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Un nivel tehnic încă neatins 
într-un campionat european

-*î: 7---------------~ l’Primele comentarii după întrecerile de la Duisburg L

și-au împărțit victoriile 
în cea de a doua zi 
a concursului interna
țional din Capitala
Ieri, dimineață și după amiază, au 

continuat la baza hipică din Calea 
Plevnei întrecerile din cadrul celei 
de a doua zi a concursului interna
țional de călărie. Tribunele au fost 
și de această dată înțesate de spec
tatori, aceasta datorindu-se desigur 
programului deosebit de „tare". Și. 
intr-adevăr, toți cei prezenți luni în 
tribunele bazei hipice nu au avut ce 
regreta. Dimpotrivă, cu toți au asis
tat la o înaltă demonstrație de 
cete a obstacolelor, la o luptă in 

angajaseră conc’urenții din 
se țări participante, dar mai 

ău fost martorii unor strălucite 
torii obținute de călăreții romîni și 
sovietici.

Programul celei de a doua zi a 
concursului internațional a continuat 
cu proba de dresaj din cadrul probei 
complete, la care au luat parte cite 
patru reprezentanți ai fiecărei țări, 
Romîmia fiind reprezentată de 8 con- 
curenți. Această probă face parte din 
cele trei încercări la care sînt supuși

ALâREȚII ROMINI '—o. l și acum, SA DAM NOTE 
•*— 1 ECHIPELOR NOASTRE

Fetele: FOARTE BINE; băieții: SATISFĂCĂTOR
PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU

Dumioică seara, după ce echipele 
celor patru țări părăsiseră stadionul 
Averoff, am privit pentru o clipă că
tre confrații de la ziarele din Atena,

dată, vreau să vă înfățișez drumul e- 
chipelor noastre în cele trei etape — 
cele trei zile — ale întrecerilor 
balcanice.

tre- 
care

NICOLAE RAȘCANESCU

Belgrad și Sofia, alături de care am 
urmărit de la masa presei pasionan- 
teCe întreceri ale celei de a XVI-a 
Balcaniade. Pe fețele tuturor citeam 
oboseala după orele de emoții, ener
vare, speranțe, pe care, fiecare din 
noi în parte, le-a trăit cu atita in
tensitate de-a lungul acestor Jocuri 
Balcanice.

Balcaniada n-a cunoscut după răz
boi o ediție atît de viu disputată, atît 
de interesantă și plină de neprevăzut 
ca aceasta, pe care a găzduit-o sta
dionul Averoff. Atleți și antrenori, ar
bitri și ziariști au răsuflat ușurați la 
capătul celei de a treia nocturne. Se 
terminaseră întrecerile și venise tim
pul comentariilor, statisticilor, amin
tirilor. Ele sînt atît de multe și va
riate. incit ai avea ce să povestești 
tocmai bine pînă la anul, la viitoarea 
Balcaniadă. Eu nu-mi propun să fac 
un asemenea tur de forță ci, deocam-

cel mai proaspăt maestru 
internațional de șah| I

NE VORBEȘTE DESPRE
TURNEUL DE LA SZCZAWNO ZDROJ

Tehnica interviului — acest gen 
gazetăresc atît de des folosit — cere 
cîteodată talente de adevărat... vînă- 
tor. Aceasta fiindcă „prada“ se lasă 
uneori foarte greu atinsă de focul în
trebărilor aceluia care, înarmat cu 
stilou și blocnotes, pîttdeșTe subiecte 
și personalități din prim-planul actua
lității imddiate.

Constatarea aceasta am făcut-o zi
lele trecute cînd a trebuit să încep o 
adevărată vînătoare după eroul inter
viului ce-mi propusesem să scriu, bi
necunoscutul șahist Victor Ciocîltea. 
Curios este că avusesem pînă acum 
de mai multe ori prilejul să stau de 
vorbă cu Ciocîltea fără să trebuiască 
să fac prea multă „anticameră". Mi-e 
chiar prieten apropiat și ne întîlnim 
adesea. De data aceasta, însă, un în
treg complex de împrejurări s-a pus 
în calea întrevederii ce o doream și 
așa am ajuns să fac această vînătoa- 
<e prelungită mat multe zile în șir.

Prima oară l-am „ratat" acum două 
duminici cînd Ciocîltea revenind din 
Polonia unde participase la turneul 
internațional de la Szczawno Zdroj, 
nu s-a mai oprit în București, ci a 
plecat direct la Sinaia pentru a com
pleta formația Energiei care începuse 
să joace în finala campionatului re
publican de șah pe echipe. Fără să 
mă descurajeze acest insucces, m-am 
înarmat cu răbdarea necesară aștep
tării ca Victor Ciocîltea să redevină... 
bucureștean și deci mai accesibil con- 
orășenilor săi. Dar trebuia să fiu 
„eu ochii in patru" fiindcă știam că 
omul meu nu va sta decît puține orc 
în Capitală, trebuind să plece ime
diat în Iugoslavia, la meciul revanșă 
Energia—Palanka. $i așa, între două 
trenuri am reușit în sfârșit să pun

i

(Continuare în gag. a 6-a), jRADU VOIA

COMPORTAREA INEGALA

A ECHIPEI MASCULINE

După ce anul trecut, la Belgrad, 
echipa noastră se clasase pe locul 
doi, fiind întrecută de Iugoslavia cu 
21 de puncte, era normal ca în acest 
an să avem pretenții mai mari, să 
tindem spre locul întsi sau, în orice 
caz, spre o diferență de punctaj rmi 
mică.

întrecerile primei zile, fără să ne 
producă nici o satisfacție în probele 
masculine (fiindcă, orice s-ar spune 
locurile doi și trei la greutate nu re
flectă adevărata valoare a aruncăto
rilor noștri) au adus totuși echipei 
noastre 25 puncte, situind-o pe locui 
trei. Pe primul loc se afla, surprinză
tor, Bulgaria cu 29 de puncte, urma
tă de Iugoslavia cu 28 p. Ziua a 
doua a fost cea mai bună pentru e- 
chipa noastră masculină. Titlurile de 
la ciocan, 400 m.g. și ștafeta 4X100, 
locurile bune de fa 3.000 m. obsta
cole și suliță — pe de o parte —, 
Iar pe de altă parte insuccesul iu
goslavilor ia 1.500 m. (unde, în mod 
cu totul neașteptat s-a înregistrat o 
dublă victorie a grecilor) și la 3.000 
m. ob.. au făcut ca la capătul prime
lor două zile în fruntea clasamentu
lui general să se afle Romînia, cu 78 
p., urmată de lugos'avia cu 76 p.. 
Grecia cu 69 p. și Bulgaria cu 56 p.

Pînă noaptea tirziu, la cantonamen
tul delegației noastre, programul ce-

ROMEO VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)

DUISBURG 2 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Fără îndoială, că 
ediția din acest an a „eurcș>enelor“ 
masculine a 
valoare, din 
acum.

Pe canalul _____ ___________,_
vineri pînă duminică, concurenți din 
21 de țări, printre ei numărîndi:-se 36 . 
de medaliați ai J. O. de la Melbourne 
precum și numeroși campioni euro
peni, învingători la Henley, cîștigători 
ai întrecerilor recente de la Moscova. 
Se poate spune că, — cu excepția 
concurenților turci și spanioli, — toți 
ceilalți au fost de valori simțitor apro
piate. De aceea. în muite probe lupta 
pentru titlul de campion a început 
încă din calificări; iar în finale ea 
s-a declanșat decisiv chiar din clipa 
startului. Valoarea concursului a cres
cut și prin participarea canotorilor din 
Australia și Statele Unite. Cea mai 
bună dovadă a nivelului încă neatins 
de un campionat european masculin o 
constituie și timpurile excelente reali
zate (de exemplu: 7:02,9 la simplu, 
Irdi echipaje sub 6 minute la 8-ț-l, 
etc).

Față de un concurs de asemenea 
valoare, bilanțul nostru esie deosebit 
.le valoros. Cele două locuri III și un 
loc IV, cucerite 
grele (cu oameni

fost cea maj ridicată,ca 
toate edițiile de pînă

Wedau au concurat, de

în condiții atît de 
care au concurat în

general pe na-Clasamentul _ 
țiuni (Cupa Glandaz) :

1. Germania 43 p.: 2. URSS 
40 p.: 3. Italia 14 p.; 4. RO- 
MINIA 13 p-: 5. Elveția 9 p.; 
6.—7. Austria, Cehoslovacia 8 
p.’ 8.-9.—10. Anglia, Austra
lia. Polonia 6 p.; 1 !.• 
marca. Suedia 4*/s 
Belgia, Ungaria 4 
Iugoslavia, Olanda

(Au participat 21

—12. Dane- 
p.î 13.—14. 
P.: 15.-16.
2 p.
de țări).

ȘTEFAN PONGRAȚ

RADU NICOLAE

cite două probe) precum și locul IV 
în clasamentul pe națiuni. în care am 
întrecut țări de valoarea Angliei, Ceho
slovaciei, Elveției, Austriei etc., sînt 
rezultate pentru care vîslașii noștri 
merită felicitări. In general, ei s-au 
comportat bine. Dar în fruntea tuturor 
trebuie , să-i situăm pe Ștefan Pongraț, 
Radu Nicolae. Ștefan Kurecska și Ca
ro/ Vereș. nu numai pentru rezultatele 
tehnice, ci și pentru puterea de lnptă 
de care au dat dovadă.

Miile de spectatori au aplaudat fi
nișul viguros al echipajului nostru de 
2 f.c. (care a sosit în cadrul aceleiași' 
secunde cu cîștigătorii), precum și 
efortul celor doi componenți ai echipei 
de “ ’ ’ -----
au

2-J-l care după înche:erea cursei 
fost transportați din nou la start

DAN GIRLEȘTEANU
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ȘTIRILE ZILEI
> 

începe Cupa 
Campionilor Europeni!

Miercuri și joi au loc primele 
jocuri din cadrul preliminariilor Cu
pei campionilor europeni, ->>*•- 
1957-58. Miercuri se dispută 
dele :

Glasgow : Rangers (Scoția)-St. E<- 
tienne (Franța).

Sofia: TDNA (Bulgaria) - Vas» 
Budapesta (Ungaria).

Iar joi, un alt joc:
Luxemburg: Stade Dtidalingen (Lu

xemburg) • Steaua Roșie Belgrad. 
(Iugoslavia).

/?. P. Ungară —
R. P. Romînă 

la handbal masca in
La 29 septembrie se va disputa 

' în capitala R.P. Ungare întîlnireti 
-dintre echipele masculine de handbal 
ale R.P. Romîne și R.P. Ungare- 
Esie interesant să arătăm că deși 
pînă în prezent au fost organizatei 
numeroase întîlniri între handbaliștiii 
celor două țări (in special între re. 
prezenta ti vele orașelor Budapesta șl. 
Bucureștii, partida de la 29 septem- 
brie va fi abia a doua dintre echi
pele naționale afe celor două țări.

H. Torbjdrnsson: 
10,3 sec. pe 100 m.

In capitala Islandei. Rejkjawik, au 
avut loc campionatele de atletism 
ale țării. O formă excelentă mani
festă Hilmar Torbjomsson După cum 
se știe, în Mara acestui an el a reușit: 
să amelioreze xccomful țării (vechi de 
Opt ani), ptarctîrgtnd distanța de 100 
m. în 10,4 *ee. De data aceasta per
formanța atletului islandez a fost 
șt trfai bună: 103 sec. Cu acest re
zultat el se Jnscrie In rlndul primilor 
sprinteri europeni,

„Cupa Prietenie?* 
la alpinism

Prima ediție a „CUPEI PRIETE
NIEI" la alpinism va avea loc între 
5 și 15 septembrie în munții Bucogi 
în peretele Văii Albe

La această competiție vor partîcipn 
cei mai buni alpiniști romîni și bul
gari. Lotul bulgar este următorul: 
Iordan Macinski, Nikola Goreev, Pe
ter Statkov, Hristo Popov, Iv~n Bo
risov, Anghel Petrov, Mihai! V 
rov.

Din lotul sportivilor romîni 
parte t maestrul sportului Aurel 
mjta, Matei Schenn, Alexandru

ediția 
parti-

fae.
Irfc

___ _ _________ ____ _________  
rfcîoiu, Tudor Htulbean. Pompiliu RIU>: 
ouiescu, Gheorghe Udre* e**



carnetul de reporter în R. P. Polonă~|

competiție internațională
rezervată sportivilor de la sate

Sportivii noștri au fost primiți la Wloklawek cu multa prietenie. Pe 
tiradă, la dSncurs sau' la cantonament, locuitorii Wloklawckuhu — și 
Gnfeosebi copii — ne însoțeau.

Iată o imagine din zilele jocurilor: Dumitru Dragomir in mijlocul 
tinerilor săi admiratori, prinși de obiectivul fotografic pe malul Vistulei. 

(foto: EL. MATEESCU)
ediții ă Jocurilor Internaționale spor
tive sătești.

IN ORAȘUL GAZDA...

PENTRU PRIMA OARA PESTE

GRANIȚA

Cei mai mulți dintre noi plecau 
Win țară pentru prima oară. Cînd am 
.ajuns Ia frontieră, toate ferestrele va
goanelor erau oeupate. Vameșii, întîf 
ai noștri, apoi cei din Ungaria, Ceho
slovacia și Polonia, au. o sarcină difi
cilă. Nu în efectuarea controlului o- 
bișnuit, ci din cauza nerăbdării gru
pului de sportivi romîni care abia a- 
șteaptă să coboare din tren, să facă 
fotografii, să afle și să vadă cît mai 
multe. Printre cei mai neast moarați : 
.debutanții" în deplasări peste graniță. 
Dumitru Dragomir, Ion Boîtoș, Vir
gil Grobei, Gh. Steriade. Nicefee Mu
șa și Ștefan Mirailescu.

Străbatem teritoriul Ungariei ziua, 
far seara la ora 20, sintem în Buda
pesta. Un scurt popas de o oră, timp 
în care sportivii romîni dau o raită 
prin împrejurimile gării Keleti, cum
pără sau primesc cadouri, țigări, re- 

'Viste și ziare. Părăsim Budapesta, ad- 
:mirînd din goana expresului, mfnui 
■nata panoramă a. orașului. Mii de 
'lumini scaldă asemenea unor licurici 
uriași capitala R.P. Ungare. Soortivii 

•ini se mai satură privind. Dar, în 
icarînd oboseala începe să și spună 
envîntul...

De cum s-a crăpat de ri’jă, în lot 
se sună deșteptarea. Cornel Poenaru-, 
cel mai curios dintre toți și „tran- 

islatorul" nostru, iri.'ă în... funcțiune. 
■Unde ne aflăm ? Nu ne putem da 
seama decît după ce Hilda Henning, 
Ansoțitoarea vagonului nostru, pe piep- 
Mil căreia strălucește insigna asocia
tei Recolta dăruită de sportivii ro- 
iaîni, ne spune că ne apropiem de 
©strava. Intr-adevăr, în zare încep să 

ise profileze munții care înconjoară re- 
inumitul o"cș. Prin Cehoslovacia, ve
dem multe lucruri- care ne îneîntă. Pe 

•acoperișurile caselor din sate sînt in
stalate antene pentru televiziune. Este 
încă un semn al ridicatului nivel de 
trai al poporului cehoslovac. In gara 
Wîtkowitze, călătorii se servesc^ sin
guri, Itiînd ziare și lăsînd banii într-o 
cutie care stă alături, neîncuiată.

După 36 de ore de la plecarea din 
București trecem în R. P. Polonă prin 
punctul de frontieră Zebrzydowice. 
Peisajul polonez ne oferă întinderi 
'largi de cîmpie. Zărim sătulețe cit 
«ase strălucind de curățenie. Prin 
gări, cantoane chiar, sintem primiți 
cu semne de prietenie. „Rumuri ?“ ne 
Întreabă polonezii.

Cu mulți kilometri înainte de a 
ajunge în capitala poloneză zărim 
Palatul culturii (cu peste 30 de etaje)- 
'care domină orașul. Deși obosiți do- 
jrim să vizităm chiar atunci această 
minunată realizare arhitectonică. Dar, 
dorința nu ni se va realiza decît la 
întoarcere, în drum către patrie. Acum, 
nu i timp de pierdut. Chausson-ul ne 
așteaptă. După trei ore de ■ călătorie 
cu confortabilul autobus ajungem ia 
Wloklawek, orașul celei de a IlI-a

fost

sportivii romîni au 
cunoștințe care a- 

,.ocrotire" pe tot 
oraș. îmi aduc a- 
strungar Ianusz

Delegația sportivilor noștri a 
prima care a poposit la Wloklawek, 
unde s a bucurat de o primire foarte 
frumoasă din partea populației. Chiar 
din prima seară, 
făcut numeroase 
veau să-i ia sub 
timpul șederii în 
minte de tinărul 
Helinsky, care l-a însoțit tot timpul 
pe Gh. Steriade, la antrenament, la 
masă, la cantonament.

Conform hotăriri i organizatorilor, 
delegația romină a fost patronată de 
fabrica de mașini agricole din loca
litate (Kujawskie Zaklady Maszyn 
Rolniczych). Un delegat al fabricii 
ne-a vizitat zilnic, interc-sîndu-se de 
tot ceea ce aveam nevoie, grăbin- 
du-se să ne pună la dispoziție ce ne

O după-amiază printre cicliștii
Recolta

ultima vreme, atât la concursu- 
populare (pentru juniori,

In 
riie 
semicurse, categ. 111), cît și la pro
bele de amploare pe șasea sau an
trenamentele pe velodrom am văzut 
tot mai multe tricouri galbene cu 
dungă verde: reprezentanții asocia
ției Reco'ta. Faptul ne-a surprins plă
cut, firește, întrucît, cu doi ani în 
urmă, rareori întâlneam la startul 
competițiilor asemenea tricouri. Și 
mai plăcută a fost constatarea că 
purtătorii acestor tricouri (majorita
tea tineri proaspăt veniți în ciclism) 
manifestau m»ltă combativitate, ani
mați fiind de dorința de a se afirma. 
Pe alocuri, ei am reușit chiar isprăvi 
frumoase.

Iată deci pricina care ne-a deter
minat să ne petrecem o după-amiază 
printre cicliștii de la Recolta.

Ora 15... Baza sportivă din șoseaua 
Iancului. Antrenorul C. Grigoriu 
(care se ocupă de secție din 1966) 
trema i termina de pus la punct bi
cicleta unuia dintre cicliști. Din cei 
5 alergători de acum doi ani, unul 
singur a rămas pe poziție: inginerul 
agronom Gh. Dumitrescu. Alături de 
el, alți doi cicliști de prim plan: N. 
Stepanian și L Minulescu. Restul: 
nume noi în sportul cu pedale: bo
binatorul I. Neagu de la centrul 
mecanic Cioplea, magazinerul A. Po
pescu. funcționarul R. Eschenazi și 
robustul strungar Rudolf Mul’.er. O 
serie de sportivi cu care antrenorul 
speră că. în curind, va întări prima 
echipă (în componența căreia intră 
și colegii de asociație din Orașul 
Stalin ; Mihnevici, Glodea și Mușa).

