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Atleti din toată lumea 
&e întîlnesc la București' 

5

Un 
merit

prim contact cu oaspeții noștri, pe terenurile de 
Un concurent neprevăzut, dar de mare prestigiu 

zul Einarsson ♦ Chinezii în centrul atenției

antrena- 
islande-

Cu siguranță că marți după-amia- 
ză, pe stadionul Dinamo, n a 
fost persoană mai ocupată 

decît studentul chinez de la Institu
tul de Petrol și Gaze, translator pe 
lingă grupul de atleți din R. P. Chi- 
.neză. Veniți pentru prima oară în țara 
kioastră, atleții chinezi sînt, cum e și 
firesc, un punct de atracție oriunde 
ar apare, dar mai cu seamă pe stadion, 
iacolo unde pot fi surprinși în plină 
activitate. Și tocmai de aceea, tran
slatorul lor care, în treacăt fie

Cele mai bune performere mondiale ale anului la înălțime și lungi
me, Taisia Cencik și Nina Kazmina, 
Tatiana Avramova, la antrenamentul

O declarație 
a atletului islandez 
EINARSSON

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, excelentul atlet islan
dez Viliijalmur Einarsson, cîș- 
tigătorul medaliei de argint 
a probei de triplu salt la Jocu
rile Olimpice de la Melbourne, 
ca și la întrecerile din cadrul 
Jocurilor Sportive Internațio
nale de la Moscova, ne-a fă
cut următoarea declarație:

„Sînt foarte bucuros că mă 
aflu în Romînia pentru a doua 
oară și sper să reușesc rezul
tate bune. Anul trecut perfor
manța m-a ajutat să plec la 
Melbourne (N.R. La „Interna
ționalele” din '1956 Einarsson 
s-a clasat pe locul IV cu re
zultatul de 15,32 m. nou re
cord islandez. Acest rezultat 
i-a determinat selecționarea 
pentru Jocurile Olimpice, unde 
— după cum se știe — s-a 
clasrt rl doilea cu 16,26 m.).

Dumneavoastră aveți nume
roși atleți excelenți, pe rnulți 
i-am întî'nit de curînd și mă 
gîndesc să-i întîlnesc și pe 
viitor.

Mulțumesc din nou pentru 
generoasa dumneavoastră invi
tație".

ViLHJALMUR EINARSSON
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spus, vorbește uimitor de bine lim
ba noastră, după numai trei ani 
ședere la București — are mult 
lucru.

Ziariștii o asaltează cu întrebări 
Thin Fun-iun, incontestabil „steaua” 
primă mărime a echipei oaspe. Și, în- 
cet-încet, cariera sportivă a tinerel 
recordmane e reconstituită în bloc - 
notesurile noastre. Are 20 de ani, este 
proaspătă absolventă a liceului și vrea 
să devină studentă în educație fizică.

de 
de

pe 
de

împreună 
de ieri de

cu alergătoarea de 400 
pe stadionul Dinamo.

atletismul cu cinci ani 
un 
de 

m.

în 
laaccident a obligat-o 

un an. După reluare, 
ei au crescut astfel: 
1956 — 1,61, 1957 —

A început 
urmă, dar 
un repaus 
performanțele
1955 — 1,48;
1,72 m. Un singur mare concurs la 
activ : cel de la Moscova, în care s-a 
clasat pe locul 4 cu 1,63 m. Ce doreș
te de la apropiatele campionate ?

„Lucrul pe care-l doresc cel mai
(Continuare în pag. 3)

PREGĂTIRILE 
pentru jocurile

Marți s-a dat semnalul începerii 
pregătirilor pentru partida cu Iugo
slavia. Primul „act” l-a constituit un 
riguroși control medical pe care ju
cătorii l-au făcut sub aienta supra
veghere a d-rului Traian Dumitres
cu. După-amiază întregul lot a fă-

SIMBATA, UN INTERESANT MECI PE STADIONUL ,43 AUGUST”
Sîmbătă, la ora 16,30, va avea loc pe stadionul „23 August” un joc 

de verificare între două selecționate alcătuite astfel:
Uțu-Pahonțu. Hulea, Neacșu-Bodo, MiRăilescu- 

Dinule'scu, David.
Cimpeanu Zbircea, Băcuț II, Fior eseu-Alexandru 
Meszaros II, Alexandrescn, Zavoda I, Tătaru. 

Panait, Copil IU, Seredai,

SELECȚIONATA A: 
Oaidă, Kăszegy, Zaharia,

SELECȚIONATA I: 
Vasile, N unweiller-Drăgoi, 
... , REZERVE: Dunga,

BULANCIK, KRIVONOSOV
ȘI CENCIK răspund

___  întrebărilor reporterilor noștri ___

pe peronul

— Uite-l pe Bulancik!
Exclamația a izbucnit spontan de 

la toți cei care ieșiseră 
aeroportului, în întîmpinarea atleților 
sovietici. Aplecîndu-se puțin pentru a 
putea trece prin cadrul ușii avionu
lui, prea mic pentru statura lui her- 

Evghenii Bulancik, campionul 
european la 110 m. g., ne zîm- 
bea prietenește. N-am mai aștep
tat să vedem cine vor fi ceilalți care

Cu bloc nofes-ul pe aeroport...
Recordmanul mondial MOENS și recordmanul european 

VISSER printre noii oaspeți
Grea misiunea de reporter, în aceste’ 

zile din preajma campionatelor inter
naționale ! Căutînd să te împărți în
tre Gara de Nord, aeroport și stadio
nul de antrenament, riști să nu gă
sești nicăieri ceea ce cauți. Și ce ane
voie te hotărăști pentru una din cele 
trei soluții I l otuși, în-după amiaza de 
ieri, deși teribil de „plină”, lucrurile 
s-au aranjat de la sine, în modul cel 
mai fericit cu putință pentru gazetarul 
care voia să nu scape nimic.

PATRU DELEGAȚII SE REUNESC 
LA BELGRAD

S-a întîmplat pe aeroportul din Bel
grad. Acolo au sosjt încă de luni după 
amiază, venind de Ia Istanbul, atleții 
turci. Ieri, cu cîteva ceasuri înainte de 
plecarea avionului spre București, au 
apărut pe aeroport și atleții greci De- 
pastas, Konstantinidis, Tsakanikas,

FOTBALIȘTILOR 
cu Iugoslavia

cut un ușor antrenament pe stadio
nul „23 August” sub conducerea an
trenorilor Gică Popescu și Niki Pe
trescu, iar ieri dimineață fotbaliștii 
au plecat spre Orașul Stalin unde își 
vor continua pregătirile.

In program este prevăzut pentru 

Georgios Papavasiliu (Grecia), 
campion balcanic In 1956 și 1957, la 
3000 m obstacole, unul din concurența 
la Campionatele Internationale ale 

R.PJt.

coboară din avion și ne am și în
dreptat spre vechea noastră cunoș
tință.

— Ați venit, poate, în calitate de 
concurent?

— Nu, nici vorbă de așa ceva. E 
drept, mai alerg eu la noi acasă, dar 
aici sînt venit ca antrenor al grupu
lui nostru de atleți.

Și Bulancik, care în lunga și im-

(Coniinuare în pag. 3)

Papavasiliu și Georg-eopoulos. „tinde 
mergeți ?“.

— La București, la campionatele in
ternaționale ale Romîniei.

Apoi a aterizat avionul de Cairo, din 
care au descins trei atleți și un condu
cător al Federației egiptene de atle
tism. Destinația ? București... In sfîrșit, 
cu puțin înainte ca avioanele să-și ia 
zborul spre orașul internaționalelor, 
grupului de pe acum numeros și multi-

(Continuare in pag. 4)

CIMPEANU
duminică un joc de verificare în 
compania — probabilă — a Flamurii 
roșii Arad. In continuare Iotul va 
face antrenamente tot la Orașul' 
Stalin, iar duminică 22 septembrie 

. va participa la un nou meci de veri
ficare, la București, de data 'aceasta 
cu o echipă străină, probabil o selec
ționată a echipelor de categoria A din 
Budapesta.

ȘTIRILE ZILEI
SCRIM A

Scrimerii romîni art 
plecat la Camploiatele 
Mondial?

Astăzi dimineață an plecat spre PaA 
ris scrimerii romîni care vor participa' 

| la campionatele mondiale individuale? 
, și pe.echipe. La întrecerile care încep- 
i la 16 septembrie vom fi reprezenfaii de: 

Cecilia Neagu, Ecaterina Orb. ElerMi 
Samșudeanu, Eugenia Tărăngoiu. Ma
ria Vicol, Olga Orban (p:nă la în+ 
chiderea ediției nu a venit de la Cluj), 
Aitiia Csipler, Tănase Mureșanu, So
rin Poenaru, Stefan Tapatagă, Iosif" 
Zilahy, Cornel Pelmuș și Tiberitt; 
Bartos.

