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PROLETAR» DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! ȘTIRILE ZILEI

însemnări pe ploaie...
Am zăbovit mai mult asupra volu- 
ului de poezii al regretatului G. Ba-

atletism:
9:40,2 la 10 000 m
4,2 la 110 m. garduri
,56 m la lungime
5,94 m. la sulița
ezultate de mare valoare obținute 

in ciuda unei ploi torențiale
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estul probelor din ziua a treia se vor desfășura azi pe Stadionul Republicii

ovip, sfătuindu-ne care din versurile 
nchinate ploii și melancoliei cu care 
merge la braț de obicei, se potrivesc 
mai bine zilei de ieri. Pînă la urma 

lom renunțat la acest „motto“. Și iată 
■k c Sub tribuna atleților. — ac-l 
Bm/e a trebuit să ne improvizăm, masa 
de lucru goniți de insistența stropilor 
e apă — a domnit aceeași atmosferă 

veselă, aceeași voie bună care stă bine 
tinereții. S-a glumit, s-a rîs, s-a cîn- 
tat, și repede a fost dată uitării tris- 
ețea acelora care pierduseră plecarea 

(nu din vina starterului, 
ceasta)

N-avem intenția să vă 
o antologie a anecdotelor 
culat cu acest prilej, nici să reprodu
cem pe portativ melodiile care s-au 
redonat și care — vă închipuiți — 

aveau toate drept subiect ploaia. Unii 
au avut chiar inspirația să creeze 
spontan replici de spirit cum a fost 
cea a veșnic veselului Thorbjornsson 
care, vrînd să treacă prin perdeaua 
de apă ce i se punea în cale de la 
ușa vestiarului spre autobus, l-a pa
rafrazat pe Richard al III-lea decla- 
mtnd:

„Ofer un regat pentru o umbrelă!..." 
Și... n-a găsit umbrelă.

h
'Printre numeroasele calități ce se cer 

unui sportiv, cea mai de preț pare să 
ie rezistența. Spectatorul, cel nelipsit 
in tribunele stadioanelor în zilele ma

rilor competiții, îi place să se autosu
gestioneze că este (sau în cel mai rău 
caz că a fost) sportiv. Ieri, pe Sta
dionul Republicii, 40 000 de specta
tori au dovedit-o cu prisosință. Ei au 
rezistat cu stoicism remarcabil unei 
ploi care impusese un... ritm infernal 
și care nu-ți lăsa nici un pic de ră
gaz. Și, în fața acestui asalt, spec
tatorul credincios, suporterul din vo
cație, se încuraja (de data aceasta pe 
el) spuntndu-și cu optimism: „Trebuie 
să stea odată''.

Dar ploaia n-a vrut să stea și ne-a 
privat astfel de satisfacția încă unei 
zile de pasionante întreceri atletice. 
Și numai atunci cînd crainicul a a- 
nunțat (oficial) că probele s-au amî- 
nat, miile de oameni din tribune și-au 
părăsit locurile, ca niște ostași care 
și-au făcut pînă la capăt datoria.

Merită într-adevăr felicitări acest 
spectator romîn care arată atîia dra
goste de sport, atîta devotament, atrta

de data a-

redăm aici 
care au cir-

ATLETISM
Atletul cehoslovac 
Skront a stabilit două 
noi recorduri mondi
ale la marș

PRAGA 16 (Agerpres). —
Mărșăluitorul cehoslovac Milan 

Skront a stabilit la 15 septembrie două 
noi recorduri mondiale. El a parcurs 
30 de mile (48.280 m) în timpul de 
4h.08’21”8/10 și pe 50 km a fost cro
nometrat cu 4 h. 17’58“8/10. Milan 
Skront este primul mărșăluitor din 
lume care parcurge 50 km cu un timp 
sub 4h. 20’. Vechile recorduri mondia
le aparțineau tot unui sportiv ceho
slovac, Ladislav Moc.

HALTERE

Așa arătau tribunele la începutul programului. Mai tîrziu însă, ploaia i-a gonit din tribunele descoperite 
chiar și pe cei care se felicitau pentru ideia de a fi venit ou umbrele de acasă...

FIL L PROB ELOR

Treisprezece concurent au luat star
tul în seriile eliminatorii ale cursei 
de 200 m. plat bărbați, primii doi 
clasafi din fiecare serie urmînd să se 
califice pentru finala probei. Fără să 
fi forțat prea mult, favorijii și-au

asigurat dreptul de a se întrece im- 
preună astăzi. Iată rezultatele: seria 
l-a: 1. Thorbjornsson (Islanda) 22,5; 
2. Kolev (Bulg.) 22,8; 3. Tadros (Egipt} 
23,2; seria a II-a: 1. Georgopoulos 
(Grec.) 22,1; 2. Liu Cin-jin (R. P. 
Chineză) 22,5; 3. Stoenescu (Din.) 
22,8; 4. Takayama (Jap.) 22,8; seria 
a IlI-a: 1. Wiesenmayer (Rom.) 22,2;

Mihailov: 14,2 sec. 
pe 110 m. g.

Patru sportivi romîni 
la campionatele euro
pene

Duminică seară au părăsit Capitala 
, cu destinația Kattowiee halterofilii 
noștri Tiberiu Roman, Ionescu Lisias 
(cat. ușoară), Lazăr Baroga (cat. mijlo
cie) și Silviu Cazan (cat. grea). La 
Kattowîce se vor desfășura între 19—21 
septembrie campionatele europene de 
haltere. Sportivii romîni sînt însoțiți de 
antrenorul emerit Stefan Petrescu.

TENIS DE MASA
Jucătorii noștri pleacă 
mîine la Budapesta

După cum am mai anunțat Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller, Reiter, Gantner, 
Harasztosi și Maria Golopența au fost 
invitați de forurile maghiare de specia
litate să participe alături de cei mai 
valoroși jucători din Europa la un mare 
concurs internațional de tenis de masă 
care va avea loc la Budapesta. Delegația 
noastră va părăsi probabil Capitala în 
cursul zilei de mîine. urmînd a sosi lâ 
Budapesta joi la prînz. Competiția se 
va desfășura sîmbătă și duminică.

VOLEI
Echipa națională mas
culină pleacă vineri 
la Sofia

Voleibaliștii romini pleacă 
Sofia, unde se vor întrece cu 
formații valoroase (Cehoslovacia,___
garia, Franța, Italia, etc.) în cadrul unei 
competiții ce se va desfășura între 22— 
26 septembrie cu prilejul sesiunii Comi
tetului Olimpic Internațional.

Reprezentativele de 
tineret mtilnesc for
mațiile R. P. Un- 

! gare
Duminică echipa masculină de tineret 

susține cea de a treia întîlnire inter
națională, în compania formației de ti
neret a R.P. Ungare. In aceiași timp 
tinerele noastre voleibaliste vot debuta 
într-o întrecere asemănătoare, dind re
plica tot reprezentativei R.P. Ungaro.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
vineri. întîlnirile vor avea loc după ur
mătorul program: duminică, pe terenul 
Centrului de Antrenament nr. 2 (fost 
Doherty), de la ora 9: Romînia—Ungiria 
(feminin), în continuare: Romînia— 
Ungaria (masculin). Programul va fi re
petat marți, pe același teren, de la 
ora 15.

CICLISM

vineri la 
o serie de

Bul-

Ploaia torențială nu a putut fi un 
obstacol prea dificil pentru alergătorii 
peste garduri, așa cum a fost pentru 
atleții înscriși la celelalte probe. Do ” 
vadă rezultatele foarte bune înregis-i 

■trate în seriile cursei de 110 m.g. In] 
cadrul primei serii, fostul recordmani 
european A natolii Mihailov a realizat' 
un rezultat excepțional cu 14,2 sec. ]

ACEASTA ESTE CEA MAI BUNA1 
PERFORMANȚA ÎNREGISTRATA] 

VREODATĂ IN ȚARA NOASTRA.
In seria a doua atletul chinez Tiu 

Lien-li a obținut rezultatul de 14,8 
sec. care reprezintă un nou record 
al R. P. Chineze. In ceea ce privește 
valabilitatea acestor recorduri, tre
buie să anunțăm că vîntul a suflat 
lateral cu 2 m. pe secundă, deci ele 
se încadrează în prevederile regula
mentare.

lată rezultatele: seria l-a: 1. Miha
ilov (U.R.S.S.) 14,2; 2. Ardeleanu]
(Rom.) 15,3; 3. Al. Dine» (Loc;)- 15,4;' 

4. Ogushi (Jap.) 15,5 seria a ll-a:\ 
1. Tiu Lien-li (R., P. Chineză) 14,8i 
— nou record al R. P. Chineze; 2.' 
Mrazek (Ceh.) 14,8; 3. Ignat (Loc.); 
14,9; 4. Ursac (Din.) 14,9; 5. Pâunes . 
cu (Din.) 15,1. Primii trei clasații 
din fiecare serie s-au calificat pentru] 
finală. <

TINERII" înfruntă „BATRINII" 
în finalele campionatelor 

republicane de box
• Mîine seară, prima semi-finală Reuniunile vor 
avea loc, indiferent de vreme, pe Stadionul Republicii 

• Consfătuirea metodică a antrenorilor
„Miercuri 18 septembrie, stadionul

Republicii, ora 19,30..."
Este oare necesar să vă spunem că 

datele acestea se găsesc înserate de 
multe zile în agenda fiecărui amator 
de box? Desigur că nu! Și aceasta

(Continuare în pag. a 4-a}

Un (stingă) și un ,bătrin“: ALBERT 
va fi 'învingătorul ?

,dinar": DUMITRU GHEORGHIU 
BLANK (dreapta). Care

din mai multe motive. PRIMO : pen
tru că boxul se bucură de prețuire 
în mase și are o adevărată „armată" 
de vechi și statornici admiratori. SE
CUNDO : pentru că din totdeauna 
campionatele naționale reunesc tot 
ce are mai select boxul nostru (chiar 
dacă și anul acesta vom avea excep
țiile de rigoare...). TERZO: pentru 
că întîlnirile dintre pugiliștii noștri 
fruntași au loc atît de rar, incit pa- 
sionații „sportului cu mănuși" le 
■am duc dorul...

