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I Sportivii noștri continuă
< seria succeselor 
ipMÂRIA BOTH: medalia I-----  ------

de aur și nou record republican

Marele succes romînesc adus 
ieri la Moscova, de astă dată de 
sportul natației, prin tînăra ei re
prezentantă Maria Both, s-a si
tuat în centrul atenției generale.

Gu performanța sa, cîștigătoare 
a medaliei de aur în finala probei 
de 100 m. spate, Maria Both a 
ajuns în prima linie a celor mai

MARIA BOTH

mari înotătoare din lume. Răstur- 
nînd toate pronosticurile ea a reu
șit să-și pună în valoare excelen
tele calități obținind o victorie 
de mare prestigiu.

Iată cum s-a desfășurat cursa: 
împreună cu înotătoarea sovie

tică Galina Kamaeva, Maria Both 
a luat un start excelent luptind 
„cap la cap" cu ea toată distanța. 
A fost un finiș pasionant, desfă
șurat într-un vuet neîncetat al tri
bunelor care trăiau cursa... La ca
pătul celor 100 m., Maria Both a 
atins cu o fracțiune de secundă 
mal devreme marginea bazinului,

LUNI PE PANOUL 
DE ONOARE:
MEDALII DE AUR:

Natație; Maria Both.
1 Canoe: Simion Ismailciuc și 
Dumitru Alexe.

Tenis de masă: Matei Gant- 
<ner și Tiberiu Harasztoși.

MEDALII DE ARGINT:

% Caiac: Eremia Oprea, Sta- 
Cvru Todorof, Aurel Vernescu 
•Jșl Mircea Anastasescu.
\ Tenis de masă: Ella Zeller 
,4 și Geta Pitică, Ella Zeller și 
f Matei Gantner.

J MEDALII DE BRONZ:

f Canoe: Leon Rottman
3 Tenis de masă: Matei Gant- 
lner. 

aduci nd natației rominești o vic
torie internațională de mare răsu
net.

Acele cronometrelor s-au oprit 
la 1:15*4, nou record al Republicii 
Populare Romîne și al Jocurilor. 
Vechiul record al țării era de 
1:15,8 și aparținea tot Măriei Both 
din perioada întrecerilor de nata
ție de la Melbourne.

Iată rezultatele tehnice: 100 m. 
spate (finala) : 1. Maria Both
(R.P. Romînă) 1:15,4; 2. Galina 
Kamaeva (U.R.S.S.) 1:15.4; 3. Ka- 
talin Boros (R. P. Ungară) 1:16 2; 
4. Anelise Schneider (R.D. Ger
mană) 1:16 2; 5. Ludmila Klipova 
(U.R.S.S.) 1:16,5; 6. Hedi Schmidt 
(R.D. Germană) 1:18,5: 7. Larisa 
Viktorova (U.R.S.S.) 1:18,8.

Au urmat apoi finalele probei 
de 100 m. fluture femei. Pe locul 
întîi s-a clasat Valentina Pozneak 
(U.R.S.S.) cu timpul de 1:16,2 ur
mată de Martha Skupilova (R. 
Cehoslovacă) 1:16 6; Maria Litto- 
merizcky (R.P. Ungară) 1:17,0.

La sărituri de pe platformă so
vietica Ninel Krutova a ocupat 
primul loc cu 128,55 puncte.

In turneul de polo pe apă s-au 
mai înregistrat următoarele rezul
tate : Cehoslovacia — Egipt 4-2; 
Ungaria — Scoția 11-0; Anglia— 
Belgia 12-1.

Astăzi, Romînia- 
Cehosloyacia 
la rugbi

Astăzi, echipa noastră de rugbi 
întîlnește reprezentativa R. Ce
hoslovace într-un meci decisiv (în 
cazul unei victorii, rugbiștii romîni 
vor mai juca încă o dată cu e- 
chipa Llanely, pentru desemna
rea formației cîștigătoare a tur
neului). In meciul ou Cehoslova
cia prima șansă o au desigur ju
cătorii romîni, ale căror ultime 
rezultate internaționale ti reco
mandă drept favoriți.

FESTIVALUL,
Recentul comunicat al comitetului 

internațional al f estivalului a fost 
dtit și comentat de toți particl- 
panții la marea sărbătoare a tine, 
retului lumii. Ei au aflat ou sa
tisfacție că la Moscova au sosit 
delegații reprezentînd 127 de țări 
din toate cele cinci continente. Nu
meroase delegații cuprind un nu
măr de tineri mult mat mare decit
la celelalte cinci Festivaluri și prin
tre acestea sini: Franța — 2.000 
de tineri și tinere, Anglia — 1.500. 
Finlanda — 2.000, Italia — 11.900, 
China — 1.400, R.F.G, — 1.100,

• Maria Both la pri
ma ei victorie inter-
națională de mare 
răsunet • Ismailciuc 
și Alexe, medalii de 
aur; Oprea, Todorof, 
Vernescu și Anasta
sescu medalii de 
argint; Rottman meda
lie de bronz în con
cursul de caiac-canoe 
& Gantner și Harasz- 
tosi au învins pe 
campionii momiali! 
Andreadis - Stipek; 
Ella Zeller și Geta 
Pitică au obținut me
dalii de argint • Vo
leibaliștii noștri au 
întrecut reprezentati
va Bulgariei

SIMION ISMAILCIUC ALEXE DUMITRU

IN CIFRE
R. P. Ungară — IjOOO. Egipt — 
550 etc. Delegații impresionante 
ca număr reprezintă și tineretul 
din țările America Latine și de 
pe continentele african și asiatic.

La Moscova s-a înregistrai si o 
largă participare a organizațiilor 
studențești. In orasut Festivalului 
au venit reprezentanți ai organi
zațiilor studențești din aproaoe 80 
de țări și reprezentanți al diieri- 
telor uniuni naționale studențești, 
din aproape 50 de țări.

Cel de al Vl-lea Festival de la 
Moscova este in mod special oua-

Cea de a II l-a ediție a Jocurilor Internaționale Prietenești. In 
foto: arbitrul declară învingător pe boxerul romîn N. Linca, care 
primește medalia de aur.

La dreapta, I. Radoniak me dalia de argint. ,
(Telefoto AgerpresJ j "

Ismailciuc si Alexe luai rUUUUȘU 
asupra cartofilor Olimpici Harin-Botev

MOSCOVA 5 (Prin telefon). — 
E drept că astăzi (n.r. ieri) pe 

lacul HIMKI, am trăit cu toții 
un moment neplăcut: acela al In- 
frîngerii campionului olimpic Leon 
Rotman care n-a reușit să se cla
seze decît pe locul III în proba 
de simplu fond. Dar, tot în aceas
tă zi, alți canoiști: Simion Ismail
ciuc și Dumitru Alexe ne-au dă
ruit satisfacția unei victorii deo
sebit de prețioase obținute asupra 
campionilor olimpici Harin—Botev 
(U.R.S.S.). „Revanșa- era aștep
tată cu mult interes de către spe
cialiști deoarece, deși clasați pe 
locul 5 la Olimpiada de la Mel
bourne, S. Ismailciuc și D. Alexe 
ar fi putut concura foarte bine 
pentru primul loc, dacă Ismailciuc 
nu ar fi suferit o puternică criză 
de ficat. Și, iată că acum, pe 
apele lacului HIMKI, această re
vanșă s-a tranșat în favoarea ca- 
noiștilor romîni, care au cucerit 
medalia de aur parcurgînd cei

GRĂITOARE
rat de prezența a 22 organizații 
internaționale printre care UNES
CO, F.SM., Federația internațio
nală a tineretului musulman, 
F.M.T.D., Organizația internațio
nală a ziariștilor. Uniunea Inter
națională a studenților. Federația 
internațională a femeii, etc.

Impresionant este și numărul 
reprezentanților presei, radioului, 
cinematografiei și teteviziunel. Și, 
celor peste 800 de ziariști, repor
teri sau crainici ai posturilor de

(Continuare in pag, a 5-a)

10.000 de metri ai probei în 
50:49.0. Pe locurile 2 și 3 s-au 
clasat echipajele U-R.S.S. II (TI- 
honov-Bogorelav) cu 50:68.4 sî 
U.R.S.S. I (Harin-Botev) 51:04.0. 
Cel de al doilea echipaj romîn 
format din Sidorov și Kalinov s-a 
clasat pe locul IV cu 51:52.0. La 
proba de canoe dublu 10.000 au 
participat 11 echipe.

Iată cum s-a desfășurat cursa: 
după start, echipele merg împreu
nă pînă la 3—400 de metri, dar, 
apoi Ismailciuc și Alexe se dis
tanțează și iau primii turnanta la 
3.000 m. La 6.000 m., echipa 
R.P.R. I are un avans de 20-30 
m, fiind urmată de U.R.S.S. It 
și U.R.S.S. I. La mare distantă 
urmează echipa Franței formată 
din renumiții canoiști Dransardt 
șl Thorley

Performanța echipei de dublu 
confirmă valoarea mondială a ca- 
noiștilor romîni și credem că spor-' 
tivii noștri vor dovedi acest lu-v 
cru și în probele de viteză. '

La simplu fond, clasamentul 
probei are următoarea înfățișare:
1. G, Buharin (U.R.S.S.) 53:49.0;
2. A. Silaev (UjR.S.S.) 54:14.0;
3. Leon Rotman (R;PJt.) 55:15.8;
4. Tarara (R.P.R.) 55:17.0; 5.
Doloter (R.P.U.) 55:44.0.

Leon Rotman a încercat să' 
sprinteze pentru a se apropia da 
Buharin și Silaev care se distan
țaseră puțin, dar n-a reușit. Aju
tat de colegul său Silaev, Buha
rin și-a păstrat avantajul tot tim-ij 
pul cursei, cîștigînd clar. ' ’

O performanță meritorie au rea-| 
Iizat caiaciștii noștri care au con
curat în finalele probei de ștafetă \ 
4x500 m. Proba a fost cîștigatăț 
de U.R.S.S. cu 8:07. Echipa noas
tră s-a clasat pe locul II cucerind 
medaliile de argint. Cei* patru ■ 
com.Donențî al echipei romîne (£->' 
remia Oprea, S. Todorof, A. Ver-j 
nescu și M. Anastasescu) au ter
minat proba cu 8:14.0., întrecîndî 
echipele R. P. U.t R.D G., Suediei, 
Finlandei șl Luxemburgului. I

Tot astăzi (nr. ieri) s-au dis-’ 
putat și seriile la caiac 2 băieți.; 
probă la care noi am participat1 
cu două echipe. Ambele echipe 
(formate din : Andreescu si Radu
lescu, și Todorof-Anastasescu)1 
s-au calificat pentru finale ocu- 
pînd în cele două serii locul 4 
șî, respectiv, I. In serii au fost 
eliminate echipele Suediei, F'«- 
landei și Bulgariei (seria l-a) și 
cele ale Belgiei și Luxemburgu
lui (seria a IÎ-a).

întrecerile de caiac-canoe con
tinuă și marți. Noi avem un sin
gur reprezentant — Aurel Ver
nescu — care va participa la se
riile nrobei de caiac simplu 500 
m. Finalele la caiac-canoe vor 
avea loc miercuri și joi.



Principalul obiectiv—continuitatea
Recenta Hotărîrea Comitetului Central al PMJi. șl a Consi

liului de Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizi
că și sport a fost primită cu entuziasm de către activiști șl masele 
de sportivi. Manifestîndu-și dragostea, încrederea șl recunoștința față 
de grija părintească pe care partidul o poartă mișcării sportive din 
țara noastră, activiștii sportivi s au angajat să-și sporească eforturile 
pentru înfăptuirea sarcinilor șl a îndrumărilor cuprinse în acest im
portant document de partid.

Hotărîrea subliniază însă că „Măsurile privind reorganizarea 
activității de cultură fizică urmează a fi luate în mod treptat, în așa 
fel încît să nu dăuneze bunei desfășurări a activității sportive în curs". 

Este firesc ca acțiunea de reorga nizare să constituie o sarcină care va fi 
rezolvată în timp, pe măsura creării condițiilor corespunzătoare în fie
care regiune, în fiecare oraș. Cluburile sportive, de pildă, vor trebui 
încadrate cu personal tehnic șl administrativ de specialitate, vor tre
bui să aibă asigurată o puternică bază materială. De asemenea, sînt 
necesare măsuri care să contribuie din plin la orientarea colectivelor 
sportive către desfășurarea unei mai intense munci de angrenare a 
tineretului și oamenilor muncii în practicarea organizată a sportului. 
Or, toate acestea nu-șt pot găsi rezolvarea 
mult, cu cit — să nu uităm — Hotărîrea a 
lipsuri în activitatea sportivă desfășurată 
care trebuiesc înlăturate cît mal grabnic.

Ce sarcini revin, în această perioadă,
căuta să răspundem acestei întrebări nu numai pentru a înfățișa — 
firește sumar — principalele obiective care trebuie să constituie preo
cupări pentru toți activiștii sportivi ci, mai ales, pentru că, ici, colo 
tn unele colective sportive și chiar organe sportive, unii activiști aș
teaptă... reorganizarea pentru a-și relua activitatea. Cu totul greșită, 
• astfel de atitudine dăunează in mod direct muncii sportive și ea 
trebuie 
tuturor 
muncă

< casare
aport direct la înfăptuirea sarcinilor cuprinse în Hotărîre.

Activiștii sportivi au datoria să asigure — în primul rînd — con
tinuitatea muncii de angrenare a tineretului și a oamenilor muncii în 
practicarea organizată a sportului, tn organizarea competițiilor prevă
zute tn calendarul intern etc. Deosebit de importantă este sarcina ac
tiviștilor sportivi de a organiza dezbaterea și studierea Hotărîrii cu 
masele de sportivi astfel Incit fiecare sportiv să cunoască sarcinile vi
itoare ale mișcării de cultură fi2ică și spori din țara noastră. Este re
comandabilă organizarea unor adunări pe oraș, cu participarea sporii-, 
oilor fruntași, înființarea anei comisii pentru primirea de propuneri și- 
sugestii etc.

In centrul atenției muncii activiștilor sportivi trebuie să stea, de 
asemenea, acțiunea de Intimpinare a zilei de 23 August, a lunii prie
teniei ronino-sovietice, a măreței sărbători a celei de a 40-a 
sări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și a celei de 
aniversări de la proclamarea Republicii noastre populare.

Numeroase sînt și sarcinile privind activitatea Ja zi“ a
celor sportive. Concursurile pentru insigna de atlet ca și pentru cea 
de înotător se desfășoară încă cu multe lipsuri în regiuni cum sînt 

Timișoara, Craiova sau Ploești, campionatele de casă au cunoscut un 
succes deosebit numai in Regiunea Autonomă Maghiară șl — mai 
puțin — la Cluj și București, în multe centre din țară la cursurile de 
inițiere la înot pentru copii se duce o activitate slabă, concursurile 
pentru trecerea normelor G.M.A. sînt tot mai rare la Sibiu, Oradea, 
Baia Mare, Constanța, materialele șl bunurile sportive nu sini păs
trate cu grijă și inventariate ia multe colective sportive etc.

lată dar, că nu este vorba despre o „vacanță". Dimpotrivă. Sar
cinile actuale sini pe di de numeroase pe alîi de importante și înde
plinirea lor în cele mai bune condiții trebuie să însemne pentru fie
care activist sportiv o datorie de cinste.

imediat înlocuită cu o activitate susținută pentru îndeplinirea 
sarcinilor actuale ale mișcării noastre sportive. O astfel de 

va însemna o prețioasă contribuție la pregătirea condițiilor ne- 
apiicării măsurilor privind reorganizarea mișcării sportive, un

aniver- 
a 10-a

colecti-

Partidele lui Alehin în traducere romînească
„In stilul Iui Alehin._“ De cîte 

ori n-ați citit această frază? Ea 
caracterizează la superlativ acele 
partide de șah care se apropie de 
perfecțiune, îmbinînd virtuozita
tea tehnică cu concepția cea mai 
Înaltă. Și este într-adevăr cea 
mai mare cinste ce poale fi făcu
tă unui șabist, de a fi comparat 
cu fostul campion mondial, fiindcă 
ne-arn învățat cu toții să-l consi
derăm pe Alehin ca o culme a 
gtndirii în șah, un „summum" atît 
pe plan creator eît și sportiv. Din 
păcate, iubitorii de șah din țara 
noastră, ale căror rînduri cresc 
neîncetat, n-’au avut prea des pri
lejul să facă direct cunoștință cu 
acest „st>l“ al lui Alehin, ajuns 
proverbial. Rare ori au fost re
produse în publicațiile noastre de 
specialitate partide ale marelui 
șahist. Generațiile mai vechi cu
noscuseră creația alehiniană din 
cărțile scrise de fostul 
mondial, dintre care „200 
de șah" au apărut îr» mai 
limbi. Dar aceste cărți au 
astăzi adevărate rarități 
grafice.

din 
campion 

partide 
multe 
ajuns 

biblio-
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in cîteva zile. Cu ații mai 
scos la iveală numeroase 
plnă acum, deficiențe

activiștilor sportivi? Vom

Jt

Au apărui

30(H*Ai<TI DE ALESE
, ALE I.Lt

i-ALEHIN
; X> < ? O♦ S ș < / <» < .. ; ,

Iată unul din țnotivele pentru 
care Editura Tineretului a luat i- 

nițiativa de a tipări o carte de
dicată operei lui A-A. Alehin. Din 
filele ei, cititorul face cunoșt.nță 

cu 300 exemple ale geniului șa- 
hist al lui Alehin, comentate în 
cea mai mare parte de însuși au
torul cărții. Este traducerea din 
limba rusă a lucrării „300 parti
de akse ale lui Alehin"

La minunata sărbătoare a Zilei Marinei R. P. R
de mii de cetățeni din Ca- 
și-au dat întîlnire duminicăpitala 

pe aleile Parcului de cultură șio- 
dihnă „L V. Stalin”, sau în dife
rite puncte de pe malurile tacului 
Herăstrău, pentru a urmări mani
festațiile cultural-sportive or
ganizate de A.V.SA.P., Sfatul 
popular și C.C.F.S. cu prilejul 
„Zilei Marinei R.P.R.".

