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Sărbătoarea atletismului
început.Campionatele

cheagă. La antrenamentu l de ieri, 
L. Tibor a realizat

•Romînia, U.R.S.S., 
(Japonia.

dar primele prietenii se în- 
reporterul nostru fotograf 

această imagine cu atleți din Turcia, Egipt, 
Albania, R. P. Chineză, Cehoslovacia,

Glose pe marginea 
unui program sportiv

Azi, pe Stadionul Republicii, începe ediția 
jubiliară a Campionatelor internaționale 

de atletism ale R. P. R.

de AL. ANDRIȚOIU
Laureat al Premiului de Stat

Cînd BuMireștiul oferă o întrecere internațională de sport 
prietenul meu din Oradea își face o delegație, o duca 

I Ia parafat și la înregistrat, ridică diurna și vine în Ca
pitală, „în interes de serviciu".

— Dar asta e o adevărată fraudă ! — i-am zis.
— Nu e fraudă, fiindcă de decontat nu mai decontez. Fac 

^pierdute biletele și las să-mi oprească suma din leafă. 
B — De ce atunci aceste forme oficiale ?
" Prietenul meu, al cărui nume trebuie să-l țin în taină, a 
■dat trist din cap.

— Altfel nu se poate. Nu mă lasă șeful, domnule. Șeful 
meu nu iubește sportul și deci nu poate să priceapă frumoasa 
mea pasiune. De aceea vin totdeauna in delegație.

Șeful prietenului meu nu iubește sportul și asta mă mîhnește 
tn aceeași măsură și pe mine. Multi iubitori de sport însă 
vor veni, cu sau fără delegație, la ediția jubiliară a campiona
telor internaționale de atletism. Zece e o cifră 
însuși numărul participanților e mai rotund, 
este și aria de partîcipație — globul nostru 
și-a trimis frumusețea trupurilor sănătoase 
țării noastre.

rokindă și parcă 
La fel rotundă 
pămîntesc, care 
pe meleagurile

(Continuare în pag. 5)

1948—1957
Se împlinesc zece ani de cînd 

urcam, nerăbdători și emoțio- 
na fi ca niște elevi în prima zi 

de școală, spre stadionul din 
Dealul Spirei, care într-o nouă 
și frumoasă înfățișare se pre
gătea să-și primească primii 
oaspeți. Tribunele 
umplut în fiecare 
zile ale primelor 
internaționale ale 
Pentru cei care 
grei de zbucium 
sportului atletic 
imaginea unui stadion plin, en
tuziast, receptiv la fiecare a- 
mănutit al luptei atletice, le 
apărea ca un simbol al unei 
epoci noi, înfloritoare pentru 
acest sport. Atletismul socotit 
pînă atunci ca o „cenușăreasă" 
a sportului din țara noastră, 
începea să-și cucerească pri
mele galoane ale majoratului 
său.

(Continuare în pag. 5)

IMPRESIISPERANȚE
HANNIE BLOEMHOFF învață romînește...

ț

de beton s-au 
din cele două 

Campionate 
țării noastre, 
trăiseră anii 
și căutări ai 
din Romînia,

Pentru Hannie Bloemhoff, cea mai bună sprinteră a Olandei, 
nu este o problemă să se poată înțelege cu ceilalți’ atieți, 
veniți de pe toate meridianele. Ea se descurcă tot atît de bine 
în germană, engleză, franceză și chiar italiană, dovedind lin 
rea! talent de poliglotă. Se pare că, după cum apetitul viile 
mîncînd, tot astfel și gustul de a asimila limbi străine spo
rește cu fiecare nouă achiziție in acest domeniu. De aceea, 
poate că n-ar fi trebuit să fim atît de surprinși cînd am fost 
primiți de blonda atletă olandeză cu un limpede „bună ziua", 
pe romînește... Pronunție perfectă, dicțiune clară. Ce se în 
tîmplase ? In cele 24 de ore petrecute in Romînia. Hannie 
Bloemhoff a și prins primele noțiuni de limbă romină: și'are 
strinse într-un block-notes cîteva expresii uzuale în graiul lui 
Eminescu. Ea ne-a mărturisit că are dorința fermă ca la ter
minarea campionatelor să poată fi considerată 
„avansați"...

în categoria

CE VOM VEDEA AZI
SPORTIVI ROMINI PESTE HOTARE

PARIS: Campionatele mondiale de scrimă
j PARIS 13, (prin telefon). — Joi pe înserat delegația scrimerilor români la campionatele

mondiale a sosit în capitala Franței, după o rută aeriană interesantă și. mai ales, calmă : Bucu-
1 reșli—Budapesta—Bruxelles—Paris. Reprezent anții Federației Internaționale de scrimă și ai 

Federației Franceze au intîmpinat cu deosebit interes pe tinerii noștri scrimeri, debutanți în 
campionatele mondiale ale seniorilor.

Desigur, atenția celor prezenți la sosi re s-a îndreptat în principal spre 
a cărui valoare este bine apreciată încă de anul trecut. Constatînd prezența 
maximum de trăgătoare admise de regulament (6) și alcătuit din toate floreiistele I j---  * «• .... . . ---- — - -- -- ' - ‘ *
specialiștii gazdelor au făcut de îndată reflec ția: ”, In aceste condiții sinteți

, ...» (Continuare în pag. 2)

SPlftDLERUV MLYN: Interes uriaș » 

pentru cursa motociclistâ de 6 zile

lotul feminin 
unui lot cu 
rom Inc e care 

s-aMi impus în diverse competiții internaționale (Olga Orban, Maria Vicol, Ecaterina Orb ș.a.),
----J-’— -- j- , jn acesțe condiții sinteți pretendenți la

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU

I Mîine, din pitoreasca locali
tate de munte S-pindleruv Mlyn, 
se va da plecarea în cea de a 
XXXII-a ediție a marii compe
tiții raotocidiste internaționale 

. „Cursa de 6 zile", la startul 
căreia vor fi prez-enți cei mai 

, valoroși specialiști ai probelor 
de regularitate și rezistență 
«țin Austria, Bulgaria, Elveția, 
Italia, R. F. Germană, Olanda, 
Polonia, Romînia, Suedia, Fin-

landa, U.R.S.S. și R. Ce
hoslovacă. Interesul publicul li 
pentru această mare întrecere 
internațională este uriaș. încă 
de pe acum, au venit în lo
calitate zeci de mii de turiști, 
care vor merge pe traseu pentru 
a urmări cele mai interesante 
faze. Organizatorii contează pe 
un număr de aproape 300.000 
de spectatori. Ne 
locuri în cele 27

acolo au
250 concti-

mai avînd 
hoteluri din

I ocali ta. te (deoarece 
fost cazați cei peste 
renți, mecanicii, antrenorii, zia
riștii, medicii, oficialii, etc.) pa- 
sionații iubitori ai sportului cu 
motor și-au întins corturile 
care îi vor adăposti în timpul 
nopții. Ziua sînt prea multe lu
cruri de văzut pentru a mai 
fi nevoie de locuri de cazare...

In sfîrșit, ziua mult așteptată 
de toți a venit! Emoție pe 
toate „fronturile"; în primul 
rînd, firesc, printre competi
torii celei de a X-a ediții a 
internaționalelor, mai cu sea
mă pentru cei care intră astăzi 
în focul luptei sportive; emo
ție printre organizatori care 
deși știu că au pregătit totul 
pînă în cele mai mici amănun
te, tocmai de aoeea așteaptă 
din desfășurarea concursului 
confirmarea succesului efortu
rilor de pînă acum; emoții, 
multe emoții printre toți feri- 
ciții posesori ai unui bilet de 
intrare, care odată instalați in 
tribunele stadionului Republicii 
vor avea de urmărit o serie 
de întreceri care cu siguranță 
le vor satisface exigențele. Nu 
mai vorbim despre emoțiile 
noastre... numai noi le știm 
cit de mari sînt!...

Cineva dintre cunoscuți ne 
întreba deunăzi: „Ce probă 
credeți că va fi mai intere
santă ?“.

atît de simplă,
pus puțin pe gînduri. Intr-a
devăr, care anume dintre cele 
II probe ale programului de 
astăzi va fi cea mai interesan
tă ? Greu, foarte greu de răs
puns. Poate 5.000 m.... poate 
800 m... poate lungimea fe
mei... sigur cursele de 100 m. 
După părerea noastră... toate 
probele ni se par la fel de 
interesante. Oricum însă exis
tă, așa prin simplă impresie, 
cîteva probe care ies în evi
dență prin valoarea competito
rilor și mai ales prin echili
brul de valoare care există în
tre fiecare dintre ei- Tocmai 
de aceea socotim proba de 800 
m. plat ca fiind „clou“-ul zilei. La 
startul cursei au fost înscriși 
printre alții: Lang Stanley 
(S.U.A.), campionul balcanic 
Depastas (Grecia), compatrio
tul său Constantinidis. iugo
slavii Radisici și Sarici, ceho
slovacul Heger, 
kubowski, turcul

în fond, ne-a

polonezul Ja- 
Fahir Ozgu-

(Continuare în pag. 2)

VARȘOVIA:
de ramoion international

Iosif Sîrbu a cucerit al treilea titlu 
de tir al R. P. Polone

Varșovia 13 (prin telefon). Maestrul emerit 
al sportului Iosif Sîrbu și-a adăugat în 
palmares încă o performanță valoroasă: al 
III-tea titlu de campion internațional al R. P. 
Polone cucerit la întrecerile ediției pe anul 

• 1957. Performanțe bune au mai obținut și 
maestrul emerit al sportului Gh. Lykiardopol 
(locul II la pistol calibru mare) și maestra 
sportului Iudith Moscu (iocul III la armă li
beră calibru redus 3X20). Iată pe scurt cum 
s au desfășurat întrecerile

Vîntul și ploaia la care s-au mai adăugat 
și defecțiunile de construcție ale poligonului 
nu au permis concurenților să realizeze per-

formanțe 
proba de
Sîrbu a cucerit al IlI-lea titlu de campion in
ternațional al R.P. Polone întreeîndu-i pe cei 
9 adversari prezenți pe standurile de tragere. 
El a realizat 1111 puncte (379—375—357). 
Pe locurile următoare s-au clasat: I. Dosztaly 
(R.P. Ungară) 1109 puncte, St. Masztak (R. 
P. Polonă) 1109 puncte.

La pistol calibru mare victoria a revenit 
trăgătorului maghiar I. Gyonory cu 563 punc
te. Reprezentantul nostru Gh. Lykiardopol a 
ocupat locul II cu 554 p. (279. + 30/275).

(Continuare în pag.

corespunzătoare 
armă liberă

(Continuare

pregătirii lor. 
calibru mare Iosif

întrebarea aceasta în pag. 4)

Săritorul american Jerr y Welbourne discută prietenește cu un 
grup de atleți și antren ori romîni, cărora le împărtășește 
UQele..dițL metodele sale de pregătire pentru concurs.

BOX
Datele finalelor 
campionatelor 
republicane

Baroul comicei centrale d« 
specialitate a decis ca fi
nalele campionatelor republi
cane de box să se țină ast
fel: miercuri 18 și jcu . 19 
septembrie <s2mi-finalele) și 
simbătă 21 (finalele). Galei® 
vor începe ia ora 19,30. Lo
cul de desfășurare : stadio
nul Republicii.

Dubla întîlnire 
Dinamo Craiova- 
Radnicki

Echipa de bax RADNICKI 
(R. P. F. Iugoslavia) va evo
lua la 29 sLptembiie și 3 oc
tombrie Ia Craiova și — pro
babil — ia Turnu Severin. 
Pugiliștiî iugoslavi vor întîlnfl 
formația Dinamo Craiova.

BASCHET
Turneul echipei 
Energia București 
în Cehoslovacia

In curind var pleca în ce
hoslovacia baschetbalist; 13 do 
Ia Energia Bucure;;!. Ele își 
vor începe turneul la Ko- 
aic«, unde vor întîlni la 1B 
septembrie echipa Jeciivota 
Kosice. Iată programul în 
continuare : 21 septembrie la 
Praga cu Siavia ; 22 și 2<
sept, la Praga cu echipa re
prezentativă a Cehoslovaciei j. 
25 sept, cu Lokomotiv Kar
lovy vary ; 26 sept, la Ma- 
rianske Lasne ; 23 sspt. F»
Brno cu Slavia Zabovrefky x 
30 sept, la Bratislava ca 
Slovan. La întoarcere, pro
babil că vor juca la Buda
pesta cu naționala feminini 
a Ungariei.

TIR
T rogatorii rominl 
concurează la 
Magdeburg

Intre 17 și 23 septembrie 
se va desfășura la Magde
burg (R.D. Germană) un 
concurs de tir organizat da 
„Asociația pentu sport șl 
tehnică". La întreceri parti
cipă și o reprezentativă a 
A.V.S.A.P., formată din 2® 
trăgători. j

L LPTE
Selecționata 
Ankara întreprin
de un turneu 
în Capitali

Federația de lupte a Tur
ciei a confirmat turneul se
lecționatei orașului Ankara 
în țara noastră. Luptători* 
turci vor susține două întîl- 
niri în compania selecționa
tei Energia. Primul meci se 
va desfășura la 21 septem
brie, probabil la Sinaia șl 
va opune cele două echipa 
la lupte clasice. In a doua 
întîlnire, care va avea loe 
la 23 septembrie la Orașul 
Stalin, spectatorii vor putea 
urmări întreceri atît la lujpf 
te clasice cît și la libere.

FOTBAL
Flamura roșie 
Arad va juca 
în Bulgaria

SOFIA 13 (prin telefonJL 
•— Turneul echipei Flamura 
roșie Arad în Bulgaria a 
fost perfectat. Arădanii vor 
juca la 25 septembrie la So- 
fia cu Lewski, iar trei zilei 
mai tîrziu la Dimitrovo saB 
Plovdiv.

ȘAH
V. Ciocîltea par
ticipă la un tur
neu în Iugoslavia

Echdpa de șah Energia. 
București s-a reîntors dăa 
turneul întreprins în R. P« 
F. Iugoslavia cu trei victo
rii asupra următoarelor clu
buri, în ordine : palanka
(16—8), Je se ni ța (8—3) și Lju- 
bliana (7—4). Maestrul inter
național Victor Ciocîltea, 
care a jucat la prima masă 
a echipei, a fost invitat să 
participe la un concurs 
Sarajevo.



Cultura fizică și sportul, factori prețioși în terapeutică; Un rodnic schimb de experiență
Pe apa calmă a lacului Amara, lin

gă debarcader, se leagănă ușor, în 
adierea dimineții, barca cu motor „Să
nătatea". In apropiere, ambarcațiuni 
sanatoriale de tip universal, pe al că
ror bordaj stă scris: „Roadă", „Ma
maia", „Govora", „Sinaia" etc. Cîți- 
va pescăruși, în zbor razant, trec 
deasupra apei speriind cu țipetele lor 
ascuțite un grup de lișițe negre care 
tocmai traversează tacticos și în mo
nom lacul...

E încă prea devreme. Zorile abia 
s-au ivit. Dar în curînd, stațiunea 
balneară C.C.S. Amara — situată în 
plin Bărăgan — va prinde să freamă
te ca în fiecare zi. Sînt numeroși oa
menii muncii veniți aici să se tra
teze în vederea remedierii urmărilor 
anumitor maladii. In diferite locuri, 
pe marginea apel, grupuri de vizita
tori execută programul de gimnastică 
matinală, în cadrul căruia fac diferite 
mișcări necesare tratamentului îrnpo- 

■ triva spondilozei, a urmărilor polio- 
mefitei, sau a altor defecțiuni fizice. 
Privind acest ansamblu, ai impresia 
că te afli pe un vast teren de sport. 
De altfel, cultura fizică constituie aci 
un prețios ajutător în terapeutică. In a- 
cest sens, am stat de vorbă cu tov. 
Dr. Marcel Grupariu, medic șef al 
sanatoriului balnear C.C.S. Amara și 
Zefir L. Anton, instructor specialist 
în cultura fizică medicală, de Ia care 
am aflat o serie de lucruri
te.

— De la bun început — 
unul dintre interlocutorii 
trebuie să vedem ce reprezintă în 
fond cultura fizică medicală, care 
este scopul și care sînt mijloacele sale 
de realizare în stațiunea noastră și 
de ce insistăm atît de mult asupra a- 
plicării ei. Cultura fizică medicală 
este un miflnc de tratament funcțional 
general și nespecific. Un complex de 
metode, de procedeuri extrem de va
riate și individualizate, de la caz la 
caz, prin care se încearcă reeducarea 
membrului lezat, de pildă prin gim
nastică și masaje atunci cînd este 
vorba de urmări ale poliomelitei. Un 
tratament care influențează local și 
general, constituind în același timp 
și un mijloc de întărire a sănătății,

de scădere a sensibilității organismu
lui la influențele factorilor meteoro
logici și de grăbire a procesului de 
însănătoșire a bolnavului. Concomi
tent cu aplicarea acestui sistem, fo
losim principii pedagogice și de psi
hoterapie, ghicfi.ndu-ne după învățătu
ra pavloviană despre reflexele condi

o sală de gimnastică, dotată cu tot u- 
tilajul modern, iar stațiunea va func
ționa în tot cursul anului — dezide
rate înscrise în planul de muncă și 
realizări de viitor, — rezultatele vor 
fi mult mai bune, dovedind utilitatea 
aplicării culturii fizice medicale, acest 
prețios ajutător în terapeuticii.

al tinerilor popicari
Stalin, pe arena Me- 
riat întîlnire de curînd

interesau-

ne-a spus 
noștri —

balneară C.C.S. — Amara: un grup de oameni ai mimat.Stațiunea---------- --------- „ ..
bolnavi' de spondiloză, execută exerciții, de gimnastică specială. 

