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o VOLEI IN 9 IN JAPONIA ® O MISIUNE 
DE ONOARE A SPORTIVILOR NIPONI • LA 
CE SPORTURI PARTICIPA REPREZENTANȚII 
ȚARII SOARELUI RASARE.

De vorbă cu un coleg japonez

Mă aflam într-unul din lifturile 
corpului B al Universității Lomo
nosov și așteptam ca el să-și o- 
prească zborul acolo unde seria 
cifrelor care se aprind pe tablou 
din jumătate în jumătate de se
cundă, mareînd succesiunea etaje
lor, ia sfîrșit. Ușile s-au deschis 
brusc și deodată pasagerii liftului 
ne-am trezit înconjurați de o puz
derie de tineri îmbrăcați în tre
ninguri negre pe' spatele cărora 
stătea scris „Japan". Extrem de 
exuberanți și de vorbăreți ei au 
umplut deodată uriașa cutie de 
metal cu ciudatele sunete ale unei 
limbi de neînțeles pentru noi. 
După cîteva tentative neizbutite 
am descoperit în sfîrșit un inter- 

să mă în- 
ceva mai 

compatrioți 
haine obiș-

locutor nipon cu care 
țeleg englezește. Era 
în vîrstă decît ceilalți 
ai săi și, îmbrăcat în 
nuite, se vedea că nu este spor
tiv. Nu mică mi-a fost surpriza 
aflînd că am prilejul să fac cu
noștință cu un confrate din Ja
ponia: redactorul Tohru Hayakawa 
de la ziarul „YOMIURI SHIMBUR"

din Tokio. Să-ți intervievezi un 
coleg de breaslă este tot ce poate 
fi mai plăcut Căci ziariștii cu
nosc nu numai arta de a pune în
trebări, ci și pe aceea de a răs
punde clar Și concis. Odată în 
plus aveam să mă conving de 
acest adevăr.

— Primul lucru pe care vreau 
să-1 aflu, domnule Hayakawa. este: 
la care din concursuri îi vom 
putea admira pe acești simpatic: 
sportivi din Japonia?

— Este echipa noastră de ho
chei pe iarbă. Jucătorii sint atit 
de înclntați de tot ce văd aici 
incit.. in afară de antrenamente, 
tot timpul liber și-l petrec plim- 
bindu-se. vizitind locurile intere
sante ale orașului. Iată și motivul 
vizitei noastre aici.

— Atunci, fără îndoială că stau 
bine de tot cu condiția fizică...

— Da, da! și eu am aceeași im
presie. Calea de mii de kilometri 
din Japonia și pînă aici a fost 
extrem de obositoare, dar au fost 
suficiente cîteva ceasuri petrecute 
la Moscova ca să ne dăm seama 
că drumul merita să fie făcut. 
Atmosfera pe care am găsit-o aici,

dragostea cu care sintem încon
jurați, grija de 
toate dorințele, 
seala călătoriei 
prin minune.

— La ce alte , ____ ,____
echipele Japoniei, la această edi
ție a Jocurilor?

— Să amintesc înainte de toate 
gimnastica. Am venit cu o echipă 
puternică, in care alături de cei 
4 „piloni": Ono. Kono, Himori și 
Tadași au fost introduși gimnaști 
tineri, dar de o valoare foarte ri
dicată. De rezultatele echipei noas
tre de gimnastică sint legate cele 
mai multe speranțe ale noastre, 
la aceste mari concursuri. In 
al doilea rind, echipele de volei. 
Participarea noastră la acest 
snort, deși se face sub semnul de-

a ni se satisface 
au făcut ca obo- 
să se șteargă ca

sporturi iau parte

(urmare în pag. 2—3).

(Pag. 3) 
— Ultimele rezultate ale întrecerilor de la Moscova.

(Pag.-4)

Câtîfî în ziarul de azi:
— Reportaje, portrete și comentarii de ia Jocurile sportive 

internaționale prietenești.
(Pag. 2-3)

— Se apropie data începerii campionatului republican de 
fotbal.

de Za sciemm' alea aeschiaerii celeiDouă aspecte
ediții a Jocurilor Sportive Interna ționale Prietenești: 
de sus, Nicolae Rășcănescu — stegarul delegației 
deschide defilarea sportivilor romi ni; in cea de jos, 
sportive ale țării noastre trece prin jața tribunelor.

(Teiefoto

lir-a. 
in fotografia 

noastre — 
un grup de

AGERPRF.S)1

Interes deosebit pentru întrecerile 
sportive amicale ale Festivalului

Moscova, 
(prin telefon 
la trimișii noștri 
speciali).

Astăzi
cepul i 
sportive 

din cadrul Festivalului, 
sa festivita'e de deschidere — 
desfășurată pe stadionul Dinamo— 
a fost întregită de defilarea tutu
ror participanțdor. de demonstra
ții de gimnastică, etc. In cinstea 
deschiderii întrecerilor sportive 
amicale, tineretul sovietic a orga
nizat o „Ștafetă" dotată cu pre
miul oferit de ziarul ,/ESTIVAL". 
200 de colective sportive au tri
mis echipe in această „Ștafe'ă"

30 
de

au în- 
întrecerile 

amicale 
Grandioa-

Scurt interviu optimist...

Cu un campion 
desppe canotorii

olimpic 
pomîm

a

nr.

Eram tocmai pe punctul de 
părăsi răcoroasa și deci.., plăcuta 
bază nautică de pe lacul Himki 
din imediata apropiere a Mosco
vei, cînd pe poarta bazei și-a fă
cut apariția automobilul cu
Z K. 1949 la volanul căruia se a- 
fla campionul olimpic Berkutov. 
Cum îl cunoscusem personal pe 
acest reputat canotor sovietic — 
ultima oară l-am revăzut la Mel
bourne, la Olimpiadă—și știam că 
urmărește cu deosebită atenție an
trenamentele sportivilor noștri, am 
profitat de prilej pentru a-i soli
cita cîteva impresii despre șan
sele rom inilor la această impor
tantă competiție.

Aflînd că mă grăbesc să ajung 
la hotelul Moskva, sediul cartie
rului general al celor peste 500 
de gazetari prezenți la Jocuri, 
campionul olimpic mi-a oferit cu 
multă amabilitate un loc alături 
de el. în mașină. Trecînd peste 
bunul obicei de a nu inoportuna 
cu întrebări pe un „șofer" în 
exercițiul funcției sale, am vrut 
să-i adresez prima întrebare dar 
Berkutov mi-o 
politicos cum îi 
să-mi vorbească 
fetele noastre.

— „Consider

luase înainte și 
este firea începea 

de acum despre

că sportivele 
d-voastră se situează de Mai mulți 
ani cu autoritate pe locul 'secund 
in ierarhia canotajului academic 
european".

— „întrebarea este,, dacă ..și, aci,

la Moscova, își vor reedita succe
sele?"

— „Nu m-ar mira deloc dacă in 
întrecerile din cadrul Jocurilor, 
româncele ar egala pe canotoarele 
sovietice!"

— „Vă referiți în mod special 
la vreun echipaj?"

— „Să vă spun drept, poate și 
din cauza unei „deformații" pro
fesionale — sint un vîslaș de 
skul — apreciez îndeosebi pe 
„simplista" dvs. Florica Bruteanu. 
(N.N. Berkutov o cunoaște sub 
numele dinaintea căsătoriei); pre
cum și echipajul de dublu vide 
pe care aceasta îl formează după 
dte știu cu Maria Laub. Le-am 
văzu* la lucru atit la Bled cit și 
aci și sint convins că au certă va
loare. La simplu lupta pentru lo
cul întîi se va da intre Muhina, 
Ivanova și Bruteanu, iar la dublu 
echipajul 
rea mea. 
vedere și 
Grunau".

— „Pe 
teți tot atit de bine?"

— „Suficient pentru a 
nostica victoria in trei 
2+1. 2 f.c. și 4 f.c.".

— „Am impresia că pronosticu
rile sînt prea generoase și că ele 
denotă parcă o slăbiciune pe care 
o aveți pentru canotorii romîni".

— „Cu prima parte a afirmației 
pe care o faceți nu sînt de acord. 
Pronosticurile mele, ca ojțige. BLe.\

vederi, de altfel, pot fi răsturnate 
mai greu sau mai ușor. Dar, ere- 
deți-mă că ele sînt făcute de un 
cunoscător in cauză, pe baza va
lorii crescinde pe care o arătafi 
oe plan internațional. In ceea ca 
privește slăbiciunea mea... cam 
așa este. Simpatia pe care v-o 
nutresc se datorește unei miri dar

(urmare în pag. 2-3)

a cărei desfășurare i-a impresio
nat chiar și pe moscoviți, oblșnu- 
ifi cu întreceri de masă de ase
menea amploare. Peste 4.000 de 
alergători au purtat de-a lungul 
cela- 20 de etape — mesajul de 
pace și prietenie al tineretului 
sportiv sovietic.

ir
Cu foarte mul* interes, stimă șl 

dragoste sint înconjurați tinerii 
din țările coloniale. La Moscova 
se află acum echipa de fotbai a 
Asociației Studențești Africane din 
Franța. Iată ce ne-a povestii Iul- 
sut Diop, portarul echipei, un 
năr din Senegal care termină 
cum universitatea din Paris:

„In anul 1955 am participat 
„Cupa Parisului" și am reușit 
întrecem cele mai bune echipe 
matoare de fotbal din capitala 
Franței, cucerind și trofeul com
petiției. Anul acesta n-am ajuns 
decît ptnă în semifinale.

