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startul intr-un zbor de antre
nament.

I
de la PARIS

Marele concurs 
internațional de călărie 

din Capitală

AVIAȚIEI
In fiecare an, în prima 

duminică a lunii septem
brie. cutezătorii văzduhu
lui se întîlnesc cu toții cu 
prilejul tradiționalei sărbă
tori, ZIUA AVIAȚIEI 
R.P.R. In Capitală, ca și 
în diferite alte centre, a- 
rieastă zi este sărbătorită
Irin întîlniri între aviatorii 

Jportivi, militari și tineri 
muncitori din întreprin
deri.

In cadrul acestor întîl- 
miri au loc diferite demon
strații de planorism, aero- 
modelisrn, parașutism și 

zbor acrobatic.
Zeci de mii de oameni 

urmăresc în fiecare an cu 

,viu interes această mare 

sărbătoare, în timpul că
reia ei constată cu satisfac
ție progresul făcut de la 

an la an, de către zburăto

rii noștri.

JOCURILE 
UNIVERSITARE 

se deschid azi
PARIS 30 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). —‘ 
lată-ne în ajunul locurilor Uni
versitare, nerăbdători de a asis
ta la primele luări de contact 
pe stadioane și terenuri de 
sport. Majoritatea color pe 
care-i vom admira în efort se 
și găsesc sub cer parizian, în 
ultimele zile sosirile delegații
lor participante făcindu-se în 
ritm foarte susținut. Pînă a- 
seară (N.R. joi) sosiseră urmă
toarele loturi: Brazilia, Japo
nia, Liban, Pakistan, Tunis, 
Polonia, Spania, China, Portu
galia, Israel, U.R.S.S. (cu ex
cepția aiieților care sint aștep
tați după terminarea campiona
telor unionale), Romlnia și 
Italia. Pentru astăzi (N.R. ieri) 
este prevăzută sosirea delega
țiilor Ungariei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Bulgariei, Angliei 
și Germaniei, urmind oa țină 
la 2 septembrie să se comple
teze lista tuturor participanți
lor.

Delegația R.P. Romine a so
sit în seara zilei de joi și se

Unt-află cazată la Rezidența 
vers ilară de la Antony, in ca
drul pitoresc al parcului de la 
Sceaux. Sportivii romîni, ca și 
ceilalți oaspeți, au la' dispo
ziție, în imediată apropiere, un 
stadion „omnisport* (pentru 
mat multe discipline), aparii- 
nind clubului sportiv al trans
porturilor : U.S. Metropolitaine. 
Aci viitorii participanți la 
locuri au și făcut primele an
trenamente. Toți concurenții vă
desc o dispoziție excelentă și 
(sperăm) o formă ireproșabilă.

MAURICE VIDAL
(Continuare in pag. 7)

In categoria A la fotbal

O ETAPA
A DERBIURILOR 
BUCUREȘTENE

iată-ne în ajunul unei noi etape în campionatul categoriei 
'A ta fotbal, întîmpinată cu pregătiri, emoții și speranțe, poate 
mai intense decît înain tea etapei precedente. Pentru unii, 
săptămîna aceasta s-a scurs mai greu, pentru alții mai ușor, 
după cum au avut sau nu de rezolvat probleme de joc sau de 
formație.

’ Interesul pentru meciurile de pași repezi). Nu trebuie uitat, 
rrdme, însă, a fost același la 
București și la Arad, la Ora
dea și la Timișoara, la Ploești 
și la Cluj. Mai mult, pretutin
deni pregătirile au fost urmărite 
cu pasiune de sute de specta
tori. fideli echipelor lor și dor
nici să le vadă mai devreme 
.măcar cu un ceas, să vadă ce 
formație va juca, în ce formă 
stot jucătorii și, uneori, să-și 
spună și părerea (fotbalul se 
toacă așa de ușor din... tri- 
femă)... 
t■ . Și au avut ce vedea înaintea 
unei etape ou jocuri pline de 
promisiuni -—i în care perfor
merii etapelor precedente (E- 
nergia Steagul Roșu și Fla
mura roșie Arad) vor fi supuși 
unui nou examen — și domina
tă de

DOUA „DERBIURI- 
BUCUREȘTENE

Jocurile Locomotiva—Dinamo și 
0.£LA. — Progresul. Numin- 
du-lte „darbiuri", nu facem alt
ceva decît să subliniem ceea ce 
promit: întîlniri dîrze, dinami
ce, fotbal de calitate și între
cere pentru selecționare (jocu
rile cu Iugoslavia se apropie cu

de altfel, acest amănunt; jocu
rile de campionat... înscriu și 
susțin (prin comportări îmbu
nătățite) candidaturile la un 
loc to echipele naționale. Și 
to București se anunță multe 
asemenea candidaturi. Majori- 

(Continuare in pag. 5)

PARRY O’BRIEffi
la București I

Prestigiul cucerii in ultima aed de călăreții romini în 
întrecerile internaționale de peste hotare contribuie ca fiecare, 
ediție a concursului internațional de călărie organizat de țara 
noastră să se bucure de o tot mai mare atenție din partea celor, 
mai buni călăreți, dornici să se întreacă din nou pe frumoasa 
bază hipică din centrul Capitalei.
Ieri dimineață terenurile de „repetiției generale" a tuturor 

antrenament de la baza hipică celor peste cincizeci de concu- 
din Calea Plevnei 
drept loc pentru

au servit renți străini și peste treizeci 
desfășurarea concurenți romini. Cu mulți 

dintre concurenții stră
ini prezenți la cea de 
a treia ediție a con
cursului internațional 
de călărie, călăreții 
romîni s-au mai întîl- 
nit de curând în dife
rite întreceri hipice 
internaționale cum au 
fost cele de la Varșo
via, Leipzig, Aachen 
și București. Doar că
lăreții bulgari ne vi
zitează pentru prima 
oară și, desigur, sîn- 
tem plăcut surprinși 
cînd îi auzim rostind 
numele celor mai buni 
călăreți rocitoi despreCălăreții romini sint gaia pentru a înce

pe întrecerile. In clișeu, V. Pinciu, un 
element de bază al reprezentativei noastre

Ieri, la Federația Romlnii 
de Atletism, a sosit o seri.,, 
soare din partea forurilor,', 
de specialitate nord-ameri— 
cane prin care acestea faaț 
cunos-cut că la ediția jabili-* 
ară a Campionatelor Inter* 
naționale de Atletism ala^ 
R.PJi. în afara celor pairuț 
atleți anunțați anterior votr 
mal participa și recordma- 
nul mondial la aruncarea-! 
greutății PARRY O'BRI EH 
(19,25 m.), precum și atleta, 
de culoare EARLE BROWN., 
clasată pe locul VI (15,121 
m.) ia aruncarea greutății 
și pe Locul IV (51(35 m.) lai 
aruncarea discului la 
ma ediție a Jocurilor 
pice.

Moscova
(Continuare în pag. 2)

A început Balcaniada
Ieri la Atena, primele întreceri din cadrul* 

Jocurilor Balcanice de atletism i
Prin telefon de la trimisul nostru

ATENA, 30. Cea de a XVI-a ediție a Jocurilor Balcanice a început! La ora 21, și-au fă
cut apariția pe stadionul Averoff, delegațiile participante Ia această competiție în ordinea 
următoare: BULGARIA, ROM.INIA, IUGOSLAVIA, GRECIA. In frunte, juriul concur
sului și un grup de veterani ai Balcaniadelor. Revederea publicului cu atleții de odi
nioară, Ririakides, Ragazos, Silas, Lambrakis, Thanos și alții, este emoționantă.

Trîmbițașii dau semnalul de 
deschidere a Jocurilor Balca
nice. Purtătorii celor 4 drapele 
se adună în jurul estradei pe 
care urcă atletul grec Geor-. 
gios Matskanidis, Acesta ros
tește jurămîntul participanților. 
Este ora 21,30. Jocurile Balca
nice au început Mult 
turor participanților!

• Știam de multă 
publicul atenian este 
pasionat cunoscător al atletis
mului. Mărturisesc însă că ceea 
ce văd acum, aci, la Atena, de
pășește orice închipuire. Atenie- 
nii „trăiesc" atletismul, 
rează fiecare rezultat îi adu
lează literalmente pe cei 
buni performeri. Pe stradă, în

succes tu-

vreme că 
un fin șt

savu-

mai

ulti~
Olimc-

I'

i f

plimbările dintre antrenamente, 
sau pe stadion, în timpul în
trecerii, localnicii ne fac 
prisosință proba pasiunii 
pentru sportul care a 
faima 
Elade...

• Am 
riozitate 
stadion Averoff. Priveliștea care 
mi s-a înfățișat ochilor nu era 
inedită. Nu există carte care să 
vorbească despre istoricul atle
tismului fără să reproducă Ima
ginea acestui stadion, „leagă
nul" primelor Jocuri Olimpice

Olimpiadelor

pășit cu emoție 
firească pe ’

cu 
lor 

făcut 
vechii

; și cu- 
vestitut

alții, este emoționantă, 
moderne. Pista are lungimea 
reglementară de 400 m., dar în 
linie dreaptă ea se întinde pe 
distanța de 182 de metri. Ca- 
pacitatea tribunelor: 65.000 de 
locuri. Și o curiozitate: din caQ- 
za formei neobișnuite a sta
dionului, se întîmplă deseori ca 
discul să nimerească în„ tri-t 
bune. Pentru acest motiv, îna
intea începerii respectivei pro
be, partea de tribună aflată , 
în—, pericol, este evacuată, In 
caz că discul ajunge în tribună,

ROMEO VILARA

(Continuare In pag. 3]

In pauză, noii antrenori ai dinamoviștilor bucureșteni, Ba- 
ratki (dreapta) șl Gică Niculae (stingă) in picioare, fac ob
servații asupra jocului din prima repriză și dau îndrumări 
pentru repriza a doua, (Foto L, TIBOR).

Ială-l pe ANANIA MOL DO
VE AN U, proaspătul campion: 
european de aeromodelism^, 
fotografiat la Moscova, pe; 
podiumul învingătorilor a. 
<iînd in stingă pe S. Abra* 
mov (URL1.S.) clasat per 
locul II lor în dreapta per 
cehoslovacul I. Cerni, clasațț 
al treilea. '

IM ® foibsl 
mire jiisM 

MîRiei și H0SII8I
In afară de cele patru în< 

tîlniri perfectate (cu Polo
nia, Iugoslavia, de două ori. 
și Ungaria}, In toamna a-

z-v, a ,. xrxrr ’v.. ~ 29 cesUli an. mai precis la 1SCine va ciștiga a XvI-a ediție? J I octombrie, reprezentativ» 
ijt noastră de juniori va mai 

încă de la prima ediție (1930) Jocurile Balcanice au pri- susține un meci cu echipat 
lejuit o interesantă și aprigă dispută, nu numai pentru ocupa- Angliei, la Londra. • <
rea primului loc to fiecare probă, ci și pentru ierarhizarea va- (a 
lorii țărilor participante prin întocmirea unui clasament pe na- A î 
țiurti. Vreme îndelungată, lupta pentru supremația balcanică » 
s-a dat între Iugoslavia și Grecia, țări ai căror reprezentanți ■« în fniintQQ 
dominau cu autoritate întrecerile, în special înainte de 1940. III irUllluU ilIlUf Ui

Cercetând lista învingătorilor vom observa două lucruri in- 'a tpâflătmiilnn din hl3na> 
teres ante. Primul este acela că, înainte de război, duelul Gre- «I Syului ilOs U?ll lUfiiS 
cia-Iugoslarvia s-a soldat ou regularitate în favoarea attețiîor /rf 
eleni, în timp ce la edițiile de după război reprezentanții Iu
goslaviei și-au luat copios revanșa, învingînd la rîndul lor cu 
aceiași regularitate. Dar, pentru o mai bună edificare a citi-

' Urile cîștigătoare: 
(Belgrad) 
(Atena) 
(Istanbul) 
(Atena) 
(Belgrad) 
(Istanbul) 
(Belgrad) 
(Atena) 
ediții a Jocurilor Bal- 

se prezintă astfel : I. Iugoslavia 145,5 puncte; 2. Ro-
124.5 p.; 3. Bulgaria 106,5 p.; 4. Grecia 65 p.; 5.
18.5 p.

canice 
alinia 
Turcia

terilor noștri, iată mai jos tabelul cu ț
1930 (Atena) Grecia 1938
1931 (Atena) Grecia 1939
1932 (Atena Grecia 1940
1933 (Atena) Greoia 1953
1934 (Zagreb) Grecia 1954
1935 (Istanbul) Grecia 1955
1936 (Atena) Grecia 1956
1937 (București) Grecia 1957

Clasamentul final al celei de a XV-a

Grecia
Grecia 
Grecia 

Iugoslavia 
Iugoslavia 
Iugoslavia 
Iugoslavia

In cadrul campionatelor 
republicane de tir care se 
desfășoară în aceste zile pe 
poligonul Tunari maestrul e- 
merit al sportului, Iosif Sîr- 
bu, a realizat la proba de 
armă liberă calibru redus 
3x40 o performanță excep
țională; 1179 p. nou record 
al R.P.R.I Rezultatul lui 
Iosif Sîrbu este mai bun 
cu 3 p. decît recordul mon
dial oficial și constituie în 
același timp cea mai bună 
performanță realizată ffl 
lume anul acesta. i



Tînăra
campioana

!

Cînd, cu patru ani in urmă, mi
cuța laborantă de la cooperativa 
Unirea din Arad ți-a mărturisit 
dorința de a face ciclism, cei de 
la colectivul Voința au privit-o- 
uimiți! Maria K.a.'o abia împlinise- 
14 ani, era puțirfiîcă la trup. a— 
proape firavă; iar ciclismul este 
un sport greu.

‘Lotuși, văzlndu.i stăruința, cei 
de la colectiv s-au ...înduplecat ți 
i-au dat o bicicletă. Și, după cum 
ziua bună se cunoaște de dimi
neață, tot astfel și Rato s-a afir
mai de la primele ei ieșiri pe teren. 
Avea atîta dragoste de sport și 
atîta ambiție, incit, un an mai 
tîrziu. nimeni nu s-a mai împotri
vit ca ea să participe în circuitul 
regiunii Timișoara, în care a a- 
lergat, de altfel, cu succes.

Ambițioasa laborantă a alergat 
apoi în .Cupa Orașelor", 
care a impus-o printre cele 
valoroase „speranțe" dm 
iar anul trecui, odată cu victoria 
din „Criteriul junioarelor" (probă 
pe etape) a cucerit și cinstea de 
a fi selecționată în totul republi
can pentru întrecerile de la Mos
cova unde, se știe, a fost prima 
romincă. ocuplnd locul IV.

Revenită de la Moscova, Kato 
s-a pregătit intens sub atenta 
îndrumare a antrenorului Al. So- 
meșan. Și roadele acestei munci 
s-au văzut. La 18 ani și jumătate, 
fata ca codițe pe umeri, modestă, 
aproape timidă, dar cu ochi în 
care lucește o'mare ambiție, a 
cucerit titlul de campioană a țării. 
Cea mai tînără campioană de 
fond.

probă 
mai 

țară,

POPICE LACAMPIONAT DE 
DOROHOI

La Dorohoi s-a desfășurat faza ra- 
ffonală a campionatului republican 
ide popice, la care au participat cei 
imai buni jucători din cuprinsul ra
ionului. Mai bine pregătiți și mai 
omogeni, popicarii de la Locomotiva 

‘C.F.R. au ocupat primul loc. Dintre 
narticipanți merită a fi relevai Teo
dor Onofrei (402 p.d) și llie Enache 
,(395 p. d.J.

Al. Grișariu, corespondent

AU PRIMIT STEAGUL DE COLEC
TIV SPORTIV FRUNTAȘ

De curind a avut loc la Fălticeni 
(o consfătuire a colectivelor sportive 
«.Voința din regiunea Suceava, la care 
is-a analizat munca depusă de aceste 
colective de la începutul anului și 
pînă in prezent. Analizindu-Se activita
tea fiecărui colectiv sportiv s-a cons- 

i tatat că activitatea cea mai rodnică 
;a desfășurat-o colectivul sportiv Vo
ința Fălticeni care a reușit să angre

neze cel mai mare număr de membri 
ai colectivului, cooperatori meșteșu
gari, in diferite competiții sportive. 
Pentru aceste merite colectivul sportiv 
«Voința Fălticeni a primit steagul de

Ștrandul Energia i.C.S.H. din Hunedoara, recent muugurat, este 
(jfecvrntat zilnic de numeroși copii gi tineri care uivu’u inelul.

Pregătindu-se ventru

un nou an de studii,

tineri veniți din toate

centrele universitare

petrec zile pline
de bucuria vieții în aer

liber în tabăra de la

Slănicul-Moldovei Mari amatori de șah, studenții din tabăra organizată la Slănicul 
Moldovei susțin zilnic partide viu disputate. (Foto L. TIBOR)

STUDENȚII IN VACANȚA
buni voleibaliști. In gama competi
țiilor sportive organizate în tabără 
sau în stațiune, șahul ocupă locul 
doi. Dintre toți studenții care prac
tică șahul, Vasile Zamfir, anul III 
Comerț Exterior București întrunește 
„sufragiile universale" în ce privește 
talentul în această „gimnastică a 
minții". In schimb, amatorii de fotbal 
(M. Paicu anul II Industrie Ușoară 
Iași și O. Java 
Iași), floretiștii (St. Popeșcu-Gopo 
și I. Mînzatu, 
București), amatorii de tenis de 
masă (Ion Gobjilă anul III Elec
tromagnetică Iași și St Gheorghe, 
anul III Merceologie București) s-au 
văzut nevoiți să practice... turismul, 
deoarece pentru sporturile lor prefe
rate nu prea există condiții. Ei sînt 
totuși bucuroși că au putut vizita 
cîteva locuri deosebit de pitorești, 
cum ar fi Cascada, refugiul de la 
„300 de scări", așezările de pe văile 
afluenților Slănicului. Bineînțeles, la 
capitolul „excursii" nu poi fi tre
cute cu vederea, cele două vizite in
structive făcute în grup la Termo
centrala de la Borzești și la Sali
nele din Tg. Ocna. Fetele ne-au 
vorbit cu mult interes despre focurile 
de tabără, o formă de activitate 
foarte atractivă, în care talentul în 
materie de producții originale — li
terare și muzicale — al unor stu- 
denți (St. Șerban anul V Filologie 
Cluj. I. Roșea anul III Naturale Iași, 
Maria Sofian anul III Chimie Iași) 
s-a relevat din plin. „Cu interes vă
dit, — ne spune studentul T. Arti- 
mon, din anul II Industrie Ușoară 
Iași, a fost studiată recenta Hotă- 
rîre a Partidului și Guvernului pri
vind reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport. Colegii mei, în 
cursul a numeroase discuții, s-au 
arătat mulțumiți de faptul că. în 
curînd, vor lua ființă cluburi spor
tive studențești unde se va putea duce 
o activitate cît mai organizată".

Mulțumiți că au putut să se bucure 
din plin de fiecare 
în tabără, studenții 
centrele universitare 
forțe reîmprospătate, 
an de învățătură!

TIBER1U STAMA

De cum ajungi în Slănicul Mol
dovei, — acest „Karlovy Vary romî- 
nesc" cum este numit de vizitatorii 
străini, — ai impresia că pășești în
tr-o lume neobișnuită. Pretutindeni, 
pe șosele și alei, oamenii merg agale, 
dînd impresia că timpul și-ar fi pier
dut pentru ei semnificația obișnuită. 
La balcoanele caselor și ale vilelor, 
în parc sau rezemați de balustradele 
care mărginesc malurile rîului Slă- 
nic oamenii fac lectură sau sorb cu 
nesaț aerul proaspăt; alții urmăresc 
cine știe ce gînduri fugare, părînd 
că regretă timpul care trece, la 
odihnă, atît de repede... Evident sînt 
și excepții, de la aceste imagini. 
Cîteodată, în locul mișcărilor lenie 
sau al cuvintelor rostite în șoaptă 
parcă pentru a cu turbura măreția 
naturii înconjurătoare, vei da peste 
un freamăt tineresc de-ia dreptul 
contaminant. „Eroii" par a fi uitat 
că au venit la odihnă, Ei urcă ne
contenit spre diferite puncte turis
tice, fac sport sau pescuiesc în apele 
Stanicului....