Frumoasele alei ale parcului au 
cunoscut o vie animație încă din 
primele ore ale dimineții In timp 
ce pirin stația de radio-amplifi- 
care cei prezenți puteau ascuita 
frumoase cîntece marinărești si a- 
poi transmisia de la Constanța a 
solemnității de deschidere a Zilei 
Marinei, pe apele de cristal ale la
cului și-au făcut apariția nume
roase ambarcațiuni sportive, 
întrecerea acestora spectatorii au 
aplaudat cu căldură victoria unor 
echipaje care s-au dovedit a fi 
cel mai pregătite: Baharu+Cojo- 
caru — canoe de 2 (băieți), Mer- 
curean + Mocioiu — caiac de 2 (bă
ieți), Petrescu+ Pildner — caiac 
de 2 (fete).

Deschiderea oficială a festi
vității a avut loc după-amiază. 
In centrul atenției generale au 
fost tot întrecerile sportive, să
riturile artistice și comice, dar mai 
ales întrecerile de înot onorate cu 
prezența la start a unor sportivi

In

a ««to OlO
(dreapta) doi dintre marinariiloan Pitariu (stingă) ți Blaier Ștefan

fruntași și în activitatea sportivă.

Pentru dezvoltarea cicloturismului
Hotărîrca C.C. al P.M.R. și a 

Consiliului de Miniștri, cu privire 
la reorganizarea mișcării de cul
tură fizică ți sport din țara noas
tră, pune un accent deosebit pe 
latura recreativă și instructivă a 
activității sportive. Pe această li
nie, este cert că cicloturismul (la
tură recreativă a ciclismului) va 
cunoaște, în sfîrșit. o dezvoltare 
mai largă și, mai ales, organizată.

In ultimii ani au avut loc cîteva 
acțiuni în sensul dezvoltării dru
meției cicliste, dar, din păcate, au 
fost cu totul sporadice iar rezul
tatele nu puteau fi, normal, cele 
scontate.

acest punct 
este regretabil, totuși, 
cuprinzînd palmaresul 
este incomplet, trecînd 
ultimele participări în 
meciuri- De neînțeles 

ce nu se 
tr aducă toru-

vedere 
tabloul 
Alehin 
vederea

și

culitura i sport, 1955), de maes
trul internațional V. Panov.

Desigur, nu ne vom osteni să 
recomandăm această carte, care 
prezintă un interes maxim pentru 
toți șahiștii- Vom menționa nu
mai că ea cuprinde și o trecere în 

revistă completă a activității de 
turneu a lui Alehin; din ea nu 
lipsesc partidele din ultima perioa
dă a vieții marelui șahist. (E- 
dițiile anterioare ale culegerilor 
se opreau de obicei în jurul ani
lor 1937-39J. Din 
de 
că 
lui 
cu 
turnee 
este, de asemenea, de 
menționează numele 
lui lucrării, care a depus o mun
că remarcabilă.

Cartea nou apărută se prezintă 
în condiții grafice superioare. 
Coperta cartonată îi asigură o via
ță mai lungă și mînuirea mai u- 
șoară a celor aproape 700 pagini 
de text. Demne de. menționat sînt 
și tiparul îngrijit și o muncă 
de corectură mai aterrtă, care vor 

contribui desigur la succesul me
ritat al acestei valoroase cărți.

Printre spectatori,

A început vinătoarea purce lului!... Concurență trebuie să a- 
jungă tîriș la celălalt capăt al " 
prețiosului trofeu viu... Treabă nu 
este alunecoasă și in orice moment

consacrați, printre care și cei ce 
vor reprezenta țara noastră la 
„Trofeo Italia". La băieți, Aurel 
Zahan a reușit să parcurgă primul 
traseul dintre insula plopilor și tri
buna oficială, iar la fete, pe un 
traseu mai redus, tînăra Ana 
Toma s-a dovedit a fi cea mai 
bună.

Foarie agreabilă pentru... spec-

con-

Coleotivele și cluburile sportive. 
— acordînd de aici înainite mai 
multă atenție lafturii recreative a 
sporturilor — vor găsi în ciclotu
rism un vast și fertil teren de ac
tivitate. In mai toate orașele din 
țară se găsesc numeroși posesori 
de biciclete dornici să facă ciclo
turism, pe care, pînă acum, îl 
practicau ocazional și... în particu
lar.

Trecîndu-se la o acțiune orga
nizată — în cadrul secțiilor ciclo
turistice ale colectivelor noa
stre sportive — drumeția cidistă 
poate aduce o serioasă 
tribuție la popularizarea șl dez
voltarea sportului cu pedale. Iti- 
nerariile cicloturistice pot cuprin
de vizitarea unor monumente is
torice, a localităților importante, 
din viața poporului nostru; vizita
rea unor ferme model, a gospodă
riilor agricole, a unor fabrici șî u- 
zine etc., adepții drumeției ciclis
te petrecîndu-și astfel timpul li
ber în mod plăcut și, totodată, 
deosebit de instructiv.

Cei tineri de tot (12—15 ani), 
din marea familie a cidoturiștilor, 
fac astfel o folositoare și gradată 
ucenicie a pedalajului, pregățin- 
du-se treptat pentru activitatea 
comnetițională: probe cu caracter 
popular mai întîi și, apoi, concur
suri din ce în ce mai mari.

EM. I.

in m timpi na rea „Zilei Minerului4
Poporul nostru muncitor întîm- 

pină cu bucurie „Ziua Minerului". 
Această 1. __ "
este un prilej bine venit die tre
cere în revisită a cuceririlor do- 
bîndite 
crat popular de către harnicii mi
neri cane se străduiesc să smulgă 
pămîntului cărbunele necesar dez
voltării tuturor ramurilor econo
miei noastre naționale și ridicării 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Ca și în alți ani, în întîmpina- 
rea „Zilei Minerului" vor fi orga
nizate numeroase manifestații cul- 
ti'ral-snortive. La Petroșani ca 
și la Lunea, la Hunedoara ca și

> „Ziua Minerului", 
tradițională sărbătoare

revistă a cuceririlor do- 
în anii regimului demo-

mai mult 
semănate 
desfăcut 

a început

bîrnei pentru a intra în posesia 
tocmai ușoară, deoarece bîrna 

poți cădea în apă l
(Foto: L. Tibor)

tatori a fost vîuătoarea purceilor și 
a rațelor. Un interesant moment 
al întrecerilor sportive l-a consti
tuit apariția deasupra lacului, a 
numeroase păsări de oțel. Ele au 
coborît tot mai mult, tot 
și din punctele negre 
sumedenie pe cer s-au 
parașute multicolore: 
lansarea pe lac a parașutiștilor 
aeroclubului central A.V.S.AiP. 
Dar, odată cu primele semne ale 
înserării, programul sportiv se a- 
propia de sfîrșit, bineînțeles, cu o 
surpriză : lansarea „papucilor zbu
rători", ambarcațiuni propulsate 
care au oonstituit un moment de
osebit de atractiv al întrecerilor.

Odată filmul sportiv încheiat, 
spectatorii s-au îndreptat către nu
meroasele estrade pe care au e- 
voluat diferite formații artistice- 
Și cu aceasta spectacolul s-a teîfl 
minat? Nicidecum, spectacolul efl 
mai frumos a fost cel creat de jo
curile de artificii care au îneîn- 
tat privirile celor ce au participat 
la minunata sărbătoare a Zilei 
Marinei R.P.R.

Din colective 
sportive...

• In preocupările tineretului din 
comuna Mihăilești, raionul Domne
ști, sportul ocupă un loc de frun
te. Dragostea pentru sport și-a 
găsit concretizarea în alcătuirea 
mai multor echipe de volei" oină, 
șah și fotbal. Cea m>ai iubită este 
echipa de fotbal oare a și adus 
comunei noastre frumoase succese. 
In cadrul „Cupei R.P.R." din acest 
an, fotbaliștii din Mihăilești' 
comportat foarte bine, învii
multe echipe puternice ca: Progre
sul Alexandria, Flamura roșie 
F.R.B., etc. (I. Popescu — cores
pondent)
• Se știe că una din atracțiile ba

zelor sportive este agitația vizua
lă. O frumoasă șî sugestivă pa
voazare dă unui teren de spori 
un aspect mai plăcut. Teoretic, a- 
ceasta se știe și Ia Baia Mare. Dar 
practic, lucrurile stau altfel. Sta
dionul „23 August" care este în 
administrația colectivului Energia 
Trustul Minier, poligonul colecti

vului Progresul, terenul de baschet 
Dinamo, arenele de popice Ener
gia Săsar, Recolta și Locomotiva 
și multe altele au o pavoazare ne- 
corespunzătoare; ba la uneli 
lipsește cu desăvârșire. (Vasty 
Săsăranu — corespondent) 

Dorog 
și E 
Banias 
n u vo 
care s 

lot 
nume

la Petrila. la Baia Mare și îi 
toate centrele miniere din țară 
între 8—12 august vor fi zile di 
adevărată sărbătoare pentru mine 
ri. In centrul atenției se află de 
sigur partidele internaționale d 
fotbal dintre Energia Hunedoar. 
și Kotnlo Banîasz (8 august), E 
nergia Baia Mare cu 
Banîasz (11 august) 
nergia Petroșani—Komlo 

(11 august). Bine înțeles, 
fi neglijați nid sportivii 
află la începutul activității 
Aoestara le sînt rezervate 
roase întreceri la atletism, voie 
baschet, popice, tir, tenis de nw 
să, handbal etc.



Flow UIMO, Haliffli

Zilele trecute, la rubrica n«as tră „Pe scurt", am publicat știrea că 
negrul american Floyd Patterson, campionul mondial la box profesio
nist Ia tonte categoriile, pwnîndn-și tittal în joc în fața challengerului 
său Tommy Jackson, a reușit să-și păstreze sceptrul, învingîndu-și 
adversarul prin K.O. Ca orice știre sportivă, rezultatul meciului dintre 
Patterson și Jackson a fost primit cu interes de cititorii noștri. Cu
noaștem însă pe cineva mai curios și mai pasionat decît toți ceilalți 

' Patterson.

și anii

Ia un loc de tot ce se scrie și se aude despre Floyd 
Acesta este boxerul nostru Vasile Tiță, care, în 1S52, cu prilejui 
Olimpiadei dela Helsinki, a avut prilejul să-l întîînească în ring pe 
actualul campion mondial de box la toate categoriile.

Tiță a pierdut după cîteva schimburi de pumni. El a avut însă 
apoi destule motive de... consolare, urmărind drumul pe care avea 
să-l străbată acest Floyd Patterson. Un drum presărat cu răsunătoa
re succese, încununate în 1956 — deci la numai 4 ani după Helsinki
— cu cucerirea titlul de campion al lumii la toate categoriile! La 21 
ani, Floyd Patterson își înscria numele alături de al celorlalți cam
pioni de box care au deținut, rind pe rînd, titlul suprem: Jack Dem
psey... _ Gene Tunney... Alax Baer— Joe Louis... etc. etc. Așa stînd 
lucrurile, înfrîngerea de-atunci a lui Tiță ne apare astăzi — desigur
— mai puțin supărătoare...

Relevînd prodigioasa carieră a lui Floyd Patterson, rindurile noas
tre vor să sublinieze un lucru deosebit de important și anume nivelul 
înalt la care a ajuns astăzi boxul amator. In numai 4 ani fostul 
boxer amator Floyd Patterson, adversarul Iui Tiță de la Helsinki, 
ajungea cel mai puternic pugilist profesionist din lume! Și nu e 
vorba numai de un caz izolat. Sînt numeroase exemple de boxeri 
amatori care trecînd ia profesionism au repurtat, imediat, succese și 
mai mari ca înainte. Cherif-Hamia. de pildă, eliminat în al doilea 
tur dc polonezul Kruza, cu prilejul campionatelor europene de box

* I f 
I I
I i 
I J I

din 1953 de la Varșovia, a ajuns apoi campion de box profesionist al» 
Europei la categoria „pană". Ceea ce Hamia nu reușise în luptă cu } 
boxerii amatori, a reușit în întrecere cu profesioniștii! Asta ca să i 
nu mai pomenim de Halimi, învinsul lui Stepanov în campionatele | 
europene de box din 1955 de ia Berii.i care doi ani mai tîrziu, ca ț...

I

profesionist, cucerea campionatul lumii la categoria „cocoș".
Aceste exemple și multe altele arată că boxul amator a atins 

astăzi o valoare excepțională. Și dacă au fost, într-o vreme, unii 
care credeau că prin desființarea boxului profesionist în țările de 
democrație populară, acest sport va da înapoi, faptele au dezmințit 
de mult aceste proorociri, iar ultimele evenimente din lumea pugi- 
listică au arătat clar că boxul amator — în care țările de democrație 
popuiară dețin o evidentă superioritate — nu e cîtușî de puțin infe
rior pe plan tehnic boxului profesionist, considerat la un moment 
dat, ca un sumum al artei pugilistice. i

JACK BERARIU I

ț

Vitezistnl C. Reinhardt ne vorbește despre

Evoluția ciclismului nostru pe pistă
Abia a trecut de miezul zilei. 

Termometrul.™ pedalează (ca să 
fim în notă) uluitor, atmgînd ci
fra 40 Desigur, nu e vorba de 
kilometri ci de grade. Tramvaiele, 
la ora aceasta (ies oamenii din 
producție) au devenit în ciuda 
geamurilor lăsate, adevărate etu
ve. Preferăm să mergem pe jos. 
agale, speculînd orice fărîmă 
•de umbră. In moieșeala care stă- 
pînește întreaga urbe, întîlnim un 
cetățean care pășește sprinten, 
•<e salută voios și dă să-și vadă 
ele drum.

— Ce faci? Unde te grăbești 
așa?

— Mă duc la velodrom, ne răs
punde cel interpelai. C. Reinhardt, 
apreciatul sprinter de acum cîțiva 
ani, numit și Tăunul, din pricina 
figurii sale energice, uneori aspră 
și încruntată.

— Pe căldura asta, pe velo
drom?

— Ce contează, tind doi ani 
cm stai ca pe jăratec aștepiîad 
să se redeschidă velodromul.

— Dar, unde ți-e ,jnașina“?
— Pînă s-o amenaja cabana 

pentru cicliști, o (in kt amicul 
Gociman. Locuiește peste drum. 
Ce fericit: ici casa, colea velodro
mul.

Contaminați de verva lui Rein

Plonjonul din înălțimea virajelor constituie o acțiune specta
culoasă dar și foarte dificilă, lată în fotografie, trei cicliști la an
trenament, suspedîndu-se înainte de a declanșa sprintul.

(Foto: T. Roibuj *

hardt, ne am schimbat subit ruta, 
după ce am dat un telefon la re
dacție solicitînd un fotoreporter.

Și. în timp ce Reinhardt se e- 
cbipa (vrea să ruleze și pe căl
dură, ca să mai slăbească puțin), 
ara discutat despre ciclismul pe 
pistă, din ultimii ani.

— Cind am venii eu in ci
clism. ca junior, prin 1945—1916. 
ne-a spus Reinhardt, se mai alerga 
pe pista de la Bellu. O pistă im
proprie, cu viraje joase, terasa- 
meni scorojit. Făceau mare vîlvă 
pe atunci cele 13 sec.5/10 pe 200 
m., realizate de unii sprinteri. In 
genere, 14 sec. era un timp va
loros. Apoi, cîțiva ani. curse de 
viteză tn linie, pe șoseaua Jianu. 
Nu aveam unde alerga. Pista de 
la Bellu devenise impracticabilă, 
iar alt velodrom nu exista.

in toamna anului 1949, îți a- 
mintești, pe locul acesta s-a făcut 
un velodrom de pămlnt. Un an 
mai tlrziu, a fost betonat. Au ur
mat reuniuni internaționale și, de 
la an la cm, ciclismul nostru a 
progresat. La viteză, \12 sec, 4110 
a devenit ceva frecvent, iar V. 
Oprea. I. ioni fă și alții (printre 
care dă-mi voie să amintesc și 
de mine) coborau deseori sub a- 
ceaetă cifră.

Odată cu noi, băieții, au pro
gresai repede și fetele. Acestea, 
în întrecerile din cadrul Festiva

SĂRBĂTOARE LA CÎMPINA
După ce mașina lasă tn stînga 

admirabila șosea București— Oa
șul Statin, ea te poartă în strișttri- 
coborîșuri (pe serpentinele de ne
prevăzut), trece vijelioasă pe sub 
un pod de cale ferată și te depune 
în fața unor coloane din piatră de 
munte alcătuind un portal realizat 
cu gust: intrarea stadionului uzi
nei Poiana, inaugurat duminică 
în cinstea zilei de 23 August Și 
chiar dacă această plăcuta surpri
ză — mică uvertură a unui concert 
de bucurii — te-a pregătit întru- 
cîtva, rămîi totuși pur și simplu 
pironit locului după ce ai făcut 
2—3 pași de la poartă: ai în față 
un cochet stadion, o „bijuterie" a 
genului.

