
ȘTIRILE
ZILEI

BUCUREȘTI
AVERRY BRUNDAGE 
asistă fa Campionatele jj 
Internaționale ale RPR j

La invitația Comitetului 
Olimpic Romîn, dl. Averry ' 
Brundage, președintele Co
mitetului Internațional Olim
pic, și-a anunțat sosirea în 
București în ziua de 14 
septembrie.

El va asista la ediția ju
biliară a Campionatelor In
ternaționale de atletism ale 
R.P.R. și va mai petrece a- 
poi eîteva zile în țara noas- II 
tră.

BELGRAD
Junioarele noastre | 
au cîștigat „Cupa 
Balcanică** la atletism

BELGRAD. Secretariatul 
Jocurilor Balcanice comuni
că: In urma calculelor efec- • 
tuate, clasamentele „Cupei i 
Balcanice" pentru juniori și 1 
junioare (competiție desfă- i 
șurată prin corespondență, | 
cu eîteva luni în urmă) sint 1 
următoarele: fete: 1. RO- j 
plINIA 22 p.; 2. Iugoslavia
20 p.; 3. Bulgaria 18 p.; j 
băieți: 1. Iugoslavia 45 p.; I
21 ROMINIA 39 p.; 3. Bul- ; 
g Iria 30 p. Este un frumos 
succes al tinerilor noștri I 
atleți.

BUCUREȘTI
iOSiF SÎRBU 
invitat în India

Federația de tir a Indiei 
a invitat pe maestrul emerit 
al sportului Iosif Sîrbu să | 
se pregătească eîteva luni I 
alături de trăgătorii indieni, | 
împărtășind u.le acestora 
cunoștințele și metodele de | 
pregătire ale trăgătorilor i 
noștri, lostf Sîrbu va studia jj 
împreună cu forjrile de spe- || 
cialitate posibilitatea de a i 
răspunde favorabil |a aceas. • 
tă amabilă invfație. fără a , 
stînjeni programul său de 
pregătire in vederea moo- 
diale'jor din anul viitor.

ROMA
Atteț i romîni chemați ‘ 
să concureze în Italia i

ROMA. Federația de atle
tism a Italiei organizează 
în luna octombrie, pe sta
dionul olimpic din Roma, 
un mare concurs atletic in
ternațional, la care a in- 1 
vitat și o serie de atleți ro
mâni. Italienii vor astfel I 
să-și verifice potențialul or
ganizatoric pentru atletism, ! 
în vederea celei de a XVII-a H 
ediție a J.O. care va avea j 
loc la Roma, «n anul 1960 

BUCUREȘTI î

In octombrie, meci 
de rugbi 
R.P.R.-R. P. POLONA
In primele zile ale lumi ' 

viitoare va sosi în Capitală 
„cinsprezecele" polonez de ;i 
rugbi, care va întîlni echipa 
reprezentativă de rugbi a ; 
țării noastre.

BUCUREȘTI
Joc do basshet 
TURCIA - ROMiNIA 
în nohmbrio
In prima decadă a lunii 

noiembrie va avea loc la 
București întîlnirea mascu- jj 
lină de baschet Romînia —■ || 
Turcia, pe care federația 
turcă a confirmat-o recent, A

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,- UN IȚI-VA I
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| Dublă întîlnire internațională la volei|

R.P.R.—R.P. Polonă (tineret)
DOI RECORDimi 
mondiali $i olimpici 
în lotul atleților

De trei ori s-a înălțat 
drapelul țării noastre 
în cea de a 5-a zi 
a concursului de călărie

1ERU FOST ZI DE REPAUS

Astăzi și luni terenul din in. 
cinta stadionului Giutești găz
duiește o dublă intilnire inter
națională intre reprezentativele 
de tineret la volei ale Romlrti- 
ei și Poloniei. Asupra acestor 
întreceri am cerut părerea ce
lor doi antrenori, ZBIGNIEW 
FLONT (POLONIA) și NARCIS 
SCHREIBER (ROMINIA). ca
re ne-au declarat: 
ZBIGNIEW FLONT (Polonia):

„Reprezentativa de tineret a 
Poloniei este alcătuită din ju
cătorii a două echipe din liga 
L-a: Gwardia Gdansk și Po
gon Szczecin, care au în com
ponența lor, pe lîngă cîțiva ti
tulari ai naționalei și maeștri 
ai sportului, o serie de elemen
te tinere, talentate, considerate 
de mare viitor. Meciul de azi 
constituie debutul peste hotare 
al reprezentativei de tineret, 
debut care nădăjduiesc să fie 
satisfăcător. Nu mă refer la re. 
zultat, ci la spectaculozitatea 
pe care o poate oferi partida, 
la combativitatea de care va da 
dovadă fiecare jucător, dornic 
ca echipa lui să învingă, iar el 
însuși să se remarce. Despre 
actuala dumneavoastră forma-

ție ștki că este alcătuită din 
jucători care nu au făcut parte 
din echipa națională, deci o 
veritabilă reprezentativă de 
tineret pe care puneți mari spe
ranțe. Tradiția voleiului romî- 
nesc, ca și intensitatea pregăti
rilor efectuate de echipa Ro- 
miniei în ultima vreme, ga
rantează o bună comportare a 
reprezentanților dvs. Despre 
noi trebuie să mat adaug că 
am jucat două meciuri la

(Continuare ig pag. a 4-a)

americani
pentru Campionatele
Internaționale ale R.P.R.

La cea de a IX-a edtjie a 
Campionatelor Internaționale de 
atletism ale țării noastre au 
luat parte, pentru prima oara, 
și un grup de atleți americani. 
Publicul nostru a putut aplau
da atunci pe Bob Gutowski, 
WHIi WiMUms și Eme Shel
ton.

Anul acesta numărul atleți
lor americani, a căror partici-

1 magme de la un concurs de atletism desfășurat în S.U.A.
In dreapta, oh prăjina, este Jerry Welbowne

(Foto: BILL ARMSTRONG S.UA)

SCRIMERII ROMINI 
la campionatele mondiale

După un drum lung și costisitor pină la „mondialele" și 
„olimpicele" de scrimă de la Melbourne (1956). scrimerii din 
țările europene, care formează grosul participanților la marile 
competiții internaționale, nu au acceptat ca în anul 1957 să ia 
drumul America pentru a-și disputa întîietatea mondială. Și în 
această situație, recunoscută ca obiectivă de către Federația 
Internațională de scrimă, campionatele mondiale pe echipe și 
individuale au ajuns să fie programate in 1957, la Paris.

Peste opt zile încep marile întreceri. Organizatorii scontează 
o participare senzațională. Nici o absență, in schimb prezența 
unor țări care pină astăzi nu au figurat printre participante. 
Printre cei considerați debutanți se numără și floretișfii și 
sabrerii noștri care în ultimii cinci ani nu au mai avut nici 
un reprezentant in cea mai mare întrecere mondială.

Campionatele lumii din capitala Franței provoacă un mare 
interes. Specialiștii și comentatorii de presă încearcă diverse 
pronosticuri fără să se încumete ca în alți ani să se pronunțe 
definitiv asupra favorițitor. Principalele șanse sint acordate 
scrimerilor și scrimerelor din Ungaria, Franța. Italia, Uniunea 
Sovietică, fără să fie neglijată forța polonezilor, a romînilor, a 
egiptenilor, a nemților care pot oferi surprize de genul celor din 
concursul feminin de la I. O.

Lotul nostru a intrat cu pregătirile în faza finală. Pentru It 
septembrie este anunțată plecarea spre Paris. Se scontează de
plasarea unei delegații puternice, cit șase trăgătoare (Maria Vi- 
col, Ecaterina Orb, Cecilia Neaga, Elena Samșudeaqu, Eugenia 
Tărăngoiu și Olga Orban), cinci floretiști (Tănase Mureșanti, 
Iosif Zilahy, Sorin Poenaru, Attila' Csipler și Ștefan Tapalagă) 
si patru sabreri (Cornel Pelmuș, Tiberiu Szabo, Ion Istrate și 
Tiberiu Bartoș).

pare a fost anunțată pentru 
ediția jubiliară, este de două 
ori mai mare. Federația ame
ricană de atletism (A.A.U.) 
trimite la Campionatele Inter
naționale ale R.P.R., competi
ție ce și-a asigurat un bine 
meritat prestigiu in lumea atle
tismului, un lot valoros de 
sportivi.

â 
(Continuare în pag. 3)

(iheorghe Antohi ciștigătorul probei de obstacole .jienumerotală"^ 
desfășurată joi dimineața

(Foto: I. M1HAICA)

Joi a fost una din cele mai fructuoase zile pentru călărețul 
romîni. Cele trei probe desfășurate dimineață ți după omiazăî 
au revenit reprezentanților țării noastre, care au dominat net 

întrecerile din cea de a cincea zi de concurs.
La dresa-j, în proba „Sft. 

Gheorghe", concurentul rcor'n 
Nicolae Mîhalcea s-a dovedit 
și de această dată a fi cei 
inai bun din cei aproape 20 
concttrenți. et reușind să-i în
treacă atît cu calul M finea, 
cît și cu Corvin la o diferen
ță apreciabilă de puncte. Ni
colae Mihalcea a reușit una 
din cele mai frumoase perfor
manțe dovedind totodată că 
chiar și atunci cînd lipsește 
Gh. Teodorescu, așa cum s-a 
întîmplat joi din cauza îmbol
năvirii calului Palatin, el poa
te reprezenta cu cinste culo
rile patriei. Un rezultat bun a 
obținut în această probă și 
concurentul romîn Ion Oprea 
pe Sulina care i-a întrecut pe 
cortcureniții Andreev lorii 
(U.R.S.S.) ți Imre Magyar 
(R.P.U.).

Așteptată cu un viu interes, 
proba de obstacole nentimero- 
tată a dat loc unei lupte dâr
ze în care s-au angajat, în 
primul rînd, concurenjii ro- 
mîni, polonezi și sovietici. 
Cea mai bună tactică s-a do
vedit cea întrebuințată de 
Gheorgihe Antohi care a ales 
tot timpul obstacolele așezate 
în linie dreaptă. Rînd pe rîind, 
tabela cu rezultate este modi
ficată de polonezul Marian 
Kovalcik, Vasile Pinciu, Mi
hai Timu, Lilov Boris, Tatia
na KuȚikovscaia și ultima oară 
de Gheorghe Antohi care, cu 
calul Rubin, reușește să-și de

pășească propriul sau rezuf-» 
tat (cel mai bun de pină a* 
tunci) stabilit cu calul Miri— 
dir. Victoria lui Antohi a foști 
răsplătită cu ropote de aplau
ze de către publicul spectator 
care a prețuit eforturile și do
rința de a învinge afe acestui, 
concurent.

Un număr de 13 echipe deș 
(Continuare in pag. 2)1 

PSE REIA ; 
! CAMPIONATUL :

LA RUGBI
Ajunul reluării oampio- î 

natului de rugbi... Echi- 1 
peile au pus punct pregăti
rilor, antrenorii gîndesc a- ■ 
supra formulelor de forma- 
ții, arbitrii își revizuiesc e- ‘ 
chipamentele și (ce bine ar I 
fi!) cunoștințele în materie > 
de regulament și toată lu- | 
mea la un loc consultă cla- ț 
samentul — palpabilă le- • 
gătură între tur și retur, i

L-a consultat odată' cu j 
noi și căpitanul echipei ■ 
C.C.A., Alexandru Mari- ; 
nache. In general sporii- > 
vii «e bucură cînd echipa ' 
lor are 5—6 puncte avan
taj, cînd „nu te mai doare

(Continuare în pag. 2)

Acesta e secretul popularității fotbalului!

6 MECIURI -6 SURPRIZE 
în etapa a 4-a a campionatului categoriei A

In fața rezultatelor de mai Jos, 
prea multe n.aon mal avea de 
spus. Fotbalul șEa „trăxlat“ din 
nou unul «Mi secretele populari
tății sale mondiale. Rareori am 
întâlnit etapă Intr-an campionat al 
țării în care toate jocurile să se 
termine cu victoria oaspeților!

și cînd înU-o etapă sint posi
bile asemenea răsturnări, mai în
cap calcule ți pronosticuri, bazate 
l>e raportul de forțe și avantajul

terenului, înaintea etapei de 
mîine din categoria A?...

CE A FOST (numai surprize)...

C.C.A. Buc.-Știința Tim. 1—4 (1—1) 
Dinamo București-Di.
namo Cluj 0—1 (0—0)
Progresul Oradea-LocO-
motiva București 1—3 (1—1)
Energia Tg. Mureș-Pro-
gresul București 1—2 (1—1)

FI. roșie Arad-Energta
Petroșani 2—3 (3-<
Energia St. Roșu-Ener
gia Ploești 0—3 (O-4>

...CE ESTE (luptă mare)..

Zece jucători în același obiectiv! Aproape o întreagă echipă își dispută balonwl. De la stingă la dreapta: Uțu, Popa, Flo
rian Angliei, Drăgoi, Călinoiu Nicușor, Dragomir, Alexandru Vastte, M.'.hxi șl Rădulescu, se pregătesc să primească balonul ar:at 
deocamdată in aer. deasupra lor.

. F.oto L. XIBOR)

1. Știința Tim. (4)
2. En. Petr. (5)
3. Din. Cluj (7)
4. FI. r. Arad (2)
5. C.C.A. Buc. (1)
6. En. St. Roșu (3) 
“ En. Ploești (8)

Progr. Buc. (9)
Din. Buc. (6) 
En. Tg Mureș 
Loc. Buc. (12) 
Prog. Oradea (11)

7.
8.
9.

10.
11. 
U.

4 2 2 0
4 3 • 1
4 2 11
4 2 11
4 2 11
4 2 11
4 2 0 2
4 2 0 2
4 112
4 10 3
4 10 3
4 0 13

13 : f
7:5 4. 
5: 
7:
«:
7:
«:
7:
6:
7:13 * 
5:10x3; 
4:10 1

3 S
5 £

7 S
5 «
3 4.
4 r

...ȘI CE VA FI (alte surprize?)..*

locomotiva București-Energia 
Tg. Mureș, stadionul Giulești, ora 
16.30 arbitru: V. Măicaneseu-Bucu
rești.

Progresul București-Progresul 
Oradea, stadionul îlenublicii, ora 
10.15, arbitru F Rapăport.Bucu
rești.

Dinamo Cluj-C.C.A, Buc unești, 
arbitru: D. Schulder-București.

Energia Ploești-Dinamo Bucu
rești, arbitru: A. rftimie.OrașuA. 
Stalin.

FI. roșie Arad-Științi Timișoara» 
arbitru: St. Ionescu I-București.

Energia Petroșani-Energia SU 
Roșu, arbitru: I. Drăghtci-Bt-Cu-* 
rețti

S.UA


Din toată tara
Jniiânire in munții Retezat

Biroul de turism și excursii din Pe
troșani va organiza în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie o în'îlnire în stea 
în munții Retezat. Partjcipaniții vor 
porni din următoarele cinci puncte: 
Baleia, Pietrele, Gura Zlata, Gura 
JApei și Buta, urmînd să se întîlnească 
la lacul Bucura, la o altitudine de 
■pese
i

2.000 metri.

N. Sbuchea, corespondent

Campionat rsioital 
de p-ojîice

Tîrnăveni s.a desfășurat recent,La
^campionatul raional de popice (tur-re- 
tur) la care au participat 8 echipe 

irepartizate în două serii. In prima se. 
•rie, rezervată echipelor cu experien
ță, pe primul loc s-a clasat formația 
’.Energia 7 d'n Tîrnăveni, iar în seria 
lech'pelor începătoare, victoria a re. 
•venif popicarilor de la Recolta Șaraș.

Ioan Hașașiu, corespondent

Un reușit ccnctrrs de casă

organizarea colectivului sportivIn
Progresul din Brăila se desfășoară 
un interesant concurs de casă, în ca
dril căruia au loc întreceri de tir, 
tenis de masă, volei, fotbal și șah. 
La acest concurs jau parte sportivi 
din 11 cercuri, cele mai harnice cercu
ri dovedindu.se a fi: Poligrafie și 
instituții administrative. Teatrul de 
■Stat, I.R.C. și I.C.B.

N. Cosiln, corespondent

Fruntaș în mocă 
și în sport

Utemistul Gljgor Ilea din comuna 
Bonțești, raionul Gurahonț, regiunea 
Oradea, es‘e bine cunoscut de toți 
locuitorii comunei, ca un iscusit meș
ter al ogoarelor. Gligor llea își pe
trece o bună parte din timpul liber 
pe terenul de sport, pasiorfndu-i în 
special oină, disciplină în care repre
zentativa Bonțești s-a clasat pe locul 
11 pe regiune.

Ion Cotoi, corespondent

,.Cupa Valea Prahovei44 
la volei

Comisia regională de volei dm 
Ploești a organizat un important con. 
curs dotat cu „Cupa Valea Prahovei", 
la care au participat numeroase e- 
chipe de juniori din regiunile Bu- 
«curești, Constanța și Ploești. După ter
minarea jocurilor, parte dintre ele de 
o factură ridicată, victoria a reve- 

(Ia băieți) reprezentativei regiu- 
Ploești, iar la fete reprezentati- 
regiunii Constanța.

ni: 
Jiii 
■vei

lon lordache, corespondent

I N

Concursul
(urmare din pag. 1)

international de călărie din Capitală
cite trei călăreți au luat startul 
după amiază în spectaculoasa probă 
de ștafetă. Această probă s-a bu
curat de participarea celor mai buni 
concurenți prezenți la întrecerile in
ternaționale din Capitală, Țara noas
tră a fost reprezentată de cinci echipe 
în componența cărora au intrat că
lăreții cei mai experimentați cu' cei 
mai buni cai de care dispunem în

Taisana
Kuiscovscaia 

este 
de părere că...

...sportul călare din țara 
noastră a făcut în ultimii ani 
progrese însemnate atît din 
punct de vedere tehnic cît și 
organizatoric.

„.publicul spectator din Ca. 
pitală devine tot mai pasionat 
după astfel 
cunoscător, 
tiv-

...cel de

de întreceri, este 
entuziast și ob'tc.

i

joi

al treilea concurs 
internațional de călărie care se 
desfășoară în 
cel mai reușit 
...lată și unele 
care talentata

ținui să le scrie perso-

aceste zile este 
de pînâ acum, 
mărturisiri pe 
călăreață sovie-

tică a 
nai:

Tv’

tu JUu.dJUKU

<0A*> fe

„Sînt profund impresionată 
de primirea călduroasă pe care 
mi.au făcuLo sportivii șj publi
cul bucureștean. intr.o astfel 
de ambianță îmi este plăcut să 
concurez".

KULIKOVSCAIA TATIANA

acest moment. Același lumi l-au fă
cut și celelalte națiuni participante 
la concurs, ceea ce a prilejuit între
ceri viu disputate. Prima echipă ro- 
mînă compusă din Ghițuran, Vlad 
și Molnar reușește să înscrie un

tun rezultat: 4:41.7. Dar iată că nu 
după mult timp echipa poloneză 
compusă din Babirecki, Kowalcik și 
Byczewski înscrie un rezultat și mai 
bun care avea să țină înălțat dra
pelul R.P. Polone pînă aiproape de 
sfîrșitul probei cîn,d a evoluat ulti
ma echipă a țări: noastre. Primul 
parcurge traseul Gh. Antohi cu ca
lul Rubin după care predă cravașa 
lui -Dumitru Velicu pe Văzduh. Ins
pirată asociere de călăreți ! Velicu 
a făcut în această probă unul din 
cele mai frumoase, parcursuri de 
pină acum. Ultimul schimb, Vasrle 
Pinciu cu Matador, se evidențiază 
prin viteza deosebită cu care acope
ră parcursul. Și astfel, echipa R.P. 
Romine reușește cel mai bun rezul
tat al probei cucerind totodaTS un 
binemeritat loc întîi. Era cea de a 
treia victorie ce care călăreții 
o aduceau în dar patriei lor.