Ați 
ceștîa

recunoscut, firește, printre a- 
dui urmă și pe studenții allați

toată țara
colectiv fruntaș pe regiune. Cu ace
lași prilej au primit diplome și co
lectivele Voința C. Lung Moldovenesc 
și Voința ~Botoșani.

B. Sponder, corespondent

CUPA ELIBERĂRII" LA ȘAH

a lost organizată la Ga-Recent
’ați o importantă competiție de șah, 
a 11-a ediție a „Cupei Eliberării", 
la care au participat echipe din re- 
gtonile Iași, Bacău și din locali
tate. La capătul celor trei zile de în
treceri, victoria a Tevenit șahiștilor 
din Iași (câștigătorii primei ediții a 
competiției, în 1955), cu 10*/2 puncte. 
Pe locul 2 Galați cu 10 p, iar pe 
locul 3, Bacău cu 6'/i P-

V. Gurău, corespondent

ÎNTRECERE ATLETICA 
TRIUNGHIULARA

Comisia regională de atletism din 
Constanța a organizat un important 
concurs atletic la care au participat 
sportivi din regiunile Constanța, Ba
cău și Orașul Stalin. După terminarea 
celor aproape 30 de probe, victoria a 
revenit sportivilor din orașul Cons
tanța, urmați de cei din Orașul Sta
lin și Bacău. Cu acest prilej s-au re-

la odihnă, veniți aici aproape din 
toate centrele universitare din țară. 
I-am vizitat deunăzi în tabăra in
stalată în cîteva aspectuoase vile la 
marginea stațiunii.

— Știți, sîntem adepți ai princi
piului că capă luni de zile de efort 
susținut, studenții să nu facă un 
repaus absolut, care i-ar moleși sau 
i-ar plictisi, ci o odihnă activă, lată 
de ce, în tabără, literatura și arta, 
cultura fizică și sportul și-au dat 
rtiîna. Bine dozate, ele au un efect 
de-a dreptul reconfortant.

Cu acest principiu enunțat de di
rectorul taberei, tov. C. Codreanu, 
firește că activitatea cultur21-spor- 
tivă în tabără s-a situat pe primul 
plan. Ea s-a tradus printr-o avalanșă 
de întreceri sportive, mai ales la 
volei, organizate fie 
formate „ad-hoc" din studenți, fie 
între studenți și ceilalți oameni ai 
muncii veniți la odihnă. Și, fără vre
rea lor, studenții Zetu, Gorincioiu, 
Bora, Donța, Roșea și Dobrovăț, toți 
de la Universitatea „Al. I. Cuza“- 
Iași, au ajuns să fie cunoscuți de 
toată lumea și apreciați ca cei mai 

între echipe

marcat Maria Ton ea (Or. Stalin). Vir
gil Andronic (Constanța), Lucia Pă«- 
leț (Bacău), Victor Albu (Constanța), 
Rodie a Voroneanu (Bacău). Maria 
Inariu (Or. Stalin), R. Vintilescu 
(Constanța).

Decebal Toca, corespondent

DOUA CONCURSURI DE TIR
Poligonul de sub Tîmpa (Or. Sta

lin) a găzduit zilele trecute două reu
șite concursuri de tir. In primul 
concurs s-au întrecut formații din lo
calitate, drn Sibiu și din raioanele 
Codlea. .Agnita, Tirnăveni și altele. Pe 
primul loc s-a clasat echipa Orașu
lui Stalin cu 2.360 p. urmată de e- 
chipele orașului Sibiu 2.133 p. și Cod
lea 1.975 p. Individual, victoria a 
revenit lui Cornel Vileci (Or. Stalin) 
cu 498 p., urmat de Faroga Gruia 
(Or. Stalin) 492 p și St Chelaru 
(Sibiu) 472 p. La fete, primul loc a 
fost ocupat de Gabriela Leheny (Si
biu) ou 480 p., urmată de Rosemarie 
Bolesch (Or. Stalin) 445 p. și Ma
riane Fritz (Sibiu) 432 p.

In al doilea concurs, s-au întrecut 
trăgătorii din localitate, la proba 
3x20 armă liberă. La băieți, pe pri
mul loc s-a clasat Marin Dobrescu 
(Voința) cu 566 p., urmat de Carol 
Dieterle (Voința) 557 p. și M. Biro 
(Energia) 549 p. In proba feminină, 
victoria a revenit trăgătoarei Gabriela 
Leheny (Voința) cu 588 p. urmată de 
Joka Szakall (Voința) cu 538 p.

C. Gruia, corespondent

ȘTIRII DIN RAIONUL CARACAL
In uttima vreme în raionul Cara

cal s-au înregistrat frumoase succese 
în domeniul activității din cadrul com
plexului sportiv G.AÎ A. Datorită mun
cii entuziaste depusă de tovarășii Ni- 
colae Ovesa, llie Mihăilescu și Smă- 
răndache Bilă, membri în comisia ra
ională de control G.M.A., un număr 
de 260 tineri și tinere din comunele 
Amărăștii de Jos, Diești și Alaru au 
deivenit purtători ai insignei GA1.A

In organizarea comitetului raional 
C.F.S. Caracal au avut loc și nu
meroase competiții de înot, tir, tenis 
de masă, fotbal și volei la care au 
participat peste 100 de tineri din 
colectivele Progresul, 
colta din localitate

Voința și Re-

co;csuoiideinit

anul II mecanică

anul II Filologie

clipă petrecută 
vor reveni în 
respective cu 

pentru un nou

Marele concurs international 
de călărie din Capitală

(Urmare din pag. 1)

care știu foarte multe tacruri intere
sante.

Dar iată o veche cunoștință cu care 
ne-am intîlnit nu de mult la Bucu
rești : ȘUTI ISTVAN și vestitul său 
cal Ananyos. De această dată lotul 
călăreților maghiari mai cuprinde și 
două fete : Melinda Szahall și Erzbeth 
Kerestez. Desigur că vom avea de 
urmărit și la probele feminine între
ceri interesante. Prezența în lotul so
vietic a Tamarei Kuljcovsoaia consti
tuie

In
nea 
voie
Vasile P indii este hotărît ca și în 
concursul de la București să confirme 
forma bună în care se află de mai 
multă vreme. Și cînd îi asculți pe 
toți te întrebi dacă nu cumva pro
gramul probelor nu este prea sărac 
pentru ca să ajungă fiecăruia cite un 
loc întîi I Optimismul călăreților ro
mîni ne este confirmat și de antre
norul lotului tov. Kircidescu care ne 
spunea :

-Așteptam ziua de duminică cu

cea mai bună garanție.
tabăra călăreților romîni dom- 

ieri dimineață o atmosferă de 
bună. Talentatul concurent noanîn

Sportul de masa 
in R. P. Polonă

CÎTEVA
GAȚIEI DE ACTIVIȘTI SPORTIV:

CONSTATARI ALE DELE

ROMINI

(Varșovia, Lodz 
etc.) lui nd cuno 
care este organi

prăjini 
alergă 

(Jar 
în 11 
ștafeti

O delegație de activiști sportivia 
asociației Recolta s-a deplasat recen 
în Republica Populară Polonă, pen 
tru un schimb de experiență. Activi 
știi sportivi de la Recolta au vizita 
mai multe regiuni 
Poznan, Katowice 
ștință de felul în 
zată activitatea sportivă sătească îr 
Polonia, in acea perioadă, la Lublin 
au avut loc și finalele unei mar 
competiții sportive sătești, Sparta 
chiada. Am stat de vorbă cu tovară 
șui Vasile Grigore, președintele a 
sociației Recolta, conducătorul dele 
gațieî, căruia i-am cerut părerea a 
supra celor constatate în timpul că 
lătoriei.

— „Ceea ce ne-a impresionat ci 
prilejul Spartachiadei de la Lublin, t 
fost nivelul ridicat al performanțe 
lor. Să ai în rîndurile sportivilor d( 
la sate atleți care sar la 
3,95 m. (Karol Swiatkowski), 
tori de 10.000 m. în 33:47,0 
Gruczek), de 80 m. garduri 
secunde (Halina Elertovicz), 
care realizează 44,3 pe 4 X 100 m. ș 
3:33,4 pe 4 X 400 m., este mare lu 
cru. De altfel nu numai la atletisn 
am fost impresionați de frumoas; 
comportare a participanților. La box 
ciclism, haltere, tir cu arcul și gim 
nastică, participant» la Spartacihiad: 
ne-au uimit prin buna 
In privința organizării 
tiția a lăsat de dorit**.

— Despre asociația 
puteți spune?

— „L.Z.S. este una 
mai puternice asociații 
lonă. Ea seamănă cu 
colta ca organizare, are un consilii 
central, consilii regionale și raionale 
dar un număr de activiști de cîtevi 
ori mai mare ca al nostru. In cr™ 
ponența L.Z.S. intră și sportivi).! 
operativelor de producție.
L.Z.S.  are colective și în orașe ș> îi 
sate. De pregătirea sportivilor dii 
colective sau cluburi se ocupă an 
trenori speciali în genul antrenorilo: 
noștri regionali.**

—■ Dar despre sportul de mase 
ce părere aveți ?

— „Foarte bună. Sportul est< 
foarte dezvoltat în mase. Secțiile p 
ramură de sport sînt bine închegat 
și înzestrate cu materiale și echipa 
ment sportiv de cea mai bună caii 
tate. Cu o astfel de bază de mase ni 
e de mirare că în numeroase discipline 
R.P. Polonă înregistrează p^ plar 
internațional frumoase succese".

E. M.

lor pregătire 
însă, compe

L.Z.S. ce n<

dintre cell 
din R.P. Po 
asociația Re

J
si îi

„CINE ȘTIE SPORT, CIȘTIGA*

Iată titlul unui original concurs 
cu teme sportive, dotat cri valo

roase premii, organizat de

REVISTA ILUSTRATA 
DE SPORT

*

I
I
I

STADION
Urmăriți apariția fiecărui număr 
al revistei, pentru a putea partici

pa la concurs

multă încredere în forțele eălărețilo 
roonîni atît ale celor de la dresaj cît ț 
ale celor de la obstacole și de la prob 
„calul de arme". Antrenamentele efec 
toate pînă acum nt îndreptățesc s 
sperăm într-o comportare cît se poat 
de bună a concurenților și cade 
noștri. Lupta cea mare se va da de 
sigur la proba „Cupa pe națiuni 
unde vor lua parte cei mai rutina' 
călăreți ai țărilor prezente la aces 
mare concurs. Noi am încredințat t 
coastă misiune celor mai experimer 
tați dintre călăreții și caii lotuli 
nostru. La dresaj, avem de asemene 
multe șanse cunoscîrjd forma bună î 
care se află concurentul nostru Gi 
Teodorescu și colegul său de echi.p 
N. Mihalcea. Sînt încredințat că ii 
bitorii sportului călare vor putea u 
mări întreceri dintre cele mai inter 
sânte în acest frumos sport**.

Și noi sîntem de părere că îrrtr 
cerile de călărie care vor începe mîii 
de la ora 14 la baza hipică din C 
lea Plwnei 
nivel tehnic 
prezenți în 
tacol hipic.
miază la baza hipică din Calea Ple 
nei 1.

se vor situa la un în? 
și vor oferi tuturor cei' 
tribune un frumos spe 
Deci, pe mîine după i



A XVl-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM

IERI LA ATENA
(Urmare din pag. l-a)

aruncare depă- 
repetă aruncarea! 
orele amiezii, 
asistat Ia un

rai se consideră 
șitâ. ci se

• Joi. spre 
rii Atenei au 
col original și pitoresc. 
,țiile țărilor participante la cea de 
a XVI-a ediție a Jocurilor Balcanice 
s-au adunat în piața Rigulllis, 
unde, încolonați, cu 
frunte, au plecat,

locuito- 
specta- 

Delega-

de 
drapelele în 

parcurgînd stră
zile orașului, la mormîntul Eroutui 
necunoscut. Aco'o, delegațiile au 
depus coroane. în sunetele imnurilor 
de stat ale Bulgariei, Rominiei, Iu
goslaviei și Greciei. Momentul a 
fost impresionant. Și, în tăcerea 
gravă a clipei, uriașul basorelief, 
Înfățișând pe Philipides, viteazul sol
dat, primul maratonist al lumii, pă
rea să dea o semnificație nouă aces
tei vizite protocolare...

cea semne prietenești atleților re- 
mîm și cu deosebire Jul Iile Savet. 
La un moment dat, prin fața aces
tui spectator a trecut în fuleuri mart 
un alergător romîn. Spectatorul s 
rămas o clipă uimit, apoi a strt- 
gat:

— Dinul Dinu Cristeat 
„Veteranul" fondiștilor 

oprit din drum. ,
— Ragazos! 
îmbrățișare prelungită, 

zuseră, după mai bine de
doi atleți care concuraseră alături 
la trecutele ediții ale Jocurilor Bal
canice. Unul, spectator, cu părul 
alb. celălalt, mereu tînăr alergând în
că în plin efort, pe stadion...

• Joi seara, la postul de 
Atena, conducătorul delegației
mine, tov. Marcel Vlaicu. precum și 
Dinu Cristea. Iolanda Baiaș șl Ilie 
Savet 
despre 
curilor 
ficația 
moașe

noștri s-a

Se revă-
20 de ani.

radio 
re

PRIMA MEA BALCANIADA
De vorbă cu fostei campion balcanic NÎCUtAE GURAU

< In seara primului antrenament 
pe stadionul Averorf am asistat Ia 
o revedere emoționantă. Pe margi
nea pistei, un om cu părul alb fă-

și-au împărtășit impresiile lor 
cea de a XVI-a ediție a Jo- 
Balcanice și despre semni- 
prietenească a acestei fru- 
competiții.

Vorbește-mi de 
vorbește-mi de

București, 
Iolanda!...

Joi dimineață, cind mă îndreptam 
spre parcul Progresului, de data a- 
ceasta cu misiunea precisă de a sta 
de vorbă cu Niculae Gurău. mă în
trebam oare unde o să-1 găsesc: pe 
teren, la antrenamentele juniorilor, 
sau Ia sediul colectivului sportiv? A 
doua premiză părea să fie cea justă, 
căci la intrarea în pare am zărit gru
pul de tineri atleți de la Progresul 
F. B., pj-egătindu-se tocmai 
care.

— Nea Nicu ? Azi nu-i 
plecat cu fotbaliștii...

Ce ghinion! Chiar atunci 
veam nevoie de el, să nu-l găsesc.

— Dar unde-i plecat ?
— La Brăila.
Brăila— Orașul natal al Iui Nicu 

Gurău. Cu atît mai binie, deci I Tot 
am de gind să-l rog pe nea Nicu 
să-și depene amintirile de acum 20 
de ani. Voi pleca Ia Brăila, și' acolo 
poate că și amintirile îi vor fi 
vii.

me. Obișnuit cu zecile sau, tn cel 
mai fericit caz eu sutele de specta
tori ai concursurilor de atletism de 
la noi. nu-mi venea să-mi cred ochi
lor. Ambianța concursului, succesul 
debutului — m-am clasat pe locul 
4 •—, faptul că am văzut celebritățile 
atletismului balcanic de atunci: Silas. 
Man! dos. Kiriakides, că am putut

națională concuram cu o singură pe
reche. Balcaniada din 1937 a fost 
primul concurs ia care echipa noas
tră națkMsată s-a prezentat în trenin
guri. Pînă atunci nu avusesem așa 
ceva. Dacă am fi avut noi, acum 20 
de ani, condițiile de antrenament pe 
care le au atleții de astăzi ! Mai 
pierdeam noi Ba'caniada d'm 1937?

de ple-

| Tăcui 'de la Kienbaum. Din oglinda 
'apelor razele lunii se răsfrîng poleind 
totul tn argint sclipitor. Decorul ca
pătă o înfățișare de basm. Totul pre- 

1 dispune la reverie... Pe aleile parcului 
cars îmbrățișează această minunată 
stațiune, afială la 25 km. de Berlin 
șl' rezervată exclusiv pentru odihna 
sportivilor, 'poți auzi în liniștea nop
ții 0 melodie din îndepărtata Chină, 
O Șansonetă de pe meleagurile Fran
ței* 0 romanță rominească... Tîrziu, 
tn chioșcul de vară se aprinde lumina, 
dind viață culorilor steagurilor pe 
care un artist le-a unit armonios, pe 
urt glob imens, ca un simbol...

Intr-una din aceste fermecătoare seri 
mă aflam pe pontonul care intră adine 
în Inimd lacului. In liniștea odihni- 
(oare a nopții am simțit pași tndrep- 

Uindă-se spre capătul pontonului. Și 
'mică mi-a fost mirarea cind 

peste citevd clipe tinăra atletă chineză 
Tsen Fun-yung, cea care cu puține zile, 
îft urmă stabilise an nou record al 
țării 'sate ta săritura în înălțime cu 
fUTTn. m-a prins de mină și m-a ru- 
gat din priviri s-o urmez. Pe malul 
lacului, acolo unde m-a condus, se 
găsea interpretul care mijlocise de a- 
fitea ori discuțiile noastre despre sport.

-— Spune-mi din nou ceva despre 
Stadionul Republicii 

n-o uita nici pe fo
București, despre 
și, te rog mult, 
landa!...

/< vorbisem de 
tria mea, dar niciodată nu conside
rase ca suficiente povestirile mele. Do
rea mereu noi amănunte despre Ro- 
mtnia. despre Stadionul Republicii, 
unde in septembrie va da cel mai 
mare examen al carierei sate sportive, 
despre sportivii romini. I-am satisfă
cut de fiecare dată curiozitatea, dar 
cind ne despărțeam părea totuși un 
copil nerăbdător in preajma unei mari 
Călătorii... In seara aceea însă aveam 
să stăm mai mult de vorbă și nu nu
mai noi doi. La Kienbaum sosise în 
vizită fostul recordmen al R.D. Ger
mane la aruncarea greutății, Ernst 
Schmidt, astăzi antrenor de stat. Sch
midt este un mare colecționar de kilo
grame (scopul pentru care le colecțio
nează este clar!) și a venit 
aparatele de proiecții și 
viete pline cu filme.

— Ei și-acum spuneți 
Să vedeți? a întrebat

multe ori despre pa-

de

pe

însoțit de 
două ser-

cine vreți
E. Schmidt. 

— Iolanda Balaș, Mc. Daniel, Ballod. 
Modrachova! a strigat înaintea tu

turor celorlalți atleți chinezi săritoa- 
rea Tsen Fttn-yung.

Pe ecranul de proiecție ne-aa apărut 
"rlnd pe rind cele mai bune săritoare 
'ale lumii. Tsen Fttn-yung privea cu a- 
teriție încordată. La sfirșit Schmidt a 
venit lingă noi și a înt'rebat-o:
__— Ei, dacă le vei întîlni la Bucu
rești, ce vei face?

— Aș vrea un singur lucra: un nou 
fecord!

Schmidt a bătut-o prietenește pe 
Timăr și i-a urat realizarea acestei do- 
'rințe. Tsen Fttn-yung, fata care la 20 
'deț^ni a stabilit a 7-a performanță a.