BOX
Intî'nirea C. C. A.—• 
A. S. K. Vorwiirts — 
Berlin

■ Cu prilejul „Zilei Forțelor Armate: 
ale R P.R.", la 2 octombrie se va 
desfășura, în nocturnă, pe Stadionul 
Republicii sau în sala Floreasca (în 
caz de tjnp nefavorabil), întîlnirea 
de box dintre echipele C.C.A, Bucu
rești și ASK- VORW.ARTS.Berlin 
(R.D. Germană). Printre pugiliștii 
germani care și-au anunțat sosirea 

j se numără: Millek, învingătorul iui 
| Dobrescu, Schulz, Buctisenschuss, 
IKrau.se și Robak — toți din lotuil re

prezentativ. Antrenorul boxerilor 
de la C.C.A., Marcu Spakov, ne-a 
comunicat următoarea echipă care 
va fi aliniată în partida cu pugiî.ș- 
tii germani: Mircea Dobre-ru, Vie. 
tor Șchiopu (N. Mîndreanu), Emil 
Ciș/naș. Vasile Czege’.i, Nicolae Ne
grea, Mihai Stoian. Șerbu Neacșu, 
Vasile Tiță, Gh. Negrea și Dumitru 
Ciobotaru.

FOTBAL
întîlnirea Iugoslavia
B-Rcmînia B laSkvplje

Federația iugoslavă de specirl t .te 
a hotărît ca întîlnirea de fotbal din
tre echipele B ale Iugoșlaviei și Ro- 
mîniei să se dispule în orașul Skoplje 
la 29 septembrie.

Un arbitra tomin va 
conduce pari da 
Ungaria B-Bulgar a B

Forurile romîne de specialitate au 
desemnat, la cererea federației ma
ghiare, pe arbitrul MIRCEA CRU- 
ȚESCU pentru a conduce întîlnirea 
de fotbal Ungaria B — Bulgaria B, 
care va avea loc duminică la De
brețin.

Băcuț I în formai a 
„ Progresului'‘-Oradea

ORADEA 10 (prin telefon). Comi
sia centrală de fotbal a comunicat 
echipei Progresul Oradea că a .r.'or- 
dat drept de joc jucătorului Băcuț 
I. Antrenori; fotba'iștilor orădeni 
intenționează să-l utilizeze pe Băcuț 
I în postul de stoper, chiar de la re
luarea campionatului, după meciul 
cu Iugoslavia.

BASCHET
Echipele „Locomotiva* 
vor jaca la Tbilisi

Echipele (masculină și feminină) de 
baschet ale asociației Locomotiva von 

• pleca la 25 septembrie în R.S.S. Gru- 
z:a, unde vor susține o serie de 
meciuri în compania echipelor lo
cale. Formațiile romînești vor juca 
ia Tbilisi si probabil la Baku (R.S.S. 
Azerbaidjan). ;

TIR
17 trăgători chinezi 
concurează la 
Bucur ești

La 11 septembrie a plecat spre 
București un grup de 17 trăgători 
chinezi, care vor participa la cam
pionatele internaționale de tir ale 
R.P. Romine, programate să înceapă 
la 22 septembrie. (AgerpresJ,

IKrau.se


DISCUȚII PE MARGINEA^ 

CAMPIONATULUI DE FOTBAL1

SINTEM NE»V«SIÎ“
Xerăspund:

’ Pauză în campionatul de fotbal al 
categoriei A. Atenția este concentra
tă acum spte pmtida cu Iugoslavia 
din cadrul campionatului mondial. 
Dar aceasta nu însemnează să uităm 
cea mai importantă competiție internă 
a țării și — mai ales — ceea ce 
6-a petrecut în ultimele etape. Dim
potrivă. Să folosim această pauză 
pentru elucidarea diferendelor, pentru 
«tabilirea și înlăturarea cauzelor care 
au făcut ca întîlnirile să fie de un 
nivel scăzut și... să abunde in acte 
ide indisciplină și de nesportivrtate. 
Pentru astăzi o chestiune care ni se 
pare a fi generatoarea multor atitu
dini nesportive, a impreciziilor teh
nice și a erorilor tactice: nervozita
tea. Ăm invitat la „tribună" (citiți 
redacție) trei binecunoscuți fotba
liști bncureșteni, care au răspuns în
trebării „De ce sîntem nervoși?"

OZON:
„Fiindcă nu se pune preț pe 
•nodul CUM se obține victo
ria, ci numai pe victorie cu 

orice mijloc'4

TITUS OZON — care a refăcut 
Cunoștința cu campionatul... numai

f^onospoit
0 După ce timp de cinci etape echi

pele de categoria A prezente în pro
gramele concursurilor pronosport au 
•ferit cu dărnicie surprize după sur
prize și în același timp premii de va
loare. ridicată (aproape SO.OOO lei pre
miul I la ultimul concurs!) iată că în 
această săptămînă ele au cedat locul 
formațiilor de categoria secundă Ia care, 
bine înțeles, trebuie să adăugăm cele 
patru reprezentative naționale care 
„deschid” programul concursului nr. 37 
din 15 septembrie. După trei meciuri 
susținute în e.ctualal campionat — și 
după o întrecere nu mai puțin dîrză 
în „Cupa Primăverii” — formațiile 
de categoria B nu mai au... secrete 
pentru pârtie.panți așa că pentru cei 
mai rnulți dintre aceștia „piatra de în
cercare” o constituie meciurile dintre 
R-P. Bulgaria — R.P. Ungară (în cadrul 
calificărilor pentru campionatul mon
dial) și R.P.F. Iugoslavia — Austria (în 
cadru< Cupei Dr. Gerd). Iată de ce le 
vom întinde acestora o... mină de aju
tor reamintindu-le cîteva amănunte. 
Pentru formații R.P. Ungară — care 
a cedat surprinzător în fața celei nor
vegiene — întâlnirea de la Sofia con
stituie meciul cheie în vederea califi
cării pentru turneul final de la Stock
holm. lată de ce, forurile maghiare de 
specialitate au mobilizat pe cei mai în 
formă jucători (printrc care se numără 
*1 bine cunoscuții Grosics, Farago, Lan
tos, Hidegkuti, Mahos, etc.) și i-au su
pus unei pregătiri speciale care, se 
Speră, va da bune rezultate în fața 
»nei formații ce v.i beneficia de apor
tul terenului propriu, deloc neglijabil 
In meciurile cu astfel de miză. Jucă
torii bulgări sînt și ei foarte optimiști, 
sperând desigur în repetarea performan
ței din 1948, cînd scorul final le-a fost 
favorabil: 1-e. Reprezentativa iugoslavă 
Va întîlni pe cea a Austriei într-un 
■teci care, pe lingă însemnătatea sa 
fn cadrul Cupei Dr. Gero, este deosebit 
de important pentru selecționeri și ca 
prilej de verificare a jucătorilor în ve
derea întâlnirii cu țara noastră. Echipa 
tuffos&avă a arătat anul acesta o Incon
stanță (6-1 cu Italia și... $-0 cu Gre
cia !) de care n-ar fi de mirare să pro
fite austriecii în formă destul de bună 
<1-6 cu Suedia, 4-0 cu Elveția). Totuși, 
*oi credem că atît pregătirile conduse 
de eeî mai buni tehnicieni iugoslavi, 
«dt și avantajul terenului propriu vor 
•vea un cuvîrit greu de spus aduci nd 
rac del or o victorie înviorătoare și plină 
de promisiuni, în încheiere vă amintim 
că fondul de premii al acestui concurs 
este mărit cu" cei 36.353 lei -reportați 
de li concursul special din 5 septem
brie.
• Plata premiilor de la concursul 

•pe crai din 5 septembrie și conc. nr. 36 
din septembrie se va face în Capitală 
vineri și sîmbătă începînd de la ora 17 
■turnai ia Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei nr. 9

; Premiile speciale acordate varian
telor cii ,»6” rezuâtâte de la conc. nrt’ 
M din 25 august au revenit următorilor:

O' motocicletă de 350 cmc. acordată 
participantului cu cele mai multe va
riante cu „0” rezultate:

Gu'țu Matei din Giurgiu gțr.' I.y. Staw 
■n nr. 19 care a. avut 470 /variante; p 
Motocicletă de 175 cmc. acordată celui 
de al doilea participant cu cele mai mul
te variante cu „0” rezultate: Hotines- 
•u Radu din București bd. Ș Martie 
■ur. 83 care a avut 228 variante*  O mo-- 
tocicfletă de 125 cmc. acordată celui 
de al țreiieâi participant cu cete .mai 
■ndte variante cu rezultate: ivaș-
«u Ion*  din București str. Bîrcă nr. 53 
«are a avut 116 variante. Premiile acor
date prin tragere din urnă au revenit 
wrmătorilor: cîte un aparat de radio: 
Vasiliu Mihai din Iași str. Chur ehi 135- 
Bucur Ion din Pitești str. cînspineanu 
1 D; Grigore Nicolau diin București »tr. 
Brătulescu 76; Talea Ghinea din Con
stanța str. Munții Tatrâll Și Sz-foo Ka- 
roly din oradea str. Lebedei 4; cîte 
■n aragaz cu 3 ochiuri și butcile: F’o- 

PomDili-u din Petroșani str. Gh. 
Gheorghiu Dej 36 și Nicola Sabin din 
Timișoara str. Ion Gorun 15; o mo-te- 
eictetă de 125 cmc.: Artun Giveleclîîaii 
din Ploești str. Republicii £7. In urnă 
■» fost introduse 38b variante.

