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Pe aeroportul Tușino din Moscova a 
feput la 25 august campionatul eu- 
Lean de aeromodelism la care par- 
i'pă sportivi din R. P. Ungară, R. P. 
Ilgaria, U.R.S.S., Finlanda. R. P. 
Imînă. R.P. Polonă, R.P.F. Iugo- 
ivia și R. Cehoslovacă.
Un succes strălucit a obținut aero- 
Idelistul romîn Anania Moldoveanu 
proba de motomodele zbor liber, 

re a ocupat locul întîi cucerind titlul 
campion al Europei. Aeromodelul 

nstruit de el a zburat peste 15 mi
te obținînd cel mai mare număr de 
nete acordat de regulament — 900. 
pul doi a revenit constructorului so
rtie S. Abramov cu 880 puncte iar 

locul trei s-a clasat campionul 
noslovaciei, I. Cerni, cu 873 puncte. 
Pe echipe victoria a revenit selec- 
natei Finlandei cu 2511 puncte, ur- 
Ltă de R. Cehoslovacă, U.R.S.S., 
P.F. Iugoslavia și R. P. Romîni.
După terminarea probei, vicepreșe- 
itele Federației internaționale de 
iație sportivă (FAIJ și președintele 
iroclubuăui central al UJt.S.S. „V.P. 
<alov“, S. Starcievskj, a înminat 
L^n-ania Moldoveanu cupa de cam- 

Europei pe anul 1957 și i-a 
erit ca premiu o motocicletă. Spor
ii și echipele clasate pe primele 
puci au primit de asemenea cupe, 
Halii și premii.

Marți 27 auguct 1957

I 38 TARI ÎNSCRISE
1675 PARTICIPANT!

Aspect de la 
campionatele euro
pene de aeromode- 
lism de la Mosco
va: ANAN IA
MOLDO VEANU 
(R.P.R.) noul 
campion european 
in proba de moto- 
modele cu zbor li
ber, după reatiza- 

performanței
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Nu mai sînf
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După campionatele
europene 
de caiac-canoe i

Noi înti’nUu 
internaționale 
ale boxerilor noștri

După campionatele republican» 
individuale (etapa de zonă și fi
nalele), din tot cursul lunii sep
tembrie, o serie de interesante im 
treceri îi așteaptă în lunile ur
mătoare pe cei mai buni dmtrtt 
boxerii romîni. Astfel a fost per-» 
fectată dubla intîlnire dintre re? 
prezentativele R.P. Romîne șl 
R.P.F. Iugoslavia pentru zilele d*  
3 și 5 octombrie, la Belgrad sa» 
in alt oraș din țara vecină.

In momentul de față se poartă 
discuții și în vederea perfectării 
unei duble înttlniri, de astă dată 
între echipele reprezentative A și
B, ale R. P. Romîne și cele al» 
R.D. Germane.

Notăm de asemenea intilniril» 
pe care le au in perspectivii
C. C.A. cu Vorwărts — R.D.G. ta
București și Dinamo (în deplasare 
cu Spartak Sofia, Dynamo Berlin, 
Dozsa Budapesta și Gwardia Var
șovia). .

ZJarele belgiene subliniază 
superioritatea netă a țărilor din est 
care „și-au tăiat partea leului!“

Corespondențâ 
din Paris

la Jocurile Universitare
PARIS 26 (prin telefon de la co

respondentul nostru).
Parisul se pregătește să întâmpine 

toamna... O simți deja din foșnetul 
ceva mai uscat al castanilor ce mărgi
nesc marile bulevarde, o bănuiești 
din amurgul care cade mai devreme 
deasupra caselor, o aștepți cu sen
timentul împăcat al vacanțelor ce 
iau sfîrșit. Puțină tristeți pare că 
învăluie străzile orașului nostru, 
contrazicîndu-i reputația bine stabi
lită de veselie, dar poate fi o simplă

BALCANICE VOR
MAI REZISTA?

[Atleții romîni pleacâ mîine in capitala Greciei 
n« mai rămas numai citeoa zile 
w In clipa în care. pe Stadionul 
eraftf din capitala Greciei, se va 

primul start in concursurile ce
de a XVI-a ediții a locurilor 

yoanice de atletism pe anul 1957. 
n aceste zUe în care echipele par- 

Ipante se pregătesc să facă dru- 
1 de la Sofia, Belgrad și 'Bifcu- 
ti ,1a Atena, în capitala Greciei, 
se multicolore împînzesc străzile 
«vechiului oraș, 
ire eveniment sportiv.
Este afișe servesc mai mult ca de- 
r deoarece fiecare dintre atenieru 
broaște perfect toate amănuntele 
legătură cu întrecerile și mai a. 
că în vitrinele caselor de bilete 
apărut de multe zile anunțul: 

Iu mai sînt bilete". Intr-adevăr, 
ntru biletele de intrare la stadio- 
I Averoff s-a dat o adevărată ba
ie și în ciuda faptului că tribu
te de marmură au o capacitate 
stul de ma-re, totuși locurile s-au 
irizat cu repeziciune. Din acest 
>tiv foarte mulți cetățeni s-au vă- 
t rămași, cum se spune, pe dina- 
ă și se vor mulțumi să asculte 
aparatele de radio relatarea în. 

cerilor de pe stadion. 
La sediul Federației elene de

impresie subiectivă... Oricum, pentru 
amatorii de sport, orice urmă de 
melancolie va fi risipită cu siguranță 
la sfîrșitul acestei săptămîni, 
cu toții vom fi martorii unui 
nimerit sărbătoresc, pe care-1 
găzdui stadioanele Parisului, 
vorba, bineînțeles, de Jocurile 
verși tare, cele care Ia 31 august (zi 
de start) vor aniversa cei 50 de 
ani de existență ai Uniunii Naționale 
a Studenților din Franța.

Va fi, nu încape îndoială, o mare 
sărbătoare sportivă a tineretului care 
fără să poată egala grandiosul re
centelor întreceri de la Moscova 
trebuie să se arate o demnă conti
nuare a lor. Cu o săptămină înainte, 
se și poate sconta pe un impor
tant succes de participare. 38 țări 
înscrise, cu un total de 1.675 par-

ci nd 
eve- 
vor

Este 
Uni-

anunțând acest
De fapt,

lej au fost readuse în actualitate re
cordurile balcanice, cele mai multe 
datând de anul trecut, dar încă des
tul de multe stabilite la primele e- 
diții ale Jocurilor. Cu toții așteaptă, 
dat fiind creșterea impresionantă a 
rezultatelor atleților din țările bal
canice, ca multe din aceste recorduri 
să fie întrecute acum la Atena.

Dar iată lista, încă actualelor re
corduri balcanice :

MCORDURM BALCANICE

16,6 Fragouidis
21 6 Fragouidis 
/ “ : D

1:56,0 Viipotnik 
3:47,0 Mugosa

~Z)
29:3?,6 MihaMcl' (I) 

2.16:25,0 Mi halta*  (I)

IM m. 
204. m. 
4M m. 47,8 Savel (Rț 
800 m. ------- -..............
1-500 m.
5.000 m. 14:20,2 Mugosa (I) 
14.000 m. ........... . ....................
maraton
HO m. g. 14,5 Lorger (I) 
4<x> m, _
3906 m. ob. 8:56,9 Papavasllfu 
4x140 m. 41,7 Bulgaria 
4x400 m. 3:13,8 Romînla 
lungime 7,32 Savici <i) 
triplu 15,39 Ioan (R) 
înălțime 1,98 Marianovfci 
prăjdnă 4.20 Roubanis (G) 
greutate 16,15 Sareevicl (I) 
disc 50,52 Rados evict 
suliță 67,94 Vujacici 
ciocan 59.69 Gubijan

(G> 
(G)

CD

g. 51,6 Savel (R)
(G)

MAURICE VIDAL

(Continuare în pag. 7)

Cortina a căzut peste prima ediție 
a campionatelor europene de carac- 
canoe. Dar, acest fapt a constituit 
de-abia uvertura comentariilor pe care 
presa belgiană sau specialiștii pre- 
zenți în capitala Flandrei orientale, 
pitorescul oraș Gând, au început să 
le facă pe marginea importantelor 
întreceri.

In acest cor al comentariilor există 
un leit-motiv care se referă la supe
rioritatea evidentă, — aproape un 
apanaj la titlurile supreme — pe care 
au dovedit-o sportivii din răsăritul 
Europei. Astfel, cunoscutul cotidian 
„Les Sports" afirmă acest lucru sub 
titlul: „Superioritatea netă a țărilor 
din est, care și-au tăiat partea leului 
la campionatele europene!“. De ase
menea, ziarul „Le so ir" descrie lupta 
dîrzâ care s-a dat pentru medaliile 
de aur aproape numai între repre
zentanții Uniunii Sovietice și ai tă
vilor de democrație populară. Unul 
dintre subtitlurile materialului arată 
că: „U.R.S.S. cucerește 8 din cele 15 
titluri puse în joc“. In același timp, 
aceste publicații regretă că organi
zatorii nu au fost totdeauna Ia înăl
țimea valorii participanților, fapt care 
nu a lăsat cea mai bună impresie ce
lor prezenți. De exemplu, tot „Le 
soir“ scrie că: „Federația Belgiană 
de caiac-canoe a fost depășită de e- 
venimentul sportiv, mai ales dacă se 
ia în considerație amintirea plăcută 
a organizării campionatelor de ca
notaj academic, tot aci, la Gând, în 
1955“.

Multe alte rubrici de specialitate 
conțin pasaje mari și la adresa, 
comportărilor frumoase ale canoiști- 
lor și caiaciștilor din țara noastră. 
„La deraiere heure" dedică cursei 
de fond a celor doi campioni olim
pici romîni, Simion Ismailciuc și Du
mitru Alexe, numeroase rfnduri elo
gioase descriind amănunțit disputa

și arătînd că reprezentanții noștri șf 
ai Uniunii Sovietice au dominat pro
bele de dublu la canoe și că romînll 
au avut către sfîrșitul parcursului ce
lor 10.000 m. un plus de admirabili 
energie și voință pentru a cuceri 
titlul de campioni europeni.

Belgique-, 
temă: „La

Altă 
înse- 

cano»
„voce“, „La libre 
repză pe aceeași 
dublu, romînii Ismailciuc și Alexe a*  
condus din cap în cap cîștigînd ca 
ușurință și arătînd o minunată ener- 
gle". De altfel este interesant să arii 
tăm că numerosul public care a ur
mărit cursa pe șoselele de pe rnargh 
nea canalului Vanterunzen, parcurgîrat 
pe biciclete distanța celor 10 km. ală
turi de fruntașii întrecerii, au com
parat pe cei doi canoiști romîni cm 
celebrul tandem ciclist Schultze-Pe< 
ters, atît de popular în Țările de Jofc 
Aceasta pentru perfecta sincronizare 
tn mișcări a proaspeților campioni 
europeni. In continuare „La libre BeU 
gi<țue“ arată lupta îndîrjită care s-a 
dat și între echipajele Urani-Fabiani 
Mittenberg-Schmidt și Mircea Anao 
stasescu-Stavru Todorov în proba do 
caiac dublu 500 m. unde pînă la 50 
m. de sosire cele trei echipaje lupta® 
cu șanse egale și doar din acest ma-

(Continuare tn pag. 7_j

ri>

at- 
ism este acum un permanent du-te. 
io. Antrenorii se străduiesc să 
meze cea mai bună echipă, orga- 
:atorii au pregătit locurile de ca- 
•e și de masă, au alcătuit progra- 
i» extra-spartiv, și acum dau for- 
i definitivă programului de con
's, care mai are de așteptat nu
li foarte puțin timp pentru a pu- 
i vedea lumina tiparului șt pen- 

a putea ajunge mai apoi tn 
mile spectatorilor. Cu acest pri-

(I) 
(i> 
<n

1935
1933
1958
1958
1956
1956
1954
1956
1956
1956 

) 1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1953
1956
1956
1956

acest tabel lip-Precum vedeți din
sesc recordurile feminine. Ele vor fi 
stabilite începînd de vineri. Să spe
răm că după terminarea întrecerilor 
tot mai multe nume de atleți și atle
te din România vor figura pe aceste 
tabele de onoare !

★
Echipele de atletism ale Ro

miniei vor părăsi Capitala în 
cursul dimineții de mîine.

Noi medalii cucerite de canoiștii noștri

Alexe Dumitru către S. Ismail ciuc: „Trebuia să lăsăm medaliile la 
canlonatnentl Uite ce greu atirnal~. Desen de MATTY

50 de călăreți 
și-au anunțat participarea 

la concursul hipic 
internațional 

de la București
Dacă pașii vă vor purta în aceste 

zile pe aleile parcului Ghsorgha 
Gheorghiu-Dej, veți fi fără îndoială 
impresionat de animația care dom
nește în incinta terenului central da 
călărie, ca și pe cel de antrenament 
și încălzire, din vecinătate.

Sub conducerea și supraveghere*  
celor mai pricepuți dintre specialiștii 
noștri, se fac ultimele pregătiri în 
vederea apropiatelor întreceri din ca. 
drul Concursului hipic internațional 
care va începe în Capitală la sfîrșl- 
tul acestei săptămîni. In aceste zii*  
au fost puse la punct toate mate
rialele de concurs, confecționându-sn 
obstacole noi.

Paralel cu activitatea organizator 
rică, se desfășoară și pregătirile că
lăreților noștri fruntași, care vor 
să-și apere frumosul prestigiu cuce- 
rit în acest an în concursurile in
ternaționale de la Varșovia. Leip
zig și' Aachen și să ofere publicului 
spectator satisfacția cît mai multor 
victorii romînești. Pentru aceasta ei 
S-au pregătit cu minuțiozitate și plini 
de optimism așteaptă acum începere» 
întrecerilor.

După cum am mai anunțat, 1» 
acest concurs hipic internațional, 
care se află de acum la cea de * 
treia ediție a sa, și-au anunțat par
ticiparea călăreți de frunte din Uni
unea Sovietică, Ungaria, Poloni*.  
Bulgaria, R.D. Germană, Italia șl 
bine înțeles, Romîniia. După înscrie
rile primite pînă acum, se scontează

(Continuare ia pag. 4).



Motto :
„Cea mal emoționantă tnlîl- 

nire a Festivalului : Mișa șl 
Simona*  („L’Humanite Diman- 
che" din 4 august 1S57).

*— Vino aici, Pif I a strigat Simona 
la dinele de vînătoare, alb cu pete 
roșcate, care se oprise la marginea 
drumului șl scormonea cu botul In
tr-un tufiș. Pif a ridicat capul, a cli
pit din ochi șl din citeva salturi a 
ajuns Ungă fetiță. Ea mergea încet, 
privind din clnd în cînd atentă de 
jur împrejur. Simona nu are dectt 
șapte ani și umblă cu picioarele 
goale prin drumul colbăit. A cotit lu 
stingă pe. un drumeag șl pe sub 
•coamele țepoase ale arbuștilor a ajuns 
în capul dealului. Simona s-a așezat 
pe iarba arsă de soare, plinind ală- 

- iuri pachetul pe care îl purtase în 
minutele ei mici și albe. Pif s-a așe
zat și el cu capul pe labe șl iși ur
mărește atent micuța stăpînă.

I-n vale se vede orășelul minier 
La Mourriere ce-șl culcă siluetele că
suțelor mohorite în apele riului care 
îl străbate de la un capăt la celă
lalt. La Ieșirea din canalele exploa
tării carbonifere apele nu mal au 
nimic din limpezimea lor. Sînt Ine- 
grile și de aici de sus, de pe deal, par 
a fi niște șuvoaie de smoală. Gurile 
minelor se cască mari șl negre' ca 
și anele riului.

„Acolo intră tăticul in fiecare di
mineață, cu lampa în mină", se gtn- 
dește Simona.

In partea dreaptă, pe cealaltă coa
mă de deal a fost instalat de vreo 
trei săptămîni un lagăr de prizo
nieri sovietici. Minerii din La Mour
riere nici nu știu exact cînd a 
apărut. Intr-o dimineață, înainte de 
intrarea in mină, moș Barnier, unul 
din cei mai bătrîni artificieri, a zărit 
prin vălurile argintii de ceață ce se 
ridicau de deasupra apelor — gardul 
de sîrmă. sentinelele și oamenii care 
umblau de colo pînă colo.

I.a ieșirea din mină moș Barnier 
cu Philippe Caro, tatăl Simonei și 
alți patru mineri s-au dus să vadă 
acest trist adaus la decorul și așa 
mohosit a! așezărilor de la gurile mart 
și negre ale minelor și de pe ma
lurile apelor înegriie ale riului. In
tr-acolo se îndreptau Simona și cre
dinciosul ei prieten.

— Pif șl fie iți este dor de un
chiul Mișa ?■

Clinele, înțelegtrtd parcă din cu
vintele fetei duioșia șl bunătatea lor, 
a mișcat vioi din coadă.

— Știam că și tu vrei să-l vezi — 
i-a mai spus Simona lui Pif șl 
s-a sculat pentru a porni Iarăși la 
drum. In fiecare zi cineva din fa
milia Caro se îndreaptă către lagă
rul de prizonieri, ducind de mlrtcare 
unui... nou membru al familiei, cum 
ii spunea Philippe, celui despre care 
știau doar că e rus, că se numește 
Mișa Polescalov șl că in țară la et 
s-a ocupat, ptnă la începerea războiu
lui, cu Ingineria.

— Dar ce fel de Inginer e unchiul 
Mișa, tăticule ? a întrebat intr-o zi 
Simona. Lucrează la mină, la labo
rator ?

— Nu, fata tatii. El e Inginer con
structor. Face planuri pentru hale de 
fabrici, pentru furnale...

Simona . făcea acum din nou dru
mul către lagăr. Mama se îmbolnă
vise, tata încă nu se întorsese de 
la lucru și atunci fetița, cu ochii stră
lucind de bucuria revederii cu un
chiul Mișa, l-a spus bunicii:

— Mă duc eu cu Pif / Sini mică 
șl nu o să mă vadă sentinela !

Și bunicuța a acceptai; dar numai 
după ce Simona a aslgural-o că va 
merge pe drumeagul care, ferit de 
privirile sentinelelor de perdeaua 
verde-gălbuie a pomilor, dă de-a drep
tul la colțul lagărului unde așteaptă 
Mișa.

Pînă acolo mai aveau puțtn de 
mers. Pif o pornise înainte, cu capul 
pe jos, vrînd parcă să preinlîmpine 
orice pericol ce s-ar putea ivi de 
sub covorul gălbui de Iarbă uscată. 
Mai au doar cîțiva metri. Simona 

. privește de-a lungul gardului de sîrmă 
ghimpată. Sentinela coâora spre col-

„E bine — gîndește Simona, aS- 
cunzindu-se după un tufiș. Peste citeva 
minute sentinela se va întoarce. Pînă 
ce va ajunge la celălalt capăt ea va 
putea să-l dea pachetul, să-l privească 
șl chiar să-l facă, prin semne, să 
înțeleagă cit de mult țin la el toți 
cel din familia Caro.

Reîntîlnirea a fost scurtă, tăcută șl 
emoționantă. Mișa Polescalov a luat 
pachetul și a strins cu căldură mi- 
nuța albă a fetiței. Avea ochii umezi 
— de o bucurie .nemărginită qrnes- 
tecată ou adîncă tristețe. Simona ti 
privea cu curiozitate și duioșie, sim
țind ctt de drag i-a devenit acest 
om necunoscut...

După o săpfămtnă, trei prizonieri 
ruși au evadat din lagăr. Printre ei 
se afla șl Mișa Polescalov.

