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a întrecerilor de la MOSCOVA
Spectatorii pre- 

zenți în fiecare zi, 
în număr cu ade
vărat impresii 
nant, la întrecerile 
de pe stadioanele 
Moscovei s-au fa
miliarizat de-acum 
cu simpaticele ii- 
guri ale sportivi
lor chinezi. Unora, 
sportivii chinezi le

acum quasi-necunos- 
aceea, cunoștința pe 
cu reprezentanții ma- 
Asia este revelatoare.

erau pînă 
cuți. De 
care o fac 
rii țări din 
Cu adevărat, sportivii chinezi se 
impun din ce în ce atenției gene
raid, nu numai prin prietenia cu 
care își înconjoară tovarășii de 
întrecere, dar și prin performan
țele lor excelente. Un exemplu 
concludent este talentata disco
bolă Si-Pao-Dju. Ea nu are dectt 
21 de ani, dar încă de pe acum 
s-a dovedit o performeră de cla
să, aruncînd discul la 50,93 m.l 
Rezultatul acesta mai mult decit 
remarcabil le-a pus serios pe 
gtnduri pe cunoscutele atlete Po-

nomareva, Begleacova și Merto- 
va, cu care Si-Pao-Dju își 
măsura forțele foarte curînd, 
cadrul Jocurilor.

Dar atletismul chinez se mîn- 
drește cu încă un element 
mare valoare: săritorul- cu 
jina Tsai-Su. Acesta a sosit 
Moscova cu mai mult timp înainte 
de începerea întrecerilor și, par
ticipînd la cîteva concursuri, a 
reușit să treacă peste ștacheta 
înălțată la 4,25 și apoi La 4,30— 
nou record al R.P. Chineze. La 
Jocuri, alături de „așii” Cerno- 
bai, Bulatov și Preussger, Tsai- 
Su a fost probabil victima tracu
lui și n a izbutit să sară decît.„ 
4.20 m. Performanță care, orice 
s-ar spune, nu este chiar de lepă
dau.

In sfîrșit, hurdlera Liu-Ken a 
stabilit anul trecut recordul R.P. 
Chineze la 80 m. garduri în tim
pul de 12’6. Cu puțin înainte de 
Jocuri, după cîteva ameliorări 
consecutive, ea l-a coborît la 
U”3. Este o ispravă care vorbeș
te de Ia sine..

ORCAN AL COMfTFTSHI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE UNSĂ CONSILIUL OE MINIȘTHI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAI AL SINDICATELOR OIN L P. R.
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INSTANTANEE IN ZILEI

SE PRODUC ACTORII 
POPULARI

I

Printre sportivii chinezi de care a început să se 
vorbească din ce în ce mai mult sini și haltero
filii. In cadrul întrecerilor de la Moscova ei vor 
avea cu adevărat un... cuvint greu de spus. In 
fotografie, Ciu-Hung-Ciuan împingind 107p kgr.

(in cat. semimijlocieț.

Dar progresele 
înregistrate de 
sportivii chinezi 
sînt la fel de e- 
vidente și în alte 
sporturi. Gimnas- 
tid Ian-Chien- 
Mîn se anunță un 
concurent de sea
mă Ia Jocuri. Vo
leibaliștii au ajuns 
să se măsoare de 
la egal cu cele 
mai bune echipe 
din lume. Cît des
pre înotătorul 
Cen-Ciu-Li este 
suficient să spu
nem că a cîștigat 
una din seriile la 
100 m. liber în 
timpul de 57”2, 
iar în finală a o- 
cupat locul al doi
lea, după Sorokin, 
in timpul de

Să ne mai 
că sportivii 
nezi își au 
acum un loc 
frunte în prefe
rințele spectatori
lor de pe sta
dioanele Moscovei?
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SILVIA STANESCU, AU- 4 
RELIA DRAGHIC1, HER- | 
MINA IUHASZ, MARIA t 
BISAK — urmărire pe echi- 1 
pe — 3000 m.

MEDALIILE CUCERITE 
IERI LA MOSCOVA 

DE SPORTIVII NOȘTRI 
MEDALII DE ARGINT

Atletism
MARIA DIȚI — arunca 

rea suliței
Ciclism pe pistă

Pe stadioanele
Moscovei și în,., 

culisele lor
CONSOLAREA ÎNVINSULUI

Una dintre cele mai rapide vic
torii în gala de box de joi a fost 
cea obținută de Nicolae Linca în 
fața elvețianului Andre Ingold. Nu 
trecuseră nici 2 minute de cînd 
cei doi pugiliști încrucișaseră pen 
tru prima oară mănușile, și In
gold se și afla
K. O.l Linca se instalase intr-un 
fotoliu din sală și urmărea cele
lalte întîlniri cînd, după o bună 
bucată de timp, s-a pomenit cu 
Ingold alături. Felic!tindu-1 pen
tru victorie, boxerul elvețian i-a 
mărturisit: .,Să-ți spun drept, 
nu-mi amintesc bine cum a fost, 
dar cel puțin am o mare satisfac
ție pe ziua de azi: am boxat în 
sfîrșit și eu cu un campion olim
pic. De mult timp așteptam prile
jul..."

trimis la podea:

GLUMA LUI CUCOȘ
La probele de canotaj, încunu

nate cu un atît de frumos succes

(ClOflâmase îț» ppg. 4-a)

Teatrul Armatei Sovietice a găz
duit miercuri primul concert din 
seria spectacolelor artistice popu
lare din cadrul Festivalului. Spec
tacolul a fost prezentat de dele
gația sovietică, pe scenă opărind 
reprezentanți ai tuturor republici
lor Uniunii Sovietice, de la coru
rile siberiene și pină la ansam
blurile de cintece și dansuri din 
Republica Cazahă. Impresia produ
să asupra spectatorilor a fost a- 
tit de puternică incit multora le-a 
venit greu să creadă că cei care 
evaluează pe scenă sint simpli a- 
matori — șoferi, docheri, funcțio
nari... Partea .clasică a programu
lui a fost asigurată de baletul de 
la ..Bolșoi Teatri** din mijlocul că
ruia s-a remarcat ‘Nina Timofeeva, 
și Osipenko și Guboo de la Opera 
din Leningrad.

PRESA INTERNAȚIONALA 
DESPRE FESTIVAL

Ziarele din multe țări închină 
Festivalului ample reportaje vor
bind în special despre participarea 
delegațiilor respective la deschi
derea Festivalului și descriind, cor
dialitatea cu care aceste delegații 
au 
rut 
ză 
..O

fost primite de moscoviți. Zia- 
ertglez „TIMES'* își intiiulea- 
primul articol despre Festival 
a doua primăvară — Festiva-

Iul Tineretului de Ia Moscova _
s-a deschis*. Ziarul finlandez „HEL- 
SINKIN SAN OMĂT** vorbește des
pre solemnitatea deschiderii marii 
manifestări a tineretului mondial sub 
titlul „Festivalul Tineretului de la 
Moscova a început printr-o solem
nitate strălucită*, lurnalul .JPOL1- 
TIKEN** din Danemarca descrie 

in amănunt desfășurarea deschi
derii subliniind că locuitorii Mos
covei salută cu multă căldură pe 
participanta la Festivalul pus sub 
simbolul păcii și al prieteniei. A- 
nuntind deschiderea solemnă a 
Festivalului, ziarul egiptean .AL 
SHAAB** scrie că Moscova a fost 
martora unei parade magnifice a 
tineretului lumii. Trimisul special 
al ziarului francez „LE MONDE1* 
scrie: „Tinerii veniți la Moscova 
din lumea întreagă și care doresc 
să se amuze nu vor fi decepționați. 
Ei au asigurate veselia, posibilita
tea de a cînta, de a vedea multe 
lucruri frumoase si de a lega prie
tenii cu tineri din toate țările, de 
toate culorile.*

PARADA FILMULUI

Miercuri a fost inaugurat la cine
matograful Udarnik, Festivalul In
ternațional al Filmului la care se 
prezintă 59 de producții din 22 de 
țări. Primul film — producția so
vietică „înălțimi” — a lost primit 
cu viu interes. La început, specta
torii au avut posibilitatea să asiste 
ia jurnalul deschiderii solemne a

Ieri, în întrecerile sportive de la MOSCOVA
Un nou record al R. P. R

MARI4 BIȚI
Splendidă satisfacție 

frumoasa comportare 
noastre aruncătoare Maria Diți! 
In proba de aruncarea suliței a 
stabilit un nou record, trecînd pen
tru prima oară peste 30 m. și 
ocupind un valoros loc II în com
pania unor puternice aruncătoare. 
După primele 3 aruncări conducea 
sovietica Bogun (49,92), Maria 
Diți fiind a 4-a cu 45,76. In a 4-a 
aruncare campioana olimpică Ines
sa launzeme a preluat conducerea 
cu 51,60 m., iar în penultima arun
care Marja Diți a înregistrat nou! 
său record. Deși și-a egalat cel 
mai bun rezultat al său, Ion 
Wiesenmayer nu a reușit să-și cu
cerească dreptul de a concura 
finală la 200 m.

ne-a oferit 
a tinerei

în

lată rezultatele înregistrate 
cea de a IV-a zi a întrecerilor 
atletism: BĂRBAȚI: 110 m. 
1. Lorger (iug.) 14 5; 2. Stolea- 
rov (U.R.S.S.) 14,6; 3. Petrov
(U.R.S.S.) 14 6; 4. Kaburov
(Bulg.) 
14,7; 6. 
disc: 1.
Matveev 
Piontkowski (Pol.) 52 19; 4. Gri- 
galka (U.R.S.S.) 52 13; 5. Artarski 
(Bulg.) 50,64; 6. Kites (Ung.) 
50,20; 200 m. semi-finale: 1 — 
1. Konovalov (U.R.S.S.) 21,2; 2. 
Jakabfi (Ung.) 21,4; 3. Plaskeev 
(U.R.S.S.) 21,4; 11 — 1. Barteniev 
(U.R.S.S.) 21,3; 2. Thorbjornsson 
(Isl.) 21,4; 3. Bîcivarov (Bulg.) 
21,4; 4. Wiesenmayer (-Rom.) 2t3î

In 
de
g-:

14,6; 3.
14 6 ; 4.

14.7; 5. Vaselski (Ceh.) 
Mihailov (U.R.S.S.) 14,8;
Merta (Ceh.) 53,55 ; 2. 

(U.R.S.S.) 52,43 ; 3.

a aruncat sulifa la 50,06 m

MARIA DIȚI

5. Baranowski (Pol.)
Jirasek (Ceh.) 21,6; decatlon: 
după 5 probe conduce Walter Ma
yer (R.D.G.) cu 4.075 p. (100 m.
— 11.2; lungime — 6 75; greutate
— 13,49; înălțime — 1,86; 400 
m. — 48,5). O surpriză a consti
tuit abandonul recordmanului eu
ropean Vasili Kuznețov. Tot ieri 
s-au desfășurat și «eriile cursei de 
1.500 m. Pentru finală s-au califi
cat printre alții: Jungwirth, Roz- 
savolgyi, Pipăie, Sokolov, Grecescu, 
Okorokov și alții. FEMEI, suliță: 
1. launzeme (U.R.S.S.) 51,60; 2. 
Diți (Rom.) 50,06 — nou record al 
R.P.R.; vechiul record de 49,99 m. 
îi aparținea din acest an; 3, Bogun 
(U.R.S.S.) 49,92; 4. Figwer (Pol.) 
49/45; 5. Makarova (U.R.S.S.)

Festivalului avînd astfel ocazia sM 
retrăiască momente impresionante» 
din prima zi a Festivalului.

Juriul internațional este condus- 
de A. M. Brousil, rector al Acade
miei de Arte Frumoase din Ceho
slovacia, care a prezidat și juriul 
Festivalului de la Karlowy Vary, 
și a tăcut parte din juriile de la 
Cannes și Veneția. Din juriu mai 
Iac parte regizorul irancez lean. 
Veler, scriitorul italian Paolo Pai 
tolini, actrița maghiară Tereza Hor
vath, operatorul belgian Courant. 
regizorul indian Raj Kapoor și alții.

Președintele juriului, Brousil, a 
arătat că producțiile prezentate 
sînt realizate nu numai de proiesio- 
niști sau amatori ci și de stildenți 
din cinematografie din diferite 
țări. .Judecind după ce am văzut 
pină acum — a spus Brousil — 
nivelul multora dintre filme este 
foarte ridicat și ne va fi deosebit 
de greu să facem selecția in ve
derea premierii. Așteptăm insă 
foarte mult de la spectatorii sovie
tici și salutăm în ei pe principalele 
noastre ajutoare în îndeplinirea 
sarcinii noastre atît de dificile"^

(Continuare in pag. V-a)

3.

48,54; pentatlon: 1. Bîstrova 
(U.R.S.S.) 4.560 p. (in ultimele 
două probe ea a realizat: 80 m. 
g. — 113; lungime — 5 64); 2. 
Maremae (U.R.S.S.) 4.413 p.; 
Smakova (U.R.S.S.) 4.283 p.

Astăzi vor avea loc următoarele 
probe: 200 m. finală, 800 m. finală, 
3.000 m. obstacole, 20 km. marș 
și decatlon (bărbați), 200 m. finală, 
greutate și disc (femei).

Cu fiecare zi care ne apropie de 
23 August, dovezile de atașament 
ale oamenilor muncii față de re
gimul nostru democrat-popular 
sînt tot mai grăitoare. Alături de 
muncitorii din uzine și de pe o- 
goare se află și numeroși sportivi 
care întîmpină glorioasa aniver
sare a eliberării, participînd la di
verse întreceri sportive. Astfel, din 
Alba Iulia, corespondentul nostru 
N. Zbuchea ne informează că în 
localitate a avut loc duminică un 
mare concurs de moto, organizat 
de colectivul sportiv Progresul, la 
care au participat peste 30 de 
sportivi, reprezentînd mai multe 
regiuni ale țării. Concursul care 
s-a bucurat de o excelentă organi
zare a scos in evidență buna pre
gătire a sportivilor Nicolae Feke- 
te și Teodor Lăpăduș (ambii de la 
Progresul Alba Iulia), L. Gher- 
son și Victor Arpad (de la Progve-

Igor tiototnilcov (U.R.bJ>.j est».* 
talonat de Allain Lawrence (/fus—» 

tralia) în cursa de 10.000 m. ,

OllMLîM
sul Oradea), N. Mateș (A.V.S.A.P— 
Cluj), etc.

Din Brăila am primit vestea că 
membrii colectivului sportiv Pro-- 
greșul Șantierul Navai lucreazăi 
de zor la amenajarea noii baze: 
sportive a colectivului. Datorită în-s- 
țelegerii conducerii șantierului care: 
a sprijinit efectiv această acțiune, 
cea mai mare parte din lucrare a. 
și fost executată. Noua bază spor
tivă urmează a fi dată în folosin
ță cu prilejul sărbătoririi zilei de. 
23 August.

La numeroase întreceri sportive, 
vor lua part» și sportivii craioveni- 
Astfel, a fost proiectat un turneu de# 
fotbal cu participarea echipelor» 
Știința. Energia, Locomotiva (toate» 
din cat. C.) și Energia 7 Noiem
brie (din campionatul regional). 
De asemenea, vor mai avea loc în—s 
treceri la baschet, popice, tenis de> 
masă și box.



urmă. O partidă, ba 
multe, disputate în 
odihnă, își au jarme-

Demonstrații nautice 
pe Herăstrău, în cinstea 

„Zilei Marinei”
Duminică dimineață, pe Herăs

trău vor avea loc concursuri de
monstrative de caiac, canoe, ca
notaj academic și slalom nautic, 
organizate de AVSAP în cinstea 
„Zilei Marinei**.  Este un bun pri
lej pentru publicul bucureștean să 
facă cunoștință 
ale sporturilor 
peții absolvenți 

•arbitrai își pot 
petența.

Cursul 

cu aceste ramuri 
nautice, iar proas- 

ai cursurilor de 
dovedi acum corn

de perfecționare 
la gimnastică 

sportivă 
al profesorilor 

de educație fizică
La Orașul Stalin, între 1—20 iu- 

flie, un număr de 38 de profesori 
de educație fizică au urmat cursu
rile de perfecționare la gimna
stică sportivă inițiate de Ministe
rul Învățământului și Culturii.

Cursurile au fost conduse de 
-profesorii A. Kummer și R. Pod- 
laha și de un colectiv de asistenți 
format din prof. Iosif Midi, Adina 
Protopopescu și Ion Sabău și au 

•cuprins lecții teoretice — predare 
:și seminarizare — lecții practice 
■.și metodice.

La sfîrșit, în cadrul unei ședințe 
«'de analiză, cei prezenți au subli
niat utilitatea acestor cursuri, care 

:'au constituit un excelent schimb de 
^experiență între cadrele didactice.

AL. DINCA 
coresp. regional

Campionatele de casă 
In colectivele sătești 
din Regiunea Autonomă 

Maghiară
Încă din primele zile ale lunii 

Huite, satele Regitarsii Autonome 
’Maghiare au cunoscut o deosebită 
ănimație. Sportivi și sportive apar- 
ținînd colectivelor Recolta au în
ceput întrecerile din cadrul cam
pionatelor de casă. Interesul pen- 

’tru ediția din acest an a campio
natelor este ilustrat de cifra de 
35.000 participanți înscriși, care 
Sșî dispultă întîietatea ta diverse 

«discipline sportive.
Pentru buna desfășurare a 

Cțampion.atekr, Consiliul regional 
Recolta a luat măsuri din vreme, 
organizînd pe lingă fiecare colec
tiv sportiv comitete care să răs
pundă de problemele tehnice și or
ganizatorice ale întrecerilor.

Colectivelor sportive cu 
mai bune rezultate în ceea ce 
vește organizarea, mobilizarea 
liîcipanților și valoarea performan
țelor li se vor decerna diplome și 

numeroase premii constfnd ta cărți 
ji echipament sportiv.

cele 
pri- 
par-

V. RADAR
corespondent regional

■JCX \

ZIUA MARINEI
Cînd vezi un tinăr purtând bereta cu două panglici albastre, 

gulerul albastru cn trei dungi albe, gîndul te duce către toți acei 
vrednici fii ai țării care, în marina militară, păzesc fruntariile de 
apă ale patriei sau, în marina comercială, cutneeră lumea făctad 
să fluture tricolorul romtaesc pe mări și oceane. In cinstea lor, a 
curajoșilor călători pe ape, a învingătorilor depărtărilor și adîncu- 
rilor, poporul nostru sărbătorește în fiecare an, în prima duminică 
a lui August, „Ziua Marinei".