Alături de cei mai sus notați, un 
mic pluton de „speranțe" ascultă a- 
tent expunerea temei din acea zi : 
rulaj în comun până la Călugăreni. 
Apoi, juniorii se vor înagois 
executînd sprinturi din o îl

joia în grup 
‘ fii 5 J 

metri, iar seniorii vor pedala 
la Daia și retur.

Plutonul de „speranțe" este 
tuit din : mecanicii D. Stănescu

kilo- 
phi ă

alcă-
și I.

Stoica, instalatorul G. Grigoreșcți, 

lipsea. In cele două zile premergă
toare concursului, sportivii romini 
s-au antrenat intens, mai puțin cicli
știi, ale căror „mașini" au sosit la 
Wloklawek abia cu o zi inainie de 
întreceri. Cred că ultimul loc în pro
ba pe echipe poate fi pus, în afara 
numeroaselor defecțiuni mecanice și.

a
numeroaselor defecțiuni mecanice 
pe seama lipsei de ac.irenameirt, 
necunoașterii traseuhri.

JOCURILE INTERNAȚIONALE

SPORTIVE SĂTEȘTI VOR LUA

AMPLOARE

La a IM-a ediție a Jocurilor au 
participat 7 țări. Trei dintre acestea, 
— organizatoarele (R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă și R. P. Polonă) — 
își disputaseră primele două ediții. 
Pentru prima oară luau deci parte, 
delegațiile R. P. Romîne, R. P. Un
gare, R. P. Bulgaria și U.R.S.S. Este 
limpede că Jocurile au căpătat astfel 
o importanță și mai mare, nu numai 
ca participare, ci și din punct de ve
dere al performanțelor. Toate recor
durile Jocurilor aii fost doborîte, au
torii lor fiind în majoritate sportivii 
sovietici. Novicov (10.000 m.), Ka- 
zanțeva (100 și 200 m.), Ojama (greu
tate femei), Karamoev (800 m.) și 
mulți alți sportivi sovietici au făcut 
ca — prin dîrzenia lor — tabelele de 
recorduri să fie serios modificate.

După terminarea Jocurilor s-a ținut 
conferința internațională, în care s-a 
analizat modul de desfășurare a com
petiției. Conducătorii tuturor delega
țiilor au subliniat că Jocurile sînt 
binevenite contribuind Ia cunoașterea 
și stabilirea de relații prietenești în
tre sportivii de la sate, din toate ță
rile. S a propus ca, pe viitor, să fie 
invitați și sportivi din R. P. Albania, 
R. P. Chineză și Iugoslavia, iar com
petiția să aibă loc (în afară de anul 
1958) din doi în doi ani. Aceste pro
puneri, la care cu siguranță 
adăuga altele noi vor deveni 
cu prilejul ccnferințef care se 
la Praga la 5 octombrie.

se vor 
hotăriri 
va ține

ELENA MATEESCU

studenții N. Marinescu și P. Hris- 
tovici și elevii O. Mărcu'.escu și Mi
hai Pave! (toți între 17—19 ani). 
Dintre aceștia, Stănescu a obținut 
câteva rezultate promițătoare în pro
bele alergate pînă acum.

Urmărim antrenamentul. Antrenorul 
intervine, din cînd în cînd: Ține mai 
aproape Marinescu. Muller, nu ieși 
la conducere în sprint. Neagoe, de 
ce ai schimbat pe un pas atît de 
mare cînd nu se rulează-cu mai mult 
de 36 pe oră? Și așa mai departe...

In apropiere de Argeș, zărim pe 
marginea șoselei un grup de «tricouri 
galbene ou dungă verde.

— Sint băieții noștri din diferite 
comune, ne informează C. Grigoriu 
care se și grăbește să ni-i prezinte: 
Gh. Popescu (din comuna Copăceni), 
M. Poenaru (Budesi:), I. Gheorghe 
(G.A.S. Duda) Gh. Popa (Vidra), C. 
Ungureanu și M. Baf (Otopeni). Ei 
cunosc programul săptămânal din 
timp și, la anumite puncte dinainte EM. I.

In orele de .Atelier", antrenorul C. Grigoriu (X) 
cicliști de la Recolta cam se centrează o roată.

R- D. Germană
ne dăm seama de atenția deosebit; 
care se acordă sportului, 
treprinderile. mari

Cultură Fizică din Leipzi

&

LEIPZIG
centru sportiv al

HRISTACHE NAUM

explică tinerilor

(foto; T, ROIBU) M. Grisarw, corespondent

apoi, va continua :
Acum este chiar mai frumos 
Berlina!...

poate că așa este. Deși mai

(campion și la tenis 
Gh. Stan. La fotbal 
4 echipe, cele mai 

obținîndu.le elevii din

Patru as pe ce din Institutul de

■ ♦

știute, ne așteaptă, fie 
de șoseaua Giurgiului, 
P'oești, completează 
nostru.

Și iată că și tineri:

Oricăruia dintre berlânezi ai să-i 
pui întrebarea; „Care este al doilea 
oraș al R. D. Germane?" îți va răs
punde fără să ezite:

— Leipzigul IȘi ----------  

decît
Și .

poartă încă amprenta urgiei războiu
lui, Leipzigul este totuși un oraș cu o 
viață trepidantă, cu monumente is
torice prețioase, cu o înfățișare plă
cută de mare metropolă. Orașul in 
care Gheorghi Dimitrov a fost jude
cat în 1933 (tribunalul este acum 
muzeu) renaște prin munca entuzias
tă a locuitorilor săi. In curind ur
mele războiului vor pieri complet...

Pentru un vizitator ocazional, care 
nu dispune de timp suficient spre a 
vizita toate marile edificii și monu
mente. Leipzigul pune probleme greu 
de rezolvat. Ce să vezi mai intîi 
și la ce-ai putea renunța eventual 
fără să regreți ?

Dar cind iubești sportul găsești pe 
loc rezolvarea: primul drum îl faci 
ia stadionul de 110.000 de locuri des
pre care ai auzit atitea și atîtea lu
cruri și apoi te îndrepți neapărat spre 
Institutul de Cultură Fizică.

Impunătoarea intrare a noului sta
dion te face să crezi pentru o clipă 
că vei păși într-un veritabil paiat și

săteni, întâl
niți la Argeș, intră în pluton și con
tribuie zdravăn la .m-orișca" din re 
în ce mai vie...

La Călugărea:, i-am lăsat pe... 
protagoniști să-și vadă de drum, po
trivit programului, iar noi ne-ani 
înapoiat cu juniorii. In apropiere de 
Jilava o altă întiinire. De data a- 
ceasta cu un grup de trei fete : stu
denta de Ia Institutul agronomic d.'n 
București, Artcmisa Surundaru, mun
citoarea de ia G.A.S; corn. Dudu, Lia 
Poțescu și ucenica Emilia Nițn (care 
încă nu a împlinit 18 ani)... Sînt cele 
trei cicliste de la Recolta care vor 
să facă zile grele, într-nn viitor a- 
propiat, actualelor protagoniste, — 
după cum ne spunea cu hotărâre 
studenta Surundaru...

important
R. D. German

nu într-o bază sportivă, lată-ne acu 
în punctul cel mai înalt al tribun 
lor. Imensitatea stadionului te i 
mește. Cu toate că poate găzd 
110.000 ........................... ......
torită 
permite

de spectatori, stadionul, d 
ingenioasei sale construct 
o vizibilitate perfectă d 

orice punct. Tribunele, vestiarele, s 
Iile de sub tribune, întregul compl 
îți dă imaginea confortului și a util 
lui, deși totul este construit la pr< 
porții uriașe. Iluminația pentru no: 
turnă asigurată de 60 de reflectns 
distribuite pe 4 piloni, întregește 
nraginea de neuitat a stadionului 
110.000 locuri.

Vizitînd stadionul nu înseamnă'îr 
că ai vizitat întregul complex, 
te numeroase terenuri de antrenau 
și marele bazin cu tribune (cu o c; 
paritate de aproape 10.000 locuri 
ocupă un spațiu important.

Impresiile de aici se complete.!? 
cu altele, nu mai puțin entuziaste, î 
timp ce vei trece în revistă constru 
(iile Institutului de Cultură Fizic: 
Celor 1.000 de studenți care studia? 
la „Deutsche Hochschule fur Korpc: 
kultur" le sînt asigurate cele m; 
moderne condiții de lucru. Opt să 
de sport și un bazin acoperit îe sta 
la dispoziție pentru orele practic 
Fiecare sală este construită într-u 
stil arhitectonic aparte pentru a ere 
bună dispoziție de lucru studenți 
lor, așa cum ne spunea unul din Ie 
tonii catedrei de atletism. Utilajul pai 
nou (deși se lucrează de mult cu el 
și asta pentru faptul că studenții s 
îngrijesc cu mare atenție de perfec 
ta păstrare a bunurilor școlii. Par 
cui nu este încă gata. El va 
prinde numeroase terenuri de s. 
•■'ei, spații verzi și locuri unde JiSI 
tea și frumusețea peisajului vor în 
ciuta pe studenți și le va permite ui 
studiu fecund...

In acest oraș ca și in altele dii 
_. C------- ă am avut ocazia s

Toate în 
sau mici, au a 

menajate terenuri de sport complex 
unde tineretul vine să-și petreac: 
timpul liber. Am întîlnit numeroas 
astfel de terenuri care erau împrej 
multe cu o centură de tribune. Ni s~: 
explicat că de multe ori muncitori 
din întreprinderi vin să-și susțină e 
chi.pele în întrecerile sportive. Pe nu 
meroasele lacuri, mii și inii de am
barcațiuni brăzdează apele și apoi 
Ia startul concursurilor, firește, nu 
mărul participanților se înscrie în ci 
fre care uimesc...

Spartachiada
copiilo

La Dorohoi, pe timpul vacanței de 
vară a fost organizată o tabără re
zervată elevilor școlilor elementare din 
localitate. Pentru a face cît mai 
plăcută perioada de vacanță a fost
organizată o competiție denumită 
„Spartachiada copiilor" la fotbal, 
șah și tenis de masă. Cea mai 1. rgă 
participare a fost ’a șah unde s-au 
priczentat peste 60 de elevi. Cel 
mai bun punctaj l-au realizat elevii 
Ioan Schi por 
de masă) ri 
au participat 
multe victorii 
grupa a V-a.

Câștigătorilor Te-au fost înmînate 
frumoase insigne și diplome.



Im „record*8 printre alte 16.».

IOSIF SiRBU ? de 7 ori CAMPION 
intr^un singur concurs

Noi contre pregătesc viitori campioni $ tenis

După șapte zile petrecut.' la Tu
nari în timpul unui concurs de Hi. 
în mod firesc un neobișnuit al.aces. 
tor întreceri se alege cu... dureri de 
cap. De această dată i-am auzit 
chiar pe specialiști acuzînd asemenea 
dureri. Se pare însă că în sens figu. 
r-ativ. Rezultatele senzaționale r-au 
amețit chiar și pe acești oameni o- 
bișnuiii cu calculele și cu exactitatea 
performanțelor. In timp ce unul cal. 
cula de zor media primilor cinci cla
sați în acest an, în comparație cu a. 
ceeași medie de afful trecut, consta, 
tînd o evidenlă superioritate în fa
voarea ediției a IX.a, un altul soco
tea mediile pe zece sau douăzeci de 
trăgători, în comparație cu precedcn. 
tele 2—3 ediții și ajungea la același 
rezultat favorabil campionatelor din 
acest an. Un al treilea, adunînd ti
tlurile care au revenit fiecărui concu
rent, a ajuns la concluzia, puțin o- 
bișnustă, că maestrul emerit al spor, 
tulul losif Sîrbu a îmbrăcat în aceas. 
tj ediție de șapte cri tricou! de cam
pion, iar Clujul are pentru . prima 
dată un campion la armă liberă ca
libru redus, in persoana Iui Victor 
Mâr gin "anii.

Statisticile prilejuite de aceste 
campionate ar putea fi întinse la ne- 
rfîrșit. In frunte figurează centrali, 
zatorul recordurilor care indică 8 noi 

.recorduri R.P.R., 4 recorduri maxime 
'egalate (la 400 p. și 600 p.) și 4 re. 
corduri K.P.R. egalate. Fără îndoială 
avem de-a face cu o „ploaie" de re
corduri care anunță o bogată recoltă 
în această tocmnă plină de con
cursuri importante: concurs interna- 
prmal la Varșovia (5—15 sewtem 
brie), campionatele iniernaționa’e de 
la București (22-26 septembrie). 
campionatele europene pentru senioa
re și juniori-junioare (5—13 octom-

Campionatu! republican
individual de tenis

" Abia s-a lăsat cortina peste com
petiția deschisă celor mai buni juni
ori și iată că mîine ea se va ridica 
din nou deschizînd o altă întrecere 
importantă a „sportului alb* din țara 
noastră : campionatul republican indi
vidual de tenis la categoria I și a 
Il-a.

Ceea ce am dori de la participanții 
acestei ediții a concursului care va 
desemna pe campionii țării la cele 
cinci probe, este în primul rînd o 
comportare disciplinată, sportivă, stră
duință pentru un joc cu multă iniția
tivă, fără precupețirea eforturilor. A- 
ceste toate elemente împlinite, se va 
putea afirma apoi că întrecerile actu
alului campionat au constituit într-a- 
devăr o bună propagandă pentru tenis 
atît în rîndurile spectatorilor — care 
sperăm că vor veni să le urmărească 
in număr mare — cît și printre tinerii 
jucători care, desigur, nu vor lipsi nici 
ei. Participanții întrecerii care în
cepe mîine trebuie să fie con
vinși că tenisul are nevoie de 
această propagandă, pentru a putea re
uni în jurul Iui pe toți iubitorii a- 
cestui sport. In acest fel și calea pe 
care trebuie să meargă această disci
plină sportivă va fi mai ușor deschisă.

Dar un aport serios, și nu mai pu
țin important, vor avea de adus la 
reușita competiției și organizatorii, e- 
vitîndu-se pe cît posibil eventualele 
greșeli de programare și mai ales cele 
de... arbitraj.

Campionatul celor două categorii 
aduce la start 80 jucători din provin
cie și 60 din Capitală. La ambele ca
tegorii se vor disputa probele de sim
plu bărbați, simplu femei, dublu băr
bați, dublu femei și dublu mixt.

Meciurile vor avea loc zilnic cit în
cepere de la' 4 septembrie și pînă la 
12 septembrie inclusiv, ele desfăștirîn- 
dtl-se pe cele nouă terenuri special 
amenajate la centrul de antrenament 
nr. 2 și Știința Politehnica.

Printre principalii compețitori, men
ționăm pe actualul campion al țării 
Gheorg.he Vizi m. Marin Vizirii, T. 
Bădin, Cobzuc, Schmidt, Julietă J4a-,

brie, la Belgrad) și campionatele re. 
publicane pe echipe (23—27 octom
brie) .

Modestia, prima calitate 
a perfonster&ha

,,Maestrul emerit al sportulw losif 
Sîrbu are o mare calitate: este mo
dest, cu toată faima sa mondială. Și 
acest atribut, pe Lngj talentul său. 
t>e lingă puterea de muncă și de con
centrare cu care este înzes'rat. i-a 
adus fi ti va aduce încă multă vreme 
performanțe atît de străluctoare. ,-lș 
urea ca tinerii de care mă ocup in 
vederea europenelor de juniori să în
vețe acest lucru de ta losif Sîrbu'. 
Sini cuvintele maestrului sportului 
Stzfan Panesqu. unu! dintre antreno. 
rii trăgătorilor și trăgătoarelor care 
•e pregătesc pentru internațional și 
asistentul lui losif Sîrbu in ultimele 
patru concursuri, toate soldate cu re
corduri sau victorii strălucite

Mijnejacepe în Capitală

mian, Irina Ponova, Livia Avram, 
Bardan, Bosch. Pusztai, Juhasz, Oiș
tea, Sopa, Grunwald, Matilda Glatt, 
Hermina Brenner, Nastase, surorile 
Roșianu etc. Deci nu va absenta, cu 
excepția Evei Stăncescu, nici unul din
tre fruntașii tenisului nostru.

Pentru mîine începutul jacurilor a 
fost programat pentru ora 8,30 dimi
neața, iar după amiază de la ora 13,30. RENATO ILIESCU

SCRISOARE
Deunăzi, nc-a sosit la redacție un 

plic avînd ca expeditor ...terenul de 
sport din Drăgănești-Olt, regiunea Pi
tești. Iată ce ni se spune în această 
scrisoare :
Deși sini un teren sportiv, 
De multe luni de zile-n șir
Posed ca spațiu locativ
Un loc lipit de... cimitir.
De asia nu mă mir deloc:
Cît timp sint văduvit de sport, 
Mi-au dat ,,netulburatul loc' 
La fel ca orișicărui... mort.
Adesea. îmi șoplesc amar:
— De-aoeam picioare — aș fi purces 
De mult la Sfatul popular
Să-mi dea... extrasul de deces I 
Că numai el (sînt informat) 
Lăsîndu-mă fără uluce
Să rîddl toți de mine-n sat, 
Mi-a pus activității... cruce.
Cum nu-s nici azi scos din impas 
Și-s menținut tot ca maidan. 
De ce țuț-țni fac și parastas

Campionul este.- necăjit

Deși campion de o manieră catego
rică și cu un rezultat care îl impune 
pe plan internațional. Marcel Vasiliu 
continuă să fie... necăjit. „Tragerea 
la talere nu este suficient sprijinită 
de colectivele sportive și chiar de fo
rurile de specialitate^ Siniem lipsiți 
de un antrenor care să ne dirijeze 
pregătirea, ântem lipsifi de con. 
cursuri și interne și internaționale în 
care să ne verificăm antrenamentul 
fi să ne obișnuim Cu întrecerea. Cam. 
plonatul individual a fost primul nos
tru concurs tn acest an pe trei sute 
de talere și se pare că și ultiaiaL 
Propun ca proba din campionatele pe 
echipe să aibă și o a treia manșă de 
100 talere, stabilindu-se la sfîrțit uu 
clasament pe echipe pe 200 talere și 
un clasament individual pe 300 talere. 
Am prinde și noi un concurs în plus, 
care n cidecum nu ne-ar strica'. 
Subscriem la o asemenea propunere, 
rezervlndu-ne dreptul să venim și cu 
alte sugestii.

Gemrne'e Eva și Mana 
preiau faima soțil&r 

Qaiatus

Tcreza și Ton Quintus din Arad 
sînt r.ume nelipsite de la ultimele 
Campionate republicane. Și de a- 
ceastă dată ei au luat parte, dar nu 
figurează pe lista campionilor. Fa
milia Quintus este totuși prezentă p« 
unele tablouri de onoare. Locui ma
mei. sau al tstălni, a fost luat de su
rorile gemene Eva și Maria. campL 
oane și totodată recordmene în pro
bele de armă liberă. Deocamdată ia 
cele de junioare, dar actualele lor 
cifre le recomandă pentru o viitoare 
poziție fruntașă în ierarhia senioare
lor. Mai cu seamă că membrii fami
liei Quintus au știut întotdeauna să 
muncească pentru măiestria sportivă.