— Dar la Festival cum va fi?
— La Moscova au venit multe 

echipe de valoare. Noi vom juca 
bine dacă autoritățile franceze vor 
acorda viză celor doi excelenți 
jucători care, pînâ acum, n-au pu
tut ajunge la Moscova".

★

Nu departe de complexul sportiv 
Lujniki a apărut o nouă bază 
sportivă care de fapt se integrează 
în uriașa construcție a s'adionului 
central .VI. Lenin". Este vorba 
despre orășelul sportiv al pionie
rilor creat pentru copiii Moscovei. 
Sini aici mai multe terenuri: unul 
de fotbal (cu tribune de beton a- 
vînd o capacitate de 3.000 de

tî- 
a-

»

a

is

tenis. 3 de baschet, 4locuri), 2 de 
de volei.

întrecerile 
Festivalului 
discipline :, 
este insă singurul punct 
al Festivalului. Toți cei dornici vor 
putea să participe la întrecerile 
pentru cucerirea insignelor spor
tive ale Festivalului (gradul I și 
II).

• sportive din cadrul 
se desfășoară la 13 

sportive. Acesta nu 
.sportiv"

ASTAZI LA JAROSLAV

romin este, după păre- 
fauoritul nr. 1. Am în 
succesele înregistrate la

cunoaș-

vă pro- 
probe:

•w

Un grup de tineri reprezentau ți ai unor delegații străine,* fă- 
clnd o excursie pe canalul Moscova, este escortat de bărci cu pînze. 
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Tribunele stadionului din orașul 
Jaroslav vor fi astăzi după-amiază 
pline: în localitate se dispută me- 
ciul dintre echipele de fotbal ale 
Republicii Populare Romine și 
publicii Democrate Germane.

Meciul este foarte greu pentru 
tinerii sportivi care alcătuiesc re
prezentativa noastră, avînd în ve
dere și defecțiunile la care ne-aru 
referit în ziarul de ieri. Se 
știe că Ivănescu, Copil III, Ene 
II și Nunweiller sînt accidentați. 
In scurtul răstimp petrecut la 
Moscova între meciul de la Gorki 
cu reprezentativa Siriei și cel de 
azi, au urmat un tratament me
dical. Este posibil totuși ca în 
meciul de azi Ivănescu și Nunwei
ller să nu joace.

Adversarii noștri prezintă prima 
reprezentativă din care nu lip
sesc cei mai buni jucători, în 
frunte cu fundașul Muller, cei doi 
frafi Wolff, interul Schrotter și 
centrul atacant Țroger, bine cu
noscut! spectatorilor bucureșteni.

lată formațiile :
R.P. ROMINA: Dungu — Ptv 

honțu, Stancu. Soare — Al. lAi- 
sile, Mihăilescu — Copil IU. Me- 
szaros ii, Ene II (Bukossi), Se- 
redai. Semenescu.

R.D. GERMANA: Markwarth — 
Buscher. Zampf, Muller — S. 

*Wolff, I. Wolff — Franck. Schro
tter, iroger, Kaiser, Spilth.

Celelalte meciuri ale seriei 
noastre sînt următoarele: azi, în 
orașul Vladimir, Siria întâlnește 
Ceylon; la 2 august se vor dis
puta ultimele partide ale seriei: 
Romînia-Ceylon (la Moscova) _ și 
R.D. Germană-Siria (la Kalinin]^



Cîțiva tineri, un antrenor și... un reportaj 
despre „TROFEO 1TALIÂ“

' Apucă-te Și caută acum — în 
;plină caniculă un fotbalist sau un 
.atlet fruntaș. Ai să răscolești în
treg Bucureștiul înainte de a te 
hotărî să-ți scoți bilet pentru... 
Constanța sau vreo stațiune cli
mate-'de la munte. Și poate tot 
ar fi degeaba. Ce noroc că, de data 
aceasta, secretariatul de redacție 
ne-:*. cerut un reportaj despre pre
gătirile lotului nostru de polo. Ni
mic mai simplu. Un popas la 
ștrandul ,,Dante Gherman" și- 
eroii reportajului au și apărut. 
Dar, să vi-i prezentăm pe compo
nent reprezentativei de polo care 
se pregătesc să participe — pen
tru prima oară — Ia marile între
ceri de Ia Zagreb: „TROFEO 
ITALIA" : portarii Marinescu, Sa- 

muilă. Ștefănescu, jucătorii de
: Kelemen, Zahan, Șimon,

Bău.; . Novac, Grințescu — rmrea 
speranță a echipei noastre. De pe 
„teren" lipsesc însă cîteva figuri 
cunoscute, lată un motiv pentru a 
pune primele întrebări antrenoru
lui Vasile Daroczi: „Unde 
Blalek și Szabo?"

Aflăm că cei doi valoroși 
<’in Cluj au fost reținuți de o se- 
z t-ne de examene, dar 
tp.ați să sosească de 
&• a. încă un absent: 
— bolnav și probabil 
pentru această mare „confruntare" 
europeană.

sînt

poliști

că sînt aș- 
la o zi la

Mardiițiu 
indisponibil

★

Antrenamentul a început. Pen
tru că ni se pare cam , tare", ur
mărind nenumăratele sprinturi Ia 
toate stilurile clasice, cerem expli
cații antrenorului Vasile Daroczi. 
„Ieri antrenamentul a fost și mai 
„tare" — ne răspunde acesta. As
tăzi, am încetinit puțin 
oarece băieții s-au cam 
Dar, fiecare parte din

ritmul de- 
resimțit. 

programul

Pierre Montase despre

(Urmare din pag. l-a)

.Urmare din pag.

MOM

din aiu-

Aliniate pe terenul marelui stadion 
de onoare a -drapelului celei dea III-a

MOSCOVA. 29

Mosco
Ce s

de antrenament este necesară. MăS 
refer la înotul multilateral (toatei 
stilurile, dar mai ales craul-ul) \ 
pentru dezvoltarea vitezei și a re- I 
zistenței, la „jocul aerian" cu pase J 
în mișcare și cu tras la poartă dinș 
permanentă mișcare etc. In gene- > 
ral, antrenamentul pentru „TRO-X 
FEO ITALIA" are multe lucruri în ( 
plus față de cel pentru campiona- } 
tul de polo din țară .Nu uitați căi 
la Zagreb terenul de polo, cu o lă- J 
țime de 20 m., „plutește" în ba-1 
zin, în timp ce bazinul nostru nu ‘ 
are o lățime mai_ mare de 18 m., zc; numai pînă în momentul atari- 

*- M «•* a-m ««<1^ n.-'nxv.. zl«rt rfk
de asemenea, să/a descins un tînăr negru, cu fața 

pentru jocurile în jsurîzătoare. El și-a rotit o clipă 
aceea am divizat (privirile spre lumea adunată și, 
------* ----- ------J găsindu-i repede pe cei pe care ii 

(căuta, părea nespus de bucuros. 
la . Pasagerul cursei nocturne se nu- 
, (mea : Adhemar Ferreiro da Silva. 
3 recordman mondial și dublu cam

pion o înspic. In întimpinarea Im 
/veniseră săritorii sovietici în frunte

. < cu Leonid Scerbakov. vechi adver-
>1, acum, cJțeva Cate aespre: ju- (sar dar in același timp bun .prie- 

» » - • mIKU. eu t țen aj renurrîîtului atlet brazilian.
ITALIA". Echipa noastră va fi j Luni dimineață, după numai 
se pare, cea rnai tînără: media cîteva ore de odihnă, care cu si* 
vîrstei jucătorilor 22 de ani. Din * guranță că nu reuș’seră să șteargă 
lotul care se antrenează pentru (oboseala unei călătorii lungi și 
Zagreb, cițiva jucători au debutat I dificile, da Silva a putut fi văzut 
doar în acest an in prima forma-'Pe stadionul Dinamo, la antrena- 
ție a țării: Marinescu, Kelemen,<P1™1 Săriturile sale au fost toate 
Bădiță, vrințescu și Blajek. Un a-*,n Jur de 16 metr1’ de?' n'a *°rlat 
mănunt nu lipsit de importanță : 
ecnipa noastră parcurge — in me
die — !0O m. în l'i” sar 400 m. în 
5'12” (ceea ce indică — în special 
ia 400 m. o creșiere serioasa față 
de anul trecut). In sfîrșit, palma
resul cu care se prezintă tinerii 
noștri jucători de polo ia „1RO- 
FEO ITALIA": R. P. Romină- 
Italia: 1-3 și 6-4 Ia Triest, 3-3 ia» 
Napoli, 3-1 Ia Budapesta. R. P. A 
Romînă-Olanda: n-am avut intilniri ( 
directe din 1954 (campionatele eu- I 
ropene de la Torino). R. P. Romi- \ 
nâ-R.P. Ungară: 2-3 la Napo.i și/ 
2-9 la Budapesta. R. P. Romînă- (,
U.R.S.S. 2-3 ia Napoli, 3-4 ia Mei-/ repr^enunțl Fam apia
bourne. R. P. Romină-R. P. p Adat la ultimele Jocuri Oumpice .