Cu drag ne poartă azi gîndul și către sportivii marinari, 
care se impun în diferite discipline sportive. Ne vin în minte fru
moasele realizări ale C.S.A. Marina Constanța, condus de tov. 
maior Al. Văduvescu. In cadrul clubului, numeroși marinari au po
sibilitatea să capete cunoștințele necesare ridicării măiestriei spor
tive și mulți dintre ei au reușit performanțe de valoare. Cartnicul 
Ivan Nichijor și matrozul major Pavel Tarara au trăit de curînd • 
bucuria victoriei, in caiitate de componenți ai echipajului de canoe 
10 + 1 învingător în campionatul de mare fond pe Dunăre. Ma
trozul major loan Pitar iu este campion pe armată la înot 100 și 
300 m. liber. Căpitanul loan Oprea și matrozul Mircea Dimitriu fac 
parte din echipa de volei a clubului, campioană pe armată, iar mi- 
cimanul Nicolae Calcan, din lotul republican de vele, a cucerit anul 
trecut locul II în campionatele țării la star și snipe.

Peste 2500 km. pe apele Mureșului, Bistriței, Șiretului, Dunării, 
și Mării Negre au străbătut purtătorii tradiționalei „Ștafete nautice", 
organizată de AVSAP în cinstea Zilei Marinei. Mîine, ei vor în- 
mîna, la Constanța, mesajul purtat de-a lungul țării. întreaga zi va 
fi o sărbătoare din care nu vor lipsi, bine înțeles, întrecerile spor- ț< 
tive. La Constanța — concursuri de star pe Mare și de snipe și yole s 
pe Siutghiol. La București — o frumoasă serbare în Parcul de Cui- I 
tură și Odihnă, din programul căreia vă recomandăm întrecerile I 
demonstrative de caiac-canoe, canotaj academic și slalom nautic. 1 
Pretutindeni, reușite serbări care exprimă înalta prețuire pe care î 
poporul o acordă marinarilor. ț

ff

TABARA CU CORTURI
PENTRU TURIȘTI

De curind, din inițiativa biroului 
de turism și excursii Petroșani s-a 
instalat în munții Retezat, în a- 
propierea lacului Bucura, o tabără 
de corturi pentru excursioniști și 
turiști.

La această acțiune și-au adus 
aportul numeroși turiști din Valea 
Jiului, oare au transportat de la 
cabana Pietrele și pînă la punctul 
de instalare a taberei întreg ma
terialul necesar.

Merite deosebite în realizarea 
■acestei inițiative au tovarășii A- 
dalbert Sidek care a organizat în
treaga acțiune, precum și turiștii 
Iosif Luca §i ing. Ion Popa.

Deschiderea noii tabere oferă 
posibilitatea de adăpost tuturor 
celor ce vor să rămtaă mai multe 
zile ta apropierea lacului Bucura. 
Pînă acum,, turiștii se foloseau de 
cabanele Pietrele și Buta, aflate 
însă la o mare distanță de lac.

S. Băioi — corespondent

Reușit concurs popular de călărie 
în cinstea Festivalului

De curind a avut loc pe Hipo
dromul republican de trap din Ca
pitală un reușit concurs popular 
de călărie organizat în cinstea 
Festivalului de Sfatul Popular al 
Capitalei și consiliul orășenesc Re
colta București. La acest concurs 
au luat parte concurenți din gos
podăriile agricole de stat și comu
nele subordonate orașului 
rești.

Iată cîștigătorii probelor; Galop 
bățți Pavel comuna

Bucu-

Marinarii au legat o firească ț 
prietenie cu sportul, activitate aid ț 
de potrivită cu elanurile lor tine- J 
rești. In ultima vreme, participarea ) 
lor la competiții se soldează cu s 
tot mai multe succese. I

întrecerile de fotbal, aile- ț
tism, volei sau handbal sini prac- u 
ticaie de tot mai mulți marinari. A 
Dar, nu s-ar putea spune că șahul 1 
a rămas în 
chiar... mai 
ceasurile de
cui lor...

(
j
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De cileva zile, sportivii ieșeni se mindresc cu o nouă și frumoasă 
bază sportivă: arena de popice aparțirând colectivului Locomotiva 
Ai. C.I-'.R. Iiie Piniilie. Noua bază sportivă, este una dintre cele 

mai moderne construcții de acest gen, din țară. (Foto: Jenrcă Sima).

O nouă bază sportivă

Datorită interesului crescind față 
de activitatea sportivă, în orașul 
Strehaia s-a făcut simțită nevoia 
construirii unei baze sportive com
plexe.

Intr-o consfătuire care a avut loc

Colentina ; Galop fete 1.000 m,: 
Neli Soltiș; Trap băeți 1.500 m.: 
Florian Popa G.A.S. Pantelimon ; 
Trap fete 1.000 m.: Paraschiva Ef- 
tivoiu comuna Pantelimon ; Ștafetă 
mixtă 3x800 m.: G-A.S. Roșia 
(Neli Soltiș, Bela Sos, Petcu Ma
tei) ; Obstacole : Dan Mihăilescu ; 
Pentatlon modern : Dan lonescu.

Cîștigătorilor concursului li s-au 
acordat premii constata în echipa-, 
nact sșhfflâXeuaJ sportiv, „.

ea 
in...

de 
lu- 

Nu ne mai rezistă 
plîngea 

ploaia 
cîțeva 

de vre- 
se pre-

Plouă!... Vreme urîtă 
toamnă, de parcă n-am fi

S. na lui cuptor. „I _ —'.
nici balonseidele" mi se

® un localnic „supărat" pe 
ze care continua să cadă de 
ț® zile. Și totuși, pe o astfel 
C me. cîteva zeci de tineri 
,£■ gătesc cu r‘vnă. Cicliștii pedalea

ză pe șosetele Or. Stalin — Tg. 
Secuiesc și Or. Stalin—Predeal, 
iar cei mai mulți, atleții și fotba
liștii, se luptă cu secundele, centi
metrii sau cu... poarta de pe sta
dionul „Tractorul".

Dar, vai! Entuziasmați de ela
nul cu care tinerii se antrenează, 
am uitat să vă spunem cine sînt 
aceștia: sînt sportivii asociației 
Recolta care fac de cîteva zile an
trenamente la Or. Stalin. în vede
rea participării lor la un mare 
concurs din R.P. Polonă. Alături 
de alți reprezentanți ai sportului 
din mediul sătesc, din R.S.S. U- 
craina, R.P. Ungară, R.P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, R.D. Germană 
și R.P. Polonă, tinerii sportivi ai 
asociației Recolta vor participa pes
te cîteva zile, pentru prima oară, la 
această mare întrecere. Spunem 
prima oară pentru că concursuri
le care se vor desfășura Intre 14— 
18 august la Wloclawek (R.P. 
Polonă) stat la a IIl-a ediție. In 
1955, la inițiativa ziarelor „Nova- 
weis" (R.P. Polonă), „Landjugend" 
(R.D.G.) și „Mlada Veșnice" (R. 
Cehoslovacă) concursurile au fost 
organizate 
mai tîrziu

la Varșovia. Cu un an 
în R.O.G., iar acum,

IN PLIN CENTRUL CAPITALEI
bucuria lo-

cu

Nemărginită a fost 
cuitoritor raionului Lcnin din Ca
pitală atunci cînd, în urmă 
cîțiva ani, pe locul viran al Pri- 
copoaiei a apăru!, ca în povești, 

la începutul anului la Sfatul popu
lar și la care au participat delega- 
gați de la toate instituțiile din lo
calitate s-a întocmit proiectul noii 
construcții sportive care va cuprin
de un teren de fotbal, o pistă de 
atletism, precum și terenuri de vo
lei, baschet și tenis de cîmp.

Lucrările, începute în cursul lu
nii martie înaintează într-un ritm 
destul de susținut. Pînă acum au 
fost terminate operațiunile de dre
naj și de nivelare a terenurilor,- 
urrriind să înceapă amenajarea 
pistei de atletism și gazonarea te
renului de fotbal.

Noua bază sportivă complexă ur
mează a fi inaugurată în preajma 
zilei de 23 August.

1. Crețu 

din nou în R.P.P. Atunci, nu e de 
mirare că ignorînd „împotrivirea" 
— sperăm trecătoare — a tim
pului, sportivii asociației Recolta 
se pregătesc cu atîta perseverență.

Am întîlnit printre aceștia nu
me cunoscute ca, de pildă, ale ci
cliștilor Stepanian și Glodea, ale 
fotbaliștilor Maiogan și Tudor sau 
ale atleților C. Poenaru și Rudolf 
Licker. Dar, am reținut și numele 
altora mai puțin cunoscuți dar 
despre care vom avea poate prilej 
să vorbim în curînd în termeni e- 
logioși: Olga Zammer de la G.A.S. 
„Cincu", alergătoare pe 800 m, 
Marin Pirvu atlet, R. Alte- și I. 
Asztalos fotbaliști și alții.

Zilele pînă la plecare sînt... ’nu
mărate. Tocmai de aceea și mun-_ 
ca de pregătire este mai asiduă, 
iar rezulțate’e ,snre bucuria an
trenorilor. din ce in ce mai bune. 
Ion Boitoș aleargă acum 800 rn. 
în 1,54, Olga Zammer acoperă a- 
ceeași distanță în 2,21 iar R. Li
cker sare în lungime peste 6,80 
m. Ca o ultimă verificare și selec
ție cicliștii iau parte în aceste zi
le la „Cupa regiunii Ploești**  iar 
fotbaliștii și atlefii vor avea con
cursuri de selecție și întîlniri cu 
echipe din Or. Stalin.

Am stat numai citeva ore prin
tre sportivii Recoltei. Puțin pentru 
o „documentare temeinică" dar 
suficient pentru a ne da seama că 
ei sînt hotărîți să reprezinte cu 
cinste sportul nostru sătesc în în
trecerile din R.P. Polonă.

ELENA MATEESCU

un frumos parc de odihnă. Ace
eași bucurie au împărtășit-o apoi 
și iubitorii sportului călare din 
Capitală, cînd au putut să urmă
rească aici, pe noua bază hipică, 
interesante întreceri de călărie 
cu caracter republican și chiar 
internațional. Cuvinte de laudă 
pentru această frumoasă bază hi
pică, situată în plin centrul Bucu- 
reșiiului, am auzit și de la călă
reții străini care ne-au vizitat 
(ara iar presa de specialitate din 
țările vecine a evidențiat nu de 
puține ori acest lucru. Eram deci 
îndreptățiți să ne mondrim cu 
noua și frumoasa noastră reali
zare. Dar aceasta numai pînă in 
anul 1957 ând, spre regretul nos
tru al tuturor, am constatat că 
proprietarul (Sfatul Popular al 
Capitalei) nu mai dovedește ace

eași grijă de la început, lăsînd 
în paragină ații parcul cit și baza 
hipică din incinta acestuia. Lip
sită de supravegherea unui ad
ministrator și a paznicilor de 
noapte, baza hipică ca și parcul 
au devenit acum un loc de tre
cere pentru pietoni, dintre care 
unii lasă urme foarte puțin aspec
tuoase. Așa arată de pildă acum 
pereții plianți ai turnului rezer
vat juriului da concurs în interio
rul căruia unii trecători lipsiți de 
conștiință cetățenească aruncă tot 
felul de gunoaie. Iată ce a ajuns, 
dintr-o inexplicabilă neglijență, 
parcul și baza hipică din Calea 
Plevnei. Și toate -acestea se pe
trec sub ochii organelor Sfatului 
Popular al Capitalei și ai.C.C.F.S- 
ului, în plin centrul Capitalei.

A mai rămas doar o lună de 
zile pînă cînd în acest loc se 
vor desfășura întrecerile interna
ționale de călărie, urmate apoi de 
cele ale campionatului republican. 
Ne întrebăm deci: Vor mai avea 
oare oaspeții noștri aceleași cu
vinte de laudă pentru această 
bază hipică ? Sau se intenționează 
ca în preajma întrecerilor să aco
perim totul, în pripă, așa cum 
s-a făcut cu prilejul 
ter naționale dintre 
ghioci și romîni? Și 
tovarășii de la Sfat 
pectul trimis țărilor 
figurează la toc de 
grafia care reprezintă 
din Calea Plevnei...

întîlnirU in- 
juniorii ma- 
dacă ar ști 
că în pros- 
participante 
cinste foio- 
baza hipică
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...declară arbitrul german C. Liidhe

Spațiul foarte „drămuit" în a- 
ceste zile ne-a împiedicat ca în 
numărul de marți să vă informăm 
mai detailat despre ultima întSinire 
susținută de pugi'liștii echipei 
Traktor din R D. Germană în 
compania boxerilor echipei cam
pioane a R.P.R., Voința.

In general, meciurile au fost 
foarte dinamice și, deseori, ele au 
„electrizat" tribunele, dovedind că 
la Constanta boxul este o disci
plină la fel de iubită ca și fot
balul. Poate chiar mai multi

Intilnirea cu boxerii germani a 
prilejuit cîteva constatări care se 
referă la pugi'.îștii noștri. Vom în
cepe țu o declarație a arbitrului 
german C. Liidhe care, printre al
tele, ne-a spus: „Sînt de părere 
că, în general, boxerii romîni .lu
crează" mai mult în forță, uitînd 
că. uneori, arbitrii țin seamă si 
de tehnică atunci cînd dau de
cizii. Și. încă o problemă ce mi 
se nare curioasă: există o dife
rență destul de mare — între noi 
și romîni — în interpretarea re
gulamentului. In Romînia se punc
tează lovituri care la noi sini in-

L. AMBRUȘ 
terzise. Aceasta i-a dezavantajat 
de altfel pe romîni și la Campio
natele europene de la Praga. In
diferent insă de aceste aprecieri, 
boxerii „Voinței" au fost mai buni 
decît noi. iar rezultatele celor două 
cntîlniri le consider juste"-

! Echipele reprezentative de jomrff 
la handbal vor juca in R. P. PolonăI

La 
luni

• După cum am a- 
nunțat, la 11 august 
se va disputa în 
București primul cu
plaj fotbalistic al 
sezonului: Dinamo
București — Spartak 
Sofia (ora 16,45) și 
C.C.A. - 
Berlin (ora 18). 
ceste două interesante 
întîlniri internaționale 
vor avea log pe Sta
dionul .,23 August".

© Doi arbitri ro- 
minl, T. Astalos și 
Gh. Osiac, vor parti
cipa la un curs or
ganizat de FIFA prin 
federația austriacă 
pentru arbitri din 
țări. Acest curs va 
vea loc între 4 și 
august în Austria, 
Obertrawn

Vorwărts 
A-

16
a-
10 
la 

lingă

Viena. Cei doi arbi
tri roin’-ni au părăsit 
țara ieri dimineață.

* Jocuri internațio
nale in țară : — Joi, 
la Cluj : Locomotiva- 
MAG Szegedin (R. P. 
Ungară) 2—2 (I—I). 
Joc foarte frumos. Au 
marcat: Bătrîncă șl 
Frentz (Loc.), și Be
ker (2) pentru oas
peți. La Cîmpia Tur- 
zii : Energia — Pecs 
Baranya (R.P. Unga
ră) 0—1 (0—0). U- 
nicul gol a fost în
scris de Hegy din lo
vitură de la 11 ni.

• Mîine, la Timi
șoara, selecționata tâ
râșului Atena își va 
începe turneul în ța
ra noastră. Fotbaliștii 
greci vor întîlni e-

chipa Științei într-un 
meci la care se anun
ță record de asisten
ță

® Dinamo Orașul 
Stalin a susținut jci 
un meci amical 
Dej, cu 
de care a dispus 
6-2 (5-1). La 23
August, Locomotiva 
Dej va întîlni o echi
pă maghiară 
Kecskemet.

® Jocuri amicale la 
Baia Mare: Energia 
Trust Miner — Sel. 
taberei regionale de 
juniori 10—2 (4—2).
Ene-gia Phonix — Di
namo Baia Mare 0—0. 
Duminică. Energia 
Trust Miner va în
tîlni pe Locomotiva 
Arad.

ia
Locomotiva 

cu

<lin

lider inOn sou 
al regiunii PIoești”

„Circuitul ciclist
C. Tudose (C. C. A.)

GALAȚI 2 (prin teuefon). — 
. Etapa a H-a, R. Sărat—Galati 

(176 km) s-a alergat pe un pu
ternic vînt din față, fapt care a 
fărâmițat plutonul. I. Constanti- 
nescu, liderul clasamentului, cioc- 
nindu-se cu N. Stepan ian, a pier
dut cîteva minute, pe care nu le-a 
mai putut recupera. O serie de 
alergători, neputind face fată ca
denței, au rămas și au pedalat 
apoi în urma unor autovehicule, 
fapt pentru care au fost descali
ficați; N. Vasilescu (Dinamo), A. 
Poenaru (Ploești), N. Constantin 
și A. Pînzaru (Buzău).

Clasamentul etanei: t. C. Tu- 
dose (CCA) 4h 55’32’’; 2. V. Do- 
brescu (CCA) 4h 55’32’’; 3. R. 
Klein (CCA) 4h 5718”; 4. E.
Mihăilă (Progr.) 5h 02’34”; 5. V. 
Mihnevici (Recolta) 5h 02’34” 
Clasamentul general: 1. C. Tudose 
7h 46:16; 2. V. Dobrescu 7h 46:36; 
3. R. Klein 7h 48:42; 4. E. Mihăilă 
7h 54:18; 5. V. Mihnevici 7h 54:18; 
Locul 7: I. Cor.stantinescu 8h00:13.