OZON, CALINOIU și NICIJȘOR
pentru o etapă — a reținut ca spec
tator^ multe aspecte interesante în le
gătură cu crearea unei nervozități 
excesive pe teren: „Jucătorii sînt ner
voși, (pardon, sîntem nervoși) pen
tru că urmăresc adeseori victoria cu 
orice preț. Conducerile secțiilor de 
fotbal sint și ele mai mult preocu- 
pate de „cum vom lua cele două 
puncte de duminică' și mai puțin de 
„ce bine ar fi să joace echipa ca

CĂLINOIU

„lumea' duminică". Pe teren, sub 
impulsul acestor imperative, se trece 
adeseori peste ceea ce permite regu
lamentul. Apărătorii sînt mult tentați 
să faulteze și — in general — în
cep să recurgă prea mult la folosi
rea mijloacelor fizice în locul celor 
tehnice și a subtilităților. Și atunci 
apar nervii și pentru cei ce faul
tează — care după părerea mea tre
buie sancționați și mai aspru — și 
pentru cei faultați, care se văd opriți 
nereglementar".

C ALIN 0 IU:
„Fiindcă nu știm să primim 
înfringerea, dar nici nu știm 

să o respectăm44

„Rivalitățile sportive s-au transfor
mat, în multe situații, în campiona
tul de fotbal, în prilej de tranșare 
a unor diferende sau mai bine spus 
a unor ambiții personale lipsite total 
de importanță sau justificare. Iată,

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BOX
Combativitatea om iaseamoă totul...

In afara peripețiilor cauzate de 
lipsa de prevedere și am putea spu- 

-ne chiar de interes a organizafori- 
•,ÎQr, lipsă care, din păcate, a influen
țat întir-o mare măsură cîteva din 

;Cele mai importante întîlniri, „zona" 
*^de la Craiova nu ne-a mai furnizat 
un alt material de ...senzație. Favo- 

'riții nu s-au dezmințit, deși unii din- 
*tre ei nu au fost scutiți de emoțiile 
pe care le-au. provocat tinerii lor ad- 

1 versari. Dumitru Roman Ca și Con
stantin Gui (ambii orădeni) au dat 

'thult de lucru maestrului spartului 
Toma Ilie, Valentin Mahu a făcut un 

'meci, entuziasmant în fața experi- 
■mentatului Nicolae Mîndreanu etc. 
rJn genera], toți compețitorii au lup
tat ou dirzenie — fiecare după pu
terea și ■ cunoștințele lui — pentru 
calificarea În faza finală. O singură 
excepție: P. Rînjea (CCA), care a 
refuzat, pur și simplu lupta în fața 
lui Lirca Romano. Pe viitor ar tre
bui șă fim scutiți de asemenea pe
nibile „exhibiții" ade unor boxeri care 
pornesc de acasă, cu ideea că vor fi 
învinși. Este de remarcați — în sfîf- 
șit bțxuj clar, curat, tehtric, al 
cunoscuțîlor' M. Stojan C. lordache, 
D. Gheorghiu, Toma Hie, M. Farkaf. 

meciurile Dinamo București — Di
namo Cluj, care ar trebui să ajungă 
așteptate de toată lumea cu nerăb
dare pentru dinamismul lor, ajung 
prea mult o luptă a nervilor. Echi
pele care pierd găsesc după meci o 
atmosferă sumbră in colective, ca și 
cum s-ar fi petrecut o catastrofă. 
Dacă aș fi conducător al unei echipe 
de fotbal, m-aș preocupa mai mult 
de ea cînd pierde și nu cînd ciștigă. 
Personal am avut o atitudine nespor
tivă după jocul cu Dinamo Cluj, de
terminată în mare măsură de faptul 
că n-am știut să mă stăpînesc. Eram 
deosebit de afectat de înfrîngere. Re
cunosc că echipele noastre nu știu 
să primească înfringerea. Dar să fim 
cu toții de acord că în fotbalul nos
tru înfringerea este prea puțin res
pectată și jucătorii ajung să aibă 
prea mare teamă de ea".

N I CU $ 0 R:
„Fiindcă arbitrii de valoare 

sînt folosiți prea puțin44

„Mi-am impus în ultima vreme și 
am reușit să am o atitudine corectă. 
In partida cu Dinamo Cluj nervii 
m-au depășit. Fără îndoială că eu 
sînt vinovat în primul rind. Dar 
cred că ceea ce mă face să devin 
atît de nervos sînt în multe cazuri 
greșelile de arbitraj. Eu consider că 
prima neregularitate trebuie sancțio
nată imediat.

Ea generează atitudinile nespor
tive. Dar arbitrii noștri au obiceiul 
să mai treacă cu vederea și se se- 
zisează foarte tîrziu, ajungînd să’ 
pedepsească adesea pe cei mai puțin 
vînovați. Imi exprim dorința ca ar
bitrii noștri de valoare și cu expe
riență ca Schulder, Segal, Mitran, 
Cruțescu, Toth etc. să fie întrebuin
țați în fiecare etapă. Va fi în avan
tajul bunei desfășurări a întilnirilor".

Din lumea
In .un.le următoare echipele de 

baschet din țara noastră susțin o se
rie de întîlniri internaționale care, 
completate cu competițiile interne, al
cătuiesc un bogat program de acti
vitate. Iată care sînt aceste întreceri :

— de la 14 septembrie: turneul 
echipei feminine Energia București 
în Cehoslovacia (Bratislava, Brno, 
Fraga)

— 15 septembrie : selecționata aso
ciației Voința (fete) pleacă în Po
lonia

— 17 septembrie : echipa mascu
lină Energia București pleacă în Bul
garia
, — 4—10 noiembrie, la București: 
dubla întîlnire Romînia — Turcia 
(băieți). Pentru acest joc au fost in
vitați arbitrii M. Stefanovic: (Iugo
slavia) și F. Velkey (Ungaria)

— între 13—15 septembrie, la Cluj:

O mențiune pentru boxerii de la Di
namo București, conduși de C. Nour. 
Din cei cinci dinamoviști calificați 
pentru finala zonei, trei se vor pre
zenta în ring la București, cu ocazia 
ultimului „act" al competiției.

Aș vrea să ridic aci unele proble
me (destul de vechi și discutate) 
care ar trebui luate în considerație 
pentru viitor. Pentru spectatori, reu
niunile de la Craiova au fost agrea
bile, pe alocuri pasionante. S-a pus 
insa dim partea unor boxeri prea

S-au calificat
MUSCA: Toma Ilie, Puiu Nicolae, Mircea Dobrescu, Ludovic Am- 

bniș;
COCOȘ: Nicolae Mîndreanu, Iulian Mihai, Constantin Gheorghiu, 

Victor Șchiopu;
PANA: Ștefan Văcaru, Vențel Stoian ovici, Emil Cișmaș, Iosif M.iha4ic;
SEMIUȘOARĂ: Luca Romano, Stan Bogoi. Mihai Tran că, Dănilă 

Done;
UȘOARĂ: Ion AMenii, Consfrtntân Gherasim, Constantin Dumitrescu,

Iosif Demeter;
SEMIMIJLOCIE: Mihai Stol a», Ilie Dragnea, Șerbu Neacșu, Dumi

tru Rixea;
MSJLOCIE-UȘOARA: Constantin lordRche, Potire Constantin, vasile 

Tiță, Mircea Balaș;
MIJLOCIE: Dumitru Gheorghiu, Albe rt Blank, Ion Pintea, Petre Deca;
SEMflGREA: Nicolae Bătrîm\ ton re ren U, Petre Zaharia, Gheorghe 

Negrea;
GREA: Ștefan Marcoviceanu, Gheorghe Berțig, Vasile Mariuțam, Du

mitru Ciobotaru.

întîlniri interne
si internaționale de volei» »

•Ms*

Pînă la începerea campionatelor 
republicane (13 octombrie) voleibaliș
tii și voleibalistele din țară partici
pă la o serie de importante întîlniri 
interne și internaționale. Iată pro
gramul lor:
• 20—24 septembrie, la București 

(terenul Știința) : Romînia — Un
garia, masculin și feminin, echipe 
de tineret

• 22—26 septembrie, la Sofia, tur
neul C.I.O. (participă reprezentativa 
masculină).

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE A CAM
PIONATULUI REPUBLICAN DE JU

NIORI LA FOTBAL

SERIA I. Energia Fâlticeni-Știința 
Iași; Progresul Dorohoi-Locomotiva 
Iași; FI. roșie Botoșani-Progresul Su
ceava; Progresul Rădăuți-Locomotiva 
Pașcani.

SERIA n. Știința IMF Iași-Locomo- 
tiva Galați; Energia Bîriad-Dinamo 
Brăila; Dinamo Bîrlad-CSA Tecuci; E- 
nergia Galați-Știința Galați.

SERIA III. Progresul Focșani-Dinamo 
Bacău; Energia B.«câu-Energia Moi- 
nești; FI. roșie Buhuși-Locomotiva Tg. 
Ocna.

