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| in vederea Campionatelor internaționale ale R. P. R.

ATLEȚII CHINEZI Șl AMERICANI 
au sosit aseară în CAPITALA
I

Astăzi sosește lotul atleților sovietici
Prim-ul lot de atleți partkipanți la 

Campionatele internaționale, care a 
sosit în Capitală, este acel al Repu
blicii Populare Chineze. Duminică 
seara, cînd atleții chinezi descindeau 
în Gara de Nord din expresul 32, ve. 
nind de la Berlin, se împlineau exact 
două luni din momentul cîrid au ple
cat din patrie în lunga și interesanta 
lor călătorie în Europa. București este 
punctul terminus al acestei călătorii, 
în care cei mai buni at'eți ai Chinei 
Populare au poposrt pe rînd în Mon
golia, la Ullan Bâtor, apoi la Mos. 
cova, pe toată durata Jocurilor ti-

neretului și. în ultimele trei săptă. 
mini, în R.D. Germană, unde au luat 
parte la concursuri și antrenamente 
alăturj de atleții germani.

Ieri, atleții chinezi au făcut cunoș
tință cu orașul-gazdă al ediției 
jubiliare a internaționale’or. Cunoș
tință destul de sumară însă, pentru că 
dimineața ei s.au mulțumit să vizi
teze Cișmigiu! și Bul. Magheru, iar 
după-amiaza au făcut antrenament pa 
stadionul Dinamo. Primele impresii 
sînt însă dintre cele mai favorabile 
șt lucrul acesta ni l-au împărtășit 
nu pentru a satisface orgoliul nostru

MIHAIL KRIVONOSOV„Echipa romînă s-a dovedit 
cea mai hună formație a turneu ui“

de

Presa. franceză, elogiază performanța 
voleibaliștilor noștri la Jocurile Universitare

DE LA CORESPONDENTUL NOS-TRU DIN PARIS, ROBERT BARRAN

PARIS, 9 (prin telefon). — Presa pariziană de luni dimineața co
mentează cu lux de amănunte Jocurile Universitare, încheiate în ajun. 
Comentatorii nu neglijează un aspect caracteristic, acela că întrecerile 
au fost dominate de sportivii Uniunii Sovietice și din democrațiile 
populare, ei obținind un mare număr de victorii la majoritatea sporturi
lor prevăzute in program.
Potrivit unui 

întocmit 
PRESS" 
cerite în 
se află sportrvii sovietici, 
titluri, urmați de R.F. C...„ 
titluri, R.P. Ungară 6 titluri, R.P.F. 
Iugoslavia 4 titluri. Delegația R.P. 
Romîne ocupă locul cinci în acest 
clasament, cu 3 victorii.

Numeroase comentarii sînt dedicate 
succesului obținut de voleibaliștii ro- 
tnîni. Sub titlul „Apoteoză ențuzias- 
mantă Ia Coubertin", ziarul „L’EQUI- 
PE“ publică sub semnătura cronica
rului său de volei, Jaques Gallioț, o 
■amplă cronică a meciului Romînia— 
Polonia, care a decis pe învingătorul

clasament neoficial 
de agenția „UNITED 

pe baza locurilor întîi cu- 
cadr-ul Jocurilor, în frunte 

cu 17 
Germană 9

competiției. „Romînia, mai volun
tară, a învins Polonia... — scrie zia
rul. Rar ne-a fost daț să asistăm 
la Paris la un meci de asemenea ca
litate... E adevărat că echipa univer
sitară romînă cuprindea 6 interna
ționali, dintre care 4 fac parte din 
prima echipă (Corbeanu, Nicolau, Ru- 
sescu și C-herebețiu) și cum Polonia 
a prezentat și ea <6 internaționali, nu 
e deloc uimitor că meciul a atins o 
clasă mondială și că publicul spec
tator de 
tat ieri
sionant

la Coubertin s-a înfierbîn- 
cu entuziasm". Cel n»ai pa- 
a fost al patrulea set, în

(Continuare in pag. 7)

MONT BLANC-UL CUCERIT 
DE TREI ALPINIȘTI ROMINI

Moru Blanc, uriașul Alpilor, so
cotit ca piatră de încercare pentru 
toii a/piniștii din Europa, a fost 

cucerit de trei sportivi romîni invitați 
la o tabără internațională organiza
tă de F.S.G.T. și SATUS, organiza
ție muncitorească a alpiniștilor elve
țieni.

Vestea aceasta a umplut de 
bucurie inimile tuturor celor ce 
au îndrăgit sportul înălțimilor 
și nu este de mirare că au 
fost atit de mulți cel ce au dorit 
să fie primii care să-i felicite pe 
Gh. Udrea. Alexandru Stătescu și 
Ion Dobre, eroii ascensiunii, și care 
le-au cerut acestora chiar în gară 
să povestească felul în care s-a desfă
șurat această frumoasă dar grea 
tură.

Și pentru că desigur sini multi, 
foarte mulți cititorii care doresc să 
cunoască și ei amănuntele realizării 
acestei performanțe, dăm cuvîntul 
alpiniștilor:

„Atingerea vtrțului Mont Blanc 
(4807 m) a fost visul nostru din mo. 
mentul tnceperti acestei tabere în care 
se aflau alpiniști germani, italieni, 
elvețieni, francezi și romini. Am hotă- 
rit de comun acord ca data începe
rii ascensiunii să fie 22.23 august fi 
să închinăm această tură sărbătoririi 
eliberării țării noastre. Am plecat 
pe dala de 22 august din tabără ajun- 
glnd penă la cola 3800 la refugiul

(Continuare in pag. a 4-aj)

gazde, ci cu toată sinceritatea.
Lotul atleților chinezi este valoros 

și credem că nu e nevoie de o re
comandare mai bună decît recordu
rile personale pe care le trecem în 
dreptul fiecărui nume: femei: Gan 
iuijnin 12,1 — 100 m.; 25,2 — 200 
m.; Liu itti-in 11,3 — 80 m. g., 12,1 
— 100 m.; Liu Țîn 11,3 — 80 m.g.; 
Cen fu-ien 1,72 m. înălțime; Fu sti- 
ien 1,61 m. înălțime; Ș po.ciu 50,93 
m. disc; bărbați: Liu cin-jin 10,8 — 
100 m.; 21,6 — 200 m.; Tiu lîen.li 
14,9 — 110 m.g.; Li țun-lin 1:51,6 — 
800 m; Ma șianjlun 1,96 ni. înălțime: 
Tai i-ști 4,30 tn. prăjină; Cian ct-șan 
7,38 m. lungime; Tien eto-ciiHi 15.3R 
m. la triplu salt.

★
Un avion argintiu a apărut deodată 

deasupra aeroportului Băneasa și a 
aterizat lin pe pista de beton. Apoi, 
avionul a fos( adus și oprit în fața

(Continuare în pag. a 8-a)

campioni internaționaliII ca
I de

VARȘOVIA 9 (prin telefon). Trăgă
torii romîni au înregistrat pe poligonul 
Rembertov din Varșovia noi perlor- 
manțe de prestigiu. Maeștrii emeriți ai 
sportului Iosif Sirbu și Ștelan Pe
trescu au urcat treapta cea mai înaltă 
a podiumului de premiere fiind declarați 
campioni internaționali de tir ai R. P. 
Polone pe anul 1957. Victoriile lor vin 
să confirme încă odată (a cita oară?) 
nivelul înalt la care s-au ridicat spor
tivii noștri în aceasta disciplină.

Deși poligonul Rembertov nu oterâ 
. cele mai bune condiții de tragere (este 
■ orientat spre soare, ștandurile prezintă 

particularități care stinjenesc pe cel 
care nu s-au obișnuit cu ele. etc.) re
prezentanții noștri au pus în valoare 
toată puterea lor de luptă și au reușit 
să-i întreacă pe adversarii cu renume 
prezenți alături de ei în concurs. La 
pistol viteză după ce în prima manșă 
ȘTEFAN PETRESCU conducea auto
ritar cu 2 p. avans, în a doua zi de 
concurs el a tras o performanță a- 
propiafâ (30/291) reușind astfel să se 
instaleze în fruntea clasamentului ge
neral cu un tota; de 60/583 puncte. 
Performanța obținută de el este excep
țională dacă ținem seama și de taptu! 
că s-a tras în noile condițiuni regula
mentare. Pe locurile următoare. In 
proba de pistol viteză, s-au clasat: 

Gyonory (R.P. Ungară) 60/579 punc
te, Dobsa (R. P. Ungară) 60/578 
puncte, Gh. Lykiardopol 60/575 puncte, 
Kulm (R. P. Ungară) 60/570 puncte, 
etc.

In proOa de armă libera calibru redus 
3 x 40, maestrul emerit al sportului 
Iosit Sirbu și-a impus superioritatea 
ia poziția picioare unde a cîștigat de
tașat. El a cucerit titlurile de campion 
internațional la proba „picioare" și la 
3 x 40. In clasamentul probei „culcat" 
situația se prezintă astfel: 1. Pawlata 
(R. P. Polonă) 400 p. (nou record al 
R P. Polone), 2. Jez (R. P. F. Iu
goslavia) 399 p., 3. Gorski (R.P. Po
lonă) 399 p., 4. Iosit Sirbu 398 p.

La poziția genunchi primul loc 
revenit maghiarului Krebs care a 
talizat 395 p. (rezultatul este cu un 
punct inferior recordului mondial al 
probei). In continuare s-au clasat: 2. 
Pawlata 392 p„ 3. Sadulski (R.P. Po
lonă) 391 p., 4. Holub (R.P. Ungară) 
391 p., 5. Masek (R.PJ7. Iugoslavia) 
391 p., 6. Iosit Sirbu 391 p.

„Cartea cea mare" s-a jac at fnsă 
la poziția picioare. Aici reprezentantul 
nostru Iosit Sirbu s-a comportat exce
lent și a realizat, in condițiile amin
tite, 381 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat. 2. Sadiilșkf 376 p., 3. Dosztai 
(R.P. Ungară) 375 p.

Și astfel și m clasamentul general 
(ia totalul celor trei poziții) victoria a 
revenii excelentului nostru trăgător 
IOSIF SIRBU. El a cucerit titlul de 
campion internațional cu 1170 puncte 
fiind urmat de Pawlata (R.P. Polonă) 
1164 puncte, Sadulski (R. P. Polona) 
1163 piutcte, Holub (R.P. Ungară) 1159 
puncte, Dosztai (R. P. Ungară) 1159 
puncte etc.

Din cele cinci titluri puse în joc, 
în primele doua zile de concurs, re
prezentanții noștri au cucerit 3, trăgătorii 
polonezi unul șt cei maghiari unul.

Marți nu se va desfășura nici o probă

tir ai

to-

s-a jucat fnsă

R. P. Polone
în campionatele de la Varșovia, dări 
miercuri va ti zi „plină". Trăgători® 
vor concura în proba „combinata" iar 
trăgătoarele în proba de armă liberă 
calibru redus 3 x 20. Se va mai des
fășura de asemenea și proba de pistol: 
calibru mare.

<

ȘTIRILE ZILEI
0 întîlnire masculină de 
handbal U. R. S. S. —• 
R. P. Romînă 
în perspectivă

Este probabil ca în cursul lunii oc* 
tombrie să aibă loc la Kiev o înîî-r 
nire intre reprezentativele masculine! 
de handbal ale Uniunii Sovietice jil 
R. P. Romîne. (

Echipe romîne-‘ ti 
de fotbal invitate 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 9 (prin telefon). Clubul Lev* 
ski-Sofia a invit: t la o mare serbat a 
sportivă, pe care o va organiza în cu- 
rînd, două echipe romînești de cate
goria A. dintre formațiile C.C.A., Div 
iiamo București, Știința Timișoara 
sau Progresul București precum șă 
echipa de juniori Progresul C.P.C.S. 
care urmează să întilnească echipa da 
juniori Levski campioana Bulgariei.

Voleibaliștii r o mini la 
turneul C.I.O. de la Sofia

Intre 22 și 28 septembrie echi
pa națională mascu'ină de volei a 
Romîniei va participa la Sofia la na 
important turneu internațional, alături 
de reprezentativele Bulgariei. Unga
riei, Iugoslaviei, Italiei, ș.a. în
trecerile sînt organizate cu prilejui 
congresului Comitetului Internațional 
Olimpic.

Jucătorii noștri de tenii 
de masă invitați 
la BUDAPESTA

La C.C.F.S./C.M. a sosit o adresă 
din partea federației de tenis de ma®ă 
maghiare, prin care maestrele emerite 
ale sportului Angelica Rozearui și Elice 
Zeller, maeștrii sportului Matei Gant~ 
ner, Tiberiu Harasztosi și Toma Rei
ter și jucătoarea Mania Golopenfa sîn® 
invitați la un mare concurs interna
ționali care va avea loc la Budapesta 
în zilele de 21 și 22 septembrie i c. 
In aceeași adresă se menționează cl 
la competiția din capitala Ungariei 
vor participa cei mai buni jucători și 
cele mai bune jucătoare de fenis da 
masă din Europa.

DIN FRUMUSEȚILE PATRIEI

Lacul Sf, Ang (Regiuneg Autonomă Maghiară)
(Foto; CONSTANTIN FAUR|



strălucită
în concursul

afirmare a 
internațional

scara, ia baza hipică dinr Duminică ... ,
•Calea Plevnei s-a lăsat cortina peste 
unul din cele mai însemnate eveni
mente hipice ale anului 1957: a 111-a 
■ediție a ’concursului internațional de 
icjilărie, desfășurat între 1—8 septem
brie • la . București. Au fost, ce-i drept, 
cam multe zile de întreceri și obo
seala nu i-a cruțat pe unii concurenți,

mas pe locurile lor, primind 
entuziasm general salutul de

•Gheorghe Teodorescu pe calul Palatul

■ca și pe organizatori, puși Ia o seri- 
■oasă încercare. In ceea ce-i privește 
’însă pe spectatori, al căror număr era 
’în continuă creștere (duminică seara 
.■atirigînd cifra d'e 10.000), ei sînt de 
.altă părere. Că lucrurile stau așa, 
ne-o confirmă faptul că la festivita
tea de închidere toți spectatorii au ră-

Hei si ne i» 
organizarea

Recent urma să se desfășoa
re la Govora tradiționala com
petiție de volei „Cupa regiunii 
Pitești", la care participă, de 
fiecare dată, echipe din dife
rite regiuni. Nu mică le-a fost 
m’rarea celor care îndrăgesc 
voleiul, aflînd că întrecerea a 
fost amînată din... motive teh
nice: selecționatele Bucureșfiu- 
îui și Craiovei nu puteau (zi- 

i ce se) să facă deplasarea. Dar, 
atunci de ce nu a avut Ioc 
competiția cu participarea ce
lorlalte regiuni? Foarte s'mplu. 
Organizatorii, comitetul C.F.S. 
regional, au găsit nimerit (și, 
desigur, mai comod) să contra
mandeze totul, anunțînd regiu
nile despre aceasta.

Numai că una din regiuni fu
sese uitată. Așa s a făcut că 
echipele din Ploești s-au pre
zentat în ajunul competiției la 
Pitești. Și cum ploeștenii tot 
bătuseră drumul (din neglijența 
organizatorilor), 
băni..., ad hoc, o 
socotit cei de 
C.F.S. regional. 
Un afiș aducea 
piteșt.nilor că a 
16 va avea loc întîlnirea (băieți 
și fete) dintre orașele Pitești 
și Ploești.

Dar, la ora fixată, arbitrul 
și cei cițiva spectatori aflați 
pe teren au constatat cu sur
prindere că tocmai echipa gaz
dă lipsea. S-a pornit atunci o 
„vînătoare" după cele șase ju
cătoare, pe la strand, prin oraș, 
pe acasă. Intr-un tîrziu, a în
ceput și meciul terminat cu 
victoria oaspeților. Din pricina 
întîrzierii meciului feminin, jo
cul masculin (deși interesant) 
a fost întrerupt în situația de 
2—I pentru gazde (căci se 
înnoptase) și programat să se 
rejoace- a doua zi dimineața. A 
doua zi. alt bucluc. Jucătorii 
fiind indisponibili, s-a impro
vizat o formație cu amatori 
din tribună. Dar, cum ploeștenii 
nu voiau să piardă trenul (pen
tru care reținuseră bilete din 
aiun) jocul s-a întrerupt la sco
rii! 2—2.

Mai este nevoie de comenta
rii ?.„

Gr. Varabiescu, corespon
dent.

hai să înjghe- 
competiție, au 
la comitetul 
Zis și făcut, 
la cunoștința 

doua zi la ora
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cartea de vizită" a acti vității sportive din Palazu Mare: te-, 
renul de sport, năpădit de buruieni și... cirduri de gîște.

(Foto: Flj. ȘERBAN):

CIȘTIGATOliH CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL DE CĂLĂRIE

DE LA BUCUREȘTI 

OBSTACOLE:

Proba <je deschidere: VASILE PUS- i 
CIU (it.P.'R.) pe Matadori Proba de l 
viteză: VASILE PINCIU fRJP.R.)
pe Matador. Proba de eatdfcoria 
grea: TATIANA KULIKOVSKAIA
(U.R.S.S.) pe Trium. Proba dc cate
goria mijlocie: FELIX .ȚOPESCU
(R.P.R.) pe Covrig, rroba completă 
(indiyidual): GENKO RACHKOV (R. 
P. -Sulgaada) pe Euphoria. Pe echwe: 
R. P. ROMINA "(V. BARBUCEANU-

călăreților romîni 
la Bucurestde

într-un 
rămas 

bun al concitrenților. Duminică seara 
ne-am convins din nou că echitația 
are mulți simpaiizanți în rîndurile 
bueureșlenilor. Atît de mulți, îneît 
baza hipică din centrul Capitalei s-a 
dovedit neîncăpă'toare în ce'.e 8 zile 
de concurs pentru a-i putea cuprinde 
pe toți. ' ■ ■
MAI INTII DESPRE OASPEȚI...

Concursul internațional de călărie 
: din acest an a întrunit la start pe 
• cei mai buni călăreți din cele 6 țări 
participante. Am reintîlnit aici figuri 

’■ cunoscute ce au devenit atît de sini- 
\ patice publicului bucureștean, cum sînt 
Țatiana Kulikovskaia, Boris Lilov și 
Sufi Istvan. Primii doi ne-au îndntat, 

: ca și acum doi ani, privirile cu fru
moasele lor evoluții pe parcurs, in 
special în probele de categoria grea. 
Intr-o discuție avută cu Lilov, căruia 

: atunci cînd nu concura îi făcea plă
cere să stea în rîndurile... comenta
torilor, acesta îmi spunea: ..Cînd con- 

: curez la București mă simt la fel de 
bine ca și acasă’ Am reușit să-mi fac 
în țara dvs. mulți prieteni în rîndurile 
spectatorilor, care aș dori să știe că 
abia aștept viitorul concurs interna
țional de la București la care sper să 
pot lua din nou parte". Te așteptăm 
cu aceeași plăcere ca și pînă acum, 
Ljlov.t Pe tine ca și pe Tatiana — 

: țț pg 4 rxf t r'/S'Ietffl
Dar

și pe
acum 
cki. Byszewski, Grabowski, 
ezik și Tokarcztjk, componența lotului 
polonez, au impresionat împreună cu 
ca-i lor Ekspresja, Demagog. Bagalpur, 
Argus sau Mytridat ori de die ori au 
evoluat pe parcurs în diferite probe. 
Cunoscător sau nu în mate'ie, nu 
puteai să treci cu vederea valoarea 
cailor polonezi atît de iuți și de o 
rară frumusețe.

