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Aspect de Ia deschiderea primului Festival ai Tineretului din 
orașul și regiunea București.

Miglii noștri au cucerii locul l, 
pe speciaiorii moscouei

editare a meciului a prilejuit des
tul de multă îngrijorare în tabă
ra noastră, deoarece jucătorii dă
deau semne de oboseală, cițiva e- 
rau încă accidentați și în general 
echipa noastră nu a jucat la va
loarea normală în meciul cu na
ționala Cehoslovaciei. Dar toate 
aceste motive de îngrijorare au 
fost repede risipite de elanul și 
dorința de luptă a fiecăruia dintre 
jucători, de omogenitatea remar-

Pentru desemnarea echipei cîștigă- 
toare a turneului de rugbi, 
necesar un al doilea meci 
echipa Romîniei și formația 
Llanely. Protocolul tehnic 
cestei competiții a prevăzut 
cazul egalității dintre echipe, lo
cul Intii să nu fie airibuit după 
averaj, ci numai în funcție de 
victoria directă. Și, iată că a fost 
mai bine așa, deoarece galezii a- 
veau un averaj superior nouă rea
lizat în meciul cu Cehoslovacia. 
Este a-devărat însă, că această

i O splendidă vic- 
\torie romînească și un 
\excelent spectacol 
\sportiv în finala tur- 
\n e u l u i de rugbi 
! Ismailciuc și Alexe 
\au continuat seria de 
' ...aur Anastasescu și 
\ Todorov, medalii de 
!aur la dublu caiac. 
; Gimnastul Boris 
\Sahlin un demn suc~
\cesor al lui Victor 
jCiukarin.
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Fireș'e nici sportul n-a lipsit din programul deschiderii Festiva
lului orășenesc, lată-i 
turnantă.

Pt

La Himki, canotorii noștri au cucerit 
încă patru medalii de aur

de 
la

Astăzi (nr. ieri), canotorii noș
tri ne-au adus satisfacția unor noi 
și prețioase victorii. Mircea Ana
stasescu și Stavru Todorov — la 
caiac dublu 500 m. și Simion Is
mailciuc și Dumitru Alexe — la 
canoe dublu viteză au terminat 
învingători, cucerind 4 medalii de 
aur. Performanțe meritorii au rea
lizat și ceilalți reprezentanți ai 
noștri: Lipalit-Kalinov locul 3 ia 
canoe dublu 1000 m, Aurel Vernes- 
cu locul 6 la caiac simplu 1000 m.

In prima probă (caiac simplu 
fete 500 m), victoria a revenit 
caiacistei Elisabeta Dementieva 
(U.R.S.S.) care a realizat timpul 
2:17,2. Au urmat în ordine: Nina 
Konistiapina (U.R.S.S.) 2:17,4, Ra- 
nia Brius (Fini) 2:23,0, Inge Rlon- 
ka (R.D.G.) 2.23,4, Ilona Tolnay 
(R.P.U.) 2:26,4 lulia Keskes 
(R.P.U-) 2:27,0. Concurînd în com
pania unor adversari valoroși e- 
chipajul nostru de caiac dublu 
500 m. băieți (Anastasescu-Todo- 

( Continuare în pag. 4-a)

JOI PE PANOUL 
DE ONOARE
MEDALII DE AUR

Echipa reprezentativă de 
rugbi: Pencîu, Dobre, Țibuleac, 
Ilie, Ghiuzelea, Chiriac, Iones- 

cu. Moraru, Paloșanu, Doruțiu, 
Blăgescu, Marinache, Teofîlo- 
vfci, Iordăchescu, Cotter, Buda. 
Pîrcălăbescu, Florescu.

Mircea Anastasescu și Sta
vru Todorov la caiac dublu 500 
m Simion Ismailciuc și Du- 

i mîtru Alexe la canoe dublu 1000 
s m.

MEDALII DE ARGINT

Echipa masculină reprezen- 
tat vă de handbal: Haberpursch 
Sidea, Zahari, Balaeș, Nițescu, 
Thelman, Donca, V- Selaru, 
Stlncscu, Nodea, Wagner, 
Sauer, Bulgaru, Jost, Moser. 

I MEDALII DE BRONZ

Ichim Lipalit și Laurentiu Ka
linov la canoe dublu 1000 m.

alergătorii din proba de 800 m. ieșind din 
Fotografii de TH. ROIBU

de la Moscova, grandioasei intîlnift 
pentru pace și prietenie a tineretu
lui mondial. Sunetul trompetelor 
este întretăiat de salve de arti
ficii, iar la un moment dat din 
jurul stadionului se ridică un nor 
de fum tricolor.- roșu, galben, al
bastru. Entuziasmul celor peste 
50.000 de fericiți care au putut 
ocupa locuri în tribune sau... mă
car în picioare ajunge la culm» 
cînd, pe poarta din stingă stadio
nului, își face apariția masiva co
loană a tineretului participant Ia 
Festival. Timp de 20 de minute, 
trec, în aplauzele și uralele spec» 
tatorilor, mii de tineri și tinere: 
micuți pionieri cu cravate purpurii, 
stegari pwtînd drapele ale Festi
valului, ale F.M.T.D. și U.I.S., tri
colorul scumpei noastre pairii și 
steagurile multicolore ale asocia
țiilor sportive. Trec tineri elevi, 
muncitori, țărani muncitori, stu- 
denți și ostași, trec coloanele spor» 
tivilor din colectivele bucureștene. 

Ei desenează în fața ochilor 
noștri îneîntați un splendid mozaic 
multicolor, pe fondul verde al sta
dionului și pe roșul pistei.

Se dă raportul, după care tov. 
Vasile Neagoie, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. și Ște
fan Cruoeru, secretar al Comite» 
tului orășenesc P.M.R. București, 
salută participanții la Festival și 
îi felicită pentru realizările obți
nute în cinstea Festivalului de I* 
Moscova.

Un răpăit de tobe șl tabloul mi
nunat din fața noastră este com
pletat de un grup de tineri care, 
corpurile lor, înscriu pe gazon cu- 
vîntul-simbol al idealurilor tine
rești: PACE. Și. în timp ce imnul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat, început de fanfară, este 
reluat de mii de voci, sute de po
rumbei se întîlnesc pe cer eu 
baloanele multicolore și cu rache
tele ce se sparg în bubuit de tu
net, pe catargul cel mai înalt se 
ridică drapelul Festivalului, iar în 
fața tribunei principale se aprinde 
făclia Festivalului...

...Tinerii au părăsit de multă 
vreme gazonul și meciul interna* 
țioca! de fotbal a început. Dar 
emoția deschiderii primului Festi
val al tineretului din orașul și 
regiunea București este la fel de 
vie în inimile zecilor de mii de 
spectatori, care au hitărît să tW 
scape nici una dintre nenumăra
tele manifestări culturale, artistice 
șî sportive pe care Ie susțin tine
rii bueureștenl — azi, mîine și du
minică — în cinstea măreței săr
bători a tineretului lumii de la 
Moscova. ,

la scă-
. ..gar-

Tribunele arhipline — 
rile de acces și pînă 
dul împrejmuitor al Stadionului 
Republicii — nu pot da decît o 
palidă imagine a interesului de 
care s-a bucurat deschiderea Fes
tivalului tineretului din orașul 
și regiunea București. Trebuia să 
vezi mulțimea celor care, în fața 
fiecărei porți a stadionului, soli
citau fără a-și pierde nădejdea 
„un bilet în plus“, pentru a-ți 
da seama cită-lume ar fi putut 
intra pe stadion dacă tribunele ar 
fi fost ...elastice.

Și, după desfășurarea citorva 
probe atletice, iată că-și fac apa
riția pe gazon două coloane de 
trompeți îmbrăcați in alb. Curind, 
primul sunet dă semnalul începe
rii evenimentului atit de impre
sionant ca desfășurare și ca sem
nificație: Festivalul tineretului bu- 
cureștean, închinat marii sărbătoriMIRCEA ANASTASESCU ( STAVRU TODOROV

întrecerea tinerilor tractoriști 
' De un deosebit 
succes s-a bucu
rat la Ciuj prima 
competiție rezerva
ră tinerilor spor
tivi din SJW-T-uri.

Organizată de 
consiliul regional 
Recolta, competiția 
a reunit la startul 
întrecerilor (la vo- 

’ Bei, șah, atletism) 
• un număr de peste 
150 de tineri trac
toriști, care și-au 
disputat întîieta- 
tea cu o deosebită 
xiîrzenie.

lată și cîteva din 
rezultatele 
gistrațe: 100 
plat: Al-
(SMT 
400 m. plat: Au
rel Rusu (SMT 
Dej); 3000 m. plai; 
Vaier Cordea 
SMT (Aiud); lun
gime: 
(SMT 
țime: 
(SMT

multe victorii 
nut Constantin 
C« Turzii) în

obți- 
(SMT) 
ce la 

volei, echipa SMT Aiud a ocupat 
primul loc. In clasamentul ge
neral pe echipe, cel mai bun 
punctaj l-au avut reprezentanții 
SMT Dej, cărora li s-a decernat 
o frumoasă cupă.
Viorel Cacoveanu--corespondent

le-a
Sotz 

timp

Importante economii 
de combustibil

Muncitorii de la depoul CFR 
Craiova, în rîndurile cărora în- 
tîlnim numeroși tineri sportivi, 
au realizat planul global pe se
mestrul 1 în proporție de 103,2 
la sută.

inte
rn.

