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Echipele de atletism ale Romîniei 
au sosit la Atena

VISLAȘII NOȘTRI IAU STARTUL
IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE CANOTAJ ACADEMIC

• Comentariile presei după campionatul feminin • Importante 
hotărîri ale F.I.S.A. • Canotori din S.U.A. și Australia la startul „europenelor «<

CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA DUISBURG

DUISBURG, 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru! Deși campionatele 
europene masculine se apropie cu pași 
repezi. întrecerile feminine (încheiate 
duminică seara) sînt încă în discu
țiile specialiștilor și în atenția ziare
lor. „NACHT AUSGABE", „NEUE 
RUHR ZEITUNG*, ,.DER MITTAG* 
și „RHEINISCHE SPORT* publică 
amp’.e comentarii, subliniind succesul 
echipajelor sovietice, ca și excelenta 
comportare a reprezentantelor noastre, 
fără a-și ascunde însă regretul față 
de insuccesul echipajelor germane 
(mai ales simplu și dublu) de care 
se legau aici multe speranțe. Sub 
Klitl „TOATE TITLURILE PENTRU 
9 SINGURA ȚARA*, 
ZEITUNG* vorbește

,.NEUE RUHR 
e’ogios despre

în Capitali 
reprezentat 

campionatele 
la

Ieri s-au întors 
sportivii care au 
țara noastră Ia 
europene de caiac-canoe de 
Gând. Valoroșilor noștri spor
tivi, care s-au întors cu un 
titlu de campioni și mai multe 
medalii de argint și bronz, li 
s-a făcut o călduroasă primire 
Ia aerooortul Băneasa

Mărfi seara au revenit în 
Capitală, tot pe calea aerului, 
și vislașele care au concurat la 
Duisburg la campionatele eu
ropene feminine.

Buccesul echipajelor U.R.S.S. și arată 
— în continuare — că vislașele noas
tre au Imp'esionat în cursa de dublu 
fii în cea de 8+1 în care, conduse 
■ nă la 750 de metri de opiul Ger
maniei. au reușit să ocupe totuși locul 
II în urma unui finiș foarte bun.

In general, diferențele mici cu care 
au fost întrecute echipele noastre de

Duminică între Brăila și Galați

.Campionatul de mare fond 
la natatie f

Sînt momente în care și noi, ală
turi de marea familie a înotătorilor, 
încercăm un firesc sentiment de re
gret: frumoasele concursuri desfășu
rate în aer liber ne părăsesc în a- 
celași timp cu... anotimpul verii; un 
sentiment de regret pe care activiștii 
natației noastre (în special cei din 
București) îl înregistrează, credem noi, 
cu amplificări nebănuite, în acest an. 
în care concursurile de natație au 
fost mai puține ca oricînd.

De cel mai apropiat concurs — 
din seria de trei — ne mai despart 
doar cîteva zile. Duminică diminea
ța, din portul Brăila seva da pleca
rea în tradiționala cursă de mare 
fond Brăila — Galați. Specialiștii 
probei masculine, din rîndul cărora 
absentează dinamovistul Gh. Ccciu- 
ban, cîștigătorul ultimelor trei ediții, 

wor avea de parcurs 21.500 km. In 
lipsa lui Cociuban, dintre „înscrișii" 
de -pină acum, se detașează înotăto
rul din Tg. Mureș, Carol Meder. 
Calitățile sale de fondist îl arată 
drept favoritul nr. 1, în ediția 1957. 
La fete (traseul 11 km) se pare că 
vom asista la cea mai echilibrată și 
spectacu'casă dispută din istoria com
petiției. Prezența la start a înotă
toarelor Sanda Platon Margare’ă j 
Wittgenstein, Anca Rosetti, Inge*

iMîine Ia. Duisburg

către cele sovietice permit concluzia 
că vislașele din Romînia sint, la ora 
actuală, singurele dm Europa care se 
pot angaja în luptă egală cu cele so
vietice pentru supremația în anumite 
probe. Presa vest-germană ne-a re-

Participare numeroasă și selectă

Un aspect de la concursul internațional de călărie desfășurat anul trecut 
in Capitală

Ne mai despart 3 zile pină cind cei 
mai buni călăreți din U.R.S.S,, R.P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. P. Bulgaria și R. P. Romină eor 
lua startul în cea de a treia ediție a 
concursului hipic internațional orga
nizat în Capitală la baza hipici din 
Calea Plevnei. In aceste zile este 
mai greu ca oricind să discuți cu

Graeff este un indiciu în acest sens, 
lată cîștâgătorii ultimelor ediții: 

BĂIEȚI: 1951 — Ad Iordachi (St. 
Cluj). 1952 — Ad. Iordachi (St. 
Cluj). 1953 — E. Csordas (Dinamo 
Buc.). 1954 — Gh. Cociuban (Dina
mo Buc.). 1955 — Gh Cociuban (Di
namo Buc.). 1956 — Gli. Cociuban 
(Dinamo Buc.). FETE: 1951 — Lia 
Negariu (Lugoj). ‘952 — Valeria 
Rusu (Constr. Buc.). 1953 — Lucia 
Cucu (Progr. Cluj). 1954 — Lucia 
Cucu (Progr. Buc.). 1955 — Gabriela 
Mangezius (Progr. Sibiu). 1956 —
Gabriela Mangezius (Progr. Si
biu).

CUM VA FI SĂRBĂTORITĂ ZIUA AVIAȚIEI R. P. ROMINE
a.c., are loc. 
Zilei Avia-

Duminică 1 septembrie 
în toată țara, sărbătorirea 
ției R. P. Romine. Cu prilejul acestei 
sărbători aviatice, în diferite localități 
se vor organiza întîlniri între avia
tori militari, aviatori sportivi și tineri 
muncitori. O asemenea întîlnire va 
avea loc vineri după-amiază Ia Aero 
Clubul Central A.V.S.A.P. (aerodromul 
CXnceni); sînt invitați aviatori

zervat însă 
din ziare a 
reprezentînd . .... __
trenorul ei și purtind titlul: ,Jn lupta

și o surpriză. Intr-unu! 
apărut o foto-informație 

o vislașă alături de an.

(Continuare in pag. 2)

călăreții, antrenor u dar mai ales cu 
organizatorii care depun toate efortu
rile pentru a asigura cele mai bune 
condiții de desfășurare. Și totuși, 
pină la urmă am reușit sd aflăm o 
serie de noutăți în legătură cu eve. 
ni mental mult așteptat de iubitorii 
sportului călare:

• Primii concurenți sosiți Ia Bucu
rești sint bulgarii al căror lot nu
meros (21 călăreți} confirmă intere
sul acordat de aceștia concursului in
ternațional din țara noastră. In cursul 
după amiezii de astăzi sint așteptați 
călăreții maghiari și sovietici, a că
ror prezență la concursul de la Bucu
rești constituie o garanție tn plus a 
nivelului la care se vor desfășura 
întrecerile. Din lotul călăreților ma
ghiari fac parte nume cunoscute ca: 
Șuti Istvan care o concurat acum 
două luni la București in cadrul în- 
tilnirii internaționale dintre echipele 
de tineret ale R. P. Romine și R. P. 
Ungare, Imre Karkzu și Istvan Kiss. 
Călăreții polonezi, care se află în 
drum spre București, numără printre 
alții pe talenfații Marian Babirecki, 
Wladimir Biszevski și Tomasz Toka- 
rezytt. Așa cum am fost informați, 
din iotul călăreților sovietici nu vor 
lipsi cunoscuții călăreți Tatiana Kuli- 
kovskaia, B. Lilov, A. Belițki, V. 
Kuîbișev ș.a.

militari și 
tineri muncitori 
„Klement Gottwald*. „Tudor Vladimi- 
rescu", Combinata! poligrafic „Casa 
Scînteii", fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej*. La aerodromul Clin- 
ceni se poate ajunge cu autobusele 
I.T.B. ce merg din Parcul Rahova, 
capătul tramvaiului 15, spre Mihăi- 
lești.

sportivi, precum și 
de Ia întreprinderile

• Primul antrenament a 
pe stadionul Averoff ®
ATENA 28 (prin telejon de la tri. 

musul nos'ru).
Trei avioane IL 14 ale Tărâm ului 

au purtat astăzi pină în capitala Gre
ciei echipele naționale de atietism ale 
Romîniei, participante la cea de a 
XVLa ediție a Jocurilor Balcanice. 
Călătoria cu avionul, deși destul de 
lungă, a fost totuși ușor suportată 
de atleții și atletele noastre, nerăbdă
tori să ajungă în străvechiul oraș, 
ieagăn al olimpiadelor și al întrece
rilor balcanice.

Printre sportivii care vor reprezenta 
tricolorul romînesc la cea de a 
XVI-a Balcaniadă se numără Ion Wie- 
senmayer, llie Savel, Aurel Raica, Ni- 
coiae Rășcănescu, Zoii an Vamos. Tra
ian Sudrigean, Mircea Pop, Ilarie 
Măgdaș, Dinu Cristea, Ferdinand 
Moscovici, loan Sorin, 1 olanda Balaș. 
Flori ca Oțel, Maria Dili. Lia Mano: tu, 
Ana Șerban, Alexandra Sicoe, Clau
dia Ruse, Ilona Mtcloș, Ana Coman, 
Melania Silaghi, Ioana Luță, Inge 
Knobloch, Georgeta Mogoș și alții.

La sosirea pe aeroportul din Ate. 
na. reprezentanți ai Federației de 
atletism a Greciei și ai Comitetului 
de organizare a Balcaniadei, precum 
și numeroși sportivi greci au făcut 
o călduroasă primire echipelor noastre.

De o mare atenție se bucură din 
partea gazdelor noastre „veteranul* 
echipei. Dinu Cristea care s-a reîn. 
tîlnit cu cîțiva dintre adversarii săi

la al 3-lea concurs 
iutemiwl de călărie

Țara noastră va fi reprezentată la 
probele de obstacole calul de arme și 
dresaj de 30 de Călăreți dintre care 
amintim pe M. Timu, F. Țopescu, 
Gh. Antohi, V. Pinciu, D. Velicu, Gh. 
Ghițuran, V. Bărbuceanu și Al. Lon. 
go la obstacole, Gh. Teodoreșcu, N. 
Mihalcea, I. Budișan, N. Marcoci și 
G. Gu'.bechian ia dresaj, O. Recer, 
Gh. Langa, Gh. Soare și Gh. luja 
la proba calul de armă

• Spectatorii prezenți la concursul 
internațional care va începe dumini
că de la ora 14, tind va avea loc 
festivitatea de deschidere, vor putea 
urmări întrecerile din tribunele spe
cial amenajate a căror capacitate 
este de 10.000 locuri. Un singur lucru 
a mai rămas sub semn de întrebare: 
lucrările de nivelare ale terenului de 
antrenament pentru dresaj care se 
desfășoară cu... încetinitorul. Ce are 
de spus în această privință întreprin
derea Horticolă '1 Mai?