Fericită este și dubla campioană, 
lud: th Moscu. Pentru a da viață ce
lui de.al doilea copil al său, proîe. 
so ar a ludrth Moscu a lipsit -,-n an d£ 
pc standurile de tragere. De curtnd 
a revenit, iar sîmbătă în ciuda unui 
timp puțin favorabil și a unei ezitări 
în reglaj pe ultima serie, rudith 
Moscu și-a egalat excepționalul său 
record de la genunchi, egal recordu
lui mondial și a stabilit cea mai bu
nă performanță a sa pe trei poziții: 
1162 p., nou record R.P.R. Trăgătoa. 
rea ludith Moscu este fericită. Ma
ma, de asemenea, promițindu-n?... pe 
curînd (I) prezența pe pob'gon a fa. 
miliei .Moscu, asemenea celei Quin
tus sau Doczi din Cluj.

DESCHISĂ
Cum c-obiceiul, de un an ? 
Atunci, ca să nu fie ceartă. 
Aș vrea cu lacrima pe geană. 
Ca barele din fosta-rni poartă 
Să-mi fie date... de pomană. 
Cei ce le-or lua, dacă le-or place. 
Semnând dovada de primire, 
Cu siguranță că vor face 
Și... veșnica mea pomenire 1

p. conformitate
ION MĂLIN

In 4
Ozon reintră joi, după ce 

două etape n-a jucat, fiind 
suspendat.

Unui m-a-ntrebat: pe-Ozon 
Unde ar putea să-l vadă? 
I-am răspuns: „Pe stadion!
Dar mai sigur... la Estradă!...“

JACK BERARIll „

Cel' care au urmărit campionatele 
republicane de juniori din anii trecuți 
și au asistat și la recentele întreceri 
încheiate vineri după amiază pe te
renurile centrului de antrenament nr. 
2 din Capitală, au avut fără îndoială 
un sentiment de satisfacție. Această 
mulțumire a fost pricinuită de faptul 
că la actualele-campionate au ieșit în 
evidență o serie de lucruri pozitive 
care au darul să ne facă să privim cu 
mai multe speranțe viitoarea evolu
ție a tenisului nostru.

Intr-adevăr, în cele' șase ziie de în
treceri ale tinerilor și tinerelor jucă
toare de tenis, am putut observa 
foarte multe elemente deosebit de ta
lentate, cunoscătoare ale procedeelor 
tehnice de bază, posesoare ale unui 
stil corect, cu ințiativă și fan
tezie în joc și chiar cu o 
bună orientare tactică. Nu vom mai 
da nume acum, pentru că aceasta am 
făcut-o în articolele precedente. Ceea 
ce vrem să accentuăm din nou este 
faptul că numărul juniorilor și juni
oarelor care au dovedit că au reale ca
lități și posibilități -pentru a de

lată cu cită suplețe și elegantă sc pregătește tînărul Tiriac să exe
cute o lovitură de backhand.

veni fruntași în această discipli
nă este destul de mare și cu o 
răspindire geografică mai largă. De 
pildă, anul acesta nu au mai ieșit în 
evidență numai jucători din centre 
cu o tradiție sportivă bine cunoscută 
ca Timișoara, Cluj. Oradea, .Arad, 
București ci și din alte orașe fără 
„tradiție" în tenis. Este cazul jucă
torilor Mina Ilina (Pitești), antrenată 
de neobositul pasionat a! sportului I. 
fliescu Zânoagă, care a cucerit două 
titluri, Băjenescu tot din Pitești, 
Drojdea (Reghin), Cliiper (Craiova, 
antrenor D. Cirimbei), Veronica Sto- 
cloza (lași, antrenor V. Stocloza) și 
a! altor elemente talentate din Cîm- 
pin?. Deva, Gheorghieni.

Un alt lucru dătător de speranțe 
este și faptul că printre participant 
am remarcat tineri și tinere cu pers
pective, elemente sub vîrsta de 15 ani 
ca Dimache, Sanda Ciogolea, Sekelly, 
Iulia Ciorbă, Klein, I. Zarig, Droj- 
dea, Chiper.

Din centrele tradiționale se cuvine 
să evidențiem munca și strădaniile an
trenorilor Ștefan Sfetescu, Pepi Ursan 
(București), Grad și Nagy Balint (O-'

CU... RABAT’
Recent a avui loc La Focșani un 

meci amical de fotbal intre echipa 
Progresul din localitate și Energia 
din Calați. Arbitru: Francisc Kiss 
(Focșani).

La un moment dai, jucătorul Cre- 
țea din Focșani, enervat că arbitrul 
i-a întrerupt cursa irezistibilă spre 
poartă pe motiv de ofsaid, s-a în
tors spre arbitru și i-a tras... o înju
rătură, vorba aceea, de s-a auzit pină 
la marginea orașului. Imediat, arbi
trul a oprit jocul și a procedat la e. 
liminarea jucătorului care il ofensase. 
Crețea a ieșit de pe teren și s-a așe
zat lingă tușă, meditind — poate — 
la greșeala pe care o făcuse...

Și cu asta, lucrurile ar fi trebuit 
să se termine. Dar nu s-au terminat, 
căci după vreo 5 minute, Francisc 
Kiss i-a făcut semn lui Crețea să re
intre pe teren. II... iertase 1

După cum se vede, arbitrul Kiss 
are un regulament propriu de sanc-

r înduri
IXupă ce a cîștigat la Atena 

proba de 100 metri, Ioana Lută 
s-a clasat prima și la 200 metri.

V echlle zicale
Trebuie refăcute :
Unde merge suta,
Merg si.,. 2001

V. D. POPA 

tadea), I. Holender (Timișoara). Ra- 
coviță și Turușanco (Or. Sftalin), Eme- 
ric Grunwald (Arad) precum și roa
dele obținute în tabăra din Capitală 
■de antrenorii Marin Bădin, T. Bădin, 
A. Schmidt, Racoviță și Petre Marin.

Poate că pe mulți cititori îi surprin
de faptul că în comentariile noastre 
anterioare ca și în cele de acum nu 
am pomenit nimic de reprezentanții 
Clujului. Nu ani făcut acest lucru 
pentru simplul motiv că nu am avut 
de cine vorbi. La acest campionat, 
Clujul a avut doar lin singur jucă
tor : Ad. Kuhn; în rest nitnic. altceva. 
Nu cunoaștem cauzele acestei absen- 
tări pe toată linia a juniorilor clujeni. 
In orice caz este însă intolerabil ca un 
oraș, unde activează antrenori ca 
Pusztai, Rado. Beke, să nu trimită 
decît un jucător la campionatele re
publicane. Kuhn a fost în tabără la 
București și așa se explică participa
rea lui.

Ca o concluzie generală privind 
comportarea majorității jucătorilor în 
campionatul juniorilor, se poale spune 
cu toată fermitatea că există material

(foto: T. ROIBUJ, 
uman din belșug pentru a ridica și 
pregăti elemente capabile să repre
zinte cu cinste peste cîțiva ani teni
sul romînesc. Ceea ce se cere acum 
este ca acești tineri să aibă o îndru
mare corespunzătoare, să aibă la dis
poziție din plin materialele necesare 
(mingi, rachete, corzi) și bine înțeles 
terenuri. Acordînd toată atenția linei 
pregătiri temeinice a tenismenilor 
noștri tineri, putem aștepta cu încre
dere roadele.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără să subliniem munca neobosită 
desfășurata pentru reușita acestor în
treceri de către un colectiv de entu
ziaști activiști obștești în donr-niul 
tenisului ca: Ștefan Sfetescu, Irina 
Cobzuc și Mircea Consta ntinescu. De 
asemenea, faptul că la sfîrșitul con
cursurilor cei evidențiați au fost răs
plătiți cu numeroase și frumoase pre-* 
mii, a constituit un stimulent serios 
pentru viitoarea activitate a tinerilor 
competitori. De altfel campionatul ti
nerilor tenismeni a cunoscut un suc
ces de public egal c.u al unei corn-' 
petiții internaționale. Ceea ce în» 
seamnă foarte mult...

C. SEVEREANU j

ționare a abaterilor de pe terenul dm 
sport. El nu elimină definitiv, ci.., 
temporar. N-ar fi exclus să se con
ducă și după un fel de... tarif. De 
pildă, o înjurătură obișnuită: 3—5 
minute. O înjurătură mai deocheată: 
10—20 minute. O ..talpă" : 25—30 
minute. Și așa mai departe!

Folosind un astfel de regulament, 
tov. Kiss nu trebuie să se mire dacă 
intr-o zi un jucător eliminat de pe 
teren, o să înceapă să se... tocmească:

— „Bine, tovarășe arbitru, pe mine 
pentru un „du-te dracului" mă dai a- 
fără pentru 10 minute și pe Icsules- 
cu, care ți-a spus „lovite.ar strechea 
pe ține și pe cei care ți-au pus fluie
rul în gură”, îl elimini numai pentru. 
5 minute? Asta e dreptate?

Dacă tov. Kiss se gîndește să a. 
plice și în viitor regulamentul' său 
personal, cel puțin să afișeze... tari
ful la loc vizibil, ca să nu existe dis
cuții 1

A. Schenkman și V. Paladescu 
corespondenți
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'ȘI ACUM, SĂ DĂM NOTE 
, ECHIPELOR

r Â

NOASTRE
— PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU —

(Urmare din pag. 1)
r*>* ‘
Iei de a treia zile a fost întors pe o 
țață și pe alta, s-au făcut tot felul 
de calcule și pronosticuri. Concluzia 
a fost că se poate cîștiga Balcania
da și la băieți. Bineînțeles, cu con
diția ca în ultima zi toți atleții pe 
care îi aruncam în luptă să concu
reze la valoarea lor maximă. Dar nu 
s-a întîmplat așa. La triplu-salt cam
pionul balcanic din 1956, loan Sorin, 
introdus în ultimul moment în echipă 
In locul lui Stoian, tocmai pentru că 
s-a considerat că are mai multe șan
se, n-a intrat nici măcar în finală. 
La 5.000 m. n-am obținut nici un 
punct, fiindcă Moscovici și Strzel- 
biski s-au clasat pe ultimele locuri. 
Mircea Ursac, în care ne puneam spe
ranțe pentru un loc bun la 110 mg. a 
tăcut o cursă inexplicahil de slabă, 
terminind al 6-lea, cu timpul penibil 
de 16,0 sec. Ștafeta de 4 X 400 m. care 
pornea, și pe bună dreptate, mare Ia- 
sorită, a cedat totuși în fața echipei 
Iugoslaviei. Media de 50,3 sec. a ce
lor patru alergători romîni arată e- 
tocvent că s-a mers slab, sub posibi
lități, cu o tactică greșită (s-a tni- 
aat, pare-se, prea mult pe finișul ex
cepțional al lui Wiesenmayer. El ;2 
reușit într-adevăr să recupereze^ din 
cei 7 metri cu care primise mai tîr- 
ziu bățul, dac n-a fost deajuns). In 
schimb, iugoslavii au fost excelenți în 
ultima zi, în care au cîștigat 4 ti
tluri și, ceea ce e mai important, 
n-au scăpat din mină nici un loc pe 
care se bizuiau. Și astfel, clasamentul 
final al echipei noastre este în acest 
an mai slab decît în 1956, iar com
portarea în ansamblu nu poate fi ca
lificată decît : satisfăcătoare.

ARUNCĂRILE, CAPITOLUL

NOSTRU FORTE

1957; Iugoslavia 147 p., Romînia 
117 p., Grecia 112 p., Bulgaria 110 p.

Am reamintit clasamentele ultime
lor două ediții ale Balcaniadei pentru 
că apare limpede, din lectura lor, cît 
de echilibrată a fost întrecerea în a- 
cest an. Este drept că sîrbii, cu un 
„finiș" foarte puternic, s-au distanțat 
mai mult decît în 1956, dar de daia 
aceasta celelalte trei echipe au avut 
un cuvînt aproape la fel de greu 
de spus în concurs. Marea surpriză a 
constituit-o fără îndoială echipa Gre
ciei. Grecii au avut cei mai buni lup
tători dintre concurenți. Ei au făcut 
totul pentru ca echipa lor să fie cît 
mai bine clasată. Bine înțeles, față 
de toți ceilalți, gazdele au avut două 
avantaje; stadionul pe care ] cunoș
teau foarte bine și publicul.

BRAVO FETELOR!

Echipa Greciei n-a înscris concu
rente decît la aruncarea discului, 
lungime și suliță. Concursul feminin 
s-a transformat deci într-un adevărat 
meci triunghiular între echipele Ro- 
miniei. Iugoslaviei și Bulgariei. Era 
greu de anticipat rezultatul final pen
tru că atletele noastre nu s-au în- 
tîkiit niciodată în meci direct cu Iu
goslavia, iar ultimul meci cu Bulga
ria a fost tocmai în 1951. To
tuși, prezența în echipa noas-

Repartiția trilurilor la cea de a 
XVI-a ediție a Jocurilor Balcanice 
este următoarea :

BAIEțl

Iugoslavia 7, Grecia C, Bulgaria 5, 
Romînia 4.

FETE

Rominla 6, Iugoslavia 3, Bulgaria 2 
★

NoUe recorduri bafcanlce stabilite 
întrecerilor de la Atena

Să le luăm pe rlnd. La ciocan, 
Rășcănescu a obținut o victorie de 
proporții. Nu trebuie uitat că printre 
învinșii săi se află iugoslavii Bezjak 
(campion balcanic în 1956) și Racic, 
autori în acest sezon ale unor per
formanțe de respectiv 64,73 și 62,32 
m. Rășcănescu este constant peste 61 
de metri și concursurile internaționa
le la care a luat parte în acest an, 
încheiate toate — cu excepția celui 
de la Moscova — cu victorii, i-au 
dat încredere în forțele sale.

Vă este cunoscută povestea pro
bei de aruncarea greutății, unde o 
greșeală gravă a arbitrilor ne-a pri
vat de un meritat titlu balcanic. La 
suliță, Andrei Demeter a fost, după 
părerea unanimă, cel mai bun om ai 
concursului. El a aruncat constant in 
jur de 70 metri, în timp ce Vujacici, 
cîștigătorul probei, a avut o singură 
aruncare bună (ceva analog cu duelul 
Danielsen-Sidlo de la Olimpiadă). 

Nepermis de slab s-a prezentat la a- 
ceastă probă Popescu, al cărui rezul
tat de 60,56 m. este foarte departe de 
acel 76 m. obținut din a 7-a arunca
re la concursul de selecție de la Bu
curești. La disc, într-o companie foar
te puternică, Manolescu a trebuit să 
se mulțumească cu locul 6, dar re
zultatul său este promițător: 49,38 
m., record personal, la numai 5 cm. 
de recordul național.

Punctul nevralgic al echipei noastre 
l-au constituit alergările de fond. Au 
lipsit din echipă o serie de specia
liști ai acestor distanțe, iar cei cu 
care ne-am prezentat n-au adus decît 
3 puncte (la 10.000 m.). Oricum însă 
se simte imperios nevoia unei îm
prospătări a. cadrelor la probele de 
fond, căci altfel va trebui să plecăm 
întotdeauna în întrecerile pe echipe 
cu acest serios handicap. Nici demi- 
fondiștii n-au dat satisfacție. Vamoș 
și Mihaly au făcut o cursă, la 800 m., 
fără „cap“ deși ’ aveau posibilități 
reale pentru un 'loc bun, iar Bîrdău 
și Barabas nu s-au văzut la 1.500 m. 
Dintre săritori, au corespuns Mircea 
Stein, clasat al 3-lea intr-un concurs 
greu pentru cei 18 ani ai săi. și Zol- 
4an Szabo, care a obținut 4,20 m., la 
fel ca și cel de al doilea clasat.

O LUPTĂ MULT MAI

STRINSA

cu ocazia 
sînt:

la

1956: Iugoslavia 145,5 p., Romînia 
124,5 p., Bulgaria 106,5 p., Grecia 
65 p.
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atît de slab, a fost însă un „duș re
ce". Defecțiuni de acest fel pot răs
turna orice pronostic. Din fericire, la 
alte probe nu s-au mai înregistrat 
surprize de asemenea proporții. Pu
tem acorda echipei noastre feminine 
nota maximă. Sîntem mîndri că Ro
mînia își înscrie numele în fruntea 
listei cîștigătoarelor concursurilor 
balcanice feminine. De asemenea, e- 
chipa noastră feminină a furnizat sin
gurul triplu cîștigător la această edi
ție : Ioana Luță.

Cea mai bună performanță a reu
șit-o Maria Diți. Pentru a 5-a oară 
în acest sezon tînăra atletă din Cîm- 
pulling corectează recordul țării. As
censiunea ei este atît de vertiginoasă 
îneît te întrebi: oare unde se va o- 
pri ?... Ana Coman a realizat și ea 
un excelent record și o victorie asu
pra iugoslavei Usenik, una dintre 
cele mai bune aruncătoare din Eu
ropa. Poate că v-a dezamăgit rezul
tatul Iolandei Balaș, de numaî 1,65 
m. Totuși, în condițiile de la Averoff 
nu se putea sări mai bine. Locul de 
elan al săritoarelor de înălțime tra
versa pista concurenților de la tri
plu-salt și trecea pe lingă cercul a- 
runcătorilor de disc. Ioianda nu și-a 
putut lua elanul obișnuit. Și, fiindcă 
a venit vorba despre stadionul Ave> 
roff, aș vrea să mai amintesc cîteva 
din particularitățile acestui stadion în 
care se face numai atletism (sari, mai 
bine zis; nu se prea face...). Deși 
„potcoava" este deschisă în spre mare 
și normal ar fi ca alergătorii de sută 
să aibă vîntul din spate, totuși, da
torită formei stadionului și a tribu
nelor așezate foarte aproape față în 
față, se produce o ciudată mișcare a 
curenților de aer care face ca întot
deauna alergătorii de viteză să aibă 
vîntul din față (asta, in timp ce stea
gurile de pe înaltul tribunei flutură 
în sens invers!). Dacă un aruncător 
scapă discul în tribune (care în 
prealabil sînt evacuate) i se dă drep
tul să repete aruncarea. Totodată,
cînd se aruncă cu discul probele de 
pe pistă trebuie întrerupte. Compozi
ția specială a fîșiei de 
să de pistă, un fel de 
tare, făcea ca sulițele 
foarte greu. După 
cord, Măriei Diți i s-a 
celași motiv, sulița și a

a avut o
tare excepțională In
Jocurilor Balcanice de

mul loc, era clar că avind un om 
mai puțin la maraton pierdeam punc
te extrem de importante. La ora două 
noaptea antrenorii 1-au trezit din 
somn pe „nea Dinu", i-au arătat si
tuația și l-au întrebat dacă vrea să 
concureze. Deși se resimțea serios de 
pe urma probei de 10.000 m., Dinu 
Cristea, la cei 46 de ani ai săi, n-a 
pregetat să se prezinte la startul ma
ratonului ocupînd pînă la urmă un 
excelent loc trei. Admirabil exemplu!