Albu 
BonțidaJ;

Silviu ispas
Aiud); înăl- 
D. Volhiter

Odorhei); 
greutate: Ion 
deanu (SMT 
duș).

La șah, cele

Bel-
Lu-

mai

Sportivii de la întreprinderea Electr ofar din Capitală obțin impor
tante succese in muncă tn cinstea zilei de 23 August. In fotografie: 
jucătorul de volei și fotbal Cost el Niculescu, mecanic șef de echipă, 
fruntaș în producție, la locul său de muncă,

Datorită remor-' 
carii unui număr de 
381 de trenuri cu 
tonaj sporit, în a- 
ceeași perioadă, 
consumul specific 
de combustibil a 
fost simțitor redus, 
oblinindu-se o eco
nomie totală de 
2.'o40.000 lei. In a-' 
ceasta acțiune s-au' 
remarcat mecanicii 
Mișu Simion, Con-i 
stantin Matei, Pe*( 
tre Sascău și Marin 
Sîrboiu, care în 
timpul lor liber pot< 
fi întilniți deseorli 
pe terenurile 
sport aie 
lui unde 
diverse 
sportive.

In cinstea zilei 
de 23 August, mun
citorii depoului 
C.F.R.-Craiova și- 
au 1-uat noi anga
jamente la rea'jza- 
rea cărora contri
buie din plin și ti
nerii sportivi.

de
colectivu-' 

practică1 
discipline

V. ARNAUTU ,



De vorbă cu antrenorul de stat GH. NICOLESCU
Nu de mult s-au înapoiat în pa

trie călăreții rom. ni care au par
ticipat La cele trei concursuri in
ternaționale desfășurate la Varșo
via, Leipzig și Aachen Ne-am a- 
dresat antrenorului de stat GH. 
NICOLESCU care a condus echi
pa noastră reprezentativă, rugin- 
du-l să ne împărtășească impresii
le si concluziile sale asupra tur
neului și tn legătură Ci acesta a- 
supra stadiului actual de pregătire 
a reprezentanților soo'tului călare 
din țară noastră.

— In ce măsură a folosit acest 
\ turneu 

) tași?
/ — Una 
ec hi laț iei

călăreților noștri frun-

dintre marile lacune ale 
_____noastre a fost pînă în 
acest an puținele ieșiri peste ho
tare ale călăreților. Or. turneul in
ternațional întreprins de curind de 
echipa noastră hipică, formată din 
Gh. Teodorescu și N. Mihalcea la 
dresaj, V, Pinciu, 1. Molnar și Al. 
Longo la obstacole, ne-a dovedii 
prin rezultatele obținute in cele 
trei concursuri că nu am avut mo
tive întemeiate să absentăm atita 
vreme de pe arena hipică, interna
țională. Cu prilejul recentelor în- 
tîlniri internaționale, am putut a- 
precia poziția pe care o avem as
tăzi în ierarhia mondio’ă a sportu
lui călare. Și cred că nu greșesc 
dacă situez echipa noastră de 
dresaj pe locul 3 sau 4. Participa
rea noastră la Aachen, unul din 
cele mai mari centre de călărie 
ale lumii, ne-a prilejuit întreceri 
ou cei mai reruimiți călăreți din 
Lume cum sînt de pildă D’lnzeo 
(Italia), Winkler șl Tiedemann 
(Germania), Saint Cyr, (Franța) și 
Chamartin (Elveția), ceea ce a 
însemnat o valoroasă experiență 
aoumulală în tot acest timp de 
călăreții romîni. Dar ceea ce m-a 
bucurai și mai mult, a [ost fap
tul că, in timpul acestor intîiniri. 
componența echipei noastre repre
zentative care la început se inti
midaseră de prezența multor 
călăreți cu renume mondial, pe 
parcurs și-au dat seama că aceș
tia nu sini imbatabili, 
învinși și ei.

— Cum apreoiați 
obținute de călăreții 
cele trei concursuri 
nale ?

— Mai initi, fără să

că pot fi

do- 
în 
de

X ocupate de Mihalcea, sînt o 
vadă a progresului înregistrat 
ultimul an de călăreții noștri 
dresai.

La obstacole, rezultatele obținu
te trebuie să ne mulțumească și 
mai mult, dacă ținem seama de 
faptul că, cei. trei reprezentanți 
ai noștri care au totalizat 27 de 
premii, dintre care 2 premii 1. ! 
premiu II și 3 premii III (V. Pin
ciu 12 premii — de două ori pe 
locul I și de 3 ort pe locul III, 
Al. Longo 8 premii — o dată pe 
locul II — si I. Molnar 1 premii) 
erau la prima lor deplasare peste 
hotare și participau pentru prima 
oară la un concurs de talia celui 
de la Aachen. Totuși, atit Pinciu 
care a fost apreciat la Aachen 
pentru elanul și combativitatea sa. 
cit și tînărul nostru călăreț Al. 
Longo de asemenea apreciat pen
tru stilul său corect, au reușit să-i 
întreacă în unele probe pe cunos
cuta călăreții D’lnzeo. Winkler, 
Tiedemann și spaniolul Goyoaga.

Fără îndoială că am fi putut să 
ne întoarcem cu rezultate și mai 
bune ducă, așa cum arătam îna
inte, ne-am fi prezentat rcu echipa 
completă de 5 călăreți la obstacole

A *!■■* r k 
r.EOITIEAg I

A ?și 3 la dresaj. Că n-am reușit a- 
cest lucru, vinovați sîntem cu toții 
și. în primul rînd, asociațiile și 
antrenorii echipelor de călărie care 
nu s-au preocupat îndeajuns de 
pregătirea tehnică cît și mai ales 
de cea morală și de voință a că
lăreților noștri fruntași.

— Care au fost caii cei mai 
buni în aceste concursuri și pe 
ce material cabalin contăm în 
viitor ?

— La Varșovia, Leipzig și Aachen 
ne-am convins încă o dată că dis
punem de cai de certă valoare 
așa cum sînt Mindir, Matador, Nor,' 
Sucitu, Palatin, Mihnea și Corvin,, 
care s-au dovedit buni pentru un' 
concurs internațional. Caii noștri) 
sînt însă prea puțin lucrați și a- 
ceasta va trebui să constituie în| 
viitor pentru călăreții noștri o- 
biectivul principal. De acest lucid 
depinde în cea mai mare măsură 
posibilitățile noastre de afirmareS duse din... valoare prin „încurcă- 
pe plan internațional. Un aseme-J ^rau de la paralele, dar mai mult 
nea prilej vor avea călăreții romîru\ pentru cel al echipei. Era și foar- 
anul acesta între 1 și 8 septembrie! le t,un: 222,858 p. Fetele se între- 
cîrtd se va desfășura la București\ cuseră — de multe ori — pe ele

pe plan internațional. Un aseme-

MOSCOVA, 29 n

I II

E grtu, uneori.
Nu sînt fumător. Totuși cred că 

am „tocai" miercuri toată ziua două 
pachete de țigări... Cum să nu fu
mezi cînd echipa ta are neșansa 
să evolueze prima. Și, după ea ur
mează toate celelalte care au mai 
învins-o cîteodată...

Stăteam lîngă Elena Teodorescu, 
cîtva timp după ce reprezentativa 
noastră își încheiase reușita evo
luție la 4 aparate. Era încordată. 
Mai puțin poate pentru rezultatul 
ei individual, care oricum își pier-

cînd se va desfășura la BucureștiX t____
un nou concurs internațional dexînșile, fără să mai spun că „plă- 
călărie

sa ni spet

rezultatele 
romîni ia 
internațio.

1

Clasați pe primele locuri în probe le de dresaj de la Leipzig, călă. 
reții romîni Gh. Teodorescu și N. Mihalcea se îndreaptă spre locul 

de premiere
(Foto Hubertus Kuhae — Leipzig)

/tiseră" așa cum se cuvine unele 
l așteptări (poate chiar aprecieri)... 
-.'pesimiste. Ochii Lenuței nti aveau- 
J astîmpăr. Parcă spuneau: „Ar fi 
’ păcat să pierdem. Am muncit atît 
)de mult... Am vrut atîta o medalie 
\ care să ne reconfirme valoarea..." 
j Avea dreptate!
\ Concursul continuă. Noi strîngem 
J din dinți. Adversarele aveau de a- 
Xcuin în față un obiectiv care tre- 
^buia depășit: rezultatul echipei 

R.P.R. Era foarte bun. Greu de 
întrecut. Dar și ele erau excepțio
nale... M-am gîndit atunci ia Ion 
Micoroiu. A așteptat la Viena două 
zile pentru ca să-și vadă perfor
manța neîntrecută, iar ei să fie 
„uns" campion al lumii Ia popice! 
Dacă s-ar repeta izbînda...! E 
drept că nu ne aflam de această 
dată la un campionat mondial. 
Dar Jocurile la gimnastică ar fi 
meritat o asemenea titulatură...

Au intrat în sală gimnastele so
vietice. Execută ca în... vis. La- 
tînina „zboară" la paralele, este — 

I astăzi mai ales — de neînvins la 
sol. Notele maxime curg de-a val- 

,ma. Le merită cu prisosință. Stăpî- 
nește desăvîrșirea. La sărituri nu 

Ă i-ași fi dat 10, ci... nu știu cît.

-

.