Tenismanii romîni 
învingători ia Sofia

SOFIA 28 (prin telefon). Marti 
dimineața un public numeros a luat 
loc în tribunele terenului de tenis 
pentru a urmări primele jocuri din 
cadrul turneului internațional. O 
comportare meritorie au avut-o jucă
torii romîni care, în prima zi n-au 
pierdut nici un meci, cu excepția 
dubhrkii mixt Bosch — Ciakîrova 
(R.P.R. — R.P.B).

Jucătorii italieni sînt de asemenea 
foarte buni și după primul meci s-a 
văzut că Iacobini este posesorul u- 
nei tehnici avansate. De altfel, el o- 
cupă locul 6 pe tabela primilor 10 
jucători din Italia, iar Bone'.ti este 
pe locul 13.

Iată rezultatele din prima zi: G. 
Viziru — Delcev 6-0, 6-0, 6-2; Bar
dan — Todorov 6-1, 6-2, 6-3; Bosch 
— Lingorov 5-7, 6-4, 6-0, 6-3; Ia-

Comitetul 
București și 
tei organizează în parcul 
Bălcescu* din Capitală o serbare popu
lară închinată Zilei Aviației.

La 1 septembrie. în comunele Bă
nești, Traian Vuia, Aurel Vlaicu (Bin- 
ținți), se vor ține de asemenea; adu
nări festive în memoria celor doi 
mari pionieri ai aviației romîne — 
Traian Vuia și Aurei Vlaicu.

orășenesc A.V.S.A.P. 
Casa Centrală a Armo- 

„Nicolae

loc ieri în nocturnă
Mîine. prima zi de întreceri
de pe vremuri. Aceștia sînt astăzi 
departe de viața activă de pe sta
dioane, In schimb Dinu Cristea a 
din nou prezent la startul Balcania-* 

A1.4R/A DIȚI

dei, ca și acum 25 de ani cînd con_ 
cura pentru prima oară la Atena.

Redactorii ziarelor de specialitate 
• din Atena i-au asaltat cu întrebări pe 

•.-omponenții echipelor romîne. Cel 
mai mult de furcă a avut, ca de obi
cei, recordmana Europei lotanda Ba— 
laș a cărei prezență la startul pro. 
beî de săritură în înălțime, va da,1 
după părerea unanim exprimată, un 
plus de interes întrecerilor feminine 
programale pentru prima oară ta 
Balcaniadă.

Specialiștii greci care tși pun mari 
speranțe In aruncătorul de greutate 
Tsakanikas, realizatorul unei perfor
manțe de 16,93 m. înacent sezon, s ari 
interesat de forma actuală a artin. 
cătorilor noștri. Le-am putut comu
nica rezultatele obținute de Aurel 
Raica și Nicolae Ivanov la un concurs 
desfășurat la Orașul Stalin cu trei 
zile înainte de plecare: 16.54 m. și, 
respectiv, 16,40 m.

Ajlinși la hotel, atîeții și atletele 
noastre, uitînd Se oboseala călătoriei, 
au ținut să meargă netntîrziat ta 
stadionul Averoff, locul de desfășurare 
a' concursului. Primul antrenament 
al sportivilor noștrî la Atena a avut 
loc astfel în nocturnă,

In prima zi a Jocurilor Balcanice^ 
sînt programate următoarele probe: 
100 m. și lungime (decatlon) dimf* 
neața iar seara de la 21,30 la 23,20: 
400 m.g. serii, greutate, (dec.) înălțime 
(dec.) și 400 m. (dec.), înălțime băfe-< 
ți, 100 m. fete și băieți serii și finală,- 
disc fete, 800 m. băieți și fete, 10.000 
m. și greutate băieți.

ROMEO VILARA ț

Pencev 6-1, 6-0, 6-0; Le<
— V. Mihailov 6-2, 6-1^
(U) — Lazarov 6-0, 6-0,

Țvetkov 6-4, 6-3»
Bo-

cobini 
nard
6-0;
6-1 ;
6-1.

Rorbek (U) —• 
Cerri (I) - Șf 
~ ' Na-

+ Petranov 6-4, 6-31 
Lenard — Ciakîrova 

6-1.
s-au desfășurat urinătoa-

(U)
Kiss 
Bonetti

Simplu femei: Namian 
iadjieva 6-1, 6-2; ~ 
Ciacîrova 6-1, 6-0; 
manova 6-1, 6-0. Dublu mixt: 
mian -j- Bard an — Nikolova -j- G.- 
Mihailov 7-5, 6-2_; Tassi -f- Bonetti 
— Toșeva 
Rorbek + 
Bosch 6-3,

Miercuri 
rele jocuri :

In cursul zilei de miercuri s-au 
înregistrat următoarele rezultate:Sim- 
plu bărbați (turul II): Lenard—Di-; 
mitrov 6—1, 6—4, 6—1; Kiss—G. Mri 
hailov 7—5, 8—6, 6—0; Bonetti—Bo-t 
sch 6—4, 3—6, 6—1, 6—1. Simplu fe
mei (sferturi de finală): Rorbek—
Namian 3—6, 6—3, 6—2; Grossman 
—Toșeva 6—2, 6—1; Bassi—Serafi-- 
mova 6—0, 6—1; Cerri—Mikoldva
6—0, 6—1. Dublu bărbați (sferturi 
de finală): Viziru, Bardan—Lingo
rov, Todorov 6—1, 6—0, 6—0; Boșch, 
Mihailov—Lazarov, Pencev 6—2,
6—2, 6—3; Iacobini. Bonetti— Kolev, 
Velcev 6—-0; 6—1, 6—0. Dublu fe
mei (sferturi de finală): Namian,
Ciacîrova — Nicolova, Simanova 6—1, 
6—0. Dublu mixt: Grosman, Vizirii— 
Koțeva, Dimitrov 6—2, 6—3; Ror
bek, Lenard—Namian. Bardan fi—4, 
6—4; Cerri, Iacobini—Kostova Tvet- 
kov 6—1, 6—1.

1. HRISTOV

A



Azi pe stadionul 
din Parcul Copilului
Lotul de tineret întîlnește 

„Poznan;a-Start“ , 
la rugbi

In continuarea lurneulul pe care-1 
întreprinde în ța'a noastră, echipa 
poloneză de rugbi „Poznania-START" 
primește azi după amiază Ia ora 17 
replica lotului republican de tineret.

Oaspeții vor alinia formația obiș
nuită, adică cea cu care au întîlnit 
sâmbătă Energia Republica : Stăm
(I) , St. Ty/l (2), M. Tyll (3) — 
Rybacki (4), Sron (5) — Sznajder 
(6), Wozniak (7), Matysiak (8) — 
Mazur (9), Percynski (10) — Trytt
(II) , Bartkowiak (12), Guszek (13), 
Krol (14) — Jopek (15).

Antrenorul Ion Buzoianu ne-a a- 
nunțat următorul lot de jucători: Ale- 
xandrescu, Țîbuleac, Teodorescu, Ni- 
culescu, Luscat, Gherasim, Mateescu, 
Wasserman, Gh. Stanciu, Horșa, Ră- 
dulescu, Celea, Alex. Stanciu, Stoe- 
nescu, Rusii, Zlătoianu, Graur.

DUMITRU TINTEA (C.C.A.) 
ȘI ECHIPA C.C.A. ÎNVINGĂTORI 
IN CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE PENTATLON MODERN
SIBIU 28 (prin telefon). — In 

localitate au luat sfÎTșit campionatele 
naționale de pentatlon modern. Du
mitru Țintea (C.C.A.), la individual, 
și formația C.C.A. (Dumitru Țintea, 
Dan I one sou, Al. S toe ne seu) pe echi
pe, sînt campionii de pentatlon mo
dern ai R.P.R. pe anul 1957.

Pentru a doua oară consecutiv, 
Dumitru Țintea îmbracă tricoul de 
campion.

La proba a patra, înotul, . rezulta
tele au fost următoarele: 1. Dan Io- 
nescu 4:04,3 (975 p.); 2. Al. Stoe- 
nescu 920 p.; 3. Al. Mărcuța 865 p.i
4. D. Țintea 865 p.; 5. V. Manciti 
780 p.: 6. T. Croitoru 770 p. In ul
tima zi, la crosul pe distanța de 4 
km., s-au înregistrat rezultatele: 1. 
V. Teodorescu 15:26.2 (919 p.); 2. 
M. Drișcu 856 p.; 3. D. Popescu 835 
p.; 4. D.’ lonescu 727 p.; 5. W. Ro
man 706 p.; 6. A. Brtij» 700 p. Cla
samentul general individual după 5 
probe: 1. Dumitru Țintea (C.C.A.) 
4746 p. CAMPION R.P.R.: 2. V.
Manciu (Progresul) 4705 p.; 3. Dan 
lonescu (C.C.A.) 4346 p.i 4. V. Teo
dorescu (Progresul) 4050 p.i 5, G. 
Schuster (Voința) 4028 p.i 6. Al. 
Stoenescu (C.C.A.) 4014 p.i 7. W. 
Roman (Recolta) 3753 p.i 8. D. Po
pescu (Progresul) 3739 p.i 9. A. 
Mărcuta (Rec.) 3450 p.i 10. M. Dr.ș- 
jcu (Voința) 3209 p. Pe echipe : 
J. C.C.A. 13.156 p. CAMPIOANA 
R.P.R.: 2. Progresul 12.324 p.i 3. 
Recolta 10.150 p.: 4. Voința 9898 p.

AL Lu.ouțiu și AL Vlădoianu 
corespondenți

Azi și mîine

Finalele campionatului 
de tenis al juniorilor

Urmărite de un public din ce în ce mai numeros, în
trecerile celor mai buni juniori pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai țării s-au ridicat, în apropierea fi
nalelor, la un nivel satisfăcător. Unele au atins un 
grad avansat de spectaculozitate, dîrzenie și aplicare 
aproape ireproșabilă a unor procedee tehnice și tactice, 
neobișnuite chiar pentru multe dintre întâlnirile senio
rilor. De pildă, meciul Saiti (Arad)-Basaraib (București) 
a entuziasmat pur și simplu asistența. Maestrul spor
itului și antrenorul Arnulf Schmidt, care urmărea cu 
emoție această partidă, ne spunea că de multă vreme 
au a mai văzut un meci atît de frumos și pasionant. 
Și jiu trebuie să uităm eă cei doi protagoniști nu sînt 
doar ei în momentul de față șefii de promoție ai tinerei 
generații. Deci, cu atît mai bine. A câștigat Saiti în 
trei seturi: 4—6, 9—-7, 6—4.