Alarmă în micuțul și liniștitul oraș 
minier.- percheziții-, patrule pe 

Desen de F. GRONSK!

străzi— mașini ce na-și mai încetează 
uruitul zi și noapte.-

După două zile, maț Barnier a 
fost arestat. 1 medial ce a primit «- 
ceastă veste. Philippe Caro și-a în
cărcat un ruck-sac, și-a îmbrățișai 
soția și fetița — și apoi a dispărut.-

Era către toamnă șt din nord, din
spre ocean, a prins să sufle un vini 
rece. In drumul său a scuturat podoa
bele verzi ale pomilor și a dat un 
colorii nou și trist poeniței de sub 
deal. Sirena anunțase de mult intra
rea în șui al celui de al treilea 
schimb de mineri. Julienne, soția lui 
Philippe, se culcase alături de fetița 
ei treeîndu-i brațul pe sub cap. Tir
ziu, cînd norii au oprii revărsarea 
de argint a razelor de lună, un om 
s-a oprit la geamul căsuței lui Phi
lippe Caro. Era îmbrăcat în haine 
vechi de doc și în mină ducea un 
fel de săculeț cu care umblă de 
obicei minerii. A bătut în geam. 
Odată... de două ori... de trei— Ju
lienne, care se culcase tîrziu, spre 
miezul nopții, de abia a auzit bătăile 
din ușă. Călătorul încerca pentru ul
tima oară—

— Cine-i? a întrebat femeia.
De teamă să nu o trezească pe 

Simona, cuvintele ei de abia se au
zeau. S-a sculai din pai și s-a dus 
spre geam. Na-și credea ochilor. 
Afară se afla Mișa. L-a invitat în 
holul mic de la intrare. Mișa i-a 
spus că a venit numai să-i anttnțe 
că Philippe e sănătos, că luptă și 
el în maquis și să na-i ducă de 
grijă. Apoi a întrebat-o pe Julienne 
de Simona, de Pif, de speranțele 
neîmplinite încă ale oamenilor, de 
trecerea pe șosea a unor eșaloane 
germane. Soția lui Philippe i-a pre
gătit un pachețel de mîncare și t 
l-a pus in sac. După aceea Mișa 
s-a pierdui în noapte.

Cu glndul la Philippe, la toți cei 
care luptă în maquis, Julienne nu 
a mai putut ațipi decîi către ziuă.

...Toamna își cîștigase toaie drep
turile în La Mourriere. Seara, odată 
cu întunerioul se lăsau și perdele 
groase de ceață alburie. De cînd

mama ei adormea greu noaptea, Si
mona se lupta și ea cu somnul ptnă 
tirziu de tot. De aceea cînd. după 
o lună, răsunară din nou bătăi în 
geam, s-a trezit imediat. S-au spe
riat. Cu o noapte înainte un pod 
a fost aruncat în aer. Muriseră 
acolo sute de nemți, se răsturnaseră 
mașini, s-a oprit toată retragerea. 
Patrulele, circulau peste tot. Ciiiva
mineri fuseseră arestați.

— Parcă , baie la ușă, mamă, a 
spus Simona.

— Ssst — răspunse Julienne, fâ- 
cîndu-i semn să vorbească mai încet. 
Femeia s-a dus la geam să . vadă 
cine baie. Mai îniîi na l-a recu
noscut. Era un om cu-,barbă mare, 
îmbrăcat intr-o manta. In mină avea 
un baston în care se sprijinea. S-a 
dus la ușă și a întrebat cinz-i. Un 
glas sfîrșii i-a răspuns:

— Mișal
A deschis repede ușa i dar în a- 

cel moment omul s-a prăbușit ca 
un sac, gemlnd. Julienne s-a spe
riat. Și-a revenii insă repede și l-a 
ajutat să se ridice. Apuându-i un 
picior a simțit cum i se umezește 
mina. L-a întins pe pai. Mișa stătea 
cu ochii închiși și șerișnea de du
rere. Simona îl privea atentă, cu 
ochii ei mari întunecați de milă. Ju
lienne iși ștergea sîngele de pe'mlini. 
Mișa era rănit și sîngele pătrunsese 
prin cir pete cu care era legat Ia 
picior. L-au spălat, i-au făcut un 
pansament curat și l-a dat să bea 
o ceașcă cu lapte fierbinte. Cînd fața 
i s-a liniștit și a deschis ochii, chi
purile Simonei și al femeii s-au lu
minat. Făcind semn, Polescalov a 
cerut ruck-sacuL L-a așezat pe piept, 
a desfăcut o cataramă și dintr-o 
despărțituri a scos o punguliță. l-a 
întins-o Simonei. Curioasă, fetița a 
desfăcui-o imediat. Era o punguță 
cu bomboane. Pe obrazul femeii care 
a urmărit atentă toată scena s-att 
rostogolit două lacrimi.

A doua zi, în zori, Mișa a plecat.
—După cîteva luni s-a terminat 

războiul. Philippe a venit acasă. 
Viața a începui să curgă iarăși li
niștită ca apele riului de la margi
nea orășelului. In inimile tuturor ră
măsese vie amintirea lui Mișa. Din 
noaptea aceea nu au mai aflat ni
mic despre el.

Anii treceau, Simona creștea. A 
urmat ta școală pînă într-o zl cînd 
Philippe i-a spus:

— Luna viitoare o să intri să lu
crezi tn fabrică. Nu mai putem răz
bate altfel. Fii înțelegătoare și fă 
așa cam îți spun ea.

— Așa o să fac, tăticule. Dar pen
tru ce au murit atîția oameni 
război, pentru 
maquis, peniru 
poale a murit 
glasul aproape 
dacă viața noastră nu s-a schim
bai cu nimic.

în 
fn 
fi 

cu

ce ai luptai tu 
ce a fost rănii 
Mișa, zise fata 

înăbușit de plîns,

Simona privește de șușt din ca

lumi- 
rnare

amin-ceea ce vede acum li
de nopțile acelea cînd veghind 
tirziu in noapte in așteptarea 
vești de la tăticul ei nu mai

unde se termină realitatea și de

mera de la hotel, peste orașul 
nat feeric și care vuiește ca o 
cuprinsă de furtună.

Tot 
tește 
pînă 
unei 
știa 
unde începe visul. In Moscova, Si
mona visa cu ochii deschiși. Sărbă
toarea tinereții. Festivalul, o copleșea. 
Și totuși într-un colțișor din Inimă 
mai stăruia o picătură de tristețe. 
O obseda gîndul că totdeauna tn 
monotona ei viață din La Mourriere, 
iot ceea ce a fost mai frumos a tre
cui ații de repede, incit se temea 
și acum că zilele acestea vor trece 
în zbor și bucuria ei nu va fi de.

vă-
de 
al-

plină.
— Unde o fi unchiul Mișa?
Ii apărea în față așa cum îl 

zuse în ziua aceea Ungă gardul 
sîrmă al lagărului... Ochii mari, 
baștri și plini de nostalgie... părul 
blond... brațele groase, puternice...

Și apoi pachețelul acela cu bomboa
ne— zimbetul lui... noaptea ou cea
ță... Toate se desfășurau tn fața pri
virilor Simonei ca intr-una din po
vestirile fantastice ale lui Hoffman.

Dar va mai sta aiitea zile la Mos
cova și miine e una dintre cele mat 
însemnate.

Spectatorii au răsturnat toate cal
culele constructorilor stadionului. 
Cînd au apărut echipele văzduhul a 
răsunat de aplauze.

Tî-iăra gimnastă franceză Simona 
Caro a fermecat prin ținuta ei ele
gantă, prin grația mișcărilor, prin 
precizia exercițiilor.

Era bucuroasă. Obrajii tmbujorațt o 
făceau și mai frumoasă. Cînd a ter
minat ultimul exercițiu valuri - de 
aplauze scăldau întreg stadionul. Si
mona era fericită. Nici nu a observat 
elnd s-a apropiat de ea omul acela 
înalt cu ochi albaștri, cu părul blond. 
Purta in brațe un buchet de flori șl 
un pachețel. Pe stadion s-a făcut 
liniște deplină. Cetățeanul s-a apro
piat, i-a întins cu o mină florile șt 
cu cealaltă pachețelul. Un pachețel 
de bomboane. Atunci Simona l-a re
cunoscut și a țipat odată: Mișa l de 
parcă ar fi vrut ca glasul ei să-l 
poarte bucuria pînă la La. Mourriere.

...S-a înserat. Reflectoarele mari, 
de lumini, rachetele și artificiile 
păstrează pe străzile 
din strălucirea zilei 

din feeria nopților de 
s-a revărsat o 

Moscovei 
și foarte 
basm. Pe 
mare de

că sini la 
l-a între-

războiului au 
oameni, dar cei care 
îniîlnit mai devreme

unchiule drag, dar 
că sini aici ?

miile 
mai 
ceva 
mult
bulevarde 
oameni.

— Și cum de-ai știut 
Moscova, unchiule Mișa ?
bat Simona pe vechiul ei prieten că
ruia anii, războiul i-au cărunțit tlrn- 
piele, i-au ascuțit trăsăturile feței. 
Doar ochii erau tot attt de mari, 
frumoși, albaștri și plini de nostalgie.

— Vezi, nepoțica mea dragă, vre
murile ca restriștea 
despărțit mii de 
au rămas s-au 
sau mai tirziu...

— Te înțeleg, 
cum de ai știut

— O să-ți povestesc. Eu lucrez pe 
un șantier din Urali. Inir-o zl, unul 
dintre inginerii mai tineri mi-a ară
tat „Komsomolscaia Pravda’ care pu
blica o scrisoare adresată de măicuța 
ta Comitetului de organizare a Fes
tivalului...

— Cum? Mama? Și nu mt-a spus 
nimic la plecare 1

— Cred că a vrut să-ți facă o 
surpriză. Dar să-ți povestesc mai 
departe. In scrisoare Julienne poves
tea toate înlîmplările care m-au adus 
in familia voastră și încheia cu ru
gămintea ca în cazul' în care am 
scăpat cu viață din luptele de maquis 
să fiu înștiințai 
tine, să vă dau

— Și cînd ai 
chiuie Mișa?

— Ieri am citii-o 
cursă de avion...

Pe seninul cerului
dea nici o stea. Totul se scălda ln- 
tr-o baie de lumină.

să mă tntilnesc cu 
de veste...
citii scrisoarea un-

și cu prima

rut se mai ve-

Concurs atletic la Râd

ȚARA
TOATA

Recent s-a desfășurat în orașul] 
dăuți un reușit concurs de atlet! 
peniru categoria a H-a, la care 
participat sportivi din raioanele 
giunii Suceava, „Cupa Sfatului pd 
Iar regional" a revenit raionului 
dăuți care a totalizat 53 puncte.

Dintre rezultatele obținute, n] 
ționăm: Gh. Cristactie (Rădăuți) 
m. la înălțime (record regional); 
Tranciu (Rădăuți) 54 sec. pe 400 
plat (record regional); Ady B< 
man (Cîmpulung) 6 m. la sări] 
în lungime; Maria Candrean ( 
dăuți) 30 sec. pe 200 m. plat; Cată 
Boșcoianu (Rădăuți) 25,77 m. 
aruncarea discului (record regia 
la junioare 15—16 ani).

C. Alexa, corespondez

In sfîrșit, cei din Hund

doara au unde înota

Hunedc 
lipsa t 
din pa:

Amatorii de înot din 
duceau de mulți ani 
strand. Vechiul strand, 
I.C.S.H., a fost închis în anul d 
din pricina defectării instalației 
apă și complet neglijat pînă în ad 
stă vară. Nu de mult, din inițiat 
colectivului sportiv Energia I.C.S 
ștrandul a fost renovat și pus 
dispoziția amatorilor de înot, cari 
frecventează în număr foarte mar

N. Moraru, coresponi

Competiție de popice

fnterraională

Comitetul CFS Tîrnăveni a or 
nizat un concurs de popice (' 
retur), între selecționatele rafoam 
Tirr.ăvenj șj Sîngiorgiul de pădi 
care a stîrnit un viu interes în 
durile iubitorilor acestei discip 
sportive din cadrul celor două 
ioane. In ambele întîlniri, victor 
revenit selecționatei din Tîrnăvi 
în tur 333 p.d. iar în retur 238 p

S-au remarcat popicarii Ște 
Marcoș, Aurel Nlstor 
din “ 
drei 
giul

remarcat popicarii
(selecțion 

Tîrnăveni), Geza Fu'op și 
Fabian, din selecționata Sing 
de pădure.

loan Hașaștu, coresponde

Complexul sportiv

din Rimnicu-Vilcea

Zilele tiecute, în cadrul unor 
nifestațiuni sportive și culturale, 
care au asistat peste 5000 de spei 
tori, a fost inaugurat complexul s, 
tiv din Rîmnicu Vîlcea. Este vo 
de o realizare importantă — or 
vărată mîndrie a orașului — ci 
plexul cuprinzînd: u>n teren de 
bal, înconjurat de o pistă olimp 
” pistă pentru trecerea normi 
Q.M.A., terenuri de volei și basc 
tenis de cîmp (acoperite cu zg 
roșiej.

La vechea tribună acoperită, a : 
adăogată o altă tribună, din be‘ 
cu o capacitate de 2000 locuri, 
sub această tribună au fost constri 
cabine și instalații sanitare. Acer 
bază sportivă este împrejmuită 
plăci din prefabricate.

Grigore Varabiescu,

Gală de box la

Stadionul „Constructorul" din C 
stanța s-a dovedit a fi cu totul 
încăpător pentru spectatorii care 
ținut să asiste la interesanta gală 
box în cadrul căreia s-au întîlnit 
giliștii colectivului sportiv Loco 
tiva din localitate și cei de la 
namo Orașul Stalin.

Meciurile au prilejuit dispute 
dîrjite, pasionante chiar, victoria 
venind, după o luptă strinsî, d



Imagini de la marea sărbătoare
LUDOVIC SZABO, cîștigator a tioua 
medalii de aur, ne vorbește despre

Trec sportivii!... Tineri v'guroși, cu fețele strălucind de optimism, cu corpurile călite pe terenurile de 
sport_ își fac intrarea in piața Stalin, stirnind admirația și aplauzele celor din tribune. (Foto AGERPRES)

Examenul de maturitate al motocicliștilor noștri

pecfafor la campionatul celor 5 probe
I Cînd joi seara, crainica posturilor 
le radio a transmis textul buletinului 
Seteorologic; ...,, pentru următoare'e 
■ei zile ploi"... cred că oamenii cei 
■ai înristati la auzul acestei vești 
■au 16 sportivi afiați la Sibiu. Ei nu se 
Iregăteau să escaladeze Făgărașii și 
■ci nu plănuiau vreo altă excursie 
le care să le-o zădărnicească ploaia. 
Ilimbarea care îi aștepta era mult 
■ ai scurtă de numai 4.300 metri, și, 
n plus trebuia făcută... călare. Pen- 
ptloniștii afiați în preajma deschi- 
lerii campionatului național — fiind- 
M^iespre ei este verba — aveau 

motivele să nu se bucure la ști- 
fa- că timpul le va fi neprielnic. Să 
larcurgi un traseu presărat nu numai 
L obstacolele regulamentare, ci și cu 
Bălțile și noroaiele aduse de ploaie, 
Ista înseamnă... să se repete peripe- 
lile din „Cupa Primăverii" din acest 
In, cînd o bună parte din concurenți, 
Irintre care și favoriții au încheiat 
larcursu! de călărie cu 0 puncte.
I Dar.. buletinul meteorologic spune 
K NATURA... dispune. A dispus însă 
nai tîrziu decît trebuie adică exact 
n dimineața concursului Or. traseul 
fa atunci definitivat și la alcătuirea 
Li se ținuse seama tocmai de obsta- 
lolu! pe care forțe nevăzute îl ridica- 
leră parcă peste noapte: mocirlele și 
loroiul.
I lată-ne deci într-o splendidă dimi- 
leață de sflrșit de vară în mult lău- 
lata Dumbravă a Sibiului. Concu- 
knții emoționați, arbitrii cu fanioa- 
ele. cronometrele și creioanele pre
gătite, și bine înțeles, caii, ferche- 

ca de paradă.
BBaintea probei, se făceau, firește, 
[ronosticuri. „Manciu, Roman sau 
teodorescu" afirmă unul din arbitrii 
șezați la obstacolul nr. 4, care, ca 
ă fie mai repede la curent cu ce se 
ntîmpiă în probă s-a înarmat și cu 
in cronometru. „Dar Țintea ?", ri
postează un diietant. „Țintea e bot- 
kav. Are o infecție teribilă la picior, 
ibia a putut să încalece".

In mai puțin de două ceasuri, proba 
le terminase. Cel mai bun timp, un 
limp cu adevărat excepțional, răsplătit 
le altfel cum se cuvine cu peste 1.400 
ie puncte (la concursul internațional 

din acest an, primul clasat la călărie 
a avut 940 p.) a fost realizat de... 
Dumitru Țintea. Șchiopătînd, sporti
vul de la C.C.A., s-a prezentat și a 
doua zi, la proba de scrimă. N-a mai 
fost primul dar a luptat onorabil, așa 
cum stă bine unui sportiv tînăr, unui 
campion care-și apără titlul.

Asaltul asupra titlurilor este însă 
în acest an mai indîrjit ca oricînd. 
Vigoarea cu care luptă sportivii a- 
flați la Sibiu in campionatul celor 
5 probe este ușor de explicat: , na
ționalele" contează drept criteriu de 
selecție pentru alcătuirea lotului care 
se va pregăti în vederea campionate
lor mondiale din Suedia.

Pentatlonul modern este — ingrată 
soartă! — unul din acele sporturi 
„fără spectatori". Puțini sînt cei care 
pot urmări ,de la o zi la alta, și în 
locuri atît de diferite, întrecerile de 
pentatlon, care, vă asigur, nu stau 
deloc mai prejos în ceea ce privește 
spectaculozitatea și... pasiunile pe 
care le pot stîmi, față de atitea alte 
sporturi accesibile publicului larg. E- 
xistă totuși spectatorii fideli ai pen
tatlonului. Printre aceștia am remar
cat-o la Sibiu pe Elena Teodorescu- 
Leușteauu. soția cunoscutului pentatlo- 
nist V. Teodorescu. A urmărit, gîtuită 
de emoție, iureșul pentatloniștilor pes
te obstacolele de la călărie. A stat ne
clintită, mai bine de 8 ore, in sala care 
a găzduit proba de spadă. , E mai 
frumos la gimnastică, nu-i așa?" — 
„Se poate, dar acolo am de prea puține 
ori prilejul să fiu spectatoare. Emoții
le melc sînt însă la fel de mari și a- 
colo și aici".

S-o lăsăm pe Lenuța să-și asiste, 
grijulie, soțul, să-.l lăsăm pe Dumitru 
Țintea să se lupte mai departe cu 
durerile de fa picior, pe antrenorii 
celor patru asociații să se precipF 
te în jurul foilor cu rezultate și să 
calculeze, să anticipeze, să spere, și 
să urmărim, în continuare, pasionan
tele dueluri ale pentatloniștilor de 1* 
Sibi u.

IACINT MANOLIU
★

Din Sibiu am primit telefonie rezul
tatele celei de a treia probe a cam
pionatului republican de pentatlon

Cîștigăiorul pro
bei de călărie din 
cadrul campiona

telor naționale de 
pentatlon modern. 
Dumitru Țintea, 
irecînd cu calul 
Rezistent peste u- 
nul din obstacole.

II 

modern: tirul. La individual, proba a 
fost cîștigată de D. Țintea (C.C.A.) 
cu 193 din 200 (960 p.). urmat de 
V. Mâncău (Progresul) 192 din 200 
(940 p.), Dan lonescu (C.C.A.) 178 
(&60 p.). D. Popescu (Progresul) 
178, A. Mâr cu (a (Recolta) 178 și G. 
Schuster (Voința) 176 din 200 (620 
p.). După tpei probe. în clasamentul 
general individual situația se prezin
tă astfel: 1. V. Manciu 3206 p. 2. 
D. Țintea 3193 p. 3. G. Schuster 
2723 p. 4. Dan lonescu 2645 p. 5. V. 
Teodorescu (Progresul) 2601 p. 6. 
Al. Stoenescu (C.C.A.) 2421 p. Pe 
echipe, după trei probe: 1. C.C.A. 
8.309 p. 2. Progresul 8.031 p. 3. Vo
ința 6578 p. 4. Recolta 6466 p. Azi are 
loc proba de inot, iar mîine ultima 
probă, crosul.

oviîupa de pedeausâ
Surpriza arbitrului I. Moraru

credeți că s-a iniimplat sîmbătă.

care nimeresc 12 rezultate 
„Pronosport", oameni cu... 
ce mai încolo și încoace, 
ghici, nici pe departe, des- 
patea fi vorba...

