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noi succese

Coleetivul sportiv al întreprinderii 
„Edcsel Mauriciu" din Tg. Mureș a 
organizat în cinstea zilei de 23 August,, 
un concurs de ciclism (pentru băieț' șiL 
fete) pe circuit închis, la categoria

IMPORTANTE DEPĂȘIRI DE 
NORMĂ

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!
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EȘED1NTELE C.C.F.S./C.M„ 
NDUCATORUL DELEGAȚIEI
T1VILOR ROMINI LA JOCU
RILE DE LA MOSCOVA

i iutii, țin să mulțumesc 
le delegației sportivilor 

urile de la Moscova — 
primire ce ni s-a făcut 

erea în Capitală.
tem bucuroși că ne găsim din 
in mijlocul celor care — zi de 

au fost cu gîndul alături de 
au urmărit cu interes și ca dra- 

intrecerile la care am partiei-

RGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURA FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

LII TINERETULUI
STRU S-AU ÎNTORS

EARA DE LA MOSCOVASUFLEȚITA FESTIVITATE DIN GARA BANEASA
Sute de oameni se adunaseră aseară pe peronul gării Bănoasa, 

uie-icul care se lăsase era brăz dat in răstimpuri de luminile albe 
reflectoarelor cinematografiei. Mulțimea fremăta de nerăbdare, 

ă la momentul mult așteptat nu mai rămăseseră decit clteva clipe, 
eau de la Moscova solii tineretu lui nostrut

Declarația 
tovarășului 

anole Bodnăraș,

/950
Graficul reprezintă unul din aspectele considerabilei creșteri a bazelor 
materiale ale mișcării noastre sportive, in cei 13 ani oare au trecut de la 

eliberarea patriei: numărul terenurilor de fotbal ou piste de atletism.

Se întorceau din capitala Uniunii 
Sovietice, din orașul celui de al 

VUea Festival................... ......
lui și Studenfilor, unde reprezenta- 
seră cu cinste tineretul nostru, po
porul nostru! Gazetarii își pregă
teau block-notesurile, crainicii re 
porteri ai radiodifuziunii, cu micro 
ioane minuscule în mină, umblau 

prin mulțime, culegind impresiile 
celor de pe peron, iar mulțimea de 
oameni căuta să străpungă cu pri 
virea întunericul pentru a zări cu 
o clipă mai devreme farurile trenu
lui.

INTENSA
A SPORTIVILOR NOȘTRI

ACTIVITATE PESTE HOTARE

rtivii noștri sînt, de asemenea, 
roși și pentru faptul că, la 
rile de la Moscova, cea mai im- 

tă competiție sportivă a anu- 
ei au obținut rezultate dintre
mai bune, rezultate care au fă- 

oa valoarea spartului nostru să 
Firme odată în plus în arena in- 
țională. Cele 37 medalii de aur. 
ie argint și 41 de bronz,
se întoarce delegația 
o mărturie grăitoare

loarea acestor succese 
reliefată dacă ținem 
rea participării Ia Jocuri, 
unele competiții, ca de exemplu 
iînnastică fete, caiac-canoe, 
etc., care pot fi asemuite.

începe turneul la Constanta și vor 
mai juca la Craiova, Timișoara, Cluj, 
Satu Mare și Oradea.

• MARȚI AU PLECAT în Ceho
slovacia, echipele masculină și femi
nină de baschet ale colectivului Pro
gresii București. Eie vor juca la 
Karlovy-Vary, Bmo și alte orașe. O 
echipă masculină și aha feminină din 
Cehoslovacia vor întoarce vizita echi
pei noastre, evoluînd — în septembrie 
— la Orașul Stalin, Oradea, Bucu
rești și Constanța.
• DINAMO BUCUREȘTI ia parte 

între 20—30 august la un mare tur

estivală aproape că nici n-a existat anul 
acesta pentru sportivi. Numeroase întreceri internaționale, i-au che
mat și îi cheamă ia start, lată, in rândurile de mai jos, o parte din 
programul internațional pe care-l au în august și septembrie bas- 
chetbaliștri, popicarii și handbal iștii noștri.

• REÎNTOARSA DE LA MOSCO
VA, echipa noastră reprezentativă 
masculină de baschet va avea puține 
zile de odihnă deoarece federația 
greacă de specialitate a iovitat-o pen
tru două meciuri, la 4 și 6 septem
brie, la Atena. Din Grecia, jucătorii 
noștri vor pleca direct în Turcia, unde 
au un turneu perfectat de mai multă 
vreme.

• ECHIPA DE BASCHET a Arma
tei Populare de Eliberare din RP. Chi
neză a sosit abia ieri în Capitală, ast
fel eă meciul de la Orașul Stalin a fost 
anulat Baschetbaliștii chinezi își vor

Minunatele frumuseți ale Patriei

Apropierea zHei de 23 August a 13-a aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, umple de elan inimile tinerilor sportivi, dornici 
să intimpine marea sărbătoare prin noi victorii in muncă și pe terenul 
de sport.

In fiecare zi, zed de corespond ențe ne anunță noi victorii, noi 
realizări — dovadă certă a dragos tei și atașamentului tineretului 
sportiv al patriei față de regimul democrat popular, față de politica 
înțeleaptă a partidului.

Redăm in cete ce urmează câteva din corespondențele primite ieri la 
redacția ziarului nostru.

In cinstea zilei de 23 August, mi
nerii de la Întreprinderea „Petre 
Gheorghe Sâsar* din Baia Mare an 
abținut frumoase succese in muncă. 
Ei au realizat o depășire de 140,1 la 
setă la minereu extras, iar la prepara
rea minereului o depășire de 106,8 la 
sută. La aceste succese au contribuit 
fi numeroși sportivi, dintre care șâ 
•chipa de mineri condusă de maistrul 
Petre Boiceanu și lăcătușul Iosif 
Kooieska. Ambii practică fotbalul șâ 
popicele In cadrul colectivului între
prinderii.

Vasile Săsăranu — corespondent 

SUCCESE IN PRODUCȚIE LA 
UZINELE .REPU BUCA-

Qi flecare zi ce ne apropie de 23 
August, tot mai numeroase sînt rea
lizările în producție ale sportivilor de 
le uzinele „Republica" din Capitală. 
Artfel, tinerii Bălan lordache, lăcătuș 
și Mihai Drăghici, electrician, ambii 
boxeri fruntași ai colectivului, au în
registrat în prima decadă a acestei 
luni o depășire medie de pian de 103 
ta sută.

Dintre tinerii fotbaliști, remarcabile 
succese obțin Ilie Nicolae, lăcătuș 
aj ustur, (depășire de 125 la sută),, 
laoătușul instalator Constantin Tudor 
și macaragiul Lupu Constantin, de* 
semnați de curînd fruntași pe uzină.

M. Tocacek — corespondent

CUPA „23 AUGUST- LA HAND
BAL

neu internațional de baschet care va 
avea Ioc în Cehoslovacia, fa Kosice 
(turul) și Bratislava (returul). Vor 
mai participa echipe din Italia, Iugo
slavia și — bineînțeles — CehosJova- 
cia.
• LA 15 AUGUST pleacă ia Pra- 

ga echipa feminină de baschet Ener
gia București, care va juca cu e- 
chipa națională a Celios-țovaeiei și cu 
Slavia Praga.

• FORMAȚIA -MASCULINA BUL
GARA DE BASCHET SLAVIA va 
juca în zilele de 22—23 august la 
București cu Energia (din campiona
tul orășenesc). Oaspeții vor măi evo
lua la Roi. Vâlcea sau Craiova.
• LA 25 AUGUST își începe tur

neul în Iugoslavia echipa de popice 
Progresul Sibiu, akătihtă din sala- 
riații sectorului de Construcții de pe 
lîngă Sfatul popular. Popicarii noștri 
vor juca la Ljubliana și Krane cu e- 
chipe din aceste localități.

REȘENE PROGRESUL, lormația' Ie- bfcfcletT de oraș. în proba rezerv Mi

In zilele de 16, 17 și 18 augus^. 
comitetul regional CFS Cluj organi
zează o competiție de handbal băieți 
și fete, dotată cu „Cupa 23 August".

La fete participă echipele FI. roșia 
Arad, Recolta Petrenî (reg. Hune* 
doaira), Fl. roșie Mediaș și Recoltar 
Bistrița, iar la băieți, Energia Oluf,. 
Știința Arad. Progresul Mediaș, Ener* 
gia C. Turîii șl Energia Aninoasa 
(reg. Hunedoara).

Organizatorii au stabilit ca între— 
cerile masculine să aibă loc la C. Tur— 
zii, iar cele feminine Ia Gherla.

Tiberiu Uncii — corespondent

CONCURS DE CICLISM LA
TG. MUREȘ

mininâ de handbal Lombik— Budapesta 
va juca între 18—25 august la Tg. 
Muțeș, Odorhei și — preoabil — Si
ghișoara.

• TERENUL VOINȚA din Tg. Mu
reș va găzdui în zilele de 22. 23 și 
24 august un turneu de handbal re
dus. La competiție, în afara unor for
mații romînești, vor participa și e- 
chipele Bocskai Debrețin (feminin) și 
Dozsa Debrețin (masculin).

• SELECȚIONATA ECHIPELOR 
FEMININE Fl. roșie Sibiu și FI. roșie 
Mediaș va pleca la 18 august în R. 
P. Ungară unde, la invitația echipei 
budapestane Ferencvaros, va susține 
trei jocuri de handbal pe teren mare, 
la Budapesta și Bekescsaba.

băieților, cîștigătorul a fost Gustar 
Moldoveanu, la fete victoria a obți- 
nut-o Maria CsrbI.