Ieri, a fost zi de repaus 
toți concurenții, timp în care 
au făcut o frumoasă excursie 
na a și Bușteni.

Iată rezultatele celor trei 
desfășurate joi:

DRESAJ „SFT. GHEORGHE": 1. 
N. M1HALCEA (R.P.R.) pe Atihnea 
696 pct.; 2. N .Mihaicea pc Corvin 
cu 689 pct.; 3. Ivan K-''' 
(U.R.S.S.> pe Kordei 670 p.: 4. 
Oprea (R.P.R.) pe Sulina 652 
PROBA NENUMEROTATA: 
GHEORGHE ANTOHI (R.P.R.) 
Rubin 52,5 sec.; 2. Gh. Antohi

52,8 sec.; 3. Tatiana Kuh- 
(UJl.S.S.) pe Trium 52,9 

4. Boris Lilov (U.R.S.S.) pe 
A'.iatej 53,6 sec.; 5. ■ Mihai Tianu

-„■m'n-i

pentiii 
aceștia 
ia Si-

probe

Mindir 
cqvscaia 
sec,;.

Kalita
I. 
P-
1. 

pe 
pe

Evoluția pe parcurs a TaCianci Kulikovsoaia a fost urmărită cn un viu 
interes de publicul spectator.

lat-o in timpul desfășurării probei de obstacole „nenumerotaiiă".
(Foto: GH. DUMITRU)

j(R.P.R.) pe Odolești 53,9 sec.: 6. V. 
Pirxsu (it.P.R.) pe D:da 54,3 sec.; 
7—8. AL Babirecki (R.P.P.) și Const. 
Vlad (R.P.R.) cu 54,8 sec.:... 10. Vi. 
Fulger (R.P.R.) 56,1 sec.-: 11. O. Re- 
cer (R.P.R.) 56,2 sec. PROBA DE 
ȘTAFETA: 1. ECHIPA R.P.R. (An- 
tohj, Velicu și Pinciu) 4.22.9: 2. E- 
ch'pa R.P.P. (Babirecki, Kowalczyk, 
Byczewski) 4.29.9; 3. Echipa R.P.P. 
4.35.0; 4. Echipa R.P.R. (Ghițuran, 
Vlad și Molnar)' 4.41.7.

OCTAVIAN G1NGU

Despre ceea ce nu s-a scris hcă...
O APRECIATUL călăreț maghiar 

SUTJ ISTVAN a fost nevoii să iasă 
din concurs din cauza unui accident 
suferii la mina dreaptă in timpul 
desfășurării probei 
tegoria grea.

de obstacole ca-

romin Dumitru 
pină acum cele 

calai:

• CĂLĂREȚUL 
Velicu a executat 
mai frumoase parcursuri cu 
Văzduh, F. Ț op eseu cu calul Covrig,
Gh. Antohi cu calul Rubin, iar Vasile 
Pinciu este așteptat totdeauna de pu
blic pe catul Matador.

® „PITICII" A. Hrascek (Rec. 
Mureș), Aurel Stoica și Paul Soare 
de la Rec. Ploești, primii clasați in 
proba rezervată copiilor -s-au dovedii 
joi seară demni urmași ai lui Temu, 
Țopescu, Antohi si Pinciu,

• CALUL sovietic Karabin este cel 
mai mult așteptat de publicul spec
tator, pentru spectaculozitatea cu care 
trece obstacolele, in special cu 
tea de dinapoi.

Tg.

par-

Ro- 
oot

Se

caipul", 
insă și

reia campionatul 
la rugbi

(urmare din pag. J)

ei. M-am convins 
dată' că rtigbîștii

Kulikovscaia w place 
numai să evalueze pe 
să privească din tri- 
urmărește cu aceeași

© IMNUL Republicii Populare 
mine a răsunat pină acum de 
ori ia baza hipică din Calea Plevnei 
marcind tot ailtea victorii ale- 
retilor romîni

călă-

cum spun 
de această 

nu gîndesc la fel.
Ei nu văd totul 

ma victoriei, ci îi 
lucruri, la fel — dacă nu mai mult 
— de lăudabile ca și dorința de a 
îmbrăca tricourile, de campioni, 
puțin Marinache așa gîndește.

„Oricare dintre primele patru 
chipc poate fi campioană. Patru 
chipe, patru pretendente la titlu, 
fi o luptă dîrză care interesează 
mai mult sub aspectul calității jocului. 
Echipa noastră cel puțin este decisă 
să cîțtige în primul rînd campiona
tul calității și al bunei comportări 
disciplinare".

— Socotești că în lupta „titanilor" 
nu pot interveni și alte echipe?

„După părerea mea echipa care 
s-a apropiat cel mai mult de valoa
rea formațiilor din plutonul fruntaș 
este Știința. Dacă va progresa în 
același ritm n-ar fi. exclus să reali
zeze în retur povestea cu buturuga 
mică. Și vă dați seama că un punct 
din acestea, neprevăzut în calculele, 
pretendentelor la titiu, valorează cit 
două dintre acelea pierdute in me
ciurile dintre favorite".

— S-a vorbit și se vorbește mereu 
de rămîrerea în urmă a echipelor 
provinciale participante la campionat. 
Care îți este părerea?

„Cu ocazia deplasărilor noastre, 
spune Marinache, am constatat că 
echipele de rugbi din provincie luptă 
cu greutățile și, adeseori, indiferența 
conducerilor de colective. Echipa din 
Petroșan-i, spre exemplu, se consi
deră fericită dacă i se acordă teremil 
pentru antrenament. Alte echipe nu 
fac o pregătire temeinică. Și atunci 
se mu’țtimesc să joace rodul de con
curente în lupii cu retrogradarea".

— Ce drrioță ai în ajunul reluării 
campionatului?

„Ca selecțion abilii să fie într-o 
formă cît mai bună, și astfel echipa 
națională care va încheia, probabil, 
campionatul prin jocurile din Belgia 
și Franța să prezinte o garnitură 
puternică, demnă Să apere acolo pres
tigiul cucerit pînă acum".

Iată cum arată clasamentul cam
pionatului categoriei 
pei de mîine:
1. Loc GriVita Roșie
2 Energia ISP
3. Dinamo Bucurffetl
4. C.C.A.
f. Locomotiva PTT 

G. CSA Ploești
7. Progresul F.Ek '

8. Știința Instit. Mine
9. Energia Republica
10. Energia Petroșani

numai prin pris- 
interesează și alte

Cel

e-
e-

Va

e TATIANE1 
foarte mull nu 
parcurs dar și 
bună de unde
atenție pe fiecare concurent jăcind tot 
ațîtea pronosticuri

ACTIVITATEA SPORTIVA
NOUL AN

cuprinsul
___  _ care ves

tesc această sărbătoare ce va avea loc ia 15 septembrie, se pot distinge 
încă de pe acum. In așteptarea aces tui eveniment, at't în Capitală cit și 
provincie, localurile școlilor au fost pregătite cu grijă și aproape pretutin
deni poți citi tradiționala urare „Bine ați venit !",
Firește, în noul an școlar, pe lin

gă o interesantă activitate de studiu, 
>e elevi îi așteaptă și o plăcută acti
vitate sportivă. Devenită un îenomen 
obișnuit în viața școlarilor, această 
activitate este de la an la an îmbună- 
iățită. Astfel, în vara aceasta. Minis
terul Invățămîntului și Culturii, prin 
Direcția educației fizice, a organizat 
cursuri de perfecționare pentru ca
drele de educație fizică la cîteva din
tre disciplinele cu o largă priză în 
«nașele de elevi: gimnastică sportivă 
și -artistică, atletism și natațîe.

Tot în vederea îmbunătățirii activi, 
.lății sportive școlare propriu-zise s-au 
preconizat unele măsuri privind tie
scare disciplină sportivă în parte, 
(pentru gimnastică, de pildă, s-a 
Schimbat fundamental1 programa de 
studii, axată acum numai pe exer- 
fciții cat. juniori (I și II) în noul an 
școlar mergîndu-.se pe principiul ca
tegoriilor de vîrstă și renunțfcidu-se 
(■astfel, la exercițiile de gradul 111, 
(contraindicate pentru tineretul de 
țvîrstă școlară. 
/ -Multă atenție va fi acordată natați- 
ăei. După experiența din vara acestui 
iran cu centrele de natație pen'tru elevi,

După trei lunj de binemeritată va cântă, elevii de pe întreg 
țarii așteaptă cu bucurie deschiderea noului an școlar. Semnele
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se preconizează înființarea de noi 
centre pentru e'evii între 7 și 16 ani. 
De asemenea, în noul an școlar se 
vor organiza concursuri de natiație 
cu caracter local (pe echipe) și un 
concurs individual, cu caracter repu
blican. Pentru reușita concursurilor 
pe echipe s-a recomandat secțiunilor 
de învățămînt de pe lingă sfaturile 
populare, ca, în localitățile unde exis, 
tă bazine acoperite să fie organizate 
chiar din toamnă cît mai multe con
cursuri. De altfel, startul va fi dat 
zilele acestea : în București vor avea 
loc două concursuri, primul între 8 
și 10 septembrie,' cu participarea e- 
levilor din Capitală ; al doilea la care 
vor fi invitați și elevi de la școlile 
din țară, în a doua decadă a aces
tei luni.

Cit privește activitatea atletică, în 
noul an școlar aceasta va fi situată 
pe primul plan. In acest sens s.au și 
creat un număr sporit de secții de 
atletism la șco'ile sportive de elevi, 
încadrate cu profesori pregătiți la 
recentele cursuri de perfecționare sau 
cu absolvenți l.C.F. cu specialitatea 
atletism. Pe linie competiționafă, vor 
fi inițiate concursuri inteir-clase, im- 
ter-școli, pe localități și pe raioane. Este 
de asemenea în studiu reluarea con- 
cunsurilor la probele combinate (pen-

A înaintea eta-

sportive" 
acest an 
baschet 
arătat că 
școlare se va

tatlcn-baieți și triat on-fete). Toate 
aceste concursuri vor trebui să reflec
te rezultatele în cele două campionate 
școlare : primul, pe echipe (numai pe 
lcca’i'ăți) al doilea individual, cu ca
racter republican. Despre ultimul, 
trebuie arătat că se va desfășura 
pe categorii de vîrstă (15-16 ani și 
17-18 ani). Cu noua formulă, finale
le campionatelor școlare vor întruni 
un număr de peste 1300 de concuren. 
ți, cifră record pen'fu o astfel de com
petiție.

La capitolul „Jocuri 
centul se va pune în 
handbal, oină, volei, 
fotbal. In sfîrșit trebuie 
fășurarea campionatelor
face în așa fel îneît să nu coincidă 
cu perioaddle de vîrf. Astfel, fi
nalele la na'ație și atletism vor avea 
loc la începutul anului școlar, iar 
Cele de gimnasică în vacanța de pri
măvară. Vor fi programate la slîr- 
șitut anului școlar, numai finalele 
la jocurile sportive.

★
Iată, în linii generale, care sini 

perspectives activității sportive in 
noul an școlar. Pentru realizarea de
plină a tuturor obiectivelor propuse 
de Minister, profesorii de educație 
fizică și toți aceja care se preocupă 
de instruirea tineretului școlar vor 
trebui să colaboreze cît mai strîns. 
In acest fel și rezultatele pozitive nu 
se vor lăsa prea mu't așteptate.

De sus : Gh. Antohi (R.P.R.), Marian 
Kowaiczyr (R.P.P.), Sz.tcaM Me'.ind-a 
(R.P.U.), Ivan Kaiyta (U.R.S.S.). D. 
Velicu (R.P.R.), F. Țapescu (R.P.R.), 
B. Lilov (U.R.S.S.) și Hartman Hel
mut ț^.D.fz.).

văztiți de NE.AQU RADULESCU
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Participare selectă 
Cupa București 
la scrimă

' 51
Cupa București" la scrimă, care 

«•oneepunde cu un mare concurs inter, 
națio al va avea loc în acest an în
tre 18 și 25 noiembrie. Toa'ie țările 
invitate au răspuns confirmând 
participarea. Astfel, vor fi prezenți 
trăgători și trăgătoare din 
Franța, R.P. Ungară, U.R.S.S., R. Ce. 
hoslovacă, R.F. Germană și probabil, 
Egipt. Ediția a lisa a „Cupei Bucu. 
rești" are în felul acesta o participa, 
re selectă, superioară numeric și va
loric față de cea de anul trecut. __

u

confirmând

Italia,

dovedindu.se


Pows in fața
Doua partide strălucite

Iubitorii de șah au rămas proba
bil cpntrariațl citind lista participanți- 
lor la viitoarele semifinale ale campio
natului republican și negăsind în ea 
numele a doi șahiști fruntași pe care 
ne-am obișnuit să-i vedem an de an 
luptlnd pentru titlu: maeștrii interna
ționali dr. O. Troianescu și I. Băla
nei. Pentru primul, absența calității de 
semifinalist este lesne de închipuit, el 
fiind actual campion și avînd drep
tul să-și apere titlul direct în finală. 
In plus, după cum se știe, Troianes
cu se pregătește să plece în cursul 
lunii octombrie în Olanda, pentru a 
participa, la turneul zonal.

Ce se îrtimplă însă cu Bălăriei? Nu 
vă speriați. 11 veți revedea în finală și 
pe maestrul dos. preferat, cei care-l 'în
drăgiți pe fostul campion din 1950, 
1953 și 1955. Aceasta fiindcă forurile 
superioare au considerat — în mod 
foarte justificat — că performanțele re
cente ale lui Bălănel îi dau dreptul 
să joace și el direct în finala campio
natului, de la sfîrșitul acestui an. 
Intr-adevăr, maestrul Ion Bălănel este 
posesorul celui mai bun rezultat .in
ternațional" în acest sezon: lociil I la 
turneul de la Ploești. Vă amintiți desi
gur felul magistral în care el a dispus 
în acest turneu de adversari de talie, 
ca N. Krogius (U.R.S.S.), L. Alster 
(Cehoslovacia} și Puc (Iugoslavia).

Un fapt mai recent vine să confir
me că Bălănel este în mare formă. 
La finalele campionatului republican 
pe echipe, desfășurat la Sinaia la fi
nele lui august, maestrul Bălănel, ju- 
clnd la prima masă a echipei Dinamo 
București, a realizat 5'12 puncte din 6 
posibile. Nu numai rezultatul cifric, 
ci și mod ui categoric în care și-a în
vins adversarii pledează pentru apre-

Turneul de calificare

ia baschet .masculin
CONSTANȚA 6 (prin telefon). - 

Ultimul meci al „nocturnei" de 
miercuri a revenit echipei Flamura 
roșie Cluj, care a învins pe Ener
gia Trustul 10 Năvodari cu 53—40 
(26 24), după un meci foarte dis
putat. Cele 3 partide de joi s-au sol
dat cu următoarele rezultate: Recolta 
Galați-C.S.A. Marina 74—68 (62—62, 
26—30); Energia Trustul 10 Năvo- 
dari-Energja Sa tu Mare 73—61
(36—28); Progresul Invățămînt Bucu- 
rești-Flamura roșie Cluj 83—51
(41—18).

O parte dintre cei mai de seamă re
prezentanți ai tirului romînesc se află 
în aces'e zile la Varșovia, angrenați 
în disputa penrtru cucerirea titlurilor de 
campioni internaționali ai R.P. Polone

Dar întrecerile de la Varșovia sînt 
numai „uvertura" concursurilor de 
mare amploare la care vor participa 
în următoarele săptămîni trăgătorii 
romîni. Campionatele internaționale 
de tir ale R.P.R, pentru seniori (22- 
26 septembrie), meciurile dintre re
prezentativele feminine ale R P.R, 
R.P. Chineză și R.P.F. Iugoslavia, în- 
tî'nirî’e din re ech pelie de juniori ale 
R.P.R.. R.P.F. IugosLavia și R.F. Ger. 
mană (toate se vor desfășura în tim. 
nu! campionatelor internaționalei și 

sfîrsit campionatele europene de Ia 
Belgrad (5-13 octombrie), sînt ce’e 
mai pretențioase și mai severe exa
mene la care vor trebui să răspundă 
maeștrii tirului nostru. Și cum, fără 
îndoială, pregătrile intense oare se 
fac pentru aceste importante compe
tiții, nu trebuie să rămînă anonime, 
nc^m hotărit să stăm de vorbă cu 
cei care lucrează direct nentru aceste 
mari manifestații sportive.

P nt-u a ne informa despre a IV.a 
ed:‘:o -> Campionatelor internaționa
le de tir ale R P.R. am participat la 
uit roa ședință a comisiei de organi
zare. Aici am aflat că, pînă acum, au 
răsotins afirmativ la invita’ii urmă
toarele țări ■ R P Unga-ă (12 concu. 
ren+il. RP Bulgaria (9'. R.P. Chi. 
«eză (16\ RP Polonă (101. R.P F 
Iugoslavia (171, Italia (12), R. F 
Germană (131, Franța (5). Se așteap
tă confirmarea forului de specialitate 
din Uniunea Sovietică. Țara noastră

jucate de Ion Bălănel
cierea că fostul campion a ajuns la 
o forță de joc remarcabilă. Bălănel 
stăpînește la fel de bine jocul com
binația, cit șl cel pozițional, el atacă 
foarte inventiv, dar știe și să se apere 
cu dirzenie. Este jucătorul complet prin 
excelență.

Am ales aci două exemple, care 
credem că vor place cititorilor noștri. 
In primul, Bălănel ne apare ca tacti
cian strălucit, în al doilea ca un 
bun realizator al poziției.

KARACSONY

BALANEL

Cea de a 20-a mutare a albului a 
fost Ca4! — un sacrificiu de pion 
pregătind pătrunderea nebunului la e6. 
A urmat 2O...C:e4 21.Ne6 b5 22.c:b c:b
23. Tel Da7 24. De2 D:f2+ 25. D:f2 
C:f2 26. R:f2 b:a 27 Tc7l lată jocul 
combinația... Bălănel nu ia turnul (27. 
‘N:e7 și 28. N:g8) ceea ce ar fi adus 
o victorie prozaică, ci preferă să ir-ace 
strălucit, la mat! 27...Tb8 28. Rf3'T:b2
29. Thcl Tb8 30. Tlc6 (Acum negrul 
este complet blocat și trebuie să aș
tepte epilogul rapid) 3O...a3 31. T:d6 
a4 32. Tdc6 negrul cedează.

lată-l acum pe Bălănel jucînd in 
perfect stil pozițional:

BALANEL — DRIMER (Apărarea 
Alehin) 1. e4 CJ6 2 e5 Cd5 3. d4 d6 
4. Cf3 g6 5. Nc4 c6 6. N:d5 c:d 7. Nf4 
d:e 8. N:e5 16 9. Ng3 Cc6 10. 0—9 
Kg7 11. c4 Ne6 12. Cc3 0—0 13. Tel 
Nf7 14. c5 Dd7 17. Tbl Tfe8 18. Cd4! 
g5 19. Ccb5 Ng6 20. Cd6! N:bl 21. 
D:bl Cc6 22.C:e8 T:e8 23.T:e8+ D:e8
24. Cf5 Nf8 25. Iî3 a6 26. Nd6 Dg6 
27. g4 De8 28. a4 Ce5 29. Ddl De6
30. N:e5 D:e5 31. Del h5 32. b51 a:b 
33. a:b h:g 34. h:g De2 35. c6 D:g4 + 
36. Cg3 b:c 37. D:c6! Dd4 .38. De6 + 
Rh8 39. b6 Db2 40. Cf5 Ncfi 41. De8 + 
Rn7 42. Df7+ negrul cedează.

Este de remarcat manevra in cen
tru a cailor albi, care au pregătit cu 
precizie asaltul decisiv al pionilor pe 
flancul damei.

Rd V.

va fi reprezentată de un lot de 50 de 
trăgători. In ce’.e cinci zile de concurs 
se vor desfășura probele de armă li
beră calibru mare 3x40, meci englez, 
armă liberă calibru redus 3x40 (se vor 
face și clasamente pe poziții), pistol 
precizie, pis oi v teză, pistol calibru 
mare, talere aruncate din șanț (300 
b), skeet, cerb (focuri simple și duble) 
centru seniori și msciurBe feminine 
si pentru juniori probele de armă li
beră calibru redus 3x20 și meci englez.