Ochii ți se opresc întîi pe ga
zonul de un verde odihnitor și 
a cărui calitate aveau s-o laude în 
ziua inaugurării reprezentanții a 
două generații fotbalistice: Bogdan 
— fosta extremă a Rapidului și a 
naționalei — și Apolzan — actualul 
stoper el echipei C.C.A. și al re
prezentativei. Apoi trebuie să pri
vești tribuna: încăpătoare, conce
pută simplu dar din linii dc o su
plețe demnă de imitat, în care cîm- 
pinenii — amatori de sport cum nu 
știu dacă mai găsești în multe 
locuri prin țară — vor găsi su
ficient spațiu spre a-și satisface 
duminicalele aspirații sportive. Și 
unde mai pui că vor fi feriți și 
de ploile atît de familiare pe me
leagurile lor! Așa cum s-a și vă
zut chiar în această duminică a 
inaugura», cînd ploaia — sin
gura care n-a vrut să țină cont 
de solemnitatea momentului — a 
dovedit utilitatea acoperișului care 
se întinde (suspendat) de-a lun
gul întregii tribune. O tabelă de 
marcaj —- singurul element în roșu 
și alb în această împărăție a ver- 
deltii — satisface în condițiile cele 
mai exigente, nu numai curiozită
țile de scor ale spectatorilor, ci 
și pe cete de.. cronometrori. fiind
că un splendid și modern ceas u- 
riaș ține tovărășie cifrelor ce vor 
indica bucurie sau... tristețe pen
tru pasionalii susținători ai echi
pelor locale de fotbal. Mare necaz

Tribuna stadionului din Cim pina. Complet refăcută ea alcătu
iește împreună cu celelalte insta lății, accesorii moderne ale unui 
frumos stadion. (Foto: Ef. lonescu))

am face comisiei centrale de atle- 
t’sm și proaspeților atleți cimpineni 
dacă n-am pomeni de pista cu 4 
culoare inaugurată de cuiele pan
tofilor fui Prisiceanu, Kadar, Arde
leana și de ai celorlalți sprinteri 
din lotul reprezentativ, de cercul 
de aruncare în care primul a in
trat unul din cei mai buni disco
boli ai țării, Virgil Manolescu, de 
gropile de aruncare (singurele din 
țară ale căror margini sînt prote
jate de benzi de cauciuc) în nisi
pul proaspăt al cărora au poposit 
Letiția Bardas, Claudia Russe și 
celelalte atlete fruntașe prezente la 
inaugurarea stadionului. O căsuță 
în stil alpin, curată și cochetă ca 
tot ceea ce o înconjoară, găzduieș
te cabine („tot așa de frumoase ca

MARGINALII LA
In numărul din 23 iulie, am pu

blicat însemnările redactorului 
nostru V. Amăutu, referitoare la 
romanul „Unsprezece" al lui Eugen 
Barbu. In acele însemnări se arăta, 
din capul locului, că: „Nu lipsa 
de operativitate și nici prudența 
ne-au determinat să ne oprim asu
pra romanului „Unsprezece" al lui 
Eugen Barbu la atîta timp de la 
apariție și după ce critica literară 
și-a spus — destul de contradicto
riu, e drept — cuvînttil. Noi am 
prezentat în timp util această in
teresantă lucrare; cit despre apre
cierile asupra drepturilor cărții și 
ale autorului de a cuceri gloria li
terară, am preferat să le lăsăm pe 
seama criticilor de specialitate. 
Iar aceste cîteva marginalii, fără 
pretenții de critică literară, se vor 
referi la modul în care conside
răm că a reușit Eugen Barbu să 
se apropie și să descrie un intere
sant fenomen al vieții modeme — 
sportul".

Am reprodus integral pasajul 
introductiv al acelui articol. Față 
de cele arătate în articolul de a- 
tunci, este firească surprinderea 
cu care am citit în ultimul număr 
al revistei „Contemporanul" — la 
rubrica „Marginalii" — nota sem
nată de V. Banu, sub titlul „Un 
start pierdut...". Surpriza ne-a pro- 
vocat-o, în egală măsură, atît to
nul... superior și sentențios al no
tei, cît și unele afirmații cuprinse 
în ea.

Nu ne vom ocupa de tonul fo
losit în susamintita notă, întrucît 
el poartă o evidentă marcă de a- 
roganță și de subiectivitate, ex
plicabilă pentru noi prin faptul că 
semnatarul notiței din „Contempo
ranul", V. Banu. este una și a- 
ceeași persoană cu autorul unei 
cronici literare Ia romanul „Un
sprezece", prezentată nouă imediat 
după apariția romanului, dar neac
ceptată. Și n-am acceptat-o, pentru 
că am considerat că nu „Sportul 
popular", ci critica literară trebuie 
să-și spună întîi cuvîntul. Se pare 
că am comis o imprudență... Nota 
lui V. Banu din „Contemporanul" 
vorbește de la sine—

Treclnd acum Ia principala afir
mație a notei In cauză, conform 
căreia: „Sportul popular" nu s-a 
arătat pînă acum de loc dispus să 
îureglstioce și ca atît mai poțin 

și cele de la Republicii" spunea* 1 
Voinescu), dușuri, magazii și tot 
ceea ce constituie intimitatea unui 
stadion.

lului de la București, au fost în
trecute doar de ciclistele sovie
tice, depășind în schimb catego
ric sportivele din Franța și Italia, 
țari cu veche tradiție in ciclism.

Intre timp, velodromul Dinamo 
a văzut nenumărate tentative de 
recorduri. Unele dintre recordurile 
noastre puteau sta cu cinste — 
la vremea lor — pe tabelul recor
durilor mondiale. Așa, de pildă, 
14 sec. 2/10 stabilit de Venera 
Vasiiescu in 1953 pe 200 m, dis
tanță al cărei record mondial era 
in 1955 de 14 sec. 4/10 (D. Franks- 
Anglia), iar Aurelia Drăghici fă
cuse in 1952, pe 1000 m. lansat, 
timpul de 1 min. 22” 4/10. Recor
dul mondial, tn 1955, a fost de
1 min. 26 sec. (I. Bell-Anglia).

La băieți, V. Oprea stabilea in 
4954, pe 200 m.. timpul de 12 sec., 
cifră care egala recordul deținut 
de Pinarello (Italia). în 1954 (tot 
12 sec.); iar I. loniță a alergat 
1000 m. lansai în 1 min. 12 sec. 
6/10 (in 4953). recordul mondial 
fiind 1 min. 10 sec. 6(10 (More- 
tini-Italia 1950).

Din păcate, aceste isprăvi- va
loroase nu au fost popularizate la 
vremea lor și nici comunicate 
la U.C.l. (Uniunea ciclistă inter
națională), iar intre timp cifrele 
au fost corectate simțitor—

Reinhardt a tăcut, privind în- 
gîndnrat ovalul de beton. După 
un răstimp a continuat: „A, dacă 
am fi avut de la început o astfel de 
pistă, nu am fi scăpat Melbour- 
ne-ul"...

— Ei, ce ,a fost, a fost. Aveți 
acum o pistă modernă. Pe fața 
lui Reinhardt a apărut un zimbet 
nostalgic: „Da, dar nu mai am 20 
de ani". Și, revenindu-și îndată: 
„Dar, tot nu mă las plnă nu apuc 
și eu măcar o Olimpiadă, alături 
de tot tineretul acesta bătăios"... 
și arătă spre cei din jurul nostru.

Căci, într-adevăr, velodromul se 
populase, cunoscînd animația și 
freamătul specific după-amiezelor 
de antrenament. Alături de aler
gători cu experiență, goneau de 
zor mulți tineri inimoși, despre 
care veți auzi cu prilejul prime
lor întreceri pe pistă.™

EMIL 1ENCEC

Iată în puține fraze ceea ce au 
realizat în multe zile de muncă 
și eforturi sportivii de la Ener
gia Cîmpina conduși de un grup' 
de adevărați animatori ai sportu
lui în frunte cu Anghel Popa, di
rectorul Uzinei Cîmpina (care — da 
șase ori consecutiv — premiantă pe- 
țară în ramura ei de producție na 
vrea să fie codașă nici la sport) 
și cu «nul din vechii sportivi ai 
țării, astăzi președintele colectivu
lui, Radu Panenca, fostul interna-, 
țional de hochei pe gheață, spriji* 
niți de toate forurile de resort;

EFTIMIE IONESCU

... MARGINALII
să comenteze, să discute sau să 
recomande sportivilor aparițiile la 
zi în literatura cu temă sportivă 
(sau apropiată) și în literatura de 
strictă specialitate (Cultură fizică 
și sport)", nu o putem considera 
altfel decît deplasată și tenden
țioasă.

Desigur, ziarul nostru n-a fă
cut tot ceea ce ar fi putut face pen
tru popularizarea lucrărilor lite
rare cu temă sportivă. Și ar fi tre-» 
buit să ne rețină mai mult atenția 
problema aceasta. De aici însă șî 
pînă la anularea, dintr-un condei 
a preocupării ziarului nostru în a- 
ceastă direcție, e o apreciabilă dis
tanță. V. Banu a străbătut-o cu 
foarte multă ușurință, la propriu 
ca și la figurat, într-o viteză de 
fulger, din cauza căre’a, grăbit să 
nu .. piardă startul, l-a... furat. 
Și astfel, nemaiavînd timp să-și 
controleze ca lumea afirmațiile, 
nu-i de mirare că a nimerit... ca 
Ieremia! II sfătuim, de aceea, să 
cerceteze (ceva mai atent de astă 
dată) colecția ziarului nostru : va 
găsi, semnalate cititorilor, cea 
mai mare parte a lucrărilor de li
teratură cu tema sportivă apărute 
în țara noastră, inclusiv unele 
dintre cele menționate în nota cu 
bucluc din „Contemporanul". ca 
„neînregistrate" de noi.

Cît privește intervalul de .timp în 
tare însemnările pe marginea unei 
opere literare mai sînt sau nu 
mai sînt utile, el nu este delimitat 
de nici o lege. Bine înțeles, e 
preferabil ca o recenzie, o cronică 
sau pur și simplu niște însemnări 
să vadă lumina tiparului la un 
răstimp cît mai scurt de la data 
apariției lucrării pe care o discută. 
Aceasta însă nu e întotdeauna cu 
putință șl adeseori chiar publica
țiile de specialitate prezintă citito
rilor unele lucrări la multă vreme 
după tipărirea lor, ceea ce nici-* 
odată n-a făcut mai puțin u-tilă 
discuția asupra cărților respective. 
Pentru că, la urma urmei, viața 
unei cărți nu se rezumă la timpul 
cît ea se află în librării, iar rostul 
cronidi literare n-are nimic comun 
cu cel al reclamei comerciale (gen: 
„Folosiți noua pastă de dinți 
Clorofila I") căreia, pentru a « 
eficace. îl este indispensabilă ope-^ 
rativitâtea maximă1 _



După întrecerile masculine de canotaj academic ECHIPA MASCULINĂ

In turneul de handbal se vor 
Juca astăzi numai trei meciuri 
masculine. Este programată penul
tima etapă, în cadrul căreia for
mația noastră reprezentativă întîl- 
nește echipa Finlandei.

Insă, pentru a avea o imagine 
cît mai limpede a situației din a-
ceasta întrecere, iată 
după trei etape ;

clasamentul

3. RD. Germană 3300 54:33 6
2. R.P. Romînă 3 3 0 0 46:35 6
3. U.R.S.S. 3102 45:31 2
4. Atus-Bruck (Austria) 3102 44:42 2
5. R. Cehoslovacă 3 1 0 2 40:43 2
6. Finlanda 3003 15:60 0

După cum se vede, singurele 
echipe neînvinse și care, deci, lup
tă cu mari șanse pentru primul loc 
sînt formațiile R.D. Germane și 
R.P. Romîne. Jocul dintre ele (8 au
gust) poate fi decisiv, dar, cum 
regulamentul prevede ca în cazul 
cînd două echipe sînt la egalitate 
de puncte să conteze în primul 
tînd rezultatul direct dintre ele, 
dacă partida se va încheia egal 
atunci va fi necesar — probabil — 
să se mai dispute un meci.

Cele trei meciuri de astăzi sînt 
■următoarele: R.P.R. — Finlanda; 
U.R.S.S.—R. Cehoslovacă; R.D.G. 
— Atus-Bruck.

In întrecerea echipelor feminine 
mai este de jucat un singur meci: 
R.D.G. — U.R.S.S., în care, firește, 
prima șansă o au handbalistele 
germane care, cîștigînd, vor ocițxa 
primul ‘ "
merrtul 
asupra

Desfășurate pînă seara tîrziu 
(proba de 8 plus 1 s-a disputat 
la lumina.., reflectoarelor} între
cerile masculine de canotaj acade
mic s-au încheiat pentru noi cu un 
bilanț mai mult decît îmbucură
tor. Ora tîrzie la care au fost 
stabilite rezultatele ne-a împiedicat 
să mai putem oferi cititorilor a- 
mănumte privind desfășurarea 
curselor așa că, iată cum au fost 
cucerite cele 4 medalii de aur, 15 
de argint, 7 de bronz...

Prima probă: 4+1. Pînă la
1.000 m. conduce echipajul nostru 
care este apoi depășit de' cel so
vietic și, la 1.500 m., de cel polo
nez. înainte de. declanșarea „fini
șului", polonezii aveau un avans 
apreciabil dar canotorii noștri reu
șesc să micșoreze distanța fără 
a mai putea însă să ocupe locul 2.

O desfășurare anormală a avut 
proba de 2i.c. Unele echipaje au 
luat un start excelent și la 250 m. 
aveau un avans de... 3 lungimi.

loc. Dar 
vă poate 
situației:

și aci tot clasa- 
edifica mai bine

Germană1. R.D.
2. R.P. Romînă
3. U.R S S.

o o 7: 6 2
0 7 18:10 2

1 1
2 1____
10 6 1 3J12 0 CAROL VEREȘ

Pe stadioanele Moscovei 
și în... e

PANOUL NEINCAPATOR

C'nd loturi numeroase de spor
tivi romusi se deplasează peste 
hotare există bunul obicei ca, în- 
tr-rn loc central al cantonamen
tului să ființeze un panou pe care 
să fie .trecute numele și fotografi
ile medaliaților întrecerilor. Tradi
ția a fost respectată și iată că și 
în holul „Novo Moskovskoie" pu
tea fi văzut panoul „Cinste lor*. 
După primele zile doar fotografi
ile lui lolanda Balaș și Ion Wie- 
senmayer și numele floretiștiior își 
meritaseră acolo locul. Joi seara 
s-a produs însă o adevărată 
curcătură în momentul cînd 
te’e'cn de la baza nautică de 
malul lacului Hîmki anunța că fe
tele noastre au cucerit la probele 
de canotaj academic nu mai puțin 

«le 22 medalii de argint. Ce mai, 
>n-r„<Ț lotul feminin de canotaj își 
revendica dreptul să apară, suri- 
zăter și fotogenic, pe panou] de 
onoare. Acesta era insă cu totul 
neîncăpător pentru a face față 
itnei asemenea... afluențe. Nu mai 
rămăsese decît o soluție: 

■noapte s-a confecționat un alt 
nou, mare cit întreg peretele, 
încăput pozele canotoarelor, a 
mas și loc berechet. Măsura 
dovedit binevenită...

CONFUZIE
La Moscova se desfășoară 

/aceste zile zeci de întreceri spor
tive. Alergînd de la un stadion la 
altul, este firesc ca gazetarii pre
sents la Jocuri să nu se poată in
forma în amănunțime despre fie
care sportiv participant, ceea ce 
'dă naștere unor întîmpKri amu
zante. Să vă relatăm una dintre 
ele. La Lujniki se disputau seriile 
cursei de 800 m. Printre concu
renți, ziariștii n-au întîrziat să-I 
remarce pe Sandoval. Numele lui 
era binecunoscut, întrucît el era 
același cu al campionului Americii 
de Sud în această clasică probă 
de demifond. Spre surprinderea tu
turor Sandoval a făcut o cursă 
mediocră și, bineînțeles, n-a iz
butit să se califice în finală. In 
veșnică goană după „elemente” 
de senzație, gazetarii se pregă
teau tocmai să transmită redac
tor „neașteptata infrîngere a

Jui Ramon Sandoval în seriile 
cursei de '800 metri" cînd s-a aflat 
că era vorba de o mică... confu
zie: într-adevăr, alergătorul elimi
nat din concurs era... Aldo Sando
val, fratele campionului. Desigur, 
spre dezamăgirea numeroșilor ga
zetari, cărora Ii s-a 
posibilitatea unei 
reportaj...

.răpit” astfel 
poante” pentru

SPULBERATA
circula intr-o 

potrivit căreia 
bine să concu-

Un vaporaș a intrat însă pe pistă, 
făcind valuri mari ceea ce a de
terminat juriul să decidă... reaier- 
garea. După un nou start, la 500 
m. conduc vîslasii sovietici. Din 
nou un vapor (fără a intra însă 
pe pistă) face valuri și echipajul 
nostru este dezechilibrat. In par
tea a doua a cursei canotorii ro- 
mîni au o frumoasă revenire dar 
se dovedesc dostul de slabi în 
finiș.

Deosebit de interesanta, în spe
cial în prima parte, proba de sim
plu s-a terminat cu victoria cano
torului nostru A. Ferenczi. După 
cîteva sute de metri Ferenczi ia 
conducerea lăsind pe campionul o- 
limpic Ivanov (U.R.S.S.) și pe ce
hoslovacul Kozak să-și dispute lo
cul 2. Victoria lui Ferenczi este 
deosebit de prețioasă și canotorul 
nostru merită toate laudele pentru 
această performantă. Pentru res
pectul adevărului trebuie să amin
tim însă că Ivanov n-a concurat 
în plenitudinea forțelor sale, de-a. 
bia fiind restabilit după o gripă 
avută cu cîteva z»le in urmă.