Ce
la Arad, in timpul desfășurării me
ciului de fotbal dintre Energia Arad 
și Locomotiva Timișoara, din cadrul 
campionatului categoriei B.? O să vă 
spunem not,, fiindcă altfel nici acei 
dintre Dv.
exacte la 
inspirație, 
n-ar putea 
pre ctar

Ce s-a tnfîmpîaf? S-a tnfîmpîat nici 
mai mult nici mai puțin decît că. 
la un moment dat, arbitrul 1. Moraru 
din Cluj, vrind să fluiere un hertț, 
a constatat că... pierduse fluierul! Cind 
l-a pierdut, nu putea să-și dea seama, 
mai ates că de vreo zece minute tn 
joc nu intervenise nici un fel de ire
gularitate astfel că nu trebuia să 
facă apel la fluier. Acum, cînd, in- 
sfirșit, se produsese o infracțiune, — 
poftim! — fluieră dacă poți...

In fața acestei situații, arbitrul .Mo
raru a început să facă semne cu mina, 
a oprit focul și cu toții au început să 
caute ftuierui pe teren, în hohotele 
de ris ale mulțimii. După cîteva mi
nute de căutări febrile, l-au găsit în
tr-un colț al terenului, astfel cS a 
putut reîncepe meciul.

Acum că s-a găsit fluierul, folosim 
și noi ocazia, pentru a fluiera... ăp-

- 1 1 * -s

La meciurile de fotbal din 
Cluj tribuna- fiind foarte 
mică, majoritatea spectato
rilor stau în picioare.

Eu cred că nu e de prisos 
Dacă voi pune-o întrebare: 
Problema lor cu statut jos 
Rămîne mult timp... în picioare?

Intre 15—20 septembrie, se va 
desfășura în Cehoslovacia (la SPIND- 
LERUV MLYN), a XXX II-a ediție 
a competiției motocicliste, de talie 
mondială, „Cursa de 6 zile“, la care 
sportivii noștri participă pentru a 
IV-a oară. In legătură cu această 
importantă cursă, am găsit potri
vit să stăm de vorbă cu valorosul 
nostru reprezentant Ludovic SZABO, 
cîștigătorul a două medalii de aur 
(ltfco și 1956).

— Ca să vă puteți da seama — 
a precizat Szabo — de interesul pe 
care îl prezintă această competiție, 
voi sublinia că, anual, iau parte 
peste 300 de motocicliști din aproape 
30 de țări. Pînă acum cîțiva ani, 
traseul cuprindea teren variat, în- 
tr-un procentaj de cel mult 15 la 
sută, restul fiind drum accesibil, pe 
alocuri chiar foarte bun. In ultimii 
ani însă, organizatorii au accentuat 
duritatea traseului, care a ajuns 
pînă la peste 70 la sută teren va
riat.

— Din ce constă un asemenea 
traseu pe teren variat?

— Parcurs de munte, prin păduri, 
pe poteci sinuoase (presărate cu 
cioturi), rîpe nisipoase, pante abrup
te, uneori trebuind să străbați lungi 
porțiuni de grohotiș sau pe firul 
unei șuvițe de apă. Alteori, ai de 
trecut nenumărate vaduri, teren mî- 
los sau drumeaguri nisipoase și în
guste. Un amănunt: în 1955, în Ce
hoslovacia, pe o distanță de numai 
7 km, am avut peste 90 de viraje 
în loc. In acel an, în prima etapă, 
au abandonat 111 concurenți.

— Un adevărat motocros, după 
cum se vede.

— Exact. Singura deosebire este 
că în 6 zile străbatem 2.000 km, iar 
într-un motocros numai cîteva zeci 
de kilometri. Marea dificultate este 
însă că și mediile orare impuse au 
crescut simțitor față de edițiile ante
rioare ; iar punctele de controluri 
orare sint acum mult mai apro
piate. Aceasta înseamnă că este 
imposibil să-ți asiguri mai mult de 
3—4 minute avans, de la un con
trol la altul, pentru o fugară re
vizuire a mașinii.

arbi-de pedeapsă" 'împotriva 
Moraru. Altă dată, să fie mai 
Tot e bine însă că iov. Mor ară

vitură 
trului 
atent.
s-a făcut arbitru și nu... vînător. Pre
cis că pierdea pușca și observa lucrul 
acesta abia in clipa cînd auzea în 
propiere mormăitul, ursului...

JACK BERARIU

»-

(-■.1

‘A

i
Desen de MATTY

— Și de ce toată această duri’ 
ta te crescîndă ?

— In realitate, „Cursa de 6 zile” 
este o întrecere acerbă între diferi
tele fabrici de motociclete din nu
meroase țări. Ca atare, interesele 
fabricilor cer condiții din ce în 
ce mai grele. Paralel cu clasamen
tul pentru echipele de fabrici (care 
datează din 1913), se face și un 
clasament pe echipe de cluburi spor
tive (din 1924 încoace), clasament 
în care noi am ocupat locuri ono
rabile : 8 și 10, din cîteva zeci de 
echipe participante.

— Ce ne puteți spune despre edi
ția din acest an ?

— Traseul este situat în inima 
munților. Desigur, vom avea de 
înfruntat, și de data asta, vremea 
schimbătoare. Plecăm pe soare, apoi 
plouă, se face frig, uneori cade mă- 
zărică, și totuși trebuie să mergem 
înainte. Și asta, timp de 6 zile în 
șir, cîte 8 sau 10 ore de stat în 
șa (circa 400 km. pe zi). O mică 
pauză pentru masa de prînz, de 
40 minute, timp în care nu ai voie 
să te atingi de mașină, cu care 
reiei apoi cursa, așa cum ai de
pus-o în parcul de mașini, în clipa 
cînd ai țerminat prima semietapă.

— Și acum, vă rugă-m, ceva des
pre calitățile ce se cer concurențî- 
lor.

— Tn primul rînd, o excelentă 
condiție fizică. Ai de împins mo
tocicleta, prin diferite porțiuni di
ficile, 10—15 km. în total, intr-o 
singură zi. Un calm desăvîrșit, o 
atenție extraordinară, spre a evita 
defecțiunile materiale, care costă 
multe puncte de penalizare. Un ochi 
ager, o justă orientare în orice mo
ment, precum și o precisă apreciere 
a mediei orare pe orice fel de teren. 
Dar, mai ales, nervi tari, cît mai tari!

— Cu alte cuvinte. „Cursa de 6 
zile" este un extraordinar examen de 
maturitate al motocicliștilor.

— Sînt în totul de acord cu a- 
ceastă calificare, — a încheiat inter
locutorul nostru.

EMIL IENCEC

Uite sediul, 
nu e sediul!

Cunoașteți jocul. „de-a v-ați ascun- 
selea" ? In anii copilăriei, care din
tre noi nu era fericit să ia parte la 
acest joc șl să se pitească după 

lăzi, după butoaie, du-pă vreo ușă, 
după orice ii putea oferi un ascun
ziș, cit mai bun, de unde să ridă 
de strădaniile celui care era .la căit- 
tur ?...

Se pare că tav. Ion Ilieș, președin
tele comitetului executiv al sfatului 
raional Mizil a fost atît de capti
vat de acest joc cînd era copil, in
cit s-a gindit să organizeze un joc 
„de-a v-ați ascunselea" și pentru cel 
mari.

Zis șl... făcut. Intr-o bună zi. cînd. 
oamenii, minați de cine știe ce tre
buri, s-au dus la sediul Comitetului 
CFlS, raional, au constatat că acold 
funcționa acum un serviciu al sfatului 
popular. Comitetul C.I'.S. fusese mu
tat In locul secțiunii organizatorice. 
Nu apucară Insă cetățenii din oraș, 
să afle noua adresă a Comitetului 
C.F.S. cînd sediul se schimbă din 
nou. Comitetul C.Fds. fusese instalat 
acum in locul secțiunii combustibil*. 
Bucuroși că au dat de... urmele Co
mitetului CF.S., sportivii din Mizil, 
au venit cu diverse cereri, care fi* 
rește. n-au putut fi toate rezolvata 
pe loc. Peste dteva zile insă, cind 
au venit să se intereseze de soarta 
cererilor lor. Comitetul CJiS. dis
păruse iarăși. Too. Ilieș, împreună 
cu too. Mihăilescu. șeful secțiunii 
administrative a sfatului, îl mutase 
în altă parte: în fosta secție admi-t 
nistrativă.

Și cu asta, povestea părea să se; 
sfirșească. V ăzind că trece săptami
na și sediul rămine pe loc. too. Mi-- 
hai Piroșca, președintele Comitetului 
CJ'.S. a prins curaj și a plecat pen
tru două zile din Mizil. Clml s-a 
întors insă, n-a mai găsit nici ur
mă de sediu. Acolo era acum secției 
de valorificări a sfatului popular* 
Mobilierul Comitetului CF.S. — du
pă cum ne informează coresponden
tul , nostru Stan Gheorghe — fusese 
aruncat în garajul de mașini al 
sfatului...

De-at unei, practic, Comitetul C.FS* 
nu mai are nici un sediu.

E inutil, deci, sosind la Mizil, să 
întrebi pe cineva unde e sediul Co
mitetului C.F.S. Cei mult te va pu
tea informa unde a fost cu o zi 
încânte /...



aatele de tir au fost inaugurate cu un excepțional record:

p. LA PISTOL PRECIZIE!
—■ „Klaus merge la record I"
—. „Cum? Doar a început cu o se

rie mediocră de 851 Cum de a „re
perat-o"?

„Cu „una" de 95, și apoi 93, 
96 și 92, iar acum merge în serie !“ 

Intr-adevăr, dinamovistul Alexan
dru Klaus era la un pas de record. 
Al treilea record al țării la pistol 
precizie stabilit în. mai puțin de 
trei luni, după ce doi ari așteptasem 
o performanță superioară acelui 549 
puncte realizat de Iulius Pieptea la 
campionatele europene de la Bucu
rești.

Alexandru Klaus, calm, nestmghe- 
rit de „poporul" care-i urmărea din 
•pate fiecare foc, cu siguranța și 
stăpînirea omului care se simte pre
gătit și capabil de rezultate bune, 
&ăgea „decar" după „decar" în a- 
eel ritm rapid în care este obișnuit 
•ă-și consume fiecare țintă. Ultima 
»erie de 10 focuri: 96 puncte (un 
„optar", doi „nouari*  și șapte „de
cari"). Rezultat final: 558 puncte, 
patru puncte peste vechiul record de
ținut de Iulius Pieptea și, mai ales,
• performanță de valoare mondială, 
egală cu a învingătorului de la re
centul concurs internațional de la 
Kiev (Weinstein-Uniunea Sovietică), 
superioară cu două puncte perfor
manței cu care Linousvuo (Finlanda)
• cucerit la Melbourne medalia de 
aur !

Noul campion și recordman al țării 
a părăsit standul pe deplin satisfă
cut. Printre altele, este fericit că a 
•bținut a doua normă de maestru 
■ 1 sportului și astfel invidiata dis
tincție sportivă îi va reveni curînd. 
De doi ani și jumătate, de cînd a 
debutat în rîndurile trăgătorilor de 
pistol liber, tinde, muncește pentru 
■cest titlu.

Primul care La felicitat pentru tri
pla sa performanță este vechiul cam
pion și recordmen, Iulius Pieptea 
Prietenește, i-a promis însă pe cu- 
ftnd revanșa. Klaus o așteaptă, pen
tru că el este primul convins că nu
mai din această dispută directă per
formanțele la pistol liber vor fi în 
continuă creștere. Doi ani. cît timp 
Iulius Pieptea lupta de unul singur 
cu „bariera" celor 550 puncte, re
cordul s-a încăpățînat la 549 p.l Anul 
•cesta, cînd în ajutorul hii Pieptea 
a venit și Kiaus și imediat în apro
piere Jeglinski, Magyar ș.a., cele 550 
p. au fost spulberate. Mai întii, autor 
Alexandru Klaus. cu 553 p. (18 mai), 
apoi — la două săptămînl — Piep
tea reintră în posesia recordului cu 
554 p.l Și acum 558 p. Ce urmează? 
Fără Îndoială lupta continuă, deci 
■vom asista la nai performanțe. Mai 
cu seamă că Pieptea le-a promis și 
verbal și grin acea serie de 97 p. 
realizată ieri, care reprezintă cea mai 
'bună țintă reușită pe poligonul Tu
nari la pistol precizie.

Și acum rezultatele: 1. ALEXAN
DRU KLAUS (Dinamo) 558 p. 
campion și recordmen R.P.R.; 2. 
deus Jeglinski (Dinamo) 545 p.; 
Iulius Pieptea (Progresul) 545

Ta-
3.

. _ . P-;
€ T. Manicatide (Progr.) 539 p.; 5.

DUPĂ CAMPIONATELE CICLISTE DE FOND 
ț ♦ Cu sau fără clauze T • Pe trasee de plat sau de munte ?

Așa dar. nu este neapărat nevoie de 
■numite clauze, de o medie orară 
Impusă (harem), ca să avem alergări 
Tiu disputate ci, în primul rînd, tre
buie să existe dorința fermă a concu- 
renților de a se „bate" pentru vic
torie. De aci în mod firesc, alergări 
arz disputate, dinamice, cu faze in
teresante, spectaculoase și, implicit, 
medii orare cît mai ridicate.

Că este așa, a dovedit-o din plin 
«Mima ediție a campionatului republic 
can de fond. Secretul că „fatidica" 
cifră de 37 km/h (baremul impus} a 
lost confortabil depășită nu a constat, 
dnpă părerea noastră, în teama că nu 
•e va decerne titlul (ca anul trecut, 
«ând nu s-a realizat 37 km./h), ci în 
faptul că cicliștii a două formații pu
ternice, Dinamo și C.C.A., s-au „răz
boit" serios pentru victoria pe care 
au vizat-o în măsură egală. Lor li 
s-au alăturat, cu însuflețire, alergători 
dtn alte asociații.

Pentru a se obține medii orare cât mai 
ridicate, considerăm că nu este necesar 
— în primul rînd — să se impună o 
•numită cifră, ci trebuie să existe Ia 
majoritatea concurenților combativita
te. La noi se realizează frecvent în 
etape de 150—200 km. medii orare de 
37,38 sau chiar mai mult, fără ca 
•ă existe clauza baremului. Reiese de 
•ci. că dacă cicliștii sânt animați de
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M. Dochiliță (C.C.A.) 534 p.
In probele de armă liberă calibru 

mare, Iosif Sîrbu nu a avut contra
candidat la genunchi, picioare și 
3x40, adjudecîwdu-și, la diferență, trei 
titluri de campion. Numai la culcat 
a putut fi întrecut de Laurian Cris
tescu, care astfel și-a respectat an
gajamentul și pronosticul de acum 
cinci zile: „Trei titluri lui „nea Iosif", 
iar mie, culcatul 1“. Performanțele, cu 
excepția celei de la culcat (389 p.) 
care este la un punct sub recordul 
R.P.R. și a celei de la 3x40 (1117 
p.ț, nu sînt la nivelul posibilităților 

încă acomodați

CULCAT: 1.
389 p. — cam-

generale ale trăgătorilor noștri. Lu
cru explicabil prin faptul că toți tră
gătorii fruntași au primit de curînd 
arme noi și nu sînt 
cu ele.

Rezultatele tehnice:
L. Cristescu (C.C.A.) 
pion R.P.R.; 2. I. Sîrbu (C.C.A.) 387 
p.; 3. V. Panțuru (Dinamo) 382 p.; 
GENUNCHI: 1. 1. Sîrbu 373 p.; 2 I. 
Văcaru (Dinamo) 364 p.; 3. M 
Nagy (A.V.S.A.P.) 363 p.; PICIOARE.

FIERBERE IN LUMEA BOXULUI
— Crește ritmul pregătirilor în vederea apropiatelor campionate republicane

L urne a boxului este în fierbere. 
Campionatele republicane bat la ușă 
și — cum e normal — pregătirile se 
află în stadiul de maximă intensitate. 

Fiecare pugilist fiind dornic să se 
prezinte cît mai bine la startul com
petiției din septembrie, în toate „ta
berele*  se desfășoară antrenamente 
intense, au loc reuniuni de verificare, 
iar antrenorii se gîndesc la unele 

treceri dintr-o categorie în alta des
pre care șe spune că vor constitui 
mari surprize. Ca aspect general, 
secțiile de box ale asociațiilor și co
lectivelor sportive se aseamănă în 
aceste zile unor „cartiere generale" 
în preajma unor mari si importante 
bătălii...

^PRELUDIU' LA CAMPIONATE

Firește că nici boxerii din asocia
ția Voința nu puteau face excepție 
de la regulă. Nu ne-am mirat deci 
aflîndu-1 pe arbitrul internațional 
Petre Epureanu, conducînd, în chip 
de „general", planurile de... atac.

— N-am să vă întreb dacă sînteți 
la punct cu pregătirea. In ultima 
vreme ați avut atîtea întîlniri încât 
asn toate motivele să vă cred cu an
trenamentele la zi...

— Fără discuție! Băieții au avut 
întîlniri interne și internaționale. De 
aceea, norma de șase întîlniri ami
cale fixată de comisia centrală 
ne sperie, așa cum s-a întînsplat cu 
Spakov și Nour».

— Ce aveți în perspectivă?

nu

dorința de a învinge și înțeleg ros
tul combativității, atunci baremul de
vine ceva cu totul secundar. Desigur, 
un campionat trebuie să fie campionat 
(alergare vie, dinamică, disputată e- 
nergic), iar cet care obține titlul să 
nu fie câștigătorul unei curse anoste.

Or. perspectiva realizării unei a- 
Tergări fade are mult prea puțini sorți 
de înfăptuire, astăzi, cînd știut este 
că, după cum am notat, cursele noas
tre sînt, în genere, rapide. Iată de ce 
socotim că, după doi ani de experi
mentare a formulei cu medii orare 
impuse, ar fi cazul să se renunțe 
pentru următoarele două ediții ale 
campionatului la această formulă. 
După aceste două noi ediții se va a- 
nailiza dacă este sau mi necesar să 
se revină la formula baremului.

Notăm, cu acest prilej, că proba de 
campionat disputată pe o șosea per
fect plată, București-Pitești, nu co
respunde în întregime unui campionat 
în care traseul trebuie să cuprindă ur
cușuri, coborîșuri, serpentine, consti
tuind un examen complex, specific 
unei probe de fond. Ca atare, forul 
nostru ciclist ar trebui să reflecteze 
la un alt traseu, cu porțiuni de munte, 
pe care îl socotim mult mai adecuat 
pentru decernarea titlului de cam
pion. O alergare de 200 km, pe un 
traseu perfect plat, oricât de rapidă 
ar fi ea, nu poate alcătui un examen 
edificator asupra posibilităților celor 
care luptă pentru titlul de campion. t 

1. I. Sîrbu 357 p.; 2. H. Herșcovici 
(A.V.S.A.P.) 353 p.; 3. P. Sandor (Di
namo) 344 p.; 3x40: 1. I. Sîrbu 1117 
p.; 2. L. Cristescu 1088 p.; 3. V. 
Panțuru 1080 p.

Campionatele continuă.
RENATO ILIESCU

Alexandru Klaus, primul romin 
care a trecut „bariera" celor 550 p. 
la pistol precizie, se apropie acum de 
^obstacolul" celor 560 pj

Foto: A. TZIMSCHER

— Marți 27 august începe la Si
naia campionatul de box (seniori) al 
asociației. Nu vor lipsi din ring cam
pionul Ludovic Ambruș, Toma Ilie,
C. Gherasim, D. Adam, frații Bogoi,
D. Boiangiu, Gh. Lache și toți ceilalți 
boxeri ai noștri care au clasificare 
de prima categorie. Vor fi trei reu-

M ultima sa ședință, biroul co- i 
flwsâer centrale a analizat felul in ' 
care decurg pregătirile pentru 
campionatele republicane individu
ale de box, luînd o serie de impor
tante botăriri. Astfel, au fost fixate 
in mod def initiv orașele in care se 
vor disputa întrecerile etapei de 
zonă. Acestea sînt PLOEȘTI,,, 
CRAIOVA, ORAȘUL STALIN și 
ORADEA. Tragerea la sorți pentru 
etapa de zonă va avea loc astă- 
seară, la ora 18, La C.C.F.S. țCM 
(sir. Vaslle Conta), fiind invitați 
să asiste delegați ai asociațiilor 
sportive. Plnă acum s-au înregis
trat 185 înscrieri La campionate dar 
numărul acestora va fi definitivat 
in oursul zilei de azi.

sper că vor atrage 
din rîndurile celor 
pe Valea Prahovei.

mani „tari" care 
mulți spectatori 
veniți la odihnă 
Campionatul asociației va fi cea mai 
bună verificare înaintea marilor în
treceri. |n campionatele republicane, 
sperăm ca Toma Ilie, Ludovic Am- 
bruș, D. Boiangiu, C. Gherasim și

Să alegem, deci, trasee asfaltate, 
cît mai dure. Să nu ne lăsăm încîn- 
tați de medii orare arătoase, obți
nute pe trasee ușoare, ci să căutăm 
parcursuri complexe, care, totodată, 
servesc și ca un mijlot eficace de 
pregătire a cicliștilor noștri pentru 
etape grele. Căci, să nu uităm, în ma
rea majoritate a probelor de peste 
hotare, cursele cicliste cuprind escala
darea unor serioase urcușuri, și cobo- 
rîșuri în serpentine, de mai mulți ki
lometri. Or, în asemenea probe, ne-am 
descurcat deseori — după cum se 
știe — foarte anevoie, atît la urcuș cit 
și Ia coborîre.