Deși la primul lor concurs interna
țional peste hotare, călăreții bulgari 
nu s-au arătat de loc timizi. Dimpotri
vă. Victoria lui Genko Rachkov i-a 
însuflețit și pe ceilalți concurenți bul
gari, care au luptat cu multă dîrzenie 
în fiecare probă. Dirzenia a fost de 
altfel caracteristică majorității partici- 
panților. Cine nu-și amintește de evo
luțiile călăreților germani care, deși 
handicapați de absența din primele 
probe (nu le sosiseră eaii), nu s-au 
descurajat și au obținut prin G. Bell- 
mann o frumoasă victorie în proba pe 
doi cai. Sau despre interesantele par
cursuri efectuate de cele două călărețe 
maghiare, Melinda Szakall și Erszebet 
Kerestesz, care s-au apropiat în tot 
timpul concursului de valoarea Tatia- 
nei Kulikovskaia. Da, am avut la acest 
concurs oaspeți de seamă, care prin 
comportarea lor au făcut ca întrece
rile internaționale de călărie din acest 
an să fie din cele mai frumoase.

ȘI ACUM DESPRE AI NOȘTRI
Au fost spuse oare prea multe cu

vinte de laudă la adresa călăreților ro
mîni ? Nu credem. Dimpotrivă, față de 
succesele obținute în recentul concurs li 
se cuveneau poate mult mai multe e- 
logii. Este momentul potrivit să fa
cem un bilanț recapitulativ și să ve
dem ce au realizat reprezentanții 
sportului călare din țara noastră. Din

toți ceilalți.
să-i cunoaștem mai deaproape 
concurența care ne-au vizitat 
pentru prima oară țara. Babire- 

Kowali-

I

(R.P.R.) pe Rubin: Proba de șta
fetă.: R.P. ROMTNĂ (GH. ANTOHI- 
D. VELICU-V. PINCIU) pe Rubin, ’ 
Văzduh și Matador* Proba „CUPA 
PRIETENIEI” (la individual) TA
TIANA KULIKOVSKAIA (U.R.S.S.) 
pe Triunr, Pe echipe: U.R.S.S (T.

DiagraZna, Istok și KÎ. rabin. . Proba 
de durați: OSCAR 'RECUR (R.P.».) - 
pe Bulan și: MARIAN BAB1RECKI 
(R. P. Polonă) pe Ekspresja. proba 
pentru f»te: ERZSEBET KERESZ- 
TES (R.PS Ungara) pe Kejelgo. Pro
ba de inihldere: MARIAN KOWAL- 
CZIK (R. P. Poionjl) pe Bagalpur. 
Proba învingătorilor: ■ WI.W0.IIR 
BYSZEWSKI (R.P. Polonă) Pe Ar
gus.

DRESAJ:

riuud spctiaid,
' CEA (R.P.R.) pe
* «ft r ntcmc-H

I

Proba specială: NICOLAE MIHAL-
> Mahnea: proba

„SFT GHEORGHE”: NICOLAE MI- 
HALCEA (R.P.R.) pe Mihnea. Proba 
combinată: GHEORGHE TEODORES
CU (R.P.R.) pe Palatin: Proba „Ma
rele premiu olimpic de dresaj”: 
GHEORGHE TEODORESCU (R.P.R.) 
pe Palatin.

ceie 16 probe internaționale ale 
concursului, în 11 victoria le-a reve
nit călăreților romîni. In plus, 8 
locuri II, 9 locuri III și multe altele 
pînă la locul zece. La dresaj, călăre
ții romîni și-au dovedit de această 
dată net superioritatea, ei clasîndu-se 
în toate probele pe primul loc.

Ce altă dovadă mai bună poate fi 
oare că sportul călare din țara noastră

VASILE P/X'CIU

a înregistrat în ultimii ani un însem
nat progres, decît cifrele amintite mai 
sus?. Concursul internațional din acest 
an a dovedit cu prisosință că echita- 
ția noastră este la nivelul condițiilor 
create și că și pe acest tărîm putem 
fi oricînd și oriunde tine reprezentați 
de sportivii noștri. Mai sînt desigur 
însă și multe lucruri de îndreptat, 
care au ieșit în evidență tot cu prilejul 
acestui concurs. Dar, despre acestea, 
ne propunem să discutăm cu alt 
prilej.

OCTAVIAN GINGU

1 Cmd sînt condicii 
și nu știi să Ic folosești

La 23 August 1954 Gospodăria 
Agricolă Colectivă „Olga Banele" din 
comuna Palazul Mare, regiunea Con
stanța, a .primit înaltul titlu de gos
podărie fruntașă pe țară. Trecuseră ceasta' comună nu sînt tineri care iu- 
doar patru ani de cînd 64 de familii 
își uniseră e.goarele pentru a le lu
cra laolaltă’. De atunci gospodăria 
a 
au 
de 
Pe 
pricăjit cătun cu case de lut acope
rite cu stuf, se înalță astăzi o gos
podărie de toată mîndrețea, cu lo
cuințe mari din piatră.

Căminul cultural, lumina electrică, 
frumosul parc din inima satului, 
zecile de antene de deasupra caselor 
— toate sînt semne ale schimbărilor 
intervenite în viața harnicilor colec
tiviști din Palazul Mare. Tot aci am 
fi putut aminti și despre activitatea 
sportivă. Dar...

Istoricul deplasării făcute în acest 
scop a început la Comitetul regional 
C.F.S.
printre 
spus: 

„La
Au cămin cultural, o echipă de fot
bal"... Și cu această recomandare am 
ajuns în comuna de pe malurile Siut- 
Ghioluhii. Ne-a întîmpinat mai întîi 
un teren de sport într-o stare dezo
lantă. Cîndva fusese împrejmuit. 
Dar din gard nu a mai rămas decît 
jumătate. Singurii „oaspeți" ai te
renului năpădit de buruieni erau 
niște gîște, care scurmau liniștite în 
porțiunea din fața porții. Această 
imagine — în completă contradicție 
cu toate ce o înconjoară — constituie 
din păcate cartea de vizită a acti
vității sportive din comună. La Pa
lazul Mare există î rit r-adevăr o e- 
chipă de fotbal, care activează în 
campionatul orașului Constanța. 
Printre jucători sînt elemente valo
roase ca Gheorghe Bileica, Vasile 
Găureanu, și Gheorghe Zăgănel. Și 
aceasta-i totul: 14 jucători de fotbal. 
E drept că acum doi ani a mai acti-

vat și o echipă de volei, de pe urma 
căreia a rămas o plasă ruptă șf 
un teren năpădit de buruieni.

E firesc ca în fața acestei situații 
să ne punem întrebarea: oare în a-

laolaltă'.
crescut mereu și colectiviștii nu 
făcut decît să întărească prestigiul 
care se bucurau în întreaga țară, 
locurile unde altădată se afla un

Constanța, ai cărui activiști, 
care și tov. Cazacu, ne-au

Palazu Mare se face sport.

Junioarele noastre pot aștepta cu 
intilnirea cu tinerele înotătoare

S-a consumat încă o ediție a cam
pionatelor naționale de natație. Prilej 
de noi constatări, oferite în mod fi
resc de o competiție atît de impor
tantă. Constatările sînt cu atît mai 
prețioase, cu cît ele privesc în pri
mul rînd elementele tinere, juniorii 
și junioarele, adică viitorul natației 
romînești. Și dacă adăugăm că între
cerile campionatului republican s-au 
desfășurat cu numai trei săptămîni 
înaintea întîlnirii dintre echipele de 
tineret ale Romîniei și R. D. Ger
mane, observațiile devin și mai inte
resante, deoarece rezultatele 
lesnit selecția tinerilor care 
reprezenta.

BRAVO FETELOR!

O serie de junioare, prin 
tele obținute — timp și loc 
sament — ne dau speranța

au 
ne

în 
vor

scurtă vreme vom depăși încă o e- 
tapă în drumul afirmării pe plan in
ternațional. „Copilul teribil" al cam
pionatelor a fost de astă dată tînăra 
lugojeancă Heidi Rotsching, actual
mente cea mai rapidă înotătoare" din 
țara noastră. Deși nu are o prea mare 
importanță pe plan internațional, 
timpul de 1:10,0 a fost o surpriză plă
cută și fără îndoială doar un în
ceput. Cele 13 zecimi de secundă 
„smulse" în decurs de numai o zi 
vechiului record deținut de Maria 
Both sînt o urmare firească a corec 
tării tehnicii de înot, principalul fac
tor în realizarea unei performante 
superioare. Desigur, speranțele noas
tre de a vedea depășită și această 
nouă limită — 70 de secunde — ne 
sînt date și de alte junioare ca 
Ingrid Rothe, Margareta Wittgenstein 
(care cu 1:11,2 a întrecut și ea ve-"

rezulta-
în cla
că în chiul record național), Henriette Țin-

coca, Astrid Waechter, cu condiția 
însă ca ele să depună și mai multă 
stăruință în cizelarea tehnicii. Aci, 
antrenorii au bineînțeles, un aport 
hotărîtor.

Acest „bravo" se adresează în e- 
gală măsură și înotătoarelor de la 
stilul spate. Se pare că valoroasa 
noastră recordmană Maria Both va 
avea în scurtă vreme adversare re
dutabile, alături de care să continue, 
cu un mai mare stimulent, cursa de 
continuă îmbunătățire a recordurilor 
țării. Henriette Țincoca — 14 ani —, 
Nicoleta Ștejănescu — 17 ani — și 
Eva Banfy — 14 ani 
piat considerabil de o cifră 
sub care desigur că nu vor 
să coboare.

Cu stilul bras, nu facem 
decît să continuăm filmul evidențierii 
junioarelor. -Și în acest sector, un 
grup omogen de tinere înotătoare

— 14 ani —
17 ani
-, s-au apro- 

(1:20,0) 
întîrzia

altceva

sportul? Ba sînt! Șî 
de mulți. Sînt și 

practicarea 
sîntem 

și sprijinul 
gospodăriei 
mai exact > 
acei care

încă 
i po- 

spor-
con- 

puter- 
colec- 

nu au 
să se 
act i vi

de îndruma- 
constata co- 

nu cunoaște 
Recolta nici

besc 
destul 
sibilități pentru 
tuluî. De asemenea 
vinși că ar exista 
nic al conducerii 
tive. Lipsesc (sau 
fost găsiți încă!)
ocupe de organizarea acestei 
tăți în comună, iar pe de altă parte 
se resimte lipsa muncii 
re. După cum am putut 
mitetul regional C.F.S. 
situația, de la asociația
un sprijin, de la celelalte colective 
sportive din Constanța nici o urină 
de ajutor.

Tovarășii de Ia Palazu Mare au 
bună voință și ar putea face multe 
lucruri frumoase pentru prosperarea 
activității sportive din comună. Pen
tru ca să ajungă la rezultate bune 
e necesar mai întîi — și lucrul a- 
cesta este valabil pentru toate colec
tivele sportive din mediul rural — 
să folosească din plin condiți'le na
turale. Mulți tineri din comună știu 
să înoate și să vîslească, Siut-Ghio- 
lul este aproape și deci s-ar putea 
organiza două puternice secții de na
tație și canotaj. La căminul cultural 
există posibilități 
unor săli de șah 
Pe drumurile din 
mulți tineri care
siune deosebită. Sîntem convinși că 
i-ar interesa participarea fa diferite 
concursuri populare de hipism și că 
din rîndurile lor s-ar putea ridica nu
meroase elemente de valoare.

începutul s-ar putea face cu reame- 
najarea terenului din inima satu
lui. Ce părere aveți tovarăși din Pa- 
lazu-Mare? Ar fi un mare pas îna
inte pentru schimbarea titlului dat 
acestui reportaj !

de amenajare a 
și tenis de masă, 

comună am întîlnit 
călăreau cu o pa-

FLORIN ȘERBAN

încredere
germane
țEnikd Nagy, Florentina Rambosek, 
Iudiili Orosz, etc.) se apropie cu pași 
vertiginoși de o valoare ridicată la 
care au tot dreptul să spere.

„Cenușăreasa" înotului feminin a 
rămas tot stilul fluture unde — din
tre junioare — doar Elisabeta Bratu. 
depune eforturi pentru ridicarea va
lorii sale. Noul record — 1:24,0 — 
obținut de ea duminică, este o do
vadă în acest sens. Numărul redus 
al participantelor (9) ca și timpurile 
slabe înregistrate (a treia, 1:35.6, ...a 
opta 2:05.7), trebuie să dea de gîndit 
colegiului central de antrenori în 
funcția sa de for coordonator și con
ducător al muncii de instruire al 
secțiilor de natație. Cu mai multă 
preocupars din partea antrenorilor, 
care-și pot recruta elemente din cen
trele de copii, va putea fi scoasă 
și această probă din anonimatul în 
care se află.



EDIȚIA JUBILIARA A CAMPIONATELOR

ir

INTERNAȚIONALE DE
Cea mai autentică revetatie 
a atletismului nostru în 1957 

MARIA D I T I»

»

• TREI um cele nouă ediții 
de pină acum ale campionatelor 
s au desfășurat in două zile de 
concurs, restul in trei zile. Cum 
aproape de fiecare dată sta. 
dtonul Republicii a fost plin 
pină la refuz, o socoteala des
tul de sumară ne arată că la 
întreceri au asistat aproape un 
milion de spectatori. Puține 
competiții atletice din lume se 
pat lăuda cu un asemenea „re
cord". Ce1, mai mare număr de 
țări participante l-a înregistrat 
pină in prezent ediția a IX.a: 
21 Este foarte probabil ca a- 
acastă cifră să fie depășită 
tn acest an.

La ediția jubiliară vor lua 
startul pentru prima oară la 
aceste tra'1:țiohale întreceri at. 
lefi d n R.P. Chineză, Grecia, 
Iran, Egipt, Japonia, Austra
lia.

%

cîteva luni în urmă 
CAIETE DE ATLETISM" a .

un articol în care era analizat stilul 
de aruncare al tinerei noastre atlete 
Maria Diți. Iși mai amintesc poate, 
cei care au citit acest art’col, că tit
lul său era: „Poate arunca Maria 
Diti peste 50 metri?” Ei bine, autorul 
Acestui articol, fără să' se fi vrut 
cîtuși de puțin profet, analizînd stilul 

aruncare al recordmanei noastre, 
a aiuns la concluzia că într-adevăr 
Maria Diți are toate posibilitățile să 
depășească această mult visată gra
niță a consacrării internaționale. Și 
tocmai de aceea am așteptat rezul
tatul de la >in concurs la altul. Con
dițiile atmosferice neprielnice din pri
măvara acestui an nu au îngăduit 
obținerea rezultatului de peste 50 me
tri. pe care Maria Diți l-a asaltat cu 
toată convingerea. Dar tinăra noas
tră atletă a arătat tuturor 
pregătită să 
performanță.
hoslovacia și 
centimetru i-a 
însuma rezultatul de 50 metri, dar 
mai apoi la întrecerile de la Moscova 
ea depășește în sfîrșit această graniță. 
După cîteva zile își îmbunătățește și 
acest record. La Atena, la Jocurile 
Balcanice, ocupă primul loc la o di
ferență apreciabilă de cea de a doua 
clasată și realizează un nou record.

realizeze 
La «ne iul 

Italia, un 
lipsit pentru

ATLETISMUL POLONEZ
TRIMITE LA BUCUREȘTI

revista 
publicat

că este 
această 
cu Ce
siu girf 

a putea

5 REPREZENTANȚI DE SEAMĂ
CORESPONDENȚA S PECIA LÂ~~DlN~~VARȘOyiĂ--------------------

S-a întîmplat, din nefericire, 
data desfășurării campionatelor 
atletism ale Poloniei să coincidă 
acest an cu cea a campionatelor 
ternaționale ale Rominiei. Acest ,

ca 
de 
în 

in- 
„ac

cident” a pus sub semn de întrebare 
participarea noastră la această im
portantă competiție. Totuși, Federa
ția de atletism a Pdon'ei a hotărît 
să trimită la București cițiva aileți, 
care să reprezinte culorile țării la e- 
idiția jubiliară a Internaționalelor 
Rominiei.

In acest sezon, atleții polonezi au 
fost o adevărată revelație. Victoriile 
lor pe diferi e'.e piste din Europa i an 
determinat pe. cei mai buni specia
liști ai atletismului să afirme că 
Polonia a urcat pe locul trei în ierar
hia mondial.i. Rezultatele îrrtîlnVilor 
pe «are echipa Poloniei le-a susținut 
— și le-a ciș.igat — in fața Ceho
slovaciei, Ungariei, R. F. Germane, 
Norvegiei și Marii Britanii au confir
mat întru totul aprecierile specialiști 
lor.

Mulți își p.m întrebarea : în ce 
constă forța atletismului polonez, 
cum se explică ascensiunea lui ? Pen
tru a găsi răspunsul trebuie să ne 
întoarcem la anii 1951—52, adică la 
perioada în care s-au pus bazele suc
ceselor actuale. In acel timp, foștii 
atleți, a căror carieră sportivă .fu
sese întreruptă de război, au început 
să se ocupe de pregătirea tineretului. 
In scurt timp, antrenorii au încetat 
să fie „buni la toate”. S-a ajuns la 
o strictă specializare a antrenorilor, 
s-a creat un specific al școlii polo
neze de antrenament. Este evidert 
că se poate vorbi azi despre școala 
poloneză de suliță (antrenori Zyg- 
tnund Szelest, cu 10 elevi care au de
pășit 70 m., 10 eleve peste 40 m.). 
sau de alergări pe distanță lungă 
(antrenorul Mullak și alergătorii 
Krzyszkowiak. Chromik, Zirnny, O- 
zog).

Dar văd că m am apucat să înfă
țișez situația atletismului polonez in 
timp ce dvs. sînteți curioși să aflați 
noutăți despre atleții care vor repre
zenta culorile alb-roșu la București. 
„Steaua” nr. 1 este sulitașul Jan 
Kopyto, al 5-lea clasat la Melbourne, 
al doilea la Jocurile de la Moscova, 
și marele rival al lui Sidlo. La re
centa întilnire cu Norvegia el a a- 
runcat 79.79 m.. cel mai bun rezultat 
al său din acest an (recordul său 
personal, stabilit anul trecut este 
81,12 m.). Konyto are 23 ani. El aș
teaptă cu nerăbdare întrecerile de la 
București, unde speră să-l îatiluească 
pe Kuznețov, care a aruațat atfct de

strălucit la Londra, în meciul Marea
Britanie—U.R.S.S. (82,89 m.). In al 
doilea rînd trebuie să-l amintesc 
pe vice-campionul european (Berna, 
1954), săritorul în lungime Iwanski. 
Gel ma£ bun rezultat al său din acest

— îl sifuează în pri-

de peste 52 metri. Trec iarăși cîteva 
zile, Maria Diți a plecat direct de 
la Atena Ia Paris și acolo, pe stadio
nul Charletty intîlnește elita mondială 
a aruncătoarelor de suliță, în frunte 
cu campioana și recordmana olimpiii 
Inessa Iaunzerre. Comportîndu-se ex
celent .Maria Diți obține cel mai mare 
succes din scurta, dar prodigioasa ei 
activitate sportivă, ocupînd primul loc 
și stabilind un foarte valoros record 
național. Nu este lipsit de interes 
faptul că la Paris printre învinsele 
sale figurează Inessa Iaunzeme, Al- 
mut Brommel. Ursula Figwer, Galina 
Zîbina 
manțej

Este
într-o
mai bune. Tocmai de aceea așteptăm 
cu cel mai mare interes evoluția ei în 
cadrul Campionatelor internaționale 
de atletism, cînd sperăm să realizeze 
o nouă victorie pentru țara noastră 
ți poate chiar un nou record. Noi îi 
dorim sincer: succes !