Despre pregătirea reprezentativelor 
noastre pentru camponateie europe, 
ne de la Belgrad r.e.a vorbit maestrul 
șportului, Petre Cișmigiu, unul din an
trenorii loturilor. El ne-a spus urmă
toarele

c„.. ,. no. peana Jacqueli nț Zvonevski șe pregătește petftrg pil- 
toarele concursuri internațtonale.

A X-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR
INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE R. P. R.

Doi recordmani

. mondiali și olimpici
(Urmare din pag. 1)

Cal mai renumit dintre atleții a- 
raericani care va concura peste 

: cîteva zile la București este indis
cutabil Perry O’Brien. De două ori 
campion olimpic la aruncarea greu
tății: 1952 Helsinki, 17,41 m. și 1956 
Melbourne 18 57 m., recordman
mondial al probei cu 19 25 m., cam
pion al Statelor Unite începind din 
1951, Perry O’Brien este unul din 
acei recordmani mondiali care își 
domină de multi ani proba, cu mare 
autoritate. El este și un excelent a 
runcăto'r de disc, probă în care re 
cordul personal, obținut în 1956 
este de 56 46 m.

Un alt recordman mondial și cam
pion olimpic din lotul atleților ame
ricani pentru internaționale este 
sprinterul Ira Murchison. El a fest 
cel de al doilea om (după Williams) 
care în istoria probei de 100 m. a 
realizat 10,1 sec. In afară de acest 
record mondial, obținut la 4 august 
1956 la Berlin, Murchison a mai aler 
gat anul trecut de trei ori 10 2 sec. 
și de 5 ori 10.3 sec. La J.O. de la 
Melbourne. Murchison s-a clasat al 
4 lea în finala probei de 100 m„ cu 
10 6 sec., duoă Bobby Morrow 
(S.U.A.) 10.5 sec.. Baker (S.U.A.) 
10,5 sec. și Hogan (Australia) 10.6 
sec. Atletul de culoare a făcut parte 
din echipa S.U.A. campioană olimpică 
la ștafeta de 4x100 m. cu timpul de 
395 sec., record mondial șl olimpic.

Ernie Shelton, care participă pen
tru a doua oară la internaționale, 
s.a clasat anul acesta al tfoilea la 
campionatele Statelor Unite la proba 
de săritura în înălțime. Recordul său 
personal este de 2,11 m.

Lang Stanley a lăcut parte din e- 
chipa S.U.A. la J.O. de la Melbourne, 
ca rezervă la 800 m. Cel mai bun 
rezultat al său este 1:47,6 la 8C0 
m. (Kingston, Jamaica, iulie 1955).

Săritorul cu prăjina Jerry Wel- 
bourne este unul din săritorii ame
ricani care au trecut „granița ma
gică a celor 15 picioare" (4,571 m.).
Anul acesta el a sărit 4.50 m.

Din lotul atleților americani face
parte și atleta de culoare Earlene
Brown. Ea a fost una din revelațiile 
Jocurilor Olimpice de la Melbourne.

„Intre 5 și 13 octombrie se desfă. 
șoarâ la Belgrad a H.a ediție a cam
pionatelor europene de t'r rezervată 
de această dată numai senioarelor și 
juniorilor. Pentru această mare compe
tiție, cei mai buni juniori și cele mai 
bune trăgătoare au început pregătirea, 
în colectivele sportive, d n care fac par
te, încă de la Începutul acestui an. De 
la 1 iunie un colectiv de antrenori for
mat din Ion Quintus. Ștefan Popescu și 
Ci, am trecut la observarea antrena
mentelor pentru a ne forma o părere 
justă atunci cînd vom trebui să selec. 
tionăm cele două echipe care se vor 
deplasa în capitala R.P.F. Iugoslavia- 
Dintre concurenții și concurentele care 
au evoluat in ultimele întreceri s-au

Iaiă-i pe primii trei clasați la Jocurile Balcanice de la Atena: Aurel Raica, 
Tsakanikas și W. Ivanov, Care dintre ei se va sui pe podium și la Bii'CU-, 
rcșR? (Foto: PRAKTORE1ON INOMENON-Âtena)

„Stilul O’BRIEN este și stilul meu, 
deși nu hm văzut niciodată 
pe atletul american”

Convorbire cu AUREL RAICA
Mare amator de fotografii, record

manul țării Ia aruncarea greutății, 
Aurei Raica, este — din acest motiv 
— un oaspe obișnuit al redacției 
noastre. La ultima lui vizită insă, 
bogata colecție de fotografii a ziaru
lui l-a ispitit mai puțin. Nu de alta 
dar Campionatele Internaționale „bat 
Ia ușă" și valorosul nostru atlet nu a 
putut rezista tentației de a afla ceva 
mai devreme amănunte despre această 
mare întrecere, printre ai cărei prota
goniști se numără și el.

Dar, de acest prilej ne-am folosit și 
noi pentru a afla — la rîndul nostru— 
păreri, pronosticuri și alte amănunte 
despre Campionatele internaționale în 
general și despre proba de aruncarea 
greutății în special.

Pus față în față, cu lista înscrierile; 
Aurel Raica a devenit repede comuni
cativ, iar noi ne-am grăbit să notăm.

— Ce părere ai, cine va cîștiga?
— Prezența lui O’Brien cred că nu 

mai lasă niciun dubiu asupra acestui 
lucru. Pentru locurile următoare însă, 
va fi o luptă mare. După ultimele re
zultate, cred însă că proaspătul cam

impus: Peter Sandor, Ion Văcaru, 
Jacqueline Zvanewski, Mircea Stră. 
oan'î. Rcdica Năstase. Martin Kostel- 
ni, Iosif Aron, Ion Giglan. Marieta 
Juverdeanu. Judith Moscu, Lia Sîrbu, 
Felic’a lovănescu, Tereza Qmntus. A. 
na Goretti. Florica lonescu și Elena 
Seimeanu. Vă inteze'eizâ. firește, care 
este stadiul de ore gat Te al viitorilor 
noștri reprezentanți și care sînt pers
pectivele pențru a.propiatele comjeti 
ții- Ei bine. nu stăm ce., roze. Fete'» 
tac acum o medie de 575.57" 'turte 
la arme liberă calibru redus 3x20 re
zultate insisfiejente pentru a ocupa unul 
din primele trei locuri în clasamentul 
pe echipe la campionatele europene. 
Aceasta. deoarece reprezenta'ivele 
U.R.S.S.. R. Cehoslovace. R.P Polo, 
ne. R P.F. Iugoslavia și R.P. Ungare 
obțin cifre superioare, care întrec 580 
p. N'ci rezultatele individuale (579 p.. 
Marieta Juverdeanu și Lia Sîrbuf nu 
ne pot asigura un clasament onorabil. 
La meci englez, unde pînă acum me
dia gravitează în jurul a 593 o., tre
buie să progresăm cu cel puțin 2.3 
euncte. La jun'ori. situația este ase
mănătoare, cu sjngura deosebire că 
la combinată rezultatele sînt ceva 
mai bune decit la 3x2*. Ceea ce se 
impune este multă, foarte multă mun
că și conștiinciozitate Ia antrenamente. 
Trăgătorii și trăgătoarele noastre au 
posibilitatea sa depășească actualul 
nivef și să se situeze în fruntea cla
samentelor la campionatele euro
pene.

JL NAUM

pion al Uniunii Sovielioe LosciloT 
(16,72 m.) are cele mai multe șanse* 
In orice caz el va trebui să facă( 
(ață asaltului pe care il vom da Tsa-> 
kanikas, Stoklasa, Ivanov și cu mine..

— Cu ce rezultat crezi că se va 
cîștiga?

— Nu cunosc ultimele rezultate aleă 
'ui O’Brien, dar cred că performa.nțai 
lui va fi de peste 18 m. De altfel, unt 
lucru .curios: eu nu l-am văzut nicio-> 
dată pe O’Brien!

— Cum așa? Păi arunci în stil' 
„O’Brien"...

— Da, dar nu l-am văzut în „carne' 
și oase" niciodată. Mi-am însușit stiilull 
lui numai după filme și kinograme.,. 
Abia aștept să-l văd pe... viu. Axni 
să-mi pot verifica stilul.

• LA ÎNCEPUTUL săptă- ’ 
tnînii viitoare urmează să a- i 
pară lucrarea festivă a celor j 
10 ediții ale Campionatelor i 
internaționale de atletism ale ’ 
R.P.R. Lucrarea cuprinde o i 
serie de date statistice (rezul- J 
țațele tehnice înregistrate la i 
toate probele în fiecare an, e- > 
voluția recordurilor campiona-

J telor internaționale, cele mai T 
bune 10 performanțe și un in- (j 
dex alfabetic al tuturor atteți- 'i 
lor clasați în primele șase J 
locuri la internaționale) pri- l, 
vitoare la cele nouă ediții ale ' ■ 
acdslei frumoase competiții in- ; 
ternaționale. i>

9 A FOST FIXAT progra- î 
miri tehnic de desfășurare al '? 
întrecerilor. Față de anii tre- ( 
cujijku fost incluse în program > 
proljșțe de 50 km. marș și , J 
3x800-rn. la femei. >
• JOI seară a sosit în Capi- ;

tală primul concurent străin: i,’ 
maratonistul australian Fred 
Lester. !f

— Să nu uit: cum te simți după’ 
boală? Am impresia cu nu prea rău,. 
mai a'es că la Atena rezultatul nu 
prea a fost slab.

— Restabilit complet nu pot să 
soiri că sînt. Să vă fac o mărturisire:; 
si p“ mine m-a surprins rezultatul dei 
la Atena. Dar acum mă simt destul* 
de bine și cred că voi putea obține 
un rezultat bun.

— Cit? am insistat noi.
Aici vom face o paranteză. Tînărul. 

atlet ne-a mărturisit speranțele lui! 
pentru Campionatele Internaționale,, 
dar ne-a rugat să nu Ie facem pu-t 
b!'ce. Dorește să facă o surpriză pu.4 
b*“cului nostru. Și contrar unui obiceB 
gazetăresc, de data aceasta am., 
tăcut.

— O ultimă întrebare: cum la arun
carea greutății nu vei putea fi spec
tator, pe care probă o aștepți cu ce», 
mai multă nerăbdare?

— Săritura cu prăjina I Va fi un 
duel pasionant, despre care însă nu. 
vă pot spune lucruri prea grozave. 
Mai bine întrebați-1 pe Zeno Drago- 
mir..., a încheiat zîmbind Aurel Raica.

Ideea lui nu este rea. Cum pe Aurel 
Raica l-am găsit prea ușor, să plecăm 
în căutaTea lui Zeno pentru... numă
rul viitor I

CALIN ANTONESCU
SPORTUL POPULAR
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‘5 ■ ■ ■ * — TEA L-A ÎNVINS PE 1LIE GHEORGHE.

pute deosebit de dîrze, dar de un ni
vel tehnic discutabil. Am remarcat 
totuși excelenta dispoziție de luptă 
în care se află Puiu Nicolae. Lucrind 
insistent, cu „serii" la corp, el l-a 
dominat coipios pe Aurel Morăruș, 
pentru ca în ultimele secunde ale 
primei reprize să-1 nimerească cu un 
formidabil upercut la stomac, serios 
resimțit de feroviar, care n-a mai 
reluat lupta la începutul round ului al 
doilea. Surpriza serii a fost furnizată 
de tînărul și curajosul Zaharia Motea, 
care l-a învins pe maestrul sportului 
Iile Gheorghe, după o partidă care 
a decurs mult timp sub semnul unei 
perfecte egalități, km Bocea nu era 
cît pe-aci să producă o altă surpriză. 
El l-a dominat două reprize pe I. Mi-

PLOEȘTI, 6 (prin telefon de la 
(trimisul nostru). — Doar cîteva sute 
«de spectatori se aflau în „potcoava" 
istadionului Energia, în clipa cînd 
(fostul campion național Ion Mihăi- 
iîescu, transformat pentru circumstan- 
'tă în crainic, a anunțat începerea în- 
ftrecerilor zonale de box. Cunoscând 
«pasiunea ploeștenilor pentru „sportul 
«cu mănuși", asistența foarte redusă 
«ne a produs o firească mirare. Aveam 
rsă ne lămurim mai apoi, aflând că 
«mai multe mii de amatori de sport din 
.oraș plecaseră în ziua aceea la Qra- 
«șul Stalin pentru a asista la meciul 
«de fotbal.
{ 
( REZULTATE TEHNICE 5

Oradea • TINERETUL SE AFIRMA • MULTE 
SENȚE DE PE „AFIȘ" • RODICENCO 
VINS DE PAVEL ENACHE.

AB-
1N-

O rivalitate 
rău înțeleasă

•> 
r 
I
i 
i

!

I
i
i fI 
î

JOI. muscă: V. Vintilă (C.C.A.) 
b.p. D. Ionescu (T. D. București): 
Puiu Nicolae (Dinamo Orașul Sta
lin) b. ab. Ii A. Morăruș (Loco
motiva București): cocoș: Toma 
Constantin (Dinamo București) b. 
nepr. Gh. Stoian (Voința Galați); 
pană: V. Stoianovici (Energia Re. 
șita) b.p. D. Fieraru (Flamura 
roșie București); Z, JLotea (Dina
mo Orașul Stalin) b.p. Ilie Gheor- 
ghe (Flamura roșie București); 
I Militaru (Voința București) b.p. 
I. Boce. nu (Locomotiva Bucu
rești); semiușoară: D. Prunoiu (Di
namo Orașul Stalin) b.p. M yi- 
șoiu (Energia Cimplna); S. Bogoi 
{voința Galați) b.p. O. Mărăcinea- 
nu (Dinamo Orașul Stalin); 
ușoară: c. Gherasim (Voința Bu
curești) b.p P. Pirlea (Loc. Cra
iova); semimijlccie: Dumitru Va- 
sile (Dinamo Orașul Stalin) b.p.
C. Bilă (Loc Craiova).

VINERI. Cat. cocoș: Iulian
Mihal (Voința Buc.) b. p. Toma 
Constantin (Din. Buc.) ; A. Ol- 
teanu (C.C.A.) b. p. G. Popa 
(Din. Buc.) ; pană : V .Stoiano
vici (Energ. Reșița) b. p. N. Bîr- 
san (Progr. Sibiu) ; I. Militaru 
(Voința Buc.) b. p. Z. Motea 
(Din. Or. Stalin) ; semiușoară : 
Gh. Flat (C.C.A.) b. p. M. Biedl 
(Din. Buc.) ; S. Bogoi (Voința 
Brăila) b. p. D. Prunoiu (Din. 
Or. Stalin') ; ușoară : VI. Carvan- 
schi i(Energ. Or. Stalin) b. 

descaltf. rep. III I. Olaru (Din. 
Craiova); C. Gherasim (Voința 
Buc.) b. ab. rep. II Gh. Gul 
(Energ. Reșița; mijlocie Sfoară:
D. Turtui (C.C.A.) b. ab. rep. 
UI Fr. Micloș (Rec. Salonta) ; 
semigrea : L Ferencz (Energ. 
Buc.) b. p. A. Cristea (Voința 
Ploeștl).

î

i
i4-—

Prima reuniune n-a confirmat deeft 
:în slabă măsură așteptările. Miza im- 
jportantă pusă în joc — calificarea în 
îfinale — a creat c stare de tensiune 
inervoasă printre participanți, tra- 
■dusă între corzile ringului prin dis-

• MARINDi așui Stalin
I f- 1 11 ■■ ■■ .......  —

ORAȘUL STALIN, 6 (prin telefon). 
/Fără îndoială că numărul record de 
(spectatori (1.200) prezenți joi seara 
lîn sala de sport Dinamo din Orașul 
jStalin, ilustrează cu prisosință inte- 
rresul de care se bucură ediția din a-

«de box, încă din faza 
ima gală, un număr 
sweat ringul, hotărâți 
țțească nici un efort 
«calificarea în finală, 
rmărind calificarea în 
■cere au evoluat nu ;

ORADEA, 6 (prin telefon de la tri
misul nostru).—Tragerea la sorți a 
meciurilor, premergătoare primei reu
niuni, ne-a adus o surpriză neplăcută: 
absența cîtorva pugiliști. de prima 
mînă, printre care D. Boiangiu, O. 
Eremia, R. Bojic, D. Cristea, L. Coc 
și M. Spătaru. Totuși, programul în
trecerilor răimâne decs-bit de „tare", 
lucru apreciat, pare-se, oum se cu
vine, de către spectatorii orădeni, care 
au asistat în număr mare la gala de 
joi seara. Dintre pugiliștii care au 
evoluat, subliniez în mod deosebit pe 
tânărul Mircea Ghencea, care a reușit 
multă vreme să-1 țină în șah pe 
campionul republican Emil Cișmaș. 
O frumoasă performanță a înregistrat

Pa
ma-

și dinamovistul din Orașul Stalin, 
vel Enache, care a dispus de o 
nieră concludentă de colegul său de 
sală Ion Rodicenko, cotat printre fa- 
voriții categoriei ușoare. In sfîrșit, 
merită a fi evidențiată forma remar
cabilă în care se află Mircea Do- 
brescu. Este adevărat că adversarul 
întâlnit joi seara — Al. Sătaru —

de la Ploești: ccofeul lui Puiu Nicolae ii va găsi bine blocat 
pe Aurel Morăniș

(Foto: T. ROIBU)

Craiova?litaru, dar fiind expediat de două ori 
la podea în ultima repriză, a pierdut 
un meci pe care îl avea gata câștigat. 
Vențel Stoianovici a trecut prin mul
te emoții în meciul cu D. Fieraru, iar 
Dumitru Prunoiu, atlet splendid, cu 
o admirabilă poziție în ring, dar de 
o inadmisibilă rigiditate în acțiuni, a 
cîștigat de extremă justețe în fața 
combativului M. Vișoiu.

Două decizii eronate au marcat 
desfășurarea reuniunii de vineri. Pri
ma l-a scos din lupta pentru titlu pe 
dinamovistul Toma Constantin, su
perior cu 2 puncte lui Iulian Mihai, 
iar 
G.

cealaltă l-a privat de victorie pe
Popa. 1

MARIUS GO DEA NIJ

ION L-A ÎNTRECUT PE D. ADAM

• D. RIZEA MAI BUN CA DOBRE PAVEL.

«cest an a campionatelor republicane 
i de zonă. In pri

de 18 boxeri au 
i să nu precupe- 

pentru a obține 
E drept că, ur- 

i finale, pugiliștii 
și-au pus în va-

iS■.
I
!I
II
iȘ
i

TEHNICE:
Bariciu (C-S-A. 
Omer Memet

REZULTATE 
JOI. muscă: Al.

Or Stalin) b.p.____
(FI. roșie Constanța); L. Ambruș 
(Voința Bu?c.) b.p. Cristea Marin 
(Dinamo Buc.); Cocoș: V. Schio
pu (C.C.A-i b.p C. Mosciuc (Lo
comotiva Craiova). Pană: M. Ur- 
lățeanu (Dinamo Buc.) b.p. Mir
cea Albu (Energia St. Roșu Or. 
Stalin), semiușoară: V. 2_ 2 \
(iC.C.A.) b.p. C. Calciu (Fl. roșie 
Buc.), ușoară: Ion Marin (Progr. 
Buc.) bjp. D. Adam (Voința Buc.), 
semimijlocie: Ion Pavel (Energia 
F'loești) b.p. Fr. Bucsay (Dinamo 
Or. Stalin); D. tRizea (Voința 
Btic.) b.p. Dobre Pevel (C.C.A.). 
mijlocie: G. Nicolae (Voința Buc.) 
b.p. Ion Buzea (Locomotiva 
Brăila).,

r vi£mRI. Cat, cocoș i Victor 
Schiopu (C.C.A.) b. p. Gh. La- 
che (Voiruța Buc.) ; iEugen Moi- 
doveanu (Energ. Reșița) b. p. 
Petre Panait (Energ. Consfah- 
t» î 7 ' . .................. ...
Ql.uj) b. p.
(Din. Buc.) ; 
(Energ. Buc.) b. 
(Din. Craiova) ; 
Done (Energ. Buc.) 
Czekely (C.C.A.) ; I. Oprea (Loc. 
Constanța) b. p. NIc. Lirpu 
(pin. Or. Stalin) ; ușoară : I. 
Dqnețer (ST r. Buc.) b. p. Ion 
Marin (Profir. Buc.) ; D. Burlaș 
(C.C.A.) b. p. C. Ocnearru (E- 
nerg. Buc.) ; semigrea: Bătrtnu 
Tănase (Fl. r. Buc.) b. p. Alex. 
Ghlță (Loc. PI.).