Cea mai pasionantă probă a zi
lei a fost cea de 2 plus 1. La în
ceput, vîslașii sovietici au un ușor 
avantaj dar Ia 1.000 m. sint în- 
trecuți de echipajul nostru La 
1.500 m. sintem la egalitate și pe 
ultimii 500 m. se „merge" mult 
timp „virf la vîrf". Ambele echina- 
je trag cu multă indirjire, intr-un 
ritm infernal realizînd un specta
col sportiv de toată frumusețea 
pe care iubitorii canotajului — pre- 
zenți în mare număr pe malul la
cului HIMKI — îl urmăresc... cu 
sufletul la gură. Cu o sută de me
tri înainte de sosire, sovieticii iau 
un mic avantaj dar cu un finiș 
impresionant, canotorii noștri îi a- 
jung și apoi ii întrec pe ultimii 
metri reușind să cîștige această 
spectaculoasă întrecere cu numai o 
zecime de secundă.

O desfășurare anormală a cu
noscut și proba de 4 f.c. Aceasta 
din cauza echipajului cehoslovac 
care, nerespectind culoarul, a je
nat evident primul nostru echipaj. 
Juriul a remarcat această neregu- 
laritate și i-a descalificat pe vîs
lașii cehi dar cu aceasta n-a rezol, 
vat problema prețioaselor zecimi 
de secundă pierdute de canotorii 
romîni. Trebuie subliniat, de ase
menea, și faptul că în ciocnirea cu 
echipajul ceh. strokul nostru 
Pongratz a rămas cu pala spar
tă. Și, este claT că o pală defec
tuoasă reprezintă un dezavantaj 
considerabil.

Serios jenat 
doilea echipaj 
culoarul 5

Și așa. locul 
paiul nrim este

ȘTEFAN KURECSKA

dacă ținem seama de faptul că 
toți componenjii săi „trăseseră" 
înainte la încă o probă

O slabă participare la proba de 
dublu a determinat conducerea 
noastră tehnică să înscrie un echi
paj improvizat format din A. Fe
renczi și antrenorul N. Navasart 
— care nu avea o pregătire spe
cială pentru concurs. Timpul rea
lizat este insă bun.

Intr-o atmosferă din cele mai

a fost și cel de al 
romîn care ocupa

în- 
un 
pe

peste 
pa- 
Au 
ră- 
s-a

în

O SUPERSTIȚIE
Printre șahiști 

vreme superstiția 
niciodată nu este
rezi de... ziua onomastică sau de 
ziua nașterii. Cei care susțineau 
această superstiție exemplificau 
afirmațiile lor cu un iapt care, 
spuneau ei, nu mai necesită co
mentarii: Capablanca a pierdut la 
Alehin ultima partidă și, odată cu 
ea, titlul de campion al lumii, 
exact de... ziua nașterii! Că acea
stă superstiție nu-și a.'lă valabi
litatea ne-a dovedit-o tînăra atletă 
sovietică Nina Eliseeva. Intr-a
devăr, chiar în ziua în care împli
nea 20 de ani, studenta facultății 
de chimie din Moscova și-a sărbă
torit cum nu se putea mai bine ziua 
de naștere: cîștigînd cursa de 80 
m. garduri în timpul de 10”8 — 
nou record al Jocurilor 1

Aviz deci șahiștilor supersti
țioși...

II ocupat de echi- 
vaîoros mai ales

După prețioasa victorie cuce
rită în proba de simplu, Al. 
Ferenczi ne-a declarat următoa
rele : „Sînt mai mult decît 
bucuros că am ciștigat. Se pare 
că am început să devin un mic 
specialist al probelor de simplu 
din cadrul Jocurilor. (Ferenczi 
se referă la prima ediție a Jocu
rilor în care a întrecut — în 
mod neașteptat — pe cunoscu
tul vislaș Teodor Kocerka — pe 
atunci campion european). Do
resc din toată inima Ca perfor
manța realizată acum pe apele 
Iacului HIMKI să nu rămînă 
neconfirmată ca cea de la Sna- 
gov'.

Campionul olimpic V. IVA
NOV este un tînăr modest deși 
„palmaresul" lui este deosebit 
de impresionant. După mulți 
ani, el a fost acum întrecut pe 
apele lacului HIMKI și, fireș
te, a cunoscut amărăciunea în- 
frîngerii. Aceasta nu l-a îm
piedicat însă să ne spună: 
„Victoria Iui Ferenczi este pe 
deplin meritată. Vîslașul ro- 
min are un start foarte 
dar nu numai atît. Am 
de-a dreptul impresionat de re
gularitatea vislitului său de 
faptul că în tot timpul cursei 
n-a avut nici un moment de 
slăbiciune și că a rezistat ad
mirabil contraatacurilor pe 
care le-am inițiat. Cînd am vă
zut că nu mă pot apropia de el 
mi-am dat seama că Ferenczi 
a cîștigat".

bun, 
fost

plăcute, la lumina reflectoarelor, 
s-a desfășurat proba de 8 plus 1 
în care victoria a fost net de par
tea vîsl așilor sovietici. Ei au între
cut echipajul nostru cu 4 zecimi 
de secundă dar, cu un finiș mai 
bun puteam să reducem oarecum 
această diferență.

Iată dar, cum au cucerit vîslașii 
noștri numeroasele medalii care 
au răsplătit eforturile și pregătirea 
lor.

Acum, este rîndul caiaciștilor și 
canoiștilor să-și spună... cuvîntul.

RADU URZICEANU

începe întrecerea halterofililor
Halterofili din 19 țări iau astăzi 

„startul" în concursul care se va 
desfășura tim.p de patru zile în 
frumoasa sală de sport Sahtior 
din cunoscutul parc al Moscovei, 
Sokoloski. Față de numărul, și va
loarea participanților întrecerile 
sfnt considerate ca un preludiu la 
campionatele mondiale care vor 
avea loc peste puțin timp la Tehe
ran. Pînă în prezent s-au înscris 
pe categorii un mare număr de 
concurenți 
crească, 
nu și-ati 
cinanții, lucru pe care 1 pot face 

ți in cursul zilei de azi înaintea

care s-ar putea să 
deoarece cîteva țări 

anunțat încă parti-

cântarului oficial la categoria cea 
mai ușoară.

In concurs întîlnim nume cu
noscute, halterofili de valoare mon
dială. In formația Australiei figu
rează Ken Mc. Donald, participant 
și la celelalte două ediții ale Jocu
rilor Sportive Internaționale. E- 
giptenii aliniază o formație cu Aii 
Meghoub, Gouda și Karil. R. D. 
Germană va fi reprezentată prin
tre alții de GCnther Siebert și 
Mieske, R. P. Chineză aliniază o 
echipă completă în care se remar
că în mod specia! recordmanul 
Blond fel Cen Tsin Kai. De subli
niat faptul că sportivii Chinei 
populare s au pregătit în vederea

acestor jocuri sub îndrumarea a 
trei antrenori sovietici

Zielinski, 
Bochunek, _ 
parte din echipa R. P. Polonă. 
Gazdele aliniază o echipă tînără. 
singurele „nume mari" fiind Mini- 
aev și Novikov despre care se spu 
ne că este capabil să ridice 500 
kgr. Din Franța au sosit în afară 
de campionul european Debut, 
două mari „speranțe" Bartheny și 
Marshall Roger. In sfîrșit, pentru 
țara noastră vor concura llie len- 
ciu. Lazăr Baroga și Silviu Cazan.

Astăzi se vor desfășura întreceri 
la categoria cea mai ușoară în care 
nu sfrkem reprezeiitați.

Beck. Csepulkovski, 
Roguski, Bialas fac

A ROMINIEI 
PRINTRE FAVORITELE 

TURNEULUI DE VOLEI
Desfășurarea seriilor de califi

care a permis reprezentativelor 
masculine ale Cehoslovaciei, U- 
niunii Sovietice și Romtniei să-și 
manifeste superioritatea asupra 
celorlalte echipe, ele reușind să in. 
tre în turneul final neînvinse. 
Dacă echipele Uniunii Sovietice și 
Cehoslovaciei au avut de întâmpi
nat adversari mai dificili (Bulga
ria și respectiv Polonia), repre
zentativa țării noastre a avut o 
serie ușoară in care s-a clasat pe 
primul loc fără a forța și deci fără 
a avea un prilej de serioasă veri
ficare, După comportarea forma
țiilor, se pare că lupta pentru în
tâietate se va da tocmai intre a- 
ceste trei echipe, care își dispută, 
de altfel, de cîțiva ani primul loc 
în marile competiții internaționale. 
La această întrecere absentează 
acum jucătorii bulgari, care au 
prezentat o formație tînără cu in
suficientă experiență. Un adversar 
periculos pentru favorite se anun
ță a fi echipa Poloniei, care în 
meciul din serii cu Cehoslovacia 
a făcut un joc excelent, dovedin- 
du.se in formă bună și de o va
loare ridicată. Echipa Franței s-a 
clasat greu în turneu, iar aci se 
pare că nu va avea prea multe de 
spus. Voleibaliștii francezi, prezenți 
la Moscova, sînt tineri și participă 
la competiție cu scopul de a învă
ța, pregătindu-se astjel pentru vii
tor.

Turneul formațiilor feminine este 
extrem de disputat. După înfrîn- 
gerea echipei noastre de către Po
lonia, favorite principale au rămas 
URS.S. și Polonia Echi
pa Cehoslovaciei are o valoa
re bună, dar inferioară ce
lor două amintite mai sus. In le
gătură cu turneul feminin, este in
teresantă declarația domnului Ju
les Lenoir, secretarul general al 
Federației internaționale de volei; 
„După comportarea din primele 
zile cred că primul loc va reveni 
echipei Poloniei, care se prezintă 
aci în mare formă. Voleibalistele 
Romîniei au trecut în meciul cu 
Polonia pe lîngă o mare victorie 
și cred că dacă ar fi învins ele ar 
fi cucerit locul înfîi în această 
grandioasă întrecere".

Jocul de rugbi
Franta-Cehoslovacia 

a entuziasmat spectatorii
Intîlnirea rugbiștilor francezi cu 

cei cehoslovaci a lăsat o impresie 
foarte bună în rîndurile celor 
10.000 de spectatori care luaseră 
loc duminică în tribunele stadio
nului mic de la Lujniki.

Presa moscovită de luni dimi
neață are cuvinte de laudă la a- 
dresa ambelor echipe și a jucăto
rilor lor, care au dovedit o ade
vărată virtuozitate. Ziarele sovie
tice scriu că rugbiștii francezi au 
arătat frumusețea acestei sport 
bărbătesc fiind aplaudați la scenă 
deschisă. Datorită faptului că fran
cezii nu s-au pretat la un joc ob- 
strucționist, rugbiștii cehoslovaci 
au avut posibilitatea să răspundă 
acțiunilor lor cu un joc frumos și 
deschis, cu șarje impetuoase și 
spectaculoase. Interesant de men
ționat că în această partidă au 
fost reușite nu mai puțin de zece 
încercări — 6 de către francezi 
și 4 de cehoslovaci.

După terminarea meciului, ,'n 
tribună, președintele Comitetului 
unional penitru cultură fizică și 
sport ail U.R.S S„ N. N. Romanov, 
a venit și i-a strîns mîna, felici- 
tîndu-1 pe dl. Crabos, președintele 
Federației internaționale de rugbi 

și al federației franceze de spe
cialitate, pentru demonstrația care 
abia se slîrș.se.

sl%25c3%25aer%25c8%2599.se


Ecouri, după o zi de splendide întreceri atletice...
întrecerilor de atletism din ca

drul celei de a IlI-a ediții a Jocu
rilor internaționale prietenești li 
s-au pus punct duminică seara, 
cînd la lumina puternicelor reflec
toare a fost premiat învingătorul 
tdtimei probe, Franjo Mihalic la 
maraton A fost desigur foarte 

simbolic ca întrecerile de atletism 
să se încheie cu încununarea în
vingătorului celei mai vechi și mai 
(grele dintre probele atletismu
lui.

Ultima zi a concursurilor de at
letism a fost categoric cea mai' 
interesantă din toate cele cinci 
zile ale întrecerilor. Spunînd a- 
ceasta mă gîndesc în primul rînd 
la rezultatele de mare valoare 
înregistrate în cele patru curse: 
1.500 m., 5.000 m., maraton la 
bărbați și 800 m. la femei.

Lîngă locul unde se află insta
lată masa presei, a luat loc du
minică un grup destul de nume
ros, din care am remarcat ne du
blul campion olimpic Vladimir 
Kuț cu încîntătoarea lui soție, 
pe renumiții antrenori L. S. Ho
menkov și bJ. G. Ozolin.

Ou puțin timp înaintea startu
lui cursei de 5.000 m. l-am în
trebat pe Kuț, pe cine-1 vede în
vingător în această probă. înain
te de orice, valorosul alergător 
sovietic a trebuit să-și exprime 
din nou regretul că, convalescen
ța sa prelungindu-se, a fcct pus 
în imposibilitate să se numere și 
ei printre participanții la cele 
două curse de fond ale întreceri
lor. După părerea sa, trei atleți 
aveau principalele ^anse: Bolotni
kov, Lawrence șî Szabo.

Intr-adevăr, ^imediat după start, 
în frunte s-au și instalat favoriții 
lui Kuț. Primul tur a fost par
curs în 61,0 sec. Al doilea în 60.0 
sec. Primul kilometru în 2:11,0. 

L. S. Homenkov îșî cercetează 
cronometrai, notează timpul pe un 
carnețel și-i arată însemnarea lui 
Kuț. Timpul excelent anunță un 
rezultat mare! Dar mai apoi rit
mul cursei începe să scadă: 
2:50,0 al doilea km.. 2:51,5 al 
treilea, 2:56,5 al patrulea. Ori
cum, chiar și așa, stat de aștep
tat rezultate de valoare. In ulti
mele două ture ritmul crește serios 
de tot. In frunte se menține a- 
celași pluton, compact. Nu se sem
nalează nici un fel de intenție de 
evadare, asa că lupta cea mare 
se va decide la finiș. Nici nu a 
pocnit bine pistolul, vestind ul
timul tur, cînd germanul Jancke 
a țîșnit impetuos și sigur, asi- 
gmîndu-și un avantaj de 6 me
tri.

Acum orice avantaj este hotărî- 
tor! Lawrence și Bolotnikov por
nesc imediat în urmărirea lui 
Jancke să nu-1 scape. Szabo 
este undeva mai în urmă. Dar de
odată, pe la mijlocul turnantei. 
Szabo lansează un finiș impresio
nant, trece pe rînd de toți și 
termină învingător cu cel mai 

bun rezultat mondial al acestui 
an. In urma sa Jancke, Lawrence 
și reprezentantul nostru Constan
tin Grecesc.’! au stabilit noi îe-

FESTIVALUL în cifre
(Urmare din pag. 1)

radio și televiziune, sosiți la Mos
cova din 50 de țări, li se adaugă 
numeroși corespondenți de presă 
din diferite țări care îsi au sediul 
permanent la Moscova. In total sînt 
atașati pe lingă Biroul de presă 
al Festivalului nu mai puțin de 
2.000 de ziariști.

Comunicaiul mai subliniază faptul 
că programul Festivalului, pe cit de 
bogat pe atît de variat, a permis 
tineretului din diferite țări să se 
Întâlnească — in ciuda diferențelor 
de opinii — intr-o caldă atmosferă 
de prietenie.

VEȘTI DESPRE DELEGAȚIA 
TINERETULUI NOSTRU

Zilnic, Intre delegația tineretului 
nostru și diferite alte delegații au 

corduri naționale, dar toți parti- 
Cipainiții și-au înregistrat acum 
cela mai bune rezultate ale lor. 
Dună cursă l-am căutat pe Con
stantin Grecescu, Era puțin abă
tut, nu atît de rezultat cît de lo
cul nouă obținut de el. Pe prima 
jumătate a cursei fusese alături 
de fruntași. Apoi a încetinit rit
mul. „îmi pare foarte rău că nit 
mi-am dat seama că sînt totuși 
îrdr c fn-mă a’ît de bună care

să-mi permită să pot realiza un 
nou record. Nu mi-am dat seama 
de ritmul în care se aleargă, și 
drept să spun, l-am crezut cu 
mult mai tare și m-am speriat. 
De aceea i am lăsat pe cei din 
față să se ducă,. eu rămînînd 
să-mi fac cursa mea. Am proce
dat complet greșit. Am terminat 
cu încă multe resurse. Trebuia să 
mă mențin în grupul fruntașilor 
chiar dacă prin aceasta aș fi „Ju
cat o carte mare". Numai așa aș 
fi putut realiza un timp cu mult 
mai bun, de care, vă rog să credeți 
mă simt capabil, și în orice caz 
aș fi putut ocupa și un loc mai 
bun. Promit însă ca această 
greșeală să nu se mai întîmple. 
Veți vedea la Jocurile Balcanice 
de la Atena și la Campionatele 
noastre internaționale!"

Cursa de 1.500 m. a fost cum 
nu se poate mai frumoasă. Pre
zența la startul cursei a record
manului lumii, Stanislas Jung
wirth, a făcut ca balanța prono
sticurilor să se încline foarte mult, 
dacă nu chiar total, în favoarea 
sa. Dar pînă la urmă...