R. VILARA

etc., fapt 
în sine, 
ceri ci 
formă

care-i adaugă perfor- 
un plus «ie interes. 
Maria Diți se află 
sportivă dintre cele

1
MARJA DIȚI

născută La cîmpulung Muscel la 
K.2.1937

57 kg. 1.57 m. înălțime

a fost descoperită pentru atletism 
eu ocazia unui concurs G.VS.A. 
la aruncarea grenadei. S-a 'per
fecționat în cadrul școlii sportive 

de tineret din Cîmpulung 
antrenor prof. Emil Drăgan 

Evoluția rezult ițelor sale:

1954 35,94
1955 39,20 București 2.7
1954 40 54 (3) București 14.7.

41,23 (3> Fraga 27.7
42,79 (2) Budapesta 5.8.
46,19 (1) București 13.10. (Rj)
47,33 (1) București 11.12 (R)

1957 48,63 (1) București 16.4. (R5
49,99 (2) București 23.6. (R)
50,06 (2) Moscova 2« (R)
50,70 (1) București 12». (R,
52,14 (1) Atena 1.9 (R)
52,34 (1) Paris C3. (R)

ATLETISM ALE R. P. R

ȘI JUBILEUL STADIONULUI
ta.adiamil Republicii împlinește șl 

el 10 ani ! Lucru firesc, iniruci; inau
gurarea stadionului a coincis cu prima 
ediție a internaționalelor. De altfel^ 
acest al doilea jubileu a fost și mo
tivul pentru 
cest an la 
pe stadionul

Stadionul Republicii se pregătește 
pentru aniversarea zilei sale de naș
tere? Evident. Și iată numai cîteva 
din noutățile pe care ni le va aduce 
el cu acest prilej.

In primul rînd, un nou aparat de 
înregistrare a sosirilor. Este vorba 
de aparatul „TELESID“, o frumoasă

care nu s a trecut in a- 
programarea întrecerilor 
„23 Augusi*.

realizare a inginerului romîn T. La-i 
zaride. Aparatul TELESID utilizează 
un sistem cu totul nou față de toata 
celelalte aparate ănaloage folosite în 
străinătate, și prezintă avantaje in
discutabile asupra acestora.

Un nou prag electric, cu dublă 
semnalizare: optică și acustică va fi 
folosit la triplu-salt.

La aruncări și sărituri se vor u- 
tiliza noi dispozitive de anunțare a 
rezultatelor îndată după efectuarea 
încercărilor, asigurîndu-re operativi
tatea maximă.

Pista de incălzire situată în spate!» 
tribunei a Il-a a fost reamenajată.

Buletinul campionatelor
• DL AVERY BRUNDAGE președin

tele Comitetului Internațional Olimpic 
vi sosi în Capitală în cursul dimineții 
zilei de vineri. D-sa va asista la desfă
șurarea Campionatelor internaționale.
• CA IN FIECARE AN, Radiodifuziu

nea romină va fi prezentă și anul scesta 
transmițînd direct de pe stadionul Re
publicii aspecte de la concurs. De ase
menea televiziunea va transmite pros ra
me zilnice speciale.
• SIMBAtA seara, după concurs, par- 

ticipanții vor asista la un spectacol de 
ffală care va avea loc în sala Teatrului 
de. Operă și Balet. Iși vor da concursul 
orchestra Barbu IAutam și ansamblul 
de dansuri C.F.R Giulești.
• Participants la Campiomtele Inter

naționale vor asista duminică seara la o 
sală de fKme sportive. Cu acest prilej, 
printre altele va rula șl filmul ediției a 
IXa a Campionatelor noastre interna
ționale. film erre a fost distins la Festi
valul Internațional de la Roma.

e STUDIOUL. A’exandrn Sabia prrejă-

tește _și pentru acest an un film consa
crat în întregime întrecerilor care vor 
începe sîmbătă pe stadionul Republicii. 
Cei mai valoroși operatori ai studioului 
nostru de filme documentare și jurnale 
de actualități vor lua imagini 
de la această ediție a Campionatelor pe 
care sperăm, laolaltă cu ceilalți specta
tori, să Ie vedem proiectate cît mai re
pede pe ecranele cinematografelor.

• ÎNTREPRINDEREA de stat Prono
sport editează și în acest an programe 
de concurs pentru fiecare din cele trei 
zile ale întrecerilor.
• VINERI seara va avea loc In salonul 

roșu al hotelului Athenee Pair ce ședința 
tehnică în cadrul căreia vor fi fixate 
seriile și va Ii trasă la sorți ordinea cu
loarelor și a încercărilor la săriți ri șl 
aruncări.
• ARUNCA'. ORII de disc din țara 

noastră participă astăzi după amiază la 
un concurs de verificare pc st-.dionut 
Tineretului (de

PRIMUL OAS

un...

verificare pc 
la or^ 17,5®).

î” curînd aici

7.47 m.

Primul concurent sosit- la Campio
natele Internaționale de atletism a 
fost maratonistul austral an Fred Les
ter. Curios să afle ultimele noutăți 
în legătură cu înscrierile la această 
competiție, ei r>e-a făcut o vizită la 
redacție. După ce a consultat atent 
listele pe care i le-am pus la dis
poziție, Fred Lester ne-a deCarat:

„Trebuie să vă mărturisesc că aș
tept cu nerăbdarea unui debutant în
ceperea Campionatelor Internaționale 
care vor fi fără îndoială o sărbătoa
re a atletismului, una dintre cele mai 
mari competiții ale anului. Bucureș- 
tiul este un oraș foarte frumos și 

plăcere deosebită

plimb pe elegante’e sale bulevarde. 
Numeroasele discuții și interesul ge
neral pe care îl manifestă aici toată 
lumea pentru întrecerile atletice mă 
face să cred că stadionul va fi arhi
plin. De altfel despre gazda Campio
natelor Internaționale și de: 
gostea publicului pentru 
știam multe lucruri de la 
meu Dave Stephens și de 
rotnîni care au participat 
ediție a Jocurilor Olimpice.
d.’ăgostit de publicul bucureștean și 
bun prieten a! sportivilor roinîni, m-a 
rugat să transmit tuturor cele mai 
calde urări de bine. Colegii mei Clive 
Rutherford și Terrv Donații vor sosi

spre dra. 
atletism 

prietenul 
la atleții 

Ia ultima 
Dave, în-

Valorosul sulițaș polonez Jan Kopyto

mele rînduri ale săritorilor polonezi. 
La semi-fond vom fi reprezentați de 
Jakubowski, marea noastră speranță 
pentru 800 m. de la care așteptăm 
cu acest prilej’ rezultate sub 1:50.0. 
Un alt dtibutant este și mărșăluito
rul Loskocziosky care va lua parte 
la 20 km. marș. La probele feminine 
sîntem prezenți doar Qi Maria Ku- 
sion. Ea participă pentru a 4-a oară 
la Internaționalele de la București 
In 1954 și 1955 s-a clasat pe locul 

III, în 1956 pe locul II la 100 m., 
iar în 1955 și 1956 a obținut locul 
V la lungime. Recordurile ei perso
nale sînt 11,8 sec. — 100 m. — și 
6,05 tn. la lungime.

Deși lotul nostru este restrîns spe
răm că el nu va decepționa pe iubi
torii de atletism polonezi și mai ales 
pe romini și că va cinsti prin rezul
tate dintre cele mai bune, tradițio
nalele întreceri de pe stadionul Re
publicii.

ANDRZEJ JUCEWICZ 
redactor de atletism la revista

„Sportowiec” Varșovia

serii

serii 
serii

ZIUA I, SI MBA TA
15.30 — festivitatea de deschidere 
16.00 — 400 m. garduri

— disc B.
— lungime F.

16.15 — 100 tn. plat F.
16.30 — 100 tn. plat B.
16.50 — 800 m. plat B. serii
17,06 — 20 km. marș plecare

— triplu salt
— greutate F.

17.10 — 400 m. plat F. serii
17.20 :— 100 tn. plat F. semifinale
17.30 — 100 m. plat B senul male
17.40 — 400 tn. garduri finafă
17.50 — 5000 tn. plat
18.10 — — - — - -
18.15 —
18,25 —
18.35 —
18.40 — 20 km.

ZIUA
15.30 — prăjină
15,45 — suliță F.
16,00 — 400 m. plat B. seră
16.15 — maraton plecare
16.20 — 80 tn. garduri serii
16.35 — 200 tn plat F. seră
16.50 — 1500 tn. plat serii
17,05 — 80 tn. garduri semiiinale

100
100
800
400

tn. 
m. 
m.
m.

plat F. finală 
plat B. finală 
plat B. finală
plat F. fanată 
marș sosire
a ll-a, DUMIN4CA

și le voi putea fi da 
folos ca... ghid în acest minunat o- 
raș. Păcat că Allan Lawrence a pri
mit tîrziu invitația și nu va putea 
fi prezent la competiție. Aș vrea să 
debutez aici cu o performanță bună.

Lista participanților care cuprinde 
nume răsunătoare în atletismul mon
dial asigură concursului de la 14, 15 
și 16 septembrie o valoare la nive
lul celor mai mari competiții oficiale, 
îmi permit să dau cititorilor ziaru
lui „Spartul popular” un... rendez
vous : în zilele Campionatelor Inter
naționale de atletism pe Stadionul 
Republicii...

— înălțime B.
17,10 — ciocan
17.25 — 200 m. plat F. semifinale

— greutate B.
17.35 — 4x100 m. B. serii
17.50 — 80 m. garduri, finală
17.55 — 400 m. plat B. finală 
18.» — 800 m. plat F.
18.15 — 3000 m. obstacole
18.30 — 200 m. plat F. finală
18.40 — 4x100 m. B. finală
18 45 — maraton sosire

ZIUA a lila. LUNI
14.00 — 50 km. marș plecare 
16.00 — 200 tn plat B. serii

— suliță B.
— lungime B.

16.15 — 110 m. garduri serii
16.25 — 10.000 m. ptat
17.05 — 200 m. plat B. semifinale

— înălțime F.
17.15 — 4x100 m. F. serii
17.20 — disc F.
17.25 — 110 m. garduri finală
17.40 — 3x800 m. F.
17.55 — 1500 tn. plat finală 
18,05 — 200 m. plat B. finală
18.15 — 4x100 m. F. finală
18.20 —4x400 m. finală '
18 30 — 50 km. marș sosire
18.40 — festivitatea.de inubiderc.

festivitatea.de


Acesta este Mont-Blanc, „uriașul alpilor", a cărui înălțime a fost cucerită recent de cei trei alpiniști romîni: Gh. Udrea, Sandu Stătescu și Ion Dobre.

MONT BLANC-UL CUCERIT 
DE TREI ALPINIȘTI ROMÎNI
(Urmare din pag. 14

Jdțigue du Gouter unde am poposii 
jierfe noapte. A doua zi însă ceața 
A viscolul ne-auîmpiedicat continua
rea urcușului. Prima tentativă a eșuat 

25 august. Plecăm din Montroa 
if unde se află tabăra) râmi ni rut peste 
inoaote la același refugiu. Du Gouter. 
la 3 dimineața, ora stabilită pentru 
flecare, este o ceață deasă și un v!ru 
fu'ernic care ne descurajează. Nu 
futem pleca încă. Ieșim din oră în 
•«ră afară pentru a cerceta situația 
Wmosferică. Zadarnic însă. La ora 6 

Ue-abia, cind' ceața se risipește, por
nim. Organizăm două echipe : prima 

tare în cap de coardă pe Gh. Udrea, 
far ca secunzi pe Ion Dobre și francezul

M. Claude. Cea de a doua echipă e 
formată din Sanda Stătescu și ger. 
mânui Hans Joakim. Ne legăm în 
corzi și urcăm destul de greu pînă la 
refugiul Vallo (4347 m.). Aici fa
cem un scurt popas, mlncăm ceva și

Sîmifondul pe pistă 
a cucerit simpatia 

publicului
F Spectaculozitatea și dinanismnl 
«curselor de semifond pe velodrom 
3ntrec de multe ori nivetui disputelor
:in alte discipline sportive cu o popu
laritate recunoscută. De acest lucru 
«au convins din plin și spectatorii 
prezenți in număr nesperat de mare 
ia ultima reuniune a campionatelor 
•orășenești de ciclism pe pistă. 31 
•etc concurenți au demonstrat suficient 
«de bine frumusețea acestei probe ri- 
«dicind-o la nivelul unei finale de 
«campionat republican. In prima parte 
* cursei (desfășurată pe 75 de ture), 
ddasamentul a cunoscut pe rind nu 
«neroși lideri. Maestrul sportului C. 
Wtimitrescu, care stătuse in especta- 
ttivă. a atacat insă puternic la jumă
tatea întrecerii și și-a asigurat un 
avantaj care i-a permis să adiționeze 
«an număr suficient de puncte pentru 
« termina învingător.

Păcot însă că arbitrajul — și de a- 
«oeastă dată nesatisfăcător — a pro- 
«Uus schimbări nejustificate In clasa 
ranent. De pUda, pentru o singură 
Hnfracțiune (Ion loniță și Ion .Con- 
«•tantinescu au ramas să ajute intra- 
urea unui grup de alergători, care-și 
•crea avans de un tur, în pluton) ar- 
«feitrii au dictat trei sancțiuni: anula, 
•rea turului avans, eliminarea din
«cursă a celor doi alergători (?) și a- 
tMitlarea sprintului din turul 22 (!?!?). 
•Ol puțin ultima sancțiune ni se pare 
Udarte bizară și credem că este ge- 
iwerala nu atît de exigența arbitrilor, 
«St de neatenția lor la înregistrarea 
«■prințului.

Clasamentul la băieți este următo- 
r: 1. C. Dumitrescu (C.C.A.) 49 p.;

M. Voinescu (Dinamo) 28 p.; 3.

Stoica (C.C.A.) 27 p.; 4. N. Ma- 
prim (Dinamo) 2t p.; 5. C. Baciu 
■ C.C.A.) 20 p.; 6. I. Baciu (C.C.A.) 18 
H>.: 7. I. Udrea (Dinamo) 15 p.; 8. 
ăA. Șelaru (Dinamo) 14 p.; 9. Gh. 
(Calcișcă (Dinamo) 12 p.; 10. I. Mi- 
«nilescu (Recolta) 11 p.

Cursa fetelor (25 ture) n-a avut 
Istoric. Amelia Drăghici. de departe 
«ea naai bună, a cucerit fără emoții 
«letona. Clasament final: 1. Aurelia 
flDrăghici (Dinamo) 50 p.; 2. lolanda 
BȘrob (Dinamo) 26 p.; 3. Ștefania 
BKagu (Progresul) 16 p. M. N.

lăsăm rucsacurile. Pornim la asaltul 
final. Vîntul se întețește și ne este 
imposibil să înfigem pioletul cu o 
singură mină. Coarda este mereu 
smulsă de vini astfel incit nu ne dăm 

seama dacă ni se fac semne de 
către coechipieri. Vorbele se pierd 

în vînt și respirația se taie. Un mic 
accident ne obligă să ne oprim pu. 

țin: francezul Claude complet extenuat 
suferă un început de degerătură și 

cade. Jl frecăm cu zăpadă, îi dăm ce
va să mănînce, nu uităm să.l... batem 
(ne încălzim și noi...) și pornim mai 
departe pe o creastă lată de cca. 
30 cm. Vîntul amenință să ne doboa. 
re. Urcușul se face tot mai încet. 
Ultimii 50 de metri ni se par ne- 
sfîrșiți. Uri ultim efort și pe la orele 
10,45 ajungem pe vîrful Mont Blanc, 
o platformă lată de cîțiva metri de 
pe care putem admira vîrfil- 
rile Morde Rosa (Italia) și 
oîrfurile cele mai înalte ale 
Alpilor Elveției (4600 nț.). S:-n.
tem singurii din toată tabăra care 
am efectuai această tură fără ghid. 
Este desigur o performanță pentru 
noi, alpiniștii romîni, care avem des
tul de rar ocazia să facem ascensiuni 
pe gheață și zăpadă la înălțimi atît 
de mart. Și în timpul acesta ne-am 
g'uidit totuși cu dragoste la crestele 
înverzite ale Carpaților noștri".

M. R. CONSTANTIN VOINEA-Rm. Vîlcea

Campionatele republicane de box
LA PLOEȘTI, N-A FOST

Q „ZONĂ” CAL M Ă^.
Ferite de peripeții asemenea celor 

de la Craiova, poate și din cauză că 
noriî s-au mulțumit doar să ame
nințe joi și vineri cu eîteva picături 
răzlețe de ploaie, iar duminică soa
rele a strălucit din plin, întrecerile 
de zonă cke la Ploești n-au fost în 
schimb scutite de alte „evenimente" 
care au agitat spiritele. Și pentru că, 
în spațiul restrins avut la dispoziție, 
nu v-am putut relata toate amănun
tele, să încercăm a le'enumera, acum:

1. Doi dintre marii- favoriți ai zo
nei — Toma Constantin și Gh. Fiat 
—• au ieșit din cursă. Primul, fără 
a străluci în mod deosebit se dove
dise mai bun decit Iulian Mihai. Ju
riul însă, mai bine zis arbitrii-jude- 
cători P. Malițchi și dr. P. Tonitza, 
au văzut altfel și Iulian Mihai a pri
mit în dar o decizie care i se cu
venea lui Toma Constantin. Intere
sant este faptul că arbitrul Petre 
Epureanu, conducătorul tehnic al 
boxerilor de la Voința, asociație din 
care face parte Iulian Mihai, a ră
mas și el uluit la anunțarea deciziei, 
socotind (cu o obiectivitate care-i 
face cinste) că dinamovistul fusese 
mai bun. Gh. Fiat n-a fost elimi
nat în ring. Rănit la ochi în meciul 
cu Biedl, el a vrut totuși să boxeze, 
dar medicul l-a oprit. Și bine a fă
cut. Intr-adevăr, Fiat avea ochiul a- 
proape închis și orice lovitură a Iui 
Stan Bogoi (recunoscut puncheur) ar 
fi putut da loc unui accident cu ur
mări grave.