I I

ELENA TEODORESCU 
văzută de NEAGU

Bune la Festivalul de la 
din 1953, foarte bune la 
Varșovia în 1955, redu-

pară drept 
t> scuză, (in fond, nici nu avem ae 
ce ne scuza) trebuie să arăt că ae 
această dată noi am deplasat pes
te hotare un lot incomplet, in spe
cial la obstacole. Cu lotul de dre
saj am participat, așa după cum 
știți, numai la Leipzig și Aachen. 
In primul concurs lupta s-a dat 
tn tre noi și călărejii sovietici, in 
rîndurițe cărora se. aflau Filatov, 
Nina Gromova și Vtorov, clasați 
înaintea noastră la Olimpiada de 
la Stockholm. Reprezentanta noș
tri Gh Teodorescu și N. Mihalceia 
au reușit șă-și ia aici o frumoasă 
revanșă, primul învingindu-l ne 
Filatov in Proba olimpică la o 
diferență apreciabilă de puncte, ia' 
al doilea pe Vtorov, in proba Sf. 
Gheorghe. Locurile I și II cuce
rite de Teodorescu si locurile III, 
V și VI de Mihalcea ii recomandă 
suficient pe acești călăreți

La Aachen, călăreții noștri 
dresai au avut de înfruntat nu nu
mai echioe din cele mai puterni
ce, ci și subiectivitatea evidentă 
a tuciului de concurs care, — se 
pare — nu putea concepe ca un 
călăreț romin, să ocupe locul I. 
De aceea, consider că locul III o- 
cupat de Teodorescu în p'oba olim
pică a Marelui Premiu de dresai, 
unde a întrecut călăreți de valoa
re mondială, care au ocupat locuri 
fruntașe la Olimpiadă cum sînt: 
Hanelore Weigand și An el iese

de

0 NOUĂ COMPETIȚIE CICLISTĂ INTERNAȚIONALĂ }mult. Cu maximum nu era punctată...
w C. onrocmitivăf rxr I itl-iino Rrvncrî a HAun

IN TARA
După „Cursa Scînteii", „Circui

tul regiunii Stalin" și „Cursa 
Munților" — care anul acesta au 

o 
din 
de 

Este vorba de cea 
de a Xll-a ediție a celei mai vechi 
competiții pe etape de la 
.CURSA VICTORIEI", 
de către Casa Centrală

La această întrecere 
va desfășura în cinstea

avut caracter internațional 
altă competiție tradițională 
tară va reuni la start cicliști 
peste hotare.

noi 
organizată 
a Armatei, 

care se 
„Zilei For-

X corespunzător. Luhina, Bogdanova 
jșt celelalte gimnaste sovietice nu 
(sînt prea departe de valoarea ei. 
/Și totuși... Fără cele 0,30 de ptinc- 

,..................... ’ ’ î para-
} Iele. ..grupul" celor patru gimnaste 
i sovietice instalat cu atîta autori- 
: fate în fruntea clasamentului ia in- 
X dividual compus, putea să fie dis- 
f locat. Iar Tamara .Manina nu s-ar 
1 fi revanșat după înfrîngerea din 
f „Cupa Europei". Deh!... Mai a- 
/ vem de învățat și de muncit pînă 
> să depășim această „forță" adver-

țelor Armate", între 29 septembrie Cfe pierdute de Lenuța la alt ■ ■
a a-.
din'

Circuitul regiunii Ploești, contribuție evidenta 
ciclismului nostrula dezvoltarea

Prima ediție a circuitului re
giunii Ploești a reunit la start 
alergători valoroși de la C.C.A., 
Recolta. Energia, 
Competiția s-a încheiat 
ria scontată și pe deplin meritată 
a sportivilor de la C.C.A. Bine pre
gătiți și, totodată, avînd o eiicace o- 
rientare tactică, militarii au fo6t a- 
nimatorii principali ai întrecerii, pe

Dinamo etc. 
cu victo-

Kilpers — precum și locurile VII și care au controlat-o permanent. Cu

In campionatul de tenis al Capitalei
CRISTEA L-A ÎNVINS PE ZACOPCEANU
Dacă există cumva unii amatori 

să vadă așa cum r»u irebuie să se 
joace tenis, sau mai bine zis 
să asiste la un tenis demodat, fără 
pic de inițiativă, aceștia trebuiau 
să fie prezenti ieri la Centrul de 
antrenament și să-l urmărească pe 
Zacopceanu în partida cu Cristea 
ia care a și pierdut în patru seturi: 
6—0 ; 4—6; 2—6; 4—6. Fostul 
campion al tării a jucat lipsit de 
convingere, cu lovi'iuiri slabe și 
fără adresă.

După mai bine de trei ore de 
joc, Bădin a reușit să-l depășească 
cu greu pe 'înărul D. Viziru cu 
£—6. 8—6, 4—6. 6—4. Victoria 
lui Bădin care are dublul vîrstei 
(36 ani) și de patru ori mai multă 
experiență (24 ani de joc) ca ad
versarul său (18 ani și joacă de

6 ani tenis) se datorește rutinei de 
concurs și ambiției dovedite. D. 
Viziru a avui o serie de mingi 
foarte reușite (atacuri decise la 
plasă). Marin Viziru a cîștigat, nu 
fără a întîmpina o anumită rezis
tentă, la iBurcescu cu 6—2, 2—6, 
6—3, 6—4, în timp ce Anghelescu, 
în vervă deosebită, l-a întrecut 
rapid pe Rakosi ou 6—4,6—3,6—3, 
deținînd mereu inițiativa.

într una din semifinale Irina 
Ponova a eliminat-o pe Orenski cu 
6—1, 6—3, cealaltă semifinală ur- 
mînd să se desfășoare astăzi între 
Namian și El. Roșianu. Tot astăzi 
de la ora 15,30 vor avea loc semi
finalele de simplu bărbați : Bădin 
—Cristea și Anghelescu—M. Vizi
ru, precum și semifinalele de dublu 
mixty

și 6 octombrie organizatorii 
invitat cîte o reprezentativă 
sociațiilor sportive militare 
țările de democrație populară

A Xll-a ediție a „Cursei Victo-I 
viei" se va alerga pe traseul el 
clasic în formă de stea: primele 
Patru etape pe șoselele Alexandria, 
Giurgiu, Pitești și Urzicenî, iar J sg pe care nt] ne-am săturat s-o 
ultimele două pe ruta București—( privim și s-o aplaudăm. Știam de 
Orașul Stalin—București. /la început că nu te poți încumeta

X cu această reprezentativă a... de- 
f săvîrșirii. Dorim o medalie de ar- 
\ gint pe care fetele o cuceriseră 

1 ai t .dinții" ... Primul lor 
merit: «firzenia!

f Au trecut minute grele. Parcă 
/ a fost un veac pînă cînd am vă- 
x zut rezultatul gimnastelor din R.D. 

excepția etapelor I și IV, primele / 
trei locuri au fost ocupate de ci-^ 
cliștii de la C.C.A.

Fără a diminua din meritele în
vingătorului, R. Klein, 
rul moral al cursei poate 
derat I. Constantinescu, cafe a 
cîștigat trei ( 
etape ale circuitului. 
dentul din etapa a II-a, este 
de presupus că el ar. 
pierde victoria.

Este de asemenea de 
comportarea alergătorilor 
ilă, D. Dulu, Gheorghe 
Ionescu, Gh. Tudor (o 
speranță) și alții pentru 
cuitul a fost un examen

Apreciem ca negativă 
cicliștilor de la Recolta, 
în urma directivelor date de antre
norul C. Grigoriu, au abandonat în 
corpore cursa în 
naia (N. Mușa, 
D. Glosea). Este 
nea aceasta, care 
posibilitatea de a termina o cursă ( nesatisfăcătoare 
în care se comportaseră 
să fie serios analizată 
forul de specialitate.

Din punct de vedere tehnic, cir
cuitul s-a ridicat la un nivel des
tul de bun, iar mediile orare în
registrate au fost pe alocuri remar
cabile în ciuda vremii nefavora
bile (vînt, ploaie).

Ion O pre seu 
corespondent

Germană. 
București 
cel de la 
tabile acum o lună în meciul cu 
noi la București, ne-au făcut „zile 
amare" în Palatul Sporturilor de 
la Lujniki. Cele 8 gimnaste din 
R.D.G. au concurat excepțional. Ast
fel au răsplătit într-un fel primirea 
lor oficială în marea familie a gim
nastelor din întreaga lume. Oficia
litățile F.I.G. prezente la Jocuri au 
trebuit să-și recunoască greșeala 
că au întîrziaft atîta cu recunoaș
terea federației de gimnastică a 
R.D.G. Cred că dacă am face un 
clasament în raport cu progresul 
concurentelor în ultimii ani, aceste 
gimnaste ar fi ocupat cu autoritate 
primul loc. Și totuși, noi le-am în
trecut cu aproape’ două puncte. 
Atenție însă pentru viitor...

Au urmat echipele R.P. Bulgaria, 
R.P. Chineză, Finlanda. Bune! 
Chiar o apreciere mai elogioasă cu 
privire la gimnastele din R.P. Bul
garia și R.P. Chineză.

Evoluează Eva Bosakova în 4- 
chipa R. Cehoslovacă! Grea încer
care pentru nervii noștri și așa 
destul de consumați după atîta încor
dare și la cursa Floricăi Oțel, și la 
fotbal, handbal sau rugbi, și la 
box. ca să nu mai vorbim de

cursele de p 
Bosakova est 
rele ei — prir 
tante — sînt 
au de lucrat, 
în echipa R.P 
maghiare sîn 
însă de acea 
capacitatea sr 
lia de argint.