V. Kadar — corespondent [
UN NOU TEREN DE VOLEI I

La inițiativa organizației U.T.M. dia 
comuna ’ nou iești, raionul uuranonț, 
regiunea Oradea, numeroși tineri dor 
comună au amenajat un frumos te
ren de volei în apropierea căminului 
curturai. La această acțiune închi
nată zilei de 23 August, s-au eviden
țiat tinerii Ion Gligor, Ana Măciucă 
și Mircea Jimon.

Ion Coțoi — corespondent

Trăiască 23 August, marea să rbătoare națională a poporului 
nostru, ziua eliberării Romî niei de sub jugul fascist!

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă !

Trăiască Partidul Muncitoresc Rornîn, forța conducătoare 
și organizatoare a poporului muncitor, inspiratorul tuturor 
victoriilor noastre !

Sub steagul de nebiruit al marxism-temnismuikii, sub înțe
leaptă conducere a Partidului Muncitoresc Rornîn, înainte 
spre

Rornîn, 
victoria socialismului în scumpa noastră patrie!

(Din chemările Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Rornîn Ia a XElI-a aniversare a eliberării pa
triei).
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SPORTIVI CARE AU CRESCUT SUB SOARELE LIBERT kiv) Antrenamente in „noctui
Nico’ae Răscânescu

Venit ciintr^un sai dhi muncii 
Neamțului — azi un nume 

în atleiismul mondial
Nu poate fi o mai mare bucurie pentru un sportiv, 

decit aceea ca după ani și ani de muncă să-și vadă în
cununate eforturile și toate străduințele prin obținerea 
unor rezultate de înaltă valoare, aunor recorduri des
pre care să vorbească lumea întreagă. Unul dintre acești 
sportivi este desigur și Nicoiae Rășcănescu — record
manul țării noastre la aruncarea ciocanului — al cărui 
ultim rezultat (62,46 m.) îl situează pe locul cinci pe 
lista celor mai buni aruncători de ciocan din Europa 
In 1957.

Rășcănescu a început să practice atletismul nu cu 
prea mult timp în urmă, prin 1950, cînd a intrat ca 
student la Institutul de Cultură Fizică din București. 
Chiar de la început a fost atras de proba aceasta a 
oamenilor puternici, față de care a avut aplicații deo
sebite. Primul său rezultat oficial a fost înregistrat la 
28 mai 1950 și a măsurat cu puțin peste 36 m. (adică 
aproape jumătate din distanța pe care a obținut-o în 
acest an!). Dar de atunci, antrenîndu-se cu perseve
rență performanțele sale au crescut neîntrerupt, aproape 
concurs după concurs. Pînă la sfîrșitul anului 1950 el 
a aruncat 44.69 m. In anul următor el obține primul 
său rezultat de peste 50 m. (50,16m.) Apoi: 52,00 m. în 
1952; 55.61 m în 1953; 56,51 m. în 1954; 57,91 m. în 
1955; 58,34 m. în 1956. Anul trecut, Rășcănescu a îm
brăcat pentru prima oară tricoul de campion al țării și 
a obținut un frumos succes ocupînd primul loc în în- 
tîlnirea cu Franța, de la Paris.

1957 a însemnat anul deplinei sale consacrări spor
tive. Chiar de la primele concursuri s-a văzut că Răș
cănescu este pus pe fapte mari, apropiindu-se la cîțiva 
centimetri*-de recordul republican deținut de Constantin 
Dumitru cu 58,76 m. Nu au fost necesare prea multe 

-concursuri pentru ca Rășcănescu să 
întreacă recordul țării, aruneînd 59,33 

~m. (5 mai). După numai 13 zile, noul 
recordman se dovedește foarte gri
juliu față de recordul pe care, după 
ani de străduințe, îl obținuse în sfîr- ’ 
șit. El intră în familia — puțin nu
meroasă — a aruncătorilor de cio
can de peste 60 de metri. Intr-un 
singur concurs, două aruncări al? 
masivului atlet trec această graniță, 
cea mai bună dintre ele, noul record, 
măsurînd $0.27 m. Automat, numele 
lui începe să figureze în statisticile 
internaționale. Rășcănescu devine un.
„nume". Invitarea sa la „memorialul 
Kusocinski"? concurs de mare am
ploare, care are loc în fiecare an în 
capitala Poloniei, este o primă recu
noaștere a poziției pe care Rășcă
nescu și-o cucerise în ierarhia euro
peană. Cu cîteva zile înainte de ple
carea la Varșovia, la 2 iunie, talen
tatul atlet depășește o nouă limită :

• 61,64 m. La „Memorialul Kusocinski",
Rășcănescu se clasează pe primul 
loc. Este prima sa mare victorie in
ternațională, obținută în fața unor 
adversari puternici, ca polonezii Ni
klas și Cieply. Apoi, la sfîrșitul lui 
Iunie, pe micul stadion din Aue, 
Rășcănescu iese învingător în între
cerea cu cei mai buni aruncători 
germani, dintre care Niebisch avea 
să obțină în acest sezon excelenta 
cifră de 61,78 m.

Concursul de selecție al atleților 
noștri, în vederea Jocurilor Balcanice 
de la Atena, a prilejuit la probele 
masculine un singur record. Pentru 
a patra oară în acest sezon, „eroul" 

■ a fost același: Nicoiae Rășcănescu, 
-care cu 62,46 m. s-a impus și mai 
autoritar în rândul celor mai buni 
aruncători din lume. Destul să amin
tim că recordul țării noastre la »• 

•ceastă probă este întrecut numai de

Pregătirile atleților noștri 
ediție a Joci rilor

pentru a X
Balcanice

recordurile naționale stabilite de ași 
ai aruncării ciocanului, ca Harold 
Connoly (S.U.A.) 68,54 m.; Mihail 

m; 
m; 
m; 
m 

m. 
-,-a

Krivonosov (U.R.S.S.) 67,32
Zvonko Bezjak (Iugoslavia) 64,73 
Tadeusz Rut (Polonia) 63,67 
Sverre Strandli (Norvegia) 62,96 
și Iozsef Csermak (Ungaria) 62,59

După terminarea probei care 
adus marea satisfacție'a acestui ex
cepțional record, Rășcănescu ne-a 
mărturisit că este fericit că poate 
închina această performanță apropia
tei sărbători a poporului nostru, zilei 
dp 23 August, cea de a XIII-a ani
versare a eliberării* țării noastre de

sub jugul fascist I Spunînd acestea 
el se gîndea desigur și la minuna
tele condiții create de regimul demo
crat-popular pentru dezvoltarea cul
turii fizice și sportului, condiții care 
i-au permis și lui, pornit dintr-un sat 
de lîngă Munții Neamțului, să reali
zeze pe stadioane isprăvi care, 
siguranță în alte împrejurări ar 
rămas simple visuri tinerești.

Dorința lui cea mare este acum 
a obține un rezultat și'mai bun
Balcaniadă, unde va întîlni pe puter
nicii. aruncători, iugoslavi Bezjak și 
Racic și pe bulgarii Popov și Kru- 
mov.

cu
fi

de
la

O nouă competiție nautică

—„Hei Linoxilakis, freci 1a antre
namentul tău", s-a auzit vocea auto
ritară a antrenorului echipei de fot
bal a Atenei. Dar excelentul fotbalist 
grec, ca și cum n-ar fi auzit vprbe'e 
antrenorului, continua să dea târcoale 
gropii de săritură în înălțime, la 
care își începuseră antrenamentul Io- 
landa Balaș și Ion Soter. Apoi, după 
ce și-a descălțat ghetele cu cram- 
poane, fotbalistul grec a cerut aile- 
ților noștri permisiunea să facă și 
el cîteva sărituri în înălțime. Vă rog 
să credeți. Ie-a executat după toate 
regulile artei. Poate că Linoxilakis ar _____ _. _____ ____„____
fi uitat de mingea de fotbal, dacă tea obișnui cu intrarea 
antrenorul nu ar fi venit să-l re
cheme pe gazonul stadionului. Intre 
două stopuri și degajări, masivul sto
per privea cu mult interes la antre
namentul atleților noștri.

După- ce fotbaliștii și-au încheiat 
ședjn'a de lucru, l-am căutat pe I.i- 
jKjxilakis. „îmi place foarte mult atle
tismul. De altfel, cred că nu există 
tânăr în Grecia care să nu iubească 
acest sport atît de frumos și atât de 
util. Dar nu numai că îl iubesc, îl 
și practic" (abia acum aveam să-mi 
lămuresc că atletismului 
rește excelenta pregătire 
numai a lui Linoxilakis, 
altor fotbaliști greci!)

Linoxilakis ne-a vorbit 
tentă despre atletismul din țara sa. 
despre apropiatele întreceri din cadrul 
Jocurilor Balcanice, despre marele in
teres pe care acestea i-au stîrnit in 
rîndurile spectatorilor atenieni. Prin
tre altele mi-a spus că, încă de pe 
acum biletele de intrare la stadionul 
Averoff sînt pe cale de a fi epui
zate și că în cercurile specialiștilor, 
atleții români se jjucură de un fru
mos renume. Cunoștea foarte bine 
cîteva din rezultatele celor mai de 
seamă atleți romîni și a făcut tot 
felul de pronosticuri, care pe noi ne 
măgulesc, asupra titlurilor de cam
pioni balcanici pe care le vor cuceri 
atleții noștri.