2. La categoria grea, Ion Petroff 
a cedat prin descalificare lui' G/r. 
Berțig, un. boxer din Arad, mai mult 
decit modest, pe care, timp de 2 re
prize, îl dominase net. A fost unul 
din cazurile destul de frecvente în

NE SCRIU
Am aflat cu multă bucurie că di

recția de Turism și Excursii din 
C.C.S. a hotărît editarea — pentru 
prima oară în țara noastră — a unui 
ghid al marcajelor în munți. Vestea, 
desigur, a fcst primită cu mult in
teres de către toți turiștii. Concomi
tent însă cu această lucrare extrem 
de utilă, socotesc că ar fi necesară 
continuarea acțiunii de trasare a unor 
marcaje, pe acele itinerarii care sînt 
mai solicitate de turiști, dar puțin 
frecventate tocmai din cauza marca
jelor puțin distincte. In vara aceasta, 
cei care au dorit să treacă din munții 
Banatului în Carpații Transilvaniei, 
n-au putut.o face, întrucît nu exista 
— peste tot — drumuri marcate. Pen
tru a ajunge de la Muntele Mic la 
Țarcul (masivul Retezat), trebuie par
cursă o porțiune de masiv păduros 
între Șeaua Iepii și Gura Apei. E 
drept că pădurea prezintă ici, colo, 
unele urme de poteci, dar acestea se 
pierd, de oele mai multe cri, în hă
țișuri sau sub straturi compacte de 
frunze. In atari condiții, turiștii se 
pot rătăci foarte ușor. Iată deci, cum 
din lipsa unui marcaj sumar, pe un 
traseu relativ scurt (3—4 ore) multor 
turiști le este răpită plăcerea de a 
efectua în condiții normale o ex
cursie pitorească din Banat către 
sălbatica așezare a Retezatului sau 
către interesantele lacuri glaciare alt 

box, cind nu se poate spune cu preci
zie dacă decizia arbitrului (în speță 
A. Andreopol) a fost justă sau nu. 
Din locul în care ne aflam, am văzut, 
in secunda care a precedat căderea Îs 
podea a arădanuiui, capul lui Pe
troff la nivelul ficatului lui Berțig. 
Se prea poate să fi fost vorba de o 
eschivă (dar o eschivă depășind limi
tele regulamentului), urmată de o 
lovitură seaca la ficat. Părerile sînt 
contradictorii. Ceea e« este însă cert 
e făptui că pentru finalele de la 
București s-a calificat un boxer care 
nu are ce căuta în compania lui D. 
Ciobotaru și V. Mariuțan...

3. „Tinerii" au dat serios de îureă 
„bătrînilor" și. uneori, n-am fost de
parte de înregistrarea unor mari sur
prize. Alteori, surprizele s-au și pro
dus. Ne referim la victoriile lui Za- 
haria Motea în fața „vulpoiului" Uie 
Gheorghe, cea a lui Vențel Stoiano- 
vici în fața fostului campion N. Birsan 
și cea a iui Petre Constantin în com
pania altui fost campion: D. Țuriui. 
In schimb, „mijlociul" Ion Ciocîrlan 
și-a făcut de rîs generația sa de 
tineri pugiliști, comportîndu-se de o 
manieră incalificabilă. „N-am mai in- 
t'ilnit niciodată asemenea adversar, 
ne-a spus după gală Albert Blank. 
Tot timpul se ruga de mine să nu-l 
lovesc. Dacă avea intenția să nu-mi 
facă nici un „rău", de ce s-a mai ur
cat oare pe ring? Că doar nu-l obliga 
nimeni!"

Și acum, eîteva cuvinte despre ar
bitraj și decizii. Arbitrajul, în evi
dent progres, re-marcîndu-se în spe
cial A. Andreopol și B. Robert, care 
au lâșat lupta liberă, fără a trece 
însă cu vederea abaterile mai serioa

CITITORII
acestuia, ca șl spre crestele Baicului. 
Căieaniliui sau Țarcului. Sper că pro
punerea mea va îndemna pe cei în 
drept să dispună efectuarea unor mar
caje pe porțiuni relativ mici, așa 
cum este și cea amintită mai sus, dar 
care suscită un mare interes turistic.

Dr. V. JAVAROVSKI-Timișoara

★

Sînt muncitor la întreprinderea „II 
Iunie" din Rm. Vîlcea și dornic de 
a mă dedica în orele libere activității 
sportive. Dar. spre necazul meu și al 
tineretului din această întreprindere, 
la noi nu se poate vorbi de o activi
tate sportivă, așa cum sînt convins că 
există în alte părți. Vina, după mine, 
o atribui colectivului sportiv și comi
tetului de întreprindere, care nu se 
preocupă și de această latură a acti
vității sale. Pentru a da un singur 
exemplu e de ajuns să spun că terenul 
de sport rezervat colectivului nostru 
care altădată constituia o bază spor
tivă model a fost destinată în acest 
an cultivării de zarzavaturi și pășu- 
natului. Pentru a practica diverse dis
cipline sportive sau pentru a-și trece 
normele G.M.A., tinerii din întreprin
derea „11 Iunie" «ut nevoiți să facă 
sport pe unde pot. Am dori ca și în 
întreprinderea noastră să pulseze o 
activitate sportivă cit mai vie.

se. Dr. P. Tonitza arbitrează corect, 
dar intervine încă destul de des, 
oprind lupta. Sîntem însă de acord 
cu observațiile adresate — pentru voci
ferări — antrenorilor din cele două 
„colțuri", la meciul Ferentz-Cioloca. 
P. Malițchi I-a numărat greșit pe 
V. Stoianovici, care nu căzuse din 
pumn, dar nu are alte greșeli evi

...iar la Oradea, favoriții n-au fost deranjați!
Etapa de zonă a campionatului re

publican de box, desfășurată la Ora
dea, se anunța, prin prisma valorii 
buchetului de protagoniști înscriși, 
deosebit de interesantă. Din punct de 
vedere propagandistic, sportul cu 
mănuși, care se bucură de o mare 
prețuire la Oradea, a avut de ciști- 
gat evoluția în ring a unor boxeri 
de talia lui Mircea Dobrescu, Șerbu 
Neacșu, Vasile Tiță, Constantin Du
mitrescu, Petre Zaharia, Mihai Tran- 
că. Const. Gheorghiu, Ion Pintea, Si- 
mion Gheorghe, a lui Ștefan Dumi
trescu ș.a. constituind o justificată 
atracție.

Acești fruntași ai pugilismulul nos
tru s-au ach’tat de îndatoririle pe 
care le aveau și prin boxul practicat 
și-au cucerit binemeritate bune apre
cieri ale publicului, care a ținut să 
populeze, la cele trei reuniuni, co
cheta arenă a asociației Voința.

Cu rare, foarte rare excepții, ri
posta care le-a fost servită n-a fost 
în măsură să satisfacă exigențele. 
Favoriții au fost prea puțin... de
ranjați, in drumul lor spre calificare. 
Am putea spune chiar că victoriile 
lor sînt prea puțin concludente pen
tru a le putea evalua șansele în fi
nalele de la București.

Totuși, la Oradea, în ciuda dispro
porției de valoare dintre combatanți, 
s-au impus eîteva elemente asupra 
cărora este necesar să se îndrepte a-.

Bucureștenii 1 
au îndrăgit 
slalomul nautic

Micul bazin: dintre lacurile Herăs
trău și Băneasa a format, duminică 
dimineața, o veritabilă scenă deschisă 
tinde tinerii specialiști ai caiacului 
și canăei au înfruntat ch-îi nou, în cel 
de al ,-doilda concurs republican de 
slalomt nautic, apele tumultoase por. 
uite dîn ecluză. Amatorii de sport 
din Capitală au făcut un cerc viu 
în jurul acestui „teatru de' luptă" și 
numărtil lor a fost impresionant. Pe 
semne-că demonstrația din luna tre
cută îi atrăsese atît de mult. Ei ap 
apreciat din nou temeritatea sporti
vilor în luptă cu valurile și în același 
timpau savurat situațiile hazlii in care 
s-au aflat unii dintre participant, 
care rm au reușit să-și mențină eehi.' 
librul și au făcut cunoștință cu ...tem
peratura apei. Firește; cele mai grele 
porți au fost situate în imediata a. 
propiere a stăvslarului, aco’o unde 
o imensă crizantemă de apă punea 
la încercare în cea mai mare măsură 
îndemânarea concurenților. Acest 
fapt n-u a constituit totuși un motiv 
pentru ca cei mai bine pregătiți să 
nu treacă cu succes cele două în
cercări mai grele.

Sportivii reprezentînd „Tînărul Di- 
namovist" s.ati prezentat cel mai bine 
cîștigînd două probe prin Gabriel Po
pescu la caiac și Grigore Popov — 
T. Cojocaru la canoe 2. La canoe 
simplu a cîștigat Petre Golban (E. 
nergia) iar cea mai bună specialistă 
la caiac s-a dovedit Victoria Gheor- 
ghe (Locomotiva).

0 frumoasă realizare sportivă
la Botoșani

Printre realizările de seamă ale 
muncitorilor și ' tehnicienilor com
plexului C.F.B. Botoșani se numără și 
amenajarea unui parc sportiv pre
văzut cu terenuri de volei și 
baschet. La această acțiune, care 
s-a bucurat de sprijinul tovtară- 
șilor Alexandru Zervo, 'șeful 
gării Botoșani și Luca Tătaru, respon
sabilul depoului C.F.R.t au participat 
numeroși feroviari, membri ai colec
tivului sportiv Locomotiva Botoșani, 
care au prestat sute de ore de muncă 
voluntară. Merite deosebite în această 
acțiune au și muncitorii Ion Roată, 
Manole Petrescu, Ion Mironescu și 
Constantin Amărioarei, care au prestat 
cel mai mare număr de ore volu.nt.a- 
tare, ca și comitetele de secție C.F.R., 
în ceea ce privește acțiunile mobili- 
zatorice.

Dumitru Luca — corespondent

dente pe parcursul celor trei reuniuni. 
Deciziile, 'bune, cu excepția celor 

din meciurile Toma-Iul'an și Popa- 
Olteanu. Să recunoaștem însă că nu
mai două decizii greșite în 3 reuni
uni reprezintă totuși un progres. 
L-am vrea insa radical!

MARIUS GODEANU

tenția, pentru a li se crea noi prile
juri de afirmare. Dintre aceste ele
mente vom cita în ordinea categorii
lor pe: Văduva Ioan, cat. cocoș, Mir
cea Ghencea (C. S. Marina), Ivan- 
cea Tîrziu (Dinamo Orașul Stalin), 
Ion Roseti (Voința București) la cat. 
pană, Enache Pavel (Dinamo Orașul 
Stalin) la cat. ușoară și Ștefan Cojan 
(Locomotiva Galați) cat. mijlocie 
ușoară. Ultimul, deși a abandonat în 
prima repriză în fața lui Vasile Tiță, 
s-a dovedit a fi un redutabil pun
cheur, dar este încă insuficient „lu
crat".

Disproporția valorică dintre „com
batanți" s-a făcut resimțită și din 
cauza unor absențe de care am amin
tit în cronica noa-'t-ă precedentă, fapt 
care a influențat în mod negativ ni
velul tehnic general al celor trei 

reuniuni. Dar, ca o consecință a a- 
cestei situații, a fost ușurată în mart 
măsură sarcina corpului de arbitri- 
judecăiori. Deciziile, ne cerî'ul prea 
mare bătaie de cap, au fost schița-, 
bile și au satisfăcut, așa că arbitrii- 
judeclători V. Dumitrescu, M. Ra
dulescu, D. Dimtdescu și .4. Kevor-, 
kian se pot declara mulțumiți.

In încheiere, trebuie să subliniem 
eforturile depuse de organizatori —• 
comisia regională de box — pentru 
a asigura o cit mai bună desfășurare 
celor trei reuniuni din cadrul fazei 
de zonă de la Oradea.

SMASS
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CIUL CU ECHIPA POLO- 
BATE LA UȘĂ • A FOST 
rUIT LOTUL REPREZEN- 
' • PRIMUL ADVERSAR 

SE PREZINTĂ

CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA FOTBAL
Despre un epilog mai interesant 

decit piesa...

sezonul acesta, echipa noastră 
lă de juniori va avea o bogată 
te. Pe rînd, ea va întîlni repre- 
ele : Poloniei (22 septembrie), 
4ei (29 septembrie), Ungariei 
mbrie), Angliei (16 octombrie) 
nou Iugoslaviei (17 noiembrie), 
întâlniri internaționale dificile 
)r solicita la maximum calită- 

posibiMtățite tinerilor noștri 
;i. Pregătirile lor vor începe 
e la 16 septembrie addcă cu o 
nă înainte de primul joc, cel 
anta.

tul care a fost alcătuit cuprin- 
jucători, printre care numeroși 
cu experiența meciurilor inter- 

le, alături de debutanți. Iată 
juniorilor convocați la Bucu- 

entru data de 16 septembrie : 
•i : Szilagy (Locomotiva Bucu- 
Lrhiță (Energia 23 August Bucu- 

f unda și : Bărbulescu, Motroc, 
(Progresul IC.P.C.S.), Mureșan 
Cluj) ; mijlocași : Petru Emil 
Cluj), Mihăilescu (Progresul 

?ti), Nunweilier Lică (Dinamo 
icurești), Neacșu (Progresul 
.) ; înaintași : Ivansuc, Scîn-
nergia Reșița), Raab 
curești), Mateianu 
iti), Renye (Energia 
u (Energia Plcești),
C. Turzii), Balint 

.).
iptămîna 16—21 septembrie, a- 
t va fi supus unui program de 
re care cuprinde și un joc 
ipania une* formații de catego- 
(miercuri 18 septembrie). Ulti- 

itrenament va avea loc vineri 
;embrie.

Ivansuc, 
(Locomoti- 
(Progresul 

Arad), Du- 
Rakczi (E- 

(Progresul

) 
niordi polonezi vor sosi în Bucu- 
, 19 septembrie cu avionul (ple- 
din București la 25 septembrie, 
ofia, unde vor juca la 29 sep- 

cu Bulgaria). Lotul polonez 
cat la București cuprinde pe 
nii jucători :
rd : Lesniak Bronislaw, Pohl 
^fundași : Krzyzar.owski Rys- 
H-oba Antoni, Cieszowiec Jan 
rczyk :
Teodor,

Slawomir,
Galeczka 

ancianiak

Stanislaw.; mijlocași : 
Grzegorczyk Norbert, 
Mazur Maciej ; Ina- 
Jozef, Kasprzyk Jo- 

Zygmunt, Lerch Eu- 
s, Jozwiak Jerzy, MatyszczaJc 
1, Pogrzeba Norbert, 
itatea juniorilor dnn acest 
icipat la Turneul F.I.F.A.

lot 
din 

n și la un meci amical cu Aus- 
știgătoarea ediție* de anul 
turneului din Spania, c« 
linat la egalitate (2-2). 
rezultat constituie o bună 
Ită pentru viitorii noștri
uni orii noștri vor avea de în- 

un adversar dificil, de eertă

aces- 
care

Acest 
carte 
oas-

N am fost la cabine după memo
rabilul meci Locomotiva București — 
Energia Steagul roșu (3-4), dar cred 
că lucrurile nu s-au petrecut prea 
mult diferit de ceea ce am văzut du
minică la Cluj...

C.C.A. și Dinamo Cluj părăseau te
renul, într-o liniște nefirească pen
tru un sfirșit de meci, sub privirile 
nedumerite ale unui public pe care 
cele 90 de minute îl trecuseră, pe 
rînd, prin toată gama de sentimente 
pe care un joc de fotbal le poate 
produce spectatorului suporter: entu
ziasm (în primul sfert de oră. cînd 
localnicii jucau cu vervă și dominau), 
adevărat delir (după golul Iui Dră- 
goi, care începe să devină un ade
vărat „favorit" al publicului clujan), 
calm și încredere (în tot restul re
prizei prime), neliniște și încordare 
nervoasă (din clipa reluării și pină 
în minutul 86, cînd Dinamo se apăra 
fără orizont), decepție (după primul 
gol al lui Zavoda I) și, însfirșit. pro
fundă amărăciune, după' fluierul fi
nal...

Bucureștenii treceau pe culoarul 
spre cabine cu un zîmbet care de-abia 
își făcea loc pe trăsăturile lor, pină 
cu cîteva minute mai înainte încor
date, răvășite de nervozitate și de 
perspectiva înfringerii. Treceau spre 
cabine, se sărutau și își mărturiseau 
unul altuia că nici nu le vine să 
creadă că au câștigat.

Clujenii treceau pe culoarul spre 
cabine uluiți, descurajați. Ci ți va în- 
tîrziau încă pe terenul pe care parcă 
nu puteau concepe să-l părăsească 
în asemenea condiții. Rădulescu repe
ta mașinal: „Ne-am bătut singuri, 
ne am bătut singuri". Cîmpeanu își 
privea pierdut vîrful bocancilor, 
Moarcăș mergea cu capul intre pal
me. Cînd au intrat in cabină, clu
jenii l-au întilnit pe Țîrcovnicu. pe 
care accidentarea din mm. 78 il 
„cruțase" de prezența în tristul mo
nom al învinșilor părăsind terenul 
de luptă. Țîrcovnicu piîngea. De du
rere și de necaz. Și. atunci, pentru 
prima oară am văzut 11 jucători ai 
unei echipe ștergîndu-și cu mîneca 
tricoului umed de transpirație, la
crimile ce le scăpau printre gene, fără 
voia lor...

Așa s-a încheiat un meci de fotbal 
care — de-a lungul desfășurării lui — 
n-a avut nimic interesant, nimic care 
să impresioneze. în afara epilogului. 
Și dacă suporterii clujeni aveau toa
te motivele să plece nemulțumiți, a- 
poi și ceilalți spectatori—mai puțini— 
pe care trebuia să-i bucure nu vic

din fazele de zonă ale corn
ului republican de box s-a des- 
t la Craiova. Nici nu si pu:eu 

se fină seama de '.galoanele' 
re și le-a cișiigat acest centru 
terie de box !
i vestea organizării fazei de 
a stîrnit o mare vîlvă în oraș, 
etui C.F.S. regional a pus... 
pe stadionul Locomotiva, vorba 

ca să încapă toată Craiova!
i singur lucru nu s-au gîndit cei 
Comitetul C.F.S., în frunte cu 

reședințe V. Constantinescu: la 
lalitatea că va ploua. Sau 
dacă s-au gîndil, și.au zis că 
poate, să fie ei atît de .ghinio- 
încît să plouă tocmai atunci 
vor fi galele de box. 

Iști, încrezători în... „steaua"

lor cea bună, ei n-au luat în corisecin. 
fă nici o măsură legată de organi
zarea reuniunilor în caz de ploaie. 
S-a mizat totul pe... noroc.

Dar norocul nu vine cînd îl chemi 
și în ziua primei reuniuni s-a pornit 
o ploaie buclucașe. Ce te faci acum cu 
coșcogeamite stadion de 10.000 locuri, 
insă in nota ploii ? Prinși pe pi. 
cior greșit, organizatorii s.au văzut 
In situația de a amina gala de joi 
pe vineri.

