpres). —
In localitatea Szczawno Zdroj 

din R. P. Polonă a început la 28 
iulie un turneu internațional de 
șah la care participă și reprezen
tantul țării noastre Victor Ciocîltea. 
In urma" tragerii la sorți participanții 
la turneu au primit următoarele 
numere de concurs: 1. Winivater 
(Austria) 2. Gromek (R. P. Po
lonă), 3. Frantz (R. D. Germa
nă): 4. Szabo (R. P. Ungară) : 
5. Sliva (R. P. Polonă) ; 6. Cio
cîltea (R. P. Roraînă) ; 7. Gheller 
(U.R.S.S.), 8. Bogdanovic (R. P. 
F. Iugoslavia) ; 9. Fichtl (R. Ce
hoslovacă), 10. Holmov (U.R.S.S.); 
II. Doda (R. P. Polonă) ; 12. Pla
ter (R. P. Polonă) 13. Dziedzie- 
lowski (R. P. Polonă) ; 14. Szuczta 
(R. P. Polonă) 15. Orbann (Olan
da) 16. Clark (Anglia).

In prima rundă Victor Ciocîltea 
a obținut victoria în fața șahistu- 
lui polonez Doda. Alte rezultate: 
Gheller—Holmov 1—0 ; Frantz— 
Szuczta 1—0; Szabo—Dziodzie- 
lowski 1—0; Fichtl—Bogdanovic 
1—0.

FOTBAL PESTE HOTARE
• In cadrul preliminariilor cam

pionatului mon-ddal de fotbal (iona 
a III_a sud-americană) duminici 
la Montevideo reprezentativa Uru- 
guayului a învins Paraguay cu 
scorul de 2-0 (1-0). Deși învinsă.,
pentru finala campionatului mon
dial s-a calificat reprezentativa 
Paraguayului, care a totalizat 5 
pun-cte, urmată de Uruguay cu 5 
puncte și Columbia cu 1 punct.

• Intr-un med internațional de
fotbal desfășurat la Bydgoszcz e- 
chipa locală WKS Zawlsza a învins 
formația austriacă FAC Viena 
scorul de 8-0 (4.0).

• Intr-un meci internațional 
fotbl desfășurat Ia 27 iulie la 
fda eciup<a bulgară Levskl Sofia 
a învins cu scorul de 6-2 13-2) se
lecționata asociației Banik din 
R. Cehoslovacă.

O echipă alcătuită din cei mai 
buni jucători și jucătoare de tenis 
de masă din orașul Gottwaldow 
(R. Cehoslovacă) și-a început tur
neul în țara noastră jucînd sîmbătă 
la Arad cu reprezentativa orașului. 
Arădenii au învins cu 7-5. Din e- 
chipa învingătoare s-au prezentat 
in formă bună Andronache și Co
vaci, iar de la oaspeți Blajek și 
Mahovskt.

Duminică, oaspeții au jucat la 
Oradea cu echipa locală Flamura 
roșie. Orădenii au Învins cu sco
rul de 10-2. Echipa lor a fost al
cătuită din Cobîrzan, Iscovici, Sa- 
bău, Csepler (masculin). Irma Ma
gyar!, Catrinel Folea și Elena 
Răduică (feminin). Jucătorii Bla- 
jek și Stoian împreună cu jucătoa- 
rea Liskova au fost cei mal buni 
de la oaspeți.

șurării Jocurilor Sportive In
ternationale Prietenești de ia 
Moscova.

Numărul viitor al ziarului 
>;■ nostru apare mîine miercuri 
z£3l crt. dimineață la orele o- 
pbișnuite și apoi. în continuare, 

zilnic (cu excepția zilelor de 
«duminică 4 și duminică 11 
Vsaugust) pe tot timpul desfă- 
Dșurării Jocurilor Sportive In-
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