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« de la sosirea în Capitală a delegației guvernamentale a Republicii
\lare Mongole. Tovarășii Jumjaaghiin Țedenbal, Gh. Gheorghiu-Dej 

și Chivu Stoica, răspunzind ovațiilor cetățenilor Capitalei
(Foto: AGERPRES)

bghiri 4 septembrie a sosit în 
MVrăspunzind invitației Guver- 
mTp. Romine delegația guverna- 
lală a Republicii Populare Mon- 
I în frunte cu tovarășul Jum- 
iin Țedenbal, președintele Con- 
lui de Miniștri al R.P. Mongole, 
li delegație fac parte Dorjiin 
pan, secretar al Comitetului Cen. 
|al Partidului Popular Revoluțio- 
iMongol, Sadnomîn Avarzed, loc
i' al președintelui Consiliului de 
ștri, ministrul Afacerilor Exter- 
IȘagdaryn Țeveen, locțiitor al 
edintelui Comisiei de Stat a Pis
arii și Sandavin Ravdan. amha- 
Irul R.P. Mongole în R.P. Ra-

Bîiegația este însoțită de consi- 
■ și experți.
Bipreună cu delegația a sosit și 
I Mihail Dalea, ambasadorul R.P. 
■ine în R.P. Mongolă.
leroportul Băneasa, unde a avut 
■primirea oaspeților, era pavoazat 
■ătorește. Fluturau drapelele de 

Republicii Populare Romine 
l^gblicii Populare Mongole, 
n întîmpinarea oaspeților pe aero- 
lul Băneasa se găseau tovarășii: 
fcorghe Ghecrghiu-Dei, Chivu 
■ca, Emil Bodnăraș, Constantin Pîr- 
fescu, Grigore Preoteasa, Leonte 
■tu, Ștefan Voitec, Janos Fazeka.ș, 
Ion Moisescu, vicepreședinte al 
Izidiului Marii Adunări Naționale, 
[am Bunaciu, secretarul Prezidiu- 
| Marii Adunări Naționale, metn- 
|ai guvernului și ai C.C. al P.M.R., 
|vlădoiu, președintele Sfatului 
lular al Capitalei, conducători ai 
lituțiilor centrale și ai organizații- 
I obștești, oameni de știință, și 
lură, generali și ofițeri superiori 
torțelor Armate ale R.P. Romine, 
riști romîni și străini.
Iu fost de față șefii unor misiuni 
Eomatice acreditați la București 
hlți membri ai corpului diplomatic, 
[n întîmpinarea solilor poporului 
|ngoi la aeroport se aflau mii de 
peni ai muncii din întreprinderile 
instituțiile Capitalei.

La oca 10 avionul aterizează pe 
oport. Din avion coboară tovară- 

Țedenbal și persoanele care-1 în- 
esc.
tovarășul Țedenbal se îmbrățișează 
I tovarășii Gh. Gheorghiu.Dej și tovarășii Gh. Gheorghiu. Dej 
ivu Stoica.
>e intonează imnurile de stat 
», Rom’ne și R.P. Mongole, 
'ovarășul Țedenbal însoțit de

ale

tovarășul Țedenbal însoțit de to- 
rășul Chivu Stoica trec in revistă 
Irda de onoare aliniată pe pista ae- 
Lortului.
lovarășului Țedenbal și persoanelor 
11 însoțesc le sânt prezentați apoi 
tinbrii corpului diplomatic acredi- 
|i la București, membrii guvernului 
I celelalte personalități oficiale ve
le în întîmpinare.
[Tovarășul Chivu Stoica rostește un 
vînt de 
Ia apoi 
1.

bun sosit.
cuvîntul tovarășul Țeden-

★
după-amîază, delegațiaMiercuri

îvernamentală a R.P. Mongole în 
unte cu tovarășul J. Țedenbal, pre- 
dintele Consiliului de Miniștri al 
P. Mongole, a făcut o vizită la 
onsiliul de Miniștri al R.P. Ro- 
îne.

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Și AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R. P. R.
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Toți campionii balcanici ai Greciei 
la startul Campionatelor Internaționale

Concursul internațional de călărie din Capitală

Călăreții romîni F.Jopescu,Gh. Anfohi 
și D. Velicu au ocupat primele locuri 

în proba de obstacole categoria mijlocie
Intreceri'e internaționale de călărie 

și-au mutat pentru o zi — marți —■ 
locul de desfășurare, în frumoasele 
împrejurimi ale Bănesei. Aci a avut 
loc proba de fond din cadrul probei 
complete la care au luat parte con- 
curenți din R.P. Bulgaria, R.P. Un. 
gară, U.R.S.S. și țara noastră. Deși 
erau înscriși în această probă, repre
zentanții R.D. Germane nu au putut 
lua parte deoarece nu Ie sosise caii 
pînă la acea oră. Concurentul ro- 
mîn V. Bărbuceanu care a condus 
în cefe două zile a trecut pe lîngă 
o frumoasă victorie, el fiind întrecut 
la proba de obstacole de bulgarul 
Ge'nko Rachkov căruia i-a revenit 
primul loc în clasamentul general 
individual cu 37,32 pct. In schimb, 
pe echipe, am reușit o frumoasă vic
torie prin Virgil Bărbuceanu, Andrei 
Radar și Oscar Recer care s-au clasat 
pe primul loc cti 197,25 pct.

3 ZILE
de natatie
Fruntașii înotătorilor noștri 
se întrec în cadrul campio

natelor republicane
De aproape două luni — mai pre

cis, de la întîlnirea internațională de 
tineret Romînia-Ungaria — Bucure?- 
țiul n-a mai găzduit nici un concurs 
important de natație. Amatorii în
trecerilor sportive de acest fel, altă
dată prezenți, duminică de duminică, 
în tribuna ștrandului Dante Gher
man, n-au mai aflat de sportivii pe 
care i-au încurajat, de atâtea ori, de- 
cît prin intermediul ziarelor. Cu. pa
tru săptămâni în urmă, de pildă, ei 
au simțit alături de Maria Both 
bucuria victoriei cucerită de tînăra 
noastră înotătoare în timpul Jocu
rilor de la Moscova.

De mîine, însă, trei zile, la rînd, 
,,de natație" le vor răsplăti înde
lunga lor așteptare. Pentru specta
torul mai pretențios însă, ca și pen
tru noi de altfel, viitoarele campio- 
nate republicane ale seniorilor nu vor 
însemna, nicidecum, o simplă reve
dere cu protagoniștii. Pretențiile sînt 
mult mai mari și este și firesc; dato 
rită vederii de ansamblu pe care c 
oferă campionatele republicane vom 
putea aprecia mai ușor potențialul 
tinerei noastre natații... care își adau
gă încă un an de experiență. Cu in
teres deosebit este așteptai și evo- teres deosebit este aștepiață și

G. N.

(Continuare In pag. 2)

mai buni atleți ai țării (cu ex- 
celor care concurează la Jocu-

Cei 
cepția 
rile Universitare de la Paris) s-au 
întors de Ia Atena. Acum, în fața lor 
stă un nou mare concurs: ediția ju
biliară a campionatelor internaționale 
ale țării noastre. De aceea, ei nu și-au 
permis nici o zi de răgaz. Chiar de 
ieri, pe stadioanele de atletism din 
Capitală au putut fi văzuți cei care, 
cu numai cîteva zile mai înainte, 
luptau pentru întîietatea balcanică. 
Odată cu impresiile de la Bal.an rdă. 
cu proaspetele amintiri din străvechea 
Atenă, atleții noștri s-au întors din 
această călătorie și cu o știre inte 
resantă: în puțin timp, multe din 
pasionantele dueluri ale Jocurilor Bal

După o zi de „relache", baza hi. 
pică din Calea Pievnei a cunoscut 
ieri din nou o mare afluență. Publi
cul a urmărit c-u un viu interes 
spectaculoasa demonstrație de dresaj

OCTAVIAN GINGU
(Continuare în pag. a 4-a)

In curioasa turnantă a stadionului Averoff, alergătorilor le trebuie o adevă
rată tehnică a... virajelor. Vă puteți convinge de acest Lucra examinînd 
fotografia care înfățișează un aspect din cursa de 800 m. In frunte, ca nr. 
308, alergătorul grec Constantinidis. Cu nr. 3CT7. clștigătorul probei, Depastai 

Pe acesta din urmă îl vom putea vedea la apropiatele campionat», 
internaționale

Trăgătorii romîni erau doar,., dezinformați
în privința adversarilor de la Varșovia..

cu
di-

avut ultimele discuții 
care au plecat azi
Varșovia pentru a par-

i

Ieri am 
trăgătorii 
mineață la , .
ticipa la campionatele internațtom’e 
de tir a'e R. P. Polone.

O incursiune în cartierul Tei 
și doi dintre reprezentanții noștri
— Lia și Iosif Sîrbu — au fost 
pr.nși în familie în febra pregăt.ri- 
/>r de voiaj. Un alt drum, mai scurt, 
-nă la hotelul „7 Noiembrie" și cei 
doi arădani, Tereza și Ion Quintus
— membri ai delegației, prinw ca 
trăgătoare, cel de al doilea ca an
trenor — au completat cadrul con
vorbirilor noastre cu subiectul: Ce 
va ți ta internaționalele de tir ale 
Poloniei ?