Considerăm că este mai bine 
ca descrierea acestei impresio
nante întreceri să fie făcută chiar 
de către... Jungwirth. „Victoria 
realizată de Johanes Pipine con
stituie pentru mine o mare sur
priză, din care nici acum nu 
mi-am revenit. Totuși, nu pot 
nega, sub nici un fel de motiv, 
că el a fost mai „deștept" decit 
mine și că și-a organizat, tactic, 
cursa mult mai bine decit am fă
cut eu. înaintea startului am cre
zut că Istvan Rozsavolgyi îmi este 
cel mat puternic adversar. De a- 
ceea am făcut totul pentru a-1 
face „inofensiv". Aim schimbat me

loc întâlniri prietenești. Duminică 
dimineața, tineri iugoslavi ne-au. 
vizitat la cantonament, iar după- 
ainiază, ne.au foșt oaspeți tineri 
din țările arabe. Tot duminică, 
ansamblurile noastre au dai spec
tacole la clubul uzinelor ..COM. 
PRESOR" si au participat la spec
tacolul international de estradă 
care a avut loc in piața Gorki. 
Țara noastră a fost reprezentată 
de orchestra populară si de ansam
blul de dansuri al U.T.M. De ase
menea. artiștii noștri au dai un 
spectacol de estradă — îndelung 
aplaudat — în piața Comunei. 
Luni dimineața, am primit vizita 
tinerilor din R. P. Ungară iar după 
amiază a celor din R. P. Polonă. 
Tinerii celor trei țări prietene au 
discutat cu însuflețire despre rea
lizările economico-politice și so- 

reu ritmul alergării, am făcut ru
peri rapide. Ele l-au obosit pe 
Istvan, dar nu i-au obosit pe cei 
doi alergători sovietici. Cu 60 de 
metri înaintea sosirii, cînd eram 
în frunte eram țo»vins că am și 
cîstigat. Dar pe ultimii metri Pi
pine a trecut ca un bolid pe lîn
gă mine și victoria mi-a fost 
smulsă cu puțin înaintea sosirii. 
II felicit pe Pipine și pentru victo
rie șt pentru noul său .record. 

Le-a meritat cu prisosință".
Dar nu numai Jungwirth a 

fost recordmanul mondial care 
duminică a fost nevoit să guste 
din cupa destul de amară a în
vinșilor. Nina Otkalenko a făcut 
același lucru...

Trebuie să remarc un amănunt 
care mi-a scăpat în timpul cursei 
de 800 m. femei, și pe care nu 
l-am aflat decît după consuma
rea acestei probe. Reprezentanta 
noastră Florica Oțel. în urma u- 
nei busculade petrecute pe prima 
treime a cursei, a fost rănită cu 
cuiele de una din adversarele 
sale... Dar și așa ea a contat, to
tuși, în lupta pentru primul loc 
pînă pe ultimii metri, cînd a fost 
întrecută de Donath și lermolaeva. 
Cînd se părea că locul trei nu-i 
mai poate scăpa, Florica Oțel a 
relaxat și Sasvari a depășit-o 
chiar pe linia de sosire. Cu mai 
multă atenție, Florica ar fi pu
tut cuceri o meritată medalie de 
bronz.

Turneul de tenis
Finalele turneului de tenis des

fășurate in cursul zilei de dumi
nică au oferit fiecare in parte un 
spectacol cu adevărat excepțional. 
Iubitorii de tenis din Moscova care 
au populat pină la refuz tribunele 
de la Malîia Arena nu vor uita 
desigur niciodată asemenea dispute 
de o spectaculozitate rar întâlnită ca 
finala dintre Huber și Javorski sau 
ultimul meci de dublu bărbați in 
care s-au întilnit ași ai rachetei 
din patru continente, Huber (Aus
tria) și Kumar (India) cu Howe 
(Australia) și Garrido (Cuba).

Despre finala la simplu bărbați 
se poate afirma că ea s-a desfă
șurat in aceeași notă originală im
primată de Huber in țoale partidele 
pe care le-a susținut aci. Fiecare 
din cele patru seturi premergătoa
re celui decisiv părea să indice — 
pe rînd — cîștigăior pe unul din 
cei doi adversari și abia in setul 
cinci s-a putut vedea că Huber 
este intr-adevăr cel mai bun și 
de netrecut în ferma in care s-a 
prezentat la acest turneu. De no
tat că după propria afirmație a 
austriacului, el a obținut aci la 
Moscova unul din cele mai mari 
succese din carieră, terminind în
vingător în fața unui let extrem 
de puternic de participant. Huber 
a demonstrat caracteristicile jocu-

grăitoare
dale din țările lor, au schimbai 
insigne și adrese, au legai strins 
relații de prietenie. Tot luni, 100 
de tineri din delegația noastră 
s-au întilnit cu 100 de tineri sovie-' 
tici din raionul Sverdlovsk. De.' 
legația tineretului nostru vizi-t 
tează, de asemenea, numeroase \ 
întreprinderi și fabrici din Mos-' 
cova. Luni, de exemplu, ei au oe < 
trecui multe ore în plăcuta tovă-\ 
răsie a muncitorilor de la fabrica* 
de patiserie „Octombrie roșu" și au < 
vizitat apoi studioul de fil
me „Mosfilm" precum și bi- 
blioicca-muzeu Maiakovcschi. Ieri, 
seara, ansamblul nostru a dat un* 
spectacol național la clubul com
binatului de carne „Mikoian" iar 
soliștii și ciieva formații artistice 
au participat la spectacolul inter- * 
național ținut In piața Constantina.

Nici turneul de baschet’ 
n-a fost lipsit de surprize

Favoritele întrecerii dintre echi
pele masculine de baschet sînt a- 
ce’eași ca la ultimul campionat 
european : Uniunea Sovietică, Bul
garia și Ungaria. Nu am alăturat 
acestei înșiruiri reprezentativa Ce
hoslovaciei care, aci la Moscova, 
a prezentat o formație alcătuită 
din elemente tinere, valoroase, 
considerate speranțe. Favoritele 
au echipe alcătuite din cei mai 
valoroși jucători, dintre care nu lip
sesc Zubkov, Laga, Studenețki, To- 
tev, Panov, Mircev, Greminger, Si
mon, Zsirosi, etc. O bună șansă are 
și reprezentanta Americii de Sud, 
Brazilia, clasată pe locul doi la 
campionatul mondial de la Rio de 
Janeiro. De precizat că valoarea 
echipei Braziliei nu trebuie jude
cată după înfrîngerea în serii ta 
fața echipei U.R.S.S., deoarece 
baschetbaliștii sovietici au făcut— 
după părerea specialiștilor —- cea 
mai bună partidă din ultimii ani. 
Asupra comportării pe care o va 
avea echipa țării noastre nu pu
tem face aprecieri, deoarece pînă 
acum ea a avut fluctuații enorme 
de la meci la meci. Sperăm însă 

i-a cucerit pe spectatorii moscoviți
lui modern in care nu forța sau 
corectitudinea loviturilor este esen-' 
fiolă pentru obținerea victoriei, ci 
jocul variat și bine conceput tac
tic. Huber și-a pregătit atacul la 
fileu cu o adevărată minuțiozitate, 
punlndu-l adesea pe lavorski pe

GH. V1ZIRU

picior greșit. Una din armele prin
cipale ale lui Huber (ca de altfel 
și a australianului Howe) a fost 
lovitura de pe stingă, executată cu 
două miini, care imprimă mingii 
o viteză excepțională, fiind o ex
celentă armă de atac.

In turneul de simplu trebuie 
subliniat încăodată succesul cam
pionului nostru, Gh. Viziru, care 
— ocupînd locul V — și-a dove
dit clasa ridicată. Victoria sa a- 
supra lui Pirnental (Venezuela) 
clasai în sferturi de finală la Wim

Întîlnire intre tineri
In sala teatrului roman, intr-a 

atmosferă de cordialitate, a avut 
loc întâlnirea între delegația tinere
tului sovietic și delegația tinere
tului american. Cu acest prilej —• 
tov. A, Șelepin, a spus ■

„Noi dorim să trăim in prietenie 
cu tineretul american. Vrem să fa
eton cu el schimburi de delegații 
și, printre acestea, schimburi de 
delegații sportive. Vă rog să trans
miteți aceasta tinerilor din țara 
voastră și să ridicăm toate obsta
colele care stau încă in ca’.ca con
tactelor prietenești între popoarele 
și tineretul țărilor noastre"

Luind cuvîntul, tânăra Judy Ko- 

că de acum se va pune pe picioard 
și va face față cu succes acestui 
greu examen.

Favoritele turneului feminin sînt 
reprezentativele Uniunii Sovietice^ 
Cehoslovaciei și Bulgariei. Subli-f 
niem că seriile de calificare s-au 
caracterizat prin c’*eva mari sur
prize : în seria I-a s-a calificat 
R.P.D. Coreeană și a căzut echipa 
țării noastre, în a Il-a s-a cali-i 
ficat R.D. Germană în dauna Fran-ț 
ței, iar ta seria a IlI-a R.P. Chi
neză a eliminat Polonia. Baschetba
listele noastre s-au comportat șî 
în această competiție submediocru,' 
nereușind să se ridice nici un mo
ment la valoarea lor reală. Ca un 
amănunt; Cehoslovacia a dispus 
de R.P.D. Coreeană la diferență dg 
60 de puncte și de reprezentativa 
Romîniei la 20 de puncte. Totuși, în 
întîlnire directă echipa R.P.D. Co-i 
reene ne-a învins 1 In turneul 
pentru locurile 7—11 echipa Romî-i 
niei are de înfruntat adversare di-’ 
ficile (Polonia, Franța, Belgia) îrf 
fața cărora, pentru a învinge, tre
buie să joace — în sfîrșit! — Ia 
nivelul adevăratei sale valori.

bledon constituie o performantă 
deosebită.

Despre finata de dublu bărbați 
nu se poate spune decît că a fost 
o demonstrație strălucită de tenist 
jucat în mare viteză șl precizie.- 
De notat că s-a jucat aproape ini 
continuu la fileu de către ambele 
părți, dar aproape complet fără 
lob uri. Întrecerile feminine au scos 
din nou în evidență clasa ridicată 
a jucătoarei maghiare Kormoczy 
Susana care și-a confirmat aci bună, 
reputație de pe toate terenurile din 
Europa. învinsa sa de la simplu, 
Pujezova, i-a fost adversară dem
nă. Ea practică însă un joc prea 
lent în comparație cu cel al lut 
Kormoczy care uzează de lovituri 
tari și plasate.

De notat, în sfîrșit, că cehii aii 
'reușit totuși să cîștige una diri 
cele trei finale in care au fost pre- 
zenți, tntrecînd la mare luptă (Iri 
special în primele două seturi) pe
rechea australiană Hellier-Howe.

Aș vrea să mai subliniez fap
tul că cetățenii Moscovei sînt mari 
amatori de tenis. Astfel finala la 
simplu bărbați a fost întreruptă 
de o ploaie torențială. locul minu
nai al celor doi protagoniști, Hu
ber și lavorski, a determinat pe 
spectatori să nu părăsească totuși 
terenul, adăpostindu-se fiecare pe 
unde a putui. /

La terminarea ploii terenul fu^ 
sese transformat înlr-& mare băl
toacă. Organizatorii dă turnat însă 
petrol și i-au dai foc. Era un spec
tacol feeric. Cînd flăcările s-ad 
stins, terenul era uscat și buri dd, 
joc. Și partida a continuat, In celd, 
mai bune condițiuni, iri fața unui, 
public total cucerit pentru tenis..^

sovietici și americani
lluis (San Francisco) a spus ■

„Sper ca această întîlnire să nu 
fie ultima. Tineretul american șî 
cel sovietic aspiră deopotrivă las 
pace și prietenie"'

Un tânăr student din Kew-York, 
Jack Rozen a rostit un emoționant 
discurs pe care l-a încheiat cu un 
călduros apel la luptă pentru prie
tenie și păci.

Reprezentanții tineretului soviet 
tic au oferit apoi cadouri tuturor, 
tinerilor americani prezenți la au 
ceasta prietenească întîlnire.
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WiM-un oHon 
Pi pins!

Nu, du așteptați după acest tittai 
vestea unor răsunătoare biruințe 
obținute de echipele noastre repre
zentative. Nu pentru asemenea vic
torii ne luăm îngăduința a-i... con
feri activității vo'eibaîi slice de la 
noi acest paion în plus. Tresa a- 
dăugată acum pe epoleții de stimă 
și prețuire ai voleiului nostru nu-i 
datorită vreunui progres tehnic 
constatat, ci vine să sublinieze 
popularitatea mereu crescîndă pe 
care o cucerește zi cu zi acest fru
mos sport

Judecați singuri: 3.000 și peste 
3.000 de spectatori în zi de lucru 
(atît dimineața cît și ditpă-amiaza) 
la o competiție de volei (fie ea 
chiar cu caracter republican) că
reia îi este gazdă un orășel de 
provincie. Ei bine, cam la atît s-a 
cifrat asistența la turul finalei 
campionatului de calificare, desfă
șurat în zilele de 2, 3 și 4 august 
la Tîrgoviște. Și nu numai atît. Am 
avut plăcerea să admirăm, în... pli
nă acțiune, o asistență pe cît de 
numeroasă, pe atît de entuziastă, 
competentă, disciplinară și obiec
tivă

Cît privește jocurile, ele ne-au 
furnizat o serie de observații asu
pra cărora m stărui cu altă o- 
uazie Deocamdată, să spunem 
doar că disputa (la sfîrșitul căreia 
primele două clasate vor promova 
în campionatul categoriei A) este 
la fel de echilibrată în întrecerea 
masculină ca și în cea feminină 
ș> scoate în general în evidentă 
buna pregătire a celor 8 formații 
participante.

In finala masculină, la încheie
rea turului, pe primele trei locwî, 
la egalitate de puncte (5), se gă
sesc Flamtim roșie D.I-A. Bucu
rești, l ocomotiva Craiova și Vo-

Radu Zamfirescu (Locomotiva-Craiova) a „spart' blocajul jucă
torilor de la Voiaja Bacău. Fază din meciul disputat sîmbătă la 
Tîrgoviște si terminat cu victoria schipei băcăoane

6 ■ r (foto; c. Faur)

ința Bacău, iar pe locul IV, cu 3 
puncte fără nici o victorie, Dinamo 
Tg. Mureș. Situație identică în 
finala feminină : Știința Timișoa
ra, Recolta Miercurea Ciuc și Pro
gresul Invățămînt Tîrgoviște cîte 
5 puncte, iar Știința Iași doar 3, 
însă manifestind, ca și ultima cla

sată masculină, cecte posibilități 
de a produce surprize cu prilejul 
returului: 16, 17 și 18 august. Ia 
Miercurea Ciuc. Le urăm să și 
reușească, iar viitorilor organiza
tori și spectatori de la Miercurea 
Ciuc-, să-i imite pe cei din Tîr
goviște l

Tinerii noștri parașutiști au trecut 
un examen de maturitate

Fapt „divers”...

DAN GIRLEȘTEANU

După unii iubitori ai sportului și din păcate — chiar după 
mulți activiști sportivi. CANOTAJ înseamnă:... Leon Rotman, Simion 
Ismailciuc, M-cea Anastasescu... Lista poate cuprinde însă nu numai 
numele celor care ne-au adus supremația la canoe sau au făcu! cu-\ 
noscută și apreciată dincolo de hotarele patriei Paloarea noastră la ț 
caiac, canotaj academic sau pete. Chiar dacă o astfel de listă nc.r\ 
omite pe nici unul dintre canotorii noștri fruntași, tot n-am accepta# 
confundarea canotajului cu primii tul reprezentanți. Și aceasta, perrtru\ 

că, alături de Rotman, Ismailciuc, sau Anastasescu avem astăzi miir 
de tineri care practică canotajul; pentru că în sporturile nautice — cal 
șl in celelalte discipline — sintem martori cotidieni ăi unor fapte? 
care justifică pe deplin opoziției noastră față de acest mod îngust dej 
a gîndi, de a privi dezvoltarea dhui sport sau altul. In cazul nostru:! 
canotajul. Să ne oprim doar asupra unui astfel de fapt, cu nimic ne-', 
obișnuit șl totuși nu chiar atît de... divers, mai ales prin conținutul șl t 
semnificația lui. I

Cu cîteva zile în armă s-a desfășura! în centrele nautice din C 
țară etapa de zonă a campionatului republican de juniori (caiac-ca- l 
noe, canotaj academic). Nu intenționăm să folosim aceste rînduri \ 
pentru a înmănunchea imagini ale entuziasmului care a caracterizat \ 
întrecerile. Nici despre valoarea performanțelor nu vom vorbi. Faptul j 
„divers* ni se pare a fi altul: la „zonă" au participat peste 1.200 de x 
juniori. 1.200 de tineri, copii de muncitori sau funcționari, copii din / 
Timișoara, de la Arad, din București, din Deltă... Nu este acesta un \ 
lucru important? Aceasta nu înseamnă CANOTAJ? Fără îndoială căC 
a. Chiar dacă, acum, performanțele tinerilor juniori de la Locomo- J 
tiv., Recolta, Voința sau Ene-gia sînt atît de departe de performan- \ 
țele lui Rotman, Ismailciuc sau Anastasescu. Oare, cine dintre spec- C 
talerii care — vechi pasionați ai canotajului — i-au urmărit, de exem- f 
piu, pe cei aproape 240 de tineri bucureșteni în întrecerea lor n-a l 
trăit pentru cîteva clipe amintirea sărăcăcioaselor întreceri nautice or- r 
gr—'zale în trecui? Pe atunci, da, canotajul putea să se confunde cu < 
numele cîtcrva .jreliști", de la Yacht-club sau alte grupări. Disciplină / 
care ocupa un loc fruntaș în rîndul „sporturilor nobile", canotajul era J 
ca și scrima, ca și tenisul, călăria sau cricketul, apanajul celor avuți l 
cărora li se adăuga cînd șl cînd cite un tinăr muncitor, „strecurat" f 
printre .nobilii" reprezentanți ai sportului romînesc. Iată dar, cită l 
semnificație capătă un fapt ,divers" petrecut la un oarecare concurs ( 
de canotaj disputat astăzi. j

Și, îngăduindu-ne să „abandonăm" puțin exemplul celor 1.200 de \ 
participant la faza de zonă, ar trebui să amintim că numărul celor r 
care s-au pregătit pentru campionatul republican de juniori este mult J 
mai mare, că peste cîteva zile Snagovul va găzdui finalele acestui f 
campionat la care participă nu mal puțin de... 360 de juniori... j

Nu. HotărU lucru, canotajul nu se rezumă la uri număr — oricît l 
d-’ mare ar fi el — de sportivi de valoare. Exemplul celor t.200 de J 

rticipanți la întrecerile de zonă ca șl cel privind numeroșii finaliști J 
ai acestui campionat de juniori, credem că sînt „argumente" suficient / 
de convingătoare. Dacă, nu, se poate apela și la altele. Nu lipsesc s 
cituș’ de puțin. ț

Acum cîteva zile a luat sfîrșît o 
întrecere sportivă — printre puți
nele care momentan, nu atrag 
decît spectatori ocazionali — dar 
care nu este mai puțin interesantă 
decît multe alte competiții. Este 
vorba de campionatele republicane 
de parașutism.