„Irt zilele întrecerilor, ‘ eu voi fi 
undeva în tribună, și să știți că mă 
voi bucura de succesul romînilor ca 
și de al atleților greci Aveți în mine

mare
spe
cii-

i se dato- 
fizică nu 
dar și a

cu compe-

uty înfocat susținător. Atenție, 
atenție Ia construcția cu totul 
cială a stadionului nostru și la 
dura caniculară de la Atena!"

Astăzi se dă startul în frumoasa 
competiție nautică organizată de către 
consiliul regional RECOLTA-Craiova. 

merge 
pe 
fi

Traseul începe la Tg. Jiu și 
pînă la vărsarea Jiului și apoi 
Dunăre, pînă la Corabia. El va 
străbătut î,n șase etape, prima fiind 
Tg. Jiu-Peșteanca, o porțiune deose-

bit de dificilă din cauza nenumărate
lor cotituri și repezișuri ale Jiului. 
Se va concura pe caiace, clasamen
tul făcîndu-se în funcție de ambar
cațiunile folosite.

La cursa nautică participă spor
tivi din Pitești, Deva, Timișoara și 
Craiova.

ANTRENAMENTE IN „NOCTURNA"

După încheierea concursului de se
lecție al lotului nostru, au început 
să se contureze formațiile echipelor 
căre vor reprezenta țara noastră la 
cea de a XVI-a ediție a Jocurilor Bal
canice masculine și la prima ediție 
a întrecerilor feminine. Pînă la ple-

Concursul atletic triu nghiular de Ia Cluj

0 COMPETIȚIE EXTREM DE UTILĂ PENTRU PROGRESUL JUNIORILOR NOȘTRI
Modul cum a fost concepută activitatea atleților noștri juniori în 

acest an ni se pare deosebit de ins jurat. Cinci confruntări internaționale 
Intr-un singur sezon (cu Bulgaria și Ungaria în iulie, cu Polonia 

Jugoslavia in septembrie) iatăCehoslovacia la 17—18 august, cu 
adevărat record care trebuie aplaudat.

Avem juniori foarte talentați, per
formanțele obținute de ei la o vîrstă 
fragedă și la un scurt stagiu de com
petiție, sânt surprinzător de bune. Nu 
are atâta însemnătate cîte din meciu
rile pe care le susținem în acest se-

zon. le câștigăm sau le pierdem,

?<■ 
un

voie de „rodaj". Și întâlnirile cu două 
dintre cele mai bune echipe din Eu
ropa le vor fi extrem de folositoare.

Două interesante gale de box
1 Săptămâna aceasta, boxul Iese din 
reoalmia estivală. Pe programul spor- 
ttiv al acestei săptămîni figurează 
■ două interesante gale de box.

Mîine seară, cu începere de la ora 
120, în incinta arenei Combustibilul 
,din str. Ion Vidu 13 (în spatele cir- 
(cufui de Stat), colectivul sportiv Vo- 
llnța-Metal Chimie organizează 
initme pugilistică, în cadrul 
vor evolua o serie de boxeri 

5mă categorie, în frunte cu 
IDrăgan, V. Căruțașu, Marin 
■și alții.

Sâmbătă seara, tot la ora 20, arena 
Energia din cal. Dudești va găzdui 
o gală de box cu cîteva „capete de 
afiș" în măsură să stîrnească un 
deosebit interes. Astfel, la categoria 
semi-mijlocie, „veteranul" Dumitru 
Rizea îl va întîlni pe fostul campion 
republican Constantin lordache; la 
categoria cocoș, metalurgistul Dinu 
.Eugen va fi opus dirumoVistului 
’Constantin Gheorghiu; semi-ușorul 
■Dumitru Prunoiu îl va înfrunta pe

Alexandru Călărașii. In alte meciuri 
vor e'.olua Ștefan Bogdan, Dănilă 
Done, Georgică Popa, Marin Urlă- 
țeanu. Dumitru Fieraru, N. Zagoreanu 
etc.

o reu- 
căreia 

de pri- 
Andrei 
Băloiu

Concursul de verificare 
al maratoiâștifor

Marți după-amiază, pe o căldură 
toridă, 11 mairatoniști au luat star
tul în'tr-o cursă de verificare pe dis
tanța de 30 km., desfășurată pe șo
seaua București-Ploești. Numai pa
tru alergători au terminat parcursul. 
Ceilalți, printre care Nicu Niculae, 
Anghel Dumitru ș.a., au abandonat.

Clasamentul: 1. Mihai Babaraica 
1 h.57:57; 2. Constantin Niculae 2h. 
00:00 ; 3. Ahmet Sulirnan 2 h.06:04; 
4. N. Ruse.

y
I

Niculae D. Niculae 
corespondent

_ ___________ , cîț
este important ca tinerii atleți să în
vețe, să se obișnuiască cu concursu
rile internaționale, să capete încre
dere în posibilitățile lor.

Să privim prin această prismă și 
întîlnirile cu echipele Poloniei și 
Cehoslovaciei ajunse la a treia edi
ție. Acum doi ani, la Cracovia, echipa , 
noastră termina întrecerea ultima din 
acest terțet (Polonia 242,5 — Ceho
slovacia 204 — Romînia 177,5j. Anul 
trecut, la Praga; rezultatele au fost 
următoarele: Polonia — Cehoslovacia 
114,5—73,5 (băieți) și 48- 56 (fete). 
Polonia — 
52—52 (f ), 
102—87 (b) 
se vede, singurul rezultat care ar fi 
putut figura într-un eventual raport 
de activitate la capitolul „succese" 
ere cel de egalitate, obținut în 1956 
î.n fața Poloniei. Ar putea însă cineva 
să conteste aportul adus de aceste 
îr.'tîlniri la creșterea tinerilor noștri 
atleți? întreceri în care au evoluat, 
s-au afirmat și au învățat atleți con- 
sacrați astăzi, ca folanda Ba~aș, Ma
ria Diți, ioana..................... .......
Mircea Ursac, 
Veliciu și alții, ] 
licitare pentru 
Câtuși de puțin.

Din acest punct de vedeTe — și 
mai important se anunță „triunghiu
larul" de la Cluj, fiindcă echipele 
noastre de juniori sînt în acest an 
aproape complet remaniate și au ne-

Romînia 115—74 (b) și 
Cehoslovacia — Romînia 
și 63—43 (f). După cum

Luță, Maria Roth, 
Zoltan Vamo?, Ion 
pot fi considerate de- 

atletismul nostru?

it

R

carea la Atena au mai ram.a 
zile, pe care atleții noștri le 
losi din plin pentru retușrr- 
liilor tehnice, pentru omag 
și perfecționarea echipelor de 
pentru... acomodarea cu pista 
nului de la Atena, ca și cu 
acolo concursul va avea loc 
turnă.

fncepînd de astăzi, 
vor face antrenamente 
23 August. Pe terenul 
din vecinătatea acestuia 
nat exact conturul pistei 
In felul acesta alergătorii

din turnanre, vor stabili 
ritmul .cel mai convenabil 
gare, și (deocamdată nuafim 
care sînt tactici!? cele mai 
pentru diferitele curse.

• LA A XV-A EDIȚIE 
rilor Balcanice .desfășura 
trecut la Belgrad, atleții ro 
cîștigat 5 titluri de campio 
Wiesenmayer (21,8 sec. — 
Savel (47,8 sec — 400 m. 
sec. — 400 m.g.), echipa 
Sudrigean, 
(3:13,8 
(15,39 m. — triplu salt). L 
cestea rezultatele obținute 
vel, loan și de echipa de șt 
constituit not recorduri h

• IN ÎNTRECEREA pe 
formația noastră a ocup 
doi cu 124,5 p, după Tu 
(145.5 p.) 
(106 „5 p ), 
clei (18,5)

Save!, Wics
— 4X400 m. ),

șz înaintea l 
Greciei (65 p.) 
P-

parte, s-au luatPe de altă
și pentru acomodarea cu co 
în nocturnă. Prin grija I.E.B 
fi montate pe stadionul Repu 
serie de .reflectoare (altele d 
pentru instalația permanentă 
turnă), la lumina cărora antre 
tele se vor putea desfășura 
după programul de la jța'c 
Antrenamentele desfășurate 
mai bine zis noaptea, ridică 
și alte probleme (orele mesrto 
de odihnă) cu care aiteții noș 
buie să se obișnuiască de-la. 
rești.

ȘI ATLEȚII CELORLALTE 
FAC PREGĂTIRI SPECIA

Ieri, la Cluj, în timp ce băieții și 
fetele echipelor noastre participau la 
un ultim concurs de verificare, pe 
stadionul Gh. Gheorgbiu-Dej a a- 
părut și primul grup de atleți polo
nezi, proaspăt sosiți cu trenul. Azi 
vor veni și ceilalți, precum și cehii. 
Iar simbătă și duminică se va vedea 
cine sînt cei mai buni Ia alergări, să
rituri și aruncări.

I. MANOLIU

Măsuri organizatorice asemui 
au luat și at'eții celorlalte țări 
cipante. fn felul acesta toți 
renții se vor prezenta la star 
trecerilor în condițiuni aproap
tice. E limpede că în acest ca 
toriile vor fi decise numai d 
gătirea tehnică și fizică, bine 
de valoarea individuală și pute 
luptă a fiecărui om, de omoge 
echipelor.

I~ Atleții noștri și antrenorii 
nosc foarte bine toate ac'-*,

tiuni și tocmai de aceea se str
' ca în aceste zile să facă totu 

în cele mai mici și mai neîns 
amănunte. De foarte multe o 
mai aceste amănunte pot deci 
tuația unei întreceri.