George Roubanis. cel mai ban

afci. E

ci nd a-

★
La restaurantul „Dunărea- din 

ila, m-am apropiat de o massă la 
se aflau cîțiva dintre arbitrii pentru 
cursa de mare fond pe Dunăre. Nă
dăjduiam să aflu ceva despre cel 
pe cared căutam. De data aceasta am 
avut mai mult noroc. Ani întâlnit 
chiar un vecin de-al lui Gurău, așa 
că peste puțin timp bateam la poarta 
casei de pe str. Verdun 9.

Nea Nicu nu avea insă chef de 
vorbă în acea seară.

— Știi ce ? Vino mîine cu noi. Fa
cem o plimbare cu remorcherul pe 

, , , , r --- ------t Dunăre și pe urmă plecăm la Bucu-
performanfelor sale. Altfel nici n-ar S reș‘i cu autobusul. Vom avea tknp 

berechet sa stăm de vorba.
După furtuna din ajun, ieri dimi-

Bră- 
care

i»

lumii, din toate timpurile, muncește 
cit rlonă deosebită pentru 'progresul r-.------- ... . .....
fi reușit ca după numai doi (!) ani de 
atletism să sară 1,72 m.

— La București, mi-a spus ea, ftekneața vremea a fost minunată. Du- 
vom prezenta Cu cei mai reprezenta-ț narea era calmă și doar trecerea rc- 

. _ . 1 de pe
întinsul apelor. Un acordeonist ne pu
nea la grea încercare urechile.

— Azi se deschide Balcanlaaa. 
Nleale. Iți mai amintești prima 
mit ale Balcaniadă?

— Dacă mi-o amintesc ? Prima 
'Balcaniadă a fost și evenimentul 
care m-a hotărît să mă dedic atle
tismului.

— Cind se intimpla asia z
— In 1935.

, — Bine, dar chiar din 1935 ai
tigat campionatul național, la 17 
Oare atunci nu erai cu trup 
suflet al atletismului?

— Nu. Jucam si fotbal, concuram 
la ciclism-și la alte sporturi. Iar a- 

'tletismul îl făceam pe apucate, așa 
cum îl și începusem cu cițiva ani mai 
înainte, in curtea școlii. Ei, și în 
vara lui 1936 am fost selecționat în 
echipa Rominiei pentru Jocurile Bal
canice de la Atena. Era prima mea 
deplasare peste hotare. Ce nerăbdă
tor eram să ajung acolo, să concu
rez. Am plecat cu vaporul. Noi, con- 
curenții mergeam la clasa a IlI-a, la 
„comun", iar conducătorii echipei la 
a I-a. După trei zile am ajuns" Ia A- 
tena. Pe atunci Balcaniada nu se ți
nea în trei zile consecutive, ci de-a 
lungul unei întregi săptămîni: du
minică — joi — duminică. Interesul

tivi atleți ai noștri. 'Noi considerăm^, morcherului spărgea liniștea 
ca o cinste deosebită invitația ce ni \..............................
s-a făcut pentru participarea la a X-a 
ediție a Campionatelor Internaționale | 
de atletism ale RJ’.R. și vrem nea
părat să fim la înălțimea acestui eoe-1 
nimerit. Atletismul nostru a progresați 
în ultimul timp. O spun șl performan
țele: 12,1 la 100 m. — Kiang Ytt-l 
ming șl Lio Yu-ying. 25,2 la 200 m.—, 
Kiang Yu-ming, 11,3 la S0 m. g. —' 
Lio Yu-ying și Lio Chen, 5033 m. la. 
disc — Tșe Bao-fsu. la fete și 10,8 
la 100 m. — Lio Tsin-ien, 143 pe 110. 
m. g. — Ciă Lien-li, 7,30 m. la lun
gime — Ciang Si-san, 4,30 m. la | 
prăjină — Tsai Ti-su, la băieți. Toate' 
acestea ne fac să credem că in com-t 
pania selectă a participanților la cam-' 
pionatele de la București vom puteai 
să dovedim că în călătoria prin F.u- . 
ropa am învățat lucruri noi șl foto-1 
sitoare. Pe atleții romini ii cunosc și, 
îi stimez pentru performanțele șl pen-' 
trâ bunăvoința cti care împărtășesc și. 
altora din experiența lor. Dar cel mai' 
mult o stimez pe Iolanda Balaș... (

In zilele pe care le-am petrecu! îm
preună cu atleții chinezi am auzit del 
multe ori cuvintele Rominia... Stadio
nul Republicii... Campionatele Inter-( 
naționale... pe care prietenii noștri se . 
străduiau să le pronunțe corect ro-' 
mînește. In admirabilul cadru de la\ _____
Kienbaum ei se pregătesc cu sirgtr-ipe Mre-l 'manifestau grecii pentru 
ință pentru examenul de la București. f Jocuri m-a uluit. Joi, în ziua a doua 
La despărțire mi-au spus:

— La revedere! In septembrie la 
București, pe Stadionul Republicii I

HRISTAC.HE NAUM

Af
oni.

fi

a concursului, magazinele erau în
chise. străzile pustii In schimb tri
bunele de la Averoff gemeau de In

Vedere a pitorescului lac de la Kienb mini.

produs al atletismului grec din ulti
ma vreme, este unul din principalii pretendenți la primul loc în proba da 
săritură cu prăjina.
vizita celebrul O! imp, toate acestea 
m-au îndemnat să mă consacru, din [urările vitrege în care se dezvolta, 
aed moment, numai atletismului.

— Și, n-ai avat de ca să regreți inte de război campioni balcanici ca 
hotărirea luată, nu?

— Poți crede ce vrei. Un an mai 
tîrziu, la București, tn fața tribune
lor pentru prima oară pline ale sta
dionului A.N.E.F., câștigam titlul de 
campion balcanic. A fost una dintre 
cele mai frumoase victorii din carie
ra mea sportivă. Favorit era turcul 
lrfan, care aruncase 14.80 m. Dar 
la concurs el a dat numai 13,97 m. 
c'asutdu-se al treilea, după mine, 
care am aruncat 14,31 m. și sirbul 
Kovacevtci cu 14,09 m. Pe urmă, ani 
de-a rîndul am aruncat tot în jurul 
a 14 m. Abia în 1948 am 
recordman național cu 14,88 
în 1951 am realizat cef mai 
zultat din viață.

•— Cum se explică această 
'împlinire a rezultatelor ?

— Foarte simplu, in 1937 eram 
campion balcanic, dar n-aveam nici 
cele mai sumare noțiuni despre an
trenament. Pe atunci nu existau la 
noi antrenori de atletism. Habar n-a
veam ce este încălzirea. Eram convins 
că înainte de probă nu trebuie să 
fac nici utt fel de mișcare, ca să nu ... 
obosesc. Cit despre condițiile materia
le... O pereche de pantofi cu cuie 
era o raritate, cite 3—4 aHeți din

— Așa este. Dar chiar in impre

st totuși atletismul nostru a dat tna-

devenit 
rn., iar 
bun re-

t ar di vă

AZI ȘI MIINE PE

Nicolae Itie. La zar Bodea, Petre Ha- 
valeț, Francisc Nemeș, Ludovic Gali* 
lonescu-Crum, Stolchițescu. G Iu țes cu, 
lordache. Dinu Cristea și alții.

— Da, Balcaniadele au fost a-, 
proape singurele noastre ocazii de »- 
Urmare. Ce greu atirnă aceste com
petiții in mersul înainte al atletis
mului nostru I Și. după părerea mea 
și astăzi rolui lor este deosebit de 
important.

— Fiindcă veni vorba de .Astăzi". 
Poți face un nronostic cu privire la 
actuala ediție ?

— îmi ceri imposibilul... 
noștri pot obține un rezultat 
la condițiile excepționale care 
asigurat, sînt datori s-o facă.

Remorcherul nostru ajunsese 
tinație: cherhanaua din canalul Fill- 
poia. Ne-am ospătai din belșug cu 
pește, apoi am făcui calea întoarsă. 
Bine zicea, nea Nîca: timp berechet 
să stăm de vorbă. Și am stat, si 
am mai aflat multe lucruri intere
sante de la uruit din campionii noș
tri balcanici de acum 20 de ani. Și-mi 
pare rău că spațiul mă împiedică să 
le transcriu aici pe toate.

I. MANOLiU

Atlețif 
bun și, 
li s-au

la des-

STADIONUL AVEROFF
AZI: ora 8.30: 110 m.g. (decatlon), greutate (pentatlon), ciocan; 

ora 8.45: disc (decatlon); ora 9: înălțime (pentatlon), ora 9,15: 200 m. 
(pentatlon), ora 21 : 400 m.g. finală, prăjină (decatlon), suliță bărbați, 
lungime bărbați. Ora 21,15 : 200 m. femei (serii). Ora 21,20 : 200 m băr
bați (serii), ora 21.40: 1500 m.; ora 21,45: lungime femei, suliță (decatlon); 
ora 2t,50: 110 m.g. (serii); ora 22,05: 400 m. (serii); ora 22,15 : 3000 m. 
obst. greutate femei; ora 22.30: 80 m.g. femei; ora 22,40 : 200 m. femei 
(finală); ora 22,50: 1500 m. (decatlon); ora 23,05: 4x100 rn. bărbați;
MIIINE : ora 8.30: 80 m.g. (pentatlon); ora 8.45: lungime (pentatlon)j or» 
16.30: maraton (plecare); ora 19,00 : maraton (sosire); ora 19,15: prăjină, 
înălțime femei, disc bărbați; ora 19 30: 400 ni (finala); ora 19.40: 10 
m.g.' (finală); ora 19,55 : 200 m. bărbați (finală); ora 20,00: trip.u salt, 
suliță femei; ora 20,05: 80 m.g. femei (finală); ora 20,15: 5000 m.; ora 
20,40: 4x100 m. femei; ora 20,50: 4x400 m.; ora 21,00: festivitatea de în
chidere.



________ PE TEME ACTUALE -------------

Pregătirile echipei 
reprezentative de fotbal

SI HANDBALUL LA START !
• O sensibilă echilibrare a forțelor în campionatele masculin și feminin 

£ Cele 36 de protagoniste Jocurile primei etape

Fotbalul din țara noastră se află 
In fața unor evenimente deosebii de 
importante: meciurile echipelor A ți 
B cu echipele R.PE. Iugoslavia! me
ciul reprezentativei de juniori td cea 
a R.P. Polone; turneul reprezentative
lor de tineret ți juniori in 'Anglia. 
'Dintre acestea cel mai greu este, de
sigur, meciul cu reprezentativa R.P1‘- 
Iugoslavia, care va avea loc la 29 
’septembrie ți de care depinde califi- 
carea pentru turneul de la Stockholm, 
'înde in august 1958, primele 16 e- 
ihipe diri lume îți vor disputa titlul 
de campioană mondială. Orice om, cit 
de puțiri avizat, îți dă seama cit de 
'mare e miza care este. pusă în joc 
la acest meci. Acum, tind FJf.A. a 
’Sancționat cu mustrare ații echipa 
Iugoslaviei cit ți cea a Greciei pen
tru că au schimbat jucători în me- 
'piul dintre ele contrar prevederilor 
regulamentului ți rezultatul 0-0 a 
fămas definitiv, reprezentativa noas
tră pomețte In întrecere cu un avan
taj de 1 punct. Acest lucru poale ți 
'determinant pentru calificarea noastră, 
ța condiția să obținem victoria în 
'cele două meciuri de la București 
'(cu echipa Iugoslaviei și cea a Gre- 
ciei). Firește că pentru a obține vic
toria trebuie luate absolut toate 
țnăsurile necesare care pot contribui 
'ca purtătorii culorilor R.P.R. să se 
țrezmte în forma cea mai bună.

Tocmai de aceea presa acordă im
portanță pregătirilor echipei reprezen
tative.' Și acest lucru este pozitiv, ața 
fpu&ndu-se da un ajutor forurilor care 
is ocupă de pregătirea loturilor na
ționale.

Experiența prețioasă acumulată plnă 
itcum în acest ' domeniu ne învață 
Insă că reușita eforturilor colective ce 
•fce depun în vederea unei victorii de- 
țpinde, și nu în măsură mică, de 
atmosfera creată în jarul pregătiri
lor ce se desfășoară. Ponderea, cal
mul, sobrietatea în afirmații și decla
rații, liniștea în tabăra de pregătire, 
sini factori pozitivi pe deplin verifi
cai:.

Dar, se pare că se poale constata 
im început de panică. Și aceasta nu 
e bine. Unde tși au izvorul manifes
tările de ieamă, slabe e drept, dcf 
lotuși vizibile ? In faptul că, chipu- , 
rile, iugoslavii ne-ar fi luat-o înainte. ' 
Sau cum s-a exprimai mai direct un 
confrate „în ceea ce privește seriozi- 1 
"tatea și temeinicia pregătirii, întrece
rea au cîștigat-o deocamdată iugo
slavi". Atari afirmații exagerate și 
nebazate pe o bună cunoaștere a pla
nului de pregătire nu fac decît să 
dăuneze. Ele par că sînt menite să 
fie un semnal de alarmă tind în fond 
nu e nimic de alarmat. Falsa alarmă 
nu e niciodată pozitivă.

In fond „iugoslavii au cîștigat deo
camdată întrecerea" pentru că, așa 
cum se știe, avînd un meci oficial 
important la 15 septembrie cu Aus
tria, au început pregătirile, în mod, 
firesc, mai devreme ca noi. Biroul , 
Comisiei Centrale de fotbal a discu-1 
lat ți aprobat un plan de măsuri ' 
Trine întocmit de colegiul central de > 
antrenori și antrenorii de stat. ' 

’Miercuri a avut loc o ședință cu toți 
antrenorii echipelor din categoria A, 
unde s-a discutat temeinic problema 
pregătirii echipelor în general și a 
■celor din lot și a selecțioruibililor în 
special S-a hotărît ca 4 antrenori 
'să snrîjlne direct și nemijlocit comi
sia de selecție în selecționarea, pre
gătirea și constituirea echipelor A și 
B. Cei 7 antrenori (E. Vogi, G. Po
pescu, N. Petrescu, O. Braun, P. 
■'Steinbach, A. Niculescu ți C. Teașcă) 

numai că vor asista ca observa
tori la meciurile echipelor Care le-au 
ffost repartizate, ci vor armări fie- 
i'care antrenament al acestor echipe. 
JL uni 2 septembrie va avea loc o pri- 
Imă ședință ai jucătorii din Capitală 
icare fac parte diri lot etc. In
['planul de măsuri sini cuprinse și 
\ antrenamente comune, jocuri de omo- 
[geniznre și de verificare. Iubitorii de 
[fotbal pot fi liniștiți: se va face tot 
t'ce este necesar pentru ca la 29 sep
tembrie reprezentanții noștri să se 
(prezinte dl mai bine.
i Ziarul nostru a publicat in numă- 

trecut o convorbire cu antrenorul 
Ide stat G. Popescu, membru al co- 
imidei de selecție, în care se fac CU- 
'(născute o serie de amănunte legate 
ide planul de pregătire. Altele au și 
jfosi aduse la cunoștința presei. Dar 
tna e nevoie chiar ca fiecare lucru în
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parte să devină public. Dacă am face 
asa am risca mai mult să stricăm 
decît să ajutării.

0 ultimă chestiune! așa numita 
„Idee tactică"; Este uri lucru banal 
că tactica ced mai bună este aceea 
aleasă, stabilită, în raport de adver
sarul pe care-l tntîinești. Nu ne refe
rim, firește, la dementele de orien
tare tactică, elemente care trebuie 
a fi bine cunoscute și însușite de ju
cătorii na numai din lotul reprezen
tativ ci și din orice echipă fruntașă. 
Tocmai pentru a stabili „ideea tac
tică" vom avea observatori la meciul 
dintre Iugoslaviei ți 'Austriei, Pe baza 
observațiilor lot se vă alege, 'ulte
riori ,Ideea tactică" "cea mai potrivită. 
Pină atunci nu se va neglija nici de 
data aceasta omogenizarea, coeziu
nea, .bonificarea morală" și alți fac
tori de natură a contribui la succesul 
ații de dorit și așteptai de toți iubi
torii de sport din țara noastră.

Canoscind în amănunțime planul de 
măsuri întocmii, îmi exprim încrede
rea că pregătirile se vor desfășura în 
mod judicios și că la 29 septembrie 
cei 11 jucători care ne var reprezenta 
în întrecerea au valoroșii fotbaliști 
iugoslavi, sprijiniți ca căldură de ze
cile de mii de spectatori, ne vor a- 
duce marea satisfacție a unei com
portări la nivelul așteptărilor și — 
de ce nu am spune-o? — bucuria u- 
nei victorii deosebit de prețioase.

ȚICU SIMION

IOSIF SIRBU

„Ploaie“ de recorduri la Tunari
• I. SIRBU ȘI C. ANTONES CU 400 p. LA CULCAT • I. SIRBU 387 p. LA GENUNCHI ȘI 1179 LA 

3x40 • SURORILE QUINTUS PRINTRE RECORDMENELE DE JUNIOARE • DOUA REZULTATE EXCE
LENTE LA PISTOL VITEZA.

Fără să fim lipsiți de modestie, 
trebuie să-l prezentăm pe excelentul 
maestru emerit al sportului IOSIF 
SIRBU ca pe cel mai bun trăgător 
al lumii la armă liberă caHbru re
dus. Cu actualele sale performanțe, 
care se țin lanț de' la începutul se
zonului competițional din acest an, 
este neîntrecut pe plan mondial. Ci
frele înregistrate în primele con
cursuri, victoriile de mai tîrziu, ob
ținute la „Cupa Latină" din Italia, 
confruntarea plină de succes cu tră
gătorii sovietici în poligonul din 
Kiev și ieri o ploaie de cifre egale și 
peste recordurile lumii, ne obligă să 
renunțăm la modestie și să-i acordăm 
excepționalului nostru sportiv locul ce 
i se cuvine în ierarhia celor mai 
buni trăgători din lume.

Din prima probă de ieri — poziția 
culcat — am fost avertizați de po
sibilitățile deosebite ale trăgătorilor 
noștri fruntași, am întrezărit avalan. 

î șa de performanțe senzaționale cu 
care va fi punctată întrecerea de ar
mă liberă calibru redus 3X40. Două 
cifre de 400 puncte, adică maxim 
posibil, sînt rezultate demne de cele 
mai mari competiții ale lumii. Și 
cu toate acestea, nici unul dintre cei 
doi realizatori ai acestei cifre (Con
stantin Antonescu și Iosif Sîrbu) nu 
au fost încununați cu titlul de cam
pion, deoarece regulamentul campio
natelor prevede acordarea titlului ia

După rapida lor ediție de primăvară, campionatele republicane de 
handbal vor reîncepe mîine într-o nouă formulă. De fapt formula nu e 
chiar nouă (turul toamna și returul primăvara), ci mai mult o... reluare. 
Dar, inedită sau nu, apropiata ediție a celor trei campionate republicane 

a stirr.it totuși interes.

Și iată că nu a mai rămas mult 
pînă în clipa în care 18 arbitri, în 
diferite orașe ale țării, vor fluiera în
ceputul primelor partide din campio
nat, dind astfel semnalul de începere 
a ediției 1957—58.

Pronosticuri asupra jocurilor inau
gurale ale campionatelor sînt mai 
greu de făcut. Ținînd seama de peri
oada relativ scurtă rezervată pregă
tirii ele ar fi și neconcludente. In 
schimb, se pot face unele pronosticuri 
privind campionatele. In întrecerea 
echipelor masculine de categoria A, 
cit și în acea a echipelor feminine, s-a 
produs o sensibilă echilibrare a for
țelor. Și aceasta în sens pozitiv, adică 
nu prin scăderea valorii formațiilor 
fruntașe la nivelul celor mijlocii, ci 
prin ridicarea acestora din urmă la va
loarea celorlalte. Spre exemplu, la 
„grupul" celor 3—4 echipe masculine 
care lupta pentru titlul de campion 
anul trecut, noi credem că pentru 
ediția 1957—58 s-au mai adăugat 
încă cîteva nume: Energia Reșița, 
Recolta .Jimbolia și Știința I.C.F. 
Aceiași lucru și în campiona
tul feminin categoria A, în cadrul 
căruia încă de pe acum, înainte 
de începerea competiției, se anunță o 
aprigă dispută în vederea ocupării 
primelor locuri în clasament.