A doua zi cerul s-a mai luminat in- 
trucilva, dar amenințarea ploii a plu
tii în permanență. De-altfel, după 
masă, a și plouat puțin, așa ca un... 
aperitiv. Totuși, gala a început pe 
s'adionul Locomotiva, O parte din 
program a decurs normal. Odată 

însă cu meciul Luca Romano—Vasile 
Rin j ea, s.au deschis iar... robinetele 
cerești și... țin-te ploaie!

La meciul următor disputat între 

toria uneia sau celeilalte echipe ci 
calitatea, frumusețea jocului, au ple
cat și ei cu o umbră de nemulțumire. 
Dinamo Cluj, bună în prima repriză, 
s-a apărat disperat și... neinspirat în 
cea de a doua. C.C.A. — așteptată 
cu multă nerăbdare și speranțe (va 
fi „scheletul" reprezentativei noastre 
pentru 29 septembrie?!)—a jucat slab 
fără vigoare, resemnată parcă în pri
mele 45 de minute, și ceva-ceva peste 
mediocru după pauză. Alături de pu
blicul clujean, am admirat însă — 
odată în plus — jocul bun — con
stant bun — al lui Zavoda II (că
ruia, într-o discuție cu cițiva antre
nori clujeni, nimeni nu-i găsea con
tracandidat pentru echipa națională), 
precum și insistența (dar nu și pre
cizia) in șut a fratelui său. Remar
cabil. de asemenea, jocul ofensiv din 
repriza a II al lui Bone. Ei au fost 
— secondați de Jenei și Apolzan — 
oamenii ,.de prim plan* ai C.C.A.-ului. 
Ceilalți nu s-au apropiat de valoarea 
lor reală, iar portarul Boroș nu știm 
cum s-ar fi descurcat dacă dinamo- 
viștii 1 ar fi solicitat mai mult.

Cîteva cuvinte și despre Dinarrw 
Cluj care =- judecind după încurajă
rile ce i s-au adresat și după amără
ciunea generală care i-a acompaniat 
înfrîngerea — și-a ciștigat o solidă 
simpatie la publicul clujean. Echipa 
este foarte tânără (o medie de 22 de 
ani), joacă un fotbal curat, plăcut 
ochiului. N-are însă vigoare, maturi
tate, „se pierde"... Lucrul acesta s-a 
văzut bine duminică. In întreaga re
priză secundă, dinamoviștii au dat din 
colț în colț, în ciuda intervențiilor re
petate ale antrenorului Mârdărescu; 
iar după ce au rămas fără Țîrcovnicu 
și-au pierdut complet busola. Așa se 
explică și faza din min. 90 cînd apă
rarea—parcă bătută in cuie pentru ci- 
teva clipe — i-a oferit lui Zavoda un 
culoar de șut spre colțul descoperit 
al porții. Oricum insă, vedem in Di
namo Cluj o echipă de largi perspec
tive.

Și în încheiere, o problemă care 
■ouă ne ia cîteva rînduri, dar care 
trebuie să le ia celor în drept mai 
mult timp de gîndire și de... lucru: 
UN STADION CORESPUNZĂTOR 
LA CLUJ I Pentru că nu se poate ca 
acest oraș, cu • medie de 12.000 de 
spectatori la un meci, să aibă un sta
dion cu o tribună precară, de lemn, 
cu„. 900 de locuri. Spectatori îndrep-

Vasile Bogoi și C. Kiss, ringul de
venise un... patinoar in toată regula. 
După fiecare lovitură sau eschivă, 
boxerii alunecau, făcind apoi verita
bile figuri de balet pentru a-și recă
păta echilibrul. Ca să nu mai alunece, 

boxerii s-au descălțat, continuing să 
boxeze în ciorapi. Dar și ciorapii 
îmbibați. ca apă și sactz, n.iut mai 
constituit o frirtă împotriva aluneca, 
șuiul. Atunci boxerii au recurs la 
aHă soluție: au încălțat niște pan
tofi de tenis. Noroc că ultima repriză 
nu s-a mai ținut. Cu siguranță că 
boxerii ar fi apărut în... galoșii

In-rerupindu.se gala, toată lumea a 
pornit-o spre sala Dinamo, unde se 
aranjase între timp să se dispute 
reuniunea în caz de ploaie. O să 
ne cereți, probabil, să vă spunem 
secretul cum au încăput cei 2.500 de 
spectatori de pe stadionul Locomotiva 
în sala de 400 locuri de la Dinamo ? 
Dar ce, a spus cineva că au încăput? 
De-altfel. asta n.avea nici o impor
tanță, fiindcă gala tot nu s.a ținut. 
Cineva a anunțai că se ține din nou 
la stadion. Inchipuiți-vă acum, în 
noapte, 2.500 de oameni pornind pe 
străzile Craiovel, înir-un nou cros... 
popular. Ce e drept e drept: de aici, 
spectatorii s-au dus direct acasă, în- 
trudt li s.a spus că gala s.a aminal 
pentru a doua zi.

Asta e ce s-a întîmplat la Cra
iova. încolo toiul a fost în regulă!

ION. SEINESCU 
, JACK BERARI»

Copil III încearcă un dribling. II va păcăli oare pe fundașul Cri sânt
(Foto: TH. ROIBU)

ti nd u se spre stadion cu scaunele de diverși afaceriști ad-hoc, iată aspecte 
acasă, cu bănci și chiar cu.„ scări pe care n ar trebui să le mai int'Inini 
de vopsitori, plata sumei de 2 lei în prietenosul Cluj.
pentru un loc pe bănci instalate de RADU URZICEANU

Revirimentul se
PETROȘANI 9 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Spațiul limitat al 
cronicii din ziarul de luni nu ne-a 
permis să vorbim mai pe larg des
pre comportarea nesatisfăcătoare a 
jucătorilor de la Energia Steagul 
Roșu Orașul Stalin. Revenim astăzi 
deoarece înfrîngerea de la Petroșani 
ni se pare deosebit de semnificativă.

Poate că a doua înfrîngere conse
cutivă la același scor (3—0) nu strică 
Energiei Steagul Roșu Orașul Stalin. 
Această echipă, lăudată în primele 
etape pentru jocul său colectiv, pen
tru puterea sa de luptă, se prezintă 
as.tăzi destinată, cu jucători care • se 
consideră care mai de care decani în 
ale fotbalului. Și lucrurile nu se pre
zintă așa. Sint unii care mai au de 
lucru chiar la „abecedar” (vezi 
Prcca).

Firește, din cite ne-am putut da 
seama, este vorba de o greșită în
țelegere a aprecierilor și a rezultate
lor pozitive pe care această tînără 
formație (în cat. A) le-a obținut în 
primele etape. Autoîncrederea, în-

Probleme ce se cer rezolvate la Oradea?1
Vestea zdrobitoarei înfrîngeri su

ferită de Progresul Oradea din par
tea Progresului București a stîrnit 
în orașul de pe malurile Crișului un 
val de nemărginită tristețe. La fie
care colț de stradă,, pe bazele spor-, 
tive locale, entuziaștii suporteri ai 
âștigătorilor Cupei R.P.R. pe 1956 
comentau acest grav eșec, care ur
mează la cîteva zile după insuccesul 
—pe teren propriu — în fața Locomo
tivei București. Și, cum în aceste 
ocazii trebuie găsit neapărat un țap 
ispășitor, acesta era căutat cu înfri
gurare.

Unii puneau această situație pe 
seama echipei, ai iii au dat vina pe 
antrenori, iar cei mai multi îi consi
deri vinovați pe membrii conducerii. 
Și nu este deloc Curios că — de 
fapt — toți acești factori la un loc 
poartă răspunderea decăderii fotbalu
lui in citadela care decenii de-a rin- 
did a dai strălucire acestui sport 
prin nesecata sa pepinieră de mari 
jucători. Cu amară ironie orădenii 
sînt nevoifi să constate că orașul 
lor, care a dat fotbalului nostru pe 
Baratld, Bodola, Iuhasz, Spielman, 
Bartha, Ronay, Strock, Bodo și alți 
zeci de valoroși fotbaliști, este as
tăzi nevoit să-și refacă rîndurUe adu- 
ănd jucători din alte orașe.

S-ar părea că în Oradea nu mai 
sînt fotbaliști de clasă, sau cel pu
țin cu perspectiva de a a căpăta. 
Este a profundă eroare. Există ca
dre suficiente, care se cer numai 
descoperite și valorificate. Dar pen
tru aceasta este nevoie de pricepere 
și tragere de inimă, ceea ce — după 
părerea noastră — lipsește condu
cerii colectivului și antrenorilor. In 
loc ca aceasta să fi folosit „Cupa 
Primăverii', competiție de tranziție, 
pentru a omogeniza formația, cpre-și 
dovedise capacitatea cucerind Cupa 
R.P.R., ea s-a grăbit să renunțe la 
cea mai mare parte a jucătorilor, 
mizînd pe cine șlie ce transferări mi
raculoase, care gs s-au produs. Au

poate produce...
gimfarea chiaT, ’acest virus gieu de 
învins care se infiltrează cu ușurință 
în concepția multora dintre fotbaliștii 
noștri, a pătruns — într-o doză nt- J 
permis de mare — și în tabăra tot- • 
baliștilor metalurgiști de la Orașui j 
Stalin. Și e păcat. O echipă cu pers- 1 
pective certe, care a ineîntat la in- J 
ceput, trebuie neapărat să-și continue i 
drumul ascendent, să nu se lase j 
furată de succesele de moment. Szi- Ț 
getti, care duminică a jucat complet r 
neinspirat, Paul Popescu, venit me- ) 
reu tîrziu la faze, Ciripoiu și Davie, ‘ 
care nu s-au regăsit nici un moment, 
și în general toată echipa are datoria ' 
să conlucreze cu seriozitate pentru 
realizarea unui joc colectiv eficace, ț 
spectaculos.

Altfel, este greu de presupus câ 
victoria le va mai surîde de multe 
ori și câ, implicit, vor mai putea, 
scăpa de aona periculoasă a clasa- j 
mentului.

Revirimentul se poate însă pro- , 
duce...

RENATO ILIESCU

plecat Fejes, Coman, Vărzan, Barcu, 
Vlad, Kromely, Bartha Caroil, Kiss I. 
Bodo, FJorea, Meszaroș I și alții, iar 
în locul lor — în plin campionat — >■ 
antrenorii Dincă Schileru și Zilahi 
folosesc jucătorii pe cate-i găsesc și 
pe care din motive de forță majoră 
sînt nevaiți să-i introducă în echipă, 
fără a-i supune în prealabil unui ele
mentar control, într-ttn joc de veri
ficare. Așa s-a întîmplat cu fundașul 
Vorhanek, care a debutat împotriva 
Locomotivei București fără a fi sus-< > 
ținut un singur meci în compania coz 
echipierilor săi. Dacă la această si
tuație se adaugă și aceea a indispo
nibilităților din lot, vom distinge clar 
proporțiile crizei prin care trece echi
pa din Oradea.

Fotbalul orodean — reprezentat 
primul rînd prin echipa Progresul — 
se poate redresa. Soluția o au la indei ' 
mină toți cei sincer interesați în dez
voltarea acestui sport.

S. MASSLER

Știri
■ Portarul Boroș care a apărat 

buturile echipei C.C.A. în meciul de 
duminică de la Cluj a făcut parte 
pină de curind din Secția de... volei 
a clubului militar. El a revenit însă 
la vechea sa pasiune, fotbalul, oe 
care l-a practicat eoncomilent cu vo
leiul înir-o echipă din campionatul 
orașului Tg. Mureș.

■ Se dă ca certă reintrarea — la 
reluarea campionatului — a ferovia
rilor Georgescu, Olaru, Filote. Ei 
s-au antrenat intens în ultima vreme. 
A reluat antrenamentele și Cozma 
(Di-namo) care a fost suferind cîtăva 
vreme.

■ Duminică, în centrul atenției 
sportivilor bucureșteni, două meciuri 
de categoria B (în lipsa celor de A): 
Dinamo 6 — Locomotiva Gara de 
Nord (teren Dinamo Obor ora
10.15) și Progresul C.P.C.S.—Știința 
București (stadion Giiulești ora
10.15) . -

rerupindu.se


Ar fi piitist fi și mai bine
Indiscutabil, participarea sportivilor romini la Jocurile Internaționale 

Sportive Sătești a fost de bun augur. Prima lor ieșire la o competiție in
ternațională de amploare, cum este cea despre care vorbim, s-a soldat cu 
un bilanț îmbucurător: 36 concurenți la start, 34 medalii cucerite. Acest 
frumos succes a fost îndelung comentat de către presa poloneză, de zia

riștii străini și specialiștii prezenți la Jocuri.
îmi sînt încă proaspete în minte cu

vintele redactorului sportiv lanus Zyg- 
muntow.cz, care era de părere că 
-„...sportivii Pecoliei sînt peste aștep
tări de buni. Adversari foarte temuți in 
mai toate probele (se referea la atle
tism), sportivii voștri ar fi putut o- 
cupa un loc mult mai bun in clasa
mentul pe națiuni (am ocupat locul 5) 
dacă ați fi prezentat concurenți la 
toate probele. Și așa sînteți, după so
vietici, cei care ați obținut... omul și 
medalia". Sîntem întru totul de acord 
cu ziaristul polonez. Intr-adevăr, mica 
noastră delegație de sportivi a luptat 
cu dîrzenie pentru a se afirma. Și a 
reușit. Cu siguranță însă că ar fi pu
tut obține și mai mult dacă echipa de 
fotbal ar fi avut și rezerve suficiente 
pentru a nu epuiza pe jucători, care au 
avut „norocul" să susțină cele mai di-

ficile și mai lungi meciuri, dacă s-ar 
fi luat măsurile necesare pentru ca bi
cicletele să aj ngă odată cu noi la 
destinație și, în sfîrșit, dacă deplasam 
și noi cel puțin cîte un om la fiecare 
probă atletică. Este, credem, sufici
ent de convingător să amintim că 
delegația noastră feminină a numă
rat... două atlete, 
la 800 m. (Olga 
și 80 m. garduri
In probele masculine n-am avut re
prezentanți la disc, suliță și ciocan.

Să vedem acum de ce n-am deplasat 
un lot de 60 sportivi, așa cum preve
dea protocolul Jocurilor. Argumente e- 
xistă, bine înțeles, dar noi nu putem 
fi de acord cu valabilitatea lor. S-a 
„motivat" că o bună parte din atleții 
și atletele Recoltei au fost reținuți in 
țară pentru triunghiularul de 1| Cluj

care au concurat 
Zammer), lungime 
(Leontina Holhoș).

R.P. Romînă — R.P. Polonă — R. 
Cehoslovacă. De acord. O întrebare 
însă: din zecile de mii de sportivi ai 
asociației Recolta nu puteau fi selecțio
nați cîțiva care să completeze lotul ? 
Să nu ni se răspundă nu. Sportul 
nostru sătesc are nebănuite rezerve 
de sportivi valoroși. Marile competiții 
sportive de mase și îndeosebi sparta- 
chiade'.e au dovedit acest lucru. Dar 
a existat prea puțină preocupare pen
tru rezolvarea „dilemei" iar rezul
tatul a fost cel de mai sus.

In discuții „neoficiale" s-au găsit — 
și poate că se vor mai găsi — oameni 
care au pretins că important este 
nu să ciștigi ci să participi. Nu trebuie 
să uităm însă că noi am depășit acum 
stadiul în care ne puteam mulțumi cu 
oricît și orice. Sportul are Ia noi asi
gurate asemenea condiții, îneît rezul
tatele pot și trebuie să fie corespunză
toare.

Este o concluzie Ia care am dori 
să ajungă cei ce răspund de bunul 
mers al sportului nostru sătesc

ELENA MATEESCU

Astăzi in campionatul de tenia

SEMIFINALELE PROBELOR DE SIMPLI

Alarmă la poarta Științei lași! Lingn-r (C.C.A.) a scăpat de sub 
supravegherea adversarului său direct și trage la poartă. Gliga și Pusta 
■— tricouri albe — (Știința lași) privesc cu teamă în timp ce din fund 
Tețșnai — tricou închis — (C.C.A.) așteaptă încrezător să vadă... min
gea în plasă. (Foto: GH. DUMITRU)

In apropierea mon dialelor de scrimă

Astăzi la examenul de admitere in facultate, 
miine in

mi ine 
din a- 

vnr

Scririerii romini v«.r pleca 
spre Paris, gazda mondialelor 
cest an Campionatele lumii 
înțepe peste patru zile cu întrecerile 
pe echipe la floretă băieți. Vor urma 
concurs: rile individuale de floretă 
băieți, campionatele pe echipe și in- 
div’rfta'r de floretă fete, apoi cele 
de spadă și. în fine, cele de sabie. 
Intre: "i’e vor lua sfîrșit la 28 sep
tembrie.

Pe liita reușiților in prima probă 
de a-fcrie la examenul de admi
tere îi Institutul de Artă Dramatică 
figurcaz'î și maestrul sportului ȘTE
FAN T.-VPÂLAGĂ; printre primii pro- 

sfatul popular al orașului 
bursă

bună dispoziție. „Echipa de floretă 
băieți și echipa de sabie sînt astăzi 
caoabile — ne spune antrenorul A- 
LEXANDRU CSIPLER — să concu
reze cu șanse la un loc în finala mon
dialelor".

In același timp, de la Cluj antre
norul ADALBERT GURATH ne infor 
mează că OLGA ORBAN — care 
singură și-a condiționat prezența la 
mondiale de intrarea în facultate — 
este la al treilea examen „luat”. 
Trăgătoarele de la Bucureștj o aș
teaptă speri nd în reușita deplină a 
Olgăi Orban...

-puși te t— 
Cluj ^bcrttm- 
stude n teasc? 
med.ar£ tu de
GA C.PBAN; 
exam-'”u-1 de

examenele de
Ia filologie se află și 
argint de la J.O., OL- 
pTinire cei Înscriși la 
admitere în Institutul 

de Cultură Fizică se numără și p'o- 
eșten” CECILIA NEAGU și SORIN 
POENARU; printre studenții care se 
prezintă acum la ultimele examene 
anual- je găsesc și ATTILA CSIP
LER la I.M.F. Tg. Mureș și EU
GENIA ȚĂRANGOIU la 
Bucura: ti— Și în același 
tinerii aceștia se pregătesc asiduu 
pentru campionatele mondiale de scri
mă care încep peste cinci zile în ca
pitala Franței...

Cei care au urmărit îndeaproape 
felul cum a.ești tineri fac față celor 
două mari încercări care — parcă 
în ciuda dorinței lor de a-și îmbogă
ți viața spirituală și în același timp 
de a-și consolida prestigiul interna
țional py tărîm sportiv — s-au su
prapus în acest an. se declară mul
țumiți de comportarea lor, sînt sa
tisfăcut de felul cum aplică princi
piul indcobcte cunoscut, „fruntaș în 
muncă — fruntaș în sp-ort". Am a- 
sistat la unul dintre antreaamente'e 
selecțicmbililor din București. S-a 
lucrat intens, într-a atmosferă de

I.M.F. 
timp.

(

— r. L —

In urma trierii și .omologării celor 
363.532 variante depuse la concursul Pro
nosport Special din 5 septembrie au 
fost stabilite următoarele premii:

premiul I: 2 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cîte 
38.852 lei.