Pentru noi, campionatele din acest 
an aduc un aspect în plus. Și nu 
unul lipsit de importanță. Este vorba 
de asaltul viguros pe care „tinerii" 
se pregătesc să-l dea „bătrînilor". 
Lucrul acesta s-a mai întîmplat și în 
anii trecuți. Dar după părerea noa
stră, niciodată „tinerii" n-au avut 
atîția sorți de izbîndă ca acum. Am 
întrevăzut aceasta chiar în timpul 
etapei de zonă. Ne-am format atunci 
convingerea că tineretul s-a „copt" 
în suficientă măsură pentru a fi în 
stare să preia șefia din mîinile con- 
sacraților. Firește, „bătrînii" nu vor 
sta cu brațele încrucișate, cedînd de 
bună voie poziții'e pe care 'e dețin de

Kuznețov a ciștigat 
aruncarea suliței

29 septembrie — 
6 octombrie: Compe
tiția internațională 
„Cursa Victoriei"

Casa Centrală a Armatei organizează 
între 29 septembrie și 6 octombrie tra
dițională competiție ciclistă de fond 

' „CURSA VICTORIEI”. S-au înscris e- 
chipele: Legia Varșovia, Dukla praga» 
Dinamo (2 formații), Energi’. Progresul 
Flamura roșie, Locomotiva, Voința, Re- 

. colta. C.C.A. (2 formații). Traseul cursei 
va fi următorul: București-Găesti-Bucu- 

[ rești (etapa I), București-Glurri”-Bucu- 
»rești (etapa a Il-a), București-Urziceni- 
* București (etapa a HI-a), București-Ale- 
[ xandria-București (etapa a IV-a), Bucu- 
I rești-Orașul Stalin (eVipa a V-a), Orașul 
> Stalin-Biicurești (etapa a VT-a).

,copt‘

Dintre probele de ieri ploaia a 
influențat cel mai mult desfășurarea 
probei de aruncarea suliței, mai cu] 
seamă pentru faptul că se arunca de. 
pe un gazon complet muiat și care1 
ceda în timpul blocării. In afara] 
de aceasta sulița devenise alunecoa-. 
să și In plus vîntul puternic (lateral)' 
modifica traiectoria zborului suliței.. 
Aceste fapte au ieșit și mai mult' 
în evidență în ultima parte a între- ]

HANDBAL

(Continuare in pag. j (Continuare în pag. n 4-aj

C. C. A. invitată în 
R. D. Germană

Echipa masculină de handbal a C.C.A,, 
campioana țării noastre, a fost invitată 
să joace în R.D. Germană. Handbaliștil 
bucureșteni vor întîmi la Berlin echipa 
Vdrwărts la 4 sau 6 octombrie ur- 
mînd ca după aceea să mai dispute, 
prob'abil, încă un meci, cu un adversar 
care nu a fost stabilit.



O problemă
aceea

satis-
avea

Pentru
'diriginte 
ședințe 
este o . 
cunoscător al sifua

de circa 650 locuri nu 
desigur, cerințele, dar vom

Ain suferință" la Craiova

i un reporter, tov. Boșoteenu, 
, al FTTR Craiova și vieepre- 
al comi-.:ei regionale de fotbal, 
„mină de a.r”. Volubil și bun 

din sportul cra- 
iovean, îndrăgor.tA de sport, el a reușit 
să ne retină atenția multe ere. Ddn- 
tr-una într-ssl'a ajunsesem eu d'scuția 
ia ceea ce frămînta în zilele acelea pe 
sportivii craioveni: lipea unei săli de 
aport și numai pentru sport. în care sâ 
se poată desfăsur: întreceri de genul 
fazei de zonA la box ș.a.

„De fapt, susținea tov. M. Crăclu- 
nescu. arbitru și membru în comisia 
regională de box, s-ar fi putut găsi de 
)a început pentru fazi de zonă o sală, 
chiar dacă aceasta nu ar 
prinde decît o parte din 
Poligrafie, la Dinamo ș.a. 
vorbit (comisia regională), 
alt. Comitetul C.F.S. a hiat măsuri în 
ceasul al 12-lea... și eeva”.

„Cînd te gîndești că aci avem posi
bilități nebănuite, replică tov. Boșo
teanu. dar sînt încă nefructificate. Ați 
Văzut sala de sport in construcție. Ca-

fi putut eu- 
spectatori: la 
Dar roi am 

noi... am au-

Pe scurt...
VATRA DORNEI. In stațiunea 

balneară Vatra Dorne: oameni: mun- 
cele mai bune 

de tratament și od:hnă și 
practicarea

cii găsesc pe lingă 
condiții 
condiții optime pentru 
sportului. Zilele trecute a fast orga
nizat în stațiune un reușit concurs 
de șah, între o reprezentativă a re
giunii Suceava și una a oamenilor 
muncii aflați la odihnă. Victoria a 
revenit primei reprezentative. (D. M- 
coriuc — coresp.).

pacitatea
f.ce,
în sfîrșit o sală numai de sport. Cu po
sibilități locale (promisiuni avem multe) 
*-ar putea construi o sală mare, ceva 
în genul sălii Floreasca... Dar aceasta 
aparține viitorului, pe care-1 sperăm 
cît mai apropiat.

O altă durere a noastră este numărul 
mic și starea proastă a terenurilor. In 
afară de terenul Locomotiva — a cărui 
amenajare este pe cale de a fi termi
nată — și în parte de Constructorul, 
nu avem alte terenuri. Dar și aci se 
pot realiza lucruri mari. Bunăvoință 
există și chiar unele acțiuni demne de 
urmat. De pildă, construirea bazei spor
tive a colectivului Energia 7 Noiembrie, 
în care sprijinul conducerii administra
tive a fost foarte... consistent. Am pu
tea apela și la Sfatul popular, al cărui 
președinte — tov. D. Aroștei — a reali- 
Z3t lucruri frumoase (minunata șosea 
spre Luncă cu peluze de flori și cu tre
nul pionierilor) și care este, de altfel, 
un prieten al sportului. Dar, vorbă 
multă— Vreți să faceți o vizită la ba
zele sportive? Vă iau cu mașina* ’.

Invitația era prea tentantă pentru a 
o refuza, cu atît mai mult cu cît „te
renul" ne interesa foarte mult. Deci, 
primul popas: Electroputere. Am văzut 
aci un teren imens pe cale de amena
jare. Termen 15 octombrie. Posibilități 
mari de construire a unor tribune, a

fie ocupat numai o singură dată 
an cu ocazia unui concurs hipic

unai săli de sport (în locui actualei 
magazii dezvelite de furtună, unde se 
pregătesc boxerii) și alte amenajări. 
Alt popas: Parcul Poporului, stadionul 
Constructorul. Teren mare, împrejmuit 
cu gard de beton, cu tribune, cu unele 
amenajări pînă nu de mult în stere 
de funcționare.

„Cu terenul de aici este o poveste, 
precizează interlocutorul nostru. Este 
și nu.. este al Constructorului. Acest 
colectiv a amenajat terenul, dar cum 
acesta este solicitat șl de comisia cen
trală de... călărie, el a fost lăsat la 
voia întîmplării. Sînt insă nedumerit: 
nu este păcat ca un asemenea stadion 
să 
pe
popular? Și să fie lăsat în asemenea 
st: re de parcă ar fi trecut vandali! 
peste el? S-ar putea însă împăca și 
fotbalul și hipismul: lingă stadionul de 
fotbal se află un Imens cîmp pe care 
acum cresc bălăriile și care ar putea 
fi amenajat drept biză hipică (cu un 
teren de fotbal de antrenament în mij
loc). Dacă ar fi de acord Sfatul popu
lar atunci s-ar face o treabă bună”.

Am mi stat de vorbă multă vreme 
cu tov. Boșoteanu și cu alți sportivi 
craioveni. Concluzia la problema de 
mal sus: la Craiova sînt posibilități, 
există bunăvoință. Un lucru rămîne de 
făcut: să se treacă practic la treabă. « 

ION ȘEINESCU

o Un rol important în dezvoltarea ciclismului de performanță din țara 
JA noastră it are și școala sportivă de tineret din orașul Ploești, care numără 
)} peste 30 de băieți și fete. De fiecare dată după terminarea atilrenamrniu- 
(( lui, a.’tfrenoru! școlii Ion Dolete, ține cu cicliștii o mică analiză tehnică 
j) st teoretică. In fotografie, elevii acestei școti, la sfîrșitul unui antrena
ți’ meni care s-a terminat seara stau grupați in jurul antrenorului și ascultă 

c:i atenție coristată'i'.e tui culese pe traseu cit și competentele sale sfaturi
(Foto-text: TH. ROIBU)

Un renume
septembrie 1948 la pu- 

t mo după trecerea princinnle- 
m'jloace de producție în mtinile 

tind în orășelul 
’ Mureșului, trei 
Leopold,

bine meritat

Necunoscutului „turist" 
din Piatra Craiului

SIGHET. Studenții din orașul 
Sighet — af'.ați în vacanță — își pe
trec o mare parte din timp pe tere
nurile de sport participînd la diferite 
competiții. Astfel, zilele trecute a fost 
organizată de către colectivul sportiv 
Progresul o reușită întîlnire de vo
lei și baschet între selecționata stu
denților și cea a orașului. Rezultatele 
înregistrate au fost: baschet: selecțio
nata studenților — selection.'ta orașului 
59-48: voie: : selecționata orașului — 
selecționata studenților 3-0. (Vasi’.e 

Datată — corespondent).
GALAȚI. In nlt nidoi ani, în ora

șul Galați au fost construite și rezmena- 
jste mai multe baze sportive: terenul de 
joibal al Șantierelor Navale Galați, 
terenul de baschet al metalurglțt:- 
lor de la „11 Iunie", baza sportivă 
a Locomotivei etc. Același lucru s.a 

■ petrecut și în a'te o-așe din regiune 
La Filimon Sîrbu. de pildă, s-a ame
najat o 
stadionul 
bună cu 
de sport 
mune’.e :
bu), Vidra, (raion Vrancza) etc. (Gh. 
Ștefănescu — corespondent),

pistă de atletism, iar Ia 
existent s-a construit o tri- 
1030 locuri. Nai terenuri 

an fost amenajate și în co- 
Rușețu (raion Filimon S;r-

Te-a; aflat desigur, ca și alții, în 
gară la Zărneșt:, intr-o dimineață. 
Ai luat pe semne trenul cel mic fo
restier și te-aj lăsat purtat „in mun
te" pe lingă apa Bîrsei. 
n-aj plecat cu trenul, ci 
jos, cu sacul în spate, 
verzi, printre pilcuri de 
gînd așa, pe îndelete, 
fără îndoială ca și alții, înfiorat de 
atita frumusețe, la bulzuri’e stincoa- 
se, uriașe, ale munților din zare, și 
ai ajuns desigur, ca și alții, la ca
bană. Aj fost ospătat, și ca și alții, 
tz-ai odihnit. Și totuși, de atunci în
colo, n-aj mai fost aidoma celorlalți. 
Ai devenit, dimpotrivă, un turist ori
ginal. Să te lămuresc, cît privește a- 
reastă afirmație, 
descoperit subit 
de sculptoi 
cuțitul, o inimă 
una din mese. Vrei să spu: că toată 
'urnea face asta ? Parcă n:i tc-aș 
crede. De altminteri straniile manifes
tări a'e personalității ta'e nu se o- 

altîle că 
sobița de 
u' de re 

să se încălzească.