SERIA IV. Dinamo 6 București-Loco- 
motiva G.N. București; Locomotiva 
Constanța-Energia Constanța; C.C.A - 
Știința București; Energia Mfedgidla- 
Energia .Pioesti.

SERIA V. Progresul București-Dlnamo 
București; Progresul CPCS Buc.-Ener
gia-București; Energia 1 Mai Ploești-Fl. 
roșie Giurgiu; Locomotiva București- 
F1 roșie București.

SERIA VI. Energia Moreni-Energia 
Cîmpina; Energia Uz. Tr. O. Stalin- 
Energia Sinaia; (Dinamo Orașul Stalin- 
Energia Tîrgoviște; Energia 131-Ener- 
gi?» 4 Cîmpina.

SERIA VII. Locomotiva Craiova-Ștl- 
ința Craiova; Dinamo Pitești-Progresul 
Corabia; Energia Tg Jiu-Energia Cra
iova; Energia Leordeni-Fl. roșie Rm. 
Vîlcea

SERIA VIII. Energia Constr. Arad- 
Fl. roșie 7 Nov. Arad; Energia 3 Re- 
șița-Știința Timișoara; Locomotiva Ti- 
mișoara-Energla Oțelul Roșu; Energia 
Reșița-Locomotiva Tr. Severin.

baschetului
barajul pentru categoria A. Partici
pă echipele feminine; Energia Cluj, 
Voința București, Progresul F. B. 
București, Progresul I.C.O. Oradea, 
Primele două se califică în campiona
tul categoriei A.

— 20—22 septembrie, la București, 
barajul pentru categoria A — mas
culin — cu participarea echipelor: 
Energia Năvodari, Progresul F.B. 
București, Voința Iași, Știința Cluj.

— între 1—6 octombrie la Rîmni- 
cu Vîlcea (băieți) și Iași (fete), fi
nalele campionatelor republicane de 
juniori și junioare.

Campionatele republicane încep la 
20 octombrie. La 27—29 septembrie 
arbitrii și antrenorii de categoria A 
țin la București consfătuirea pentru 
o cît mai bună aplicare a noului re
gulament.

mult accent pe „bătaie", in parte 
explicabil prin dorința calificării în 
finale. Această tendință s-a înrădă
cinat însă în așa măsură, îneît parte 
din pugiiiști nici nu mai concep alt
fel lupta în ring. De aceea, nici nu 
am fost prea tare surprins cănd la 
sfîrșitul unor meciuri, boxerul Vasile
Bogoi (care stătea în spatele meu) 
indica drept învingători pe cei care 
cîteva clipe mai tîrziu aveau să fie 
declarați învinși, numai pentru că 
pugiliștri în cauză se bătuseră cu

--ț

pentru finale

• I —10 octombrie, selecționate 
Voința (fete) pleacă în' turneu în 
Polonia.

• De la 26 septembrie, Energia 
Orașul Stalin (masculin) susține un 
turneu în R.D. Germană.

• 27—29 septembrie, la Tg. Mureș, 
finala Cupei Regiunilor. Participă re
prezentative masculine și feminine 
ale regiunilor.

• 17—20 octombrie, la Ploești, 
finalele campionatelor naționale de 
juniori și junioare.

SERIA IX. FI. roșie Arad-Recolta Sa-, 
tonta: Energia’ Oradea^Enengla Arad; 
Locomotiva Arad-Progresul Oradea; FL 
roșie Oradea-Progresul Brad.

SERIA X. Locomotiva Cluj-Einergla 
Baiat Mare; Recolta Carei-Dinamo Baia 
Mare; Recolta Sighet-Progresul Saitu 
Mare.

SERIA XI. Progresul Blstrlța-Ștăint*  
Cluj; FI. roșie Cluj-Progresul Turda; 
Energia 7-Energia C. Turzii.

SERTA XII. Energia St. Roșu O. Stae 
lin-Recolta Reghin; Energia Tg. Mureș- 
Voința Tg. Mureș; FI. roșie Sf. Ghear1- 
ghe-Recolta Toplița.

SERIA XIII. Energia 10S-Bnergia Hu
nedoara; Energia 14-Energi.a Lupe ni; 
Energia M'ediaș-Energia Victoria; Pro
gresul Sibiu-Energia Petroșani.

JOCURI DEMONSTRATIVE DE OINĂ

Echipa de oină Știința București 
(campioană a R.P.R) a susținut zilele 
trecute meciuri demonstrative în ora
șele Frasin și -C. Lung Moldovenesc din 
regiunea Suceava. (La Frasin, a întîlnlt 
echipa Recolta, c snpioană a regiuni» 
Suceava, iar la C. Lung o reprezenta
tivă a raionului Gura Humorului. Jocu
rile demonstrative, foarte reușite de 
altfel, au fost mult apreciate de către 
numerosul public care a asistat la aces
te întîlniri.

CAMPIONATUL CAT. A DE POLO 
PE APA

M'c'ți după amiază au fost progra
mate trei meciuri de polo pe epă în 
cadrul categoriei A. Iată rezultatele 
tehnice: Energia Oradea — Știința Bucu
rești 2-1 (1-0). Au marcr.t; Szabo șl 
Csordas pentru orădeni și Marinescu 
pentru oaspeți.

știința Cluj — Progresul Tg. M-ur«ș 
9-2 (3-1). Au marcat: Szabo (3), Dan- 
eiu (3). Doleanu (3) și Cosma, de te 
studenți și Retegy, Simon (4 m) de la 
mureșeni.

Flamura roșie Timișoara — Progreem) 
București 4-3 (2-1).

Astăzi sînt programate numai două 
partide: FI. roșie Timișoara — știința 
București și Energia Oradea — Progre
sul București.

PROGRAMUL CAMPIONATELOR KEr 
PUBLICANE DE CICLISM PE PISTA

De la Inspecția de ciclism dtai 
C.C.F.S./C.M. ne-a sosit programul 
campionatelor republicane de ciclism pe 
pistă care încep duminică dimineața 
pe velodromul Dinamo. Tată cum se vor 
desfășura întrecerile oare vor desemna 
campionii R.P.R. pe acest an:

— duminică 15 septembrie ora 3,36: 
probele de viteza; marți 17 septembrie 
ora 16: loot) m. cu start de pe Joe; 
miercuri li septembrie ora 16: urmărire 
individuală; vineri septembrie on»
16: minări re pe echipe; diMninică 22 
septembrie ora 3,36: probele de sente, 
fond.

înverșunare, argument desigur îns». 
ficient la darea unei decizii.

Tendința spre bătaie a fost însă 
încurajată și de unii dintre arbitri. 
Am văzut la Craiova arbitri de ring 
care au cerut boxerilor să lupte ite 
aproape. Or, una este să comanzi 
pugiliștiilor box, adică să le pretinzi 
mai multă combativitate și alta este 
să le impui cum să boxeze: de a.pro«j 
pe, sau de la distanță! Un alt as
pect negativ al arbitrajului de la 
Craiova (care, cu excepția iDeciuJnî 
Furesz — Marcoviceanu, a fost co
respunzător în special la judecarea 
întilnirilor) l-a constituit comporta
rea în ring a unor arbitri. Aceștia, 
în special Tirna Ogneanovici din Ti
mișoara, s-au agitat și au vorbi-f 
prea mult în ring. Rezultatul nu esrte 
cel scontat de „judele" în cauză, ci 
enervarea boxerilor și a spectatorilor 
și de multe ori influențarea directă a 
rezultatului. Este bine ca la viitoa
rele reuniuni de box să se țină sea
mă de acest aspect deosebit de im
portant.

O ultimă problemă: aceea a unei 
săli de sport corespunzătoare la Cra
iova, problemă care poate fi rezolv ar 
tă foarte bine pe plan

ION țiElNtSCU



f Ediția jubiliara a campionatelor 
internaționale de atletism ale R. P. R.