Dacă interlocutorii au fost de a- 

canice vor fi reeditate la București.
Grecia, care va fi pentru prima oară 

reprezentată la tradiționalele noastre 
concursuri, trimite la București pe cei 
mai valoroși atleți ai săi. pe toți noii [ 
campioni balcanici. Astfel, îi vom 
putea vedea: La prăjină pe Roubanis,' 
(4,45 m.) recordman european și al 
treilea clasat la J.O. de la Melbourne, 
la greutate pe Tsakanikas (16,63 m.), 
la disc pe Kunadis (52 34 m.), la 800 
m. și 1.500 m. pe Depastas, (1:54.7 
și 3:48.7) dublu campion balcanic și 
învingător al lui Mugosa, iar la 3 000 
m. obstacole pe Papavasiliu (9:02.8). 
In paranteze am trecut rezultatele re-1 
cent obținute de acești atleți la Bal- [ 
caniadă. In afară de cei 5, este po-, 
sibilă participarea lui Constantinidis, 
care l-a secondat pe podiumul învin
gătorilor pe Depastas, atit la 800 m. 
cît și la 1.500 m., și pe Georgeopou- 
los, clasat al 2-lea la 100 m. și ta 
200 m. I

Iugoslavia va trimite un lot de va-[ 
loare, care cuprinde pe Marianovici 
(campion balcanic, 2,02 m. la săritura [ 
în înălțime), Lesek (al III-lea clasat 
la J.B. la săritura cu prăjina cu 4.20 m., 
cel mai bun rezultat al său 4,30 m.), pe 
aruncătorul de ciocan Racic (al Il-lea 
clasat la J.B. cu 60,73 m, cel mai bun 
rezultat 62,32 m.), pe sulițașul Pavlo- 
vici, Sarici (400 m.) și Vajici (lun
gime). De asemenea vor veni și cîte
va atlete iugoslave al căror nume nu 
a fost comunicat tacă.

TIR „AVEUGLE“? NU !

ceasta dată mai ușor de găsit ca 
aricind. în schimb impresiile Iar des
pre întrecerea în care vor 0 angre
nați începînd de duminică, an fost 
mai sumare ca în alte ocazii. Din 
discuțiile purtate am constatat că 
reprezentanții noștri erau nefiresc de 
dezinformați, deși îi mai despărțeau 
numai cîteva ore pînă la plecarea 
spre Varșovia. Lipsindu-le total a- 
mănuntele asrrpra programului și 
mai ales asupra participării, ei nu-și 
făcuseră nici unui din obișnuitele 
calcule.

De aMfrf, Iosif Sîrbu și-a mani
festat nemulțumirea că nu are date 
suficiente în privința concursului. 
„Și la noi în tir — a declarat maes- 
trul emerit al sportuluj = undi

ȘTIRILE ZILEI

Au fost perfectate 
lutllnirile de box 

R.P. Romfriă (A)-R.D. Germană (A) 
R.P. Ramînă (B)-R.O. Germană (3)

Federația de box din R.D. Germană 
s-a declarat de acord cu datele pro- 

[ puse de federația noastră pentru dui
> bla întîlnire dintre reprezentativele 
[ R.P. Romine și R.D. Germane. Astfel, 
, în prima decadă a lunii decembrie se
i vor tatîlni la Berlin echipele A, iar 
[ la București echipele B ale celor două
> țări
’ Forul nostru de specialitate studia
tă posibilitatea perfectării pentru a-
> nul 1958 a unor întîlniri cu selecțio- 
’ natele Italiei și Germaniei Occiden- 
[ tale, precum și a revanșelor cu Fran-

Iugoslavia și R.D. Germană.ta,

Prima întîlniro 
de lupte 

!între reprezentativele 
Suediei și Romîniei

Federația suedeză de lupte a con. 
firmat meciul pe care naționala Sue- 
diei urmează să-1 susțină la Bucu- 

Îrești la 13 noiembrie în compania re
prezentativei noastre.

Cu ocazia acestei prime întîlnirî 
între echipele reprezentative de lupte 
clasice ale celor două țări, suedezii 
vor deplasa o echipă din care iac 
parte campioni mondiali și olimpici 

ca Bertil Antonsson, G. Niîlson ș.a.

Două meciuri 
între tinerii atleți 
romîni și iugoslavi

La 20 și 21 septembrie se va des
fășura în Iugoslavia o dublă întîlnire 
între tinerii atleți romîni și iugoslavi. 
Protocolul celor două meciuri prevede 
că la băieți pot concura atleți născuți 
pînă în anul 1937 Inclusiv, iar lă fete! 

î pînă în 1939 inclusiv.
, Forul de specialitate iugoslav nu a 
comunicat încă orașul unde vor avea 

' loc întrecerile.

Cupa campionilor europeni 
la fotbal

T.D.N.A—Vasas 2-1
Ieri la Sofia, în cadrul Cupei cam

pionilor europeni, T.D.N.A, a întrecut 
pe Vasas Budapesta cu 2—1. Meciul 
Rangers—St. Etienne se dispută în 
nocturnă și rezultatul nu ne-a par-, 

[ venit pînă la încheierea ediției.

Patru cicliști romîni 
vor participa la un marc 

concurs international 
in n. n. germană

[ Cunoscutul traseu pe care s.att 
, desfășurat pînă acum 30 de ediții ale 
competiției motocicliste Sachsenring 

[ va găzduj la 1.5 septembrie un mare! 
‘concurs internațional de ciclism. La 
[întreceri vor participa cicliști din 
,11 țări. _
1 Pentru cucerirea marelui premiu al 
[ziarului „Deutsches Sport-Echo" vor[ 
i lupta mulți dintre cei mai buni ci- 
[oliști amatori ai lumii, printre care 
iși eampionul mondial, belgianul 
i Louis Proost'La această competiție 
[vor iu a startul și patru alergători 
* romîni.

lupta nu se dă direct intre doi saa 
mai multi adversari așezați față în 
față, ci între om șl performanță, 
pregătirea psihică a trăgătorilor se 
realizează șl prin ounoașterea din 
vreme a valorii concursului și a ad
versarilor. Și cum nouă nu ne-au 
fost aduse la cunoștință asemenea 
amănunte, înseamnă că stntern han
dicapați din acest punct de vedere". 
Lia Sîrbu a completat discuția, afir- 
mînd, în deplinul asentiment al sefe 
țtrlui, că: „Și eu sint surprinsă a- 
fUnd acum, că numai trei dintre cet$ 
cinci trăgătoare care mergem m _ 
Varșovia vom fi acceptate în, 
cursul propriu-zis. Nu înseamnă insa-

(fipnUnuare ta pag. 2>



După Jocurile Balcanice de atlelism, o altă 
interesantă confruntare internațională

MECIUL BALCANI SCANDINAVI

Tinerii voleibaliști ai lotului reprezentativ au jos: surprinși de fotograful 
nostru la ieșirea din Muzeul de artă al R.P.R. Discuția este vie și de dara 

aceasta credem că este purtată în jurul valoroaselor pinze 
de curtnd admirate.

„Speranțele” voleiului bat
la poarta consacrării

evidențiate în cursul unui an 
cărora li se asigură timp de 
cele mai bune condiții de pre- 
Anul acesta au fost selecționați 

alcătuirea echipei reprezenta-

In fiecare an colegiul de antrenori 
din cadrul comisiei centrale de volei 
selecționează cele mai talentate ele
mente, 
întreg, 
o lună 
gătire. 
pentru 
tive de tineret a R.P.R. următorii jucă
tori: Mihai Chezan (C.C.A.), N. Băr
buță (Energia Orașul Stalin), Corio- 
lan Gornoviceanu (Știința București). 
Emil Radu (C.C.A.), Erwin Schaffar 
(Voința București), Gabriel Wolf 
(Progresul I.T.B.), N. Gone (Energia 
București), Gavrilă Petric 
PIoești), Paul Zaporojescu 
Dinamovist), li s-au adăugat 
foștii compwienți ai lotului

(Știința 
(Tinărul 
trei din 
studen-

La PIoești, Craiova, Oradea $i Orașul Stalin

Azi începe etapa de zonă 
a campionatelor republicane de box

din țară, la PIoești, Craiova, Oradea 
pugi ’iști ai țării vor începe întrecerile 
repu blicane de box — ediția 1957.

Astă-seară, în patru orașe 
și Orașul Stalin, cei mai buni 
etapei de zonă a campionatelor

Cu câteva ore înaintea primului sunet de gong, socotim nimerit să 
dăm cuvîntui boxerilor, antrenorilor și arbitrilor:

’ LUCIAN POPESCU, antrenor: 
„Campionatele din acest an anunță 
o luptă titanică între , tineri" și „bă- 
trîni". De partea cui va fi victoria? 
Am încredere în experiența Iui Drag- 
nea. Blank, Ciobotaru, Schiopu sau 
Luca Romano, dar îmi pare la fel de 
importantă dorința de afirmare a ti
nerilor Marin Ion, Mihalic, Burlaș, 
Dumitrache, Mircea Balaș, Calenciuc 
și mulți alții".

ALBERT BLANK, boxer (dar și... 
antrenor): „Nu intenționam să particip 
la campionate. M-am pregătit, la ce
rerea asociației Progresul, pentru un

Activitatea
m sportul luptelor
Peste o lună echipa de tineret a 

R.P. Romine va acorda revanșa tine
rilor luptători din R.D. Germană, al 
căror oaspe va fi. Primul meci din
tre formațiile de tineret ale celor 
două țări se va desfășura în ziua de 
5 octombrie ia Dresda. A doua întîl- 
nire este programată două zile mai 
tîrziu într-un oraș oare va fi stabilit 
ulterior. Pregătirile echipei noastre — 
In care vor figura printre alții șî 
cunoscuții I. Cernea, Gh. Dumitru, 
Gh. Popovici — vor începe la data 
de 10 septembrie sub îndrumarea 
antrenorilor I. Tozser și C. Popescu.

Programul internațional al luptă
torilor români s-a îmbogățit și cu 
alte întilniri. Astfel în cursul lunei 
septembrie —• la invitația asociației 
Energia — urmează să sosească în 
Capitală o echipă turcă, iar o forma
ție românească — probabil Dinamo— 
a fost invitată să participe la inau
gurarea unei săli de sport la Ankara.

Pe plen intern luptătorii noștri 
sînt angrenați în restul anului 1957 
în următoarele concursuri: Cupa O- 
rașelor (lupte libere) cu prima fază 
Ia 8 septembrie, campionatul de ca
lificare pe echipe cu semifinalele la 
15 septembrie și campionatul repu
blican pe echipe a cărui primă etapă 
din retur se desfășoară la 13 octom
brie. 