Dacă am făcut progrese evidente în 
ceea ce privește rapiditatea pe șosele 
plate, în genere, este necesar să ata
căm acum și alte laturi privind pre
gătirea complexă a cicliștilor noștri. 
E vorba de trasee de munte, în care, 
de asemenea, să urmărim treptat ob
ținerea unor medii orare din ce în 
ce mai ridicate. In felul acesta, cre
dem, vom demonstra că ne preocupăm 
în totul de progresul ciclismului nos
tru pe șosea. Fără îndoială că. perse- 
verînd pe această linie, vom aduce 
o contribuție prețioasă la dezvoltarea 
ciclismului de fond, ajutând la crește
rea în ansamblu a acestei specialități 
a activității cicliste — fondul — care 
se compune dintr-o serie de laturi 
multiple și variate, nu numai din 
probe pe șosele .biliard*.

Em. 1.

Turneul de calificare 
ia baschet feminin începe 

azi la Satu Mare

celor două turnee de ca- 
baschet. In prezent, sînt 
toate cele 12 echipe (6 
și 6 feminine) care vor 
curînd la Satu Mare și

In lunile iunie și august s-au des-, 
fășurat în mai multe centre din țară 
numeroasele partide ale turneelor 
zonale care aveau să hotărască pe 
finalistele 
lificare la 
cunoscute 
masculine 
evolua în 
respectiv Constanța. In general, tre
buie spus că acest sistem împărțit pe 
grupe în care fiecare echipă a ju
cat cu toate celelalte atît acasă cît 
și în deplasare ni se pare cel mai 
potrivit, el dind posibilitatea de pro
movare formațiilor celor mai valo
roase și constante.

Astăzi la Satu Mare se inaugu
rează turneul de calificare al echi
pelor feminine. La el participă cele 
4 cîștigătoare ale grupelor și anume 
Energia Cluj, Dinamo Arad, Voința 
Sakmta ~
venesc. 
echipa 
precum 
Voința Bucwraști. Din datele 
care le deținem asupra competitoa
relor se poate deduce că turneul va 
fi ^eosebit de disputat, majoritatea 

și Voința C. Lung Moldo- 
Alături de ele vor concura 

gazdă Energia Satu Mare 
și campioana Capitalei 

pe

chiar Adolf Cristea să aibă un 
vînt de spus...

cu-

PUGILIȘTII CRA1OVENI SE 
PREGĂTESC DE ZOR

că ne grăbim să vă 
Boxerii de la 

se 
de zor sub priceputa în- 
maestrului Petre Alexan- 
fruntea lotului se află 
Petre Deca și „semi-ușo- 

Olaru. Craiovenii își pun

Despre pregătirea pugiliștilor era- 
ioveni am aflat amănunte prin inter
mediul secretarului comisiei regionale 
de box Craiova, Valentin Berezovschi. 
Bine înțeles 
împărtășim noutățile. 
Dinamo Craiova, zece la număr, 
antrenează 
drumare a 
drescu. In 
„mijlociul" 
rul" Ios*f  
mari speranțe în cei doi favoriți ai 
lor și sînt convinși că nu vor fi— 
dezamăgiți. De asemenea, printre 
boxerii craioveni care vor fi prezenți 
la campionate, se numără și Matei 
Godeanu, precum și tînărul „greu" 
Ștefan Mjarcoviceanu. Și încă ceva : 
siguri de „bagajul" lor de multe în
tîlniri amicale, craiovenii par a fi 
ei de acord cu „norma" care 
atîta durere de can altora...

Și 
dă

DEGATA

esteCCFS 
de boxeri, 
l-ara găsit

de la

pen-

pre-

METALURGIȘTII SINT 
ÎNTRECERE

La inspecția de box din 
un d-u-te-vino permanent 
antrenori și arbitri. Acolo 
și pe antrenorul metalurgiștilor 
„23 August", ton Stoianovici.

— Ce surprize ne pregătești 
tru campionate ?

— Una singură: un lot bine 
gătit. Mă bizui în special pe Dănilă 
Done, Dumitru Rizea și Alexandru 
Călărașu, care pare să-și revină la 
valoarea din trecut. Dintre boxerii 
de la „23 August" cred că mai pot 
emite pretenții Simion Gheorghe, 
Dinu Eugen și Ștefan Bogdan.

— Deci, întreaga „garnitură 
fi prezentă la datorie. Nu sînt indis
ponibilități ?

— Călărașu este rănit la arcadă 
din meciul cu Prunoiu. Din fericire, 
accidentul n-a fost prea grav, 
să se vindece în cîteva zile, ca 
poată relua antrenamentul „la 
nuși".

va

Sper 
să-și 
mă-

G.M.

Fericiți, cei doi campioni de fond Gabriel MOICEANU (Dinamo) și 
Maria RÂTO (Voința) se felicită reciproc, după victorie.

(Foio: T. RO1BU1

destul de tînără ci 
jucătoare pivot 

a oîștigat toate cel

finalistelor terminînd fără înfrînger 
etapa anterioară de calificare. Ast 
fel, Energia Cluj (fosta divizionară 
unde joacă și cunoscuta Elza Sebeș 
tyen) nu a pierdut nici unul di( 
cele 12 meciuri susținute, obținîn 
coșaverajul de 695—259. Voința Sa 
lonta (o echipă.................. *
o apreciată 
Agneta Arbore)
11 meciuri (646—248 p.j ca și Voinț 
Cîmpulung Moldovenesc: 10 partid 
10 victorii (420—197 p.). In fine. Di 
namo Arad (o formație tânără ci 
cîteva elemente de la Progresul Arad)) 
a cedat doar într-un singur mec 
din cele 6 jucate. De asemenea, < 
pretendentă serioasă la cele doui 
locuri prime este și Voința București 
Arma principală: o mai mare expe 
riență. Turneul de Ia Satu Mare 
desfășoară între 27 august și 
septembrie inclusiv, cu o zi de 
dihnă la 30 august.

Baschetbaliștii se vor întrece

s<
1
o

? 
ei, dar puțin mai tîrziu între 3—I 
septembrie la Constanța, Participă 
Recolta Galați, Energia Satu Mare 
Flamura roșie Cluj, Energia Năvo 
dări (Ciștigăto-"- ale celor 4 grupe 
C. S. Marina Constanța 
gazdă) și 
București 
Despre ei 
în preajma 
clasate ale turneelor de calificar» 
vor mai avea de trecut un hop pen
tru a ajunge în prima categorie i 
țării. Ele vor întîlni Ia mijlocul lunii 
septembrie, în localitățile echipelor 
cîștigătoare ale întrecerilor actuale, 
pe cele două retrogradate din fiecare 
campionat. De-abia acestea vor H 
adevăratele finale.

(echipă 
învățământ 
Capitalei)

Progresul
(campioana 

vom da mai multe dat 
concursului. Primele don 

ale turneelor

50 DE CĂLĂREȚI 
ȘI-AU ANUNȚAT PARTICIPARE^

(Urmare din pag. 1)

pe participarea a 50 de călăreți și 
100 de cai.

Programul de desfășurare al con
cursului hipic internațional, care în
cepe duminică 1 septembrie și va 
ține pînă duminica următoare, cu
prinde următoarele probe : 1 septem
brie: festivitatea de deschidere a
concursului; proba de deschidere (ob
stacole); 2 septembrie: proba com
pletă (dresaj); proba de vînătoare 
(obstacole de 1,30 m.); 
obstacole categoria M; 3 
proba completă (fond); 
brie: dresaj categoria A; 
pletă (obstacole); proba 
cole categoria G; proba
5 septembrie: dresaj categoria B; 
proba de obstacole nenumerotaită; 
ștafeta pe echipe; probe naționale 
(demonstrații în nocturnă); 7 se& 
tembrie: premiul de dresaj ,.fl
Gheorghe" (categoria B); Cupa Na
țiunilor; proba de obstacole femei; 
proba de durată (în nocturnă); 8 
septembrie: marele premiu de dresaj 
(CategoriaC-Olimpică); proba d« 
„adio", demonstrații de dresaj ; pre
miul învingătorilor; festivitatea d« 
închidere.

Este fără îndoială un program in
teresant și, ținînd seamă de valoa
rea viitorilor protagoniști, putem fi 
siguri că vom asista la întreceri vin 
disputate și de un ridicat nivel teh
nic.

Deci, la sfîrșitul acestei săptămâni: 
randevu la concursul internațional d< 
călărie din incinta parcului Ghear- 
ghe Gheorghiu-Dej!

proba de 
septembrie: 
4 septem- 

proba com- 
de obsta- 

pe doi eai;



SA REȚINEM DIN ETAPA DE DUMINICA LUCRUL CEL MAI 
PREȚIOS: UN MECI DE FOTDAL SE JOACA 90 DE MINUTE

Jocurile de duminică au dat ca mpionatului categoriei A o alură pa
sionantă care deschide acestei corn petiții perspective din cele mai in
teresante. La București, Arad și Ti mișoara spectatorii au avut de ce 
palpita, alături de echipe. Patru din fre acestea nu și-au putut păstra 
avantajul luat la un moment dat, deși unele din ele ajunseseră la

mai ales că și dorea și lupta să 
reducă scorul, și a dat în numele 
fotbalului cea mai usturătoare lecție 
nu numai prea încrezuților jucători 

_ ___ _____ ____ , ai Locomotivei, ci tuturor fotbaliști- 
scoruri care lăsau impresia unor vi eforii sigure. Chiar și diferențele de lor din țară, 
comportare și scoruri față de etapa precedentă (de la 0—3 la 5—1 Ener
gia Ploești, de la 3—1 la 1—5 Ener gia Tg. Mureș sau de la 1—3 la 
3—0 Dinamo Cluj) au fost de na tură să contribuie la creșterea inte
resului pentru competiție.

în 
deau bătăi

însă. 
SEVER 
din cînd

Mai important decît această carac
teristică a duminicii fotbalistice este 
că nivelul jocurilor a fost ceva mai 
bun și că sînt speranțe ca el să 
se îmbunătățească și mai mult. Ceea 
ce nu va fi decît în interesul com
petiției și al... selecționării, deși 
prezent observatorii încă 
cap.

Campionatul continuă,
RAR, DAR

Fotbalul obișnuiește ca 
cînd să dea severe avertismente. EI 
reamintește fotbaliștilor, rar dar us
turător, că un meci se joacă 90 de 
minute. Jucătorii noștri însă, uită 
foarte repede acest lucru elementar. 
Duminică, Locomotiva București a

în

Stoperul Panait a fost unul din oei mai buni oameni ai Energiei Pe- 
oșani, în meciul cu Progresul Bu curești. Icdă.l intervenind din nou cu 
icces și respingând cu capul o minge la care au mai sărit Maieianu 

(Progresul) — ta mijloc — și Ciolan (Energia) in dreapta
(Foto: L. TIBOR)

gălățenii așteaptă un reviriment 
al fotbalului lor

• In toamna Iui 1958, vrem o echipă în Csillag
și Șt. Wetzer antrenori la Locomotiva și Energia 

• Ce face Știința ?...
Duminică începe șl oampionatul categoriei C, Eveniment important 

pentru cele 56 de echipe angajate in această competiție, eveniment oare 
este pregătit cu suficientă grijă de citeva săptămlni. Echipele așteaptă cu 
nerăbdare primele jocuri de care sint legate multe speranțe. Printre ele, for
mațiile din Galați, centru sportiv important.

O raită in acest oraș ne-a dat ocazia să constatăm interesul și 
pregătirile localnicilor față de eveni mental de la 1 septembrie.
„DE FAPT, CSILLAG S-A ÎNTORS 

ACASA-"
Aceasta e părerea tuturor gălățe. 

ni'lor cu care am stat de vorbă, a lui 
Ladislau Gsillag însuși (l-am întâlnit 
chiar la comitet) și a antrenorului 
regional Stanciu, absolvent al I.C.F., 
gă'ățean și el.

„Anul acesta am venii pentru a 
treia oară la Galați, ne-a spus noul 
antrenor al Locomotivei. In 1936. cînd 
am pus pentru prima dată piciorul 
ac:. ca antrenor la Gloria C.F.R., 
echipa era in district Trei ani mai 
tirziu ajunsese in Divizia A. Lucrul 
acesta, cei puțin pe jumătate, cred eă-l 
voi reuși și de data asta, tot la echi
pa muncitorilor ceferiști, echipă cu 
tradiție. Am mulți jucători buni și 
sper în reușita glodurilor mele*. 
Și ne-a invitat după amiază la an
trenament

La ora 16, în vestiarele de la arena 
de box Locomotiva, toți jucătorii se 
echipau pentru antrenament. Porta
rul Nour, fundașii Rogoz, Comșa, 
Arvinie, mijlocașii Mihai Cernega. Tu- 
dorache, Ivan, Bogdan, atacanții Tă- 
nase, Tutunaru, Szabo, lacob, Baran, 
Ion Cernega, Leca, — ne-au oferit pri
lejul să constatăm seriozitatea cu 
care se pregăteau pentru noul sezon 
și pentru o bună comportare a echi
pei lori

ENERGIA SE PREGĂTEȘTE 
CU... ENERGIE

De la 1 iulie, Energia are antre
nor nou, pe Ștefan Wetzer. Noul an
trenor a știut să se impună în fa (a 
jucătorilor. Rezultatul: prezența la 
antrenament a atins sută la sută. 
Mai mult, el se bucură de sprijinul 
conducerii șantierelor navale, de 
«are aparține colectivul sportiv, în 

dat un exemplu mai mult decît eloc
vent. S-a considerat cîștigătoare si
gură la 2—0, 
acel moment, 
pentru public, 
mod evident adversarul, care conti
nua să lupte. N-a ținut seamă de 
avertismentul dat de oaspeți atunci 
cînd au redus handicapul la 2—1, 
și — amăgită de golul norocos al 
lui Copil — a continuat să joace cu 
prea multă încredere în victorie. A- 
mînat pentru citeva minute, dezno- 
dămîntul pe care și-l pregătea chiar 
Locomotiva, s.a produs peste 20 de mi
nute. Energia Steagul Roșu — un 
alt exemplu, de data aceasta pozi
tiv — nu s-a lăsat rugată prea mult.

a încetat lupta din 
a început să joace 
subapreciindu-și în

frunte cu tov. director Cazaca, fost 
fotbalist.

.Lotul pe cared am la dispoziție, 
ne spunea antrenorul Wetzer. nu 
este prea numeros, dar destul de 
valoros: Gavrilă și Ghițău — por
tari, Stan, Lambru, Stoica — fun
dași, Liga, Chitilă, David — mijlo
cași, Voicu, Posa, Dinescu, Cojoca- 
ru, Podind. Vasiliu, Păun, juniorii 
Călin și lordache — înaintași".

— Care credeți că sînt cele mai 
tari echipe din serie ?

— După mine Energia 23 August 
București, Energia 131 și... Locomo
tiva Galați merg la titlu.

— Acum, la începutul campiona
tului, ce adie probleme ați mai avea 
de ridicat ?

— După mine, una din cele mai 
importante este aceea a arbitrilor. 
Mai iniii ar trebui să nu se mai de
lege conducători de joc tocmai de la 
Craiova sau Orașul Stalin pentru 
meciuri de categoria C la Galați sau 
Constanța. In al doilea find, cred că 
mal mult decît la -A" ar trebui de
legați arbitri dintre cei mai buni și 
la .C", pentru că aici (mă refer la 
Categoria C in general), fotbalul e 
mai slab și din această cauză, pen
tru obținerea rezultatului, suporterii 
incită de multe ori echipa la acțiuni 
neper mise de regulament

•k
Acestea ar fi citeva dintre proble

mele fotbalului gălăfțean. Dar toc
mai cind ne pregăteam să încheiem 
acest articol, ne-arh adus aminte că 
în Galați mai este încă o echipă, 
pe vremuri fruntașe: Știința. Dar ce 
aș putea scrie despre ea ? Studenții 
nu-și rezolvaseră problema antre
norului la data cind ne găseam la

Galați. (— m. t. —)

Subliniind acest fapt nu facem 
altceva decît să scoatem în evidență 
cel măi prețios învățămînt din aceas
tă etapă: un joc de fotbal durează 
90 de minute. Fotbaliști, jucați 90 
de minute !

Și pentru că sîntem la acest ca
pitol, să reamintim meritele tenacei 
și perseverentei echipe a Steagului 
Roșu. La un pas de retrogradare din 
categoria B și chiar la destrămare 
în 1955, ' echipa metalurgiștilor din 
Orașul Stalin a avut suficiente re
surse morale să depășească momen
tele critice, să-și revie, să cîștige 
în mod strălucit campionatul 1956, 
promovînd în categoria A, unde ală- 

■" ‘ . nu numai
s-a afirmat, dar le-a dat și lecții 
cum trebuie să lupte

promovind în categoria A, 
turi de formații fruntașe 
că * - ---- * J— ’— J-
de pe teren. 

(P- g)
CRONICASUPLIMENT LA 

DE LA ARAD
• Duminică, Flamura roșie a jucat 

și luptat, făcind o adevărată risipă 
de energie, cu mult mai bine decît 
în partida cu Dinamo București. E- 
forturile depuse însă credem că vor 
lăsa urme, mai ales la jucătorii mai 
în vîrstă. De aceea jocul de dumi
nică, de la Oradea cu Progresul, se 
anunță foarte greu pentru arădeni. 
Aici va trebui să intervină pricepe
rea antrenorului Mladin pentru a 
face mai puțin resim.țite la Oradea 
eforturile depuse contra C.C.A.-ului.

• Jucătorii bucureșteni au dezar
mat în fața ambiției și puterii de 
luptă a textiliștilor, s-au lăsat an
grenați în ritmul de joc al acestora 
și au uitat să acționeze așa cum 
știu ei de obicei: joc rapid desfă
șurat mai ales pe extreme. Și au 
extreme bune pentru un astfel de 
joc. In două rînduri au procedat 
așa, au depășit ușor pe adversarii 
direcți, lipsiți de mobilitate, și au 
marcat două goluri prin Constantin 
(unul fiind anulat de arbitru la sem
nalarea celui de tușe, pentru că Ca- 
coveanu a centrat din afara terenu
lui). Jucînd astfel în mod constant, 
militarii ar fi putut schimba aspec
tul jocului.

• Foarte multe discuții a provo
cat arbitrajul Iui P. Badea (Orașul 
Stalin). După părerea noastră, arbi
trajul a corespuns, reușind să ducă 
la bun sfîrșit un joc foarte greu, 
rapid, dur, cu multe „viclenii” de 
ambele părți. A avut însă și citeva 
scăpări dintre care importantă a 
fost aceea din min. 50 cînd 
Szekely trebuia penalizat pentru fault 
asupra lui Dumitrescu și nici de 
cum să fie gratulat cu o lovitură 
liberă de la 16 m. pentru un hands 
în careu comis, involuntar, de Dumi
trescu, care a căzut împins de Sze
kely.