Firește că un mare aport în creșterea 
simțitoare a valorii medii a echipelor 
noastre de handbal îl are scurta și 
originala ediție a campionatelor din 
primăvară, care a constituit un exce
lent mijloc de rod are și de omogenizare 
a formațiilor. Prilejul a fost cu atât 

"ț mai nimerit cu cît echipele au jucat 
„liberate" de teama rezultatului (în 
campionatele de mimăvară nu s-a 
retrogradat).

Accentuarea echilibrului de valoare 
din cadrul celor trei campionate este 
îmbucurător pentru nivelul general al 
handbalului nostru, dar implică și o 
serie de obligații. La capitolul obliga
ții nu greșim dacă o atenție specială 
o vom acorda arbitrilor care prin 
conștiinciozitatea lor, prin pregătirea 
și prin atenția cu care —sperăm! — 
vor conduce jocurile, pot contribui 
efectiv la asigurarea bunei desfășu
rări a celor mai importante competi
ții din calendarul intern.

Și acum, iată cele 36 de protagoniste 
ale celor trei campionate republicane:

MASCULIN, CATEGORIA A; 
C.C.A., Știința I.C.F., Dinamo Orașul 
Stalin, Energia Ploești, Energia Fă
găraș, Flamura roșie Cisnădie, Voința 
Sibiu, Știința Iași, Știința Timișoara, 
Energia Timișoara, Recolta Jimbolia, 
Energia Reșița.

FEMININ, CATEGORIA A: Pro
gresul M.I.C., Flamura roșie Bucu
rești. Știința I.C.F., Progresul Orașul 
Stalin, Energia Codlea, Energia Plo- 

culcat în pToba de 60 focuri,’ care 
are loc duminică, și nu în cea de 40 
focuri desfășurată ieri. Alături de a- 
ceștj doi performeri, s-au comportat 
foarte bine Peter Sandor (Dinamo), 
Carol Turi (Locomotiva) cu cîte 399 
p. și A. Bujoreanu (Dinamo), Ale
xandru Măl-eanu (Progresul), Erril 
Popovici (Energia) și Valentin Enea 
(C.C.A.), cu cîte 398 p.

In continuarea concursului, Iosif 
Sîrbu cîștigă detașat tragerea ta ge
nunchi, deși nu a realizat cea mai 
bună performanță a sa. Cu 392 p., 
el a întrecut pe Victor Antonescu 
(Dinamo) 390 p. și pe Nicolae Rotaru 
(Dinamo) 389 p., doi tineri care s-au 
afirmat puternic ta această întrecere. 
Tot 389 p. a obținut și Constantin 
Antonescu. Specialistul și recordmanul 
probei Henri Herșcovici, resimțindu- 
se după recentul accident de motoci
cletă, a trebuit să se mulțumească 
cu 388 p., clasîndu-se pe locul cinci.

Sînt puțini trăgători care după 
două asemenea performanțe mai rezis
tă pentru a da și un al treilea rezul
tat excepțional. Iosif Sîrbu se numă
ră însă cu prisosință printre aceștia. 
Puterea sa de concentrare poate să 
fie astăzi invidiată de oricare trăgă
tor. Afirmația noastră nu este susți
nută numai de faptul că el a tras 
foarte bine la culcat, genunchi și, 
înfine, picioare, ci mai ales de va
loarea celor oatru serii de câte K) 

ești, Flamura roșie Sighișoara, Fla
mura roșie Mediaș, Progresul Tg. 
Mureș, Flamura roșie Sibiu, Știința 
Timișoara, Energia Reșița.

MASCULIN, CATEGORIA B: Di
namo București, Locomotiva G.N.,

C.S.A. Marina Constanța, Știința Ga
lați, Progresul Bacău, Dinamo Tg. 
Mureș, Voința Sighișoara, Energia 
Sibiu, Progresul Arad, Progresul O- 
dorhei, Recolta Variaș, Energia I.C.M. 
Reșița

Sorții au hotărît astfel programul 
primei etape: masculin, cat. A: BUCU
REȘTI: C.C.A. — Recolta Jimbolia; 
IAȘI: Știința — Energia Ploești; 
FAGARAȘ; Energia — Voința Sibiu; 
TIMIȘOARA: Știința — Energia Ti
mișoara; REȘIȚA: Energia — Dinamo 
Orașul Stalin; CISNĂDIE: Flamura 
roșie — Știința I.C.F.; feminin, cat. 
A. BUCUREȘTI: Progresul M.I.C. — 
Știința I.C.F.; MEDIAȘ: Flamura ro
șie — Flamura roșie București; SI
GHIȘOARA: Flamura roșie — Energi3 
Reșița; ORAȘUL STALIN: Progresul- 
Energia Codlea; TIMIȘOARA: Ști
ința — Energia Ploești; SIBIU: Fla
mura roșie — Progresul Tg. Mureș, 
masculin cat. B. BUCUREȘTI: Di
namo — Energia Reșița; GALAȚI: 
Știința — Progresul Arad; SIBIU 
Energia — C.S.A. Constanța; BACAU: 
Progresul — Progresul Odorhei; TG. 
MUREȘ: Dinamo — Voința Sighi
șoara; VARIAȘ: Recolta — Locomo
tiva G. N. București.

focuri de la ultima poziție. In ordi
ne, Iosif Sîrbu a înregistrat 96 p. 
(seria I-a), 97 p. (seria a Il-a), 94 
p. (seria a 111-a) și — un finiș 
excepțional — 100 puncte în seria
a IV-a. Totalizind 387 p., el a egalat 
strălucitul său record la picioare su
perior recordului mondial cu 3 p. și 
a stabilit un nou record al țării la 
3X.40 cu 1179 p„ cifră care nu a mai 
fost realizată în acest an în lume și 
care tntrece cu 3 puncte recordul 
mondial deținut de danezul Oile len- 
sen de la ^europenele" din Bucu
rești.

Clasamentul la picioare: 2. C. An
tonescu (FI. roșie) 378 p., 3. Laur ian 
Cristescu (C.C.A.) 376 p.; Clasament 
la 3X40: 2. C. Antonescu 1167 p., 3. 
H. Herșcovici (A.V.S.A.P.) 1159 p., 4. 
P. Sandor 1155 p., 5. V. Antonescu 
1153 p_, 6. L. Cristescu 1152 p., 7. 
N. Rotaru 1151 p.

Pentru a treia oară consecutiv, a- 
celași clasament la pistol viteză: 1. 
Ștefan Petrescu (Energia) 583 p.. 2. 
Gheorghe Lykiardopol (Progresul) 
582 p., 3. Marin Dochiliță (C.C.A.) 
577 p._ Urmează lori Tripșa (Dinamo) 
575 p., Petre Macuță (Dinamo) 571 p 
și Titus Manicatide (Progresul) 571 p. 
Rezultatul campionului și al princi
patului său adversar, depășind 580 p. 
în condițiile pistoalelor cu țeava 
scurtă impuse de noul regulament, 
sînt excelenta (cele mai bune rezul

De la Ministerul Invățămîntulul 
și Culturii
înscrierea elevilor in liceele 

cu program special 
de educație mică

Începi nd cu anul școlar 1957-1958 
vor funcționa trei licee cu program 
special de educație fizică, cu clasele 
V-XI în localitățile Timișoara (Bd.: 
Lenin nr. 2), Orașul Stalin (str. M. 
Gorki nr. 46), București (in localul 
Școlii medii nr. 7 „Ion L. Caragiale" 
str. Dorobanților nr. 163).

Admiterea elevilor în clasa VHI-a 
se face pe baza unui examen ce se 
va ține la data de 6-8 septembrie 
1957 și va consta din probele prevă
zute pentru admiterea în casa Vlll-a 
a școlilor medii, în plus examen 
medical și probe de verificare a ap
titudinilor fizice la: alergare de vi
teză pe 60 m. plat, săritura în înăl
țime,. împingerea greutății de 4 kg-

Pentru admiterea elevilor în cla? 
sele V, VI, VII, IX și X, se va ține 
un concurs de verificare a aptitudi
nilor fizice la aceleași probe ca șî 
la clasa VlII-a, modifieîndu-se ce
rințele de la o clasă la alta. Rezul
tatele vor fi apreciate după tabela de 
punctaj.

Data concursului se va fixa de că
tre Direcția școlii respective între 
8-15 sept. 1957.

Planul de învățămînt al acestor 
licee cuprinde toate obiectele din pla
nul de învățămînt al școlilor medii, 
iar absolvenții pot concura la exal 
menele de admitere în orice irsstîăaB 
de învățămînt superior.

Informații suplimentare se pot ob
ține de la direcțiile școlilor respec
tive, unde se primesc și înscrierile 
pentru examenul de admitere în toate 
clasele. .< 

Campionatele cicliste 
de pistă ale orașului București

Incepînd de mîine la ora 9 și pînă 
duminică 8 septembrie, se vor des? 
fășura pe velodromul Dinamo între? 
cerile din cadrul campionatelor de 
ciclism ale orașului București.

Programul este următorul: 
miniică 1 septembrie probe de vite
ză; marți (ora 16) proba de 1.000 
m. cu start de pe loc; miercuri (ora 
16) urmărire individuală (băieți 
4.000 m. și 2.000 m. fete); vineri 
(ora 16) urmărire pe echipe (4.000| 
m. băieți și 3.000 m. fete); dum^ 
n:că 8 septembrie (ora 9) semi fond.

Din lista participanților, reținerii 
pe: Ion loniță, St. Lemîndroiu, Ta- 
che Petre, C. Votca, M. Voinescu, 
C. Bilciu, V. Oprea, C. Reinhardt, 
I. Constanbinescu, N. Maxim, Ion

■ Baciu, din rândurile protagoniștilor. 
Dintre „speranțe" notăm ; C. Fio- 
resou, C. Baciu, Dan Budișteanu,

In probele feminine, se vor între
ce Aurelia Drăghici, Silvia StănescU, 
Maria Bisac, Constanța FălttceanUr 
Mioara Gheorghe, Hermina luhasz, 
lolanda lacob, Ștefani a Neagu șl 
Hermina Herbert (debutantă în pro
bele pe velodrom).

tate înregistrate vreodată în campio
nat R.P.R.), reconfirmînd vatoareaț 
mondială a pistolarilor ■ șostri.

Junioarele și-au adus și ele aportul 
lor la bogata recoltă de recorduri din 
ultimele două zile. Meritul revine 
surorilor Eva și Maria Quintus (Lo
comotiva), prima cu 393 p. la culcați 
și cealaltă cu 350 p. la picioare. Tot 
Maria Quintus a cîștigat și 3X40 cu 
1103 p. iar Eugenia Oargă (T. DU 
namovist) a ocupat primul loc la 
genunchi cu 374 p.. Probele junio-i 
rilor au fost dominate de Tinerii Di-' 
namoviști, fiind cîștigate de: CUL? 
CAT: Gert Adlef (Voința) 396 p., 
GENUNCHI: Mircea Sirăoanu (T< 
D.) 390 p., PICIOARE: Ion Giu-, 
glan (T. D.) 360 p., 3X40: Ian Gupl 
glan 1138 p., M. Sirăoanu 11*38 p^. 
Iosif Aron (Voința) 1129 p. S

Probele de cerb au fost cîștigate 
de Ene Drăgan (Dinamo) cu 179 px 
la 50 focuri simple și Ia.ma.ndi Mus* 
că (C.C.A.) cu 156 p. la 25 focuri 
duble. Intrucît în aceste două pw* 
be rezultatele stat inferioare bare? 
mutai de categoria I-a de clasificare, 
nu s-au acordat titlurile de cam
pion. t’

Campionatele continuă astăzi și 
mîine. J/

R, ILIESCU.

stirr.it


CEA DE A 3-a ETAPA A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL

P etapă a
I (Urmare din pag. 1)

latea selecționabililor activează la 
formațiile bucureștene, ceea ce ex
plică prezența selecționerilor la antre
namentele de săptămâna aceasta...I ...PE PATRU TERENURI

I Fiind actori principali ai unui act 
■mportant, dintr-un campionat căruia 
Imuiți antrenori îi prevestesc o des
fășurare dramatică, fotbaliștii bucu- 
reșteni au făcut joi și vineri ulti- 
Imele lor pregătiri (la două porți, tna- 
foritatea cu adversari)) cu un plus de 
pmbiție remarcabil. La „Dinamo", la 
1,23 August", la „Republicii" și (vi
neri) în Giulești, pe teren—antrena- 
Imente asidue, în tribune—pasionați, 
Isute și sute...
I ...Cînd am pătruns pe terenul „Di- 
■ amo“, echipa diinamovistă tocmai în- 
Lcria (prin Nicușor) al cincilea său gol, 
[formației Energia IC AR. In acel mo
ment, juca formația (probabilă și pen
tru mîine): Uțu — Popa, Călinoiu, 
|F1. Anghel — Al. Vasile, Nunweiller 
I— V. Anghel, Nicușor, Ene, Neagu, 
[Suru. Atacul în special manifesta o 
[bună dispoziție de joc, pe care antre- 
Inorii I. Baratki și Gică Niculae o ali
mentau continuu de pe tușe, dorind-o 
Iprezentă și contra Locomotivei. „Ca 
poate meciurile, și cel cu Locomotiva 
Isc anunță greu — ne-a spus Baratki. 
[Mai ales că echipa noastră încă nu-i 
pa nivelul obișnuit. Observi că ne 
Istrăduim să o îndrumăm spre un 
Ijoc mai simplu, mai desfășurat și mai 
lebcacc, scoțînd-o din jocul încilcit pe 
^Bpțetă". Ca o confirmare, în acea 

o acțiune pe aripa dreaptă* se 
termină cu un pas în adîncime con
cretizat de acelașe Nieușor în gol...

...După un sfert de oră eram la „23 
August". Aici, C.C.A. juca In compa
nia Energiei 23 August. Campionii, 
în formație standard (fără Bone, dar 
cu Jenei), insistă mult pe jocul înain
tării. Antrenorul Ilie Savu le reco
mandă mai mult calm în acțiuni. Și 
ne explică de ce: „Prin tradiția jocu
rilor dintre bucureșteni, întilnirea cu 
Progresul se anunță foarte grea. Cred 

| că va ciștiga echipa care va juca 
mai calm".

Un mic accident, din fericire fără 
urmări (s-au lovit cap în cap) îi tri
mite pe tușe pe Cacoveanu și Costel 
(Energia). Antrenamentul a continuat 
în același ritm și cu aceeași caracte
ristică — ofensivă — din partea mi
litarilor...

...Ne-am repezit apoi la „Republicii"- 
■nde își stabilise, provizoriu, locul 
B pregătire Progresul București. 
Juca în compania Progresului IP 1. 
Scor în acea clipă: 4—0. Pe teren: 
Mîndru — loniță, Caricaș, Dobrescu —

derbiurilor bucureștene
Oaidă, Smă- 

Dinulescu, Mol- 
Toma, Banciu, 

urmă a intrat în

Știrbei, Mihăilescu — 
răndescu. Mateianu, 
doveanu. Pe tușe: 
Ozon... Acesta din 
joc în repriza a doua, dar la Progresul 
IP 1. Pentru antrenorii Lupaș și Dră- 
gușin, o singură problemă: cine să 
fie iundași? loniță și Dobrescu, Tonta 
și Dobrescu sau Tonta și loniță? Și 
este o problemă importantă. „Dacă 
apărarea noastră rezistă în primele 
15—20 de minute, echipa poate concura 
serios la victorie", ne-a încredințat 
Drăgușin.

...Vineri dimineață în Giulești: un 
antrenament de 45—60 de minute al 
feroviarilor, sosiți — dezolați — joi 
seara de la Petroșani. Fac antrena
ment și Bodo. (restabilit) și Filote 
care n-a jucat la Petroșani avînd apă 
la genunchi. Mîine însă, speră să-și

PROGRAMUL ȘI... ACTORII...

C.C.A. — Progresul București (Sta
dionul „23 August", ora 17, ar
bitru: Ad. Varga — Cluj)

Locomotiva — Dinamo București 
(Stadionul „23 
15,15, arbitru: 
rești)

Energia Petroșani 
ești (arbitru: T. Astaloș-Bucu- 
rești)

Știința Timișoara — Energia Tg. 
Mureș (arbitru: Fr. Mateescu- 
București).

Progresul Oradea — FI. roșie Arad 
(arbitru: I. Drăghici-București)

Energia St. Roșu — Dinamo Clijj 
(arbitru: M. Cruțescu-București)

August", ' ora 
M. Popa-Bucu-

— Energia Plo-

reia locul, 
decît noi. 
sește, nu 
Duminică 
btlita'

„Energia a luptat mai bine 
Echipa noastră nu se regă- 
reușește să-și facă jocul, 
sperăm însă că se va rea- 

ne-a spus Marian.

VORBESC „PROVINCIALII"

cu

13—14 goluri. Gierliffig, accidentat 
urmează să fie înlocuit cu Vakarcs 
II).

PLOEȘTEANU (Energia St. Roșu): 
„Jucăm cu acreați formație. N-am 
motiv s-o schimb. Duminică însă, mi-e 
teamă de meciul cu Dinamo Clui, 
care se dispută într-o ambianță spe
cială. Sper însă, să ne continuăm 
surprizele..."

MARDARESCU (Ddnamo Cluj) : 
„Steagul Roșu are prima șansă, după 
ultimele ei comportări. Dar meciul nu-i 
jucat, deși s-ar putea să jucăm fără 
doi titulari (Mihai și Szakacs II s-au 
îmbolnăvit). Contra orădenilor echipa 
s-a mișcat bine".

SCHILERU (Progresul Oradea): 
„In ciuda defecțiunilor (lotul abia nu
mără 11 jucători valizi), am încre
dere în echipă. Ea știe să lupte acasă 
și... mai este și tradiția jocului 
UTA".

e (La antrenamentul de joi tu 
juniorii săi. Progresul a marcat 1 
goluri, a primit 2 și a înregistrat un 
nou accidentat: Blujdea, care însă se 
speră că o să poată juca. Altfel...)

MLADIN (FI. roșie Arad): „Mergem 
pe linie ascendentă și La Oradea mă 
aștept la 
bun".

• (Joi, 
compania 
mura roșie 7 Noiembrie. Scor: -3—1 cu 
fiecare din adversari. Au marcat: 
Boitoș. Jurcă, Băcuț II (2) Pet- 

schowski și Matias. Schimbări po
sibile: Jurcă în locul lui Szeiely și 
Boitos în locul lui Tîrlea, sau numai 
una din ele).

Adăogînd că la petroșăneni nu s-a 
anunțat nici o schimbare în forma
ție și că la Energia Ploești s-ar putea 
ca Neacșu să nu joace, am înfățișat 
iubitorilor de fotbal numeroase as
pecte „preliminarii" ale unei etape de 
Ia care, desigur, așteaptă 
și comportări sportive. Să 
așa va fi.

un joc și un

textiliștii s-au 
juniorilor și a

3

rezultat mai

antrenat în 
echipei Fla-

Fotbal bun 
sperăm că

cu această afirmație sînt de acord și„Rău e să stai pe tușă!" Și < ____ IZ _JZ__ f.__ -- _______ _ t-

Ozon (stingă) și Bone (dreapta), ambii „prinși" la antrenamentele de joi, 
de obiectivul fotoreporterului nostru L. Tibor, fiecare in atitudine diferită: 
primul bate mingea in pauza antrenamentului, al doilea își urmărește 

este ultima lor zi de „spectatori". Apoiechipa de pe margine. Duminică 
iți vor relua locul în echipă.