țese: Zoltan Cozonici și Mihai Coste, 
ambii de la Știința Timișoara, G. lo- 
niță de la Progresul l.T.B.

Lotul de tineret al Rominiei și-a 
început pregătirile din luna august 
sub conducerea antrenorului prof. 
Narcis Schreiber. Aceasta deoarece în 
această lună reprezentativa de tine
ret a țării susține întilniri cu două 
valoroase selecționate: ale Poloniei 
și Ungariei. Iniîinirea cu echipa de 
tineret a Poloniei va fi găzduită în 
zilele de. 7 și 9 septembrie de tere
nul din incinta stadialului G;ule:i, 
iar partida cu Ungaria se va desfă
șura la 22 și 24 septembrie.

Tinerele elemente ale voleiului nos. 
tru încearcă cu aceste ocazii afirma
rea...

turneu în R.D. Germană. Turneul s-a 
amînat și, cum eram antrenat, n am 
vrut să scap prilej il de a-mi apăra 
titlul".

B. ROBERT, arbitru-judecător: 
„Campionatele vor fi (k'rz disputate 
și sînt puține categoriile cu învingă1- 
tori siguri. Cred 
e cea mai tare, 
bitra acolo".

GHEORGHE 
„Vreau să fac 
Cred că Mihalic 
pionatelor. Dobrescu și Negrea sînt, 
după părerea mea. mari favoriți. In 
sfîrșit, am impresia că anul acesta 
Mar hi (an îl va întrece pe Ciobotaru. 
Are de partea lui tinerețea".

MIHAI GHINESCU, arbitru jude
cător: „Am convingerea fermă că 
mul fi favoriți vor „cădea” |a etapa 
de , zonă. Un pronostic: Burlaș va *a-  
junge sigur în finală. Regret că fiind 
bolnav, nu voi putea arfcitra, pentru 
că vor fi cu adevărat întreceri de zile 
mari../'.

AXIOTI, antrenor : 
cîteva pronosticuri, 

va fi revelația cam-

că zona de la PIoești 
Mă bucur că voi ar-

echipajulstart

INCEPIND DE AST AZI, MAREA
NEAGRA ȘI LACUL SIUT-GMIOL, 
TREI CAMPIONATE REPUBLICANE 

DE VELE

Incepîno de astăzi șl pînă Ja 9 sep
tembrie inclusiv se vor desfășura pe 
apele Mării Negre, în imediata apro
piere a portului constanța, cele cinci 
regate (cite una pe zi, plus o zi de 
odihnă) ale campionatului republican 
de vele clasa star. La regate vor lua 
parte 27 de staruri reprezentând ma
joritatea asociațiilor noastre sportive. 
Nu vor lipsi de la ' -1 '
campion Gh. Lungu—Mir-eea Dumltriu 
(Energia), un alt 
format de N. Calcan (C.S.A. Marina) 
șl N. Navasart (C.C.A.), precum și cei 
mai buni specialiști de star din țara 
noastră.

In continuare, Intre 10 șl 21 sep
tembrie se vor ține pe lacul Siut-ghiol, 
la Mamaia, întrecerile campionatului 
republican pentru clasa Snipe la care 
s-au înscris 55 ambarcațiuni, iar între 
22—24 ale lunii curente campionatul 
republican la yolă olimpică.

echipaj redutabil

DE LA I.C.F.
Institutul de Cultură Fizică 

nunță studenții cursului de zi 
între 15 ți 25 septembrie 1957 
vor da examenele restante și 
minate.

a- 
că 
se 
a-

Întrecerile s-au terminat 
zile. Dar aceasta nu 
că nrin terminare

de cîteva 
___ __ înseamnă 

■ că prin terminarea lor s-a pus 
punct discuțiilor și comentariilor. Zia
rele ateniene au găsit termenii cei 
mai elogioși pentru a caracteriza ardoa
rea luptei sportive de pe stadion, au 
vorbit cu căldură despre prietenia a- 
devărată a sportivilor țărilor parti
cipante și au fost destul de midți a- 
ceia care au regretat absența atle- 
ților turci d$ la această întrecere a 
tineretului din Balcani, absență mo
tivată de anumite rațiuni politice. Ori
cum însă, Turcia și-a trimis un re
prezentant al său la Congresul bal
canic, ceea ce este un fapt pozitiv 
pentru viitoarea dezvoltare a acestor 
frumoase întreceri sportive.

Cum spuneam, ziarele ateniene au 
avut numai cuvinte de laudă 
pentru dirzenia, dar în același 

timp și pentru cavalerismul cu care 
și-au disputat șansele Fiecare dintre 
competitori. Coairații noștri au subli
niat de asemenea victoriile reprezen
tanților Rominiei și în general com
portarea destul de bună a echipei 
noasire masculine, care după cum se 
știe s-a aflat după a doua zi de în
treceri in fruntea clasamentului pe 
națiuni. Din păcate însă acest suc
ces temporar nu a putut fi pînă la 
urmă mofiv de deplină bucurie, de
oarece in ziua a treia a întrecerilor 
anumite „defecțiuni" (Sorin loan, 
accidentat, nu a intrat in finală la 
triplu; Moscovici și Strzeibiscki nu 
s-au clasat în primele șase locuri la 
5.000 m.; Ahmed, Ursac, Măgdaș și 
Sudrigean au ocupat locuri mai sla
be decit ne-am așteptat etc.) ca și 
revenirea puternică a iugoslavilor 
care au aruncat în Faptă cei mai 
buni oameni, ne-au împiedicat să ob
ținem victoria pe care o dorisem

In schimb fetele noastre au domi
nat întrecerea chiar de la primele 
probe, obținînd o splendidă victorie, 
în fața unor adversare puternice cum 
sînt atletele iugoslave și bulgare. Din 
cele 11 probe ale concursului fetele 
noastre au cîșiigat 6, iar Ia alte pa
tru probe s-au clasat pe locul doi.

MARIA DIȚI SPRE ViRFUL PIRA
MIDEI MONDIALE A...

SUL1ȚAȘELOR

cea mai 
arătat-o

Diți, care-și 
drumul spre...

Din iotul femir 
cată valoare 
îndoială Mai

— in fotul feminin 
: a

— îndoială Maria 
continuă cu hotărîre 
recordul lumii. Nu considerați

ridi- 
fără

DUMINICA ÎNCEPE RETURUL CAM
PIONATULUI DE RUGBI

Peste trei zile, „start” în campiona
tul de rugbi ! protagonistele turului, 
Locomotiva Grivîța Roșie și Energia 
I.S.P vor avea de suportat asaltul fos
tei și actualei campioane: Dinamo Bucu
rești și Casa Centrală a Armatei.

Prima etapă, programată duminică în 
Capitală, anunță numai trei partide: 
C.S.A. PIoești—Energia Republica (se 
desfășoară pe terenul Energia Repu
blica la ora 16,30), Progresul Finanțe 
Bănci—Energia I.S.P (teren Progresul 
Finanțe Bănci, ora 16.S0) și Casa Cen
trală a Armatei — Locomotiva P.T T. 
(teren Tineretului IV, ora 10). Două 
jocuri sînt amînate și «nume: Știința 
Inst. Mine—Dinamo București și Locomo
tiva Grivita Roșie—Energia Petroșani.

CONGRESUL UNIUNII SPORTIVE 
INTERNATIONALE FEROVIARE

La 29 septembrie va avea loc la 
Praga, congresul Uniunii sportive in
ternaționale feroviare. Cu acest prilej 
se va stabili programul competițiilor 
internaționale feroviare pe anul 1958 
la cele nouă sporturi: atletism, fot
bal, baschet, box, natație, șah, cros, 
lupte și schi. La congres vor lua parte 
șl reprezentanții asociației Locomoti
va. Delegația noastră va propune ca 
în program să fie introduse și com
petiții la volei și țir.

ei, Ana Coman a înre- 
excelent record, care — 
nu va mai aștepta prea 
pentru a putea fi îmbu- 
și Diți, Ana Coman are

aceasta că ne hazardăm în pronos
ticuri de dragul pronosticurilor, dar 
țineți seama că Maria Diți nu are 
decit 20 de ani, că practică atletis
mul numai de 3—i ani, că s-a ară
tat constantă la o valoare foarte bu
nă, că, în sfîrșit, așa cum spunea și 
Dana Zatopkova, Maria Diți are la 
îndemînă toate condițiile pentru a se 
situa în vîrful piramidei celor mai 
bune aruncătoare de suliță ale lumii. 
Lrț rîndt»! 
gistrat un 
sperăm — 
mult timp 
nătățit. Ca 
toate posibilitățile să obțină rezulta
te de o valoare și mai ridicată. Ioa
na Luță la 100 m. și 200 m. și îm
preună cu Alexandra Sicoe, Letiția 
Bendiu și Claudia Ruse la 4X100 m. 
și Iolanda Balaș la înălțime au corn 
pletat buchetul victoriilor noastre.

Păcat de cursa de 80 m. garduri 
in care — în condițiuni normale — 
Ana Șerban ar fi putut obține o vic
torie, și iarăși păcat pentru cursa 
de 800 m. care ar fi trebuit să revi
nă reprezentantelor noastre, dacă 
acestea — așa cum am mai spus — 
ar fi știut să aleagă o tactică mai 
potrivită, Oricum însă, chiar și așa 
victoria fetelor este excelentă. Cum 
atletele țării gazdă nu au partici
pat decit la cîteva probe, întrecerile 
feminine s-au redus <te frpt la un 
simplu meci triunghiular. Nu s-a fă
cut desigur nici un fel de clasament 
oficial pentru meciuri bilaterale, dar 
ne luăm noi îngăduința să transfor
măm în puncte rezultatele întreceri
lor. Astfel Romînia a întrecut Iugo
slavia cu 65:52 puncte și Bulgaria cu 
69 :48 puncte.