- 1 lr
4oare prea 
l>azîndu-se 
4ate. Așa 
Ton Gruia: 
«xcepție, sînt <3e o duritate excesivă, 
specifice un« campionat". Cîteva în- 
flfniri sînt totuși de reținut. Mai 
Srrtîi cea dintre Marin Ion (Progresul 
Buc.} și D. Adam (Voința Buc), în

l
i

Szekely

ța ; pană : iosit Mihalic (FI. r. 
Marin Urlățeanu 

Ștefan Bogdan 
p. C. Văduva 

semiușoară : D. 
) b. p. V.

mult cunoștințele tehnice, 
mai mult pe combativi- 
cum remarca și arbitrul 
„Intîlnirile, aproape fără

care victoria primului a surprins pe 
mulți. Marin Ion a obținut-o însă pe 
merit, contracarând — inteligent și 
tehnic — forța lui D. Adam. O evo
luție foarte curajoasă a fost aceea a 
tânărului C. Mosciuc
Craiova) care a dat mult de lucru 
experimentatului V. Schiopu (C.C.A.). 
Dar, cea mai palpitantă întilnire a ga
lei, prin dramatismul ei, a pus față 
în față pe cunoscuții boxeri D. Rizea 
(Voința iBuc.) și Dobre Pavel 
(C.C.Â.). După ce în prima repriză, 
ambii boxeri se studiază, în cea de a 
doua, Dobre Pavel atacă dezlănțuit 
(reușește chiar să-și pună adversa
rul la podea) acumutind puncte pre
țioase. In ultima repriză însă, Do
bre Pavel slăbește alura, în timp ce 
D. Rizea, care a manifestat o vita
litate extraordinară, reface punct cu 
punct, terminînd învingător.

(Locomotiva

AL. D1NCA

REZULTATE TEHNICE :
JOI muscă : M. Dobrescu

(C.C.A.) b. ab. III Al. Săraru 
(Dinamo Oralul Stalin); cocoș: C. 
Gheorghiu (Dinamo Buc.) b.p. C. 
Calenciuc (Loc. Iași); pană: Ion 
Ro6etti (Voința Buc.) b. p. Tîrziu 
Ivancea (Dinam-o Orașul Stalin); 
E. Cișmaș (C.C.A.) b.p. M. Ghen
cea (C.S.A. Marina C-ț:); semi
ușoară: M. Trancâ (Dinamo Buc.) 
b'.k.o. m C. Preda (Voința C-ța); 
ușoară: Pavel Enache (Din-mo 
Orașul Stalin), b. p. 1'. Rodicenco 
(Dinamo Orașul Stalin); semimij- 
locle: St. Ito:fă (Loc C-ța) b.p. 
P. Sighinaș (Loc. Gaiați); mijlo
cie: I. Pintea (Voința Buc.) b.p. 
Victor Vlădescu (Loc. Pioeșli).

VINERI. Cat muscă:
Dumitrach^ (Din. Buc.) b. 
M-ondrea (Energ. Fî.) ; 
I. Văduva — - • - ■ •
Ion Stoica 
I. Rosetti 
C. Eohor 
miușoară : 
Or. Stalin) 
(Energ. Buc.) ; 
rnitrescu (Din.
Negrea (C.C.A.) ; se*i*i***i^__.
Șerbu Neaeșu (C.C.A.) b. p. 
Nicolaie (Fl. r. “

Handbalul are și el tradițiile lui. 
A devenit un fapt obișnuit pentru cei 
ce cunosc acest spori ca în primele 
etape ale campionatului — de obicei 
chiar in prima — să fie programat 
derbiul echipelor masculine de catego
ria A din Timișoara: Știința și Ener
gia. Și această întilnire are și ea... 
tradiția ei, .tradiție" care am crezut 
că se va întrerupe dar care — din pă
cate — se reia an de an cu o ardoare 
iot mai intensă.

Duminică, in cadrul primei etape a 
campionatului, lucrurile nu s-au putut 
petrece altfel decit conform... .tradi
ției". Bătaie, pumni, înjurături, pro
teste, care toate au avut urmări: Meit- 
hert, Lache, Jude de la Știința Timi
șoara și Koch de ia Energia, eliminați 
de pe teren, acordarea de către arbi
tru a 8 lovituri de la 14 m.

Eroii principali ai acestui „intermez
zo" au fost: Roch, Zavadschi, Oprea 
și Jude care au lovii și au ripostat, 
veșnicul gălăgios Lache, mereu nemul
țumit de deciziile arbitrului, același 
Lache care, in treacăt fie spus, a o- 
ferit specta'orilor și o 
strație de „catch". in 
ca adversar pe Reitz.

Un fapt curios este
Irul principal neprezentindu-se, ambele 
echipe au fost de acord să fie arbi
trate de un timișorean. Cu toate aces
tea nu se poate spune că lucrurile s-au 
petrecut ca în sinul... familiei.

Este de neconceput ca între două e- 
chipe — fruntașe in handbalul nos
tru — din același oraș, să existe in lo
cul unei rodnice colaborări, o aseme
nea rivalitate rău înțeleasă, care fără 
discuție nu poate contribui la progre- 
sul handbalului timișorean.

Sperăm ca „tradiții" de asemenea 
gen să rămînă pentru viitor doar o 
amintire.

șt. 
p. Ion 
cocoș : 
b. p. 
pană: 
b. p.

se- 
v,JDin* 
C. DÎi- 

p. N.

jiurg. r-i.j ,
(Voința C-ța) 
(Fl. r. Buc.) ; 
(Voința Buc.) 
(Progr. Brăila) ;
C. Boboacâ 
b. p. Al. Căâărașu 

ușoară : ~ 
Buc.) b. .

semimi jlocie :

r.

Buc.).
N.

nu l-a silit să se întrebuințeze prea 
mult, dar maniera în care s-a mișcat 
în ring, rapiditatea cu care și-a tri
mis loviturile, ca și precizia eschi
velor, i-au atras aplauze unanime.

S. MASSLER
UN START RATAT DIN CAUZA... PLOII 
INTERESUL CRAIOVENILOR PENTRU BOX
NU SE DEZMINTE • PRIMELE REZULTATE

CRAIOVA, 6 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — In ziua reuniu
nii a plouat. Din lipsa de prevederea 
comitetelor regional și orășenesc C.F.S. 
care nu s-au îngrijit de pregătirea rin
gului de rezervă din sala STUC., 
ploaia a avut „puteri depline", ducînd 
la a minare a cu o zi a reuniunii, în 
ciuda faptului că peste 1000 de spec
tatori așteptau în fața stadionului 
Locomotiva un semn de bunăvoință 
din partea... vremii. Credem că dacă 
se luau din vreme măsurile pentru in
stalarea unei prelate deasupra ringu
lui de pe stadionul Locomotiva, me
ciurile se puteau disputa chiar și 
pe ploaie, fiindcă publicul craiovean, 
vechi și statornic amator de box, 
ar fi fost dispus să urmărească dispu
tele în orice condițhwii...

Ora tîrzie la care telefonez nu-mi 
permite să vă istorisesc toate peri
pețiile prin care au trecut astă-seară 
boxerii și spectatorii. Organizatorii

au oprit cel de al cincilea meci după 
două reprize și spectatorii au fugit 
spre sală crezînd că acolo vor putea 
viziona în continuare gala. Dar gala... 
se amînase pentru sîmbătă seara...

ION ȘEINESCU

rapidă demon- 
care l-a avut

acela că arbi-

»
(e. a.)

Campionatele 
republicane de tenis 

intră în fazele finale

xezuLTATa tehnice :
VINERI. Cat. muscă : Toma 

Iile (Voința Buc.) b. p. D. Ro
man (Dinamo Oradea) ; cocoș : 
Dinu Eugen (Energ. Buc.) b. p. 
I. Szabo (Din. Or. Stalin) ; pană; 
M. Farcaș (Din. Buc.) b. p. N. 
Cirlă (Loc. Craiova) ; sem* ușoa
ră ; Luca Romano (Profir. Buc.) 
b. p. P. Rînja (C.C.A.).

nu s-a îngrijit nici vineri de ame
najarea unei să’li și s-au crelzut sal
vați cînd după amiază vremea se a- 
răta a fi bună. Reuniunea a început 
pe Stadionul Locomotiva. După patru 
meciuri a început însă să plouă și 
boxerii au fost obligați să scoată 
ghetele pentru a nu aluneca pe pre
lată. Cum ploaia nu stătea arbitrii

Dintre meciurile din turul II ale 
probei de simplu bărbați (cat. I-a) 
au fost trei destul de interesante. 
Este vorba de partidele D. Viziru — 
Grunwald 6—2, 6—4, 6—3; Sopa — 
Rakosi 7—5, 1—6, 6—3, 6—4 și Cris
tea — Chivaru 6—2 3—6, 6—4, 6—2. 
In turul următor, coincidența a fă
cut ca tot trei întilnirâ să rețină a- 
tenția publicului, datorită luptei dîr- 
ze care s-a dat. Așa, bunăoară, Cris
tea l-a întrecut pe Caralulis în cinci 
seturi (6—1, 4—6, 6—0, 1—6, 6—2) 
intrebuințînd mingi scurte cu care a 
reușit să-și obosească adversarul. Ca
ralulis a jucat la început în forță, 
deținind superioritatea, însă pe mă
sură ce meciul se apropia de sfîrșit 
el a încetinit ritmul. De asemenea, a 
venit la plasă pe mingi nepregătite 
suficient, fapt care a dat posibilita
tea lui Cristea să-1 paseze.

Tînărul Bosch a început _ curajos 
meciul său cu campionul țării, Gh. 
Viziru, și a cîștigat primul set cu 
7—5, ținîndu-și adversarial la distan
ță de fileu prin mingi trimise pe li-

Dublă întîlnire internațională la volei 
viceanu, Emil Radu, Schaâfar, Wolf, 
Qane, Petric, Zaporojesou, Cozonici, 
Coste, loniță ; POLONIA : Szolomicki, 
Zarzycki, Cirocki, Kiedrowicz, Gore- 
cki, Kaczmar, Szczepanski, Grochow- 
sks, Siwek, Kulgawczuk, Wieckowski, 
Faszcza.

(Urtnare din pag. 1)

Gdansk cu naționala R. P. Chineze 
(care participase la Jocurile de la 
Moscova) pe care le-am cîștigat cn 
3-1 și 3-2“.
NARCIS SCHREIBER (Rominia):

„Sînt puțm cam emoționat. întâlni
rea de astăzi cu tinerii voleibaliști 
polonezi deschide palmaresul forma
ției noastre pe care am căutat s-o 
pregătesc cît mai bine. Sînt nerăbdă- 

’tor să constat cum a reușit această 
echipă a speranțelor voleiului romînesc, 
care nu ființează nici măcar de o lună, 
să-și însușească în linii mari metoda 
de joc pe care am căutat să i-o im
prim. Am pus accentul îndeosebi pe 
o apărare fermă care să îmbine plon- 
joanele eficace și spectaculoase speci
fice jucătorilor sovietici cu un plasa
ment cît mai bun, caracteristică a ce-

hostovaeilor. In atac, am cerut com- 
ponenților primei echipe de tineret să 
recurgă la mijloace și la scheme cît 
mai simple, dar cit mai destructive 
penlru adversari. Mă interesează de 
asemenea și modul cum vor fi efec
tuate prehiărtte mingilor puternice 
sau cum vor fi executate serviciile 
în forță, etomeirte de primă importan
ță pentru victorie.

Depinde în ce grad vor fi puse în 
apkcaire toate acestea cu ocazia me
ciului de astăzi pentru ca debutul a- 
cestei adevărate naționale secunde să 
fie încununat sau nu de succes. In 
orice caz, prevăd o luptă strânsă în 
care sînt sigur că jucătorii noștri vor 
apela la toate cunoștințele Și posibi
litățile lor".

Echipele de tineret ale Romîniei și 
Poloniei vor folosi următorii jucători: 
ROMINIA: Chezan, Bărbuță, Gomo-

nia de fund a terenului. Campionul 
nostru a știut însă să treacă cu bi
ne peste aceste dificultăți, și prin 
excelente voleuri cu mingi scurte, să 
cucerească victoria în următoarele 
trei seturi cu 6—2, 6—2, 6—3. O altă 
partidă, Năstase — Juhasz (6—0, 
3—6, 7—5, 6—2) a oferit spectatori
lor numeroase momente de încorda
re, victoria decizîndu-se de partea 
jucătorului mai hotărât și mai calm.

Ieri dimineață s-a înregistrat și o 
neprezentare a maestrului sportului 
A. Schmidt în fața lui Zacopceanu, 
Motivul? Schmidt nu a primit învo
irea din partea superiorilor săi ierar, 
hici (tov. șef contabil N. Ghitan) de 
la instituția unde lucrează (I.S.G.ț, 
Fără îndoială, -e de o parte o ab
sență regretabilă, iar pe de alta o 
atitudine inexplicabilă față de un 
sportiv fruntaș și în același timp și 
un element disciplinat și conștiincios 
In producție.

La simplu femei, menționăm parti
da Julieta Namian — Matilda Glatt 
(6—2, 9 
altfel cel 
Ieri.

Astăzi, 
ciuri la simplu bărbați cat. Il-a și 
dublu femei cat I. După-amiază 
de la ora 14,30 au loc partide de du
blu bărbați cat. I-a și dublu mixt 
cat. I-a și a Il-a. Mîine dimineață 
de la ora 8 se desfășoară întîlniri 
de cat. Il-a, iii după amiază de la 
ora 15, sferturile țle finală la simplu 
bărbați și simplii’ femei cat. I-a și 
dublu bărbați cat- TI-a.

=-11, 6—4) care a fost de 
mai frumos meci al zilei de

de la ora 8, se dispută me.

Zbigniew Flont (antrenorul echipei Poloniei), Mihai ChelAnj (căpitanul echipei
R.P.R.j, Szol omida Aleksy (căpitanul echipei Poloniei)} Gaordă Petric

(din echipa R.P.R.) _ t



SUCCES PE TOT FRONTUL AL ECHIPELOR OASPE IN CATEGORIA A LA FOTBAL i
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ETAPA MARILOR SURPRIZE
lotbal și... 
ncurcătură 
»aspeți.lor“, 
lerger, V.

va fi pomenită des de amatorii de 
rezultatele care i-au pus într-o 

„ale

Etapa a iv a — etapa surprizelor, a marilor surprize — 
de pronosportiști. Tocmai in dorința de a te explica 
atit de mare, redăm în cete ce urmează principalele aspecte din cete șase meciuri 
desprinse de colaboratorii noștri, J. Berariu, P. Gațu, Ef. Ionescu, S. Massler, St. Wein- 

Kadar, Gh. Măzgăreanu și C. Gruia.

Un rezultat tradițional dar cu mai multe explicații
lesigur, nimeni nu se aștepta ca 
fița Timișoara să obțină atit de 
r două puncte în fața echipei 
Lpioane și la ua scor care — pai- 
I cei care au absentat de pe sta
nul „23 August" ca și pentru cei. 
i sportivi din țară — se prezin'ă 
un mare semn de întrebare. Cine 

I ușurat misiunea studenților și a 
bat avarii serioase golaverajului 
1‘pei C.C.A.? Indiscutabil că acci- 
|tul suferit de Toma, adică tocmai 
cel mai prețios și de neînlocuit 
dintr-o formație : portarul. Se în.

I La jocurile Dinamo București — 
■Dinamo Cluj și C.C.A. — Știința 
■Timișoara s-au produs o serie de 
lacte 
[care 
Ifață 
Ifață 
[cere 
[testări reprobabile s-au făcut vi- 
movați jucătorii Nicușor, Erie I, 
iMoarcăș, Hulea, Zavoda II, Apol- 
Izan, Toma (ca jucător de cîmp), 
[Tătaru.

Ne ridicăm cu hotărâre împotri
va acestui fel de a înțelege în
trecerea sportivă și așteptăm ca 
hucătorii, antrenorii și conducă
torii secțiilor de fotbal să ajungă 
singuri la concluzia necesității u- 

conduite corecte pe teren ina- 
ca forurile conducătoare ale 

fotbalului să intervină cu sanc
țiuni drastice.

de indisciplină și durități, 
au dovedit l psă de respect 
de adversar, public și chiar 
de însăși noțiuma de între- 
sportivă. De astfel de mani-

ambeior echipe le-au oferit destul de 
rar. De altfel golul lui Tătaru a fost 
marcat de la distanță (lovitură libe
ră) iar cel egalizator al Științei a 
fost creat în ultimă fază chiar de a- 
părătorii gazdelor. Și astfel s-a în
cheiat o primă repriză, neconcluden- 
tă. nesatisfăcătoare. Din tunelul care 
duce la cabinele jucătorilor Jenei a 
ieșit insă — după pauză — cu tri
coul lui Toma, iar acesta s-a așezat 
cuminte pe postul de extrem stingă. 
Schimbări fortuite, care prevesteau 

o repriză interesantă. Surpriza a con- 
stituit-o chiar începutul fiindcă — 
deși cu un om improvizat în cîmp 
și cu spatele descoperit — cea care 
a dominat a fost echipa campioană 
și n-a lipsit mult ca ea să și ia

din nou avantaj. Iar Știința, care 
știa că are în față un portar impro
vizat nici nu trăgea la gol! Au tre
cut 10 minute pină cind studenții au 
început să preseze, să solicite apăra
rea timorată și enervată deja a gaz
delor. Și golurile au căzut în primul 
rind fiindcă atacanții din Timișoara 
au căutat... să nimerească spațiul 
porții. Ele puteau fi chiar mai mul
te, dar spre sfîrșit chiar Știința n-a 
mai insistat, mulțumită că a reajizat 
în fața campioane: numai... trei go
luri diferență (ce echipă se va mai 
intî'mi cu o asemenea situație?).
Arbitrajul lui Zigmund Lupu (Foc

șani) a fost 
priză și plm 
cundă.

acceptabr! în prima re
de gTeșeli m repriza se-

In familie ?

Ige că timp de 45 de minute. Je- 
accidentalul lui înlocuitor — 

putut evita marcarea a trei go-

h partida de joi nici î-nvîngăto- 
dar mai aies învinșii nu au 

‘lucit. Am putut-o constata în re
ia „normală", prima, în care și 

și alții au acționat cu formații 
b.'upe complete (Toma fusese ră- 
lin min. 4 dar a rămas in poartă 
a la pauză). Jn această parte a 
Ininii jocul a fost destul de con- 
plin de intenții... bune — dar nu- 
defensive — ale Științei și pre- 

ăt foarte rar cu acțiuni clare ale 
^tarilor. Spectatorii au dus dorul 
rior de poartă, pe care înaintările

Dinamo Cluj a făcut joi mai multă 
inimă rea lui Dinamo București declt 
toate celelalte echipe la un loc. De
parte de a se considera „vioara a 
doua” a asociației, gata să se „sa
crifice" pentru fratele mai mare, cum 
au crezut unii spectatori, dinamoviș- 
tii clujeni s-au angajat in luptă cu 
o voință extraordinară, cu o ambiție 
de fier. Bucureștenii. care numai cu 
citeva zile înainte făcuseră KO. pe 
I ocosnotiva București, printr-un joc 
simplu, p'ecis și bine orientat, au 
fost atit de fistîciți de jocul rapid și 
in forță al clujenilor, incit au pierdut 
complet controlul jocului, acționind 
dezorganizat, fără perspectivă, sub 
presiunea nervilor. In repriza I cel 
puțin. Dinamo București n-a reușit 
să-și creeze nici măcar o singură o- 
eazie de goi. Astfel de ocazii, dim
potrivă, au avut clujenii, care ar fi 
putut decide soarta partidei încă în 
primele 45 minute de joc.