ulancik, Krivonosov și Cencik răspund
■ (Urmare din pag. 1)
■sionanta lui carieră a cules și ti-.
■ de campion internațional al R.P.R.
■ 1951, este bucuros să ne anunțe 
■îl de atleți sovietici pentru ediția 
Bt-a. Iată-1: Nina Ponomareva — 
K 55,19 m. —, Zina Doinikova — 
■utate 16,17 m. —, Nina Kazmina 
■lungime 6,28 m. —, Taisia Cencik
■ înălțime 1,74 ni. —, Tatiana Avra- 
■?<z — 400 m. 55,5 sec., 800 m. 
■s.O —, Albina Homutova — 400
■ 54,4 sec. —, Iurii Lituiev — 400 ■ț. 51,1 sec. —, Vasili Kuznețov — 
■ță 82,93 m. —, Vladimir Loșilou
■ greutate 16,88 m. —Mihail Kri- 
Biosou — ciocan 66,70 m. —, Ana- ■i Mihailov — 110 m.g. 13,9 sec.—, 
fdimir Sitkin — înălțime 2,09 m.—, 
tnionRîjscin—3000 m. ob. 8:40,4—, 
Bir Ter Ovanesian — lungime 7,77 
B—, Piotr Bolotnikov — 5.000 m. 
■54.4 —, Evgheni Sokolov — 1.500 B 3:41,7 —, Mihail Nikolski — 400 
I 47,4 sec. —, VI. Efișin — 400
■ 48,0 sec. — și Gh. Cevîcealov — 
I) m.g. 53,0 sec. (N.R. In 
wcărui atlet, cel 
n acest an).
■ n hall-ul aeroportului ne 
■gă Krivonosov. ~’ 
leput rolurile se 
Ibuie
Ivietic la întrebarea care îl preo- 
Ipă înaintea oricărui concurs: cine 
k'or fi adversari. După ce îi amin
ic numele lui Rășcănescu și Racic, 
Hieclară satisfăcut și... dispus să 
Eă pronosticuri.
I— Sper că voi cîștiga, dar cu cît?... L mai sînt în forma care m-a dus I acel 66,70 m. din mai, de la Ate- I. Acum sînt într-o perioadă de re- 
stivă odihnă, fiindcă în noiembrie Iz începe să lucrez cu toată forța 
intru europenele din 1958 de la 
lockiiolm. Pentru internaționalele de I București mi-am propus totuși un 
liectiv la care țin mult: să dobor 
[cordul stadionului, de 65/03 m. al I Samofvetov.
[Pe Taisia Cencik o recunoști după 
atură și... timiditate. E abia pentru 
doua oară în străinătate (prima

Iră, în mai, la Atena). Cea mai 
înă performeră mondială a anului la

mai bun
dreptul 
rezultat

oprim 
Bine înțeles, la 

schimbă și noi 
să răspundem campionului

Buletinul campionatelor 
L LA INVITAȚIA 
■npzc Romîn a sosit 
Vfală dl. Benedikt G. 
tu al Comitetului 
flimpic și președinte 
bortive din Islanda. Domnia sa va 
ftrece cîteva zile în țara noastră I va asista la Campionatele Interna- 
jonale.[•
fie
Ite
B2 - - -
p la femei). In clasament urmează 
Iniunea Sovietică cu 53 de titluri 
E7 la bărbați și 25 la femei), Re- 
IzhZ/ca Populară Romînă 50 de ti- 
luri (37 la bărbați și '13 la femei), 
cehoslovacia 38 de titluri (27 la 
arbati și 11 la femei) etc 
I • STADIONUL REPUBLICII

Comitetului 
mărfi în Ca- 
Waage, mem- 
Internajional 
al federației

IN CELE nouă edifii de pină a- 
ale Campionatelor Internaționale 
mai multe titluri au fost cuce- 

de atleții și atletele din Ungaria 
— dintre care 56 la bărbați și

a 
Hisl închis pentru a i se putea face 
Ka/eta. Din acest motiv toate an- 
Uenomentele dinaintea concursului se 
Hor face pe stadionul Dinamo. In zi- 
H/e de concurs, antrenamentele vor 
^vea loc tot pe stadionul Dinamo. In- 
Uălzirea concurenfilor înaintea pro- 
Uelor va fi făcută pe pista 
■in spatele tribunei a U-a 
Ktadionul Progresul F. B. 
■>.ri amenajat în acest scop.

• CU EXCEPȚIA prăjinilor, toate 
laterialele de concurs — conform 
egulamentului — vor fi puse la dis- 
oziț’.e de organizatori. Sulițașii vor 
ăsi la locul de aruncare materiale 
e construcție finlandeză, suedeză 
de metal) și tip Held. Protocolul 
ehnic al întrecerilor admite însă și 
olosirea materialelor proprii, dar nu
nei cu condiția ca ele să fie depuse 
pre verificare la comisia de organi-

• REFLECTOARE speciale vor fi 
ist alate pe marginea pistei de elan 
te la săritura cu prăjina. Pentru 
trice eventualitatel...
• NUMEROȘI ziariști din străină- 

ate or sosi special pentru a urz 
nări desfășurarea celei de d X-a 
Hiiții a Campionatelor.
• DESFĂȘURAREA curselor de 

narș și maraton va fi retransmisă 
te stadion prin radio.

specială 
Ș‘ pe 
care a

săritura în înălțime (cu 1,74 m.) are 
’ • studentă în anul V 

energetică din Ce-
21 de ani și este 
la Facultatea de 
liabinsk.

— Cum a fost 
le-ai învins pe Bailod și Pisareva?

— Sportul fără surprize nu e sport. 
M-am mirat și eu, fiindcă anul aces
ta, după un 1,66 obținut în mai, nu 
mai trecusem de 1,60. Și totuși, la 
Moscova mi-am îmbunătățit cu 8 cm. 
recordul personal.

— Stilul folosit?
— Rostogolire. Stilul lui Stepanov 

și Kașkarov.
Și Taisia Cencik, hotărîtă să calce 

pe urmele celor doi maeștri a venit 
la București să se întreacă cu re
cordmana Europei, cu Ioland'a Balaș.

(i. m.)

la unionale? Cum

CINE VA CÎȘTIGA „PRĂJINA"? 
„Duelul Welbourne — Preussger va da pe învingător — 

~ ZENO DRA60MIRne declară

Pentru ca Zeno Dragomir 
care greu îl poți hotărî să-ți 
ție“ de amintiri și observații 
buie să i vorbești neapărat de atle tism și. în special, de săritura cu 
prăjina. Avind un asemenea subiect de discuție veți înțelege deci cit 
de ușor a decurs convorbirea noastră cu el.
— Crezi că proba ta favorită nu 

se va dezminți nici anul acesta la 
Internaționale?

— Sînt sigur că nu 1 Și fac aceas
tă afirmație atît de categorică, ba
zat nu pe selecta participare anun
țată, ci pe un fapt deosebit de in
teresant: Ia nici una din edițiile pre
cedente săritura cu prăjina nu a 
dezamăgit spectatorii. Toți săritorii 
străini care au venit la București și 
au concurat pe stadionul Republicii

— în mod obișnuit un om tăcut, pe 
destăi nuie cite ceva din bogata lui „celec-
— să devină un interlocutor volubil, tre-

Lang Stanley (S.U.A.) și Fu siu-ien (R. P. Chineză), pe stadionul 
Dinamo, în eursul antrenamentului de marți după masă.

au realizat performanțe excelente. A- 
merkanul Gutowski a sărit 4,55 
m. la București anul trecut, cea mai 
bună performanță realizată pină 
atunci in Europa, Ragnar Lundberg 
a stabilit tot la nci un nou record 
al Suediei, etc

— Văd că ai omis să spui ceva 
și despre săritorii romîni!

— Să nu crezi cumva că i-am ui
tat. Dar, vezi, săritorilor romîni nu 
le-a fost prea favorabil stadionul 
Republicii. Deși pare curios, totuși 
așa este. Eu am sărit 4,20 m. la 
Kiev, Mircea Dumitrescu 4,16 m. la 
Cluj, iar recent Zoltan Szabo 4,22 
m. tot la Gluj. Poate Szabc, 
este în formă acum, să rupă 
acesta „tradiția".

— Cine crezi că va cîștiga

care 
anul

și cu
cit?

— Cu 
Cine va 
na este 
obositoare, 
excelentă pregătire tehnică, 
psihică foarte bună. Sub 
pect, cred că duelul Manfred Preuss- 
ger — Jerry Welbourne va da cîști- 
gătorul. Care dintre ei va sta mai 
bine cu „nervii", acela va sui pe cel 
mai înalt loc al podiumului.

Convorbirea noastră cu Zeno Dra- 
gcmir nu s-a oprit aci. Ea a durat 
încă multă vreme. Dar, pentru a re
da un interviu cu Zeno Dragomir în 
care subiectul a fost săritura cu pră
jina, ar trebui poate cîteva pagini 
de ziar. Și acum, în preajma marii 
întreceri avem încă atîtea de spus..;

(c. a.)

cit, îmi este greu 
cîștiga?... Săritura 
o probă deosebit 

care cere nu

să 
cu 
de

spun! 
prăji- 
dură, 

numai o 
ci și una 
acest as-

Atleți din toată lumea se întîlnesc ia București
(Urmare din pag. I)

este să pot concura în deplină-mult
tatea forțelor".

_  ?ț?
— La 22 august, 5 zile după ce 

sărisem 1,72, am suferit o întindere 
a ligamentelor piciorului drept, la 
încălzirea înaintea unui concurs în 
R. D. Germană. De atunci încă nu 
m-am restabilit".

Și, lîngă groapa de sărituri, unde 
colega ei Fu siu-ien își continua an-, 
trenamentul, Thin Fun-iun privea nos
talgic spre ștacheta de care se leagă 
atîtea din speranțele ei. Ii dorim 
multă sănătate, pentru ca întrecerea 
ei cu Balaș și Cencik să ne poată 
oferi spectacolul pe care îl așteptăm.

“ n aceeași zi, s-au antrenat la Di
namo și atleții americani. Toate 
privirile s-au îndreptat la în

ceput spre Ira Murchison. Recordmanul 
lumii are un stil care-— putem anticipa 
cu certitudine — va încînta pe 
spectatorii noștri. Picioarele sale 
scurte parcă nici nu se îndoaie în 
timpul alergării, și „înghit" suta cu 
o uimitoare repeziciune, (de altfel, 
cronometrele au arătat de mult acest 
lucru). Intre două sprinturi, Murchi
son răspunde unui ziarist sau sem
nează un autograf. Celebritatea are 
riscurile ei...