Cu toții sperăm într-o corn 
cit mai frumoasă la Atena și 
ce n-am spune-o? — chiar într 
tărie a echipelor noastre. Știm 
cina aceasta este destul de gr 
adversarii noștri (atleții îug 
bulgari și greci) sînt foarte 
nici, dar cunoscînd puterea de 
a fiecăruia dintre atleții romi 
teptăm cu încredere evoluția 
marele concurs de la Atena.

Aspect din cursa de 500 m. din cadrul campionatelor naționale de iui 
pe 1957, Conduce Waltraute Kliment, care face acum parte din ec 

noastră reprezentativă de junioare. ,■■■■■



PRINTRE ECHIPELE DE FOTBAL DE CATEGORIA A Cine se califică ?...
& Toma și V. Dumitrescu fac confidențe

^Noutăți de la Petroșani/ Consecvența orădenilor...
Marile aspirații 
ale C.C.A.

Un campionat deosebit de impor
tant, mai ales pentru C.C.A., începe 
peste.3 zile. Am făcut „o călătorie 
în noapte" (iată ți un titlu de film 
într-un reportaj de fotbal) cu echipa 
campioană : Cîmpina-Bucurcțti cu au
tobusul, după un joc susținut de 
C.C.A. în orașul de pe valea Pra
hovei. Am stat de vorbă cu Dumi
trescu și Toma. Un veritabil taifas 
fotbalistic...

— „Trăim, două emoții ne spunea 
Dumitrescu,; Campionatul și Cupa 
campionilor europeni. Te gindești că 
după un joc la Timișoara, unde Ști
ința știe să te întindă, joci cu Steaua 
Roșie Belgrad, Dukla Praga sau — 
mai știi ? — poate cu Real Madrid. 
Sini totuși optimist. In primul rind 
pentru că avem o echipă bine omoge
nizată șl ca joc și ca moral, după 
atâția ani de bucurii și de inerente 
necazuri trăite împreună. Este mare 
lucru că a.m ajuns la o jormație- 
standard. Principalul este să ne men-

■ ținem forma cit mai mult timp și... 
mai ales s-o avem în momentele im
portante,

— „In campionat — a intervenit 
Toma — cele ''mai multe sudori mă 
trec cînd jucăm cu Progresul, Dinamo 
și Știința. Sînt și favoriții mei în 
lupta pentru titlu. Dar mai știi de 
unde sare iepurele ? Sintem doar pă
țiți, cu puncte pierdute la Tg. Mureș 
sau Oradea. Campionatul este și o 
încercare a nervilor. Cupa campioni
lor europeni? Acolo surprizele pot fi 
și mai multe și mai mări. Joci cu 
adversari necunascuți. Cine se aco
modează mai repede cu jocul adver
sarilor, cine ii găsește mai repede cel 
mai bun remediu, poate lua suficient 
avantaj de goluri ca să-i lină de 
cald și in retur. Pentru noi este foar
te important să trecem cu bine pri-

, mul joc. Să ne facem acomodarea. 
, Apoi vom ști noi să ne menținem.

Revenită in București, C.C.A. și-a 
continuat pregătirile pentru marele 
asalt,

„Minerii' la lucru

La Petroșani pregătirile s-au desfă
șurat sub semnul unui interes deo
sebit, atît din partea jucătorilor, cit 
și a spectatorilor prezenți la jocurile 
de verificare. Energia Minerul a sus
ținut suficiente meciuri de antrena

ment, în cursul cărora și-a încercat 
întregul său efectiv de jucători. Lotul 
s-a întărit prin trei jucători tineri 
(stoperul Ciolan de la Locomotiva 
Iași, Ghibea și h’ertea de la C.C.A.] 
și are perspectiva de a beneficia și de 
Cosmoc de la Energia Ploești, care 
dorește să-și continue studiile la Pe
troșani. La aceștia se adaugă vechii 
jucători : Crîsnic și Gram (portari), 
Romoșan, Panait, Tîrnoveanu (fun
dași), Deleanu, Farcaș II (mijlocași).

1
0 Jocurile <ie duminică din Cupa '! 
R.P.R. vor începe la ora 17: jocu- II 
r:îe de sîmbătă și duminică din ți 
ermpionat încep la ora

17.30
• Să sperăm că de data aceasta

■ aroitrii delegați vor ține mirUe că : 
j au datoria să respecte cu strictețe . 
I orele ce începere.
I f Un meci de duminică din pri- !
I ma etapă a categoriei A, a fost a- 1
[ minat : Energia Petroșani—Locomo- j; 
’ tiva București, deoarece feroviarii i 

au fost lipsiți la antrenamente de ».
; șase titulari, plecați la Moscova cu | 
j selecționata de tineret. Jocul se va I 
’ desfășura la 23 august.

© Dins mo Orașul Stalin și-a sta- ' 
bilit sediul la Cluj, unde își ya fi

! continua activitatea sub numele de ■ 
H Dînamo-Cluj.

0 Dinamo București joacă azi la ; 
j Pitești cu Dinamo din localitate, j 
i In deschidere se întîlnesc juniorii | 
! celor couă colective.
Cocneanu, Ciurdăsescu Fiorea, Ga. 
bor, Moldovan (înaintași).

La Oradea: schimbare 
de antrenor

Progresul Oradea ne obișnuise cu 
schimbarea antrenorului; cînd era 
Zilahi, cînd era Schertz. Consecvenți, 
orâdenii îl au acum pe... Dinei Schi- 
leru ca antrenor principal, pe Zilahi 
ca antrenor secund și pe Schertz pen. 
tru juniori. Probabil că în această 
parte a țării este un fel de epidemie, 
pentru că și FI. roșie U.T.A. Arad 
s-a despărțit,. după numai șase luni, 
de Dobay (prin comun acord) și de 
Sychwwtz (prin rezilierea contractu, 
hri] și l-a angajat temporar pe Mla- 
din de la Ploești.

Pentru noul antrenor a! orădenilor 
sarcina va fi destul de ingrată. El 
preia în ajunul începerii campionatu-

FOTBAL: ȘȚ|R| _ REZULTATE
Dinamo Cluj — Vorwârts Berlin mie), Csegezi. Mihai, Pubfilr!
------------------------------------------------ I- Tiber iu șl V. Cacoveanu
1—1 (1—0). corespondenți
------------------ Energia Ploești—Dorogy Banyasz

CLUJ, 14 (prin telefon). Avînd 
Inițiativa majoritatea timpului, di- 
namoviștii meritau să ciștige acest 
meci. Ei au jucat mai legat decît 
Vorwârts, cu pase precise și au tras 
la poartă, dar fără eficacitate. Din 
această cauză au trebuit să se mul
țumească cu un rezultat de egali
tate.

Iată cum s-au înscris cele doua 
goluri: în min. 11, Csegezi, aflat la 
centrul terenului, trimite o minge 
lungă lui Drăgoi, care urmărește, 
portarul Jaschke iese din careu, în
cearcă să degajeze mingea, dar luf- 
tează și Drăgoi marchează nestin
gherit. In repriza a doua. Wolf în

scrie plasat, reluînd puternic, de jos, 
din voleu, în urma unui corner exe
cutat de Herman (min. 54).

Arbitrul Ion Moraru (CluJJ a eon- 
dus echipele:

VORWÂRTS: Jaschke — Wachtel, 
Kalinke, Eilitz — Krampe, Reichelt— 
Nipper (Herman), Wolf, Fritsche 
(Voigt), Kaulman (Blay), Kohfe.

DINAMO: Bucur — Moarcăș, Hu
lea, Szakacs II — Țîrcovnicu, Dra- 
gomir — Drăgoi, Rădulescu (Efti-

T—----------- ~--------------

Epigramă — 
ghicitoare

Un tînăr și talentat ju
cător de la Dinamo-Bucu- 
rești (ghiciți cine 7), în- 
gîmfîndu-se, nu mai re
editează partidele de a- 
nul trecut.

Divisul, cum vedem, 
Nu mai e ce-a fost.
Joacă tot extrem,
Jar extrem... de prost I

(i-o)-

PLOEȘTI 14. (Prin telefon]. E- 
nergiia Ploești a terminat la egalitate 
cu formația maghiară Dorogy Ba
nyasz, deși a fost lipsită de aportul 
a 3 titulari. Jocul a fost dinamic în 
majoritatea timpului. Energia a ratat 
victoria de nenumărate ori. pentru că 
înaintarea a fost extrem de imprecisă 
în trasul la poartă. Cele două goluri 
au fost realizate de Tabarcea (min. 
19) și Monostori (min. 46).

Ion Oprescu și Ion lordache 
(corespondenți)

Dinamo Bacău — Spartak

Sofia 1—2 (1 — 1)

BACAU 14 (prin telefon). — Pri
mul meci internațional de fotbal 
disputat pe stadionul „Libertății” a 
atras aproape 6 000 de spectatori, 
foarte multi din regiune. Dacă în" 
prima repriză dinamoviștii au reușit 
să facă faja, în oarecare măsură, 
ritmului rapid de joc impus de oas
peți, în a doua parte a meciului, pe 
teren a existat doar o singură echipă: 
Spartak Sofia. Dinamoviștii, care nu 
sînt puși la punct nici cu pregătirea 
tehnică, nici cu cea fizică, au nemul
țumit pe spectatori. Cele trei goluri 
au fost realizate de Cîmaru (Dina
mo) în min. 17, Konov (min. 37) și 
Atanasov (min. 65) pentru Spartak.