Emoțiile le 
cei din trib 
©alme, deși li 
unui prestigi 
cucerirea unot 
teau instala î 
locul unui cl 
dit pînă și 
suri internați 
nescu. Și de 
la succesul fii 
te de pozitivă. 1 
Emilia Vătășc 
Anica Kocsis, 
despre valoro 
au împletit ; 
rutina și cu te 
nunchi intitula 
le notele, la sf 
veți constata 
fiecate pentru 
noastre!

O apreciere 
getei Hurmuz, 
sakova, medal 
gimnasta nrj 
zentant-a 
Nu acestea «B 
ale evoluției 
gură caracteri 
sionant salt c

Și totuși v 
în raport ou i 
le grăitoare, 
atît de sus:

INDIVIDUL 
odo-rescu 37,8- 
37,599 p.; S, 
Vătășoiu 37,2 
36,465 p.; A. 
Ionescu 35,7! 
35,399 p.; i
(medalie de 
9 50 (medalie 
9,43; Petroșar 
Kocsis 9,06; I 
8,90; paralele 
Iovan 9,26; T 
9,10; Petroșa 
Ionescu 8,90; 

Teodorescu 9J 
Iovan 9 60; 1 
tășoiu 9 26:_ 
9,20; Kocsîl 
sărituri: V™ 
9,36; Hurmuz 
Io-vain 8,83; 
șanu 8 66; S<

Ne-am lini 
gimnaste în £ 
die pe echipi 
Venn de ce i 
Putem asedia 
însă într-ade' 
ceste gimna: 
ca în „vis".

R:

TELEFON
ite fi consi-S 

nnnescu, care a. 
din cele patru x 
tului. Fără acci-f 

greul 
fi putut U

remarcat!
E. Mihă-r 
Văsîi, Vi 
adevărată / 
care cir-J 
serios. > 
atitudinea 7

Aceștia,! aceste zile

TREI
bune porneau în mod spontan ro
pote de aplauze. Ceva mai mult. 
Cernea și Gh. Popovici au deve
nit... copiii răsfățați ai pub'icului.

Luptătorii romîni au intrat de
cis, au executat acțiuni curajoase, 
în marea majoritate a meciurilor 
ei fiind aceia care au avut iniția
tiva. Am fost chiar surprins vă- 
zînd cum unii dintre ei execută 
acțiuni pe care nn le-au mai în
cercat de foarte multă vreme. Am 
primit aprecieri elogioase din par
tea tuturor specialiștilor. D. Emre, 
vicepreședintele FILA, ne-a spus că 
am progresat chiar față de recentul

ultima etapă la Si- 
V. Mihnevici și 
cazul ca atitudi- 
a răpit cicliștilor

Am avut ieri o convorbire tele
fonică cu Moscova, puțin diferită 

V de cele pe care le întreținem zil
nic cu trimișii noștri speciali. La

) celălalt capăt al firului se aflau 
L trei antrenori... convocați de la mii 
1 de kilometri perrru un scurt in- 
T terviu
1 După obișnuitul „La telefon Mos- 
l eova" primul s-a prezentat Ion 
/.ornean.'. antrenorul de stat per.- 
S tru lupte. După întrebările cu carac- 
/ te- oarecum familiar care preced în

___ convorbirile oficiale,
/ am intrat în... subiect. Bineînțeles,
) interviu despre lupte.
1 — Ce s-a întîmplat cu băieții no- concurs pentru „Cupa Jadran".
Jștri de au cîștigat... numai patru 
( n.edaFi de bronz?
J — „Performanța este într-adevăr 

____'____________ J față de valoarea 
bine.z oamenilor noștri, ne-a răso-ms Cor- 

de> neanu. Dar, dacă rezu't ite'e nu neneanu. Dar, dacă rezii'tvte’e nu ne 
mulțumesc, în schimb ne mulțu
mește comportarea lor. Vă mărtu
risesc sincer — fără a încerca 
vreo scuză — că rezultatele nu re
flectă situația reală. Luptătorii no
ștri au lăsat o asemenea impresie, 
încit atunci cînd crainicul anunța 
numele vreunuia dintre ei, din tri-

Safin. Apoi 
aceștia au ad 
mă oameni a 
Ungare care 
șit decît o c 
Bine s-au p> 
tori din R.D.< 
cizii au deza 
Solcz. Cernea 
punct pierdu 
iată-i pe rine 
tru locurile

,,In sfîrșit, 
ne de nerăbd 
nea<nu, nu v 
că s-au evi< 
M-a bucurat 
greul nostru 
prim meci 
excelente. In' 
în finală se 
greșeli de ai 

Restul im1 
casă".

Antrenorul

— Dar dacă s-au comportat bine, 
cum se explică totuși rezultatele 
oarecum necorespunzătoare0

— „In primul rînd prin unele 
greșeF săvîrșite de ei și destul de 
dificil de explicat într-o scurtă 
convorbire. Apoi a fost un turneu 
care — fără exagerare — egalează 
și într-o măsură depășește concur- scurt. „Știu 
șurile Olimpice. Sovieticii au ali
niat o formație tinără dar admi
rabil pregătită. în care rolul de 
„tenor" a fost interpretat cu o artă 
desăvîrțită de cunoscutul Sazam

pre box. De 
cîteva compl 
accentuez) i 

țieî sovietice 
lui Alexei Z



Primul meci internațional de 
fotbal la București în acest sezon 
a însemnat o inaugurare în con- 
dițiuni promițătoare. Disputa din- 

’tre Progresul București și Selec-
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„Orașul sporturilor" nu doarme nici noaptea
...Inserarea a coborît peste stră

zile Moscovei. Odată cu sosirea 
ei, s-a încheiat încă o zi de în. 
treceri pe stadionul central de la 
Lujniki. Tribunele s-au golit. Ul
timii spectatori s-au îndreptat spre 
stațiile de metrou, iar sportivii 
au pornit către hotel. In depăr
tare se văd luminile roșii de pe 
colinele lui Lenin. De La distanță, 
stadionul, marele stadion, owed 
doarme. Să fie oare adevărat? 
Nicidecum.! Activitatea pe stadio
nul central de la Lujniki continuă 
noaptea tirziu, pînă aproape de 
orele dimineții. De astă-daiă nu 
mai este vorba de pasionantele 
întreceri de atletism, nici de pal
pitantele jocuri de fotbal și nici 
de alte întreceri sportive. Pe sta
dion nu calcă la aceste ore picior 
de sportiv, de antrenor sau 
arbitru. Acum, apar aci brigăzile 
de specialiști, 
toarea adjunctă a stadionului. Ana 
Sini-lkina. .Ele se răsoindesc în 
toate direcțiile și se aoucă v'.rtos 
de treabă.

Primii care intră tn acțiune sint 
cei care se ocupă cu îndreptarea 
pistei. Fiecare urmă de la cuiele 
pantofilor de atletism, fiecare stri
căciune pricinuită pistei, este în
dreptată cu grijă și atenție. In 
timpul acesta. în tribune se face 
curățenie generală. Să nu vă in- 
chlpuiji că e ușor 1 Directoarea 
adjunctă Ana Sinilkina ne spunea, 
rtzînd de mirarea noastră lesne 
de înțeles, că la sfirșitul unei zile 
de întreceri brigada de curățenie 
din tribune are de ridicat ziare și 
felurite hîrtii în cantitate de a- 
proximativ... o tonă! De fapt, lu
crul este perfect explicabil. Zilele 
sînt foarte călduroase la Moscova 
și spectatorii se văd nevoiți să-și 
confecționeze coifuri și evantaie 
din ziare, pentru a se apăra astfel, 
cit de cît, de arșița dogoritoare a 
soarelui...

M. Afanasiev, M. Kuprin și A. 
Kovakov — iată trei nume care, 
la prima vedere, nu spun nimic 
deosebit amatorilor de sport. Și 
totuși, „cei trei" au un cuvint 
greu de spus în realizarea per
formanțelor sportive. Intr-adevăr 
Afanasiev, Kuprin și Kovakov sînt 
maeștri nelntracuți în materie 
de... gazon. După terminarea fie
cărei zile de concurs, ei vin pe 
stadion și tund gazonul, îl udă și 
acolo unde este stricat de cram
poanele ghetelor de fotbal sau de 
necruțătoarele izbituri ale ciocanu
lui, fac adevărate „grefe" de ga. 
zon proaspăt, executate cu otita 
pricepere, incît nimeni nu observă 
a doua zi că, din loc tn loc, ga
zonul a fost... țesut.

Această activitate nocturnă nu se 
desfășoară numai la stadionul 
central. Intr.adevăr, la bazinul 
de înot, medici igieniști vin seara 
să ia probe de apă și o supun a- 
nalizei minuțioase de laborator.

de

conduse de di rec -

RENORI
nului olimpic. Polonezii au avut 
de asemenea o formație puternică, 
ca și italienii din rindul cărora 
s-a distins „cocoșul" Spinetfi. Bo
xerii coreeni au fost însă revelația 
concursului. Adversarul lui Dobre- 
scu este o mare „speranță". Orga
nizarea a fost splendidă. M-a fă
cut.. K.O.! La revedere".

Ultimul la... rînd a fost antreno
rul emerit Ștefan Petrescu. Volubil 
ca întotdeauna, „nea Fane" a țh- 
cenut cu un „Salut băieți". Frați
lor... pe aci foaie merg „strună", 
concursul este formidabil. Pînă a- 
ciim (n.n. după primele trei ca
tegorii) s-au și bătut recorduri 
mondiale. Hie (lenciu).Lazăr (Ba- 
roga) și Silviu (Ca*an) au adver
sari mulți și tari. La semimijlocie 
15 concurenți, la mijlocie 18 și la 
grea 11. Dar nu ne speriem... noi. 
Facem ceva recorduri și poate.., 

ciupim și vreun Ioc mai de frunte. 
Dar, salutare fiindcă peste 20 mi
nute intrăm în ... foc".