Dintre ceilalți Țineri și tinere care au evoluat marți 
fi miercuri, reținem numele : Nedelcu, Burciu, Tiriac, D. 
Viziru, Chiper, Irina Heder, Rodica Lazaride și Mina 
ilina. Ultima, revelația trecutelor campionate, bu se 
dezminte nici în acest an, și marți dimineață a reușit o 
victorie pe cit de prețioasă, pe atît de meritată în fața 
Marianei Barasch. Bine antrenată și îndrumată, Mina 
Mina este o jucătoare de al căiei nume vom mai auzi 
deseori în tenisul românesc. Bineînțeles, va trebui ca și 
ea să se străduiască să fie la Înălțimea așteptărilor.

Iată rezultatele mai importante înregistrate marți șî 
miercuri: simplu băieți cat. 17—18 ani semifinale: Tiriac 
— Saiti 6—2, 6—î; D. Viziru — Burciu 6—0, 6—J; 
cat. 15—16 ani sferturi de finală.- Leihnam — Schipor 
S—4, 6—1; Somogy — Teodorespu fr-fe Nedelcu

Campionatele de box 
an început cu... tragerea la sorți !

$ N. Linca va absenta și anul acesta ț Petre Popescu boxează la „mijlocie" d D. Ciobotaru și V. Mariuțan calificați din oficiu__________

Dintre toate operațiunile, hai să le 
spunem tehnico-adiministrative, care 
preced de obicei marile competiții 
sportive, cea mai interesantă, pasio
nantă chiar, mi s-a părut din tot
deauna tragerea la sorți. Acolo, în 
jurul „mesei rotunde", se prefigu
rează într-un anume sens viitoarele 
întreceri, pronosticurile încep să ca
pete o bază oarecum concretă, se 
înfiripă primele bucurii și amără
ciuni, în funcție desigur de „căde
rea" într-o serie mai bună sau mai 
rea...

Așa s-a. înttoplat și marți seara, 
când s-a procedat — firește, cu tot 
ceremonialul cuvenit — la tragerea 
la sorți a „zonelor" pentru campio
natele republicane de box. Cu caie
tele deschise în față, asemenea unor 
școlari silitori, antrenorii și delega
ții asociațiilor așteptau, nerăbdători 
și ■ emoționați, cuvîntul sorților. Și, 
rînd pe rînd, din urna „prezidată" 
de Ștefan Năstase, președintele sub
comisiei de competiții, au ieșit bile
țelele care indicau fiecărui boxer în 
ce direcție să-și cumpere... biletele 
de tren: Oradea, Orașul Stalin, 
Ploești sau Craiova.

Gum se întâmplă de obicei, în ast
fel de împrejurări, n-au întârziat 
să-și facă apariția- și unele... sur
prize. Cea mai mare dintre ele: 
campionul olimpic Nicolae Linca nu 
se va prezenta nici anul acesta la 
startul campionatelor! Accidentat la 
antrenament, el va asista ca simplu 
spectator la disputa, care se anunță 
palpitantă, între Dragnea, Stoian și 
Șerbu Neacșu, pentru titlul național 
la „semimijlocie". Apoi, o serie de 
reintrări: Albert Blank, Luca Ro
mano, Bătrinu Tănase. In sfârșit, li
nele treceri dintr-o categorie în alta, 
nu lipsite de importanță : C. Ghera- 
sim de la semiușoară la ușoară, 
D. Boiangiu de la -pană la semiușoa
ră, Iosif Olaru de la semiușoară la 
ușoară, Petre Popesou de la mijlo- 
cie-ușoară la mijlocie. Au mal lost, 
ce-i drept, și alte surprize, dar a- 
cestea au provenit după părerea 
noastră, dintr-o greșită orientare în 
fixarea „capilor de serie". Dacă Ia 
unele categorii (muscă, cocoș, semru- 
șoară, ușoară, mijlocie, semigrea și 
grea), „capii de serie" sânt într-ade- 
văr cei îndreptățiți, la altele (pană, 
semimijlocie, mijlocie-ușoară), sub
comisia de competiții n-a mai dat 
dovadă de același discernământ. De 
ce au fost oare preferați Verdel 
Stoianovici și Iosif Mihalic, lui Mar
tin Fârkaș, Ilie Gheorghe, Nicolae 
Birsan, Ștefan Bogdan și chiar Ion 
Boceanu, care erau recomandați mai 
elogios de performanțe? De ce a 
fost pus „cap de serie" la categoria 
mijlocie-ușoară Mircea Balaș și nu 
Dumitru Negrea ? De ce s-a Socotit

Despre ce ar putea discuta oare, cu atita interes, boxerul Luca Romano, 
antrenorii Marca Spakov, Lucian Pop eseu, Ion Popa și arbitrul B. Robert? 
Firește, despre tragerea la sorti care a început de citeua minute!

(Foto: T. ROIBU)
că Dobre Panel are mai multe me
rite decît Dumitru Rizea ? Nu știm 1 
Să sperăm însă că aceasta nu va 
influența prea mult reușita campio
natelor din acest an.„

Și acum, câteva curiozități. încă 
înainte de a răsuna primul sunet de 
gong al „zonelor", avem cei dinții 
boxeri calificați în ... finale: D. 
Ciobotaru și Vasile Mariuțan care, 
din pricina penuriei de „grei", s-au 
văzut învingători din... oficiu. La 
categoria semigrea, figurează pe lis
ta de înscrieri și frații Tănase și Ai- 
oolae Bătrinu. Dacă n-ar fi fost Gh. 
Negrea Ia mijloc sau dacă sorții 
n-ar fi vrut să-i separe, am fi asis; 
tat poate la o reeditare a disputei 
care (dacă vă amintiți), cu cîțiva 
ani în unmă, n-a avut de loc carac-

Ecliipa de popice 
Progresul Sibiu 

în iugoslavia
Echipa de popice a colectivului Pro

gresul din Sibiu a întreprins de cu- 
rînd un turneu în Iugoslavia. Pri
mul meci l-a susținut fn localitatea 
Ljubljana, unde a întîlnit echipa cam. 
pioană a Iugoslaviei „Triglav", care 
se bucură de o excelentă reputație 
pe plan internațional.

Intîlinirea a constituit un prilej de 
utilă experiență pentru popicarii ro- 
tnîni, care au reușit în unele par
tide comportări remarcabile. Victoria 
a revenit echipei gazde care a tota
lizat 5.138 p.d., iar popicarii romîni 
4.693 p.d. Deși cifric scorul repre
zintă o diferență evidentă, acest re
zultat poate fi considerat totuși ono
rabil, dacă ținem seama de faptul că 
jucătorii iugoslavi au o îndelungată 
experiență internațională, ceea ce 
lipsește sibienilor. 

D. Viziru este jau oritul Nr. 1 al finalelor campionatului 
republican de jun iori. Iată-l pe tînărul și talentatul ju
cător în plină act iune.

(Foto: T. ROIBU)
I

—> Marmureanu 6—1, 6—4; , Burciu — Drojdea 6—0, 
6—>1 ; simplu fete cat. 15—16 ani semifinale: M. Ciogo- 
lea — I. Heder 6—2, 3—6, 6—4; Mina Ilina — R. La
zaride 6—2, 6—0; cat. 17—18 ani sferturi de finală: 
Mina Ilina — M. Barasch 6—4, 6—1; semifinale : 
Banyai — Pataki 6—0, 6—2; Mina Ilina — V. Stocioza 
10—8, 6—3.

Astăzi și mîine cu începere de ia ora 8,30 și 15,30 pe 
terenurile Centrului de antrenament Nr. 2 au ioc semi
finalele și finalele tuturor probelor,

teristicile unei dispute „în familie". 
Și o absență în perspectivă; Ghefu 
Velicu, deși desemnat „cap de se
rie" la Craiova, nu va boxa probabil, 
întrucit este suspendat de asociație...

MARIUS GO OCANU
Iată repartizările pe zone tie boxe

rilor :
ORADEA : nauacă : M. Dobreacu, St. 

Dumitrache. Al. Săraru, I. Bondrea ; 
eoeoș : C. Gheorghiu, C. Calenciuc, I. 
Stoica, r. Văduva, o. Ereoila ; pană : 
E .Cisma». I. Roseltl, C. Bohor, T. 
Ivancea, M Ghencea ; semiușoară : M. 
Trancă, C. Popoacă, c. Preda, D. Bo
iangiu, Al. Călărațu. M. Spătaru; u- 
șoară : c. Dumitrescu, N. Negrea, I. 
Rodicenco, Pavel Er.cche. D. Crlstea ; 
semimijlocie : șerbu Neacșu, P. Siehi- 
naș, Manon Florescu, N. Niță, Șt. 
Itoală ; mijlocie-ușoară : v. Tiță, St. 
Cojan, R. Bojic ; mijlocie : S im ion Gh., 
I. Crețu, I. Pintea, V. Vlădescu ; se
migrea : p. Zaharia, L. Coc, Gh. Ross- 
ler ; grea : V. Mariuțan.

ORAȘUL. STALIN : muscă : L. Am- 
bruș, M. Crlstea, Omer Memet, Al. 
Bariciu ; cocoș : V. Șchlopu, E. Mol- 
doveenu, p. Panart, Gh. Lache, C. 
Mosciuc : pană: i. Mihalic, M. Urlă- 
țear.u, C. Văduva, M. Albu, M. Băloiu, 
St. BogCan ; semiușoară : Dănilă Done,
N. Lupu. C. Calciu. V. Czegeli. I. 
Oprea ; ușoară : I. Demeter, D. Bur- 
1®S. D. Adsm, Marin Ion, C. Ocneanu, 
semimijlocie : Dobre Pavel, Fr. Bucșav, 
D. Rizea, Pavel Ion. A. Urdea : mlj- 
locle-ușoară : M. Balaș. C. Stănescu : 
mijlocie : p Dec?. Gh. Nicolae. I. Bu- 
zea, M. Novac ; semigrea : Gh. Negrea. 
Bătrinu Tănase, Alex. Ghiță ; țrea : 
D. Ciobotaru.