Sau, poate, 
ai pornit pe 
prin poiene 
arini. Mer- 
te-ai uitat

lată : la cină, țî-ai 
năstrușnice vocații 

Ai săpat meticulos cu 
și niște inițiale pe

Era prin
țin 
lor 
clase: muncitoare, 
Reghin de pe malul 
muncitor: : He del Leopold, Walter 
Iosif și Turcis Francisc în frunte cu 
tehn cirnul Varga Vasi'e, la îndem
nul noli conduced a fabdcii de che
restea și a organizației de partid, 
au înființat o 
ambarcațiuni.

Prima barcă 
tot; pul de schif 
că universală, 
toate e'ort urile

nouă secție, secția

să se cațere mai ușor pe lingă „lan
țuri”. Șl care a coborit apoi de-a 
lungul linei rîpe ce ar fi speriat și 

ca să scoată din adine 
ircaj pe care tot tu l-ai

trintit acolo (după cît se pare) ca 
să-ți masori puterea de aruncare Îs 
distanță.

Dar indicatorul, ultimul indicator 
pe care scria „Către cabană?”. Spn- 
— j—« — t:1 j_a: rot-j acesțuia

din glumă" cu cca. 
(I-am auzit strgînd 
dintr.o văiugă

i-ai păcălit cu

ne drept, nu 
săgeata, „tot 
40 de grade ? 
noaptea tîrziu 
tă. pe cej ce 
asta). Un adolescent și două 
rlțe blonde stăteau din cauza 
creastă, 
ghețați 
ni s-ar 
semnat 
astăzi, 
dumitale. Ca să-ți muițumerr:

VARIA IRtMlE

gitu:- 
glnma 
școlă- 

ta, sub 
și în- 
De nu 

în-

în întuneric rStăciJi 
de frig și de frică, 
fi spart lanterna mi-aș f: 
adresa lor. Și le-aș trinrte-o 
de aș fj avut-o, și adresa

executată a fost pro- 
2A-1, iar apoi o bar- 
Oamenii au depus 

și au luptat cu ab
negație pentru ca secția să-și atingă 
scopul. Și iată că în primăvara a- 
nului 1948, ei au terminat execu- 
tarea a 250 bărci de agrement pen
tru lacurile bucureștene. Mai tir- 
ziu, s-a trecut la construcția de ca- 
•acur: și schifuri de antrenament și 
apoi a celor de performanță. Produc
ția a crescut de peste 3 ori, iar in 
cadrul secției se produc acum 72 
tipwi caiace, canoe, schifurl, velie- 
re, bărci cu motor etc. Despre ca
litatea acestor ambarcațiuni iată ce 
scria într-o scrisoare adresată colec
tivului de muncitori, dublul campion 
olimpic Lcon Rotman, imediat după 
sosirea sa de la Melbourne: „Ca- 
noea ieșită din mina harnică și di-

tace a muncitorilor de la întreprjn 
derea dvs., m-a ajutat foarte mult îl 
obținerea victorie'. De altfel, ca'ița 
tea ambarcațiunilor construite q 
dvs., a fost apreciată de toți stra 
nii, conqurenți și antrenori, care a 
examinat-o și au probat-o".

Ambarcațiunile românești expuse 1 
tirgurile de mostre de la 
Bruxelles, Pekin, Izmir, Zajreb, f 
zig, etc., au 
liștllor.

Printre cei care din prima zi 1 
pînă azi au depus efortu'i pentru rl 
dcarea secției este tehnicianul Val 
ga Vasile, decorat cu „Ordinul mun 
cii“ clasa a IlI-a. care împreună q 
muncitorii fruntași D. Kașacz, H 
Varga, I. Papp, P. Kotsling au cred 
noi prototipuri și au adus îmbuna 
tățiri tehnice.

Succesele obținute de canotorii no] 
tri i-au bucurat și le-au dat noi im 
bolduri in muncă. Ei sin! hotărîți s 
depună toate eforturile pentru a prJ 
duce ambarcațiuni cit mai multe 1 
cît mai bune.

stlrnit interesul sp™

CEAHLAU. Cu sprijinul U.R.C.C. 
Ceahlău au început de curînd lucrări 
de amenajare a unei arene de copice. 
Baza sportiv ă va avea o pistă de cr- 

ast'el practicarea 
snortive în

mont, permiiînd 
cestei discipline 
condițiuni.

<a- 
bune

• Avînd soriJlTtul A.V.S.A.P.-u'ui 
și al Comitetului ra cinai C.F.S., tirul 
a devenit cel mai popular sport în 
Ceahlău. In urma numeroaselor con
cursuri organizate, cei mai buni tră. 
gâiori s-au dovedit : Gh. Berbecea. 
'Petre Mihăi'.escu și Al. Amarlei. (V. 
'Mihăilă — corespondent).

prese aici. Presupun între 
urăști căldura. In tot cazul, 
fontă care sluțea în refun 
creastă
șe pare 
cată în 
la fel ?
nu mai 
turiști destul de mulți în astă-v 
în Făgăraș, in Piatra Cra 
uni: nu semănau cu t ne. L-am cu
noscut de pi’dă pe Iulian Crișan cm 
Orașul Stalia, care după o zi de um
blet de veo aproape 30 km. a ni : 
p'ecat în vale încă vreo 4, spre stî- 
nă. ca să aducă de acolo, unor tu
riști mai obosiți decît el, un bidon 
cu apă. L-am mai cunoscut pe B ro 
Ecîa profesor din Arad, care a întins 
mîna prin negură unui turist necu
noscut pe „Peretele vestic" ajutindu-i

care
turiștilor
că tot de t ne a fost arun- 
prăpastie. Toii turiștii 
Stimate necunoscut, 
susține asta. Am cunoscut

„Piticii• • 4 ( din Petroșani
sm:

le rog

:!u

★
* *

In parcul spo'tio 
Dinamo din Orașul 
Stalin a fost con
struită prima tram
bulină din ța-ă 
pentru antrenamen
tul schiorilor pe 
timpul verii. Dina- 
moviștii s-au și 
antrenat pe noua 
trambulină, în toa
tă această perioadă

(Foto: E. ȚE- 
PELEA)

★ 
¥

Asls’.am 
lele da Io; 
pe terenul 
mai că de acessfă dată

Ia rn.I din zntrenamen- 
eal ce sc țin atît de des 
mare din Petroșani. Nu- 

privecm la 
un antrenament mai puțin obișnuit 
Mai mulți copilandri, răsfirați pe te
ren, alergau după o minge care se
măna mai mult cu cea de... hand
bal. Mic i foîb.'lișt: erau piticii Ener
giei Petroșani.

Iată-1 pe Sard:, fiul maistrului me- 
canic de ’a Ate’ieru! de grup al .Mi
nei Petrila, Fr. Sardi, care în tinerețe 
a lost un jucător de bază a’ 
„Jiul". Deocamdată 
nior se spune doar 
la fotbal și... foarte 
tură. Sardi „tacsi" 
vele să fie mindru 
D-apoi cînd 
fiul bătrînului administrator de

echipei 
despre Sard-ju- 
că este talentat 
bun la învăță- 

are toate moti- 
de băiatul lui. 

mai joacă si „Gezu", 
.............................. ia

stadion 1 Mic de o șchioapă, 
întotdeauna acolo ur.de este 
ș: de ce e mai multe cri la 
adversă pe care n-o scapă nici un 
moment d.n ochi.

.‘•lunca antrenorului Nemeș, care a 
apărat cîndva cu mult succes poarta 
echipei Minerul Petroșani, își arată 
roadele în fiecare zi. Iubitorii fotba
lului din orașul minerilor, destul de 
uiuiți la număr, îi urmăresc cu drag 
munca și mulți nu pregetă să-i dea, 
atunci e nd e nevoie, și o mină de 
ajutor. Și poate că, nu peste mult 
timp, acești copii va vor incinta pri
virile cu jocul ior în timpul unei rn- 
tîlniri intre reprezentativele pe regiuni 
din care sigur vor face parte mulți 
petroșeneni.

îl afli 
mingea 
po; r'.a

Ion Zamora 
corespondent

Atelierele din Reghin produc și iole 
precum și alte ambarcațiuni cu pin 

-— de foarte bună calitate

P. Trufia, corespondent

Prima trambulină pentru antrenamentele schiorilor 
pe timpul verii

Problema antrena
mentului specific pe 
timpul verii, a fră- 
mîntat multă vreme 
pe săritorii la tram
bulină cu schiuri’e de 
la Dinamo Orașul 
Stalin. Cu ani fn ur
mă. ei au folosit pla
norismul, iar în anul 
trecut, sărituri în apă 
de la trambulină și 
de pe loc care au con
tribuit la păstrarea 
unor deprinderi atît de 
necesare sportului

tor, ca detentă, coor
donare, suplețe etc.

Recent, m urma ac
țiunii întreprinse pen
tru perfecționarea mij
loacelor de pregătire 
în timpul verii și fo
losind experiența alter 
țări în această direc
ție, dinamoviștii au 
amenajat o trambulină 
care măsoară 12 metri 
în lungime și are o 
înălțime la plecare de 
5 metri. Masa trambu 
linei e de 1,60 metri.