Pa Silva sa'uta pe sporfivii rom mi
S Ce să fie cu atiția săritori de 
(triplu, strinși laolaltă in plină noa- 
Jpte pe aeroportul Vnukovo ? Scer- 
Cbakov, Tigankov, Cen... nu lipsește 
jde la apel nici unul dintre specia- 
Cliștij sovietici ai acestei probe.
/ Cei curioși să afle răspunsul 
\n-au trebuit să aștepte mult timp, 

ceea ce reprezintă un serios deza-Larii avionului de Praga din care 
vantaj. Trebuie, de asemenea, 
ne pregătim și p—♦— ----- :1
nocturnă și de i 
orele de antrenament care acum 
sînt în creștere progresivă, urmînd 
ca atunci cînd vom ajunge 
4—4‘/2 ore să descreștem pînă 
durata unei < ’ 
polo".

utov; c?tcui puia ia 
obișnuite partide de S j,

★
Și, acum, cîteva date despre

cătorii noștri și despre...

r deloc.
i Odată antrenamentul încheiat, 
/ noul și celebrul oaspe al Moscovei 
Ja fo-‘... luat în primire de ziariști.

..Vizitez pentru prima o’-ă Mos
cova. ne-a declarat da Silva, și 
sînt foarte bucuros să particip la 
un concurs alături de săritorii so- 
vie'îcî, prietenii mei de la Mel
bourne. In ambianța de perfectă 
sportivitate pe care am întîlnit-o 
aici voi înceroa să obțin un rezul
tat cît mai bun. Doresc să trans
mit prin intermediul ziartf.ui 
LSPORTUI. POPULAR" un caid 
salut sportivilor romîni, ai căror 
valoroși reprezentanți i-am aplau-

bourne. K. P. Kom:na-K. P. b. \ 
Iugoslavia: 2-5 la Budapesta, 4-6 /. 
la Split, 1-3 și 2-3 la Dubrovnic.

★ »
I-asn părăsit pe tinerii noștri ju- A 

cători de polo și pc antrenorul lor 
puțin timp după ce — plin de ver- ) 
vă — simpaticul Șimon „bombar- 
dase" — se pare cu succes — o / 
poartă— imag.nară. Eram cu toții > 
mulțumiți de precizia și tăria Iovi- v 
turilor sale, pe care le dorim tot 
atit de eficace și Ia Zagreb. O ast- / 
fel de comportare însă așteptăm — ’ 
Ia prima noastră participare in Z i 
„TROFEO ITALIA" — de la ?. j 

toți componenții 
reprezentative.

SOBRIETATE
PERSEVERENTĂ

DAN

echipei noastre

GIRLEȘTEANU

a JocurilorIn cinstea Festivalului și

Reușit program sportiv in stațiunea Vasii® Raaiiă
L.a marele număr de manlfestetil 

KDortive închinate Festivalului $1 
Jocurilor sportive de la Moscova se 
adaugă și acele organizate cu mult 
succes în frumoasa stațiune de pe 
malul Mării Negre.

Organizatorul sportiv, Alex. Achim, 
aiut.t de colectivul său, a reușit 
să alcătuiască un interesant pro
gram care s-a desfășurat slmbătă 27 
«i duminică 28 iulie.

In prima zi, dimineața. 42 de spor
tivi s-au întrecut Ia înot pe distan
ta de 1.0-00 rn., pe mare. Pe pri
mele patru locuri s-au clasat : ele
vul Marian Neamțu, în vîrstă de 
16 ani, m unici torul Ion Floreșteanu. 
șoferul Ion Simedrea și operatorul 
de cinema Nieolae Golășel.

După-amiază, la baza sportivă a 
C.C.S. s-au întîJnit într-un meci de
monstrativ echipele feminine de 

.volei ale colectivelor Progresul Să-

Cei doi prieteni, da Silva și Scerbakov, pe care fotografia 
noastră ii înfățișează după între cerea lor la J. O. din 1952, se vor ■ 
intilni din nou cu prilejul concurs ului atletic de la Moscova.

ELLA ZELLER

5 Cînd in toamna anului 
nătcjtea și Dinamo (ambele din C flsva din 
București). După aceea a urmat un Jdin Timișoara, Ella Zeller, 
meci aznical de volei între echipa I 
de băieți Progresul Sănătatea Bvcu- V 
rești și o selecționată a Vv.răși-/ 
lor aflați Ia odihnă. A învins Pro- 1 
firesul București cu scorul de 3-1. 3

A doua zi, dimineața, a avut loc f 
un concurs de traversare înct a j 
lacului Tecliirghiol, iar după-amiază / 
echipele de volei Dinemo și cele l scuri ineptele tnăies-
de baschet Locomotiva și Progresul 
Finanțe Bănci din București s-au 
întrecut cu selecționate ale tovară
șilor aflați ia odihnă. De aseme- 

m a est rul sportului Marin Vi- 
făcut retRșite demonstrații de 
în compania unor jucători 
Tînărul Dinamovist Bucu-

1950, 
anul II a SM.T.C.F. 

a ve
nit la București. începind pregă- 

‘târile in cadrul lotului republican 
de tenis de masă, poale că nu a 

' fost mare numărul acelora care își 
i închipuiau că tânăra și timida 
sportivă va reuși intr-un timp atât

De vorbă 
cu un coleg japonez

ț 
butului, nu este mai puțin impor
tantă pentru noi. Voleiul modern 
este încă tânăr in Japonia, și în
vățămintele de aici ne vor fi de 
mare folos.

— Voleiul modern? Se practică 
la dvs. și un altul... clasic ?

— Da, un joc asemănător nu
mai că echipele sini alcătuite din 
9 jucători, dispuși pe trei linii, și 
nu se efectuează rotația. Sportul 
acesta este larg răspindit in Ja
ponia, unde are o veche tradiție.

— Așadar, sportivii japonezi au 
venit să culeagă performanțe de 
valoare dar și experiență pentru 
viitor...

— Și încă ceva. Ați văzut, pro
babil, la serbarea deschiderii Fes
tivalului inscripția pe care o pur
tau japonezii: „NO MORE HIRO
SHIMA". Spot tivii noștri, oa și 
ceilalți tineri japonezi aflați ia 
Moscova vor să si îndemne prie
tenii din toată lumea să lupte 
pentru interzicerea armelor ato
mice, pentru ca niciodată să nu 
se repete ce a fost la Hiroshima.

Ln fața Universității m-am des
părțit de amabilul coleg japonez, 
cai speranța că-1 voi mai re
vedea...

Pierre Montane . este , .cineva" 
în boxul internațional. In 1943, 
el cucerea pentru prima oară cen
tura de campion profesionist al 
Franței la categoria ușoară iar 
trei ani mai târziu, în '1951, își 
încununa palmaresul cu titlul de 
campion al Europei. Retrăgîndu-se 
aoum dțiva ani din activitatea 
competiționaJă, el și-a consacrat 
eforturile pregătirii pugiliștâlor a- 
tnatori. Secondmdy-l pe Fernand 
Vianey, antrenorul federal al Fran
ței, Pierre Montane a avut me
rite deosebite în succesele pugi
liștilor galici. Nu-i deci de mirare 
că i s-a încredințat anul acesta 
misiunea de principal „om in colț" 
al boxerilor francezi la campiona
tele europene de la Praga, apoi la 
București, pentru întâlnirea cu

nea, 
ztou a 
tenis, 
de la 
rești.

Programul a fost urmărit cu In
teres de un public foarte numeros.

trtei sportive.
Intr-adevăr, în cei șapte ani 

care s-au scurs odată cu absolvi- 
S.M.T.CJ2. șl a Institu- 
de Cultură Fizică (acum o 

trecut examenul de 
■ a davenit a- 

Rozeanu una 
mai

MOTO CICLISM
0 Etapa a V-a (ultima) a campio

natului de viteză pe circuit, orga
nizată de asociația Dinamo, se va 
desfășura la 1 septembrie în Bucu
rești și va avea caracter internațio
nal prin participarea unor valoroși 
alergători din cîteva țări vecine și 
prietene.

a Concursul republican pentru 
recordul de viteză în coastă se va 
disputa între 12—14 august la Me-

•ompetițlei pe etape „Circuitul re
giunii Ploeștr' cate se va alerga pe 
ruta Ploești — Buzău — Brăila — 

■ Galați — Brăila — Buzău — Ploești
— Predeal — PloegU. Trrseuj mă- 

peste SM tan. care vor fi 
curți In 1 etape feu o d (k

Oaș (Huîa) și ÎS—18 august la
Cluj (Feleac).