Campionatul categoriei B
de a 2-a etapăla cea

Campionatul categoriei 
promițătoare. Prim-a etapă a 
asupra cărora ne vom opri 
... Scoruri mari, surprinzătoare,

ȘTIRI
ÎNCEPE Șl CATEGORIA C!

De mîine, activitatea fotbalistică va 
Intra „în plin": își încep campionatul 
și cele 56 de echipe (împărțite în pa
tru grupe a 14) din categoria C. O 
întrecere care este de dorit să se 
desfășoare la un nivel tehnic mai bun 
decît în trecut, într-o atmosferă de 
perfectă sportivitate și care să sti
muleze activitatea sportivă din cen
trele promovate în această categorie.

® Aseară, arbitrii P. Kroner și I. 
Drăghici, oare au participat la cursul 
de instructori internaționali FIFA 
de la Macojin (Elveția), au împărtășit 
—- printr-un referat ținut de primul — 
colegilor lor bucureșteni și tehnicie
nilor învățămintele trase la acest 
curs, precum și noutățile în mate
rie de precizări și interpretare a regu
lamentului de joc.

• Joi, în Cupa R.P.R., Progresul 
Bistrița (din categoria C) a reușit o 
performanță frumoasă, eliminînd la 
Bistrița pe Recolta Reghin cu sco
rul de 3—O' (1—0).

® Intr-un joc amical, Energia I 
Victoria a întrecut echipa din Făgăraș 
cu 5—2 (2—1).

® Intîlnirile de categorie B și C, 
programaite mîine la Bata Mare, Su
ceava, Dorohoi, Rădăuți și Botoșani, 
se vor disputa pe terenurile din aceste 
orașe. Operațiunile de omologare a 
acestor terenuri au fost aminate pen
tru mai tîrziu.

® O nouă modificare a orei jo
cului de categorie C Energia Raf. 4 
Cîmpina — Energia Sinaia: se va 
disputa duminică dimineață la ora 
10 la Cîmpina.
• Etapa următoare a categoriei A 

(a patra) se va desfășura joi 5 sep
tembrie. La București, un cuplaj pe 
Stadionul „23 August: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Cluj și C.C.A. — Ști
ința Timișoara.

Pe antrenorii echipelor din provincie 
i-am înFîTnit miercuri la Direcția de 
fotbal. Tocmai terminaseră ședința 
în legătură cu pregătirile echipei na
ționale. Erau, cum s-ar spune, în 
temă, astfel că le-a venit foarte ușor 
să ne vorbească despre meciurile de 
duminică.

WORONKOWSKI (noul antrenor al 
Științei Timișoara): „Jocul nostru cu 
Energia Tg. Mureș? Va fi desul de 
disputat. Echipa noastră îl poate cîș- 
tiga numai jucînd tehnic".

• (Joi, Știința a făcut un antrena
ment „în familie", în care antrenorul 
a căutat să se edifice asupra interu
lui stîngia: Filip sail Mazăre. In rest 
echipa râmîne neschimbată).

KISS (Energia Tg. Mureș): „E- 
chipa n-are încă rezistență suficientă 
și „cade" în repriza a doua, cum s-a 
întîmplat la Ploești, unde pină la 1—0 
a jucat chiar mai bine decît gazde
le. La Timișoara, deși ne așteaptă 
un joc greu, sper totuși că reintrarea 
lui Jozsi și probabil a lui Cri șan va 
fi de bun augur".

• (Ultimul antrenament: joi în 
compania unei echipe raionale, căreia 
atacul — cu Jozsi — i-a marcat vreo

„Lccțiitorul" lui Ozon: tinărul 
și valorosul Mateianu. (Sperăm ca el 
să confirme aprecierile elogioase și nu 
să le considere drept un simplu 

compliment...)

B a început sub auspicii din cele mai 
pre zentat cîteva aspecte interesante, 
pe

, — r________ , Ia
Ploești, Bacău, Reghin, Hunedoara 
și Orașul Stalin: 8—0, 7—0, 4—0, 
4—0 și 4—1. Dacă unele scoruri sânt 
explicate în bună măsură de insu
ficienta pregătire a echipelor învinse 
sau de unele motive speciale, în 
schimb cel de la Ploești are, se pare, 
altă explicație, mai mult de natură 
morală. Cell puțin așa ne-a prezentat 
■lucrurile antrenorul Taciuc (Dinamo 
6) : „Atacului nostru i-au mers șutu
rile cum nu am văsuț niciodată. Șu
turi tari fi foarte precise. In min. 4 
era... 3—0 / Ceea ce, trebuie să re
cunoașteți, a fost greu de suportat 
pentru ploeșteni, care s-au demorali
zat și au primit apoi alte goluri. A- 
ceasta cred că este singura explica
ție a scorului si nu lipsa de pregă
tire'...

.„ La Orașul Stalin, Progresul Si
biu a jucat sub așteptări. A cedat 
foarte ușor în fața presiunii puternice 
a gazdelor, care jucau și fără patru 
titulari, Iar la Reghin, Recolta a re
simțit oboseala turneului și drumului 
din Polonia : a sosit vineri Ia Re
ghin și a pierdut în fața unei echipe 
care a jucat mai bine. Meciul însă 
a f«6t contestat pe motivul că Știința 
Cluj a folosit un jucător (Ivanovici) 
în stare de suspendare. Clar este 
scorul de la Bacău. Progresul Foc
șani s-a prezentat slab, Dinamo Ba
cău toarte bine.

... Surprizele n-au lipsit: Locomo
tiva Gara de Nord, Știința București 
și Locomotiva Cluj au pierdut pe te
ren propriu. Știința a resimțit și ea

scurt.

oboseala turneului și a călătoriei în 
Bulgaria. O ispravă frumoasă a fă
cut tînăra echipă a Energiei Mediaș 
care a învins pe unul din favorițiî 
seriei întîia : Energia C. Turzii.

... Aspectul disciplinar în general 
satisfăcător. Atitudinile nesportive, 
puține la număr, au fost sancționate 
de arbitri: Moldovan și Safar (E- 
nergia C Turzii) au fost avertizați 
pentru joc dur, Tais (Energia uz. 
■tract.) eliminat pentru joc periculos,

Ce e nou
la F. I.F.A.?

35 din
închide în Capitală

12. După cum se știe,

• Concursul Pronosport nr.
1 septembrie se 
mîine la ora
programul acestui concurs este alcătuit 
în exclusivitate din meciuri romînești 
— 6 de categoria A și 6 
secundă. Dintre ele se 
primul rînd derbiurile 
Casa Centrală a Armatei 
București și Locomotiva 
Dinamo București. Dacă 
privește primul meci absența lui O- 
zon și Soare din formația Progresu
lui a determinat pe mulți participant 
să indice pe C.C.A. solist, al doilea 
meci al programului este foarte dis
putat, cu atît mai mult cu cit fero
viarii vor să se reabiliteze în fața 
publicului bueureștean, rar dinamo- 
viștli să confirme acel frumos 2—2 cu 
Știința la Timișoara. De altfel și ce
lelalte întruniri programate în 
concursul nr. 35 pun în fața partici- 
panților probleme de documentare 
și... inspirație. Un motiv în plus ca 
interesul în jurul concursului să creas
că și odată cu aceasta și premiile 
care vor răsplăti pe cei care le vor 
obține să aibă valori cît mal ridi
cate.

© Săptămina viitoare parti-cipanții au 
de... înfruntat două concursuri : cel 
obișnuit de duminică (nr. 3€ din 8 
septembrie) și un concurs SPECIAL» 
la 5 septembrie. Concursul special 
este alcătuit din cele 6 meciuri ale 
etapei intermediare a categoriei A. 
Partlclpanții vor trebui să indîce îmsă 
tot 12 pronosticuri deoarece cele 6 
meciuri sînt „sparte*4 în pronostic la 
pauză și final. Și acum să analizăm 
pe scurt șansele formațiilor (dumnea
voastră însă înainte de a vă trece pe 
buletine pronosticurile nu neglijați 
rezultatele care vor fi înregistrate în 
etapa de mîir.e n ;

I și II. C.C.A. — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA ___

din categoria 
remarcă în 

bucureștene : 
— Progresul 
București — 
în ceea ce

^^onosport
Un meci foarte dificil pentru mili

tari, l'xnu dovedit pe— concret și de 
rezultatele ultimelor întilnlri 
dintre cele două formații, 
acestea - -- --- -
Insă șl 
pauză

directe
Cu toate 

noi îi indicăm favorițl dînd 
studenților șansa unui „X*4 la

IV. PROGRESUL ORADEA —m și
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI

Chiar dacă feroviarii au... șchiopătat 
în primele meciuri din campionat, to
tuși comportarea lor anterioară — în 
special în Cupa Primăverii — ne dau 
„curajul" să-i indicăm favoriți. A- 
vantajul terenului propriu poate da 
șansă orăctenilor să obțină un rezul
tat egal cel puțin la

V Și VI. DINAMO 
DINAMO CLUJ

Iată un meci care

pauză.

BUCUREȘTI

r.e poate da________ ______ _________________ o- 
cazia să trecem pe buletine 2 soliști 
(„1“ la pauză, „1“ la final) aceasta 
în ciuda faptului că cele două echipe 
au furnizat întotdeauna întilnlri 
„tari".

nă e g'-ta ori ci nd să le furnizeze.

IX și X. FLAMURA ROȘIE ARAD 
— ENERGIA PETROȘANI

Startul luat de echipa arădană ne 
face să le acordăm pronostic ud nos
tru. Ne întrebăm totuși dacă — mal 
ales la pauză — minerii nu pot obține 
un ©cor egal. Dvs. ce părere aveți ?

XI fi XH. ENERGIA ORAȘUL STA
LIN — ENSRGIA PLOEȘTI

C5te pronosticuri nu a răsturnat e- 
chipa din Orașul Stal In prin buna-i 
comportare din * ’ '
dezică oare de 
o credem, mal 
propriu. Totuși 
ptoeștenDor cel 
egal.
• Plata premiilor continuă în Ca

pitală ^tăzi Cupă amiază începând de 
la ora 17 numai la Agenția Centrală 
Pronosport din ' ■ - -
• K<ă acum programul concursului

36 din 8 ------- •
Energia Ploești — uir.amo oucurețu ; 
TI. Flamura roșie Arad — Știința Ti
mișoara ; HI. *
Energia Orașul 
Cluj — C.C.A. 
motiv? București

VI. Rec oița Reghin

primele etape ț Să se 
data aceasta ? Noi nu 

ales că joacă pe teren 
trebuie să acordăm șl 
puțin șansa unul meci

Calea Victoriei nr. 9.

nr. septembrie 1957 : I. 
- Dinamo București ;

vn si vin. ENNwiiA to. mureș
- PROGRESUL BUCUREȘTI

Absențele din formația oaspeților ne 
fac să acordăm șanse mari gazdelor. 
Credem însă că e mai precaut să a- 
dăugăm aJMurî de „1° si »»2‘* atît la 
pauză cît si la fin®) pentru a evita 
surprizele pe care echipa bucureștea-

Energia Petroșani — 
Stalin ; IV. Dinamo 
București ; V. Loco- 

Knergia Tgi Mu
reș ; VI. Rec oița Reghin — Locomo
tiva Tknișoar® (cat, B) ; VII. Energia 
Lupeni — Energia Cîmpia Turzii (cat. 
B) : VIII. Dinamo Bîrlad — Dinamo 
6 București (cat. B) : IX. Energia Me
die ș — Progresul Sibiu (cat. B) ; X. 
Dinamo Bacău — Știința Tași (cat. B) ; 
XI. Energia Uz. tract. Or. Stalin — 
Locomotiva Arad (eat. B) ; XII. Ener
gia Fălticeni — Progresul C.P.C.S. 
București B) : MECTURI DE
REZERVA : A .Energia —
FnergL Bata Mare (•'•’♦. : B. Ener
gia Ctmplna. — Progresul Focșani
<oat. B).

Să părăsim cîteva clipe fot
balul nostru și să facem o 
scurtă incursiune prin fotba
lul internațional. Mai precis, 
în sfera de activitate a Fede
rației Internationale de Fot
bal Asociație (F.I.F.A.) Ce 
noutăți sînt acolo ? Vi le îm
părtășim mai jos.

• NU. DE MULT a ținut 
ședință Comitetul executiv 
FJD.A., care — printre altele 
— a hotărît să dea aviz favo
rabil organizării eventuale, 
sub controlul. F.I.F.A.-ei, a 
unor tntilnirl intre Europa și 
America de Sud și cu alte 
continente.

• CONGRESUL 
1958 va avea pe- ordinea de 
zi o chestiune foarte intere
santă : propunerea comitetului 
executiv de a se deschide o 
dezbatere generală asupra re
gulilor de joc, care, în treacăt 
fie spus, conțin unele lucruri 
foarte controversate, cum ar 
fi aruncarea de la tușe.

• DE FAPT, problema re
gulilor de joc, mai bine zis a 
unor reguli, agită de multă 
vreme cercurile fotbalistice 
internaționale. Recent, Interna
tional Board (comisia care e- 
laborează regulile de joc sau 
le modifică) s-a pronunțat cu 
privire la propunerea de mo
dificare a regulamentului in 
sensul admiterii înlocuirii por
tarului rănit, în meciurile de 
campionat. Propunerea a fost 
din nou respinsă.

• PENTRU prima dată de 
la înființarea campionatului 
mondial, două țări, și anume 
Iugoslavia și Grecia, au fost 
mustrate pentru că, împotriva 
regulamentului, au consimțit 
să schimbe jucătorii în timpul 
meciului.

o O VECHE ideie a fede
rației suedeze, din nou refMisă 
în discuția lui „International 
Board", a fost respinsă: aceea 
de a înlocui lovitura liberă 
indirectă acordată pentru ob
strucție în careu, cu lovitura 
de la 11 m.

FJ.F.A. din



CLARIFICĂRI 
în meni feminin 
de calificare la baschet

Satu Mare 30 (Prin telefon}. Cea 
8e a treia etapă a turneului femi
nin de calificare la baschet s-a des
fășurat joi seară și a lămurit îfi 
bună parte pretențiile echipelor par
ticipante privind cele două locuri 
fruntașe, care le dau dreptul să pro
moveze în primul oampionat al țării. 
Pînă acum, Energia Cluj este sin
gura echipă neînvinsă și deci cea 
mai îndreptățită la primul loc. O 
luptă strînsă se dă însă între For
mațiile Voința București și Voința Sa' 
tonta, ambele cu o singură înfrîngere 
pînă acum. Pretenții mult mai reduse 
emit Progresul Satu Mare, Voința 
C. Lung Moldovenesc și Dinamo 
Araid, care se prezintă sub nivelul 
primelor trei formații.

Iată rezultatele înregistrate joi:
Energia Cluj — Dinamo Arad 

60—15 (37—14);
Voința București — Voința C. 

Lung Moldovenesc 74—22 (29—3);
Voința Salonta — Progresul Satu 

Mare 68—37 (20—22).
Ultimului meci însă nu i s-a omo

logat rezultatul datorită unei contes
tații. Vineri a fost zi de odihnă, cam
pionatul urmind să continue sîmbătă 
și duminică cu ultimele două etape.

Mihai Pop-corespondent

Campionatul de rugbi 
începe la 8 septembrie

Comisia centrală de rugbi face cu
noscut tuturor colectivelor sportive 
cu secții de rugbi, că prima etapă 
a campionatului categoriei A se va 
disputa la 8 septembrie a.c. și nu la 
11 septembrie cum fusese anunțat. 
Celelalte etape se vor desfășura la 
datele specificate în program.

Noii campioni juniori de tenis ai țării

Mina lima (Pitești) care nu a împlinit încă 16 ani, a dovedit cu 
prilejul acestei competiții, că este șefa promoției tinerei generații de tenis 
feminin

„Mezinul" familiei Viziru, Dumitru, 
se arată un demn urmaș al fraților 
lui ma: mari, Gheorghe și Marin, 
dtștigînd într-un stil de autentică 
speranță a tenisului romînesc, titlul 
de campion republican de juniori la 
categoria 17-18 ani. In linala cu Ți- 
riac (O. Stalin) în care Viziru a cu
cerit victoria cu 8-6, 6-3, învingăto
rul a făcut încă odată dovada multi
plelor sale calități și, mai ales, a 
impresionat în mod deosebit prin 
numeroasele incursiuni la fileu, ter
minate totdeauna cu lovituri decisive. 
Și învinsul său, Țiriac, este un jucă
tor talentat, atacant prin excelență, 
care bine pregătit poate deveni unul 
din fruntașii tenisului nostru.

Continuînd seria victoriilor, piteș- 
teanca Mina Ilina și-a adjudecat pro
ba categoriei de vîrstă 15-16 ani de
pășind-o pe Manana Giogolea cu 6-0, 
3-6. 6-4. Mina Hina a utilizat cu 
mult succes lovitura din dreapta, în 
timp ce adversara ei i-a ripostat cu 
lovituri din stînga, dintre care unele 
foarte reușite.

Finala probei de dublu băieți a 
revenit fără dificultate perechii D. 
tViziru-Țîriac care a întrecut în două 

jjeturi cuplul talentaților Burciu-Saiti 
6-4, 6-2.

1 Cele trei finale desfășurate vineri 
8upă amiază aii avut loc fet fața 
■nul număr record de spectatori la 
asemenea competiții. _

Mina Ilina a cucerit ce! de al 
floilea titlu republicări de Junioare l<a 
isaL 17—18 an; dispun!nd cu destulă

"sportulVoPULAr": 
Bag- 6-a Nr. 3071 1

Căpușan va fenta jucătorul polonez și va deschide linia de trei sferturi.

TINERII NOȘTRI RUGBIȘTI
„Extraordinar!" — a exclamat en

tuziasmat unul din numeroșii specta- 
tori, în clipa în care Teodor eseu cul
ca pentru d 5-a oară balonul în te
renul de țintă al „Poznaniei" ...

Ce reușise să răpească oare omului 
cu păr cărunt, din fața mea această 
spontană exclamație? Impetuozitatea 
tînărului jucător romîn, sau frumuse
țea și siguranța „încercării" ? N-am 
putea înclina către unul din aceste 
considerente fără riscat de a... omite 
un al treilea, care e mult mai im
portant și trebuie reținut: aceia că 
în afara strălucirilor individuate, a 
strălucit și o veritabilă echipă, că lo
tul republican de tineret s.a dovedit, 
în ciuda tinereții, 0 formație sufici
ent de matură, ale cărei principale 
arme de luptă — forța_ rapiditatea 
și îndemânarea; — și-du spus din 
plin cuvinful.

Inlrednd joi după amiază „Poz- 
nania-START", lotul nostru de tine
ret și-a asigurat un debut bun: 
57—8 (29—3). învingătorii au forțai 
jocul încă din primele lui minute șt 
au alocat continuu.

Oaspeții au contraatacat rar, une
ori numai prin Barfkowiak — ta fel 
de bttn ca și în partida precedentă 

ușurință de oradea nea Erikă Banyay 
cu 6—3, 6—2, după o tntîlnire tn 
care a fost superioară în jocul de 
atac.

In categoria 15—16 ani la juniori, 
MM o revenit talentatului jucător 
bveureștean Ștefan Burcru, una din 
revelațiile acestei competiții, EI l-a 
învins pe timișoreanul Leifinânf (6—I, 
6—1) cu lovituri puternici însă prea 
din fundul terenului. Ultima finală 
dintre perechile Manana Cidgolea.D. 
Viziru și Halde Bosch.ȚJriac s-a 
termtnat în favoarea primilor cu sco
rul de 6—4, 6—2.