Construcția trambu

linei a fost făcută la 
marginea ștrandului 
pentru a permite să 
ritorilor aterizarea în 
apă. Orice s-ar spune, 
să sari cu schiurile în 
slip și la urmă să 
f’.ci și o baie este o- 
riginal, nu? Dar an
trenamentele s au do
vedit deosebit de utile. 
Schiurile folosite, care 
de fapt nu sînt decît 
jumătățile din spate 
la care au fost mon
tate două ratîle per- 
mițind o alunecare ra

pidă — modificare 
unică față de cele fo
losite în străinătate 
— permit salturi și în 
special desprinderi cu 
mult apropiate de cele 
executate pe zălpadă. 
Asupra acestui fap*,  
antrenorul Constantin 
Ducanr ne-a spus: 
„Antrenamentele pe c 
asemenea trambulină 
contribuie la păstra
rea și îmbunătățirea 
ca’ităților tehnice — 
poziție de plecare, echi 
libru în viteză (alu

necare}. desprinder 
(detentă), ceea c 
duce la scurtarea pc 
rioadei de acomodai 
pe zăpadă cu ma 
bine de o lună. T 
orice caz, anul viito 
potrivit observațiile 
din vara aceasta, voi 
mări trambulina, iua 
care va permite dup 
părerea mea o m: 
temeinică corectare 
anumitor deprinder 
greșite în execuții 
tehnice.

AL. DINCA

ur.de


A DOUA PRIMAVARA LA TUNARI...
La startul campionatelor internaționale de tir se vor alinia trăgători 

! de participant! sedin 8 țări 0 In loturile
Cînd frunzele ruginesc și se așează 

lin peste alei, țesînd covor moale, 
la Tunari începe a doua primăvară. 
Da, este adevăratLjJ-a Tunari, în 
mijlocul pădurii BWeasa, căderea 
frunzelor nu mai vestește ca oriunde 
toamna, ci (nu este de fel un para
dox!) reînvierea tinerească a splen
didei baze sportive îmbrățișată de 
viitoarea entuziastă a unei mari în
treceri, devenită tradițională: campio
natele internaționale de tir ale R.P.R.

Oricît i-ar tachina entuziaștii în
drăgostiți ai altor discipline sportive 
pe trăgători (comparind spectaculo
zitatea baschetului cu cea a tirului 
sau popularitatea fotbalului cu aceea 
a S’»" ului cu arrrvi...), zgsmctul 
neînțeles pentru unii, al declanșării 
focurilor are totuși simfonia lui, iar 
lupta mută a cifrelor spectaculozi
tatea ei....

Și dacă atunci cînd citești în ziare 
despre o nouă ispravă a neobositu
lui nostru Iosif Sîrbu, tresalți invo
luntar și ai vrea parcă să-l aplauzi, 
deși te afli departe de el, de ce să 
nu vii acolo în inima pădurii Bă
noasa, la Tunari, să-l feliciți personal 
pe el și pe ceilalți maeștri ai tirului 
romînesc? Puteți considera aceasta 
ca o invitație...

Duminică dimineața reprezentanții 
a 8 țări, bine cotate în ierarhia in
ternațională a tirului vor începe dis
putele pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai celei de a IV-a ediții a 
internaționalelor. Paralel se vor 
desfășura meciuri bilaterale intre 
reprezentativa noastră feminină și 
cele ale R. P. Chineze și R. P. F. 

Jugoslavia și între echipa de *ju- 
kori a țării noastre și aceea a 

P. F. Iugoslaviei. Alături de cei 
aproape 200 de concurenți din Franța, 
Italia, R. P. Ungară, R. P. Chi
neză. R. P. Bulgaria, R. P. F. Iu
goslavia. R. P. Polonă și R. P. Ro- 
tnînă vom trăi din nou emoțiile care 
însoțesc inerent marile mitinguri 
sportive internaționale, vom trăi 
poate ultimele clipe ale unor recor
duri care ni s-au părut, la un mo
ment dat, de neîntrecut.

In susținerea acestor afirmații vin 
performanțele protagoniștilor. Să nu 
considerați lipsă de modestie dacă în 
fruntea celor mai buni vom trece pe 
Iosif Sîrbu (la armă liberă calibru

afla numeroși trăgători de valoare

V Mărgineanu, unul din marii performeri ai campionatelor naționale, discută, 
intr-ana din pauzele dintre probe, cu maestru! sportului C. Antonescu. Fără 
îndoială, un moment de destindere ații de necesar după încordarea din 

timnu! desfășurării probei
(Foto: TH. RCMBf)

♦îl

redus), pe Ștefan Petrescu și Gh. 
Lykiardopol (la pistol viteză). Per. 
formanțele lor realizate în întrecerile 
de peste hotare și în concursurile 
desfășurate în țara noastră îi si
tuează de drept in fruntea listei fa* 
voriților. Apoi Mazover (Franța), 
Jez și Masek (R. P. F. Iugoslavia), 
Krebs și Holub (R. P. Ungară). Ve- 
licicov (R. P. Bulgaria) și alții, la 
armă liberă calibru redus, Takacs, 
Dobsa, Gyoncry (R. P. Ungară), la 
pistol viteză, vor încerca să._ între
rupă (urmează să vedem dacă vor 
reuși...) succesul reprezentanților 
noștri. Trebuie să mai ținem seama 
și de o eventuală surpriză pe care 
ne-o pot oferi concurenții chinezi 
(primii sosiți in Capitală), recoman
dați de „cărți de vizită** favorabile. 
Ei pot realiza la București rezultate 
pe cît de surprinzătoare pe atit de 
valoroase.

Așadar, după numeroasele întreceri 
internaționale care au ținut încordată 
tn ultimul timp atenția amatorilor 
de sport din București, urmează la 
rînd tirul (un intermezzo pină la

fotbal
care au _
de amploare vor lua lac

meciul de 
ștandurile 
competiții 
începind de duminică o parte dintre 
cei mai de seamă maeștri ai tiru
lui. Din lupta lor va ieși, fără îndo
ială. câștigător tirul care v» fi onorat 

cu remarcabile performanțe...

cu Iugoslavia). Pe 
găzduit numeroase

H. N.

Semifinalele campionatului
repiblican de șah

La început de an școîar

O vizită la liceul sportiv" 
din Capitală

Am publicat la timpul potrivit hotărîrea Ministerului Invățămîntulufî 
și Culturii cu privire la înființarea și funcționarea în anul școlar 1?57— 
1958 a unor școli medii cu program special de educație fizică la Bucu
rești, Timișoara și Orașul Stalin A vînd un caracter pur experimental,; 
pentru a se vedea interesul de care ele se bucură, acestor școli li s-aul 
asigurat condiții optime de funcțion are, fiind încadrate cu profesori doi 
educație fizică dmtre cei mai buni, cu specializare în diferite ramurii 
sportive, iar la materiile care țin de cultura generală cu cadre recunos
cute pentru conștiinciozitatea și preg ătirea lor. De altfel, interesul mani-ș 
festat atit de elevi cit mai ales de părinți pentru aceste școli, ne facer 

care reiese și din)să credem in deplina reușită a „lice elor sportive" fapt 
reportajul de față.

In aceste zile la școala medie „I. l_ 
Caragiale* din Capitală—pe care am 
vizitat-o deunăzi, și în localul că
reia va funcționa începînd din acest 
în și școala medie cu program spe 
cial de educați» fizică — este un a- 
devăral furnicar. Elevi de toate vira
tele vin să se înscrie fie la cursu
rile de zi. Ia cele fără frecvență 
sau la ciclurile serale. Ceea ce ne-a 
impresionat mai mult a fost însă in
teresul manifestat pentru ..liceul spor 
tiv". In fața af'șierului am fost chiar 
părtașii unui moment sugestiv: o 
sumedenie de „curioși* și bineînțeles 
„interesați”, cercetau cu luare amin
te listele cu devii reușiți U exame
nul de admitere in clasa aVIII-a. ,.Nu 
știți ce mîndră sînt că Mircea a reu
șit la acest examen 
mama elevului Mircea Popescu, 
stăpinindu-și emoția.

motrice superioarei 
la dezvoltarea ca-»-

să, cu deprinderi 
care să contribuie 
pacității lor de lucru. Școala va pre
găti cadre deplin formate, pentru ai 
putea intra cu succes nu numai lai 
Institutul 
la orice 
superior, 
vor fi 
programă 
a tuturor 
generală.

Fizică dar și! 
de învățămîntt 
elevii școlii* 

după acee3șfl 
de studii ca:

Note critice

Cu meat mire de împrumut 
șa fără antrenor

SIBIU 16 (prin telefon). — Dumi
nică s-au desfășurat primele întilniri 
din cadrul grupei semifinale din lo
calitate. Irtă rezultatele rundei a l-a; 
Costea—Berbeearu 1—0, Szabo—Her
man 1—0, Negrea—Gavrilâ II 1—0, 
Fischer—Nagy Z. 0—1, Șeitan—De- 
mian 0—1, Pușcașu—Szilagy 1—0, 
Pavlov—Butnaru 1—0. S-au întrerupt 
partidele: Pall—Pichler, Lutnpan— 

Radulescu, Radovici—Ciochină.
Cornel Pilar u. M. Vlădoianu — cores, 
pondenți.

" Cititorii noștri au luat cunoștință 
ta timp de deplasarea în R.D.G. și R. 
Cehoslovacă a unei reprezentative fe
minine de tenis de masă a asociației 
Flamura roșie formată din Geta Pi 
tică, Mar:a Golopența, Irma Magyari 
și Elena Răduică. Rezultatele obținute 
le-am aflat și noi acum cîteva zile, 
odată cu întoarcerea delegației și 
bineînțeles vi le aducem la cunoștință: 
FI. roșie — Einhejf II Berlin 5-0, 
FI. roșie — Einheit I Berlin 5-1. FI. 
roșie — Jiskra Gottwaldov (R. Ceh.) 
5-0. FI. roșie — comb. Olomouc - 
Prostejov (R. Ceh.) 5-0. In toate cele 
patru întîlniri, echipa romină a fost 
alcătuită din G. Pitică, M. Golopența 
și I. Magyari, E. Răduică fiind re
zervă. Fără îndoială succese frumoase 
și ne grăbim să felicităm pe cele trei 
sportive.