PLOEȘTI : muscă : Puiu Nicolae, V. 
Vlntilă, D. lonescu, A. Morăruș ; co
coș : Toma Constantin, Iulian Mihai, 
Gh. Stoian, G. Popa, A. Olteanu ; 
pană : v. Stoianovici, Ilie Gheorghe, 
D. Fieraru, Z. Motea, I. Boceanu, N. 
Birsan ; semiușoară : Gh. Flat, M. Vi- 
șoiu, S. Bogoi, D. Prunoiu, M. Biedl,
O. Mărăcineanu ; ușoară : C. Gherasim, 
I. Olaru, VI. Carvanschl, Gh. Gui, P. 
Pîrlea ; semimijlocie : i. Dragnea, D. 
Vasile, N. Brînzeanu, I. Corflatls, C. 
Bilă ; mijlocie-ușoară : Petre Constan
tin, Fr. Micloș, D. Țurlui ; mijlocie : 
A. Blank, I. Cioclrlan, Petre Popescu ; 
semigrea : o. Cioloca, A. Crlstea, I. 
Ferentz ; grea : I. PetroM, Gh. Berțig.

CRAIOVA : muscă : Toma Ilie, D. 
Roman, C. Gul ; cocoș : N. Mîndreanu, 
V. Mahu, I. Szabo, N. Popa, Dinu Eu
gen, I. Manea ; pană : St. Văcaru, M. 
Fark-aș, M. Miclăuș, P. Barbu, N. Clr- 
lă : semiușoară : Luca Romano, D. Ni- 
culescu. A. Pupșa, N. Stoian, M. Pîn- 
zaru, P. Rînjeaușoară: Fr. Ambruș, 
V. Iamandi, I. Ailenii, Tr. Jiga ; se
mimijlocie : M. Stoian. Fr. Pazmany, 
V. Bogoi, c. Kiss. En.uț Dănilă ; mij
locie-ușoară : C. Iordache, D. Negrea ; 
mijlocie : D. Gheorghiu, Gh. Moise, 
Al. Ghiță II, N. Alexandru ; semi
grea : Ghețu Velicu. I. Sarkadi, Z. 
Cioclrlan, N. Bătrinu ; grea : E. Fu- 
resz, St. Maroovice-anu.

CRISTIAN LICHIARDOPOL CAMPION 
REPUBLICAN DE TRIATLON

Timp de trei zile s-au desfășurat la 
Iași întrecerile campionatului republi
can de triat Ion. 41 de concurenți, re- 
prezentînd echipele a 12 regiuni ș< 
orașul București, și-au disputat cu mul
tă însuflețire titlurile puse în joc. Re
zultatele obținute sînt promițătoare și 
lasă sl se întrevadă că există elemen
te talentate pentru împrospătarea rîn- 
durlior pentatloniștilor. Iată acum 
rezultatele înregistrate. Tir. 1. N. 
Turliu (Buc.) 177 din 2«e. 2. Ion Gheor
ghiu (Iași) 176. 3. fosil Pataki (Cluj)
175. 4. S. Marinescu (Buc.) 175. înot
200 m. 1. Cr. Lichiardopol (Buc.) 
2:34.2 (»75 p.) 2. Groster (Or. Stalin)
2:36.4 (965) p. 3. Covaiiuc (Ploești) 2:38,1 
(&S0 p.). cros 3.S0» m. 1. Cr. Lichiar
dopol 11:50.0 (940 p.). 2. Ad. Szelesi 
(Cluj) 12:10.0 (380 p.). 3. Mltschan (Or. 
Stalin) 12:11.0 (876 p.).

Clasamentul general individual: 1. 
Cristian Lichiardopol (Buc.) 2653 p. 2. 
Iosif Pataki (Cluj) 2525 p. 3. Romeo 
Uilerin (reg. Buc ) 2469 p. 4. N. Tur
liu (Bucj 2466 p. 5. Ad. Szelesi (Cluj) 
2440 p. 6. St. Biro (Oradea) 2436 p. Pe 
echipe : 1. Reg. Cluj (Pataki, Szelesi, 
Oprea) 6935 p. 2. București 6849 p. 3. 
Reg. Stalin 6051 p.

/. Pataki, corespondent
UN CONCURS DE CAIAC-CANOE CU 

PESTE 360 DE CONCURENȚI

Lacul Snagov găzduiește sîmbătă și 
duminică unul din cele mai importante 
evenimente interne ale canotajului nos-

VÎSLAȘII NOȘTRI 
IAU STARTUL

(urmare din pag. I)
pentru a deveni „Miss Wedau" (mu
mele lacului unde s-a desfășurat con
cursul, n.n.) a fost și rotnînca Flori- 
ca Ghiuzelea". Lăsînd la o parte 
faptul că vîslașa noastră nu s-a gin- 
dit nici un moment să concureze k 
acest titlu trebuie să arătăm că în fo
tografia respectivă nici nu era Flo- 
rioa Ghiuzelea ci... belgiana Denise. 
Rode III Aici s-au făcut multe comen
tarii, destul de ironice, la adresa zia
ristului respectiv care — în goană 
după senzațional — a reușit să se 
facă de rîs.

IMPORTANTE HOTARIRI ALE 
CONGRESULUI F.I.S.A.

La „Duisburger Hoff s-a desfășu
rat congresul Federației Internaționa
le de Canotaj Academic (FISA) la 
care au participat 24 de țări. Roma
nia a fost reprezentată de Samuel 
Barani și Z. Benedek. Congresul a 
definitivat locul de desfășurare a eu. 
ropenelor din 1958: Poznan (Polonia). 
Programul: 22—24 august probele fe
minine, 29—31 august probele mascu
line. Pentru 1959 se proiectează des
fășurarea campionatelor europene la 
Macon (Franța), iar pentru 1960 la 
Vier.a (numai campionate feminine, 
deoarece fiind an olimpic băieții se 
întrec la J.O.).
MIINE. START IN CAMPIONATUL 

MASCULIN
Campionatul masculin, care începe 

mîine, se bucură de o participare 
excepțională, atit numeric (20 de țărij 
cît și valoric. Interesul ior este mărit 
de faptul că vor concura — alături 
de europeni — și concurenți din
S.U.A. și Australia, ceea ce face ca 
— în majoritatea probelor .— să 
avem de a face cu un veritabil cam
pionat mondial. Cu mult interes sînt 
așteptate în special probele de simplu 
și 8+1. La simplu participă cei mai 
buni vîslași ai lumii: primii 4 clasați 
la Olimpiadă (Ivanov, Mc. Kenzi^ 
von Fersen și Kocerka, precum și rț| 
numiții Vlasici (Jugoslavia), Rabeder 
(Austria), MartinoH (Italia), Bâtei 
(Franța). Reprezentantul nostru Ale
xandru Ferenczi va concura în serie 
cu Kocerka, Rabeder și concurenții 
olandez și elvețian O mare „bătălie" 
se va da și în proba de 8+1 în care 
alături de principalii protagoniști 
(U Jl.S.S., Cehoslovacia, Germanica 

și mai ales Italia care prezintă o e- 
chipă alcătuită din campionii olim
pici ța 4 + 1 și barca „Moto Guzzi" de 
4 f. c.) se pot angaja în lupta pen
tru întiietate și sportivii romîni. Mîi
ne, în serie, Romirua este alături de 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Germania, 
U.R.S.S., Belgia, o serie extrem de 
grea. Cealaltă serie: Franța, italia. 
Suedia, Olanda, Danemarca, Unga
ria.

Iată seriile la celelalte probe la 
care concurăm noi: 2 f. c,: seria I; 
Finlanda, ROMTNIA, Danemarca, Po
lonia, Franța, U.R.S.S. (participă 14 
țări). 2+1 seria a Il-a: U.R.S.S., BeW 
gia, ROMINIA, Finlanda, Germania- 
(participă 10 țări). 4 fără cirmwlt 
seria a Il-a: U.R.S.S., Danemag-fa, El
veția, Polonia. ROMTNIA, Franța, 
(participă 12 țări)

Echipajele noastre merg cu șanse 
pentru o bună clasare atît la 2 f. c, 
cît și la 2+1. De remarcat că la 4 
f. c. S.U.A. prezintă echipa sa olim
pică de la Melbourne.

DAN GIRLEȘTEANU

tru: finala concursului republican de 
caiac-canoe pentru vîslași de catego
riile a ir-a, a Ill-a și neclasificați. La 
acest concurs vor fi prezenți peste 300 
de concurenți din 14 orașe ale țării.

Sîmbătă sînt programate seriile și fi
nalele la fond* 1, iar duminică finalele 
la viteza. Concursul prezintă o deose
bită importanță sub aspectul stimulării 
și dezvoltării cadrelor medii ale cano
tajului nostru.
GH. NEGREA, V. TIȚA și GH. FJAT 
PE PROGRAMUL GALEI DE BOX DE 

ASTA-SEARA
Astă-seară, colectivul sportiv Ener

gia ,.23 August" organizează, în incinte 
arenei sale din cal. Dudești, o nouă 
reuniune de amploare, eu narticiparea 
pugiiiștilor fruntași. Este vorba în
deosebi de acei boxeri care n-au înde
plinit încă „norma" de 6 și, respectiv, 
3 meciuri amicale, absolut necesară ad
miterii la campionatele republicane in
dividuale din luna septembrie.

Obligativitatea îndeplinirii acestei
norme va aduce astă-seară în ringul de 
pe arena Energia o serie dintre cei mai 
buni boxeri ai țării. Astfel, campionul 
european Gheorghe Negrea va fi opus 
tînârului metalurgist Zamfir Ciocîtfbam, 
campionul republican Vasile Tiță își va 
măsura forțele cu vechiul său adver
sar Simion Gheorghe, Gheorghe Flat 
se va întîlni cu tînărul Pavel Rînjea, 
iar Emil Cișmaș și Nicolae Mîmdrcan» 
vor furniza o dispută inedită.

Printre boxerii care vor mai evolua 
astă-seară se numără: Mjrcea
Ștefan Bogdan, Nicolae Niță, Dumitru 
Țurhi!, Ilie Gheorghe, Virgil M4troche, 
Alexandru Călărașu și alții.

Reuniunea va începe Ja ora W.