(Foto: C. CONSTANTfNESCU)

lizate de sportivi în colectivele Said 
pective. Faptul a ieșit și mai în evil 
dență cu ocazia meciurilor susțiaaH 
în compania selecționatei OraștfflM 
Stalin, care s-au soldat cu două faH 
moașe victorii pentru proaspeții elevii 
Remarcăm deopotrivă -și un alt efe-J 
ment pozitiv și anume, introducerea 
unei pregătiri complete, tehnice, :«>• 
reiice și fizice. Cursa nții au fost de
plin edificați asupra valorii pe când 
poate s-o aibă și în acest sport con
diția fizică cît mai perfectă. AstfeJU 
s-a căutat a se înlătura o mentali
tate veche și dăunătoare, că, popi
carii nu prea au nevoie de pregătitei 
fizică.

Toate îndrumările au fost date del 
antrenorii Stelian lonescu, Tiberia] 
Szemani și de campionul mondial Ion 
Micoroiu, al cărui stil aproape per
fect a fost luat drept model. Găsim] 
interesant de arătat, că acesta din] 
urmă și-a întîlnit aci elevul, arăda- 
nul Iosif Weber, un autentic talent 
cu un stil remarcabil, asemănăt-arl 
maestrului. Rezultate frumoase all 
mai obținut și ieșanul Trifan Țiper-] 
del, ca și localnicii Nicoară Dumitrii]

La Orașul 
trom, și-au 
o serie dintre elementele mai tinere 
ale sportului popicelor, care între 20 
august și 7 septembrie au făcut un 
rodnic schimb de experiență, antre- 
nîndu-se în comun și căutând să-și 
perfecționeze tehnica. Scopul final al 
primei experiențe de acest gen din 
țara noastTă îl constituia firește și 
promovarea în echipele reprezentati
ve unor sportivi și sportive care 
s-ar fj evidențiat cu acest prilej. Tre
buie spus că dacă printre cele 10 
fete se aflau și elemente con
sacrate, printre cei 10 băieți sosiți în 
localitate nu figura nici un nume 
mal cunoscut

Inițiativa aceasta a fost bineve
nită. Este suficient să arătăm că s-a 
constatat chiar din prima zi de an
trenament, aproape la mai toți cei 
prezenți, greșeli importante de tehni
că și stil. Astfel, în ceea ce privește 
lansarea, aceasta se făcea în 4 și 
chiar 5 pași. S-a revenit bineînțeles, 
la o lansare mai bună în 3 pași. S-a 
insistat de asemenea, asupra cursei 
corecte a mîinii cu bila. O serie 
de alte procedee tehnice greșite au și Carol Szombory. La fete, fruntașe]
fost înlăturate cu succes. Deși la în- s-au dovedit a fi din nou cm oscii-:]
ceput s-a observat în general un tele jucătoare Maria Nadaș, Marga-
randament scăzut — urmare a schim- reta Szemany și Erica Arion,
bării de tehnică — ulterior s-a« ob
ținut rezultate superioare celor rea- A. D1NCA

ționate ca bază a reciprocității orga
nismului cu mediul înconiurăt'or.

Programul nostru, care începe zilnic 
la ora 6,30, constă — în linii mari 
— din următoarele: gimnastică de 
înviorare, gimnastică specială (pentru 
pacienți), masaj medical la cabinet 
sau în apă la o anumită temperatu
ră, aeroterapie, călirea organismului 
prin factori naturali, ușoare jocuri 
sportive și de destindere.

In ceea ce privește terapeutica ur
mărilor diferitelor maladii (spondilo
ză, reumatism, poliomelită, etc.), apli
carea culturii fizice medicale în sa
natoriul nostru a dat o serie de re
zultate evidente, care constituie un 
stimulent în munca noastră de viitor. 
Desigur că, atunci cînd se va construi

DERBI LA RUGBI
ANTRENORII ECHIPELOR DINAMO ȘI LOCOMOTIVA GRIV1ȚA ROȘIE NE VORBESC DESPRE 

PREGĂTIRILE CELOR DOUA FORMAȚII

Odată cu partida de mîine dintre Dinamo și Locomotiva Gri- 
vtța Roșie — programată la ora 10 pe stadionul Dinamo — se re
iau confruntările majore dintre protagonistele campionatului de 
rugbi. Tradiționala întîlnire dintre cele două echipe a sesdtat totdea
una un interes deosebit din partea publicului nostru sportiv.

Campionatele mondiale de scrimă
gației Uniunii ’’Sovietice. Simbătă rfr- 
mează să sosească restul participan- 
ților la campionate. Și S.U.A. care 
absenta de pe lista inițială a în
scrișilor și-a anunțat ieri prezența cu 
un lot de trăgători la floretă și sa
bie. Este surprinzătoare absența lor 
din întrecerile feminine unde totdeau
na au avut un cuvînt greu de spus 

De la început reprezentanții noștri, 
optimiști, încrezători în forțele lor. 
hotărîți să se impună cu ocazia de
butului, și-au manifestat dorința de 
a se antrena în sala concursului. 
Stade de Coubertin, gazda acestor 
mari dispute, iw era gata însă să-șî 
primeassă oaspeții. Așa că primul an
trenament a avut loc vineri după- 
amiază în sala de scrimă Lacale.

Deși campionatele încep luni cu 
concursul pe echipe la floretă băieți, 
totuși întrecerile sînt considerate ca 
„deschise", încă de astăzi. După- 
amiază, la Stade Coubertin va avea 
loc festivitatea de inaugurare a cam
pionatelor. Urmează o recepție la pri
măria orașului, iar seara comisia teh
nică va întocmi grupele eliminatorii 
la floretă băieți. Așteptăm cu multă 
încordare această primă „încercare" 
a campionatelor: tragerea la sorți.

(Urmare din pag. J)

finala de floretă fete pe echipe și 
poate chiar mai mult". O asemenea 
apreciere nu a fost considerată doar 
ca măgulitoare de către trăgătoarele 
noastre convinse că pot asalta titlul 
mondial atît la echipe, cit și la in
dividual. Olga Orban, sosită de la 
Cluj la București chiar în dimineața 
plecării lotuiui spre Paris, are o dis
poziție excelentă, stimulată și de reu
șita ei la examenul de bursă de Ia 
facultatea de filologie din Cluj.

Scrimerii romini și-au găsit repede 
cunoscuți printre primii participant! 
la mondiale, sosiți în capitala Fran
ței. Aceștia sîr»t trăgătorii și trăgă
toarele din R. P. Ungară care au Ta
mas la Paris, în așteptarea campio
natelor lumii, încă de la Jocurile 
Universitare la care au luat parte 
cu mult succes, cucerind primele 
locuri în toate probele în care au 
fost prezente De altfel, scrimerii din 
R.P.U. al căror lot va fi completat 
astăzi prin sosirea unor noi „forte 
de acasă", sînt considerați ca princi
palii favoriți ai acestor întreceri.

Vineri seara au sosit trăgătorii 
«lin Po-lonia și primul eșalon al dele-

Are cuvințul A. 
VOGEL, antreno
rul echipei Dina
mo : „In ultimele 
jocuri de campio
nat. Locomotiva a 
obținut victorii în 
fața echipei noas
tre, nu atît prm- 
tr-o superioritate 
tehnică, cîf mai 
ales prmtr-un as

cendent moral, jucînd prima parte a

Explicația este simpla: cele două 
formații, care grupează nume consa
crate în rugbiul nostru, au furnizat 
de fiecare d»tă valoroase spectacole 
sportive, «toi punct de vedere tehnic, 
și aprig diaputate. ° sumară statis
tică a întîlnirilor ne arată că fero
viarii au fost aceia care de cele mai 
multe ori au obținut rezultate favo
rabile. Cu toate acestea nu conside- ___________  ____
răm meciul dinainte jucat. Dimpo- j0Cxrrif0T foarte puternic, căutînd să 

"* » sufoce astfel pe înaintașii dinamo-
viști. De asemenea, feroviarii au mai 
avut un avantaj la margine prin 
pivoți! lor, jucători înalți. De astă- 
dată, noi cunoaștem bine armele de 
luptă ale Locomotivei, le prețuim 
la justa lor valoare și, firește, am 
pregătit o replică. Nu este vorba aici 
de nici un „secret tactic’’. Vom râs-

oricărui rezul-trivă, el este deschis 
tat.

Pentru a satisface 
tîtorilor noștri, ne-am adresat celor 
doi antrenor; ai echipelor: Artur
Vogel și Iile Milea (în lipsa lui Gh. 
Pîrcălăbescu, bolnav), rugîndu-i să 
ne spună cum au pregătit acest im
portant meci.

curiozitatea ci-

punde printr-iMi joc potrivit pe înatojM 
tare, vom căuta să dejucăm mișcar® 
în teren a liniei a HI-a feroviar^, 
condusă cu pricepere «te rutinatul V, 
Meraru și vom a rime a în luptă toată 
forța și viteza înaintării noastre, piM 
nîad în valoare trei sferturile care 
au mai multă experiență și mai muitâ 
viteză decit adversarii. Lupta va în
cepe pe înaintare dar nu cred că va 
fi exclusiv pe acest compartiment", 
și-a încheiat declarația sa Artur Va
gei.

Antrenorul secund al
1UE < 
licitat 
aceeași 
a fost mai concis: 
„Ne-am pregătit 
intens pentru a- 
oest meci. In ge
neral, băieții sînt 
încrezători in vie 
tărie. Vom practi 

ca un joc deschis, 
altfel echipei noasi

Locomotivei, 
MfLEA, M»- 

de noi în 
i problemă.

CANOTAI LA SATE

SPINDLERUV MLYN: Interes nnș
pentru cursa motociclistă de 6 zile

(Urmare din pag. I)

Numeroșii ziariști, specialiști ai ru
bricilor de motociclism, care se află 
acum la Spindleruv Mlyn culeg ne
încetat informații pentru a transmite 
ziarelor lor avancronici cît mai do
cumentate.

Iată care sînt reprezentanții noștri 
la întrecere:

Echipa A : Ludovic SZABO, 28 ani, 
ide 12 ori internațional, de 10 ori 
campion: Alexandru LAZARESCU, 31 
ani, de trei ori internațional, de 9 ori 
campion; Mihai POP, 24 ani, de 14 
ori internațional, de 4 ori campion; 
Mircea CERNESCIJ, 29 ani, a con
curat i esle hotare de 14 ori și a cu
cerit de 7 ori titlul de campion.

SADEANU, 32
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Echipa B.: Nicolae
ani, a participat de 22 ori la între
ceri internaționale, de opt ori cam
pion: Constantin RADOVICI, 32 ani, 
de cinci ori internațional, de 6 ori 
campion: Gheorghe ÎONIȚA. 30 ani, 
de 12 ori internațional, de 9 ori 
campion; Iosif POPA, 28 ani, de patru 
ori international și de șase ori cam
pion.

Echipa de club sportiv ENERGIA: 
Ștefan IANCOVICI, 24 ani, debutant 
în probe peste hoîare: Hugo S1TZLER, 
28 ani, debutant; Pavel GHEORGHIU.
24 ani, debutant: Barbu PREDESCU.
25 ani, de patru ori internațional.

Pentru mîine organizatorii au pre
gătit, înaintea startului în prima e- 
iapă, o impresionantă solemnitate de 
descindere a întrecerilor.

Ca în multe sate de pe întreg cu
prinsul patriei, în comuna Valiug 
sportul cunoaște o tot mai largă 
dezvoltare. Nu de mult, a luat ființă 
o secție de canotaj care activează 
sub îndrumarea colectivului sportiv 
Energia-Reșița. Și, pentru că activiș
tii sportivi vor să facă din această 
secție o puternică bază pentru spor
turile nautice, ei au început cu ame
najarea unui frumos debarcader. Cî- 
teva zile mai tîrziu. localnicii pri
veau cu bucurie primele ambarcațiuni- 
6 „universale". 4 caiace. 2 yole. In 
curînd, „inventarul* va spori cu încă 
20 de ambarcațiuni. Pînă 
atunci însă, harnicii ac
tiviști sportivi s-au gîn- 
dit să organizeze un 
prim concurs de canotaj. 
A fost o adevărată săr
bătoare la care au par
ticipat cu entuziasm nu 
numai localnicii d și su
tele de muncitori din 
Reșița, veniți în excursie. 
Iată și învingătorii: 
CAIAC SIMPLU BĂ
IEȚI 500 M.: 1. Herberth 
Grăbi;
rich, 3. Helmuth 
CAIAC SIMPLU 
OARE — 500 M.: 
rîca Will, 2. Margareta 
Pischl, 3. Blanca Grubl; 

CAIAC DUBLU BĂIE
ȚI 1.000 M.: 1. Mingesz 
— Varga, 2. Hirko —

Nemetz. 3. Hedbamy — Rudolf; CA
NOTAJ POPULAR (femei): 1. Will 
Ilonca, CANOTAJ POPULAR (băr
bați) Hirko Ervin.

Sutele de spectatori prezenți la 
treceri și-au manifestat călduros 
curia de a putea urmări astfel 
concursuri. Să sperăm că primul 
ces va co«istiiui pentru
sportivi un puternic stimulent pentru 
o cît mai largă dezvoltare a sportu
rilor nautice în această comună,

Gh. Dobrescu corespondent

în- 
bu- 

de 
suc-

activiștii

2. Pîsch! Hein- 
Grubl 
SENI- 
I. Flo-

EMIL IE hi CEC

caracteristic de
tre, folosind din plin linia de trei 
sferturi formată din elementele de 
nădejde ale formației feroviare. Intr-n 
formă excelentă se găsesc jucătorii 
Moraru, Tîbuleac, Cotter, Rusa șf 
ceilalți ceea ce ne dă convingerea că 
echipa noastră nu se va dezminți 
nici de această dată".

CAL. ST. ;

Meciul feminin de șah
București -Arad

Yola abia a sosit, dar pasionalii sportului cu 
pete se și- grăbesc s.o încerce.^

La începutul acestei saplamini s-ă 
desfășurat la Arad un .meci de șah la 
10 mese între două selecționate Ierni-: 
nine ale orașelor București și Arad. 
Șahistele bucureștene au câștigat cu 
scorul general de 12—8, după ce la 
încheierea primului tur conduceau 
cu 5’/2—4V2. De notat că la primele 
trei mese, arădencele au înregistrat 
un scor favorabil: Elisabeta lonescu 
(B) — Viorica Kuznețov (A) 1—1, 
Irina Tzitron (B) — Clara Hodoș (A)i 
1—1, EJena Dia-conescu (B) — Mar
gareta Haddara (A) —Hz-

Un nou concurs
de slalom nautic

în Capitală
Mîine dimineață, mceptod de la ora 

9, se va desfășura pe lacul Herăs
trău (ecluză) cel de-al doilea concurs 
de slalom nautic din Capitală. Intrc-î 
cerea are ca scop definitivarea lo
tului de sportivi bucureșteni care vă 
lua parte la concursul republican de 
slalom nautic de la Arad (28—20 
septembrie}.



literatura Șf sportul!! ANTRENAMEN TUL JETULUI DE FOTBAL*
„BUCURIILE 1INERETIU

de Demostene Botez
roman jj Azi, pe stadionul „23 August

p
I

”, jac de verif care a Setdui B
orașe. București ți Orașul Staiin. gă:dtsesc 

fotbaliștilor noștri care se pregătesc pentru ta
tu Iugoslavia. Fotbaliștii lotului A au susținut

Demosfen? E'-fez a serii un roman sportivi Vestea 
primită de la Editura Tineretului, prin însăși enunțarea 
ei stir niște un interes major. Molipsit de febra juveni’ă 
a canfrvți'or de la revista .TlnăruL Scriitor', ps care o 
conduce în calitate de redactor șef cunoscutul sert-tor 
va aduce- trt fața cititorilor, în noul roman cttre va apare 
în surind, episoade sportive din armă cu aproape ju
mătate de veac. Pe a!unci, în capitala Moldovei, locul 
de desfășurare a acțiunii, joibalul 
născută, iar oină n-t avea deci! a 
gimnastica.

Cart-a începe prin a descrie desfășurarea, uaui 
asistă o cifră record de 
țăran muncitor din județul Iași, este 
orirtr-o simplă Intîmplare, 
care rut adtrrtr ca oamen-

In paginile Cărții si 
jocului de o"iu vrac -tal .:i In ; putui veac r ui .V.V. Pe a-a --■.-ie exista o 
competiție școlară de oin.i. Ad'jersifafea intre erhipe en in ă a--: de mare, 
incit meciurile se desfășurau intr-o atmosferă foarte ară și ca ma t-
rezonanțe sociale. Fazele me-Fti-ti sini des-'-ise ai o rara :~r r'.z'ta:r ar: 
Cronicarul poet, ia LÎteva :l- eri’i de Ia des vștirarta joc: - rr fixează .aur- . 
creiom.iid h-i numai jeze de snort, Aw și ca~xtere v-:t inic •, cere se dez
voltă în h'C"i întrecerilor.

Paginile cărții n’a ud.

episoade sțiortioe din urmă cu aproape 
veac. Pe adinei, în capitala Moldovei, 

era o noțiune necu- 
s-.ngură^. concurentă ;■

meci de oină, la care 
'spetiaioH: peste^. 100. Eroul romanului, ;in de 

un flăcău onest și ttîrz. A juns la orar, 
el' se izbește- de zidul rece al secietălii burgheze, 
umili si învețe să jură speri.

! descrise, cu o notă pitorească, a-ndos-nte ale 
inc;puiul 
Ad.-e. ‘ '

Pag’ni'.e cărții nu aduc rumuri ermționa-ite rap-’oe st"...' sr<x-.-e. ci 
alături de sport sînt descrise și pamintări de ordin sacral. Imcnd eni in 
luptă cu condițiile aspre a'e vieții iși coruintiă studiile in ciuda t'at:iror greu
tăților.