S-a auzit apoi glasul telefonistei: 
«Ați terminal... Aveți... minute. 

Aci urma o cifră pe care n-am 
vrut să o afle de la noi administra
ția. i. ș.

■ tionata orașului Atena a prilejuit 
un spectacol fotbalistic în general 

| de o valoare destul de bună și 
ne-a dat satisfacția unei victorii 

In caz că se constată prezența/meritate a echipei bucweștene: 4 2
impurităților sau a bacteriilor, în\ (• ~ț)- 
apa bazinului se introduce ime- ( Prima repriză a acestui meci — 
diat o cantita'e de clor.

Către dimineață, stadionul de Ia/bal spectaculos, dar a av.it și scă- 
Lujniki și bazele care-l înconjoară. Tderi pîna la nivelul unei facturi 
sau cum i se spune aci '
sporturilor", cunoaște în sfirșit o- 
dihna 
pentru puțin timp, căci odată cu Jtene în cursul cărora Oaidă a ni- 
ivirea zorilor. încă din primele ore \merit bara printr-un șut puternic, 
ale dimineții, sportivii își și fac a- /oaspeții și-au revenit și au luptat 
pariția pentru antrenamente. Tcje [a egal |a egal; ba chiar mai

\mult, au pus în piericol poarta lui 
/Birtașu

• ••

1 Prima repriză a acestui meci — 
care a prezentat perioade de fot-

„orașu'.y modeste — a ar?tat o echipă grea- 
jcă pornită pe lucruri mari. După 

binemeritată. Dar numai \cinci minute de atacuri bucureș-

reștenii 
Jocul lor 
pornite 
locași (tn care au excelat Theo
fanis și Dermatis ca centru retras), 
trecerile rapide de balon au pus 
în dificultate apărarea Progresu
lui. Și în min. 12 oaspeții chiar 
au deschis scorul: Theofanis cu
lege un balon în terenul său și 
contraatacă pe aripa stingă de 
unde centrează în fața porții. S'a- 
matiadis țîșnește printre Caricaș 
și Știrbei și reia cu capul. Birtașu 
nu sare la minge ci fuge după 
ea și o ajunge... în plasă: 0—1. 
Jocul devine foarte iute și dinamic. 
Atacă Progresul dar cu combinații 
pe spațiu mic și înaintarea nu reu
șește să străpungă apărarea grea
că. Ozon scapă o dată (min. 18), 
ajunge la 14 m. de poartă, dar 
trage
Pâră

poarta iui Aperghis. 
iute și cu deschideri lungi, 
mai ales de la mij-

vi’eză și tre-dti-se toarte ușor, in ' ' “ : ;
cînd tot atît de ușor și de rapid 

~ pînă la urmă 
Oaidă trăsese 

poarta goală 
38, tot Oaidă 
ajunge la 6 
cînd să tragă

Maria Diți a cunoscut-o pe Ela t 
Bogun, la Ploești. In ziua aceea, } 
sulița a zburat din mina atletei' 
sovietice la mai bine de...opt metri 4 
peste locul unde se oprise cea a 
tinerei noastre reprezentante. A- 
mărăciunea infringe,-ii a alungat-o 
insă repede calda prietenie a Elei 
Bogun. Și, seara tirziu, cele două 
fete se despărțeau — bune priete
ne — printr-o sinceră îmbrățișare. 
De-atunci, Maria Diți a păstrai 
vie amintirea Elei Bogun.căreia 
ii promisese două lucruri: să. și 
desăvirșească pregătirea și să-i 
facă dovada acestei pregătiri la... 
Moscova.

Și, iat-o, in orașul Jocurilor, pe 
Maria Diți căutind in mulțimea de ' 
oameni adunată pe peronul gării L 
Kievskoia pe prietena sa ■ Ela f 
Bogun... ]

.Sulița" a fost, firește, subiec. / 
toi Jir. 1", dar nu numai despre 1 
atletism au discutat cele două ti-\ 
nere sportive. Plină de mindrie, J 
Ela i-a descris vreme îndelungată 
Măriei Diți orașul ei — Moscova, 
frumusețea parcurilor și a monu
mentalelor clădiri pe care Diți avea 
să le admire de multe ori in cele l

bine, jucătorii repl în
afară! Echipa greacă se a- 

foartebucu-

Caricaș (stingă) încearcă să- oprească acf.unea lui Panak.s care 
controlează balonul. Rază din meciul de ieri, Progresul-Atena 4—2. 

(Foto M. BANUȘ)

10-11-12 august pe Stadionul Republicii

Coctirsul prebalcanic al atleților noștri
Tot ce are mai bun atle'ismul 

rominesc la ora actuală va fi pre
zent miine. duminică și luni la 
concursul de pe Stadionul Repu
blicii. îndrăznim »â afirmăm că 
acesta este cel mai important din
tre concursurile de pînă acum ale 
sezonului. El contează drept crite
riu de selecție pentru apropiatele 
Jocuri Balcanice de la Atena. Vor 
fi prezenți la startul probelor și 
atleții care nu de mult ne-au repre
zentat la întrecerile de la Mosco
va. Ei s-au inters special, cu avio
nul. din orașul marilor Jocuri 
Sportive, pentru a concura cot la 
cot cu ceilalți fruntași ai atletis
mului- O dovadă in plus de serio
zitatea cu care este privit eveni- 

I mentul atletic din 10. 11, 12 au
gust.

I Nu ne îndoim că vom asista in 
, > cele trei zile la întreceri intere-URSS2 DtUtCUie ,n ’sânte, in care lupta acerbă pentru

/j- - . \ un loc cît mai bun va fi incunu-/nte-o oda dirruneața. s-au rein-^ nit. . cu r„u|tate superioare. 
Ulrut pe stadion. Erau acum, dm I a,’e| ne j ă|îm sa adu. 
nou, adversare! r cem ‘ —

Maria Diți: 50.06 m !... O promt-( c^' 
stune fusese îndeplinită. Cealaltă e m - 
— nemărturisită — de a vizita cit\ 
mai multe locuri din cele poves- I 
tite de Ela, începea acum. *

Cu toate că a avut destul de 
puțin timp liber. Maria Diți este 
posesoarea unui bogat jcarneu" / 

de vizitator; Parcul de cultură șîj 
odihnă ..M. Gorki", baza sportivă 
de la HIMK1. stația de meirou} 
KIEVSKAI A. Mausoleul Galeriile 
Țretiakov... Do, Moscova este așaj

MARIA DIJI

după acest concurs, modifi- 
substanțiale listelor cu cele 
bune performanțe rominești

ale anului. Și, ca să fixăm atleților 
noștri un obiectiv mai concret, 
iată-i în ordinea probelor pe cei 
care sînt în fruntea acestor liste: 
BAR BAȚI: 100 m. 10.7 sec. M. ' 
Pop și I. Wiesenmayer; 200 m. 
21,5 sec- I. Wiesenmayer; 400 m. 
47,7 sec. |. Wiesenmayer; 800 m 
1:49 4 Z- Vamoș: 1.500 m. 3:48 0 
C. Grecescu; 5.000 m- 14:15.0 C. 
Grecescu; IlOm.g. 15.0 sec. M. Ur- 
sac; 400 m.g- 52.8 sec. 1. Savel; 

3.000 m. ob. 9:072 I Bădici; lun
gime 721 m. S. loan; triplu 14.86 
m. M- Stein; înălțime 1.98 m. I. 
Soter și C- Dumitrescu; prăjină 
4.22 m. Z Szabo; greutate A. Rai- 
ca 17.42 m : disc 4923 m. V. Ma- 
nolescu; suliță 70.01 m- A. Deme
ter; ciocan 61.64 m- N. Rășcă- 
nescu. FEMEI: 100 m. 124 sec.
A. Sicoe și CI. Ruse; 200 m. 25,1 
sec- A. Sicoe; 800 m- 2:07.9 FI. 
Oțel; 80 m. g. 11,1 sec. A. Șerban; 
lungime 5.63 m L. Neța; înălțime 
1,70 m. I. Balaș; greutate 14.38 
A- Coman; disc 45,80 m. L. Ma- 
noliu; suliță 50.06 m. M. Diți.

în contraatac. Dar 
cedează, după ce 
cu capul pe lingă 
(min. 30). in min. 
scapă de fundaș și 
m. de poartă. Dar __ 
este faultat de Darakis. Penaltiul 
este transformat de Ozon: 1—1, 
rezultat care corespunde aspectu- 
lfil prhnei reprize.