Premiul TI: 21 variante cu lt rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cite 
4.446 lei;

Premiul IM: 188 varisaite cu 9 rezul
tate exacte revenind fiecărei variante 
cîte 743 lei.

Neexistînd nici o variantă cu 12 re
zultate exacte, 10 la sută din fondul to
tal de premii adică 36.353 Jei au fost re
portați pentru concursul următor, con
cursul nr. 37 din 15 septembrie.

In urma trierii și omologării 
671.798 variante 
Pronosport nr. 36 din 8 septembrie, au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 2 variante cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante 
79.775 lei: Premiul I a fost obținut 
Barbu Ștefan —
hovei nr. 121 
Buhusi.

celor
depuse la concursul

din București Calea 
și Nimelmm Manea

Premiul II: 
exacte revenind 
2.774 lei;

cîfce 
de 

Ra
din

69 variante cu 11 rezultate 
fiecărei variante cîte.

Premiul IH: 751 variante cu 10 rezul
tate exacte revenind fiecărei ' variante 
cite 2-82 lei.

• Campionatul <4- fotbal al ț&ria noa
stre nu s-a Oezolnrit nici sâptămîna 
trecută oferind odată cu surprizele

Cele trei campionate republicane 
de handbal' se găsesc abia la a doua 
etapă. Ar fi deci prematur să încer. 
căm a trage concluzii generale. Pri
mele jocuri ne-au oferii însă ocazia 
de a constata o serie de lucruri inte
resante. dintre care cel mai imporlant 
ni se pare acela că, in general, anul 
acesta formațiile divizionare s.au pre
zentat la star'ul întrecerilor mult mai 
bine pregătite ca ft anii trecuți.

Este cert ci de data aceasta ierar. 
hia în handbalul masculin. Ca și in 
cel feminin, se va schimba. însfirșit, 
după o lungă perioadă de... stagnare. 
Nu este vorba de apariția meteorică 
a vreunor echipe foarte bune, care să 
ia locul celor cu care ne-am obiș. 
nuit pînă acum. Dar. echilibru! de va
loare. evident manifestat in primele 
partide, este un indiciu cert că ceva 
s-a schimbat tn handbal, ceea ce 
va face fără îndoială ca cele trei cam
pionate să fie mult mai disputate, con
tribuind deci. în mod direct, la creș. 
terea nivelului mediu al handbalului 
nostru

Felul în care au jucat primele 
meciuri de campionat echipe ca: E- 
nergia Reșița, Energia Făgăraș, Re

colta Jimbolia (masculin, categoria 
A). Știința Timișoara, Energia Reși
ța, Flamura roșie Sighișoara (feminin 
categoria A), Locomotiva G.N., E. 
nergta Sibiu, Progresul Bacău (mas
culin, categoria B) trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă pentru ve
chii .soliști" a‘ campionatelor. După 
cum nu putem încheia acest succint 
comentariu fără să precizăm că, tot 
un semnal de alarmă trebuie să con. 
s'ituie și staba comportare de ptnă 
acum a unor formații — care în tre. 
cut ne obișnuiseră cu rezultate mult 
mai bune — ca: ȘtHnța Timișoara, 
Știința I.C.F., (măsculirt, categoria 
A), Progresul Tg. Mureș [feminin, 
categoria A), Recolta Variaș, Pro. 
greșul Arad (masculin, categoria B).

Cu destule emoții Bădin a reușit 
în cele din urmă să iasă învingător 
în partida cu Cristea, ciștigin-d ulti
mul set cu 6—4, după ce a condus 
cu 3—1, 4—2, 5—2 și 5—4. Așa că 
slăbirea ritmului de joc din setul III 
era să-l coste scump. Declarația fă
cută de Bădin la sfîrșitul partidei 
este în această privință edificatoare: 
„Meritam să pierd meciul ca să mă 
învăț minte altă dată"! Intr-adevăr, o 
declarație sinceră, concisă și cuprin
zătoare, care ara>tă că Bădin a înțeles 
ceva din partida cu Cristea. Sperăm 
că și ceilalți jucători vor reține a- 
ceastă pățanie.

Surpriza zilei de ieri a constituit-o, 
fără discuție, înfrîngerea categorică 
în semifinale a cuplului feminin Irina 
Ponova-Mariana Nasta (Nicuiescu) 
tn fața perechii Ecaterina Roșianu- 
Ecaterina Pusztai cu- scorul de 
2—6, 6—4, 6—0 ! Cauza ? In primul 
rînd ardoarea și regularitatea cu 
care au jucat învingătoarele, iar în 
a! doilea rînd lipsa completă de în
țelegere și de coordonare a acțiunilor 
învinselor. De altfel, Irina Ponova a 
jucat inexplicabil de slab, fiind nea
tentă, trimițînd majoritatea mingilor 
afară și venind insuficient la lilej 
De asemenea, Mariana Nasta a pă
cătuit printr-un joc prea pasiv.

In schimb, foarte bine s-a prezentat 
dublul Julieta Namian-Matilda Glatt 
care a dispus fără dificultate de ad
versarele lor Hermina Brenner și Ro- 
dica Turușanco în două seturi : 6—i.
6— 3. Atît Julieta Namian, cit și Ma
tilda Glatt au dat riposte prompte, 
avind majoritatea timpului inițiativa 
și dovedind că formează împreună 
un cuplu redutabil care are mari 
șanse să cucerească titlul republican.

O întilnire interesantă a fost și cea 
de dublu bărbați dintre perechile 
Bâdin-Zacopceanu și Schmidt-Chi 
varu. în care victoria a revenit pri
mului cuplu cu 6—4, 5—7, 6—4.
7— 5, după schimburi de mingi cu 
multe faze spectaculoase.

Alte rezultate mai importante: 
dublu bărbați : sferturi de finală .
Caralulis, Cristea-Griinwald, Piroș 
6—1, 6—4, 6—4; Rakosi, Turdeanu 
Takacs. Burcescu 2—6, 7—5, 6—2, 
6—3; Gh. Viziru, M. Viziru-Juhasz, 
Pusztai 6—2, 6—2, 6—2; dublu mixt: 
sferturi de finală : Eva Stăncescu, 
Caralulis-Judith Griinwald, E. Grun
wald 6—2, 6—4; Irma Ponova, Gh. 
Viziru-Inge Bosch. S!at>c:u6—0,6—2; 
Lia Doboșiu, Năstase-Eleonora Roșia- 
nu, Chivaru 6—2, 6—1; Julieta Na
mian, M. Viziru-Caro'.ina Siegler, 
Bădin 6—4, 6—4.

Pe terenurile centrului de antrena
ment nr. 2 și Știința Politehnica, 
astăzi de la ora 8 vor avea loc me
ciuri de cat. Il-a și din turneul de 
consolare, iar de la ora 14,30: semi
finalele de simplu bărbați, (Bădin- 
Bardan și Gh. Viziru-Cobzuc), simplu

femei (Irina Ponova-Ecaterina R< 
șianu și Julieta Namian- H. Brennei 
și dublu bărbați cat. I.

Miercuri de la ora 8: meciuri d 
cat. II-a și din turneul de consol ar 
iar de la ora 14,30: finala de dub 
bărbați, semifinalele de dublu mb 
și finala de dublu femei cat. I.

DIN TOATE
SPORT URI L

ENERGIA I.S.P. DIN NOU IN FWU] 
TEA CLASAMENTULUI LA RUGE

In urma jocurilor desfășurate duir 
hică, clasamentul 
A de rugbi a luat 
șare «
1. Energia I.S.P.
2. C. C. A.
3. Locom. Gr. Roșie
4. Dinamo București
5. Locomotiva P.T.T.
6. Progresul F.B.
7. Energia Republica
8. C.S.A. Ploești
9. Știința inst. Mine
10. Energia Petroșani

campionatului c« 
următoarea înfăl

135:
174:

90:

24
ia
22 

153: 32
29: 7« 
23:157

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE ȘAH

centr
r

H

s»

La 14 septembrie, în patru 
încep semifinalele campionatului 
publican masculin individual d-e 
lată componența grupelor :

BUCUREȘTI : Drimer, Relcher,
mea nu, Urseanu, &oos, CrețuRscu, Ze 
lin, Storojevski, Rotaru, Joi ța, Mat 
eseu, Chelu, Beiu, Gurău, Schwartz fel 

Bîscă, Malcoc’,
Menas.

TIMIȘOARA :
Voiculescu, ErdeJy, ! 
scher, Bozdogh4nă, 
Bacu, Adam, Lazar, 
fan, Schwartz, Ante lea nu.

SIBIU : Ciocâitea, Szabo, Costea, It 
dovici, Pall, Pavlov, PichLer, L. |R'ă!d 
lescu, Berbecaru, Seitan, Nagy, Likke 
Szdlagy, Ciochină, Herman, Butnar 
Negrea, Demian, Lumpan, Gavrila ] 

CRAIOVA : M. Rădule-scu, Ghițesc 
Alexandrescu, O. Weisman, S 

Dunăreanu, Nacht, Bondo 
Ungureanu, Nicule.' 
Veisman, Mltrica, 
Radu, Pitplnic, 1

i dun București eu

Cismariu, Varabiesc

Partes, Gunsbeirg* 
Suta, Iantcsd, F 
Denes, Tocâniț 

, Sbîrce-a, Mitr

G. 
timan, 
Neamțu, Em. 
Marcovici, V. 
dlk, Kandel, 
Țucă.

Jocurile grupe. __
în sală din Str. Armenească (în curt- 
Bisericii Armenești).

CATEGORLk A

f^onosport
oare ii produs ad evirate răsturnări în 
clasamente $1 premii de valoare celor 
mai inspirați participant Intr-adevăr 
atât kt eoncursnl special din 5 sep
tembrie cit fi la concursul nr. 36 din 
t septembrie nnmămi „învingătorilor4* 
a fost același : 2. Si nț ura diferență o 
constituie numărul de rexnlUte exacte 
care au fost necesare obținerii pre
miului I : 11 la concursul special și 12 
la concursul nr. 36. Dacă absența va
riantelor cu 12 rezultate la concursul 
special a bucurat în special participan- 
ții care au avut... numai 9, deziluzio
nați nu sint nici cei care vor participa 
la concursul nr. 37 din 15 septembrie. A- 
eeasta pentru simplul motiv 
sența variantelor cu 12 exacte 
semnat un report de peste 35.0M 
rare va mări fondul de premii 
concursului din această săptămînă. 
acum să facem o scurtă analiză 
concursului nr. 37.

Primele două meciuri ale programu
lui opun în ordine 
R. P. Bulgaria — 
R. P. F. Iugoslavia 
meciuri care pun la 
numai priceperea ci 
ticipanților, aceasta 
ma întîlrrire în oare 
în joc __22______ _____________  _
al campionatului mondial — poale răs
turna orace calcuL Poate surprinzător 
pentru udul parti si pan ți, noi acordăm 
prima -șajasă la ambele întilniri, for
mațiilor gazde. Următoarele două me-

eă ab- 
a în- 

lei 
al 
Și 
a

reprezentativele 
R. P. Ungară șl 
— Austriei, Două 
grea încercare nu 
și inspirația par

ia special la pri- 
„miza“ mare pusă 

calificarea in turnenl final

ulescl

IU 1

LA POLO

de polo pe ai 
etapă cu num

Returul categoriei A 
programează, astăzi, o .—— — —— 
trei partide: știința Cluj — Progres 
Tg. Mureș, Fi, roșie Timișoara — Pr 
greșul București și Energia oradea 
Știința București.

MIHAt STOIAN S-A CALIFICAT 
PENTRU FINALE LA BOX

CRAIOVA, 9 (prin telefon). — Lu 
dimineață s-a desfășurat în loc litia 
„restanța” etapei de zonă la categor 
semi-mijlocie. intr-un meci disput 
„cu porțile închise”, Mihai Stoi in a d 
ținut o categorică Victorie asvpra tîa 
rului Franeise Pazmani. In urma acesl 
victorii, M'ihai 
tru finalele de 
tembrie ac.).

Stoian s-a calificat pe 
la București (16—22 se

C. MOTOC — cores

A început returul campionatului (
republican de hochei pe iarh

Duminică a fost reluat campionatul 
republican de hochei pe iarbă, prin 
disputarea primei etape a returului. 
In zona rezervată echipelor bucu- 
reștene, primele meciuri s-au desfășu
rat ieri pe terenul „23 August” 11. 
In primul joc s-au întîlnit echipele

ofuri (Locomotiva Tlml^irj-a — Loco- 
mottva Cluj și Știința Cluj — Energia 
Uz. tract. Orașul Stalin) par a ne da 
ocazie si trecem pe buletine de două 
ori „1“ solist. Un meci devenit „greu*' 
datorită formei slabe ■ formației gaz
de este cel pe care-l va susține Pro
gresul Sibiu cu Energia Arad. Tot pe 
„1“ par axate și meciurile Energia 
Baia Mare-Energia Lupeni, Progr. Foc- 
șani-Progr. Suceava și Locomot. Constan
ța — Energia 1 Mal ploești. Ultimele 
patru meciuri în schimb par gata să 
ofere surprizele care vor... alege pre- 
miații. - * " * —
Turzil 
rulu4, 
Bîrlad 
namo ___ _
ruia terenul propria nu credem a-i ti... 
suficient în obținerea unei victorii în 
fata primei clasate Energia Cîmpina 
șl Energia Fălticeni care va întâlni 
Știința Iași, aflată pare-se în mare for
mă. După cum se vede din această 
succintă prezentare meciurile asupra 
cărora trebuie să vă concentrați atenția 
sînt: I, H, IX, X, XI și XII.
• Astăzi după amiază incepînd de Ia

ora ÎS va avea loc la Agenția Cen
trală Pronosport din Calea Victoriei nr. 
9 tragerea din urnă a premiilor spe
ciale acordate variantelor eu re
zultate de la concursul Pronosport nr. 
34 din 25 august.
• RECTIFICARE. Dintr-o regretabilă 

greșeală de corectură în numărul de 
ieri al ziarului nostru, pronosticul e- 
xact al meciului XI (Energia Uzinele 
de tractoare 
eomotlva Arad) 
ale concursului 
8 septembrie a
,.t“ cum este corect. Faoem cuvenita' 
rectificare.

Știința I.C.F. și Voința P.I. După 
joc în care studenții au avut o suj 
rioritate evidentă partida a luat st 
șit cu scorul" de 20—0 (12—0) 
favoarea Științei I.C.F.

In al doilea joc, Flamura ro; 
LU. a întîlnit Voința l.P.C.H. Jucî 
mai bine FI. roșie a repurtat o vie 
rie meritată cu scorul de 3—0 (1— 
Au înscris: Teodorescu 2 și Neaoșii

In țară s-au înregistrat următoar 
rezultate: Dinamo Cluj-Progresul 
ghișoara 4—0 (1—0); Fi. roșie Ol 
nița-Dinamo Craiova 2—1; Progre 
Rădăuți-Progresul Gheorghieni 0— 
(0-9).

Este vorba de Energia Cîmpia 
care va înfrunta asaltul llde- 

Enfirgia Hunedoara, de Dinamo 
care va îhtîlni „acasă** pe Di- 
Bacău, de Energia More ni ca-

Orașul Stalin — tar
ata rezultatele oficiale 
Pronosport nr. 3S Uin 

apărut „X*4 în loc-de

A APĂRUT

Nr. 17
al revistei ilustrate de sport

I
cu interesante foto reportaje de 
cele inai importante competiți 
sportive din țară și de peste h 
tare.

Incepînd cu acest număr cit 
torii revistei vor putea lua par 
La originalul concurs

CINE ȘTIE SPORT, CfȘTIG*

muntow.cz


m citit multe reportaje

(urmare din pag. 1)

Nicolau, Rusescu, Cor-

Corespondență telefonică din Prag a

Cu cîteva zile înaintea „Cursei 
ternationale motocicliste de sase zile“
Cursa este așteptată cu mare interes & Ne vorbește asul motocicliștiior ceho

slovaci ® Participant» ia „IWareîe Trofeu internațional"

... despre .specialitatea, profesională — Braga
aga și nu cred ca a existat ziarist ’ este raiul motocrclîșfflbr. Zeci'de mii 
re; să nu fi folosit cu generozitatea de motociclete de toate mărcile și 
ui Mecena diverse denumiri . date, de toate culorile aleargă grăbite foi

tei capitale : „Orașul de aur“, colo țmpînzind întreg orașul. Și re- 
rașul vechilor biserici*, al monu- 
ntelor,

cent s-a întimplat un important e- 
al palatelor, ai muzeelor, ventaent: fabricile JAWA a-j lan- 

,,’etc., eter Atașamentul fală de sat micul și. comodul Scooter Pio- 
asla din care fac parte mă obligă 
nu fac nici eu excepție. Cu mîna pe 
ă vă pot spune că, respectîndu-mi

Note externe

Tot despre înlocuirea 
jucătorilor la fotbal...

Din nou agitație în fotbalul 
englez în jurul problemei înlo. 
cmrii jucătorilor în cursul unui 
meci de fotbal... Discuția a 
fost reluată cu lux de argumen
te (pro și contra) în presa 
de specialitate, iar recent un 
comentariu radiofonic al ziaris
tului Jeffrey Green a trecut în 
îevistă stadiul actual al pro
blemei. Dramatizînd puțin cir. 
cumstanțele, d. Green a spus cu 
emfază: „Se pune întrebarea — 
a fi sau a nu fi... de partea 
recomandărilor F.I.F.A." Se 
știe că forul suprem a propus 
admiterea înlocuirii (pentru ră- 
“ ire) a unui jucător de cîmp 
înă în min. 44 și a portarului 

în tot cursul meciului.
Se pare că tot mai multe pă. 

reri, în Anglia,'sînt pentru re
nunțarea la poziția tradiționa. 
listă și adoptarea ace'eia în 
spiritul hotărîrilor F.I.F.A. Și 
nici nu.i de mirare, fiindcă în a 
doua etapă a campionatului 
englez — recent reluat — Bir
mingham, a pierdut cu 5—0 la 
Chelsea, după ce portarul Mer. 
rick a 
prima 
toare, 
care a 
în 10 
a fost 
5—0 în fața liderului, Manches. 
ter United.

părăsit terenul rănit, în 
repriză. In etapa urmă- 
victima * a fost Leeds, 
jucat aproape tot meciul 
oameni (fundașul Jones 
rănit) pierzînd tot cu

I

i nir. Toți-paștii din ț Praga au.Jxeșă- 
rit fericiți : acum ău și ei „’motoci
cleta lor“ și împreună cu ceilalți a- 
matori de mofocicli-sm sînt in fier
bere. . E și firesc .' Săptămîna viitoare 
începe marea cursă internațională de 
șase zile.