Subiectul la ordinea zilei: campio
natele noastre internaționale. Ira le 
așteaptă cu mare interes și vrea 
să-și ia cu acest prilej o revanșă a- 
supra... lui însuși, după timpul de 
10,8 obținut la Paris și de care nu e 
deloc mulțumit. Pista bună a sta 
dionului Republicii îi dă dreptul să 
spere la un 10,2, ceea ce ar reprezenta 
un nou record al stadionului.

La antrenament, ca și la concurs, 
prăjina este preferința spectatorilor,. 
A fost de ajuns să apară Jerry 'Mel
bourne cu „metalul" lui de „14 pi
cioare", ca să se uite parcă de pre
zența lui Murchison. Stilul lui Wel
bourne are o caracteristică cu totul 
ieșită din comun: el apucă prăjina 
foarte de jos, de la 3,65 m., în timp 
ce ea măsoară 4,27 m. Asta înseam
nă că are o „împingere" foarte pu
ternică. Welbourne este mai tîn>ăr 
decît pare: 25 de ani. La 17 ani să
rea 3,70 m., iar la 20, după primul 
an de colegiu, ajunsese la 4,27 m. A 
venit la București recomandat de un 
4,57 m. care, ce-i drept, face sen
zație, dar și... obligă. Și Welbourne

I

știe cît de grea e misiunea lui de 
succesor al lui Gutowski în ochii spec
tatorilor bucureșteni.

In sfîrșit, un ultim amănunt de la 
antrenamentul atleților americani. 
Pantoful <te bătaie al lui Brnie Shel
ton avea o talpă groasă de cîțiva 
centimetri și se pare că atletul ame- 

------------------------------ "i larican va încerca să sară duminică 
concurs cu acest eohipament.

ATLEȚI MARI Al UNUI MIC
POPOR!

Am primit marți seara, pe aero
portul Băneasa, de la atleții islan
dezi sosiți pentru campionatele inter
naționale, o mică broșură de propa
gandă turistică „Island" și ultimul 
număr ai revistei islandeze- de sport

• LA ORA aciuată, lumea atle
tismului este frămintată de • 
serie de discuții pe marginea 
utilizării, in proba de săritură 
in înălțime, a unui sistem de 
pantofi cu o talpă mult în
groșată (este vorba numai de 
pantoful încălțat în mod obiș
nuit la piciorul de bătaie).

Utilizarea acestor pantofi s-a 
făcut în ultimul timp pe o sca
ră foarte mare, în majoritatea 
țărilor.

Spectatorii noștri nu au avut 
însă, pină acum, prilejul să 
vadă pe săritori folosind ase
menea pantofi, așa că este Ies- 
ne de înțeles interesul pe care 
ei îl manifestă față de pro. 
bele de săritură în înălțime din 
oadrul „Internaționalelor*  din 
acest an, care vor reuni o se
rie dintre cei mai valoroși at
leți și atlete.

Aceștia vor utiliza pantofi 
cu talpa îngroșată.

„Ithrottabladid Sport". Dar cine cu
noaște limba islandeză? Totuși, ilus
trațiile interesante 
bogăția de date și 
ne-au îndemnat Să 
mai multă atenție.
să-i spunem —- ...lectură ne-a în
tărit și mai mult o părere formată 
în cursul anilor: aceea că atletismul 
islandez este fogrțe puternic. Raj>or-

ale celei dinții, 
cifre ale revistei, 
le parcurgem cu 

Și această — hai 
„lectură ne-a

tind la suprafața de 103.000 km.p. 
a țării " ■- — - -
145.000 locuitori, Islanda poate fi 

socotită printre fruntașele atletismu
lui european. Această insulă de la 
extremitatea de vest a continentului 
nostru a dat în decursul ultimilor ani 
atleți de mare valoare: Gunnar Hu- 
seby, de două ori campion european 
la aruncarea greutății, în 1946 la 
Oslo și 1950 la Bruxelles, Torfi Brin- 
geirsson, campion european la sării 
tura în lungime în 1950, Orn Clau. 
sen, al doilea la 100 m. la europenele 
din 1950.

Un alt mare performer al atletis
mului islandez ne este, în aceste 
zie. oaspete: Withjalmur Einarsson, 
cîștigătorul medaliei de argint la 
JO. de la Melbourne și al medaliei de 
argint la Jocurile de la Moscova. 
Anul trecut, numele lui trecea a- 
proape neobservat pe lista pârtiei-: 
panților la internaționalele noastre. 
Dar Einarsson a sărit 15,32 m., sta
bilind un nou record al țării sale și 
cucerindu-și totodată, așa cum el în
suși arată în declarația pe care o 
publicăm în pag. l-a a numărului 
nostru de azi, dreptul de a pleca în 
Australia. Acolo performanța lui a 
avut efectul unei veritabile explozii: 
16.26 m.! Blondul islandez, pe care 
nimeni n-ar fi îndrăznit să-l consi
dere dinainte nici măcar finalist, era 
cît pe aci să-l învingă și pe da 
Silva.

Pentru a treia oară la București, 
Hilmar Thorbjornsson vine de data a- 
ceasta cu aureola unui recent 10,3 
sec. obținut la campionatele Islandei, 
care îi dă dreptul să mărturisească, 
chiar după ce află că îl va înlîlni 
aici pentru prima oară pe Murchison: 
„Nu știu, zău, cine va cîștiga la 
100 m. Iar la 200, probă în care am 
alergat anul acesta 21,3 sec.,' vreau 
să-mi apăr cu toate forțele titlul cu
cerit anul trecut".

Avem.. în față tabelul celor mai 
bune performanțe islandeze din acest 
an. 10,3 la 100 m... 21,3 la 200 m... 
14,6 sec, la 110 m.g. .. 4,40 m. la 
prăjina... 15,92 m. la triplu și 7,46 
m. la lungime... 1.6,00 m. la greu
tate... Ce buni atleți dă acest mic . .. . __ ...
popor! Și cei măi buni dintre atleții Thin Fun-iun și Ma Șian-lun (R. P. 
săi de astăzi, Einarsson și Thorb- Chineză); ,Vladimir Sitkin și Taisia 
jbrnsson, sînt acum la Buciîrești, bas- Cencik (U.R.S.Ș ) .....
peți ai ediției jubiliare. ,

1ACINT MANOLIU văzuți de NEAGU RADULESCU •

și la populația de numai

De ■ sus: ■ • .......... , . -----»
Mihail Krivonosov (U.R.S.S); Jra 

Murchison și. ,Earlene Brown 
(S.U.A.); Fred Lester (Aus'țralid^f
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Experiența-lui f’H. VIZIRU 
și elaniii tineresc al lui B ARD AN 
se confruntă azi în finala campionatului de simplu bărbați, la tenis

-Pentru a treia oară consecutiv, pe
rechea Julieta Namian — Matilda 
âlaiț a., cucerit titlul republican ia 
țjfoba de dublu feminin. In finală, 

.care le-a revenit cu scorul de 6—4, 
6—3, atît Julieia Namian cit și Matilda 
'Glatt au avut mereu inițiativa, domi- 
nîndu-și copios adversarele (RcateriNa 

!‘Roșianu și Ecaterina Pusztai) care s- au 
străduit să opună o dîrză rezistență.'

Nici frații Gheorghe și Marin Vizi
rii nu s-au dezmințit, și ieri după a- 

'■'miază au cîștigat destul de ușor finala 
*'de dublu masculin și cu aceasta și 
titlul de campioni ai țării. învingătorii 
au practicat tot timpul un joc ofen
siv, nelăsînd nici un moment -de răgaz 
cuplului advers Caralulis — Cristea 
din care ultimul a fost exasperant de 
pasiv. Scor: 6—2, 6—4, 6—0.

Poate cea mai mare surpriză a cam
pionatelor a furnizat-o întîlnirea femi
nină de simplu din semifinale dintre 
ilrina Ponova și Ecaterina Roșiantt. 

’-Nu numai rezultatul în sine, 6—4, 
6—3, favorabil tinerei Ecaterina Ro- 

ț.șianu (antrenor Gh. Cobzuc) dar și 
dfaptul că deși învinsă, Irina Ponova 
a jucat destul de bine, au constituit 
elementele de surpriză. In cealaltă se
mifinală Julieta Namian a întrecut-o pe 
'Hermina Brenner în trei seturi: 6—8, 
6—1, 6—3. Invingătoarea a fost mai 
ofensivă, totuși insuficient fată de

ParașMtistul
Anatoii leotaov (U.R.S.S.) 
a st® on nou record 

mondial
KIEV 11' (Agerprcs) .—
Cu prilejul campionatelor unionale 

de parașutism sportiv care se des
fășoară la Kiev, sportivul Anatolii 
Teodorov a stabilit un nou record 
mondial. El a sărit de la altitudinea 
de 1000 m cu deschiderea imediată a 
parașutei și a reușit să aterizeze In 
medie la 1,22 m de punctul fix.