Dar. ați reținut dragi cititori nu
mele jucătoarelor care au reprezentat 
Flamura roșie ? Celor mai puțini ini
tial le vom spune că Geta Pitică este 
de ța asociaț a Energia, Maria Golo
pența de la Progresul, iar Irma Ma
gyar! de la Știința. Iată o „autentică” 
selecționată a Flamurii roșii ?!?

Desigur se pune o întrebare simplă: 
cum este posibil ca tovarășii de la 
Flamura roșie să angajeze întîlniri 
internaționale feminine de tenis de 
masă cînd nu au elementele cores
punzătoare și cum este posibil ca fo 
rurile de resort să aprobe asemenea 
meciuri, deși este bine cunoscut fap
tul că asociația Flamura roșie nu
are jucătoare capabile să facă față în 
partidele internaționale? Poate că
pentru unii din tovarășii de la Fla- 
mura rjșie, mai ales pentru cei... ama
tori de turism, este explicabil marele 
interes manifestat pentru asemenea per
fectări de întîlniri internaționale. To
tuși. noi nu putem fi de acord cu ast 
fel de socoteli și cu risipirea banului 
public. De aceea va trebui ca pe vi
itor forurile îndrentățite să avizeze 
organizarea întilnirilor internaționale, 
să analizeze mai judicios și să se o 
pună categoric atunci ctad nu exis
tă o justificare temeimcă.

Dac mai este un aspect legat de 
această deplasare.

Rezultatele obținute de cele trei ju
cătoare ne bucură, deși adversarele 
nu au fost prea puternice. Dinainte 
nu s-a putut însă prevedea buna com 
portare a componentelor echipei, dacă' 
ținem seamă că. Maria Golopența este 
încă junioară, Irma Magyari și Elena 
Răduică abia au depășit vîrsta junio
ratului, iar Geta Pitică (27 ani) este 
cunoscută ca o sportivă extrem de 
emotivă. Era firesc ca aceste sportive 
să. fie însoțite în deplasare și de un 
antrenor care să Ie îndrume, să le 
asiste dîndu-Je la momentul oportun 
indicațiile folositoare. In paranteză 
fie spus, echipele Einheit Berlin 
și Lokomotiv Leipzig au venit cu 
doi antrenori în țara noastră.

Cele patru jucătoare n-au fost înso
țite însă de nici un antrenor, deși... 
cunoscutul maestru al sportului Toma 
Reiter, antrenor de categoria I, este 
salariat al asociației Flamura roșie. 
In schimb au plecat... doi conducători 
— tov. I. Păușan, președintele asocia
ției și V. Mazilu, tehnician. — (dar 
nu |a tenis de masă). Deci doi condu
cători pentru patru jucătoare și mai 
ales doi tovarăși care chiar dacă sînt 
buni activiști sportivi și oameni foarte 
cumsecade, nu au însă nici o contin
gență cu tenisul de masă!

★
In runda a 2-a a semifinalei din 

Capitală s-au încheiat — pină la în
chiderea edipei — următoarele par
tide : Joița—Malcoci 1—0, Reicher— 
Beiu 1—0, Biscă—Chelu 1—0.

ne spun» 
ne

Are deose
bite aptitudini pentru sport și sini 
convinsă că aici va primi cea mai 
bonă îndrumare*. O opinie asemănă
toare are șt tatăl elevului Cornel iu 
Marinescu, venit să-și înscrie fiul in 
ci. Vll-a a aceleiași școli : „Doresc 
ca băiatul meu să capete, in primul 
riad, o 
Cum ii 
tul, nu 
dacă el 
vități*.

Dar, ca orice lucru făcut de la în
ceput. problemele noii școli sînt mul
tiple și deci nu chiar atit de u- 
șoare. De acest adevăr ne-am con
vins lesne, atunci cînd dorind să a- 
flăm unele aspecte inedite, despre 
felul în care va funcționa școala, 
ne-am adresat directorului ei, prof. 
Ion ZI a te. „Ne bucuri mult faptul că 
la examenul de admitere in cl. VllI-a 
s-au prezentat elevi cu reale aptitu
dini sportive, dar în același timp și 
cu o bună pregătire la învățătură. 
Să vă dau numai cîteva exemple: 
Șteiania Pană, o bună aruncătoare de 
greutate. Gh. Drinceami. un autentic 
sprinter. Ioana Ghiiulescu. o exce
lentă gimnastă. Sanda Iordan, o talen
tată înotătoare. Subliniez că toți a- 
cești elevi precum și mulți alții a! 
căror nume îmi scapă, au trecut e- 
xamenele — teoretic și practic — cu 
note de 8. 9 și 10...* Despre rostui 
noilor școli ne-a lămurit tot prof. Zlata. 
Astfel, se urmărește să se asigur* 
elevilor o dezvoltare fizică armonha-

temeinică cultură generală, 
place insă ioarte mult spor- 
voi avea nimic împotrivă, 
se va dedica și acestei acti-

de Cultură 
alț institut 

De altfel 
pregătiți 
analitică 
școlilor medii de cultură» 

cu singura deosebire că în» 
orele de politehnizare se vor face oraș 
de educație fizică : elevii din clasele- 
V, VI cite 8 ore pe săptămînă, iar cei 
din clasele \ 111, IX, X, cite 10 ore^ 

In discuțiile cu prof. Zlate am a-i 
bord at, cum era și firesc, și proble
ma bazei sportive a școlii. Elevii vor 
avea astfel la dispoziție complexul* 
sportiv construit în apropiere dar la- 
care, din păcate, ritmul în care se- 
lucrează este așa de lent, incit paro- 
puțin probabil ca noua școală să-l? 
poată folosi din toamna acestui an. 
O problemă delicată, care conditio-*- 
nează direct buna pregătire practică: 
a elevilor. Ne întrebam; cum se vai 
putea desfășura aceasta, dacă eleviiî 
nu se vor folosi de o bază sportivă: 
proprie pe măsura profilului noii 
școli ?,..

TIBERIU stama

Concurenta maghiară 
MELINDA SZÂKALL

C. SEVEREANU
★

N.R. De altfel, acesta nu este sin
gurul subiect criticabil în legătură cu 
diferitele deplasări în străinătate. A 
flăm, de pildă, că grupul restrăis de 
șahiști care au reprezentat asoc:ația 
Energia într-o recentă competiție în 
R.P.F. Iugoslavia, a avut doi condu 
cători; tov. Savu Ceaușescu și Gh. 
Marinescu, aceasta deși secretariatul 
C.C.S. a hotă rit ca Ia -orice plecare 
în străinătate să se deplaseze un 
singur conducător. Acești doi condu 
cători au 
răm'nerea 
zile peste 
auentarii.

hotărî! cu de la ei putere 
în deplasarea amintită 10 
termenul stabilit. Fără co-

Trei probleme ridicate 
de concursul international 

de călărie din Capitală
Evoluția călăreților romîni în cea de a treia ediție a concursului inter

național de la București ne-a prileju it constatări din cele mai îmbucură
toare în ceea ce privește progresai înregistrat in ultima vreme de repre
zentanții sportului călare din țara noastră. Totuși acest concurs a scos la 
iveală și unele aspecte negative care se cer grabnic remediate.

în concursul internațional de la Bucu
rești și în proba dotată cu „Cupa 
prieteniei*. Atunci cînd a fost fă
cut cunoscută formația echipei noas
tre (Timu, Antohi, Pinciu 

am recunoscut cu toții că 
lotului de obstacole se 
cît se poate de bine. Cu o singură 
rezervă însă: repartzarea cailor la 
acești patru călăreți. Cît de neinspi
rată a fost punerea în ultimul mo
ment a lui V. Pinciu pe calul Min- 
d:r s-a văzut în timpul probei res
pective. Pinciu neputîndu-1 conduce 
pe Mindir, așa cum îl conduce pe 
Matador sau pe Dinar, a suferit un 
accident, care (din fericire) l-a cos
tat numai ieșirea din concurs. In 
schimb, echipa țării noastre a “ost 
handicapată prin lipsa unui concurent 
de bază și aceasta datorită aceleiași 
vechi greșeli: schimbarea cailor la 
că’ăreți.

Argumentul că Pinciu mai evoluase 
odată în străinătate cu Mindir nu 
este convingător, după cum nu este 
convingătoare nici afirmația celor 
care susțin că un călăreț bun poate 
concura oricind pe un ca! bun V. 
Pinciu este un călăreț bun. iar calul 
Mind r are astăzi o valoare unanim 
recunoscută. Și totuși, rezultatul s a 
văzut. De asemenea, F Țopescu este 
un călăreț cu multă exneriență, iar 
calul Matador, pe care l-a încălecat

In primul rînd este vorba de am
ploarea pe care trebuie s-o dăm pe 
viitor concursurilor noastre de călă- 

> rie. Sportul călare din țara noastră 
! a urcat în ultimii ani multe trepte 
I pe scara ierarhiei mondiale Așa 
I stînd lucrurile, avem nevoie de cit 
mai multe întîlniri internaționale și 

i b neînțeles, cu cei mai buni călăreți 
din lume. Participarea în acest an 
a călăreților romîni la concursul de 
Ia Aachen, unde s-au întrecut cu ce 
mai valoroși călăreți din lume, a fost 
desigur un început bun care se cere 
continuat. Este deci cazul ca viitoarele 
întreceri hipice internaționale, orga
nizate la noi în țară, să se bucure 
de prezența reprezentanților cit mai 
multor țări și a acelor călăreți ale 
căror performanțe îi recomandă de la 
sine, pr'ntre care sînt de m’ldă și 
francezii, suedezii, italienii etc. Un 
asemenea lucru near asigura. în 
primul rînd, o mai bună cunoașterea 
călăreț lor și cailor cu care ne vom 
întrece la Olimpiada din I960 Apoi, 
prezența călăreților romîni în cit mai 
multe întîlniri internaționale de mare 
amploare îi va obliga pe cei ce con
duc F.E.I. să-și amintească mai 
de existența călăreților romîni, 
cum au fost nevoiți sa o facă 
curînd ia Aachen

și Longo) 
antrenorii 

or'entaseră

des 
așa 
de

*

I Favoriți se prezentau călăreții roruuii

în proba învingătorilor, știm cu toții 
ce valoare are. Totuși rezultatul este 
că: F. Țopescu nu a reușit să execute 
cu Matador nici jumătate din parcurs. 
Credem că aceste exemple ca și nu
meroase altele trebuie să-i determine 
pe antrenor i noștri de călărie să ic- 
nunțe_ odată pentru totdeauna la a- 
ceaștă meteahțjă care creează multe 
neajunsuri ccncurenți'or.