• Și o declarație a observatorului 
special, antrenorul Gorgorin: „Lupta 
pentru rezultat a dăunat calității 
jocului, în special în faza finală a 
acțiunilor. Flamura roșie este m 
progres, în schimb C.C.A. s-a com
portat sub posibilitățile sale. Dintre 
selecționabili au corespuns Apolzan. 
Zavoda II, Tom a și Jenei. De la FI. 
roșie pot fi luați în considerare 
Petschowski și Serfdzb'. (R. Iliescu)

In urma trierii și omologării celor 
838.007 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 34 (etapa din 25 august 
1057) au fost stabUite următoarele pre
mii :

Premiul I: 5 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cîte 
39.80? lei;

premiul îl: 105 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cîte 2.274 lei;

Premiul III: 1.241 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 288 lei.

Premiul I a fost obținut de:
Vlase Ton din Cluj str. Horia nr. 65: 

Nenciu Niculae din Sinaia Complexul 
„Peleș”; Poszator Francisc din oradea 
str. Orban 72; Stoica Constantin din 
București Splaiul Independenței 43 și 
Progrof Ana din București str. Episcop 
Radu 43.

★
• 12 meciuri autohtone — 6 din ca

drul primei , categorii și 6 din categoria 
secundă — iată „cuprinsul*1 concursului 
nr. 35 (etapa din 1 septembrie). Un cu
prins care, fără îndoială, va aduce odată 
cu creșterea numărului de variante de
puse 'de la concursul nr. 33 la concur
sul nr. 34 creșterea a fost de peste 
200.600) șl o ridicare apreciabilă a va
lorii premiilor. Dar să... trecem în re
vistă fiecare dintre cele 12 meciuri ale 
programului lăsind pe seama partlcipan- 
ților și mărirea numărului de variante 
și bucuria obținerii unui premiu de zeci 
sau chiar sute de mii de lei...

Casa Centrală a Armatei va înfrun
ta o altă formație bucureșțeană, Progre
sul care duminică era... gata, gata să se
tase egalată de Energia Petroșani. In 
mod normal, militarii pornesc favoriți 
mai ales că meciul egal de la Arad le-a 
cam încurcat socotelile de a se instala 
de ia început in fruntea clasamentului.
Deși, un prim solist. Locomotiva Bucu-

Campionatul mondial de fotbal ]

PREGĂTIRI INTENSE
ÎN IUGOSLAVIA
PENTRU JOCUL CU R.P.R.

Cercurile fotbalistice din lugosla via acordă o importanță deosebiți 
meciului de la 29 septembrie cu Ro tnînia și pe bună dreptate. De acest 
joc depinde în cea mai mare măsură care echipă reprezentativă va pleca 
anul viitor în Suedia, la turneul final al campionaiului mondial.

Ce va aduce această nouă confrun
tare romîno-iugoslavă ? Iată ceea ce 
se va ști abia în seara zilei de 29 
septembrie. Sigur este doar că în 
ambele tabere au început pregătiri 
febrile.

MASURI PRELIMINARE

Informațiile primite din Iugosla
via ca și ziarele de specialitate iu
goslave exprimă grija cu care oficia
litățile pregătesc meciurile interna
ționale din toamnă și în primul rînd 
cele din preliminariile campionatului 
mondial. Ziarul „SPORT" din Bel
grad a publicat două interesante in
terviuri cu Al. Tirnanici, căpitanul 
federal, și Milorad Lișanin, se 
cretarul general al federației iugosla
ve, interviuri care cuprind păreri 
asupra echipei noastre și jocului de 
la 29 septembrie, precum și amănunte 
în legătură cu pregătirile fotbaliști
lor iugoslavi.

Ca și la noi, campionatul național 
constituie baza selecționării. Campio
natul a și început, de la 11 august, 
înainte însă, s-a ținut o conferință 
(bună ar fi fost și la noi și n-ar fi 
tirziu să se țină și acum) cu toți 
antrenorii echipelor din prima ligă, 
cărora li s-a adus la cunoștință pla
nul de pregătire a echipei naționale 
pentru campionatul mondial și li s-a 
trasat ca sarcină principală punerea 
și menținerea în formă a jucătorilor 
și informarea, periodică, a comisiei 
de pregătire din sinul federației. I>n

Scurte știri
• Mîine, un joc de campionat Ia 

Petroșani: ENERGIA-LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI, restanță din prima eta
pă, șj unul internațional la Ploești: 
BUREVESTNIK CHIȘ1NÂU INTIL- 
NEȘTE FORMAȚIA ENERGIEI DIN 
CATEGORIA A.

• In afară de Ozon, mai sînt sus
pendați pe cîte două etape: Bone 
(CCA) și Marosi (Energia Ploești). 
Acești doi jucători vor putea reintra 
din etapa din 5 septembrie. Alți trei 
jucători au fost sancționați cu aver
tisment: Caricaș (Progresul Bucu
rești), David și Zaharia (Energia 
Steagul Roșu).

• Jocuri internaționale. Vineri la 
Călărași: Călărași-Silistra (.Bulgaria) 
3—0 (0—0). Duminică Ia Craiova: 
Locomotiva-Benkowski Vidin (Bul
garia) 2—2 (1—1).

• Joi in Cupa R.P.R. : Energia 
Sinaia-Energia Cîmpina 2—4 (1—0).

• Meciuri amicale: Energia Trust
Miner B Mare — Dinamo B. Mare 
3—0 (2—0). Finala „Cupei 23 Au
gust". Energia Phonix B. Mare — 
Dinamo II B. Mare 2—1 (1—1).

O^onosport
reșt* are de înfruntat .formația dinamo- 
vtștikor bucureșteni care duminică a 
„smuls” un punct studenților timișo
reni. Este un meci deschis oricărui re
zultat deși în meciul cu Energia Orașul 
Stalin feroviarii ne-au dat ocazia să-i 
vedem pierzind un meci gata cî ști gat: 
Acest fapt ne face de altfel si înclinăm 
spre un meci nul sau o victorie a di- 
namoviștiior. Un al doilea solist se pro
filează la Petroșani unde Energia din 
localitate întîinește o colegă de asocia
ție. Er.ergia Ploești. Deși ploeștenii au 
depășit în ultima etapă ia scor Ener
gia Tg. Mureș, totuși, cum la Petro
șani se cîftiță foarte rar și foarte greu, 
noi mergem cu „1**. Comportarea sur
prinzător de bună a Flamurei roșii Arad 
care .se pare că după deținerea Lanternei 
roșii în Cupa Primăverii nutrește do
rința «Te a ocupa un loc fruntaș in 
clasa rrn tul campionatului, ne face să 
ne înd im de victoria altfel posibilă a 
Progresului Oradea pe teren propriu. 
Totuși avantajul de a fi gazdă rămîne 
avantaj așa că noi ne luăm ca punct 
de plecare „x”-nL Energia Orașul Sta
lin nu s-a arătat pînă acum a fi 
„nouă** în prima categorie. Din contră 
a depășit, mai mult sau mai puțin sur
prinzător, dou't valoroase formații bu- 
cureștene: Progresul și Locomotiva, Să 
le urmeze „proaspeții” dinamoviștl clu
jeni? Noi credem că este foarte pasi
bil, așa că dacă sînteți de acord și 
dumneavoastră treceți „1” pe buletine 
la meciul V. Știința Timișoara se pare 
că wea să-și facă o specialitate din 
meciurile egale (pînă acum 2 din 2 dis
putate). Jucînd la Timișoara c t Ener

același timp, au fost luate măsuri 
pentru buna pregătire, controlată, a 
jucătorilor la cluburile lor.

DOUA ANTRENAMENTE, UN JOC 
INTERNAȚIONAL Șl UN CANTO

NAMENT

Primul antrenament va avea loc 
la 28 august la Belgrad. Vor lua 
parte 14 jucători aleși în baza ob
servațiilor făcute fn timpul celor trei 
etape de campionat și convocați după 
jocurile din 25 august. A doua șe
dință de pregătire va avea loc, tot 
la Belgrad, după etapa de campionat 
din 8 septembrie. Toate aceste pre
gătiri se vor face în vederea me
ciului cu Austria (echipa A și juni
orii la Belgrad, echipa B și de tine- 
ret în Austria) de la 15 seplembrie. 
In acest joc, Iugoslavia va lace o 
primă și serioasă verificare. După a- 
cest meci, echipa A își va continua 
pregătirile, pînă la plecarea :n Ro- 
rrînia, într-o localitate care n-a fost 
încă stabilită. Parale! se vor desfă
șura antrenamentele echipei B care 
va întîlni, |a aceeași dată, formația 
secundă a României.

In ce privește antrenorul federal — 
post rămas vacant după plecarea lui 
Cirici în Italia — federația nu s-a 
pronunțat încă. Comisia de pregătire 
și căpitanul federal au primit sar
cina să desemneze un antrenor care 
să îndeplinească în mod provizoriu 
funcția de antrenor federal.

din fotbal
Energia Tg. Jiu — Energia Craiow 
4—0 (1—0).

• Echipelor Știința Galați, Știința 
IMF Iași și Flamura roșie Giurgiu 
li s-a redus suspendarea de la 4 Ia 
2 etape, astfel că ele vor putea juca 
din etapa din 15 septembrie. în cam
pionatul cat. C.

• Programul cuplajului de dumi
nică: Locomotiva București — Dina
mo București la ora 15.15 și CC.A.— 
Progresul București la ora 17 pe 
stadionul „23 August". Dinamo 6 — 
Dinamo Bacău se dispută pe terenul 
Dinamo Obor la ora 9.30. iar Pro
gresul CPCS — Dinamo Bîrlad pe 
terenul Giuleștl la ora 9-30.

• Terenurile următoarelor echipe 
au fost suspendate neîndeplinind con- 
dițiunile pentru omologare: Locomo
tiva Galați, Flamura roșie Buhuși, 
Știința Iași (cat. B.). Progresul lași, 
Progresul Rădăuți, Energia Oradea, 
Voința Tg. Mureș, Recolta Toplița, 
Energia Trust Miner Baia Mare Re
colta Cărei și Dinamo Brăila. Toate 
aceste echipe vor trebui să anrnțe pe 
ce terenuri vor juca meciurile ofi
ciale.

gia Tg. Mureș credem totuși că va „re
nunța** la această specialitate și își va 
trece în palmares prima victorie 
campionatul pe 1957/58. Progresul Sibiu 
după cîstigarea Cupei primăverii (cat. 
B) a călcat cu stîngu! în campionat, in 
meciul pe care-1 va juca acasă car 
Energia Hunedoara credem însă că ae 
vor reabilita inaugurînd seria vLeta. 
riilor de campionat. Energia Baia Mare 
întîinește Energia Mediaș. Un meci doc
tul de greu pentru gazde deși victoria 
obținută în deplasare cu Locomotiva 
Cluj ne face să le indicăm favorite. Pro
gresul Focșani după ce a cedat la n® 
9cor categoric (®-7) dinamoviștilor di» 
Bacău vor încerca să obțină o victorie 
pe teren propriu înfruntînd Locomotiva 
Gara de Nord, finalistă a Cupei Pri
măverii. Cum nici feroviarii nu s-aa 
arătat în prima etapă a fi în formă, 
alături de un „x” care credem că ar 
„împăca” ambele echipe treceți și „1**. 
Mai greu de acordat un pronostic la 
duelul celor două „Științe” din Ieși și 
București. Tradiția ne indică „x”, avan
tajul terenului „1”. Progresul Suceava 
va încerca să obțină 2 puncte întîlnind 
pe teren propriu Locomotiva Constanța 
care, deși joacă în deplasare, păstrea
ză totuși șanse de victorie. Un ultim 
solist este posibil să ne furnizeze me
ciul dintre Energia Cîmpipa și Energia1 
1 Mai Ploești. prima formație a cîștă- 
gat în deplasare cu Locomotiva Gaaa 
de Nord, în timp ce ploeștenii au pier
dut pe teren propriu la scor întîlnlrea 
cu Dinamo 6 (0-8).
• incepîr.d cu concursul nr. 35 pre

miile speciale pentru „0” rezultate ae> 
suspendă.
• Astăzi după amiază începînd de M 

ora 18 va avea loc la Agenția Central* 
Pronosport din Calea Victoriei ur. 9 tra
gerea din urnă a premiilor speciala 
acordate variantelor cu „0” rezultate 
de Ia concursul Pronosport nr. 32 («ta 
pa din 11 august 1957).



CEI MAI BUNI PERFORMERI
VOR Fl PREZENT! LA BUCUREȘTI

Pregătirile otletilor din R. D. Germană pentru 
Campionatele internațion ale ale R. P. Romîne

CORESPONDENȚA TELEFONICA
DE LA LEIPZIG

Jucători mici pe terenuri mari

LEIPZIG, 25 (n-in telefon). — Lo
cuitorii acestui mare oraș german sînt. 
dispuși să-ți vorbească totdeauna cu 
plăcere, atunci cînd aduci cumva vorba 
despre Institutul de Cultură Fizică, 
unui dintre cele mai renumite institute 
de acest fol, nu numai din R. D. 
Germană, ci și din lumea întreagă 
Ei nti-ți vorbesc - numai de clădirile 
Institutului, construite după cele mai 
moderne principii, ci și despre stu
denții care se pregătesc cu deosebită 
lîvnă pentru a se putea dedica mai 
apoi cu toată priceperea profesiunii 
alese. O vizită la acest Institut, care 
p,ur și simplu te uimește, nu poate fi 
flecît plină de impresii extraordinare 
Dar nu despre aceasta vreau să vă 
vorbesc, c.i despre atletism. Toți stu
denții Institutului iubesc cu pasiune 
atletismul și asta, nu cum spun ei 
în glumă, pentru faptul că dr. Erbach, 
directorul I.C.F, este în același timp 
și președintele secției de atletism a 
R. D. Germane ...

In acest Institut am avut marea 
plăcere să pot constata că se discută 
foarte mult despre... Campionatele 
internaționale de atletism ale R.P.R. 
Este și firesc, desigur, dacă ne gîndim 
Ia fajT.nl că foarte mulți dintre atleții 
de frunte ai R. D. Germane sînt stil- 
denți’ sau asistenți ai acestui institut.

Antrenorul Ewa'd Mertens, care se 
ocupă în mod special de pregătirea 
sprintenilor și a semi-fondiști’or, a 
fost însărcinat de secția de atletism 
a R.D.G. cu urmărirea formei celor

Știința București campioana de șah
pe echipe

SINAIA (prin telefon). Ultima run
dă a campionatului de șah pe echipe 
al R.P.R. nu a mai produs modificări 
în configurația primilor 3 clasate. 
După ce Știința București învinsese 
cu 5—3 Progresul Cluj (Drimer-Brea. 
zu 0—=1, Negrea—Nagv 1—0. Puș- 
casii-Demien 1—0, Botez-dr. Malcoci 
‘A — 7s, Joiță — Toth 'li — '!i 
Caiihman — Weinberger */i  — Vj*.  
I ane seu — LMudek Vz — '/>; Dez- 

- mireanu — Szabo 1—0 Energia 
trebuia să mi piacdâ mai mult 
de un punct și jumătate la dinamo- 
viști pentru a-i ajunge pe studenți. 
Dar aceasta a fost pr-te puterile for
mației bucuneștene, mai ales după ce 
(Jîociltea pierduse (cu albele) la masa 
I în. fața lui Bălanei. Energia a cîș- 
Kgat cu scorul de 5—3 dar această 
victorie nil a făcut decît s-o mențină 
pe locul II-, pe care-1 ocupa și înain
tea ultimei runde. Rezultatele tehnice 
ale întîlnirii au fost următoarele: Cio- 
oîiitea—Bălănel 0—1, Voiculescu — 
Reicher ’/2—'/a. Selmeanu — Menas 
1—0, Nacht — Pavlov */ 2—*/ 2, Stan- 
piu -— Fischer 1—0, Dăneț — Tomes- 

• 112 concurente din 18 colective 
spor.ive au participat la sfîrșitul săp- 
tfuninii trecute, la concursul de nata- 
tSție desfășurat la Cluj, în bazinul 
pictor Babeș", Trofeul „Cupa de 
yară“, cu care a fost dotat concursul, 
« revenit înotătoarelor de ta Știința 
București, care au totalizat 173 de 

“ ptaicte față de următoarele clasate: 
K1C.A. (75 p.) și Dinamo București 
1(69 p.). Iată cîștigătoarele probelor:
100 m liber senioare: Maria Kasso- 
viitz (Știința Buc.) 1:17,9: 200 m bras 
senioare: Gabriela Mangezius (Progr. 
Sibiu)' 3:14,7; 100 m liber junioare 
cai. II: Henriette Ține, ca (C.C.A.) 
1:13,5: 100 m bras junioare cat. I: 
Sanda Iordan (Dinamo Buc.) 1:35,2. 
In afară de concurs, Etelka Teleki 
■(Știința Cluj) 1:33.1: 100 m spate ju
nioare cat. II: H. Țincoca 1:22,8: 100 
ta. bras junioare cat. II: Iudith Orosz 
.(Ștința Cluj) 1:35,2: 100 m. fluture 
Qgniocire cat. Jh Ingrid Rothe (Știința 
Buc.) 1.31,9: 100 m spate senioare: 
Bcaterina Orosz (Progr. Cluj) 1:23,2. 
î iLa sărituri de la platformă, în pro- 
S® rezervată senioarelor, a învins V'-

ACTIVITATEA LA

#Mca Kelemem (Știința Buc.)) cu 46,37 
p- iar la junioare Elka Schneider 
0Șnwgia Sibiu), 37,93 p.

Meciurile feminine de polo pe apă 
S4au soldăt cu rezultatele: Dinari» 
fiucurești — FI. roșie Lugoj 5—5

mal buni atleți germani și Cu... 
selecționarea lor pentru concursurile 
de la București. Antrenorul Mertens 
ne-a spus, printre altele, că în mo
mentul de față atleții R. D. Germane 
se pregătesc cu toată seriozitatea în 
vederea întrecerilor de la București. 
Deviza lor este „CEI MAI BUNI PER. 
FORMERI LA ... BUCUREȘTI !“ .Și 
pentru a-și întări această afirmație, 
el ne-a spus că în aceste zile, în prin
cipalele centre atletice ale țării, au 
loc numeroase concursuri, cu caracter 
de verificare și de selecție. Astfel de 
concursuri au avut loc duminica tre
cută la Leipzig, Halte, Berlin, Jena, 
Dresda etc.

„Atleții noștri, — ne-a spus Mer
tens — doresc să participe cu toții la 
o competiție de valoarea și amploarea 
celeia de la București și tocmai de 
aceea se și pregătesc în consecință. 
In zilele care vor urma, noi vom fi 
în măsură să selecționăm, cu adevă
rat, pe cei mai in formă atleți ai 
noștri, mai a’es că dorim să ne pre
zentăm în cele mai bune condițiuni. 
Nu știu încă numele celor care vor 
purta la București insigna de partici
pant la cea de a X-a ediție a Cam
pionatelor internaționale ale Romîniei^ 
dar este aproape sigur că nu vor lipsi; 
multipla noastră campioană Giseia 
Kohler, Crista Stubnik (care și-a făcut 
o reinirare rjomițătoare, alergînd 11,9), 
Klaus Kichtzenhain, Menfred Prenssger, 
Ulla Donath si Friedrik Janke".

HRISTACHE NAUM

a R. P. R.
cu ’/s—’/». Manolescu — Rodica Rei- 
cher ’/2—*/ 2, Nicolau — Gogîlea 1—0.

In cea de-a treia întîlnire a rundei 
Energia Ploești a învins Voința Bucu
rești cu 4'A—3‘A-

In felul acesta clasamentul final 
al campionatului este următorul: 1. 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 32 p.; 2. Ener
gia București 30'A P-t 3. Dinamo 27 
p.; 4. Progresul Cluj 23 p.; 5. Pro. 
greșul Oradea 22 p.; 6. Energia Plo
ești 18 p.; 7. Voința București 15'/j 
P-

Echipa campioană a țării a utilizat 
următoarea formație: Drimer, Negrea, 
Ghițescu, Botez, Toma Popa, Pușca- 
șu, Joița, Caiihman, Elisabeta lones- 
cu și Maria Dezmireanu. Studenții 
an jucat cu multă convingere. Ei în
cheie neînvinși acest campionat în 
care au terminat uii singur meci- (cel 
cu Dinamo) la egalitate. Aseară, in
tr-un cadru festiv. Științei București 
i-a fost înmînată cupa de campioni ai 
țării, iar jucătorilor diplome. Echipele 
clasate pe următoarele două locuri au 
fost distinse cu plachete.