Arbitrul Lupu Zigmund (Foc
șani) a condus foarte bine forma
țiile :

SPARTAK: Gorolomonov (Min-
cev)—Vașiliev, Kitov, Hadjiuska — 
Sokolov, Atanasov — Nikolov, Fene- 
lov, Bacivarov (Andonov), Ko
nov (Ignatov), Panorov.

DINAMO: Faur — Pinoșanu, Flo- 
rescu, Lupeș — Cirnaru. Ujvari 
(Dogan), Vatani, Horja (Niculescu, 
Biltz), Gram, Filip, Jojart.

___ ____ Hie Jancu 
corespondent

Portarul Progresului, Birtașu, tntr.una 
din spectaculoasele sale intervenții.

lui o echipă care n-a strălucit la re
centele jocuri de antrenament și al 
cărei efectiv se prezintă destul de 
anemic Orâdenii speră însă că la 
jucătorii actuali: Cebner, Ț ir iac, Ja
cob, Kiss II, Kromely, Krempanski, 
Cuc, F trenezi, 1. Bartha, Toth, Stren 
garu, Demien, Blujdea, Vaczi (care
este accidentat și-și va relua mai tir- 
ziu antrenamentele] vor adăuga încă 
doi înaintași și cîțiva juniori și ci 
echipa se va regăsi in campionat Să 
sperăm și noi.

feminine Fla- 
pare cea mai

la Energia

? Transferări Ia handbal 
f

Astăzi se încheie perioada 
Ide transferări la handbal. Deși 

plasată in mod neobișnuit in 
mijlocul verii (cauza; schimba
rea formulei de dispotare a 
campionatului), totuși această 

( perioadă are și ea punctele ei 
>> de „atracție".
>\ Cea mai importantă cerere 
[< de transferare este credem, a- 
>> ce< a cunoscutului internațional 
A Rudolf Jost (C CA-) care do- 
>> rețte ca in viitor să joace la 
A Recolta Jimbolia adică in ora- 

șui său de origină. De aseme- 
nea. portarul loan Anghel de 

îS Ia Energia Timișoara și-a ce- 
<< rut transferarea 
» Reșița.
>) Dintre echipele 

<< mura roșie Sibiu
avantajată de această perioadă, 

Ss deoarece — dacă transferările 
« vor fi aprobate — ea se va în- 
b țări cu două jucătoare de va- 

loare: Annemarie Knopp (Pro- 
<2 greșul Orașul Stalin) și Ma
tt rilena Mitea (Știința I.C.F.), 
« In afară de acestea mai șînt 
A in perspectivă încă unele 
V schimbări in componența echi- 
<< pelor, dar cererile de transfera- 

re nu au fost depuse încă.

••• la baschet

Ultimele zile ale acestei săptămini 
prilejuiesc — la baschet — o serie de 
dispute dirze, echilibrate, care au 
drept scop desemnarea formațiilor fi
naliste in campionatul de calificare 
pentru categoria A.

De miine piuă duminică, orașele 
Deva, Craiova, Ploești și Gura Humo
rului vor găzdui înlilnirile echipelor 
masculine, iar Petroșani, Craiova, 
Ploești și Cimputung Moldovenesc 
pe cele ale formațiilor feminine, ur
mând ca după aceste jocuri, să fie al
cătuite clasamentele definitive ale ce
lor patru zone. După cum se știe, e- 
chipele clasate pe primele locuri în 
faza de zonă se califică pentru finalele 
campionatelor.

Cele trei etape disputate pină acum 
in cadrul fazei de zonă au evidențiat 
buna pregătire a unor echipe, afeă- 
tuite in general din elemente tinere 
șl talentate.

Recolta Galați, Știința l.M.F. Timi
șoara. Energia Sala Mare, Dinamo 
Orașul Stalin, Voința Oradea, Ener
gia Constanța, Flamura roșie Cluj, 
Voința Tg. Mureș, la băieți, Ene-gia 
Cluj. Dinamo Arad, Voința Salonta. 
Voința Cimputung Moldovenesc, la 
fete, sînt fo'mațiUe care au dovedit 
o pregătire bună și care luptă cu cele 
mai mari șanse pentru ocuparea locu
rilor fruntașe.

• •• ia vo(ei

Desigur că cei mai mulți dintre cls 
titorii r.oștri știu ce înseamnă un 
campionat de calificare. O luptă e-, 
chilibrată, pasionantă la sf.irșitul ca-i 
reia cele mai bune echipe găsesc răs
plata eforturilor în promovarea lor în 
categoria celor mai bune formații al® 
țării. Vă imaginați deci interesul pe 
care-1 depune fiecare jucător sau jncă-i 
toare, energia cu care „se bat“ pentru 
fiecare punct, pentru fiecare minge. De 
cele mai multe ori, valoarea apropială 
a protagonistelor face ca prima clăii 
sată să fie stabilită în baza setaveră- 
jului, așa cum se va petrece probabil 
la campionatul de calificare pentru 
categoria A Ia volei. După turul fina-: 
lei, la fete, Știința Timișoara, Recol
ta Miercurea Ciuc și Progresul Tîr- 
goviște au acumulat același număr de 
puncte: 5. Situația e identică cil a-1 
ceea din turneul echipelor masculine: 
Flamura roșie București, Locomoti
va și Voința București, care de a- 
semenea au realizat cîte cinci 
puncte. —»

Fără îndoială însă că returul finalei 
care se va desfășura de mîine pînă 
duminică la Miercurea Cine, va cla
rifica poziția tuturor echipelor în cla
sament și va desemna formațiile care, 
fncepînd din toamna acestui an, vor 
participa la campionatul celor mai 
bune echipe din țară.

înaintea campionatelor republicane de box

Antrenorul Marcu Spakov (C. C. A.) e optimist

Unde credeți că l-am întîlr.it zi- din miinile lui Ludovic Ambruș. A- 
lele trecute pe antrenorul Marcu poi, la categoria cocoș, unde i 
Spakov?. La antrenament pe terenul prezenta pe Schiopu și 
din ȘO8. Ștefan cel Mare? L3 vreo titlul nu ne poate scăpa. La fel la 
gală de box mai puțin importantă? 
La inspecția de specialitate dir. 
CCqp?’ Nicidecum! -L-am întnnit pev. 
perofTn--Gării'de.'Nordl .

— Ce faci? Vii sau pleci?...
— Viu! Am fost cu băieții mei la 

Craiova. Vreau să-i „rodez" înain
tea campionatelor. Și apoi, caut să 
îndeplinesc „norma" de 5ase me
ciuri amicale fixate de comisia cen
trala. Dar țâre mi e teama că . n-am 
să reușesc...

— De ce?
— Pentru’ câ, practic, este aproape 

imposibiL
— Totuși, măsura este bună. Sti

mulează activitatea amicală, care 
„șchioapătâ“ cam de multă vreme...

— Desigur. Nici eu nu obiectez 
împotriva măsurii în sine. Ea trebu
ia însă anunțată la începutul anu
lui și nu acum, cînd campionatele, 
cum se spune, bat la ușă. Uite, lo
tul CCA a plecat în deplasare la 
Tr. Severin, Galați. Brăila și Cra
iova și tot n-am făcut 
Dacă știam de la începutul 
alta era situația. Cred că 
anul în curs, comisia centrală 
trebui să includă în „normă" 
meciurile oficiale. Altfel, riscăm 
avem un campionat foarte 
De la anul, măsura s-ar putea 
plica în mod obligatoriu și cu maxi
mum de severitate. Căci de activi
tate amicală avem mare nevoie.

— Și pentru , că a venit vorba de 
campionate, mar interesa să-mi 
spui ce titluri „vizezi" anul acesta?

— CCA prezintă la campionate 
un lot numeros, dar numai la opt 
categorii, fiindcă Ia „grea" și „mij
locie” n-avem elemente: Firește, nu
tresc speranțe la fiecare din cele 
opt categorii Totuși, unii dinfre „oa
menii" mei îmi inspiră mai multă 
siguranță. De pildă, la categoria 

■ muscă, proaspătul cîștigător de la 
< Moscova, Mircea Dobrescu, are toa- 

te șansele să-și recucerească titlul

„norma . 
anului, 
pentru 

ar 
și 
să 

sărac, 
a-

voi
Mîndreanti,

categoriile semi-grea și mijlocie-ușoa- 
ră. unde Gheorghe Negrea și Vasi
le Ti ți nu par să aibă contra-can-_______________

0 CITEVA zile după finalele cam. 
pionatelor republicane, boxerii 
Ia C.C.A. vor susțină o întâlnire 
internațională: revanșa cu puter- 
nfica formație Vorwârts din 
R.D. Germană. In primăvară. Ia 
Magdeburg, militarii au pierdut 
la m^re luptă, cu scorul de S-ll.

• PRINTRE pugiliștii pe care C.C.A. 
îi va prezenta La campionate 
numără doi cu nnmeîe de... Ne
grea. Unul este Gheorghe Negrea, 
campionul european, iar celălalt 
este Nicolae Negrea, fratele său 
mai mic, boxer de categorie 
ușoară.

0 UNII dintre boxerii militari, prin
tre care V. Tiță, Gh. Fiat, Emil 
Cișmaș și alții, și-au petrecut 
concediul la mare. Dar nici pe 
litoral n-au uitat de campionate 
și, in consecință s-au antrenat de 
zor...

didați periculoși. 
Ambruș și Cișmaș 
vînt greu de 6pus, 
în formă bună...

— După cîte știu, lotul CCA_ s-a 
împrospătat . cu mulți tineri, 
că vor face figură onorabilă 
campionate?