★
Rîndurile care urmează le adresăm, 

într-o a’tă problema, tot antrenorilor 
de călărie. începînd cu o întrebare: 
Ce părere aveți, tovarăși antrenori,-, 
despre felul în care s-au prezentat 
fetele noastre la cea de a treia ediție 
a concursului internațional de la 
București? Deși ziarul nostru a mai 
ridicat la timpul potrivit această pro
blemă, nu se obser-ă n ci o îmbună
tățire în direcția stimulării elementu
lui feminin în echitatie. Și aceasta, 
pentru că dvs. continuați să vă situațr 
cu toții pe aceeași poziție de subesti
mare a elementuiu’ feminin Dacă 
nici lecția pe care v-au servit-o călă-»- 
reața sovietică Tatiana Kulikovskaiai 
și călărețele maghiare Ersebet Keres-<- 
tesz și Melinda Sz-kall (in prob- re
zervată fetelor acestea nu au avut. t»ur- 
și simplu, adversare) nu este sufici+ 
entă, atunci, probabil că ultimul ?.u- 
vînt trebuie să-l aibă tot federația 
equestră romină care, după părerea 
noastră, trebuie să acționeze eu toată» 
energia. Elemen‘e feminine dornice» 
să, muncească cu seriozitate sînt și 
v-au doved t-o chiar în acest concurs 
internațional Mai trebuie »nsă bună- 
vrăota dumneavoastră, a antrenorilor 
și. în general, mai multă grijă din 
partea forurilor do conducere fată de 
sportul feminin n-tare

OCTAVIAN GINGU

de călărie. ______ __ __ _____
Ce părere aveți, to arași antrenori,-.
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însemnări
(Urmare din pag. I) 

•sinceritate. Ieri, ne-am convins încă 
•odată de locul in: portant pe care
•aportul îl ocupă în viața de fiecare 
zi a inimoșilor noștri compatrioți. Și 
uju cum în două zile de concurs am 
adresat felicitările noastre tenacelui 
V'iesenmayer, puternicului O’Brien, ine
puizabilului Lituie., dîrzului Greces- 
ru și tuturor acelora care prin efor-, 
turiie lor au dat strălucire ediției ju
biliare a campionatelor, de data aceas-

TER-0 VANES IAN
văzut de NEAGU

Jla aplaudăm la scenă deschisă SPEC- 
DATORUL.

Păcat că recordul său de ieri nu 
sva fi consemnat pe nici o foaie de 
ceoncurs...

★
Cînd ploaia firîie pe la geamuri 

teste ora cea mai potrivită pentru po- 
>t>eștiri și aduceri aminte. Căutînd un 
lloc liber în vestiarul atleților ne-am 
•așezat la întîmplare intr-un compar- 
fitment neocupai încă, unde ne-am în- 
riins mantăile să se usuce. Peste cîte- 
vu clipe au venit adevărații locatari 
și o bine voitoare coincidență ni i-a 
pus în față pe Parry O’Brien și Ernie

■ Shelton, care deși nu aveau concurs 
:se echipaseră totuși pentru festivita
tea de închidere. Cu ei am stat la 
taifas, schimbînd cîteva amintiri.

„Eram sigur încă de alaltăieri că 
va ploua — spunea masivul Parry. 
.Mă mir numai că nu s-a pornit ieri 
icîn.d am avut concurs. Pretutindeni 
ic’nd am concurat peste hotare... m-a
■ prins ploaia. La Helsinki, la Melbour
ne, la Stockholm. Personal simpatizez 
ploaia care mi-a fost martoră la cu
cerirea a două titluri olimpice".

Să fie oare Parry O’Brien... ,,omul 
care aduce ploaia"...?

•k

și concurenii pe care

pe ploaie..
vat forțele pentru a doua zi. Și astz 
fel, duminică seara, la lumina mul
ticoloră a reflectoarelor am putut ur
mări în tihnă spectaculoasa demons
trație de înot artistic, un veritabil 
„balet" pe apă (după cum vedeți ră- 
rhînem strict în tema generală a în
semnărilor).

Oglinda lucie a apei a fost tulbu
rată doar de mișcările plastice ale 
acestor adevărate sirene care, cu mă
iestrie și multă fantezie, au trasat în 
înot frumoase desene, cercuri mici și 
mari, care sugerau parcă florile albe 
de nufăr. Mai tîrziu, pe ecranul în 
aer liber au fost proiectate filme spor
tive, în care mulți dintre spectatori 
s-au revăzut concurînd la trecutele e- 
diții ale campionatelor. O satisfacție 
în plus oferită de organizatori incita
ților la ediția jubiliară.

■fc
Cînd am intrat în autobusul gata 

să plece spre oraș, am avut totuși o 
strîngere de inimă...

Atleții epuizaseră rezervele de voie 
bună cu care au înfruntat vremea de 
data aceasta zgîrcită cu ei și stăteau 
cuminți pe bănci, unii zgribuliți în 
treningurile umede, alții privind de
parte prin geamul pe care picăturile 
de apă se prelingeau încet ca niște 
lacrimi mari de copil.

Era în această scenă toată melan
colia ce însoțește plecările, mai ales 
atunci cînd te duci fără să ai sim- 
țămîntul lucrului împlinit.

Grecul Depastas, cel care triumfase 
cu o zi înainte în finala cursei de 
800 m., părea și mai mic în pătura 
cu care își învelise trupul obișnuit cu 
razele calde ale soarelui meditera
nean. Privea undeva departe, într-un 
punct fix. l-am urmat calea privirilor 
și ele ne-au condus tocmai spre ochii 
albaștri ai olandezei Vt’emmy Scholtz 
meyer.

Doar acolo se mai păstrau parcă 
două crîmpeie de cer senin...

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

- F I L
(urmare din pag. 1)

cerii, în finală, atunci cînd s-au

L P R BEL
a ieșit din

R

Au fost însă
•ploaia de ieri i-a exasperat pur și 
simplu. Nu ne

,țași sau săritori în lungime care au 
•trebuit să suporte supliciul de a con
cura sub rafalele 
pe Roger Moens 
duit :

„Ce ghinionist 
4a finala de 800 
păstra alergării 
îam să scot un timp mate. Și iată că 
;*m ratat amîndouă probele... 
dimineață 
miercuri 
furisită ploaie !

referim numai la suli-

reci, lată-l de pildă 
exclamând desnădăj-

sînt ! Am renunțat 
metri pentru, a mă 

pe 1.500 unde vro-

Mîine 
trebuie să plec fiindcă 

am concurs la Bruxelles. A-

★
consultat buletinul meteoro-

BOLOTN1KUV
văzut de NEAGU

N-am
■logic din ajun, dar norii care se a- 
idunaseră pe cer în seara de dumi
nică prevesteau cu elocvență timpul 
•de a doua zi.

Stăteam la marginea bazinului Lido 
fi eram îngrijorați la gîndul că ploa- 
tia ne va strica frumoasa serbare — 

pe apă — la care fuseseră invitați 
•participanții la campionate. Dar norii 
•au amenințat numai și și-au... rezer-

fa- 
registrat cele mai multe depășiri, 

cînd sulița nu se mai înfigea în gazon, 
sau era purtată de vînt în afara sec
torului de aruncare.

Ținînd seamă de toate acestea tre
buie să apreciem deci ca excepționa
le rezultatele fiecăruia 
cători.

Primul loc a revenit 
sovietic V. Kuznețov cu 
în prima încercare. Este foarte inte
resant amănuntul că toți participan- 
ții și-au asigurat locul în clasament 
numai cu rezultatul primei aruncări. 
Cercetînd foaia de concurs remarcăm 
că dintre toți singur Andrei Deme
ter a avut o comportare constantă, 
toți ceilalți înregistrînd diferențe se
rioase între prima și celelalte arun
cări. *

Iată rezultatele: 1. VL. KUZNEȚOV 
(U.R.S.S.) 75,94 ; 2. Kopyto (Pol.) 
73,61; 3. A. Demeter (Rom.) 70,17, 
4. Al. Bizim (St.) 66,09; 5. M. Vuja 
cici (Iug.) 64,62; 6. Gh. Popescu 
(St.) 63,78; 7. Petovary (Ung.) 63,73; 
8. D. Zamfir (Din.) 62,48; 9. Van 
Zeune (Belg.) 56,23.

dintre arun

recordmanului
75,94 realizat

In ciuda ploii, Ter Ova- 
nesran a i'^ușit o 
săritură excelentă

Profitînd de o mică pauză pe care 
le-a îngăduit-o... ploaia, concurenții la 
proba de săritură în lungime s au 
grăbit și și-au realizat cele mai bune 
rezultate chiar de la primele încer
cări. După aceea, pe măsură ce pista 
de elan se muia din ce în ce mai 
mult, arbitrii de concurs au început 
să consemneze mereu mai des în 
foile de concurs ; depășit sau renunță.

Dintre participanți, doar sovieticul 
Ter-Ovanesian și islandezul Einarsson, 
angajați direct în lupta pentru pri
mul loc, au depus toate eforturile, 
sărind, în ciuda ploii torențiale, de 
fiecare dată cu maximum de energie. 
Mult mai constant, tînărul atlet so
vietic a reușit în penultima încer
care să sară 7,56 m. un rezultat deo- 

valoros ținînd seama de 
în care a fost realizat și 
adus un bine meritat loc

european al probei, 
Visser fiind clacat nu

sebit de 
condițiile 
care i-a 
întîi.

Recordmanul 
olandezul Hetik
a putut obține decît un mediocru loc 
VII cu rezultatul de 6,75 m. Și pen
tru că sîntem la capitolul accidente să 
menționăm faptul că atletul cehoslo
vac Bilek, după ce a sărit un promi-

Aspecte îmbucurătoare ale
de pe velodrom

TER-OVA-

țător 7,14 m. a clacat și 
„cursă".