ȘI PE CURIND... 
BALCANI SCANDINAVIA

Întrecerile balcanice s-au termi
nat! Fiecare se gîndește de a- 
cum Ia alte concursuri și aș, 

teaptă cu plăcere și emoții cea de a 
XVILa ediție a Jocurilor pe care o 
va găzdui Sofia în luna septembrie 
a anului viitor. Pînă atunci însă, peș
te citeva săptămâni Atena va găzdui 
prima întâlnire între reprezentativa 
Balcanilor și Scandinavici. Pentru 
echipa Balcanilor vor concura printre 
alții Ion Wiesenmayer, Traian Sudri-

Ioana Luțâ a dștigat la A- 
iena trei titluri de campioană 
balcanică la 100 m., 200 m. și 
4x100 m. Iat-o terminind în
vingătoare cursa de 100 m., 
înaintea atletelor Siconcc (Iu
goslavia) (272), Kolar ova (Bul
garia) (49) și a Leliției Ben- 
diu (156). (Foto : Prokboreion 

Inomenan-Atena)

3 ZILE DE NAT AT IE
(Urmare din pag. i>

au atinsluțialuția acelor înotători care 
o valoare pe plan internațional. De 
curînd nu ne-am putut ascunde sa
tisfacția găsind într-un ziar străin 
numele lui Adrian Oanță și al Mă
riei Both printre primii șase înotă
tori europen-i ai anului; dar și o 
undă de regret știind că rezultatul 
cu care Adrian Oanță ocupă locul VI 
este inferior adevăratelor sale posi
bilități.

Dar, marea masă a participanților 
la campionatele seniorilor sînt... ju
niorii. Se vor reedita deci pasionan
tele dispute oare au entuziasmat Lu
gojul în timpul finalelor rezervate 

gean, Ilie Savel, Ștefan Prisicel 
Gheorghe Stanei, Dinu Cristea, I 
Bădici, Tadeus Strzelbisvki, sl 
Ioan, Mircea Stein, Aurel Raica, I 
colac Ivanov,- Andrei Demeter, hi 
lae Rășcănescu. De asemenea pe| 
selecționare se va ține seamă și 
rezultatele pe care le vor realiza 
concursurile de pînă atunci Ion S 
și Alexandru Bizim.

ROMEO V1LAR

Cieliști sfră/m 
a XU-a edițtey 

„Cursei Vicieri©
Scînteii", „Ci.cu 

și „Cursa Munții
După „Cursa 

regiunii Stalin" 
o nouă competiție va lua anul aci 
ta caracter internațional. Este vo 
de a Xll-a ediție a tradiționalei 
treceri pe etape „Cursa Victorii 
organizată de Casa Centrală a J 
matei. Organizatorii au invitat 
Cliști aparținînd cluburilor sport 
militare din țările de democra 
populară.

Pînă în prezent, s-a primit eoni 
marea participării din partea < 
burilor DUKLA dsn Praga și W.K 
Legia din Varșovia.

Activitatea eieti®
08 ÎUMî S8312SH 
și ociomBPfâ

Programul de activitate pentru si 
șitul sezonului ciclist 1957 se pi 
zintă astfel:

15—22 septembrie, finalele camp 
natelor republicane pe velodrq 
[Bucureștii.

29 septembrie, etapa a IlI-a țul 
mia) a concursului școlilor de tinei 
(Brăila).

29 septembrie — 6 octombrie. eJ 
țja a Xll-a a „Cursei Victoriei".

13—27 octombrie, campionatul 
mare fond al R.P.R.

20 octombrie, reuniunea de inel 
dere a velodromului dotată cu „CUF 
SPORTUL POPULAR".

Trăgătorii rom(|
(Urmare din pag. 1)

că din aceste motive sin tem pes 
miști și că nu vom încerca toiu 
să dominăm campionatele. Mai alt 
că rezultatele din recentele „națu 
nale" — mie mai puțin și lui Ios 
mai mult — ne-au creat un clim 
prielnic pentru noi performanțe".

Soții Quintus ne-au vorbit în s.p 
c:al despre probele feminine. Terez 
este optimistă, iar antrenorul Ic 
Quintus consideră confruntarea de 
Varșovia drept „cel mai importat 
dntar pentru apropiatele -campiona 
europene de la Belgrad". Sînte 
convinși că optimismul Terezei Quit 
tus este justificat, atîta vreme c 
vom fi reprezentați de: Iudith Mo 
ou, Marieta Juverdeanu, Lia Strb 
Felicia lovănescu, Tereza Quintu 
(în cele două probe feminine), d 
loslf Sîrbu la armă liberă calibr 
redus și calibru mare și de Ștefa 
Petrescu și Gheorghe Lykiardopol 1 
pistol viteză și pistol calibru mar< 
într-un concurs la care particip 
trăgători și trăgătoare din Suedii 
Cehoslovacia, Ungaria, Italia, lugc 
slavia, R.F. Germană, R.D. Germa 
nă, B'ulgaria, Franța și Polonia.

juniorilor. Proba de 100 m. libe 
fete, va reuni din nou la start p( 
Ingrid Rothe, Heidi Rotsching, Mar 
gareta Wittgenstein, Astrid Wachter

Un interesant punct de atracție Ir 
programul campionatelor îl constituie 
desigur întrecerile săritorilor, unde 
frații Klaus și Herbert Wiittemberge^ 
sînt eroii principali. Ga și în edițiile 
trecute ei iși pot împărți „frățește" 
cele două titluri de campioni. Klaus 
va triumfa, credem, la trambulină, 
iar fratele său la turn.

întrecerile de înot se vor disputa 
după următorul program : dimineața 
(ora 10) seriile, iar după-.amiază de 
la ora 18,30, finalele. Sărituri: ora 
17,30,



Juniorii în plină afirmare
Scurt interviu cu antrenorii echipelor reprezentative de handbal

Inițial plănuisem să facem un repor
taj de prezentare a handbaliștilor 
noștri juniori recent învingători în 
Polonia. Cu acest gînd așteptam în- 
tr-una din zile la redacție vizita an
trenorilor respectivi, care — în pa
ranteză fie spus — pot fi și ei soco
tiți... juniori, fiind printre cei mai ti
neri tehnicieni ai noștri.

Dar, știți povestea cu socoteala de 
acasă... Așa că în rîndurile ce ur
mează va fi vorba de cu totul altceva 
decît de prezentarea tinerilor hand- 
baliști. Și asta pentru că cei doi an
trenori,Eugen Trofin și Valeriu Go- 
gîltan, în discuția purtată s-au ocu
pat mai puțin de trecutul apropiat — 
care fără îndoială îi bucură prin re
zultatele obținute — și mai mult de 
viitor.

ori, pentru creșterea cărora echipele 
au datoria să depună eforturi mai 
mari.

După o scurtă pauză contimă:
— Uite am ziarul dvs. în față. In 

jocurile de duminică s-au evidențiat 
foarte mulți juniori. La Timișoara 
Iacob, Tasch, Koch, la Sibiu Niemesch, 
la Reșița Jochmann. Sînt cazuri con
cludente. Acești tineri care la anul 
nu vor mai fi juniori, ce vor face 
dacă nu îi vom promova cu curaj în 
echipa de tineret ?

ECHIPELE DIVIZIONARE POT 
'ACE MAI MULT!

SEMNE DE ÎNTREBARE...

Avînd în față asemenea interlocu
tori capitolul impresii de călătorie, 
amănunte tehnice, aprecieri asupra re
zultatelor, a fost repede epuizat.

— Și acum ce veți face ?
— Noi? a răspuns Valeriu Gogil- 

tan. Noi nu putem decît să sperăm. 
Da, să sperăm că reușita experienței 
va îndemna forurile conducătoare și 
echipele divizionare să ne sprijine.

— Mai precis. Cum să vă sprijine ?
— Foarte simplu, răspunde Eugen 

Trol.in. Am constatat cu ocazia jocu
rilor din Polonia că avem valoare, că 
avem cadre tinere în handbal care 
bine îndrumate pot progresa mult. 
După părerea mea în această proble
mă sînt dota aspecte. Primul, ace'a 
al juniorilor de astăzi, care curînd de 
tot vor deveni seniori și care trebuie 
promovați cu curaj în echipele divizi- 

Ionare și apoi în echipa de tineret a 
jării. Al doilea, acela al viitorilor 
componenți ai reprezentativei de juni-

Celălalt antrenor, Valeriu Gogîl- 
tan, tăcea în acest timp. Dar cînd 
a venit vorba despre juniorii care 
abia întorși din Polonia s-au și evi
dențiat în primele jocuri din cam
pionat, a intervenit:

— La băieți situația este mult mai 
bună. In schimb la fete stăm totuși 
destul de slab. Și asta numai pen
tru că la echipele de categoria A nu 
există preocupare pentru alcătuirea 
formațiilor de junioare, care să con
stituie sursa principală de „aprovi
zionare" a primelor formații.

Discuția se apropia de sfirșit.
— Să nu uit, a intervenit din nou 

antrenorul Trofin. 
„Sportul popular" 
despre întinerirea 
tative în care era 
handbal. De lipsă 
putem plînge acum. Trebuie doar să 
le instruim. bine, să Ie promovăm cu 
curaj și problema nu va mai fi pre
zentă în coloanele ziarelor, a încheiat 
zîmbind Eugen Trofin, antrenor ca 
experiență, la o virată cînd alții 
mai joacă.

Și, să recunoaștem că are dreptate.

Chiar în ziarul 
am citit un articol 
echipelor reprezen- 
vorba mai mult de 
de elemente nu ne

CALIN ANTONESCU

Azi, o nouă etapă în categoria A 
In : cuplaj hi

se desfășoară o 
campionatul 
care

nouă eta- 
categoriei A, 

programează cîteva 
în campionatul

In atmosfera specifică competițiilor 
importante de tenis (terenurile cu 
zgura roșie cu liniile albe proaspăt 
marcate, mulțimea jucătorilor, forfota 
deosebită în tribune, un continuu 
dute-vino al arbitrilor și oficialilor) 
au început ieri primele meciuri din 
cadrul campionatului republican indi
vidual al categoriei I și al con
cursului republican de categoria Il-a 
la care participă 140 jucători și ju
cătoare. In a~?st climat sărbătoresc, 
o notă discordantă a fost doar faptul 

kă cele nouă terenuri de la centrul 
■e antrenament No. 2 și Știința Po
litehnica, deși plăcute la vedere, nu 
sînt tocmai propice penxru o compe
tiție care are darul să desemneze pe 
campionii țării. Cauza? Pe terenuri 
a fost presărat un strat de zgură, 
care nefiind presată suficient, dă de 
multe ori unele traiectorii nefirești 
mingilor, derutînd pe jucători. Soco
tim că nu este timpul pierdut, că este 
chiar absolut necesar de a se lua mă
surile trebuitoare în vederea remedierii 
acestor deficiențe.