La reluare, atacă de la început 
Progresul, foarte insistent, și în 
min. 60 Ozon înscrie în stil per
sonal: 2—1. La acest 
bucureștenii slăbesc alura, 
precis atacul pare mulțumit, 
rindnl grecilor să atace, dar 
fura jocului scade. Se joacă 
puțin organizat, mai mult în 
ță. Apărarea bucureștenilor 
tă la presiune un timp, dar c 
dează In min. 70: Theofanis, 
un atac pe stingă, trage sec de la 
circa 30 m. și Birtașu, după ce 
prinde mingea, o scapă în poartă: 
2—2. Progresul își revine însă 
In ultimele 15 minute, atacă iute 
și spectaculos și își adjudecă vic
toria în urma a două acțiuni 
bine desfășurate și încheiate pe * 
centru prin Ozon (min. 76) și 
Oaidă (min. 78). Ultimele minute 
•te joc se desfășoară pe întnneria 
(trebuie modificată ora de înce
pere a meciurilor), dar scorui nu 
mai este schimbat

Progresul a meritat victoria, a 
fost măi tehnic și mai eficace, 
mai rezistent și mai constant. Toii 
î'.tcătorii au contribuit la victorie. 
In mod special ne-att plăcut Știr
bei. Ozon și Toma. Oaspeții, fo rte 

uni în prima reoriză, au slăbit 
m a doua. Din rîndurile lor am re
ținut pe Theofanis, Nestoridis. S'.a- 
matiadis și Alupis. Arbitrul iugo
slav 1. Mikulan a condus satisfă
cător.

PROGRESUL: Birtașu-Toma,
Caricaș, Dobrescu-Ciocea, Știrbei- 
Oaidă. Mateicnu (Banciu). Ozon, 
Smărăndescii. Moldoveana (Leucă).

ATENA: Aperghis-Alupis (Pa- 
poulidis). Linoxilakis, Darakis 
(Alupis, Darakis)-Nebidis, Theoja- 
nis-Holevas (Saravakos, P'efropou- 
tos), Stamatiadis, Dermatis, Nesto
ridis. P makis.

rezultat, 
mat 

E 
fac- 
mai 
for- 

rezis- 
ce
la

P GAT LI

Fotbal: știri, rezultate
JOCURI INTERNATIONALE 

IN ȚARA

ACTUALELE RECORDURI MOTOCICLISTE
DE COASTA SINT IN PERICOL

LO-

_......_____ ____  _T_ Ten— .ele pentru recorduri de
cum i-a descris-o Ela Bngun. Chiatț. viteza în coastă se vor desfășura 
mai frumoasă ' / anul acesta după cum urmeazâș

Zilele au trecut repede. MariaS \ 1™ 
Diți se pregătește să-și ia ..rămas' . H“la)- ,iar 'a . 18 . la
bun" de laE\z Bogun, de la totpK^} 
prietenii... i

...Un avion își profilează siluete.] 
argintie pe cerul Moscovei. La\ 
unul din geamuri, Maria Diți pri-t 
vește cu nesaț măreața panoramă} 
a Moscovei in primele ceasuri ale, 
dimineții. Seara, de la [ 
camerei sale, ea privea cerul in-i 
stelat al Bucureștiului.

Poate, peste luni de zile, inlr-K 
seară cele două prietene vor privi 
împreună 
noastre. Și, atunci, 
minți de minunatele zile trăite laî 
Moscova, în timpul Jocurilor, vâri 
petrece zile tot atît de frumoase' 
în Bucureștiul nostru drag. <

' sînt deosebit de dificile. Sînt ne
cesare motoare 
puse la punct, |

i nică pregătire 
atare, lotul de

I genere redus,

frumusețile Capitalei] 
își vor rea.

DAN GIRLEȘTEANU

puternice, bine 
precum și o temei- 
a sportivilor. Ca 

participanți este în 
numai specialiștii, 

fereastră Posesori 31 unor niașini tar-, în- 
• - f cumetîndu-se să se ia Ia întrecere 

s cu acele cronometrului și cu pan- 
' ta în serpentine.
I Recordurile existente, raport::te la 
* potențialul mașinilor de care dis- 
| punem, sînt de certă valoare. To- 
' tuși, dirpă părerea multora dintre 
) tehnicieni și specialiști, care dis- 
. cută la ora actuală perspectivele 
) celor care vor face tentative pe 
vHula și Feleac, reiese că o serie 
I de recorduri vor cădea. Pledează 
k pentru aceasta valoarea crescîndă 
' a moiocicliștilor noștri, precum și

ma- 
cele 

vechi au suferit transformări și 
adaptări.

lată acum lista recordurilor 
car; aș'.eaptă asaltul sporiivilor in 
tentativele de la MEDIAȘ 
(HULA): 100 cmc. A Munteanu 
(C.C.A.) 2 min. 47”55 (1956) ; 
12Î cmc. A. Munteanu (6.C.A.) 
2:37.50 (1956) ; 150 cmc. Venera 
Vasiies: (Energia) 2:50,47
(1956) : '0 cmc. B. Predescu (E-
nergia) '_:26,46 (1956); 3-50 cmc. 
\'. Szaic (Dinamo) 2:22,64 (1956): 
500 cmc. Gh. Mormocea (C.C.A.) 
2:16,82 (1956) ; 350 cmc. categ. B 
C. Grigorescu -J- N. Dițescu (E- 
nergia) 2:47,06 (1956); 500 cmc. 
categ. B. Ion Gheorghe + I. U- 
drescu (C.C.A.) 2:25,57 (1954) ; 
750 cmc. categ. B. 2:21,06 (1956) : 
auto sub 2 litri AL Uță (Dinamo) 
2:26,43 (1955) : auto peste 2 litri 
J. Calcianu (Energia) 2:19,91 
(1955),

faptul că aceștia dispun de 
șini puternice, mai noi,- iar

HUNEDOARA, 8 (prin telefon). 
După un joc excelent, care a în- 
cîntat pe cei 5.000 de spectatori 
prezenți, echipa locală Energia 
a învins pe merit formația ma
ghiarii Komloi Banyasz cu 1—0 
(0—0). prin punctul înscris în 
min. 61 de Sîrbu. (Stan Curcu- 
bată. corespondent).

TG. ML’REȘ. 8 (prin telefon). 
Stadionul .23 August" din locali
tate. comp'et reamenajat. a găz
duit — ca meci inaugural — întîl- 
nirea dintre echipa Energia Tg. 
Mureș și puternica fo-mație ma
ghiară Dorogi Banyasz. Oaspeții 
au învins la sco-: 5^-0 (1—0) prin 
punctele marcate de Monostori 
(3), Andris și Lakat. (V. Radar, 
corespondent).
FLAMURA ROȘIE ARAD
KOMOTIVE LEIPZIG 2—3 (2—0) 

15.000 de spectatori au asistat 
la Arad la partida dintre FI. roșie 
din localitate și Lokomotive Leip
zig. Victoria a revenit echipei oas- 
pe cu 3—2 după ce la pauză gaz
dele conduceau cu 2—0. Golurile 
au fost marcate în ordine de 
Țîrlea (min. 13), Petschovski din 
lovitură liberă de la 16 m. (min. 
37), Behne dintr-o greșeală a 
apărării arădane (min. 46), Fro- 
lich (min. 54) și Walter (min. 80). 
A condus Gh. Keppich (Timi
șoara). (Șt. Weinberger-coresp.). 
ECHIPELE ISI COMPLETEAZĂ 

LOTURILE
Parte din echipele de categoria 

A. B și C și-au completat loturile 
de jucători în vederea campiona
tului, care va începe curînd. De 
pildă. Energia Petroșani a legiti
mat pe Nertea și Ghibea de la 
U C.A., precum și pe Ciolan de la 
Locomotiva lași. Energia Trust 
Miner Baia Mare și-a completat 
lotul cu Fejes și Vlad (Progresul 
ICO), Mălairău (Energia Hune
doara); Energia Hunedoara cu Ne- 
bclea (Locomotiva Constanța) și 
Eftimie (Recol'a Reghin); Energia 
Uz. tr. Orașul Stalin cu: Szeles 
(Energia Reșița) etc.



Ultimele știri de la MOSCOVA
j O Vssială dramatică la baschet masculin A Voleibaliștii sovietici ne-au 

întrecut cu 3-2 H Dobrev (R. P. Bulgaria), medalii de aur la lupte
și libere Echipa masculina a R. D. Germane a cîștigat turneul de

clasice

xzvxzszszsz --------- ----------------------------------- v v v v

« Reportajele de la Moscova au fost trans- 
mise telefonic de trimișii noștri speciali : 

» RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE, 
« DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA

Echipa U. R. S. S. și Boris Sahlin 
au ciștigat întrecerile masculine de gimnastică

Halterofilii 
continuă seria

sovietici 
victoriilor

Joi seara s a încheiat concursul 
masculin de gimnastică. Sportivii 
sovietici au repurtat o nouă mare 
victorie asupra adversarilor lor 
de temut, gimnaștii japonezi. In- 
trecerea pe echipe a revenit, la di
ferență mare de punctaj, iormației 

Uniunii Sovietice. La individual 
compus pe primul loc se află tot 
un gimnast din UR.S.S.. Boris 
Sahlin. urmat însă la mică dile- 
rență de medaliatul de arg nt al 
JO., japonezul Takashi Ono. In 
concursul individual pe apara;e, 
lupta pentru medalii a avut loc 
numai intre gimnaștii din aceste 
două țări, sportivii sovietici și ja 
ponezi încheind de multe ori dis
pute la egalitate de punctaj. IA IA 
CLASAMENTELE: echipe: 1.
U.nSs.S. 342.95 p-, 2. Japonia 
339,25 p.; 3 R.D. Germană 327,7 
p. (o performanță excelentă), 4- 
R. Cehoslovacă 326,1 p, 5. R. P. 
Polonă 323,4 p., 6. R- P. Romînă 
322,05 p-, 7. R P. Chineză 321,40 
p„ 8. Egipt 305.7 p; INDIVIDUAL 
COMPUS: 1 Sahlin 57,90 p , 2. 
Ono 57.55 p., 3. Azarian (U.R-S.S J 
57,15 p„ 4. Muratov 
57,05 p., 5. Țucavaki 
56,7 p., 6. Saghinian

La ora cînd tele onez, numai 
aceste rezultate individuale sînt 
definitivate oficial. Cel mai bun 
rezultat obținut de un gimnast 
romîn este cel al lui Frederic 
Orendi cu 56.20 p. ceea ce înseam
nă mai mult ca sigur un loc între 
primii 10 gimnaști ai acestui ex
cepțional concurs de talie mon
dială- Iată rezultatele înregistrate 
de gimnaștii noștri (no'ele sînt 
puse la fiecare în ordinea în care 
s-a concurat la cele trei aparate: 
paralele, inele sărituri): F. O- 
rendi 9.45 p., 9.45 p._ 9.02 p.; H. 
Orendi 8,45 p.. 9.25 p.. 8,65 p.; 
A. Rerekeș 9,00 p., 9,25 p„ 8,05 
p.: Botez 8,07 p., 9,03 p., 8,75 p-; 
Harko 9,02 p.. 9,02 p., 8,04 p.:
Focht 9.02 p.. 9.00 p.. 8,05 p-; Stan
ei u 8,03 p.. 8,09 p„ 9.01 p.; Hăr- 
gălaș 8,85 p„ 9,15 p., 8.85 p.