Vineri a tost zi de repaus. Sim- 
bătă se aleargă etapa a IlI-a (Ga
lați—Ploești) iar duminică ultima 
etapă; Ploești—Predeal—Pălești. 

ton Oprescu, corespondent

@k>nosport
• Concursul Pronosport nr. 31 (eta

pa din 4 august) se închide în Capi
tală* mîine, duminică 4 august, la 
ora 12. După cum se știe, fondul de 
premii al acestui concurs va fi mă
rit cu cei 61.865 lei reportați de la 
concursul Pronosport nr. 30 (etapa 
diin 28 iulie). După cum se vede 
concursul de mîine acordă de la bun 
început partlcipanților șansa obține, 
rii unor premii de valoare. De altfel 
și programul concursului este de 
natură să atragă atenția „pronos- 
portiștilor” atît prin echilibrul par
tidelor pe care le programează cît 
și prin faptul că, mal mult ca ori. 
cînd în ultimele săptămini, de data 
aceasta echipele sînt bine cunos
cute șl fiecare participant a avut 
ocazia să le urmărească comportarea 
cel puțin în ■ultimele etape, lată un 
motiv care ne face să credem că 
dacă săptămîna trecută indicarea 
celor 12 rezultate exacte (șl odată cu 
ea obținerea unui premiu de circa 
150.000 lei) a... scăpat multor par
ticipant!, de data aceasta cei mal 
bine documentați (...și inspirați) vor 
reuși să-și înscrie numele pe lista 
marilor premiați ai concursurilor de 
pronosticuri. Profităm de această 

ocazie pentru a reaminti și amato
rilor de „0” rezultate că nu trebuie 
să lipsească de pe lista participan- 
ților la concursul nr. 31 din 4 au
gust deoarece și pentru ei sînt re
zervate premii speciale: o motoci
cletă de 350 cmc., o motocicletă de 
175 cmc. și o motocicletă de 125 cmc. 
pentru primii trei cu cele mai multe 
yarjante cu „V rezultate și o mo-

tocicletă de 125 cmc., 2 aragazuri ca 
3 ochiuri și butelie și 5 aparate de 
radio pentru cel ale căror variante 
cu „0” rezultate vor participa la tra
gerea din urnă.
• Plata premiilor de la concursul 

nr. 30 (etapa din 28 iuiie) continuă 
în Capitală astăzi după amiază ince- 
pînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală din Calea Victoriei nr. 9.

• Premiile speciale acordate parti- 
clpanților cu cele mai muite variante 
cu „0-‘ rezultate de la concursul nr. 
29 din 21 iulie au revenit următori
lor:

C5te o motocicletă de 350 cmc.: 
Guțu Matei din Giurgiu str. I. V. 
Stalin nr. 19 (100 variante) și Iorda- 
che Constantin din București str. 
Costache Bălcescu nr. 22 (50 va
riante cu „0“—74 total depuse) ;

Cîte o motocicletă de 175 cmc.: 
Ambruș Zoltan din Gherla str. 30 
Decembrie nr. 21 (50 variante cu 
„0"—57 total depuse) și Saidac Șer- 
ban din București str. Căpitan M. 
Vasilescu nr. 8 (40 variante) ;

Cîte o motocicletă de 125 cmc. : 
Mocănașu Ion din Vaslui str. Călu
găreau nr. 96 (36 variante) șl Jor- 
nic Petre și Matis Francisc din Ti
mișoara, str. Balaș nr. 76, (32 va
riante cu „0‘‘—2635 total depuse).

Tragerea din urna a celorlalte pre
mii speciale de la același concurs 
(2 motociclete de 125 cmc, 4 araga
zuri cu trei ochiuri șl butelie și 10 
aparate de radio) va avea loc marți 
6 august înccpîiKi de la ora 18 la 
Agenția Centrală Pronosport din Ca
lea Victoriei 9. Pentru acest concurs 
au fost reportate — după cum se știe 
— șl premiile speciale cuvenite con
cursului nr. 28 (etapa cMn 14 iulie). 
La tragerea din urnă vor participa 
Aproximativ 830 variante cu „0" re
zultate.

Așadar, boxerii noștri s-au ba
zat mai muit pe forță ! In special 
Iulian Mihai, Constantin Ghera- 
sim, Kiss Constantin. Livîu Coc și 
Ion Petrov au fost foarte comba
tivi, duri, însă muite din lovitu
rile lor rra și-au nimerit ținta da
torită eschivelor excelente ale pu- 
giliștilor germani. Totuși, ca să 
remarcăm combativitatea boxerilor 
noștri — o calitate de necontes
tat — menționăm că „musca" S, 
Ruhnau a făcut cunoștință cu po
deaua chiar în primele secund» 
ale reprizei I-a, pentm ca în a 
treia, avînd arcada spartă, să nu 
mai poată continua. La fel Ger
hardt Pomeranke — după ce e fă
cut „groggy" in repriza a Il-a 
este numărat pînă la 8. iar semi- 
mijlociul Marqvardt Willy repetă, 
în scurtă vreme, figura colegHini 
său.

Am asistat și Ia cîteva întH- 
niri în care elementul tehnic nu 
a fost deloc neglijat de către bo
xerii noștri. Primul care ne-a ,.d« 
lectat" cu prisosință a fost „mus
ca" Ludovic Amb'uș. Directele d» 
stingă la figură, dublate de cro- 
șetiri eficace, excelentul joc de 
picioare au făcut ca ..demonstra
ția" Iui Ambruș să fie îndelung 
aplaudată.

Deși învinși, pugiliștii echipe: 
Traktor s-au dovedit bun: cunos
cători ai „sportului cu mănuși" 
Ei sini tehnicieni fini, fanteziști, 
boxează în linie și, în plus, sini 
foarte rezisAanți. Le lipsește însă 
lovitura decisivă, de „grație" cu>» 
s-ar spune. Am reținut dintre ei, 
doi pugiliști de mare clasă: W oil
gang Laban și Paul Nikd. Pri
mul, deși foarte tînăr, are la ac
tiv 200 meciuri. EI ni s-a părui 

t boxer german, 
Nikel ne-a de
lii ocupat la 
Praga este pe

sfîrșUul acestei 
echipele repre

zentative
(juniori
ale țării 
juca La

de handbal 
și junioare) 
noastre vor 
Poznan, în

R.P. Poiană, întilnind 
selecționatele polone
ze. Această dublă 
partidă internațională 
se va disputa ia hand
bal în 11 la băieți

și la handbal în 7 fâ’l 
fete. Recent forurile! 
de specialitate din cele: 
două țări au stabilit! 
datele de desfășurare; 
a jocurilor: 22 și 291 
august.

DE TRLATLON ORGA- 
DE RECOLTA M.A.S.

CONCURS
N1ZAT

colectivului sportiv Re-Inițiativa _ ____  _ __
ccHta M.A.S. completează programul 
competițional al tinerflor care se 
pregătesc pentru pentatlon modem. 
Concursul a început ieri prin proba 
de tir, continuă astăzi prin proba de 
înot (Ia ora 16 în bazinul Recolta) și 
se încheie mîine prin proba de 
cros (la era 16 pe un traseu din ju
rul stadionului „23 August”). Au 
drept ae participare toți tinerii care 
nu au participat încă la nici un 
concurs de pentatlon.

IARBA 
VA

ECHIPA DE HOCHEI PE
„SLOVAN” HRADEC KRALOVE 

JUCA IN TARA NOASTRĂ

In cursul săptămînii viitoare _
mează să sosească în țara echipa 
cehoslovacă de hochei pe iarbă 
..Slovan” Hradec Kraiove. Oaspeții 
întorc vf.^ta echipei Știința T.C.F. 
care a jucat în cursul lunii mai în 
Cehoslovacia, urmifid să susțină mai 
mjlte fttfîiniri cu echipele noastre 
fruntașe. După toate probabilitățile 
. cători; cehoslovaci vor evolua ia 
Lheorghieni, Constanța și București.

curești.Găeșiă), unde vor avea loe> 
șl sosirile din cele 6 concursuri. ,

1
INTENSA ACTIVITATE A TENIS»* 

MENILOR NOȘTRI

• Și zilele lui august vor fi pen-- 
tru tenismen.ii romîni tot atît de bo
gate în evenimente competiționalet 
ca și cele din luna iulie. Astfel, în-ț 
tre 13—21 august doi jucători șl o. 
jucătoare vor reprezenta țara noas- - 
tră la campionatele internaționale de * 
tenis ale R.P. Ungare, care se vort 
desfășura pe cele nouă terenuri si-- 
tuate pe insula Margareta, de la Bu
dapesta.

ur-

cel mai complet
Iar semigreul Paul 
monstrat că locul 
„europenele" de la 
deplin meritat

R. CĂLARAȘANU

3TAPA 1

Energia 
Energia 
Energia 
Energia
Energia 
Flamura 
Energia

A PATRA EDIJIE A „CUPEI 
POȘTAȘULUI” LA CICLISM

Mîine, pe șoseaua Găe^tî, se vor 
desfășura întrecerile cicliste din 
cadrul celei de a IV-a ediții a 
.Cupei Poștașului", organizată de 
colectivul sportiv Locomotiva 
P T.T.R.

Ca în fiecare an, cea mal intere
santă probă va fi, firește, aceea re
zervată factorilor poștali, de-a lungul 
căreia se vor întrece poștașii din 
diferite sectoare ale Capitalei, cel 
mai... iute de picior dintre ei pri
mind o frumoasă cupă.

Adunarea concurenților la ora 7,30 
în fața Poștei Centrale de unde se 
va pleca la ora 8. Startul în compe
tiție se va da la ora 9 din dreptul 
bornei kilometrice 8 (șoseaua Bu-

• Apoi, la mai puțin de o săptăa. 
mină, trei jucători și două jucătoa-- 
re ne vor reprezenta in întrecerile* 
de la Sofia din cadrul campionatelor' 
internaționale ale Bulgariei.

• Nici activitatea competițională. 
internă nu va fi însă mai redusă. Ia< 
București, între 25 și 31 august, vor* 
avea loc campionatele republican»' 
de juniori, iar în prima jumătate a. 
lunii septembrie, tot în Capitală, se * 
vor disputa finalele campionatului I 
republican individual pentru seniori».

Cluj-Flamura roșie Lugoj n 
Timiș oara-Voința Oradea îl

Timișoara.Locomotiva Timi" 
seria a IT-a : Energia Bucu- • 

Locomotiva.
Voința

ACTIVITATEA LA NATAȚIE

O Mîine în Capitală și în restu>? 
țării, categoria B de polo pe apă» 
programează partidele : seria It »- 
nergia 
Știința 
Voința 
șoara ;
rești-Loccmotiva Cluj ; 
Arad.Voința Tg. Mureș ; 
București-FI. roșie Cluj.
• Astăzi și mîine, ia Eforie, ari. 

loc finalele școlilor sportive de ti
neret la natație.

1 SEPTEMBRIE 1857

— Locomotiva Galati
— Energia Constanta

București
Medgidia _
Leordeni — Dinamo Pitești 
Galați — Energia Tîrgoviște
Victoria — Energia 131
roșie București — Flamura roșie Giurgiu 
4 Clmpina — Energia Sinaia

ETAPA A Il-A, 8 SEPTEMBRIE 1957

Locomotiva Gaiati — Energia Leordeni 
Energia 
Dinamo 
Energia 
Energia 
Flamura 
Energia

Constanța — Energia Galați 
Pitești — Energia Victoria
Tîrgoviște — Flamura roșie București 
131 — Energia 4 Cîmpina 
roșie Giurgiu — Energia Medgidia 
Sinaia — Energia București

ETAPA A HI-A, 15 SEPTEMBRIE 1957

Energia 
Energia 
Energia 
Energia 
Flamura
Energia 
Energia

Medgidia — Dinamo Pitești 
Leordeni — Energia Tîrgoviște 
Galați — Energia 131
Victoria — Flamura roșie Giurgiu 
roșie București — Energia Sinaia 
4 Cîmpina — Locomotiva Galați 
București — Energia Constanța

ETAPA A IV-A. 22 SEPTEMBRIE 1957

Energia Constanța — Energia Leordeni 
Locomotiva Galați — Energia Galați 
Dinamo 
Energia
Energia 
Flamura
Energia

Pitești — Energia București 
Tîrgoviște — Energia Victoria 
131 — Flamura roșie București 
roșie Giurgiu — Energia 4 Cîmpina 
Sinaia — Energia Medgidia

ETAPA A V-A, 29 SEPTEMBRIE 1957

Energia
Dinamo
Energia
Energia
Energia
Energia
Locomotiva Galați

Leordeni — Energia 131
Pitești — Energia Galați 
Medgidia — Energia Tîrgoviște
Constanța — Energia 4 Cîmpina 
Sinaia — Flamura roșie Giurgiu 
București — Flamura roșie București 

Energia Victoria

ETAPA A VI-A, 6 OCTOMBRIE 1957

Energia 4_ Cîmpina — Ejiergia Medgidia
Energia
Energia
Flamura
Energia
Energia
Flamura

Tîrgoviște — Energia 131
Galați — Energia Sinaia 
roșie București — Dinamo Pitești 
Victoria — Energia Constanța 
București — Energia Leordeni 
roșie Giurgiu — Locomotiva Ga!at!

ETAPA A VII-A, 13 OCTOMBRIE 1957

Energia Sinaia — Energia Tîrgoviște
Energia 131 — Flamura roșie Giurgiu
Energia 4 Gtojjna =s Energia București

— Energia Tîrgoviște

Locomotiva Galați — Flamura roșie București 
Energia Medgidia — Energia Galați 
Dinamo Pitești — Energia Constanța 
Energia Leordeni — Energia Victoria

ETAPA A VIII-A, 20 OCTOMBRIE 1957 I

Energia 
Energia 
Energia 
Energia 
Energia 
Flamura 
Energia

Tîrgoviște — Energia 4 Cîmpina 
Galați — Energia București 
Sinaia — Locomotiva Galați 
Victoria — Energia Medgidia 
Constanța — Flamura roșie București 
roșie Giurgiu — Energia Leordeni 

131 — Dinamo Pitești

ETAPA A IX-A, 27 OCTOMBRIE 1957

Energia Victoria — Energia Galați
Energia Tîrgoviște — Energia Constanța 
Locomotiva Galati — Dinamo Pitești
Flamura roșie București — Energia 4 Cîmpituh
Energia Medgidia — Energia 13i
Energia București — Flamura roșie Giurgiu 
Energia Leordeni — Energia Sinaia

ETAPA A X-A, 3 NOIEMBRIE 1957

Energia 131 — Energia Sinaia 
Flamura roșie București 
Energia
Energia 
Energia
Energia 
Dinamo

Energia Victoria 
Galati — Flamura roșie Giurgiu 
București — Energia Medgidia 
Constanta — Locomotiva Galati 
4 Clmpina — Energia Leordeni 
Pitești — Energia Tîrgoviște

ETAPA A XI-A, 10 NOIEMBRIE 1957

Flarruira roșie Giurgiu — Energia Tîrgoviște 
Energia 4 Cîmpina — Energia Galați 
Energia Sinaia — Dinamo Pitești
Energia Victoria — Energia București 
Locomotiva Galați — Energia Medgidia
Energia 131 — Energia Constanța
Energia Leordeni — Flamura roșie București

ETAPA A XII-A, 17 NOIEMBRIE

Energia 
Energia 
Energia 
Energia 
Energia 
Dinamo 
Energia

București — Energia 131
Tîrgoviște — Locomotiva Galați 
Medgidia — Flamura roșie București 
Constanța — Energia Sinaia
Galați — Energia Leordeni 
Pitești — Flamura roșie Giurgiu 
Victoria — Energia 4 Cîmpina

ETAPA A XIII-A, 24 NOIEMBRIE

Energia
Energia
Flamura
Energia
Energia 
Flamura
Locomotiva fialaii

I

1957

Sinaia — Energia Victoria 
Leordeni — Energia Medgidia 
roșie Giurgiu — Energia Constanța 

4 Cîmpina — Dinamo Pitești 
Tîrgoviște — Energia București 
roșie București — Energia Galați

’ = Energia 13L^

t 
ț 
I
*
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Ultimele amănunte

privind mult așteptatele concursuri 
de gimnastică

Elena Leușteanu-Teodorescu executing la birnă 
un dificil .istind pe miini“.

Prima întîlnire 
oficială a gimnaș- 
iilor a avut loc 
miercuri dimineața. 
..Au participat însă 
pumai delegații, 
tehnicieni ai diver
selor reprezenta
tive, luînd în dis
cuție programul, 
formula de desfă
șurare a întreceri
lor și toate cele
lalte aspecte or
ganizatorice me
nite să asigure 
concursurilor acea 
exactitate mate
matică specifică 
Execuțiilor de gim
nastică.

In primul rînd a 
fost precizată data 
Ja care participan
ta vor putea lua 
contact cu instala
țiile concursului. 
Ne referim Ia apa
ratele indispensa
bile unei competiții 
de gimnastică și 
care, de această 
dată. își vor face 
apariția în sala

Palatului sporturilor de la Lujniki, 
fncepînd de la 5 august, luînd lo
cul ringului de box care zilele 
acestea adună în jurul său mii 
de spectatori mcscoviti și din alte 
țări... Fără îndoială că spectatorii 
vor popula în continuare pînă la 
refuz încăpătoarele tribune de la 
Lujniki, întrucît concursurile de 
gimnastică — masculine și femi
nine — care încep la 6 august, 
rivalizează prin numărul și va
loarea participantelor cu un veri
tabil campionat mondial.

Apoi, ședința tehnică, luînd cu
noștință — desigur cu multă sa
tisfacție — de numărul mare de 
Înscrieri, a ajuns la concluzia că 
întrecerile nu se pot desfășura 
dee.'t repartizînd concurent» (și 
eoncurentele) în trei (sau patru) 
aerii. Astfel țările participante au 
fost împărțite în trei (patra) gru
pe. toți concurent» unei țări evo- 
luînd odată cu gimnaștii din ce
lelalte națiuni repartizate în acee
ași serie. Desigur, singurul criteriu 
pentru această fmnărțire (ca<re te 
poate defavoriza în cazul cînd 
„cazi” în prima serie, în care arbi
trii abia își formează impresia 
asupra valorii concurentilor, di
ferind încă aprecierile și — mai 
mult — păstrînd anumite rezerve 
de note pentru o eventuală evo- 
luțre superioară calitativ) l-au con
stituit... 6ortii. Și, ca în alte cazuri 
la această editfe a Jocurilor (ca
nturile de lai scrimă, bascheit, tenis) 
și gimnastele noastre ati fost defa
vorizate, intrînd în prima serie, 

’alături de concurentele individuale 
șâ de cele reprezentînd R.P. Un
gară. In seria a Il-a figurează: 

■R.D. Germană, U.R.S.S. și Fin- 
JJanida, iar în seria a IlI-a: R.P.