CICLISM
• Astăzi începe desfășurarea

jrca 
I tutui 
p lună și-a trecut 
î stat) Ella Zeller 
/ lături de Angelica 
\din sportivele noastre cele 
i cunoscute peste hotare. Nici nu e 
I de mirare dacă facem o scurtă 
(trecere în revistă a performanțelor 
S* sportive abținute de ea în acest 

timp. Primul succes mai semni
ficativ l-a înregistrat la campio
natele mondiale de la

c (1953) cind a făcut 
\ echipa reprezentativă 
f campioană mondială,

București 
parte din 
a RJ>.R., 
de atunci 

Poștașului" organizată de colectivul j ne mm l.psind de la n.:a un meet 
-----„.. -•-------a— J impo-tant al echipei noastre na- 

ițianaie. in 1955 la Utrecht, 
t adus un aport hotărîtor în 
| rirea Cupei CorbUlon, după 
tun an mai târziu, la Tokio, 
i Zeller a fost în continuare

paus la Galați). întrecerea, la crre 
participă cei mai valoroși cicliști <iin 
numeroase asociații, se va încheia 
duminică 4 august.

a IZuminică se va disputa a IV a 
ediție a competiției populare „Cupa r . . ... . ... . ------- --
sportiv Locomotiva P.T.T.R. Pleca
rea la ora 8 din f'ița Poștei Cen
trale. întrecerile (avansați, semi- 
cunse, juniori, fete și biciclete de 
oraș) se vor alerga pe șeseaua j 
Găești, cu începere de la ora & / 
(tan' 8)' Jzeile

ț/ord 
j nă mondială.

De asemenea, împreună cu An- 
juiul, iweov-u . j getica Ro-zeanu, ELa Zei’.'er a de-
norcna de maestru egaHnd două va- 6 in ]955 ș.; ts56
loroase recorduri la cat. ușoară: gha dlMu
108 Kgr. la smuls șl 330 kgr. la to- ?

HALTEftI

ea a 
cuce- 
cum 
Ella 
titu- 

în formația romînă campioa-

totodată și numeroase titluri in
ternaționale ale mai multor țări.

Ca performanțe individuale. Ei la 
Zeller a ajuns in sferturile de 
finală ale probei de simplu la 
campionatele mondiale (1953) și 
de două ori semifinatâstă in 'între
cerea pentru titlul suprem (1955 
si 1957). Tot semifinalisiă a fost 
EH a Zel ler făcînd pereche cu Rei
ter și la campionatele mondiale 
de la Tokio. Se poate spune că 
puține jucătoare de valoare certă 
de pe glob nu se numără printre 
învinsele sale. Astfel, Angelica 
Rozeanu. Tanaka, Okawa, surorile 
Rowe, Eva Kocz'.an, Linda Wertl, 
Watel, Sun Mey In au fost în
trecute de actuala campioană ro- 
niînă. Pentru că uitasem să vă 
spunem că anul acesta Ei la Zeller 
a devenit și pentru prima oară 
deținătoare a titlului republican.

Toate aceste succese realizate 
de EHa Zeller și pentru care ea a 
primit titlul de maestră emerită 
a sportului se datoresc fără îndo
ială condițiilor de pregătire care 
i-au fost create, ajutorului pe care 
l-a primit din partea colegilor ei 
de sport, dar bineînțeles și serio
zității și perseverenței cu care s-a 
antrenat.

La actuala ediție a Jacurilor 
sportive de la Moscova, Ella 
Zeller este una dintre reprezentan
tele de seamă ale RomînieF și cre
dem că prin oom.port.area care o 
va avea, ea va confirma încrede
rea și speranțele iubitorilor de 
sport din R.P.R.

cepem 
volei 
cea a 
foarte 
noastr 
progr 
chinez 
de rez 
plan i 
tră în 
sala A 
nesov 
renum 
își v 
doua 
rul ba 
vor fi 
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R-omln 
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ziais 
de box
pitala 
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și vor 
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— A 
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vor in 
Sînt 
pregăti 
că-i c 
gare. 
petiția 
însă i 
la Pr 
tiv ele

— T 
campi

Cu un campior 
despre canotori 

i)
semnificative întâmplări
nul întrecerii de la Bled care a- 
vea să-mi aducă titlul de cam
pion. european. Mi se defectase 
barca și am reușit s-o reoar in
tr-un timp record cu ajutorul ai
red al vtslașilor și antrenorilor 
reunirii.

Nu mai era timp de nici o te-

trebare 
1949 a 
departe 
hotelul 
tru. I- 
improvi 
olimpic 
în gîn 
nosticu 
lacului



Se apropie data începerii 
campionatului de fotbal

Dinamoviștii bucureșteni: „Este more deosebire 
între campionat și Cupa Primăveriii(

AZI LA MOSCOVA: 
mari fi in săli de sport

Teruji Kcgake I
$

au \

j

Al 
în
de

nntîi? 
le să 
taină 
pastre și

partidă 
Sbalistele 
I marele 
Lăt'oarele 

atestat 
ele pe 

lăzi in
terii. In 
li Lomo- 
lători de 
I de polo 
I ou a 
lipunăto- 
I Lujniki 
I în pro
ra noas

tră este reprezentată de Maria 
Both, Alexandru Popescu, Oanță, 
Heitz, Ștefan lonescu, Caminschi, 
Rujinschi.

Marea bază nautică Dinamo va 
găzdui eliminatoriile canotajului 
academic. Reprezentanții noștri vor 
căuta să-și asigure locuri cit mai 
bune spre a evita recalificările.

Semnalul de întrecere va fi dat 
astăzi și în competițiile — femi
nină și masculină —- de handbal. 
Reprezentativa noastră care luptă 
pentru un loc de
misiune grea în fața 
lor cehoslovaci

In turneul de tenis 
avansat dintre toate 
s-a ajuns la turul II,
de tenis de masă astăzi 
partidele din turul II.

frunte are o 
handbaliști-

— cel mai 
turneele — 

iar în cel 
au loc

Trecîn.d la fotbal, vom remarca 
în primul rînd meciul Romînia 
(tineret) — R.D. Germană de care 
ne ocupăm în mod special în altă 
parte a ziarului. Celelalte întîlni- 
ri oare au loc astăzi sint următoa
rele: seria I: Austria—Sudan (Ia 
Kalinin), Indonezia — U.R.S.S. (la 
Leningrad), seria II: Liban—Un
garia (Ia Voronej), seria III: E- 
gipt—R.P. D. Coreeană (la Gorki), 
seria IV: Romînia—R.D.G. (la Ja
roslav), Siria—Ceylon (la Vladi
mir).

In programul atletismului 
prevăzute astăzi următoarele 
be: înălțime femei, 400 m.
duri, 100 m. bărbați semifinală și 
finală, 100 m. femei finală, 400 
m. bărbați finală, 800 m. femei 
serii. Zi deosebit de importantă 
pentru Wiesenmayer, Iolanda Ba
laș, Florica Oțel, Elisabeta Buda.

Tot astăzi începe turneul de 
hochei pe iarbă la care participă 
următoarele opt echipe : R.D. Ger
mană, Egipt India, Polonia, Fin
landa, Franța, Austria, Japonia. 
Meciurile se vor desfășura pe sta
dionul „Tinerilor Pionieri" urmind 
ca finala să aibă Ioc la 8 august

Mulți ani, sportivii japonezi c- 
deținut supremația mondială i 
proba de triplu salt. Este suficient 
să amintim că ei au avut o serie 
de campioni olimpici ți că din) 
1936 recordul lumii a fost dus.-, 
pentru prima oară la 16 DO m. de, 
Naoto Tajima. Acest record a re-j 
zistai tuturor încercărilor
16 ani, pină cind a fost 
de brazilianul 
da Silva 
corectări, 
1656 tu.

Atleții

care, 
l-a

Adehmar 
după mai

..stabilizat"

aproape 
întrecut 
Ferreira, 

multe, 
la'

box și pugiliștii romîni
Virile de 
le entu- 
țirneului 

in ca-
L-am 

amabil

deți că au cele mai multe șanse 
la Moscova?

— Mă gîndesc la Safronov, Be
hrendt. Nietschke. Negrea Linca,

seamă,

m venit 
ați care 
țfirmare. 
ții, bine 
fă. Cred 
1 San
to. Com- 
țgalează 
pele" de 
p/e mo

jos/ la 
ie cre-

M. TRANCĂ

sint 
pro- 
gar-

japonezi doresc desigur J 
să reintre în posesia acestui re\ 
cord mondial. Cele mai multef 
speranțe, in această privință, eil 
și le-au legat de ti nărui TerujiX 
Kogake care anul trecut, la cam-l 
pionatele Japoniei, a reușit cu) 
16,43 m. un nou record nipon șil 
cea mai bună performanță mar. f 
dială a anului 1956. ' J

Tin arul Kogake participă la\ 
Jocurile de la Moscova și esiei 
dornic să realizeze un rezultat cEJ 
mai valoros, poate chiar mult w-1 
satul record al lumii. C

După aceste întreceri, Kogake r 
împreună cu ceilalți atleți ;apo-\ 
ne zi var participa ia Jocurile \ 
Mondiale Universitare și în sep-f 
tembrie vor fi oaspeții Capitalei) 
noastre, ca partidpanți la Campio-i 
nafele Internaționale.