Ieri s-au desfășurat partidele tu
rului I la simplu bărbați și simplu 
femei la cat. I-a. Dintre aceste întâl
niri menționăm următoarele: D. 
Viziru—T. Faur 6—3, 6—8, 6—2, 
6—2; Zacopceanu—Zilberman 2—6, 
6—3, 6—0, 6—2; Burcescu—Racovi- 
ță 6—3, 7—9, 6—4, 6—3; Inge Bosch- 
Elena Urzică 6—2, 8—10, 6—4.

Dar parcă mai interesantă a fost 
fntîlnirea de dublu mixt de categoria 
a Il-a dintre perechile Mina Ilina, 
Burciu—Gottfried, Faur, în care pri
mii au obținut o frumoasă și meri-

tată
6—4, 
spectaculoase de mingi, încheiate de 
cele mai multe ori de cîștigăfori cu 
lovituri decisive de la fileu.

întrecerile continuă astăzi 
următorul program: ora 8: 
de simplu bărbați 
14,30:
dublu femei la cat. I-a.

Mîine jocurile încep la aceleași ore 
și au loc tot pe terenurile centru
lui de antrenament No. 2 și Știința 
Politehnica.

victorie în două șeturi; 6—2, 
după numeroase schimburi

după 
meciuri 

la cat. l-a, ora 
partide de dublu bărbați și

Astăzi 
pă în 
o etapă 
jocuri de trad ție 
tării :

C.C.A.—Știința Timișoara (stadio
nul „23 August", ora 16.45, arbitru 
S. Lnpu-Focșani).

Dinamo 
(stadionul 
bitru C. I

Energia
București.

Fl. roșie A-ad—Energia Petroșani. 
Energia St. Roșu—Energia Pioești. 
Progresul

București.
Dintre

Știința Timișoara atrage atenția cel 
mai mult; este, cum se spune, me
ciul zilei.

Un interes special prezintă și e- 
voluția Locomotive: București la ti
rades, derbiul dinamovist și cel al 
Energiilor la Crașu! Stalin, după 
c:;sn cu multă curiozitate sînt aș
teptate partidele de la Arad și Tg. 
ZAureș.

Și acum, cîteva 
rești și din țară.

bucurești. — 
o formație ui care 
în poartă și Bone 
(lenei trece dreapta). Singurul semn 
de întrebare : Cacoveanu, care-i lo
vit 'a picior și s ar putea să fie în
locuit cu V. Moldovan. La Dinamo 
nu se anunță nici o modificare în 
formația care a învins pe Locomoti
va. Feroviar- i au plecat marți la O- 
-adea fără Pilote, dar cu Vârzan și 
Dodcanu. Probați! că Sercdai 
joace extrem stingă. Langa i 
stînga și Vârzan half.

Progresul București este 
ția de a nu-1 putea utiliza 
care este suferind și are 
neînțelegeri cu colectivul. 
Cluj, sosit de luni, s-a antrenat in 
București. In formație este posibilă 
o singură modificare: Oprea în lo
cul lui Eftimie.

ARAD. — Meciul Flamura roșie— 
Energia Petroșani este așteptat cu 
mane interes. Antrenorul Mladin, 
mulțumit de comportarea echipei și 
mai ales de felul cum a știut să-și 
dozeze efortul la Oradea, nu anunță 
nici o modificare în formație. Ener
gia a sosit ieri !a amiază în Arad. 
Probabil să reintre Gabor și Florca.

ORADEA. — Sportivi; locali pri
vesc cu neliniște jocul de duminică 
al Progresului. Echipa continuă să 
aibă indisponibili: Țiriac, Blujdea nu 
sînt încă restabiliți. E probabil insă 
să fie folosite elemente noi, tine_e.

ORAȘUL STALIN. — Joi reintră 
în centrul liniei de atac Proca, ast
fel că
Proca, 
juca
Pioești

atacul va fi Hașoii, Fusulan. 
Szigeti, David. In poartă va 

tot Constan tine seu. Energia 
a venit de marți și a și fă-

August44
cut un antrenament în compania 
echipei Energia 132 Metrom.

TG. MUREȘ. — Energia speră 
într-o reabilitare joi. Este probabilă 
reintrarea lui Meszaros 1. Jucătorii 
Progrestiiui București au sosit iert 
cu avionul.

București—Dinamo Cluj 
..23 August", ora 15, ar- 

Popescu — București).
Tg. Mureș — Progresul

Credea Locomotiva

e.e

noutăți din Bucti-

alin:aC.CA. va
vor reintra Toma 
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Fotbaliștii juniori încep întrecerea
în 
I* 
Și

la 15 septembrie
Anul acesta, campionatul 

de juniori la fotbM —

A început turneul de
la baschet masculin

CONSTANȚA 4 (prin telefon). — 
Amatorii de baschet din localitate au 
asistat in număr record la deschide
rea turneului de calificare al echipelor 
masculine de baschet. Condițiile teh
nice de organizare 
Primul meci care a 
na" a fost acela 
București și Energia 
toria a revenit la scor 90—56 (44— 
24) reprezentanților Capitalei care 
după impresia lăsată în prima lor în- 
tilnire emit pretenții serioase la pri
mul loc în clasament. A doua par
tidă a opus echipei FI. roșie Cluj pe 
baschetbaliștii de la Recolta Galați. 
Primii, în vervă, au dispus de ase-

sînt remarcabile, 
deschis „noctur- 
dintre Progresul 
Satu Mare, Vic-

calificare

menea la ,un scor categoric de adver
sarii lor 69—39 (25—22). In fine, 
în a treia întrecere a seriei Energia 
Trustul 10 Năvodari a cîștigat in fața 
C.5.A. Marina cu 62—48 ( 31—23).

★
Miercuri după amiază și seara au 

avut loc meciurile zilei a doua, iată 
rezultatele: C.S.A. Marina — Ener
gia Satu Mare 61—56 (33—3J), Pro
gresul București — Recolta Galați 
56—40 (28—20). La ora cînd telefo
nez se dispută întilnirea Flamura ro
șie Cluj — Energia Năvodari.

P. Enache, corespondent

• Interesul stîrnit de etapă inter
mediară a campionatului primei cate
gorii de fotbal s-a reflectat și în par
ticiparea masivă la concursul SPE
CIAL Pronosport din 5 septembrie. 
Miilor de variante depuse pînă acum 
trebuie să le mai adăugăm și cele 
pe care... întîrziații din Capitală le 
mai pot depune astăzi pînă la ora 12. 
După toate probabilitățile nici acest 
concurs SPECIAL nu va face o notă 
discordantă cu cele de același gen 
disputate pînă acum, oferind premii 
de valoare celor mai inspirați parti- 
cipanțl.

Dar. 
dinrtre 
timp 
astăzi 
fiului . .
nr. 3S din 8 septembrie, 
ne-au obișnuit ultimele 
„duminicale" și acesta _ . 
numai din meciuri autohtone (5 dir. 
campionatul categoriei A șl 7 din cel 
al categoriei secunde). Fără îndoială, 
că o privire clară asunra șanselor for
mațiilor programate în concurs, nu 
putem avea decît după aflarea rezul
tatelor care vor fi înregistrate astăzi. 
Oricum însă atenția participar.ților
este desigur „concentrată" în special 
asupra cîtorva meciuri (Energia

â 
fiind siguri că cei mai mulți 
dumneavoastră și-au depus din 

buletinele pentru concursul de 
să încercăm — în limita spa- 
— să vă prezentăm concursul 

8 septembrie. Așa cum 
obișnuit ultimele concursuri 

este alcătuit
din

fl onosDort
Pioești—Dinamo București, Flamura 
roșie Arad—Știința Timișoara, Dina
mo cluj—C.C.A., Recolta Reghin — 
Locomotiva Timișoara etc.) la care... 
ghicirea eventualilor soliști poate a- 
duce odată cu variantele cu 10, 11 sau 
12 rezultate exacte și premii de va
loare.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronospoi'. r.r. 35 (etapa din 1 sep
tembrie 1957) se va face în Capitală 
vineri c septembrie și sîmbătă 7 sep
tembrie, începînd de la ora 17, nu
mai la Agenția Centrală Pronosport 
din calea Victoriei nr. 9.