La sfîrșitul acestui meci s-a des. 
fășurat festivitatea de premiere. PrL 
tnii clasați au primit numeroase pla
chete, diplome, buchete de flori și 
materiale sportive.

Activitatea la hochei 
pe iarbă

t LA 29 AUGUST s-a desfășurat la 
Tg. Mureș primul meci demonstrativ 
de hochei pe iarbă între progresul 
Gheorghieni și Reprezentativa Sileziel 
(Polonia). Oaspeții au învins cu 3—2

© INTRE 4 fi J septembrie se va 
desfășura la Sighișoara returul cam
pionatului republican feminin. Parti
cipă echipele: Dinamo București,
Voința Gheorghienl, Energia Oradea 
șl Energia Iași,

SELECȚIONATA DE TINE
RET— POZNAN IA-START 

57—8 (29—3)

(
— Krol șl Mazur Woiiek. El au în
ceput jocul cu gîndul de a realiza un 
scor cit mai sirius, în fața unei e- 
chipe care — deși susținea ad acest 
prilej primul med-oficial din actualul 
sezon — se anunța drept un adver
sar. de temut.

Punctele învingătorilor, au fost în-

Hotărîrea Ligii Europene de Natație

Recorduri numai în bazine de 50 m.
Rezultatele obținute de înotători nu 

au fost întotdeauna^ în măsură să dea 
cJ- justă imagine a posibilităților lor. 
Diferențele da profil (lungimea ba
zinului) șl de profunzime (densita
tea apei) care deosebesc piscinele, 
sînf cele două mari cauze care in
fluențează în mod sensibil performan
țele.

Tată dd ce, Ia sfîrșltul anului tre
cut, ani aplaudat hotărîrea F.I.N.A. 
card st șters ctf. buretele de pe tabelă 
recordurile mondiale obținute în ba
zine mai mică dd 50 m sau 55 yarzi. 
Scriam atunci, că titlul de record
man mondial va încununa pe înotă
torul cel mai bine pregătit din toate 
punctele de vedere și nu — cum se 
întîmplase deseori, —, pe acei „a- 
crobați" ai întoarcerilor generatoare 
de avantaj.

Zilele trecute, la Zagreb, Liga Eu
ropeană de Natație a decis — după 
8 luni de la hotărîrea forului său su
perior F.I.NA. — să facă ordine pe 
tabela recordurilor europene. CU ÎN
CEPERE DE LA 1 OCTOMBRIE, 
RECORDURI NUMAI IN BAZINE 
DE 50 m. 1

Mulțumită acestei ultime decizii a 
Ligii Europeae de Natație, valoarea 
recordurilor europene nu va mai fi 
apreciată frt funcțfe de lungimea ba
zinelor.

Activitatea
Gh. Cociuban despre cursa 

de fond Brăila—Galați
Iri- aceste zile, cînd toți arbitrii ți 

părtictpanții la tradiționala competi
ție de natație „Cursa de mare fond 
Brâila-Galați" au sosit de mult in 
portul BrăBa, locul de tmde se va 
da plecarea în' cursă, nu este ușor 

<să găsești la București un interlocutor 
■cate să-ți furnizeze date inedite des
pre dificila întrecere care va începe 
mâine. L-am înSflit, totuși, pe dma- 
movistuâ Gh. Cociuban. mărețe ab
sent de Fa startul ediției 1957.

—< -,,M-am hotărit foarte greu să 
lipsesc de la startul acestei probe, 
care mi-a adus mari satisfacții spor
tive. (n.n: de trei ori consecutiv ti
tlul de campion). Un ușor accident 
suferit la ochi m-a împiedicat însă 
să mă pregătesc cu toată seriozita
tea pe care o reclamă această dificilă 
cursă. Doresc foarte mult ca atunci 
cftid voi fi învins... să mă aflu totuși 
în plenitudinea forțelor mele".

— „Un pronostic ai putea să ne 
dai ?“

—i „Cred că am să aplaud din bar
că — deoarece am uitat să vă spun 
că voi face deplasarea în calitate de 
spectator — victoria prietenului meu, 
înotătorul din Tg. Mureș, Carol Me- 
der. Și un alt probabil", dacă vreți: 
Szilassi de la C.Q.A “
Citeva rezultate din cam- 

picnaiele europene 
feroviare

loi după-amiază am stat de vorbă 
Cu citeva înotătoare care aa repre-

(Foto Gh. DUMITRU)

SE AFIRMA
scrise in ordine de: Teodor eseu (5), 
R-usu Marcel (2). Căpușan, Ra
dulescu, Țîbuleac (3), Mateescu (lo
vitură de picior căzută). Al. Stan- 
ciu, Stoenescu, Sorin Niiculescu și 
Luscal. Au transformat Celea și Ghe- 
rasim. Pentru oaspeți Bartkowiak a 
transformat o lovitură de pedeapsă iar 
Sron a reușit o încercare pe care 
mai apoi a transformat-o M. TyM,

A condus arbitrul C. Mtmteana.

M. OLTEANU

Iată, în cele ce urmează lista re
cordurilor europene întocmită de Li
ga Europeană de Natație. Bărbați i 
stilul liber: 100 m.: 56,2, Jany
(Franța) ; 200 m.; 2:05,2 timp Impus; 
400 m.; 4:30,7 Boiteux (Franța) ! 
800 m.: 9:38,2 Boiteux; 1.500 m. : 
18:25,2 Boiteux. Stilul bras: 100 m.: 
1:12,7 Svozil (Cehoslovacia) ; 200 m.: 
2:41,5 timp impus ; stilul fluture: 100 
m.; 1:03,4 Tumpek (Ungaria); 200 
m: 2:24,0 timp impus; stilul spate: 
100 m.: 1:03,0 timp impus; 200 m. : 
2:20,2 timp impus. Ștafete: 4X100 
m. individual: 5:22/) timp impus; 
4 X 100 m. liber : 3:52,4 timp impus; 
4 X 200 m. liber: 8:34,7 U.R.S.S.î 
4X100 m. mixt: 4:18,0 timp impus.

Femei: stilul liber: 100 m.: 1:05,0 
timp impus; 200 m.: 2:23,7 timp im
pus ; 400 m.: 5:02,0 timp impus; 
800 m. : 10:44,2 Gyenge (Ungaria) ;
l. 500 m.: 20:03,1 Koster (Olanda); 
stilul bras: 100 m.: 1:22,0 timp im
pus; 200 m. : 2:51,3 Ada den Haan 
(Olanda); stilul fluture: 100 m.: 
1:10,5 Voorbij (Olanda); 200 m. : 
2:45,0 timp impus; stilul spate: 100 
ni.: 1:12,9 Grinham (Anglia) j 200
m. : 2.38,5 Lenie de Nijs (Olanda).
Ștafete : 4 X 100 m. mixt individual: 
5:49,0 timp impus; 4 X 100 nț, liber: 
4:24,4 Ungaria; 4 X100 m. mixt
5:00X1 timp impus.

la natație
cental culorile țării la recentele 
campionate europene (feroviare) des
fășurate la Budapesta. Cele mai pre
țioase amănunte relatate de ele le-am 
considerat... rezultatele tehnice care 
vorbesc despre frumoasa lor compor
tare. fată-te: 100 m fluture: Maria 
Littomeritszky (R.PU.) 1:163) Elisa- 
beta Brafu (R.P.R.) 1:24,1 (record 
R.P.R.); Ingrid Pohlmann (R.D.G.); 
1-27fi; 100 m spate: Nicoleta Ște- 
fănescu (R.P.R.) 1-223; Eva Banffi 
(R.P.R.) l:22fi; ludith Peio (R.P.U.) 
1:24,8: 100 m bras: 1. Marta Tarpai 
(R. P. U.) 1:30 3; Eniko Nagy 
(R.P.R.) 1:30.4; llonp Doborhegyi 
(R.P.U.) 1:31 fi; 100 m liber: Ra
tals Takacs (R.P.U.) 1:08.0; Reka 
Bodoki (R.P.U.) 1:09.4.

In Ca
AZI

TIR. Poligonul Tunari, de la ora S î 
campionatele republicane.

CANOTAJ. Lacul Snagov, ora 9, 
concurs republican de caiac-canoe 
pentru sportivii de cat. a H-a, a m-a 
și neclasificați.

MUME
FOTBAL. Stadionul 23 August, ora 

15,15 : Locomotiva București — Dina
mo București; ora 17 ; C.C.A. — Pro
gresul București (ca<t. A). Stadionul 
Giuleștl, ora 3,30 : Progresul C.P.C.S. 
— Dlnamo Bîrlad (cat. B). Teren D5- 
namo-Obor, ora 9,30 : Dlnamo 6 —
Dlnamo Bacău (cat, B). Teren Energia

AMĂNUNTE DE ORGANIZARE A 
CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE 

CAL ARIE
• BILETELE pentru concursul in- 

tennațiomal de călărie al R.P.R., care 
se desfășoară în Capitală intre 1 și 3 
septembrie, pe hipodromul din paretfl 
raionului Gh. Gheorghiu-Dej, se gă
sesc de vînaare în zilele respective 
la casele speciale instalate la intrările 
din str. Știrbei Vodă (colț £u Calea 
Plevnei) — intrarea principala și din 
Splaiul Independenței — poarta nr. 2.

Biletele sînt prevăzute cu indicative 
speciale (tribune sau peluze în pi
cioare! și poseda numere de ora’ine 
pentru fiecare zi de concurs în parte. 
Posesorii de legitimații tip C.C.F.S./ 
C.M. roșii și albastre (în piele), al
bastre în pîr.ză (pentru membrii co
misiei centrale de călărie), verzi (pen
tru ziariști), gri (pentru maeștrii spor
tului) și invitațiile sînt valabile la 
tribuna specială și ©u acces în parc 
prin poarta nr. 1 din Splaiul Inde
pendenței.

Legitimațiile C.C.F.S./CM. roșii în 
dermatim, precum și arbitrii și antre
norii de călărie, au acces la tribuna 
principală prin poarta Știrbei Vodă, 
în baza carnetelor ce le posedă cu 
viza pe 1957. Concurentii, arbitrii, an
trenorii și medicii fiecărei reuniuni 
în parte, au acces? prin poarta a'in 
str. Ștefan Furtuna, pe b^ză de ti- 
chete speciale. Legitimațiile C.C.F.S. 
oraș nu sînt valabile.
AZI ȘI MIINE LA SNAGOV, CONCURS 

REPUBLICAN DE CAIAC-CANOE
• ASTĂZI și mîine se desfășoară 

pe apele lacului Snagov o importantă 
competiție nautică : prima ediție a 
concursului republican de caiac-canoe 
pentru categoria a Il-a, a IEI-a și ne
clasificați. Această competiție, care a 
stîmbt un mare interes printre masele 
largi de practicanți al disciplinei res
pective, a reușit să-și atingă scopul: 
stimularea și dezvoltarea activității 
cadrelor medii. In acest fel competi
ția se apropie de scopul ei, acela de 
a fi o punte de legătură între practi
carea de masă și cea de performanță 
a caiacului și canoei.

La competiția care începe azi, parjfc 
cupă concurenți din 14 orașe. Este 
bucurător faptul că în afară degMjM 
Mureș, Tulcea, Constanța. BrăiLa^'’^- 
mîșoara, Galați, București, Cluj, Ai ud, 
Reghin șl Arad, centre în care sportu
rile nautice cunosc o dezvoltare mal 
largă, la startul întrecerilor de azi și 
mîine se prezintă concurenți din trei 
centre noi : Jurilofca. Satu Mare și 
Craiova. La finale participă 324 de 
concurenți.

Programul de astăzi cuprinde desfă
șurarea seriilor și a probelor de fond, 
iar mîine sînt programate finalele la 
viteză.

GALELE DE BOX DIN CAPITALĂ
• PESTE 2.000 de spectatori au asis

tat la reuniunea pugilistică organizati 
de colectivul sportiv Energia ,,23 Au
gust** Din păcate, cele mai multe me
ciuri,' disputîndu-se „în familie**, între 
boxerii de la CCA, n-au avut decît ca
racterul unor antrenamente publice „la 
mănuși*'. PugfLliștii militari, ca și St. 
Bogdan,’ Al. Călărașu (Energia „23 Au
gust"), D. Fieraru, Ilie Gheorghe (Fla
mura roșie), au arătat o bună dispo
ziție de luptă, pe care așteptăm să o 
valorifice săptămâna viitoare, în cadrul 
fazei de zonă. Deciziile bune, cu ex
cepția celei din meciul Măndreanu-Ol- 
teanu, în care descalificarea unilaterală 
a Iui Mtfndreanu n-a fost justificată.

Iată acum cîteva rezultate mai fufl 
portante: semiușoară: Al. Călârașu t>'.
C. Calciu; pană: Hie Gheorghe b.p. P. 
Vizitiu; St Bogdan b.p. D. Fieraru; 
semiușoară: Gh. Fiat b. ab. IT Pavel 
Rînjea; cocoș: A. Ol tea nu b. dese. II 
N. Mîndreanu; muscă: Mircea Dobres- 
cu meci nul cu V. Vinltilă; mijfocie- 
ușoară: V. Tiță b’.p. D. Tur lui; semi
grea : Gh. Negrea b. ab. I. Ferentz.

In ajun, în organizarea aceluiași co
lectiv s-a desfășurat în sala de festivi
tăți a uzinelor „23 August** o reuniune 
de box și haltere. In cadrul acestei reu
niuni s-au înregistrat — la box — ur
mătoarele rezultate: semigrea: Gh. Ne
grea b.p. Z. Ciocîrlan; cocoș: N. Mîn- 
dreanu meci nul cu St. Bogdsn; sami- 
ușoară: Gh. Fiat b.p. Al. Cafârașu; 
muscă: Mircea Dobrescu b.p St. Mi- 
hăilescu; mijlocie: Petre Constantin b. 
p. D. Turlui.
CONCURSUL REPUBLICAN DE SLA

LOM NAUTIC INTERORA^E

Printr-o hotărîre recentă', s-a stabilit 
oa prima ediție a concursului repu
blican de slalom nautic să nu se moi 
dispute pe reprezentative de asociații 
(cum se anunțase inițial), ci in’erorcșe.

Concursul va avea loc Ia Arad în 
zilele de 2» și 29 septembrie.
PREGĂTIRILE TINERILOR NOȘTRI 

VOLEIBALIȘTI
In cadrul pregătirilor pe care le e- 

fectuează în vederea apropiatelor în- 
tîlniri cu reprezentativa de tineret a 
R.P. Polone, lotul masculin c.‘e volei 
(tineret) va susține duminică dimi
neața, la orele 10, pe terenul Progre
sul Sănătatea, un meci de verific? re 
eu echipa de categoria I Progresul 
I.T.B.

MOTOCICLLSM
• ULTIMA etapă (a 5-a) a campio

natului motociclist de viteză pe circuit, 
care urma să se desfășoare mîine pe 
traseul "din împrejurimile Arcului de 
Triumf, a fost amînată pentru o dată 
care se va stabili ulterior.

p i t a I ă
23 August, ora 19.3»: Energia 23 Au
gust — Locomotiva Galați (cat. C).

CĂLĂRIE. Baza hipică Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (Oalea Plevnei), ora 14 : 
concurs internațional.

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9 
campionatele republicane.

CICLISM. Velodromul Dinamo, ora 
9 : campionatul orașului București.

HANDBAL. Teren C.A.M., ona 10 
C.C.A. — Recolta Jimbolla (mase, cat 
A).

CANOTAJ. Lacul Snagov, ora 9 
concurs republican. de caiac-canot 
pentru sportivii de cat. a n-a, a Itl-a 
și neclasiflcațl.



AC TU '-A- L I T A T E A S P O R’ T P V A

uchet de medalii în orașul fiorilor Din hotărîrile Congresului F.I.D.L
După succesul canotorilor romîni la GÂND

• NOI MARI MAEȘTRI Șl MAEȘTRI INTERNAȚIONALI • MECIUL 
REVANȘA SMISLOV—BOTVINIK VA AVEA LOC IN MARTIE 1958 
r VIITOARELE 1NTÎLNIRI INTERNAȚIONALE ALE ȘAHIȘTILOR 

NOȘTRI

Simian ismailciu-c și Alexe Du mitru au adăugat talului lor de cam
pioni olimpici și pe acela de campi ani ai Europei.
Mult prețuiește telefonul... uneori, 

în gazetărie, de pildă, el este legă
tura indispensabilă între terenul de 
t ort și redacție, mijlocul prin care 
aflăm cu repeziciune rezultatele în
trecerilor și datorită căruia putem să 
ne bucurăm din plin, în urma even
tualelor succese. Așa am făcut-o și 
atunci cînd am aflat, tot prin inter
mediul lui, că la Gând, în Belgia, 
Ismailciuc și Dumitru au mai adău-
gat încă un laur la cununa lor.

Dar parcă tot mai bine este să 
discuți despre marile competiții, pe 
îndelete, fără să fii presat de ele
mentul timp sau de intervențiile 

Igori inoportune ale telefonistelor. 
IBfcțil acesta l-am putut face la pu- 

„n timp după sosirea sportivilor 
noștri din Belgia, tot în jurai unui 
‘e’efon — de data asta așteptînd 
p- rnele rezultate de la Duisburg — 
cînd lingă noi se afla și tov. Gh. 
Bunescu, director adjunct în C.C.F.S. 
Era vorba tocmai despre pitorescul 
oraș din Flandra orientală, pe care 
de curîod interlocutorul nosteu îl vi-
zitase în calitate de conducător al 
lotului Tomân de caiac-canoe..

— , Orașul florilor ne a dăruit și 
nouă un buchet de medalii".

— „Da! Buchetul este destul de 
respectabil, dacă ne rezumăm doar 
la o simplă aritmetică: 8 sportivi. 
8 medalii — dintre care două de aur! 
Există însă puncte de vedere și 
puncte de vedere. Și de aceea tre
buie să spun că această matematică 
simplă n-u ne poate mulțumi pe de
plin. Pretențiile oamenilor se schim
bă odată cu dezvoltarea loc, cu noile 
rea'ităti. Dacă pwră acum doi ani, 
Ifrid tot aci la Gând schifui romî- 
P?"sc de 4 f.c. ne-a adus primul titlu 
european, ne-ar li muițum.it orice loc 
fruntaș luat la o com -tiție de ase
menea anvergură, astăzi nu pot 
snune ace'ași lucru. Nu ne dau drep
tul în primul rind cele 4 medalii de 
aur obținute la Melbourne".

CAMPION MONDIAL IN ANUL
DEBUTULUI INTERNAȚIONAL

%'i-S prezentiam pe LOUIS P«<OOST. care 
s-a afirmat prima oară în „Cursa l’ăcii4*

Agențiile de presă au transmis zilele trecute o șstire laconică dm 
Belgia: noul campion mondial de 

este belgianul Louis Proost
Louis Proost 1 îndată ce am ajlut 

vestea de la Waregem, l-am și zerd 
parcă pe tinărul înalt, mereu voios, cu 
trăsături frumoase pe care, ca âteva 
tuni în urmă l-am cunoscut atit de 
bine in drumul de la Praga la Var
șovia. Proost a fost în acest an unul 
din protagoniștii ediției jubiliare a 
Cursei Păcii. Mi-arruntesc seara sosi
rii în cea de a JV-a etapă, la Kar
lovy Vari. Pe ultima parte a cursei 
se pornise o ploaie rece de munte, 
iar orașul apelor minerale si al crista
lului ne-a primit acoperit cu o ușoară 
mantie de nea. La cițiva kilometri 
înainte de sfirșitul etapei, din grupul 
fruntașilor s-a desprins ciclistul cu 
nr. 9. De unul singur, luptînd cu 
lapouița șl vintul din față, el a tre
cut primul linia de sosire. A doua 
zi. în etapa Karlovy Vari-Karl Marx 
titcult, etapă grea, de munte, Louis 
Proost își reedita performanța exact 
în aceleași condițiuni, cu singura deo
sebire că de data aceasta își plasase 
atacul la 5 km. de sosire. Multe cțage

— „Și totuși sînt oameni care la 
Gând au corespuns pe deplin. Mă 
refer îndeosebi la echipa IsmaiKiuc- 
Dumitru".