Pregătiri pentru campionatul mondial de fotbal

Șl ACUM, DESPRE NOI
Convorbire cu antrenorul de stat Gh. Popescu

Campionatul continuă într-o alu 
mai mult pe spectatori și Ia un 
etapă. Dacă și în viitoarele etape 

fi mult ușurate lucrările 
Iugoslavia de la 29 septembrie, 

oslavia sînt cele două evenimente 
tbal. Să facem deci, un popas în 

noutăți sînt. E drept că-i cam 
re interesant. Și convorbirea cu 
confirmat acest lucru.

ră care începe să pasioneze din ce în 
nivel tehnic îmbunătățit față d" pri- 
această îmbunătățire va continua, 
de selecționare în vederea me.ialui 

De fapt, campionatul și jocul cu lu- 
care fac să palpite pe iubitorii de 

domeniul ' /
devreme, totuși popasuj 

antrenorul

„Cum vor continua lucrările
de selecție și de pregătire?

lucrările de selecționare?"

în 
în 

campionat. La fiecare 
— șî vom avea pînă la 
septembrie — observa- 
care ne-au informat a- 

I jucătorilor selecționa- 
ilî, asupra lipsurilor lor în pregătire 
i asupra elementelor noi care se re- 
arcă".

Deocamdată ne aflăm încă 
adiui de urmărire a jucătorilor 

artidele de 
am avut •

din 15
i speciali 

formei

•— „Ați format de la început
un lot de jucători sau... con
cursul este deschis tuturor ju
cătorilor?

— „In principiu, am pornit de 
ătorii (46) cuprinși în loturile 
și tineret alcătuite în sezonul

ia 
A, 

_ _______  de
rimăvară și în principal pe ei i-am 
mărit. Bineînțeles însă, că n-am 
clas și nici nu vom exclude pe cei- 
lți jucători care se vor impune se- 

Și nici n-am putea pro- 
pentru că ar însemna să 
considerare jucători care — 
sau lipsiți de formă in pri- 
s-ar impune acum selec-

ționării. 
a altfel 

u luăm Hi 
identați 

avară —
arii pentru echipa națională A 
reț, de exemplu) sau să excludem 
la selecție elemente neconsacrate 

t se afirmă, pentru echipa B. 
orma jucătorilor, valoarea lor indi- 
iduală și experiența lor internațio- 

prectnn și posibilitatea de’ a 
igura loturilor o omogenitate inî- 

ială — constituie în prezent un ghid 
»I muncii de selecție. Firește că în pri- 
»u'l rînd ne interesează echipa A dat 

nd caracterul cu totul special al jo

selecționării și să vedem
1 ' ni se

de stat GH. POPESCU

la 29 septembrie. Repet însă 
din primăvară s-a omogeni-

cului de 
că lotul 
zat, sudat și vom urmări îmbunătă
țirea 
vom 
te".

sa în acele posturi pentru care 
găsi elemente mai bine pregăti-

„Deși selecționarea se află
abia la început, se poate vorbi, 
totuși, de jucători reținuți de
pe acum?"

— „Informațiile pe care le deținem 
ne arată că majoritatea jucătorilor nu 
sînt încă bine puși la punct cu pre
gătirea. dar și că — din etapa a doua 
a campionatului — mare parte din ei 
dovedesc o ameliorare. E și normal; 
ne aflăm doar Ia început de sezon. 
Avem speranța însă, că lucrurile se 
vor îmbunătăți pe măsură ce se va 
înainta în campionat și că antrenorii 
echipelor ne vor ajuta foarte mult în 
această privință. De altfel, chiar ieri 
am avut o ședință cu antrenorii echi
pelor de categorie A, cărora le-am 
făcut cunoscut pianul de pregătire a 
echipelor naționale și le-am semnalat 
observațiile făcute cu privire la defi
ciențele jucătorilor selecționabili, a- 
supra cărora trebuie să-și Îndrepte 
în mod foarte serios atenția de acum 
înainte.

„In asemenea condițiuni n-am putea 
spune că am și reținut In mod definitiv 
pe cutare sau cutare jucător, ci nu
mai că forma unor jucători ca Toma, 
Zavoda II, Călinoiu, Constantin, Ni- 
cușor, Moldoveanu, Brinzei, Szakacs 
II, Jenei, Meszaros II, Ghiță ne sa
tisface și ne dă speranța unui ran
dament maxim la jocurile interna
ționale."

— „Pînă la etapa din 8 septembrie 
inclusiv vom continua să urmărim 
forma celor 46 de jucători care alcă
tuiesc lotul mare (numărul lor va 
fi restrîns treptat). In baza observa
țiilor făcute pînă atunci vom alcătui 
un prim lot care, la 11 sau 12 sep
tembrie, va participa la un antrena
ment comun, avi nd ca scop omogeni
zarea și orientarea tactică în raport 
cu caracteristicile jocului adversaru
lui. După etapa din 15 septembrie 
vom definitiva loturile A și B, care 
vor intra în pregătire pînă la jocurile 
cu Iugoslavia. In planul de antrena
ment sînt incluse și jocuri cu spa
ring parteneri, dintre care unul pro
iectam să-l organizăm în compania 
unei echipe puternice, care va fi de
semnată din vreme, astfel incit echi
pa națională A să fie supusă unei ve
rificări în condițiuni cît mai apropiate 
de cele ale meciului cu Iugoslavia".

Aici s-a încheiat convorbirea cu 
antrenorul de stat Gh. Pooescu. Tre 
buie să adăugăm amănuntul 
ciul lugoslavia-Austria de la 
tembrie (la Belgrad) va fi 
de un observator romîn. 
foarte utilă. E bine să ne 
tem adversarul cît mai devreme.

(P- g )

că me-
15 sep- 
urmărit 
Măsură 
cunoaș-

Scurte știri
• Continuă pregătirile echi

pelor în vederea etapei de du
minică. Astăzi, citeva. din ele 
susțin meciuri de antrenament. 
Astfel, CCA joacă cu Energia 
23 August, Flamura roșie UTA 
cu FI. roșie 7 Nov., Știința Ti
mișoara cu echipa sa secundă.

Energia Petroșani

• Forul de specialitate bul
gar a cerut o echipă romî- 
nească pentru data de 10 sep
tembrie, ca partener al selec
ționatei orașului Sofia. Cum la 
acea dată echipele noastre sînt 
angajate în campionat, oferta 
a fost declinată.

învins Locomotiva București cu 1-0
PETROȘANI 28 (prin telefon). Me

ciul Energia-Locomotiva București a 
prilejuit u,n joc destul de plăcut, în 
care echipele au luptat mult pentru 

ictorie. au construit acțiuni pericu. 
e și au tras numeroase șuturi 

precise la poartă. La capătul acestei 
întreceri, cei 4500 de spectatori au 
putut aplauda victoria echipei locale 
la scorul de 1—0 (1—0).

ENERGIA: QRISNIC-Ciolan, PA- 
NAIT, Tirnoveanu-Cosmoc, Deleanu. 
CORN EANU, G HI BEA, Ciurdărescu, 
Florea, Nertea.

LOCOMOTIVA: Dungu-Greavu,
Stanca MACRI-Dodeanu, Vărzan- 
COPIL. RAAB, ENE II, Langa, Se. 
edai.

In prima repriză, superioritatea a 
aparținut gazdelor, care ratează ata
curile din min. 5 și 6, prin Ghibea, 
dar reușesc să fructifice pe ce! din 
min. 12: Ciurdăresru trece pe extremă 
și trimite baiontd lui Ghibea, care tra
ge puternic pe jos de la 25 m. Dut:gu 
nu reușește să rețină mingea și Cor- 
neanti, care urmărise faza, reia în 
plasă: 1—0. Dirpă marcarea golului.

a urmat o perioadă de joc de cen
tru după care Locomotiva are cîteva 
atacuri periculoase; unul — al lui 
Ene II — se încheie cu un șut în 
bară de la 13 m. (min. 27). Un n)i- 
nut mai tîrziu îl imită Florea, cu tm 
șut de la 20 m. Gazdele păstrează 
inițiativa cu un joc mai organizat 
și mai precis, iar Florea ratează o 
ocazie mare în min. 42. Locomotiva, 
care trece la atac mai organizat și 
mai insistent în repriza a doua, nu 
reușește să egaleze deși are ocazii. 
Ene II trage în min. 61 sub bară și 
mingea revine în teren, fiind degaja
tă de Panait. După două șuturi la 
poartă ale lui Ciurdărescu și Ghibea, 
feroviarii se mențin în atac, dar ac
țiunile sînt sau respinse de apărarea 
bună a localnicilor sau ratate. Trei 
cornere consecutive rămîn fără re. 
zultat, ca și ceTc trei ale Energiei în 
ultimele minute, cînd a avut o reve
nire puternică. Raport ele cornere: 
9—7 (2—2) pentru Energia.

/. Zamora, corespondent

Burevestnik Chișinău —
Energia Ploești 4-3 (2-1)

PLOEȘTI 28 (prin telefon). 12.000 
de spectatori au urmărit ieri o parti
dă spectaculoasă, disputată cu multă 
dîrzenie între Burevestnik Chișinău 
și Energia Ploești. Oaspeții au cîștigat 
cu 4—3 (2—1) datorită atît condiției 
fizice superioare, cît și execuțiilor 
tehnice în viteză cu care au derutat 
deseori apărarea echipei gazde. Este 
drept că Energia n-a jucat la valoarea 
ei obișnuită, Neacșu comportîndu-se 
slab, iar înaintașii — cu excepția lui 
Tabarcea — au ratat numeroase oca
zii clare de gol. Scorul este deschis 
de oaspeți prin Korotkov în min. 15. 
1» min. 25 gazdele egalează dintr-un 
penal ti transformat de Bădulescu. 
Oaspeții preiau conducerea în min. 
36 prin același Korotkov, La reluare

Energia egalează în min. 65 prin 
Dumitrescu, dar un minut mai tîr. 
ziu oaspeții preiau din nou conducerea 
tot prin Korotkov, care marchează și 
în min. 70. Gazdele reduc din han. 
dicap în min. 83 prin Zaharia. Au 
evoluat următoarele formații :

ENERGIA: Sfetcu (Marosi) — 
Topșa (Florea). Marinescu, Neacșu 
(Topșa) — FRONE, Pereț — ZAHA
RIA (Dridea), TABARCEA, Dridea 
(Zaharia), DUMITRESCU, Bădulescu, 
(Gh. Marin). BUREVESTNIK : ERE
MEEV — LOVKIN, Potapov, SAMO- 
HIN — Kolosov. BuGlkin — Polo, 
meev, DANILOV, KOROTKOV. Mu- 
hortov. Bahmutov.

M. Bedrosian și M. Anghelescu 
corespondenți

• Meciul de categorie B Lo
comotiva Timișoara-Energia Uz. 
trac. Orașul Stalin se dispută 
simbătă.

• Energia 23 August Bucu
rești își dispută meciul- său cu 
Locomotiva Galați duminică la 
ora -.10,30 pe terenul “ 
(Dudești).