VEUȘTII NOȘTRI IN PLINĂ ACTIVITATE

Velișiii noștri sînt deosebit de so
licitați in luna septembrie, ei trebti. 
ind .să facă dovada 'măiestriei și chiar 
(temerității lor în trei campionate re
publicane de specialitate. Imaginea 
de față repreziniă disputa aparent 
calmă a două starur; care înfrunfă 
valurile Mării Negre într-una din 
cale cinci r’egate a’e corn pat ii,ioi 
care avea să revină echipajului N. 
Calcan — N. Navasart (C.C.A. -Marina) 
Primele zile ău oferit concurenților 
ieorrdiții extrem de aspre, cerînd din 

posibilități. Socotim interesant să dăm 
următoarele amănunte: de la scorul de 

.5—5 din primul set, Julieta Namian a 
? cîștigat 35 de puncte din greșelțle ad
versarei și 24 de puncte prin acțiuni 
personale, iar Hermina Brenner a’'cîș
tigat 38 de puncte din greșelile ad- 

îversarei și 15 prin acțiuni personale.
Fără îndoială că, fâcînd procentajul 
nu se poate vorbi încă de o concepție 

'ofensivă.
Dintre cele două semifinale mascu

line, mai interesantă a fost disputa 
oferită de Bardan și Bădin. terminată 

leu victoria primului cu 6—4, 1—6, 
2—6, 6—1, 6—2. Continuînd seria 

^succeselor, Bardan a reușit să treacă 
|și de Bădin, printr-un joc mai orien
tat spre ofensivă, conducînd mai bine 
acțiunile. Gh. Vizirii a învins pe Cob
zuc cu 8—6. 7—5. 6—4.

Alte rezultate: dublu bărbați: semi
finale: Caralulis, Cristea — Rakosi. 
Turdeanu 6—2. 0—6, 6—2, 6—1: Gh. 
Viziru, M. Viziru — Bădin, Zaco.e- 
ceanu 6—4, 6—0, 5—7, 6—2,

Astăzi de la ora 8: finalele 'de sim
plu bărbați și dublu mixt cat. Il-a, 
iar de la ora 15: finalele de simplu 
bărbați, simplu femei și dublu mixt 
cat. I și dublu bărbați, simplu femei 
și dublu femei cat. 11-a. Toate meciu
rile au loc pe terenurile centrului de 
antrenament No. 2.

0 bună propagandă pentru baschetul nostru
La invitația clubului Lokomotiv 

Karlovy-Vary, selecționatele de bas
chet ale asociației Progresul au fă
cut, nu de mult, un turneu in Repu
blica Cehoslovacă. Sportivii și spor
tivele noastre au întîlnit o serie de 
echipe de nivel mediu ale baschetului 
ceh, reprezentative de regiuni sau o- 
rașe și echipe din liga a Il-a. Și cu 
toate acestea aproape toți adversarii 
au fost redutabili pentru că este bine 
cunoscută valoarea ridicată a acestui 
sport în țara prietenă. Cu atît mai 
mult deci rezultatele obținute de ceie 

partea lor o pregătire temeinică și 
multă rezistență.

In prezent, specialiștii bărcilor cu 
pînze și-au mutat „cîmpul de luptă" 
la Mamaia, unde Pe apele lacului 
Siutghiol au și început să se în. 
treacă în cadrul campionatului re. 
publican de snipe, care va dura pînă 
la 19 ale acestei luni. In fine, între 
22 și 24 septembrie, cel ce mînuiesc 
yolele olimpice își vor disputa și ei 
întîietatea pentru titlul d; campion 
al țării, încheind seria importantelor 
concursuri interne.

i Echipa Romîniei s-a calificat în f oala Semifinalele 
campionatului mondial femmin de șalI

HAGA 11 (Agerpres).
I,n seara zilei de 10 septembrie au 

luat sfîrșit preliminariile campiona
tului mondial feminin de șah oe echi. 
pe. Echipa R.P. Romine s.a clasat 
pe ’©cal trei în primă grA-Pă 'și s.a 
calificat astfel în turneul final. -

In ultimele meciuri echipa noastră 
a învins Franță cu 1 ’/a—’A Și a

Campionatele internaționale 
de tir ale R. P. Polone
In cadrul campionatelor internațio

nale de tir ale R. P. Polone, la care 
participă și o delegație de trăgători ro
mîni, s-au desfășurat ieri la Varșovia 
probele de armă liberă calibru redus 
3x200 (senioare) și combinată (seni
ori). Rezultrtele cu care au luat 
sfîrșit aceste întreceri nu au fost 
comunicate, pentru faptul că arbitrii 
din comisia de caicul au amînat jude
carea țintelor cu o zi.

Din informațiile pe care le-au dat 
asistenții :;n putut afla dear că re
prezentanta noastră ludith Moscu a 
realizat (după semnalizările arbitri
lor, neconfirmate de comisia de cal
cul) 575 p. (la armă liberă calibru 
redus 3X20). Cu această performan
ță Iudith Moscu poate ocupa unul din 
primele 3 locuri în clasamentul final 
al probei.

Cu bloc
(Urmare din pag. 1)

a-
Grupa I~a: 1. U.R.S.S. 

2. Olanda 7x/2 pun?tc; 3.

pierdut cu. același, rezultat 
U.R.S.S. Maria Pogcrevici a 
cu O'ga Rubțova în 19 rn.utări, “iar 
Margareta Teodorescu, cu negrele, a 
pierdut la Zvorîkina.

Clasamentele în cele trei grupe 
rată: iastfp!
tl puncte;
R.P. Romînă 7 puncte: 4. R. Ceho
slovacă 6 puncte; 5. Irlanda 5 puncte; 
6. Franța 3’/j puncte; 7. Finlanda 2 
puncte. Grupa Il-a: 1. R.D. Germană 
10 puncte; 2. R.P. Bulgaria 9 puncte; 
3. R.P. Ungară 8 puncte; 4. S.U.A. 
7 pun-'te; 5. Scoția 3'12 puncte; 6. 
Austrja 3 puncte; 7. Luxemburg 1'72 
puncte. Crupa Ill-a : 1. R.F. Germană 
8‘/j puncte; 2. R.P.F. Iugoslavia 
8!/3 puncte; 3. Anglia 8 puncte; 4. 
R.P. Polonă 8 puncte; 5. Danemarca 
6 puncte; 6. Norvegia 3 puncte; 7. 
Belgia 0 puncte.

Pentru turneul fina! s.au calificat 
primele trei echipe din fiecare gru. 
pă: U.R.S.S., Olanda, R.P. Romînă, 
R.D. Germană. R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, R.F. Germană, R.P.F. Iugo. 
slavia și Amglia. Celelalte echipe 
vor disputa locurile de la 10 la

în fața 
remizat

iși
21.

A fost perfectat 
meciul de rugbi 
PARIS-LONDRA

■ In urina acordului intervenit în
tre forurile sportive britanice și cele 
franceze s-a stabilit ca tradiționala în- 
tilnire de rugbi dintre selecționatele 
orașelor Londra și Paris să aibă loc în 
acest an la 10 noiembrie pe stadionul 
Parc des Princes din Paris. După cum 
anunță presa sportivă franceză a- 
ceastă partidă va fi totodată și un 
prilej pentru selecționerii francezi de 
a urinări forma jucătorilor parizieni 
susceptibili de a îmbrăca tricoul na
tional în meciurile internaționale ale 
sezonului (știut fiind faptul că nu peste 
mult timp rugbiștii francezi se vor 
intilni cu mgbișlii romîni într-un pa
sionant meci revanșă).

Olanda a învins
Luxemburgul cu 5-2

Ieri ia Rotterdam, echipa națională 
de fotbal a Olandei a învins reprezen
tativa Luxemburgului cu scorul de 
5—2. într-un meci din cadrul prelimi- 
tnariilor, camoionatului mondial de 
fotbal.

Fotbaliștii juniori polonezi 
invingătofi in fața celor 

din R. D. Germană
BERLIN (Agerpres).—
Echipa reprezentativă de fotbal 

(juniori) a R. P. Polone, care după 
cum se știe va întîlni la 22 septem
brie selecționata de juniori a R. P. 
Romîne, a susținut duminică la 
Halle primul meci internațional din 
actualul sezon. în compania reoreț 
zentatiyei de juniori a R. D. Germane^ 
Juniorii polonezi s-au comportat bine, 
obținînd victoria cu scorul de 1—0 
prin punctul înscris în minutul 24 
de Lerch. Cel mai bun jucător po
lonez a fost înaintașul Galaczka.

notes-ul pe
kassis. membru în federația elenă de 
atletism, ne-a împărtășit satisfacția de 
a ști că o serie dintre cei mai buni at
leți ai Greciei iau parte la aceste mari 
întreceri, unde vor întîlni mulți atleți 
de valoare și mulți dintre prietenii de 
la Balcaniadă.