INTERES EXTRAORDINAR
Ieri, cînd am întrebat ce se aiMle cu 

„Concursul internațional de șase zile", 
mi-au răspuns vreo trei cetățeni. Au 
adus completări alți cinci și apoi au 
intervenit nu mai șțiu ciți ajțți incit 
pină la urmă m-am trezit în mitlocMl 
unui grup care discuta cu multă a- 
prindere. Eu fusesem complet uitat. 
Mai tîrziu cînd am povestit această 
intimplare lui laroslaw Palin-ka. di
rectorul competiției, acesta mi-a spus 
rîzînd: „Ce, crezi că ești singurul 
căruia i se întîmplă acest lucru ? 
Pasionanta luptă sportivă dintre noi 
și germani îl preocupă pe fiecare 
proprietar de motocicletă, pe fiecare 
praghez. pe fiecare cehoslovac. Re
cent JAWA a scos a 500.000-a moto
cicletă și orice cetățean cehoslovac 
ar vrea ca noi să ciștigăm. De aici 
marea pasiune*.
NE VORBEȘTE ASUL MOTOCICLI- 
ȘT1LOR CEHOSLOVACI, ROUCKA

„In primul rînd o precizare pen ni 
cititorii Dvs. In marea competiție 
motocidistă de șase zile — se oferă 
două trofee importante: „Marele Tro
feu Internațional* și „Cupa de Ar
gint*. La „Marele Trofeu Internațio
nal* participă anul acesta numai pa
trii țări și anume: Uniunea Sovietică, 
R. F. Germană, Italia și noi. La 
„Cupa de Argint* — 19 echipe. Din 
păcate, valoroșii alergători englezi nu 
vor lua startul, deși în decursul ce
lor 31 de ediții ei au cucerit de 16 
ori „Marele Trofeu Internațional* și 
de 11 ori „Cupa de Argint*. In ultimii 
trei ani englezii au fost învinși cu 
regularitate de noi și germani. Acum 
fabricile engleze sînt îngrijorate că 
o nouă înfrîngere ar putea dăuna 
prestigiului lor și._ iată explicația că 
alergători de valoare sînf -mp'edicati 
să concureze.*
Pudil. coleg de echipă al Iui Roucka 

ne-a vorbit despre traseul pe care 
se va desfășura întrecerea.

cu-

„Primele cinci etape — de regula
ritate — măsoară 1.900 km., iar ul
tima, de viteză, numai 92 de kilome
tri. Vă garantez insă că cele mai 
mari ''dificultăți sînt legate de ultima 
etapă. In general traseul este bun, 
90 la sută asfaltat, așa că nu va mai 
fi — probabil — un număr at it de 
mare de abandonați ca în trecut*.

PARTICIPANT!! LA „MARELE 
TROFEU INTERNAȚIONAL...

...sînt : R. Cehoslovacă (cu echipa- 
Roucka. Pudil, Sedîna, Soucek, Po- 
lanka și Kiimt. <X vor concura pe 
JAWA și C.Z:.), R F. Germană (din 
echipă nu lipsesc Hesner și Kamper, 
pe motociclete Zundap ți Maiko), 
Italia (cu valoroșii Basso. Carisom 
ți Dalara pe motociclete Gilera, Mi- 
val și Laverda) și U.R.S.S. (cu
noscutul Pilajev, pe motociclete I-J- 
de 250 și 350, precum și K-125).

„LA CELELALTE PREMII
La „Cupa de Argint* vor participa 

următoarele 19 echipe.- Austria, Bul
garia, Elveția, R. Cehoslovacă 12 e- 
chipe). Italia (2), R.F. Germană (2), 
Olanda (2), Polonia (2). R.P.R. (2), 
Suedia, Finlanda ți U.R.S.S. (2). In 
cursa rezervată reprezentativelor de 
cluburi participă 24 echipe printre 
care și o formație sindicală din 
R.P.R., iar în cursa reprezentativelor 
de fabrici iau startul 23 
dintre care 3 din R.D.G.
...ȘI CÎTEVA AMĂNUNTE

• Atelierele de reparații 
sînt' luate cu asalt de 
motociclete care vor să-și 
mașinile în vederea siguranței depla
sării la diferite puncte de pe traseu, 
laroslav Kraus, cronometrorul șef al 
cursei, ne-a declarat că se contează 
pe 300.000 spectatori.

• Au fost confirmați 264 de aler
gători.
• Toți concurenții vor fi cazați la 

Spindleruw-MIvn. unde 27 de hoteluri 
le stau Ia dispoziție.

MAX BANUȘ

de echipe

INEDITE 
din Praga 

posesorii de 
verifice

NOUTAȚi SPaniVE DU P. P. BîFlS^tA
■=—--------------------------------'------ -r-— g-r-

M. Bîcivarov — ce mai 
rapid sprinter bulpa

Printre atleții bulgari care vor par
ticipa la ediția jubiliară a Campiona
telor Internaționale ale R.P.R. se află 
și Mihail Bîcivarov. student la Insti
tutul de Cultură Fizică „G. Dimi
trov* din Sofia. Astăîi, atletul Bîci
varov este socotit drept unul dintre 
cei mai rapizi sprinteri din Europa, 
dacă ținem seama de faptul că el a 
parcurs 100 m. în 10,4 iar la proba de 
200 m a stabilit un nou record al ță
rii sale cu timpul de 21,4 sec.

Cariera atletică a lui Bîcivarov a 
început în ănul 1952. înainte, juca 
baschet și volei în echipele orașului 
Iambol unde și-a început studiile. 
Apoi a simțit o deosebită predilecție 
pentru atletism, iar fratele său mai 
mare, care îndeplinește și funcția de 
antrenor, i-a dat primele noțiurff.

La probele de 100 m. și 200 m. el 
a înregistrat pe rînd următoarele re
zultate: anul 1953: 113 și 23,2; anul 
1954: 11,1 și 22,6; anul 1955: 10,7 și 
21,9; anul 1956: 10,6 și 21,8 iar acum 
a ajuns la rezultatele notate mai sus 
care l-au adus în fruntea sprinterilor 
bulgari. , » «-. zv

La ediția jubiliară a campionatelor, 
internafionale de atletism ale R.P.R., 
va lua startul și un numeros lot 
atlefi bulgari. Dintre ei se distinge, 
aruncătorul de greutate Todor Todo-, 
rov, care a ameliorat de mai multdrov^ care d .ameliorat de mai multăSmtem co'nvioși că și la București, ori recordul R. P. Bulgaria la această 

Bîcivarov va confirma buna valoare proba, aductndu-l la impresionanta «J 
arătată în competițiile precedente. fră de 17,32 m.

' ' ' ' . ' f ' .: î ’ r_; ’ * ’ '

Duminică, Bulgaria-Ungaria 
în Cupa Mondială la fotbal

SOFIA, 9 (prin telefon) — Săptă- 
mina trecută, in cadrul campionatului 
bulgar s-a desfășurat doar un singur 
meci, deoarece campionatul a fost în
trerupt pînă la 13 octombrie în vede
rea meciurilor internaționale. Loko
motiv Sofia a dispus cu 1—0 de 
Levski Sofia, astfel că și-a consoli
dat poziția din fruntea clasamentu
lui avînd 26 p. și 3 puncte avans 
asupra celei de a doua clasate, 
Ț.D.N.A.

Duminică 15 septembrie, fotbaliștii 
bulgari și maghiari se vor intilni pe 
4 „fronturi". Reprezentativele A și de 
juniori vor juca la Sofia, iar selec
ționatele B și de tineret la Buda
pesta.

La 29 septembrie va avea loc în-; 
tîlnîrea internațională Bulgaria—Po
lonia tot pe 4 „fronturi". Selecționa
tele A și de juniori joacă la Sofia; 
iar echipele reprezentative B și de 
tineret în Polonia.

Duminica trecută 
tativ a susținut un meci 
Spartak Sofia de care a 
4—3.

Echipele Aripile Sovietelor Kuibî- 
șev (U.R.S.S.) ți Dinamo Zagreb 
(Iugoslavia) vor evolua în Bulgari* 
jucînd în compania echipelor de ca
tegoria A.

lotul re-prezen- 
cu echipa 
dispus cu

T. HRISTOV

Despre 173 medalii 
șî cel cave le-au cucerit

Un film documentar asupra Jocurilor de la Moscova

(

„Echipa romînă s-a dovedit 
ea mai bună formație a turneului

tare de la

re polonezii deși conduși ou 14—12. 
ușes-c să egaleze grație în special 

turilor în atac depuse de Marsza- 
(cel mai bun polonez), Radomski 

Poleszciuk. Romînii (care au fost 
" 'i de absența lui Micule-ndicapați de absența lui Micule- 

u, victima unei crize de apendicită) 
continuat să joace însă cu aceeași 
iesirie și dirzenie arătată în pri- 

ele seturi. Nicolau, Rusescu, Cor- 
anu și Agîrbiceanu (excelent în a- 
rare) au strălucit îndeosebi și 

momentul cînd Nicolau cu o ul- 
ă lovitură de atac a pus capăt 
tei, publicul a izbucnit în aplauze, 

Iuțind victoria Romîniei.
Tot despre meciul de volei Romî- 
a—Polonia, ziarul „L’HUMANITE* 
rie : „După o partidă aprig dispu
tă, echipa romînă s-a dovedit cea 
ai bună formație a turneului, tran«- 
rmînd ultima zi a întrecerilor de 

într-o adevărată apoteoză...* 
Presa pariziană remarcă, de ase 
enea, înalta calitate a întrecerilor 

atletism, care s-au desfășurat la 
nivel rar îrrtîlnit la concursurile 
pînă acum desfășurate în ca- 

lala Franței. Este comentată su- 
rioritatea demonstrată de atleții 

ivietici, care au cucerit cele mai 
uite titluri. Publicul a făcut o bună 
imire oaspeților din răsărit și este 

e amintit că după tentativa de re
nd eșuată a săritorului în' înălțime 
tepanov, acesta a primit ovații e- 
îivalente cu acelea care însoțesc o 
cercare reușită 1 Cronicarii spor- 

vi se opresc apoi asupra sprihteru- 
li german Manfred Germșr, care a 
st vedeta incontestabilă a probe- 
r de sprint.
Ziarele franceze subliniază totoda- 
rolul însemnat pe care l-au jucat' 

ocurile de la Paris în strîngcrea ■ le
aturilor prietenești dintre tinerii 
in diferite țări, „Jocurile Univers!-

Paris — scrie ziarul 
„FRANC-TIREUR* — constituie o 
mărturie a fraternității tineretului din 
întreaga lume. Ce poate fi mai fru
mos în momentul actual, cînd lumea 
este scindată și cînd pacea este a- 
menrnțată, decît această întilnire 
frățească a tineretului din diferite 
țări. Uniți pe terenul de sport, ti
neri din Uniunea Sovietică, Franța. 
Polonia, Statele Unite. Cehoslovacia, 
Romînia, Spania — băieți și fete de 
toate naționalitățile și rasele — au 
venit la Paris însuflețiți de dorința 
de a se cunoaște, de a se înțelege 
mai bine*.

„178 medalii’ este titlul sugestiv al filmului documentar despre cea 
de a 111-a ediție a Jocurilor sportive internaționale 
iubitorii de sport îl vor putea viziona peste puține 
regizorul N. Blidaru și operatorul 1. Michel, trimișii 
Sahia" la Moscova, în timpul marii or întreceri ale
Bineînțeles, este vorba de medaliile 

de aur, argint și bronz pe care spor
tivii romîni le-au cucerit pe stadioa
nele Moscovei, la baza nautică de la 
Himki, pe ringul de box și în incin
ta sălii de la Palatul Sporturilor, la 
bazinul de înot, ca și pe numeroase 
alte terenuri și săli de sport. Pe e- 
cran apar frînturi din disputele dîrze 
care s-au dat pentru aceste medalii, 
vedem în prim plan chipurile concen
trate în efort ale cîștigătorilor lor.

Și dacă vîslașii și-au „tăiat partea 
leului* în succesul general pe care 
l-au înregistrat sportivii noștri la 
Jocuri, este firesc că asupra lor să se 
fi oprit cel mai mult obiectivul apă
ratului de filmat. II vedem astfel pe

prietenești, pe care 
zile. Realizatori: 
studioului „Alex. 

tineretului.

cîștigînd detașat în

Cursa de doi fără cîrmaci a luat sfîrșit... Pe locul / U.R.S.S., 
pe Incul II R.P.R. Iată-i pe dețină lorii medaliilor de aur și ai celor de 
argint, reuniți în fața obiectivului, 1^ baza nautică de la Himki: Stefan 
Pongraț, Victor Ivanov, bfcolae Raatl și Igor. Buldakov,

Alex. Ferenczi 
proba de schif simplu, urmărim cursa 
pasionantă a canotorilor Vereș și Ku- 
recka („struniți* de cârmaciul Ghiță), 
apoi cuplurile Ismailciuc-Dumitru (ca
noe) și Anastasescu-Todorov (caiac), 
care toți au trecut primii pe Ungă 
balizele liniei de sosire.

Aspectele pitorești de la lacul Him- 
ki se schimbă apoi cu decorul fastuos 
al Palatului Sporturilor, unde gim
nastele noastre în frunte cu Elena 
Teodorescu, culeg aplauze pentru mă
iestria lor. Imaginile alternează cu 
cele luate în aceeași după-amiază la 
marele stadion „V. I. Lenin“, unde 
are loc alt „spectacol de gală*, cu 
actori principali săritorul brazilian 
Da Silva, semifondistul sovietic Pipi- 
ne, sprintera germană Gisela Kohler. 
Atletismul nostru este bine reprezen
tat pe peliculă prin siluetele Iolandei 
Balaș, Măriei Diți, Ion Wiesenmayer 
(aproape cîștigător la 400 m.!) și 
alții.

Gong! Pe ring luptă campionul 
Jocurilor Mircea Dobrescu cu coreea
nul Kim Den Bom, o luptă în care 
boxerul romin își demonstrează întrea
ga gamă a posibilităților sale. Sintem 
martori apei ai dramaticului meci G. 
Negrea—P. Stankov, terminat cu un 
epilog 
Negrea pentru rănire.

Iat-o pe Marica Both, recordmana 
Jocurilor, înotînd rapid distanța de 
100 m. spate și apoi privind cu bucu
rie mica medalie de aur, mărturia 
strălucitei sale performanțe. In am
bianța bazinului, mai admirăm apoi 
pe săritorii de pe trambulină și plat
formă. într-o succesivă coborîre în 
zbor spre oglinda lucie a apei.

Iată-i și pe bravii "noștri rugbiști 
culegînd baloane la tușe, grămezi și 
placaje, în fața redutabililor echipieri 
ai Țării Galilor. Și ei au întregit 
printr-un splendid efort numărui de 
178 medîfiii cucerite de delegația 
noastră.

Și, în sfîrșit, iată ultima zi a Jocu-

rilor. Prin fața tribunelor, din nou 
pline, defilează cei care au lupt t p« 
stadion în două săptămîni de î tred 
cere. Fețe surîzătoare, trupuri drepi 
te și mîndre, trec pe ecran. Sportivi 
din diferite țări pășesc voios ținindu-se 
braț la braț, arătind în acest fel prie-f 
tenia strînsă ce au legat-o în zilele 
întrecerii.

...Pentru noi, cei care am revăzut 
în film Jocurile la care am fost spec!- 
tatori adevărați, cei 600 m. ai pclicuî 
lei ni s-au părut insuficienți. Pred 
multe și interesante au fost cele vă
zute la Moscova pentru a putea fi 
cuprinse în numai un sfert de oră 
de proiecție pe ecran. Dar filmul doi 
cumentar își are legile lui și un scurt 
metraj rămîne prin definiție... scurt, 
o simplă schiță fugară a eveniment 
telor, fie ele cît de grandioase și 
interesante.

Așa ne explicăm lipsa fazelor de 
lupte, ciclism, volei, tenis de cîmp 
și tenis de masă, fotbr', care — dacă 
ar fi fost prezente — ar fi făcut și 

.„crea acest interesant docu-mai valoros 
mentar.

*

neașteptat prin oprirea lui

★
Mai avem o veste bună pentru iui 

bitorii de sport, care sînt și cine
fili în același timp. Peste cîteva zilei 
ei vor vedea pe ecranele cinemato-1 
grafelor o „avancronică* a Campio
natelor internaționale de atlștism 
ale R.P.R., care bat la ușă. Etta o 
scurtă prezentare care trece în re
vistă precedentele ediții și anticipează 
asupra cîtorva dintre protagoniștii 
celei viitoare. Fără a intra în amă
nunte de analiză, ne vom mulțumi 
să-i dăm calificativul meritat: txcei 
lent! O suită de imagini pregnante, 
cu gust alese și montate interesant, 
se perindă în ritm viu pe eefan, ți-: 
nînd încordată atenția spectatorului. ’ 
O considerăm una din cele mai reu
șite realizări ale studioului „Alex. 
Sahia* care și-a cîștigat pînă acum 
binemeritate galoane în populariza
rea sportului prin imagini de film.

RADU VOIA



încheierea Jocurilor Universitare
Viitoarea ediție a

de la Paris
Jocurilor

PARIS, 9 (Agerpres). —
Sîmbătă, conducătorii delegațiilor 

țărilor participante la Jocurile mon
diale universitare de la Paris au 
participat la o reuniune avînd drept 
obiect organizarea viitoarei ediții a 
Jocurilor.

Toate delegațiile și-au arătat satis
facția pentru maniera în care au fost 
organizate Jocurile de la Paris. Dele
gația R.P. Romîne, prin vocea repre
zentantului său, a exprimat 

pentru

se va desfășura
pas înainte pe linia uni-

la Roma, in 1959

recuno-
primirea făcutăștfața sa 

și a propus ca asemenea întîlniri spor
tive să se repete și de acum înainte.

Părerile aproape unanime au tost 
eă Jocurile mondiale universitare au

Ultimele rezultate
FARIS, 9 (prin telefon). — Iată cî- 

teVa dintre ultimele rezultate înregis
trate in cadrul Jocurilor Universitare. 
In probele de înot, învingători au tost, 
îfr ordine: BARBAȚI 100 m. liber

constituit un 
licării sportului universitar.

Delegația R.P.F. Iugoslavia, căreia 
i s-au alăturat delegațiile Franței, 
R.P. Polone, R. Cehoslovace, Libanu
lui și Italiei, a propus în cursul reu
niunii să fie înminată o recomandare 
departamentului sportiv al U1S și . 
FISU pentru ca Jocurile mondiale u 
niversitare să fie organizate și de 
acum înainte după experiența între
cerilor de la Paris. Delegatul CUSI 
(Comitetul Universitar Sportiv Ita
lian) a propus ca viitoarea ediție a 
Jocurilor să aibă loc la Roma în anul 
1959. Această propunere a fost apro
bată cu majoritate de voturi.

ale întrecerilor
Treilied (Franța) 58,6; 1500 m. liber.
Dos Santos (Brazilia) 19:53,1; 200 
m bras Klopotowski (Polonia) 2:45,2; 
200 m. fluture Katzorke (Germania) 
2.37,6; FEMEI 100 m. liber Voog

ȘAH: Campionatul mondial feminin pe echipe

Cor.stanța 9 .(prin telefon). — Din 
ceie trei regate programa te pentru 
sîmbătă și duminică nu s-a desfășu
rat decit una singură, sîmbătă după- 
ainiază și ea va rămîne memorabilă 
pentru toți participant» acestei a 
dopa ediții pe mare a campionatelor 
republicane de star. Intr-adevăr, tă
ria vîntului (4—5) care provoca va
luri deosebit de mari a pus la grea 
încercare cele 14 ambarcații care s-au 
avjntat curajos în cea de a treia 
întrecere. Trebuie șă arătăm că din 
cete 24 echipaje participante zece a- 

•. bandonaseră pină atunci datorită con
dițiilor aspre de concurs. In plus, 
doliă. printre care și cel condus de 
A-rtdrei Butucaru, avînd anumite de
fecțiuni materiale, nu au participat. 
Cunoștințele și mai ales rezistența 
sportivilor au fost scoase în evidență 
de această nouă confruntare. Ea a 
revenit echipei Calcan — Navasart 
(C.C.A.-Marina) care a sosit Ia di
ferența apreciabilă de aproape... 3 
km. de al doilea echipaj. Anastases- 
cu — Băloșu (Energia). Pe locul 
III • Puiu Mânu — Romoșan 
(A.V.S.A.P. Buc).