în general, meciul a fost de
nivel tehnic modest, dar a avut câte
va elemente de atracție, care au 
satisfacții tribunelor» cursele iuți și 
periculoase (mal ales in prima parte 
a partidei) a aripilor clujene Drăgoi 
și Oprea, intervenția miraculoasă a 
lui Popa, care a scos cu capul o 
minge ce se ducea ca un bolid spre 
fundul plasei, și lupta pasionantă din 
ultimul sfert de oră dintre apărarea

un
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C.C.A.: Toma (Jeneî)-ZAV ODA II, Apolzan, Dumitrescu-Jenei. 
(Zavoda I), Bone-Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, ZAVODA I, 
Tătaru

ȘTIINȚA: Fuchs-ZBÎRCEA, BRINZEI, FLORESCU-Cojereanu, 
TĂNASE-GÎRLEANU. Mazăre, Ciosescu. Filip, Boroș.

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO CLUJ 0—1 (0—0)
A marcat: Drăgoi (min. 70). Arbitru: C. Popescu (București).
DINAMO BUCUREȘTI: Uțu-POPA. CALINOIU, FI. Anghel- 

AI. Vasjle, Nunweiller-V. AN GHET Nicușor, Ene 1, Neagu Kcb- 
zegy.

DINAMO CLUJ: Canoeami -Maarcăș, HULEA, Szakacs II- ȚIR 
COVNICU, Dragomir-DRAGQI, Radulescu. Szakacs I, Mihai, OPREA. 
PROGRESUL ORADEA — LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 1—2 (1—2)

Au marcat: Raab (min. 30), Cuc (min. 36), Ene II (min. 
40) din 11 m. Arbitru: I Dobrin (Petroșani).

PROGRESUL ORADEA: Sugar- Varhanek, Kiss, Iacob-FE- 
RENCZI, Krempanski-BISCA Niculescu. Vaczi, Cuc, DEMIEN.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: Dimgu- DODEANU, STANCU, 
Macri-Bodo, VARZAN.Copil Ra ab Ens II, Langa, Sereda* 
ENERGIA TG. MUREȘ — PROGRESUL BUCUREȘTI

(1-1)
Au marcat: Meszaros II (min. 14), Mateianu (min. 30), Oaidă 

(min. 58). Arbitru: Al. Toth (Oradea).
,s ENERGIA. Stroe- VAKAR CS II, Nagy, Crișan-BOCIARDI, 
kAJLIK-Ad. Szasz, Jozsi, Torăk. MESZAROS II, Meszaros I.

PROGRESUL: ~ --------- ------------
MIHAlLESCUOaidă, 
FL: ROȘIE ARAD — ENERGI A PETROȘANI

— Au marcat: ~

1—2

Birtașu- IONIȚA CARICAȘ, Dobrescu-Știrbei, 
Ciocea MATEIANII, Smărăndescu, Banciu- ------------- --------- ..... 2_3 (2 0)

Petschowski (min. 10), Boitoș (min. 17), Gabor 
(min. 54), Cosmoc (min. 6f),Florea (min. 74). Arbitru: L. Hil
tner (Oradea).

FL. ROȘIE: Coman.Szucs, DUȘAN, Farmafl-Kapas, SERFOZO- 
Szekely, MERCEA, Băcuț II, PETSCHOWSKL Boitoș.

ENERGIA: Crîsnic-Tîrnoveanu, PANAIT, Vasiu-COSMOC, Delea- 
nu-GABOR, Qhibea, Ciurdăres cu, FLORF.A, Nertea.
ENERGIA STEAGUL ROȘU—ENERGIA PLOEȘTI 0—3 (0—1) 

Au marcat: Zaharîa (min. 44), Dumitrescu (min. 67), Zaharia 
(min. 72). Arbitru: P. Kroner (București).

ST roșu : Constantines^u - Bîrsan, Marinescu, 
Percea-Zaharia, P. POPESCU- Hașoti, loanovici, PROCA, Szigeti, 
David

ENERGIA PLOEȘTI : SFE TCU-Pahonțu, Marinescu, Neacșu- 
Fț-flinea, PEREȚ-ZAHARIA, Ta barcea, Dumitrescu, Bădulescu, Gh. 
l^rin.

ENERGIA

atacul deslănțutt. daroaspeților și 
lipsit de adresă, al bucureștenilor.

Bun arbitrajul lui C. Popescu. A- 
picînd just legea avantajului, ei a 
permis desfășurarea fazei care «vea 
să ducă la marcarea golului de către 
Dragai, deși cu 
Szakacs l fusese

câteva cupe înainte 
faultat de Popa.

Numai goană

după puncte

tiva București. Ș-aa întilait două e- 
chipe in aceeași situație morală des
tul de grea. Ambele in plutoaul ca- 
daș al clasamentului, amfndouă ca 
man dificultăți In alcâtu rea fonaa- 
țălor din cauza :ndtspooibîjtăți]or. 
Oaspeții au învins da', așa cum ară
tam. meritul este mai mult de ord» 
vo’jțional decit tehnic, fiindcă Loco
motiva este încă departe de ceea ce 
trebuie să însemne o formație care 
însumează la ora actuală pe cete mai 
multe dintre speranțele fotbalului 
nostru. Interesant este faptul că bu- 
cureștenii n-au reușit să profite nici 
de faptul că adversarul lor a jucat 
timp de peste 30 minute fără Vaczi 
care. — știm prea bine — reprezintă 
și un suport moral pentru arădeni. 
Bucureștenii au plimbat mingea exce^ 
siv. Iar cind Vaczi a revenit pe te
ren, s-au rezumat Ia un joc de apă 
rare foarte aproape de acela al unei I 
echipe de categorie inferioară, care J 
caută să mențină rezultatul fie și cu { 
prețul retragerii întregii formații in» 
fața porții- ,

Progresul Oradea trece printr-o 
mare criză. Actualmente ea prezintă 
un efectiv foarte discutabil ca valoare 
și, de aceea, nu e nici o mirare că 
practică în unele momente un fotbal 
mult sub nivelul primei categorii. 
Numai cu 3 jucători de bază (Feren- 
ezi, Demien și Biscă), Progresul nu 
putea realiza mai mult.

Energia Steagul roșu
a pierdut fără drept

de a

comentarii
încă un goi in poarta echipei C.C.A. Poziția lui Jenei ne scutește 

de orice
ultima clipă, dar aceasta nuj o seu. 
ză pentru jocul atacului lipsit de 
consistență, exasperant in combinații 
și ineficace. înaintașii n-au știut 
să-și cFoiască drum scurt spre poar
tă și rucț să fructifice ocaziile avute. 
In schimb, ploeștenii — după o re
priză de tatonare, in care au acțio
nar fără nerv, reușind totuși să îns. 
crie un go', — și.au revenit în re
priza a doua, apropiindu-se mai mult 
de valoarea lor. Jocul lor mai clar, 
bazat pe acțiuni în adincime, a stră
puns. sistanu! defensiv a! gazdelor.

O „urmașă“
a Locomotivei București

Convorbirea noastră telefonică cu 
Aradul nu a fost prea lungă, pentru, 
că de la ce!â'alt capăt al firului co
respondenta Șt Weinberger ne.a 
declarat chiar de la început:

— Exact ce a pățit Locomotiva 
Bocunețl: fci mech:' cu Energia Stea
gul roșu a pățit ș: Flamura roșie. 
Iert Numai că spre deosebire de su
porterii bocurețterî. care poate nici 
B-au avut time să se necăjească prea 
suh. pentru că inversa-ea rezultatu
lui a fost foarte rapidă, cei 15 000 de 
spectatori arădani au „suferit" 45 de 
mkrute văzrnd apărarea textRiștrlor

cum joacă din ce în ce mai prost și 
cum primește gol după gol.

— Asta înseamnă că greșelii» C0. 
mise de apărătorii echipei gaz'clă au 
determinat în mare măsură ins ersa- 
rea rezultatului.

— Desigur. Dealtfel chiar antre
norul Mladin mi-a declarat acest lu- 
cru, adăugind că și cei 
Mercea și Petschowschi, 
dat randamentul obișnuit 
secundă.

— Rezultatul poate f| 
just?

— Cred că îmi. Un rezultat de &. 
galitate ar fi fost mai echitabil. 
Trebuie să vă spun că în prima par
te a jocului scorul putea fj și mal 
mare ici favoarea Flamurii roșii, 
dacă Szekely, Bacuț II și Mercea 
nu ar fi ratat ocazii clare.

Opinia corespondentului nostru a 
fost întru totul confirmată și de cele 
declarate de arbitrul Ladi'slau Hilt
ner care a fost de părere că un re
zultat de egalitate era mai just. Cu 
atit mai mult cu cit cele trei goiuri 
ale oaspeților sînt — să nu uităm — 
intr-o anumită măsură și opera apă
rătorilor arădani: neatenți la primul 
— cind s-a rănit Farmatj și nimeni 
nu s-a grăbit să se replieze pe pos
tul lui: iar la al doilea gol Coman 
a ezitat și nici nu a prins mingea 
dar nici nu a boxat-o puternic, ti 
mai mult a pasat-o la Cosmoc.

doi interi, 
nu au mai 
în repriza

considerai

8000 de dezamăgiți
Și ia Tg. Mureș spectatorii (8000 

la număr) au părăsit terenul deza- 
măgHi de slaba calitate a jocara o- 
ferit de Energia Tg. Mureș și Pro. 
greso! București. A învins Progre
sai, dar raportul de forțe și desfășu. 
rarea jocului ar fi fost mai just o. 
gtindită intr-un rezultat de egalitate 
„Ecftipa a intui decisă să lup‘e 
perdru victorie — a declarat după 
joc antrenorul mureșenilor Kiss Ar
eadie — dar ocaziile redate in pri
mele mitule au enervat pe inain'ași. 
care nu și-cu mai putut controla jo
cul. In plus. din greșelile portarului 
am prime două goluri cu care am 
pierdut. Cred că uh meci nul ar fi 
fost mai just".

Dacă mai adăugăm și părerea an. 
trenorului secund Dragi șin (Progre. 
sul) ți anume că .uem venit cu o e- 
chipă improvizată cu care să rezis-

G, zdele 
dr torit» 
jocul p< 
Carie aș 
care au

tăm gazdelor — aflate după două 
infringed — și să luptăm pentru, un 
meci nu!“ — credem că am con'urat 
suficient cauzele care au determinat 
lipsa de cahtate a jocului, 
au luptat mult, ma* ales 
halfilor, dar atacul a masat 
centru, nșurînd sarcina Iui 
și Știrbei (al doilea stoper)
..măturat" totul. In plus, mu cșenii 
s au duvedit nehotărîț! și impreciși. 
Progresul a luptat mult în arărare 
ide altfel. Știrbei a jucat pe linia 
fundașilor și interul Ciocea ca half), 
atacul insă, fără Ozon, Dmulescu și 
Morifoveanu, rareori a înjghebat o 
acțiune frumoasă și a marcat două 
goluri cind nici nu se aștepta..

Ir. concluzie, un joc slab, de care 
sportivii locali nu-și vor aduce a. 
minte cu plăcere.. Și, bineînțeles, 
mei de rezultat—

Despre jocul de la Orașul Stalin 
observatorul comisiei centrale de 
fotbal, antrenorul N. Petrescu, ne_a 
spus după mecj că „în prima parte 
a coborît pină Ia nivelul unei în- 
tilnici regionale"; dat că. „după p^u- 

ză, jocul a devenii ceva mai bun, 
ploeștenii construind acțiuni inspirate 
}< deiașindu-se în învingători siguri".

Energia Steagul roșu a decepțio
nat pe cei 14000 d^ spectatori, cifră 
record pentru orașul nostru. Nu nu
mai a pierdut fără drept de apel, 
dar a și jucat sub așteptări. E drspt j 
că i a lipsit Fusulan, indisponibil in/^

Credeți în tradiție?
Xe răspund antrenorii Hie Savu C.C \ 
și Woronlowskî (Știința Timișoara)

După meciuri, la vestiarele Stadionului „23 August"...
Unii — Învingătorii — sînt fericiți și nu-și ascund bucuria de a fi 

clșiigat; alții — învinșii — cu greu își stăpinesc tristețea și abia scot o 
vorbă. Dintre ei doar antrenorii privesc mai clar și mai calmi comportarea 
și rezultatul echipelor. Antrenorilor ne am adresat în aceste momente 
oarecum nepotrivite pemru unii. Celor doi antrenori, de Ia C.C.A. și 
Știința Timișoara, le-am pus aceeași întrebare: „Credeți în tradiție?". Iată 
răspunsurile lor:

1LIE SAVU (C.CA.) : „Nu cred in tradiție, ci în joc și putere de 
luptă și — de astăzi — și in_ situațiile neprevăzute care pot interveni în 
cursul unei partide. Știința iar a jucat bine contra noastră. întotdeauna 
face partide excelente cu noi. Astăzi, insă, dacă nu se accidenta Toma și 
jucam cu echipa completă, cred că am fi câștigat, cu toată comportarea 
bună a Științei. Așa insă „ Acum am alte probleme, de formație desigur: 
nu știu cu ce portar voi juca la Cluj, pentru că și Voinescu este accidentat. 
Are o contuzie în regiunea claviculei*.

WORONKOWSKI (Știința) : „Nu cred în tradiție, ci numai în pregătirea 
echipei și în special în aceea tactică. Am pregătit foarte atent acest meci, 
în care întilneam o echipă mai bună din punct de vedere tehnic și pe 
teren jucătorii au aplicat îndrumările primite : în apărare au acoperit dru
mul spre poartă, formînd un ,,zid“ care să nu lase pe militari să șuteze 
din poziție liberă; Cojereanu s-a ținut „scai" de Alexandrescu, al cărui 
joc și a cărui mișcare pe teren ne sînt foarte bine cunoscute, iar Mazăre 
a avut funcție de half la inter; în atac, am acționat pe aripi și mai ales ' 
cu interul stingă avansat In mod deosebit s-au remarcat apărarea noastră < 
imediată și mai ales Brinzei și Flcrescu, precum și Filip. Cred că oricum, ) 
chiar fără accidentul lui Toma, am fi câștigat, nu însă ia acest scor. , 
C.C.A. are un atac care nu știe să șe descurce în fața unui „zid" defensiv 
permanent și se pierde în combinații. In plus, mi-a lăsat impresia unei 
echipe care nu știe să piardă. Dintre jucători mi-au plăcut Apolzan și 
Cacoveanu".



Adrian Oantă, cistigătorul probei de 100 m. bras, in plin efort
(Foto : TH. RO1BU)

Juniorul Emil Voicu se afirmă
la campionatele republicane

O primă zi calmă — ieri la ștran
dul „Dante Gherman" — la campiona
tele republicane de natație ale senio
rilor. în care, spre regretul nostru 
nici un nume dintre protagoniști nu 
poate fi notat cu majuscule. Trei din 
cei 5 campioni la individual (Al. Po
pescu, Margareta Wittgenstein, Adri
an Oanță) și-au cucerit titlurile fără 
emoții, dar rezultatele lor nu depă
șesc limitele unor valori medii. Singu
ra dintre favorite care, pe lîngă cîș- 
tigarea titlului a realizat și o perfor
manță meritorie, este Gabriela Man- 
gesius hotărîtă, se pare, să ducă re
cordul țării al probei de 100 m. bras 
Ia o valoare reală; deocamdată, ieri 
dimineață, în serii, a înotat distanța 
în 1:25,6 pentru ca numai după cîteva 
ore, în finală, să mai coboare cu două 
zecimi de secundă sub proaspătul său 
record.

A APARUT Nr. 9
SFPTEMBRIE 1957
AL REVISTEI

FOTBAL
Se—nalăm din cuprins:
'■'OLAE VILCOV : Discuții — 

Echilibru valoric între atac și 
apărare

CTOR COJOCARU: Despre ob
ținerea și menținerea formei 
sportive

G.D. KACIAEIN: Tactica fotba
lului. Combinații ofensive și 
defensive la introducerea min. 
gii în joc

<LEON TEODORESCU : Folosi
rea eforturilor intense în an
trenament

XOLOVAN BRAUN: Analiza pro. 
cedeelor tehnice și metodica 
folosirii lor — Preluarea

CORNEL SIMIONESCU: Din ac
tivitatea secției Energia Poia
na Cimpina

H>r. C. ALEXANDRESCU : Acei, 
dente frecvente și primajutor 

NICOLAE SURTEA. Tabăra de 
juniori de la Rîmnicu Vilcea 

OCTAV LUCHIDE: Montevideo 
1930

‘PETRE GAȚU : Despre fotbalul 
iugoslav

V. BENKOVSKY: Jocurile cu ro- 
mînii sfnt cele mai grele 
L. ROPOT: Despre Ceylon 

și... fotbalul ceylonez
Umor de MATTY

Iată cum arată un buletin cu 12 re
zultate exacte la concursul Pronosport 
Special (etapa din 5 septembrie 1957):

I. C.C.A. Buc.—Șt. Tim. (pron. la 
pauză) x

H. C C.A. Buc.—Șt. Tim. (pron. 
final) 2

III. Progr. Oradea—Loc Buc. (pron.
la pauză) 1

IV. Progr. Oradea—Loc. Buc. (pron.
final) 2

V. Din. Buc.—Din. Cluj (pron. la
pauză) x

VI. Din Buc.-Dln. Cluj (pron. final) 2
VII. Energ. Tg. Mureș—Progr. Buc.

(pron. Ia pauză) x
Vrii- Energ. Tg. Mureș—Progr. Buc. 

(pron. final). 2
IX. FI. r. Arad—Energ. Petroșani 

(pron. la pauză) 1
X FI. r. Arad—Energ. Petroșani 

(pron. fir.al) 2
Xr. Energ. Or. Stalin—Energ Plo- 

»ști (pron. ia p-uză) 2
xn. Energ. Or. Stalin—Energ. Plo- 

ețtl (pron. final) 2

n Etapa intermediară a campionatului 
pr’-nel categorii a fost așteptată cu 
m itâ nerătdare nu numai de partici- 
panții care sperau ca ea să le educă 
confirmarea pronosticurilor trecute pe

SPORTUL POPULAR
Pag. 6-a Nr. 3075

de natație ale ssnisrlw
Un capitol specia! se cuvine cursei 

de 100 m. liber bărbați, nu atît pen
tru disputa de-a dreptul palpitantă cit 
pentru faptul că a produs unica și 
marea surpriză a zilei. „Eroul"? Ju
niorul Emil Voicu în vîrstă de 16 ani 
care prin performanța înregistrată și 
maniera în care a cîștigat promite să 
coboare sub un minut. Subliniem că 
înaintea curselor de ieri în care a rea
lizat 1:01,4 (serii) și 1:01,1 (finală), 
cea mai bună performanță a sa era 
1:03,4... In plus, remarcăm că Emil 
Voicu și-a îmbunătățit rezultatul pe 
distanța de 200 m. liber (în primul 
schimb al ștafetei) realizînd 2:18,8, 
timp care constituie un nou record na
țional de juniori categoria a Il-a.