V. Sbarcea-corespondent

București — Dinamo București 9—1 
(5-1).

La sfîrșitiri celor două zile de con
curs, cei peste 1.000 de spectatori pre- 
zenți în tribuna ștrandului ..Victor 
Babeș“, au aplaudat frumoasa demon
strație de înot artistic executată de 
formația din București, pregătită de 
antrenorul Blazian.

• Duminică dimineață, s-a inau
gurat la Arad bazinul de înot. Noua 
construcție de dimensiunile 50/20 va 
contribui la dezvoltarea natației și în 
această localitate. In cadrul festivi
tății de inaugurare s-a desfășurat 
meciul de polo pe apă dintre echipele 
Locomotiva Arad — Energia Oradea. 
Victoria a revenit jucătorilor orădeni 
cu scorul de 6—1 (2—1).
• In ultima etapă a categoriei B la 

polo pe apă, disputată duminică, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Energia București—Voința Tg. Mureș

CELE MAI RECENTE / 
COMPETIȚII SPORTIVE DIN l 

ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE? 
IN REVISTA ILUSTRATA DE ț 

SPORT /

STADION
< nr. â<b
i noi amănunte asupra
{ interesantului concurs
/„CINE ȘTIE SPORT, CIȘTIGA*

Pentru 8U de tineri și tinere, din 
oare destul de mulți n.au trecut de 
pragul copilăriei, ziua de duminică 25 
august a însemnat un mare eveni
ment: au început finalele campiona
tului republican de tenis al juniorilor.

Timp de șase zile pe terenurile cen
trului de antrenament No. 2 și Știin. 
ța Politehnica, cei mai mici jucători 
de tenis, unji’ dintre ei atît de mici 
îneît abia depășesc cu puțin înălțimea 
fileului, se înfruntă, încercîndu-și pu
terile. E adevărat că racheta e prea 
grea și terenul prea mare, dar dorința 
de a învinge este și mai mare. Un ge
nunchi lovit, o lacrimă strivită între 
pleoape un oftat prelung și... înain. 
te f._

Inimile micuților au bătut cu mai 
multă putere în prima zi a întîlnărî- 
lor. Organizatorii au hotărît ca cei 
djn provincie, eliminați din primul 
tur, să plece imediat acasă. Două lo
vituri deodată: și înfrîngere și ple
care! Trebuie să recunoașteți și 
dumneavoastră că așa ceva este cam 
greu de suportat și cînd ai 23 de ani, 
dar la 13! De aceea, poate că mi
cuțul Maximilian Klein, un noduleț de 
băiat, n-a fost în apele lui și nici n.a 
arătat tot ce este în stare... De aceea 
poate, Dorjs Bocor (are 13 ani) cu un 
promițător stil de joc, a pierdut teren 
văzînd cu ochii în fața adversarei 
sale Geyergy Pataki, mai calmă, mai 
experimentată, dar și cu cinci ani 
mai mare...

Putem spune că în general junio
rii joacă frumos și ceea ce este mai 
important, au un stil corect, priză bu. 
nă, fandare corectă și lovituri bine 
executate. La unii dintre ei am re
marcat chiar și formarea unei anumi. 
te tactici de joc : mingi plasate, sur. 
prinderea adversarului pe picior gre
șit, mingi lungi urmate de mingi 
scurte. Pregătirea satisfăcătoare a 
unora dintre concurenți se datorește 
fără îndoială și antrenamentelor fă
cute de aproape o lună de zile sub 
îndrumarea antrenorilor Marin Bă- 
din. Ion Racoviță, Tudor Bădin, Ar
nulf Schmidt și Petre Marin.

0 ADMIRABILĂ UVERTURĂ
LA CAMPIONATUL DE PISTOL VITEZĂ

In cinstea zilei de 23 August, trăgă
torii de pistol viteză s-au întrecut — la 
22 august, pe poligonul Tunari — în 
concursul organizat de asociația Dina
mo. Concurînd cu pistoalele modificate 
după noile cerințe ale regulamentului 
internațional (țeavă scurtă, limitarea 
crosei, etc.) ei au înregistrat performan
țe strălucite la capătul unei dispute 
dramatice: 1. Ștefan Petrescu 585 p.,
2. Gheorghe Lykiardopol 584 p., 3. Ma
rin Dochiâiță 583 p., 4. petre Mocuță 
576 p. Față de condițiile noi impuse de 
pistoalele cu țeavă scurtă, asemenea 
performanțe sînt superioare ca valoare 
celor înregistrate cu pistoale cu țeavă 
lungă, in plus, media rezultatelor aces
tor patru trăgători, care formează sche
letul echipei naționale, este de 582 p., 
medie ne înregistrată încă. Joi, în cam
pionat, disputa va fi reeditată. Dar 
rezultatele?

NATAȚIE
2—4 (1—1); Voința Timișoara — Vo
ința Oradea 7—6; Știința Timișoara—
FI. roșie Lugoj 2—11; Locomotiva 
Cluj — FI. roșie Cluj 8—2 (3—0); 
Energia Cluj — Locomotiva Timi
șoara 8—1 (4—0).

ULTIMA ETAPA A CAMPIONA
TULUI MOTOCICLIST DE VI

TEZA PE CIRCUIT

mișoara) a fost suspendat, pînă la 1 au
gust 1958. în urma unor abateri comise 
în calitate de arbitru.

Duminici 1 septembrie, se va des
fășura in București (pe traseul din 
împrejurimile Arcului de Triumf) ul
tima etapă a campionatului motoci- 
ciist de viteză pe circuit. Competiția 
se va desfășura in organizarea aso
ciației Dinamo.

POPICE

In timpul perioadei de pregătire a 
popicarilor noștri în vederea participă
rii la campionatele mondiale. unii 
sportivi au săvîrșit grave abateri. Bi
roul comisiei centrale, ana'.izînd faptele, 
a suspendat, pînă la 1 ianuarie 1958, 
pe jucătorii loan Dragomirescu (Ener
gia Ploești) și petre Purje (Energia 
Cîmpina) care, totodată, au fost ex
cluși din lotul republican pe timp de 
1 an.

De asemenea, Maurcel Șlrăjesou (Ti

Așa cum ne spunea antrenorul ion 
Racoviță, la baza acestei pregătiri a 
fost imprimarea unui stil corect pen
tru desfășurarea unui tenis moderr^ 
ofensiv, cu lovituri eficace la fileu.

După primele două zile de întire. 
cerj au lăsat o. bună impresie ju_ 
nioril D. Viziru, Burciu, Dimache (Bu
curești), Tiriac, Szekelli, Klefo (Or. 
Stalin), Leihnam, Spătaru (Timișoa. 
ra), Albert (Arad), Băjenescu (Piteș. 
tj), Drojdea (Reghin) și junioarele 
Mina Bina (Pitești), Heder și Pata
ki (Arad), Mariana și Sanda Ciogo. 
lea, Mariana Barasch, Rodica Lazari. 
de, (București), Veronica Stocloza 
(lași), Heide Bosch, Doris Bocor (O.

Maximilian Klein execută un backhand 
(Foto: GH. DUMITRU)

CE E NOU IN RUGBI ?
— Turneul echipei STAR continuă — Dinamoviștii 

sînt optimiști— Se anunță un bogat sezon in) sr național

Primul meci susținut In țara noastră 
de echipa poloneză STAR-Poznan a 
fost interesant și a prilejuit o dispută 
aprigă. Dar in afara spectacolului 
propriu-zis, jocul a. constituit și un 
nimerit schimb de experiență intre 
rugbiștii formației gazdă — Energia 
Republica — și jucătorii polonezi, 
unde sportul cu balonul oval se află 
în plină perioadă de dezvoltare. Sem
nificative în această direcție sînt 
declarațiile antrenorului Toma Moldo, 
veanu și căpitanului echipei poloneze, 
Bartkowiak.

„Ne-am străduit — a declarat an. 
trenorul Toma Moldoveana — să fo
losim toată gama cunoștințelor noas
tre. Și se poate spune că, într-o oa
recare măsură, am reușit. In prima 
parte a jocului, echipa romînă a ata
cat mai mult, a „mers“ mai bine și a 
concretizat majoritatea ocaziilor de 
but. Oaspeții și-au revenit însă, în 
repriza a Il-a și au arătat adevărata 
lor valoare, practicînd un joc fru
mos, cu faze și recentrări spectacu
loase. Partea a doua a meciului a fost 
frumoasă, interesantă, datorită mai ales 
oaspeților care au atacat mai mult, 
mai variat. Am avut ocazia să-l văd 
pe Bartkowiak, culcînd balonul după 
o oursă foarte inteligentă. Așteptăm 
cu nerăbdare viitoarele întîlniri cu 
rugbiștii polonezi.

Cel mai bun jucător polonez, ine
puizabilul Bartkowiak, a ținui să pre
cizeze : „Nu ne pare rău că am pier
dut. Meciul de astăzi ne-a arătat că

TURNEUL INTERNATIONAL DE HAND
BAL DE LA TG. MUREȘ

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). In zi
lele de 24 și 25 august s-a desfășurat 
în localitate un interesant turneu in
ternațional de handbal, la care, în a- 
fara echipelor mureșene Progresul și 
Dlnrmo, au participat formațiile L-tm- 
blk din Budapesta și Dozsa din De
brețin. Meciurile de simbătă s-au dis
putat la handbal mic, pe terenul diin 
parcul sportiv Voința, în prezența a 
pests 26S9 de spectatorii. In prima par
tidă s-au întîlnit formațiile feminine 
Progresul Tg. Mureș și Lombik Bu
dapesta. După un joc viu disputat, 
victoria a revenit formației budapes- 
tane cu scorul de 7-5 (2-4). A doua 
partidă a opus echipele masculine 
namo Tg. Mureș și Dozsa Debre*  
victoria revenind ditiamoviștiior mu

Stalin), — care se dovedesc elemen
te cu perspective. Desigur câ unii 
lipsesc de pe .această listă. Ei nu tre. 
buie să fie descurajați. Au înaintea 
lor, mulți, mulți ani de întreceri și 
performanțe. Dacă vor persevera este 
sigur că foarte curînd vor figura pe 
lista celor mai buni.

întrecerile de care am vorbit oferă 
însă și un aspect cu totul inedit. Nu 
se întreceau -numai cei de pe teren ci 
și... cei' din tribune?! Ați ghicit! Sînt 
părinții, ba chiar și bunicii, care urmă
resc cu inima la gură și răsuflarea 
tăiată desfășurarea partidelor. Mulțî 
din ei au venit din provincie să-și 
vadă copiii încă în timpul activității 
din tabără. Cînd dorul este mare doar 
nici un drum nu pare prea lung.

Dacă în primele două zile, superio. 
ritatea numerică a spectatori’or a fost 
de partea părinților și ruda’.or juca, 
torilor, sperăm că în zilele ce vor 
urma, să se restabilească un echilibru 
prin venirea și a altor părisți înso
țiți de odraslele lor. Și cine știe cîțt 
dintre acești mici mosafiri azi, nu vor 
deveni mîine mari jucători. Deci, 
dragi părinți și copii, nu ocoliți în a- 
ceste zile terenurile de tenis ale cen
trului de antrenament No. 2 și Ști
ința Politehnica. Sîntein convinși că 
și dumneavoastră veți împărtăși sa
tisfacția noastră.

încercați și... dar mai întîi încer
cați 1

C. SEVEREANU

Dintre rezultatele zilei de ieri 
menționăm următoarele : simplu băieți 
cat. 15—'16 ani: Gh. Schipor—Di
mache 6—4, 4—6, 6—0; Drojd&a— 
Sekelly 1—6, 6—3, 6—3. Simplu fele 
cat. 17—18 ani: Mariana Barasch— 
Mariana Ciogolea 6—2, 11—9.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
pe aceleași terenuri de la ora 8,30 și 
15,30.

mai avem ce învăța. Și prietenii noș. 
tri, rugbiștii de la Energia Republica 
s-au dovedit buni „profesori**...

După partida de la București, oas
peții vor mai susține încă două intîl- 
niri: probabil la Constanța și Tirni- 
veni.
• „Dinamoviștii privesc cu optimism 

returul campionatului !“... Antrenorul 
lor, Arthur Vogel, nu s-a mulțumit 
însă numai cu această declarație... 
optimistă ci a ținut să ne pună la cu
rent cu pregătirile febrile care se fac 
in tabăra rugbiștilor dinamoviști.

Odată reuniți — șase dintre compo
nența echipei au fost la Moscova — 
jucătorii și-au continuat antrenamen
tele. In lot s-au produs schimbări îm
bucurătoare în sensul că doi tineri 
talentați, Stanciu și Alexandrescu. a>u 
fost promovați în prima formație. 
Cu aceștia lotul dinamovist numără 
nu mai puțin de 25 de jucători. In 
concluzie, o echipă „tare". i

• Sezonul internațional, inaugura? 
sîmbăiă cu prilejul meciului Energia— 
STAR, se anunță deosebit de bogat. 
In prima jumătate a lunii viitoare 
este anunțat turneul echipei de tine
ret a Republicii Cehoslovace și tot în 
luna septembrie ne vizitează „națio
nala" Poloniei, ca răspuns la tur
neul efectuat în primăvară de Ener
gia I.S.P.

Către sfîrșitul lunii septembrie este 
probabilă și deplasarea Energiei Re
publica la Poznan, în R. P. Polonă.

șit, programul de simbătă a fost în
cheiat cu o partidă între echipele 
feminine Progresul Tg. Mureș șl Lom- 
bik Budapesta. Scor final 3-3 (3-1).

Duminică s-au disputat partidele t 
Progresul Tg. Mureș — Lombik Bu
dapesta 'feminin) —5 (4—-2); Dina
mo Tg. Mureș — Dozsa Debrețin 
(handbal mare, masculin) 13-11 (9-5) ;
Progresul Tg. Mureș — Lombiik Buda
pesta 8-6 (4-2). Mureșencele și-au luat 
cu această ocazie revanșa după mecsml 
din ziua precedentă.

V. Kadar, corespondent
LOCAȚIUNE DE BILETE

• Biletele pentru cuplajul de fotbal 
de duminică (Locomotiva-Dtnamo șl 
C.C.A.-Progresu>) se pun în vînzare de 
miercuri la agențiile Pronosport (Cal. 
Victoriei și Bd. Dinicu Goiescu), C.G.A„ 
str. I. Vida și la stadioanele „23 Au-

șeul cu scorul de 27-24 (15-19). In
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Devalorizarea recordurilor

in sens unicsau
la care par- 
este un bun

Cînd în Franța rostești numele 
Meyer, să nu te mire dacă interlo
cutorul te va întreba imediat — 
care ? Lucrul se explică prin faptul 
că în afară de Rene Meyer — mare 
financiar, fost prim ministru și de 
repetate ori ministru, de Daniel Meyer
— unul dintre fruntașii partidului so
cialist (S.F.I.O.) și fost de repetate 
ori ministru, mai sînt cel puțin doi 
Meyer-i foarte cunoscuți. Ne referim 
la frății Gaston și Raymond Meyer, 
ambii vechi gazetari sportivi. Primul
— Gaston Meyer —- este r.doctor șef 
al marelui cotidian de sport „L’Equipe" 
și, în același timp, specialist în atle
tism. Celălalt este specialist în box 
și în alte domenii. Ambii, în mod 
firesc, sînt foarte mîndri de presti
giul ziarului de care și-au legat nu
mele. Și îndeosebi de obiectivitatea 
ziarului L’Epuiipe, pare de obicei 

cere să nu se... amestece sportul cu 
politica.

Intr-adevăr poți citi și răsciti nu
meroasele pagini ale ziarului pa
rizian și nu vei găsi nici un cuvînt 
„politic". Redacția, în obiectivitatea 
ei, are trimiși speciali la toate marile 
manifestații sportive din țările so
cialismului și publică cele mai im
portante rezultate obținute de spor
tivi fruntași din aceste țări. Este 
drept că un ziar nici nu ar putea 
avea pretenția că-și informează bine 
cititorii dacă nu ar insera în coloa
nele sale rezultate care atîrnă greu 
în balanța marilor performanțe mon
diale. Dar, dînd Cezarului ce-i al 
Cezarului, trebuie să arătăm că în
tre L’Equipe și alt ziar burghez de 
sport, de pildă „Sport" din Zurich — 
care-și face un titlu de glorie din 
poziția sa virulent antisovietică și 

o distanță 
însuși re- 
Meyer, ne-a 
și a făcut, 
măgulitoare 
a mișcării

antiprogresistă — este 
enormă. Mai mult chiar, 
dactorul șef, dl. Gaston 
vizitat nu de mult țara 
în mod public, aprecieri 
la adresa sportului și 
sportive din patria noastră.

Iată destule motive care fac 
ziarul condus de Meyer senior 
fie căutat și la noi, îndeosebi pen
tru bogăția sa de informații.

Am ținut să precizăm toate aces
tea pentru ca să fie limpede că, în 
principiu, ca cititor firește, apreciem 
strădaniile ziarului parizian de a-și 
păstra obiectivitatea. Numai că stră
daniile nu reușesc uneori și atunci 
putem citi în același L’Equipe și 
chiar sub semnătura redactorului 
șef. pledoarii în favoarea așa numi
tului Stadion comun, despre care 
însuși „nașul" său (dl. G. Meyer) 
tl consideră o filială în sport a.„ 
comunității europene (fațadă politică 
a blocului militar agresiv imperia
list, sub conducere americană, cunos
cut sub denumirea de N.A.T.O.). Sau, 
lucru și mai curios, tot sub semnă
tura redactorului șef, luări de poziții. 
foarte departe de... obiectivitatea 
care-1 preocupă atît pe dl. G. Meyer.

Ne referim la un recent material 
în care d-sa spune textual: „Căde
rea în cascadă a recordurilor începe 
să plictisească... Excesul de recorduri 
a dus pînă la urmă la devalorizarea 
recordului..." Iată într-adevăr o po
ziție curioasă, cel puțin pentru un 
gazetar de sport care știe desigur 
cit pasionează pe cititori lupta, pe 
cît de grea pe atît de frumoasă și 
firească, a sportivului de a se depăși 
mereu pe sine și pe alții mai buni 
ca el. Oare ce ar dori dl. Meyer, ca 
lărgirea neîncetată a bazei de masă 
a sportului prin atragerea de noi 
contingente de tineri (contingente care 
se ridică Ia cifre care se scriu cu 
șase zero uri), progresul continuu a! 
omenirii, în general, să nu 
în sport la transformări 
bine?

Dar, autorul articolului la 
referim, este blazat pentru alte mo
tive. E mai bine să-1 ascultăm: 
„Îndoiala, de altfel, a pătruns spi
ritele. Adoptarea suliței „Held" (după 
ușurința cu care s-a autorizat săritura 
tn înălțime gimnastico-acrobatică) a 
fost, într-adevăr o greșeală gravă..." 
Pentru acei ce știu că prin... „săritură 
în înălțime gimnastico-acrobatică" 
vrea să fie botezată săritura „plonjon" 
(cunoscută de cîțiva ani) cu care 
sovieticul Stepanov a stabilit noul 
record mondial Ia înălțime, lucrul 
este acum cît se poate de limpede. 
Referirea la sulița „Held" din pa
sajul reprodus mai sus, este for
mală. Asta o știe prea bine și auto
rul articolului, căci de ani mulți la 
număr, la început americanii și apoi 
europenii, stabilesc noi recorduri cu 
această suliță. Ceea ce l supără în 
fond pe dl. Gaston Meyer, este 
deci... noul record Ia înălțime și 
faptul că după Stepanov vin Kaș-

ca 
să

ducă și 
în mai

care ne

karov. Sitkin și alți sovietici, care 
sărind în stil „plonjon" au depășit 
săritorii americani și au readus în 
Europa, după cca 60 de ani. recordul 
acestei probe.