Timp de trei zile, pe un mic 
■eroport sportiv, cei mai buni pa- 
rașutișt. și parașutiste — membri 
ai cluburilor AVSAP din țară — 
și-au disputat titlul de campioni 
republicani la probele 600 m. cu 
aterizare la punct fix, lansare com
binată de la 1.500 m., lansare de 
la 2.000 m. cu cădere liberă 30 
sec. și lansare în grup de la 
1.000 m

Despre acești curajoși sportivi 
la noi se scrie încă, din păcate, 
destul de puțin. Parașutismul nu 
a „prins* îndeajuns și, pe de altă 
parte, este explicabilă starea de 
anonimat în care se găsește, Sînt 
indicii care ne fac să credem că 
— într-o mare măsură — acestui 
sport cu adevărat palpitant, atrac
tiv, îi lipsește popularizarea. Mi
tingurile aviatice care s-au ținut la

Pe malul mării, la un reușit concurs
M-am dus la Constanța să ur

măresc un concurs de atletism, cel 
al școlilor de tineret, și pînă la 
urmă am asistat la două. Surpriza 
(programarea în paralel și a pro
belor rezervate atleților lotului na
ționali de juniori) a fost Cît se 
poate de plăcută, iar satisfacția de 
* fî prezent în cele două zile de 
competiții ne stad'anul de piatră 
de pe malul mării a crescut și ea 
considerabil, pentru că, cu micî 
excepții și-au spus acolo cuvîntul 
toți cei care au azi de spus un 
cuvînt în tînfra noastră generație 
de atleți. Pe spațiul unui singur 
articol este greu de cuprins divert 
•itatea aspectelor pe care le ridică 
o întrecere atletică de proporțiile 
celei de la Constanța. Mă voi mul-: 
țumi să notez aici cîteva impresii 
de la concurs.

„SE NASC ȘI IN MOLDOVA 
ATLEȚI*...

La început, intenționam să dau 
acestui pasaj subtitlul : „Mai btae 
decît lo’anda Balaș I*. Ar fi Io3< 
poate, mai- senzațional. Rodie» 
Voroneanu, care a sărit 1,48 m.

sportul popular"
pag. 6-a Nr. MM 

noi au demonstrat că parașutismul 
poate fi extins și apreciat la justa 
lui valoare.

Dar, să revenim la campionatele 
republicane de parașutism, consu
mate recent.

Pentru cel care a urmărit timp 
de trei zile disputa celor 26 para
șutiști, competiția nu a constituit 
numai un „spectacol* apreciat ci 
și un prilej de constatări îmbucu
rătoare. Parașutismul sportiv este 
foarte tinăr la noi și cu atît mai 
mult rezultatele acestei competiții 
republicane sînt de o bună valoare. 
In special este de reținut faptul 
că în proba de lansare de la 1.500 
m. cu cădere liberă și aterizare la 
punct fix parașutista Angela Năs- 
tase a stabilit pentru prima dată 
la noi în țară un record feminin. 
Un record de valoare mondială în 
proba de lansare în grup de la 
1.000 m. cu aterizare la punct fix 
stabilit de Teodor Tănăsescu și 
șase noi recorduri republicane 
dintre care patru (600 m. cu ate
rizare la puncf fix, 1.500 m. cădere 
liberă cu aterizare la punct fix— 
bărbați și femei — și 1-000 m.

la înălțime, cu 8 cm. mai mult 
decît Io'.anda Balaș la aceeași 
vîrstă, nu este însă singurul pro
dus al atletismului moldovean, re
levat în ultima vreme, și a o a- 
minti numai pe ea ar însemna să-i 
nedreptățim pe Elena Fleischer 
(Roman, 62,1 sec. la 400 m.), Lucia 

Păuleț (Roman, 800 m.), Elena 
Taciu (Suceava, 5,30 m. la lun
gime), Gh. Tolvai (Iași, 40,13 m. 
la disc) și alții, datorită cărora 
Moldova nu mai este un loc alb pe 
harta atletismului nostru.

Nu s-au înregistrat Ia Constanța 
performanțe în fața oărora să te 
poți extazia, totuși acel 1,48 m Ia 
14 ani (atît cît a fost recordul na
țional de senioare pînă la Iolanda 
Balaș) este un rezultat cu totul ie-' 
șlt din comun. Rodica Voroneanu 
abia a terminat cursurile școlii ele
mentare. împlinește un an de atle
tism. N-a avut firește, la început 
vreo preferință. Sărea, arunca, așa 
în joacă, cum îi șade bine unei fe
tițe de 13 ani. Primul ei rezultat 
fa înălțime a fost de 1,10 m., în 
primăvara anului trecut. Pînă în 
toamnă i-a adăugat 21 cm. In a- 
cest an: 1,38 — 1,43 — 1,45 — 
1,48. Acest început fc btogM*» al 

salt în grup și aterizare la punct 
fix) stabilite pentru prima dată la 
noi în țară, constituie un bilanț 
fructuos și plin de perspective. Ne 
referim în special la concurenții 
care au demonstrat pe lingă o bună 
pregătire și o remarcabilă stăpî- 
nire de sine, la acele elemente ti
nere, capabile de mari progrese, 
așa cum s-a dovedit a fi campioa
na absolută Angela Năstase — re
cent absolventa a unei școli medii 
din Galați — oare a făcut primul 
salt ou parașuta abia anul trecut, la 
Elisabeta Kiss, Elena Roșianu 
Gheorghe Iancu, Oct. Popescu etc., 
elemente de nădejde în parașutis
mul nostru sportiv. Dar, pentru a 
face pași mai mari, pentru a ajunge 
la nivelul parașutismului mondial 
—lucru deloc imposibil — sînt nece
sare, ca și în alte discipline spor
tive, mai multe competiții la care 
să participe concurenți străini, cu 
vechi „state de serviciu" în arena 
parașutismului internațional. Aces
ta este de altfel și un deziderat 
al parașutiștilor nos'.ri.

R. CALARAȘANU

unei atlete în care se pot pune 
mari speranțe, mi-a fost relatat de 
antrenorul atleților din Roman, 
Constantinescu-Nehoi. „Rodica este 
foarte silitoare și progresul ei nu 
mă uimește. Are mari posibilități 
pentru rezultate și mai bune*, îmi 
spunea antrenorul Nehoi. Dealt- 
minteri, el însuși este un perfor
mer al concursului școlilor de tine
ret. Școala din Roman a ocupat 
locul doi, fiind întrecută doar de 
Tînărul Dinamovist. Bucureștenii 
au instituit în acest an un adevă
rat monopol al titlurilor la con
cursurile pentru juniori (ca și la 
seniori, de altfel).

PRO SAU CONTRA 
ȘCOLILOR DE TINERET?

Șoolile sportive de tineret la at
letism au împlinit 4 ani de exis
tență. Este greu de evaluat apor-: 
tul pe care l-au adus ele atletismu
lui nostru în acest răstimp. „Șco
lile au fost o adevărată „salvare" 
pentru atletismul din provincie*, 
am auzit spunîndu-se în tribuna 
stadionului Constanța. Perfect a- 
devărat I Școlile de tineret au pri
menit serios cadrele atletismului.

PROGRESUL — DINAMO ORAȘUL 
STALIN 10—4 LA BOX

CATEGORIA B DE POLO PE APĂ

La Sibiu, în fața a peste 1500 de 
spectatori, echipa de b'ox a asociației 
Progresul, care se pregătește pentru 
un turneu în B. D.-Germană, a întîl- 
nit formația Dinamo Orașul Stalin. 
Victoria a revenit pugilișffllor de la 
Progresul cu scorul de 10—4.

FAZA ORĂȘENEASCA A CON
CURSULUI REPUBLICAN DE 

TRIATLON

In zilele de 9, 10 și 11 august se va 
desfășura faza pe Capitală’ a concur
sului republican de triatlon. partici
parea se face individual și pe echipe 
de 3, avînd dreptul de a concura orice 
tinăr trecut de 18 ani, care n-a luat 
parte la campionatele republicane de 
pentatlon modern Triatlonul cuprin
de probe de natație, tir și cros. în
scrierile se primesc la sediul Comite
tului orășenesc CFS București pînl 
la 8 august.

Primii trei clasați în faza orășe. 
nească se califică pentru finală.

de atletism
au fost nucleele în jurul cărora 
s-a închegat la Roman, la Cîmpu- 
lung Muscel, la Brăila, Cons'anța, 
și în multe alte orașe, o lăudabilă 
activitate. Să fie ele astăzi o for
mă depășită ? Cred că nu poate fi 
vorba. In atletism rolul actual al 
școlilor de tineret poate fi greu 
suplinit, în acest moment, de o 
altă formă. Abia cînd vor ființa 
cluburi cu secții puternice de atle
tism și preocupate efectiv de pro
movarea tinerilor atleți, se va putea 
pune problema transferării către 
ele a activității pe care în prezent 
o desfășoară școlile de tineret.

Cîteva cuvinte despre organiza
rea concursului de la Constanța. 
A fost mulțumitoare și arbitrii lo
calnici s-au achitat bine de o mi
siune foarte grea. Iar dacă au fost 
și unele lucruri mai puțin bune 
(un starter slab pregătit, cîteva 

„cronometre* cam inconsecvente, 
unele foi de arbitraj greșit întoc
mite) ele nu pot fi puse decît pe 
seama lipsei de experiență. Stadio
nul este ideal pentru atletism. Pe 
cînd un concurs internațional în 
acea splendidă ambianță ?

L MANOL1U

Meciurile de polo pe apă din ca
drul categoriei B, disputate dumini
că, au luat sfîrșit cu următoarele 
rezultate: Seria I: Voința Timișoa- 
ra-Locomotlva Tlmioșara 14—3 (0—2), 
Știința Timișoara—Voința Oradea 0-3 
(0—2), Energia Cluj — FI. roșie Lu
goj 8—O (5—0). Seria ll-a: Locomoti
va Cluj — Energia București 10—0 
(4—0), Locomotiva Arad — Voința 
Tg. Mureș 3—9 (1—7), Voința Bucu
reștii — FI. roșie Cluj 3—0.

In urma desfășurării acestor jocuri, 
clasamentele celor două serii se pre
zintă astfel :

SERIA I

1 Voința Timișoara 
2'. Energia Cluj
3. Voința Oradea
4. Fl. roșie Lugoj 
f. Știința Timișoara
6. Locom. Timișoara

8 7 0 1 59:22 14
8 6 0 2 55:10 12
8512 38:17 11
8314 25:29 7
8116 11:53 3
8017 11:68 1

SERIA A II-A

1. Voința București
2. Locomotiva Cluj
3. Voința Tg. Mureș
4. Fl. roșie Cluj
5. Energia București
6. Locomotiva Arad

8 7 0 1 42:14 14
8 6 1 1 52:22 13
7 3 2 2 53:25 8
7 2 2 3 23:22 6
8116 14:55 3
8 1 0 7 20 ti 2

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DK 
TENIS AL CAPITALEI

Cei mai buni jucători și cele 
m- . bune jucătoare de tenis din 
București se întrec pe terenurile 
Centrului de antrenament No. 2 
(fost Doherty) pentru desemnarea 
campionilor Capitalei pe acest an. 
La întîlniri iau paTte Msrin Vizi- 
ru, T. B&din, C. Zacopceanu, Ear- 
dan, Julieta Namian, Irina Reno
va etc. Dintre meciurile desfășu
rate duminică și luni, reținem re
zultatele următoarelor: simplu
bărbați : Mita—Turde nu 3-6. 6-3.
6-2; Burcescu—Slapciu 4-6, 6-4, 6-4; 
dublu bărbați: Bardan, D Viziru— 
Burcescu, Takacs 6-8, 6-3, 6-1.

Intîlnirile continuă astăzi de la 
ora 15,30, cînd sînt programate op
timile de finală la simplu bărbați 
și sferturile de finală la simplu 
femei.

Concursul de selecție 
al lotului de atletism

Din motive de ordin tehnic, con
cursul de selecție pentru formarea 
lotului de atletism în vederea ce
lei de a XVI-a ediții a Jocurilor 
Balcanice nu va mai avea loc la 
Orașul Stalin, ci în București. 
Concursul va fi organizat sîmbă
tă. duminică și luni, pe stadionul 
Republicii din Capitală.



Peste 2000 km. vor parcurge motocîcliștii 
participant ia „Cursa de 6 ziie“

FOTBAL “ Programul turului campionatului 
categoriei C — seria a lll-a

din Cehoslovacia
Una dintre cele mai vechi com

petiții de regularitate și rezistență 
„Cursa de șase zile" — care se a- 
flă la a 32-a ediție — se va des
fășura anul acesta în Cehoslovacia 
(la Spindleruv Mlyn) între 15-20 
septembrie. La această mare com
petiție — denumită și „Olimpiada 
anuală de motociclism" — la care 
participă cei mai valoroși sportivi 
din aproape 30 de țări, motocicliș- 
tii noștri vor concura pentru a 
cincea oară.

Întrecerea se va desfășura pe un 
traseu deosebit de dificil, in bună 
parte muntos, concurenții avînd de 
străbătut peste 2.000 de km. im- 
părțiți în șase etape. după cum 
urmează:

ETAPA I, duminică 15 septem
brie : 429 km., (pe un traseu care 
va fi acoperit de două ori).

ETAPA a If-a luni 16 septem
brie : în cursul dimineții 180,200 
km.; iar după amiază 178,700 km, 
In total: 358,900 km.

ETAPA a Ilf-a, marți 17 septem
brie, pe același traseu din etapa a 
doua, dar în sens invers.

ETAPA a IV-a, miercuri 18 sep
tembrie: dimineața 191,500 km, iar 
după-amiază 192,700 km. In total 
384,200 km.

ETAPA a V-a, joi 19 septem
brie : pe același traseu din eta
pa a IV-a, dar în sens invers.

ETAPA a Vl-a, vineri 20 sep
tembrie 92,200 km.

Concursul se va încheia cu o 
probă de viteză pe circuit (7,500 
km). Traseul probei de viteză 
cuprinde 92 la sută drum asfaltat 
iar restul pavaj.

Victor Ciociltea a obținut o nouă victorie
In cea de a 6-a rundă a tur

neului international de șah de la 
Szaczwn-o Zdroj șahiștii! romln 

Victor Ciocîltea l-a învins pe 
maestrul austriac Winiwater. Cele
lalte partide s-au încheiat cu ur
mă toairede rezultate: Gheller
(U.R.S.S.J — Orb arm (OLanda) 
*/2—‘/a ; Szabo (R. P. Ungară) — 
— Frantz (R. D. Germană) */2—*/2; 
Holmov (U.R.S.S.J — Plater (R.P.

Poiană) ‘/a—*/2; Gromek (R. P. 
Polonă) — Sliwa (R. P. Polonă) 
1—0; Bogdanovic (R. P. F. Iu
goslavia) — Szuczta (R. P. Po
lonă) 0—1.

Două partide întrerupte în run
da a 5-a s-au terminat fără ca 
jocul să mai fie reluat Szuczta a 
cedat la Gheller iar Sliwa și 
Winiwater au convenit asupra re
mizei.

La 110 tn. g. Alexandru Dincă a ocupat 

locul I la campionatele europene feroviare
Cu prilejul campionatelor euro

pene feroviare de atletism care 
s-au încheiat duminică în orașul 
Kristianstad, sportivul romin A- 
lexandru Dincă a obținut un fru
mos succes. El a cîștigat proba 
de 110 m. garduri cu timpul de 
1S”4/1O întrecîndu-1 pe cunoscutul 
atlet maghiar Lippay. lată rezul
tatele înregistrate la alte probe: 
200 m. plat: Toth (R. P. 
Ungară) 22”; înălțime: Hoghben

(Anglia) 1,85 m.; suliță: Zajacz- 
kowski (R.P. Polonă) 66,11 m.; 
lungime: Janiszewski (R. P. Po
lonă) 7,14 m.; ciocan: Racic 
(Iugoslavia) 58,53 m.; 5000 m.: 
Meriman (Anglia) 14’27”6/10; 800 
m. plat: Billington (AngliaJ 
1’54”3/10. Atletul romîn M. Pop 
s-a clasat pe locul al doilea la 
100 m. cu rezultatul de 11 sec. 
(același timp cu învingătorul pro
bei Toth (Ungaria).