Pentru prima oară Ia București sînt 
și atleții egipteni. Tadros l arouk, per
former de 21,9 sec. pe 200 ni. și 48,9 
sec. pe 400 tn., ni i-a prezentat și pe 
ceilalți doi colegi ai săi: Nguib Maher 
(10,8 sec. Ia 100 ni.) și Eawzy Shaa- 
ban (14,60 m. Ia triplu).

PREZENȚI DIN NOU DUPĂ 7 ANI

Odată ajunși în Capitală, atleții ce
lor patru țări n-au zăbovit mult ia ho
teluri și s-au îndreptat împreună spre 
stadionul Dinamo (a doua șansă a re
porterului). Acolo ei i-au întîlnit pe at- 
Icții romîni, pe sovietici, chinezi, islan
dezi, albanezi. Aceștia din urmă au so
sit marți în Capitală cu un lot de 5 
băieți și 2 fete. Albanezii iau parte din 
nou, după 7 ani, la internaționale.

„Cupei 0. R. S. S
la fotba

MOSCOVA (Agerpres).—
Ultimul meci din cadrul sferturi 

de finală a „Cupei U.R.S.S." la fotib 
s-a desfășurat în ziua de 9 septembi 
la Mcscova. Echipa Torpedo .Mosco 
a învins’ formația Dinamo Tbilisi 
scorul de 6—1, calificîndu-se pent 
semifinale, în caTe va întîlni pe Sp< 
tak Moscova, la 15 septembrie.

Prima semifinală a „Cupei U.R.S.S 
la fotbal s-a desfășurat la 10 se 
tembrie în Capitala Uniunii Sovietic 
Cu acest prilej s-au întîlnit echipe 
Lokomotiv Moscova și T.S.K. M.' 
Fotbaliștii echipei Lokomotiv au o 
ținut victoria cu scorul de 1—0 (1—' 
prin punctul înscris în minutul 6 ■ 
interul sting Valentin Bubukin.

D E PEȘTI
HOT ARI

RfiY • ZILELE trecute 3
ULA desfășurat la Mins 

întîlnirea intemațions 
de box dintre echipele selecționat 
tineret ale orașelor Varșovia t

lă 
de
Minsk. Tinerii puglliști sovietici 6-a 
comportat remarcabil, obținînd victc 
ria cu scorul de 14—8. In cadrul aceste 
reuniuni s-sai desfășurat medutri de 1 
categoria „hîrtie” pînă la categKxri 
„grea”.

HANDBAL « INTR-UN meci in 
terna,tional feminin d 
handbal redus desfă

șurat în localitatea Bytka, echipai ma 
ghiară Vasas Csepel a învins formați 
cehoslovacă Spartak Bytka cu scoru 
de 9—3.

rnTRAI • FEDERAȚIA aus 
lui Om. triacă de fotbal a se 

lecțijon * *t  următorul iu 
de jucători în vederea întîlnirii pe 
reprezentativa Austriei o va susțW 
la 15 septembrie cu echipa R.P.F. Iar 
goslavia la Viena: Schmied, Zem-jn 
Kozlicek I, Happel, Stotz, Swot^oda 
Hasenkopf, Hanappl, Kolter, Hakla 
Dienst, Bouzek, Komer IU, Riegler 
Hawner.

două echipe romîne sînt remarcabile: 
10 jocuri cîștigate din 11 jucate (6 
de către băieți și 5 de către fete).

Debutul a fost făcut Ia Marianske 
Lazne de către băieți, care au învins 
pe Dukla (Sel. Militară) cu 55—48 
(34—18). In același loc fetele au în
trecut pe Lokomotiv Ka.-Iovy-Vary cu 
45—23 (24—7). La Karlovy Vary.-
băieții cu Lokomotiv K. Vary 
69—61 (35—30) după un joc
dificil, în care s-a luptat greu 
contra zonei; fetele cu Lokomotiv K. 
Vary, 54 —42 (25—20). La Pilsen,
baschetbaliștii n&ștri au pierdut du
pă un ioc dramatic în fața unei se- 
lecțonate regionale. în care a exce
lat Jezacek. un pivot de mare clasă: 
55—59. <34—32); jucătoarele noastre 
au cîștigat in schimb cu 79—53
*36—28). In continuarea turneului, 
echipele s-au despărțit. Băieții s-au 
îndreptat către Usti, pe minunata 
vale a Elbei, unde au cîștigat la e- 
chipa Lcvosice cu 69—57 (68—23),
apoi la Litomerice unde au înregis
trat o nouă victorie: 77—54 (42—18), 
Impresicaînd asistența prin calitatea • 
jocului. Selecționata feminină a in- ' 
vins întîi la Libchovice și apoi a re
purtat victoria la Usti în fața unei 
echipe din liga.I: 60—42 (34—19)1

Caracteristicile jocului reprezenta
tivelor asociației Progresul (in spe
cial formația masculină) au fost: 
rapiditatea, atacul pregătit, apărarea 
activă, agresivă chiar, elemente care 
au surprins pe toți adversarii. Au co
respuns în cea mai mare măsură: 
Nosievici, Ionescu, Radulescu, Neagu, 
Niculescu, Paraschivescu (la băieți) 
și Darabas, Firimide, Florescu, Szabo 
(la fete).

național li s-au mai alăturat 2 atleți și 
5 atlete din Austria 1

Așa se face că la ora cînd pe aero
port îi așteptam doar pe austrieci și 
egipteni ne-am pomenit, nici mai mult 
nici mai puțin, cu 4 de'egații dintr-o- 
dată 1

In afara alleților greci, ale căror 
nume le-am amintit, să-i anunțăm și pe 
ceilalți. Astfel, TURCIA va fi reprezen
tată de Osgiiden (800 m. și 400 m.), 
Oriei (5000 m ), Ahgiir (lungime) și Si- 
deropo'.o (ciocan). AUSTRIA: Walter 
Steinbach (200 in., 400 m. și 800 m.) 
Heinz Thun (ciocan) și Priedl Mura- 
urner (100 m., 200 m. și 80 m. g.) 
Trude T'ries (80 m. g., înălțime și lun
gime) Reinelde Rnapp (înalț , lung, și 
80 m, g.), Anat Pohl (disc, greutate).

PENTRU PRIMA OARA LA CAM
PIONATE

Atleții greci iau parte pentru prima 
oară la internaționale. D. Elias Rara-

• IN CAMPIONATUL englez de fot 
bal continuă seria meciurilor în noc
turnă. Miarți seara s-au întîlnit Arsena: 
și Everton, pe terenul primilor. In motj 
surprinzător. Everton șT-a adjudecat 
victoria. Scor: 3—2.

PiriKii S CUNOSCUTUL Ci-
UiuLhJM ciist jenglez Stan Bri

tain a cîștigat recenl 
o cursă de 6 zile în Suedia. După ter
minarea competiției, Britain a decla
rat că intenționează să treacă la pro
fesionism.

DE TOATE • LA MOSCOVA a 
fost terminată cons
trucția Palatului spor

turilor nautice, cea mai mare bază 
sportivă de acest gen din Europa. Aici 
se găsesc cinci bazine de înot dintre
oare trei a<u lungimea de 50 m. Tribu
nele bazinului principal pot adăposti 
zeci de mii de spectatori. Unul din cele 
cinci bazine c/ fost destinat copiilor. .
• IN CAPTTAtA Uniunii Sovietica 

a sosit știrea că la 6 septembrie u" 
grup de alpiniști sovietici, membri a' 
asocia/țiiei „Burevestnik”, condus de 
maestrul emerit ai sportului Kiril Kuz
min, a reușit cu succes o ascensiune 
pe piscul Stalin, cel mai înalt vîr! 
din U.R.S.S. (7495 m).

Meciul de baschet 
Rominia-Turcia

Din cauza deranjamentului circui
tului telefonic n-u putem publica re 
zultatuil întîlnirii internaționale d< 
baschet dintre reprezentativele mascu 
line ale Romîniei și Turciei, dispu
tată aseară la Istambul. Echipa ță 
rii noastre susține astă seară al doi- 
lea meci.

aeroport...
Chiar cînd antrenamentul era în toi 

s-a pornit o ploaie grozavă, care i-a a- 
Itingat de pe teren chiar și pe cei mai 
temerari. Ghinion pentru ’ atleți, noroc 
pentru gazetari, care s-au urcat în ma
șini și au zbughit-o spre aeroport, îr 
întîmpinarea unor noi oaspeți.

AU SOSIT MOENS ȘI VISSER

Seara, avionul societății „SABENA” 
i-a adus la București pe ătleții belgi 
eni, olandezi și luxemburghezi. Spațiu: 
nu ne permite să trecem acum numeli 
tuturor. Anunțăm însă că printre ei st 
află vechile cunoștințe ale publicul» 
nostru, atleți celebri, ca: Roger Moens 
(care va lua startul numai ta 1500 m. 
distanță pe care a alergat-o în aces' 
an în 3:44.0) și llenk Visser, record
manul european la lungime cu 7,98 m 
performanță stabilită Ia București, antt 
trecut.

Cu un alt avion au sosit atleții ceho 
slovaci, dintre care reținem numele li» 
Valent (disc), Zvolenski (1.500 m.) s 
Stoklasa (greutate).