Lucrurile cred că s-au limpezit 
acum. Suedezul Nilsson sare în stil 
„plonjon" de mulți ani. In 1954 el 
a ridicat, cu acest stil, recordul eu
ropean la 2,11 m, dovedindu-se foarte 
periculos pentru recordul lumii de
ținut pe atunci de americanul Walter 
Davis. De altfel, Nilsson a adoptat 
stilul „plonjon" de la americanul 
Wiesner (lpcul II la J.O. de la 
Helsinki), iar încă în 1939 america
nul Walker a trecut 2,09 m (record 
mondial pe atunci) sărind pentru 
prima oară, în acest stil, 
tr-un scurt istoric fără 
datele legate de acest stil. 
5 ani (de Ia J. O. de la 
și în aproape 20 de ani (din 1939) 
nimeni, nici chiar redactorul șef al 
lui L'Equipe nu a avut nimic de 
spus împotriva acestui stil.

Și deodată, articolul d-lui Gaston 
Meyer și următoarea concluzie, in 
stil de supremă dezvoltare: „Totul 
trebuie reluat de la bază, și îndeo
sebi regulamentul recordurilor".

Ba să avem pardon, 
spune marele 
giale — dacă 
dial stabflit 
am propune, 
barea regulamentelor, unde am a- 
junge ?

Dar, să vedem în fond ce-1 supără 
pe dl. G. Meyer. Simplul fapt că în 
stilul „plonjon" capul atletului trece 
ștacheta înaintea unuia dintre pi
cioare. Da, este adevărat I Și ce i 
grav în acest lucru ? Cu ce 
mai regulamentar stilul „ventral" de 
tipul „straddle" (ambele picioare prind 
ștacheta între ele ca o furcă) stil 
cu care negrul american Charley Du
mas a ridicat recordul mondial la 
2,15 m? Este Ia mintea cocoșului că 
nu faptul că sportivul trece capul 
înaintea piciorului îl deranjează pe 
redactorul șef al ziarului L’Equipe. 
Și nici măcar excesul de recorduri 1 
Ci cu totul altceva.

La urma urmei, dl. Meyer este 
liber să spună că preferă sti
lul „ventral" celui „plonjon". Poate 
să arate și de ce. Dar de aici pînă 
la lamentarea subită pe tema „exce
sului de recorduri" și la aluzia de 
a se schimba „regulamentul recor
durilor" este cale lungă.

Așa cum îl cunoaștem pe dl. Gas
ton Meyer știm că va fi de acord 
atunci cînd, față de cele de mai sus, 
considerăm că și noi sîntem liberi 
să întrebăm cum cămine cu... obiec
tivitatea? Dl. Meyer o înțelege, oare, 
în... sens unic ?

Iată, în- 
pretenții, 
In peste 
Helsinki)

cum ar 
nostru scriitor Cara

ta fiecare record mon
de sportivii sovietici, 
lamentîndu-ne, schim-

este

ȚICU SIMION

fn general, un turneu 
ticipă mai multe echipe 
Îirilej de a verifica posibilitățile unei 
ormații.

Turneul de handbal din cadrul ce
lei de a treia ediții a Jocurilor Tine
retului, desfășurate de curînd la 
Moscova, ne-a oferit ocazia de a pu
tea face unele observații interesante. 
Astfel, am constatat că austriecii 
joacă excesiv de combinativ; că ce
hii înclină spre jocul dur, atletic ; 
că principala caracteristică a jocului 
finlandez este o pronunțată influență 
a handbalului mic și că la echipele 
germane este de admirat pregătirea 
lor tactică. Aceste echipe le mai vă
zusem sau — în orice caz —- mai 
auzisem cîte ceva despre ele. Tur
neul * * ” - -- -- ? :
doar 
zite. 
stră 
spre 
unii 
prilej pentru prima oară intr-o com
petiție internațională de amploare 
mai mare. Ne așteptam — firește — 
să vedem echipe de începători, cu 
posibilități reduse.

de la Moscova avea menirea 
să confirme cele văzute sau au- 
Din această cauză atenția noa- 
s-a îndreptat în mod deosebit 

echipele reprezentative ale Uni- 
Sovietice, care evoluau cu acest

1 După campionatele europene
de caiac-canoe

(Urmare din pag.
cei doi romîni au slăbit alura.rnent _

S-a aflat insă că această defecțiune 
pe ultima porțiune a parcursului se 
datorește în parte lui Mircea Anasta- 
sescu care nu era restabilit complet 
după o serioasă stare gripală de care 
suferise în ajunul concursului, fapt 
care ne-a privat poate chiar de o vic
torie.

Printre specialiști, aceleași aprecieri 
elogioase la adresa noastră. Este su
ficient credem să vă facem cunoscut 
entuziasmul Președintelui Federației 
Internaționale de Caiac-Canoe, dr. Ka
rel Poppel pentru momentele de 
splendidă întrecere sportivă pe care 
le-au oferit iubitorilor sporturilor nau
tice în special canoiștii romîni și cei 
sovietici. Dr. Karel Poppel văzînd 
lupta strînsă din proba de 10.000 m. 
a ținut să urmărească cu mașina, de 
pe marginea pistei, echipajele romîn 
și sovietic care 9.000 m. au alunecat 
pe apă, parcă lipite. Ei consideră că 
sportivii romîni participînd cu un 
foarte redus au obținut rezultate 
prestigiu.

...Prima filă din istoria campiona
telor europene de caiac-canoe a fost 
înscrisă Ia Gând. In rîndurile ei se 
află la Ioc de cinste și cei 8 sportivi 
romîni care obținind două medalii de 
aur și patru de bronz, au confirmat 
spre lauda lor progresul și prestigiul 
unanim recunoscut.

!
1

lot 
de

Azi, o nocturnă internațională de baschet

ENERGIA BUCUREȘTI
In cadrul turneului organizat de 

colectivul Energia Electromontaj Bu
curești, echipa masculină de baschet 
Slavia Sofia susține cel de al doilea 
meci jucînd astă seară în Capitală 
pe terenul Știința la ora 20,30 în 
compania Energiei București. In des
chidere este programată o partidă a- 
micală între formațiile feminine Ener-

gia București și Progresul F. B. In 
primul său meci echipa bulgară a 
făcut dovada valorii sale ridicate în- 
trecînd Energia Craiova la un scor 
categoric. După cum se știe din for
mația oaspeților, clasați pe locul II în 
campionatul țării vecine, fac parte 
cinci maeștri ai sportului.

NUMAI PENtRU „STELE**...

că sportul are în S.UA. 
performanțe importante,

„Cu toate 
realizări și _ 
tineretul american este dezvoltat din 
punct de vedere fizic mult mai slab 
decît cel din Europa".

La această concluzie ajunge profe
sorul de educație fizică Mortimer 
Morris de la Colegiiiî din Oregon, 
într-im amplu articol publicat în re
vista „News Republic". Chiar și 
titlul articolului este semnificativ: 
„înseamnă oare sportul sănătate?" 
Răspunsul pe care-1 dă M. Morris 
este negativ. Goana după „stele", a- 
faoerismul, venalitatea pun bariere de 
netrecut în calea spartului de masă 
din S.U.A. Sportul universitar — a- 
tît de mult trîmbițat — este, după 
cuvintele lui Morris, o imensă mas
caradă, o încercare de a camufla 
profesionismul.

„Colegiul din Ydaho —- scrie Mor
ris — primește în mod deschis stu
denți (buni sportivi) din rîndul ce
lor care au fost respinși pretutindeni 
pentru slaba lor pregătire. Rezulta
tul: o echipă puternică și mulți spec
tatori în tribune".

Morris citează numeroase cazuri de 
„studenți** care abia știu să se is
călească, dar absolvă facultatea „cu 
brio** pe seama sportului. Pentru 
mulți alții colegiul este o trambulină 
în vederea lansării profesioniste.

„O mare greutate în dezvoltarea 
sportului de masă, remarcă Morris, 
este și lipsa de baze sportive, de

gimnastică. Cele existente se 
exclusiv la dispoziția „stele-

astfel nu trebuie nimeni să se 
conchide Morris, că 50 Ia sută 

satisfacă

terenuri, de inventar. Multe școli din 
New York nu dispun măcar de o sa
lă de 
află 
lor*.

„Și 
mire,
din tinerii chemați să-și 
serviciul militar sînt respinși la vi
zita medicală iar 23 milioane de a- 
mericam suferă de boli cronice, fizi
ce sau mintale'*.

Vă imaginați deci surprinderea 
noastră cînd încă de la primul joc 
al reprezentativei masculine a 
U.R.S.S., ea a pus în dificultate re
dutabila selecționată a R. D. Ger
mane. De la începutul și pînă la 
sfîrșitul jocului scorul a evoluat 
cînd în favoarea unei echipe, cînd 
în favoarea celeilalte. Numai dato
rită rutinei, handbaliștii germani au 
cîștigat la limită. La început amcîștigat la limită. La început 
crezut că a fost un accident, dar re
zultatele ulterioare au infirmat 
ceasta primă impresie. Echipa femi
nină a U.R.S.S. a debutat in compe
tiție mai slab decît reprezentativa 
masculină, pierzînd la scor meciul 
cu formația noastră. După aceea 
însă, și-a revenit și în partida cu 
reprezentativa R.D. Germane a făcut 
zile grele handbalistelor germane 
care au cîștigat cu mari eforturi, 
doar la un gol diferență.

Rezultatele handbaliștilor și hand
balistelor din echipele U.R.S.S. nu 
s/’nt întîmplătoare și cine le consideră 
ca atare, greșește grav. Aceste re
zultate se bazează pe un fond foarte 
serios și — în plus — au posibilități 
mari de a deveni și mai bune. Jucă
torii și jucătoarele acestor echipe au 
arătat că au calități fizice excepțio
nale ca ; forță în aruncare, îndemî- 
nare și forță în picioare; 
tehnică individuală bună 
însă, se poate ușor vedea 
fluență din baschet); că, 
au o statură impresionantă (la f«te 
media înălțimii a fost de 1 75 m.).

Un alt aspect pozitiv îl constituie

a-

că au o 
(în care 

multă in- 
în sfîrșit,

faptul că handbaliștii soviet’ei. ne- 
avînd o tradiție în acest sport, in- 
vață totul de la început, curat fără 
să mai . aibă nevoie să corecteze de
prinderi greșite sau să învingă nă- 
reri retrograde. Jn schimb, ca orice 
echipă tînără, greșește printr-un ioc 
prea individualizat, fără accent ne 
tactică. Dar, o asemenea lipsă poate 
fi remediată ușor.

Sînt convins că în viitoarele întîl- 
niri internaționale reprezentativele de 
handbal ale Uniunii Sovietic- vor 
scoate rezultate foarte bune, chiar șt 
în compania celor mai tari echipe de 
pe continent.

Înainte de a încheia, c-teva cu
vinte despre arbitrii sovietici de hand
bal. Nu m-atn informat dacă și ari 
bițrii erau la fel ca echipele, debu- 
tanți. Dacă este așa, atunci s-au a- 
chitat de sarcina lor foarte bine. Ei 
cunosc regulamentul în mod amanul*, 
țit, îl aplică fără ,,interpretări person 
nale" și sînt în general pentru un io® 
bazat pe tehnică și nu pe fer*?.. Ar- • 
bitrii Grinberges, Fedorov. G’cnian 
și Golobov sînt bine orientați și pot 
conduce jocuri internaționale în buneconduce jocuri internaționale 
condițiuni.

Toate observațiile de mai 
dică probleme noi și pentru 
Iul din țara noastră. Pentru 
putea păstra și în viitor locul frun
taș în ierarhia internațională (în 
special la fete) trebuie să acționăm 
mult mai organizat ca pînă acum.

sus rl- 
hsndba- 

a ne

Prof. D. POPESCU-COLIBAȘI
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ticipanți (antrenori și conducători, 
----- “ • le-

vor 
de 

din 
din 

Intr-adevăr, delegațiile spor-

inclusiv). înainte de a păși pe 
renurile de concurs, toți aceștia 
face cunoștință — în calitate 
oaspeți privilegiați — cu una 
cele mai noi și moderne clădiri 
Paris. 1.... ' , ' ' _
tive participante la Jocuri vor fi 
găzduite la Rezidența Universitară 
de la Antony (cartier mărginaș al- 
capitalei), o construcție ultra-mo- 
demă, încă neterminată. Condițiile 
de cazare sînt remarcabile, ceea ce 
nici nu trebuie să mire, știut fiind 
că înscrierile la competiții s-au făcut 
pe baza unor taxe destul de ridi
cate. Dar această circumstanță, are 
și un revers negativ, ea limitînd 
în mod sensibil înscrierile, care ar 
fi putut fi și mai numeroase.

Parisul sportiv a făcut amenajări 
importante pentru găzduirea între
cerilor. Atletismul, care — conform 
unei tradiții ce pare a se încetă
țeni la competițiile polisportive — 
va ocupa primul plan și la Jocurile 
Universitare, și-a programat dispu
tele pe stadionul „Charlety". Este o 
construcție mai veche, aparținînd, 
clubului studențesc P.U.C.. care a 
fost însă special reamenajată pen
tru Jocuri. Locurile în tribune au 
fost mărite la 10.000... Cifra poate 
să nu impresioneze un iubitor de 
sport din democrații populare, dar 
trebuie să știți că pentru noi ea 
este considerabilă. Parisul fiind — 
comparativ — foarte slab „echipat"

din punct de vedere al construcțiilor 
sportive. Tribunele noi de la Char- 
lety vor avea un rol în plus, acela 

a feri terenul de vînturile care bat 
putere în acest sector descoperit 
Cetății Universitare. Pista, gropile 
sărituri și sectoarele de aruncări 
suferit și. ele transformări ra-

de 
cu 
al 
de 
au 
dicale, fiind aduse la nivelul cerut 
de importanța unor competiții inter-, 
naționale. Un amănunt în plus: cro
nometrajul va fi electronic, instala
țiile fiind furnizate de casa elvețiană 
Longines.

Și celelalte discipline sn.rtive 
înscrise pe programul Jocurilor Ișl 
vor desfășura întrecerile în mediu 
universitar. Lupteie în sala de sport 
a gimnaziului „Huyghens", natația 
Ia Toureiles, bascheți:! și voleiul pe 
diverse terenuri de pe lîngă facul
tăți și școli superioare, urrrrind ca 
finalele să aibă loc sub bolta sta
dionului acoperit „Pierre Coubertin". 
O excepție: tenisul nu vrea să pă- 

va fi 
acolo 
Cupa 

anga-

NU-I UȘOR SA FII ARBITRU...

Federația americană de baschet a- 
mator a adresat o scrisoare tuturor 
conducătorilor de cluburi, jucătorilor, 
arbitrilor și altor persoane legate de 
acest sport. Nu are rost s-o repro
ducem integral. Mai interesant ni s-a 
părut pasajul care se referă la ar
bitri:

„Arbitrul, — glăsuiește textul, este 
în aceiași timp orator și psiho
log, pedagog și .„ psihiatru. Rămî- 
nînd aparent calm, în orice situație, 
arborind expresia inocentă a noului 
născut, el trebuie să fie ferm, cal
culat, precaut, încrezător, energic. 
Printre alte calități, arbitrului îi 
sînt necesare încăpățînarea elefantu
lui, rapacitatea leului, forța taurului, 
răbdarea antilopei, precauția cucuve
lei, șiretenia vulpii. Tot timpul său, 
toți banii, toată energia trebuie 
dăruite sportului. El trebuie să fie 
gata să-și sacrifice familia, sănăta
tea iar uneori și viața".

Citind această scrisoare, puțini ar 
avea temeritatea să se încumete a 
deveni arbitri de baschet în Sta
tele Unite.

răsească ambianța clasică și 
văzut tot la Roland Garros, 
unde au loc meciurile pentru 
Davis și (uneori) exhibițiile 
jaților '-**- ’*■-------

Pînă 
multe 
componența delegațiilor țărilor par
ticipante. Nume de rezonanță 
anunță în echipa R. F. Germană s 
Germar (100 și 200 m.), Haas (400 
m), Steiner (semifond). In echipa 
Angliei o vom admira pe fosta re
cordmană mondială la săritura 
înălțime, Thelma Hopkins și __
duelul acesteia cu valoroasa repre
zentantă a Romînieî, lolanda Balaș, 
nu este exclus ca tabela perform 
țelor supreme în această probă sa 
suporte o nouă modificare. In echipa 
Franței (aflată în cantonament de 
8 zile), capetele de afiș vor fi proa 
babil Braski (7,52 la lungime) șl 
Battista (15,80 la triplu). Pe lista 
absenților, o regretabilă... înscriere: 
recordmanul mondial de triplu Da 
Silva nu poate participa deoarece 
și-a încheiat studiile universitar^ 
acum doi ani și deci disputa sa ctt 
săritorii sovietici nu poate avea 
loc. Este aproape sigură, de ase
menea, absența echipelor S.U.A., aț 
căror organizații studențești nu arata 
irteres pentru asemenea reuniuni pe 
plan mondial al tineretului. Cu atît 
mai rău pentru ei...

La viitoarea noastră convorbire 
telefonică, sper să vă pot furniza 
mai multe amănunte, deoarece mîine 
(N.R. azi) are loc prima conferință 
de presă a Comisiei de organizare a 
Jocurilor, de Ia care așteptăm re
zolvarea tuturor problemelor care 
stau încă sub semn de întrebare în 
legătură cu apropiatele întreceri.

iui Jack Kramer, 
la ora actuală nu 

preciziuni în legătură
există

cu

se

în 
din
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După campionatele de la Duisburg

Canotajul academic feminin din Romînia 
se menține ferm pe locul II în Europa

Ora tirzie la care am primit du minică seara legătura telefonică cu 
............................................' ' sumar desfășurarea probelor 

academic, compeiiție la care 
succes deosebit. Revenim, de 
care ni le-a comunicat trimi-

Duisburg ne-a obligat să relatăm des tul , de 
campionatului european feminin de c anotaj 
reprezentantele noastre au concurat cu im 
•ceea, azi cu o serie de date suplimentare pe 
tul nostru special DAN GlRLEȘTEA NU..

Prima concluzie care se desprinde 
după această a treia ediție a campio
natelor europene feminine este aceea 
«ă supremația vislașelor sovietice este 
tacă de necontestat. Ele au dominat 
și de astă dată întrecerile, dovedin. 
«hi-și superioritatea în pregătirea fi- 
afcă și în tehnica vîslitului, lucru care 
ie-a permis obținerea a cinci victorii 
șl cucerirea primului loc în clasamen- 
iril pe țări. Dintre celelalte echipaje 
wprezentative de țări, singurele care 
* însemnat un pericol real pentru 
aranpioane au fost reprezentantele ța- 
•H noastre. Este suficient să amintim 
rifci diferența de numai 9 zecimi de

secundă cu care a pierdut dublo-ul Flo- 
rica Ghiuzelea-Maria Laieb, finișul 
bărcii noastre de 4+1 care a dat e- 
moțfi „pațru“4ui sovietic, sau dispu-

Emiliei Muhina (U.R.S.S ), campi
oană la simplu, finișul i-a fost însă 
de marc ajutor. Pină la 850 m., con
ducea austriaca Eva Sika. Și se pă
rea că ea a „scăpat" în cîștigătoare. 
Muhina a sprintat însă impecabil și 
a reușit o victorie sigură, deși numai 
la 4 zecimi de secundă.

La dublu, echipa romînă se afla — 
înainte de declanșarea finișului — pe 
locul III, după U.R.S.S. și Germania. 
Ridicînd strocul în mod 
și eficace, barca noastră 
pe cea germa-nă dar n-a 
același lucru și cu cea 
De remarcat că echipajul 
campion în anul trecut, a venit abia 
pe locul IV. Cursa noastră trebuie ju
decată și prin prisma faptului că 
Florica Ghiuzelea concurase, cu o oră 
înainte, la simplu.

De un element asemănător trebuie

spectaculos 
a depășit-o 
mai reușit 

a U.R.S.S. 
cehoslovac.