• Premiile speciale acordate variantelor 
cu „0” rezultate de la concursul pro
nosport nr 33 (etapa din 18 august 1957) 
au revenit următorilor participanți:

Motocicleta de 350 cmc. acordată par
ticipantului cu cele mal multe variante 
cu „0’’ rezultate a revenit lui Grunbeirg

Simion din Piatra Neamț str. Ernici nr. 
5 care a avut 67 variante cu „0" rezul
tate; Motocicleta de 175 cmc. acordată 
celui de al doilea participant cu cele 
mai multe variante cu „0" rezultate a 
revenit lui Zornek Petru din Timișoara 
str. Balaș nr. 26 care a avut 32 variante 
cu „0” rezultate; Motocicleta de 125 
cmc. acordată celui de al treilea par
ticipant cu cele mal multe variante cu 
„0" rezultate a revenit lui Gtjțu Matei 
din Giurgiu str. I. V. Stalin nr. 19 care 
a avut 16 variante cu „0” rezultate. 
Premiile speciale acordate prin tragere 
din urnă au revenit următorilor:

Motocicleta de 125 cmc.: Mateescu Ion 
din București str Filofteia Gheorghiu 
nr. 20; Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și 
butelie: Gocloba Ekni1. din Reșița str. En
gels nr. 4 șl Mih't Ion din corn. Tălmaciu 
reg. Stalin; Cîte un aparat de radio: 
Ear.cu Budan din Craiova str. Caracal 
nr. 44; Ștefan Firoiu din București str 
Drumul Serii nr. 19; Napoleon Dragnea 
din București str. Lușoarei rir. 23; Miș- 
coci Constantin din București str. Mreni 
nr. V și Petre Niculae din Tîrgoviște sir. 
Maxim Gorki nr 4. In urna au fost intro
duse 183 variante cu „o” rezultate. Pertici- 
panții își pot ridica premiile după tre
cerea termenului de '—*—*•■«= <19 
tembrie 1957).

republican 
competiție 

foarte importantă din punct de ve
dere al pregătirii tinerelor cadre și al 
selecționării elementelor pentru echipa 
națională — prezintă cîteva noutăți. 
Șist.țiul de disputare al campionatu
lui (la a 4-a sa ediție în această for
mă) a rămas același ca și la edițiile 
precedente: prima fază se dispută pe 
grupe cu clasamente, a doua sub for
ma unui turneu final eliminatoriu.

Cele 96 de echipe participante (12 
din categoria A, 28 de la B și 56 de 
ia C) au fost împărțite în 13 grupe: 
9 de cite 8 echipe și 4 de cite 6, 
după criterii geografice. A fost nece
sară o nouă repartizare a echipelor în 
mai multe serii pentru a se evita ast
fel deplasările prea mari. Jocurile pe 
grupe constituie prima fază a compe
tiției. Meciurile se vor disputa tur- 
retur cu clasament In toamnă, turul 
se va desfășura la următoarele date: 
15, 22 și 29 septembrie, 6, 13, 20 și 27 
octombrie. Datele returului nu au fost 
stabilite incă. Seriile au următoarea 
alcătuire-

SERIA I : Locomotiva rași, Locomo
tiva Pa-cani, FI. roșie Botoșani, Progre
sul Suceava, Energia Fălticeni, Progresul 
Dorchoi, Progr esul P.ădăuți, Știința' Iași.

seria II : Știința IMF Iași, Locomo
tiva Galați, Dinamo Brăila, Energia Ga
lati, Știința G_Jati, CSA Tecuci, Ener
gia Bîriad, Dinamo Bîriad

SERIA III : Dinamo Bacău, Energia / 
Steaua Roșie Bacau, FI. roșie Buhuși, 
Energia Momești, Locomotiva Tg. Ocna, 
Progresul Focșani.

SERIA rv: Locomotiva Constanța, E- 
nergia SNC Constanța, Energia Medgi
dia. Locomotiva Gara de Nord Bucu
rești, CCA București, Știința București, 
Dinamo 6 București, Energia Pioești.

SERIA V: Progresul București, Loco
motiva București, Dinamo București 
Progresul CPCS București, Energia 23 
August București, Fl. roșie FC București, 

I Fl roșie Giurgiu. Energia 1 Mai Pioești.
SERIA VI: Energia Cîmpina, Energia 

Sinaia. Energia Moreni, Energia 4 Cîm
pina, Dinamo Or. Stalin, Energia Uz. tr. 
Or. Sta.in, Energia 131, Energia Tîrgo- 
viste.

SERIA VII: Dinamo Pitești, Progresul 
Ccrabia, Energia Tg. Jiu, Energia Cra
iova, Locomotiva Craiova, Energia Leor- 
deni, știința Craiova. Fl. roșie Rm. Vil- 
cee.

SERIA VIII: Știința Timișoara, Loco
motiva Timișoara, Energia Reșița, Ener
gia ni Reșița, Energia Oțeiul Roșu, E- 
nergia Constr. Arad, Fl roșie 7 Nov. 
Arad. Locomotiva T. Severin.

SERIA IX: Fl. roșie UTA Arad, Ener
gia Met. Arad, Progresul Oradea, Ener
gia Oradea, Fl. roșie Oradea, Recolta 
Se Ion ta, Progresul Brad. Locomotiva 
Arad.

SlrIA X: Energia B. Mare, Recolta 
Cărei, Recolta Sighet. Dinamo Bala 
Mare, Progresul Satu Mare, Locomotiva- 
Cluj.

SERIA XI: Știința Cluj, Fl. roșie IH 
Cluj, Progresul Bistrița. Energia C 
Turzil, Progresul Turda, Energia 7.

SERIA XII: Recolta Reghin, Energia 
Tg. Mureș, Fl. roșie Sf. Gheorghe, Vo
ința Tg. Mureș, Recolta Toplița, Ener
gia St. R. Or. Stalin.

SERIA XID: Energia 108, Energia Hu
nedoara, Energia Lupeni, Energia Pe
troșani, Progresul Sibiu. Energia Mediaș, 
Energia 14, Energia Victoria.

După terminarea fazei pe grupe, 
cele 13 echipe cîștigătoare de grupe 
vor disputa turneul final, în meciuri 
simple eliminatorii, programate pe te

renuri neutre. Finala va avea loc la 
București. In caz d'e egalitate la jocu
rile turneului final, meciurile vor fi 
prelungite. Dacă și de data aceasta 
se va menține egalitatea, atunci se va 
califica echipa mai tînără.

In acest campionat au drept de jde 
juniorii născv‘: în anul 1939 și mai 
lineri. Prezentarea echipelor -de juniori 
la meciurile programate este ob iga- 
torie. O neprezen’.are va atrage sus
pendarea pe o etapă A ECHIPEI DE 
SENIORI respectivă. In caz de reci
divă regulamentul competiției neve-, 
de EXCLUDEREA DIN ’CAMPIO
NAT A ECHIPEI PRIME (iu a celei 
de juniori).

La sfîrșitul campionatului vor re
trograda formațiile de juniori ale co
lectivelor retrogradate din categoria G 
și vor promova juniorii echipelor 
campioane de regiuni, care au cîș
tigat dreptul de a juca în categoria 
C în campionatul pe 1958—59.

® După cum se știe, la 22 septemn 
brie va avea loc la București meciul 
internațional de juniori Rcniinia—Po
lonia. întilnirea va fi arb trată 
Palfy Ede (Ungaria).

a Arbitru! bulgar T. Hristov 
conduce partida de juniori dintre Ro- 
minia și Iugoslavia de la 29 septem
brie, la București.

a Jocul Locomotiva București — 
Energia Tg. Mureș, programat dumi-- 
nică la București, va avea loc pe stai 
dionul Giulești de la ora 16.30. Ib 
deschidere la ora 14.45: Locomotival 
Gata de Nord — Locomotiva Con
stanța. Biletede pentru acest cuplaj 
se pun în vînzare la Pronosport în- 
Calea Victoriei și bd. Dinicu Goiescu, 
la chioșcul din str. I. Vidu și în Giu
lești.

a Biletele pentru jocul Progresul 
București — Progresul Oradea se putț. 
mîine în vînzare, la Dinamo, îrt 
str. I. Vidu, Pronosport (Cal. Vic
toriei), C.C.A., la stadionul Progresul 
F.B. (sir. dr. Staicovici), Giulești, Re
publicii, 23 August.

a Jocul Locomotiva Iași — Dinamo 
Brăila, programat duminică, a fost 
amînat pentru 12 septembrie, deoarece 
Locomotiva urmează 
U.R.S.S.

a Sîmbătă are loc 
Energia Arad-Știința 
B).

da

va

să joace In

ia Arad meciul 
Cluj (catc-goria

FOTBALIȘTII LOCOMOTIVEI IAȘI
JOACĂ IN U.R.S.S.

Echipa de fotbal a Locomotivei Iași 
a fost invitată pentru două jocuri în 
U.R.S.S. Azi, ieșenii joacă Ia Bălți, 
iar stobătă La Bender. ,



Jocurile Un'vers'tare de la Paris

Voleibaliștii romini joacă in turneul final
Astăzi încep probele atletice

PARIS 4 (prin telefon de la co
respondentul nostru ROBERT BAR- 
RANT — Se cunosc acum cele șase 
echipe participante la turneul final 
•de volei masculin. Ele sînt (în ordi
nea grupelor și a locurilor ocupate}: 
Cehoslovacia, Bulgaria, Romînia, 
Franța, Polonia, U.R.S.S. In ultimul 
meci de calificare, voleibaliștii romîni 
au dispus cu multă ușurință de echi
pa Franței: 15—6, 15—5, 15—4. Am 
admirat forța de atac a jucătorBor 
Rusescu, Corbeanu, Cherebețiu, . în 
fața cărora blocajele franceze — ini
țiate în special de Courtin și Staski 
— s-au dovedit ineficace. Comentînd 
rezultatul, cronicarul ziarului „L’E- 
■quipe" scrie: „Romînii nu au lăsat 
răgaz francezilor, pe care i-au domi
nat tot timpul".

Iată ultimele rezultate la volei mas
culin, în cadrul grupelor preliminare: 
Bulgaria.Cehoslovacia 3—0 (6, 5, 13); 
Polonia-Belgia 3—0 (0, 0, 3).

Luni, în nocturnă, s-au desfășurat

Concursul internațional
de călărie din Capitală

(Urmare din pag. /) 
special în care concurentul romîn 
Nicolae Mihalcea s-a întrecut pe sine, 
«1 cucerind un binemeritat loc I ca 
șl locul 3 cu caii Mihnea și Corvin.

Cît de mult țineau concurenții re
prezentativei RD. Germane să arate 
publicului spectator din Capitală ce 
pot, ne-a demonstra t.o evoluția a. 
cestora în interesanta probă de ob
stacole pe 2 cai la care, în sfîrșit, își 
făceau apariția pentru prima oară 
în acest concurs. Și concurenții ger
mani au arătat că sînt capabili de 
performanțe frumoase, datorită, de. 
sigur, și cai'or lor atît de bine pre
gătiți. lin astfel de exemplu ni l-a 
oferit concurentul Gunther Bellmarut 
cu caii Karla și Trabant cîștigătorul 
probei pe 2 cai. Concurenții romîni au 
avut o comportare slabă în această 
probă și aceasta se datorește, în pri
mul rînd, lipsei de tactică în parcur
gerea traseului cu cei doi cai.