O luptă strînsă se dă pentru stabi
lirea clasamentului pe echipe. După 
prima zi conduce Dinamo cu 40 p. ar
mată de C.C.A. 39 p. și Progresai 38 
o. Iată rezultatele telinice:

100 m. liber bărbați: 1. Emil Voicu 
(Progresul) 1:01,1; 2. N. Ruânski 
(Dinamo) 1:01,5; 3. F. Simon (Pro
gresul) 1:01,7; 4. D. Caminschi
(Prog) 1:01,9; 5. C. Ciorbă (C.CA.) 
1:02,1; 100 m. bras bărbați: 1. Adrian 
Oanță (Dinamo); 1:I6J2: 2. F. Heitz 
(C.C.A.) 1:18,1; 3. A. Schmaltzer
(C.C.A.) 1:18,5; 4. M. Mitrofan (P og) 
1:18,7: 200 m. delfin bărbați: 1. Al. 
Popescu (Dinamo) 2:37,5: 2. Fr. Gold 
berger (CCA.) 2:52,5;. 3. M. OUru 
(Dinamo) 2:33.7; 460 m. . liber femei:
l. Margareta Wittgenstein (Știința)
5:45,6: 2. Ingrid Rothe (Știința)
5:51,0; 3. Heide Rotsching (Ft roșie) 
5:57,5; 100 m. bras femei: 1. Gabriela 
Mangezius (Prog.) 1:25,4 (nou record 
republican, vechiul record 1:25,6 deți
nut de aceeași înotătoare); 2. Anca 
Rosetti (C.C.A.) 1;28»7: 3. Enikd Nagy 
(Prog.) 1:30,6; -r. Florentina Rambosek 
(Știința) 1:31,0: Ștafeta 4X200 m. 
liber bărbați: 1. Dinamo (Gh. -Coeiu- 
ban, N. Rujinski, A. Mîndoiu, AL Z? 
han) 9:21,5; 2- Progresul 9:22,3 (in 
primul schimb Emil Voicu a parcurs 
distanța în 2:18,8, timp care constituie 
record repubJican de juniori cat. Il-a. 
Vechiul record era deținut tot de el 
cu 2:19,9): 3. C.C.A. 9:45,6; 4. Vo
ința 953,7,

Finalele campionatului republican de 
natație continuă azi și mîine după ur
mătorul program: SIMBATA, de la 
ora 10 (serii) și după amiază, de la 
ora 17,30 (finale): 100 m. spate fele, 
400 m. liber băieți, 200 m. bras fete. 
200 m. bras băieți, 100 m. spate bă
ieți, 4YJ00 m. liber fete: DUMINICA: 
la aceleași ore: 100 m. liber fete, 100
m. fluture băieți, 1G0 m. fluture fete, 
4yțl00 m. mixt fete, 4ȘC.100 m. mixt 
băieți. 1.500 m. liber băieți.

O^onosport
buletinele concursului sped ii, ci și de 
cei care doreau ca rezultatele meciuri
lor din 5 septembrie să clarifice oare
cum forma actuală a echipelor în ve
derea unei cît mai judicioase comple
tări a buletinelor pentru concursul nr. 
36 din 8 septembrie. Partieipanții din 
prima categorie cunosc acum dacă cele 
12 pronosticuri acordate la concursul de 
joi sînt (. .s-u nu/ exacte. Cei din ul
tima categorie au din plin „material* ‘ 
de discuții... Infrîngerea tuturor echipe
lor din categoria A care au fost gazde 
la 5 septembrie și în specir 1 a Casei 
Centrale a Armatei (cu unele cauze o 
biective totuși) Și a Flamurei roșii Arad 
(după ce a condus la pauză cu 2—-8!) 
a făcut pe mulți participant să se în
doiască de valabilitatea luării ca so
liste" a acestor formații în meci rile pe 
care le vor susține la 8 septembrie. Iu 
schimb eu apărut alți trei soliști... si
guri: Energia Ploești, Energia Petroșani 
și Locomotiva București în meciurile pe 
care le susțin pe teren propriu cu Di
namo București, Energia Orașul Stalin 
și respectiv Energia Tg. Mureș. După 
cum vedem meciurile de primă catego-

REINTILNIRE
CU ANGELICA ROZEANU

Există in viața marilor campioni 
momente de apogeu dar și inevita
bile momente de criză. Și cred că nu 
după modul cum știu să primească o- 
vațiile publicului sau laurii trebuie 
judecați ei, ci mai degrabă după fe
lul in care găsesc suficiente forțe să 
se lupte cu ei înșiși, recăpă îndu-și e- 
chilibrul pierdut. Un asemenea mo
ment a cunoscut de cur: nd și marea 
noastră campioană. Angelica Ifazeanu, 
aceea care a adus țării 17 titluri mond'a- 
le și nenumărate alte satisfacții tn con
cursurile de pretutindeni, prinfr.o ac
tivitate oficială de aproape un sfert de 
veac. Anul acesta, era prima dată cînd 
nu participa la un campionat republi
can și la o serie de alte competiții de 
amploare, rezervinda-și o vacanță mai 
lungă ca de obicei. Bănuiam că Ange
lica trece și ea prin aceste clipe de în
doială, de căutare a celui mai bun 
drum și am încercat să stau de vorbă, 
să aflu adevărul.

Am „descoperit-ou în sala Floreasca, 
unde sub lumina filtrată a toamnei se 
antrena alături de alti cițiva compo
nent! ai lotului.

— Constat că ți-a folosit vacanța 
asta prelungită .

— .Desigur, joc mai cu poftă și 
parcă reușesc să mă concentrez mai 
mult. Intr-o sâpfămînă de antrenament 
am reușit unele lucruri bune. Mă pre
ocupă îndeosebi să obțin o cit mai 
mare constanță în joc și să-mi pun la 
punct apărarea care in ultimii doi ani 
a început să fie vulnerabilă. Dacă 
reușesc să-mi perfecționez această 
armă principală, sint mai sigură de 
nțâie și voi încerca mai cu succes a- 
lacurile prin surprindere. Mă preocupă 
și forța loviturilor de pe dreapta, defi
citară in ultima vreme. După cum 
vezi am intrat în climatul obișnuit, am 
revenit la preocupările mele*.

— „Intr-adevăr, ai intenționat să 
nu mai concurezi-?

— ^Să-ți spun drept, da. Poate mai 
mult dxât insuccesele de la Tokio și 
Stockholm, oboseala era cit pe ce 
să-și spună cuvlniut. Anii confirmării 
ca și menținerea prestigiului pe care

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
AEKOMODELE

Lum 9 sețMwribrle va începe în 
B urare**.: Ue-fâțurire: campionatului 
repuMleân de aeromodele, la care par
ticipi peste SS de coneurenți, repre- 
lar.rind ittaw regiunile țării. precum 
și lotu: R .P.R. de aeromodelisn care 
a participat de eurînd la campionatul 
european a? mo.omodeîe desfășurat la 
Moscova. Probe e pentru zborul cap
tiv vor avea Isc în zilele de U, 14 
și 15 septembrie pe terenul școlii de 
f&rașutîști turn de lingă stadionul „23 
August-*, iar cele pentru zborul liber 
se vor desfășura in zilele de lă 11 și 
12 pe aeroportul Aeroclubului Central 
R.PJI.

închiderea campionatului va avea 
loc duminică 15 septembrie, la orele 
12. la școala de parașutiști turn
MANIFESTĂRI SPORTIVE IN CADRUL 

..SAPTAMINU CRUCII ROȘU”
Disninica încep în întreaga țară raa 

nifestările din cadrul , Săptămânii 
Crucii Roșii * In cadrul acestor mani
festări. vor avea loc și numeroase con
cursuri sportive. In Capitală, festivita
tea de deschidere a „Săptăminii Crucii 
Roșii'* va avea loc pe stadionul Dinamo 
cînd se vi desfășura și o întrecere ci
cliști.

PRIMUL CONCURS DE SLALOM 
NAUTIC IN BUCUREȘTI

DUMINICA dimiaeațt. de la ora 9, 
se va desfășura la HERASTRAU-ecăuxă 
primul concurs de slalom nautic orga
nizat in București. Participă sportivi 
.lin colectivele Locomotiva, Energia, Pro
gresul, Voința, Recolta, precum și de 
la CSA Bucureșli și Dinamo. Traseul 
cuprinde 15 obstacole și măsoară apro
ximativ îOO m. întrecerile se vor disputa 
in cadru! a patru probe: caiac simplu 
băieți, caiac timpiu fete, canoe simplu, 
■rance dublu și constituie o verificare 
a lotului Wucureștean înaintea concursu- 

rle cuprirve In programul concursului 
nr. 36 prezintă acum și mai mult inte
res și odată cu aceasta și posibilități 
de furnizare a noi surprize Și cum sur
prize. în limbaj pronosportist însem
nează premii de valoare. partieipanții 
ru de ce să fie mulțumiți șt., grăbiți cu 
depunerea buletinelor pentru concursul 
de mîine (care se închide în Capitală 
duminică Ia ora 12).
0 Plata premiilor de la concursul pro

nosport nr. 35 din 1 septembrie ccatinuâ 
în C pitală astăzi după amiază înce- 
pînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală Pronosport d*n Calea Victoriei 
nr. 9
© Iată acum’programul concursului Pro

nosport nr. 37 din 15 septembrie 1957.

Ț R.P Bulgaria—R.P.Ungaria (Camn. 
Mondial): II. R.P.F. Iugoslavia—Austria 
(Clipa Dr. Geroi: III- C C.A. Bucureștî—. 
Locomotiva București; IV Progresul 
București—Dln*>mo București; V. Ener
gia Ploești—flamura roșie Arad; VI. 
Energia Or. Stalin —Progresul Oradea 
VII. Știința Timișoar-—Dinamo Cluj; 
VIIT. Energia Tg. Mure?—Energia Pe
troșani: IX. Energia C. Turzi!—Enerela 
Hunedoara (cat. B); X. Dinamo Bîrl d 
—Dinamo Bacău (cat. B); XI Energia 

'Morent—Enercla Cimpina (cat. B.): XII.
Enerei* Fălticeni—Știința Iasi (cat B) 
WECIURI DE REZERVA: A. Locomo
tiva Arad—Energia Mediaș (cat. B); B. 
Energia Reșița—Recolta Reghin (cat. B). 

mi l-am creat, mi-au cerut un efort 
susținut și mi-au tocit oarecum ner. 
vii. Vezi, calea spre piscuri este 
anevoioasă și nu la tndemlna oricui. 
Dar și mai greu este drumul de 
creastă, unde 'înălțimile le amețesc, și 
menținerea echilibrului Pi solicită for
țele în pennanen'ă, te obosește. Și eu 
am pornit le. drum de mult timp".

— „Ce te-a determinat să rc'vii"?
— „In primul rlnd dragostea pentru 

sport, plăcerea de a juca. Apoi, con
cluziile unui nuc proces intim. M-am 
gînHt că este posibil să nu mai tind 
cu siguranță spre titlul mondial, dar 
că mă pot menține încă pe primul 
plan, al oricărei întreceri internațio
nale. Că mai ușor dec nu și mai fru
mos este să abandonezi sportul in 
culmea gloriei".

Convorbirea noastră se terminase. 
Angelica Rozeanu s-a suit la volanul 
„Pobcdei" sale și m-a invitat alături 
Pe drum n-am mai pus nici. o între
bare. Aflasem ce mă interesa. Angelica 
va juca din nou, aducînd astfel. în 
continuare, omagiu spartului și aceasta 
era principalul. La geamul mașinii de
filau castani: aurii de la șosea, iar 
toamna mi se părea mai strălucitoare.

lui republican de slalom n. >utic care va 
avea loc la Arad, între 23—29 septem
brie.

ȘAH
O selecționată feminină a Capitalei 

se deplasează la Arad pentru un meci 
inter-orașe, care începe la 8 septembrie. 
In ti ini rea se va desfășura la 10 mese. 
Din echipa bucureșteană fac parte EH 
saăeta Kones cu, Rcdica Manoleseu, Irina 
Titron, Eleonorr (fi>gi!"a. Eugenia Popa 
și altele.

PROGRAME
Handbal

MASCULIN, CATEGORIA A: București: 
CC.A.-Știința Iași; Jimbolia: Recolta- 
Știința I.C.F.; Orașul Stalin: Dinamo- 
F1 roșie Cisnădie; Timișoara: Energia 
Energia Heufe; Sibiu: Voința-Stiinta 

Timișoara: Floești: Fnerria-Energia Fă
găraș.

FEMININ. CATEGORIA A: Bucu
rești: Progresul Ste.gul Roșu-Ștlnța— 
I.C.F.; Tg. Mureș: Progresul—Progresul 
M.r.C ; Ploeșt:: Energia—FI. roșie Si
biu; Codlea: Energia.știința Timișoara; 
Reșița: Energia Progresul Orașul sta. 
lin; Mediaș: Flamura roșie, m Fi. roșie 
Sighișoara

MASCULIN. CATEGORIA B: Bucu
rești: Dinamo-SHința Galați; Reșița: E- 
nergla-LocomoLva GN: sighișoara:
Volnța-Recolta Varia?; Odorhei: Pragre- 
șul-Dlnamo Tg. Mureș; Constanți: 
C.S.A. Marlr.a-Progresui Bacău; Arad: 
Progrosul-Energia Sibiu.

HOCHEI PE IARBA
Rădăuți: Progresul — Progresul

Gheorghieni; Arad: Dinamo — Energi 
Oradaa; Sighișoara: Progresul — Dina
mo Cluj; Miercurea Ciuc: Progresul — 
Energia cluj: Oltenița: Flamura roșie — 
Din «no Craio-a; ploești: Voința — E- 
nergia Timișoara.

RL'GBI
Campionatul categoriei A: București: 

C.S.A. Ploești — Energia Republica; 
Progresul F.B. — Energia I.S P.; C.C.A. 
— Locomotiva P.T.T.

POLO PE APA
RETURUL c tegortei A la polo pe 

apă începe mai devreme decît fusese 
prevăzut Inițial. lata programul:

Unde mepaient ?
AZ I

NA.TAȚIE — Ștrandul „Dante Gher- 
man“, Campionatul republican de se
niori; ora 1-3— seriile probelor de înot; 
ora 17»3u, finalele la înot și sărituri.

CĂLĂRIE — Baza hipică .,Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, ora 9 și respectiv 15.30 (în 
continuare în nocturnă) : concurs in
ternațional.

HANDBAL — Teren Fl. roșie Belve
dere, ora 17,^3: Progresul St. roșu— 
Știința I.C.F (feminin, cat A.).

VOLEI — Stadionul Giulești, ora 1*5,30: 
Lotul feminin de tineret al R.P.R.-Ener
gia București (amical); ora Romî-
nia.PoIonia (echipe* masculine de tine
ret).

MIINE
CICLISM — Velouromul Dinam-o, ora 

9 : Caim.Dionatul orășenesc (proba de 
semifond).

NATAȚIE — Ștrandul „Dante Gher-

In ziua de 6 septembrie a 
tat din viață, după o grea suf 
ța, Grigore Duduleanu, preș 
tele comitetului regional C 
Pitești. Născut la 8 septen 
1922, în comuna Filiași, regi 

Craiova, dintr.o familie de m 
teri ceferiști, Grigore Dudul 
urmează mai întîi școala prii 
in comuna natală, apoi pleac 
Craiova, unde absolvă liceul ir 
trial. In 1944, pleacă pe îr< 
din Apus, ajungînd pînă în C 
slovacia. Pentru comportarea 
pe front este decorat. După 
mobilizare, pe lîngă munca 
producție, desfășoară o bogată 
tivitate obștească pe linie de s 
El dă dovadă de multă iniția 
spirit organizatoric și un deo< 
interes în rezolvarea sarcinilor, 
în această perioadă devine n 
bru al P.C.R. Din 1947 este 
din producție și lucrează numa 
linie sportivă, în cadrul colect 
lui sportiv al Direcției Regio 
C.F.R. Craiova. Apreciat ca 
tovarăș cu experiență în activ 
tea sportivă, dînd dovadă de r 
calități de organizator și ci 
bună orientare în muncă, în ; 
1952 i se încredințează munca 
președinte al comitetului regii 
C.F.S. Pitești, în notta călit 
contribuind la dezvoltarea act 
tații de cultură fizică și sport 
această regiune. Pentru meri 
sale, în anu>l 1954 i se dece 
„Medalia Muncii".

Bun tovarăș de muncă, cu 
larg spirit de înțelegere, coi 
și conștiincios, Grigore Dudule: 
lasă în urma sa sincere și un; 
me regrete.

Ut» grup de act™
di,i C.C.F.S./C.1

19 septembrie: Știința Cluj-Progț 
Tg. Mureș , .Flamura roșie Timișc 
Progresul București, Energia Ora 
Știința București. 12 septembrie: 
mura roșie Timișoara-Știința Bucii: 
Energia Oradea-Progresui București 
septembrie: Progresul Tg. Mureș-Fl. 
șie Timișoar.*, Știința Cluj-Energia 
radea. 15 septembrie: știința Clu 
roșie Timișoara, Progresul Tg. Mi 
Energia Oradea. 17 septembrie: Eni 
Oradea-F). regie Timișoara. Restiul 
tiflelor se vor desfășura, după dati 
15 octombrie la București.

A început cawnatiil^ 
repuiilican sie star

CO.X’ȘTA'.'ȚA <1 (gria telefon) 
Joi a Început pe apele Mării N< 
în ajiro-picrea portului, campior 
rspubli'.'an de vele clasa star. P 
rpgatâ, care nu s-a bucurat de 
timp prea favorabil (vînț de. 1

2). a revenit echipajului, cam 
I.ungu Dlinitriu. Vineri urm.au 
aibă loc a'lte două regate, dar 
cauza ploii căzută dimineața nu 
desfășurat decît una singură. E 
revenit epllipajului CaOcan-Navc 

Marina) care a fost urr 
de Butucaru-Zanifir (Progresul) 
Mânu Rcmașan (Â.V.S.A.P. Con? 
|a). Vîntul a fost ceva mai puie 
însă mfirea foarte agitată a obl 
pe muiji concur&nti să abandor 
Prinir? ei se numără și echip 
Lungu-Dimitriu, care din cauza 
mului echipier, accidentat, s-a re 
din competiție. In clasamenlul gen 
conduc Ca'can-Navasart urmați 
Rutucaru-Zamfir. (P. Enache, oc 
pondțțnt).

man“: Campionatul repițbUcan de 
niori: ora 10 : seriile probelor de î 
ora 17.39 : finalele la înot și săritu

CĂLĂRIE — 3aza hipică „Gh. Gii 
ghiu-Dej“, era 8 și respectiv 16 : < 
curs internațional.

HANDBAL — Stadionul Tineret 
teren T, ora 11 : C.C.A.—Știința
(masculin, cat. A); St2dion Din; 
ora io : Dinamo—Știința Galați (i 
culin, cat. B.).

RUGBi — Stadionui Tineretului, 
ren IV, ora 10 : C.C.A.—Locom: 
P.T.T.: Stadion Progresul F.B., or 
Progresul F.B.—Energia I.S.P.; Șta 
Energia—Republica, ora 17 : Ene 
Republica—C.S.A. Orașul Stalin (t 
meciuri de cat. A).