A XVII-A EDIȚIE ȘI

INTILNIREA BALCANI*

SCANDINAVIA

timpul Jocurilor s-au desfășuratI"
și lucrările Congresului Balcanic care 
a hotărît ca cea de-a XVII-a ediție 
a Jocurilor Balcanice să aibă loc în 

septembrie 1958 Ia Sofia.

Ioana
Luță

compor- 
cadrul 

la Ale-
na. Ea a cucerit trei titluri: la 
100 m., 200 m. și in ștafeta 
de 4x100 m.

La ora cînd telefonez, tehnicienii 
cetor patru echipe masculine s-au în
trunit pentru a alcătui echipa Bal
canilor pentru întilnirea de la începu
tul lunii octombrie, de la Atena, cu 
echipa Scandinavilor (alcătuită din 
cel mai buni atleți ai Suediei, Nor
vegiei, Finlandei, Danemarcei și Is- 
landei). In principiu, primii trei claJ 
sați la probele încheiate duminică atr 
dreptul ia selecționare, dar se pare 
că vor fi și unele derogări de la a- 
ceastă regulă (Mihalic, de pildă, va 
fi introdus la maraton). Oricum, o 
serie de atleți ai noștri; Wiesenma- 
yer, Savel, Rășcănescu, Raica, lvanov, 
Demeter, Strzelbiski, se pot conside
ra „senatori de drept" ai echipei 
balcanice.

Și acum, o ultimă știre: echipele 
noastre se întorc la București, pe 
calea aerului, astă seară.

ROMEO V1LARA

21,4 sec. 
garla)

2,02
(Iugoslavia)

4,45 m. ’ 
cia)

16,63 m.
(Grecia)

52,34 m.
72,32 m. 

slavia)
61.09 m. 

mînia)
5 940 p. la decatlon Slavkov (Bul

garia) — prob'ă desfășurată pentru 
prima oară.

X-a acestea se adaugă, firește, re
zultatele tuturor cîștigătoarelor de 
la probele feminine, eflate la prima 
ediție.

m. la

la

200 m. Bicivarlov (Bul- 

înălțime Marianovici 

prăjină Roubanis (Gre-

la greutate Tsakanikas 

la disc Kunadis (Grecia), 
ta suliță Vujacici (lugo- 

la ciocan Rășcănescu (Ro-

prob'ă desfășurată pentru

tră a unor atlete de valoare 
mondială ca Ioianda Balaș, Maria 
Diți, Florica Oțel i-a determinat pe 
specialiștii prezenți la Atena să con
sidere Romînia ca favorită în întrece
rea feminină. A trebuit să fim și noi 
de acord cu această părere. Epilogul 
neprevăzut al probei de 800 m. din 
prima zi, în care Florica Oțel a ter
minat pe locul trei și cu un timp

teren cuprin- 
sgură foarte 
să se înfigă 
aruncarea-re- 
rupt, din a- 
trebuit să a- 

runce cu o suliță de metal, cu care 
nu era obișnuită. Totuși, a dat in 
continuare de cîteva ori peste 49 
metri.

EXEMPLUL CELUI MAI

BÂTRIN CONCURENT

Inițial s-a hotărît ca Dinu Cristea 
să concureze numai în proba de 10.000 
m., urmînd să prezentăm un singur 
concurent la maraton, pe Ahmet Su- 
liman. Totuși, după cea de a doua 
zi, cînd se vedea cît de mult contea
ză fiecare punct in lupta pentru pri-

Prinde formă lista participanțîior 
la Campionatele internaționale de atletism 

P. R.
Un lot select de 

pe

ale R.
campioni
Stadionul
atletismuluiNumeroșii iubitori ai 

și ai... Campionatelor internaționale 
(fiindcă sînt și dintre acei care își 
amintesc de atletism doar odată pe 
an, cu ocazia acestui eveniment) se 
gî-ndesc de pe acum 
interesant vor vizioma 
14, 15 și 16 septembrie

In fiecare zi, la Comisia 
ganizare se primesc noi

Una dintre cele mai recente tele
grame ne face cunoscut lotul sporti
vilor 
ceri, 
cîțiva

ce 
în

spectacol 
zilele de

de Or- 
înscrieri

sovietici participant la între- 
Printre
dintre

anunța-ți se află
sfîrși-ce>

sportivii care la

ediția jubiliară aJ/u (S .U .A.), co-re cordma-n mondial a! probei de 100 tu , va Ji prezent la
de atle tism ale ..

ai U.R.S.S. va îi prezent
Republicii ___

tul săptămînii trecute au primit laurii 
de campioni ai Uniunii Sovietice: 
Vladimir Sitkin, 2,09 m. la săritura 
în înălțime, Loșilov 16,72 m. la a- 
runcarea greutății, Nina Kuzmina 
6,22 m. la săritura în lungime, Ter- 
Ovanesian campion la aceeași probă, 
cu 7,57 m., Iurii Lituev 51.5 sec. la 
400 m.g., Anatolii Mihailov care are 
la activ. în acest an o performanță 
de 13,9 sec. la 110 m.g., Rîjskin
8-.40.4 la 3.000 m. ob. In afară de 
aceștia îi vom mai putea vedea pe 
Vladimir Kuznețov, autor al unui re
cent 82,89 m. la aruncarea suliței, pe 
aruncătoarea de greutate Zina Doini- 
kova, a 4-a clasată la J. O.

Și-a anunțat sosirea și un grup, 
ce-i drept restrîns, însă valoros, de 
atleți polonezi. Cel mai reprezentativ 
es'.e desigur sulițașul Kopyto, demn 
secondant al lui Sidlo în marile con
cursuri internaționale și care la J, O, 
de Ia .Melbourne s-a clasat pe locul 
5. in acest an, cel mai bun rezultat 
ai său este de 77,48 m. De asemenea, 
sprintera Maria Kusion, considerată 
de ziariști ca adevărata urmașă a 
Stellei Walasiewicz în sprintul femi
nin polonez, săritorul în lungime 
Iwanski și demi-fondistul Jakubowski, 
Pentru prima oară vor lua parte la 
campionate atleții din Iran. Ei sînt 
înscriși la probele de 5.000 m., mara
ton și triplu salt. Din lotul atleți'or 
cehoslovaci fac parte atleți de clasă, 
ca fostul recordman al Europei dis
cobolul Karel Merta, colegul său de 
probă Geza Valent, demi-fondistul 
Zvolenski, aruncătorul de greutate 
Stoklosa, etc. De curînd a sosit, și 
confirmarea de participare a atteților 
maghiari. Un număr de 12—13 atleți 
din R.P.U., vor putea fi urmăriți în 
cele trei zile de concurs. Din Islanda 
va sosi o veche cunoștință : sprinterul 
Torbjornsson, care vine să-și apere 
titlul cucerit anul’ trecut, la 200 m. 
Ei a fugit de curînd 10,3 sec. la 100 
m. Alături de el, discobolul Gud- 
rnunsson, cu performanțe de peste 
52. n\ j. -, .



știri /ț
S-AU INTILNIT SELECȚ1O-.
NABILI1 DIN BUCUREȘTI,

O ședință ținută ieri la Direcția 
Fotbal din C.C.F.S./C.M. a reunit pe 
joți selecționabilii bucureșteni pentru 
loturile reprezentative A și B. Cu a- 
pest prilej li s-a adus la cunoștință 
planul de pregătire al loturilor, s au 
făcut aprecieri asupra comportării lor 
lin jocurile de campionat și li s.au 
tăcut recomandări cu privire la acti
vitatea lor de pregătire imediat ur
mătoare, la Colective, pînă la intra, 
tea lor în loturi. Primul antrenament 
lai selecționabililor va avea loc — 
bum am anunțat — săptămlna vii
toare, la 11 sau 12 septembrie (săp. 
rtămîna aceasta nu era posibil întru- 
[cît jci este fixată etapă de campio
nat).

Din București sînt seiecționabiii ur
mătorii jucători: Torna, Voinescu, Za
voda II, Apolzan, Onisie, Bone, Jenei, 
Cacoveanu, Constantin, Alexaridres':;, 
Zavoda I. 'I'ăiaru (C.C.A.), Uțu, Câli- 
\ioiti, Nunweiller, V. Anghel, Nicușo-, 
tne, Al. Vasile (Dinamo), Stanca, 
Bodo, Ene II, Seredai, Raab (Loco
motiva), Caricaș, Mihăilescu, Oaidă, 
Ozon, Mateianu, Dinulescu și Moldo
veana (Progresul).

ORA 16,45!

Cu etapa de joi 5 septembrie, toate 
octirile de campionat vor începe Ia 
pra 16.45. Intîlnirile programate in 
Heschidere vor începe la ora 15. An
trenorii echipelor att datoria să-și cal
culeze în așa fel timpul necesar pen- 
ru „încălzire" încît să nu provoace 
ntîrzieri la începerea jocurilor. Ar
bitrii trebuie să respecte atît ora 
■^începere cit și pauza dintre reprize. 
Hnninică, din cauză că a început tîr- 
ziu iar pauza a durat mai mult de 15 
minute, ultimul meci de la „23 Au
gust" s-a terminat în proaste condi- 
iuni de vizibilitate.

După cea de a 3-a etapă a campionatului categoriei A la fotbal
-— '• 7 :—■’ ?'■' ----------------------‘ ‘—

O concluzie se impune: pregătire
De data aceasta, băbanțul etapei de 

campionat nu mai cuprinde atîtea a- 
precieri îmbucurătoare ca acum opt 
zile. In primul rînd nivelul tehnic ge
neral al jocurilor n-a satisfăcut. Cu 
excepția primei reprize din partidele 
Dinamo București — Locomotiva Bu
curești și C.CM. — Progresul Bucu
rești, în rest întîlnirile s-au menținut 
în jurul unei facturi tehnice modeste, 
în loc să înregistrăm progresul pro
mis de etapa trecută. S-a alunecat de 
Ia preocuparea pentru joc de calitate 
spre luptă. Se mențin aceleași lipsuri 
tehnice (imprecizia paselor și a șutu
rilor la poartă, driblinguri exagerate 
sau defectuoase etc.). Echipele — cu 
mici excepții (C.C.A., Dinamo Bucu
rești. Flamura 'roșie Arad) — cad în 
erori tactice (joc fără variație, con
centrat pe anumite porțiuni de te
ren, de predilecție pe centru, puține 
demarcări și plasament greșit); iar 
faptul că multe formații au „căderi" 
în repriza doua (și de la aceasta nu 
fac excepție nici C.C.A. și nici Dina
mo București) indică o rezistență in
suficientă. Toate laolaltă fac loc 
unei singure concluzii: pregătire in
completă (la echipe ca ansamblu) și 
inegală (la jucători). Și acest fapt 
explică variațiunile de comportare din 
aceste trei etape de campionat, care 
ar fi trebuit să ducă la o îmbunătă
țire a pregătirii.

ni la formula „rezultate imediate cu 
orice preț".

ATENȚIE LA CORECTITUDINE!

O altă problemă care trebuie să a- 
tragă atenția organelor de conducere, 
pentru că este strins legată de aceea 
a selecției în vederea jocurilor inter

naționale apropiate, o constituie aba
terile de la disciplină și corectitudine. 
Asemenea abateri, din fericire limita
te la scurte perioade de joc (în parti
dele Dinamo București — Locomoti
va București și C.C..4. — Progresul 
București) și rămase fără urmări, au 
fost suficiente însă

dauna disciplinei și 
în

a

O COLABORARE UTILA

PROGRAM, LOCAȚIUNE DE

BILETE

In Capitală, joi, cuplaj pe „23 Au- 
just“ : Dinanjo București — Dinamo 
Cluj, ora 15, și C.C.A. — Știința Ti
mișoara, ora 16,45.

Biletele se pun în vînzare de astăzi 
harți, la agențiile C.C.A., Pronosport 
(Cal. Victoriei 9), la chioșcul special 
lin str. I. Vidu și Ia casele stadioane- 
or Dinamo, Giulești și „23 August".

4NTILNIR1 INTERNAȚIONALE

Echipa Energia Medgidia, din cate
goria C, ă fost învitată să joace la 
Țolbuchin (în Bulgaria) cu echipa lo
cală Viforul, în cadrul manifestațiuni- 
or sportive organizate cu prilejul zi- 
ei de 9 septembrie, ziua eliberării 
Bulgariei. Intîlnirea cu Viforul consti
tuie o revanșă a meciului disputat la 
24 august la Medgidia și terminat cu 
an rezultat de egalitate : 2-2.

Situația trebuie să constituie un în
demn pentru antrenori și mai alea 
pentru jucători în activitatea viitoa
re, cu atît mai mult cu cit este vor
ba — în același timp — de pregăti
rea jucătorilor selecționabrii. Cola, 
borarea dintre antrenorii echipelor și 
antrenorii angrenați în munca de se
lecție a reprezentativelor naționale tre
buie să se cristalizeze sub forma u- 
nei preocupări și a unei con-lucrări 
rodnice în direcția îmbunătățirii gra
dului de pregătire al jucătorilor în 
general și al selecționabililor în spe
cial. In aceiași timp, această colabo. 
rare — măsură foarte utilă — poate 
constitui punctul de plecare al unei 
conlucrări și mai fructuoase, în ve
derea stabilirii și respectării acelorași 
principii de antrenament și de joc, 
insistind spre precizarea unui stil 

propriu. Măsura însă trebuie extinsă 
și la echipele din țară, pentru a sti
mula și a contribui și la ridicarea ni
velului tehnic al acestora. In același 
timp, se impun măsuri și din partea 
conducerilor echipelor pentru îndru
marea jucătorilor spre joc și prin el 
spre rezultate și nu exclusiv spre re
zultate. Sînt măsuri necesare, deoa
rece din ultimele jocuri am desprins 
o tendință, periculoasă, de a se reve

ca să arate că.

O fază-,.ghicitoare': âți jucători au sărit la minge sau unde este 
mingea? Fotografia reprezintă una din puținele acțiuni mai dinamice ale 
meciului CCA-Progresul București. „Buchetul" de jucători (cinci, după 
numărul... picioarelor) iși dispută o minge care, capricioasă, s-a oprit în 
mijlocul lor. Dintre jucători recunoașteți (de la stingă la dreapta) pe 
Zavoda 1 care urmărește acest duel cam... aglomerat, Smărăndescu, le
nei și Știrbei.

(foto: L. TIBOR)

joc.
amintim pe ac i ju- 
„remarcat" pnntr-un 
uneori brutal: Macri

Do-

incompletă
fără o intervenție energica.-sînt posi
bile accidentări printre selecționabrii, 
reea ce ar dăuna intereselor echipelor 
naționale. Fără discuție că principiul 
sancționării celor vinovați nu trebuie 
sacrificat în 
corectitudinii

Este cazul să 
cători care s-au 
joc periculos și 
și Seredai (Locomotiva Buc.); 
brescu, Smărăndescu (Progresul Buc.).
Din provincie nu am primit încă nu^ 
mele acelora care nu au înțeles încă 
adevărul elementar că brutalitățile 
sînt în dauna tuturor.

Este datoria Direcției Fotbal și a 
Biroului Comisiei centrale — să 
at'agă atenția în mod foarte serios 
tuturor jucătorilor că orice accident 
provocat intenționat unui selecționa- 
bil va fi aspru sancționat. Această 
atragere a atenției trebuie adresată 
și jucătorilor seiecționabiii (duminică 
au avut intrări periculoase chiar unii 
dintre fotbaliștii urmăriți pentru selec
ționare) pentru că nu se pot crea 
două categorii de jucători: unii cărora 
să li se tolereze orice, iar alții care să 
nu... sufle pe teren... Disciplina și co
rectitudinea nu admit privilegiați sau 
exceptați.

Socotim că la astfel de măsuri, cu. 
scop general și special, de prevenire 
a oricărei degenerări spre joc brutal 
— mai ales în dauna selecționabili- 
lor — pot fi luate cît mai curînd prin- 
tr-o strînsă conlucrare între forurne 
conducătoare și colectivele sportive,, 
antrenori și — bineînțeles — arbitri, 
factori de răspundere și cu contribuție 
însemnată în rezolvarea acestei pro
bleme.

P. GAȚU

Campionatele de handbal

In urma trierii și omologării celor 
)37.269 variante depuse la concursul 
pronosport nr 35 (etapa din 1 septem
brie 1957) au fost stabilite următoarele 
premii:

PREMIUL I; 15 vanante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cite 14.681 lei;

! PREMIUL II: 359 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 736 lei;

1 PREMIUL Iii: 3.803 variante cu lt 
(rezultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 104 lei.

9 Etapa primei categorii disputată 
luminică la București, Timișoara, Pe
troșani, Orașul Stalin și Oradea a... 
definitivat opiniile participanților în 
ceea ce privește concursul SPECIAL 
iin 5 septembrie. Intr-adevăr rezul
tatele înregistrate la 1 septembrie 
jhiar dacă n-au fost surprinzătoare 
- sau poate tocmai din. această cau- 
să au reușit să concretizeze părerile 
participanților asupra formei actuale 
a echipelor. Acest lucru constituie 
unul din argumentele „forte*4 ale ce- 
or care bazați și pe experiența tre
cutelor concursuri speciale și în ge- 
îerai a concursurilor care programea
ză roeciuri cu pronosticuri la pauză 
;i finale prevăd pentru 5 septembrie 
„recorduri” în ceea ce privește par
ticiparea și valoarea premiilor. De 
aceeași părere sîntem și noi dar, iă- 
>înd la o parte realizarea acestor...

pronosticuri, ne vom ocupa acum de 
cele care ne interesează cu maximum 
de... urgență : pronosticurile pentru 
concursul SPECIAL din 5 septembrie.

Primul meci constituie un veritabil 
derbi : Casa centrală a Armatei va 
înfrunta Știința Timișoara. Studenții 
timișoreni, deși au învins cu 5-2 E- 
nergia Tg. Mureș nu au arătat o ve
ritabilă revenire de formă. Ca atare, 
meciul lor cu C.C.A. — foarte con
stantă în acest început de campionat 
— nu poate fi considerat deloc ușor. 
Mai mult chiar noi considerăm for
mația militară favorită. Ea poate con
duce și la pauză.

Progresul Oradea va încerca să... 
fructifice avantajul terenului propriu 
în întîlnirea cu Locomotiva Bucu
rești, singura formație de primă ca
tegorie care nu a reușit încă să ob
țină nici un punct în primele trei 
întâlniri de campionat. Prin prisma 
rezultatelor obținute pînă acum

venire de formă — dovadă și victoria 
la scor asupra feroviarilor bucureșteni 
— pornește favorit în meciul cu co
legii de asociație din Cluj, care și la 
Orașul Stalin au arătat aceleași vechi 
deficiențe în comportare, în special

„X“-ul pare cel mai indicat pronos-
tic — în special la pauză, iar la fi
nai „1*‘„ fiină considerat... a
proape surpriză.