Jean Praf, căpitanul 
echipei de rugbi a Francei

ir. Z.K. 
nej, nu 
deci de 
“ nos-
putere 

npionul 
dorit
pro- 

apele

Piovesan. la micul dvs. „Fler cule", 
Mircea Dobrescu, precum și — fi
resc — la Vairolaito și Camarra.

— Cum vedeți șansele boxerilor 
ramini?

— l-am și numit printre favo- 
riți pe Negrea, Linca și Dobrescu. 
Dar, orice surpriză este posibilă 
din partea rominilor. Toți sint 
puternici, boxează în forță și se 
pricep uă-și croiască drum sore 
victorie. De ce, așadar, m-ar pu
tea surprinde eventuala victorie a 
unor „outsider i“ de talia lui Drag- 
nea, Putu Nicolae sau Trancă?

Toți cei care l-au văzut evo- 
luînd pe un teren de rugbi (spe
cialiști și spectatori deopotrivă) 
l-au apreciat pe Jean Prat, soco
tind u-l cel mai mare jucător pro
dus de rugbiul francez în anii de 
după cel de al doilea război mon
dial.

Fruntaș incontestabil al echipei 
sale naționale, pe care a urcat-o 
în virful piramidei valorilor eu
ropene, Jean Prat nu a însoții 
însă în Romînia, din păcate, echi
pa Franței, fiind atunci in con
flict cu Federația franceză de 
rugbi. El va fi prezent la Mos
cova, unde va conduce naționala 
franceză in cadrul turneului de 
rugbi, în dorința de a aduce rug- 
budui francez supremația și me
daliile de aur.

Jean Prat, împreună cu fratele' 
său Maurice și cu alți mulți in-, 
ternaționali din naționala Fran
ței, joacă la F. C. Lourdes, for-< 
mafie campioană a țării și una 
din cele mai bune echipe de ciubt 
continentale. Jucător in linia a 
treia a grămezii. J. Prat are sml 
dezvoltai simț al jocului, o mare 
eficacitate prin necruțătoarele salel 
lovituri de picior, o măiestrie și 
o fantezie in joc care-l fac cel maD 
periculos ai acont francez. Pentru | 
toate aceste calități. Jean Prat, la' 
cei numai 34 de ani ai săi. a im-( 
brăcat de 52 de ori pină acum 
tricoul naționalei franceze, defi
nind astfel cu o incontestabilă au-t 
tarifate recordul selecțiunilor la
tre jucătorii francezi de rugbi. (

SOLEMN!

Astăzi, primele jocuri de handbal

spor tivi salută înălțarea pe catargul 
ir live ale Tineretului.

(Telefoto AGERPRES)

Astăzi după amiază pe stadio
nul Burevestnik se vor disputa pri
mele partide din cadrul turneului 
masculin de handbal. Sînt înscri
se șase echipe (R.D, Germană. A- 
ustria, R.P. Ramînă. R. Ceho
slovacă, Finlanda și U.R.S.S.) care 
vor participa direct la un turneu 
final, numai tur. clasamentul 
făcîndu-se prin adițiune de puncte. 
Regulamentul competiției prevede 
că în cazul când două echipe se 
vor găsi Ia egalitate de puncte, 
determinant va fi, în primul 
rînd, rezultatul direct dintre ele, 
iar dacă trei echipe vor fi la e- 
galitate de puncte atunci hertăriter 
va fi golaverajul.

Prima etapă, aceea de astăzi du
pă amiază, programează următoa
rele meciuri; R.P. Romînă— R. 
Cehoslovacă; Austria—Finlanda; 
U.R.S.S.—R.D. Germană. După 
cum se vede chiar din primul joc 
handbaliștii noștri au de înfilnit un 
adversar redutabil. Formația care 
va reprezenta Cehoslovacia la a- 
ceastă ediție a Jocurilor este alcă
tuită din cei mai buni jucători. Ast
fel în componența ei intră handba
list i de valoare europeană cum 
sînț: Eret I, Rusza, Cermak. Tro

jan, Horeijsi, Placek, Baumruk și 
alți câțiva jucători mai tineri care 
s-au remarcat în campionatul na
țional.

Echipa noastră a făcut antrena
mente zilnice și jucătorii au mani
festat o formă bună. Așa după cum 
ne-a declarat antrenorul echipei, 
astăzi vom alinia următoarea for
mație; Sidea (Haberpursch) — 
Zahari, Balae-, Donca, Nițescu, Tel
man — Stănescu, Moser. Wagner, 
Sauer, Bulgaru. Ca jucător de 
schimb va fi utilizat Nodea. După 
cum se poate observa, din echipă 
lipsește Just, care este gripat. Se 
speră că la viitoarele meciuri el va 
putea fi folosit.

Și acum cîteva amănunte despre 
celelalte formații. Echipa R.D. Ger
mane (c'știgătoarea medaliilor de 
aur la celelalte două ediții) va pre
zenta aproape aceeași formație ca 
in meciul de la Leipzig cu R.F. 
Germană. In plus au fost introduși 
în echipă doi jucători din selecțio
nata secundă (Eîsenhardt și 
Kretzschmar). Austria va fi repre
zentată de echipa camoioană pe 
anul acesta Atus-Bruck. Hand
baliștii finlandezi sînt încă aștep
tați să sosească.

Toți cei care își petrec concediul 
la Sinaia s-au obișnuit să-i vadă 
zilnic pe stadionul orașului pe 
dinamoviștii bucureșteni. Deși se 
află în plină vacanță — dinamo- 
viștă nu uită că pină la 18 au
gust (data începerii campionatu
lui) nu mai sînt prea multe zile 
și se antienează cu asiduitate. 
Este suficient să-i vezi o dată la 
antrenament pentru ca să-ți dai 
seama că au o deosebită poftă 
de lucru. Chiar după ce antrenorii 
Angelo Nicuiescu și Colea Vîlcov 
dau semnalul terminării ședinței 
de pregătire, unii dintre jucători 
mai solicită cîteva minute pentru 
5—6 șuturi în plus.

Stînd de vorbă cu antrenorii și 
jucători;, te convingi asupra ne
răbdării cu care așteaptă începu
tul ceieî mai importante comprtîții 
interne. Iată cîteva din aceste pă
reri;

Colea Vîlcov: „Cred că actualul 
campionat va fi foarte echilibrat. 
Pentru primul loc lupta se va da 
între C.C.A., Locomotiva și._ Di
namo București. Aceasta este pă
rerea mea. Pentru echipa noastră 
se ridică în mod special o pro
blema: aceea a realizării în timp 
scurt a omogenității. Se știe că 
avem mulți jucători în echipa de 
tineret și că aceștia vor reveni în 
țară cu puține zile înainte de în
ceperea campionatului**.

Angelo Nicuiescu: „Cred că 
echipa noastră va avea o compor
tare superioară celei din Cupa 
Primăverii. Mai ales că în com
petiția de tranziție noi am pus 
mai mult accentul pe încercarea 
unor formule pentru atac și apă
rare. După părerea mea, formația 
va da un randament bun și va 
conta în lupta pentru primai loc 
împreună cu C.CA„ Știința Timi
șoara și Progresul București. Aș 
dori, folosind acest prilej, să ex
prim o dorință: aceea ca parti
dele de campionat să fie încre
dințate celor mai valoroși arbitri. 
Dacă sînt folosite și elementele 
tinere, apoi aceste verificări să se 
facă numai cu acei arbitri care 
au dat satisfacție totală în multe 
meciuri din categoriile B și C sau 
în campionatele locale. Altfel, ex
periențele au un efect negativ a- 
supra calității și chiar rezultatelor 
întî'nirilor**.

Nicușor: „Totdeauna începutul
este foarte greu. De modul cum 
iei startul depinde adeseori re- 
z ui tatu! cursei. Așa și cu campio
natul. Mă întrebați care sînt par
tidele cele mai grele? După păre
rea mea cele de la Petroșani, Ti
mișoara și Tg. Mureș. Pentru e- 
chipa noastră cel puțin întîlnfcrile 
din aceste orașe s-au soldat.. cu 
multe puncte pierdute. Avani pe 
care sperăm să le evităm în cam
pionatul viitor.

Ene: „Prima mea dorință pentru 
campionatul 1957—1958 este să-mi 
mențin forma și deci... să mar- 
chez cît mai multe gokiri. Bine în
țeles că de ea este legată și a- 
ceea a selecționării în echipa na
țională. Dacă voi avea cinstea să 
îmbrac și în toamnă tricoul na
țional, aș fi deosebit de fericit 
să contribui la calificarea pentru

Suedia, pentru .finala campiona
tului mondial".

Iată acum și lotul pe care îl va 
folosi Dinamo București în cam
pionat: Cosma și Uțu (portari), 
Popa, I. Lazăr, FI. Anghel, Iz- 
ghlreanu, Szdkd (fundași). Căli- 
noiu. Nunweiller. Al. Vasile (mij
locași), Boian. R. Lazăr, Nicușor, 
Ene, Neagu, Koszegy, Suru, V, 
Anghel (înaintași).