Ult'-ne-le pa girt -ale cărții ne arară schioilmrea care s-a produs, sa!» 
toate asp-ctele, in țara nor.itră. Elevul de ieri, ajuns astăzi un valoros'pro
fesor, asistă la un meci de campionat. Moti.ml care l-a adus pe un teren 
de aport tru este numai vechea pasiune sport-vă, ci, mar sirs, faptul că prin
tre com none nț ir echipelor se află și fiii său. Dar alta este nota domi
nanță in sportul ce se practică crstăzt. Locul dușmăniei dintre sportivi a 
fost lua' de o întrecere tovărășească in core învinge cel mai bun.

Cunoscător pasionat a’ sportului. Demostene Dotez a fost în tinerețea 
sa until ii;n component:: echive- liceului irteraat din Iași, ca-taoana na
țională de oină în amrt 1909. De asemenea, gimnast pasionat, el a luat pane 
la numeroase concursuri.

SetcmEcația tyar::cipării lui Demostene Botez, al cărat nume trebuie 
adăugat r-'sts scriitorilor care presn p-ază t-mai ca sn.rt'-.â, are valoare 
de exrmp’ i și stimulent perr.ru generația tinără de prozatori, care trebuie 
sd de'scrțreze în mișcarea muzelor, minunatul răsunet al efortului educației 
fizice. , .

_ I. CERBI

Mt ine încep pe Velodrom

Două 
loturile 
tîinirile 
joi dupa-amiază ia Orașul Stalin un joc de antrenament. 
Ei au intîinii în prima repriză echipa Știința Orașul 
St a lin. de care au dispus cu 6—t prin punctele marcate 
de Ozon ftj. Cacoveanu (2) și Ene I (2), iar în a 
dotta repriză echipa de categorie B Energia Uzinele 
de Tractoare pe care au învms-o cu 3—1 prin golurile 
înscrise de Ene 
jucători:

VOME9CU
(APOLZANi M ■ -■-
BONE (JENEI)—CACOVEANU. CONSTANTIN OZON, 
(ENE B NICUȘOR (OZON). ENE I (ENE If).'

Miine fotbaliștii noștri vor întîlni in meci de antrena
ment — tot la Orașul Stalin — echipa de categorie A 
Flamura roșie U.T.A. care va utiliza lotul complet 
minus Bicuț II. convocat ia meciul de verificare de la

itoj ..dispăruți" care se pregătesc să reapară

I (2) și Nicayor. Au evoluat următorii

(CRÎSN1C)—ZAVODA II, BRINZEI 
SZAKAC1 II (CARIC.AȘ)-CAIJNOIU.

București. Următorul joc de verificare al lotctîui vj avea1 
loc la Buctzrești ia 22 septembrie, așa cuci am mai a- 
nunțat și partenerul de joc va fi o echipă maghiară de 
prima catejerie.

Pe stad cnjl „23 August" are loc astăzi, înceăjfed da
la ora 16.39, un joc de verificare care va constitui un,; 
punct de p'ecare în alcătuirea ledfcui B. Se’eețion»ate4e- 
vor fi alcnbBtz astfel:

SELECȚIONATA A : Uțu—Pahonțu, Hulea
Bodo. Mihăilescu—Oaidă, Koszegy, Zaharîa, 
David.

SELECȚIONATA B: draper nu—Zbârcea, 
Florescn—Aiex. Vasile, Ntinwe Her—Dragei, 
II. Alexandrescu, Zavoda 1. Tătara.

REZERVE : Dungii. Panait. Copil
In continuare, lotul B va susține 

de verificare printre care o întîlnire 
echipa sovietică Sahtior St-alino în 
tembeie.

Neacșu— 
Dinnl'cu,.

B-îcuț I!,i 
Me?'zarosî

III Sereda i. 
mai mu'te meciuri! 
— pro’aabPă — cui 
ziua de 24 sef>-

De vorbă cu fotbaliștii Szoko și Georgescu F
■ ■ ■ " ■■■■—■

Acuo<«A» RBEăjBia jyCusțor ca 
Iugoslavia, am răsfoit palmaresul e- 
chipei noastre naționale. Interes pro
fesional... .Am revăzut cu această o- 
eazie formația care ne-a adus anul 
trecut o satisfacție deosebită — acel 
1—0 de ia Belgrad — performanță 
de răsunet în întreaga Europă. Iată 
pe cei... 13: Votaescu (Toata) — Z«- 
voda 11. Apotzan. Szoko — Ontsie, 
Bene — Cacoveanu. Za vodă I. Me- 
xandresc». Georgescu. Tătara (Coa- 
slawtia). Unsprezece dintre ei au a- 
părat mereu >i» faț’ noastră, ne-au 
încîntaL.. sau ne-au supărat prin 
ceea ce au iâcut pe seren. Doi insă 
au dispărut : SZOKO — de un an și 
jumătate —, GEORGESCU — de mai 
bine de șase lunt Ce au făcut ?n a- 
cest timp ? De ce au absentat atît de 
mult ? Cînd vor reveni între colegii 
lor de echipă? Iată întrebări Ta care 
nu numai noi. ci — desigur — și ci
titorii noștri sînt curioși să afle răs

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CICLISM PE PISTA
Duminică dimineață, velodromul ternațională de Ciclism, 

Dinamo va găzdui prima 
a campionrUe’or republicane 
clism pe pistă pe anul 1957. După 
ce co-o saptămlnă în urma alergătorii 
ne-au probat talentul tor pentru 
cursele pe velodrom, obținind după o 
întrerupere nedorit de mare (dar in
dependentă de voința tor) performanțe 

ei vop a

nu' puteam 
reuniune faee o comparație edf-ficatoare între 

de ci- valoarea recordurilor noastre șî aceea 
a ceior mai bune pextormante mon
diale. Diu această cauză, o serie de 
rezultate obținute de alergătorii și a- 
Iergâtoareîe noastre, care se rnscrian 
pe tabeiut ceter mai bune din lume, 
au rămas in anommat. Astăzi avem 

pind de miine ei vor a insă (prin grija inspecției de ciclism 
ctr tifliirfle ie ftimptotN' din CZLf.Sp'CJf.)' toate datde pen

ale tru a prezenta un tabel comparativ, 
lat o vreme cînd, 'neas înd lată care stat recordurile mondiale 

și ale țarii noastre: , ; . -.

record^ incepind de miini 
salta odatî-.l' .7—Z. . 
republicani și vechile recorduri 
țării. A e.t' 
comunicări oficiale de Ia Uniunea- >n-

DIN TOATA ȚARA
NUMEROASE CONCURSURI 

DE ATLETISM LA BUZĂU
_ Șl UNA LA BRA1LA

Prob i Rec. mo nd lai

start
1:«*2
6:15.4
2r37.«

2â:3t,9

1:12.S

14:47,4
31:15,5

SZOKO ride ca un copil. 11 dis
trasă orice in această splendidă după 
amiază de toamnă; și tjmoele Iui 
Uțn; și glumeie iui Izghireanu- 
„Ioșca~ este fericit fiindcă face 
astăzi primul antrenament în plin, 
după ce s-a restabilit din succesi
vele hri accidetne. Succesivele fiind
că pentru Szoko indisponibiiita ’.ea nu 
s-a rezumat Ia operația de menise 
făcută în toamna anului trecut. Nu, 
n-a fost numai atit! De-abia iși re- 
luase antrenamentele in etape de in 
cepător (gimnastică sub supraveghe
rea severă a lui Francisc Orendi 
atletism sub ochiul db maestru al Iui 
Wiesenmayer și puțin, dar numai cite 
puțin, fotbal sub grija de pâri 
Steinbach)f Jf” iată că o 
săptămîni * feaw>i 
odihnă, apoi iar antrenamentele de 
acomodare. Lucrurile mergeau per
fect. Szoko s-a văzut iar în prima 
echipă a lui Dinamo București și a 
plecat in vacanță si pentru 
rțente la Sinaia. Dar parcă 
făcut! Terenul accidentat pe 
pregătea i-a cauzat un nou 
la genunchi, obligîndu-1 din 
repaus și tratament. Szoko știe îi 
cfe vrea. El n-a dezarmat nici un r 
ment. Și-acum este din nou res 
bilit. „Sper că definitiv", 
ambet fcxstul șî (așa 
cu toții) vfitorul 
lei. „Dar pentru

p^ta». A«i ^ecat de.^1 jx- urmele 

simplă curiozitate profesională !

.. . .. ,____ .. __ _ ,cc
do* afrsenți. Mai moft decQ o

Szoko stopează balonul. Pe cînd 
antrena- o va face într-un meci cFicial?
era un
care s

nou

zice cu ui 
speră el și nc 

fundaș a] nationa 
asta, spune Szokc

Femei

1:24.1 
7:«3 

17:-J4^

sintem

pe eroii micului

In '•ultim- h săptămii:. îs orașul 
.nostru av fost organizate numerose 
concursuri de atletism. întreceri, e 
s-au desfășurat pe pista stadionului 
de la Casa ptonierufo, în organiza
rea comisiei raionale de atletism. Ia
tă eite-va din elementele remarcate 
cu prilej’.il acestor concursuri: trîat- 
'loti-jtrrrrnaTTr: Beatrice Ghaorghe
(Prog Invățămînt). juniori: Crema- 
renco Svratesțav (Progresul); pen- 
itatlon-seriori: Gh. Tudorie (Progre
sai I-nv 'ț ■mint). In probele incivi- 
dnale, celr nrat bune rezultat» au 
fost obținute de 
(Progresul:. 6,25 m. 
1X15 m- îa triptosalt

Sten Roșcilleț — coresn.

.Mircea Dorobanții
Ta fungitne 5*

N-a 
membrii co’ectivului soortiv Progre
sul ...Naval“ din. Brăila au Început 
.tocrările de amenajare a uaei nci ba
ze sportive în incinta întreprinderi7. 
Muncind cu elan și primind un spri
jin efectiv din partea conduceri: în
treprinderii și a comitetului de 'ntre- 
prindere, aceștia au terminat recent 
construcția bazei, lai..zilele țrecuțg au 
fost organizate aici primele mani
festări sportive. Ncua bază sportivă 
din orașul Brăila are un teren de 
fotbal, pistă de atletism, tribună me. 
taliei cu peste 1000 de locuri, cabi
ne, vestiare, etc. V. Costin — cores
pondent.

trecut multă • vreme ae CISu

Astăzi cind 
reînceperii activității 
diferențele dintre cele 
iormanțe ale cicliștilor noștri și cele 
mai bune performanțe mondiale ni se 
par desigur foarte mari. Dar să nu 
Uităm că am mai fost odată intr-o 
astfel de situație (poate chiar mai 
dificilă): la inaugurarea velodromului 
Dinamo, cînd recordurile noastre erau 
foarte departe de cele mai bune per
formanțe mondiale. Activitatea in
ternă și internațională intensă pe care 
fururile- noastre -de speria: a*e -aa 
asigurat-o cicliștilor de velodrom a 
produs însă o creștere a nivelului teh
nic al reprezentanților noștri (și im
plicit a performanțelor lor) și — vă 
mai amintiți? — la un moment dat ei 
se puteau măsura de la egal cu mirlți 
dintre cei mai buni cicliști amatori 
din Europa.

la
Pe 

mai

începutul... 
velodrom, 
bune per-

l-am întrebat
nostru reportaj — ca pe unii care 
cunosc pe majoritatea echipierilor 
naționalei iugoslave — ce cred 
despre partida de la 29 septem
brie. Ei s-au pus de acord că r

1. Echipa noastră trebuie 
mențină un riun extrem de 
tot timpul jocului; încetinirea 
țiunilor convine adversarilor 
Ștri.

2. Apărătorii n-j au voie să 
răgaz atacanților iugoslavi 
dribleze.

3. Înainte de orice, calmul 
decide pe învingător. Echipa care 
va ști să depășească atmosfera de 
încordare are mult îmi ușor des
chis drumul spre victorie. Și...

4. ... că această echipă va fi re
prezentativa Romîniei.

să 
viu 
ac- 
no-

dea 
să

va

I

o IW?.'A BAZA SPORTIVA 
LA CERNAVODA

orsrșul nostru, vestea este mai 
rile aa început de mult 

simt în toi. Pînă la începu-
In

veche L':c 'rile au început de mult 
si acum slut în toi. Pînă la începu
tul lunii septembrie s-a terminat îm
prejmuirea interioară a terenului, au 
fast montați stîlpii de beton Ș' 
apropie de slirșit montarea gardului 
exterior din prefabricate. Acum se 
fac pregătiri pentru începerea lucră
rilor pistei de atletism și a tribune
lor care r;r fi lucrate m piatră.

Echipele de transporturi conduse 
de FIifea Panait și cea a betoniști- 
far S. Ștefan. N. Ioan și J. Vasile 
sXnt ajutau? zilnic de sportivii din 
Cernavod■ i care au prestat sute de ore 
de muncii voluntare. Printre cel mai 
harnici sînt fotbaliștii Vasile Radu
lescu Petre Marinciu, Nicolae Rizea, 
Gabriel Rrdutescu, toți friftitași în 
producție la fabrica de ciment .,1- 
deal". N. Bancotă — corespondent.

H. NAUM

Cete mai spectaculoase probe de velodrom, sini cursele de se mi fond. 
Fotoreporterul a prins un aspect dirt r-o cursă desfășurată ai ocazia cam
pionatelor orășenești.

Georgescu î și leagă șireturile b-tcanr 
cilor. încă, o clipă și mingea va zbttra 
— bolid — din piciorul lut.

trebuie să fiu în cea mai bună for
mă. !mi doresc o reintrare cit mat 
hună". — Pe cînd? , Asta o știe numai 
ei". Și Szoko ni-1 arată cu ornrirea 
pe Baratki^

Am deschis cu teamă ușa came
rei. Erolicabil. Era abia ora 6,45 
dimineața. Precauție inutilă 
GEORGESCU citea liniștit 
El spune că 
să doarmă... 
antrename.it. 
așa de greu 
zice Georges», 
povestește că jocul care i-a dat cete 
mai mari emoții a fost (nu* nu o par
tidă în care a jucat...) întîlnirea de

însă 
o carte 

nici nu s-ar fi gindit 
așa de tîrziu tind are 

.N-am crezut să fie 
chinul ăsta... al tușei" 

Și mai deaarte el

la Moscova dintre reprezentativa 
noastră și cea sovietică, pe care a- 
tacantul Locomotivei a ascultaîfo pe 
patul de spital, sub supravegherea 
întregului corp medical, alarmat de 
nervozitatea și semnele de neliniște 
ale tînărului pacient. Dar toate sînt 
ăcu-m în urmă. Gecrgescu se antre
nează intens. Piciorul — Ta care a 
suferit o operație de adevărată artă 
chirurgicală (legarea unor fibre 
musculare rupte) — nu-1 mai jenează 
de Ioc. Primii! care atesta acest fapt 
este chiar... Dttnpu. Portarul Locomo
tivei 
tare;
mele. _
Mai mult ca probabil că. ea 
produce chiar Ta reluarea campiona
tului, în meciul c.u Știința 1;, Timi
șoara. Atenție deci, portari I Un mare 
„înantfe" al vostru reintră în arenă!

simte că Georgescu trage iar 
așa de tare că te ustură ftal- 
Reîntrarea vine cu pași iuți.

se va

EFTIVdE 1ONESCU

Știri* știri știri..
• LOfOăfOTIVA IAȘI și-a term: nit turneul ja&re-prias în U.R.S.S. Fero- 

dautx partide. In 
(3—0), iar în al

viaril au avat o cosapoitare frumoasă reușind sS- eiștlge cete 
jvrimal meci au fntreeai S?îeeț.6®»,T:t<a orașului cn 4—1
stoi!ea " • - - - * ------- _ . - _&u de Loconcti?» isăAți cu 2—l (1—$).

EîC«BGSA MraOGlSHA a jucat la 10 sep£eaabkâ<i în 
din. K.E*. . BslSarta. ru -ecltipa Io cală Vif »r«l. MeciisJ

a partidei dispuiatl la 23 August la Medgidia și 
Oe data asta. ramtoil s-aai «apus, ’reușind si cîș ige
• SRlJECTrOMATA ORAȘULUI CALA^AȘl a încât la 9 ?i 10 septembrie 

----- Bulgaria). In ambele în-tflnîrf, căfărișenii au f^st îumși m

localitatea Toi- 
a captat ra re- 

termioată la eșaliiT^e 
t cu 4—2 (t—Ij.

bfrîitn
v?. asii

la Sllîstra (R.P.
1-4 (9-9) si fi-?. (34J).

PNBGNI3W. COfiABIA a ?utîl nit ia Corabia * bipa bulgară Sportex 
Khib Dauan-din Gh-.uen. Progtftssai a c’știft t cu 3-2 (1-9).

& Joi, la Iași: Locomotiva îayi —Hînamo Brăili 3-1 (3-3)»

perr.ru
antrename.it


Ediția jubiliară a Campionatelor
Buletinul

Campionatelor
COMUNICAT

Comisia de organizare a celei de a 
X-a ediții a Campionatelor interna
ționale de atletism comunică:

0 Pentru campionatele internațio
nale de atletism care se desfășoară 
în zilele de 14-16 septembrie pe Sta
dionul Republicii sînt valabile ur
mătoarele bilete: cu seria 71 pentru 
ziua Tî cu seria 72 pentru 
ziua a Il-a și cu seria 73 pentru 
ziua a Ill-a.
• Vor fi respectate cu strictețe 

locurile de intrare indicate pe bi
lete. Biletele pentru tribuna a II-a, 
litera A, au acces în stadion prin 
poarta nr. 1 de la tribuna a II-a 
<str. izvor), iar biletele pentru tri
buna a doua litera C, au acces prin 
poarta nr. 2 de la tribuna a II-a (str. 
izvor).
• Sint valabile numai legitima

țiile lip C.C.F.S./C.M. după cum 
urmează:

— legitimațiile roșii și albastre, în 
piele, la tribuna I-a sectorul B

— legitimațiile roșii în dermatin, 
legitimațiile gris pentru maeștrii 
sportului ia atletism, precum și an
trenorii și arbitrii ue atletism. cu 
carnete-* vizate pe anul 1957, la tri
buna I-a sectoarele E și F.