Dinamo București în accentuată. re-

Scurte observații după
vedem obligați de a des- 

a campionatelor 
cele ce s-au pe

eredem că cele mai importante com
portat cu... dreptul.

lui: C.C.A.—Recolta -Embolia pe FI. 
roșie Belvedere, Progresul M.I.C.— 
Știința l.C.F. pe Progresul F.B. și 
Dinamo București—Energia I.C.M. 
Reșița pe stadionul Dinamo.

Este o situație intolerabdă. Con
siderăm că indolența și nepăsarea 
cu care comisia orășenească f?u:u- 
reșt; a acceptat asemenea progra
mări depășesc orice limită. In trea
căt fie spus, numai ziarul nos'm a 
ridicat această problemă de citeva 
ori în ultimul an. In anii trecuți 
handbalul bucureștean reușise să se 
„pr pășească" pe unele terenuri. Mai 
intîi pe Progresul I.T.B., apoi pe 
Dinamo 6 și în sfîrșit o perioadă pe 
FI. roșie Belvedere. Oamen-i știau 
că acolo se joacă handbal și veneau 
cu plăcere. Erau duminici cind pu
teai vedea la meciurile de handbal 
chiar mii de spectatori, 
de cînd programările au 
se facă cu o condamnab: 
ță începi să te miri dacă 
spectatorilor la un joc de 
trece de 40—50. Și aceasta 
mai una din consecințe...

Noi 
tru ultima oară cînd 
problema programărilor jocurilor din 
București. Comisia orășenească de 
handbal, care se ocupă de orob'.e- 
ma respectivă, trebuie să î e mai 
tentă cînd face programările și să 
nu mai permită ren?fo”a unor ase
menea situații.

lntr-un anumit țel regretăm țap tul că ne 
chide seria revenirilor la proaspăt 
republicane de handbal cu o critică, 
trecut in prima etapă înclinăm să 
petiții interne ale handbalului nu au

inaugurata ediție 
Dar. ciniăririd

DIN NOU DESPRE PROGRA
MĂRILE DIN BUCUREȘTI

Aproape că nici nu știm cum să 
începem. Am discutat de atîtea ori 
despre această problemă încît repe
tarea ej devine plictisitoare. Cu o-, 
rice risc însă vom reveni asupra a- 
cesfui subiect. Duminică s-au dis
putat trei meciuri de handbal în 
București și toate trei la aceeași oră 
(10 dimineața) pe trei stadioane si
tuate în colțuri diferite ale orașu-

Imprecizia șuturilor la poartă.
Ceva mai complicată ni se p2re 

situația în meciul dintre Energia Tg. 
Mureș și Progresul București. Spu
nem aceasta deoarece reintrarea e- 
ventu&lă a lui Ozon în centrul liniei 
de atac a bucureștenilor poate în
semna o mai bună organizare a 
înaintării și de aici un eventual „2“ 
sprijinit de altfel și de tradiția tre
cutelor întîlniri terminate în gene
ral în favoarea Progresului. Totuși, 
indiferent de toate acestea, șansele 
gazdelor nu trebuiesc neglijate.

Un nou solist în... perspectivă (e- 
ventual doi soliști : pauză și final) 
ni-1 furnizează Flamura roșie Arad 
care întîlnește acasă Energia Petro
șani. Forma echipei a’rădane ne în
dreptățește să-i acordăm prima șansă, 
mai ales că minerii n-au fost nici
odată prea periculoși în deplasare.

O „noutate*4 pentru campionat, în
tîlnirea dintre proaspăta promovată 
Energia Orașul Stalin — care a în
ceput foarte t „tare*4 c.ompetiția . și 
Energia Ploești la al doilea meci con
secutiv în deplasare. In mod normal 
„1“ este pronosticul cel mai indicat. 
Vă propunem «ă-i adăogați însă și 
un ,,X“ cel puțin la pauză.
. Și acum nu vă mai ră-mîne decît 
șă completați și să depuneți buleti
nele !
• Mîine după amiază . începînd de 

la ora 18 va avea loc la Agenția Cen
trală Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9, tragerea din urnă a premiilor 
speciale acordate variantelor cu „0” 
rezultate de la concursul Pronosport 
nr. 33 (etapa din 18 august).

Acum insă 
început să 

’ă negliien-neglijen- 
număru! 
handbal 
este nu-

vrem să credem că este ren- 
mai ridicăm

PRIMELE NEPREZENTÂRL.

Nti, nu este vorba despre vreo

a-

. e-
chipă! Toate cele 36 de formații di
vizionare au răspuns prompt la a- 
peî, disputîndu-și jocurile primei e- 
îape. Totuși unii au fost absenți. Și 
știți tocmai cine? Arbitrii! La me
ciul Știința Timișoara—Energia Ti
mișoara arbitrul Eugen Munteanu 
(Sibiu), la jocul Dinamo București— 
Energia I.C.M. Reșița arbitrul Mi
hai Antonescu (Ploești) și la jocul 
Progresul M.I.C.—Știința l.C.F. ar
bitrul de poartă Niță Stănculescu 
(București) nu s-au prezentat.

Este necesar ca colegiul de arbî 
tri să analizeze cazurile absenților

prima etapă
ne duminică și 
vere măsuri.

nume noi

să

LA

ia cele ma: sp-

TEHNOMETAL

Pentru sfîrșit 
semnificativ — 
bucure și nu numai pe noi, ci chiar 
pe toți iubitorii handbalului. E 
timișoreană Energia Tehnometal .. 
in general o formație care nu îsl 
creștea jucătorii mulțumindu-se 
„transfere" în fiecare’ an câțiva 
câtor;. Intr-un timp Energia Tehm- 
metal aducea unul cîte unul toți a - 
solventă de la Știința Timișoara. Și 
în acea perioadă nu se putea spune 
că rezultatele meta'urgiștilor *imi- 
ș ren erau dintre cele mai bune

An • acesta s-a întimplat un '.t- 
cru îmbucurător. Bună parte din ve- 
c i ;rcători și chiar dintre cei mai 
noi au n ecat de la Energia Tehnc- 
metal. Și echipa timișoreană i-a lă
sat să piece, fără să mai umble 
după in cuitori. Aceasta pentru că 
s-a îngrijit între timp să alcătuiască 
și să pregătească o echipă de ju
niori. Roadele unei asemenea pre
ocupări s-au arătat chiar duminxă 
la primul meci cînd juniorii lacob. 
Tasch, Koch au fost cei mai bun: 
jucători ai echipei, deferminînd în 
mare măsură, prin comportarea lor. 
ca rezultatul să fie favorabil Ener
giei Tehnometal.

Dară toate echipele noastre de 
handbal ar arăta aceeași preocupare 
pentru cadrele tinere, nu numai că 
situația lor s-ar îmbunătăți seric;, 
dar în genera! handbalul nostru ar 
avea numai de profitat. Ne gindim 
că sînt echipe (Voința Sibiu, Ener
gia Ploești, Voința Sighișoara, Ener
gia Făgăraș, Progresul Qdorhei, Fla
mura roșie Sibiu, Progresul Orașul 
Stalin și altele), care au mari po
sibilități de a organiza echipe de 
juniori și de a le instrui. Unele din
tre ele au și pornit pe acest drum. 
Altceva nu mai trebuie decît să 
persevereze, să acorde aproape a- 
ceeași atenție echipelor de juniori ca 
și celor de seniori. Pentru că junio
rii sînt garanția viitorului I

am rezervat un fapt — 
care trebuie să ne

Echipa
1 era

să
•u-

pn-

CĂLIN ANTONESCU I



Doar cîteva zile au mai rămas 
pînă în clipa cînd cronometrorii vor 
lovi gongul de metal, consemnînd 
începerea ediției 1957 a campionate
lor republicane de box. " 
în înireaga țară, boxerii 
pregătirile, sub griju'ia îndrumare a 
antrenorilor lor, 
cu emoție și 
care bat la 
misiunea să 
patru boxeri 
tru finalele

Tragerea 
tămîna trecută, 
sură... apele, 
dintre pugi'iștii

Pretutindeni, 
își finisează

gîndindu-sc desigur 
nerăbdare la întrecerile 
ușă și care vor 

desemneze cei mai 
fiecare categorie 
la București, 
sorți, efectuată 
a limpezit într-o 
Intr-adevăr, 
îndreptățiți să par

ticipe la' campionate, și-a aflat adver
sarii direcți, astfel că în cadrul ul
timelor ședințe de antrenament s-a 
pus un accent deosebit pe pregăti
rea tactică. Pe de altă parte, ama
torii de box din Ploești, Craiova, 
Orașul Stalin și Oradea, cele patru 
orașe care vor găzdui etape de 
zonă, își fac 
pronosticuri și... 
lipsească de la 
programate I

Să încercăm 
perspectivele pe 
care dintre cele 
tuale’or campionate.

.le 
avea 
buni 
pen-

săp- 
mă- 

fiecare

găzdui etape 
calcule, se ocupă de

>ȘÎ
nici

propun să nu
una din galele

și
care le 

patru „zone1

noi a
oferă 

ale

descifra 
fie- 
ac-

Care este zona cea 
mai ,ftare“

Nu este o treabă de loc ușoară 
să desemnezi zona cea mai „tare”. 
Sorții au „împrăștiat” de asemenea 
manieră întîlniriie cele mai atracti
ve, îneît o „ierarhizare” ni se pare 
oarecum arbitrară. Totuși, judecind 
după echilibrul de valori, zona de 
la Ploești se anunță deosebit de 
puternică. Exemplele vor fi convin
gătoare. La categoria muscă, de 
pildă. Putu Nlcolae, unul din marii 
favoriți, va avea de înfruntat duri
tatea lui Aurel Morăruș și tenacita
tea militarului Vasiie V'.ntilă. Dina- 
movistul Toma Constantin va avea 
de suportat—la categoria cocoș — a- 
saltul tinerilor Gh. Stoian, G. Popa 
și Andrei Olteana. Categoria pană 
e reprezentată de alte cîteva „prime 
viori" ; fostul campion N. Birsan, 
Vențel Sioianooici, Ilie Gheorghe, I. 
Boceanu, Zaharia Motea și tînărul 
D Fieraru — revelația ultrnei reu
niuni bucureștene. în limitele cate
goriei semiușoare, Gheorghe Fiat va 
trebui să facă față atacurilor unui

„trio" redutabil: Maximilian Biedl— 
D. Prunoiu — Stan Bogoi. Intere
santă va ii lupta dintre I. Olarii și 
n Gheraslm la „ușoară", cea din- 

Albert Bland și Petre Popesou 
„mijlocie”, precum și cea dintre 
Cio'.oca, A.
„semigrea".

C. 
tre 
la 
O. 
la

La Craiova, 
va cădea — se 
cocoș, pană 
„cocoș”, protagoniștii vor fi A’. Alî.i- 
dreanu, Dinu Eugen, Nicu Popa, Io
sif Szabo. „Penele” își vor circum
scrie desigur disputa intre Șt. Vă
car u, M. Farkaș, M. Miclăuș și .V. 
Cirtă. In sfîrșit, Ia categoria semi- 
mijlocie, C. Kiss, Vasiie Bogoi și E- 
nuț Dănilă vor încerca să-l „stopeze” 
pe Mihai Stoian.

Tot „cocoșii" dețin „capul de afiș” 
și la Oradea, unde C. Gheorghiu, 
Oct. Eremia, I. Văduva și C. Ca-cn- 
ciuc emit pretenții justificate la primul 
loc. La „semiușoară”, Mihai Trancă 
va trebui să treacă peste Alex. Câ
torașu, 
pentru 
„tare” 
ușoară, 
Dumitrescu, 
deopotrivă
Negrea, Pavel Enache și D. Cristea.

„Zona" de la Orașul Stalin are ca 
punct de atracție întrecerea „ușo
rilor" I. Demeter, D. Adam, D. Bur- 
laș, Marin Ion și 
dispută pasionantă 
incert 1 La semigrea 
Gh. Negrea, Bătrlnu 
Ghiță.

Cristea și I. Ferentz

„centrul de greutate” 
pare — pe categoriile 
și semimijțocie. La

GHEORGHE FIAT

Victor Ciocîltea,

D. Boiangiu și Al Spăiaru, 
a se califica în finale, Foarte 
se
în

anunță aci și categoria 
care protagonist este C.

dar în care evoluează 
tinerii /. Rodicenco, N.

C. Ocneanu. O 
și un rezultat 
se întîlnesc aci 
Tănase și Aiex.

Ultimcse amaouate

centrală de
zilei de ieri o se- 

privitoare la des- 
de zonă. Astfel,

box

i Returul campionotuJui republican de rugbi
—Categoria „A” —

Etapa din 8 septembrie 1957
C S.A. Ficești — Energia Republica 

București
Progresul F.B.

I.S.P. Buc.
C.C.A. București

București.
Știința Inst. Mine

București.
Locomotiva Grivița

UHUMP Petroșani
F.tapa din 15 septembrie 1337
Locomotiva PTT Suc. — Știința Inst.

Mine București
Dinamo București — Locomotiva Gri-

vrta Roșie Buc.
Energia URUSSP Petroșani — Progre

sul Finanțe-Bănci Buc.
Energia ISP București — Energia Re

publica București
C.C.A. București — C.S.A. Ploești.
Etapa din 22 septembrie 1957
C.S.A. Ploești — Energia ISP Bucu

rești

București — Energia

— Locomotiva PTT

DinamoBuc

Roșie — Energia

cel mai proaspăt

w-
Progresul Finanțe-Bărtci București—. 

Dinamo București
Locomotiva Grivița Roșie Buc. — Lo

comotiva PTT Buc.
Știința Inst. Mine, Buc. — C.C.A. Bu

curești.
Energia Republica. Buc. — Energia 

URUMp București.
Plana din 13 octombrie 1952
CzC A București — Locomotiva Gri

vița Roșie Buc.
Locomotiva PTT Buc. — Progresul Fl- 

nanțe-Bănci, Buc.
Dinamo București, — Energia Repu-

. blica Buc.
Energia URUMP Petroșani — Energia 

ISP București
Știința Inst. Mine Buc.—CSA Ploești.
Etana din 27 octombrie 1957
Energia ISP București — Dinamo Bu

curești
Energia Republica, Buc. — Locomotiva 

PTT București
Progresul Finante-Bănci, Buc — CCA 

București
Locomotiva Grivița Roșie Buc — 

Știința Tnst. Mine Buc.
CSA Ploești — Energia URUMP Pe

troșani.
Eta.pa din 3 noiembrie 1357
Știința ■ Inst. Mine, Buc. — Progresul 

Finanțe-Bănci Buc.
C.C.A București—Energia Republica

Buc.
Locomotiva PTT Buc. — Energia ISP 

București
CSA Ploești—Locomotiva Grivița Ro

șie Buc
Dinamo Buc. — Energia URUMP Pe

troșani
Etapa din 10 noiembrie 1957

CSA Ploești — Dinamo București 
Energia URUMP Petroșani 

ti va PTT Buc.
Energia ISP Buc. — CCA 
Progresul Finanțe-Băncl 

motiva Gr. Roșie Buc.
Energia Republica Buc. —

Mine Buc
Etapa din 17 noiembrie 1957
Locomotiva Grivița Roșie Buc. — E- 

nergia Republica Buc.
-Știința Inst. Mine Buc.—Energia îSP 

București
Locomotiva PTT Buc. — Dinamo Bu

curești
Progresul Flnante-.Bănci, Buc.. — CSA 

Ploești
CCA București — Energia URUAjf

Petroșani f
Etapa din 24 noiembrie 1957 i
CSA Ploești — Locomotiva PTT Bucu

rești
Dinamo Buc — CCA București
Energia URUMP Petroșani — Știința 

Inst. Mine Buc.
Energia ISP Buc. — Locomotiva Gri- 

vita Roșie Buc.
Energia Republica Buc. •— Progresul 

Finănțe-Bănci Buc.

maestru international de șah
jucător al cărui stil nu mai este un 
secret pentru alții. Pe scurt, trebuie 
să mă obișnuiesc cu ideea că și re
miza este de. multe ori rentubilă sa:i 
cu alte cuvinte: ,/iouă remize fac 
totdeauna 1 punct..."

Aritmetica aceasta mi s-a părut și 
mie foarte rezonabilă și i-am amintit 
lui Ciocîltea că mari jucători de a- 
tac cum sint Keres și Bronstein re
curg adesea h remize în serii.

— Și am mai învățat din acest 
turneu — completează Ciocîltea — 
că o infrîngere nu se „recuperează" 
prin joc riscant în runda următoare... 
Iată, după ce am stricat o poziție de 
ciștig in runda a IX-a la Szabo, am 
vrut cu orice preț să mă „răzbun" 
pe Stiva în runda următoare, parti
dă în care puteam obține remiza fără 
mare greutate. Rezultatul: două în- 
frlngeri la .rînd... S-a mai întlmnlat 
apoi ca să fiu ajuns in ciasamen 
iugoslavul Bogdanovici care 
vins surprinzător pe Szabd, 
de faptul că aoesta a forțat 
poziție egală. Este primul 
care ciștigă la Szabo...

— Totuși, locul IV, chiar 
cu alții, n-a fost de loc rău... 
cintărit suficient în balanța acordări) 
titlului de maestru internațional — am 
remarcat.

In acest moment, mi-am adus amin
te de un element esențial care îmi 
scăpase. In timpul cît alergasem după 
eroul interviului meu, acesta își 
schimbase calitatea, devenind din 
simplu... maestru, unul internațional. 
Am reparat greșeada prmtr-o căldu
roasă felicitare, căreia ar fi trebuit 
să-i adaug poate și urări pentru vii
tor... Am lăsat însă aceasta pentru 
rîndurile de față, cînd le fac sub for
ma unui citat din cele declarate re
cent de V. V. Alatorțev, cunoscutul 
șah ist sovietic, prezent și el 
Sczawno Zdroj, ca secundant al 
Gheller și Holmov :

„Victor Ciocîltea este unul din 
mai talcntați jucători ai generației 
șahiste tinere. Forța sa tactică este 
comparabilă cu aceea a unui mare 
maestru și sini convins că în scurt 
timp el va obține prin rezultate, a- 
ceastă înaltă calificare, atunci cină 
va ști să adauge arsenalului său de 
jucător de concurs o și mai bună cu
noaștere a teoriei și a jocului pozi
țional..."