NICUȘOR

Note, știri
TREI ECHIPE STRĂINE NE 

VOR VIZITA IN CURIND

Dintre ele se detașează în spe
cial formația Spartak Sofia — din 
prima categorie — care va juca 

fn țara noastră după următorul 
program: 7 august: Ia Cluj cu Di
namo Orașid Stalin; 10 august: 
la București cu Dinamo și 13 au
gust la Bacău cu Dinamo din lo
calitate.

De asemenea, sîntem în măsu
ră să anunțăm cititorilor noștri 
programul complet al' turneelor 
echipelor maghiare Dorogu Ba- 
nyasz și Komlo Banijasz. Prima 
echipă va juca la 8 august cu 
Energia Tg. Mureș, la 11 august 
cu Energia Baia Mare și la 14 
august, la Orașul Stalin, cu Ener
gia Steagul roșu.

Komlo Banyasz. recent promo
vată în campionatul categoriei A 
al R.P. Ungare, va juca la aceleași 
date la Hunedoara, Petroșani și 
Lupeni cu formațiile locale Ener
gia.

AVANGARD HARKOV — PRO
GRESUL SIBIU 3-1 (2-1)

Progresul Sibiu și-a încheiat tur
neul din Uniunea Sovietică jucînd 
duminică la Harkov cu echipa lo
cală Avangard. Sibienii a<u între
buințat o formație din care aiu fă
cut parte patru rezerve și au pier
dut meciul cu 3-1 (2-1). Pentru că 
formația lor nu mai dă randamen
tul normal (Moldovan, Popa II și 
Marcu sînt răniți, Toderici și Geor
gescu — bolnavi) sibienii au re
nunțat la meciurile ce trebuiau 
să le mai joace la Kirov și Chi- 
șinău.

Jocurile Balcanice de atletism 
bat la ușă!

In ultimele zile ale lunii august și in prima zi din septembrie, 
capitala Greciei găzduiește întrecerile celei de a XVI-a ediții a 

"* Jocurilor Balcanice masculine de atletism și prima ediție a întrece-, 
rilor feminine. Este pentru a opta oară cînd Atenei îi revine cinstea 
de a adăposti tradiționalele concursuri ale „Balcaniadelor".

Antrenorii noștri au alcătuit un vast plan de acțiune după care 
să se desfășoare pregătirile și cei mai buni dintre atleți au și trecut 
la îndeplinirea lui. Ei știu că la Atena, pentru cucerirea primului 
loc în clasamentul pe echipe vor fi necesare eforturi însemnate șî 
o comportare individuală, dar și colectivă, la un nivel cît mai 
ridicat.

Una din problemele cele mai importante care stau în fața tuturor 
antrenorilor noștri, este desigur aceea a formării echipelor repre
zentative, care trebuie să cuprindă într-adevăr pe cei mai buni și 
mai în formă dintre atleții țării. S-a și luat hotărîrea că nu există 
nici un „senator de drept" al celor două echipe (masculină și femi
nină). In felul acesta fiecare dintre atleții clasificați la categoriile: 
maestru, I și a II-a, se poate socoti a fi eventual participant la 
Jocurile de la Atena! Dar numai cu o condiție: să se fi dtasat în 
prealabil pe locuri fruntașe la concursul de selecție care va avea 
loc în zilele de 9, 10 și 11 august la Orașul Stalin. Deci toată atenția 
pentru concursul de sulecție de care nu vă mai desparte prea 
multe zile



Rezultate de valoare in prima zi a întrecerilor de atletism Astăzi luptătorii intră in... focul întrecerii
• STEPANOV ȘI KAȘKAROV 
RECORD AL R.P.R. PE 830 M.

închipuiți-vă o arenă uriașă, cu 
tribune de două ori mai mari de- 
cît cele oft stadionului Republicii, 
plină pînă la refuz. Peste 100.000 
de spectatori (primul record în
registrat In reuniunea de atletică 
de ieri) fremătînd de emoție, 
scandînd numele favoriților sau 
păstrînd ccmplet tăcere în momen
tele în car'. cei mai valoroși atleți 
sovietici îurii Stepanov și Igor 
Kașkarov își încercau șansele de 
a doborî recordul mondial a! să
riturii în înălțime la 2,17 m.
O PROBA UNICA IN ISTORIA 

ATLETISMULUI
Săritura în înălțime a fost 

c!ou-u! întrecerilor de ieri și a 
ținut încordată atenția spectatori
lor mai multe ore în șir. Stepanov 
și Kașkarov trecînd înălțimea de 
2,13 m. au realizat o performanță 
unică în istoria atletismului mon
dial. La 2,04 m. ambii săritori a» 
trecut de la prima înc-rcare; la 
2,07 m. Kașkarov din prima, Ste
panov din a doua; la 2,11 m. si
tuația se inversează; la 2 13 m. 
situația se repetă. La 2,17 m. am
bii săritori au avut încercări foarte 
bune, doborîte însă de puțin.

BOLOTNIKOV UN ÎNVINGĂ
TOR GLORIOS

Chiar de la plecare — în cursa 
de 10.000 m — Bolotnikov s-a 
instalat în frunte și șî-a asigurat 
un avantaj de peste 40 m. In

La box:
Voința-Traktor (R. D. G.)

13-7
CONSTANȚA, 30 (prin telefon) 

— Iotîlnirea dintre boxerii ech:pe- 
lor Voința (R.P.R.) și Traktor 
(R.D.G.) s-a terminat și de astă 
dată în favoarea pugiliștilor ro- 
mîni. Scor final: 13—7. Victoriile 
echipei romîne au fost realizate de

AU SĂRIT 2 13 tn. • ZOLTAN VAMOȘ A STABILIT UN NOU 
• ION WIESENMAYER IN FINALA LA 400 m.
urma sa toți ceilalți au făcut o 
adevărată cursă de urmărire. El 
nu a fost însă ajuns decît la 
6.000 m. de australianul Lawrence. 
Cu un finiș impresionant, Bolot
nikov a cîștigat pe ultimii metri.

La greutate, Skobla și-a apărat 
cu succes titlu! de cel mai bun 
aruncător european, dar nu fără 
să fi trecut prin multe emoții, (el 
a cîștigat cu rezultatul obținut în 
penultima aruncare).
ATLEȚI1 NOȘTRI IN PRIMA ZI

O bună impresie a făcut repre
zentantul nostru Ion VViesenmayer, 
care a reușit cel mai bun rezul
tat al său pe 400 m. In finala 
de astăzi el păstrează șansa unui 
loc fruntaș. Exce’ent s-a compor
tat și tînărul Zoltan Vamoș care 
a încheiat cursa de 800 m. cu un 
nou record republican, mai bun cu 
0,7 sec. decît vechiul record al 
lui Ștefan Mihaly. Să sperăm că 
în finala acestei probe el își va 
îmbunătăți recordul.

Aurel Pa’ca, accidentat, nu a 
putut obține un rezultat cores
punzător.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate :

BARBAȚI Înălțime: I. Ștepa- 
nov (U.R.S.S.) 2 13; 2. Kașkarov 
(U.R.S.S.) 2,13. 3. Sitkin
(U.R.S.S.) 2,01; 4 Lein (R.D.G • 
2.01; 5 Kovar (Ceh.) 2.01; 6 
Pfeil (R.D.G.) 1,98; 7. Soter
(R.P.R.) 1,95; 8. Savcinski (Ceh.) 
1.95; 9. Be’cev (Bulg.) 1.90;
Greutate: 1 Skobla (Ceh.) 17,20; 
2. Plihal (Ceh ) 16.98; 3. Ovsepian 
(U.RS.S.) 1694 tn;.. 9. Ivanov
(R.P.R.) 16 00; 10 Husebv (Is
landa) 15 75 Aurel Raica. locui 
13 cu 15.16 m 59 km. marș: 1. 
Lavrov (U.R.S.S.) 4h.23:28.6; 2
Vediakov (U.R.S.S) 4h.24;59.8; 3.

Klimov (U.R.S.S.) 4h.26:05.8; 800 
m. Seria I-a: 1. Reinnagel
(R.D.G.) 1:49.9. 2. Zoltan Vamoș 
(R.P.R.) 1:50.0 nou record al
R. P.R.; 3. L. Kovacs (Ung.) 1:50.2;
4. Ivakin (U.R.S.S.) 1:50,3; 5.
Valduzzi (Italia) 1:50,6; 6. Gra- 
lewski (Pol.) 1:52.0; Seria a ll-a:
1. Maricev (U.R.S.S.) 1:48.9; 2.
Govorov (U.R.S.S.) 1:49.4; 3.
Kriize (R.D.G.) 1.49.6; Primii 6
s-au calificat în finală. 400 m. 
semi-finala I-a 1. Wiesenmaver 
(R.P.R.) 48,0; 2. Nikulski (URSS) 
48,1; 3. Jirasek (Ceh.) 48.3; 4.
Rahmanov (U.R.S.S.) 48,4; S.F. a 
Il-a: 1. Trousil (Cețl.) 48,4; 2
I. Kovacs (Ung.) 48,6; 3. Efifin 
(U.R.S.S.) 48.8. 100 m. serii S. I:
1. Baranowski (Pol.) 10,8. 2.
Jakabfy (Ung.) 10,9; 3. Werner 
(R.D.G.) 11,1; S. II: 1. Foik
(Pol.) 10,6; 2. Thorbjornsson (1st.) 
10.7; 3. P’askeiev (U.R.S.S.) 10,8;
S. III: 1. Barteniev (U.R.S.S.)
10,7; 2. Kinoc (Ceh) 11,1; 3.
Lu-Kin-men (R.P. Ch.) 11,2; S. 
IV: 1. Bîcivarțov (Bulg.) 10,8;
2. Jarzembowski (Pol.) 10,9; 3-4
Tokarev (U.R.S.S.) și Karrin (Au
stralia) 11,0. 10.600 tn.: I. Bolot
nikov (U.R.S.S.) 29:14.6; 2. La
wrence (Australia) 29:16.4. 3.
Cerniawski (U.R.S.S.) 29:36,0; 4. 
Janke ÎR.D.G.) 29:52,6; o. Desiat- 
cikov (U.R.S.S) 29:53.0. 6. Za- 
topek (Ceh.) 30:04.2.