— legitimațiile verzi pentru zia
riști și albastre, în pînză, pentru 
membiii Comisiei centrale de 
atletism, ia tribuna l-a sectorul C.
• Porțile Stadionului Republicii se 

deschid în fiecare zi la ora 13.
★

• DOUA indisponibilități. în lotul 
țării noastre; IUe Savet și Dinu cris- 
tea nu vor Jua parte la actualele în
treceri. Primul are o întindere mus
culară mai veche, agravată la Jocu
rile Balcanice, iar Dinu nu și-a re
venit încă în plenitudinea forțelor 
după grelele curs« la care a parti
cipat la Atena. Să speram că înlo
cuitorii lor vor fi în măsură să rea
lizeze rezultate de cea nvc-i bună va
loare.

Ce vom
(Urmare din pag. 1)

den,... și reprezentanții noștri Zol- 
tan Vamoș, Ștefan Mihaly. Ținînd 
seamă de rezultatele de pînă acum, 
putem aștepta de la protagoniștii a- 
cestei probe un rezultat de sub 
1:50.0.

Cursa de 5.000 m. reunește o se
rie de atleți foarte valoroși. în frunte 
cu atletul sovietic Piotr Bolotnikov, 
creditat în acest an cu un rezultat

Programul zilei
SS.3* Festivitatea de deschidere 

l«.M «« m. garduri (serii)
disc bărbați
lungime femei

>•.15 l«s m. femei (serii)
M.M 1« m. bărbați (serii)

X.M  M* m. bărbați (serii . Finala ae 
•bspută mîine).

>•.«• M km. mtrf (pleearea)
Triplu salt
Greutate femei

i -
K.M 4W m. taTduri (finala)

>7.M ».tt» m.

a».l» M» m. femei (finala)

at.15 IM m. bărbați (tinate)

>>,35 M* m. femei (finala)

».«• Sa km. marș (sosirea)

<de sub 14 minute și care întrunește 
lacum majoritatea pronosticurilor pen
tru victoria sa.

Cursele de sprint (100 m.) atît la 
ffemei cît și la bărbați anunță lupte 
'foarte strînse. La femei printre fa
vorite se numără olandeza Hannie 
{Bloemhoff, iugoslava Olga Sikovec, 
ibulgăroaicele Kolarova și Tomova, 
(austriaca Knapp, chinezoaicele Cian 
□ui -min și Liu Iui-in și reprezentanta

Materialele despre cea de a 
; X-a ediție a Campionatelor in- 
j tcrnațicnaie de atletism ale R.P.R. 

au fost redactate de: CALIN AN
TONESCU, IACINT MANOLIU, 
ROMEO VILARA și RADU VOIA.
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Afleiil japonezi Shibata, Sakurai și Kaniki
(văzuți de NEAGU)

în Romînia " j ATLETI DIN
„TARA CRIZANTEMELOR“

11 atleți japonezi sînt înscriși pe 
listele de participanți la campionate. 
Prezența lor pe Stadionul Republicii 
este sortită să facă vîlvă, nu numai 
prin faptul că vom vedea pentru pri
ma oară evoluînd in fața noastră 
sportivi din „țara crizantemelor", ci 
și prin certele calități de performeri 
ale cîtorva dintre ei. Este suficient 
să Spunem, pentru început, că unul 
dintre cei doi săritori de triplu — 
Shibata — are la activul său o sări
tură de 15,88 m. ca să ne dăm seama 
că solii atletismului Japonez vin la 
București cu intenția fermă de a nu 
dezminți buna sa reputație.

vedea azi
țării noastre, campioana balcanică, 
Ioana Luță.

La bărbați, recordmanul lumii Ira 
Murchisson va primi asaltul islands 
zoii ii Thorbjornsson, al grecului Geor- 
gopoulos, al sovieticului Igor Ter 
Ovanesian și a încă altor sprinteri 
buni.

Cercetînd listele de înscriere la 
celelalte probe remarcăm prezența 
lui: Einarsson (Islanda), Sakurai și 
Shibata (Japonia) la triplu; Lituiev 
(U.R.S.S.), Ozguden (Turda), Ogu- 
shi (Japonia), Lambrechts (Belgia), 
Stânei (Romînia), Zlatarschi (Bul
garia) la 400 m.g.; O'B-rien (S.U.A.) 
Milev (Bulgaria), Valent (Cehoslcva 
cia), Manolescu (Romînia) la disc; 
Brown (S.U.A.), Podi (Austria), 
Doinikova (U.R.S.S.). Lutgge (R.D 
Germană), Coman și Silaghi (Romî
nia) la greuta'e femei; Homutova și 
Avramova (U.R.S.S.). Sicce, Mogoș 
și Lipoczi (Romînia) la 400 m. femei; 
Kazmina (U.R.S.S.). Scholtmryer 
(Olanda), Tolikofer (Bulgaria), Be- 
lu, Knobloch, Neța (Romînia), Ia 
lungime femei, etc.

încă puțină răbdare și veți fi în 
măsură să puteți constata succesul 
întrecerilor acestei ediții jubiliare.

A&pecte de la antrenamente. De la stingă jg drepți a; Eingrsson țislan da); ioana Lu)d (Romînia.); Bolotnikov și Sokolov (U.R.SS.
Foto. T, L1V1U

Am vorbit cu Shibata, ieri pe sta 
dkmul Dinamo, unde lotul japonez, 
debarcat în ajun din avionul care-i a- 
ducea de peste mări și țări, a făcut 
un ușor antrenament de acomodare. 
Destul de mic de statură, cu un păr 
negru tuns scurt, vioi și mereu suri- 
zător, Shibata făcea conștiincios în
călzirea care i-o dictase antrenorul 
său (și al celorlalți japonezi), d. H. 
Aoki. Acestuia din urmă i-am pus în
trebarea :

— Pe cînd promite elevul dvs. 16 
metri ?...

M-am gîndit la această cifră „cla
sică". aceea cu care acum 20 și ceva 
de ani, la Olimpiada ds la Berlin, un 
alt japonez, Tajima, și-a- înscris hu
mele pe lista campionilor olimpici și 
a recordmanilor mondiali, făcînd sen
zație în lumea atletismului. De la 
Tajima —- și încă înainte de el — 
dăinuiește în Japonia o tradiție a ma
rilor specialiști în triplu salt, păstra
tă cu sfințenie și continuată și în zi
lele noastre.

— Shibata e toarte bun — a fost 
răspunsul antrenorului. — Aș putea 
spune că într-un viitor foarte apropiat 
îl va întrece pe Kogake, actualul nos
tru nr. 1 în triplu. Da, Shibata poate 
fi adevăratul continuator al neuitatu
lui Tajima...

Și antrenorul Aoki ne explică, într-o 
englezească completată de un bogat 
„limbaj al mîinilor", în ce constau ca
litățile tehnice ale lui Shibata, care 
cum spune el „la pasul doi, parcă 
zboară ca o pasăre..."

Dar nu numai Snibata este demn de 
reținut în delegația atleților japoneză 
Tot la triplu salt participă și Saku- 
rai cu o performanță apropiată de cea 
a colegului său: 15,76 m. Remarcabili 
sînt cei trei sprinteri — Takayama, 
Miyata și Tamura — creditați toți cu 
10,9 sec. Alergătorul de 400 m. plat 
Ogushi are recordul personal la 48,0 
sec., iar la 5.000 ni. vom vedea alți 
doi japonezi: Fuji (14:29,0) și Baba 
(14,37,0). Și să completăm lista cu ■ 
săritorul de prăjină Yasuda (4,15 m.) 
și doi aruncători: Kaniki (45.19 m la 
disc) și Yushioki (57,83 m. la ciocan).

Nu ne îndoim ca toți ' aceștia vor 
culege pe Stadionul Republicii rezul
tate cil mai aproape de recordurile 
lor personale sau, poate, și mai mult 
chiar !

IMPRESII — SPERANȚE
ALBERT KOJA: un veteran al ailetismului albanez

Ne așezasem în autobus lingă Zef Hila, antrenorul latului de atleți 
albanezi. Carnetul este deschis, creionul pregătit să noteze... A mai rămas 
un „amănunt": în ce limbă ne vom înțelege ? După citeva tatonări nereu
șite, descoperim cu satisfacție că omul de lingă noi știe puțin italiana. 
Asta e destul ca să se poată înțelege cu un romin I Și Zef Hila ne poves
tește că grupul ce'or șapte atleți pe care-i conduce se află la capătul unei 
lungi călătorii. Cu mai bine de două luni în urmă au plecat, pe mare, spre 
țara Festivalului. La Moscova au concurat în cadrul întrecerilor sporLve 
ale Festivalului. Cum acestea nu prevedeau în programul lor și proba de 
aruncarea ciocanului, cel mai bun atlet albanez la ora actuală a trebuit 
să rămină acasă, și. imp'Jcit, n-a mai venit nici la București, căci după 
Festival ei au rămas in continuare la Moscova.

— Cît aruncă ? întrebăm imediat.
Aici interlocutorul a avut un lapsus. Uitase pentru moment cum se 

spur.e, în italienește, numărul cu pricina. Deodată, unul din atleții albanezi 
care urmărise — oarecum absent — convorbirea noastră, intervine și spune 
în cel mai autentic grai romînesc:

„Cinci zeci și opt de metri și ceva... precis n-aș putea spune...".
Era Albert Koja. un veteran al atletismului albanez. Ș-ar putea ca 

unii din iubitorii noștri de atletism, zărindu-1 la startul cursei de 800 m. 
să-l recunoască pe cel care a mai concurat, în 1947 și 1950, pe stadionul 
Republicii. Iar limba romînă n-a învățat-o în vizitele sale la noi. ci... în 
familie.

FAROUK TADROS: cel mai bun sprinter egiptean
Dacă sprinterul egiptean Farouk Tadros e tot atît de bun pe pistă 

pe cît de simpatic, atunci îl înscriem fără rezerve printre favoriții pro
belor sale. Se pare că nu-i o simplă presupunere, dat fiind recordurile sale 
de 21,9 sec. (200 m.) și 48.9 sec. (400 m.).

„Sîntem încintaji de tot ce am văzut pînă 'acum în București, de 
primirea făcută, ne spunea el. Deși pentru prima oară aici, nu ne simțim 
de loc stingheri. Ne-am resnttlnit prieteni, printre care și atleț'ii FOinîni 
cu care am concurat alături anul trecut îa Istanbul și ne-am și făcut 
mulți alții. Pentru noi, prilejurile de a participa la concursuri de aseme
nea amploare sînt rare. Atletismul este încă la început In țara noastră și 
nu avem concursuri internaționale acasă".

A. DEMETER : „Vreau sâ obțin un nou record"
„Mă simt destul de bine, ne-a declarat dr. Andrei Demeter, și toc

mai de aceea doresc să obțin la aruncarea suliței un rezultat cît mai 
bun. Mă gindesc chiar la un nou record al țării noastre. Vreau să arunc 
peste 75 metri șl cred că sînt bine pregătit să pot realiza o asemenea 
performanță. In aîară de aceasta mai este vorba și de viitorii mei adver
sari: Vladimir Kuznețov, Jan Kopyto, Mirko Vujadci — campionul bal
canic, in fața căruia doresc să-mi iau revanșa —, Șandor Krasznay, 
Klaus Frost etc. Valoarea ridicată a acestora constituie pentru mine un 
puternic stimulent".

„Iar eu, a intervenit in discuție Dumitru Zamfr, după atîtea con
cursuri în care din cauza unui accident, nu prea mi-a mers, doresc să 
obțin un rezultat cit mai bun, care să mă recomande, eventual, pentru 
selecționarea în echipa Balcanilor la meciul cu Scandinavia".

TIR OÎÂNESIAN: „Prefer decatlonul!"
Am aflat dintr-o scurtă convorbire cu Ter Ovanesian că recordmanul 

U.R.S.S. la săritura in lungime speră ca la Jocurile Olimpice de la 
Roma să concureze (cu succes) la... decatlon. Atletul sovietic și-a ex
primat chiar regretul că nu va putea să-și încerce la București pentru 
a doua oară „norocul* in dificila întrecere a celor 10 probe. Tentativa 
de acum două săptămini de ta „unionale" a fost încununată de un succes 
remarcabil: Ovanesian s-a clasat al treilea, după Kuznețov și Kuțenko 
cu 6779 puncte, după ce i-a condus timp de 6 probe pe cei doi maeștri 
ai decatlonului. Nu-i rău pentru un debutant care numără doar 19 ani. 
In plus, la săritura în înălțime el a sărit 2 in.. performanță egală cu 
norma de maestru al sportului.

Campionul sovietic se gindește la Jocurile Olimpice de la Roma dar 
cum concursul de la București este... mai aproape, firește că acum îl 
preocupă cel niai mult duelul cu recordmanul european Henk Visser.

„Recordul stabilit în acest an (7,77 m.) îmi dă speranțe pentru o 
performanță și mai buna. Aș fi foarte fericit s-o leg de București, de tra
diționala competiție atletică din capitala țării dumneavoastră și de aceas

tă „miraculoasă" pistă a stadionului Republicii, despre care toți spun 
lucruri excepționale". - '



t ernationale de Atletism ale R.P.P.
ostrea unor
i participant
pe aeroportul Băneasa au con- 
să sosească noi delegații de

Glose pe marginea
unui program sportiv

(Urmare din pag. 1)

legația iugoslavă compusă din 
lleți și atlete numără în rîndurile 
lortivi de frunte ai țării vecine. 
11, vom avea prilejul să urmărim 
■incurs pe campionii balcanici
■ ici (aruncarea suliței) și Ma- 
Ivici (săritura în înălțime). De 
lenea, din delegația iugoslavă sînt 
■ținut numele lui Racici (arunca- 
Iriocanului). Olga Sikovec (100
■ 200 m.), Vito Krivokapic (d'sc). 
loi au sosit în Capitală și repre- 
Inții Japoniei.
li, „seria" sosirilor a desch’s-o de
lta bulgară compusă din 23 atleți 
llete. Printre ei. nume cunoscu- 
tolev, Patarinschi. Zlatarschi, Mi- 
Iva. Colarova, Țolikofer 
Inai "tîrziu pe aeroportul 
lerizat un avion special 
L Berlin atleți și atlete
nană. Lotul german este compus 
[atleți de renume: Johanna Lăutge 
utate), Giinther Havenstein. 
bOOrn) și Giinther Lein (înălțime).

cîteva ore după aceea cursa ae- 
B de la Varșov a a adus, în a- 

celebrului atlet american Parry 
rien, și trei atleți polonezi: 
Ivski (800 m.), Loskoczinski 
marș) și Kopyto (aruncarea

etc. Pu- 
Băneasa 
aducînd 

din R.D.

Ja-
(20
su

Ziarele sînt constrînse, din lipsă 
de spațiu, să anunțe uneori în fraze 
telegrafice sosirea. Și care să fie 
oare motivul acestei largi partici
pări ? Poate vechea și renumita ospi
talitate rominească; inima noastră 
iubitoare și singele nostru cald, des
pre care nu s-a scris deocamdată 
nici un vals celebru cum s-a scris 
despre singele vienezilor, de pildă. 
Nu încape îndoială că, pe lingă ospi
talitate, sînt îmbietoare și marile tra
diții a'e sportului romînesc, cristali
zate in succesele noastre recente. 
Olimpiadele, terminând cu Melbour- 
ne-ul. au lărgit gloria sportului romî
nesc. Adăugați la aceasta frumoasele 
noastre stadioane, pistele estetic al
cătuite, gazonul parcă spumos de 
moale, care așteaptă un nou Pindar 
să le cînte majestuozitatea. Propozi- 
țiunea „Nu mă tem de Murchisson", 
rostită de Thorbjornsson, i se pare 
prietenului meu (proaspăt sosit „în 
delegație") prea temerara. De fapt a- 
ceste laude anterioare, binevenite, 
sînt parcă o trăsătură comună mulior 
sportivi participanți. Jerry Welbourne 
vrea să nu se lase mai prejos de 
Bob Gutowski, recordman mondial, 
iar Shelton, regretînd absența lui 
Stepanov și Kașkarov, se uită cu ochi 
îngrijorați, la Sitkin.

gene- 
în a-

anunță noi for- 
rîndu-ile oame-

spune prietenul 
sînt constrirvs 

numai 
Spor-

Periculoși sînt atleții negri. Vestea 
adusă de o revistă franceză de sport 
că intr-un trib din Africa se depă
șește recordul mondial la fiecare săr
bătoare rituală, sărindu-se peste focuri 
de 3 m. înălțime. — 
țe nedescoperite în 
nilor de culoare.

— Bine, bine, îmi 
meu, al cărui nume 
să-l păstrez în taină. Tu scrii 
despre străini. Dar ai noștri ? 
tivii noștri ?