întrecerile la 
sau întrecut 

semimij-

Joi au continuat 
haltere. Dimineața 
halterofilii de categorie 
locie printre ca-e și reprezentan
tul țării nostre Ilie lenei». Fiind 
sub forma sa obișnuită, el a ridi
cat doar 345 kg. (115. 100, 130). 
Cu acest rezultat Ilie Ienciu a o- 
cupat locu] IX din 14 concurenți. 
Primul loc a revenit halterofilului 
sovietic Victor Liakh care a tota
lizat 397,5 kg. (127A 120. 150).

După amiază au înceout între
cerile la cat. mijlocie. Din cei 11 
concurenți, tînărul reprezentant al 
țării noastre Lazăr Baroga a obți-_ 
nut un rezultat bun, clasîndu-se 
cu 385 kg. (record egalat) pe lo
cul V. Pe primul loc s-a clasat 
Plucbelder (URSS) cu 432,5 kg.

Azi se desfășoară ultimele între
ceri (la categoria semi grea 
grea). La cat. grea participă 
Silviu Cazan.

Ieri a început ultima etapă a 
turneului de scrimă: concursul in
dividual de s-bie. Alături de cei 
peste 30 de concurenți d:n diverse 
țări au luat startul și 6 sabreri ro
mîni, patru specialiști ai probei 
(Istrate. Bartoș, Pelmuș și Mus
tață) și doi floretiști (Mureșanu 
și Csipler). Cei patru sabreri ro
mîni au reușit să Se califice în 
sferturi de finală, în timp ce Mu
reșanu și Csipler aii fost eliminați 
în primul tur.

In sferturile de 
fost foarte aprigă, 
chiar eliminarea 
cunoscuți cum
(R.P.P.), Kerb (Austria) ș.a.. Din
tre trăgătorii noștri au reușit să 
se mențină în 
trate și Bartoș, 
țață și Pelmuș,

serii foarte dificile, au 
nați.

Din
calificat
Fraisse
(R.P.U.), Venicek (Austria), Roque 
(Franța), Szerenczes (R.P U.) și 
Cerepowski (U.R.S.S.).

Astăzi dimineață aii loc semifi
nalele, iar după amiază turneul 
final

celelalte serii 
pentru 

(Frr-nța).

fost elimi-

s-au mai 
semifinale : 
Mendelenvi

Ș>
Ș'

finală lupta a 
înregistrîndu se 
unor trăgă'ori 
ar fi Ochra

Voleibaliștii sovietci 
și cehoslovaci iși dispută astăzi 

locul iutii

luptă numai Is- 
în timp ce Mus- 
figurind în două

(U.R-S.S.) 
(Japonia) 
(U.R.SS.) 

564 p.; SOL: ”1—2 Sahlin și Ono 
9,70 p., 3-5 Titov (U.R-S.S ), |u- 
cavaki și Aihara (Japonia) 9,65 p., 
6. Azarian 9,60 p.; INELE: 1—2 
Aihara și Azarian 9,80 p., 3. țu- 
cavaki 9,75 p-, 4. Ono 9,70 p-; SĂ
RITURI: 1—2 Titov și Țucavaki 
9,70 p-, 3. Sahlin 9,60 p., 4—5. 
Azarian și Himoro (Japonia) 9,50
P-

RU6BISTII NOȘTRI AU CUCERIT LOCUL I, MEDALIILE DE AU! 
Șl... PE SPECTATORII MOSCOVEI

(Urmare din pag. 1)

A luat sfirșit turneul 
de lupte libere

Pe categoriiIată clasamentul 
la sfîrșitul turneului: 
cat. 52 kgr,: I. Suva 
Mcedisvili (URSS), 3. 
(Ceylon) 
cat. 57 kgr.: 1. Izîdzava (Jap.), 
2. Vlcev (RPB), 3. Arsenian 
(URSS) 
cat. 62 kgr.: 1. Hoffman (RPU), 
2. Țigarov (RPB), 3. Esiho (Jap) 
cat. 67 kgr.; 1. Siniavski (URSS), 
2. Aliev (RPB), 3. Okura (Jap.) 
cat. 73 kgr.: 1. Dadașev (URSS), 
2. Murtazov (RPB), 3. Kaneko 
(Jap.) 
cat. 79 kgr.: 1. Dobrev (RPB), 2. 
Pehlivanov (RPB), 3. Neugand 
(RDG) 
cat. 87 kgr.: 1. Albul (URSS), 2. 
Stancev (RPB), 3. Tagaki (Jap.) 
cat. grea: 1. Mehmedov (RPB), 
2. Jarazov (URSS), 3. Ahmedov 
(RPB).

(Jap.), 2. 
Perumal

Arsenian

cabilă care a existat intre toate 
compartimentele formației noastre 
care — comportîndu-se admirabil 
— a repurtat o splendidă și per-^ 
fect meritată victorie cu 6:3 (3:3).

Pentru numeroșii spectatori care 
au urmărit fiecare meci de rugbi 
desfășurat în aceste zile la Mos
cova, cel de al doilea meci dintre 
echipele Rominiei și Llanely a 
constituit o frumoasă demonstra
ție sportivă. Roate, că din punct 
de vedere pur spectacular me
ciul dintre Franța și Cehoslovacia 
să fi avut un aspect mai frumos, 
dar în orice caz, cea mai ridi
cată valoare tehnică, sportivă, cea 
mai pasionantă luptă, a constitui
t-o totuși meciul de ieri de pe 
stadionul din parcul Lujniki.

Ieri s-a văzut clar că jucătorii 
noștri știu să joace. Este totuși 
curios cum reușesc ei să joace tot
deauna mai bine împotriva unor 
adversari mai tari, decît atunci 
cînd adversarii nu-i solicită să 
facă uz de toată gama cunoștin
țelor lor tehnice și tactice... Așa 
s-a întîmplat și în partida „finală" 
a turneului, jucătorii noștri rea- 
bilitîndu-se pe deplin, față de com
portarea mediocră din meciul cu 
Cehoslovacia.

In meciul de ieri, echipa noastră 
a jucat bine — ca de obicei — 
pe înaintare. De data aceasta însă 
foarte bine a jucat și linia noas
tră de 3/4. Aceasta a atacat în 
momentele cele mai potrivite, a

creat faze de un înalt spectacol, 
provocînd o continuă panică in a- 
părarea adversă. In plus, jucătorii 
noștri din linia de 3/4 s-au com
portat excelent și în apărare, stă
vilind cu promptitudine toate a- 
tacurile galezilor.

Galezii, posesori ai unei tehnici 
remarcabile, au opus echipei noas
tre un joc deschis, la mină, ata- 
cînd deseori pe linia de 3/4.

lată cîteva faze mai importante:
In min. 16 de joc, grămadă în 

jumătatea de teren a galezilor D. 
lonescu culege balonul, pătrunde 
pe partea închisă și pasează la 
timp lui Paloșanu. Acesta face 
o cursă scurtă și culcă la colț: 3-0 
pentru Romînia. Egalarea se pro
duce în min. 30 cînd Terry Davies 
transformă o lovitură de pedeapsă. 
In repriza doua (min. 62) asistăm 
la o succesiune de faze emoțio
nante. La un atac al echipei noas
tre, Penciu se intercalează în li
nia de 3/4, tentează cîțiva ad
versari, schimbă direcția atacului 
și pasează lui Tibuleac. Acesta cul
că balonul la centru. Arbitrul nu 
acordă însă încercarea ci grămadă 
la 5 m. Talonăm noi și balonul 
ajunge la Moraru, care pătrunde 
în terenul de țintă ai galezilor și 
marchează. Dar nici de data a- 
ceasta nu ni se acordă încercarea... 
Trei minute mai tîrziu, Penciu este 
din nou în atac cu linia de 3/4, 
fentează scurt un adversar și prin- 
tr-o lovitură 
mite mingea

Iezilor. Este 6—3 pentru echipa 
noastră, scor cu care se termină 
partida.