EneTgia

la Cîm-
Energia

• Cuplaj duminică
pina: Energia Raf. 4—
Sinaia (cat. C) și Energia 
Gfmpina-Energia 1 Mai Ploești 
(cat. B).

• Direcția Fotbal reamin
tește comisiilor regionale, ra
ionale și orășenești de fotbal 
că sînt obligate să nu progra
meze echipele care nu au car
nete tip CCFS/CM de legiti
mare pentru jucători. Arbitrii 
nu vor permite începerea jocu
rilor decît pe baza noilor car
nete de legitimare.

vigoare de la data publicării.

★

i

• Nici concursul Pronosport nr. 34 
din 25 august — primul concurs al sezo
nului de toamnă alcătuit în întregime 
din meciuri romînești — nu a dezmin
țit „tradiția*4, răsplătindu-și participan- 
ții cu premii valoroase. In fruntea 
clasamentului premiaților la acest 
concurs s-a instalat o participantă din 
București (Progrof Ana) care a obținut 
57.481 lei (1 premiu I, 6 premii II și 
14 premii III) pe un buletin colectiv 
de indice 1—4—7. Soliști : Energia Or. 
Stalin (!), Progresul Buc., Energia 
Ploești, știința Cluj, Energia Lupeni, 
Dinamo Bacău și „X‘* la Dinamo Bît- 
lad — Știința Iași (I). Tot cite 7 so
liști au folosit pe buletinele lor : 
Stoica Constantin (meciurile IV, V,
VII, VIII, IX, X și XI) și Nenciu Ni
cu ia e (meciurile III, IV, VI, VII,
VIII, X și XI) obținînd fiecare cite 
54.055 lei. Vlase Ion în schimb nu a 
avut nevoie decît de două duble (1,
X la meciurile II șl XII) pentru a 
obține 12 rezultate exacte. In reet a 
mers „solo** ! Tot 12 rcuultate a ob
ținut și Poszator Francisc din Odor- 
hei. El a participat însă pe un buletin 
multiplu, probabil după sistemul re
dus. După cum vedeți, chiar dacă E- 
nergia or. Stalin bate pe Locomotiva 
București în ultimele minute nu este 
totuși „greu*4 de indicat 12 rezultate ! 
Important este să participi fără a uita 
că... balonul e rotund ! Este ceea ce 
trebuie să faceți și dumneavoastră 
chiar la concursul din această săptă- 
mînă, alcătuit de asemenea din 12 în- 
tHniri romînești.

disciplina sportivă, 
ajuns și din cauza 

neprincipialitate 
în unele colective

★

De la Comitelui peniru Cultură Fizică $i sport 
de pe lîoDă Consiliul de miuisiri

In cursul desfășurării celei de a IlI-a ediții a Jocurilor Sportive 
Internaționale Prietenești de la Moscova, câțiva sportivi din dele

gația romină au săvîrșit abateri de la disciplina sportivă.
Analizîndu-se aceste abateri incompatibile cu conduita unui spor

tiv, s-a hotărît sancționarea acestora după cum urmează -
1. SOARE VALERIU (fot bal) se suspendă din activitatea 

sportivă pînă la 30 septembrie 1957 șj exclude din lotul repu
blican pînă la 1 martie 1958.

2. LAZAR IOSIF (fotbal) idem.
3. 1VANESCU TRAIAN (fotbal) idem.
4. 1VANESCU CORBEANU DOINA (volei) se suspendă din ac

tivitatea sportivă pînă la 1 decembrie 1957 și se exclude din lo
tul republican pînă la 1 martie 1958.

5. DUNGU GHEORGHE (fotbal) se sancționează cu avertisment.
6. STOIAN MIHAI (box) idem.
Toate aceste sancțiuni intră în

Sancțiunile de mai sus sînt o 
dovadă că forurile de conducere 
ale mișcării noastre sportive sînt 
hotărîte să continue cu fermitate 
măsurile care să contribuie la li
chidarea unor tendințe nesănătoa 
se care se manifestă la unii dintre 
sportivii fruntași. Ele sînt bine
venite mai ales acum, cînd ne 
aflăm la începutul sezonului spor
tiv de toamnă.

In ultima vreme, unii sportivi, 
ca urmare a amețelii după succe
sele obținute în întrecerile interne 
și internaționale, și-au permis să 
se abată de la 
La aceasta s-a 
atmosferii de 
care domnește
sportive fruntașe, unde goana du
pă rezultate imediate dăunează 
procesului de educare a sportivilor 
respectivi.

In felul acesta se explică {aptul 
că manifestări de vedetism (lotul 
republican feminin de volei), ten 
dințe de a se obține avantaje ma
teriale .(în special la fotbaliști) 
nu au fost combătute cu severita
tea necesară. Măsurile timide care 
se luau uneori erau și ele urmate 
de o serie de intervenții care ur

măreau diminuarea sau chiar anu
larea unor sancțiuni, ceea ce în
greuna munca forurilor chemate 
să facă ordine.

Sîntem încredințați că sancțiu
nile hotărîte de C.C.F.S./C.M. vor 
fi primite cum se cuvine de către 
marea majoritate a sportivilor no
ștri fruntași, care reprobă actele 
de indisciplină, vedetism etc-

Fenomenele nesănătoase care 
au început să apară la unii spor
tivi nu vor putea fi lichidate însă 
numai prin aplicarea de sancțiuni. 
In colectivele sportive fruntașe 
trebuie să se ducă o muncă edu
cativă susținută, renunțîndu-se Ia 
politica de cocoloșire a lipsurilor, 
la compromisurile de tot jelui și 
la diferitele intervenții în „apăra
rea" sportivilor, de dragul rezulta
telor imediate.
Numai prin intensificarea muncii 

educative și prin sporirea exigen
ței față de comportarea sportivilor 
— din partea colectivelor și a 
antrenorilor, care lucrează nemijlocit 
cu aceștia — se vor putea .curma 
pe viitor asemenea acte de indis
ciplină, nedemne de sportivi și de 
colectivele noastre fruntașe.

Reprezentativele de fotbal
ale Iugoslaviei

BELGRAD 28 (prin telefonJ. Echi
pele naționale A și B ale Iugoslaviei 
aa susținut ieri jocuri de verificare. 
Echipa A a jucat cu Beograciski S.K. 
de care a dispus Cu 4—2 (2—0) prin 
punctele înscrise de Ognjanov (2),

TURNEUL FEMININ
DE CALIFICARE LA BASCHET
SATU MARE 26 (prin telefon) — Marți 

a început în localitate turneul feminin 
de calificare la baschet. După primele 
două etape echipele Energia Cluj, Voin
ța București și Voința Salonta se arată 
a fi cele mai bine pregătite și deci cu 
serioase pretenții pentru promovare în 
prima categorie. Iată rezultatele înregis
trate: Dinamo Arad-Voința C. Lung 
Moldovenesc 54—^7 (30—15); Voința Buc.- 
Voința Salonta 36—33 (15—16), Energia 
Cluj-Progresui S. Mare 89—35 (10—25),
Voința Salonta-Voința C. Lung 64—37 
(27—19); Dinamo Arad-Progresul S. M1are 
39—38 (13—20); Energia Cluj-Voința Buc. 
44—28 (7—12).

s-au antrenat ieri
Pasici și Vukelici. Pentru BSK. « 
marcat Antici (2). „Naționala- a a. 
liniat formația: Beara-Trnkovici (Vu- 
cidolov), Radovici-Mitici, Spaici, Boș- 
kov.Rajkov, Ogrtjanov, ViikelicU Ze- 
beț (Mesaroș). Pasici.

Reprezentativa secundă a Intilnii 
formația clubului Radnicki de care a 
fost învinsă cu 4-3 (2-2). Echipa B 
a fost următoarea: Krivokucea (Jro- 
w'riJ-Șikici, Nikolici.-Șanntek, Mi- 
lutmovici II, Kaloperovici-Rebaț, Cion- 
ci, Mujici, Nikolovski, Krstici I.

Baschetbaliștii chinezi 
din nou ’învingători la scor

In continuarea turneului pe care-i în* 
treprinde îa țana noastră, echipa de ban
chet a Armatei Populare de Eliberare a 
R. P. Chineze a susținut la Satu Mtetre 
un meci în compania selecționatei ora
șului de care a dispus cu categoricul 
scor de 125—55 (64—22).

’onosport
• Plata premiilor de la concursul nr. 

34 din 25 august se face, în Capitală, 
vineri și simbătă începind de la ora 
17, numai la Agenția Centrală Prono
sport din Calea Victoriei nr. 9.
• Premiile speciale acordate varian

telor cu „4“ rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 32 (etapa din 11 august 
1957) au revenit următorilor partici
pași : MOTOCICLETA DE 356 CMC. 
acordată participantului cu cele mal 
multe variante cu „044 rezultate a re
venit ut Ivașcu Ion din București, 
str. L : că 53, care a avut 112 variante 
cu „4“ rezultate ; MOTOCICLETA DE 
175 CMC. acordată celui de al doilea 
participant cu cele mai multe va
riante cu ..644 rezultate a revenit lui 
Zabolotnai Sofia din București, Bd. 
Mărășești r.r. 164, care a avut M va
riante cu . fl44 rezultate ; MOTOCI
CLETA DE 125 CMC acordată celui de 
ai treilea participant cu cede mai 
multe variante cu ,,6“ rezultate a re
venit lui Grlndu Iero-nim din Bucu
rești, str. Mircea Vodă nr. 12, care a 
avut 68 variante cu ,,«4* rezultate ; 
Premiile speciale acordate prin tra
gere din urnă au revenit următorilor : 
MOTOCICLETA DE 125 CMC. : Filișamu 
Mircea din București, șoseaua Olteni
ței 14, CITE UN ARAGAZ CU 3 
OCHIURI ȘI BUTELIE : Tomescu Ve-

llzarle din Tur nu Severin str. Adrian 
nr. 160 și Harcor.iță Mitrofan clin O- 
rașul Stalin str. Gh. Dimitrov nr. u. 
CITE UN APARAT DE RADIO : 
Iordache Constantin din București str. 
Costache Bălăeescu nr. 22 (2 aparate) ; 
Rodea Constantin din București str. 
Tămășoa&a nr. 8 ; Boroș Emil din Lu
goj str. Dobrogeanu Gherea nr. 1 ți 
Barta Iuliu din Cugir str. Principală 
nr. 90. In urnă au fost introduse aer. 
variante cu „O44 rezultate. Participant)’: 
își pot ridica premiile după trecerea 
termenului de contestație (11 septem
brie 1957).
• Concursul Special din 5 septembrie 

1957 :
I. C.C.A. Buc. — Știința Timișoara 

(pron. la pauză) ; II. C.C.A. Buc. — 
știința Timișoara (pron. Anal) ; III. 
Progresul Oradea — Locomotiva Buc. 
(pron. la pauză) ; IV. Progresul ora
dea — Locomotiva Buc. (pron. final) ; 
V. Dinamo Buc. — Dinamo Cluj (pron. 
la pauză); VI. Dinamo Buc. — Dinamo 
Cluj (pron. final); VII. Energia Tg. Mu
reș—Progresul Buc. (pron. la pauză) ; 
VIII. Energia Tg. Mureș—Progresul Buc. 
(pron. final) ; IX. Flamura roșie Arad 
— Energia Petroșani (pron. la pauză) ; 
X. Flamura roșie Arad — Energia Pe
troșani (pron. final). XI. Energia Ora
șul StaMn — Energia Ploești (pron. la 
pauză) ; XII. Energia Orașul Staftin — 
Energia Ploești (pron. final). MECIUHI 
DE REZERVĂ : A. Energia Arad — 
Știința Cluj (cat. B.) ; B. Locomotiva 
Cluj — Energia Reșița (cat. B).