— Cred în ei cum cred. în 
ral. in tot ce se construiește 

sportivilor 
pentru me- 
orice om 
pronosticu- 
la gură și

ROGER MOENS
ne dezvăluie „secretele** sale taetiee

I pîndeam de multă vreme pe Ro- 
I Moens — recordmanul mondial 
■800 m. care ba se apropia, ba 
■depărta de noi, alergind roată pe 
la stadionului Dinamo. Cînd lam 
lut că se așează jos și-și pune 
Itingul, ne-am repezit imediat a- 
|ra lui... Moens a ridicat privirea 
■sus — puțin speriat, puțin amu- 
I — și văzîndu-se literalmente în- 
Ijurat de gazetari și foto-reporteri 
rostit resemnat (și 
liament); .
I- Mă predau... 
Im rîs, firește, de 
lilui" și am trecut 
le:
I- Concurezi numai
I— Ba nu, — răspunde Moens — 
Ivrea să alerg și ia 800, totuși. A- 
Ista insă numai in căzut cind nu 
r fi serii. (Deci, depinde de niună- 
Lcelor înscriși pe foile de concurs). 
I- Ce tactică vei adopta în cursă? 
[— Am o singură tactică, pe care 
urmez consecvent: să' nu duc tre- 
!... Da. da, nu vă mirați, așa a- 
e întotdeauna și pină acum n-am 
lut decît o singură excepție, 

atunci cind am
radial...
Și cum arătam cu 
rprînși de cele ce 
irele alergător a venit imediat cu 
mpletări:
— Este probabil o chestiune de 
ihologie aci. Pentru eul meu nu e 
nvenabilă tactica aventuroasă de 
lua cursa pe cont propriu, așa cum 
c Kuț sau Bannister. Dar în ziua 
xrdului meu, alta era situația. A- 
am în față pe cel mai iute „iepu

obosit de an-

umorul „cap- 
la prima între-

la 1.500?

anu-
bătut recordul

toții destul de 
ni le spunea.

re", pe Audun Boysen — care 
doct întotdeauna — și ca să-l bat 
m-ara giodit că singura posibilitate 

de a lupta chiar cu armele lui. 
Rezultatul: record!

Am intervenit aci,
— Bine, dar dacă 

de la tactica d-ta!e 
valorat 1:45,7 atunci 
trebui să încerci?...

Moens a „mimat" o expresie foarte 
preocupată:

— Să știi că ai dreptate!... Uite, 
la 1 august am alergat la Oslo cu 
Courtney și în ultima turnantă am 
ezitat să-l atac mai devreme. Imi 
spuneam: „Dacă mi-o ia înainte chiar 
la finiș și mi bate și recordul?... Hai 
să nu forțez ritmul!* Am cîștigat a- 
tunci cu 1:46.0, cit vechiul record al 
lui Harbig. Dacă atacam de la în
ceput, poate făceam 1:45,0... Dar am 
avut atunci marea satisfacție de a în
vinge pe toți medaliații olimpici. In 
ordine — Courtney. Johnson, Boy
sen...

Și Moens ne împărtășește amără
ciunea lui de a nu fi putut participa 
la J.O. din cauza unui accident 
picior, suferit la începutul 
trecute.

— .. Exact acum un an, la 
tembrie.

— Ei bine, să sperăm că 
versa această dată ghinionistă cu o 
victorie frumoasă 
i-ant urat.

— Oh. cit aș 
Roger Moens. -— 
pista excelentă a 
Micii, de care mă leagă atitea fru
moase amintiri și prietenii.

con-

critic: 
singura excepție 
tradițională a 
poate că ar mai

la 
toamnei

12

vei

»eP

ani-

și un record...

vre» — ne-a spus 
Mai ales aci, pe 
stadionului Repu-

ceasta țară. Piepturile 
noștri sînt neîncăpătoare 
daliile primite, ■— dar ca 
care își face cu chibzuință 
rile, — stau cu 
aștept.

— Toți stăm 
și așteptăm, căci 
sportivii.

Prietenul meu 
blicul nostru, realist și corect în a- 
plauze. este totuși pătimaș cînd e 
vorba de sportivii romîni.

— Dacă ar fi și scriitorii la fel — 
adăugă cu un ton înțepat prietenul 
meu din Oradea, a! cărui șef nu iu
bește sportul. Ei iubesc însă sportul 
numai pînă la marginea mesei de 
scris. Cînd e vorba de a crea, nu-1 
urea iubesc. Avem foarte puține poezii 
inspirate din sport, d-le poet Pindar 
era mai generos.

Trebuie, din păcate, să-i dau drep
tate și de data aceasta. Prietenul 
meu de la Oradea, sosit în interese 
„de serviciu", citește și li’eratură.

Am să scriu de aci înainte despre 
sport. Neapărat. Prietenul meu mă 
va felicita. Deocamdată, să ne pro- 
curăm bilete cu o bucurie jubiliară 
și să ne facem meticuioși pronosticu
rile. Să ne pregătim vocile. Va tre
bui să stricam : . R—•v,> ai noștri 1".

sufletul

cu sufletul la gură 
noi cu toții ne iubim

are dreptate. Pu-

Joi la prînz a avut loc la Athen ee Palace o mică festivitate: atleta 
sovietică Zina Doinikova a împlinit 23 de ani și a fost sărbătorită de co
legii ei de echipă. Organizatorii au oferit sărbătoritei tradiționalul 

de ciocolată.

Baladâ
Ce arde-n noapte ? Un palat.
In jarul flăcărilor pier 
Comori întregi. Stă pașa mut 
De grija fiicei lui. Pierdut, 
Ridică ochii către cer
Și plinge disperai.

Dar unul dintre ieniceri, 
Demn fiu al marilor eroi, 
Trecînd prin focul din palat, 
Cu riscul vieții, i-a salvai 
Frumoasa fiică. Și apoi, 
Căzu fără puteri.

Mișcat de-atita
întreabă pașa: „Ce preferi ?
De vrei în casa mea te iau...-
Sau cere-mi orice vrei, și-ți dau.
Numai un lucru să nu-mi ceri:

Bilet la atletism 1

eroi&m,

PUW EMIL NEICIULEGCU

SARBATOAREA ATLETISMULUI
(Urmare din pag. 1)

4948—1957

se poate despărți drumul stro
de atletismul nostru in acești 
ani, de istoria Campionatelor

bătut 
zece 
internaționale ale R. P. Romine. In 
fiecare toamnă aceste campionate au 
însemnat un adevărat corolar al ac
tivității noastre atletice de peste an, 
un examen din ce în 
al talentelor noastre, 
noastre de organizare, 
lor și pasiunii pentru 
blicului nostru. Și de
alta satisfacțiile noastre au fost tot 
mai mari. Camoionatele internațio
nale se arătau a fi o competiție unică 
în felul ei în întreaga lume. Faima 
lor a cucerit mereu noi granițe, ai ră
gind în capitala țării noastre spor
tivi din toate părțile lumii. Și ce 
splendidă încununare pentru tradițio
nalele întreceri că la ediția lor 
biliară și-au dat întilnire atleți 
toate cele cinci continente.

1948—1957
In lumea sportului și-au cucerit 

lebritatea de-a lungul anilor, nu

mai marii performeri, eroii olimpiade
lor și ai altor competiții, dar și sta
dioanele de care rămîn pentru tot
deauna legate atltea și atitea epi
soade din care se va alcătui cînd va 
o istorie a sportului modern. Mumele 
stadionului Republicii din capitala 
țării noastre își va găsi fără doar 
și poate locul în această istorie a 
sportului, mulțumită tocmai Campio
natelor internaționale de atletism.

Egipt, Iran, Grecia, R. P. Chineză, 
numărul țărilor al căror nume a fost 
înscris în istoria acestor întreceri s-a 
ridicat la 31!

Ediției jubiliare îi este dai să se 
bucure de cea mai largă participare: 
au venit să concureze la București 
reprezentanți ai atletismului din 25 
de tari.

1948—1957
ce mai sever 
al capacității 
al cunoștințe- 

atletism a pu
ia o ediție la

1948—1957

de 
de 
au

iu- 
din

ce- 
nu-

După un calcul sumar și destul 
aproximativ la cele nouă ediții 
pînă acum ale acestor întreceri 
asistat aproape un milion de specta
tori. Cifra aceasta vorbește de 'a 
sine despre marea popularitate de 
care s-au bucurai întrecerile în rin- 
dufile spectatorilor din țara noastră.

Există însă și statistici precise des
pre alte aspecte ale Camoionatelor și 
concluziile lor sini la fel de edifica- 
tc-are. Pină acism au participat aileți 
și atlete din 25 de țări. Anul acesta, 
prin participarea pentru prima oară 
a ailețitor din Australia, Japonia,

Tot pe stadionul Dinamo s -au antrenai in zilele premergătoare concursului: Farouk Tadros și Maher
țS.U.A); Jon Bădici (Romîrua), Gear gios Pgfim>0ifiu fâțtfjg). jț Fg<if«s

(Egipt); Earle Brown

, foto T. LEU

Cîți mari atleți au răscolit cu dă- ’ 
iele pantofilor lor zgura stadionului 
Republicii în zilele internaționalelor? 
Cîți campioni și recordmani mondiali, 
olimpici și europeni au luat pînă a- 
cum startul în cadrul acestor concur
suri? Foarte mulfi! Să enumerăm 
cîțiva: Williams, Zatopek, Kuț, Iha- 
ros, Rozsauolgui, Lituiev, Gutowski. 
Nemeth, Csermak, Krivonosov, Conso- 
lini, Dole ral, Stepano v, Sidlo. Dor- 
doni, Futterer, Germar, Ignatiev, ■ 
Szentgaii. Visser, Jungwirth, Nielsen, 
Riscin, Bulancik, Nadejda Hnîkina, 
Centa Gastl, Maria likina, Nina Ot- 
kalenko, Nina Ponomareva, Dana 2e- 
topkova, Galina Ztbrna, /olanda Ba
laș, Thelma Hopkins, Gisela Kohler, 
Nadejda Koneaeva, Natalia Smirniț- 
kaia. Evghenia Secenova etc. Alți 1 
atleți celebri se vor adăuga acestora 
la întrecerile care încep astăzi: Parry 
O'Brien, Ira Murchisson, Anatolii Mi
hailov, Piotr Bolotnikov, Roger Moens, 
Earle Brown, Thin Fun-iun, Giorgios 
Papavasiliu etc.

%

1957
Atletismul romînesc trăiește zile de 

sărbătoare. Ocupîndu-ne astăzi locu
rile în tribune, gîndurile vor zbura 
poate spre anii trecufi, vom revedea 
crîmpeie din minunatul speciucol pe 
care internaționalele ni l-au dăruit 
cu dărnicie pînă acum. Dar primul 
pocnet de start ne va trezi din re
verie. Vom îmbrățișa cu privirile sta
dionul în care totul a fost pregătit 
pentru marea competiție atletică. 
Vom îmbrățișa cu privirile flamurile 
multicolore care pe înaltul stadionu
lui vor parcă să vestească întregii 
lumi sportive sărbătoarea noastră. 
Vom privi spre primii atleți porniți 
să cucerească titlul de cinste de 
campion al ediției jubiliare. Pregăti- 
ți-vă aplauzele pentru a putea răs
plăti eforturile tuturor concurenților 
acestor mari întreceri, cere se des
fășoară sub semnul înfrățirii sporti
vilor din toate cele cinci continente!

SPORTUL POPULAR
Nr. 3079 Pag. 5-a



0 |8i
IBrelSS!»8®tSffi8iS8

iam^uaaisfor se Mai
Din cv.iza i.'propiatrior intilniri in- 

ternatiorrls. campionatele republicate 
de hanrfb 1 (masculin șr feminin) de 
categoria A an programt_ și o etapă 
Interfile di.-.ra, care s-a disputat joi- 
Rezult: t-'ie cu core s-au încheiat, me
ciurile acestei etape au produs cîteva 
modificări importante în clasamentele 
celor dcuă competiții. La băieți. 
Energia Timișoara a pierdut un punct 
față de C C A. care acum conduce 
singura î: clasament, iar 13 fete din 
„plutonul-* de patru echipe care de
ținea primele locuri, la egalitate de 
puncte (4), a : mas în urma un con 
curent: Știința Timișoara care, nereu 
șind decît un meci nul cu Energia 
Reșița, este acum la egalitate cu Pro
gresul Groșul Stalin, ambele avînd 
cite un punct mai puțin fața de Pro
gresul Steagul roșu, Flamura roșie 
Sibiu și Progresul M.l.C.

Iată re-uitatele tehnice înregistrate: 
MASCULIN CATEGORIA A: IAȘI: 
Știiril^-Recolta Jitnbclia 14—16 (8—8); 
BUcURFȘTT: Știința J.C.F.-Dinamo 
Orașul Stalin 9—10 (3—4); FAGA- 
RAȘ: E ergia-C.C.A. 7—9 (4—6); 
QISN.-.DIE: Flamura roșie-Energia
Timișoara 17—17 (9"—8); REȘIȚA:
Energia-Voința Sibiu 12—9 (4—4);
FEMININ, CATEGORIA A: BUCU
REȘTI: Progresul M.I.C.-Energia Plo- 
ești 9—0 (7—0); Știința I.C.F.-Pro- 
gresul Tg. Mureș 0—2 (0—1); ORA
ȘUL STALIN: Progresui-Flamura ro
șie Mediaș 7—5(4—4); TIMIȘOARA: 
Știința-Energia Reșița 2—2 (2—2);
ȘIBIU: Flamura roșfe-Energia Co- 
dtea 10—3 (5—2); SIGHIȘOARA: 
Flamura roșie-Progresul Steagul roșu
4-9  (2-4).

Ofonosport
„Un concurs cu mulți de V‘ ?— 

ia'ă părerea majorității psrtîeipanților 
ca-r-3 trăiesc... ultimele clipe de ana
liză a concursului Pronosport nr. 37 
din 15 septembrie (care se închide 
în Capîtllă .raBne la ora 12). intr-adevăr/ 
înccpînd.'cu cele două meciuri ^inte<na-< 
ționale : R. P. Bulgaria —- R. P. Un— 
gs.ră <de la Sofia) și R .P- F. Iugosla
via — Austria (de la Belgrad) și ter- 
mtatnd cu oricare întîlnlre dintre cele 
1» de categoria secundă, flecare dau 
ocaria partlcipariților să î.ecrde forma
țiilor- gazdă dacă nu încrederea deplina 
concretizată de „1“ seliit, cei puțin, 
șanse de a obține unul dintre cele 
două puncte puse în joc.

In această situație, problema cea mai 
importantă o eoz»stituie găsirea meciu
rilor ia care poate apare un ,„2C‘ care 
să aducă odată ea surpriza și trierea 
respectivă, și un premiu cît mai mare 
celor prevăzători. Analizate din acest 
punct de vedere, întîinirile care „pro
mit" viitorii ale oaspeților sînt în 
primul rînd : R. P. Bulgaria — R. P. 
Ungară (d'.t fiind importanta deosebită 
pe care o prezintă în vederea unei 
eventuale calif îc:ri a formației ma- 
gh l-are). Energia Câmpia Turzii — Ener
gia Hunedoara (hunedurenii au termi
nat învingători cele trei întil-nirt de 
campion-■'t de pînă acum), Dinamo 
Bîrlad — Dirasno Eacă.i (dinamoviștii 
din Bacău au marcat în trei meciuri 
12 go’ur !) și un alt meci între colege 
de as^elV? : Energia Moren-î — Ener
gia Cî u.npîu’n.. t

Poate vnora dintre participanții 
mai... praaspețî Ia Pronosport, această 
căutare a .. ’“-urilor îî se va părea 
puțin curioasă. Ea are însă o- explica
ție fo? te clară. în aceea că victoriile 
formații’or caspe fiind mai greu de 
prevăzut apariția Tor pe lista rezultate-

Gdansk ni»i“ Veliștii rosnini și-a» confirmat 
©aiitățile șî perspectivele de progres

Către sfîrșitul lunii august au avut loc pe apele mării Baltice tradiționalele regate 
(R. P. Polonă) care poartă, denumirea de „Săptămîna Gdanskului". Se știe că 

PETRESCU și N. Calcan-N. Saghin ‘ ‘ - -
(fără rotație) și de asemenea că Mircea F

Sop'.t
PREDESCU-GH.
de snipe
aceeași clasă într-u.i alt concurs.
Față de această reușită deplină, pe 

care .-.u înregistrat-o sportivii noștri 
deși e: sînt puțin familiarizați cu în
trecerile internaționale, am căutat să 
obținem amănunte. Veliștii însă erau 
de r..'.-;. - t în Capitală, pentru că ei 
își începuseră disputa în cele trei 
campion: te republicane ce se țin în 
prezent la Constanța. Am apelat însă 
la unul dintre cei mai indicați să ne 
dea c imagine completă a desfășu
rării regatelor, inginerul Dumitrii 
Teodarescu, care s-a deplasat î-n țara 
vecină i;r calitate de antrenor și ar
bitru și am aflat date interesante...

— Pot fi considerate întrecerile 
de la Sonot drept un concurs de am
ploare, totodată un serios și edifica
tor examen pentru noi?

— Indiscutabil că da. In primul 
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O formație de tineret veritabil tinerească

Atac reușit al echipei poloneze, căci Zaporojescu nu l-a putut bloca, pe 
Rulgau-czuk.

Salutară, înainte de toate, crearea acestei echipe de tineret (veritabil 
tinerească de astă dată) a v&»iului nostru. Avem astfel o prețioasă rezer
vă de cadre, o pepinieră a reprezenta tivei masculine și, cu ea, posibilita
tea certă de-a arunca oricînd in luptă, în același timp, trei echipe naționale 
de valori apropiate.