FEMEI. Lungime: 1. Marămâe 
(U.RS.S) 5.87; 2 Dvalișvilli
(U.RSS.) 5,82. 3. Eliseeva
(U.RS.S) 5.81; 4 Klaus (R.D.G.) 
5.69; 5. Țolikofer (Bulg.) 5.68; 6 
Ciastkowska (Pol.) 5,51. 100 m- 
semifinale. Sf. I: I. Krepkma 
(U.RS.S.) 12,0; 2. Koller (R.D G.) 
12.0; 3. Meinmeister (R.D.G.) 12.2,
5. f. II: 1. Pooova (U.R.S.S.) 12.0.
2. Maver (R.D.G.) 12,2; 3. De-
konskaia (U.RSS) 12.4.

O priviie asupra programului 
compeiijional ne-a atras atenția a- 
supra faptului că miercuri începe 
turneul de lupte clasice și ne am 
grăbit să aflăm amănunte. Ne-a 
ajutat să ne descurcăm în... „la
birintul" unor nume și a detaliilor 
mai puțin cunoscute de noi, antre. 
norul nostru de stat pentrn lupte, 
Ion Corneanu.

„Greu turneu, a început Cornea
nu. La multe categorii cl depășește 
în dificultate întrecerile desfășu
rate la Melbourne. Unele țări și-au 
trimis... „artileria grea". Se ailă 
aci o adevărată colecție de cam
pioni cVmpici și mondiali. In rin-

GH. DL'WTRl

durile formației R.P. Ungare în- 
tilnim pe Hodos (cat 57 kgr.), 
campion olimpic. Polyak Imre 
(cat. 62 kgr.) campion mondial. 
Tarr Gyula (cat. 67 kgr.), campion 
mondial. Gurics Gyorgi (cat 87 
kgr.) campion olimpic ; bulgarii 

prezintă o formație puternică cu 
Peter Siraeof (cat. 87 kgr.) cam
pion mondial, Petkov (cat. 73 kgr.), 
Aiișev (cat. grea—llg kgr.) me
dalia de argint la „mondiale", ș.a. 
Din echipa R.D. Germane remarcăm 
pe olimpicii Kâmmerer (cat. 57 
kgr.) și Tischendorî (cat. 73 
kgr.), iar iugoslavii au trimis pe 
cei care s-au evidențiat recent în 
turneul pentru „Cupa Jadran": 
Vukov (cat. 52 kgr.) și Horvath 
(cat. 73 kgr.). Interesant de re
marcat faptul că echipa Uniunii 
Sovietice se bazează pe elemente 
tinere, singurii luptători cu „state 
de serviciu" pe plan internațional 
fiind Nail Garaev (cat. 52 kgr.), 
Sazam Safin (cat. 73 kgr.) și Bog
dan (cat. grea)“.

— Acum cînd cunoaștem în linii 
mari cine va Tua „startul" ce poți 
să ne spui despre reprezentanții 
noștri ?

„Vă dați seama că aci n-am 
staf cu...... mîinile în sin". De la
sosirea noastră am făcut două an
trenamente care au luat caracterul 
unor adevărate întreceri, în compa
nia reprezentativei U.R.S.S. și a 
formației Dinamo. In această pri
vință de un real ajutor ne-a fost 
vechea noastră cunoștință, antre
norul Arcadie Lent, care consideră 
că am realizat un serios salt după 
J. O. de la Melbourne și că vom 
avea un cuvînt greu de spus în 
aerst turneu

Formația noastră pentru turneut 
de lupte clasice este alcătuită din 
următorii sportivi: Gh. Szabad 
(cat. 52 kgr.), I. Cernea și Fr. 
Horvath (cat. 57 kgr.), M. Solcz 
(cat. 62 kgr.), Gh. Dumitru și D. 
Cuc (cat. 67 kgr.), V. Bularca 
(cat. 73 kgr.), Gh. Popovicî (cat. 
87 kgr.).

L. Ambruș, Nic. Stoian. C. Kissr 
V. Bogoi, Liviu Coc și 1. Petrov, 
iar Iulian Mihai a obținut un re
zultat de egalitate

CIOCILTEA DIN NOU ÎNVINGĂTOR 
LA SZCZAWNO ZDROJ

VARȘOVIA 30 (Agerpres). —
In cea de-a doua rundă a tur- 

neului Internațional de șah de la 
Szczawno Zdroj șahlstul român Cio- 
ciitea a obținut o prețioasă vic
torie în fața cunoscutului jucător 
polonez Plater. Celelalte partide 
s-au terminat cu următoarele re
zultate : Ghcăler (U.R.S.S.) — Doda 
(R. P. Polonă) 1—o ; Holmov 
(U.R.S.S4 — Bogdanovic (R. P. F. 
Iugoslavia) 1—0 ; Szabo (R. p. Un
gară) — szuczta (R. P. Polonă) 
1—0 ; Sliwa (R. P. Polonă) — Dziea- 
zielowsM (R. p. Polonă) 1—0 ; Wini- 
vater (Austria) — Oromek (R P. 
Polonă) 1—0.

In clasament, după primele două 
runde conduc Gheller, Ciociltea și 
Szabo cu cite două puncte fiecare.
• La 20 iulie a Început în orașul 

Sopot un turneu internațional mas
culin de baschet la care par'.Vipă 
echipele Partizan Belzrad, Slovan 
Peztnok (It. Cehoslovacă), selecțio
nata de juniori a R. P. Polone și 
GKS Wybrze. Meciurile disputate 
în prima zi s-an încheiat cu urmă
toarele Tezultate : Siovan Pezînok— 
GKS Wybrze 56—54 (25—25) ; Parti
zan Belgrad—selecționata de ju
niori a R. P. Polone 64—51 (27—24).

• Pe stadionul Dinamo din Lenin
grad s-a disputat luni meciul inter
național de baschet dintre echipa 
turcă Galata Saray Istanbul și 
baschetbaliștăi ciubului Burevestnik 
din Leningrad. După un joc dispu
tat echipa Galata Saray a terminat 
învingătoare cu scorul de 52—43 
(25—22).

9 La 23 iuMe pe stadionul aso
ciației sportive Banik din Kladno 
s-a desfășurat un concurs atletic 
dotat cu premiul orașului Kladno 
Proba de 1000 m a fost câștigată 
de Liska (Dukla Praga) cu timpul 
de 2’26” 9/10. La acest co^-urs a 
luat parte și campionul olimpic în 
proba de aruncarea ciocanul’’1 Con- 
noly (S.U.A.) care a obținu» rezul
tatul de 62,88 m. proba f'minină 
de aruncarea discului a fos* cîști- 
gată de Oiza Fikotova—Conr-’y cu 
rezultatul de 46,80 m.

NEW YORK. Boxerul Flcvr» Pat
terson, campion mondial la tr-’c ca
tegoriile, șj-a păstrat titlul suprem 
învingîndu.l prin K.O. pe chalengerul 
sân. Tommy Jackson.

(Agerpres)

INVING1ND ECHIPELE FRAN
ȚEI ȘI POLONIEI. FLORETIȘTII 
NOȘTRI S-AU CALIFICAT |N 

FINALA

Tinerii noștri floretiști, deși de
zavantajați de tragerea la sorți 
care i-a situat în seria al cărei 

jb lider era echipa Franței și în care 
'3 mai figurau redutabilele formații 
gale Poloniei și Egiptului, au reu- 
□ șit o excepționala performanță 
Scalificîndu-se în finala turneului. 
IEchipa țării noastre a surclasat 

reprezentativa Franței cu 11—5 
și a cîștigat la luptă în fața for
mației poloneze (scor 9—7) Vic
toria asupra Franței, a surprins 
pe toți cer prezenți ieri in sala 
Aripile Sovietelor și a determinat 
în principal cea mai mare sur
priză a turneului: eliminarea

Franței din finală. Sorin Poenaru, 
Iosif Zilahy, Atilla Csipler și Tă- 
nase Mureșanu au merite aproape 
egale în această strălucită perfor
manță care i-a adus foarte a- 
proape de deplina lor confirmare.