FOTBAL — Stadionul Republicii.. 
8,15 : Știința București—Progresul 
ceava (cat. B.), ora 10,15 : Progț 
București—Progresul Oradea (cat. 
Stadionul Giulești, ora 9,30 : Lopc 
tiva Gara de Nord—Locomotiva ( 
stanța (cat. B.), ora 16,30 : Loconjn 
București—Energia Tg. Mureș (cat,



ÎNTRECERI no*
ATIaWISMIJIa SOWTIC

Marea arenă de la Lujniki. locul unde pulsează cel mai 
fost martora unor confruntări 
nplex 
R.S.S.,
R. S.

sportiv, stadionul central a 
a IlI-a ediție a Jocurilor 

S.

intens viața sportivă a Moscovei, 
a trecut de la inaugurarea excelentului 

găzduit numeroase concursuri printre care Spartachiada popoâre'or din 
Tineretului și, recent, întrecerile fina |e a|e campionatelor de atletism ale

excepționale. In numai un an cît 
găzduit numeroase concursuri printre care Spartachiada popoâre'or

7 zi’e, zecile de mii de 
au populat tribunele 

acerbă a ctfor 
rîndul cărora

hp de 
btori care 
rmănit întrecerea
I parliicipanți din 
1st desemnați cei mai buni.
fa exagerare, nici una dim cele 
Idiții anterioare ale întrecerilor 
fîonatului unional de atletism nu 
mizat atîtea deznodăminte ne.pre.
e, nu a consacrat atîtea nume 

Un nici o probă, dar realmente 
pi una, numele învingătorului nu 
lut fi măcar întrezărit. Amatorii 
ronosticuri, cei care cred orbește 
limpioni și în 
ebuit încă din prima zi să-și re

vizuiască serios lista favoriților cind 
săritura în înălțime s-a încheiat cu 
o senzațională victorie a lui Sitkin, 
Apoi, cind s-a văzut că nici ma
rele Kuț nu este infailibil (și încă 
pe distanța sa favorită de 10.000 m.) 
iar un „oarecare" Pavel Bolotnikov 
a sosit înaintea sa, toți s-au convins 
că acest campionat va fi intr-ade
văr unul al surprizelor. Decît să ară
tăm în ce probe s-au înregistrat cam
pioni noi, este mai simplu, să îe ci
tăm pe acelea în care foștii campioni 
și-au păstrat titlul. Sînt mu’.t mai pu
ține.

va da între Stepanov și Kașkarov? 
Și totuși... pe podiumul învingători
lor a urcat Vladimir Sitkin. Cum s-a 

la 2 m
jui Kașkarov i-a trebuit o a 
încercare ca să treacă • înălți-

bărbați, doar Pi pine 
(5000 m.), Țibulenho

(1500
(«il i-

nume consacrate,

mtîmplat aceasta ? încă de 
cind 
doua 
mea. iar Sitkin a avut o înălțare (nu
exagerăm) de 2,15 m_, s-a văzut că 
atletul ucrainean va avea de spus un 
cuvînt greu în această luptă 
s-a și întimplat. Kașkarov n-a 
trecut 2,03 iar Stepanov a avut

i la 2,06 și | 
concursul s-a î 
trecuse toate i 
încercare s-a 

atlet si-a îmbuna
ta concurs rezul- 

și-a 
care 

mu’t.

cercare nereușită 
la 2,09 m. cind < 
iat, Sitkin care 
mile din primi 
campion. Tinărtil 

concurs 
in momentul de față 
tehnică desăvârșită, 
să aspire la mai

tățit de la 
latele, iar 
apropiat o 
>1 autoriză

NUME

tril Mihailov, campion al U.R.S.S. la 110 m. g. a obținut in acest an 
o performanță dc 13,9 sec.

uccesul Jocurilor
ortive prietenești 
de la Moscova

^declarație a lui K. A. 
indrianoVj președintei 

Comitatului Olimpic 
al U. R. S. S.

I _________
I 4 septembrie la Moscova a avut 
tedința Comitetului de organizare 
Kei de-a 111-a ediții a Jocurilor 
live internaționale prietenești. Cu 
It prilej K. A. Andrianov, preșe- 
fle Comitetului Olimpic al 
|S.S., a făcut q comunicare, asupra 
[Ratelor competiției.
|tit prin organizare cît și prin 
lărul participanților — a spus 
[\. Andrianov — cea de-a III.a 
|e a Jocurilor sportive intemațio- 
| prietenești a însemnat un mare 
Ies. La prima ediție a Jocurilor 
lișurată la București au participat 
I sportivi din 35 de țări, iar la 
La ediție de la Moseeva 4156 
|tivi din 46 de țări. O participare 
Lă' a fost aceea a majorității fe 
Miilor sportive internaționale. La 
Icova, în ziiele Jocurilor, au sosit 
le reprezentanți ai acestor federa-

De asemenea pe plan sportiv 
irile au însemnat un mare succes, 
cursul întrecerilor au fost stabi-
51 de noi recorduri ale Jocurilor 
five prietenești, 46 de recorduri 
pnale și trei recorduri mondiale, 
kiie s-au desfășurat într-un spi
ne prietenie și de întărire a iegă 
lor dintre sportivii celor cinci con- 
nte“. (Agerpres).

mpîonatul unional! 
<d!e pentagon

I.A 5 SEPTEMBRIE a luat sfîrșit 
Moscova campionatul unional de 
atton modern. Titlul de campion 
anul 1957 a fost cucerit de Boris 
■>mov din Moscova care a totalizat 

punctef!). Tn continuare s-au cla- 
Nikolai Tatarmov — 4.913 puncte 
gor Novikov — 4.820. puncte. Cei 
sportivi vor alcătui echipa Uni- 
Sovietiee care va participa la 

pionat+le mondiale de pentatlon 
lern din acest an.

(Foto: L. DORENSKII-TASS)
ță)', Krivonosov (ciocan) și Egorov 
(20 km. marș) au reeditat succesul 
de anul trecut. In întrecerea femini
nă, singura Tamara Tișkevici, la pro
ba de atuncarea greutății, a reușit * 
să-și păstreze titlul.

CIND DOI SE CEARTA.. 
SITKIN C1ȘTIGA

Să 
ră In 
tu ala 
măcar 
se îndoiască că lupta pentru titlu se

analizăm proba de săritu- 
înălțime, care a deschis ac- 
ediție a campionatelor. Exista 
un singur spectator, care să

BELGRAD...
TIRNAN1CI ne vorbește 

despre pregătirile 
fotbaliștilor iugoslavi

- De la corespondentul nostru -

SOI CAMPIONI NOI
sacrat o sdrit, de 

necunoscați pînă acum 
a 1 tonale. 
Logcilov 
Kiiolsk: 

taiorul de 
•)

Campronatui a 
atleți și atlete necunoscați pin. 
In arena concursurilor interna 
Aruncătorul de greutate 
(16,72—w>), sprinterul A!
(47.4 sec. pe 400. m.). aru 
disc 
torul

A. Bațtoșntkas i54»6 
de triplu Oieg R:ah 

alergătoarea E;i 
pe 400 m.), săritoare»

sân-

(55.3 
Kaz-

ar Pariiuk

mna (642 m. ia lungime), -aruncă
toare» de disc A. Zoloiuiuna (50.68 
m) și, mai alea, tînâra Țaisia Cen- 
ah, care a trecut la săritura in î-năl- 
țime 1,74 m., stabilind un nou record 
unional și cea mai bună performan
ță mondială a 
deosebită a făcut 
vanesran, Care a 
lungime cu 7.57
In cadrul decatlonului el a trecut 2,00 
».!

Făaă îndoială ar fi foarte multe 
de scrie despre această a 37-a ediție 
i campionatelor de atletism ale 
U.R.S.S. Spațiul insă na obligă si 
punem punct aces.ei scurte tmceri in 
revistă.

anului. O impresie 
tiflarul atlet Ter O- 
ciștîgat săritura in 
m , iar la înălțime.

DUISBURG-WEDAU

Belgrad, sfîrșitul lui august...
Cu toate că zilele fierbinți ale verii 

au devenit lot mai rare, mai 
unii oameni, cei din 
Fotbal, pentru c re _ 
n-a trecut. Trebuie 
situația lor nu es:e 
sarcina de a alcăfu 
fotbal a Iugoslaviei 
Iui cu Austria și a jocurilor de califi
care din cadrul campionatului mondial, 
cu Rominia și cu Grecia.

Atec.urile grele care îi așteaptj pe 
o. ral.'ști- iugoslavi fa București si
Belgrad dau naș ere ta numeroase 
discuții în contradictoriu. Prima verifi
care a reprezentativei iugoslave va a- 

' ’mf -e. ș>nd aceasta 
t“ Austriei. După 

avea toc primul 
iniei, la București, 
re citUorii romîni

există 
Federația de 
c :d de căldurii’ 
mărturisim că 

invidiat. Ei au 
reprezentativa de 

in vederea meciu-

de

uea loe la /-> sep' 
va inli'ni .jiaționa! 
'două săptăniini tx 
meci.cn echipa: Ron 
De aceea, cred că 
ii in cresează in mod deosebit nou'ățilc 
din jolbalul iugoslav

2.—G s scor „fatal1* pentru 
echipa lugosiavî-ei

Anul 1930... La Rio de Janeiro se 
desfășurau campionatele mondiale de 
fotbal. In fața a 200.000 de spectatori 
aflați in tribunele stadionului „Mara- 
eana*, Jucătorii iugoslav i 
una dintre ce‘e mai mari 
_se clasa prinde primele 4 
i;.me. Jucînd in compania 
și dCTui! rtfnî — ei âtr-iosi 
scorul de 2—0.

Anul 1952... La ție^ănki, in. cadrul» 
Jocurilor Oiir-ț ice, rețnezenfatr.a Mu- 
goslavîei S-a taMw*at -ta finală, unde 
a întîlnit reprezentativa Ungariei și 
a cedat cu scorul de... 2—0.

Și in slirșit anul 1954... In sferturile

cel mai greu

al vîslasilor noștri
Ies .DI ISBljRG-WEDAtl mm lăute- dm:.neti.'e ageep leu

tor dă de citeva:,, îalnute ți tontinuă cu « ploaie, ' care -iu odată rece 
dincolo de cumpăna zilei, Intr-una d.n zile, spectatc-ii nu si-au mai cău
tat insă refugiu in hangarele dc ■am-barrațiuni suu in 'restaurantul in 
care zeci de reclame te invitau, ia un popas iti tovâ-âșia une; sticle 
de „Cocd-Eola". l-am întîlnit pe cei triat matt: in fața pt’it.u'ai pe- țcre 
tocmai se afișaseră înscrierile in cea de a 47-3 ediție a Campionatelor 
europene ~ masciggie de canotaj academic, 
fru- pr.ma oară.

■ spunind: „Este
europene"..*.

47-3
 _______ ■ .4: ■ ** . f ’

— .pe conducătorul delegației 
cea mai „tare'

de multe ori 2ceste

întreceri.
prezentat la acest „m- 
mai greu din toate rfte 
acum — vîslașii noștri?

și 4 f.c.) șj un loc 4 
reprezentanți ai noștri, Al. 

simplu) și echipajul de 
calificat în finafiă. Este 
canotajului masculin *— 

— cuprinde într-una dm

Aveam să mai aud 
cuvinte al cărbr adevăr l-au recUUtecut 
toți cei prezenți pe pista sau în tribu
nele de la WEDAU, de-a lungs’ celor 
trei zile de

Cum s-au 
men“ — cel 
au dat pînă
Rezultatele tehnice sînt cunoscute: două 
echipaje cîștlgătoare ale medaliilor de 
bronz (2 fc. 
(2+1). Ceilalți 
Ferenczi (la 
8+1, nu s-au 
drept, istoria 
foarte bogată
filele ei o performanță deosebit de va
loroasă a vâslașilor romîni : GAî<£>, 
1955: locul 1 în proba 4 fără cîrmaci. 
Niciodată însă, lotul nostru reprezen
tativ n-a înmănunchiat un bilanț atît de 
bogat ca cel realizat acum, ia DUIS
BURG. In multe sporturi, solii țării 
noastre s-au întors de la mii de kilo
metri de granițele țării cu nenumărate 
medalii de aur sau argint. De la DUIS
BURG, vîslașii noștri au revenit doar 
cu 6 medalii de bronz dar valoarea 
acestor pedaiii trebuie apreciată în

9 ĂX

nzi '.-arp anzt^ — pen- 
joviluxl KALU0H1H. 

participare din istoria campionatelor

concursuri intemațion* «te. Șî, 
că' reprezentanții noștri au tre- 
succes cel mai greu exasnfn ia 
participat pînă acum, mă gîn- 
unele lucruri care oricum nu 

lată un sin- 
: țara noastră a ocupat lo- 
„CUPA GLANDAZ“, după 
marea revelație a accstc-r

mod cn totul deosebit. De ani și ani de 
xile, de Ia nrltba ediție desfășurată 
In... 1SS3, țările occidentale ți-aa dis
putat întîiet-tea piuă în ultima vieme. 
In Franța, Italia, Elveția, Belgia etc. 
canotajul academic eunorțte o veche 
Si puternică tradiție, sportivii acestor 
țări avind o îndelungată experiență a 
măritor 
alintând 
cut cu 
c+re au 
dese la
pot fi trecute cu vederea.
gur exemplu: 
cui IV în , 
Germania — 1 
campionate — U.R.S.S.și Italia — o ța*ă 
al cărei mume a figurit de nenumărate 
ori în tabela campionilor europeni «le 
canotaj academic. Amintesc doar că ita
lienii an cîștigat (pînă la DUISBURG) 
de 14 ori campionatul la 8+1, de 5 ori 
Ia simpla, de 
dublu, de 9 
2 f.c. și de 8

Performanța
Insă și mal valoroasă răsfoind, mal de- 
pârte, eartca de aur a campionatelor de

14 ori la 2+1. de 4 ori la 
ori la 8+1, de 3 ori la 
ori Ia 4 f.c.
echipelor noastre apare

„Mara- 
au pierdui 

ocazii de a 
echipe din 
Braziliei, — 
in*rernțr cn

examen
caCGtx-j eesdcmlc lat', cîteva d te din 

ul“ i.ir lor situate in urma 
r^jertrâ în e? «ai^edtri rcneral pe r«a- 
t ani, i» „Cupe Ci AÂDAZ":
3 locul L: ELVEȚIA 
>:oană ia 4+1, de 
de 7 ori U 2+1, de
4 ori ia 8+1, de 5 
ori li 4 f.c.

locul 14: BEIuCIA 
picanâ la 4+1, dc ! 
lt ori la 2+1, de 7 
•H 13 S+l, o dată 
>1 4 f.c.

Sînt na mai deal t 
cc ti bienale c.u majoritatea ț2 
le-îam îpuecut în clasaraeritu! gener î.

▼al©)€3stle performanțe ale echipajelor 
calibrate in finala campionatelor c«- 
ropene de la DUISBURG nu ne fac 

însă să uităm neașteptat de slaba com
portare a „opt-ului“ nostru a cărui va
loare reală 
cclej arătate

— de î oii cran
ii oii U simplu,

11 ori la 
cri la Z

dubla, dc 
te., de 5

- de J
5 ori Za simpl 
ori la dublu, 
Ia 2 f.c.

cri cran
ia, de 
de 12 

și o data

exemple care pot fi 
Hor pe care

,opt-ului‘
este cate^c-ric superioară 
Ia I1BIa
DAN GiRLESTEANU

de finală ale campionatului mondiai 
desfășurat în Elveția, fotbaliștii iugo
slavi au întîlnit echipa R. ' F. Ger
mane. Cu toate că au dominat copios, 
ei au părăsit terenul învinși cui ace
lași fatidic... 2—0.
l’na și aceeași formație, practicînd 

un fotbal de înaltă clasă, plăcut la ve
dere, n-a putut să termine învingă
toare în nici una din cele trei încercă
ri. Și ceea ce trebuia să se înlîmple, 
s-a întîmplat. Mulți dintre jucătorii ti
tulari au trebuit să cedeze locul altor 
c?ieg mai tineri, dar îndeajuns de ta’en- 
tați. Spectatorii bucureșteni vor putea 
vedea tot o echipă de valoare ridicată, 
care calcă pe urmele vechei reprezen
tative.

Din echipa olimpică mai joacă: 
portarul Beara, fundașul Trncovici, 
atacanții Ogneanou și Zebeț.
Timanici: „este foarte greu 

de efectuat schimbări ! “ 
Selecționerul unic al reprezentativei 

Iugoslaviei, Aleksandr Tirnaoric:, este 
un om care nu-și pierde niciodată cum
pătul și întrebările indiscrete ale ziariș
tilor nu 1 supără. Așa a fost și de 
data aceasta, cînd l-am rugat să-mi 
vorbească în mod special pentru citi
torii ziarului „Sportul popular". Iată 
ce mi-a declarat:

..In ultimele două întllniri. echipa pe 
care am selecționat-o a învins Italia 
la Zagreb cu 6—1 și a pierdut cu 
l—0 in fața Cehoslovaciei la Bratis
lava. Astăzi, sarcina de a selecționa 
jucători pentru viitoarele întllniri in
ternaționale este mult mai dificilă de
ed la începutul sezonului sportiv din 
acest an. Beara încă nu s-a restabilit 
definitiv de pe urma accidentului su
ferit mai de mult, iar Milutinovici și 
Vukelici (ultimul, un jucător cu mari 
perspective) sînt militari în termen. 
Cea mai grea problemă este alcătui
rea liniei de fundași și înaintarea".

De altfel, întîlnirea cu Austria de 
la 15 septembrie, va constitui o ul
timă verificare înaintea jocului de la 
București. Intrebîndu-1 ce crede des* 
r "e meci»»! cu echipa Romînie\ Tirna- 
nici mi-a spus: .dinul trecut, rominii 
ne-au dat o lecție usturătoare la Bel
grad, cin f invingindu-ne cu 1—0 au 
dovedit că au făcut progrese simți
toare. Personal, regret că nu avem o- 
:az’.x să ne intîlnim cit mai des cu 
fotbaliștii r omeni. In căli taie de re- 
i-rezeniant al echipei iugoslave dinain
tea Celui de al doilea război mondial, 
pot spune că fotbaliștii români au fost 

adversar 
noi. In ceea ce privește jo

ia București, in-aș mulțumi 
punct".
DZAV1D HUStCI 

la ziarul „Sport" din Belg ad

■ ddeauna cel mai dificil 
pentru i 
cui de
cu... un

redactor

Edificări in loturile A și B 
de f tăsl aie Iugoslaviei

BELGRAD 6. (Prin telefon). — 
Căpitanul federal Alexandr Tirnr.nici 
a făcut uncie remanieri în lotul re- 
prez-r.tutivei A a Iugoslaviei: au fost 
introduși fundașul Belin și înzirtașii 
Dobtk, Kostici ți Muici. Zeb°ț a 
trecui din atac în apărare ca stoper, 
iar Ognea.nov și Spaici au trecut în 
lotul B. In principiu, Tirnanici a al
cătuit și echipa națională, care arată 
astfel-

BEARA — BELIN, TRNKOV1CI 
— BOSKOV, ZEBEȚ, KRSTICI II— 
RAJKOV. MILUTINOVICI, VUKE
LICI, 8OBEK (MUICI), PAȘICI.

Rezerve: Stoianovici (portar), Ra
dovici (fundaș), Mitici (half). Kos- 
ticf (înaintaș).

După cursa in care s-au comportat excelent, terminind pe locul 3 la nouă 
zecimi de învingători, reprezentanții noștri Ștefan Pongraț și Rada Nicolae 

acostează la ponton
.(Foto; p. QIJțLE.ȘTEAWl

meci.cn


Succese romînești la Paris
Q Maria Di ți (nou record) și lolanda Balaș pe primul ioc • Voleibaliștii 

romîni iși continuă seria victoriilor

ALPINIȘTII BULGAR 
in „Cupa Prieteniei”

Un de 21 ani și altul de 70,..

PARIS 6 (prin telefon de la corespondentul nostru Robert Barr an)—Majoritatea spectatorilor care urmă
resc Jocurile Universitare s-au „mutat" joi *n tribunele stadionului P.U.C. de la Charlety, unde după amiază a 
avut loc deschiderea întrecerilor de atletism. Deși concurenții au tost jenați de un vlnt puternic, rezultatele 
nu s-au resimțit, o serie întreagă de performanțe înalte fiind înregistrate pe foile de concurs.

Voi începe desigur cu rezultatul Iată acum rezultatele sprinterilor ro- 
mîni • MAGDAȘ, al treilea în seria 
7-a cu 11,3 și MIRCEA POP ai treilea 
în seria 3-a, tot cu 11,3. Amîndoi s-au 
calificat pen’ru sferturile de finală. 

La 100 m. fete cele trei serii au 
fost clștigate de sprinterele sovietice

reprezentantei Romîniei la aruncarea 
suliței, Maria Diți, care spre surprin
derea tuturor, a reușit să întreacă un 
Iot extrem de puternic de adversare, 
cucerind o splendidă victorie. Sti
lul în forță al romîisceî ne-a im. 
presiona*. profund și este de prevăzuit 
că ea își va ameliora din nou recor
dul într-un viitor foarte apropiat. De 
notat că pe .locul doi s.a clasat cam
pioana olimpică, sovietica Inessa la- 
unzeme. Rezultatul tehnic al probei.
1. DIȚI (R) 52,38 m. (record R.P.R);
2. launzeme (U.R.S S.) 52,18 m.; 3.
Brommel (Ger.) 51,37 m.; 4. Fig- 
wer (Pol.) 49.30 m.; 5. Zîbina
(U.R.S.S.) 46.53 tu.