IN PREAJMA ÎNCEPERII
CAMPIONATELOR DE HANDBAL
36 de echipe de handbal își vor 

începe activitatea oficială la sfîr- 
șitu! acestei săptămîni, întrecîndu-se 
în cele trei campionate republicane: 
masculin categoria A, feminin cate
goria A și masculin categoria B. 
Aceste echipe au început să se pre
gătească din timp în vederea pri
melor meciuri. Iată cîteva amănunte 
în legătură cu munca depusă în 
cadrul formațiilor noastre divizio
nare de handbal în preajma începerii 
campionatelor.

• O INTENSA activitate se des
fășoară la Jimbolia, unde formația 
focală. Recolta se pregătește cu se
riozitate pentru campionatul cate
goriei A. Lotul echipei s-a întărit 
serios atît prin reîntoarcerea inter
naționalului Rudolf Jost, cit și prin 
aducerea lui loan Werner de la 
Știința Timișoara.
• LA TIMIȘOARA cele două e- 

echîoe mawu'ime de categoria A 
(Știința și Energia) se pregătesc cu 
asiduitate. Studenții l-au pierdut pe 
Ioan Moser (transferat la C.C.A.), 
în schimb au legitimat pe Victor 
Chița și Mircea Oprea, ambii de la 
Energia Timișoara. Recent ei au 
susținut un meci de verificare cu 
Recol’a Giarmata, pe care l-an cîș- 
tigat greu cu scorul de 19—16 
(9-7).

’Metalurgiștii timișoreni au pierdut 
ambii portari (Anghel s-a transferat 
lă Energia Reșița și Chița la Știința 
Smisoara), în -schimb au primit pe 

ihai Ghimpe! de la C.C.A. In ca
drul acestei formații s-a pornit o 
serioasă campanie de întinerire, in- 
trt>ducindu-se în lot cîțiva juniori 
cj: Tasch, Dian, lacob, etc.

_« FORMAȚIA IEȘEANA ȘTIINȚA 
a schimbat antrenorul: Lindenbach 
s-a transferat ca jucător la Energia 

Șahiștii sovietici au cîștigat 
campionatul european pe echipe

.Ț7F.V.4 28 (Agerpres). La Viena și 
Baa.cn s-au desfășurat jocurile turne
ului final al campionatului european 
de șah pe echipe. Turneul a luat sfîr- 
șit Cu victoria echipei Uniunii Sovie. 
tice, care a totalizat 41 de punc-e.

.In ultima rundă reprezentativa 
U.R.S.S. a IntîlnR în meci retur e.
chlpa Iugoslaviei. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultai neașteptat: 6—4 în fa. 
ware a șahiștilor iugoslavi. Primul 
meci fusese cișt'gat de șahiștii so
vietici cu același scor.

Cel de-al doilea meci din această 
fundă, desfășurat intre echipele R. 
Cehoslovace și R.F. Germane. a fost 
cîștigat de șahiștii cehoslovaci ou 
5 Va — 7 'A Puncte

Schija de fntfegl a Moscovei 
w juca in R. F. Germană

BERLIN 28 (Agerpres). — După 
cutii anunță agenția A.D.N. din 
Bonn, guvernul vest-german a fost 
nevoit, sub presiunea opiniei publice 
germane, să revoce hotărirea sa cu 
privire la refuzul de a acorda mem
brilor echipei selecționate de fotbal 
a Moscovei viza de intrare în R.F. 
Germană

PE SCURT
• A luat sfîrșit turneul internațional 

de baschet de la Bratislava. Meciul ho- 
flărîtor al competiției masculine desfă
șurat între echipele Slavia Bratislava 
și Dinamo București a fost cîștigat de 
baschetbaliștiî cehoslovaci cu scorul de 
63— 50 (22—28).

Clasamentul final al turneului este 
următorul:

1. Slavia Bratislava 6 puncte; 2. Dina
mo București 5 puncte; 3. Ednota Kosi
ce 4 puncte; 4. Gorizfiana (Italia) 3 punc- 
te-
• La mijlocul lunii septembrie una 

dintre cele mai bune echipe elvețiene 
de fotbal, Chaux de Fonds, urmează să 
întreprindă un turneu în R Ceho
slovacă. In primul meci fotbaliștii elve
țieni vor juca Ia Fraga cu apreciata 
formație locală, Dynamo.

$ Intr-un meci internațional de fotbal 
desfășurat la Karlovy Vary echipa lo
cală Dinamo a terminat la egalitate 1-1 
cu echipa selecționată a Siriei.

«B Cu prilejul sărbătoririi independen
ței Afganistanului, la Kabul au loc în 
•prezent mari manifestații sportive inter
naționale la care participă echipe de 
fotbal din R.P. Chineză, Iran, Turcia, 
Jucători de tenis de masă din S.U.A. 
si Iran și echipa de hochei pe iarbă a 
Indiei.

La 25 august echipa selecționată se
cundă de fotbal a R.F Chineze a între
cut reprezentativa orașului Kabul cu 
scorul cfe 6-1.

Sus: Ion Moser și Elena Pădureanti, 
los: Vidorița Dumitrescu și Rudolf 
Iosif

văzut, i de NEAGU

Reșița, așa că sarcina de a pregăti 
echipa a pre’uat-o Paul Cerce), re
cent absolvent al l.C.F. Echipa a în
ceput de cîtv’a timp antrenamentele 
și noul antrenor este deocamdată 
mulțumit de stadiul pregătirilor.

• ENERGIA PLOEȘTI se antre
nează cu multă seriozitate. Piocș 
tenii, cu toate că au pierdut 
cîțiva jucători de bază (Roger Cer- 
nat, Pană, Vulescu, etc), privesc to
tuși cu optimism apropierea ince- 
perii campionatului.

• FOARTE SERIOS se pregă
tește și echipa feminină Energia Re
șița, care nu de mult a susținut 
un meci de verificare cu Energia Ti
mișoara. Rezultat: 7—3 (3—0) pen
tru reșițence.

Clasamentul final al turneului este 
Următorul: ‘ ~

1. U.R.S.S. 41 puncte; 2. R.P.F.. 
Iugoslavia 34 puncte: 3. R. Ceho
slovacă 24'/2 puncte: 4. R.F. Germană 
20 ‘A puncte.

BASCHET IN 61...
Terenul de baschet Știința a găz

duit marți seara disputa dintre... 
Lucian Vasilescu (Romînia) și Di- 
mitr Mitev (Bulgaria), cei doi arbi
tri delegați să conducă — în cola
borare — Intitnirea internațională a 
echipelor masculine Slavia Sofia și 
Energia București. Cine a cîștigat din 
acest arbitraj în contradictoriu? Pu
blicul în nici un caz. Și au fost alal
tăieri seară nesperat de mulți spec
tatori, care — măcar pentru că... 
au venit, nelăsîndu-se impresionați de 
vremea incertă, de cerul noros și a- 
menințâtor a ploaie — puteau fi scu
tiți de reprezentația servită suplimen
tar de către cei doi arbitri, transfor
mați — din judecători — în neche
mați și inutili apărători ai echipelor. 
Acestea, trezindu-se de fapt — prin 
contribuția arbitrilor — cu cîte un... 
jucător în plus, credem că s-ar fi 
descurcat și înțeles totuși mai bine 
fără aportul celor doi „cavaleri ai 
fluierului*...

...S-a desfășurat bineînțeles — mai 
presus de disputa arbitrilor — și un 
meci de baschet. In genere, o întîl- 
nire anostă, viciată din motivele a- 
rătate, la nivelul unei partide slabe 
de antrenament. A învins echipa in
contestabil mai bună, Slavia Sofia, 
care, mai puțin vinovată de calitatea 
scăzută a jocului, a avut în perma
nență inițiativa și a condus tot tim
pul, dovedindu-se superioară Energiei 
București în orice caz cu mai mult 
de două puncte diferență, cît exprimă 
rezultatul final: 53—51 (27—18).

S-au remarcat: Djondjopov, Ciora- 
nov, Țvetkov și Nikotov de la învin
gători, Albu, Saroși, Wilwerth și — 
doar către sfirșitul partidei — No- 
vacek de Ia Energia.

Proaspăta promovată în divizie, 
Energia București, colectiv încă in
suficient sudat, și — în plus — lip
sit de experiența întiiniriior interna
ționale, a păcătuit în general prin 
exagerata studiere a acțiunilor tacti
ce ofensive (de unde un joc prea 
lent, cu o defectuoasă circulație a 
bălanului), dar în special prin timi
ditatea cu care a încercat coșul de Ia 
semi-distanță și distanță.

Surpriză Ia poligonul Tunari

Lattrian Cristesca (C. C. A.), 
recordman după... recalcularea țintelor

A doua și a treia zi a campionate
lor republicane de tir riu ne.au mai 
oferit ocazia să vă anunțăm noi re
corduri republicane, așa cum v-am o- 
bișnuit (mai precis, v-au obișnuit 
trăgătorii noștri fruntași) la ultimele 
concursuri interne și internaționale. 
Totuși, o restanță din prima zi (res. 
tanță care nu a fost provocată de o 
omisiune din partea noastră, ci de o 
corectare de rezultat provenită dăi 
supracontrolul juriului de apel al 
campionatului) ne dă prilejul să vor
bim despre un nou și valoros record 
al țării. Ne referim la rezultatul iui 
Laur ian Crisiescu. campionul probei 
de armă liberă calibru mare poziția 
culcat, rezultat care a fost rectificat 
(după o sezisare pornită de la tră
gător) de la 389 p. cum s.a anunțat 
în ziarul nostru de marți, la 391 p.