— Poate chiar mai mult decît 
norabilă. Avem în D. Burlas 
„outsider" periculos la categoria 
șoară, datorită loviturilor sale ex
cepțional de puternice (la Craiova 
l-a îr.vins prin K.O. în prima repri-i 
ză pe Matei Godeanu). Ion Miliia- 
ru, Dobre Pavel. Vasile Czegeli și 
Vasile Vintilă sînt de asemenea ca
pabili de rezultate frumoase.

— Altceva?
— O problemă greu de rezolvat: 

etapa de zonă disputîndu-se. la a-: 
ceeași dată, în patru orașe difâjțteț 
nu știu cum voi reuși să mă im* 
part... în patru.

Irj sfîrșît Fiat, 
au și ei un cu- 
mai ales că sînt

Crezi 
la

o- 
un
u-

M. G.

Premiile speciale acordate variante
lor cu „r‘ rezultate de la concursul 
Pronosport nr. M (etapa din 2s iulie 
1>57) au revenit următorilor partici
pant) :

Motocicleta de 350 cmc. acordată par
ticipantului cu cele mai multe varian
te cu rezultate a revenit lui Guțu 
Matei din Giurgiu, str. I. V. StaJin nr. 
19, care a avut 68 variante cu „0“ re
zultate ; Motocicleta de 175 cmc. acor
dată celui de al doilea participant cu 
cele mai multe variante cu rerul-
tate a revenit lui Gheorghiu Mihai din 
București. Șoseaua Panduri nr. S0, care 
a avut J6 variante cu reeuIUte :
Motocicleta de 125 cmc. acordată celui 
de al treilea participant cu cele mai 
multe variante cu rezultate a re
venit lui Lupa^cu Gheorghe din Bucu
rești, str. Aristide Briand nr. 4, care 
a avut 16 variante cu rezultate ;
Premiile speciale acordate prin tragere 
din urnă au revenit următorilor : Mo
tocicleta de 125 cmc. : Vîlcea Gh. din 
București, str. Cuțitul de Argint nr. 
54. cîte un aragaz cu 3 ochiuri și bu
telie : Niculac Cudla din com. Șiret, 
reg. Suceava și Salaf Nic. din Brăila, 
str. Republicii nr. 122. Cîte un aparat 
de radio :* Sturzea Const, din Bucu
rești, str. Modoran Ene nr. 41; Mer- 
cove Ion din Bacău, str. A. Tpătescu 
nr. 42; Voloșniuc Vasile din Cîmpulung

dtanosport
Moldovenesc, str. Alex. Sahia nr. 11 ; 
Rădulescu I. din com. Timboești reg. 
Ploești și Hunjady Ion din Tîrnăveni, 
str. 7 Noiembrie nr. 27.

In urnă au fost introduse 693 va
riante cu rezultate. Participanții
își pot ridica premiile după trecerea 
termenului de contestație (28 auguțt 
1957).
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 34 (etapa din 25 august 
1957) :

I. Flamura roșie Arad—C.C.A. Bucu
rești (cat. A) ; II. Știința Timișoara— 
Dinamo București (cat. A) ; III. Loco
motiva București—Energia Or. Stalin 
(cat. A); IV. Progresul București— 
Energia Petroșani (cat. A); V. Energia 
Ploești—Energii Tg. Mureș (est. A); 
Vi. Dinamo Cluj—Progresul Oradea 
feat. A); VII. Recolta Reghin—știința 
Cluj (cat. B); VIII. Energia Mediaș— 
Energia C. Turzii (cat. B); IX. Ener
gia Lupeni—Energia Reșița (c"t. B);
X. Energia Uz. tract. Or. Stalin—Pro
gresul Sibiu (cat. B); XI. Dinamo Ba

cău—Progresul Focșani (cat B); XII, 
Dinamo Bî riad—știința I&și (cat. B).

MECIURI DE REZERVA : A. Energia 
Fălticeni—Progresul Suceava (cat. B) ; 
B. Energia Hunedoara — Locomotiva 
Arad (cat. B).

e Se aduce Ia cunoștința participan- 
ților că începând cu concursul nr. 33 
(etapa din 18 august 1957) participarea 
la concursurile de pronosticuri sporti
ve se face numai pe buletine cu aco
perirea integrală a sumei corespunză
toare numărului de variante depuse. 
Buletinele de concurs vor fi depuse 
pc numele participanților.
• Plata premiilor de Ia concursul 

nr. 32 (etapa din II august) începe în. 
Caipâtală mîine după amiază de la ora 
17 num’l la Agenția Centrală Prono
sport din Calea Victorie^ nr. 9 și va 
contâniua sîmbătă după amiază înce
pând de la ora 17, la aceeași agenție.
• Se reamintește particip •’nților că 

la concursul Pronosport nr. 33 (etapa 
djn 18 august 1957) sînt acordate urmă
toarele premii speciale pentru ,.0“ re
zultate : o motoedcletă de 350 cmc., o 
motocicletă de 175 cmc. și o motoci
cletă de 125 cmc. pesnlru particânanții 
cu cele mai multe variante cu ,.0u re
zultate. Prin tragere din urnă se vor 
atribui : o motocicletă de 125 cmc., 2 
aragazuri cu 3 ochiuri și butelie și 5 
aparate de ■ radio.
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; Mișcarea de cultură fizică și sport
in Republica Democrată Vietnam

L
In cursul ultimilor ani de construc

ție pașnică, mișcarea de educație fi
zică din Republica Democrată Viet
nam a fost îhtîmpinată cu căldură 
de către zeci de mii de tineri și ti
nere din provincii și orașe. Sub con
ducerea Comisiei Naționale de Edu- 
oație Fizică și Sport, înființată in iu
lie 1956, mișcarea de dezvoltare a 
educației fizice și de restabilire a spor
tului. a fost reorganizată și începe a 
fi nlanificată.

După cele două conferințe ale ca
drelor de educație fizică și spart din 
Vietnamul de Nord, ținute în octom
brie 1956 și la începutul lui 1957. 
rolul organizațiilor de tineret ale sin
dicatelor a crescut; în toate localită
țile, provinciile și orașele s-au ținut 
reuniuni în vederea instituirii orga- 
nelo’- însărcinate cu problemele de 
educație fizică și sport, cu difuza- 
rec. ou discutarea programelor și pla
nurilor de educație fizică și cu orga
nizarea campionatelor de primăvară, 
pentru a răspunde apelurilor celui de 
al VI-lea Festival Mondial al Tine
ret u'ui ii Studenților de la Moscova.

Paralel cu aceste manifestații ac
tive s-a procedat la întrecerea între 
oraș și sat, la repararea și amena
jarea terenurilor necesare practicării 
educației fizice și întîlnirilor sporti
ve. !■>. orezent, în Vietnamul de Nord 
există ~ stadioane de dimensiuni mij
locii Fiecare provincie are terenid 
său de fotbal, 10 pină la 50 terenuri 
de volei și sini în curs de amenitate 
alte terenuri de educație fizică si 
sport.

La terminarea cursurilor de forma
re a cadrelor de educație fizică. 
Școala Centrală de Educație Fizică

Z

_ • DUPĂ 7 zile de in-
l->p 'sClIFT treceri, la 11 august a 
* l uuu/ l luaț sfirșit la Var.ta

internațional 

echipa Uni- 
Sovietice, care a totalizat 129.5 

r_____ Locurile următoare au revenit
în orcine echipelor: 2. R.P. Bulgaria I— 

ouncte; 3. R.P. Chineză
4.

M.l
90.6 P-; 5.
R.D. Ger-

Polonă) 
fiind silit 

ambele par-

(U.R.S.S.) — 
Gromek (R. 
Polonă) 1—a.

concursul 
de poliatlon nautic.

Pe primul loc s-a clasat 
unii — 
pun Jta.
l.
115,5 puncte; 3. ____
puncte; 4. R.P. Romînă — 
R.P Polonă — 39,1 p.; 5. 
«nană 38,5 p. (Agerpres).

Ș CADRUL turneului Internațio
nal ce șah de Ia Szczawno Zdroj, la 
12 august s-au jucat partidele între
rupte. Reprezentantul nostru Victor 
Ciocîltea a jucat neinspirat continuările 
In p-.rtidele cu Sliwa (R. P. Polonă) 
și î’ chlik (R.P. Poionă), 
să =» recunoască învins în
tide

A?; rezultate: Holmov 
Winivater (Austria) 1—#: 
P. P~’?nă) — Doda (R. P.-----------

In cea de-a 13-a rundă șahistul romin 
Cicc’itea a jucat cu negrele în partida 
eu maestrul iugoslav Bogdanovîc. Repre- 
zentan ui nostru a reușit să' obțină 
avantaj materiei, repurtind o frumoasă 
Victarie.

A'e ezultate: Gheller (UR.S.S.) — Na. 
chiik <R. P. Polonă) 1—0; Holmov 
(U.R.S.S.) — Szabo (R.P. Ungară) ‘/2— '/2;

In clasament continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Gheller cu 11’/» 
puncte urma* de Holmov — 10, Szabo 
9. Fichtr — 7 (o partidă întreruptă), Cio- 
cîltea și Bogdanovîc cu 7 puncte. (Ager
pres).

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CICLISM

• IN CADRUL campionatelor mondia
le de ciclism pe pistă, care se desfă
șoară la Lieffe, italianul Carlo Simonigh 
a cucerit titlul de campion în proba de 
urmărire individuală (4000 m) — amatori, 
realizind timpul de 5’00”2/10. Pe locu
rile următoare s-au clasat Franco Gan. 
dini (Italia) — 5.05”3/10, Albertus Gelder. 
nWKs (Olanda) — 5’08”, Norman Shall 
(Anglia) STS”.