Victor Ciocîltea n-a știut pînă as
tăzi de această declarație a lui Ala
torțev. Cel care mi-a transmis-o, m-a 
prevenit că ar fi mai bine ca ea să 
nu apară în presă... Să nu se „în
creadă" prea mult Ciocîliea! Iată, 
trec peste acest semnal de alarmă, 
deoarece sînt convins că Victor Cio- 
cî’ltea nu ne va dezamăgi nici în vii
tor și că va ști ca în drumul pe care 
a pornit, să culeagă laurii necesari 
obținerii celui mai înalt titlu: mare 
maestru internațional I

(Urmare din pag. 1) 
pe ce! așteptat. Parcă 
mai credoem ochilor, văzindu-l 
cuminte in fața mea, preocu- 

_ caute în valiză c.teva fotogra- 
luate de prin locurile pe unde 

umbiasc.
— Ce să-i fad... îmi răspundea 

Victor Ciocîltea la reproșurile mele, 
obosit de „v+nătoarea” ce mi-o im
pusese. Șahul o fi cel mai static 
sport, dar te obligă să umbli din tur
neu în turneu. Are 
el...

Involuntar mi-a 
ileea că poate, intr-adevăr, 
șah. acest călător neobosit de-a lungul 
secolelor și al continentelor, să-și im
pună astăzi caracterul m.grator tutu
ror acelora care îl slujesc... Oare nu 
spunea Alehin cindva că șahul l-a 
transformat în ..globe-trotter"?

Sczawao Zdroj, micul orășel polo
nez din inima Carpațiîor Păduroși, 
a fost numai un popas în călătoria 
pe care o întreprinde Victor Ciocîl
tea în lumea șahului.

— Ce amintiri aduci de acolo? 
!-am întrebat.

— Un concurs puternic, deși poate 
nu atît de omogen, ceea ce a obligat 
pe mari maeștri ca Gheller sau Sza
bo să joace .aproape toate partidele 
la cîștig. Gheller a reușit, in schimb 
Szabo n-a putut rezista efortului ce
rut. Gheller a jucat impresionant, cu 
o siguranță extraordinară, demons
trând o adevărată supra-clasă. Dar 
marea performanță cred că a reali
zat-o Holmov, care după infringerea 
suferită în prima rundă la 
a cîștigat nu mai puțin de 
tide la rînd.

— Vorbeștsmi și despre 
manța dumitale... Locul 4—6 
turneu internațional mi se pare 
rezultat cu totul satisfăcător. 
• — De fapt, eu am jucat la locul 
8... spune Ciocîltea. N-am. reușit însă 
această performanță, care ar fi echi
valat cu cea obținută aruil trecut la 
Dresda intr-o concurență de forță a- 
propiată. Interesant este că Gheller, 
intr-un interviu acordat la deschide
re presei poloneze, mă dăduse pe mi
ne ca probabil deținător al locului 3. 
Am încercat să adeveresc pronosti
cul marelui meu rival, dar iată că 
n-am putut...

— Cauze ?...
— Una principală : îmi mai trebuie 

incă un plus de practică a marilor 
turnee. Continui să joc la ele ca și 
in concursurile din (ară, nu știu să 
evaluez încă potențialul real al ad
versarului 
se vădește in predispoziția pe care o 
am să trec 
(iativa, ba 
Și ceea ce este permis, ba chiar 
avantajul unui debutant in turnee in
ternaționale, nu este admisibil unui

misa 
nu-mi 
așezai 
pat să 
fii 1

nici

Locomo-

București
Buc.—Leco-

Șt-iinta Inst.

ceva nomad în

venit în gind i-
iocul de

de 
l-a ln- 

prof ițind 
inutil o 
iugoslav CUS»A R. 3®. R.

De Ia comisia 
am aflat îh cursul 
rie de amănunte 
fășurarea etapei
s-a stabilit ca primele reuniuni să 
aibă Ioc joi 5 septembrie. Următoa
rele vor fi vineri 6 și duminică 8 
septembrie. In toate cele patru orașe, 
reuniunile vor avea loc în aer liber, 
iar în caz de timp nefavorabil, în 
sală. Un amănunt foarte important: 
boxerii înscriși, la o categorie de 

vor avea voie să parti- 
categorie. In toate cele 
joi dimineață va avea 
oficial, după care se 

sorți meciurile. -

greutate nu 
cipe la altă 
patru zone, 
loc cin tarul
vor trage la

Un nivel tehnic încă neatins
(Urinare din pag. 1)

pentru a-și ocupa locurile în barca 
de 4.

In legătură cu componență acestei 
bărci trebuie să arătăm că în aceste 
campionate ei au „tras” în total 5 
piste ceea ce firește a influențat ran
damentul lor final. Noi am fost însă 
mai aproape de victorie la 2 f.c., unde 
am pierdut, pe de o parte din cauza 
terenului pierdut pe prima mie de me
tri a traseului, iar pe de alta din cau
za dezavantajului de culoar (am avut 
culoarul I), pe o pistă care prin așe
zarea ei și prin direcția vîntului a- 
vantaia culoarele de mijloc).

Echipajul nostru de 8-j-l, care sîm- 
bătă, în recalificări, a terminat pe 
locul IV, n-a concurat la valoarea lui 
reală, iar Alexandru Ferenczi nu pu
tea face mai mult într-un concurs în 
care au fost prezenți cei mai 
vîslași ai lumii. Dintre finaliști, 
gurui pe care Ferenczi 
bate a fost Vlasici, dar 
prezentantul nostru nu 
nici în eliminatorii, nici

Cîteva cuvinte acum despre ceilalți 
concurenți. Vîslașii din R.F.G. și 
R.D.G. au reușit performanța nerea
lizată de nimeni pînă acum în cam- 
piona'ele europene, de a se califica 
în toa'.e cele 7 finale, din care au și 
cîștivat trei. Echipa Uniunii Sovietice 
a ■cîsligat un singur titlu (Tiukalov, 
Berkutov la 2 vîsle) dar a fost pre
zenta în șase finale. De remarcat că 
la 2—1, 4 + 1 și 8+1 vîslașii sovie
tici au ocupat locurile II cu echipe 
noi. ceea ce Ie deschide frumoase pers
pective pentru viitor. Italienii au alcă
tuit un 8+1 din celebrele echipe de 
4+1 și 4 f.c. ale lui „Moto Guzzi" 
cu care au și cîștigat. De remarcat

buni 
sin- 

1-ar fi putut 
cu acesta re- 
s-a întîlnit 

în recalificări.

că ei au 
sic al ramelor 
dreapta și cele 
felul următor : 
numerele 1, 4, 
merele 2, 3, 6, 
semenea că barca lor a avut și un 
profil modificat. Reținem de asemenea 
revenirea olandezilor la valoarea din 
anii anteriori, reabilitarea echipei de 
8+1 a Cehoslovaciei (după înfrînge- 
riie de la Griinatt, Snagov și Himki), 
precum și regresul echipajelor polo
neze și mai ales maghiare, care s-au 
prezentat mai slab decît anul trecut la 
Bled. Cîteva cuvinte despre pistă. Pista 
a avut direcția nord sud. In prima zi 
vîntul a fost ușor contra, în ziua a 
doua a fost vînt ajutător, iar la finale 
a fost vînt de sud 2 m./sec. lateral- 
ajutăior dezavantajând culoarele de 
margine.

modificat aranjamentul cla- 
(numercle cu soț pe 

fără soț pe stînga) în 
pe dreapta au vîslit 

5. 8. iar pe stînga nu- 
7. De remarcat de a-

împărțit
. El a

Etapa din 25 septembrie 1337
Energia Tîrnăveni — Știința Arad
Progresul Tecuci — Energia Mine Bu- 

curești
Dinamo București — Locomotiva Gri- 

vița Roșie, Buc.
Știința IMF Buc. — Flamura roșie 

Orașul Stalin
Energia MTD Buc.

București
Știința Timișoara — Știința Cluj
Energia BU Ploești — Progresul F. B. 

București
CSA Ploești — Energia ISP Bucu

rești
Etapele următoare se vor desfășura Ia 

23 septembrie, 6 și 20 octombrie

Dinamo II

G heller,
8 par-

per’or- 
într-un 

un la 
lui

cei

din față. Practic, aceasta

la atac imediat ce am ini- 
chiar atunci cind n-o am 

in

---- ---- -s---- - ---------- - --
Nu-ți vine ușor să constat i că una din principalele competiții ale 

natației noastre — cursa de mare fo nd Brăila-Galați — tinde să intre 
’ ' t sentiment neplăcut s-a conturat, din

area ultimei ediții; duminică, la a- 
linia sosirii din dreptul portului flu- 

trist adevăr.

intr-un anonimat complet. Acest 
ce în ce mai precis, odată cu consum 
miază cînd ultimul concurent trecea 
vial Galați, ne

O TRADIȚIE

afiam în fața acestui

CARE SE PIERDE

vor veni în sprijinulCîteva date 
acestei afirmații. In primul rînd, nu
mărul înotătorilor prezenți la start 
a fost mai redus ca oricînd: 34 în 
proba masculină și 17 în cea femi
nină. Nu este inutil să adăugăm că 
la băieți s.aiî înregistrat 9 abando
nuri. Un alt amănunt: la numai 20 
minute de la plecare, înotătorul de 
la C.C.A., Szilasi, avea aproximativ.

un kilometru avantaj față de „inche. 
ietorul de pluton”. In această situație 
și cadrul sărăcăcios în care s-a 
desfășurat competiția apare pe de
plin justificat. Numărul mic de ‘spec
tatori, atît la locul de plecare cit și 
la sosire, precum și lipsa totală de 
entuziasm sublinia și mai mult eșecul 
unei curse de mare tradiție.

Am fost tentati să credem, la un 
moment dat,că singura vină pentru 
toate acestea revine acelora care aii

fixat pentru 1 septembrie data de 
desfășurare a cursei. Am fi avut 
dreptate numai în parte: cursa de 
mare fond Brăila.Galați precede cu 
numai 5 zile cea mai importantă 
competiție internă a natației noas
tre, finalele campionatului republican 
de seniori.

Este o explicație... dar nu și o 
scuză, deoarece colectivele noastre 
sportive cu secții de natație ar tre
bui să cuprindă în rîndurile lor îno
tători specialiști ai cursei (de mare 
fond,' cum își spune și proba), care 
să nu se considere stingheriți de da
tele a două competiții foarte apro
piate în calendarul intern. Așa se 
petrec lucrurile, peste tot, în țările 
care organizează competiții asemă-

al asadalisi voința
SINAIA, 2 (prin telefon). — 62 de 

boxeri au luat parte, timp ’ de o săp- 
tămînă, la campionatul de box al a- 
sociației Voința. Reuniunile au fost 
urmărite de un mare număr de spec
tatori, ocazionînd meciuri viu dis
putate. Reuniunea 'finală (desfășurată; 
jumătate sîmbătă și jumătate dumi
nică, 
s-a 
fel, 
Stoian 
pe C. 
goria 
(Brăila) 
Adam 
rești) a dispus la puncte de A. Cris
tea (Ploești), iar Petre Botez (BîrladJ 
a întrecut la puncte pe icn Văduva 
(Constanța). In limitele 
muscă, fostul campion 
(București) a cîștigat 
fața actualului campion

Voința. Reuniunile

ocazionind 
Reuniunea

• sîmbătă și
din cauza timpului nefavorabil) 

soldat cu cîteva surprize. Ășt
ia categoria semiușoară, N. 

(Galați) l-a întrecut la punctș 
Gberasim (București), la cate- 
semimljlocie, vasiie Bogoi 
l-a întrecut la puncte pe D, 

(București), Liviu Coc (Bucu-

categoriei
Tema IMc 

la puncte în 
republican 

Ludovic Ambruș (București).
Deciziile au fost bune.

trajele
Victor 

Cupa 
soeiația 
Voința

ca și arbi- 
prestate de D. nimulescu. 

Dumâtrescu și P. Malițcki.
transmisibilă decernată de a- 
Voința a revenit colectivului 

Galați.

V. Zbarcea, corespondent

să se piardă
nătoare. 'Pledăm, deci, pentru o m.ă. 
rire a sferei de activitate în colecti 
vele sportive cu secții de natație.

aa>

REVENiND LA EDIȚIA 1957

Cu toate -lipsurile recentei compe: 
tiții nu trebuie să uităm pe învingă! 
tori. Atît Sanda Platon cît, mai ales 
Iosif Szilasi, s.au pregătit cu toat; 
seriozitatea pe care o reclamă < 
probă atît de dificilă și eforturile Io: 
au fost încununate de succes. Colec 
tivul din care ambii fac parte — 
c.C.A. — se poate mîndri cil oeli 
două titluri de campioni republican 
cucerite de Sanda Plafon și Iosi 
Szilasi.

G. NICOLAEȘCU



20 de am de la nwaHea 
iwî Pierre de Coubertin

Acuin 20 de ani — la 2 septembrie 
1937 — a murit la Geneva remarca
bilul pedagog francez Pierre de Fredi 
de’ Coubertin.

Născut la 1 ianuarie 1863, Couber
tin a fost lin pasionat cercetător al 
istoriei, literaturii, pedagogiei și so
ciologiei.

In valul de entuziasm pentru cla
sicism care a bîntuit secolul trecut, 
odată cu primele descoperiri legate de 
săpăturile arheologice ale epocii, el a 
fost acela care, atras de măreția anti
celor Jocuri Olimpice, a făcut totul ca 
să le reînvie, cu o strălucire mai mare 
decît în antichitate.

Istoriografii săi ne arată, avînd la 
bază vastul material scris de Couber
tin, că ideeă aceasta a încolțit în 
anii! 1889 cînd Coubertin avea vîrsta 
de 26 de ani.

In cadrul ur.ei conferințe pe care a 
ținut-o la Sorbona în 1892 el a a- 
nunțat că vechile jocuri olimpice vor 
Ii reluate.

Dcpunînd o inutt.ă asiduă de con
vingere și lămirire, înflăcărat de i:n 
fierbinte entuziasm, el a reușit ca doi 
ani mai tîrziu să convoaie în sălile 
aceleiași bătrîne Sorbona o conferință 
internațională la care au fost prezenți 
reprezentanții a 12 țări interesați de 
nobila cauză propusă de Coubertin.

Succesul ultimului concurs 
coioc-conoe

Și 
de 
că 
tei

Etapa finală a primei ediții a ceil- 
'cursulul republican de caiac-c: noe re
zervat canotorilor-din categoriile a H-a. 
a Iir-a și necl-șificati, a cunoscut ia 
sfînjitul acesiei săptămînl la Snagov 

succe6 deplin. Dacă ne referim și 
faza orășenească desfășurată la 17. 
august în diferite centre ale țării 
la care au p rticlpat aproape 1200 
sportivi și sportive, se poate spune 

scopul propus prin organizarea aces- 
prime ediții și anume stimularea 

afirmării eiementelor medii și 
rea cadrelor de viitor a fost 
•Cine a asistat la faza finală 
concurenți din nouă asociații, 
număr, n-au precupețit nici un efort 
pentru a obține un loc olt mai bun în 
clasament îșl poate da seama eît de 
utilă a fost organizarea acestor între
ceri. Este foarte îmbucurător faptul 
că pe lingă centre cu veche tradiție 
în canotaj au apărut cu această ocazie 
pe Snagov reprezentanți din Satu Mare, 
Jurilofca, Craiova etc. și că 
făcut debutul sportivii 
C.S.A București. Dintre 
marcăm: Energia (cu 63 
roșie (43) șl Voința (33).

asigura
rea?, izat. 
în care

275 la

tot aici și-au 
colectivului 

asociații re- 
flnrliști), FL 
In încheiere

RJHima „victimă11 a lui Floyd Patterson—
fostul campion olimpic lom Rademacher

Wseâ un alt adversar de temut la orizont
Rademacher! NuSărmanul Tom

mai puțin de șapte teribile căzături la 
podea, căpătînd parcă valoarea unui 
avertisment pe care viața i-1 dădea în 
-ceasul al 12-lea, au marcat trecerea 
de la amatorism la profesionism a ce
hii care, în decembrie trecut, cucerea 
la Melbourne medalia de aur cuvenită 
campionului olimpic al „greilor". In 
fend, băiatul acesta curajos din Ya
kima mizase totul pe o carte: poate 
grăbit să ajungă cît mai sus în ie
rarhia categoriei supreme, poate te- 
mîndu-se să înceapă a bate pe la u- 
șile diverșilor „matchmakcri", în cău
tarea untii angajament, încercase să-și 
facă un debut senzațional, unic în is
toria boxului mondial, care să atragă 
dintr-o dată toate privirile asupra sa, 
deschizîndu-i mult visata poartă a ce
lebrității și a bogăției. Sărmanul Tom 
Rademacher!

Ceea ce prevăzuse toată lumea, ceea 
ce avertizaseră specialiștii, la unison, 
s-a întîmnlat: meciul lui cu campio
nul mondial Floyd Patterson a fost o 
adevărată catastrofă! Sigur pe sine, 
Patterson s-a jucat cu el, așa cum 
făcuse m>aî în-inte cu Archie Moore 
și Tom Jackson—„Uraganul", 
strîndu-i o corecție severă, o 
care va lăsa urme nu mimai 
lui Tom Rademacher, ci și 
Tom Rademacher. Dacă n-ar 
la mijloc Floyd Patterson, 
că rsie.am fi oprit aci și am 
punct, cons-mnînd — cu fireștii re
grete — încă o 
nesățiosului zeu 
care este boxul 
vestea tînărului 
toate c.'tegorii'e 
cată dedt pare 
ce? Pentru că Floyd PatterSon este

admini- 
corecție 
boxerii, 
omului 
fi fost 

d ?.s:gur 
fi pus

„victimă" pe altarul 
al zilelor noastre 

profesionist. Dar po. 
campion mondial la 
e mult mai conip’i. 

la prima vedere. Dc

Plin de . semnificație este faptul că 
în anul acela (1894) se împlineau 
exact 1500 de ani de cînd Jocurile O- 
limpice fuseseră desființate.

15 secole de uitare nu au putut șter
ge amintirea 
din inițiativa 
după reușita 
bona, au fost 
dată în 1896 . .
a reînnoda peste colbul anilor tradiția 
lor.

Astăzi, cînd comemorăm 20 ani de 
la moartea sa, se cuvine să arătăm 
că toate scrierile lui Pierre Coubertin 
care însumează mai mult de 60.000 
pagini sînt pătrunse de un puternic, 
suflu umanitar. Celebrul său dicton 
„La Jocurile Olimpice important este 
să participi, nu să învingi" își păs
trează vigoarea veșnic proaspătă și, 
în zilele noastre, cînd Jocurile Olim
pice depășind cu mul*, semnificația lor 
pur tehnic sportivă “!i devenit, pentru 
întreg tineretul lumii un minunat pri
lej de a-și manifesta din plin dorința 
arzătoare de a trăi în pace și priete
nie, de a-și măsura forțele cu tinerii 
din alte țări și continente în spirit 
sportiv — în spirit olimpic, pe tere
nul de sport.

Jocurilor Olimpice care, 
lui Pierre Coubertin, 
congresului de la Sor- 
reluate pentru prima 
la Atena, parcă pe-nlru

G. FLORIAN

cat.

Con- 
CC. 

(5000 
(5000

subliniem organizarea ireproșabilă 
șl necesitatea ca asemenea competiții 
fără’ participarea sportivilor de 
I și m. eștri — să mai aibă loc.