In meciul R.P.R.—Franța sco
rul a ajuns curînd la 5—0. Fran
cezii au refăcut puternic terenul, 
au ajuns la 5—3, dar, Zilahy. 
Poenaru și Csipler au înregistrat 
cîte trei victorii fiecare, iar Mu
reșanu două, asigurînd o victorie 
comodă. De remarcat că finalistul 
olimpic, Netter, a fost învins da 

I Mureșanu (5—01) și de Csipler
(5-3).

Intîlnirea cu echipa R.P. Polona 
a urmat după ce adversarii noș
tri fuseseră îritrecuți surprinzător 
de Egipt. De aceea, polonezii au 
luptat din răsputeri să ne învingă 
pentru că astfel reintrau în lupta 
pentru calificarea în finală. La 
un moment dat am fost conduși 
cu 5—4. După aceea, într-un tur 

ide forță, floretiștii noștri fac 5 
victorii consecutive. Zilahy și Poe
naru au cîștigat cîte 3 asalturi 
fiecare, Csipler două iar Mure
șanu una

Astăzi dimineață are loc tur
neul final la care participă: Un
garia, U.R.S.S., Egipt și R P. Ro- 
m.înă Tot dimineață începe tur
neul de floretă fete. In primul 
meci floretiste'e noastre întîlnesc 1 R.P.U.. iar a noi echina URSS

Un debut anevoios, dar...

In celelalte meciuri de floretă 
băieți s-au înregistrat rezultatele- 
SERIA I-a: Egipt—R.P Polonă 
13—3 (!), Egipt—Franța 8—8 
(victoria revine Egiptului la tuș-

averajul de 58:59) ; SERIA A 
Il-a : R.P.U.—Finlanda 15—I,
U.R.S.S.-Austria 11—5. R.P.U.— 
Austria 10—1, U.R.S.S.—Finlanda 
9—1.

START BUN LA BOX
Boxerii romîni au luat un start 

bun : MIRCEA DOBRESCU a 
dispus la puncte de campionul 
bulgar Stoian Petkov, PUIU NI- 
COLAE l-a învins greu pe sovie
ticul Bîstrov, NICOLAE MIN- 
DREANU a cîștigat la puncte în 
fata lui Saviaro (Finlanda), iar 
MIHAI TRANCA a fost declarat 
(nvingător prin descalificarea lui 
Husevati (Siria). La închiderea e- 
dițici era în curs de desfășurare 
meciul dintre ILIE DRAGNEA și 
sovieticul Radoniah.

Alte rezultate mai importante: 
muscă: Palie (Iugoslavia) b. ab. 
III Mc. Kay (Scoția) ; cocoș: Dru
mmond (Scoția) b.p. A. Zirna 
(Ațustriia); Spinetti (Italia) b.-p. 
Camarra (Franța); mijlocie ușoară: 
Jakovlevic (Iugoslavia) bp. Caroli 
(RDG).

Astăzi boxerii noștri susțin ur
mătoarele meciuri: DOBRESCU— 
Palie (Iugoslavia); PUIU NICO
LAE — Abdulmah (Egipt); DU
MITRESCU—Wojciechowski (Po
lonia) și STOIAN—Jakovlevic (Iu
goslavia).

VICTORII ROMINEȘTI LA CON
CURSUL DE TENIS DE MASA

Partidele de tenis de masă dis
putate ieri în capitala Unuinii So
vietice au adus frumoase succese 
reprezentanților noștri. Dintre ele 
se remarcă în special victoria ob
ținută de Geta Pitică în fața cam
pioanei U.R.S.S., Lestal. Geta Pi
tică a învins cu 3—0 (10, 14, 
21) Harasztosi a trecut tot în 
trei seturi (la 2, 4 și 6) de nepa- 
lezul Copam Kessi, iar Martha 
Tompa a întrecut-o pe Monique 
Jaquet (Elveția) cu același scor 
de 3—0 (13. 11, 16). Foarte dis
putată a fost partida dintre aus
triacul Wegrath și Matei Gant- 
ner. Jucătorul nostru a trebuit să 
se întrebuințeze la maximum pen
tru a putea trece de un adversar 
foarte incomod, care s-a prezen
tat la aceste jocuri excelent pre
gătit Gantner a cîștigat cu 3—2 
(18-21, 21-17, 20-22. 21-15, 21-15). 
Otto Bottner s-a calificat în tu
rul al III-lea prin neprezentarea 
adversarului său.

BASCHETBAL1ȘTH ROM1NI ÎN
VINȘI DIN NOU DE ECHIPA

R. P. UNGARE

întrecerile de baschet și-au în
ceput desfășurarea ieri după amia
ză pe terenurile de la micul stadion 
Lujniki. Echipa noastră mas
culină a jucat cu reprezentativa 
R. P. Ungare în fața căreia a ce
dat cu 53—69 (26—35). Baschet- 
balișt’î romîni au jucat sub va
loarea lor, fără vlagă și lent, fiind 
o deziluzie. Maghiarii în schimb au 
manifestat o formă foarte bună, a- 
propiindu-se. după părerea specia
liștilor. de cea avută la campiona
tele europene de la Budapesta. Ju. 
cătoarele noastre au părăsit și ele 
învinse terenul în fața reprezenta
tivei Cehoslovaciei, care a realizat 
scorul de 56—36 (24—16). Scorul 
a fost aorop’at pînă în minutul 6. 
pentru ca apoi baschetbalistele ceho 
slovace să-și impună superioritatea 
tehnică și tactică. In celelalte în- 
tîlnirj de ieri au fost înregistrate 
următoarele rezultate: MASCU
LIN : Cehoslovacia — Anglia 96— 
48 (51—28)) Franța I (P.U.C.) — 
Elveția 70—38 <28—21). R. P. Chi. 
neză — R P. D. Coreeană 108—50 
(49—26), Brazilia — Finlanda 
126—76 (63—381, Egipt — Belgia 
67—65 (29—291. Bulgaria — Tu
nisia 113—44; FEMININ: Bulga
ria — Belgia 76—24 (42—121.
R. P. Chineză — R P Polonă 
55—43 (27—22) !!!. U.R.S.S. —
Franța (P.U.C.) 76—40 (39—22), 
R. P D Coreeană — Finlanda 
63—24

Echipa feminină a Romînîei joa. 
că azi cu Finlanda

FOTBAl

Ultimele jocuri din cadrul tur
neului de fotbal desfășurat în 
cursul zilei de luni s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: R. Ce
hoslovacă — Egipt 7-1 ; R. P. Un
gară — Finlanda 4-0 ; Indonezia— 
Austria 0-0

POLO PE APA

Un număr de 8 echipe au înce
put să-și dispute victoria la polo 
pe apă. Iată rezultatele tehnice din 
prima zi:

U.R.S.S. — Belgia 14-0; Scoția— 
Egipt 3-2: R.D. Germană — An

glia 4-3; R.P. Ungară — R. Ce
hoslovacă 11-0.

S-AU DISPUTAT PRIMELE ME
CIURI IN TURNEUL DE CALI

FICARE LA VOLEI

întrecerile de volei au început 
desfășurarea ieri pe patru terenuri 
ale stadionului Dinamo. Au avut 
loc jocuri masculine în cadrul se
rilor preliminarii. Echipa Româ
niei a întrecut cu 3—0 (la 0,1,5) 
echipa La Forestoise care repre
zintă Belgia. Formația rcmînă 
a fost alcătuită din: Ro
man, Cherebețiu, Rusescu, Nicolau, 
Ponova, Corbeanu, Mușat, Fieraru.

Victorii categorice au realizat și 
celelalte două favorite al turneului 
masculin de voie». Uniunea Sovie
tică a dispus cu 3—0 (la 12. 4. 9) 
de Bulgaria.
Cehoslovacia a dispus de Polonia 
tot cu 3—0 (la 14, 12 și 14) intr-o 
partidă pasionantă.

In celelalte meciuri au tost înre
gistrate următoarele rezultate: 
Egipt — Austria 3—1 (15—12; 
13—15; 15—5; 16—14), R.P.D. 
Coreeană — Finlanda 3—1 (15— 

9; 15—6; 10—10; 15—5). Meciul Ita
lia — R. P Albania a fost aminat 
deoarece echipa italiană Villa 
d’Oro din Modena nu a primit a- 
vizul Federației Italiene de volei 
de a juca sub numele de reprezen
tativă a Italiei Villa d’Oro este 
campioana Italiei.

In a doua zi a turneului de ca
lificare echipa Romîniei întîlnește 
azi reprezentativa R.P.D. Coreene.

Tot azi își încep întrecerea echi
pele feminine, programate în ca
drul unui turneu de opt formații: 
U.R.S.S., R.P.R., R.P Chineză, 
Austria, R. D. Germană, R. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R.P. 
Polonă. Azi echipa țării noas
tre joacă cu reprezentativa R.P 
Chineze.

) Reportajele de la( 
JMoscova au fost trans-/ 
(mise telefonic de tri-7 
C mișiî noștri speciali: > 
( RA&U URZICEANU ( 
I VALERiU CHiOSE ( 
SDIMiTRIE CALII^ACHl/ 
< RADU VOIA l