' Potențialul talentelor cuprinse în 
noua formație de ambasadori ai vo
leiului romînesc ? El este indiscutabil 
superior. Au demonstrat-o foarte bine 
întîlnîrile de debut susținute cu mai 
puțin tinăra și — de aceea — muit 
mai rutinata echipă a Poloniei, în 
fața căreia elevii lui N. Schreiber nu 
ne-au făcut totuși de loc să roșim. 
Dimpotrivă.

lor exacte ale unui concurs triază 
foarte multe buletine, mărind astfel- și 
valoarea premiilor. De altfel cu puțin 
în urmă, Ia concursul special din 5 
septembrie, abundența 2-urilor a dus 
la absența variantelor cu 12 rezultate, 
numărul celor cu 11 lllr.d de numai 
două. Din această cauză de altfel, au 
și fost reportați pentru concursul de 
mîine 39.353 lei care vor mări... con
sistent fondul total de premii spre 
bucuria și satisfacția tuturor, eeror, cares 
vor obține 10, 11 sau 12 /ezultate -e-
• 'F*Ia/a premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 36 (etapa din 8 septem
brie) continuă în capitală astăzi după 
amiază începînd de la ora 17 numai la 
Agenția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 9.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 33 (etapa din 22 septem
brie 1957) r

I. R. P. Ungară — U.R.S.S.
n. U.R.S.S. (B) — R. P. Ungară (B)
III. R. P. Domină — R. P. Polonă 

(juniori)
IV. Energia Mediaș — Locomotiva Ti

mișoara (Cat. B)
V. Locomotiva Constanța — Dinamo 

Bacău (Cat. B)
VI. Energia Uz. tr. Orașul Stalin — 

Energia Cimpia Turzii (Cat. B)
VII. Energia Lupeni — Progresul Si

biu (Cat. B)
VIII. Locomotiva Cluj — Știința Cluj 

(Cat. B)
IX. Progresul Suceava — Locomotiva 

Gara de Nord (Cat. B)
X. Recolta Reghin — Energia Baia 

Mare (Cat. B)
XI. Energia 1 Mai Ploești — Dinamo 

Birlad (Cat. B)
XII. Energia Arad — Locomotiva Arad 

(Cat. B)
MECIURI DE REZERVĂ
A. Energia Cîmpina — Știința Bucu

rești (Cat. B)
B. Știința Iași — Energia Moreni 

(Cat. B)

i s-au situat pe
Mircea Dumîtriu-Gheorghe

rînd lin să arăt că aci au participat 
cei mai buni specialiști din Ungaria, 
Polonia, Iugoslavia, R.D.G. și R.F.G. 
Reprezentanții acestor țări cu o mai 
veche practică in sportul cu pînze, 
aii fost programați în nu mai puțin 
de 7 concursuri: I. clasa yachturi cu 
chilă KR-48 (scindată în două grupe 
pentru bărci de 6—8 t. și 8—10 t , 
o singură regata de 650 km. pînă la 
coast» Suediei și retur) care a re 
venit ia două echipaje po.oneze; 2. 
yachturi cu chilă clasa H3y (nu s-a 
disputat din motive tehnice); 3. Star 
4. Finn 5. Snipe cu rotație (toate 3 
clase dînd cîștigători pe veliștii ma
ghiari); 6. Fina—fără rotație (cîșîigă- 
tor R.F.G.) și în fine 7. Snipe-fărâ 
rotație (care a revenit reprezentan
ților noștri Predescu-Petrescu). La 
majoritatea concursurilor fiecare țară 
a prezentat mai multe ambarcații, far 
polonezii un număr impresionant de 
echipe. In plus, în competiția rezer
vată stiipe-urilor prin sistem rotație,

Echipa e bine pregătită. Ea posedă 
după părerea noastră absolut toate a- 
tributele unei valori de ordin fizic, 
tehnic (poate în mai mică măsură) și 
tactic, în formă brută, să spunem așa, 
lipsindu-i doar finisajul, câlirea, ex
periența luptei, pe care n-o desăvîr- 
șește decît... lupta însăși. Și se pare 
că tinerilor noștri voleibaliști li se 
vor oferi suficiente prilejuri de-a 
progresa și din acest punct de vedere. 
Cel mai apropiat, la 22 și 24 septem
brie, cînd vor primi zsaltul echipei de

O echipă de volei scoasă la mezat! \ 
' ——— 1 ------:1 1

Orrcît de surprinzător vi s-ar pă
rea, totuși aceasta este realitatea. E- 
chipa masculină de volei a Locomoti
vei Cra’ova — recent promovată în 
categoria A., a fost pusă la mezat...

Cum s-a ajuns la această situație? 
Timp de cinci ani, cu o impresionantă 
perseverență, jucătorii de volei ai Lo
comotivei Craiova, ajutați de condu
cerea colectivului și priviți cu sim
patie de forurile ceferiste tocate, au 
luptat din greu pentru promovarea 
în campionatul celor mai bune forma
ții romînești de volei. Anul acesta, 
visul a devenit realitate. Invinglnd 
obstacolele, trecind greul examen al 
unui turneu de calificare. Locomotiva 
a căpătat dreptul de a juca în cam
pionatul categoriei A.

Dar, ciudat. Acum nu se mai gă
sesc condiții tn cadrul colectivului 
pentru această echipa de volei. Cu 
lacrimi în ochi, un vechi jucător — 
Grigore Mitran — ne arăta situația 
subliniind că o muncă de atîția ani 
este pe cale să fie irosită din cauza 
nepăsării conducerii sindicale, â lipsei 
de sprijin din partea conducerii ad

de yachting de la 
echipajele LUCIAN 

primele două locuri ale 
Lungu au ocupat locul 

concursului 
secund la

în care Dumitriu-Lungu au sosit pe 
I<cul 2 înaintea echipajelor conduse 
de A. Grego (R.P.F. fug-), J. Ma- 
liszewski (Pol.) și după cîștigător, 
1. Holenyi (Ung.), au participat toți 
campionii țărilor respective, iar la 
snipe-fără rotație, concurs cîștigat 
de Predescu-Petrescu. 12 echipaje. 
După cum se poate vedea, concurenți 
numeroși și de valoare.

— Cum se explică succesul cate
goric al veliștilor noștri?

— In primul rînd le-a folosit mult 
pregătirea pe mare, la Constanța, 
din ajunul deplasării. Alt factor și 
poate principalul: nivelul crescînd și 
posibilitățile, încă nefructificate pe 
deplin, ale veliștilor romîni. Și unde 
mai pui că puteam prezenta cred, cu 
același succes, concurenți și la clasa 
Star sau că în țară dispunem de cel 
puțin alte 10 echipaje foarte apropiate 
ca valoare. Mai mult chiar, Dumitriu- 

tineret a Ungariei. In plus, pe lingă 
întîlnirile internaționale ce vor fi or
ganizate pentru ei, n-ar strica să li 
se asigure și un program de con
fruntări interne, cu echipe de club 
sau cu prima noastră formație repre
zentativă, ceea ce va da cu sfgnran 
ță roade. Tinerii se vor deprinde în 
primul rînd să se controleze și să-și 
stăpînească nervii, astfel incit simțul 
bine dezvoltat al plasamentului și du
blajelor, blocajul temeinic stâpînit și 
fantezia ofensivei, calități preponde
rente în jocul lor, se vor valorifica 
de la sine. Altfel nu. Adică, nu cum 
s-a întimpkt în cea de a doua întil- 
nire* cu echipa poloneză, pierdută nu
mai și rusia din cauza aceasta, a 
nervozității, firească generatoare de 
erori tehnice și tactice... Dar și de 
învățăminte, citi din păcate mai ales 
de pe urma eșecurilor se învață.

Proaspeții noștri mtertiafionali au 
avut însă, în mod deoseb't, șansa 
unui debut cît o lecție întreagă și de 
o excepționala greul ta didactică. In- 
t.-adevăr, rn cele două meciuri susți
nute, li s-au ivit mai toate situațiile 
posibile, nu într-o întilnire, ci îrrtr-n 
întreagă carieră de voleibalist: de 
la victorie pînă la îrtfrîngere, și in 
vers, de la un set cîștigat după ce au 
fost conduși cu 8—0 pînă la pierde
rea unei partide în care au avut 
14—10 în setul finali Tot să înveți... 
și șa ajungi a nu mai repeta decît 
momentele de satisfacție. Le-o dorini 
din toată ^ini*aa|

Iar nouă pețsorțal, ^ujtința dțfa scrie ■ 
cît de curînd, măcar cu aceleași cu
vinte, și despre rezerva de cadre a 
reprezentiftrvei Teminine..."

CONSTANTIN FAUR

ministrative. Situația ne-a fost con
firmată de președintele colectivului, 
iov. Dumitru, ca și de mulți activiști 
și sportivi craioveni.

Pentru ca echipa să nu se destra
me, s-a propus... cedarea ei la un alt 
colectiv, Tn acest sens s-a ținut și 
o ședință la sediul Comitetului C.F.S., 
ședință la care au participat repre
zentanți ai altor colective sportive 
craiovene, Dinamo fiind dispusă să... 
coopteze formația de volei. Pînă în 
prezent nu s-a luat nici o h.otârîre, fi
indcă se mai fac încercări pe Imgă 
forurile ceferiste locale de a adopta 
o atitudine mar... înțelegătoare față 
de voleibaliști, cel puțin pe măsura 
simpatiei pe care acestea o poartă e- 
chipei de fotbal.

Ar fi de dorit ca o hotărîre să fie 
luată cît mai urgent, cu citit mai mult 
cu cît nu ne mai despart? mult Irmn 
de 'începerea campionatulur. Este în 
orice caz condamnabilă atitudinea de 
neînțeles a colectivului, sindicatului 
C.F.R. și a conducerii administrat've.

I. ȘE1NESCU

Lungu puteau sosi pe primul Ioc în 
proba lor, dacă n-ar fi avut un com
plex de împrejurări nefavorabile: 
(bărci și velztură în contrîtsnp cu 
condițiile atmosferice, ieșirea parțială 
a unui catarg și înțepenirea. derivorn- 
lui în regata a 3-a etc.). Sint satis
făcut însă că toți concnrenții romîni 
au aplicat cu pricepere tactica de 
cursă, avînd starturi și dublări de 
baliză reușite și luptînd totodată cu 
multă dîrzenie. Echipajele ai căror 
timonieri au fost Predescu și Calcan, 
au mai dovedit și un dezvoltrt spirit 
de echipă.

Discuția noastră a mai coirtinuat 
mult. Spațiul nn ne îngăduie deocam
dată să insistăm decît asupra necesită
ții îmbunătățirii parcului nostru de 
bărci și în special a vel..tui:i, a lăr
girii contactului cu veliștii din străină
tate, lucruri care au ieșit mai în 
evidență din cele relatate de ing. 
Teodorescu. Cu calitățile pe care le-au 
dovedit sportivii noștri Ia această a 
doua ieșire în străinătate, putem nă
dăjdui succese dintre cele mai mari 
în arena yachtingului internațional. 
Și aceasta depinde num3i de noi.

N, MARDAN

O1N TOATE I
SPORTURILE

MECI DE FOTBAL INTRE AHBiTflH 
«OMSNI ȘI BUI.GARi ■

Mîine, în cfeseîiideie Ia partida inteH 
nați.ana'â de la Solia dintre Bulgaria 
Ungariar se va disputa un meci IsriB 
echipele arbitrilor din Soi'îa și BuicM 
rești. Arbitrii b^cureștenj au părăsit cH 
pi ta la cu un autobuis în diirM
neața zilei de. vineri. feâ

CONCURS DE 3I0TOC1COS H 
D'uminîcă dimineața, începînd de

ora va avea loc în spatele terenu.’M 
Energia Constructorul, din șoseaua GiuM 
giuJtxf, un concurs de motocTOS cuntîr^B 
pentru faza regională a orașuiiui. Eu.cM 
rești. Cou-cursul este orgi mizat de cătB 
A.V.S.A.P. M

MÎINE 1N CAMPIONATELE H 
REPUBLICJkNE ■

HANDEAL ■
Masculin eat. A — etapa IV — ttB 

București: C.C.A. — Știința TimișoarH 
Jisiuolia: Recolta — Dinamo Orașul 
lin; Timiș®sra: Energia — ^tiiimța
Sibiu: Voința — FI. CisnădiH
Pl-eești: Energia — EPergia Reșița; laM 
Știința — Energia Făgăraș.

Feminin cat. A — etapa IV — țțM 
București: FL. roșie — Progresul 'iM
Mureș; Ptoe«ti: Energia — Știința 
Codlea: Energia — Progresul Âăi.l.cH 
Reșița: Energia — Fl. roșie Sibiu;

' diaș: Energii — Știința Tinpi^oara; sfl 
ghișoasa: Fi. roșie — Progresul OrașB 
S.țaK».; B

Masculin .cat. B. — etapa Iii — tiB 
București: Locomotiva G.N. — VoinH 
Sighișoara: G rîați: Știința — Ene»’^H
Reșița; Sibiu: Energia — Dtnanao BucW 
rești; Bacău: Progresul — PragresH
Arad; T^. Mureș: Dinamo — C-S-A. CoH 
stanța; Variaiș: Recolta — Progresui- <H 
dorheL <'-•
POLO PE APA ■

Cat. A : Tff. Mureș : Progresul — ■ 
nergia Oradea ; CIhj : Știința — »
roșie Timișoara. ("
RUGBf ■
Cat. A — etapa TI retur. București; efl 
namo — Locomotiva Gr. Roșie: EnergB 
I.S-.P. — Energia ■Republica.; C.C.A |jl
C.S.A. PToești. ■
TT’NIS DE MASA ■

Masculin cat. A — etapa I — ret» 
București: Voința L.M. — Voința. AraS 
Știința — Dinamo Tg. Mureș^ Satu Ml 
re: PțQgresjxl — Progresuj^-Puc.; CluH 
Prog^esdl — jFl. roșie Buc.Reșița: fl 
nergiar f- BB$rgibr Bdc. i i >* ■

Feminin cat. etaiMr 1 retvfl
București: Voința P.S. — Fl. roșie Orfl 
dea; Cărei: Voința — Prog. Buc.; Clufl 
Ptogresul — FI. roșie

Oradea: Fl. roșie — Energia St.
Orașul. Stalin; Timișoara: Energia —■ 
Progresul Buc.; București: meciui Din® 
mo — Fl. roșie Arad a început ieri și fl 
continua astăzi. f-.'

ACTIVITATEA EA UUPTE ■
Mîin? în patru- orașe (Craiava, Gfl 

la ți, Rfarghfta șr Tg. Să cuc se) se fl 
disputa semifinala eaw' a-raatuBiai efl 
calificare pe echipe. Echipele calUieafl 
se vor întîlni între 4 și S octombifl 
la Turcea. Programul etapei de mîinfl 
Voința Craiova — Energia „Sfao Tfl 
dun“, Flamura roșie Galați — Marifl 
Constanța, Reeolta Margjaita — vfl 
Ința Lugoj. Voința Tg. Săcuesc fl 
Voința Baia Mare. ț
CAMPIONATUL DE POLO. CAT. fl

Meciurile de polo pe apă din eadrfl 
categoriei A disputate joi după fl 
miază au luat sffrșit etf urmă*oa refl 
rezultate : Flamura roșie Timișoara fl 
Șttința București 5—2 (2—G). Au îifl
scris : Sțănescu (2), Papa, Kelemefl 
Laszlo ș-f respectiv Marlnesew, Krfl

■ ner. r
Energia Oradea — Progresai Bucul 

rești 2—a (2—3). Functete au fost înl 
.«■■crffe de esordas. 1
BARAJUL PENitU CAMPION ATU» 

FEMININ DE BASCHET ■
Cluj 13 (prin tslefo-nb Primele mfl 

ciwî desfășurate aseară în cadrul bfl 
raiului pentru categoria* A a. caraptol 
natului feminin s-au încheiat cu uri 
mătoarele rezultate tehnice: Energii 
CJtrj — Voința București 39—(*•— Uifl 
Progresul F. .B„ București — Prcxgresul 
ICO Oradea 4.3r-4i . (22—20)., întrecerii 
continuă azi și rarinw

V. Cacovzam» I 
r- I

In Capitală I
- A^.1 I

ATLETT3M — RepubT_c:|
lu,>): ‘festivitate?, de de.TChjd'ere a Carol
pionateîcr Internaționale- de AiSetiam aii 
R.p. Romîne; de ia ©.ra lfi: desfășura!
rea probelor. . > I

MJINE I
ATLETTSMT — Stadionul! Republic® 

ora 15,20: Zfu ? a IT-a a Campion □.letal 
Internaționale de AtletLw» ale R- fl 
R«mîn.e.

NATATTE. — ^Traversarea Lacurilor! 
(Herăstrău și Floreasca). în jurul 
orei Iff. I

FOTBAL. — Teren OWr, ora S.3M 
Din mo 6— Locomotiva Gara die Norsi 
Teren CAM, ora 8: CCA—Știința Bucul 
rești. Teren Progresul FB, ora 9: Prol 
greșul București—Dinamo București. §Mb| 
die nul Gidlești, ora 8,38: Progresul 
CPCS—Energia București; ora 12: Local 
motiva Buc.—FL roșie Buc. (toate pârtii 
dele în crdrul campionatului de juniorii 

i Teren Energia Dudești, ora IffplS: Enerl 
gîa București—Energia Constanța (c rtl 
O, Teren CAII, ora FI. roșii
Buc—Energia Sinaia (Cat. C-). Terci 
Dinamo Obor, Iff,.15 r Dinxmi I
Buc.—Locomotiva G. M. Buc. ;

Gi’iles’i, ora I9.I5: Progresul
C.P.C.S. Buc.—Știința Buc. (ancheta 
categ. ' I

RUGBI. — Teren Dinamo, ora Ml 
Din-mo—Locomotiva Grivrța roșie. Stal 

Tineretului, teten IV„ ora
CCA.-—CSA Ploești; era 12: Energia ISh 
— Energia Republica (toate portidHie în 

* cadrul cat. A}..
TENIS DE MASA. — Sala UDuverwtățâl 

I C. I. Parhon (Bd. Repubtieii 5), ora ?>] 
Voința L3?. Buc. — Voința Arad (c-otJ 
A masculin). Sala Voința (Str.
lui 33), ora Iff: Voința PS Buc. — pd 
roșie Oradei (cat. A feminin). S-aLi 
Știința IPG (Str. V. Conta), ora
Știința Buc.—Dinamo Tg. Mureș (cat. A 
masculin).