Nu același lucru este însă valabil 
tn cazul probei de obstacole cate, 
goria mijlocie, desfășurată ieri după.

De sus: Tatiana Kulikovskaia 
(U.R.S.S.), V. Pinciu (R. P. R.). 
lerzy Grabovski (R.P.P.), V. Kuiblșev 
(V. R. S. S.) si V. Bărbuceanu 
(R. P. R.).

(văzuți de NEAGU) 

trei întîlniri ale turneului feminin de 
volei. Romînia a trecut fără difi
cultate de Luxemburg, conced: nd 
învinselor numai cinci puncte... Scor 
final: 3—0 (0, 1, 4) pentru echipa 
R.P.R. Celelalte rezultate: Cehoslova
cia- Liban 3—0 (0, 0, 0) și Polania- 
Spania 3—0 (1, 0, 1).

Cu deosebit interes au fost urmă
rite, în cursul zilei de marți, pri
mele meciuri ale grupelor semifinale 
la baschet. In prima grupă s-au în- 
tî’.nit China.Brazilia 73—68 și Bul- 
garia-Ungaria 69—67. Scorurile strîn- 
se reflectă și aspectul jocului de pe 
teren, dtrz și foarte spectaculos, in 
cea de a doua grupă, meciurile au 
fost mai puțin echilibrate: Polonia- 
Italia 81—57 și Cehoslovacia-Franța 
51—39. Hotărît lucru. Franța este 
sortită să joace rol secundar în a- 
ceastă întrecere, în care echipele din 
democrații populare demonstrează o 
superioritate zdrobitoare!

Au continuat competițiile de scri

amiază cînd, călăreții romîni au fost 
animatorii probei, ei finind încordată 
tot timpul atenția numeroșilor spec
tatori. A fost una din cele mai fru
moase probe desfășurate pînă acum 
în acest concurs. Primul care reu
șește cel mai bun rezultat este călă
rețul sovietic Lilov pe calul Miatej. 
Nu după mult timp însă Dumitru Ve. 
licu execută pe calul Văzduh un par
curs de toată frumusețea fără nici o 
penalizare și cu un timp excelent: 
1.25.6, rezultat cu care conduce mu’tă 
vreme și pe care nici chiar Vasile 
Pinclu cu Matador nu reușește să-l 
întreacă decît doar la timp (1.16.4) 
dar cu 4 p. penalizare. Evoluția din 
nou a lui Gh. Antohi, de această dată 
cu Rubin. înscrie aproape de sfîrșitul 
probei un rezultat șf mai bun: 6 p. 
timp 1.22.8. Dar și această perfor
manță rezistă puțin timp întrucît. 
penultimul concurent romîn Felix Țo- 
pescu ou calul Covrig se înscrie vie. 
torios pe primul Ioc al probei eu cel 
mai bun rezultat: 0 p. timp 1.21.0. In 
această probă primele 3 locuri au 
tost ocupate de concurenții romîni. 
A fost o victorie muncită și meri, 
tată de concurenții romîni penlru 
care ei merită toate laudele.

Iată rezultatele probelor desfășu
rate tn ultimele două z/le: Probă 
Completă de călărie: ECHIPE: t 
R.P.R. I — 197,25; 2. R.P.B. 242.58; 
3. R.P.R. II — 593,92; INDIVIDUAL: 
1. Genko Rachkov (R.P.BJ 37,32; 2.
V. Bărbuceanu (R.P.R.) 41,17: 3.
V. Kuiblșev (U.R.S.S.) 45,98... 6. O. 
Recer (R.P.R.) 69,23:7. A. Radar,
(R.P.R.) 86,85;8. Gh. Langa (R.P.R.) 
119,04—10 tufa Gh. 148,09,11. Ion 
loja 218,48. Proba pe 2 cai: G. Bel- 
Imann (R.D.G.) Op. 2.05.8;2. A. Be- 
letkl (U.R.S.S.) pe Sed și Karabin 
0 p. 2.21.0;3. B. Lilov (U.R.S.S.) 0 
p. 2.24.3... 7. Iosif Molnar (R.P.R.) 
pe Accident și Ptnlog 12 p. 2.00.0.

Concursul continuă astăzi dimineață 
șj după amiază cu proba de dresaj, 
proba nenumerotată, proba de ștafetă 
și pfobe naționale în nocturnă. Vineri 
este zi de repaus, iar sîmbătă se vor 
desfășura dimineață: o pfobă de dre. 
saj și proba rezervata fetelor iar după 
amiază cea mai grea probă a con. 
cursului: Cupa prieteniei și proba de 
durată în nocturnă.

A început campio^tul mondial de șah 
feminin pe echipe

In primul meci: R.P.R.-R. Cehoslovacă 1-1
HAGA 4 (Agerpres)
La 3 septembrie a început în ora. 

șui Emmen din Olanda campionatul 
mondial feminin de șah pe echipe. 
Cele 21 echipe participante au fost 
repartizate în trei grupe. Fiecare for
mație este alcătuită din cîte două 
șahiste. Echipa R. P. Romîne face 
parte din grupa A împreună cu echi
pele Irlandei, U.R.S.S. Olandei, 
Franței și R. Cehoslovace.

In primul meci șahiste’e noastre, 
Maria Pogorevici și Margareta Teo- 
dorescu, au terminat la egalitate cu 
șahistele cehoslovace 1—1.

mă, în care sportivii maghiari au a- 
vut din nou prilejul să se afirme. 
Ei au obținut o nouă victorie, de data j 
aceasta la proba de floretă electrică 
(bărbați). Titlul de campion a reve
nit lui Ferenc Szikovski (R. P. Un
gară), care în finală a învins pe ita
lianul Milanezi cu 5—4, 5—0. Pe lo
cul trei în clasamentul final, Vincent 
(Franța) învingătorul maghiarului 
Szota cu 5—2, 4—5, 5—4.

Turneul de tenis a ajuns ]a optimile 
de finală, fără a se semnala vreo 
surpriză, iar astă-seară la bazinul de 
la Tourelles au loc primele întîlniri 
din cadrul competiției de polo pe 
apă.

Desigur, toate comentariile merg 
pentru ziua de mîine (N.R. azi} cînd 
la Charlety încep întrecerile de atle
tism, așteptate cu deosebită nerăb
dare, datorită numelor de rezonanță 
prezente în rîndul echipelor partici
pante. Astfel, în prima zi, vom pu
tea admira la săritura în înălțime pe
atleții sovietici Stepanov și Kașka- j 
rav, tatonați de americanul Shelton. , 
Mai sînt prezente pe program pro
bele: 80 m. g., 10 km. marș, suliță 
femei, disc bărbați, lungime femei.

★

PARIS (prin radio). — Miercuri 
s-au disputat două întîlniri de bas
chet, terminate după prelungiri: Bul
garia-China 85—74 și Brazilia-Unga. 
ria 66—61. La volei feminin: Liban- 
Spania 3—0, Polorua-Luxemburg 3—0.

AURELIA DRĂGHICI „monopolizează" 
recordurile pe velodrom

In ultimele două zile de întreceri 
cicliste pe velodrom participanții la 
campionatele Capitalei au marcat o 
apreciabilă revenire în formă. Mărtu
rie sînt de altfel cele cinci recorduri 
republicane realizate de alergătoare 
precum și performanțele promițătoare 
obținute de băieți. Cu o pregătire 
mult superioară adversarelor sale Au
relia Drăghici a cucerit titlurile pro
belor de 1000 m. cu start de pe loc 
și urmărire individuală, realizînd noi 
recorduri republican» la ambele pro
be. La 1000 m. cu start de pe loc Au
relia Drăghici a înregistrat 1:24,1, 
nou record R.P.R. (vechiul record 
1:25,3), iar la urmărire individuală 
(în semifinală) 2:55,4, nou record 
R.P.R. (vechiul record 2:56,0). O au
tentică speranță a ciclismului ' de 
pistă se dovedește a fi tînăra Stelia- 
na Constantinidis care a realizat trei 
recorduri republicane de junioare. 
Performanțele record sînt: 1000 m. 
cu start de pe loc 1:33,5 (v.r. 1:34,2), 
urmărire individuală 3:14,9 (v.r.
3:31,4) și apoi în semifinală o nouă 
performantă record: 3:12,3.
Campionii probelor desfășurate marți 

și miercuri sînt: 1000 m. cu start de pe 
loc (băieți) Ion Ioniță (C.C.A.) 1:13,5; 
fete: Aurelia Drăghici (Dinamo)
1:24,1; urmărire individuală fete: 
Aurelia Drăghici 2:59,1. In proba de 
urmărire individuală băieți s-au des
fășurat numai preliminariile și sfer
turile de finală urmînd ca astăzi de 
la ora 16 să aibă loc semifinalele, fi
nala și în continuare probe de semi- 
fond.

Cei patru clasați pentru semifinale 
sînt C. Florescu (CCA), C. Dumitre
scu (CCA), G. Moiceanu (Dinamo) 
și C. Baciu (CCA).

Iată și celelalte rezultate înregis
trate în prima rundă: Grupa A: O- 
landa-Irlanda 2—0; U.R.S.S..Franța 
2—0; Grupa B: Scoția-Luxemburg 
P/2—V2; RP. Uagarâ.R.P. Bulgaria 
V2—V2 (o partidă întreruptă); Aus- 
tria.R.D. Germană 0—2; Grupa C: 
R.P.F. Iugoslavia.Belgia 2—0; Anglia- 
Norvegia 2—0; Danemarca-R.F. Ger
mană 0—2. Finlanda. S.U.A. și Po. 
lonia au fost libere, în grupele res
pective.

Cîte trei echipe se califică din 
fiecare grupă pentru turneul final.