Iată rezultatele înregistrate:
FEMININ K 1 (500 m) Marika Szekely 

(Voința Tg. Mfureș) K 2 (500 m) FI. ro
șie Timișoara (Barbara Schcdt-Hîlde- 
gard Lichtblau) K 1 (2000 m.) Ana
Depold (Progresul Ari.d), K 2 (3090 m.) 
FI. roșie Galați (Viorica Constantine- 
scu-Sevastița Georgescu). MASCULIN: 
K 1 (500 m.) Ioan Siden (Dinamo 
stanța), K 2 (500 m.) Ixjc. Buc
♦Mercurian—O. Mercurian). K 1 
m.) Aure] Simionov (C.C.A.), K 2 
mj Progr. Buc. (Andreescu—Tomescu) 
K 4 (1000 m.) CC.A. (NacȚase, Klug, 
Tacovici, Pușcariu). K 4 (5C-00 m.) C C.A.. 
(Bălan, Terentî, Tănase, M. Ivanov); 
C 1 (1000 m.) I0or Lipalit (Recolta Tul- 
cea), C 2 (1C90 m.) FI. roșie Tulcea, 
(Timofei Lfpaîit—Isaia Simionov) C i 
(5000 m.) Vasile Dihor (Voința Ar d). 
C 2 (5000 m.) FI. roșie Tulcea (M Iva- 
nov 4- D. Ivanov). Concursul asemănă
tor la canotaj academic se va ține la 
21—22 sept. a.c.

Buc.

în cehii unora o persoană jenantă. Și 
lucrul acesta ne îndeamnă să nu ne 
limităm, doar la o relatare strict in
formativă asupra nefericite: încer.

său
asupra nefericite: 

cari a tot atît de neferici iuini 
adversar, Tom Rademacher. .

Intr-un fel, Flcyd Patterson, lun
ganul negru din Waeo, și-a făcut un 

debut asemănător cu cel al lui Rade
macher. Dacă n-a asaltat dintr-o dată 
titlul mondial, deținut în vremea a- 
ceea de Rocky Marciano, în s- hirnb, 
s-a impus fulgerător și poate că ar 
fi devenit campion al lumii mai de
vreme decît în anul 1956. In calea sa 
se ridicase însă un obstacol pe care 
rm avea cum să-l depășească altfel 
decît... aștepîind: comisia moudia'ă 
(pentru boxul profesionist, n.n.) l-a 
considerat piea tînăr și l-a obligat să 
facă o „carrntină" pînă la... majorat! 
Așa s-a întîmplat că FYoyd Patte-son, 
camp'on al faimoa-sei „Mănuși dc Aur" 
la 16 ani și campion olimpic la ca
tegoria mijlocie ia 17 ani, a putui 
ocupa locul prim în ierarhia catego
riei de-abia la vîrsta de 21 ani, cînd 
între corzile unui ring din Chicago 
Archie Moore, veteranul campion 
semigreilor, a caritulat după cinci 
reprize in care încasare cu stoicism 
durele lovituri ale „lungareilui"...

Intr-un tel, prezența lui Flcyd Pat
terson în arena boxului profesionist 
este singulară. El a rămas și acum 
băiatul timid de la 16 ani, deși a îm
plinit 22 dc ani la începutul anului, 
ascultînd cu 
de sfaturile 
d’A-mato. Floyd Patterson nu „ pozea
ză" niciodată. Nu l-am văzut în nici o 
revistă cu o coro.ină regească -pe cap,

o rigurozitate extremă 
managvru'.ui său Cus

| JOCUL OFENSIV
rămîne arma nr. 1 a tenisuiui de masă

După întoarcerea de la Jocurile Sportive din capitala Uniunii Sovietice, 
am avut prilejul să stau de vorbă de seori cu diferiți pasionați ai tenisului 
de masă: diverși specialiști în materie și chiar cu numeroși ’ diletanți. Cu 
toții mi au adresat în mod invariabil cam aceeași întrebare ; ce se întîmplă 
cu fruntașii acestei discipline sporti ve, ce facem pentru ca reprezentanții 
‘ w —5 " •• supremația mondială?

dacă ne gindim Ia
tenisului de masă romînese să cucerească din nou 
Fntrebări. pe deplin justificate după părerea mea, 
Stockholm și mai recent la Moscova.

Fără îndoialji, că Ia succesele înre
gistrate pînă acum, contribuția cea 
mai importantă și a adus-o Angelica 
Rozeanu, dar și ceilalți jucători au 
obținut în decursul ultimilor ani, per
formanțe superioare. Și la Moscova, 
tenisul nostru de masă a înregistrat 
o victorie de prestigiu prin Gantner și 
Harasztosi care au reușit splendida 
performanță de a-i învinge pe actualii 
campioni mondiali Andreadis și Stipek. 
In celelalte probe însă, reprezentan
ții ndștri nu au realizat rezultatele aș
teptate. Dintre toate înfringerile, cea 
mai surprinzătoare și fără discuție cea 
mai supărătoare, a fost aceea a Ellei 
Zeller (clasată de două ori consecutiv 
în semifinalele campionatului mon
dial) în fața tinerei din R.P.B., Ivanova, 
o jucătoare cu o tehnică încă modestă 
și în orice caz necunoscută în ierarhia 
valorilor mondiale sau europene. Care 
să fie explicația înfrîngerii categorice 
a Ellei Zeller, de ce Harasztosi 
a pierdut fără drept de apel pentru a 
nu știu cita oară la Berczik, și de ce 
Gantner a fost învins de un Andreadis 
în schimbare de joc deci cam nesigur 
și dezorientat?

■ Ella Zeier, Gantner, Harasztosi și 
ceilalți ati atins plafonul posibilități
lor lor? Nu! Categoric nu! Au dovedit 
în nenumărate rînduri că sînt dotați, 
au aptitudini, știu să lupte și să ob
țină rezultate superioare, este drept 
însă că cu anumite inconstante. A- 
tonei de ce atîta incertitudine în rea
lizarea marilor rezultate iar în 
ultimul tjnp, chiar o ușoară alune
care din vîrful piramidei? Voi încerca 
să dau unele explicații și să preconizez 
luarea unor măsuri care ar putea să 
contribuie pe viitor la îmbunătățirea 
pregătirii fruntașilor de azi ca și a 
celor de mîine.

In primul rînd este vorba de mun
ca ce trebuie desfășurată în timpul an
trenamentelor. Bineînțeles că pentru a 
cuceri titluri mondiale este nevoie de 
muncă, muncă și iar muncă- De ceva 
cu totul neobișnuit care cere desigur 
sacrificii. De altfel nici a fi campion 
mondial nu-i un lucru obișnuit. In 
general însă jucătorii noștri, cu excep
ția Angelicai Rozeanu, consideră pre
gătirea ca o muncă ușeară, antre- 
nîndu-se maximum două orc pe zi, 
rar de tot făcînd și cîte un sport 

pe Carmen Basilio, imbrățișin.i 
uriaș cîine Terra Nova, ca Archie 

în compania

ca 
im 
Moore, sau dansînd 
unei balerine de la Operă, ca Ray 
.Sugar" Robinson. Floyd Patterson 
fuge de reclamă și face box profesio
nist pentru că nu are altă posibilita
te, într.o țară în care boxul amator 
nu reprezintă nimic, iar cel proles o- 
iiist o posfu’litate de a fi „cineva"...

Dar Flovd Patteison mai are ceva 
caracteristic ; în viață, ca și pe ring, 
mi se teme de nimeni și nimic. El 
n-a evitat să-l sfideze chiar și pe atot
puternicul Jim No-ris, preș.Gln’e’e 
lui Internațional Boxing Club. Dacă 
numele lui Norris nu vă spune mare 
lucru, aflați că el a fost multă vre
me o adevărată „spaimă" (și mai 
este încă !) pentru boxerii profesio
niști. Avînd la dispoziție cele mai 
mari arene din Statele Unite CM a di - 

son Square Garden, Yankee Stadium, 
Po’o Ground, St. Nicholas Arena, 
Chicago Stadium, Omaha Golisem 
și multe altele), Jim Norris și Interna- 
ffen 1 Boxing Club „trustifieaseră" 
hoxul profesteflist și monopol i a seră 
contractele celor mai mari campioni. 
Floyd Patterson n-a vrut însă să re 
supună și s-a încredințat unui organi
zator mărunt. Emil Lence, sfidînd 
parcă și în felul acesta atotputernicia 
lui Norris...

Floyd Patterson nu se bucură deci 
de simpatie în unele cercuri. Să r,c 
mire atunci că s-au găsit oameni care 
să-l împingă pe Rademacher la aceas
tă nebunie? Prin fața ochilor campio
nului olimpic s-a vînturat perspectiva 
urnii cîștig zdravăn, sub forma unui 
eec de multe mii de dolari; s-au gă-

Și 
că 
cei

e pregă
tim.a lu-

cdmplimenlar. 
este limpede 
de joc pe zi, _ _ _
tați jucători vor putea înregistra poa
te 2, 3 rezultate de valoare, vor putea 
sui chiar cîteva trepte pe scara mon
dială, dar Ia cucerirea vreun ii titlu 
mondial este sigur că nu se va putea 
ajunge în condițiile actua e dr'---- *
tire. Este cunoscut doar de ti 
mea că secretul deținerii cu autoritate 
a supremației mondiale timp de șase 
ani de către Angelica Rozeanu a fost 
in afara in’omnarabi'iilui ei ta'ent și 

antrenamentul foarte intens, de multe 
ore pe zi, si.ptomîni și luni în șir. 
La jucătorii noștri cel mai important 
lucru trebuie sa fie conștiinciozitatea 
în pregătire, sen imentul datoriei îm
plinite continuu, fără întrerupere, fără 
ezitări. Toți marii campioni din toate 
timpurile și in orice sport au depus 
o muncă uriașă la antrenament. Exem
plele sînt arhicunoscute pentru a I» 
mai cita.

Este necesară prin urmare mărirea 
la dublu și chiar la mai mult a can
tității de antrenament. Sigur că a- 
ceastă majorare să se facă gradat, 
după prescripții științifice pentru a nu 
duce la oboseală, la extenuarea spori 
tivi'.or. Un rol de seamă în intensifi
carea acestei pregătiri revine și antre
norilor care nu au prea fost convinși 
pînă acum de justețea acestui lucru, 
fapt care a încurajat unele tendințe 
ale jucătorilor pe linia unei pregătiri 
mai ușoare, comode. Antrenorii tre
buie să fie factorii motori în această 
acțiune și convingîndu-se mai întîi pe 
ei și apoi pe jucători de însemnăta
tea intensificării antrenamentelor să 
a'cătuiască un program de pregătire 
în acest spirit dar și cu grija pentru 
ca antrenamentele chiar intensificate 
la maximam să nu fie monotone, plic- 
tisi'onre.

Acum, o altă problemă.
Antrenamentele noastre s-au făcut 

avînd la bază principiul formării ju
cătorului complet, cu toate loviturile 
de atac și apărare, „cu sfii modern". 
După părerea mea această soluție nu 
este cea mai fericită, deoarece nu cred 
într-un astfel de sportiv ideal, pentru 
că efectiv el nu există. N-am îmîlnit 
pînă acum un sportiv care să cunoas
că la perfecție toate procedeele teii- 

cu asta... basia. Or, 
numai cu două 
mai talen-ați și do-

ore

și gazetari ga'.a să prezinte cu lux 
amănunte posibilitatea reintrării ti-

srt 
de 
țiului suprem în mîinile unui alb. Și 
Torn Rademacher s-a executat. Dar 
toate visele fostului campion olimpic 
s-au prăbușit asemenea unui caste! 
de cărți de joc. Se poate presupune 
însă că Jim Norris & Comp, n-au 
renunțat la luptă și așteaptă doar mo- 
mcnti:! prielnic...

Totuși, asemenea unui căpitan de 
vas, Floyd Paitorson scrutează zări
le și poate fi liniștit: nici un pericol 
la orizont 1 Cel mai tînăr campion 
mondial la categoria grea se afirmă 
ca un demn succesor al faimoșilor 
pugfiîști care au î’ustrat furtunoasa 
istorie a acestei categorii: John L. 
Sullivan, Jim Corbett, Bob Fitzsim
mons, Jack Dempsey, Gene Tun-ney 
și — mai recent — Joe Louis. "j 
■poate că Patterson va fi tentat să-i 
răpească lui Joe 
de a! drrlea record 

Și

celLouis și
(primal a fost cel 

al vîrstei la care an devenit campio
ni. Patterson la 21,. Louis la 23 de 
ani) : cel a! „longevității" în postura 
de „l der" al categoriei. Grea misiu
ne, pentru că — f:ă. nu uităm : Joe 
Louis a „domnit" fără întrerupere 
din 1937 pînă în 1949 1

MARIUS GODEANU

nice. De altfel, în jocurile sportive, 
se merge pe o specializare a- 
dîncă. Desigur aceasta nu înseamnă 
unilateralitate, deoarece se face o spe
cializare mare pe unul sau cîteva pro
cedee tehnice și în orice caz nu pe 
toate. Socot că este mai bine să cu
noaștem la perfecție unul sau cîteva 
procedee tehnice decît să știm din toate 
cîte ceva. De altfel, fostul cam-ion 
mondial de tenis și ten's de masă' 
Fred Perry mi-a confirmat această pa
re: e într-o convorbire avută cu el de 
curînd la -Moscova.

De pildă, Ella Zeller atacă mai bine 
cu lovitura de pe dreapta. In loc să 
se fi insistat pe învățarea la perfecție 
a executării acestei lovituri, s-a pus 
accentul ca ca să atace și din stînga. 
Adică s-a căutat îmbunătățirea lovi
turii stingi pînă la nivelul celei drepte 
fără a se depune toate eforturile pen
tru o specializare mai profundă în 
executarea procedeului tehnic de'a cu
noscut. Și asemenea exemp'e se mai 
pot da încă destule la tenis de masă. 
In general, temperamentul nostru, mai 
dinamic, ne înclina către un ioc mm 
activ, spre un stil ofensiv. De aceea 
toată atenția va trebui îndreptată în 
acest sens. Există îr.să și excepții. Sj 
aici nu va trebui să determinăm ca im 
jucător cu o fire mai. liniștită, cu im 
temperament mai potolit să devină 
neapărat o mașină de atac (ex : Toma 
Reiter). Nu vom reuși niciodată pe 
deplin acest lucru, pentru că nu es.e 
firesc așa.

La ora actuală titlurile de campi
oni ai lumii nu se pot obține decît 
prin ofensivă. Cel 
demonstrat pînă în 
și sînt pe cale- de a 
chinezi. Faptul că 
apărător maghiar Berczik nu a 
tat iureșului japonez este destul de 
elocvent.

Deci pentru a relua supremația este 
necesară utilizarea unui sistem în'rei’ 
de mijloace tehnice și tactice care sv 
aibă maximum de eficacitate în fa’a 
ofensivei neîntrerupte a jucătorilor n - 
peni, chinezi. Prin urmare o pregătire 
foarte serioasă și multilaterală (fizici1, 
tehnică, tactică, sporturi complimenta
re) totul făcut cu intensitate maximă 
și în condiții de concurs.

Fără îndoială că mai sînt necesare 
și condiții materiale ca mingi, palete 
felurite, mese, săli, etc. Dar toate a- 
cestea. asigurate și succesele încă nu 
vor veni de la sine dacă juca 'orii și 
antrenorii nu vor avea conștiința că 
și la acest sport trebuie depusă o 
muncă cu adevărat titanică, dacă vrem ' 
ca și performantele să lie pe aceeași 
măsură. Și eu cred că jucătorii și 
antrenorii noștri vor avea această do-

puțin aceasta au 
prezent japon??" 

confirma jucă'ori: 
nici formidabila!

■ezi -

ALEXANDRU GRUIA
Director al Jocurilor spo. live 

din C.C.F.S./C.M.

Energia 7—Poznania 
Start (R. P. Polonă) 
6-0 (6-0), la rugbi

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, echipa 
poloneză de rugbi „Poznanâa-START“ 
a susținut cel de al treilea meci, iu- 
cînrt în compania formației de cate
gorie B, Energia—7. Victoria a reve
nit, după o dispută foarte vie, echi
pei gazde cu 6-0 (S-0).

Jocul a corespuns și cei peste 4500 
de spectatori care au luat loc în tri
bune n-au avut ce regreta. De la E- 
nergia au înscria Creții, în min. oo și 
Neacța, în min. 38. cîte o „încercare'1 
netransformată. S-au remarcat Căpîl- 
neanu. Suciu, Crețu și Popa. Oaspeții 
.u avut cei mai buni oameni în Bart- 
kowîak, Mazur și Kroi.

/. Hasagiu — corespondent

Echipa de tenis 
de masă Flamura 
roșie București 
învingătoare 
în P. Cehoslovacă
Echipa feminină de ter.is de 

masă Flamura roșie Bucurați care 
întreprinde în prezent un turneu în 
R. Cehoslovacă a susținut la 31 au
gust o în.1 Unire în orașul Got' .wal-dov 
în compania selecționatei regiunii 
Gottwaldc •. Jucătoarele romîne au 
obținut victoria cu scorul de. 5-9.
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în R. P. MONGOLA
Au iuat sfîrșit campionatele de atletism ale U.R.S.S.
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Nici aruncarea discului (femei) n-a fost
scutită de surprize:

1. Zvo’otnikova." 3. Nina Ponomareva
Pe stadionul „Lenln" din Moscova 

au luat sfîrșit duminică campionatele 
unionale de atletism. Proba de mara
ton a fost cîștigată de Serghei Po
pov cu timpul de 2h 19’50” — una 
dintre cele mai bune performanțe din 
istoria acestei probei Fos’ul campion 
unional 1. Filin s-a clasat al doilea 
în 2h 21’39” Un rezultat neașteptat 
a fost înregistrat în proba feminină 
de disc. Victoria a revenit tinerei 
a'.lete Zvolotnikova cu o aruncare de 
50,68 m. Begliakova s-a clasat pe lo
cul doi cu 50,46 m. iar Nina Ponoma 
reva, fostă campioană olimpică 
cupat locul trei cu 50,10 m

Finala curse; de 1500 m plat a 
fost cîștiaată de I. Pinîne cu rezulta
tul de 3’46" 8/10. Noul campion u- 
nional în proba de 400 m plat este 
M. Nikolski, care a înregistrat tim
pul de 47” 4/10. Probele de ștafetă 
4 x 100 m plat au revenit la bărbați 
echipei Leningradului — 41“ 1/10 iar 
la femei echipei R.S.F.S. Ruse în 
46” 3/10. (Agernres).

a o-

Trăgătorii romîni 
participă la concursul 

internațional 
de la Varșovia

Peste citeva zile trăgătorii noștri 
fruntași, abia ieșiți din campiona
tele republicane, vor da un sever 
examen internațional în cadrul con
cursurilor de la Varșovia. Vom par
ticipa la probele masculine și femi
nine de armă 
de armă liberă 
viteză și 
cursul are loc intre 5 
brie, urmind ca la 22 septembrie să 
înceapă la Tunari tradiționalele cam
pionate internaționale ale țării noas
tre.

liberă calibru redus, 
calibru mare, pistol 

pistol calibru mare. Con- 
‘5 septem-

Călăreții români și sovietic
și-au împărțit victoriile

, e L-“xoltă necontenit activitatea sportivă in R. P. 
Mongolă. Mișcarea de cultură fizică a pătruns pînă în colțurile cele 
mai îndepărtate ale marii țări asiatice, angrenind mase largi de 
tineri și vîrstnici.