ETAPA I, I SEPTEMBRIE 1957
Energia Arad — Energia 14 
Flamura roșie Rm. Vîlcea — Locomotiva Craiova 
Știința Craiova — Locomotiva Tr. Severin 
Energia Oțelul Roșu — Energia 3 Reșița 
Energia Tg. Jiu — Energia 108 
Progresul Brad — Fi. roșie Arad
Progresul Corabia — Energia Craiova

ETAPA A II-a, 8 SEPTEMBRIE 1957 
Energia 14 — Progresul Brad
Energia 108 — Știința Craiova 
Locomotiva Craiova — Progresul Corabia 
Fi. roșie Arad — FI. roșie Rm. Vîlcea 
Locomotiva Tr. Severin — Energia Arad 
Energia Craiova — Energia Oțelul Roșu 
Energia 3 Reșița — Energia Tg. Jiu

ETAPA A IlI-a, 15 SEPTEMBRIE 1957
FI. roșie Rm. Vîlcea — Energia 3 Reșița 
Progresul Brad — Energia Craiova 
Știința Craiova — Locomotiva Craiova 
Progresul Corabia — Locomotiva Tr. Severin 
Energia Oțelul Roșu — Energia 108 
Energia Arad — FI. roșie Arad
Energia Tg. Jiu — Energia 14

ETAPA A IV-a, 22 SEPTEMBRIE 1957 
Energia Craiova — FI. roșie Arad 
Energia 108 — Progresul Brad
Energia 14 — Energia Oțelul Roșu 
Locomotiva Tr. Severin — FI. roșie Rm. Vîlcea 
Energia 3 Reșița — Progresul Corabia 
Energia Arad — Locomotiva Craiova 
Știința Craiova — Energia Tg. Jiu

ETAPA A V-a, 29 SEPTEMBRIE 1957 
Progresul Corabia — Energia Arad 
Locomotiva Tr. Severin — Energia Craiova 
Progresul Brad — Energia Tg. Jiu 
Flamura roșie Arad — Energia 108
Energia Oțelul Roșu — FI. roșie Rm. Vîlcea 
Locomotiva Craiova — Energia 14
Energia 3 Reșița — Știința Craiova

ETAPA A Vl-a, 6 OCTOMBRIE 1957 
Progresul Brad — Energia Oțelul Roșu 
Flamura roșie Rm. Vîlcea — Progresul Corabia 
Energia Craiova — Știința Craiova 
Energia Tg. Jiu — Locomotiva Craiova 
Energia Arad — Energia 3 Reșița 
Energia 14 — Flamura roșie Arad 
Energia 108 — Locomotiva Tr. Severin

ETAPA A VII a, 13 OCTOMBRIE 1957 
Energia 108 — Locomotiva Craiova 
Progresul Corabia — Energia Oțelul Roșu 
Locomotiva Tr. Severin — Energia 14

Energia 3 Reșița — Progresul Brad
Energia Craiova — FI. roșie Rm. Vîlcea. 
Știința Craiova — Energia Arad
FI. roșie Arad — Energia Tg. Jiu

ETAPA A VUI-a, 20 OCTOMBRIE 1957 
Energia 3 Reșița — FI. roșie Arad 
FI. roșie Rm. Vîlcea — Energia 108 
Progresul Corabia — Energia Tg. Jiu 
Locomotiva Craiova — Locomotiva Tr, Severin’ 
Energia Arad — Progresul Brad ț
Energia 14 — Energia Craiova 
Energia Oțelul Roșu — Știința Craiova

ETAPA A IX-a, 27 OCTOMBRIE 1957
Energia Tg. Jiu — Locomotiva Tr. Severin 
Energia 108 — Progresul Corabia 
Lcomotiva Craiova — Energia Craiova 
Energia Oțelul Roșu — FI. roșie Arad 
FI .roșie Rm. Vîlcea — Energia Arad 
Progresul Brad — Știința Craiova 
Energia 14 — Energia 3 Reșița

ETAPA A X-a, 3 NOIEMBRIE 1957 
Știința Craiova — Energî 14 ,
Energia Tg. Jiu — FI. roșie Rm. Vîlcea 
Locomotiva Tr. Severin — Energia Oțelul Roșu 
FL roșie Arad — Locomotiva Craiova 
Progresul B-ad — Progresul Corabia 
Energia Craiova — Energia 3 Reșița 
Energia Arad — Energia 108

ETAPA A Xl-a, 10 NOIEMBRIE 1957 
Locomotiva Craiova — Progresul Brad 
Energia Arad — Energia Craiova 
FI. roșie Rm. Vîlcea — Energia 14 
Energia Oțelul Roșu — Energia Tg. Jiu 
Progresul Corabia — Știința Craiova 
Energia 3 Reșița — Energia 108 
FI. roșie Arad — Locomotiva Tr. Severin

ETAPA A Xll-a, 17 NOIEMBRIE 1967 
Locomotiva Tr. Severin — Energia 3 Reșița 
Energ;a 108 — Energia Craiova 
Energia Tg. Jiu — Energia Arad 
Energia 14 — Progresul Corabia 
Progresul Brad — FI. roșie Rm. Vîlcea 
Locomotiva Craiova — Energia Oțelul Roșu 
Știința Craiova — FI, roșie Arad

ETAPA A XllI-a, 24 NOIEMBRIE 1957 
Energia Oțelul Roșu — Energia Arad 
FL roșie Arad — Progresul Corabia 
Energia 108 — Energia 14
Știința Craiova — FI. roșie Rm. Vîlcea 
Locomotiva Tr. Severin — Progresul Brad 
Energia 3 Reșița — Locomotiva Craiova 
Energia Craiova — Energia Tg. Jiu

CINCI MNUTE DE VORBĂ CU ANTRENORUL OANĂ
DESPRE PREGĂTIRILE $1... NECAZURILE ENERGIE! PLOEȘTI

prinde în Luxemburg învingînd e- 
chipa C. A. Spora Luxemburg cu 
scorul de 5-1.
• Duminică la Split s-a desfă

șurat întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipa locală Hajduk 
și formația austriacă G.A.K. Graz. 
Fotbaliștii iugoslavi au terminat 
învingători cu scorul de 2-1.

• Echipa de tenis (tineret) a 
Spaniei a cîștigat competiția 
„Cupa Galea** Învingi nd în finala 
de la Vichy selecționata Italiei cu 
W. Pentru tocurile 3—4 s-au în- 
tUnlt echipele R.F. Germane Șt 
R-P.F. Iugoslavia. înaintea meciu
ri) or din ultima zi a competiției 
tenismanii germani conduc cu 2-1-
• Cunoscuta echipă bulgară de 

fotbal Levski Sofia și-a început 
duminică turneul pe care-1 între

Ia urma trierii și omologării ce
lor 617.294 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 31 din 4 au
gust au fost stabilite următoarele 
premii :

Premiul I : 7 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 16.849 lei;

Premiul U : 107,21 variante cu
IO rezultate exacte revenind fiecă
rei variante cîte 1.476 lei ;

Premiul m : 919,20 variante cu
• rezultate exacte revenind fiecă
rei variante eîte 258 lei.

Deo?rece nu a fost găsită nici o 
variantă cu 12 rezultate exacte 
conform regulamentului 10*/« din 
fondul de premii cdlcă 61.729 lei 
au fost reportați concursului ur
mător, concursul nr. 32 din 11 au
gust. După cum se știe de la con
cursul nr. 30 din 28 iulie erau re
portați 61.365 lei tot datorită ab
senței variantelor cu 12 rezultate 
exacte. Și acest report, conform 
regulamentului, a fost trecut la 
concursul nr. 32 din 11 august (re
port succesiv). Concursul nr. 32 
din 11 august începe deci cu un 
fond inițial de premii în valoare 
de 123.594 lei.

• Din nou un concurs fără nici 
un buletin cu 12 rezultate! Acest lu
tru este cu atît mai surprinzător cu 
cît etapa de duminică nu poate fi 
considerată ca o etapă grea. Singura 
explicație valabilă poate fi dată nu
mai în căutarea cu orice preț a unor 
„surprize” greu de prevăzut care să 
încurce toți contracandidații la pre
mii Dacă aceasta este explicația va
labilă sau cea care ne-a furnizat.o 
un participant (mi-am rezervat bule
tinul cu 12 rezultate pentru începerea 
campionatului!9?) nu știm. Ceea ce 
însă putem afirma cu certitudine 
este că deși lipsită d<? ..12” etapa 
din 4 august și-a răsplătit cu pre- 
nvH frumoese participanțil „rezer- 
vînd” în același timp și un fond mă-
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• Echipa poloneză masculină de 
baschet A.Z.S. Varșovia a plecat 
duminică într-un turneu în Italia. 
Baschetbaliștii polonezi vor parti
cipa la două competiții internațio
nale programate în orașele Paler
mo și Messina.
• In cadrul campionatelor de 

natație ale Olandei înotătoarea 
Ada den Haan a stabilit un nou 
record mondial în proba de 200 m. 
bras femeii cu tâmpul de 2’51” 3/10.
• Echipa de tenis a S.U.A. a 

cîștigat finala zonei americane a 
„ Cupei Davis** învingînd Brazilia 
cu 5-0. (AgeTpres).

Pronosport
rit de premii pentru concursul nr. 32 
din 11 august. Intr-adevăr concursul 
nr. 32 va avea fondul mărit atît cu 
reportul de la concursul nr. 30 cît și 
cu cel de la concursul nr. 31 adică cu 
peste 120.000 lei! După cura vedem 
concursul din această săptămînă se 
anunță a fi unul dintre cele mai... 
generoase în ceea ce privește valoa
rea premiilor. Să vedem acum și me
ciurile la care trebuie să indicați 
pronosticurile:

Casa Centrală a Armat ei-Vorwârts 
Berlin (pronostic la pauză și final). 
O întîlnLre care atrage desigur aten
ția multor iubitori ai sportului cu ba
lonul rotund. Formația gazdă' este 
posesoarea unui palmares internațio
nal remarcabil, iar echipa berlineză 
se prezintă cu pretențiile justificate 
ale unei formații care ocupă primul 
loc în clasamentul turului campio
natului respectiv. După cum vedem o 
importantă verificare pentru C.C.A. 
care în curînd își va face debutul 
în Cupa Campionilor Europeni. Toc
mai acesta este de altfel și motivul 
pentru care noi acordăm prima șan
să gazdelor. Adică „1” atît la pauză 
cît și final. Locomotiva Constanța 
va avea de trecut un greu examen 
internațional în fața reprezentativei 
Atena, care a terminat duminică la 
egalitate cu Știința Timișoara. Na 
ar fi de mirare deci ca în cele din 
urmă victoria să’ surîdă oaspeților 
care au în formație numeroși inter
naționali. Adică ,.X“ și ,,2*‘ atît ca 
pronosticuri la pauză. cît și finale. 
Următoarele 8 pronosticuri vor trebui 
să fie acordate la cele opt întîlndri 
din cadrul celor două serii rezervate

Telejonul ne-a pus in legătură cu 
Oană. antrenorul echipei Energia 
Ploești. Era a doua zi, după me
dul susținut la Moscova de Se
lecționata noastră de tineret cu 
Ceylon și antrenorul ploeștean. 
îngrijorat, voia să știe care este 
starea jucătorului D. Munteanu, 
accidentat in acest meci

— „-Așadar, încă un indisponi
bili — a exclamat antrenorul 
Oană. Nu era de ajuns că nu pu
tem conta pe A. Munteanu (care 
va rețua antrenamentele abia pes
te o lună), Dumitrescu (lovit la 
picior), Tabarcea (fco/ziavj și Ghl'ță 
(care nu este încă refăcut). Dacă 
lucrurile continuă așa, rămin fără 
înaintași!... Nici nu mai știu cum

echipelor de categoria B din Cupa do 
Vară a R.P. Ungare. Este vorba de 
penultima etapă a acestei competiții 
care, la fel cu Cupa Primăverii din 
tara noastră, nu aduce echipelor nici 
satisfacția promovării înlr-o catego 
rie superioară nici regretul retrogra
dării. Ca atare locul ocupat în clasa
ment nu trebuie considerat un ar
gument decisiv în acordarea pronos
ticurilor. Din această cauză vom cău. 
ta să găsim mai curînd echipele ca
pabile să obțină victorii în depla 
sare decît să dăm — bazați în primul 
rînd pe avantajul terenului — șanse 
mărite celor care joacă „acasă". 
Cele mai echilibrate întîlniri — ana
lizate prin această prismă — par celo 
dintre Ozdi VTK-M.ișcolț VSC, Egri 
SC-Hatvani VSE, Perecesi Baniasz — 
Baglyasaljai Banyasz și Gazgyar—Ko- 
banyal Lombik, ultima datorită sur
prinzătorului rezultat obținut de Ko- 
banyal în întîlnirea de duminică' cu 
Csepel Auto (5-01. Acestea deci sînt 
meciurile care ne pot aduca ,,2“-urk pe 
lista celor 12 rezultate exacte. Cît des
pre soliști alegeți între Szallitok (care 
întîinește pe teren propriu ps 
V.K.S.E.), Baidalokl EMITE (în în
tîlnirea cu Oroszlanyi Banyasz) și 
Szekesfehervari Vasas (gazdă în me
ciul cu Csepel Au'o). La aceștia se 

mai adaugă șl soliștii pronosticațl la 
începutul comentariului (C.C.A. pau
ză' și final si eventual Atena la fi
nal). Dacă sînteți de acord cu noi, 
completați-vă buletinele cu aceste 
pronosticuri șl vinerea viitoare vă 
dorim să fiți prezențl la încasarea 
premillorl

• Astăzi după amiază începînd de 
la ora 18 va avea loc Ia Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9 tra
gerea din urnă a premiilor speciale 
acordate la concursul Pronosport nr. 
39 din 21 Iulie, . , 

să-mi completez efectivul pentru 
a continua antrenamentele'

— „Pregătirile sînt avansate?" 
l-am întrĂat, profitînd de prile
jul ivit. Și în cinci minute, Oană 
ne-a dat toate noutățile.

— „Da. Le-am început la Poiana 
Stalin, unde timp de două săptă- 
mlni, ât a durat concediul, am 
făcut antrenamente de condiție fi. 
zică și tehnice și am susținut 
două meciuri amicale cu Energia 
Lupeni (In primul tun pierdut cu 
4—3, tn al doilea am cîștigat cu 
6—1). In prezent, antrenamentele 
continuă la Ploești. Programul de 
pregătire cuprinde și o serie de 
jocuri de verificare, în cursul săp- 
tămînil și duminica'.

— „Ce efectiv ai la dispoziție?"
— Jn prima parte am contat pe 

jucătorii; Sfetcu, Marosi (portari), 
Topșa> Marinescu, Neacșu (fundași). 
Florea (mijlocaș). Dridea I și II, 
Zaharia, Tabarcea, Bădulescu 
George (înaintași). Acum l-am 
„pierdut" pe Tabarcea, dor U am 
la antrenamente pe Pereț care și-a 
reluat activitatea. Dridea II, fra

Note, știri, rezultate
• întîlnirea Romîuia — Iugo

slavia, de La 29 septembrie, la 
București, cea mai importantă din 
grupa a Vll-a a preliminariilor 
campionatului mondial, va fi con
dusă de trei dintre cei mai buni 
arbitri austrieci: Fr. Grill la cen
tru, Jiranek și Schebat la tușe.

• Sîmbătă dimineață, arbitrii 
P. Kroner și I. Drăghici au plecat 
în Elveția, la Macolin, unde înce
pînd de ieri și pînă la 7 
august are loc un curs intemațio-' 
nai pentru arbitri, org nizat de 
FIFA. Participarea arbitrilor ro- 
mîni la cursul de la Macolin, ca 
și Ia cel din Austria (T. Astalos șl 
Gh. Osiac ) este o măsură bineve
nită, menită să contribuie la îmbu
nătățirea arbitrajelor la noi.

Amintim cu acest prilej că ar
bitrii noștri de frunte se bucură d« 
un frumos prestigiu peste hotar*. 

tele titularului, este un tînăr ju
cător care cred că se va dezvolta 
foarte bine".

— „Ce-i cu Cosmoc? Nu pome
nești nimic de el"

— „Cu el este o altă poveste. 
Vrea să-și continue studiile și și-a 
exprimat dorința de a se înscrie 
la Institutul cărbunelui de la Pe
troșani. Și noi nu ne vom optuit 
ca el să-șt urmeze studiile. in 
orice caz, nu putem conți, pe el, 
după cum — pe lingă indisponi
bilitățile amintite — în primele, 
etape rtu-l vom avea nici pe

Pahonțu și Bădulescu, amindoi 
suspendați (primul 3 etape, al doi
lea una). Cum vezi, nu prea stăm 
pe roze..." — a încheiat antreno
rul Oană.

Am uitai însă, să pomenin șl 
de o altă defecțiune: antrenorul 
secund Eugen Miadin a demisio
nat și a placai h Arad, anunțlnd 
că a fost angajat de Flamura ro
șie UT A.

p-

Recent, un alt arbitra (P. Kroner^ 
a fost invitat în străinătate, și 
anume, să conducă în U.R.S-S. trei 
jocuri ale echipei Vasas Budk*.4 
pesta, la Lvov, Stanislav și Ujgoa 
rod. Specialiștii sovietici și ma
ghiari au avut aprecieri elogioase 
la adresa arbitrului nostru.

9 Mîinc. miercuri, Dinamo Orft 
șui Stalin va juca la Cluj în coat- 
pania echipei bulgare Spartak So
fia. Fotbaliștii bulgari au sosit ieri 
dimineață în București și și-au con
tinuat imediat drumul spre Cluj1,
• Meciul de fotbal Progresul 

București-Selecționata orașului A-< 
tena se va disputa joi pe Stadion 
nul Republicii.