Rezultate excepționale 
în ultima zi a campionatelor 

de atletism ale U. R. S. S.
Kuț (5.000 m.), Taisia Cencik (înălțime femei) și Elisaveta Ermolaeva

(800 m. femei) — performeri ai sezonului 1957
Ultimele probe ale campionatelor 

unionale de atletism desfășurate la 
Moscova au prilejuit realizarea unor 
performanțe excepționale.

In cursa de 5000 m plat Vladimir 
Kuț, aflat într-o formă foarte bună, 
și-a înscris numele pe lista campioni
lor unionali realizîr.d cu timpul de 
13’48”6/10 cea mai bună performanță 
mondială a anului. Locul doi a fost 
ocupat de Petr Bolotnikov, (campion 
în proba de 10.000 m), cu timpul de 
13’58”0.

Un nou record unional în proba 
de săritură în înălțime a stabilit tînă
ra atletă din Celiabinsk, Taisia Cen
cik. Trecînd ștacheta înălțată la 1,74

DE PE PISTELE DE 
ATLETISM DIN LUME
• La Bratislava s-a desfășurat recent 

un concurs atletic internațional la care 
au participat atleți din Austria, B.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Polonă, Suedia, R. D. 
Germană șl R. Cehoslovacă. Cel mai 
bine s-au comportat atleții cehoslovaci 
și polonezi care au cîștigat majoritatea 
probelor.

Iată cîteva din rezultatele în
registrate: Bărb’ați: 1500 m Cikel 'R. Ceh.) 
3’48”#: 5000 m unsberger 'R. Ceh.) 14’13” 
8/1»; lungime: Iwanski (R.P.P.) 7,25 m; 
suliță: Zajaczkov 76,34 m; disc: Merta 
(R. Ceh) 51,6# m; ciocan: Muzicek (R. 
Ceh.) 59,93 m; prăjină: Krzesinski
<R P.P.) 4.2# m; Femei: greutate: Ruszinova 
(R-P.P.i 14,21 m; înălțime: Modrachova 
(R. Ceh.) 1,6» m

• Pe stadionul central din 
Leipzig s-a desfășurat zilele trecute un 
mare concurs atletic internațional la 
care au luat parte sportivi din R. Ceho
slovacă, Norvegia, R. F. Germană, R.P. 
Ungară. R. P. Chineză, R. P. Polonă, 
Finlanda și R.D. Germană.

Iată cîteva din rezultatele tehnice 
înregistrate: 5000 m Rozsavoelgyi (R. P. 
Ungară) 14’15”#: lungime: clan Cl-ran 
'R P. chineză) 7.11 m; prăjină: prenssger 
<(R.D Germană) 4,5# m; triplu salt: 
Malcherczyk (R. P. Polonă) 15.35 m.

lit un nou record european în proba 
de 800 m liber cu timpul de 9’28”6/10. 
Vechiul record european era de 
9’38”2/10 și aparținea compatriotului său 
Jean Boiteaux.

m. Cencik a întrecut cu 1 cm vechiul 
record deținut de Alexandra Ciudina 
și a realizat totodată cel mai bun 
rezultat din lume al sezonului ac. 
tual.

Performanțe de valoare mondială 
au fost înregistrate și în celelalte 
probe. La triplu salt noul campion 
al Uniunii Sovietice esle Oleg Ria- 
hovski care a sărit 16,29 m. Cam
pionul de anul trecut, Leonid Scer. 
bakov s-a clasat pe locul doi cu 
15,98 m. Trebuie remarcat că la a- 
ceastă probă 11 sportivi au obținut 
rezultate de pește 15 m.

Cursa feminină de 800 tn plat a re
venit alergătoarei bieloruse Elisaveta 
Ermolaeva. Rezultatul ei — 2’05”6/l0 
este cel mai buri înregistrat anul a. 
cesta în lume. Nina Otkalenko a ocu. 
pat locul doi cu 2’07”2/10.

Titlul de campion unional în proba 
de 50 km marș a fost cucerit de Mi. 
hail Lavrov cu 4h.l4’33"2/10. Ultima 
probă a campionatelor, aruncarea 
ciocanului, a fost cîștigată de Mihail 
Krivonosov cu performanța de 63,42 
m.

Pe echipe victoria a revenit selec
ționatei orașului Moscova.

Peste 9.000.000
oameni practică fotbalul

Potrivit unei statistici publicate de 
F.I.F.A. fotbalul este practicat în 
întreaga lume de peste 9 milioane 
persoane. Acești sportivi alcătuiesc 
448.606 echipe de fotbal, reunite în 
121.826 cluburi. Calculul a fost făcut 
conform datelor comunicate de 81 
din cele 92 țări membre ale—F.I.F.A.

Federația cu numărul cel mai mare 
de fotbaliști este cea a Angliei. „Pa. 
tria f.otbalului“ numără 31.000 cluburi 
cu 125.000 echipe, In care evoluează 
835.000 jucători.

Intr-o serie de țâri se înregistrea. 
ză necontenit o creștere considerabi
lă a numărului fotbaliștilor. Astfel, 
în Polonia In luna mai a acestui an 
a fost înregistrat oficia! al 100.000 lea 
jucător.

TURNEUL SPORTIVILOR 
CHINEI IN EUROPA

După turneul întreprins în R.P. Ro- 
mînă echipa masculină de baschet a 
Armatei populare de eliberare a R.P. 
Chineze a susținut la 3 septembrie 
primul joc în R. Cehoslovacă în 
compania selecționatei orașului Kosi
ce. Baschetbaliștii chinezi s-au com
portat din nou foarte bine obținând 
victoria cu scorul de 67-57. (

★
Echipa selecționată de volei a R.P. 

Chineze și-a început la 2 septembrie 
turneul pe care-1 întreprinde în R. 
Cehoslovacă jucînd la Ostrava cu echi
pa Banik Vitkovice. Voleibaliștii chi- 
LX-zi au obținut victoria cu scorul de 3-2,

© Campionatul masculin de volei al 
Uniunii Sovietice a luat sfîrșit cu vic
toria echipei Spartak Leningrad. La 
întreceri au participat 12 echipe. După 
terminarea tuturor meciurilor în cla
sament conduceau Spartak Leningrad 
și TSK MO cu 41 de puncte fiecare. 
Pentru desemnarea campioanei cele 
două echipe au susținut un meci su
plimentar victoria revenind cu scorul 
de 3-1 formației Spartak Leningrad-

La baschet

Grecia - Rominia 74-65 
, (40-26)

Prima întîlnire susținută de echipa 
masculină de baschet a Rominiei în 
Grecia a fost cîștigată de formația 
gazdă cu scorul de 74—65 (40—26). 
Baschetbaliștii greci au folosit ou 
mult succes pătrunderile și contra
atacurile, remareîndu-se In special 
Roubanis. fratele cunoscutului atlet. 
Echipa Rominiei a jucat sub posibi
lități, mai ales In apărare și nu a 
știut să fructifice avantajul înălțimii.

Următoarea partidă se dispută mîi
ne, tot la Atena. între reprezentati
vele Atenei și Bucureștiwlui.
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• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat tn localitatea Usti pe Elba 
echipa feminină de ștafetă 3xtt# m. Lo
komotiv* Liberec a stabilit un nou re
cord cehoslovac cn timpul de 7’14”4/1O.

VICTORIA LUI SPARTAK 
MOSCOVA ASUPRA FIOREN 
TINE1 VIU COMENTATA

© Strălucita victorie a echipei so
vietice de fotbal Spartak Moscova în 
fața cunoscutei formații italiene Fio
rentina se află în centrul atenției 
cercurilor sportive și întregii prese 
italiene.

Intr-un articol publicat de ziarul 
„Coriierp deap sport** din Roma se scrie: 
„Spartak a jucat cu o deosebită sim
plitate și eficacitate. Echipa s-a miș
cat cu ușurință pe teren si după ce 
a început cu pase scurte, încetul cu 
încetul a intensificat ritmul jocului pe 
care l-a continuat în viteză. Toți ju
cătorii echipei Spartak au demons rat 
o minunata formă sportivă**.

Un alt ziar „Tutto sport'* care apare 
la Torino remarcă : „Superioritatea 
oaspeților este rezultatul unei mai 
bune pregătiri fizice și în special ui
mitoarei viteze a jucătorilor din linia 
de atac44.

Ziarul milanez „Gazzetta deilo sport*4 
apreciază că Spartak Moscova este o 
echipă de mare clasă. Ziarul scoate în 
evidență eficacitatea deosebită a ata
cului echipei sovietice.

„Viteza jocului, acțiunile surprinză
toare, dîrzenia fotbaliștilor sovietici 
sînt acum bine cunoscute*4 — scrie 
ziarul ,,-Stasio” din Bologna. Lucrul 
acesta le-a adus la Florența o victorie 
d-e prestigiu4*.

41 Pe stadionul „Klrov** din Lenin
grad s-a disputat la 3 septembrie în- 
tîln’.rea internațională de fotbal dintre 
echipele O.G.C. Nice (Franța) și Zenit 
Leningrad. După ce In prima repriză 
scorul a rămas alb, la reluare fotba
liștii sovietici au început să domine 
reușind să înscrie două puncte prin 
mijlocașul stingă Ghenadi Bondarenko 
(minutul 48) și Alexandr Ivanov (mi
nutul 61). Pînă la sfîrșit scorul nu a 
mai putut fi modificat, întîlnirea 
terminîndu-se cu rezultatul de 2-0 în 
favoarea echipei Zenit Leningrad.

© Echipa iugoslavă de fotbal Sara
jevo care întreprinde un turneu în 
R.P. Polonă a susținut la 3 septem
brie o întîlnire în localitatea Hojovo 
cu echipa selecționată a Sileziei. Fot
baliștii iugoslavi au cîștigat cu scorul 
de 5-4 (4-1).

RECORD EUROPEAN
LA NATAȚIE

Cu prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Monte Carlo, înotă
torul francez Guy Montserrot a stabi