Noua cifră reprezintă o depășire 
cu un punct a vechiului record deți
nut de maestrul sportului Henri Herș- 
covici.

Taleriștii și-au încheiat ieri cele- 
trei manșe de cîte o sută de talere 
fiecare. Pe 3W) de talere, Marcel Va- 
siliu (C.C.A.) a înregistrat un succes 
încă neînlilnit în istoria probelor noas
tre de tir și, probabil, foarte rar re. 
petat chiar și în alte țări. Marcel Va- 
siliu a obținut un rezultat foarte bun 
(286 talere doborîte). depășind cu 
25 (!) talere pe al doilea clasat. Per
formanța lui Marcel Vasiliu ne dă de-

Atleții polonezi învingători la
OSLO (Agerpres). — Luni a- în

ceput la Oslo meciul atletic dintre e- 
chipeieț Norvegiei și R. P. Polone. 
După prima zi atleții polonezi conduc 
cu 70-35 puncte. Iată cîteva din cele 
mai bune rezultate înregistrate: 100 rn.: 
Foik (R.P.P.) JO’5/10; 800 m.: Boy
sen (Norv.) l’48”9/10; 5000 m.: Zimny 
(R.P.P.) 14’05’'6/10: înălțime: Lewan
dowski. (R.P.P.) 2,04 m.: suliță:
Sidlo (R.P.P.) 80,95 m.: ciocan: Rut 
(R.P.P.) 62,03 m. Recordmanul mon
dial al probei de suliță Danielson 
fiind bolnav nu a participat la în
treceri.
.•Marți a luat sfîrșit meciul de atle

tism dintre echipele masculine ale 
Norvegiei și R. P. Polone. Atleții po
lonezi au obținut victoria cu rezulta-

Oaspeții, formînd o rutinată și 
redutabilă echipă, au învins atît da
torită dispozitivului de apărare bine 
pus la punct (folosind cu mult a- 
plomb intercepțiile), cit și preciziei 
angrenajului' tactic ofensiv (bazat pe 
contraatacuri prompte și utilizind cu 
remarcabilă orientare și siguranță pă
trunderile), dar înainte de orice prin 
pilduitoarea simplitate a jocului prac
ticat. Este o calitate pentru obținerea 
căreia echipelor noastre nu li se. va 
reproșa niciodată că au insistat prea 
mult...

CONSTANTIN FAUR

Tardivă, intervenția lui Nouacek nu-l 
va mai putea opri pe Djondjopov să 
înscrie

(Fota: GH. DUMITRU) 

plină satisfacție, fiind o cifră de talie 
mondială și confirmînd adevăratele 
posibilități ale taleriștilor noștri care 
pînă acum au avut foarte puține po
sibilități de afirmare (Ne referim la 
numărul nepermis de mic de concur
suri atît interne cît și internaționale). 
In schimb, ne îngrijorează stadiul 
de pregătire al celorlalți concurenți 
(Florescu, loanițescu, Dumilrescu ți, 
mai ales. Bumb. Gheorghiu și Danciu) 
selecționsbili pentru campionatele in
ternaționale. Subliniem cu satisfacție 
prezența în prima parte a clasamentu
lui a talentaților tineri Gh. Enache 
(C.C.A.) ți I. Lovinescu (Recolta).

Iosif Sîrbu a continuat seria succe
selor sale. Ieri a adăugat un nou titlu 
de campion pe Iîngă cele trei cuce
rite în prima zi. EI a cîștigat — la 
baraj •— proba armă liberă calibru 
redus meci englez cu 595 p., la ega. 
litate de puncte cu Emil Popovici, 
campionul de anul trecut si Henri 
Herșcovici.

In „meciul englez" al senioarelor 
s-a impus Jacqueline Zvonewski. cîști- 
gînd titlul de campioană cu 596 p., 
rezultat promițător pentru apropia
tele campionate europene feminine de 
la Belgrad. Pe locul II s-a clasat E. 
lena Seimeanu (A.V.S.A.P.) cn 594 
p., înfrecînd la baraj pe Felicia Iovă, 
nest’t (Progresul) și Victoria Pinetta 
(C.C.A.). Performanța Elenei Seimea
nu este foarte bună.

Oslo
tul de 127-82 puncte. Iată ciștîgătorii 
probelor desfășurate în ziua a doua 
a meciului: 110 m. garduri: Olsen 
(N.) 14’4/10; 3000 m. obstacole:
Ziolkowski (R. P. Polonă) 9’10"0; 
200 m. plat: Huțnaes (N.) 21”3/10; 
greutate: Sosgornik (R. P. Polonă) 
16,17 m.; 1500 m.: Lund (N.) 3’51” 
6/10; triplu salt: Malcherczyk (R. P 
Polonă) 15.46 m.’ prăiină: Wazny 
(R. P. Polonă) 4.30 m.’ 10.000 m.: 
Ozog (R. P. Polonă) 30’03”8/10; 
disc: Piatkowski (R. P. Polonă)
54,46 m.

TURUL POLONIEI
Cea de-a 7-a etapă a turului ciclist 

al Poloniei Opole-Bielsko (168 km.) 
a fost cîștigată de polonezul Wis
niewski în 4h32’51”. In clasamentul 
general conduce Kaminski (R. P. 
Polonă) care s-a clasat pe locul trei 
la „Cursa Munților" desfășurată anul 
acesta, în țara noastră, urmat de Ko
walski (R. P. Polonă) la 2’26" și 
Grabowski (R. P. Polonă) Ia 2’36”. 
Iugoslavul Levacic ocupă locul patru 
la 3’34”, Taylor (Anglia) locul 11, 
iar Muller (Austria), locul 13.

SPARTAK (MOSCOVA) 
JOACA IN ITALIA

Cunoscuta echipă sovietică de fot. 
bal Spartak Moscova a plecat la 28 
august intr-un turneu in Italia. Fot
baliștii sovietici. care se află în pre
zent pe locul doi în clasamentul cam
pionatului unional, urmează să sus. 
țină mai multe întîiniri în compania 
celor mai bune echipe italiene.

Jocurile Universitare de la Paris
PARIS (Agerpres). — Au mai ră

mas numai citeva zile pînă la înce
perea Jocurilor Universitare de Vară 
de la Paris. Luni comitetul de orga
nizare a procedat la tragerea Ia sorți 
a meciurilor din cadrul turneului de 
volei.

La turneul masculin s-au înscris 11 
echipe care, prin tragere la sorți, au 
fost împărțite în trei serii. Capi de 
serie au fost desemnate echipele 
R. Cehoslovace, R. P. Romîne și Uni
unii Sovietice. Iată componența se
riilor: Seria A : R. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria, Brazilia, Iran; Seria B : 
R. P. Romînă, Franța, Portugalia; Se
ria C: U.R.S.S., R. P. Polonă, Bel
gia, Liban. Echipele clasate pe pri
mele două locuri în fiecare serie vor 
participa Ia turneul final. Programul 
jocurilor echipei R. P. Romîne este 
următorul: 31 august R.P.R. — Por
tugalia: 2 septembrie R.P.R.—Franța.

La turneul feminin care se desfă
șoară într-o singură serie participă 
echipele: R. P. Polonă, Spania, R. P. 
Romînă, Liban, Luxemburg și R. Ceho
slovacă.

Proba juniorilor a fost dominată de 
trăgătorii de la Voința, care s.au 
clasat prin Marius. Marcovici (593 p.J 
Iosif Aron și Jura Stavăr (591 p.) 
pe primele trei locuri. Succesul a- 
cestora evidențiază și răsplătește mun
ca și atenția acordată de colectivele 
sportive Voința creșterii elementelor 
tinere în tir. La junioare a cîștigat 
Eugenia Oargă (T. Dinamovist) — 
587 p., urmată de Maria Quintus 
(Locomotiva) și Irina Vasiliev (Ener
gia) 582 p.

Campionatele continuă. In progra
mul de astăzi și mîine figurează mult 
așteptata întrecere la pistol viteză.

CIOCÎLTEA 
MAESTRU 
INTERNATIONAL

DE ȘAH
Hotărirea congresului F. I. D. E.

Intre 18 și 23 august a avut loc Ia 
Viena congresul Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.). Pe ordinea de 
zi a lucrărilor a figurat și acordarea 
de noi titluri de rrțari maeșiri și ma
eștri internaționali. Pe lisia proaspe
ților maeștri internaționali se găsește 
și fostul campion al R.P.R., maestrul 
sportului Victor Ciocîltea.

Este o recunoaștere a forței acestui 
tînăr reprezentant al mișcării noastre 
șahiste, confirmată prin rezultatele oljg 
ținut© în ultimii doi ani, în turnee ifl 
ternaționale: locul III la Dresda ” 
Averbach, II Holmov), locul II—IV 
Ia Ploești (cu Krogius, I Bălanei, II 
Drimer); locul IV—VI la Szczawno 
Zdroj (I Gheller, II Holmov, III L. 
Szabo).

V. Ciocîltea este a! patrulea șahist 
romîn care primește înaltul titlu, după 
Șt Erdely, O. Troianescu si I. Bă
lăriei.

După cum transmite comentatorul 
sportiv al agenției France Presse, cele 
mai interesante se anunță întrecerile 
de atletism Ia care s-au înscris spor
tivi din 25 de țări. La startul probei 
de 100 m. plat vor fi prezenți ameri
canul Ira Murchison, corecordman al 
lumii pe această distanță cu timpul 
de I0”l/10, germanul Manfred Ger-, 
mar, cel mai bun sprinter european, 
sovieticid Barteniev și alții. Lang 
Stanley, unul din cei mai buni specia
liști americani de dcmi-fond va avea 
ca principal adversar in cursa de 400 
m. plat pe recordmanul Europei, Igna
tiev (U.R.S.S.). Duelul pasionant de 
la înălțime între recordmanul hunii 
Stepanov (U.R.S.S), Kașkarov 
(U.R.S.S.) și Shelton (S.U.A.) se va 
solda poate cu t:n nou record mondial, 
în timp ce la prăjină Jerry Weibourn 
(S.U.A.) și Cernobai (U.R.S.S.) vor 
fi principalii pretendenți pentru locul 
întîi. In celelalte probe sportivii sovie
tici și din țările de democrație popu
lară au mari șanse de victorie.