Cu .mult interes a fost urmărită 
proba de sări'ură în înălțime în care 
sovieticul furii Stepanov și-a confir. 
mat valoarea excepțională, cîștigînd 
detașat, cu rezultatul de 2,12 m. El 
a eșuat de puțin într.o tentativa de 
a-și doborî propriul record mondial. 
Ia 2.17 m. Iată primii clasați : 1. Ste. 
panov (U.RS.S.) 2.12 ">• 1 2„^.ka' 
rov (UR.S.S.) 2.01 m.: 3 Shelton
(SUM 1.98 m.; 4. Sarjenski (Pol.)
l, 98 m. : 5. Bot o (Ung.) 1.90 m.

Sovieticii și-au mai asigurat un 
titlu nrin discobolul KomPaneH- care 
a aruncat discul la 53,38 Pexu^2 
toarele locuri: Szecseny (Ung.) 51.57
m. si Wasowski (Pol.) 49.59 m.

Joi s.au disputat două finale fe
minine. 80 m. garduri: 1. Babovict 
(fu-’A 11,5: 2. Thiemm (Ger.) 11.7;
3. Heider (Ger.) 11,7. Lungime: 1. 
Krepkina (U.R S.S.) 
kovska (Pol.) 5,93
(Ger ) 5.83 m.

Tot în prima zi 
desfășurat seriile 
și fete. Trebuie să 
tateie au fost simțitor influiențate 
<fe vînt. Astfel, cel mai bun rezultat 
— aparținînd recordmanului mondial 
Ira- Murchinson — n-a valorat decît 
10,8 sec. Germar (Ger.) a cîștigat 
seria sa cu 11,4 iar Barteniev cu 11,1,

MARIA DIȚI

mătate. Alte rezultate ale turneului 
tinal: Cehoslovacia—U.R.S.S. 3-2 (12, 
16-18, 13-15. 5, 8). Polonia—Franța 
3-0 (6. 10, 8). In clasament conduc 
— după 2 jocuri — Romînia și Po
tenta 4 p_, Cehoslovacia și Bulgaria 
3. p., U.R.S.S. și Franța 2 p.

In turneul feminin, joi echipa Ro- 
mlniei a întrecut pe cea a Libanului 
cu 3.0 (1, 0, 3). In ajun, voleibalistele 
rorntne au fost învinse de cele ce
hoslovace cu 3-1 (10, 9. 3-15. 13) 
At*e rezultate : Polonia—Luxemburg 

(0. 2, 1), Liban—Spania 3-0 (3, 
14): Polonia—Cehoslovacia 3-0 

12, 7) și Luxemburg—Spania 3.0 
2. 8). Clasament : 1. Polonia 8 

2-3 Romînia și Cehoslovacia 7 p.

De data aceasta nu i-am mai in- 
tilnit pe alpiniștii noștri la Peștera, la 
Coșfila sau în frumosul Cămin alpin 
de la Bușteni, ci in elegantul hol de 
la hotelul Ambasador, unde se întreți
neau cu noii lor oaspeți: alpiniștii bul
gari, sosiți în țara noastră pentru a 
participa la interesanta competiție 
„Cupa Prieteniei".

Cel mai tinăr dintre oaspeți este I- 
van Borisov, care are 21 de ani, iar 
cel mai in oirstă — Gancio Ignatiev 
— a împlinit de curînd 70, vlrstă pe 
care a... uit at-o insă astă iarnă, cînd 
a participat intr-o temerară tură din 
munții Rila. Alături de Borisov, stă 
tăcut și atent la discuții Hristo Po
pov. 'Numele său este bine cunoscut 
in țara vecină și prietenă, intrucit ti
năr ul alpinist a primit ca eîteva tuni 
în urmă înaltul titlu de „Erou al Mun-

eh Socialiste" pentru succesele sa/el 
muncă, pentru valoroasele sale <>a 
oa/Zi. I

„îndrăzneala de care dă dovaq 
Popov în turele alpine ne spune al 
trenorut Encio Petcov — și-a găsit J 
larg cimp de activitate în domenii 
perfecționărilor tehnice".

Din discuție în discuție hnipl 
trece pe nesimțite. Oaspeții sînt pl 
și simplu îndrăgostiți de frumuseți 
Bucureștiului. Cu toate acestea ei J 
duc mereu cu gîndul către concurși 
ce se va desfășura în Bucegi între I 
și 10 septembrie. întrecerea va cons] 
în efectuarea a două manșe de c 
țărare pe două trasee cu pitonare nl 
nimă. Traseele vor fi de dificutta 
mare și se vor stabili timpuri standal 
de parcurgere.

în 'meci revanșă la baschet

6.03 m; 2. Kwiat-
m. 3. Shiermann

atletism s-au
100 m. băieți

de 
la 
spunem că rezuL

Popova, Itkirta și Krepkitia, cronome
trate toate cu același timp: 12,2 seCj

R.P.R. A ÎNTRECUT BULGARIA 
LA VOLEI

Să trecem acum ta turneele de vo
lei, unde jucătorii romîni au obținut 
o prețioasă victorie în fața celor bul
gari, intrecindu-i după un meci pa
sionant cu 3.2 (12-15, 10, 7, 10-15, 10). 
Cei mai buni din echipa R.P.R. a*» 
fost Micttlescu, Nicolau, Corrbeamu, — 
în atac — șt Fieraru, prin precizia 
paselor. Meciul a durat 2 ore și ju-

Joi au lut sfîrșit și semifinalele tur. 
ne ui ui masoulin de baschet Grupa 
l-a: Ungaria—R. P. Chineză 83-42 
(37-23), Bulgaria—Brazilia 83-70 
(38-31); grupa Il-a: Polonia—Ceho
slovacia 81-70 (38 40), Franța—Italia 
63-47 (31-11). S.au calificat pentru 
turneul final : Bulgaria, Ungaria, Po. 
fonia și Cehoslovacia.

La Roland Garros s.au disputat se
mifinalele la tenis. La băieți maghia
rii Gulyas a eliminat pe brazilianul 
Morreyra cu 6-4, 6-4, 6.4 iar cehosto- 
vaoul Benda a dispus surprinzător d? 
francezul Pere au Saussine cu 6-k 
8.1, 6-4. La fete: Ramovino (Lt.) — 
Qrstkowa (Ceh.) 6.0. ab.'; Stachova 
(Ceh.)— Riezi (It.) 6-3, 8-6.

Finala Ia spadă pe echipe a fost 
cîștigată de scrimerii italieni care au 
dispus în finală de Luxemburg cu 
9.5. Ei învinseseră cu scor similar 
Ungaria în semifinală.

1OLANDA BALAȘ A CIȘTIGAT SĂ
RITURĂ IN ÎNĂLȚIME

ROMINIA A IKViHS GRECIA CU 81-77
Icitî’.nirea revanșă disputată aseară 

Ia Atena între reprezentativele mas
culine de baschet ale Romîniei și 
Gratiei s-a încheiat cu victoria bas- 
chetbaliștilor romîni — după prelun-

7 * /

IERI PE VELODROM

F ft T R A I • PE stadionul I V 1 V fi u ,,San Siro“ din Milacno, 
in prezența a 90.000 de 

spectatori a avut loc miercuri meciuri 
de fotbal dintre echipa sovietică Spar
tak Moscova și campioana Italiei F.C. 
Milano. După " - - -
factură tehnică partida 
cu un scor nedecis: 3—3.
• ECHIPA de fotbal Dinamo Mos

cova continuă să conducă în clasamen
tul campionatului unional. La 4 septem
brie dinamoviștii au obținut cea de-a 
treia victorie consecutivă din returul 
campionatului, întrecînd echipa Loko
motiv Moscova cu 2—0 (2—0). In pre
zent echipa Dinamo Moscova 
de puncte din 28 posibile, 
rență de 4 puncte pe locul 
Spartak Moscova.

CUPA CAMPIONILOR

• MIERCURI, în nocturnă, s-a jucat
la Gteskow primul meci Rangers (Sco
ția)—St. Etienne (Franța}, contînd pen
tru Cupa campionilor europeni. După 
o repriză egală (1—1), ......... ........
țieni și.au impus jocul, 
modă victorie cu scorul

Joi s a desfășurat un 
drul acestei competiții, 
echipa locală Stade Duddelingen a fost 

I învinsă’ de Steaua Roșie Belgrad, cu 
| 5—0 (2—0).

un joc de excelentă 
s-a terminat

are 23 
La o dife- 
doi se află

EUROPENI

giri — cu scorul de 81—77 (40—2l 
61—61; 63—63).

Cei mai buni jucători din echi[ 
naționată a Romîniei au fost Cuca 
Nedeff. Nlculescu și Răducanu,

/

I
fruttetă de 6 aWete și 7 atleți. Ir.

tea listei se află recordmana republ 
cană la săritura în înălțime, C*en Fo 
Iun, care recent a realizat la Berii 
excelenta performanță de 1,72 m. 1 
cursa de 108 m plat va concura sprir 
terni Liu Ci-ien, 
m plat va lua 
Campionul țării 
salt Cian Ci-san 
ciun care deține . _ ,
ritura în lungime cu 7,33 m au f<x 
de asemenea incluși în lot.

iar în proba de «< 
startul Liu Ci-lU 
în proba de tripl 
precum și Tin Ciac 
recordul țării la s<

Joi după-amiază, C. Dumitrescu, 
favo-itul publicului, a câștigat fără 
emoții semifinala (5:35,7) și finala 
(5:33,2) campionatului orășenesc de 
urmărire individuală. Clasați pe 
locurile 2 . și 3, tinerii Constantin 
Baciu și Constantin Florescu, s-au 
dovedit reale talente pentru ciclismul 
de velodrom.

Vineri. în cadrul probei de urmări
re t>e echipe, spectatorii au avut sa
tisfacția să aplaude un nou record 
republican ' (deosebit de valoros în

A început meciul atletic 
Polonia — Marea Biitanie
Ieri a început la Varșovia dubla în- 

tîlnije de-atletism între reprezentativele 
masculine și feminine ale Poloniei și 
Marii Britanii. După prima zi, polo
nezii conduc cu 61-45 la. băieți și sînt 
conduși cu 32—19 la fete.

condițiile atmosferice de ieri) reali
zat de învmgătoarea probei, forma
ția C.C.A. I (Constantin Dumitrescu, 
ion Ioriiță, Constantin Florescu și 
Ion Vasile). După oe în serii mili
tarii obținuseră 5:Q1,9, în finala cu 
Dinamo I (Ludovic Zanoni, Aurel 
Șelarii, Gabriel Moiceanu și Rudolf 
Schuster) datorită unei judicioase do
zări a efortului și a schimburilor 
foarte bune executate pe viraj, ei re
ușesc să îmbunătățească recordul ță
rii, care data din 1955, cu 1 sec. 7/10. 
Dinamo 1 (clasată pe locul 2) a re
alizat 5:08.4.

Singura notă discordantă a con
cursurilor de pe velodrom a fost 
produsă de greșelile săvîrșite de ar
bitrul Tănase Ignat. Se impune mai 
multă seriozitate la alcătuirea jurii
lor de conciys. chiar și atunci cînd 
este vorba numai de un campionat 
orășenesc.

întrecerile continuă duminică dimi
neața (ora 9) cu probele de semi- 
fond.

PARIS 6 (prin radio). — Iată cîș- 
tîgătorii proibelor de atletism din ca
drul J. U. desfășurate vineri : 100 m. 
Germar (G.) 10,5; triplu salt Ria- 
howski (U.R.S.S.) 16,01 m.; Înălțime 
femei IOLANDA BALAȘ (R.) 1,66 m.; 
100 m. femei Vera Krepkina (U.R.S.S.) 
11,1; 800 m. femei E'risabeta Ermo-1 
laeva (U R.S.S.) 2 : 12,3.

Iată și primii cîștigători la 1TI C T1 QM CEA de-a X-a «H-
400 m. liber Koller (G.) 4 *. 48,5; 100 HILLiIvItI ie. jubiiură, a cam-
m. spate Miersch (G.) 1:07,2; 100 nale de ^P.R.
m. Uber femei Voag (U R S.S.) j £««£
1 : 06,9 ; 100 m. fluture femei Pozamk J te forul chinez de specialitate a a-
/•II n c c \ i . ic c I nunțat că la această tradițională com-
(U.K 1 . 10,0. petlți-e R.P. CMneză va fl repre^en-

fotbaliștii sco. 
obținînd o co
de S-l. 
nou joc în ca- 
La Luxemburg,

• IN ORAȘUL < 
Landez Emmen cont 

nuă campionatul mon 
dial feminin de șah pe echipe. I 
turul doi reprezentantele R.P. Romir 
au cîștig&t cu lVt—V» meciul cu och 
pa Finlandei, in prima grupă s-au mi 
înregistrat următoarele rezultate C
landa—Franța */i—‘/« (° P&rtidă 
ruptă); R. Cehoslovacă—irlanda llr-' 
(o partidă întreruptă). In clasam er 
conduce echipa R.P. Banane cu 2' 
puncte, urmată de U.R.S.S. cu
puncte, care & avut zi liberă, in g-rt 
pa a H-a conduce R.P. Bulgaria, w 
în grupa a treia echipele Angliei i 
Iugoslaviei. (Agerpres).

Da OAientf Rkcent s-a o!I v wvUri putat la Sofia mecii 
de box dintre ech 

pere oi'așeior Sofia și Lodz (R.P. P< 
lor.ă). Intîlnirea s-a terminat la eg< 
litate : 18-18.

• TURNEUL internațional femin: 
de baschet de la Palermo a luat sfii 
»it cu victoria echipei cehoslovat 
Spartak Praga. In ultimul meci bai 
chetibalistele cehoslovace âu întrec 
echipa franceză SMUC Marseille c 
54-42 (18-18), Pentru locurile 3-4 sele» 
tionata orașului Palermo a învins - 
chbpa Pro Patria Cairo cu 58-42 (27-32

Motocicliștii romîni 
au plecat în Cehoslovacia
SP1NDLF.RUV MLYN 6 (prin te

lefon). In localitate se fac intense pre
gătiri în vederea unui important eve
niment: a XXXII-a ediție a competi
ției motocicliste „CURSA DE 6 ZILE", 
înființată în anul 1913.

Pînă în prezent, la biroul de orga
nizare a competiției s-a primit confir
marea de participare din partea a 264 
concurenți, reprezenfînd 16 națiuni. 
Printre concurenții de valoare ziarele 
notează și pe alergătorul romîn Ludo
vic SZABO, ciștigătorul a două me
dalii de aur (1955 și 1956).

Aseară, la ora 22,55, lotul de mo- 
tocicliști romîni care participă la 
„Cursa de 6 zile" a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Spindlerttv Mlyn 
(Cehoslovacia) unde vor sosi în ctirsul 
dimineții de luni. Lotul nostru are ur
mătoarea componență: ECHIPA A;
Ludovic Szabo, Al. Lăzărescu, M.
Pop, M. Cernescu, ECHIPA B: N.
Sădeanu, C. Radovici, Gh. loniță, I.
Popa. Antrenori: E. Ralzender și I. 
S pi tiu. Echipa de club sportiv Ener
gia: St. lancovici, H. Sit2ler, Barbu 
Predescu, P. Gheorghiu, Antrenor V. 
Mavrodin.

MERTA: „yreau să urc primul 
pe podiumul învingătorilor 

la campionatele internaționale ale R.P.R.**
CORESPONDENȚA TELEFONICA DIN PRAGA

PRAGA 6. — A bieții cehoslovaci 
stot în fierbere. Zilnic pot fi văzuți 
pe pistele stadioanelor antrenîndu-se, 
parcă cu o intensitate mai mare de
cît oricind.

Profitînd de citeva ore libere, am 
mers pe stadionul Strahov, care de 
r»t>t este un complex de stadioane. 
Aci am aflat că lotul cte atleți ceho
slovaci care va participa la interna
ționalele noastre va avea în frunte pe 
cunoscutul aruncător de disc Merta. 
Acesta, foarte amabil, cînd am venit 
șl-a întrerupt antrenamentul pentru 
a sta de vorbă cu mine.

„Vreiau ca la București să urc 
primul pe podiumul învingătorilor, deși 
oartioiparea este selectă și personal 
loncurez in condițiuni grele. După 
cum știți, ta 13 septembrie particip 
la meciul cu Ungaria, iar a doua zi 
iau avionul spre București. Totuși am 
încredere în forțele mele",

— Știu că recent an avut loc

campionatele naționale ale Cehoslova
ciei. Ce performanță ați realizat?

— ,gîm dșligat au o aruncare de 
54,46 m.. ceea oe reprezintă a treia 
performanță mandlaiă a anului. Dar 
cifra aceasta este sub posibilitățile 
mele reale. La antrenament arunc 
permanent mai bine...’

Păcat că din lotul atlețdor ceho
slovaci lipsește recordmanul mondial 
Jungwirth. .

Dar spectatorii bucureșteni vor ve
dea, în locul lui Jungwirth, un tînăr 
și talentat atlet cehoslovac, Zvolen. 
ski, care anul acesta a reușit o per
formanță de 3:44,0 pe 1.500 m. plat. 
Dintre ceilalți atleți cehoslovaci care 
vor fi prezenți pe pistele Stadionului 
Republicii, remarcăm pe al doilea a- 
runcător de disc, Valent (52 m.), 
Hegger (800 m. 1:50,6), pe aruncă
torul de greutate Stoklasa (16,26 m.) 
și pe Billeg, un săritor în lungime 
de 7,06 m.

MAX BANUȘ

BOGAT CALENDAR INTERN AJION A 
AL 8W»RTIVll.O|.'. MAGHIARI

IN CURSUL lunii septembrie sport 
Vii maghiari vor participa la num 
roase Sntîlniri interr-ațlonale —- în 
de discipline sportive. Cele mai in 
portante evenimente din calendar sin 
7—a septembrie la Budapesta : me 
de ciclism pe pistă R.P. Ungară 
Franța ; 13—14 septembrie la Prag;
meciul atletic R. Cehoslovaci — R.- 
Ungară ; I4-1S septembrie la Buc
reții : campionatele internaționale < 
atletism ale țrt.r. nomine ; ÎS soptee 
brie la Sofia : meci de fotbal R- 
Rulgaria — R.P. Ungară în cadrul pr 
Uminariilor campionatului monAia 
15—29 septembrie la Paris : campion 
tele mondiale de scrimă: ăl septet 
brie la Florența '■ înlOnirea de ei« 
nastică Italia — R.P. Ungară j 
septembrie la Budapesta : meciul < 
fotbal X.P. Ungară — U.R.S.S.

LA MOSCOVA A FOST INAUGURA 
SEZONUL DE... HOCHEI

HOCHEIȘTH sovietici au înec® 
noul sezon. Primele meciuri s-au d< 
fășurat pe patinoarul artificial d 
parcul Sokolniki. La 3 septembrie r 
prezentativa Uniunii Sovietice a i 
vires echipa LokOmotiv Moscova 
17-1, Iar la 5 septembrie a dispus 1 
echipa Spartak Moscova cu 8-2.

In echipa selecționată a U.R.S.S. 
intervenit unele modificări. Din 
nu mai fac parte veteranii Vsevol 
Bobrov, Evgheni Bablcl, Viktor ș 
valov, locul lor fiind luat de jucăt< 
tineri.

Primiri turneu oficial de hochei 
sportivilor sovietici se va desfășura 
Moscova între 1« șl 20 septembrie 
va fi dotat cu „Premiul patinoai 
lui artificial Sokolntki". La sSrși 
lunii septembrie încep întrecerile < 
fadrul campionatului unional.
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