In R. P. Mongolă se practică majoritatea disciplinelor moderne în- 
cepînd cu atletismul sau fot balul și terminind cu alpinismul sau 
sporturile cu motor. De o mare popularitate se bucură voleiul bas
chet;! ciclismul, șahul etc.

Dar paralel cu acestea sînt cultivate și străvechile sporturi na
ționale cum ar fi călăria lupt ele mongole și tragerea cu arcul 
care nu lipsesc din programul marilor sărbători populare sau al
spartachiadelor.

CAMPIONATUL Șl „CUPA
U.R.S.S."

îndeosebi Netto, Simonian și Salnikov. 
" La 4 septembrie echipa sovietică va 
intimi echipa F.C. Milano.

Ț.D.N.A. — SPAR1NG-PARTENER 
PENTRU NAȚIONALA 

IUGOSLAVIEI

De peste hotare
• La Stockholm, a avut loc întâl-

nirea de atletism Suedia — R-F. Ger
mană. Oaspeții au terminat învingă
tori cu rezultatul general de 117-95 
Iată cîteva rezultate : 100 m. Germar 
(G) IM ; 1.590 m. Watrn (S.) ; 3:44,2 : 
triplu Er:k$on (S.) 15.99 ; suliță Wdll
(G.) 74,78 ; 4x100 R.F. Germană 40.9.
• Duminică au luat sfîrșit la Monza

(Italia) campionatele mondiale de mo- 
tociciism. Iată noii campioni : 125 cmc 
Trenăm (italia) ; 250 cmc Stanford
(Anglia) ; 350 cmc Campbell (Austra
lia ) ; 500 cmc Liberați (Italia).

Dum ...că, în cadrul campionatu.ui 
unional de fotbal la Moscova s-a des
fășurat meciul dintre echipele Tor
pedo Mo.cova și Dinamo Tbilisi. Fot
baliștii din Moscova au obținut .vic- 
tpria cu scorul de 5—I. In urma a- 
Cestui rezultat echipa Torpedo a in
trat în grupul fruntașilor clasamentu
lui ocupîid locul 3—6 cu 17 puncte 
împreună cu echipele Dinamo Kiev, 
Lokomotiv Moscova și TSK MO. Pri
mul loc este ocupat de schipa Dinamo 
Moscova cu 21 puncte, urmată de 
Spartak Moscova cu 19 puncte.

A

Cea de-a 17-a' ediție a „Cupei 
U.R.S.S." lă fotbal se apropie de 
sfîrșit. Duminică s-au desfășurat două 
meciuri din cadrul sferturilor de fi
nală. La Moscova echipa Lokomotiv 
a învins cu-scorul de 5—2 formația 
Avangard Gorki în timp ce ia Sta- 
lino echipa moscovită TSK MO a dis
pus cu 1 —0 de Sahtior Stalino.

In prezent, în lupta pentru cuceri
rea Cupei au mai rămas cinci echipe. 
Prima semifinală urmează să se des
fășoare între Spartak Moscova și în- 
vingătoarea din meciul Torpedo Mos
cova—Dinamo Tbilisi. Cea de-a doua 
serr. finală opune echipele Lokomotiv 
Moscova și TSK MO. Este interesant 
de r marcat că patru din aceste echipe 
au ciștigat pînă acum „Cupa U.R.S.S.’* 
la fotbal. Lokomotiv Moscova a cu
cerit Cupa în 1936, Torpedo Moscova 
în 1:749 și 1952, TSK MO de patru 
tni, iar Spartak Moscova de cinci o-'.

SPARTAK (MOSCOVA) - 
FIORENTINA 4-1

In cadrul pregătirilor pentru meciul 
cu reprezentativa R.P.R. de la 29 sep

Sîmbătă. Spartak Sofia a reușit să 
întrerupă seria insucceselor recente, 
dispunînd cu 2-1 de Slavia.

Dintre întâlnirile desfășurate dumi
nica sînt de notat victoriile lui Bo
tev Varna asupra lui Botev Plovdiv 
(1-0) și Spartak Plovdiv asupra lui 
Minlor (3-1), ambele echipe învingă
toare avînd pînă acum rezultate sla
be. De remarcat că prin victoria eu 
1-0 în dauna lui Spartak Pleven, Lo
komotiv Sofia a trecut din nou în 
fruntea clasamentului. Spartak Varna 
a ciștigat cu 1-0 în deplasare la Ma 
rek Stancev Dimitrovo.

In urma acestor rezultate, pe pri
mele locuri în clasamentul campiona
tului se găsesc :
Lokomotiv
Ț.D.N.A,
Levski
Spartak Pleven 
îAinior

15 12 0 3 21:12 24
16 10 3 3 38:14 23
15 8 5 2 33:13 21
16 7 4 5 19:19 18
16 655 10:19 17

DINAMO (KIEV) — O.C.G.
NICE 1-0

Pe stadionul republican „N. S. Hruș 
ciov$< din Kiev s-a desfășurat la 1 
septembrie întâlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Dinamo Kiev 
și O.C.G. Nice (Franța). Fotbaliștii so
vietici au fost superiori, obținînd vic
toria cu scorul de 1-0 (0-0). Singurul 
punct a fost înscris în minutul 79 de 
centrul atacant al echipei din Kiev 
Viktor Fomin.

(U.-mare din pag. I) 

concurenții în proba „calul de arme“ 
(dresaj, fond și obstacole).

încă proaspătă în amintirea fiecă
ruia din cei prezenți, victoria din 
ziua precedentă a călărețului ronwn 
Vasile Pinciu pe calul Matador, con
tinua să fie discutată cu multă însufle
țire. Mai ales că Pinciu s-a prezen
tat din nou la start, de astă dată în 
proba de obstacole viteză (12 obsta
cole, 15 sărituri, înălțimea maximă 
1,30 m.) la care concurau cei mai 
încercați călăreți prezenți la con
curs. Cine va fi cîștigătorul? Era în
trebarea ce și-o puneau, deopotrivă, 
spectatorii și concurenții. Coincidență: 
tinărul nostru concurent Mircea Stan- 
cu reușește și acum să obțină primul 
ce! mai bun rezultat, parcurgînd toa
te obstacolele fără nici o greșeală. 
Cu deosebire însă că, de astă dată 
și restul concurenților romîni se do
vedesc „specialiști" ai probei, ei reu
șind să se înscrie — în număr mare
— în rînduri'le primilor clasați. Re
zultatul excepțional înregistrat de că
lărețul polonez Marian Babirecki pe 
calul Ekspresja (0 p. penalizare timp
— 1.05.0) răstoarnă însă toate pro
nosticurile. Desigur, mu'ți îl conside
rau cîștigător sigur al probei de vi
teză. Dar călărețul romîn Vasile Pin
ciu cu ca'ul său Matador nu-și spu
sese încă ultimul cuvînt. Evo'.uind și 
de data aceasta printre ultimii, Vasile 
Pinciu a făcut din nou dovada calită
ților sale excepționale, demonstrî.nd că 
este un călăreț de clasă.

Proba următoare , așa cum o re
comandă și titlul („proba de cate
goria grea“) -a fost una dip cele mai. 
dificile din întreg programul concur-, 
sului, concurenții înscriși fiind puși 
la un serios examen de precizie și 
de viteză. Surprinzător de bine a 
trecut acest examen talentata călă-

reață sovietică Tatiana Kulikovscaia, 
pe calul Triumf, care a reușit să-l 
întreacă chiar și ne rutinatul ei coleg 
de echipă. Boris Lilov, deținătorul de 
pînă atunci al celui mai bun rezultat 
al probei. Evoluția pe parcurs a Ta- 
tianei Kuiicovscaia a fost o adevărată 
demonstrație a modului în care tre
buie parcurs un traseu de categoria 
grea. A fos.t o bine meritată victorie 
a acestei valoroase concurente.

lată rezultatele cețo: ouă probe:

PROBA DE VITEZA: 1. VASILE 
PINCIU (R.P.R.) pe catul Matador 
C p. timp 1.01.1; 2-3. Marian Babi-i 
recki (R.P.P.) pe Eksoresja 0 p. 
1.05.0; C-tin Vlad (R.P.R.) pe Ben- 
Hur 0 p. 1.05.0; 4. Iosif Molnar
(R.P.R.) pe Pîrlog 0 p. 1.08.0; 5. Ma
rian Babirecki (R.P.P.) pe Ukam 
0 p. 1.08.2; 6. Iosif Molnar (R.P.R,):] 
pe Accident 0 p. 1 10.4; 7. VladitM 
Fulger (R.P.R.) pe Rapsod 0 p. l.tofl 
8. Ion Oprea (R.P R.) pe TosS 

0 p. 1.13.1; 9. Mircea Stancu (R.P.R.)) 
pe Andrei 0 p. 1.14.1; 10. Vasile Pin
ciu (R.P.R.) pe Nor 0 p. 1.14.9; II. 
Marian Kowaiczir (R.P.P.) pe Mifri- 
dat 0 p. 1.16.9.

PROBA DE CATEGORIA GREA: 
1. TATIANA KULIKOVSCAIA 
(U.R.S.S.) pe Triumf 0 p. timp 
1.43.0; 2. Boris Lilov (U.R.S.S.) pe 
Diagrama 0 p. I 43.2; 3. Șuti Istvan 
(R.P.U.) pe Arab 4 p. I 36.2; 4. Wla
dimir Bvszewski (R.P.P.) pe Besson 
4 p. 1.47.2; 5. A!ex. Longo (R.P.R.) 
pe Sucitu 4 1/4 p. 1.50.9; 6. Iosif 
Hajdu (R.P.U.) pe Aranyos 8 p. 
1.35.0; 7. T. Metelkov (U.R.S.S.) pe 
Kaveor 8 p. 1.36.4; 8. Mihai Timu 
(R.P.R.) pe Odobești 8 p. 1.46.0. I

Concursul continuă astăzi cu proba 
de .fond din cadrul probei complete,] 
care se va desfășura la pădurea 
neasa, cu începere de la ora 8 d^H

tembrie, echipa națională a R.P.F. Iu- 
gloslavia a angajat un meci de antre
nament cu Ț.D.N.A. Sofia. Meciul va 
avea loc la Belgrad, la 20 septembrie.

De notat că mierctiri, ia Sofia. 
Ț.D.N.A. joacă împotriva lui Vasas 
Budapesta, în cadrul „Cupei camoio- 
ntior europeni"

IN CAMPIONATUL IUGOSLAV: 
CAMPIONII DE ANUL TRECUT 

PE PENULTIMUL LOC!
BELGRAD. — in cea de a iV-a e- 

tapă a campionatului iugoslav de fot
bal s-au înregistrat în general sco
ruri strînse. Surpriza etapei o consti
tuie înfrîngerea suferita de campioa
na tării, Steaua roșie, care jucînd la 
Skoplie cu echipa Vardar a pierdut 
cu scorul de 2-1. Partizan a întrecut 
cu greu pe Velej Mostar cu 2-1, iar 
Buducnost Titograd a învins în de
plasare pe noua promovată, „Split" 
cu 2-0. Tot în deplasare, „Zagreb" a 
c'Isdus de Zelezniciar cu 4-2. Celelalte 
rezultate : Radniciki Belgrad — Spar
tak Subotita 4-2 ; Voivodina Novi Sad
— Haiduk Solit 2-1 : Dinamo Zagreb
— B.S.K. 0-0.

După 4 etape clasamentul se pre
zintă astfel -•

Kchipa sovietică de fotbal Spartrk 
Moscova și-a început turneul în Ita
lia, jucînd duminică împotriva renu
mitei formații Fiorentina. Fotbaliștii 
sovietici au ciștigat cu 4-1 după un 
meci susținut eu un ritm impresio
nant, în cursul căruia s-au remarcat

1. Partizan 4 3 10 10:6 7
2. Radniciki 4 3 0 1 10:6 6
3. Vardar 4 2 11 5:4 5
4. Dinamo 4 2 11 7:8 5
5. Buducnost 4 2 11 5:3 5

.13. Steaua roșie 4 0 2 2 5:7 2
14. Split 4 10 3 6:10 2

... MARI SURPRIZE

de 8a Paris . IN TURNEUL DE BASCHET

Primele campioane: echipele O. P. UNGAKE fia făareiă

Turul ciclist al Poloniei 
s-a decis in ultima etapa
Cel de-al 14-lea tur ciclist al Po

lonie; a luat sfîrșit duminică cu vic
toria ciclistului polonez Kowalski 
care 3 acoperit cei Î978 km (11 eta
pe) n 53 h 11’50”. Pe locul doi s-a 
clasa1 Wrosinski (R. P. Polonă) cu 
53h 14’06”, iar locul trei a revenit 
alerg ".torului iugoslav Levacic cu 53h 
14’26”. Ultima etapă, Lublin—Varșo
via (160 km) a fost cîștigată de po
lonezul Krolikowski în 4 h 12’51” ur
mat de un pluton de 20 de alergători. 
Fostul fruntaș al clasamentului Ka
minski, care a condus în 8 din cele 
11 etape, a pierdut 7 minute în a- 
ceastă etapă ocupînd locul 6 în cla-. 
samentul general final

CAMPIONATUL R.P. UNGARE
Rezultate din ultima etapă a campio

natului maghiar de fotbal : MTK — 
Diosgyor 2-9 ; Vasas — Szeged 3-2 ; 
Tatabanya — Ferencvaros 2-9 ; Komlo 
— U« pești Dozsa 1-1; Szombnthely — 
Sa’.gotarjan 3-1 ; Cscpel — Pees 3-3 ; 
Tlonved — Dorog 1-3. Conduce Tata- 
ban va cu 4 punct®.

R.P. BULGARIA: LOKOMOTIV 
SOFIA DIN NOU LIDER

SOFIA 2 (prin telefon de la cores
pondentul nostru Toma Hristcv). — 
întâlnirile pentru. cea de a XVI^a eta
pă a campionatului bulgar de fotbal 
au început în cursul șăptămînii tre
cute, miercuri disputîndu-se derbiul 
returului Levski — Ț.D.N.A. După un 
joc de factură modestă, datorat în 
bună parte nervozității ambelor echi
pe. meciul s-a încheiat cu un scor 
alb : 0-9.

PARIS 2 (prin telefon de la co. 
respondentul nostru ROBERT BAR- 
RAN). 'Primul titlu de campion al 
Jocurilor Universitare, ediția 1957, a 
fost acordat duminică echipei mason, 
line de floretă a R.P. Ungare. Finala 
probei s.a disputat între trăgătorii 
maghiari și cei ai Franței, primii ca- 
lificlndti.se în datina Germaniei, iar 
francezii terminind învingători în 
semifinala cu Luxemburgul. Ultimul 
îneci a fost extrem de disputat, învin
gătorii trebuind să fie desemnați nu
mii prin ttiș.averai. Scor final : Un
garia. Franfa 8—8 (54—65 tușe în 
favoarea echipei ungare). Clasamen
tul final al nrobei de floretă pe 
echipe, masculin, este următorul: 
1, R.P. Ungară: 2. Franța: 3. Luxem
burg: 4. R.F. Germană.

Concursul de f'oretă electrică re. 
. tervat echipelor feminine s-a încheiat 
cu victoria sportivelor maghiare care 
an învins în meciul hotărîtor forma, 
tia R.F. Germane cil 9 -2.

Interesul principal este concentrat 
ac m în jurul turneelor de volei și 
baschet, care pînă la deschiderea 
competiției de atletism, care începe 
joi. ține capul de afiș al Jocurilor. 
Duminică în nocturnă s-au mai în. 
registrat următorrele rezultate în ca
drul turneului de volei masculin : 
Belgia-Liban 3— 1 (14, 16—18, 5, 16)

și Brazilia-Bulgaria 3—2 ('.0, li—15, 
11—15, 3, 8). Acest din urm > rezul. 
tat constitue una din primele sur
prize ale zilei, brazilienii demons!rînd 
un progres remarcabil de la ultima 
ior apariție pe terenurile pariziene, 
acum doi ani. Jocv.I a fost extrem 
de spectaculo's, concurînd celălalt der. 
bi ai zilei — Polonia-LT.Ț.S.S. — în
cheiat cu surprinzătoarea victorie a 
polonezilor.

Pînă acum se cunosc patru echipe 
calilicate pentru finală: U.R.S.S., 
R.P. Polonă, R.P.R. și Franța, indi
ferent de rezultatul ce se va înregis. 
tr.a între aceste ultime două echipe. 
In ce privește grupă A, meciul R. 
Cehoslovacă — R.P. Bulgaria va de
cide pe cele două formații care vor 
completa numărul de șase în turneu! 
final.

Iată acum rezultatele înregistrate 
duminică seara în cadrul competiției 
de baschet. In grupa A, Cehoslovacia, 
a întrecut nesperat de ușor echipa 
Ungariei cu 72—56, dovedindu.se ast
fel favorita turneului. Pe de altă par. 
te. echipa Poloniei (în care joacă 4 
echipieri ai naționalei) a întrecut cu 
72—55 pe cea a R.P. Chineze, în 
cadrul jocurilor pentru grupa C. Chi

nezii n-au mai reeditat partida din 
ajun, arătîndu-se handicapați de sta. 
tura joasă. In grupa B, Bulgaria 
a dispus mai greu decît se putea aș. 
tepta de studenții italieni : 61—57. 
Două jocuri s-au disputat în grupa 
D: Iran-Spania 59—52 și Brazilia. 
Franța 69—51... Deziluzie în tabăra 
gazdelor, care sperau mult în aceas
ta echipă, bazată pe sche'etul P.U.G.. 
ului. Dar Antoine a fost anihilat de 
pivofii brazilieni, care și-au impus 
jocul dominînd în fazele de coș. Este 
de remarcat că echipa Braziliei este 
aceeași care a concurat la recentele 
Jocuri de la Moscova, unde a lăsat 
o impresie foarte bună. Iată, deci, 
după părerea noastră, principalii „ac. 
tori“ ai viitoarelor întîlniri decisive: 
Cehoslovacia, Polonia, Brazilia și — 
probabil — Ungaria.

Aceasta pentru că echipa R, 
P. Ungare. învinsă cu o zi înainte 
de selecționata cehoslovacă, a dispus 
luni cu 56—47 de echipa Libanului. 
R.P. Polonă a întrecut R.F. Germană 
cu 65—43, iar Franța a învins Iranul 
cu 54—44.

Au început și jocurile turneului fe
minin de volei. Polonia a întrecut 
Spania cu 3—0 (15—1; 15—0; 15—1).
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