Rezultate tehnice: 1. I.
NESIAN (U.R.S.S.) 7,56 m. (7,21 —
D — 7,33 — 7,16 — 7,56 — 7,21); 2. V. 
Einarsson (Islanda) 7,20; 3. Bilek (Ceh) 
7,14 m.; 4. S. loan (Rom.) 7,00 m.; 
5. C. Tuțuianu (C.C.A.) 6,85 m.; 6. 
K- Sakurai (Jap.) 6,84 m.; 7. Visser 
(Ol.) 6,75 m.; 8. Algun (Turcia) 6,70 
m.; 9. Chitul (Rom.) 6,70 
Cian Ci-san (R. P. Chineză)

Recordmanul Uniunii 
Kuznețov, și-a confirmat 
sale performanțe, arunclnd, 
condițiilor deosebit de grele 
cursului, peste 75 metri.

f. 
recentele 
in ciuda 
ale con-

Sovietice, 
ieri

m.; 12.
Shibata

11. Petrescu (Energ) 6,59 
Salmon (Belg,) 6,32 m.; 13.
(Jap.) 6,11 m.; 14. Sosoli (Albania) 
6,02 m.; 15. Rahmani (Iran) 5,66 m.

Formidabila cursă a lui 
Bolotnikov

Ingrată soartă le-a fost ieri hără
zită concurenților de la 10.000 m.! 
Sub rafalele de ploaie care n-au con 
tenit o clipă, pista s-a transformat 
repede într-o imensă băltoacă. Avînd 
inamici atit de puternici în vîntul și 
ploaia ce se întețeau mereu, în pista 
complet înmuiată de a.pă, concurenții 
s-au prezentat totuși, punctuali, la 
start. Ne așteptam să-i vedem par- 
curgînd, mai mult ca o formalitate, 
cele 25 de ture de pistă. Să pretinzi 
rezultate de valoare în asemenea con
diții este aproape absurd ! Și totuși, 
de la primele sute de metri parcurse 
de alergători, spectatorii rămași încă 
în tribune au înțeles că nici una din 
presimțirile lor nu se va adeveri. In

întrecerilor

In 
1000 
(sperăm!) se vor desfășura astăzi 
după amiază cu începere de la ora1 

: oricum ploaia le. să facem o scurtă incursiune în 
‘ " lumea cifrelor. Statisticile, pe care

gazetarii s-au grăbit, la reinaugura- 
rea activității pe velodrom, să le 
completeze, sînt solicitate tot mai des 
pentru, a fi modificate lr capitolele 
recorduri personale și chiar la cel 

(aceasta în speranța eă astăzf ,.yre-. .mai de seamă' în care se află notate 
va fi fr'inioasă și că ie ea ' cele mai bune performanțe ale țării.

fost liniște pe velodromul 
Dinamo. De altfel inspirația organi
zatorilor de a nu programa luni nici 
o întrecere a fost fericită. Și cu si
guranță bănuiți de ce : 
tot ar fi încurcat socotelile și i-ar fi 
gonit pe concureați și spectatori așă 
cum a făcut-o- cu întrecerile . atletice 
die pe stadionul Republicii. Cicliștii nu 
se pot plînge deci de lipsă de noftxfv

așteptarea disputelor probei de 
m. cu start de pe loc care

putea profita protagoniștii pro- 
din cea de a doua reuniune).

Așa de pildă în cîteva- reuniuni au 
fost obținute o serie de rezultate re
marcabile : 200 m. (viteză): 12,0 ec. 
Ion lonifă: (performanță care egalea
ză recordul' republican) ; 1000 m, cu 
start de pe doc (femei): 1:24,1. Au
relia Drăghici; urmărire individuală 
(femei): 2:55,4, Aurelia Drăghici
1000 m. cu start de pe loc (junioare): 
1:33,5 Șteliana Constantinidis; urmări
re individuală (junioare): .3:14,9 și apoi 
3:12,3 Șteliana Constantinidis; urmă
rire pe echipe (băieți): 4:58,0, C C.A.; 
200 m, (viteză)-junioăre: 14,9, Ște
liana Constantinidis, (toate aceste per
formanțe reprezintă noi recorduri re
publicane). Dacă ar fi să înșirăm și 
numărul recordurilor personale ne-ar 
trebuj un spațiu mult mai mare . de
cît cel pe care ni-1 poate oferi un 
articol de analiză. Firește toate a- 
ceste îmbunătățiri de rezultate, care 
vin numai după o samară pregătire 
a. specialiștilor noștri pe velodrom, ne 
bucură și ne fac să întrevedem o 
creștere rapidă a nivelului ciclismu
lui nostru, de pistă.. Ne-au mai bucu
rat de asemenea și preocupările tac-

tice pe care le-au dovedit concurenții 
in probele de viteză. De exemplu, 
„cursele de așteptare" bine executate 
de Ion Ioniță, C. Voicu, V. Oprea, 
Șt. Lemîndroiu și alții dovedesc o 
preocupare, lăudabilă, spre folosirea 
unor scheme tactice dificile care să-i 
ajute în obținerea succeselor. Adău
gind la aceasta buna pregătire fizică, 
avem o imagine mai completă a pre
gătirii satisfăcătoare cu care s-au 
prezentat majoritatea concurenților la 

. startul campionatelor naționale.
Nu ne putem însă reține să facem 

o remarcă privitoare la modul cum se 
aventurează unii tineri în executarea 
unor scheme tactice care nu le sînt 
perfect cunoscute. Dinamoviștii . C 
Bilciu și A. Tănase au încercat: în, 
proba de viteză să execute „sur 
pjâce“-ul chiar în punctul cel mai 
înalt al, virajului, aceasta deși , sîn
tem .convinși. că nu l-ar fi executat 
cu succes nici în linie dreaptă. Dez- 
nodainîntu! este ușor de bănuit: s-au 
răsturnat provocîndtt-și cu propria 
lor... bunăvoință leziuni (care din fe
ricire n-au fost prea grave). Antre
norii au datoria să frîneze avîntu’. 
nejustificat al tinerilor care nu 
pînesc deocamdată destul de 
tehnica de velodrom.

Acestea sînt primele concluzii
feritoare la evoluția pistarzilor noș
tri. Sperăm ca desfășurarea celorlalte 
trei reuniuni ale campionatelor re
publicane, care se dispută în cursul 
acestei săptămîni. pe .velodromul Di
namo, să ne ofere un bi’-nt «• m»; 
bogat. 1;

s tă- 
bine

re-

ce ritm s-a pornit! Piotr Bolotnikov, 
eroul probei, a sfidat parcă toate for> 
țele ridicate împotrivă-i. El ni 1-ă rea
mintit —și apropierea aceasta este 
cit se poate de firească — pe Vladi
mir Kuț care șLel, cu doi ani în ur
mă, la startul «lei de a VllI-a ediții 
a internaționalelor, realiza, în ciuda 
unei vremi neprielnice, cu un vînt 
extrem de puternic, un timp cu puțin 
mai slab decît recordul mondial la 
10.000 m. Chiar de la începutul 
cursei de ieri, Bolotnikov s-a instalat 
în frunte. Cîteva ture l-a secondat și 
Mitschke, dar apoi campionul sovietic 
a luat cursa pe cont propriu. Cifrele 
pe care crainicul stadionului le anunță 
după parcurgerea diferitelor distanțe 
intermediare stîrnesc adevărată sen
zație. 14:28.0 după 5.000 m. este în- 
tr-adevăr un timp excepțional. Și ast
fel, fără a avea propriu-zis istoric, 
cursa de 10.000 m. a oferit multe sa
tisfacții datorită în primul rînd pre
gătirii și voinței de care a dat dova
dă Bolotnikov. Și timpurile celorlalți 
concurenți, și în special ale japon'ezilor 
Baba și Fz//7, și al oiaodezu>Iui Visset, 

trebuie remarcate și apreciate prin 
prizma grelelor condiții de concurs. 
Iată rezultatele tehnice: I. P. BO
LOTNIKOV (U.R.S.S.) 29:40.2; 2. Ta
kashi Baba (Japonia) 30:32,6; 3. Ta- 
dahito Fuji (Japonia) 30:36,6; 4. Heg 
Visset (Olanda) 30:48.6; 5. Rudolf 
Vaclav (Ceh.) 31:02.6. 6. G. Mitschke 
(R.D.G.) 31:18.4; 7. Ion Veliciu (Rol 
mînia) 31:42,4; 8. Baghbanbashi (Iran) 
33:15,0.

Timpurile intermediare pentru Bo
lotnikov : 400—59,0; 800—2:06.0; 1000 
—2:41.0; 2000—5:35.0; 3000—8:31.0;
4000—11:27.0; 5000—14:28.0; 6000—
17:28.0, 7000—20:30.0; 8000—23:34.0; 
9000—26:41.0; 10.000—29:40.2.

m.

> Cronicile probelor de ieri au 
( fost redactate de: CĂLIN AN- 
/ TONESCU, IACINT MANOLIU 
Ș și ROMEO VILARA

Un nou concurs
de slalom nautic

* Ain
Mulți bucureșteni s-au deprins 

vreo lună încoace ca dumnical 
facă roată în jurul micului bazin 
la ecluza dintre lacurile Herăstrău 
I’loreasca, pentru a

de 
să 
de 
Și asista la specta

culoasele concursuri de slalom nautic. 
Ei au venit și la sfîrșitul săptă
mânii trecute pentru a fi martorii o- 
culairi ai interesantei lupte a canoto
rilor cu apa neîmblînzită, torentul 
puternic care prinde viață ime
diat după stăvilar. Dar alaltăieri au 
avut o mică decepție. Imensa crizan
temă de apă dispăruse (pe lacul He
răstrău se ținea concursul de natație 
„Traversarea lacurilor" care nu permi
tea deschiderea sifonului de la ecluză)! 
și o mînă de canotori se străduiau să 
treacă fără nici o penalizare printre 
ialoanele. porțirir. oe o apă rmi't mai 
liniștită ca de obicei. In fond și a- 
ceastă întrecere mai puțin ,,"iscantă“ 
pentru participanți a fost foa’te im
portantă pentru ei deoarec- ■■onst.:- 
tuia primul concurs de selecție al 
’otu.lui bucureșțean de slalom nautic, 
în vederea concursului republican de 
specialitate de la Arad, dintre 28—29 
septembrie.

Cele două competiții premergătoare 
acestui „trial" au scos în evidență 
Calitățile . și , aplicația, unor canotori, 
către dificilul slalom nautic. Dintre .. 
ei au fost selecționați cu acest prilej, 
următori; pentru a reprezenta Capi- 

în importantul . concurs,.
bărlm'i:

de oe
1. G. 