CUM AU PIERDUT VOLEIBALISTELE NOASTRE MECIUL CU POLONIA
' Joi după-amiază, mii de spec
tatori prezenți pe terenurile de 
■volei de la stadionul Dinamo au 
"înfruntat cu curaj furtuna care s-a 
abătut deasupra Moscovei. Deși 
fturna cu găleata, doar cîțiva din
tre acești cu adevărat îndrăgostiți 
'de volei au părăsit arena. Ce i-a 
treținut? Răspunsul: splendida de
monstrație a voleibalistelor polo
neze și romînce care în numeroase 
TÎnduri au ridicat tribunele în 
picioare și au făcut ca aplauzele 
■și uralele să se audă de la mari 
'depărtări.

Intr-adevăr, aprecierile tuturor 
specialiștilor prezenți la Moscova 
sînt unanime: meciul feminin Ro- 
mînia-Polonia s-a ridicat la un ni- 

Chineză, R. P. Bulgaria, R. Ce
hoslovacă și R. P. Polonă. La 
băieți, întrucît sînt mai multe a- 
parate. concursul se va desfășura 
în două zile (6 august și 8 au
gust în timp ce fetele vor evolua 
numai la 7 august), cu următoa
rea repartizare pe serii: 6 AU
GUST: seria I: Egipt. Japonia; 
seria a ll-a: conocvenții indivi
duali, Finlanda, U.R.S.S.: seria a 
IlI-a: R. P Chineză, R.D. Ger
mană. R.P. ROM1NA; seria a IV-a: 
R. P.’ Polonă și R. Cehoslovacă 
(la băieți au fost alcătuite patru 
serii, deoarece sînt mai multe țări 
înscrise). In această pa-te a con
cursului. reprezentanții noștri vor 
evolua fn următoarea ordine de 
aparate: bară, sol și cal. Pentru 
8 august, împărțirea pe serii este 
următoarea: seria I: R.P. Chine
ză, Egipt; seria a ll-a: Japonia. 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă; se
ria a Ill-a: U.R.S.S.. R.P. RO- 
MINA. Finlanda; seria a IV-a: 
R.D. Germană și gimnaștii indivi
duali. Aici, noi vom concura în 
ordine: inele, sărituri, paralele.

Ultima hotărîre a comisiei teh
nice privește pe acele reprezenta
tive feminine care ap deplasat și 
un ansamblu. Ele vor evolua nu
mai demonstrativ, adică în afara 
concursului, la 8 august.

Acestea sînt ultimele amănunte 
despre mult așteptatele întreceri 
de gimnastică, întreceri care, încă 
de pe acum, rețin atenția mosco- 
viților. Dovadă că biletele de in
trare în sala de concurs sînt pe 
terminate, iar numeroșii îndrăgos
tiți ai gimnasticii umplu pînă la 
ultimul loc sălile în care formații
le/își fac de zor ultimele antre
namente.

vel cum rar s-a văzut vreodată 
într-o competiție feminină. Cu 
această ocazie cele două reprezen
tative au arătat că sînt printre 
echipele cel mai bine pregătite 
din cite iau parte la turneul fe
minin din cadrul Jocurilor.

Amănuntele suplimentare primi
te ieri dimineață de la Moscova 
ne-au anunțat că furtuna a în
ceput exact la sfîrșitul celui de al 
treilea set, atunci cînd situația—• 
la seturi — ne era favorabilă cu 
2—1. Lupta sportivă, evoluția pa
sionantă a scorului, marea valoa
re tehnică a întîlnirii ca și incer
titudinea rezultatului final, att 
reținut pe spectatori pînă la re
luarea partidei.

Intr-o încordare generală începe 
setul al patrulea. Jucătoarele noa> 
stre au inițiativa și conduc la un

Comentarii după întrecerile feminine de
Medaliile de ar gini cucerite — 

în întrecerile desfășurate pe lacul 
HIMKI — de către vislașele noas
tre constituie, de fapt, cel mai 
grăitor comentariu. Și. totuși, des
pre turneul de canotaj academic 
feminin din cadrul Jocurilor de la 
Moscova mai sînt multe lucruri 
de spus. Cred că evoluția cano
toarelor noastre poate fi consi
derată ca un succes, 6 confirmare 
a valorii pe care o ocupă canota
jul nostru feminin pe plan mon
dial. Întrecerile de pe lacul HIMKI 
au scos in evidentă marile posi
bilități ale vîslașeior noastre de 
a se apropia și mai muit de clasa 
celor mai bune canotoare dtn lume 
(canotoarele sovietice care au cu
cerit victoria in toate cele cinci 
probe) îndeosebi la 4+1 rame și 
la dublu visle. In Sfîrșit, cano
toarele noastre s-au apropiat (la 
o diferență foarte mică) de sovie
tice și la aceste două probe pro
gresul sportivelor noast-e a ieșit 
mult in relief. Echipajele noastre 
au fost întrecute doar cu 8 ze
cimi de secundă la 4+1 rame sl 
numai cu 2 zecimi de secundă la 
dublu visle.

Și. să nu uităm că sportivele 
noastre n-au concurat in plenitu
dinea forțelor lor fiind handica
pate nu numai de faptul că mai 
mult de jumătate dintre concurente 
trecuseră printr-o ușoară stare 
gripală sau suferiseră turbură'i 
gastro-intestinaie ci șt de insu
ficienta acomodare cu lacul HIMKi. 
La 4+1 rame, din dorința de a 
obține un rezultat superior echi
pajul nostru a pornit foarte pu
ternic. a .tras' in acest ritm a- 
proape 500 m. dar a dat dovadă 
de nervozitate in partea a dona 
a cursei cînd a avut de înfruntat 
nu numai un punct ..mort' ci șl 
valurile mari stimite de vini, ro
tind astfel citeva lovituri. In ori
ce caz. se poate spune că 4+1 
rame rămlne o probă la care re-

Întrecerile cicliste de pistă
Pe veiodromul dtn Moscova au 

continuat întrecerile cicliste de 
pistă. Victoria în proba de 4000 
m. (urmărire individuală) a re
venit cunoscutului ciclist bulgar 
Nencio Hristov, care a reaiizat 
timpul de 5 mim 10 sec. 1. A- 
lergarea pe 1000 m. cu start de 
pe ioc a tost dominată de ciclistul 
sovietic Romanov, care de alltel 
a și ocupat în finaiă locul intîi, 
cu timpul de 1 min. 10 sec. 3. 
In proba de viteză a învins ciclis
tul sovietic Vargașkin, cu timpul 
de 11 sec. 6.

La urmărrre pe echîpe — 3000 
m. — (fete) reprezentativa noas
tră formată din Silvia Stănescu, 
Aurelia Drăghici, Hermina Juhasz 
și Maria Bisak a ocupat locul doi 
după reprezentativa Uniunii So
vietice

Astăzi se desfășoară și primele 
curse pe șosea : probele contracio- 
nometru pe ephipe (băieți și fete). 
La întrecerea rezervată alergăto
rilor participă o serie de ași ai 
ciclismului amator: Nencio Hris
tov, Gustav Schur, Kapitonov, C. 
Dumitrescu ș.a.

moment dat cu 7—5. Polonezele, 
care în meciul de joi au arătat 
că știu să tragă extraordinar, la 
fe| de puternic ca și bărbații, au 
o revenire puternică și scorul de
vine 13—7 în favoarea lor. Nici 
romîncele nu se Iasă mai prejos 
și după schimburi pasionante de 
mingi se apropie pînă la un punct 
de adversarele lor: 13—14. O 
„bombă" năpraznică și setul ia 
sfîrșit: 15—13 pentru echipa Po
loniei.

La fel de încordat este și ulti
mul set. Scorul evoluează astfel: 
R.P.R. — R.P.P. 1—5, 4—5, 6—7, 
8—9, 11—10, 13—11, 13—15. La 
13—13, Doina Ivănescu — care 
se afla la serviciu — contrar tu
turor indicațiilor de pe margine, 
șeryește foarte puternic, și... în 

prezentantele noastre pot ataca 
cu îndreptățite speranțe suprema
ția europeană la apropiatele cam
pionate de la DMsburg. La simplu. 
Florica Ghiuzelea a ocupat locul 
II dar putea obține un timp mai 
bun dacă n-ar fi dat și ea semne 
de nervozitate și dacă, atunci cînd 
era aproape de Muhina, nu gre
șea uitindu-se mereu după polo
neza Makowska. In plus, Florica 
Ghiuze’.ea nu și-a păstrat tot 
timpul culoarul, mergind uneori 
in zig-zag. fapt care a făcut ca 
la sfîrșiiul probei, poloneza .Ma
kowska să înainteze juriului o 
contestație in care susținea că a 
fast jenată, ceea ce au corespunde 
însă ciiuși de puțin realității. Cea 
mai netă victorie au inregisirat-o 
vislașele sovietice la 4+1 visle 
Diferența destul de mare de timp 
intre sovietice și canotoarele noas
tre își are explicația și în faptul 
că trei ditnre componentele echi
pajului romin sînt lipsite de ex
periența marilor concursuri, ele 
debutind în intilniri internaționale 
numai din acest an.

Mal aproape ca oricind de o 
p-ețioasă victorie in fața canotoa
relor sovietice a fost echipajul 
nostru de dublu visle. Părerea mea 
este că dacă Florica Ghiuzelea 
n-ar fi .tras" (numai cu o oră 
înainte) și la simplu, reprezen
tantele noastre dștigau această 
probă. Diferența de două zecimi 
de secundă rezultă din următoarea 
situație de ia sosire: in timp ce 
sovieticele erau în deplină „alu
necare” (imediat după lovitură).

FELICIA URZI CE ANU

Pe stadioanele Mosccvei și in... culisele lor
(Urmare din pag. l-a)

al sportivelor noastre, au venit să 
asiste și cîțiva baschetbaliști. Nici 
nu coborîseră bine dir. autobusele 
care i-au adus la Himki cînd, ca 
de obicei, s-au și trezit înconju
rați de o mulțime de oameni cu
rioși să afle cine sînt, în ce bărci 
concurează (pentru că toată lumea 
îi credea... canotori) Florin Cucoș, 
pivotul nostru de 2,02 m. era cel 
mai asaltat de noii săi admiratori. 
La întrebarea: ce loc ai in barcă? 
Cucoș a răspuns candid': Eu 
sînt... cîrmaci“.

O TELEGRAMA
Poate că nici n-ar mai trebui 

spus ce avalanșă de strîngeri de 

plpsă. Jucătoarele noastre au avut 
un moment de enervare de care 
adversarele au știut să profite.

Și astfel a luat sfîrșit această 
mare întrecere. După meci, spec
tatorii au aplaudat îndelung cele 
două echipe. Aplauze meritate.

★

Foarte disputată a fost și par
tida dintre echipele feminine ale 
Cehoslovaciei și R.P. Chineze, dis
putată tot joi. Cehoslovacia a în
vins foarte greu, în cinci seturt: 
11—15, 10—15, 15—2, 15—6,
15—0! Echipa chineză, care par
ticipă numai de cîțiva ani la ma
rile competiții internaționale, a fă
cut progrese uimitoare și numai o 
cădere fizică în ultimele seturi 
a dat posibilitate campioanelor 
Europei să cîștige.

canotaj academic
vislașele noastre se găseau toc
mai în trecere spre atac. Echipa
jul sovietic a „alunecat" înaintea 
noastră și a... ciștigat. Bine s-a 
prezentat și echipajul de 8+1 
care a luat un start foarte bun. 
Pînă la 500 m., diferența intre noi 
și echipajul sovietic era aproape 
insensibilă Finalmente, sovieticele 
au ciștigat, dar la cea mai mică 
diferență (mai puțin de 3 secun
de) din toate îniîlnirile directe de 
pînă acum cu echipajul nostru.

In ceea ce privește timpurile 
înregistrate de canotoarele noas
tre. cel mai bun poate fi conside
rat cel din proba 4+1 rame mai 
ales în comparație cu cel realizat 
la 4+1 visle. Acest lucru indică 
o comportare excepțională a echi
pajului nostru de 4+1 rame spre 
deosebire de echipajul 4+1 visle 
care n-a concurat la valoarea s'i 
reală. t

4
Duminică, var avea loc între

cerile de canotaj academic mas
culin (direct finală) ta care sînt 
înscrise — în ordinea culoarelor — 
următoarele echipaje: 4+1: R.P.R, 
R. P. Polonă, Finlanda, Egipt. 
U.R.S.S.; 2 f.c.: U.R.S.S., Finlan
da, R.P.R.; simplu: R. Cehoslova
că, Egipt, R.P.R., Finlanda, 
U.R.S.S. R. P. Polonă; 2+1: 
Egipt, U.R.S.S., R.P.R.; 4 f.c.:
Finlanda, R. Cehoslovacă, R.P.R. 
I, Anglia, R.P.R. II, U.R.S.S,; 
dublu: R.P.R., U.R.S.S. 1,
U.R.S.S. II; 8+1: Egipt. Finlan
da, U.R.S S., R. Cehoslovacă, 
R.P.R.

SONIA BALAN

mină și felicitări a trebuit să su
porte Ion Wiesenmayer după ex
celentul său rezultat. A fost însă 
o atenție venită de la mii de kilo
metri care lui Wiesenmayer i-a fă
cut mai multă plăcere decit toate 
celelalte: telegrama primită de Ia 
Ion Moina. în care fostul record
man îl felicita din toată inima 
pe noul deținător pentru perfor
manța obținută și îi ura noi vic
torii.

lefi, fotbaliștii noștri au întrecut 
Ceylon cu 11—2 (6—2)
MIINE, INTILNESC ECHIPA 

CEHOSLOVACIEI IN SFERTURI 
DE FINALA

In ultimul joc al seriei a IV-a, 
Selecționata de tineret a R.P.R. a 
învins Ceylon cu 11—2 (6—2), ocu- 
pînd astfel locul doi. Au marcat: 
Biikossy (5), Dinulescu (3), Mi- 
hăilescu (2) și Ivănescu, respectiv... 
1. Lazăr (autogol în min. 2) și 
Sahar. In repriza doua, echipa 
noastră a jucat în 10 oameni, D. 
Munteanu fiind accidentat.

Alte rezultate: U.R.S.S.—Austria
4— 1, Sudan—Indonezia 4—1 (seria 
I), Ungaria — R. P. Chineză
5— 1, Finlanda — Liban 4—0 
(seria II), R. P. D. Coreeană — 
Cehoslovacia 0—3, Albania — 
Egipt 2—2 (seria III), R.D.G. — 
Siria 6—0 (seria IV).

Programul sferturilor de finală 
— 4 august la Moscova: Sel. de 
tineret a R. P. R. — Cehoslovacia 
și U.R.S.S. — R. P. Chineză. 5 
august la Moscova: R.D.G. —Al
bania și Ungaria — Sudan. Semi
finalele se vor disputa la 7 august, 
iar finala la 10 august.
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Gh. Viziru 
in intilnirea

s-a
cu

comportat onorabil 
australianul Howe
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ale tur-In sferturile de finală 
neului de tenis reprezentantul 
nostru Gh Viziru l-a întîlnit ieri 
pe redutabilul jucător Bob Howe, 
clasat al șaselea din Australia și 
cotat printre primii 30 de jucă
tori din lume. Partida a avut o 
desfășurare deosebit de interesantă. 
După un început slab, Viziru s-a 
ridicat la valoarea adversarului 
său eu care a realizat schimburi 
de mingi de o rară spectaculozi
tate. Scor final: 6—1, 6—1, 7—9. 
7—5 peniru Howe. De notat că în 
setul IV Gh. Viziru a condus cu 
5—2 și a avut două setbaluri. La 
cel de al doilea el a dat o minge

milimetrică la tușa laterală, pe 
care arbitrul a apreciat-o „afară" 
deși decizia contrară, care ar fi 
adus setul lui Viziru, era cea rea
lă. Celelalte rezultate: Jaworski 
(Ceh.) — Pimenthal (Venezuela) 
7—5, 6—2, 7—5. Kumar (India) — 
R. Garrido (Cuba) 7—5, 6—1. 0—6, 
6—2. Huber (Austria) — Krajcik 
(Ceh.) 6—2, 6—4, 0—6, 6—4. In 
semifinale se întîinesc: Howe — 
Jaworski și Kumar—Huber. In 
semifinale la femei: Kormoczi 
(Ung) — Dvorjakova (Ceh) 6—4, 
6—3. Puzejova (Ceh) — Bucaille 
(Fr.) 3—5. 6—3. 8—6.
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Noi victorii ale echipelor noastre de handbal •ii
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Ieri dimineață, pe stadionul Bu- 
revestnik, handbaliștii romini 
învins echipa Atus-Bruck, 
prezintă 
(12—3). 
luînd în considerare doar 
final, s-ar părea că lupta 
relativ echilibrată. In realitate 
însă, victoria reprezentanților noș
tri â fost foarte comodă. E4 au ju
cat excelent în prima repriză și 
dacă ar fi con'inuat la fei rn cea

Austria, cu 
La prima

au 
ce re- 
19—12 
vedere, 
scorul 
a fost

ELENA PADUREANU

secundă, scorul final ar fi fost 
mult mai categoric.

După-amiază, echipa feminină a 
țării noastre a debutat în compe
tiție ‘mtîlnind reprezentativa Uni
unii Sovietice. După o partidă în 
care a avut superioritatea majorita
tea timpului, formația R. P. Romi
ne a obținut o clară victorie cu 
scorul de 12—3 (8—2).

In prima repriză jocul a fost 
foarte rapid, handbalistele romîne 
făcind o adevărată demonstrație, 
prin combinații rapide și eficace, 
prin contraatacuri surprinzătoare. 
După pauză, datorită ploii, terenul 
a devenit alunecos, ceea ce a in
fluențat serios ritmul de joc, care 
a scăzut simțitor.