Azi încep în Polonia j|

Jocurile sportive internaționale sătești
WLOKLAWEK, 14 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). După 
o călătorie de aproape 45 de ore 
am ajuns în cochetul orășel indus
trial Wloklawek. Primiți cu căldură 
sportivii noștri continuă să se situeze 
în centrul atenției localnicilor și să 
constituie un subiect pentru presa 
locală, care ne socotește mari fa
vorit intr-o serie de probe ale Jocu
ri' sportive internaționale sătești.

III-a ediție a Jocurilor sătești 
inc ne mîine (n.r. azi), dar pînă în 
momentul în care telefonez nu s-au 
făcut încă tragerile la sorți, deoa
rece mai sînt așteptați să sosească 
sportivii din R.P. Ungară și R.P. 
Bulgaria, precum și observatori din 
R.P.F. Iugoslavia. Danemarca, Italia. 
Totuși, programul este cunoscut.

Tineretului și 
bilanf preli-

a putut pregăti la sfîrșitul anului 
1956 un număr de 132 profesori pen
tru provincii, orașe, servicii publice, 
întreprinderi și școli. In primăvara 
acestui an s-au format, in afară de 
aceștia, 2800 instructori dc educație 
fizică; la administrația căilor ferate 
au fost pregătiți 400 instructori, la 
administrația poștelor 244, în pro. 
vincia Phu-to 142, la Haifong 500. 
la organele centrale 242, etc.

Federația Tinerilor Vietnamezi a 
pornit o mișcare de întrecere pentru 
oracticarea zilnică a 10 minute de 
gimnastică și a organizat campio
nate în onoarea celui de al VI-lea 
Festival Mondial al 
Studenților. După un 
minor numărul celor care practică 
zilnic educația fizică se ridică în 
tot Vietnamul de Nord la cca. 
70.000.

După cifre încă incomplete, o dez
voltare rapidă s-a înregistrat în toa
te ramurile de sport. In ceea ce 
privește numărul participanților la 
fotbal, echipele purtind bocanci — 
care erau in număr de 20 la începu
tul anului 1956 — se ridică acum 
la 70, iar cele ce joacă desculțe au 
crescut de la 200 la cca 1000.

In ceea ce privește voleiul, sportul 
cel mai răspindit in Vietnamul de 
Nord, numărul echipelor, care era de 
500 la începutul anului 1956 și de 
'1.000 la sfîrșitul acelui an. se ri
dică acum la peste 3J000, inclusiv 
echipele comunale; anumite provin
cii și orașe cum sini Hanoi, Haijong, 
Nam-dinh, Thanh-Hoa. Phu-to nu mă 
ră între 100—500 echipe.

Practicarea tenisului de masă s-a 
intensificat considerabil după vizita

/z*
In proba rezervată profesioniștttor z-M 

dispntat sferturile de finală. Pentru »e- 
mirinale, care vor avea loe Joi, « >■ 
calificat Roger Riviere (Franța», Leandre 
Faggin (Italia). Guido Messina (Italia), 
și Albert Bouvet (Franța).

ECHIPA DS VOLEI LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI A ÎNCEPUT TURNEUL 

IN CEHOSLOVACIA
FRAGA 14 (prin telefon). — In locali

tatea Ceske Budejovice a început marți 
un turneu internațional de volei, la *are 
participă echipele masculine Locomoti
va București, Locomotiva Budapesta, 
Lokomotiv Ceske Budejovice și Dynamo 
Praga.

In prima zl a turneului Dynamo fra
ga a dispus de Locomotiva București cu 
scorul de 3—1 (li, 19, — H, ÎS), iar Lo
komotiv C. Budejovice a dispus de Lo
comotiva Budapesta cu același scor: 3—1 
(12, — 12, 12, 9).

A doua zi. Locomotiva București a în
trecut Locomotiva Budapesta cu 9—1 (U, 
— 11, — ÎS. 9, 12), iar Dvnamo Fraga 
a dispus de Lokomotiv C. Budejovice cu 
3—4 (13, 12, — 9, 11).

, •DE CUR1ND a fost
priin/ll alcătuită la Hanoi e-
2 UlUUt chipa selecționată de
-------------------- fotbal a R. D. Viet
nam. in primul său meci echipa se
lecționată a jucat cu reprezentativa 
orașului Haifong, obținînd victoria cu 
scorul de 8—0. In continuare, selecțio
nata a întîlnit o combinată din Ha
noi, terminînd învingătoare cu scorul 
de 2—1.

AZI: RETURUL M3ECIULUI 
FINLANDA — U.R.S.S.

• LA 13 AUGUST a plecat în• LA 13 AUGUST a plecat în Fin
landa echipa reprezentativă de fotbal 
a Uniunii Sovietice. Fotbaliștii sovie
tici urmează să întilnească la 15 au
gust echipa Finlandei, în cadrul retu
rului preliminariilor campionatului 
mondial. După cum se știe, primul 
meci desfășurat în urmă cu trei săp- 
tămîni la Moscova a luat sfîrșit cu 
scorul de 2-1 în favoarea echipei 
U.R.S.S.

Joi vor avea loc: deschiderea
festivă, probe de atletism și jocuri 
eliminatorii la fotbal. Vineri este o 
zi închinată atletismului. Simbătă, 
programul prevede semifinalele la 
fotbal, ciclism 100 km. pe șosea (pe 
echipe cu plecarea contra cronome
tru) și probe de atletism. Duminică, 
vor avea loc finala de fotbal, ultimele 
probe de atletism, cursa de ciclism 
individual (150 km. cu plecare în 
bloc), precum și închiderea festivă 
a Jocurilor. Seara participanții la 
Jocuri sînt invitați la un frumos 
carnaval.

Competițiile se vor desfășura pe 
stadioanele Celuloza (fotbal), Kuia- 
vek (atletism), iar întrecerile de ci
clism pe șoseaua Varșovia.

ELENA MATEESCU

de bărci, nu-

fost foarte ri-

făcută la începutul acestui an în 
Republica Populară Chineză de către 
delegația de sportivi vietnamezi

In celelalte sporturi, ca de pildă, 
ciclismul, care numără acum peste 
100 practi cânți, în comparație cu 20 
elfi erau la început, natația, boxul 
englez, tenisul, boxul chinezesc, lup
tele, cursele naționale 
mărul participanților la campiona

tele de primăvară a........................
dicat.

Cu toate că există încă multe greu
tăți în privința organizării și a e- 
chipamentului, mișcarea de educație 
fizică și sport este pe calea cea bu
nă de dezvoltare și are frumoase 
perspective.

NGUYEN-THANH-PHUONG 
ciclist, fost campion ai Indochineî

la

de

7 noi recorduri 
motocicliste

MEDIAȘ 14 (prin telefon de 
trimisul nostru).

Tentativele pentru recordurile 
Ia Mediaș (urcuș Hula) s-au soldat 
cu rezultate excelente: 7 noi recor
duri republicane! Un succes catego
ric al motocicliștilor noștri. La 100 
cmc, Armand Munteanu (C.C-A.) și-a 
corectat vechiul record (2:47.55), rea- 
lizînd 2:44.95. Romano Moldovan 
(C.CA.) a stabiKt un nou record la 
125 cmt cu 2:35,08 (v.r. 2:37,50 — 
A. Munteanu). Iosif Popa, printr-o 
alergare reușită, a corectat și el ve
chiul record, înregistrind 2:36,94. 
Recordul Venerei Vasilescu la 150 
cmc (2:50,47) a fost simțitor îmbu
nătățit de Ilona Ujlaki (Dinamo) ou 
2:4830. Pe o mașină cu modificări 
originale, Armand Munteanu a do
bori! vechiuL record la 250 cmc (Bar
bu Predescu 2:26,46) cu valorosul 
timp de 2:23,18. Talentatul Grigore 
Bereny (Energia) a stabilit la 350 
cmc timpul de certă valoare 2:18,36 
(v. r. V. Szabo 2:22,04). Un timp de 
asemenea bun a realizat și vechiul 
recordman V. Szabo (Dinamo) cu 
2:20,24. Echipajul C. Grigorescu-j- 
N. Dițescu (Energia) a ameliorat 
considerabil vechiul record care îi a- 
parținea (2:47,06) reușind 2:39,49. In 
sfîrșit, ultimul record al zilei a fost 
înregistrat de echipajul M. Dănes- 
cu+ Al. Huhn (C.C.A.) cu 2:19,66 
(v r. 2:21,06).

EMU. IENCEC

SOLII TINERETULUI NOSTRU
S-AU ÎNTORS aseara de la moscova

(Urmare din pag. 1)

Ora 20,15. Rumoarea crește în in
tensitate. In depărtare, se zărește 
trenul.C o zv o r* j— OVjCj*, >

Vestea a tăcut cu iuțeala fulge
rului ocolul peronului. Și ta uratele 
celor prezenți, trenul stopează la 
peron. Emoționați, cu zîmbetul bu
curiei întipărit pe chipurile de pe 
care parcă dispăruse oboseala călă
toriei, au descins din vagoane, stai» 
tineretului nostru, delegații Romi- 

niei la cal de al VI-lea Festival al 
Tineretului și Studenților.