Ă Turneul <5e fotbal a intrat în faza finală Echipa feminină a U. K. S. S. 

virtuală cîștigătoare a turneului de volei In proba ciclistă de fond, învingătorul 

decis la sprint jg Baschetbaliștii maghiari în excelentă formă

Gantner și Harasztosi au învins pe campionii mondiali 
Andreadis - Stipek

A<< Reportajele de la Moscova au fost trans- 
;> mise telefonic de trimișii noștri speciali : 
» RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE,
| DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA |

Baschetlmlișfîî au pășit cu dreptul 
în turneul fanai

Sala Energia a fost neîncăpă- 
taare luni seara, cind peste 1000 
de spectatori ocupaseră locuri din 
vreme pentru a putea urmări în
trecerile finale ale competiției de 
tenis de tnasă. Pentru ceilalți — 
peste 1000 — care nu au mai avut 
loc in sală, organizatorii au avut 
fericita inspirație de a instala 
megafoane prin care au fost trans
mise meciurile.

In prima finală, cea de simplu 
femei, Eva Koczian a învins co
mod pe compatrioata sa Eva Mo- 
soezi cu 3-0 (12,10,8). Apoi, în 
finala de simplu masculin. Berczik 
nu și-a dezmințit renumele între- 
cîndu-1 net pe Andreadis cu 3-0 
(14 11,12), după o partidă în care 
a apărat ermetic și a contrat ma
joritatea încercărilor de atac ale 
adversarului său.

A urmat unul din meciurile cele 
mai interesante ale finalelor, cel 
de dublu bărbați, care aducea la 
masa de joc pe actualii campioni 
mondiali, cehoslovacii Andreadis 
și Stipek și perechea Gantner- 
Harasztosi.

Partida, începută într-o alură 
raoidă, a arătat încă de Ia primele 
mingi verva excepțională a repre
zentanților noștri, care iucau cu 
o impresionantă dezinvoltură. In- 
țelegîndu-se perfect și completîn- 
du -se de minune. Gantner și Ha- 
rasztosi acumulau punct după 
punct. Mai ales Harasztosi a ata
cat dezlănțuit, decisiv și prin sur
prindere derutîndu-i complet pe 
Andreadis și Stipek. Aceștia se a- 
șteptau la atacuri mai numeroase 
din partea lui Gantner. Net depă
șiți campionii mondiali nu pot 
rezista presiunii jucătorilor ro- 
mini care cuceresc o splendidă 
victorie și, cu ea. două medalii de 
aur. Scor: 3-1 (17,-13,14,22) pen
tru cuo’ul Gantner-Harasztosi.

La dublu femei a cîștigat pere

Cicliștii sovietici au ciștigat probele de fond
Luni s-au desfășurat ultimele 

probe cicliste de fond: cursa in
dividuală cu plecarea în bloc 
(48500 km. fete și 186 km băieți).

La startul probei masculine s-au 
aliniat 45 concurenți. Unul din 
protagoniști, bulgarul Nencio Hris- 
tov, a absentat, întrucît a plecat 
în Belgia pentru a participa la 
campionatele mondiale.

In ciuda traseului dificil (un 
circuit cu numeroase serpentine 
șl citeva urcușuri) care a fost a- 
coperit de 15 ori, cursa este foarte 
vie, chiar din primii kilometri. 
Aceasta, datorită atacurilor cicliș
tilor romîni. Evadează Poreceanu 
împreună cu Bebenin (URSS), 
Hoffman (Polonia), Le Groot (Bel
gia) și Kolev (Bulgaria).

Micul grup rulează energic păs- 
trindu-și un avantaj serios pînă 
în turul 13, tn care St. Poreceanu 
sparge și abandonează. Tot in a- 
cest tur, din grosul plutonului se 
desprinde, în urma acțiunilor în
treprinse de Gh. Serban. un alt 
grup In care se află C. Dumilres- 
țu. Schur, Kapitonov și alți pro
tagoniști ai cursei. Acest pluton 
face curlnd joncțiunea cu fugarii. 
Astfel, 17 alergători se apropie 
de linia de sosire. Pe ultimele sute 
de metri sovieticul Boris Bebenin, 
își asigură o clară victorie prin- 
tr-un sprint prelungit.

A început turneul
In sala Manejului locul dispu

telor la lupte clasice a fost luat 
de întrecerile de lupte libere. Ca
racteristica primei zile, în care 
s-au desfășurat numai meciuri pre
liminare, a fost marele număr de 
victorii obținute prin tuș. Aproa
pe 80 la sută dintre concurenții 
care au obținut victorii au realizat 
succesele lor înainte de limită.

Tragerea la sorți a defavorizat 
pe concurentul nostru Francisc 
l'allo care a avut de susținut, 

chea Koczîan-Mosoczi în fața cu
plului Zeller-Pitică cu 3-1 (-14,10, 
15,16). începutul a fost favorabil 
jucătoarelor romîne, dar nu atit 
datorită formei cuplului Zeller-Pi
tică, ci mai mult din pricina gre
șelilor comise de maghiare. Apoi, 
Koczian și Mosoczi și-au revenit, 
în timp cc reprezentantele noastre 
s-au comportat slab.

La simplu bărbați, pentru locul 
3:4, Gantner l-a întîlnit pe ma
ghiarul Foldy și, revanșindu-se 
pentru meciul pierdut gratuit în 
ajun la Andreadis, jucătorul ro-

MATEI GANTNER.

Victorie
In etapa de ieri a turneului fe

minin de volei s-au înregistrat 
două surprize: prima furnizată de 
înfrîngerea cu 0-3 a reprezenta
tivei Poloniei din partea echipei 
U.R.S.S., secunda: victoria volei-

Au abandonat 23 concurenți prin
tre care și Aurel Șelaru (la km 
50) din cauza unei crize de sto
mac.

Clasamentul : 1. Boris Bebenin
(U.R.S.S.) 5h 00:05; 2. Louis Le 
Groot (Belgia) la 4 secunde. 3. 
Gustav Schur (R.D.G.); 4. Egon 
Adler (R.D.G.): 5. Andri Baar
(Belgia); 6. A. Trohanoaiski (Po
lonia); 7. C. DUMITRESCU (Ro- 
minia) și rest pl plutonului, in care 
se aflau Nicola Filipov (Bulgaria), 
Kapitonov (U.R.S.S.), GH. ȘER- 
BAN (Rorriinia) și alții.

In proba feminină, desfășurată 
pe același circuit (48,600_ km.) ci
clistele sovietice au dominat aler
garea fiind secondate de alergă
toarele noastre. Pe ultimii kilome
tri, trei alergătoare sovietice se 
detașează, angajînd apoi sprintul 
final pe care îl cîștigă Maria Luk- 
sina cu timpul lh 22:15, urmată 
la 6 secunde de Nina Kolesnicenko 
și la 18 sec. de Maria Taranova. 
Pe locul IV a sosit Maria Kato 
(Romînia) lh 23:04, iar pe locul 
V. Aurelia Drăghici (lh 30 min.) 
care a spart în ultimul tur. Prin
tre alergătoarele care au abando
nat se numără și Hermina luhasz 
și Silvia Stănescu.

de lupte libere

chiar în primul său meci, îrrtîlni- 
rea cu cunoscutul luptător sovie
tic Anatolti Albun. Sportivul so
vietic a cucerit victoria prin tuș 
în min. 4:40. La aceeași categorie 
semi-grea, s-au mai înregistrat 
rezultatele: Tacagi (Japonia) b.p. 
Saariarvi (Finlanda), Nicola Stan-, 
cev (R.P, Bulgaria) b. tuș min. 
11:58 Bilin (Elveția), Neos (Elve
ția) b.p. Kormaniak (R. Ceho
slovacă).

mîn a acționat excelent obținînd o 
victorie detașată cu 3-1 (14 21,
-18,7). In urma acestui rezultat, 
Gantner a cucerit medalia de 
bronz.

Tot locul 3 a obținut și scoțiană 
Elliot, invingind-o pe Ivanova cu 
3-0.

La ora cind telefonez ni se co
munică rezultatul finalei probei de 
dublu mixt, dintre perechile Eva 
Koczian-Berczîk și Zeller-Gant- 
ner. Scorul este de 3-1 (19 -18,16, 
15) în favoarea cuplului maghiar.

TIBER1U HARASZTOSI

la volei masculin!
batistelor cehoslovace asupra e- 
chipei țării noastre.

In meciul dintre formațiile Uni
unii Sovietice și Poloniei, neînvin
se pînă ieri și principale favo 
rite la primul loc, jucătoarele so
vietice, actuale campioane mondi
ale, și-au evidențiat înalta clasă 
și au avut o comportare excelentă, 
trecînd la un scor categoric de re
prezentativa Poloniei, care dove
dise pînă ieri o formă foarte bună. 
Atacînd cu multă variație, apă- 
rîndu-se precis, voleibalistele so 
vietice au înregistrat o victorie 
categorică, rămînînd neînvinse și 
cu cele mai mari șanse pentru 
primul loc.

Reprezentativa țării noastre a 
fost învinsă cu 1-3 de Cehoslova
cia și a ratat astfel prilejul de a 
participa la întrecerea pentru în 
tîietate, deoarece acum are două 
înfrîngeri. Echipierele noastre au 
jucat inexplicabil de slab, fără vla
gă, permițînd voleibalistelor ceho
slovace să obțină o victorie de ne
contestat. Din echipa învingătoare 
sau evidențiat Krizova, Spelino- 
va, Matalikova; din formația noas
tră singurele care au corespuns 
au fost Tinela Pleșoianu și Sonia 
Colceriu.

După rezultatele de pînă acum, 
în clasament conduce neînvinsă 
echipa Uniunii Sovietice, urmată 
de Polonia, care are o singură

Spadă: echipa R. P. Ungare 
pe locul întîi

Scrimerii maghiari continuă se
ria marilor victorii înregistrate în 
cadrul Jocurilor. Ieri, ei și-au im
pus superioritatea și în concursul 
de spadă pe echipe, încheind corni 
petiția fără nici o înfrîngere. Pen
tru medalia de argint o luptă 
foarte strînsă a avut loc între for
mațiile Franței și Uniunii Sovie
tice, prima obținînd victoria la 
limită: 9-7. Spadasinii polonezi, 
porniți cu mari șanse, au fost neit 
depășiți în turneul final de toate 
celelalte trei echipe participante. 
Iată rezultatele finale: U.R.S.S.— 
R.P. Polonă 9-6, R.P. Ungară— 
Franța 9-4, Franța—U.R.S.S. 9-7, 
R.P. Ungară—U.R.S.S. 11-5, R.P.

Prima zi a întrecerilor finale la 
baschet a fost dominată de intere
sul pen’r-j meciurile Uniunea Sovie
tică— Bulgaria la fete și Ungaria 
— Bulgaria la băieți. Baschetbalis
tele sovietice au făcut o partidă 
excelentă și au dispus la diferen
ță de șase coșuri de echipa Bul
gariei. Echipa URSS și-a asigu
rat avantajul în prima repriză 124 
de puncte); în a doua, reprezenta
tiva Bulgariei a revenit puternic, 
dar nu a putut reface din handicap 
decît 12 puncte. Prin această vic
torie, formația URSS răm’ne. îm
preună cu reprezentativa Cehoslo
vaciei, principală candidată la pri
mul loc. Jucînd în turneul pentru 
locurile 7—11. echioa Romîniei a 
repurtat o victorie la un scor con
cludent (64—37) în fața Belgiei, 
dovedind că dacă ar fi jucat bi
ne în preliminarii, se putea clasa 
mult mai onorabil. Fetele noastre 
joacă azi cu Polonia.

In întrecerea echipelor masculi
ne, reprezentativa Romîniei a în
trecut cu 61—52 (25—26) echipa 
Cehoslovaciei alcătuită din jucă
tori tineri. Baschetbaliștii țării 
noastre „s-au mișcat" bine mani- 
festînd o formă superioară celei 
din meciurile anterioare. Cei mai 
buni jucători din echipa noastră: 
Costescu și Nedeff. Romînia joacă 
azi cu Bulgaria.

înfrîngere. Reprezentativa Romî
niei joacă azi cu echipa R.D. Ger
mane.

In prima zi a turneului final 
pentru echipele masculine, volei
baliștii romîni au avut o compor
tare bună și au dispus cu 3-1 de 
formația Bulgariei. Reprezentativa 
țării noastre a practicat un joc 
superior, în special la blocaj. Cei 
mai buni jucători: Corbeanu, Ru- 
sescu, Miculescu, din echipa țării 
noastre, Lecev. Zahariev, Dimov, 
din echipa Bulgariei. Tot în tur
neul final Cehoslovacia a învins 
Franța cu 3-0, iar Uniunea So
vietică a dispus de echipa Polo
niei cu 3-0. In clasament conduc 
neînvinse echipele Cehoslovaciei, 
Uniunii Sovietice și Romîniei. 
Reprezentativa țării noastre joacă 
azi cu Cehoslovacia. Intîlnirea 
prezintă mare importanță pentru 
desemnarea echipei care va ocupa 
locul întîi.

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate ieri: FEMININ:
U.R.S.S—Polonia 3-0 (la 12,7.7), x 
Cehoslovacia—Romînia 3-1 (15-10; 
14-16; 15-9; 15-12), R.P. Chine
ză—R.P.D. Coreeană 3-2, R.D. 
Germană—Austria 3-0: MASCU
LIN : Cehoslovacia—Franța 3-0 
(la 2,3,1), U.R.S.S.—Polonia 3-0 
(la 10,3,10), România—Bulgaria 3-1 
(15-11, 10-15. 15-10, 15-10).

Ungară—R. P. Polonă 11-5, Fran
ța—R.P. Polonă 11-5. In urma a- 
cestor rezultate a fost alcătuit ur
mătorul clasament final: 1. R.P. 
UNGARA (Fulop, Borszeny, Ga
bor, Kaus, Vary) 3 v.; 2. Franța 
(Guitteit, Mouyal, Muller. Petrier) 
2 v.; 3. U.R.S.S. (Udras, Pawlov- 
skî, Cernikov, Chirich'dze) 1 v.; 
4. R. P. Polonă (Ridz, Wojcekow- 
ski. Wiik, Jaron, Glos) 0 v.

Astăzi începe turneul individual 
de spadă, precum și eliminatoriile 
pe echipe la sabie, concurs în care 
echipa țării noastre aliniază for
mația: Pelmuș, Bartossy, Mustață, 
Istrate.

Derbiul zilei de feri s-a desfășu
rat între echipele Ungariei si Bul
gariei. Baschetbaliștii maghiari au 
confirmat forma excelentă arătată 
de la începutul întrecerilor și au 
făcut un joc foarte bun. învingind 
cu 70—56. Prin această victorie, 
echipa Ungariei a rămas ne nvin- 
să și-și va disouta, alături de re
prezentativa URSS, locul întîi. 
Formația Uniunii Sovietice avei 
programată partida cu Brazilia 
pentru care se socotește rezultatul 
din serii.

Rezultatele tehnice sânt: FEMI
NIN: Cehoslovacia—R P. Chineză 
60—57 <48—48; 55—55!) Uniunea 
Sovietică—Bulgaria 67—r5 (46— 
22), R.D. Germană—R.P.D. Co
reeană 58—54 (26—331. Romînia— 
Belgia 64—37 (37—11), Polonia— 
Franța 61—31 (28—161;
MASCULIN: Ungaria—Bulgaria
70—56 (40—35). Romînia —Ceho
slovacia 61—52 (25—261. Finlanda 
—Elveția 61—43 <31—25), Belgia 
—Siria 63—61 (36—33).

tai prima semifinală la fotbal:
U. R. S. S.—Cehoslovacia
Ieri s-au disputat la Moscova 

celelalte două „sferturi de finală” 
ale turneului de fotbal. Ele s-aiu 
încheiat cu victoria echipelor fa
vorite:

Ungaria—Sudan 2—1 (1—0)
R.D. Germană—Albania 2—1 

(2-1)
Astfel că pentru semifinale s-au 

calificat: U.R.S.S., Ungaria, Ce
hoslovacia și R.D. Germană. Po
trivit programului inițial alcătuit, 
marți 6 august se va disputa l'a 
Moscova prima semifinală: U.R.S.S. 
—Cehoslovacia. Cealaltă semifina
lă este programată miercuri 7 au
gust tot la Moscova: Ungaria— 
R.D. Germană.

Finala pentru locurile 3—4 va 
avea loc la 9 august, iar finala 
turneului la io august. Tehnicie
nii care urmăresc desfășurarea a- 
cestui turneu acordă prima șansă 
reprezentativei U.R.S.S.

La pentatlon modern 
Tatarinov (U. R. S. S.) 

conduce după trei probe
întrecerea pentatlonișlilor, care 

reunește o bună parte dintre con
curenții care au luat startul la 
campionatele internaționale ale 
țării noastre, se apropie de sflrșit.

In prima probă, cea de călărie, 
desfășurată sîmbăfă victoria a re
venit finlandezului Lohi care a to
talizat 1025 p., urmat de A. Novi
kov (U.R.S.S.) ca 1015 p„ N. Ta
tarinov (U.R.S.S.)' 970 p.

Novikov și-a confirmat valoarea 
ridicată la spadă, probă în care a 
obținut 21 v. (1000 p.) preltund 
șefia în clasament cu 2015 p. 11 
urmau după 2 probe: Tatarinov cu 
1970 p., Pahomov (U.R.S.S.) 1708 
p.. Lohi 1708 p.. Bogdan (Pol.) 
1698 p„ Manonen (Fini.) 15205 p.

Cea de a treia probă, tirul, des
fășurată ieri a adus schimbări im
portante în clasament. Novikov a 
tras foarte slab. 174 din 200. Cei 
mai buni au fost Pahomov și Cerny, 
(Ceh.) cu 192 p.

După trei probe, ordinea primi
lor clasați este: 1. Tatarinov 2890 
p., 2. Pahomov 2690 p.. 3. Novikov 
2595 p., 4. Bogdan 2406 p„ 5. Ma
nonen 2405 p„ 6. Przibîlski (Pol.) 
2381 p. Azi are loc proba de it iot 
pe 300 m.