In celelalte partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
R. D, Germană — R. Cehoslovacă 
(masculin) 16—11 (7—5); U.R.S.S. 
— Finlanda (masculin) 19—2 
(»-•). ,

Mîine se vor juca urmatoare.e 
meciuri: DIMINEAȚA: Finlanda— 
R. D. Germană: R. P. Romînă— 
U.R.S.S.: DUPĂ AMIAZA R. 
Cehoslovacă — Atus-Bruck 
(Austria) și derbiul competiției 
feminine: R. P. Romînă — R. D. 
Germană, 
acest meci 
tigătoarea

Echipa învingătoare în 
poate fi considerată cîș- 
turneului.

x:

c Un grup de tineri romini s-au întUnit cu alți participant: la Festival. Braț la braț, ei străbat 
voioși străzile pline de soare ale Moscovei,' ' '

La Moscova
COMPETIȚII SPORTIVE POPULARE 

IN CINSTEA FESTIVALULUI
timp ce sportivi cu renume

Instantanee 
in zile 

de Festival
rit

'mondial Iși dispută Intiietatea in 
cadrul celei de a IU-a ediții a 

'Jocurilor sportive internaționale 
I prietenești, pe numeroase stadioa
ne și baze sportive din Moscova 
au început la 1 august concursu
rile cu caracter popular ale celui 
de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului.

La numeroasele concursuri car» 
se desfășoară in cadrul diferitelor 
discipline sportive, participă tineri 
muncitori și studenți din toate col
țurile lumii. Bun prilej ca. dincolo 
de rezultatele tehnice ale acestor 
concursuri, tinerii din diferite țări 
să se cunoască mai bine și să 
lege prietenie trainică.

In cadrul acestor concursuri au 
loc întreceri de gimnastică, atle
tism. ștafete, fotbal, volei, etc., 
etc.

Deschiderea festivă a avut loc

pe stadionul Dinam o Intr-un cadru 
solemn, unde s-a manifestat pen
tru prietenia tineretului și a po
poarelor de pretutindeni.

Din noianul de rezultate, înre
gistrate pe 5 stadioane, spicuim 
citeva.

FOTBAL. Sportivii din Algeria 
au întrecut - —7:----- ‘ ‘
Italiei cu 8—1; echipa sovietică a 
fabricii Oriekhovo Suevo a întrecut 
echipa Victoria din R.F. Germană 
cu 17—1.

BASCHET. O formație a mun
citorilor belgieni a marcat echipei 
argentiniene Ingenerios 65 puncte 
și a primit 46; echipa lucrătorilor 
de la fabrica sovietica Kauno Au- 
diniai a depășit formația FSGT 
din Pirinei cu 90—60.

BASCHET (FETE). Echipa uzi
nelor mecanice din Urați a între
cut selecționata orașului Bruxelles 
cu 106—22.

(Urmare din pag. 1)

CUVINTUL MINERILOR

o reprezentativă a

De vorbă cu FRED PERRY...
2. (Prin telefon de 
nostru special). — 
sportiv V. /. Lenin, 
tenis stau oarecum 

construcțiilor.

MOSCOVA 
la trimisul 
In complexul 
terenurile de 
izolate de restul 
Afllndu-se In colțul de sud-est al 
vastului teritoriu cu terenuri, ba
zin și săli de sport, chiar la ma
lul canalului Moscova, ele sint 
separate de terenurile centrale, de 
un șantier care străbate transver
sal Lujniki, ca o fișie prelungă. 
Aci se lucrează la fundația uria
șului pod peste care va trece linia 
metroului, pe deasupra apei Mos
covei. pentru a uni centrul orașu
lui cu cartierul unde se află noua 
universitate. Astfel fiind mai lă
turalnice. terenurile de tenis nu 
cunosc acel neîntrerupt du-te-vino 
care domnește in jurul marelut 
stadion central si a construcțiilor 
sale anexe. Aici vine ceva mal 
puțină lume, numai credincioșii 
neclintifi ai sportului alb. Și totuși 
trebuie spus că tribunele concepute 
inițial pentru terenurile de tenis 
se dovedesc cu totul nelncăpătoare 
față de numărul actual al soecta- 
torilor. Chiar cu o concurență atlt 
de nemiloasă ca aceea a atletis
mului, sportul nr. 1 al Jocurilor, 
a boxului sau a baschetului, baza 
de tenis cunoaște o afluență de 
public deosebită. Fapt explicabil, 
deoarece „capetele de afiș" ale 
turneului internațional sint deose
bit de atractive.

Dar poate cea mai renumită per
sonalitate a concursului nu este 
un jucător, ci un spectator. . De
sigur, ați ghicit despre cine este 
vorba, numele lui jigărind in ti
tlul articolului de față. Nu există 
iubitor de tenis care să nu fi au
zit de Fred Perry, englezul care 
intre cele două războaie mondiale 
a ciștigat de două ori la Wimble
don, turneul echivalent campiona
tului mondial. Personal, n-am cul
tivat niciodată admirația față 
vedete. Dar trebuie să remarc 
există unii mari sportivi — 
Joe Louis în box, un Coppi 
ciclism, un Kut în atletism 
față de care simți parcă o atrac
ție dincolo de limitele naturalului. 
Așa este și cu Perry...

Mă aflam în tribună, absorbit 
de fazele oalpitarue ale meciului 
de dublu Jaworski, Krajcik — Vi
ziru, Guyas. cind rumoarea din 
jurul meu mi-a atras atenția. 
Șoapte de pretutindeni: „Perry... 
Perry..." Printre spectatori trecea 
parcă un curent magnetic, vestind 
apropierea aceluia ce a fost odată 
prima rachetă a lumii. Așa l-am 
văzut, irecind repede printre bănci, 
cu o pipă in colțul gurii...

Fred Perry a trecut de 50 de 
ani. dar e suplu și sprinten ca 
un t’.năr

Bineînțeles, n-am 
tentației de a-i lua 
terviu.

nostru, sînt toți posesori ai unui 
bun renume in tenisul internațio- 
nai.

•— Este firesc că un asemenea 
lot select de participant! — spune 
Perry — asigură succesul acestui 
prim mare turneu internațional 
de la Moscova, pe care-1 doresc 
să devină o tradiție. Frumoasele 
terenuri de la Lujniki sînt o bună 
bază de plecare pentru viitorul ac
tivității internaționale de tenis din 
capitala Uniunii Sovietice,

putut 
pe loc

rezista 
un in-

iniero-ezitat 
recomandarea

cei care sint amatori acum și deci 
să-și piardă din aureolă și dm_. 
bani...

— Cum poate deveni un jucător, 
de tenis mare campion? a fost 
una din ultimele întrebări. I

A tras un fum prelung din ptpi 
Si m-a privit insistent

de 
ci 
un 
în

— Rumania — a 
gativ englezul la 
mea — o, yesl II aveți pe Viziru 
aci în concurs... Jucător bun și 
foarte inimos. Fuge bine și e greu 
de bătut la fileu. Putin cam ner
vos însă..

Printre întrebările oe care i 
le-am pus [ostului campion mon
dial a fost aceea privind relațiile 
actuale dintre tenisul amator și cel 
profesionist. lată răspunsul lui 
Fred Perry.

Desigur, mai mult decît această 
caracterizare a campionului nos
tru, mă interesa să aflu de la 
Perry amănunte și păreri despre 
jucătorii străini aflați aici în tur
neu, despre care știam mai puțin. 
Perry mi-a pus amabil la disoo- 
ziție documentația sa particulară 
care na se compune din notițe și 
fișe ci se reazemă exclusiv pe o 
bună ținere de minte (și am toate 
motivele să cred că Perry nu gre
șește în aprecieri). Am aflat ast
fel că australianul Bob Howe a 
parțicipal de patru ori la Wimble
don, claslndu-se în 1956 în sfer
turile de finală ale competiției. El 
a fost de două ori în semifinalele 
marii competiții la probele'de m’xt 
șl dublu.

Indianul Kummar, alt oaspete al 
turneului de la Moscova, are la 
activ nouă Wimbledan-uri. In 1955 
el s-a clasat printre primii 16 și 
este căpitanul echipei Indiei în 
„Cupa Davis", ciștigătoarea zonei 
asiatice in 1956.

Frații Rey și Orlando Garrido 
(Cuba), jucătorul de culoare Pi- 
mental (Venezuela) ca și austria
cul Huber, cunoscut publicului

— De multi ani există la noi 
aceste două feluri de tenis: unul 
amator, reunind marea majoritate 
a jucătorilor și celălalt profesio
nist format din antrenori și pro
fesori. Aceasta este separația cla
sică. In anii din urmă a apăru» 
însă un al treilea gen de tenis, 
acela în care jucătorii sînt puși 
să facă demonstrații asemănătoare 
cu spectacolele teatrale. Acest neo- 
profesionism n-a reprezentat pînă 
de curind o concurență serioasă 
pentru tenisul amator, nefiind a- 
great de majoritatea iubitorilor da 
tenis, 
război 
circuri 
proape 
este firesc ca interesul iubitorilor 
sportului alb, chiar al celor mai 
entuziaști, să se deplaseze către 
aceste exhibiții profesioniste. Te
nisul amator începe să piardă te
ren și trebuie să ne gîndim serios 
cum să facem ca el să nu sucombe 
din această cauză... S-a propus 
desființarea separației dintre ama
torism și profesionism. Personal 
as fi de acord și cred că nici uu 
tenismen amator n-ar ezita să fie 
coborît cu 20—30 locuri în ierar
hia mondială, dacă 
spre binele sportului 
cei care se opun sînt 
mor și angajații săi 
să-și ia riscul de a

— Un mare campion de ten!» 
nu va ieși niciodată dintr-un ju
cător 
însă 
Asta 
aveți 
buni 
valoroase, 
aceștia | 
mare campion. El trebuie căuta» 
printre aceia care abia acum pâ 
șese pentru prima oară pe un te
ren de tenis. Și binefnțeles cu cH 
ei sint mai mulți cu atît șansei» 
de a-1 descoperi, pe marele cam
pion de mîine, sînt mai numeroase. 
Deci jucați cit mai mult tenis, 
continuați să răspîndiți acest sport 
frumos jn rîndurile tineretului, așa 
cum văd că se face aci în U.R.S.S 
în toate ramurile de 
marii campioni nu vor 
se arate...

deja format care n-a arătafZ 
că este de clasă supremă... 1 
e clar. Iată, sînt sigur c» / 
în Rominia mulți jucători* 
consacrați prin performanțe 3 

Nu cred însă că din ț 
poate ieși un adevăra*

sporL Si 
intirzia să

aceste zile

Cum însă după ultimul 
managerii așa numitelor 

de tenis au acaparat a- 
pe toți marii campioni.

Fred Perry, care în 
este invitatul Comitetului Unional 
pentru Cultură Fizică și Sport 
pentru a-i ajuta pe organizatorii 
turneului de tenis in problemele 
tehnice, a continuat să-mi vor
bească în timp ce ne plimbam 
printre cele treizeci și ceva de 
terenuri de tenis ale parcului Luj
niki, unele cu zgură roșie, altele 
de beton și unele acoperite de co
vorul verde a! gazonului. Pe unul 
dintre ele jucau doi adversari' 
foarte tineri. Perry a privit atent 
ce unul dintre ei. un tinăr blond, 
inalt care tocmai executa din să
ritură un smash distrugător.

aceasta este 
nostru. Dar 
tocmai Kra- 
care nu vor 
fi bătuți de

— Da, iată-1 pe estonianul 
Palm, campionul de juniori al so
vieticilor. El este pe drumul cel 
mai bun...

Marți s-a deschis intîlnirea prie
tenească a minerilor din diferite 
țări la care participă 200 de tineri 
din 23 de țări. La propunerea lui 
Victor Duguet, secretar general al 
Uniunii Internaționale a Sindica
telor Minere, întreaga asistență a 
ținut un minut de reculegere în 
memoria tinerilor mineri pieriți în 
catastrofe minere. Apoi un miner 
din Ruhr, Heintz Tschimmek a pre
zentat un raport asupra condițiilor 
de muncă și de viață ale minerilor 
din Ruhr. „In R. F. Germană, 
țară foarte industrializată, care dis
pune de mari capacități de produc
ție, a spus Heintz Tschimmek, pro
ducția a crescut rapid în ultimii 
ani. Mulți văd in asta un „miracol 
ecopomic". Dar mie mi se pare ci 
esențialul este că creșterea produc
ției nu e de loc în favoarea mun
citorilor. Condițiile de muncă in 
mine sint atit de grele incit spre 
50 de ani minerul nu mai e capa
bil de muncă. Cit despre mecani
zare, ea atinge doar procentul de 
28 la sută. Prin urmare, mărirea 
rapidă a producției se face în spe
cial prin înăsprirea exploatării, iar 
această supra-exploatare are conse
cințe dăunătoare asupra sănătății 
minerilor*

Grigor ii Mujikin a evocat apoi 
condițiile de lucru ale tinerilor mi
neri sovietici. El însuși este un 
vechi lăcătuș de mine, azi inginer 
și șeful uneia dintre cele mai im
portante mine din bazinul Mosco
vei. Mujikin a arătat că în cea 
mai mare parte din minele din 
U.R.S.S. principalele faze ale pro
cesului de producție sînt mecani
zate. Apoi, un miner belgian — 
Richard Hemm — a vorbit despre 
dificilele condiții de muncă ia mi
nele din Belgia. „Deși ântem ti
neri, a spus el, sintem obligați să 
vorbim de pe acum de ieșirea la 
pensie. In Belgia numeroși mineri 
devin pensionari la virsta de 50— 
35 de ani.“

In încheiere tînărul miner din 
Donbas, Mihail Antropov, Erou al 
Muncii Socialiste și Mihail llici 
Smirnov, unul din cei mai vechi 
mineri sovietici, au salutat căldu
ros pe delegați.

SEMINARUL STUDENȚILOR 
ECONOMIȘTI...

...s-a deschis in amfiteatrul Uni
versității sub președinția vicepre
ședintelui Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Pînă acum au fost pre
zentate 3 referate. Prof. Malavia— 
redactor la revista „Studii econo
mice", organ al Partidului Con
gresului din India — a vorbit des
pre „Problemele economice ale ță
rilor slab dezvoltate". Prof. Lava- 
tieo de la Universitatea din Mos
cova a prezentat referatul „Corner-? 
țul exterior și colaborarea econo
mică internațională" iar prof. Joan 
Robinson de la Universitatea Cam
bridge din Anglia a vorbit despre 
problemele suprapopulației.



Echipele de ragbi din categoria B 
pot și trebuie să progreseze

I La sfîrșitul turului campionatului 
categoriei B de rugbi, se cuvine să 
facem o scurtă privire retrospecti
vă asupra primei părți a acestei 
disputate competiții.

După consumarea primelor 7 
etape am putut desprinde cîteva 
fapte pozitive, care privesc cam
pionatul în ansamblul său. Mai iu
tii reținem faptul că dht punct de 
vedere geografic, •‘ugbiul este a- 
cum mult mai bine reprezentat 
decît în anii precedenți. S-au ivit 
o serie de centre noi, cum ar 
Brăila, Bîriadul și Hunedoara, în 
care rugbiul cîștigă neîncetat tot 
mai mulți adepți. In același timp, 
în alte centre (Tîrnăveni, Orașul 
Stalin, Cluj, Arad, etc.) cu echipe 
cu im stagiu ceva mai îndelungat, 
rugbul își face tot mai mult loc 
printre celelalte discipline prefera
te de tineretul sportiv.

Pozitivă este și constatarea că, 
față de ediția de anul trecut, cea 
din acest an a arătat un mai mare 
echibbru valoric între echipele par
ticipante, iar dorința de a promova 
în prima categorie a țării a deter
minat o luptă acerbă, dar în gene
ral sportivă. Tocmai de aceea, pro
filul clasamentului s-a schimbat de
seori în cursul campionatului, con
ducerea fiind însă, în cele d'n ur
mă, preluată de echipele cele mai 
constante, care s-au impus de-a 
lungul acestei dificile competiții; 
Știința Iași se află în frunte in se
ria I urmată de Știința Galați ; 
Știința Cluj in seria a Il-a ..tatona
tă" îndeaproape de Știința Timi
șoara, Energia Tîrnăveni și Ener
gia Mine București, 
tate de puncte, cu
I.M.F. în seria a LH-a. Acestea 
sînt, de altfel, echipele cele mai 
îndreptățite de a spera la promova
rea în categoria A. Prin comportarea 
lor au ieșit 
rînd, acele 
să term'ne 
înfrîngerea.
Iași Energia Mine București 
Știința IM.F. In special, se cuvine 
să subliniem frumoasa comportarea 
studenților ieșeni, care au dovedit

la egali-
Știința

în evidență, în primul 
echipe care au reușit 
turul, fără a cunoaște
Ne referim la S'iința

Șt

o formă constant bună. Promova
rea lor în categoria A, ar asigura 
rugbiului din lași o și mat mare 
dezvoltare. Un însemnat merit în 
orientarea echipei spre un joc des
chis, ofensiv (a se vedea cele 
puncte înscrise) revine — fără 
doiaiă — celui care se ocupă 
pregătirea echipei : 1. Jinga.

Cea mai echilibrată dispută 
loc în seria a 111-a, în care se 
trec celelalte două formații neîn
vinse, amintite mai sus. Atit Ener
gia Mine București, cit și Știința 
I.M.F. au real'zat un număr egal 
de puncte, ceea ce face ca lupta 
dintre ele să fie și mai pasionantă 
în a doua parte a campionatului. 
Jucătorii Energiei pregătiți de Al. 
Carnabel, printre care ii vom ci
ta pe Petrescu, Manoiescu, Dumi
trescu, și-au format numeroși sim- 
patizanți, datorită jocului deschis 
pe care îl practică, punctul forte al 
echipei fiind linia de treisferturi. In 
ceea ce privește echipa studenților 
mediciniști, îndrumată de experi
mentatul antrenor Ion Buzoîanu, 
ea s-a remarcat pri-.itr-un joc con
centrat pe înaintare. S-au relevat 
jucătorii: Șerbu, Erb.an, Menta, 
Dumitrescu, ca și fundașul Decle- 
sis. Oricum, lupta dintre ele vi fi 
interesantă și probabil se va tran
șa abia către sfîrșitul returului.

Fiindcă tot vorbim de seria a 
III—a. considerăm necesar să amin
tim de excelenta comportare a ti
nere; formații Energia M.T.D — 
revelația campionatului — situată 
la numai un punct de cei doi lideri. 
Echipa antrenată de Dragoș Țenes- 
cu a „mers" din succes în succes, 
ca urmare a frumoasei sale concep
ții de joc. Odată cu maturizarea 
jucătorilor ei. Energia M.T.D. va 
juca un rol de frunte în campionat.