— „Intr-adevăr, cei doi campioni 
olimpici sînt în serie de performanțe. 
Dacă la Melbourne au cîștigat vite
za, la Moscova, de curind, au ieșit 
învingători în ambele probe, iar acum 
pe apele liniștite ale canalului Van- 
terunzen au oferit disputa cea mai 
apreciată de sutele de spectatosrici- 
cliști bellgieni, domrnînd întrecerea 
de fond și fiind la un pas de victo
rie în cea de viteză, unde numai de
veloparea fotografiei de sosire a pu
tut stabili mica diferență dintre ei 
și echipajul sovietic cișiigător. Cu 
note toarte bune trebuie creditați șî 
ceilalți eanoiști de dublu Lipăi rt- 
KaJinov, oare s-au situat pe locurde 
3 și 4, în cele două probe ale tar. 
De asemenea „dubtouî” nostru la ca
iac. Anastasescu-Todorov, a obținut 
un merituos loc trei pe 500 m., unde 
s-ar fi putut clasa ți mai bine dacă 
Mircea Anastasescu n-ar li avut ghî- 
nionul să se îmbolnăvească cu citeva 
zile înainte de concurs, și să ia 
startul cu 4 zile de.„ neantrenament 
Despre canoistul Nichifar Tar ara nu 
se pot trage încă concluzii după cele 
două modeste locuri opt obținute de 
el. Posibilitățile sale sint mai mari,

— „A rămas doar Leon Potman, 
Ce se intimpla cu el?"

— „Evident că dublul nostru cam
pion o.rmpic nu se mai află îs for
mă cam te pe la mijlocul acestui 
an, cînd a întrecut la Snagov pe re
dutabilul Parti, în cea mai bună lar
mă. Am constatat aceasta La Jocu
rile de la Moscova, dar mai acut la 
Gând.

Este drept că recentele campio
nate au mai produs și alte surprize, 
ca de exemplu infringerea valorosu
lui canoist sovietic Buharin atît pe 
1000 c'rt și pe 10.000 m. Dar să-i 
zicem „eclipsa" de formă a lui Rot-

amatori la ciclcsm fond (pe șosea) 

el a fost principalul urmăritor al 
lui Hristov in clasamentul generai. 
Dar două etape slabe, în care s-a 
resimțit de pe urma unei intoxicații 
l-au adus de pe locul 2 pe locul 8 
în clasamentul generat (după etapa a 
K-a). Proost nu arătase însă tot ce 
Știa. El nu mai avea șanse la pri
mul loc, dar vroia să se claseze di 
mai bine în prima sa cursă interna
țională. In etapa a Xl-a, Kaltowice— 
Lodz, Proost a evadat dia plutonul 
fruntaș la 35 de km. de sosire. In 
urmărirea lui au pornit toți „așii*1 în
trecerii. Pe ultimii zece kilometri, pe 
străzile pavate din Lodz se rula foarte 
greu și totuși Proost n-a putut fi 
prins. Pentru a treia oară, pe podiumul 
învingătorilor suia Louis Proost, 
„ciclistul-gladiator" cum l-au numit 
ziariștii, impresionați de fizicul său 
deosebit: i m. și 87 kg. La capătul
celor XII etape ale Cursei Păcii 1957, 
Proost s-a găsit pe locul 4 în clasa
mentul general, la 13 nun. 52 sec. 
de. ciștigdot. ,-uXă 

man a fost mult mai evidentă el 
neocuptnd decit un tac V cu un. 
timp slab. Cred că sînt mai multe 
explicații. Printre ele starea de su- 
pra-arrtrenament, schimbarea tehnicii 
hri de „tras* prin care și-a scurtat 
lovitura ele. Sper ea această situație 
să dea serios de gîndrt celor care 
Ii Îndrumă direct pe Rotenan, astfel 
ca remedierea ci să poată surveni Ei 
proximul sezon.

— „Ce concluzii mai pot fi trase 
după recentele „europene*?

— „In primul rind superioritatea 
dia ce Ia ce mai evidentă in caiac- 
caooe dovedită de Uniunea Sovietică
(câștigătoare a 8 titluri) și a țări

lor de democrație populară. Trebuie 
să considerăm totodată drept o victo
rie a noastră unificarea diferitelor 
concursuri de ca iac-canoe prin cam
pionatele europene de specialitate. In 
sfințit, referind u-ne la noi și ia per
spectivele care ne stau in față, tre
buie să subliniez necesitatea ca în 
luna august a anului viitor la cam
pionatele mondiale de la Praga să 
ne putem prezenta cit mai bine pre
gătiți și mai cu seamă, cu un lot 
cit mai numeros. Astfel, cete 8 me
dalii cucerite acum la Gând vor pu
tea fi chiar dubtate".

N. MAR DAN

UN NOU LUJJVIK!,,. Ln KIEV
In capitala UCRAINEI 
se construiește un complex 
sportiv de mari proporții

Iubitorii de sport din Ucraina au 
primit cu mult entuziasm vestei re
construcției stadionului republican 
_N. S. Hrusciov" și amenajarea in 
jar a urna vast parc sportiv.

De pe acum noul complex a și fost 
supranumit „Lujniki din Kiev" ți cu 
adevărat el se va apropia de faimosul 
parc din Capitala Uniunii Sovie<ice. 
-Ca și la Luiniki, o bună parte a 
construcțiilor de la Kiev se vor ri
dica pe tocurile virane din jurul sta- 
dtanuhii „Hrusciov*. Aici va fi înălțat 
un impunător palat al sporturilor, cu 
o capacitate de 10.000 spectatori. Sala 
va putea găzdui întreceri de tenis ți 
de baschet, te box și lupte, de gim
nastică și volei etc. In plus, instalațiile 
speciale, asemănătoare cetor de la 
Lujniki, vor putea transforma podeaua 
intr-un teren de gheața, toc de în
trecere a hocheițtitor ți patinatorilor 
artistici Falatiri sporturilor te la 
Kiev va servi de asemenea ca sală 
de mitinguri, mari teamări de masă, 
concerte ți spectacole. Sportivii ți an
trenorii din Kiev vor găsi In Palatul

Locul 4, trei victorii de etapă... 
Se putea cere mai mult unui debu
tant?

Interviu fulger la „Grand 
Hotel" din Lodz

Am stat de mai multe ori de vorbă 
cu Proost. Și după primele victorii, 
și după cea de la l.odz, indiscutabil 
cea mai frumoasă. Cum noul campion 
mondial cunoaște numai limba fla
mandă (marii cicliști aii Belgiei, re
gretatul Stan Ockers. Van Sfeenbergen 
și ceilalți sint flamanzi), drept inter
pret mi-a servit chiar antrenorul lui, 
Sylver Maes, unul din cei mai "celebri 
cicliști profesioniști din lume dinaintea 
celui de al doilea război. Mă mulțu
mesc să transcriu interviul pe pare 1 
l-am luat lui Proost ta Grana Hotel 
din. Lodz, și pe care l-am găsit în 
carnetul de însemnări din Cursa Păcii, 
la fila datată 14 mai 1957.

— Ce vîrstă aveți ?
— 22 de ani, abia împliniți.
— Ocupația 7
— Mecanic de radio la Anvers. 
—■ Preferințe 7 Cinematograful 7 
Interlocutorul meu clătină din cap 

în semn de negare.
— Dansul 7
'Același răspuns.
— Atunci poate literatura^
— Dat
— Cu ce temă?
*-■ Călătorii Și. .t sporț.

Intre 18 și 23 august și-a țmuf7 lu
crările la ¥iena. cel oe al 26-lea 
congres . al F.I.D E. (Federația JrP 
ternațională de Șah), cu participarea 
reprezentanților din 24 țări afiliate. 
Din partea Romîniei au fost prezenți 
prof. univ. Gh. Mihoc, vicepreședinte 
al- comisiei centrale de șah ți Ii Ro
pot din biroul comisiei centrale de 
5 A-

După cum am mai anunțat 1* pro
punerea delegărilor noștri, congre
sul FJ.D.E. a luat în discuție acor
darea titlului de maestru internațio
nal șahistuliu romin Victor CiociP 
tea. adoptrnd în unanimitate o rezo
luție afirmativă. Au mai primit acest 
titlu: Pîdevski. Neikirch, Kolarov 
(toți R.P. Bulgaria), U dove ic, Ber
tok, Djurasevic (toți R.PT. Iugosla
via). Duckstein (Austria). Kozma (R. 
Cehoslovacii. Pfeiffer, Darga, Tesch- 
ner (toți R.F. Germană), Lombardi 
(S-U-A. — recentul cîștlgător al 
campionatului mondial de juniori) si 
alții.

Suprema calificare, aceea de mare 
maestru internațional, au primit-o 
actualul campion al Uniunii Sovie
tice, Mihail Tal, precum și șahiștii 
americani Lary Evans ți A. Bisguier. 
ESTE INTERESANT DE NOTAT CA 
S-A HOTAR1T CA PENTRU -VII

lor zeci de încăperi ți tot utilajul 
necesar.

In apropierea Palatului sporturilor se 
vor construi nn bazin de înot de 50 
m. și două bazine mai mici, unul pen
tru sărituri (20x20) ți unul pentru 
începători (20x16). Tribunele vor 
avea o capacitate de 3.000 locuri. 
Iar proiectul este în așa fel făcut 
Incit ia viitorul apropiat bazinul «ă 
poată ft acoperit.

Un dar minunat vor primi jucă
torii de tenis din Ucraina. Pentru 
ei va fi construit un pavilion aco
perit, cu două terenuri. In juni! 
pavilionului vor fi amenajate nu
meroase terenuri descoperite.

Se va schimba simțitor aspectul 
stadionului „N. S. Hruțciov". Prin 
construcția unei noi tribune, cercul 
de beton va fi închis. Aceasta tn- 

Mai departe, Proost mi-a mărturi
sit că înaintea Cursei Păcii a străbă
tut 1500 km. la antrenament și 
1500 km. în alte curse. La activ el 
nu avea nici o competiție internațio
nală, ci numai citeva victorii in 
cursele pentru amatori din Belgia, 
obținute în 1956 și 1957. A început să 
facă ciclism cu 4. ani în urmă.

„Icfolul" noiriuî eampton
Ultima întrebare a fost:
— La cine v-ați gîndit pornind de 

unul singur, ca 35 km. înainte de 
sosire, în etapa de astăzi (Katlowice— 
Lodz) 7,

— La Rijk Van Steenbergen.
idolul lui Proost este Van Steenber

gen. La Waregem atît unul cit și 
celălalt au devenit campioni mondiali. 
Ziariștii s-au grăbit să-l asemuiască 
pe Proost lui Vard*Steenbergen. Și nu 
au greșit. Același fizic robust, același 
rulaj suptu, același sprint excepțional, 
același curaj în curse (păstrinâ bine 
înțeles proporțiile). Așa cum a început 
cariera de campion a lui Louis Proost, 
este foarte probabil ca el să devină 
unul din marii cicliști ai lumii.

IAC1NT MAN0L1U

TOR, TITLUL’ DE MARE MAESTRU 
SA REVINA IN MOD AUTOMAT 
ACELUIA CARE SE CALIFICA LA' 
TURNEUL CAND1DAȚ1LOR, IAR 
ACELA DE MAESTRU INTERNA-» 
ȚIONAL SE OBȚINE PRIN CALIFI-» 
CAREA LA TURNEUL INTERZO4 
NAL.

_ Congresul FJ.D.E. a luat in discu-i 
ție -datele de disputare ale măritori 
competiții șahiste. Revanșa meciului 
Smîstov—Botvinik pentru titlul mon-1 
dial a fost fixată pentru martie 
1958. Tot anul viitor se vot! desfă-< 
șura cele două competiții pe echipe: 
Olimpiada la Mimchen, iar cam-: 
ptonaful mondial studențesc la Var-i 
na. Turneul interzonal va avea loc la 
Dubrovnik (R.P.F. Iugoslavia).

Reprezentanții Rominiei la congres 
au avut fructuoase luări de contact 
cu delegații celorlalte țări. Ei atf 
primit din partea d-lui M. Berman; 
dekgatul Franței și vicepreședinte 
al FJ.D.E., invitația ca meciul re-i 
vanșă R.P.R.—Franța să aibă Ioc în 
1958, în Franța. De asemenea sînt 
perspective pentru organizarea anuală 
a unor meciuri R.P.R.—R.P. Polonă 
și București—Kiev.

Viitorul congres al F.I.D.E. se va 
ține in august 1968, în Iugoslavia, cu 
prilejul turneului interzonal.

seamnă aproape 15.000 de locuri M 
phis. De asemenea prin ridicarea a- 
cestei tribune vor fi oprite vinturile 
care uneori bat supărător. Sub tri
bune se proiectează amenajarea de 
noi vestiare, camere de odihnă, du
șuri, precum și a mai multor săli 
de gimnastică

In sfirșit. in incinta complexului 
se va amenaja un orășel sportiv de 
vară, înzestrat cu peste 20 terenuri 
de volei, baschet, handbal și tenis.

„Lujniki din Kiev" va fi nu nu
mai tocul marilor competiții sporti
ve. Aici vor putea practica simultan 
felurite discipline sportive mii $1 
mii de tineri.

Care sînt datele tn limitele că
rora va fi dată în folosință construc
ția? Pînă la 1 octombrie vor fi în
cheiate lucrările de proiectare. Cons
trucția va începe la f decembrie. O 
bună parte a amenajărilor va fi gata 
in cursul verii viitoare, iar întregul 
complex se va maugura Ia I no
iembrie 1958.

_ Prin grija partidului șl guvernului 
tineretul sportiv din Ucraina Sovie
tică primește un nou șl minunat 
dar.

JOCURILE UNIVERSITARE
SE DESCHID AZI
(Urmare din pag. 1)

Jocurile Universitare încep sî.nbătfa 
ca primele întreceri din cadrul tari 
neelor de baschet ți volei. La bascheți 
se întrec 13 țări, repartizate în patrii 
grupe eliminatorii. Finalele sini pre* 
văzute pentru 7-8 septembrie. tată re* 
zultaiul tragerii la sorți la volei mas-* 
calin: Grupa A — Cehoslovacia, Bul*. 
paria. Brazilia, Iran; grupa B —< 
Franța, Portugalia, Raniînia ; grupa 
C — U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, Li* 
ban. Jocurile încep slmbăiă (N.R. azi), 
voleibaliștii rrvnini urnind să întîl- 
nească reprezenta'iva Portugaliei. Me
ciul R.P.R.—Franța este programat, 
pentru luni. Primele două clasate 
oalijică pentru turneul final. Conipe* 
tiția feminină de volei reunește 6 
echipe, care formează o singură gru
pă finală: Polonia. Spania, Luxem
burg, Cehoslovacia, Liban și Ronunia^ 
Primul joc al echipei romirie va avecț 
loc duminică seara, în compania Spa
niei.

Evident, deși încep abia la 5 sept 
tembrie, întrecerile de atletism ocupă 
de pe acum primul plan al comenta* 
riilor. O adevărată senzație a făcut 
înscrierea de ultim moment a celor, 
patru atlețl americani, cărora li Sd 
alătură acum și tînăra atletă dj3.ga* 
loare Earlene Brown.

La Paris a Sosit și recordBSaîUtl 
mondial la triplu salt. brazilianull’ADte* 
marr Ferreira Da Silva, care ^-’deșl 
nu are drept de a concura Id Jacu* 
rile Universitare — va fi toi uși vă* 
zui pe stadionul de la Charletțplptyii* 
torn concurenți de la triplu n-aut-d^ 
ce să se teamă, însă, fiindcă Da^S^oa 
sare ,Jicfș-cpiipours'\

mui%25c8%259bum.it


BaschetbaSiștii chinezi 
neînvinși in Jara noastră

ORADEA 30 (Prin telefon). Joi, 
tri nocturnă, s-a desfășurat. pe arena 
Flamura roșie din localitate ultima 
partidă a ’turneului pe care l-a 
întreprins în țara noastră repre
zentativa masculină de baschet a Ar
matei Populare de Eliberare a R. P- 
Chineze. Aproaipe 2.000 de iubitori ai 
baschetului au ținut să vadă la lucru 
pe spectaculoșii jucători’chinezi, care, 
în întîlnirile lor de pînă acum nu cu
noscuseră înfrîngerea,' cîștigînd la 
scoruri categorioe majoritatea partide
lor. Și de această dată, în compania se
lecționatei orașului oradea, victoria le-a 
revenit pe merit, dar după ° luptă 
mai echilibrată în care gazdele — 
lipsite de aportul lui Berețchi (bol
nav) — au reușit totuși. în special 
în decursul primei reprize, să se ri
dice la nivelul adversarilor. Scor 
fina/: 51-34 (26-24) pentru oaspeți.

S-ar putea spune- că „soarta" me
ciului a fost 'decisă chiar la începutul 
■kw. In primele două minute baschet
balist» chinezi au reușit să conducă 
cu 13-1 I In fața acestei avalanșe de 
coșuri, orădenii nu s-au regăsit decît 
spre mijlocul Teprizei cînd, printr-un 
joc mai organizat, cu mai mult calm 
șî mai ales acțiuni tactice care au 
destrămat apărarea în zonă a adver
sarilor, aii reușit să echilibreze jocul 
și în min. 12 chiar să egaleze scorul. 
In continuare însă, contraatacurile 
rapide și precizia de la semi-distan- 
Jă a baschetbalistelor chinezi le-au 
refăcut avantajul inițial, dlndu-le 
dștig de cauză. S-au remarcat Iu 
Pai-Tzi, Tze-Tzi-Tze și respectiv Se- 
bestien, Till, Cutoiu.

Simbătă. oaspeții părăsesc țara, 
plecînd într-un turneu în Cehoslova
cia.

Campionatul european masculin de canotaj academic

Două echipaje rominești 
s-au calificat pentru finale...

DUISBURG, 30 (prin telefon de la trimisul nostru). Azi au început 
în localitate întrecerile din cadrul campionatului eurojjean masculin de 
canotaj academic. Pentru sportivii noștri, întrecerile de azi s-au termi- 

~ ‘ noastre de 2 fără cârmaci și 4 fără
respective, caâlficîndu-se direct pen-

Handbdiștii noștri 
învingători în Poloni:

prismă trebuie privite și locurile

Zinger Zoi tan 
corespondent

77

nat cu un deosebit succes. Echipajele 
cîrmaci au ieșit învingătoare în seriile 
tru finalele de duminică.
La 2 fără cărmaci, reprezentanții 

noștri Ștefan Pongraț și Radu Ni- 
celae au avut u,n start foarte bun, 
au condus tot timpul și au întrecut 
clar echipajul U.R.S.S. (Ivanov, Bul
dakov) ciștigătorul probei la Jocurile 
de la Moscova. Rezultatul tehnic al 
seriei: 1. Romînia (Pongraț, Radu) 
7.18.2,' 2. U.R.S.S. 7.22.8, 3. Dane
marca 7.35.0, 4. Franța 7.48.7, 5. Po
lonia 7.58.1, 6. Finlanda (neprezenta- 
reî. Din seria următoare s-au califi
cai austriecii Sageder și Kloimstein 
(7.19.6) care au întrecut Anglia, Ger
mania, Olanda, Elveția și Turcia.