Echipa noastră a prezentat ur
mătoarea formație: PENCIU-Dobre. 
TIBULEAC, ILIE, Ghiuzelea-Chi- 
riac, IONESCU-MORARU. PALO- 
SANU, Doruțiu-BLAGESCU, Ma- 
rinache-TEOFlLOVlCI, IORDÂ- 
CHESCU. Cotter. (Jucătorii subli
mați au fost cei mai buni). Arbi
trul sovietic Maximov a condus 
corect Singura greșală care i se 
poate imputa este aceea a nea- 
cordării încercărilor noastre din 
min. 62. De la galezi cei mai buni 
au fost: Terry Davies, Howells, 
Phillips, Morgan și Rhys-Williams.

In partida cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice, voleibaliștii ro- 
mîni s-au comportat din nou sub 
valoarea lor, jucînd slab în special 
în apărare (linia Il-a și dublaj). 
Echipa U.R S.S a făcut o parlidă 
excelentă. In general meciul a 
fost spectaculos, iar în une'e seturi 
(2 și 4) lupta a fost de-a dreptul 
dramatică. Victoria a revenit pe 
merit echipei Uniunii Sovietice 
care-și dispută azi locul 1 cu re
prezentativa Cehoslovaciei

Rezultatele 1 
turneul 1—6 : 1

(15—9;
; 15—9),

înregistrate ieri: 
U.R.S.S.—Romînia

14—16; 15—7;
, Polonia—Franța

3—2 i
13—15;
3—0 (la 6, 8, 4), Cehos'ovacia 
Bulgaria 3—0 ;
Finlanda—Egipt 3—0 (la 4, 10, 5), 
Japonia—R. P. D. Coreeană 3—2 
(15—4; 12—15; 15-12; 11 — 15;
15—4), R.P. Mongolă—Belgia 3—1 
(15—11; 15—12; 11 — 15; 17—15),
R.P. Chineză—Albania 3—0 (la 5, 
7. 12).

Echina masculină a Romîniei 
susține azi ultima partidă, întîl- 
nind Polonia. In turneul echipelor 
feminine, oare au avut și ieri zi 
de odihnă, azi se dispută ultime'e 
întreceri. Formația noastră întîl- 
nește echipa U.R.S.S.

turneul 7—15 :

UN REZULTAT INFLUENȚAT DE ARBITRAJ

Handbaliștii noștri au condus cu 9-6 și 10-6 
dar au pierdut la limită 
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printre buturile
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de baschet se încheie 
avea

întrecerile
^i, dar echipele care vor 
cinste să li se înmîneze medaliile 
de aur sînt cunoscute de aseară. 
La băieți, după un meci dramatic 
terminat de abia după prelungiri, 
baschetbaliștii maghiari au realizat 
frumoasa performanță de a între
ce reprezentativa Uniunii Sovietice 
cu 75—73 (36—25; 67—67). obți- 
nînd astfel a cincea victorie în 
turneul final. Prin succesul înre
gistrat aseară echipa Ungariei și-a 
încheiat jocurile și s-a clasat pe 
primul loc al competiției, indife
rent de rezultatele de azi. Cei mai 
buni echipieri din întîlnirea de 
aseară au fost Greminger, Banhe- 
gyi, Czinkan din echipa Ungariei, 
Zubkov și Laga din echipa Uniunii 
Sovietice, care-și dispută azi locul 
doi cu echipa Bulgariei.

Performanța de a cuceri locui 
întii înainte cu o zi a fost rea'i- 
zată și de reprezentativa feminină 
a Uniunii Sovietice care și-a 
terminat meciurile dispunînd asea
ră de echipa R.P.D. Coreene.

Reprezentativa masculină a Ro-

mîniei a jucat cu Brazilia, în 
fața căreia a cedat cu 65—78. 
Baschetbaliștii romîni au - început 
meciul slab și au fost conduși cu 
4—16 (’) dar au egalat la 28. In 
repriza secundă scorul a fost apro
piat pînă în ultimele minute cînd 
brazilienii au forțat și s-au dis
tanțat. Cei mai buni jucători: Ră- 
ducanu, Nedeff (Romînia), Walde- 
mar, Arnaust, Pecente (Brazilia).

Baschetbalistele Rominiei au ju
cat cu Franța, reprezentată prin 
echipa P.U C., campioana țării, de 
care au dispus cu 41—33. Prin a- 
ceastă victorie Romînia și-a asi
gurat locul 8.

rile 1—6: Uniunea Sovietică — 
R.P.D. Coreeană 82—52 (39—15), 
Cehoslovacia — R.D. Germană 
77—42 (49—24); locurile 7—11: 
Romînia — Franța (PUC) 41—33 
(21 —12). Finlanda — Belgia 45— 
41 (20—17).

Echipa masculină a Rominiei și-a 
disputat toate meciurile, iar fetele 
susțin ultima întîlnire in compania 
Finlandei.

Turneul de handbal s-a încheiat 
cu o neconcludentă victorie a re- 
prezen'ativei R.D. Germane, care 
in ultimul meci a învins cu totul 
nemerilat echipa R.P. Rorrune cu 
15—14 (6—9). Manifestînd o netă 
superioritate, handbaliștii romîni 
au condus din primele minute de 
joc și au terminat prima repriză 
în avantaj. In această parte a me
ciului echipa romînă a desfășurat 
un joc larg în atac, depășind cu 
regularitate apărarea germană.

După pauză reprezentanții noș
tri continuă să aibă inițiativa, do
mină cu autoritate și ajung să 
conducă cu 10—6. Insă, ajutată, 
în special de arbitrul cehoslovac 
Vlocek dar și de o ușoară înceti
nire a ritmului de că're handbaliș
tii romîni. echipa germană reface 
din handicap. In ultimele minute 
handbaliștii germani conduc cu 
15—14 și pentru a obține victoria 
țin mingea. Meciul se încheie cu 
acest rezultat.

înainte de a anunța pe autorii 
golurilor trebuie să precizăm în 
cîteva cuvinte că scorul nu reflec-

tă nici pe departe aspectul general 
al jocului. Echipa romînă este ne
dreptățită fiind de fapt învingă- 
toarea morală. In special arbitra
jul lui Vlocek (Cehoslovacia) a 
contribuit ca partida să se încheie 
cu un rezultat neconcludent. Iată 
un exemplu: în timp'ce echipa 
germană a beneficiat de 6 lovituri 
de la 14 m. (dintre 'care 3 total 
nejustificate) reprezentativa romî
nă nu a avut decît O SINGURA 
lovitură de ta 14 m.

Au marcat: Hirsch (8), Wende 
(3), Langhoff (2), Fischer, Ahmann 
— R.D. Germană și Nodea (5), 
Siănescii (3). Bulgaru (4), Sauer 
și Jost — R.P. Romînă.

Celelalte rezulta'e: Cehoslovacia- 
Finlaniia 25—10 (10—4); U.R.S.S.- 
Atus Bruck (Austria) 15—8 (10— 
3). Primul loc in clasament este 
ocupat de R.D. Germană cu 10 
puncte. Pe locurile următoare sint 
clasate în ordine: 2. R.P. Romînă 
8; 3. R. Cehoslovacă 6; U.R.S.S. 
4; Atus-Bruck (Austria) 2 și Fin
landa 0.

La Hiroki, canotorii noștri au cucerit încă patru medalii de aur
(Urmare din pag. 1)

Rezultatele tehnice : MASCULIN, 
turneul, pentru locurile 1—6: Un
garia — Uniunea Sovietică 75—73 
(36—25; 67—67). Brazilia 
mînia 78—65 (35—30); 
7—12: Belgia — Franța I 
41—45 (17—20), Franța 
Siria 52—45 (29—24), 
neză — Egipt 77—61 
locurile 13—17: Elveția 
66—60 (32—29); FEMININ, iJcu-

- Ro- 
locurile 
(PUC) 

(Caen)- 
~ Chi

II
R.P.
(39—36): 

— Anglia

rov) au trecut primul „linia" de 
sosire cu timpul de 1:46,8. Locu
rile 2 și 3 au fost ocupate de 
caiaciștii maghiari: R.P.U. II (Na- 
gyKovac) 1:47,2 și R.P.U- I 
(Vereb-Nagy II) 1:47,8, urmați de: 
U.R.S.S. II 1:48,0, U.R.SS. 1, 
1:49,6, Finlanda I, 1:50,2 R.D.G. 
1:51,4, R.P.R. II (Andreescu-Ră- 
dulescu) 1:51,8.

Deosebit de spectaculoasă, proba

de caiac simplu 1.000 m. a revenit 
sportivului sovietic Naumov cu 
4:02,0- Concurentul nostru Aurel 
Vernescu s-a clasat pe locul VI 
(4:12,0) după Pisarev (U.R.S.S.)' 
4:02,4 Anderson 
Peterfi (R.P.U.) 
(Suedia) 4:07,4.

Ultima probă

(Suedia)
4:05,8

4:05,6,
Jisndin

cea dezilei,
m, a fost cîști-

a 
canoe dublu 1.000 
gată de reprezentanții noștri Si- 
mion Ismailciuc și Dumitru Alexe.

Clasamentul probei: 1. R.P.R. I, 
4:27,6: 2. U.R.S-S. 1 (Harin-BotevJ 
4:28,2: 3. R.P.R. II (LicalifKaH- 
nov) 4:28,6: 4 .UR.S.S........... .. ’
5. R.P.U. ” 
4:43,0.

II, 4:38,0:
ll, 4:37,4,
6. Franța

★

Mîine (n.r- astăzi) au 
ceri în cadrul probelor 
dublu fete 500 m, caiac simplu
băieți 500 m, caiac dublu băieți 
1.000 m și canoe simplu viteză.

loc între- 
de caiac