Deși Ia Cluj activează și fosta 
divizionară A., Știința, totuși clu
jenii nu se pot declara mulțumiți de 
comportarea acestei formații. Lip
sită de îndrumările unui antrenor, 
echipa nu joacă la nivelul posibi
lităților ei și trăiește mai mult din 
aportul și experiența unor jucători 
talentațț (Spirea, Cătălicî, Leați,

52 
în
de

are 
în-

Căliman) care, în ciuda greutăților 
ivite pe parcursul competiției, au 
adus echipa pe primul loc în cla
samentul seriei, in schimb, Ener
gia Tîrnăveni a produs o bună im
presie. Beneficiind de aportul an
trenorului M. Condeescu șl a valo
rosului ei căpitan de echipă. Neac- 
șa, această formație se numără azi 
printre cele mai bune echipe ai® 
categoriei B. In rest, cîteva for
mații cu o comportare meritorie: 
Dinamo II, Știința Arad, Flamura 
roșie Orașul Stalin, Știința Galați. 
In ceea ce priveș-e formația stu
denților timișoren'1, ea se află 
intr-un ușor regres.

Iată cîteva succinte aprecieri cu 
privire la prima parte a campio
natului categoriei B. Noi sperăm, 
că antrenorii vor folosi din pl’n 
vacanța pînă la 8 septembrie, pen
tru remedierea lipsurilor constatate 
și ridicarea formațiilor din catego- 
ra secundă la un nivel mereu mai 
ridicat.

Cu cîteva zile în urmă Biroul 
comisiei centrale de natație a luat 
în discuție unele probleme deose
bit de importante. Printre aces
tea sint și cele privind organiza
rea centrelor de înot pentru copii 
precum și conduita sportivă a 
unor cadre tehnice.

Analizînd aceste probleme, Bi
roul comisiei centrale de natație 
a dat următorul comunicat în șe
dința sa din 27 iulie.

COMUNICAT

1. Organizarea centrelor de înot 
pentru copii. S-a constatat că ac
tivitatea centrelor de înot pentru 
copii se desfășoară în condițiunt 
satisfăcătoare obținîndu-se rezul
tate mai bune în Capitală și în 

la baza de la complexul 
sportiv „Dante Gherman”. Au în-

Vladimir Enghibarian (stingă), pe care-l vedeți aci in meciul cu 
Claude Saiuden, la campionatele europene de la Praga, este unul 
din strălucita exponent i ai școlii sovietice de box. (Foto: Ceteka)

să înoate peste 2500 copii, 
rămas, însă, în urmă unele

or-

na- 
re-

vățat 
Au 

centre de înot pentru copii din cî
teva orașe, din cauza insuficientei 
preocupări a comisiilor regionale 
și orășenești de natație precum și 
a lipsei de sprijin din partea 
ganelor locale.

Biroul comisiei centrale de 
tație atrage atenția comisiilor
gionale și orășenești de natație să % 
ia imediat măsuri pentru a asi- C 
gura o mai bună organizare a J 
muncii la centrele de înot pentru A 
copii, cerînd sprijinul necesar tu- £ 
turor organelor locale. C

2. Măsuri disciplinare. Biroul co- J 
misiei centrale de natație a cons- j 
tatat că disciplina în rîndul spor- { 
tivilor și cadrelor tehnice s-a îm- / 
bunătățit simțitor. Totuși mai C 
există unele manifestări care în- C 

lcă conduita sportivă. /
Examinîndu-se comportarea an-/ 

jtrenorului Korcek Carol s-a cons- J. 
flatat că în relațiile sale cu orga*- L 

nele oficiale și cu colegii săi s-a / 
vinovat în repetate rînduri ) 

de atitudini jignitoare, incompa- 1 
tibile cu calitatea sa 
și educator.

Ținînd seama că 
Korcek Carol nu este
abatere, cu toate că în nenumărate ? 

Vrînduri a fost sprijinit să-și îm- ț 
|bunătățească comportarea, Biroul £ 
-comisiei centrale de natație hotă- f 
^răște: sancționarea Antrenorului j 

Korcek Carol cu un ultim avertis- 1 
ment și suspendarea din munci / 
oficiale în cadrul natației pînă 2 
ia da dovadă de atitudine corectă. I 
La prima abatere se va cere ridi- 4 
carea calității sale de antrenor.

de antrenor

antrenorul 
la prima sa

Școala sovietică de box domină pugilismul amator mondial
Aoariția boxerilor sovietici în 

arena boxului amator european, 
după 1945, a provocat discuții deo
sebite în rînduirile specialiștilor din 
lumea întreagă. Interesul era pe 
deplin justificat. Boxerii sovietici 
dovedeau o bună pregătire, po 
sedau anumite calități fizice care 
le depășeau pe cele ale boxerilor 
ou care se întîlneau.

Observînd evoluția boxerilor 
sovietici pe parcursul anilor 1947 
—1952, am constatat că fiecare 
dintre ei este foarte combativ, pu
ternic, rezistent, lovește sec și 
duce lupta în forță, o luptă de 
uzură care, de multe ori este în
cununată de succes. Totuși, un 
lucru era euirios: majoritatea boxe
rilor sovietici — în acea perioa
dă — nu cunoșteau suficient lup
ta corp te corp. Alții, nu aveau 
formate deprinderile pentru exe
cutarea eschivelor laterale și ro
tative, jonglarea adversarului și 
jocul d picioare. Aceste „insufi
ciențe" au influențat fără îndoială 
comportarea boxerilor sovietici, 
lucru reflectat în special Ta J. O. 
din 1952 și la Campionatele euro
pene din 1953. Semnalul de alar
mă a fost dat de specialiștii so
vietici imediat după J.O. ’ de la 
Helsinki. In presa sovietică de 
specialitate au apărut materiale 
critice privind sistemul de pregă
tire, precum și propuneri pentru 
îmbunătățirea metodelor de pre
gătire tehnică, tactică șî fizică. 
Au fost elaborate materiale la ca
re și-au dat contribuția toți spe
cialiștii dinU.R.S.S. (legate de lup
ta corp la corp, realizarea unui 
box în, mișcare, eschive și fente, 
deplasări laterale, apărarea, ata
cul și contraatacul) elemente oare 
înainte, în general, nu făceau 
parte din arsenalul tehnic și tac
tic al boxerilor sovietici. Firește 
că trecerea de la o metodă te 

alfa nu a fost ușoară. S-a muncit 
deosebit de mult și acest lucru s-a 
reflectat eu ocazia campionatelor 
URSS din 1953 șî 1954. Atunci au 
început să se vadă primele mlă- 
dițe, înviorătoare, ale activității 
depuse. Primele confruntări pe 
plan internațional (în special cu 
ocazia Jocurilor Sportive Priete
nești de la București și a JMU 
de la Budapesta—1954). au con
firmat justețea noilor principii ale 
pregătirii pugilișitilor sovietic'. A- 
ceștia au manifestat o înaltă a- 
plicativitate tehnică-tactică în lup
ta directă cu adversarii. Cu toate 
acestea, saltul evident al boxului 
sovietic nu era încă suficient. In 
condițiile de dezvoltare ale boxu
lui amator pe plan mondial, se 
cereau noi elemente care să com
pleteze valorile existente.

Paralel cu activitatea din URSS, 
în țările capitaliste care au o tra
diție ta box (Anglia, Franța, Ita
lia, Germania Occidentală, SUA, 
de pildă) unde boxul amator su
feră infuențe directe ale boxului 
profesionist, s-a manifestat un 
interes deosebit față de școala 
boxului sovietic. Antrenorii de 
box din aceste țări au început să 
se preocupe — pe lângă ridica
rea nivelului tehnic al sportivilor 
— și de capacitatea lor de lup
tă. Putem aprecia că, în general, 
activitatea depusă de acești an
trenori a dat roade. La boxerii 
englezi de pildă (care au un stil 
deosebit de cel practicat de fran
cezi, italieni, germani și ameri
cani) se remarcă în mod special 
boxul în linie, bazat pe lovituri 
directe de stînga și dreapta. Ei 
au reușit de asemena să-și îmbu
nătățească viteza de reacție în 
contraatac, să pună un accent pe 
plasarea de lovituri rapide, ușoa
re. fără efect imediat, dar care 
aduc puncte. Boxerii sovietici an 
reușit însă să rezolve — sore 
deosebire de englezi — o proble
mă deosebit de importantă. Anu- 

me. mișcarea în ring. Această ar
mă deosebită, în care boxerii so
vietici au devenit maeștri, a fost 
dublată de antrenori cu un alt e- 
lement tehnic-tactic, ridicarea la 
u- înalt r.ivel a frecvenței acti
vității brațelor pe parcursul ce
lor 3 reprize. Acestea, împreună, 
formează un element dinamic ca
re nu dă posibilitatea adversari
lor să-și înjghebeze rapid acțiuni 
de contraatac, gîndite, ci îi for
țează la o apărare care, de cele 
mai multe ori le aduce pierderi 
materiale.

Am ținut să arăt caracteristici
le tehnico-ta etice ale școlii engle
ze, pentru ca prezentîndu-le și pe 
ceie americane, să se poată trage 
o concluzie valabilă asupra școlii 
boxului sovietic, care a devenit 
cel mai pozitiv și eficace în ierar
hia boxului amator din lumea 
întreagă.

Presa de peste ocean ca și unii 
ultraoptimișt* din Europa, discu- 
tînd șansele la J.O. de la Mel
bourne, prezentau boxul ameri
can ca infaFiH'. Aceasta, ca o 
consecință a nntr performanțe în- 
tradevăr mari, realizate la J.O. 
din 1952, în maioritaife de ame
ricani de culoare: 5 titluri olim
pice. La Melbourne însă, rezulta
tele nu au fost favorabile ameri
canilor. Ei au trebuit să se mul
țumească cu locul 4 pe națiuni. 
Boxerii amatori americani mai au 
nenumărate lipsuri din punct de 
vedere tehnic, pe care nu le-au 
remediat în timp. Ei au practicat 
un box curios pentru noi. Este 
bine cunoscut că antrenorii a- 
mericani depun o activitate deose
bită, dar ea se bazează exclusiv 
pe experiența acumulată, fără a 
lucra cu elevii lor după un minu
țios plan de dezvoltare, în pers
pectivă. Antrenorii americani pre
gătesc deopotrivă, amatori și pro
fesioniști. primii suferind ast'el o 
influeriă dFect!!. Aceștia firește 
au valoare practică în meciurile 

pe distanțe mari, unde pot satis
face elementul material dorit — 
scoaterea adversarului din luptă 
independent de timpul pierdut 
De aceta boxerii americani caută 
tot timpul să obțină lovitura deci
sivă pe care încearcă să o aplice de 

1a semidistanță și în mod special, 
cînd ies din lupta corp la corp. In 
lupta corp la corp boxerii ameri
cani vin blocați, deoarece ei nu u- 
tfflzează eschivele și fentele care îi 
pot aduce în situația începerii u- 
nei lupte de aproape, aceasta ca o 
consecință a faptului că nu po
sedă și mijloace variate tehnice și 
o frecvență ridicată a activității 
brațelor. Din cauza ritmului scă
zut în activitatea ce o depun în 
luptă, boxerii americani nu se 
grăbesc să atace. ci realizează 
majoritatea acțiunilor prin contra
atac. Ei se mișcă foarte lent în 
ring și pe toată laba piciorului. In 
unele forme boxul american se a- 
propie de cel francez în ceea ce 

privește plasarea loviturilor scurte 
— croșeu! și upercutul — cu am
bele brațe. Interesant este că boxe
rii americani nu întrebuințează lo
vituri lungi cum ar fi directa de 
stînga sau dreapta, ci numai în 
rare ocazii și atunc' ele sînt 
moi, fără efect.

Făcînd această incursiune com
parativă în boxul englez și ame
rican pe deoparte, tar pe de altă 
parte arătînd cum s-a completat 
școala boxului sovietic în ultimii 
ani, avem o imagine clară a creș
terii deosebit de rapide a boxului 
sovietic.

Am vorbit mai sus despre une
le aspecte ale școlii boxului so
vietic. Cred însă că sînt departe 
de a epuiza această problemă și 
tocmai de aceea revin asupra ei.

Azi, boxerii sovietici practică 
un box deosebit de spectaculos, 
dublat de o tehnică superioară. 
Boxerii sovietici se remarcă prin- 
tr-o pregătire fizică excepțională, 
o apreciere justă a situațiilor ce-. 

lor mai complicate, care le dă po
sibilitatea. de a-și doza eforturile 
în mod judicios — calități dovedi
te cu prisosință la campionatele 
europene din 1955, la Festivalul 
de ta Varșovia și J.O. din 1956 
unde boxeri ca Safronov, Enghi 
barian, Stepanov, Muhin și alții 
au știut să le arunce în luptă în 
momentele cele m.ai dificile.

Boxerii sovietici posedă și un 
nivel tehnic ridicat, care este ar
monios îmbinat cu nivelul tactic. 
Dacă boxerii sovietici nu mal 
practică un b®x în forță, nu în
seamnă că au renunțat ta unele 
elemente, cum ar fi puterea lovi
turilor șî ofensiva. Ei nu se pierd 
în acțiuni inutile, fără efect. Com
binațiile tactice nu sînt rigide, nu 
sînt uniforme, ci se manifestă 
multilaterali. Jocul de picioare îi 
ajută să se deplaseze în orice di
recție, cu viteză, cînd sînt ataca
ți și tot în același tempo să con
traatace. Tot datorită jocului de 
picioare, ei inițiază atacuri rapide 
pentru a „lichida" adversarii ca
re nu sînt stabili pe picioare șî a 
încheia astfel lupta.

In lupta corp la corp, boxerii 
sovietici sînt de asemenea foarte 
experimentați. Ei profită de a- 
vantajul ce-1 oferă acest mijloc 
tehnic. Prin pași alunecători, ou 
ajutorul eschivelor și fentelor, al 
jocului de picioare, ei se apropie 
de adversari și caută să fie primii 
care să ocupe spațiul de activita
te reglementar între br-atele ad
versarilor.

Aceste realizări au fost posibile 
datorită muncii deosebite pe care 
antrenorii, tehnicienii și specialiș
tii sovietici o depun zi de zi în 
sălile de antrenamente cu tinere
tul, în mijlocul căruia sînt ridica
te cu curaj elemente care intră a- 
poi în componența reprezentative
lor sovietice.

ION GRUIA
arbitru internațional de 

box



h fost fixat programul întrecerilor
din cadrul Jocurilor Balcanice de atletism

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
A DISCUTAT IMPORTANTE PROBLEME

Federația elenă de atletism 
(SEGAS) a comunicat forma 
definitivă a programului tehnic 
de desfășurare a celei de a XVI- 
a ediții a Jocurilor Balcanice de 
atletism. Așa cum am anunțat, 
concursurile se vor desfășura pe 
marele stadion Averof în zilele 
de 30, 31 august și 1 septem
brie.

Iată programul concursurilor: 
VINERI 30 AUGUST: ora 8,30: 
100 m. (decatlon): ora 8,45: 
lungime (decatlon); ora 21J00: 
festivitatea de deschidere: ora 
21,30: 400 m. garduri (serii), 
greutate (decatlon), înălțime 
bărbați: ora 21,45: 100 m. fe
mei (serii); ora 21,55: 100 m. 
bărbați (serii): ora 22,00: disc 
femei: ora 22,05: 800 m. femei: 
ora 22,15: 800 m. bărbați; ora 

' 22,20: înălțime (decatlon): ora
22,25: 100 m. femei (finala); 
ora 22,35: 100 m. bărbați (fi
nala): ora 22,45: 10.000 m.,
greutate bărbați; 23,20: 400 m.
(decatlon).

SIMBATA 31 AUGUST: ora 
8,30: 110 m. g. (decatlon),
greutate (pentatlon), ciocan; 
■ora 8,45: disc (decatlon): ora 
9fl0: înălțime (pentatlon): ora 
9,15: 200 m. (pentatlon): ora 
21,00: 400 m. g. (finala), pră
jină (decatlon), suliță bărbați, 
lungime bărbați; ora 21,15: 200 
m. femei (serii); ora 21,27: 200 
m. bărbați (serii); ora 21,40: 
1.500 m.; ora 21,45: lungime 
femei, suliță (decatlon): ora 
21,50: 110 m. g. (serii): ora 
22,05: 400 m. (serii); ora 22,15: 
3.000 m. obstacole, greutate fe
mei; ora 22,30: 80 m. g. femei; 
ora 22,40: 200 m. femei (fina
la); ora 22,50: 1.500 m. (decat
lon); ora 23,05: 4 X 100 m. 
bărbați.

DUMINICA 1 SEPTEM
BRIE: ora 8,30: 80 m. g. (pen
tatlon); ora 8,45: lungime (pen
tatlon); ora 16,30 maraton (ple- 

b carea); ora 19,00: maraton (so
sirea); ora 19,15: prăjină, înăl
țime femei, disc bărbați: ora 
19,30: 400 m. (finala): ora
19,40: 110 m. g. (finala); ora 
19,55: 200 m. bărbați (finala); 
ora 20,00: triplu salt, suliță fe
mei; ora 20,05: 80 m. g. femei 
(finala): ora 20,15: 5.000 m.;
ora 20,40: 4 X 100 m. femei; 
ora 20,50: 4 X 400 m.; ora
21,00: festivitatea de închidere.

Publicăm acest program cu 
intenția de a veni în ajutorul 

tuturor atleților noștri care se 
pregătesc în vederea acestui im
portant eveniment sportiv inter
național. Tocmai de aceea ne i 
permitem să atragem atenția 
antrenorilor noștri asupra con
dițiilor dificile în care va avea 
loc concursul: pe de o parte 
construcția curioasă a pistei 
stadionului Averof și pe de altă 
parte că întrecerile vor avea loc _
în nocturnă. Or, se 
știe că puțini din
tre atleții noștri 
au avut ocazia să 
concureze în noc
turnă. Credem că 
se impune de ur
gență organizarea 
unor antrenamen
te speciale, la lu
mina reflectoare
lor și chiar după 
programul de la 
Atena. In acest 
sens, consemnăm 
ca foarte bună i- 
deea ca întreceri
le concursului de 
selecție de la Ora
șul Stalin să aibă 
același program ca 
la Balcaniadă. Și 
o completare: a- 
cest concurs de 
selecție va avea 
loc în zilele de
10, 11 și 12 au- ^ie $auel ?'■ iesetunayer au câștigat anul

* trecut cinci medalii de aur, in cadrul ediției a
gust- XV-a a Jocurilor Balcanice de la Belgrad.