CICLISTE. — Velodromul Dinamo, ora 
Campionatul republican 3e ci-i 

clism pe pistă (proba de viteza).
HANDBAL — Stadion»! TmereMvi.

Ora Flamura roșie Steagul roșu — 
Progresul Tg. Mureș (feminin cat. A). 
€>ra t®r Locomotiva G.N. — Voința Si
ghișoara (masculin cat. B). Ora
C.C.A. — Știința Timișoara (mascvi’n 
cat. A).
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Iîn sportul 
european

Duminica aceasta ta numeroa
se orașe din Europa, pulsează o 
vie activitate sportivă interna
țională. Desigur ,1a loc de cin
ste se situează meciurile de 
fotbal Bulgaria-Ungaria (în 
cadrul preliminariilor Cupei 
Mondiale) și Iugoslavia — 
Austria.

Dar nu numai în jurul balo
nului rotund este concentrată 
atenția iubitorilor de sport de 
pe continent. Atletismul este și 
el prezent cu cîteva manifestări 
de prim ordin. Și dacă la 
București zeci de mii de spec
tatori vor lua cu asalt tribu
nele Stadionului Republici, tot 
așa vor face și pasîonații 
atletism din două orașe 
R.F. Germane. Este vorba 
Hanovra și Kiel, unde se dis
pută paralel două întîlniri in
ternaționale de atletism, R. F. 
Germană ■— Marea Britan'e. 
La Hanovra se întîlnesc atle- 
ții, iar la Kiel atletele, nume 
fruntașe din mișcarea sportivă 
a celor două țări. Germar — 
proclamat la Paris „regele 
sprintului european" — Lauer 
(13,7 pe 110 m. garduri), Haas 

— de o parte și Gordon Pirie 
.(recordmanul mondial pe 5.000 
m.), Ellis, Parrel, Knight (o 
nouă ș±ea a fondului britanic) 
— pe de alta, vor fi capete de 
afiș ale întrecerii de la Hano- 
wra.

Și în alte orașe din Germa
nia sînt programate în aceste 

I zile întîlniri sportive interna
ționale. La Leipzig, în noul 
bazin ultramodern de la 
D.H.f.K. (Institutul de cultură 
fizică) se întîlnesc echipele de 
înot ale R.D.G. și U.R.S.S. 
Să nu uităm apoi starturile ci
cliștilor la Karlmarxsfadt. Ră- 

. mtaînd în granițele germane, 
să anunțăm că ia Gotha este 
în curs de desfășurare un tur
neu internațional de șah în 
care, după 3 runde, conduc 
Bronstein (U.R.S.S.), Pachman 
(Geh.) și. Robatsch cu 2!/^ 
puncte.

Vom termina acest fur de 
orizont asupra duminicii spor
tive internaționale, amintind 

că la Praga se întSnesc ta 
meci inter-țăfj atlefii reprezen
tativelor R. Cehoslovace și R, 
P. Ungare.

<
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MARATON IȘTII APEI
Vă mal amintiți de faimoasa ino. 

iiiloare daneză Greta Andersen? Cu 
9 ani în urmă, ea cucerea la Londra 
înalta distincție, care vine să încu
nuneze cariera unui sportiv: titlul de 
campioana olimpică tn proba de înot 
100 m. liber. Și acum încă — mul
țumită vechilor tale performanțe — 
numele ei continuă să figureze la loc 
de cinste pe lista celor mai valoroase 
înotătoare ale lumii.

Dar au trecut anii... Și din admi
rabilele sale calități, Greta nu a mai 
rămas decîf cu... sttlul Ino‘ătoarea 
care strălucea cindva în probele de 
viteză n.a mai ținui, firesc, pasul 
cu standardul inter național. Greta 

Andersen a ținut totuși să profite 
de pe urma faimei ei:' ea a trecut 
la profesionism, îndreptîndu-se de 
data aceasta spre cursele de mare 
fond, adică acolo unde în apus... su
ferințele omenești sînt răsplătite cu 
arginți.

Zilele trecute presa străină publi.

Grefa Andersen, complet sleită de 
puteri, încearcă după terminarea 
cursei, să „zîmbească" obiectivului 

.fotografic.

La Moscova a început sezonul de hochei pe gheață

Iată un aspect al patinoarului artificial din 
mini oferit de ziarul JSoviețki sport".

Parcul Sokolniki, in timpul desfășurării turneului pentru pre- 
La întreceri participă cele mai bune echipe sovietice.

,, MECIURILE DE FOTBAL
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9 Bulgaria și Ungaria luptă pentru calificarea în campionatul mon
dial O Iugoslavia se pregătește pentru jocul cu Romînia

2 10 1
2 10 1

2 10 1

Cine va intra în turneul final al 
Campionatului mondial: Bulgaria sau 
Ungaria ? Așa se întreabă cu un jus
tificat interes nu numai iubitorii de 
fotbal din Ungaria sau Bulgaria, ci 
și toți aceia care urmăresc întîiniriie 
din cadrul preliminariilor campiona
tului mondial. Meciul de duminică de 
la Sofia este decisiv. Șansele bulga
rilor par mai mari, în primul rînd 
pentru că beneficiază de avantajul 
terenului și — conform configurației 
clasamentului grupei — e'suffcienf suc
cesul de ia Sofia pentru a se califica. 
Să rra uităm că ultima tatilnire des
fășurată la Sofia între aceste două 
echipe, In 1949, s-a terminat cu victo
ria la limită (1—0) a bulgarilor.

Este limpede că meciul de la Sofia 

ea fotografia Gretei Andersen, pu
țin timp după sosirea ei pe coasta 
engleză, în dreptul portului Dover, în 
tradiționala cursă „Traversarea Mî- 
■ecii". Acest adevărat maraton al 
apei, lung de 28 km. este alături 
de maratonul Nilului, de cel al Me. 
UHer unei, al Senei, al cursei de măre 
fond de pe lacul Michigan, una din 
cele mai grele curse din lume. Din 
cauza valurilor Canatului Minecii. 
din cauza viaturilor fi a curenților 
nefavorabili, această cursă es'e con. 
siderală de toți specialiștii drept o 
adevărată distrugătoare -piatră de 
încercare* care costă De fiecare nar- 
ticioani în medie 6-—8 kg. Datorită 
tnsâ marilor premii cu care este do
tată, ea atrage multi fondiști din 
întreaga lume, tentați de mirajul ba
nilor.

Anul acesta cele 1000 lire s'erline 
au fost disputate doar de '21 concu- 
renți (cel mai notabil forfait fiind 
cel al înotătorilor egipteni), dintre 
care 7 femei. Dificila probă a obli
gai nu mai puțin de 19 concurenti. 
complet epuizați, să abandoneze 
(printre ei și englezoaica Brenda 
Usher, recordmana feminină a pro 

bei). Doar doi concurenti au reușit să 
terming cursa: englezul Kenndh 
VFray și cunoștința noastră mai ve. 
che, daneza Greta Andersen. Făcînd 
senzație, Greta l-a precedat pe en
glez cu 2 ore și 32 minute (timpul 
ei 13 h. 53 față de 16 h. 25). Aceste 

rezultate sînt totuși inferioare recor
dului probei deținut de egipteanul Ab 
El Rheim (10 h. 50).

Este interesant, însă, de știut dacă 
Greta Andersen se va mai putea 
bucura multă vreme de astfel de sa

tisfacții. Mai ales dacă avem în ve
dere că una din predecesoarele ei 
cîșiigăioare a acestei compe'iții — 
și nu mai puțin celebră — Gertrude 
Ederlee a luat, nu mult după termi. 
narea unei asemenea epuizante curse, 
drumul, tînm... ospiciu unde de altfel 
și-a sfîrșit zilele.

subiect, fiindcă 
referă la rug-

SĂ REVOLU-

gE

t ă

r.

va fi foarte dificil pentru oaspeți, deși 
ei au cîștigat cu 4—1 precedenta în- 
tîlnire desfășurată la Budapesta în 
primăvară. Săptămîna trecută a evo
luat în capitala Bulgariei echipa Va- 
sas care a jucat cu Ț.D.N.A Jucă
torii de la Vasas au declarat după 
meci, în fața microfonului, că bulgarii 
joacă excelent (după stilul de joc al 
ungurilor), și că jocul lor este foarte 
incomod pentru echipele maghiare.

Echipele probabile au fost anunțate 
și este de remarcat că ambele repre
zentative au introdus In formație cele 
mai bune elemente. Iaiâ-le: UNGA
RIA: Grosits — Karpati, Sipos, Ma- 
trai — Bozsik, Berendi — Bud ai, 
Machos, Hidegkuți, Bundzsak, Lejen- 
ka. BULGARIA: Iosifov — Rakarov, 
Manolov, Goranov — Boșkov, Ko- 
vacev — Mila nov, Dimitrov, Panaio- 
tov, Kolev, I anev.

Iată cum arată clasamentul grupei 
înaintea jocului de la Sofia:

Ungaria
Bulgaria 
Norvegia

5:3
3:5

3:3

2
2
2

cît șl Ungaria mai 
Norvegia la Sofia și

Atît Bulgaria 
au de jucat cu _ _
respectiv Budapesta, unde prima șan-A 
să o au bineînțeles echipele gazde, fi

* fi
Un alt meci care se află în atenția h 

generală este meciul internațional ăe" ' 
fotbal Iugoslavia-Austria care va avea1 
loc la Belgrad. Favorită este e- 
chipa Iugoslaviei, care s-a pregătit in
tens în vederea acestui meci. Firește,

i-

jocul acesta va fi o repetiție generală m 
pentru iugoslavi Înaintea meciului peS 3t'"^. 
care îl au de susținut la București cu S NhU 
Romînia, la 29 septembrie. Dar Intîl S 
nirea de la Belgrad este interesantă fi Uj 
și pentru unguri, pentru că ea se des-Jf 
fășoară in cadrul „Cupei Dr. Iosefn 
Gero", competiție la care participă 
echipa Ungariei care conduce deocam-w 
dată în clasament Sfeș:

Rugbiștii australieni vin în Europa cu o interesantă inovație

RU6BI XV JUCAT DUPĂ REGULILE 
RUGBIULUI XIII

Pe calea scrisului, ne-a parvenit o veste interesantă: ..cincisprezecele" 
Australiei, cunoscut în lumea sportivi Ier sub numele de Wallabies, s-a îm
barcai la 24 august pe un transatlantic pentru a face un lung turneu în 
jurul lumii. Cu ocazia acestui eveniment sa facem cunoștință cu rugbiul 
de la antipod...
La o populație de circa 10 milioa

ne. Australia numără nu mai puțin de 
200.000 de jucători de rugbi.

Din cauza distanțelor enorme nu se 
joacă un campionat național, ci nu 
mai în cadrul unor competiții distric
tuale, cea mai importantă fiind aceea 
din Sidney care atrage la fiecare joc 
pină la 70.000 de spectatori (timpi ind 
tribunele lui Sidney Cricket Groundj.

Dar să intrăm în - - ■ 
toate aceste date se 
bml în XIII...

AUSTRALIA VREA 
ȚfONEZE RUGBIUL

Dacă rugbiul în XIII rămîne deo
camdată „copilul răsfățat" al publicu
lui australian, trebuie arătat că fra
tele său mai mare, rugbiul în XV — 
departe de a fi asemănător cenușăre- 
se din poveste — are adepți msi pu
țin numeroși, e drept dar foarte pa
sionați și puși pe „fapte mari". Sta
tul său major e situat tot la Sidney 
(lucru firesc dacă avem în vedere 
că aici trăiește un sfert din populația 
continentului australian). La Sidney 
se află sediul celebrului club ..Walla
bies" și tot aici locuiește nu mai pu
țin cunoscutul antrenor Bill Certați. 
Dar toate aceste fapte nu ar avea 
importanță, dacă nu am ști că spor
tivii australieni se află azi în avan
garda rugbiului mondial. In această

direcție Bill Cerutti a și declarat unui 
trimis special al ziarului parizian 
„L’Equipe": „De ani de zile noi du
cem o campanie susținută pentru ca 
să adaptăm jocului în XV, regula 
rugbiului în XIII, în ceea ce privește 
degajarea balonului în tușă cel cuțin 
intre cele două linii de 22 m.

(N.R. Se știe că în rugbiul ta 
XIII balonul pentru a fi considerat 
ieșit în tușă trebuie să atingă ta prea
labil pămîntul în interiorul terenului 
de joc. In acest caz, se dă grămadă 
pe locul unde balonul a atins pă- 
mîntul; în caz contrar — dacă iese 
direct — se dictează o grămadă pe 
locul de unde a fost șutat).

Dar Internațional Board nu s-a 
arătat impresionată de insistențele 
noastre. Totuși, anul trecui, ne-am 
vermis să jucăm contra sud-africani
lor de la Springboks în spiritul a- 
cestei „dispense australiene". Jar a- 
nul acesta, am disputat toate meciu
rile noastre împotriva neozeelandezilor 
tot duaă concepția noastră. Rezulta
tele? Formidabile! Spectatorii au pu
tut să asiste la cele mai senzaționale 
fi mai spectaculoase meciuri din 
viața lor.

UN TURNEU DE ȘAPTE LUNI
Wallabies -întreprind rcum în lume 

cel mai lung turneu cunoscut în isto
ria sportului: este vorba de un voiaj

VARIETĂȚI
SO ant de activitate

a atletismului maghiar 1
a!'

Spre sfîrșitul secolului trc-cut, mai 
exact în 1897, a avut loc la Budațrestâf 
primul concurs oficial de atletism.

Cu prilejul campionatelor de atletism) 
ale R, P. Ungare din acest an, desfă-i 
surate pg Nepstadion, au fost prezern 
tați publicului spectator cîțiva vete
rani ai atlet’smuluî maghiar iar Fe. 
derația de atletism din Ungaria a răs
plătit prin medalii și diplome bogata 
lor activitate.

Cu prilejul aniversării a 60 ani de 
activitate a atletismului ungar, Fede-i 
rația maghiară de atletism va organiza 
în această toamnă un concurs inter-: 
național la care vor fi invitați atleți 
fruntași din Europa și alte continente^

Zygmund Szelest are 1
cuvintui

Antrenorul Zygmund Szelest (Polen 
nia) este unul din cei mai buni ctH 
noscători din lume ai problemeloij 
legale de aruncarea suliței.

Nu de mult, el a urmărit întîlnirca 
atletică dintre reprezentativele Angliei 
și U.R.S.S. desfășurată la Londra. In 
legătură cu desfășurarea probei da 
suliță, Szelest a remarcat că reprezen-t 
fanții U.R.S.S. au aruncat cu un noi* 
lip de suliță. Ea este confecționată in 
limitele stricte ale regulamentului și 
in oarecare măsură se aseamănă cu 
sulița lui Held. Vîrfuf suliței este 
mai gros și mai scurt, iar centrul de 
greutate es1e deplasat în față, ca la. 
sulița întrebuințată de Held.

— „Știu că în Uniunea Sovietică 
au fost confecționate pînă acuirt 
500 asemenea sulița — a declarat 
Szelest. Cu ocazia meciului de la Lon-t 
cira am primit două sulițe de acest lej 
și sînt convins că adoptîndu- le, Sidlo” 
și Kopylo vor face încă multe surprize 
în lumea recordurilor.. “

î.
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Viteză, suplețe, forjă, decizie în acțiuni, 
iată ce caracterizează rugbiul austra

lian. ) 

în jurul lumii care va dura șapte luni.. 
Ei vor juca la Singapore contra unei 
echipe a Malaieziei, la Colombo, apoi 
vor susține 30 de jocuri în Anglia, 
Scoția, Irlanda și Țara Galilor, patru 
jocuri în Franța. In sfîrșit, australie
nii se vor reîntoarce în țară pe dru-, 
mul Canadei (unde vor juca de trei 
ori) și apoi prin California (vor juca 
la San Francisco și Los Angeles)); 
Dar ceea ce apare cel mai intere-; 
sânt în acest turneu este faptul că 
australienii vor juca cîteva jocuri în 
„maniera lor". In această direcție ei 
i-au scris președintelui Federației Ia-, 
ternaționale, Dl. Rene Crabos, certa-i 
du-i autorizația și apreciind că un 
joc „ta maniera australiană în parti
da contra Franței — de pildă — ar, 
fi de-a dreptul senzațional''. Și cine 
știe, poate, Federația internațională 
ar putea fi „sedusă" și ea de această 
combinație între rugbiul în XV și cel 
în XIII, combinație menită asemenea 
unei transfuzii să pulseze în „vinele" 
rugbiului un nou val de singe proas-: 
pat.

In orice caz pentru rugbi acest 
turneu al australienilor va fi o expe
riență, a cărei soluționare a așteptănr 
cu cea mai mare nerăbdare.

D. CAL1MACHI j



VA REZISTA LOUIS PROOST „EXAMENULUI" 
DE LA SACHSENRING?