Amănunte asupra meciului atletfe de la Londra

U.R.S.S. = 22 VICTORII; 
ANGLIA = 9 VICTORII

Simbătă seara, la lumina reflec toaretor care inunda stadionul „WHITE 
CITY" din Londra a luat sfîrșit meciul atletic U.R.S.S.—Marea Britani*.  
Rezultatele întrecerii vă sini deja cunoscute. Mai puțin desigur amănunt 
tele pe care ni le-a transmis telefonic maestrul emerit al sportului B. LVOV, 
redactor de specialitate al ziarului „S OVIEȚKI SPORT" și cărora le facerii 
loc în rindurile ce urmează.
KUȚ ȘI PIRIE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT 

PROBELE Șl„. VICTORIILE

Rășcănescu și Soter 
învingători la Berlin

Simbătă și duminică au avut loc 
pe stadionul „Friedrich Ludwig 
Jahn' din Berlin un mare concurs 
•Bterr.ațional de atletism, la care au 
luat parte o serie de valoroși atleți 
reprezentînd cluburile: Dukla Pra
ga, Legia Varșovia, C.C.A. Bucu
rești, Housed Budapesta, precum și 
atleți din R.D. Germană și R.P. 
Chineză. Cu un deosebit succes au 
concurat atleții noștri Nicolae Răș- 
cănescu și Zon Soter, care au cuce
rit primele locuri la aruncarea cio
canului și, respectiv, săritura în 
înălțime, în fața unor adversari re
dutabili. Iată rezultatele întrecerilor

100 m.: Swatowski (Legia) 10,7 
»ec. 200 m.: Swatcwski 21,6 sec. 
400 m. : Much (Legia) 49,6 sec 
400 m.: Rozsavolgyi (Honvedț 
1:50.3. 1.500 m.: Reinnagel (Dyna
mo Berlin) 3:52.4: 5.000 m.: 1-
Havenstein (Vorwărts Berlin) 
14:19.4: 2. i.iitzschke (Wismut Kari 
Marx Stadt) 14:19.8; 3. Hdnicke
(Vismut) 14:20.4: 4.. Zatopek (Du- 
kia) 14:34,4; 5. Aioanei (C.C.A.)
,1^:44,0; înălțime: Soter (C.C.A.) 
Î,J6 m.; 2. Lein (Rotation Leipzig)
l. 95 m.: 3. Pfeil (Vorwărts) 1,95 m- 
Lungime: 1. heanski (Legia) 7,58 
ra. : 2 .Hoffman (Vorwărts) 7,47 m.: 
3. Ciang Ci-ran (R.P. Chineză) 7,38 
ra.: 4. Ihlenfeld (Einheit Berlin) 
7.23 m.; 5. Ion Sorin (C.C.A.) 7,05 
m Greutate: Kiihl (Vorwărts) 16,63 
ni Disc: Piatkowski (Legia) 54,96 
ra Ciocan: Rășcănescu (C.C.A.) 
60,58 m. ’ 2. Niklas (Legia) 58,56
m. : 3. Kunert (Legia) 57,07 m.; 4. 
Mebisch (Vorwărts) 56.78 m.

u

>:+

Clasamentul cupei ..Moara de 
vini" (pe națiuni) la campiona
tul european feminin de la Duis
burg :

1. U.R.S.S. 42 p. 2. Romînia 30 
p. 3. Germania 24 p. 4. Ungaria 
13,50 p. 5. Anglia 9 p. 6. Aus
tria 5. p. 7. Danemarca 4 p. 8. 
Polonia — Cehoslovacia 3 p. 10. 
Belgia 2 p.

MARTA KARDOȘ

t Viziru, Bardan, Bosch 
și Julieta Namian— 

la turneul internațional 
de tenis de la Sofia
SOFIA 26 (prin telefon de 

ta corespondentul notru). — înce
pând de mîine după amiază (n.r. azi), 
te va desfășura ia Sofia un turneu 
internațional de tenis la care parti- 

*jpă jucători și jucătoare din Romî- 
aia. Ungaria, Italia și Bulgaria.

Iată lista participanților oaspeți : 
Romînia: G. Viziru, Bardan, Bosch 
ți J. Namian; Ungaria : Lenard și 
jucătoarele Rorbek și Grossman; Ita
lia : Iacobini, Bonetti și jucătoarele 
Ceri și Bassi.

La probele masculine, Bulgaria va 
fi reprezentată de un număr de 14 
jucători printre care remarcăm pe 
campionul țării Ciuparov, fostul cam
pion Dimitrov, Lingorov, Țvetokov 
ș.a. La probele feminine gazdele vor 
fi reprezentate de 8 jucătoare prin- 
t*e  care: Nikolova, Toșeva, Ciakî- 
eava etc.

Jocurile se vor desfășura atît dimi
neața cit și după amiază și vor lua 
rfîrșit duminică 1 septembrie. Vineri 
participant au zf de odihnă.

TOMA HRISTOV

ta cKrză angajată intre „opt“-uri pen
tru a înțelege că vîslașele noastre 
și-au meritat cu prisosință medaliile 
de argint și locul II (pe care-1 cuce
resc a treia oară consecutiv) în ierar
hia europeană.

La 4+1 rame, echipa noastră a 
avut un finiș foarte bun și pe ulti
mele zeci de metri ai cursei se afla 
direct angajată în lupta pentru locul 
prim cu echipajul U.R.S.S. Cu 20—30 
de metri înainte de sosire, cînd „soar
ta" cursei era încă incertă, un „rac” 
(așa numesc canotorii o lovitură gre
șită, prea adîncă) pe care l-a „prins" 
una din vîslașe a dezechilibrat barca 
noastră; acest lucru a provocat câte, 
va lovituri mai puțin eficace și... 
cursa s-a terminat. Celelalte echipe 
(Germania, Danemarca, Anglia, Fran
ța) au terminat mult în urmă...

. ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE FOT
BAL AL R. P. UNGARE

• Cel de-al 51-lea campionat de fot
bal al Ungariei a început sîmbătă pe 
stadionul reconstruit „Kispest”, cu 
desfășurarea meciului dintre echipele 
Banyas Tatabanya-Honved Budapesta. 
Echipa din Tatabanya a obținut victo
ria cu scorul de 2-1 (1-1).

Celelalte întîlniri desfășurate dumi
nica s-au încheiat cu următoarele re- 
zmltate: vasas Budapesta-Pecs Baranya 
1_1 (1—0); v.T.K. Diosgyor-Banyas Do- 
rog 2—0 (2—0); Csepel-Szombathely Ha- 
ladas 1—1 (0—0); ;/f.T.K.-E.A.K. Szeged 
2—1 (1—1); Ferencvaros-Banyas Komlo
a—1 (1—1); B.T.K. Saigotarjan-Dozsa
Ujpest 3—1 (2—1).

CAMPIONATUL R.P. POLONE

0 Sîmbătă s-a desfășurat o nouă e- 
tapă în cadrul campionatului de fotbal 
al R.P. Polohe. Iată rezultatele înre
gistrate: Legia Varșovia-Gwardia Var
șovia 1—-2; B-udowlani Opole-Wisla Cra
covia 1—3; Lech Poznan-Polonia Bytom 
2—0; Gornik Radlln-Ruch Chorzow 1—1; 
Gomik Zabrze-Stal Sosnowiec 6—2.

FRUNTEA

A

Ț.D.N^A. A TRECUT IN 
CLASAMENTULUI

Cea de a 
__ bulgar ce 

caracterizat prin scoruri 

Cam-

SOFIA 25 (prin telefon). 
XV-a etapă a campionatului 
fotbal s-_ ____ „
strânse iar nu mai puțin de 3 întâl
niri s-au terminat la egalitate.
pioana țării, 'p.D.N.A. s-a deplasat la 
Dimltrovo, urnde a întîlnit echipa lo
cală Minior. Jucînd cu multă însufle
țire, minerii au reușit să termine la 
egalitate : 1-1. In urma acestui rezul
tat, echipa Ț.D.N.A. a trecut în frun
tea clasamentului la egalitate de 
punote cu Lokomotiv Sofia care are 
un joc mai puțin. Intîlnirea Lokomo
tiv — Levski nu s-a desfășurat deoa
rece prima echipă se află în turneu 
în Turcia. Iată celelalte rezultate : 
Slavia Sofia — Botev Varna 2-2 ; 
Spartak Pleven 
Marek Stan-ke 
Plodlv 0-0 ; Spartak 
tak Varna 0-2.

celelalte 
Botev 1

Spartak Sofia 1-0 ; 
Dimitrovo — Botev 

Plovdiv — Spar-

BELGRAD. Campionatul iugoslav de 
fotbal a programat duminică una din
tre cele mai importrnte înttlniri :

Ordinea primelor 
următoarea :

cinci echipe este

Ț.D.N.A. 15 10 2 3 38:14 22
Lokomotiiv Sofia 14 11 0 3 20:12 22
Levski Sofia 14 8 4 2 33: 13 20
Spartak Pleven 15 7 4 4 19:18 18
Minior Dimitrovo 15 654 19:16 17

(T. HRISTOV)

PARTIZAN CONTINUA Să CONDUCĂ 
IN CAMPIONATUL IUGOSLAV

!
4< j
I

-----
să ținem seama și cînd e vorba de 
rezultatul „opt“-ului. Se știe că patru 
din componentele echipei (Felicia 
Urziceanu, Rita Schob. Lia Togănel, 
Marta Kardos) concuraseră' mai îna
inte ia 4+1 rame unde luptaseră epui
zant. Optul nostru a găsit însă resur
sele necesare pentru a rezista unui 
neprevăzut atac al echipei Germaniei 
și pentru a ocupa pentru a patra oa
ră (Amsterdam, Snagov, Bled, Duis
burg) locul II în această probă.

Așadar, și după acest campionat 
canotajul academic feminin din Ro
mînia se menține pe locul II pe con
tinent. Trebuie să arătăm însă — cu 
satisfacție — că (spre deosebire de 
campionatul de anul trecut de la 
Ble>d, unde nu ne-am clasat pe locul
II decît la proba de 8+1) în acest 
an am ocupat locul II în trei probe, 
din cele cinci ale campionatului.

Se pare că a fost o înțelegere tacită 
ca cei doi mari fondiști ai lumii, Kuț 
și Pirie, să fie reciproc spectatori unul 
celuilalt. Și astfel în prima zi Kuț 
a aplaudat o foarte convii 
torie a lui Pirie în cursa 
în care Ibbotson, Bolotnikov și Cer- 
neavski n-au putut opune rezistență 
recordmanului lumii. mulțumindu-se 
să-și dispute locul doi. Printr-un finiș 
impresionant întrecerea urmăritorilor 
lui Pirie s-a încheiat cu victoria lui Ibbot
son (14:00,4) urmat exact Ia o secundă 
de Bolotnikov. A doua zi Pirie s-a re
vanșat și i-a - făcut „galerie" Iui Kuț 
de-a lungul a 10.000 m. De prisos, 
de altfel, pentru că alergătorul sovie
tic a condus de la cap la cap, așa cum 
îi stă în obișnuință și a obținut cu 
29:13,2 cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului. Englezul Knight se va 
putea mîndri-de acum încolo că a fost 
întrecut doar cu... 100 m de campio
nul sovietic. Rezultatul său a fost de 
asemenea foarte bun — 29:25,8. Și ast
fel toți au fost mulțumiți. Chiar și cei 
care așteptau reeditarea duelului olim
pic Kuț-Pirie și pentru care explica
țiile date de cei doi atleți au fost su
ficiente. Kuț nu este încă perfect res
tabilit ca să susțină în plină forță 
o cursă pe 5.000 m. iar Pjrie mai are 
lipsuri de rezistență care îl opresc să 
se încumete pe 10.000 m.

ingătoare vic- 
de 5.000 m,

RECORDUL MONDIAL LA ARUN
CAREA SULIȚEI A „TREMURAT"

... în momentul cînd Țibulenko la 
prima încercare a reușit 80,41 m. „E- 
moțiile“ recordului s-au accentuat a- 
poi cînd V. Kuznețov s-a apropiat și 
mai mult de performanța supremă, 
obținînd 82,89 m. In mare vervă ambii 
atleți sovietici au încheiat întrecerea 
lăsînd impresia certă că nu 
epuizat rezervele șl... nu 
spus ultimul cuvînt.

25 cm. DIFERENȚA—
La 1,86 m cînd cei doi săritori 

încheiaseră deja întrecerea, Kașkarov

și-au 
și-au

englezi

și Stepanov nu-și desbrăcaseră Inel 
treningurile. Și cu toate că soarta prii 
melor două locuri era pecetluită spec
tatorii au urmărit cu maximum de in
teres (și dese explozii de entuziasm) 
întrecerea într-adevăr pasionantă a 
celor doi maeștri. Trecînd toate înS- 
țimele din prima încercare Kașkarv» 
și Stepanov au ratat din nou 2,17 după 
ce „se jucaseră” la 2,11 m. Poate Ia 
„universitarele" de la Paris sau Ia' 
„internaționalele” de la București sl 
fim martorii noului record mondial la' 
săritura în înălțime care — afirmi 
specialiștii — plutește în aer.

A TREIA 1NFRINGERE 
CUTIVA A RECORDMANEI

MALE

CONSB-
MOM-

c'erfby-ul capitalei în care s-au întîl- 
nit vechii rivali Steaua roșie și Par
tizan. La pauză Steaua roșie a con
dus cu 2-1 dar meciul a luat sfirșit 
cu un rezultat de egalitate : 2-2. Pen
tru Steaua roșie au înscris Toplak și 
Kostici iar pentru Partizan Valok de 
două ori. Sîmbătă, B.S.K. a repurtat 
prima victorie în actualul campionat 
dispunând cu 3-1 de Buducnost Tito
grad. Spartak Subotița a dispus cu 
1-0 de Vardar Skoplie. Velej Mostar 
a întrecut cu 2-0 pe Vojvoc'ina Novi 
Sad. Cu același rezultat a dispus și 
Radniciki Belgrad de Zagreb. Cele 
mai mari scoruri ale etapei au fost 
realizate de Zelezniciar Sarajevo care 
a dispus de Split cu 5-1. Ou același 
scor, Hajduk Split 
mo Zagreb.

In urma acestor 
locuri în clasament 
ordine :

Nina Otkalenko nu a reușit 
Londra să-și refacă prestigiul 
cordmană mondială, sosind abia 
treia în urma campioanei 
Leather și a compatrioaiei sale Ermo
laeva. La întrebarea „ce se întîmpll 
cu Nina?“ B. Lvov ne-a răspuns:

,Jn primul rind pare că și virsto 
începe să-și spună cuvtntal. Cu riscul 
de a fi indiscreți, trebuie să amintim 
că Nina are 29 de ani. In plus tu 
ultima vreme ea își construiește cursele 
greșit din punct de vedere tactic, hi 
situația ei psihologică .infringereaP 
aftrnă ca o... sabie deasupra capul ai. 
Nina Otkalenko pierde cursele aproapt 
exclusiv pe ultimii metri, adică acoW 
unde altădată era de neînvins. Pro-1 
nosticurile sînt lucruri riscante și cd 
atît mai riscant este să afirmăm cd 
actuala deținătoare a recordului lumii 
este o atletă terminată. Personal în
clin să cred că Nina va găsi resur
sele necesare pentru a ieși din acest 
impas".

La Londra, o comportare foarte 
bună a avut campioana Angliei Leat
her care cu 2:06,8 a stabilit un nori 
record al Marii Britanii. Ermolaeva*  
sosită a doua, a fost cronometrată 
cu 2:07,4. O cvasirevanșă a acesta 
întreceri s-a disputat în ștafeta 3x800 
m. La mare luptă echipa sovie
tică și-a adjudecat primul loc.

★
extraordinară s-a dat tn 
400 m.g. un.de Farrel 

51,1 sec. să stabilească uri 
englez. AI doilea clasat^

nici la 
de r©-

Ă
engleze*

~ Cu același 
a întrecut Dina-

rezultate, primele 
sînt ocupate în

3 
3
3
3
3
3

2 1
2 0
2 •
2 0
2 0
2 0

o 8:5
1
1
1
1
1

Kralove — Banik Ostrava 3-3; Ruda 
Hvezda Brno — Dynamo Praga 0-2 ; 
Dukla Praga — Slovan Bratislava 1-2. 
In clasament Slovan și-a consolidat 
poziția avînd 20 p. Urmează : Dukla 
18 p. ; Spartak Sokolovo 18 p. etc.

O luptă 
cursa de 

k a reușit cu 
i nou record „ 
• Litueo, a obținut 51,2 sec. Doi metri 
[ în spate, Harrigan și Win și-au dis'- 
iputat cu ardoare locul trei. Ei au tre-- 
' cut simultan linia de sosire și doaf 
[celula fotoelectrică „l-a văzut" primiri. 
. pe atletul englez. Rezultatul celor doi; 
'•51,7 sec. . ,
[ O surpriză a constituit-o (poale) îrt- 
, frîngerea proaspătului recordman al 
’ U.R.S.S. Pipine în cursa de 1.500 m. 
[ EI a alergat însă în condiții proasta 
! de sănătate, cu o întindere la picior. 
'Nu numai Pipine, ci și englezul /fetit- 
i son a luat startul bolnav. Dorința 
[ lor de a aduce puncte echipei i-a tăcut 
’ să slideze starea fizică necorespunzli 
t toare. Dar cronometrele nu iartă riL 
[ ciodată...
[ Și acum un scurt bilanț. Scorul 
tneral 192—133 în favoarea atlețilof 
[ sovietici. Ei au cîștigat 22 probe față 
[de 9 
icerea 
[ sosit 
[ nină
> foarte călduroasă și amicală sporti
vilor sovietici.

5
4
4
4
4
4

9:3 
8:4 
6:4 
7:8 
6:5

LA A TREIA

Partizan
Hajduk Split
ZeUezniiciar
Raidniiciki 
Dinamo Zagreb
Spartak

DUKLA PRAGA
inur îngere

PRAGA. In cea de a XlV-a etapă a 
campionatului cehoslovac 6'e fotbal 
s-au disputat 5 întUniri care s-au sol
dat cu următoarele rezultate : Ruda 
Hvezdă Bratislava — Tatran Preșov 

Spartak Trnava — Spartak Soko- 
Praga 1-1 ; Spartak Hradec

o-i ; 
lovo

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în R.P. Chineză, echipa 
albaneză de fotbal Dînamo Tirana a 
terminat la egalitate: 2—2 cu selecțio
nata orașului Cianciun.

• ECHIPA campioană de fotbal 
Franței O.C.G. Nice a sosit aseară 
Moscova în vederea unui turneu 
care îl va întreprinde în U.R.S.S. La 28 
august, cu prilejul deschiderii campio
natelor de atletism ale U.R.S.S., fot
baliștii francezi vor Intîlni formația 
moscovită Torpedo.

a 
la 

pe

adjudecate de englezi. In între-' 
masculină sportivii sovietici aii 

primii în 15 probe; în cea femi-: 
în 7. Publicul a făcut o primtae

Au fost alcătuite loturile A și B ale Iugoslaviei în vederea meciurilor 
cu Austria și Romînia

BELGRAD 26 (prin telefon).—După 
desfășurarea celei de a IlI-a etape 
a campionatului iugoslav de fotbal, 
selecționerul unic al Federației iugo
slave, Aleksandr Tirnanici, a alcătuit 
lista jucătorilor care au fost selec
ționați în reprezentativele A și B 
pentru meciurile cu Austria și Ro
mînia.

Iată lista jucătorilor selecționați: 
REPREZENTATIVA A: portari: 

Beara (St. roșie), Stoianovici (Par
tizan); fundași: Țrnkovici (Dinamo),

Radovici (Hajduk); mijlocași: Boș- 
kov (Vojvodma), Spaici (St. roșie), 
Mitici (St. roșie), Krstici II (Voj
vodina); înaintași: Rajkov (Vojvo
dina), Milutinovici (Partizan), Vuke- 
lici (Vojvodina), Zebeț (Partizan), 
Pasici (Zelezniciar), 
(Spartak).

REPREZENTATIVA B: 
Krivokucea (St. roșie), Irovici (Di
namo); fundași: Vucidolov (Vardar), 
Nikolici (Vojvodina), Șikici (Dina
mo); mijlocași: Șantek (Dinamo),

Ogneanov

portarî:

Krstulovici (Hajdttk), Kaloperoviei 
(Partizan), Rezek (Dinamo); înain
tași: Mesaroș (Partizan), Cionci (Di
namo), Muici (Velej), Rebaț (Hațj- 
duk), Kostici (St. roșie), Krstici 1 
(Vojvodina), Nikolovski (Vardar).

Miercuri cele două echipe vor su#- 
ține primele jocuri de verificare. Re
prezentativa A va juca în compania 
echipei B.S.K., iar reprezentativa se
cundă .cu Radniciki. Duminică 1 sep
tembrie se va desfășura etapa IV-« 
a campionatului.

un.de