1
9 Miine se dispută la Novisad, 
al doilea joc din cadrul finalei 
„Cupei Europei Centrale" între 
Vasas Budapesta și Vojvodina No
visad. După cum se știe, în primul 
joc al finalei fotbaliștii maghiari 
au învins cu 4—C.

© La 11 august va fi inaugurat 
campionatul de fotbal al iugosla
viei pe anul 1957/1958. In întreceri 
participă 14 echipe. Noile promovate 
sînt : Split și Zelezniciar Sarajevo.

© Tot la 11 august se reia și 
campionatul cehoslovac. De curînd 
a avut loc o nouă tragere la sorți 
a echipelor participante care își 
vor disputa campionatul după sis
temul toamna-p rimă vara. La clasa
mentul general re vor adăuga și

J jocurile desfășurate în turul din 
? primăvara acestui an.
t • Antrenorul federal maghiar Mar- 
i ton Bukovi și-a înaintat demisia 
i din postul pe care îl deținea. Fe- 
} derația maghiară de fotbal a decis 
j ca postul de antrenor federal să

Cupa campionilor europeni a început...
— ...Deocamdată insă, dispute n-umai in... culise — Lucruri știute

Iată un reportaj care vă va pla
ce. Nu de alta dar, prin tema lui, 
vă dă posibilitatea ca pe căldurile 
aeestea să faceți o scurtă, insă... 
răcoritoare evadare în lumea ho
cheiului pe gheață. Și cu girului 
la pasionantele jocuri care iarna 
trecută ne făceau să uităm —■ prin 
dinamismul lor — gerul pătrunză
tor de afară, să intrăm în subiectul 
prepriu-zis a! reportajului: Congre-

fie înlocuit printr-o comisie for
mată din patru antrenori : Bukovi 
Marton, Soos Karoly, Baroti Lajo6 
Și Csanadi Arpad care vor răspun
de de pregătirea echipelor repre
zentative maghiare.

© Vineri au luat sffîrșit în loca
litatea Mandorf les Bains întrece
rile din cadrul „Zonei Luxemburg" 
a coinpetiției de tenis pentru echi
pele de tineret "Cupa Gallea". pen
tru finala competiției care va avea 
Loc la 5 august la Vichy (Franța) 

sul Federației Internațiorfele de ho
chei pe gheață, desfășurat pentru 
prima oară vara. Lucrările au avut 
loc între 10 și 15 iulie la Viena.

La acest important eveniment; 
țara noastră a fost reprezentată de 
irig. Alexandru Teodorescu, mem
bru al Comisiei centrale de 
hochei pe gheață. Intr-o scurtă con
vorbire pe care am avut-o cu dele
gatul nostru, am putut afla cele 
mai de seamă probleme discutate 
în timpul congresului.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DIN 1959 SE VA DISPUTA 

IN CEHOSLOVACIA

Unui dintre cele mai discutate 
puncte ale ordinei de zi a fost a- 
cefa al stabilirii locului de desfă
șurare pentru campionatul mon
dial din anul 1959. In treacăt vom 
preciza că în 1958 această între
cere are loc fa Oslo și în alte di
ferite orașe ale Norvegiei. Pentru 
a căpăta dreptul de organizare a 
ediției din 1959 și-au depus candi
datura Franța, Elveția, Italia și 
Cehoslovacia.

Discuțiile pe această temă au 
durat mult și au fost, așa cum 
poate bănuiți, foarte animate. Fie
care din cele patru țări dorea nea
părat — și aducea argumente 
deosebite în sprijinul cererii — să 
primească dreptul de a organiza 
campionatul mondial. Prin vot 
secret (33 voturi din 38) s-a ho- 
tărît ca ediția din anul 1959 a 
campionatului mondial să aibă loc 
în Cehoslovacia, țară care dispune

s.au calificat echipele R,P.F. Iu
goslavia, care a învins Franța cu 
3-2 și Olandei, învingătoare în me. 
ciul cu Luxemburg-uî.
• In cadrul unui concurs de atle

tism desfășurat ia Duplin, vest- 
germanul Lauer a alergat 14,4 pe 
120 yarai garduri, Delaney a aler
gat 1:55,0 pe 880 yarzi, iar Ibbet

son a obținut 4:03,3 pe o milă.
@ Un mare turneu internațional 

de șan va avea loc în lunile no
iembrie și decembrie din acest, an 
m localitatea Dallas din Texas. La 
această competiție au fost invitați 
să participe campionul mondial de 
șah vasile Smîsiov (U.R.S.S.), fos
tul campion mondial Max Eutve 
(Olanda), campionul St ițelor Unite, 
Samuel iReshevski, precum șl alți 
șahiști de valoare din R.P. Ungară, 
R.P.F. Iugoslavia, Suedia, Anglia, 
Islanda, Canada, Mexic, Spania șl 
Argentina. 

de ne. mai puțin de 27 de path 
noare artificiale, dintre care 14 a- 
coperite.

NICI DE ACEASTA DATA 
NU S-A AJUNS LA UN ACORD 

IN PRIVINȚA FORMULEI
DE DISPUTARE A CAMPIONA

TULUI MONDIAL

Mult dezbătută și la preceden
tele congrese, formula de disputare 
a campionatului mondial a revenit 
și de această dată pe primul plan 
al discuțiilor. După interminabile 
intervenții ale diferiților delegați, 
congresul a numit un comitet spe
cial care să discute problema și să 
aducă după aceea în fața elenului 
adunării propuneri definitive. Din 
păcate însă nici acest coriiiiet spe
cial nu a reușit să ajungă la o 
poziție unică în această privință. In 
fața situației create congresul a ho- 
tărît ca pentru anul 1958 formula 
să rămînă cea veche (adică pe 
două categorii), iar la Oslo — 
unde va avea loc (cu ocazia cam
pionatului mondial) și viitorul con
gres — fiecare delegație să vină 
cu propuneri bine studiate pentru 
a se putea lua o hotărîre definitivă.

APRECIERI ELOGIOASE 
PENTRU HOCHEIUL ROMINESC

Luînd cuvîntul în problema sta
bilirii echipelor care participă la 
criteriumul de calificare pentru 
campionatul mondial (un gen de 
campionat categoria B), delegatul 
Elveției și-a exprimat nemulțu
mirea că țări ca Ungaria Romî- 
nia și Elveția sînt introduse în a- 
ceastă competiție preliminară. A- 
ceasta în timp ce formații ca 
ale Austriei și Japoniei au fost 
admise direct în campionatul mon
dial.

De altfel aceasta nu a fost sin
gura ocazie cînd delegatul nostru 
a putut constata și aprecia păre
rile favorabile care există despre 
hocheiul romînesc. O serie de de
legații (Elveția, Franța, Austria, 
Norvegia) și-au exprimat dorința 
de a perfecta întîlniri cu echipe 
de ciiîb romînești sail chiar întîl
niri între reprezentativele națio
nale.

In acest sens considerăm foarte 
util ca propunerile de mai sus să 
fie amănunțit discutate, cu atit mai 
mult cu cit nu peste multă vreme 
patinoarul artificial — mult aștep
tatul patinoar artificial — din 
București va fi gata.

Pe pistele de atletism și neștiute de la o ședință cu hotăriri... discutabile —

ale lumii
• La Oslo s-a făcut recent o ten

tativă pentru doborlzea recordului 
mondial pc 8C0 m. Tentativa n-a reu
șit, în schimb rezultatele înregis
trate au fost excelente: 1, Moens 
(Belgia) 1:46,0; 2. Courtney (S.U.A.) 
1:46,2; 3. Johnson (Anglia) 1:46,9; 4. 
Andersen (Norvegia) 1:48,4. In acea- 
și zl în cadrul unui concurs atletic 
s-au înregistrat rezultatele: 100
m. Nilsen «Norvegia) 10,4 ; 400 m. 
Jenkins (S.U.A.) 47,3; prăjină: Bragg 
(S U.A.) 4,40 m.; 110 m, g.: Stephens 
<slu.A.) 13.6.

• Cu prilejul reuniunii atletice de 
la Koln, unde atletul vest-german 
Manfred Germa a obținut două ex
celente rezultate pe 100 m. (10,2) și 
200 m (20,5) s-au mai înregistxat re
zultatele:

400 m: Svatovski (Pol.) 46,3: 8W na: 
Brenner țR.F.G.) 1:48,0; 5.000 m:
Kriskoviak (Pol.) 13:55,8: 400 ni. g.: 
Lewis (S.U.A.) 50,5: 4x180 m: Selec
ționata K61n 40,9; disc: Consolini 
(Italia) 53,70 m urinat de campionul 
olimpic Oerter (S.U.A.) 52,08 m.;
ciocan: Hali (S.U.A.) 62,90 m. ;
4x400 m. reprezentativa R. F. G. 
3:03,9.

• Două recorduri aie Greciei: 800 
m.: Depastas 1:50,2; greutate: Tsaka- 
nikas 16,93 m.

q Recordmanul mondial la prăjină 
Bob Gutowskl a concurat în acest 
an de 18 ori (13 ori în aer liber, 5 
ori în sală). Media săriturilor efec
tuate în aer liber este de 4,67 m.

• La Ljubljana s-au întîlnit repre
zentativele feminine ale Ungariei și 
Iugoslaviei. Atletele maghiare au în
vins eu 61—45. lată cîteva rezultate: 
80 m. g.: Babovici (I), 11,6: greutate: 
Ustsnik 14,73 m. : 100 m. : Nagy (U) 
12.5: disc: Hegedus (U) 45.35 m,

Sezonul sportiv de toamnă se a- 
nunță excepțional de bogat în 
manifestațîuni fotbalistice interna
ționale. întrecerile a două compe
tiții pasionează în cel mai înalt 
grad: cele din preliminariile cam
pionatului mondial și cele din ca
drul ediției a III-a a Cupei Cam
pionilor Europeni. De această 
grandioasă întrecere a echipelor 
camnioane din Europa va fi vorba 
în rîndu.rile de mai jos, în care 
vom furniza cititorilor noștri cîte
va amănunte interesante în legă
tură cu recenta ședință a comite
tului de organizare U.E.F.A. la 
Paris, unde s-a stabilit programul 
turului preliminar.

23 ECHIPE ÎNSCRISE ȘI TO
TUȘI 24 PARTICIPANTE!

Informațiile primite ulterior a- 
supra desfășurării ședinței de la 
Paris au lămurit acest... mister. 
De fapt la U E.F.A. au sosit nu
mai 23 de înscrieri. toate din par
tea echipelor campioane. Cum s-a 
a juns totuși Ia 24 de echipe par
ticipante, a 24-a fi’nd Sevilla, a 
dona clasată în campionatul Spa
niei?

Comitetul de organizare a făcut 
o problemă din faptul că pe de o 
parte s-a înscris un număr impar 
de echipe (23), iar pe de alta că 
în primiți tur propriu-zis. al 
competiției Cootiimile de finală) 
trebuia să participe un număr par 
de echipe (16). Rezolvare;; pro

blemei?... Destul de simplă. Co
mitetul de organizare a decis dis
putarea unui tur preliminar cu 
participarea a 16 din cele 23 de 
echipe înscrise. Cum insă, în acest 
caz, s-a fî ajuns la 15 echipe în 
optimile dc finală (8 calificate prin 
preliminarii și 7 scutite de preli
minarii), comitetul de organizare 
a decis să invite pe a doua clasa
tă în campionatul Spaniei, Sevil
la, de a participa la competiție, s»- 
sigurînd astfel un număr par de 
participanți.

De fapt, comitetul de organiza
re ar fi putut ai unge la 16 echipe 
în optimile de finală și altfel de- 
cit mărind la 24 numărul echipe
lor participante: 14 echipe în
preliminarii ar fi dat 7 echipe ca
lificate care, împreună cu cele 9 
scutite de preliminarii, ar fi asi
gurat numărul de 16 echipe ne
cesare în optimile de finală.

Dar, proeedmd astfel, nu ar fî 
putut crea un loc liber pentru a 
doua echipă spaniolă. Și aceasta 
trebuie să fie exnlicațîa hotăririlor 
atît de discutabile — cam le-au 
caracterizat ziarele sportive stră
ine — ale comitetului de organi
zare UEFA. Prin faptul că Real 
Madrid— deținătoarea Cupei (în 
care calitate este înscrisă de drept 
în competiție) — a cîșfigat anul 
acesta și campionatul Spaniei, a- 
ceastă țară s-a văzut în situația 
d<e a pierde unul din cele două 
locuri avute în ediția precedentă. 
La adunarea generală a UEFA, 

ținută în iunie la Copenhaga, de
legatul federației spaniole a în
cercat să obțină asentimentul adu
nării ca, în acest caz. forul său 
să aibă dreptul de a desem
na pe a doua clasată în campio
nat ca participantă in Cupa Cam
pionilor Europeni, dar propunerea 
a fost respinsă. La Paris, proba
bil că.~ a adus argumente mai 
puternice din moment ce comite
tul de organizare a creat împre
jurări favorabile pentru invitarea 
■echipei Sevilla. In acest mod, însă, 
a creat și un precedent: acela de 
a admite în competiție o formație 
care nn este campioană!

TRAGEREA LA SORȚI... GEO
GRAFICA...

Recitind programul meciurilor 
preliminarii nu se poate să nu fi 
izbit de faptul că echipele fac de
plasări convenabile, ceea ce de 
fapt s-a și urmărit.

Cele 23 de echipe (mai puțin 
Real Madrid, care a fost' scutită 
de preliminarii) au fost împărțite 
în trei grupe geografice: Europa 
de Vest (11 echipe), Europa Cen- 
trală (6) și Europa de Est (6). 
Și în acest mod au fost extrase 
din urnă echipele care urmau să 
joace preliminarii: opt din prima 
grupă șî cîte patru din celelalte 
două.

Procedeul acesta a nemulțumit 
pe anii delegați de cluburi care 

au obiectai că modul folosit de 
comitetul de organizare poate a- 
vea drept consecință eliminarea u- 
no-r echipe de valoare certă îna
inte de a începe competiția pro- 
priu-zisă, și calificarea unor for
mații de valoare modestă, ceea ce 
de fapt înseamnă o scădere a ni
velului tehnic și, implicit, a inte
resului competiției. De altfel, cîți- 
va delegați de cluburi au propus 
înainte de ședință oa țările ale 
căror cluburi au ajuns pînă la 
semifinale în ediția precedentă a 
Cupei, să fie scutite de prelimina
rii, însă propunerea lor a fost res
pinsă.

Interesul șî prestigiul Cupei 
Campionilor Europeni pretind în
să mai multă înțelegere din par
tea UEFA. Aceasta trebuie să 
păstreze neatinsă titulatura com
petiției, admițînd numai echipe 
campioane; să creeze condițiuni de 
întrecere mai largi împărțind e- 
ventual echipele înscrise numai în 
două grupe geografice, și să a- 
sigure condițiuni egale finalistilor 
fixînd meciul final pe un teren 
neutru și nu pe terenul echipei 
care deține Cupa. îmbunătățiri 
s-au adus mereu competiției și 
desfășurării ei în fiecare an, de la 
înființare. Să sperăm că vom avea 
ocazia să le înregistrăm și la vi
itoarea ediție.

P. GAȚU



Ultimele știri de la MOSCOVA
Fltugbișlii romîni Ia egalitate (6*6) cu redutabila formație Llanely 
(Țara Galilor) F Trei reprezentanți ai noștri în finalele de box F Se anunță 
o finală excepțională în turneul Individual de floretă femei |F Luptătorii romîni 

pe linia bunei comportări de pînă acum

« Reportajele de la Moscova au fost trans- % 
>> mise telefonic de trimișii noștri speciali: « 
» RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE, jj 
« DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA »

VOR CUCERI DOBRESCU, LINCA Șl NEGREA MEDALIILE DE AUR? ROMINIA-LLANELY (ȚARA GALILOR) 6-6 (3-3)
Trei boxeri romîni în finală la 

Moscova! MIRCEA DOBRESCU, 
NICOLAE LINCA și GHEOR- 
GHE NEGREiA vor încerca astă 
seară, pe ringul de la Palatul 
Sporturilor, să adauge încă o vic
torie de mare prestigiu în palma
resul lor. MIHAI TRANCA, în
vins de justețe, PUIU NICO
LAE, nevoit să forfaiteze din cau
za unui hematom. precum și V. 
MARIUȚAN, vor trebui să se 
mulțumească cu locul III-IV...

Dar să trecem la relatarea me
ciurilor din semi-finale. La cate
goria mu6că, MIRCEA DOBRES
CU (R.P.R.) care, prin capriciul 
sorților urma să-l întîlnească pe 
PUIU NICOLAE (R.P.R.), a cîș- 
tigat prin neprezentarea adversa
rului. Bl îl va întîlni în finală pe 
coreeanul Kim En Bom, marea 
revelație a turneului, care l-a în
trecut la puncte, de o manieră ca
tegorică, pe germanul Babias. O 
finală „tare“ se anunță și la ca
tegoria cocoș. Zasuhin (U.R.S.S.) 
a clștigat prin K.O. tehnic In 
rep. II In fața coreeanului Kim 
En Hon. iar italianul Spinetti l-a 
depășit clar la Duncte pe polone
zul Kowalski. In limitele catego
riei nană. finala va avea ca pro-

Echipa masculină a 
turneului

întrecerile de basche*. desfășurate 
Ieri iu fost caracterizate prin lup
ta dîrzâ dată de fiecare echipă pen
tru calificarea în turneul final, iar 
rezultatele înregistrate au desemnat 
cu o zi înainte de încheierea turne
elor de ca’ificare formațiile care se 
▼or întrece pentru locurile 1—6.

Echipa noastră masculină a făcut 
un meci mal apropiat de valoarea . 
sa și a dispus de reprezentativa 
Siriei cu 76—W (37—21). La băieți au 
mai fost înregistrate următoarele re
zultate : Brazilia—R.P. Chineză 78—72 
(37—43), UJR.S.S.—RPD. Coreeană 
S4—R-P. Bulgaria—R. Cehoslovacă 
75—37, Egipt—Tunisia 9C—59, Siria— 
Elveția 62—53, Egipt—Anglia 90—57, 
BrazăUa—Franța II 60—49 (31—24).