Luni, din cauza mării extrem de

yachting—clasa star
ag.tate, juriul a hotărit ca ultimele 
două regate să se desfășoare pe un 
traseu diferit, situat în avanport și 
port, unde se oferea concurenților o 
pînză de apă liniștită. Regata a 
IV-a, în care au luat startul 60 de 
ambarcații (dintre care 15 au și 
terminat-o cu succes), nu a prea a- 
vut istoric. Ea a consemnat succesul 
cuplului Calcan — Navasart urmat 
de Butucaru — Zamfir (Progresul), 
Puiu Mânu — Romoșan etc. In fine, 
în cea de a cincea’ întrecere, deși 
n-a ^beneficiat de un start prea bun. 
Calcan — Navasart au obținut a 
patra victorie consecutivă, fiind ur 
mâți de aceiași veliști ca în regata 
precedentă. Astfel, reprezentanții 
C.C.A.-Marinei au obținut titlul de 
campioni.

Iată de altfel, care sînt fruntașii 
clasamentului final : 1. Calcan —

Navasart (C.C.A.-Marina) 6928 p.; 
2. Mânu — Romoșan (A.V.S.A.P. 
Buc.) 4798 p.; 3. Butucaru — Zam
fir (Progresul) 4720 p.; 4. Jurașcu 
— Bunga (C.C.A.-Marin-a) 3453 p. : 
5. Georgescu — Barasch (A.V.S.A.P. 
Buc.) 3050 p.

P. Enache — coresp.

(U.R.S.S.) 1:06,9; 100 m. spate Fis
cher (Anglia) 1:21,3; 100 m. fluture 
Pozniak (U.R.S.S.) 1:16,6; 200 m.
bras Alterman (Austria) 3:09,0.

Întrecerile de tenis, care n-au putut 
fi terminate duminică din cauza tim
pului ploios, au fost continuate în di
mineața de luni. La dublu bărbați, fi
nala a revenit francezilor Perau Saus- 
sine-Aiffret care au dispus în pa
tru seturi de perechea italiană Bris- 
santi-Motta: 7—9, 6—2, 6—0, 6—4. 
La dublu femei, finala a fost disputa
tă între două cupluri italiene Lebra- 
Ramovino și Rezzi-Drimi. Primele au 
cîștigat, după un meci foarte strîns. 
cu 4—6, 7—5. 6—4.

★
Pentru iubitorii de atletism, dam 

acum rezultatele obținute în cadrul 
întrecerilor atletice de reprezentanții- 
romîni, care nu s-au clasat pe pri 
mele locuri. Este de notat în primul 
rînd rezultatul mediocru al Floricai 
Oțel la 800 m.: locul patru în 2:14 0. 
Un rezultat sub posibilitățile sale l-a 
obținut și Sudrigean, care într-o sene 
a probei de 400 m. plat a înregistrat 
49,8. El nu s-a clasat în finală. Cei 
doi sulițași romîni — Popescu și »1- 
zim _ au ocupat locurile 9 (b5,66 m.) 
și respectiv 10 (64,80 m.J. La arun
carea discului femei Paraschiva 
Lucaci a realizat 41,28 m. clasîndu-se 
pe locul opt. Sprinterii Magdaș și 
Mircea Pop, ca și alergătorul de 110 
m garduri Ardeleanu, nu s-au clasat 
în finalele probelor respective

Echipa de tineret 
a voleibaliștilor 

polonezi 
s-a revanșat...

i

„OLIMPIADA TĂCERII"
I ________________________ _ =_=

cSintem convinși că pină mai acum 
r-.lt ev a zile, cină am publicat primele 
repu tate, prea puțini știau că surdo, 
muții au pa-tiStlilalea întrecerii într-o 
competiție de mare amploare, ase
mănătoare Olimpiadelor moderne. Am 
oftat acest lucru în primăvara aces. 
tui an, cînd, asistind la disputele 
unor atleți juniori pe Stadionul Tine
retului, am descoperit, cu multă sur
prindere, că o serie de atleți surdo, 
muți susțin un concurs de verificare 
si selecție în vederea unei importante 
competiții internaționale care urma 
să' aibă loc în Italia, .Olimpiada Tă- 
cert '

UNGARIA, ANGLIA, URUGUAf, 
IUGOSLAVIA...

...au fost prezente In întrecerea de 
fotbal găzduită de terenurile din 
Milano la sfîrșitul lunii august. Me. 
ciurile au fost urmărite cu viu interes 
de amatorii de sport din Milano care 
au venit în număr mare pe stadionul 
de la Lissoni (aflat, la 20 de km. de 

oraș} pentru a vedea un veritabil 
cnmoionat mondial al surdo-muților. 
F.chtoa națională a Romîniei a avut 
însă, din păcate, o comportare cu mult 
sub posibilitățile ei- Mai prects, a 
pierdut primul meci susținui în com
pania reprezentativei Ungariei cu 
0—1. tn prelungiri. Trebuie specificat 
că antecedentele indicau favoriți ju. 
catarii noștri. La Lissoni însă, au fost 
ineficaci șt au ratai copilărește O serie 
d„ situații clare. In turneul de con
solare, fotbaliștii români au disotis de 
Anglia cu 2—0 și de Germania tu 
1—0, dasîndu-se pe primul loc. Corn, 
pettfia de fotbdl a fost ciștigată de 
Iugoslavia, urmctă de Italia și Bel
gia. In finală Iugoslavia a dispus de 
Italia cu 6—0. '

ATLETH SOVIETICI ȘI AMERICANI 
AU DOMINAT ȘI ACI

Exact ca la ultimele olimpiade mo. 
derni, atletismul a fost dominat și 
la Milano de concurența sovietici 
și americani. Sovietica Ruzguite a 
cucerit proba de 80 m. garduri (13,4), 
americanul Wer minorit cursa de 200 

m. plat (23.6) iar sovieticul Simo
nenko a sărit la lungime 6.94 m. 
In general trebuie specificat că „tra
diția" a fost respectată tn majorita. 
tea sporturilor. Trudeau (SUA) a 
cîștigat săriturile la trambulină, ita
lianul Epic s.a clasat pe primul loc 
în cursa de 1000 m. pe velodrom, 
Kolnar (Ungaria) a bătut la 400 m. 
liber. La baschet, fotbal, natație, ci
clism, gimnastică, tir, tenis, atletism, 
e*c„ disputele au fost de cele mai 
multe ori de o dirzenie neobișnuită, 
foarte echilibrate și deseori de bună 
valoare

COMPORTAREA ROMINII.OR...
...poate fi socotită ca satisfăcătoare, 

cu excepția fotbaliștilor. La tenis de 
masă N. Popescu s-a clasat pe loctll 
2 (la simplu), la dublu fete Maria 
Ungureșan și Elisabeta Volocan au 
cucerit locul secund, ca și N. Popes
cu.Gh. Grigorovici (dublu domni), 
N. Popescu-Maria Ungureșan (dublu, 
mixt) și Elisabeta Volocan (simplu 
fete). întrecerea pe echipe a fost cîș- 
iigată de Ungaria, iar echipa Romî
niei s.a clasat pe locul 2. O bună 
comportare au avut-o și mărșăluitorii. 
Ion Zoiieaiiu s-a clasat pe locurile 
secunde in cursele de 10 și 15 km., 
iar Avram Walter a venit pe locul 
trei pe distanțele de 5 și 10 km. Sînt 
performanțe frumoase care oglindesc 
preocuparea asociației surdo.muților 
de a asigura acestora bune condiții 
de pregătire, iar din oartea concuren- 
ților conștiinciozitate și dorință de a 
reprezenta țara cu cinste.

de : 
ale ’ 

Poloniei și Romîniei. Păcat... Căci 
meciul a satisfăcut, prin reușitul spec; 
tacol furnizat de cele doua formații 
și prin dramatica sa desfășurare, pre 
tențiile celor mai exigenți cunoscă
tori.

Un singur defect. De ordin senti
mental, e drept, totuși capital: repre
zentativa țării noastre a pierdut, vic
toria revenindu-le de această data, in 
revanșă, voleibaliștilor polonezi. O 
victorie muncită din greu, așa cum 
foarte bine o arată rezultatul tehnic 
al partidei: R.P. Polonă — R. P. Ro
mînă 3—2 (15—13, 14—16, 11 15, 
15—9, 18—16).

Cît privește nota de dramatism a 
întîlnirii, ea vă va fi exprimată și 
mai clar de evoluția scorului în ulti
mul set. Iată: R. P. Polonă — R. P- 
Romînă: 0—1, 1—1, 3—1, 3—3, 3—5, 
5—-5, 7—5, 7—6, 9—6, 9 9, 9 11, 
10—11, 10—12, 10—13, 10-14, 14—14, 
15—14, 15—15, 15—16, 16—16, 18-16.

Cauzele înfrîngerii ? In primul rînd 
jocul bun, foarte hotărit al echipei 
poloneze, decisă să-și ia revanșa. A- 
poi, lipsa de rutină a tinerilor noștri 
reprezentanți (care, de aceea, s-au 
lăsat învinși mai întîi de emoție și 
nervozitate în clipele cruciale ale me
ciului) iar pe de altă parte cauzele, 
de ordin strict tactic, și anume, defi
ciențele din defensivă: plasament (a- 
șezare în teren la primirea mingii), 
dublaje și blocaje.

Sînt însă scăderi ce pot fi — și 
chiar lesne — îndepărtate din com
portarea echipei noastre de tineret, 
ale cărei perspective de dezvoltare 
rămîn dintre cele mai frumoase. Și, 
poate, chiar mulțumită înfrîngerii de 
ieri, pe care o socotim (venind după 
acel 3—0 de sîmbătă)'. un minunat 
prilej de învățăminte, ce va trebui fo
losit din plin — c. f. —

Puțină lume ieri, la întîlmrea 
volei dintre echipele de tineret 
Poloniei si Romîniei. Păcat...

■ DUPĂ 5 ture in prima grupă a campionatului mondial feminin d 
șah conduce echipa U.R.S.S. cu 7‘/2 puncte din 8 posibile urmată de R.P.I 
cu 4l/2 puncte (o partidă întreruptă) din 8 posibile și Olanda cu 4 punoh

In cea de-a doua grupă pe primul loc se află echipa Bulgariei c 
6V2 puncte, iar în grupa IIT-a Anglia — 6*/2 puncte.

NATAȚIE: Nou record mondial la 1OO m fluture
■ CU PRILEJUL unui concurs desfășurat la Tokio intr-un bazi 

de 50 m înotătorul japonez Takashi Ishimoto și-a corectat propriul recon 
mondial la 100 m. fluture, realizînd timpul de l’01”2/10. (Vechiul recon 
era de Î’O1”3/IO și aparținea aceluiași înotător).

FOTBAL: Dinamo Moscova conduce cu autoritate i 
campionatul U.R.S.S.

■ ECHIPA Dinamo-Moscova continuă să conducă în campionati 
unional de fotbal, totalizînd 25 de puncte din 15 jocuri susținute. Dinamc 
vișfii au un avans apreciabil față de următoarele clasate — Torpedo Mos 
cova și Spartak Moscova — care au cite 19 puncte din 15 partide. I 
ultimul meci Dinamo—Moscova a învins pe Spartak—Minsk cu 3—0. Pîn 
la Sfîrșitul campionatului mai sînt 7 etape.

■ ECHIPA Real Madrid va vizita Anglia în cursul acestei luni, j» 
cînd la 17 septembrie cu Wolwerhampton Wanderers. Pentru meciul Anglii 
Franța, care se va disputa la 27 noiembrie la Wembley, a fost fixat arh 
trwl N. Laiîșeiv (U.R.S.S.).

Ungaria va deplasa la Sofia o garnitură foarte p« 
ternică

■ Partida pe care echipa națională de fotbal a Ungariei o susții 
duminică la Sofia, cu reprezentativa Bulgariei în cadrul preliminarii 
campionatului mondial de fotbal, este privită de forurile sportive maghiai 
cu oea mai mare atenție.

Alături de jucători tineri, aflați în plină formă, au fost selecționa 
și sportivi rutinați, în măsură să asigure echipei o comportare cît m 
bună, pe măsura prestigiului fotbalului maghiar. Astfel, din lotul selection- 
pentru Sofia fac parte cunoscut» jucători Grosics, Bozsik, Sandor, Buds 
Hidegkuti, Lantos, Kotasz, Csordas, Szoika, Fenyvessy. Alcătuind o asem 
nea formație puternică. Federația maghiară de fotbal speră într-o victori 
care îi este absolut necesară în vederea calificării în turneul final d 
Suedia (știut fiind că naționala Ungariei a pierdut jocul de la Oslo < 
echipa Norvegiei).

Lotul polonez m vederea întîlnirii de la Sofia
■ La 29 septembrie va avea loc la Sofia, întîtairea internațională 1 

fotbal dintre echipele reprezentative ale Bulgariei și Poloniei. Feder^ 
poloneză de fotbal a și alcătuit lotul reprezentativ din care fac parte® 
mătorii jucători : Szimkoviak, Ștefaniszin, Vezniak, Korynt, Sczepansi 
Durniok, Gavlik, Zientara, Glibowski, Tranipisz, Brychz, Kempny, lankc 
ski, Soporek, Szimborski, Nowak.

ATLETISM: Skobla: 17,68 m. la aruncarea greutăț

■ Participind duminică la un concurs internațional desfășurat 
Solingen (R. F. Germană) atletul cehoslovac Jiri Skobla a cîștigat pro 
de aruncarea greutății cu performanța de 17,68 m. Aruncătoarea de suli 
Dana Zatopkova a ocupat primul loc fa proba respectivă cu 47,35 m., i 
Zatopek s-a clasat al doilea în cursa de 10.000 m.. fa urma germanu’ 
Schade, cu timpul de 30’06”4/10.

■ UN LOT de 9 atleți englezi, care au participat la sfîrșitul sapi 
mînii trecute la meciul de atletism Poionia-Marea Britanie, au plecat sf 
Helsinki, unde va avea loc sîmbătă și duminică un concurs infernațion 
Printre aceștia se afiă fostul recordman mondial la 5.000 m. Gordon Pir 
semifondistul Derek Ibbotson, alergătorul de 400 m. garduri Farrel, arum 
torul de ciocan Ellis. Acesta din urmă, după cum se știe, a aruncat 64 
m. la Varșovia, rezultat care întrece recordul britanic, dar — conform b 
dițiilor engleze — nu poate fi omologat, fiind stabilit în afara gramițe 
țării...

CICLISM: Anquetil învingător la Genieva
■ Ciclistul francez Jacques Anquetil a cîștigat cursa contracroi 

metru disputată la Geneva, parcurgînd 80,500 km. în timpul de lh.54'1 
(medie orară 42,237 km.). Pe locul doi, la 2’48”, s-a clasat italia, 
Ercole Baldini.

■ In împrejurimile orașului Varșovia s-a desfășurat duminică 
cursă ciciistă pe circuit, dotată ou premiul ziarului „Dzienn’k Lodzki“. V 
toria a revenit -la sprintul final- lui Bedynski, care l-a întrecut pe I 
mfaski. Ambii cicliști au fost cronometrați în 2h.36’3/20.

BASCHET: Baschetoaliștii chinezi învingători in C 
hoslovacia

In continuarea turneului pe cared întreprinde în R. Cehoslova 
echipa masculină de baschet a Armatei Populare de Eliberare din R. 
Chineză a jucat la Presov cu echipa locală Spartak. Baschetbaliștii chin 
au terminat învingători cu scorul de 78—41.

TENIS: Concursurile de la Forrest Hills

■ AU LUAT sfîrșit tradiționalele concursuri de tenis de la Fori 
Hillș (S.U.A.). Titlul la bărbați a fost cucerit de australianiul Ander 
care a dispus în finală de compatriotul său Cooper în trei seturi, 
10—8, 7—5, 6—4. De remarcat că tenismena de culoare. Althea Gibsoti 
cucerit trei titluri Ia aceste campionate. In proba de dublu mixt, ea a fă 
pereche cu australianul Bob Howe, participant la turneul de tenis de 
Moscova din cadrul Jocurilor Tineretului.

■ DUPĂ mai multe zile de întreceri, la Tbilisi au luat sfîrșit o 
pionatele unionale de tenis pe echipe. In finală s-au întîlnit echipele 1 
ciațiilor Dinamo și Spartak. Obținînd victoria cu scorul de 18—14 di 
moviștii au cucerit titlul de campioni pe anul 1957.

Atleții chinezi și americani au sosit aseară
(urmare din pag. 1) 

impunătoarei clădiri. Din el au cobo. 
rit, pe rînd, membrii lotului de at
letism al Statelor Unite. Numeroșii 
iubitori ai atletismului care au venit 
să.i întîmpine pe atleții de dincolo 
de ocean au recunoscut pe aceia pe 
care îi vor urmări de sîmbătă pe 
stadionul Republicii. Nici nu a fost 
prea greu să-j recunoască: Murchison 
este cel mai mic, Welbotirne poartă 
cu el prăjina, Shelton a mai fost 
la noi anul trecut, Stanley a fost re. 
cunoscut mai mult prin eliminare.

Brown ca fiind singura atletă. Unul, 
doi, trei... cinci 1 Lipsește unul, 
O’Brien. De îndată întrebările au în. 
ceput să curgă. Ge se îniîmplă cu 
recordmanul lumii, de ce nu a venit? 
Răspunsul a venit firesc: „Nu l-am 
întîlnit 1 Noi venim de la Paris unde 
am participat îa Jocurile Universi
tare. O’Brien trebuia să vină de Ia 
Chicago și cu toții trebuia să ne în. 
tîlnim pe aeroportul din Bruxelles. 
Dar avionul lui nu a sosft înaintea 
plecării noastre, așa că am venit fără 
el. Va veni însă în orice caz în 
cursul zilei de miercuri".

Ca tin bucureștean mai vechi, sărito

rul în înălțime Ernie Shelton a dat 
plicațiile de rigoare compatrio 
săi, lăudînd — printre altele — < 
tatea piste; stadionului Repub: 
care ca orice lucru necunoscut îi 
voca îngrijorări micului Ira Mui 
son. „La 'Paris am concurat p 
pistă foarte grea care m-a deza’ 
tajat net. Dacă aici toate vor fi 
de bune, precum zice Shelton, v 
să realizez un rezultat cît mai 
pe 100 m. 1“

★
Pentru astăzi sînt așteptați sg 

sească atleții din Albania și din 
unea Sovietică.
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