La proba de 2+1, seria I a fost 
cîștigată de Polonia (7.42.1) urmată 
de Italia, Danemarca, Turcia, Spania, 
iar seria a 11-a (in care echipajul 
nostru Kurecska, Vereș+Ghiță a ve
nit pe locul 5) a revenit Germaniei 
cu 7.57.8.

In proba de 4 fără cîrmaci, seria 
I a fost cîștigată de Germania 
(6.47.1) urmată de S.U.A. (6.48.2), 
Anglia, Ungaria, Iugoslavia și Sue
dia. Cea de a II-a serie a prilejuit 
o luptă strînsă intre echipele Romi- 
niei. U.R.S.S. și Danemarcei. Pînă 
la 500 m. conduceau sovieticii, dar 
aici ei au fost ajunși de echipa noas
tră. La 1000 m. din nou echipa 
UR.S.S. are conducerea. Pe ultima 
parte a cursei echipa romînă merge 
excelent și reușește să cîștige ia finiș, 
caiificîndu-se astfel pentru finală. Re
zultat: 1. Romînia (Pongraț, Radu 
Nicolay, Kurecska, Vereș) 6.48.4, 2. 
UR.S.S. 6.51.3, 3. Danemarca 653.1,

4. Elveția 7.06.1, 5. Franța 7.14.0. 
simplu. Alexandru Ferenczi s-a 

clasat pe locul 3 în seria 
fost întrecut de austriacul 
(7.43.0) și polonezul Kocerka 
Ferenczi (7.48.5) a întrecut 
dezul Redele și pe elvețianul 
In seria a II-a, Von Fersen 
nia) l-a învins pe Ivanov (U.R.S.S.), 
iar în seria a IlI-a Mc Kenzie (Aus
tralia) l-a întrecut pe danezul Niel
sen.

La 8+1, seria I a fost cîștigată

I. El a 
Rabeder 
(7.46:6). 

pe olan
ii archer. 
(Germa-

ȘTEFAN PONGRAȚ

prismă trebuie privite și locurile o- 
cupate de țara noastră la 8+1 și 
2+1. Mîine jnr. azi) în proba de sim
plu, Ferenczi concurează alături de 
Ivanov (U.R.S.S.) și Marcel Jean- 
pferre (Franța). Câștigătorul se califi
că pentru finală. La 2+1 Romînia se 
află în serie cu Italia, Spania și 
Belgia, iar la 8+1 reprezentanții noș
tri se întrec cu echipele Cehoslovaciei, 
Ungariei. Suediei și Belgiei. Primele 
două clasate sc califică pentru finală.

Bilanțul, în general rodnic, al pri
mei zile de concurs, (pînă acum, la 
nici un campionat european mascu
lin noi n-am intrat în finală cu două 
echipaje din prima zi) a creat în ta
băra noastră un optimism deosebit. 
Vîslașii privesc cu multă încredere 
probele de recalificare de simbătă, 
ca și finalele de duminică.

DAN GIRLEȘTEANU

KATOWICE, 29 (prin telefon). - 
Marți după amiază, reprezentative 
de handbal feminin și masculin (ji 
niori) ale Romîniei au susținut în 1< 
calitatea Tarnowske Gory, cel de i 
doilea meci în compania reprezer 
tativelor Poloniei. Și de data aceast 
sportivii romîni au terminat victi 
rioși. Reprezentativa feminină a R< 
mîniei a învins cu 7—6 (2—4 
(handbal mic), iar cea masculină c 
scorul de 13—12 (8—9) (handto 
mare).

Cele două întîlniri s-au caracter 
zat printr-o luptă strînsă, în care n 
tina jucătorilor romîni și-a spus ct 
vîntul.

In prima întîlnire golurile au fos 
realizate de : Reipp (2), Niculesc 
(2), Cosug, Vasile și Covrig pentr 
învingătoare și Kasczyk (3), Indrov. 
ska (2), și Vihary pentru gazde. I 
meciul masculin au înscris: Iohma 
6, Iacob 3, Martini 2, Neacșu 2 per 
tru echipa Romîniei si Zavadinski î 
Popta 3, Grakczyk 2, Pokorski, Srez 

ski. Nawrot, Mihalski pentru echip 
poloneză.

VIZIRU —BARDAN 
în finala probei de dublu 
la turneul internațional 

de tenis de la Sofia

Kuț întrecut de Bolonikov in campionatele 
de atletism ale U.R.S.S.

• MOSCOVA, (Agerpres). — Pe ma
rele stadion „V. I. Lenln” din Mos
cova au început la 28 august campio
natele unionale de atletism pe anul 
1557. Prima medalie de campion unio
nal a fost cucerită de Anatoli Egorov, 
în proba de 20 km marș, cu timpul 
de lh. 30’52”6/18. Campionul olimpic 
Leonid Spirin a ocupat locul trei.

Cu mult Interes a fost urmărită pro
ba de săritură în înălțim* bărbați. în
trecerea a fost din păcate influențată 
de ploaia care a că&ut fără încetare 
în tot cursul zilei. DUi lupta dusă în
tre ■
și Igor Kașkarov a ieșit învingător... 
sportivul ucrainian Vladimir Sitkin care 
a trecut ștacheta înălțată la 2,09 m Ste
panov s-a clasat pe locul doi tot cu 
2,0» m. iar locul trei a revenit fostului 
campion unional Vladimir Poliakov cu 
2,W m, Kașkarov a ocupat locul patru 
cn 2,eo m.

La aruncarea greutății pe primul loc 
s-a cla«at Vladimir Loșilov cu 16,72 m. 
Campionul de anul trecut Vartan Ovse- 
pian o ocupat locul doi cu o aruncare 
de 16.67 m

Titlul de campioană unională în 
proba de săritură în lungime a fost 
cucerit de Nina Kazmina cu exce
lentul rezultat de 6,22 m. In acest 
sezon Kazmina a obținut cea mai bună 
performanță mondială a anului cu 6,29 
m Galina Bîstrova s-a clasat pe locul 
doi cu 5,99 m.

In ziua a doua a campionatelor unio
nale de atletism ce se desfășoară la 
Moscova s-a înregistrat o mare sur
priză: dublul campion olimpic Vladimir 
Kuț, a fost învins în proba de 10.006 
m. de Piotr Bolotnikov care a realizat 
și cea mai bună performanță mondială 
din acest an 29’09”»/10. Kuț s-a clasat 
al doilea cu 29’10”0. Cursa a avut o 
«desfășurare pasionantă, cei doi atleți 
preluînd pe rînd conducerea. Cu cîțiva 
metri înainte de sosire Kuț și Bolot
nikov alergau umăr la umăr, dar Bo
lotnikov a avut un finiș irezistibil și 
a rupt primul firul alb al sosirii.

In celelalte probe titlurile de cam
pioni unionali au fost 
mătorîi atleți: 100 m. 
Iuri Konovalov 10”5/10; 
mei: Vera Krepkina 
unional egalat); 110 m. 
Mihailov 14”4/10; 
mara Tîșkevici 16,23 
Alglo Baltusinkas 54,83 m; 400 m ptet 
femei: Ekaterina parliuk 55**3£e.
Campioana de anul trecut a probei, 
Nîna Otkalenko. nu s-a calificat în 
finală.

O LA 1 SEPTEMBRIE, cu ocazia 
deschiderii Tîrgului international de la 
'Leipzi’r, pe stadionul central din locali
tate se va desfășura în nocturna un 
mare concurs atletic internațional. Și-au 
anunțat participarea sportivi din nouă 
țări: R.P. Chineză, R. Cehoslovacă, 
R.P Polonă. R.P.F. Iugoslavia, Finlanda, 
Norvegia. Danemarca, R. P. Ungară 
și R.F. Germană.

NICE ÎNVINSA LA MOSCOVA

• ECHIPA franceză' de fotbal O.G.C 
Nice, campioană a Franței pe anul

1955—56 și-a început la 28 august turneul

recordmanul lumii Iun Stepanov

cucerite de ur- 
plat

100 m. plat fe-

garduri: Anatoli 
greutate femei: — 

m; disc bărbați:

bărbați:

(record 
‘2’1 
Ta-

parliuk 
trecut 
s-a calificat

So-pe care-1 întreprinde în Uniunea _ _ 
vleticâ jucînd la Moscova cu echipa 
Torpedo. Fotbaliștii sovietici au desfă
șurat un joc excelent reușind să ter
mine învingători cu scorul de 4-1 (4-1). 
Cei mai buni jucători de pe teren au 
fost centrul atacant Strelțov șl Va
lentin Ivanov

Echipa franceză va juca ia 31 august 
la Kiev cu echipa locală Dinamo.
• INTR-UN meci internațional de 

fotbal, desfășurat la 29 august, echipa 
italiană F. C. Torino a învins cu sco
rul de 4—3 (2—2) formația franceză O- 
lympique Marseille.
• JOI a sosit la Roma cunoscuta e-

chipă sovietică de fotbal Spartak Mos
cova. Fotbaliștii sovietici vor susține 
două* întîlniri: " " '
rentina și la 
Milano.
• ECHIPA 

namo Tirana.

da UR.S.S. (6.19.4) urmată de Ger
mania, Cehoslovacia, Iugoslavia, Ro
mînia și Belgia. Din seria a II-a s-a 
calificat Italia (6.13.1) în dauna Un
gariei, Danemarcei, Suediei. Olandei. 
La 4+1 s au calificat U.R.S.S. și 
Germania, iar la 2 vîsle echipajele a- 
celorași țări. La aceste probe 
n-am prezentat concurenți.

După cum se știe. în probele de 
a fost importantă numai clasa- 
pe locul I, care asigura caliiica- 
în finală. De aceea, in multe pro- 
echipele care la un moment dat 
văzut că n-au șansă la locul I

noi

azi
rea
rea
be,
au
au cedat lupta, rezervindu-se pentru 
recalificările de simbătă. Prin această

Tratative pentru noi intilniri 
internaționale la natație

la 1 septembrie cu Fio- 
4 septembrie cu F. C.

albaneză de fotbal Di- 
care întreprinde un 

turneu în RP. Chineză, jucat la 29 
august în localitatea Lushun cu selec
ționata Uzinei nr. 1 de mașini. Fotba
liștii albanezi au obținut victoria cu 
scorul de 1—0.

TURUL
• DUPĂ o zi 

Ia turul ciclist 
startul în etapa _ __ _ .
cim (208 km). Traseul a fost împărțit 
în două sami-etape: prima contra cro- 
nometrulul (:« km) iar cea de a doua 
în pluton (152 km.). Proba contra cro- 
nometrului a fost ciști gat A de Jankow
ski (R. P Polonă) cu lh. 34’08” urmat 
de coechiperii săi Wojcik — lh. 34’30” 
și Bedynskl — lh 35’27”. Dintre alergă
torii străini Taylor (Anglia) s-a clasat 
pe locul 7 cu lh 36’23” iar iugoslavul 
Levacic pe locul 10. Cea de a doua 
semi-etapă a revenit polonezului Gazda 
cronometrat cu 3h 51’49”. In întregime 
etapa a fost cîștigată de Jankowski — 
5h. 26’27” urmat de Wojcik — 5h 27*10” 
și Bedinskl — 5h. 2T<7”.

In clasamentul general continuă să 
conducă Kaminski 
de Kowalski (la 5 
skl. la 5’04”.

CICLIST AL POLONIEI 
de repaus, participanțit 
al Poloniei au luat joi 
a VlII-a Bielsko-Oswie-

ou «h. S5-»" urmat 
minute) și Grabow-

Record mondial
stabilit de parașutiștii

sovietici
La 27 august un grup de parașu. 

tiști sportivi sovietici alcătuit din 
Nicolai Nikitin, Vasili Romaniuk, 
Evgheni Andreev, Gleb Nikolaev, 
Petr Ișenko și Alexandr Savin a 
efectuat un salt în grup de la alti
tudinea de 14.000 m. deschiztnd pa. 
rașutele după o cădere liberă de 
peste 13.000 m. Această performanță 
reprezintă un nou record mondial. 
Vechiul record aparținea parașuUș- 
tilor cehoslovaci.

Se duc tratative pentru organizarea 
unei duble intilniri internaționale de 
natație Intre reprezentativele R. P. 
Romine ți R. D. Germane. De ase
menea. pentru începutul lunii octom
brie este în proiect organizarea unui 
turneu internațional de polo pe apă re
zervat echipelor de tineret. Au fost 
invitate la București selecționatele 
U.R.S.S., Ungariei, Italiei, R. F. Ger
mane și Olandei.

SOFIA 30 (prin telefon). Tur
neul internațional de tsnis a con
tinuat joi cu întîlniri din cadrul sfer
turilor de finală și semifinalelor. 
Trebuie menționat faptul că dispu
tele au fost mult mai spectaculoase, 
pe deoparte datorită valorii jucători
lor rămași în concurs, iar pe de altă 
parte dîrzeniei cu care s-a desfă
șurat fiecare partidă.

Joi, în cadrul sferturilor de finală, 
la simplu bărbați, G. Viziru a în
trecut pe jucătorul bulgar Petrunov 
cu 6—1, 6—2, 6—3. In urma a- 
cestei victorii, el va întîlni în semi
finale pe jucătorul italian Bonetti, 
care s-a calificat în dauna campio
nului bulgar Ciuparov, de care a 
dispus cu scorul de 6—3. 5—7, 3—6, 
6—0, 6—3.

O frumoasă comportare a avut-o 
tinărul jucător romîn Bardan. El l-a 
învins pe rutinatul tenisman maghiar 
Lenard în 5 seturi: 7—5, 3—6, 
6—4, 6—4. De remarcat că în 
4, Lenard conducea cu 4—1. 
dovadă de multă ambiție, și 
tr-un joc variat, Bardan și-a 
decât victoria. In semifinale 
întîlni pe jucătorul italian Iacobi
ni, care a întrecut pe Kiss (Ung.)' cu 
3—6, 6—3, 6—1, 6—0.

La simplu femei, In semifinale, 
Tassl (I) a întrecut pe Rorbek (U) 
cu 8—6, 6—2. In cealaltă partidă, 
Brossman (U) a întîlnit pe Cerri 
(I). Din cauza întunericului partida 
s-a întrerupt la scorul de 4—6. 7—5, 
5-5.

In semifinalele probei de dublu fe
mei, perechea Brossman, Rorbek (U) 
a întrecut pe Namian (R), Ciakkova

(BJ cu 9—7, 6—0. iar Tassi, Cerri 
(I) a dispus de Boiadjievia, Toșeva 
(B) cu 6—2, 6—2.

La dublu bărbați, în semifinale, 
Viziru, Bardan au dispus de cuplu! 
bulgar Ciuparov, Petrunov cu 7- 
6—4, 6—4, iar Iacobini, Bonetl 
a întrecut cuplul maghiar Lcnao 
Kiss cu 6—2, 6—1, 6—3.

Turneul ia sfîrșit duminică.
TOMA HRISTOV

enardj

1—6, 
setul 
Dînd 
prin- 
adju- 

el va

Intilniri internaționale 
ale șahiștilor romini

• Astăzi începe la Smederevska
lanka (R.P.F. Iugoslavia) o întâlnire 
de șah mtercluburi, îrrtre echipa lo
cală și cea a asociației Energia 
București. Meciul contează ca revan. 
șa întîlnirii de la București, desfășu
rată la începutul acestui an și în. 
cheiată cu victoria reprezentanților 
noștri. Din lotul pe care l-a deplasat 
Energia, fac parte maestrul interna
țional V. Cioaîltea, maeștrii P. Voi. 
culescu, P. Seimeanu. candidații d« 
maestru E. Nacht, C. Radovici, + 
Stanciu și alții. £

• intre 2 și 20 septembrie va av" 
loc la Emmen (Olanda) campiona
tul mondial feminin de șah pe echi. 
pe. In vederea acestei comj>etiții 
joi dimineața au părăsit Capitala, în. 
dreptîndu-se spre Olanda, jucătoa. 
rele Maria Pogorevici și Margareta 
Teodorestu, care vor reprezenta țara 
noastră. Ele sînt însoțite de antreno
rul I. Halic.

kR INGHIDEREH EDPTIEI

IOANA LUTÂ campioană balcanică
Rezultatele primei „nocturne” a întrecerilor atletice de la Atena

ATENA 30, (prin telefon de ia trimisul nostru special Romeo Vrlara).
Prunele rezultate ale ediției din acest an a Jocurilor Balcanice de 

atletism au coincis cu primele succese ale echipelor noastre. Imediat după 
festivitatea de deschidere, au fost chemați Ia start concurenții seriei I, 
a probei de 400 mg. Printre ei, campionul balcanic de anul trecut, Mie 
Save!. Fără să facă apel la toate resursele, Savel a terminat pe primul 
loc, asigurîndu-și calificarea în finală, ca și Stânei clasat pe locul II în 
seria sa.

Marea satisfacție a zilei ne-a oferit-o sprintera noastră Ioana Luță, 
care a repurtat o dară și frumoasă victorie in proba de 100 m. plat. Din 
păcate, celelalte rezultate ale atleților noștri nu s-»u ridicat la același 
nivel.

Ora foarte tîrzie la care vă vorbesc nu-mi permite să vă dani amă
nunte In plus.

lata pe scurt rezultatele de astă seară:

BĂRBAȚI.
100 m.: 1. BICI VAROV (Bulgaria) 

4. Șt. Prisiceanu (Romî- 
lia) 11,0 sec. 5. Mircea Pop (Romî- 
lia) 11,1 sec,

‘ DEPASTAS (Grecia)
4. Vamoș (Romînia) 1:55,4;

FEMEI.
100 m.: 1. IOANA LUȚA (Romî

nia) 12,4 sec.- 6. Letifia Beruiiu 12,7 
sec.

300 m.: 1 RAIKOV (Iugoslavia) 
2:13,9. 2. Georgeta Mogoș (Romînia) 
2:14,0; 3. FlorioaOfel (Romînia) 2:16.2.

Disc: 1. ANGHELOVA (Bulgaria) 
16,02 m. 2. Paraschiva iMoaci (Ro
mînia) 44,43 m.~ 4, Lia Manoliu 
(Romînia) 44.15 m.

103 sec—
nia;
nia'

300 m.t 1.
1:54.7;
6. Mihaly (Romînia) 1:56.0,

10J000 m.: 1 MIHALIC (Iugosla
via) 30:29,4;... 5. Dinu Cristea (Ro
mînia) 32:21.0; 6. Weiss (Romînia) 
33:12.6.

înălțime: 1. MARIANOVICI (Iu 
goslavia) 2,02 m. record balcanic 
...4. Knaller (Romînia) 1.91 m.

Greutate: 1. TSAKANIKAS (Gre. 
cia) 16,63 ' ' 1 ' .
Aurel Raica (Romînia)) 16,53 m.; 3 
Nicolae Ivanov (Romînia) 16,46 m.

400 m. g. Seria I. 1. SAVE-L (Ro. 
mînia), 54,4 sec. 2. Hagioanu (Gre 

54,9 sec. 3. Vucelic (Iugoslavia) 
sec. 4. Zlatarski (Bulgar®) 55,1 

Seria a II-a: 1. Cambadelis (Gre 
54,6 sec. 2. Srănel (Romînia; 
sec. 3. Dimitrov (Bulgaria) 56,1 
4. Zeihen (Iugoslavia) 56,3 sec 

După prima zi, clasamentul pe eehi 
pe se prezintă astfel ;

BARBAȚ1 :
1. Bulgaria 29 p.
2. Iugoslavia 28 p,
3. Rominia 25 p.
4. Grecia 23 p.

FEMEI:
1. Romînia 24 p.
2. Iugoslavia 22 p.
3. Bulgaria 16 p.
4. Grecia 1 p.

m. record balcanic; 2

cia)
55,3 
sec. 
cia)
55,3 
sec.