După Jocurile disputate pînă acum 
echipele virtual caHftcate în turneul

Gantner se intilneste cu leach 
in sferturile de finală ale turneului 

de tenis de masă
Campioana Bulgariei, Ivanova, a 

reușit să cîștige și întîlnirea din 
sferturile de finală cu Geta Pitică, 
după un meci dramatic. Primele 
două seturi s-au terminat în fa
voarea jucătoarei romîne: 21-15, 
21-16. Geta Pitică a încetinit însă 
brusc ritmul de joc și aceasta a 
dat posibilitate adversarei sale 
să-și revină și să cîștige detașat 
următoarele două seturi cu 21-7 
și 21-9. Setul decisiv s-a desfă
șurat într-o țâcăneală infernală, 
scorul fiind foarte strîns și la 
20-20 arbitrul a comunicat epui
zarea timpului de joc reglementar 
(20 de minute) anunțînd totodată: 
primul punct cîștigă! Urmează un 
scurt schimb de mingi și Ivanova 
atacă prin surprindere și cucerește 
victoria cu 21-20. Alte rezultate 
din sferturi: Mosoczi-Jones 3-1, 
Elliot—Svarcova 3-1, Koczian — 
Rougagnou 3-0. Semifinalele vor 
•vea loc între Mosoczi—Ivanova 
și Koczian—Elliot

In optimile de finală ale probei 
de simplu masculin, Andreadis l-a 
învins pe englezul Craiggie cu 
3-0, în sferturi urmînd să se 
desfășoare următoarele meciuri: 
Bercztk—Vogrinc, Kennedy—Foldy 
Gantner—Leach. Andread is—Gyet- 
vai.

La dublu bărbați, Gantner — 
Harasztosi au eliminat ■ ’rec’-na 
Wegrath— Robinson cu 3-2 (-21,
-13. 10. 18, 19), cuplul Vogrinc— 
Markovic au întrecut dubiul Bott- 
ner—Agopian cu 3-1, iar sovieticii 
Saunoris și Paskiavicius au obți
nut un rezultat surpriză învingînd 
pe maghiarii Berczik și r"ldv ou 
3-2. La dublu mixt în optimi, Ella 
Zeller—Gantner au cîștigat cu 3-0 
la perechea Romascautes—Sauno- 
ris 

tagoniști pe polonezul Rosperski 
(învingător la puncte asupra fin
landezului Kolka) și pe italianul 
Piovesan (cîștigător — tot la 
puncte — în fața scoțianului 
Drummond). Semi-finala dintre 
„setniușorii" Ml HAI TRANCA 
(R.P.R.) și Harry Lempio (RDG) 
a fost de o rară înverșunare. 
Primele două reprize au fost ale 
lui Lempio. în ultimul round, 
Trancă atacă dezlănțuit, dar nu 
mai poate reface handicapul, pier- 
zînd de extremă justețe (judecă
torii l-au dat învins cu 3-2). Ce
lălalt finalist este sovieticul Tum- 
niș, învingător la puncte asupra 
polonezului Walczak. La „ușoară”, 
polonezul Wojciechowski a dispus 
la puncte de compatriotul său 
Kosalkowski, iar sovieticul Tamu- 
lis a obținut victoria — tot la 
puncte — în fața egipteanului 
Said.

Așteptat cu viu interes, meciul 
de categorie semimij'ocie dintre 
maghiarul Laszlo Sebâk și NICO
LAE LINCA (R.P.R.) a fost tot 
timpul ia discreția pugiiistului ro- 
min. care a învins confortabil la 
puncte. Sovieticul Radoniak, cîș
tigător la puncte asupra suedezu
lui Bergstrom, îi va seni replica

R. P. R., in finala 
de baschet
final sînt : R.P. Ungară, R.P. Romî- 
nă, R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă. 
U.R.S.S., Brazilia. Echipele Angliei. 
Belgiei, Egiptului, Tunisiei, Franța 
I (P.U.C.), Siria, RP. Albania. Elve
ția, Franța II (Caen), R.P.D. Coreea
nă. Finlanda și R.P. Chineză își vor 
disputa locurile 7—18.

Le fete, partida dintre reprezenta
tiva României și R.P.D. Coreene a 
prilejuit o luptă pasionantă, victoria 
fiind decisă în ultimele secunde. 
Baschetbalistele noastre au dovedit 
încă odată necorespunzătoarea lor 
pregătire morală ratînd în ultimele 
9 secunde, la scorul de 44—43 pentru 
adversare. 6 aruncări libere !!! Vic
toria finală & revenit formației R.P. 
D. Coreene cu scorul de 44—43 (23— 
24) și astfel echipa Romîniei a ratat 
calificarea în turneul final. Celelal
te rezultate sînt: R.P. Bulgaria—R.P. 
Chineză 63—52, R P. Polonă—Belgia 
64—30.

In turneul pentru locurile 1—6 s-au 
calificat: R. Cehoslovacă. R.P.D. Co
reeană, U.R.S.S.. R.D. Germană, 
R.P. Bulgaria. R.P. Chineză. Pentru 
locurile 7—11 se vor întrece: R.P. 
Romînă, Franța (P.U.C.), R.P. Polo
nă, Finlanda. Belgia.

Astâză echipa masculină a țării 
joacă cu Elveția (ultimul meci în 
serie) iar, fetele stau. Luni încep 
turneele finale.

Victorii categorice obținute de
... jocurile de volei desfășurate 

ieri, reprezentativele Romîniei au 
repurtai victorii categorice. Fetele 
au dispus ou 3—0 (la 2, 2, 0) de 
echipa Austriei, iar băieții cu a- 
celași scor de formația Franței. Ce
lelalte rezultate înregistrate ieri 
sînt: MASCULIN: seriile de ca
lificare : R. P. Chineză — Egipt 
3-0 (la 7, 7, 3), R. P. Polonă - 
R. P. Mongolă 3-0 (la 8, 5, 2). 
Japonia — R. P. Albania 3—0 
(la 9, 6, 4). Uniunea Sovietică — 
Austria 3—0 (la 2, 0, 3), Finlanda 
— Belgia 3—1 (15—9; 15—8;
12—15; 15—9); FEMININ (se
dispută direct turneu final între 
8 echipe) ; R. P. Polonă — R. 
Cehoslovacă 3—0 (trei seturi viu 
disputate câștigate de voleibalistele 
poloneze cu 19—17, 15—9, 18—16), 
Uniunea Sovietică — R. P. D, 
Coreeană 3—0 (la 12, 6, 4), R.D. 
Germană — R.P. Chineză 3—2 
(15—9; 12—15; 15—10; 5--15; 
15-6).

După partidele de pînă acum, 
cinci dintre echipele masculine sînt 
ca și calificate pentru turneul fi
nal : R.P Romînă, R.P. Bulgaria. 
Uniunea Sovietică. R. Cehoslovacă 
și R.P. Polonă. Echipa noastră 
masculină susține azi ultimul 
meci în serie, înfruntând Finlanda.

La fete, după trei etape conduc 
neînvinse echipele Uniunii Sovie
tice și R.P. Polone. Reprezenta ti va 
țării noastre a pierdut un singur 

in finală. Cat. mijlocie-ușoară : 
Jakovlevic (Iugoslavia) b.p. Exel 
(Austria); Koromîslov (U.R.S.S,) 
b.p. Simoniak (Polonia); mijlocie: 
Dundik (Polonia) b p. Mustafa 
(Egipt); Feofanov (U.R.S.S.) b.

NICOLAE LINCA
K-O.t rea, II Topuzov (Bulgaria); 
semigrea: GH NEGREA (RPR) 
b.K.O.t. rep. III Klis (Polonia). 
Polonezul a fost de două ori la 
podea. Petar Spasov (Bulgaria) 
b.p. Hrbek (Cehoslovacia). La cat. 
grea, finaliștii au fost desemnați 
joi: Abramov (U.R.S.S.) și Be- 
nejowski (Cehoslovacia). -

fiți. SzsM Fr. Horvath, 
in tmalete turneul

Astăzi ia siirșit turneul de lupte 
clasice. Reprezentanții noștri au 
avut in continuare comportări 
onorabile, iar dintre ei Gh. Sza- 
bad, fr, Horvath, Gh. Popovici și 
Fr. Ballo au reușit să se califice 
pentru turneele finale. La cat. 52 
kgr. (13 cone.) Gh. Szabad a ob
ținut o nouă victorie în fața lui 
Kerekes (RjP.U.), dar a cedat 

la tuș egipteanului Attia. In cat. 
57 kgr. (16 cone.) Fr. Horvath a 
cedat la puncte lui Karavaev 
(U.R.S.S.) și l-a întrecut prin tuș 
pe I. Cernea. In turneul final 
s-au calificat alături de Horvath. 
Karavaev și Hodoș (RP.U.) sau 
Petrov (R.P.B.). La cat. 62 kgr. 
(12 cone.) M. Sokz, deși a reali
zat o serie de rezultate bune prin
tre care și un meci nul în compa
nia sovieticului Seiîchin, n-a reu
șit totuși să se califice în turneul 
final fiind cu 100 gr. mai greu 

echipele de volei ale Romimei
nteci, in fața R.P. Polone. Azi. 
toate echipele feminine au zi de 
pauză.

Trei dintre floretistele noastre calificate in semifinalele 
concursului individual

Ziua de ieri a fost rezervată în
trecerilor individuale ta floretă 
bărbați și femei. Și în concursul 
feminin și în cel masculin numă
rul participanților a întrecut aș
teptările iar valoarea acestora a 
dus la dispute la nivelul celor mai 
mari competiții mondiale.

Reprezentanții R.P. Ungare, toți 
conouireriiți de renume internațio
nal, au dominat întreg concursul 
individual, reușind pînă la urmă 
să alinieize cinci trăgători prin
tre cei opt care s-au calificat îr. 
finală. Gyuricza (campion mon
dial în 1955). Fulop (campion 
mor dial de tineret în 1955 si 
1956). Kamuthi (al II-lea L> ulti
mele două Criterii mondial0 ale 
tineretului). Pap și TTly (toți din 
echipa R.P.U.), alături de trăgă
torii sovietici Midler și Rudov și 
de egipteanul Rașad au prilejuit 
o finală extraordinar de disputa
tă la un nivel de campionat mon-

Deși disputat pe o vreme plo
ioasă, meciul intre rugbiștii ro- 
mini și cei din Țara Galilor a a- 
tras peste 8000 de spectatori pe 
terenul II al parcului Lujniki. Par
tida n-a desemnat pe ciștigătoarea 
turneului fiindcă s-a terminat la 
egalitate: 6—6. Urmează ca me
ciul Rominia — Cehoslovacia să 
decidă — la averaj — pe prima 
clasată în turneu între echipa 
noastră și Llanely.

Din păcate, meciul n-a constituit 
u bună propagandă pentru rugbi, 
și aceasta din pricina compor
tării nesportive a echipei din Țara 
Galilor, care a practicat un joc 
dur, brutal, obstructionist. In min. 
60 jocul se întrerupe din cauză că 
unul din jucătorii galezi — eliminat 
de arbitru—nu acceptă să părăseas
că terenul. Arbitrul francez Ac- 
cardi părăsește atunci e'. terenul. 
Partida este reluată după 10 mi
nute, la intervenția președintelui 
Federației Internaționale de Rug
by, Crabos, prezent la meci.

După reîncepere, Llanely reu
șește să ia conducerea prin trans
formarea unei lovituri de către 
Davis (min. 69) : 6—3. Din acest 
moment, echipa noastră se dez
lănțuie în atac, joacă în sfîrșit pe 
trei sferturi, domină copios. Ea 
obține ega'area în min 78 cînd

Gh. Popovici, Fr. BaHo 
de lupte clasice

decit egalul său. Astfel Polyak 
(R.P.U.), Miasma (Fini.) și Seiî
chin luptă pentru cele trei medalii. 
In cat. 67 kgr. (16 concurenți) 
ambii noștri reprezentanți (D. Cuc 
șt Gh. Dumitru) au fost eliminați.
In finală: Korîdze (U.R.S.S.), 

Rauhala (Fini.), Arghirov (R.P.B). 
Datorită unui arbitraj necorespun
zător, V. Bulatca (cat. 73 kgr. — 
18 cane.) a fost declarat învins 
prin tuș în fața lui Sekal (Ceh.) 
deși acesta a utilizat o acțiune 
neregulamentară. In finală: S. 
Safin (U.R.S.S.), Tischendorf 
(R.D.G.) învinsul lui V. Bularca 
din primul tur, Horvath (R.P.F.I.) 
și Tarr (R.P.U.). La cat. 79 kgr. 
(14 conc.) nu am avut reprezen
tant. In cat. 87 kgr. (11 conc.) Gh. 
Popovici a avut o comportare foar
te bună. A învins pe rind pe 
Brcczner (Austria), Jacquel (Fr.'j, 
Albrecht (R.D.G.) și Saviari 
(Fini.). Alături de el s-au cali
ficat in finală Abahidze (U.R.S.S) 
și Bimbalov (R.P.B.). La cat. 
grea Fr. Ballo a învins prin tuș 
pe Fullop (R.P.U.), și s-a califi- 
ficat în finală alături de Bogdan 
(U.R.S.S.) și Mehmedov (R.P.B.).

dial. La mare luptă titlul a reve
nit tînărului maghiar Kamuthi 
care a învins în baraj pe Midler 
cu 5—4 .Clasamentul final 1. KA
MUTHI 6 v. d.b.. 2. Midler 6 v. 
d.b.. 3. Gyuricaa 5v., 4. FuIod 4 v., 
5. Pap 3 V.. 6. Rasad 2 v„ 7. Tilly 
2 v., 8. Rudov' 0 v.

Trăgătorii noștri Mureșanu și 
Zilahy s-au comportat foarte bine 
reușind să se califice pînă în turul 
IV (semifinale), în timp ce fina- 
lisfull olimpic Netter (Franța), 
Kerb (Austria), Kazaban și al ti 
mulți ser interi de renume au pă
răsit concursul în sferturi de fi
nală. odată cu reprezentantul 
nostru Csipler. De remarcat că 
Pelmuș a fost eliminat în turul 
II (după un baraj.ou Netter și 
Hmela), odată cu Poena.ru.

Valoarea concursului feminin 
este excepțională. Cele două se
mifinale care urmează să se dispu
te astăzi dimineață și în care

Penciu transforma o lovitură de la 
25 m. : 6 -6

Reprezentativa noastră a utili
zat formația : Buda — Dobre, 
PENCIU, llie, GHIUZELEA — 
Chiriac, IONESCU — Moraru, 
PALOSANU,, Florescu — Doruțiu, 
BLAGESCU — Cotter.. Iordăches- 
cu. Teofilovici.

După meci arbitrul Irancez Ac- 
cardi ne-a spus : ,Dacă n-ar fi fost 
vorba de un meet care a avut 
ca scod demonstrarea rugbiului 
la Moscova, aș fi oprit partida. 
Galezii au comis foarte multe acte 
de nesDortivitate si duritate",

Miine reprezentativa noastră in- 
tilnește — in afara turneului — 
echipa Franfei. Meciul stîrnește un 
mare interes. El va avea loc ne 
stadionul central „V. 1. Lenin". 
Rugbiștii noștri joacă la 8 august 
în cadrul turneului cu Cehoslova
cia, iar la 6 augus-t are loc par
tida Franța — Cehoslovacia (în 
afTa turneului)

ȘTAFETA DE 4x200 nu LIBER 
A R.P. ROMiHE PE PRIMIM. LOC 

ÎN SERII
Ieri la bazinul din parcul „V. I. 

Lenin“ în centrul atenției generale 
s-a situat finala probei 200 m. 
fluture bărbați. Recordmanul euro
pean. maghiarul Tumpek, a sosit 
pe locul I cu timpul de 2:25,4 
(nou record al Jocurilor) fiind 
urmat de Pazdirek (Ceh.) 2:27 5, 
Krieze (Pol.) 2:31 4. Reprezentan
tul nostru Al. Popescu, concurind 
suferind, a ocupat ultimul loc, cu 
un timp cu mult sub posibilitățile 
sale: 2:56,6... Subliniem perfor
manța ștafetei R. P. Romine de 
4x200 m. liber (Șt. Ionescu, Co- 
ciuban, Rujinski, Caminski) care 
a cîștigat una din serii cu tim
pul de 9:06,0. Astfel, ea va con
cura în finală alături de ștafetele 
Ungariei, R. D. Germane, U.R.S.S., 
Chinei, Poloniei, Cehoslovaciei și 
Scoției. Și Maria Both s-a califi
cat pentru finala probei de 100 
m. spate în urma rezultatului 
(1:17,4) cu care a acoperit dis
tanța în seria a Il-a a acestei 
probe. S-au mai calificat Katalîn 
Boros (R.P.U.) 1:16,0, Ludmila 
Klipova (U.R.S.S.) 1:16,5, Anelise 
Schneider (R.D.G.) 1:16,9,. In se
riile probei de 400 m liber băr
bați, reprezentanții noștri Rujinski 
(4:53,9) și Gh. Cociuban (5:05,5) 
au fost eliminați.

noi avem trei din cele cinci tră
gătoare pe care le-am prezenitiat 
(iEcaterina Orb, Eugenia Țărăn- 

goiu și Cecilia Neagu), sînt veri
tabila semifinale de aampiomt 
mondial întrucît adună la start pe 
Rejto, Marossy și Marway ÎR.P.U.), 
Efimova v-i Rastvorova (U.R S.S.),’ 
Garilhe și Maillard (Franța) și 
Eberth și Groetzer (Austria), plus 
cele trei reprezentante ale noa
stre. Pînă în acest tur (IV), Ță- 
răngoiu, Neagu și Orb s-au compor
tat foarte bine, dovadă că ele 
s-au calificat printre primele 12 
din 40 de ooncuremte, în timp ce 
Nyary (R.P.U.), Maria Vicol (eli
minată în sferturi de finală), 
Erohina (U.RS.S.), Glicheria 
Ștefănescu și alte multe fragătoa- j 
re de renume au părăsit întrece
rea în etapele precedente.

JTot azi începe turneul de spa
dă pe echipe la oare noi nu par
ticipăm.
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