6HE0R6HE VIZIRU Șl ECATERINA ROȘIANU (C. C. A.)
campioni republicani de tenis

Pe traseul de la Sachsenring (Ho- 
henstein-Ernștnal) din R. D. Germa
nă -se desfășoară mîine o mare com
petiție internațională de ciclism pe 
circuit, revanșă a campionatelor mon
diale de la Waregem. Pentru „Marele 
premiu al ziarului Deutsches Sport 
Echo" vor concura o parte dintre cei 
mai valoroși cicliști amatori din Eu
ropa. Printre aceștia se află campio
nul mondial, belgianul Louis Proost, 
compatrioții săi de Mulder, van Ton- 
gerloo, Clement Rotman, francezii 

Geyre, Pavard, Plaud, Vermeulin, ita
lienii Tinazzi, Zorzoli, Bampi, Guaz- 
zini, polonezii Prușki și Bugalski, en
glezii Jackson, Brittain, Holmes și al-

r,Cred că pot

Dacă nu ar fi de o statură puțin o- 
bjșnuită, ne-ar fi venit destul de greu 
să-l găsim pe blondul Parry O’Brien 
în grupul de blonzi călători polonezi 
care au coborît ieri după amiază din 
avionul de Varșovia. înalt, masiv, 
O'Brien, recordman mondial și de 
două ori campion olimpic la arunca
rea greutății, a fost Insă, astfel, re
pede „depistat“...

Deși la capătul unei lungi și obosi
toare călătorii (4 zile pe ruta Los An • 
geles — New-York — Londra — Co-; 
penhaga — Varșovia — Bucureștii 
celebrul atlet american a rezistat to
tuși „asaltului*4 nostru.

— Am auzit numai lucruri frumoa
se despre ospitaliera dvs. țară, așa 
incit sînt foarte bucuros că am fost 
invitat să particip la Campionatele 
internaționale de atletism, care sînt 
cunoscute și apreciate în America.

— Veți concura și la aruncarea dis
cului ?

— Desigur ! Mă simt în formă și 
doresc să realizez un rezultat bun.

După o scurtă consultare a progra
mului a continuat?

— Oh, este foarte bine. Probele 
mele nu sînt în aceeași zi. Dacă îmi 
voi depăși nițel ultimele mele rezul
tate...

— Care sînt ele?
— 62 de picioare și 2 inches la gre

utate și 184 de picioare la aruncarea 
discului !

Cum aceste cifre pe noi ne-au lă-, 
sat destul de... reci, O'Brien a zîmbit 
și ne-a precizat că nici el nu poate 
să ni le „traducă44 în metri. Am fost 
astfel nevoiți să ne stăpînim curiozi
tatea pînă am ajuns la redacție unde 
cu ajutorul unei... rigle de calcul am 
aflat că, la greutate rezultatul este de 
18.91 m., iar la disc de 56,10 m.

Ca încheiere doream să întrebăm, 
firește, ce rezultat speră să obțină la

Ghișeu filatelic la
Cu prilejul celei de a X-a ediții a 

Campionatelor internaționale de atle
tism ale R. P. Române, Poșta romînă 
va emite o serie de mărci jubiliare. 
Emisiunea are trei valori. Primul tim-

Baschetbaliștii romini 
in Turcia

Prima partidă desfășurată la Is
tanbul între reprezentativele mascu
line de baschet ale Turciei și Romîniei 
s-a încheiat cu victoria gazdelor la 
scorul de 58—57 (25—21).

In a doua partidă disputată aseară. 
București — Istanbul, baschetbaliștii 
romini au obținut victoria cu 56—46 
(20—20). Duminică, meciul revanșă 
între reprezentativele naționale. 

ții. R. D. Germană aliniază o puter
nică formație din care nu lipsesc 
Schur, Henning, Grunwald, Stolper 
ș. a.

Circuitul de la Sachsenring măsoa
ră 8,731 km. și va fi acoperit de 25 
ori. După această cursă, între 17 și 
22 septembrie, se desfășoară tot în 
R. D. Germană criteriul mondial pen
tru semifond și criteriul european 
pentru probe de velodrom. Și la aces
te competiții și-au anunțat participa
rea cei mai de seamă slergători ama
tori. Delegația cicliștilor dinamoviști 
care își anunțase participarea la com
petiția de la Sachsenring nu va mai 
face deplasarea.

să-mi depășesc la București
RECORDUL MONDIAL4'
a declarat la sosirea pe aeroport 
atletul american O 4 B R I E N
București, iar O’Brien ne-a... devan
sat și la despărțire, strîngîndu-ne 
mîna, a declarat:

— Vă rog să nu utați să scrieți că 
mă voi strădui să-mi depășesc Ia 
București recordul mondial! Mă simt

maiMi-a făcut mare plăcere invitația in Romînia. Sper să fiu in cea 
bună formă pe terenul de sport. Os pdalitatea poporului romin mă face 
să mă simt ca acasă.

foarte bine și cred că voi reuși... .
Credeți că după o asemenea promi- I 

siune mai puteam să punem și alte în- ! 
trebări atletului american ?

procedeu nu 
gazetărie dar

pare însă că do- 
totuși după o a- 
fost mai puterni 
cîteva minute de 

s-a îndreptat spre

a 
la

P. S. Un asemenea 
prea este obișnuit în 
dacă facem o excepție este pentru că 
ne-am reîntîlnit cu O'Brien mult mai 
rapid decît credeam și în condițiuni 
care — precis^ — interesează pe ci
titorii noștri.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, 
atletul american și-a manhestat do
rința de a se odihni. De antrenament 
nu a fost vorba. Se 
rința de a se mișca 
semenea călătorie 
că. Așa că numai 
la sosire O'Brien 
stadionul Dinamo.

După ce a semnat în stînga și în 
dreapta nenumărate autografe 
O'Brien și-a luat greutatea și... Pe 
scurt iată ce vă putem spune. Antre- 
nîndu-se celebrul atlet a aruncat de 
pe loc la greutate peste 18 m., iar 
puțin mai tîrziu discul zbura din mîna

stadionul Republicii

1

bru, în valoare de 20 de bani, repre
zintă un atlet executînd o săritură în 
înălțime și ca simbol o pasăre; cel de 
al doilea timbru, în valoare de 55 de 
bani, înfățișează un aruncător cu 
sulița, iar ca simbol un zimbru. Ulti
mul timbru, în valoare de 1,75 lei, re
prezintă un alergător și ca simbol 
un cerb.

Tot cu prilejul celei de a X-a ediții 
a campionatelor internaționale de a- 
tletism ale R. P. Romîne va apare și 
un plic special „Prima zi“ purtînd 
insigna campionatelor.

In același timp, în cursul desfășu
rării campionatelor va funcționa la 
stadionul Republicii un ghișeu fila
telic înzestrat cu c ștampilă specială 
„Prima zi“. (Agerpres).

Extrem de mobil, prezent la orice 
minge, Bardan începuse foarte tare 
meciul său cu Gh. Viziru, cîștigînd 
primul set cu 6—3 și conducind 
în al doilea cu 2—1 și 3—2. Pînă la 
acest scor tînărul jucător dinamovist 
acționase „ca la carte44: două, trei 
mingi pregătitoare și apoi imediat la 
fileu și printr-un atac decis încheia 
punctul în favoarea lui.Este drept că și 
riposta adversarului din față, Gh. 

Viziru, era destul de anemică, cam
pionul nostru fiind inexplicabil de ne- 
decis, ratînd mingi ușoare. încetul cu 
încetul însă, Gh. Viziru și-a revenit, 
a devenit mai sigur, a intrat într-un 

lui dincolo de 53 de m. Declarațiile lui 
de la aeroport căpătau astfel rapid o 
primă confirmare. Deci nu ne mai ră- 
mîne decît să așteptăm ziua concursu
lui...

Cu sinceritate 
PARRY O'BRIEN

Au sosit primii participant! 
la campionatele internaționale 

de tir ale R.P.R.: sportivii chinezi
Ieri au sosit în Capitală primii par

ticipanți la Campionatele Internațio
nale de tir ale R.P.R., sportivii chi
nezi. Delegația este compusă din 17 
persoane.

//

C rnTDĂI • CADRULlUIBAL campionatului unio
nal de fotbal s-a 

desfășurat la Moscova meciul dintre 
echipele Spartak Moscova și Burevest- 
nik Chișlnău.

După 20 de minute de joc Spartak 
conducea cu 4—0 și se părea că va ob
ține o victorie ușoară. Echipa din Chi- 
șinău a jucat excelent în repriza se
cundă și a înscris patru puncte la rînd, 
dintre care trei au fost realizate de cen
trul atacant Korotkov. Partida s-a ter
minat astfel cu rezultatul de 4—4.

In clasament continuă să conducă 
Dinamo Moscova cu 25 de puncte. Lo
cul doi este ocupat de Spartak Moscova 
cu 20 puncte (un joc mai mult), iar pe 
locul trei se află' Torpedo Moscova cu 
19 puncte din 30 posibile.

• LA 11 SEPTEMBRIE a avut loc la 
Varșovia întîlnirea de fotbal dintre e- 
chipele Gwardia Varșovia și Wismut 
Karl-Marx-Stadt, contînd pentru compe
tiția internațională „Cupa campionilor 
europeni”. Fotbaliștii polonezi au jucat 
foarte bine obținînd victoria cu scorul 
de 3—1. - - -
pută la 
Stadt.

Returul acestui meci se va dis-
18 septembrie la Karl Marx-

PRILEJUL deschiderii Tîrgului« CU _______  __________  _______
internațional de la Zagreb s-a desfășu
rat întîlnirea intemațion-.Iă de fotbal 
dintre echipele selecționate ale orașelor 
Zagreb șl Varșovia. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 2—2.

A FOST ALCATUITA ECHIPA IU
GOSLAVIEI 

CU
PENTRU JOCUL 

AUSTRIA
(radio). — Vineri după 
de fotbal al Iugoslaviei

BELGRAD, 12 
amiază lotul A 
a făcut un ultim antrenament la Nov»- 

joc de regularitate și a început să 
concretizeze, ieșind victorios în setul 
II cu 7—5. In următoarele două se
turi cîștigate tot de Gh. Viziru cu 
6—4, 6—1, învingătorul a răspuns 
prompt oricărei încercări de atac a lui 
Bardan și pînă la urmă și-a dominat 
net adversarul prin mingi tr mise pe 
o parte și pe alta a terenului însă 
aproape numai pe linia de fund.

Finalei de simplu feminin dintre 
Ecaterina Roșianu și Julieta Namian, 
cu toată bunăvoința, nu-i putem a- 
corda decît calificativul: mediocru. 
Un meci plictisitor, enervant de a- 
nost, în care ambele jucătoare s-au 
mulțumit să plimbe mingea și aceasta 
cu... încetinitorul. Titlul a revenit 
Ecaterinei Roșianu în trei seturi:
4— 6, 6—4, 7—5, după ce Julieta Na
mian a condus în setul decisiv cu
5— 2. 5—4 Și 40—15. Meritul învin
gătoarei este că, indiferent de evo
luția scorului, a luptat cu o voință 
admirabilă pentru a cîștiga. Ceea ce 
nu am putea spune despre Julieta 
Namian care, în plus, nici n-a schi
țat vreo încercare de atac deși are 
mai multe posibilități tehnice în acea
stă privință decît adversara sa.

Deși porneau favoriți, Eva Stăn- 
cescu și Caralulis au fost nevoiți să 
cedeze în data impetuozității perechii 
din fața lor: Julieta Namian-Marin 
Viziru, învingătoare în două seturi: 
8—6, 8—6 și ctștigătoare a titlului

Șahistele noastre au terminat la egalitate 
întâlnirile cu R. P. Ungară și U.R.S.S. 
în finala Campionatului mondial feminin

HAGA 12 (Agerpreș). — In seara 
zilei de 11 septembrie a început în o- 
rașul Emmen *din Olanda turneul final 
al campionului mondial feminin de 
șah, cu participarea a nouă echipe ca. 
lificate în urma disputării prelimina
riilor la care aiu luat parte reprezen
tativele a 21 de țări.

In primul tur echipa R. P. Române 
a întîlnit selecționata R. P. Ungare, 
meciul termin'mdu-se la egalitate: 
1—1. In celelalte întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate: 

Iosif Sîrbu a cucerit al IlI-lea titlu 
de campion international

(Urmare din pag. I)

concurentului C. 
Ungară) cu

Locul III a revenit 
Kelemen (R. P, 
puncte.

O desfășurare dramatică a

540

avut 
proba feminină de armă liberă calibru 
redus 3X20. După poziția culcat se 
aflau la egalitate de puncte (200!) 
trei concurente: Iudith Moscu (R.P.R.), 
Nada Dozet (R.P.F. Iugoslavia) și A. 
Kellner (R. P. Ungară). Următoarele 
20 focuri consumate la poziția genun
chi au adus-o In fruntea clasamentu
lui pe reprezentanta noastră care a

Z/x
Sad, în compania echipei Novi Sad com
binată' cu rezervele echipei naționale.. 
Reprezentativa a învins cu 7-0. După 
meci selecționerul unic TRNANICI a 
comunicat formația care va întâlni du
minică la Belgrad echipa Austriei. lat-o: 
Stoianovlci-BeHn, Trnkovici - Crstici, 
Zebeț, Boskov-Rajkov, Milutinovici, Vu- 
kelici. Mujici, pasicl.

Postul de radio Viena a anunțat echi
pa Austriei pentru partida cu Iugoslavia: 
Schmiedt-Kozlicek. Svoboda — Hanappi, 
Happel. Kabler-H’lla, Dienst, Boruzek, 
Korner v». ------ --  

DACPUrr • CAMPIONATUL DAuunti masculin de b?schet
ai U.R.S.S. se apro- 

de sfîrsit. Cu toate că s-au dispu- 
de acum două treimi din meciurile

ple 
tat 
programate încă nu poate fi cunoscută 
echipa esre va Intra în posesia titlului 
de campioană. Aceasta deoarece echi
pele clasate pe primele sase locuri se 
găsesc la o diferență de numai trei 
pi-ncte. I*n frunten clasamentului se a- 
flă Dinamo Moscova si echipa Armatei 
din orașul Riga cu 12 puncte fiecare. 
Probabil că meciul dintre aceste echipe 
va desemna cîstigăto-rea campionatului. 
In ultimele meciuri Dinamo Moscova a 
învins Jalgiras Kaunas cu 73—74, iar 
echipa Armrtei din Riga a dispus de 
Spartak cu 77—67.

O NOUĂ construcție sportiva 
LA LENINGRAD

• Intr-unui din parcurile Leningradu
lui a început construcția unui mare mo- 
todrom. Lungimea pistei va fi de 400 m. 
Iar lățimea de 16 m. In tribunele ce 
urmează să fie amenajate vor putea să 
ia loc 10.000 de spectatori.

După o partidă de aproape 3 .orei 
finăra Ecaterina Roșianu a cucerln 
titlul de campioană a țării.

republican la proba de dublu mixt.| 
In finalele concursului republicam 

de categoria a II-a s-au înregistrat! 
următoarele rezultate: simplu bărbați; 
Silberman-Takacs 6-2, 6-2, 6-1,; sim-l 
piu femei: Mina Ilina — H. Orenski
6-4,  6-4; dublu femei; Mona Conde- 
escu, Neicu — Penescu, Răspop 6-1,
5- 7, 7-5; dublu bărbați: Takacs, Bur- 
cescu — Silberman, Stan Florea 1-6,
6- 0, 6-4, 6-0; dublu mixt: Petrovici, 
Maior — Wolf, Răspop 6-2, 6-4.

U.R.S.S. — Anglia 1 >/2 — '/2; R. M 
Germană — R. P. Bulgaria l*/2—V 
R.P.F. Iugoslavia—R.F. Germană 2-0J

Cea de a noua finalistă. Olanda, a' 
avut zi liberă.

In runda a II-a a turneului final 
al campionatului mondial feminin de 
șah, echipa R. P. Romîne a intilnit 
echipa Uniunii Sovietice. Șahistele 
noastre au reușit să obțină rezultat 
egal în fața renumitelor maes’re so
vietice .

de tir al R. P. Polone

mai permis să 
p., rezultat cu 
safe". Dozet a 
ocupat locul I,
II), iar Iudith

obținut 195 p. în timp ce Kellner 
realizase 194 p., iar Dozet 192 p. 
Urma să decidă ultima poziție, pi
cioare. Dar... „cercetînd rezultatele 
celorlalte trăgătoare, ne spunea la 
telefon maestrul emerit al sportului 
Iosif Sîrbu, Iudith și-a creat o stare 
nervoasă care nu i-a 
reziste și a tras 180 
mult sub posibilitățile 
obținut 188 p. și a 
Kellner 184 p. (locul
Moscu a trebuit să se mulțumească 
doar cu locul III.

Celelalte reprezentante ale țării 
noastre au ocupat locurile: 4, Tereza 
Quintus (572 p.), 11. Felicia Iovăne- 
seu (566 p.), 16. Lia Sîrbu (560 p.), 
17. Marieta Juverdeanu (560 p.).

La meci englez (masculin) clasa
mentul final este următorul: 1. S. 
Krebs (R. P. Ungară) 598 p.; 2. S. 
Prauchardt (R.P.F. Iugoslavia) 597 
p.; 3. I. Holub (R. P. Ungară) 596 
p.; 4. Iosif Sîrbu 595 p., etc.

In ultima zi a campionatelor inter
naționale de tir ale R. P. Polone tră
gătoarele noastre au participat la pro
ba combinată (meci englez). Rezul
tatele obținute sînt și de această 
dată inferioare posibilităților lor. Cla
samentul final al probei arată ast
fel:

1. Veronica Tkocryk (R. P. Polonă) 
595 p., 2. Kellner (R. P. Ungară) 594 
p., 3. Jadarda Smagur (R.P. Polonă) 
594 p... 8. Felicia Iovănescu 591 p.,„ 
11. Iudith Moscu 589 p... 13. Li«a 
Sîrbu 587 p.... 15 Tereza Quintus 
585 p. Pentru Marieta Juverdeanu ar-i 

bitrii au anunțat rezultatul de 577 p., 
dar delegația noastră a contestat de
cizia, deoarece performanța reală este 
de 587 p.

va apare și mîine 
DUMINICA 15 sept
și va publica dări de seamă, 
impresii și fotografii după pri
ma zi a Campionatelor interna
ționale de atletism ale R.P-R.