Pe peron se tace liniște. Ia cu- 
vîntul tov. Ion Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., care salută pe solii 
tineretului nostru ta numele între
gului tineret din Republica Popu
lară Romînă, felicitîndu-i pentru fe
lul exemplar în care au reprezentat 
culorile țării. Răspunde din partea dele
gației romîne la Festival tov. Miron 
Olteanu, membru în biroul C.C. al 
U.T.M., care mulțumește pentru căl
duroasa primire făcută delegației.

Nici nu se terminaseră încă pri
mele îmbrățișări ou ceti dragi, cînd 
atenția mulțimii a fost atrasă de un 
șuier prelung de locomotivă

— Vin sportivii!
Și iadă al doilea tren, 

delegația sportivă romînă la Jocu
rile de la ’ j =
Aclamații,

trenul cu

Moscova, intrînd -în gară, 
îmbrățișări, felicitări pen

tru frumoasele succese obținute pe 
stadioanele Moscovei. Fotoreporterii 
roiesc în jurul numeroșilor medaliați. 
Primele impresii se înscriu în fugă 
pe block-notesurile gazetarilor. Cîte 
sînt de povestit despre marile între
ceri de la Moscova! Dar timpul este 
scurt și cei mai mulți ne... amină 
pentru a doua zi.

IA T* ADT au con firmat pârtiei parea JLÎj 1 /YIVI la campionatele internaționale
de atletism ale R. P. R.

In ultima sa ședință, biroul corn isiei centrale de atletism a luat în 
discuție stadiul în care se află pregătirile pentru Campionatele Internațio
nale de Atletism ale R.P.R. care vor avea loc în zilele de 14—16 septem
brie, pe Stadionul Republicii.

Intrucît anul acesta se desfășoa ră cea de a X-a ediție — jubiliară — 
a acestor tradiționale întreceri, se urmărește asigurarea unui cadru cu 
totul sărbătoresc. In acest sens, au fost invitați să participe atleți din 
toate continentele. Pină acum s-a și pri mit confirmarea participării atleților 
din: U.R.S.S., S.U.A.. Polonia, Iugoslavia, Japonia, Grecia, Ungaria, Ceho
slovacia, Olanda, Belgia, Islanda, Luxemburg, R.D. Germană, Austria, Tur
da, Egipt, 
din partea

Pentru 
Republicii i

R.P. Chineză, Bulgaria, Albania, și confirmarea în principiu 
Braziliei, Australiei, Fini andei și altor țări.

asigurarea celor mai bune condiții de concurs. Stadionului 
se vor aduce o serie de îmbunătățiri.

Trofeo Italia
14 (prin telefon)).ZAGREB

,Am început slab în cea mai impor
tantă competiție de polo pe apa a 
anului: Trofeo Italia” — și-a început 
relatările antrenorul de stat pentru 
natație, V. Constandache. Este foarte 
adevărat că victoria echipei maghiare 
era un pronostic ușor de dat, pentru 
oricine, dar proporția la care a fost 
obținută (12—0) constituie, intr-ade
văr, o mare surpriză pentru toți 
specialiștii prezenți In capitala 
Croației.

Campionii olimpici au început par
tida foarte tare. Nu trecuseră nici 2 
minute de joc și scorul arăta 2—0 
în favoarea lor, datorită unor- contra
atacuri pornite din linia de fund. De 
altfel întreaga tactică a echipei ma
ghiare s-a bazat pe astfel de contra
atacuri, din care au concretizat toate 
cele 12 puncte. Szivos, principalul lor 
realizator in marile competiții, n-a 
înscris în acest joc nici un punct 
însă a derutat pe apărătorii romîni 
scoțîndu-i din dispozitiv în momentul 
în care contraatacul lor căpăta fina
litate.

Nu am văzut niciodată echipa noa
stră atît de derutată. Majoritatea ju
cătorilor au acționat ca niște începă
tori, neregăsindu-se nici un moment. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Mayer (4), Domotor (3J, 
Markovibs (3), Kanisza (2). A arbi-

Flamura roșie-U.T.A. 
in Cehoslovacia

PRAGA 14 (prin telefon) Miercuri după 
amiază, fottxadiștii echipei Flamura roșie 
U.T.A. au susținut cel de al doilea joc 
al turneului lor în Cehoslovacia, Micind 
la Ostrava în compania echipei de cate
goria B Banlk Vlticovice. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 2—2.

Apoi, sportivi, antrenori, arbitri se 
îndreaptă spre autobusele care-i aș
teaptă la ieșirea din gară.

★
Pe peron, ta clipele (puține J ta 

care am reușit sări ,,smulgem“ din 
mijlocul familiilor și prietenilor, par
ticipanții la marea competiție de la 
Moscova ne-au (împărtășit primerid 

impresii.
Nicolae Linca, senior, secondat de... 

Nicolae Linca junior, ne răspundea 
în timp ce „puștiul său" se tot căz
nea să-i deschidă aparatul de foto
grafiat.

,A fost 
ne-a spus campionul olimpic — și 
sînt fericit 
sportului romînesc o medalie de aur. 
Pot spune că am participat la un 
al doilea campionat european. Tur
neul s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, am fost fericit să ta- 
tîlnesc vechi cunoștințe din ring și 
să mă împrietenesc cu mulți alți obține un rezultat superior".

Declarația tovarășului Manole Bodnăraș

tin turneu foarte tare

că am reușit să aduc

(Urmare din pag. 1)

bună dreptate, cu niște adevărate 
campionate mondiale. In unele ramu
ri sportivii noștri au avut de înfrun
tat nu numai adversari de înaltă va
loare tehnică, dar și condiții grele 
de concurs (canotaj, fotbal, rugbi, 
handbal). Cu toate acestea, ei au 
luptat cu dîrzenie, au obținut rezul-

deosebit de 
lua parte la 
și mulțumesc

luptat cu dîrzenie, au 
tate bune.

Sportivii romîni sînt 
bucuroși că au putut 
Jocurile de la Moscova 
Partidului și Guvernului pentru aju
torul și sprijinul acordat în pre
gătirea lor pentru această competi
ție. 

trat Blumenthal (U.R.S.S.J. Au jucat 
echipele: R.P.U.: Jenei—Mayer, He- 
vesi — Markovits — Domotor, Szfa 
vos, Kanisza. R.P.R.: Marinescu — 
Kelemen, Zahan — Blajek — Simon, 
Bădiță, Mardiițiu.

In celelalte partide U.R.S.S. a în
trecut Italia cu 6—3 (4—2), iar 
Iugoslavia a învins, cu greutate, O- 
landa cu 3—2 (1—1J.

IUGOSLAVIA—ROMINIA 9—1 
(5—0). In ciuda scorului prea sever 
jucătorii noștri au fost egali gazdelor 
în jocul de „cîmp". In două rînduri, 
echipa noastră a avut superioritate* 
numerică... dar cei care au marcat au 
lost iugoslavii. Astăzi întîlnim forma
ția Olandei, într-un meci în care ne 
punem mari speranțe.

UNGARIA—ITALIA 4-2 (1-1) și 
UJ(.S,S.—OLANDA 9—1 (4—1)

I--------------------------------------
Concursul de vele de ia Sopot

VARȘOVIA, 14 (prin telefon). — 
La Sopot a început un concurs ta- 
tennațio.nal de vele, la care participă 
și sportivii romîni.

La clasa „Snipe" reprezentanții 
noștri au avut ptaă în prezent • 
comportare meritorie, clasîndu-se ta 
regata a H-a pe locurile 1 și 3, prin Pre- 
descu și respectiv Cafcan. La tra
gerea la sorți rorntaii au beneficia* 
de cele mai bune ambarcațiuni și 
au condus pe tot timpul cursei. 
Locul II a revenit concurentului 
Taebir (PolJ.

La clasa „Finn" pe primele locuri 
se află sportivii polonezi: Jenaz,
Podofski și Slaser, iar la clasa 
„S*i3T“ conduc sportivii maghiari: 
1. Telegdy, 2. Name th, 3. Deck* 
(PoJ.J. ConcursurHe continuă.

tineri boxeri pe care i- am cunoscut 
cu acest prilej".

Căpitanul echipei reprezentative d* 
rugbi, Dumitru Ionescu, a ținut să 
ne declare: „Bucuria mea este dublă: 
ta primul rînd pentru că am reușit 
să cîștigăm competiția de rugbi de 
Ia Moscova și în al doilea rind pen
tru că am dovedit că echipa noastră 
poate practica un joc care să-i în
otate pe spectatori. Mă refer Ja a 
doua tatîlnire ou puternica formație 
din Țara Galilor. Sper să confirmăm 
și pe viitor rezultatul de la Mos
cova".

Scrimera Eoaterina Orb, câștigă
toarea medaliei de bronz în con
cursul de floretă femei, ne-a spus: 
„Am luat parte la o competiție de
osebit de puternică la care s-au în- 
tîlntit o seamă dintre cei mai vailo- 
roși- reprezentanți ai scrimei mon
diale. Fericită de a mă fi putut urca 
pe podium, cred totuși că puteam

Cu acest prilej ei își iau angaja
mentul de a munci și a lupta și în 
viitor pentru comportări și rezultate 
la nivelul prestigiului international 
al sportului nostru.

Cea de a lll-a ediție a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești de 
la Moscova a fost pentru noi una 
din cele mai mari competiții la care 
am participat; am fost impresionați 
de amploarea întrecerilor de la Mos
cova, de 
joritatea 
prietenie

Sintem 
putut da 
succesul 
tradițională.

valoarea lor tehnică în ma- 
disciplinelor, de spiritul de 
în care s-au disputat.
bucuroși că și noi ne-am 
contribuția la reușita jd 

acestei competiții devenim