(Loc.y,
4. A. 
simplu

•tala
Mureș : cazac .simplu
Popescu (T.D.), 2. C. Petrescu
3 Gr. Santlghian 
Santighian. (Progr.) ; 
Temei: 1. Rodica Petrescu (Loc.), 2. 
Victoria Gheorghe (Loc.) : canoe sim
plu: 1. Petre Mincea (T. D ); canoe 
dublu- 1. G. Cojo'?ru-Gr. Pouov 
(T. D.).

Este remarcabil efortul pe care co
misia centrală de sporturi nautce 
împreună cu . antrenorii' noștri îl fac 
în ultimă vreme de a populariza a- 
cest nou sport printre tri'cnțații ca
notor: rornîni. Se porte spune .de pe 
acum că el a fost adoptat cu multă 

■ pasiune si că-întrecerile de la Arad

(Prog..),
caiac

H. NAUM



Noutăti
T

din fotbal
• O utilă 

care am dori-o 
aceea luată de 
trenori ale regiunilor Stalin și 
Ploești. Ele au organizat un 
schimb de experiență. Prima în- 
tîlnire din cadrul acestor schim
buri de păreri a avut loc la 
clubul Uzinelor de Tractoare. 
Cu această ocazie antrenorul 
Neagu (regiunea Ploești) a 
prezentat un referat asupra 
problemelor organizatorice și de 
instruire din regiune, referat 
urmat de vii discuții Partea 
practică nu a fost neglijată și... 
în consecință echipele antreno 
rilor din cele două regiuni au 
susținut un meci amical termi
nat cu 
eștenl 
(1-1). 
marcat 
Humîs
echipa antrenorilor d:'n reo-iunea 
Stalin.

inițiativă, — pe 
imitată— a fost 
colegiile de an-

1

Leahevici, centrul atacant al Locomotivei G. N. București, a fost deposedat 
de balon, de Nacu, stoperul de la Dinamo 6 București, și acum urmărește... 

cu jind mingea care se depărtează de ei

victoria antrenorilor plo- 
cu scorul de 3—2 
Pentru învingători au 

Fă tu (2) și Anghelache. 
și Pali au înscris pentru

• Profitînd de mica vacanță 
ivită în campionat, echipele de 
categoria A au susținut dumi
nică partide amicale. Progresul 
Oradea a întrecut Dinamo Cluj 
cu 4—1 (2—0) utilizîn-d o for
mație în care au reintrat Barta, 
Tiriac, Băcuț I, Gebner. Punc
tele orădsnilor au fost reali
zate de Ferenczi, Niculescu, 
Demian și Barta. Pentru clu
jeni a înscris Mihai. La Ploești 
Energia a dispus de Energia 
Petroșani cu 5—3 (3—1) prin 
golurile marcate de Bădulescu 
(2), Dumitrescu (2) și Tabar- 
cea. Pentru învinși toate cele 
trei goluri au fost înscrise de 
Ciurdărescu.

• In meciul internațional dis
putat 
echipa 
dispus de Energia

rescu" București 
(3-0).

duminică în Capitală, 
„9 Septembrie" Sofia a 

,T. Vladimi- 
cu 6—3

(Foto: M. MATEI)

...Văzute în categoria B
jF’ Un palpitant sfîrșit de meci F Experiențe la Sibiu 

F Furtună pe malul mării...
♦

W Furtună pe malul mării...
Ne am obișnuit ca aproape după fiecare 

goriei B să avem în ambele 9erii 
fost la fel: în seria

Baschetbalist!, cunoașteți noul regulament ?
Ce deveniseră meciurile de baschet 

în ultimii doi ani, știm cu toții. In 
goană după rezultate, antrendrii gă
siseră o serie de „tactici" foarte po
trivite — e drept — pentru obține
rea cu orice preț a unei victorii. In 
întrecerile internaționale sau interne 
asistam (la meciurile „cheie" mai 
ales) în ultimele minute de jcc, la 
interminabile, și enervante plimbări 
de balon, la nenumărate greșeli per. 
sonale 
ment
de la un coș la ariul pentru execu
tarea
măr de spectatori din ce în ce mai 
redus, singurele reuniuni care atră
geau fiind cele care desemnau cam
pioana țării. Și trebuie să precizăm 
că situația era identică în Romînia, 
Franța, Uniunea Sovietică, Italia, 
Ungaria sau Cehoslovacia.

care transformau la un mo- 
dat partida într-o plimbare

faulturilor. Urmarea? Un nu-

CONGRESUL F.I.B A.. .

de secunde inițiale vor continua cînd 
jocul va începe".

Regulamentul exprimă deci clar 
imposibilitatea ca o echipă să . țină" 
mingea. Subliniem însă că această 
regulă are caracter experimental pînă 
la sfîrșitul anului, cînd viitorul con
gres al F.I.B.A. va hotărî stabiliza
rea sau renunțarea la această regulă.

In ordinea importanței, cea'a’tă 
modilicare este aceea adusă spațiu
lui de aruncări libere și deci de 
sancționare pentru staționarea mai 
mult de 3 secunde în apropierea co
șului. Faptul că jucătorii (pivoțli în 
special) vor fi depărtați de cos pînă 
Ia distanța de trei metri, va sili ata- 
canții să găsească alte precedes tac
tice și va dezaglomera spațiu! de 
sub coș.

In sfîrșit, sancționarea 
personale a primit o nouă 
tare, care din păcate încă 
fică și nu ajută suficient în 
de renunțare la „tactica" 
lor. Faptul că după faultul 
apărător atacantul execută 
care la coș încurajează 
tem. Probabil că dacă s-ar f: hotărft 
ca tocmai după greșeala personală 
făcută de apărător să se execute a- 
runcare laterală de ce! faultat, ar fi 

•fost mai bine și ar fi rezn - at defi
nitiv problema. Așa 
vor continua, 
ziarul nostru 
unor antrenori, arbitri și jucători, ale 
căror păreri vor 
doială la buna 
Iilor, in așa 
să-i găsească 
pregătiți.

gre elilor 
in te-me
nu c!arî- 
acțiunea 
îau'turi- 
făeut de 
o arun- 

vechiul sis-...ținut cu prilejul Olimpiadei
la Melbourne a luat însi o serie 

vor 
Fără 

au

D. STĂNCULtSCU

fel
pe-

nu va reuși

contribui fCră in
ia muri re a regu-ț. 
incit campionatul 
toți cit mai bine

însă discuțiile
In numerele viitoare 
va publica opiniile

de

(Foto : I. MIHA1CA)

O pătrundere forțată (în cazul de față soldată cu 
greșeqjă personală) oprită prin fault. Deci dublă gre» 
șeală personală, care după noul regulament este sanc
ționată cu înregistrarea pe foaie, in dreptul jucătorilor, 

după care se execută angajare de mnii la unu"

de măsuri care — se pare — 
pune stavilă acestor aspecte, 
îndoială majoritatea cititorilor 

regula-*
bucurie 
reguli, 

structu-: 
să dis-

campionatului cate, 
data aceasta a

etapă a 
lider. Și de

I, odată cu In fringerea suferită la Cîmpia Turzii, 
Energia Hunedoara a cedat șefia clasamentului echipei 
jeni; în seria a Il-a, Dinamo Bacău a căzut de pe primul 
lăsind locul lor colegilor de
Dar acestea sirii schimbări 

le pot observa cu ușurință 
noștri cercetînd clasamentele, 
fi însă mai interesați să afle ce se 
mai întîmplă î>n această 
petiț ie de fotbal a țării.
curiozitatea...

un alt

studenților clu- 
loc pe al treilea.

asociație din Bîrlad.
vad a cea mai bună că Progresul 
Sibiu a revenit la linia de plutire 
este scorul realizat în dauna Ener
giei Arad: 5—1.

pe care 
cititorii 
Ei vor

a doua com- 
Le satisfacem

PROGRESULECHIPA „NOUA" LA 
SIBIU

De fapt jucătorii sînt aproape a- 
ceiaș-i, dar echipa este totuși „nouă" 
datorită schimbărilor efectuate în 
posturile ocupate de acești jucători. 
După cum ne-au comunicat dumi
nică seară corespondenții Mircea 
Vlădoianu și loti Dost an, antrenorii 
sibieni au reintrodus în linia de fund 
pe Stoica. Coleg de linie i-a fost 
debutantul Ene, un tînăr care a dat 
completă satisfacție, întreeînd cele 
mai optimiste așteptări. Alte schim
bări: interul Moldovan și extrema 
Văcaru au alcătuit linia de mijloc 
și au dat completă satisfacție. Do-

avea 
pînă 

Loco- 
părea

Iată

aflat de 
meniului și au primit

E FAC LOTURILE DE FOTBAL?

DOUA GOLURI IN ULTIMELE 
DOUA MINUTE

Partida Dinamo 6 București — 
Locomotiva Gara de Nord decurgea 
într-un ritm lent. Locomotiva 
totuși inițiativa. Toate acestea 
în minutul 88. Pînă atunci, 
motiva conducea cu 2—0 și se 
că victoria nu-i putea scăpa,
însă un contraatac dinamovist. 
combinat cu o greșeală a apărării 
ceferiste speculată de Barcu, și ta
bela de marcaj indică 2—1. Abia 
repusă mingea la centru și Voica, 
pornit dintr-o flagrantă poziție de 
ofsaid neobservată de arbitru, reu
șește să egaleze în ultimele secunde. 
Aceste sfîrșituri de meci să fie oare 
o „specialitate" a echipelor feroviare?

Trebuie să spunem însă că arbitrul 
Ion Triștu (București) a condus 
foarte slab, dînd numeroase decizii 
greșite, culminînd cu cea de care 
am vorbit mai sus.

modificările aduse
cu 

schimbările survenite. Noile 
fără a aduce transformări 
rale în jocul de baschet, fac
pară tocmai „tacticile" inventate în 
ultimii ani și care aveau urmările pe 
care le cunoaștem. Trebuie să spe
cificăm însă că una din aceste reguli 
(„30 de secunde") este adoptată ex
perimental, iar alta 
după părerea noas
tră — să elimine 
neajunsurile. Să ne 
ocupăm însă pe 
scurt de ambele, ca 
și de celelalte

ADIO, PLIMBARE 
A BALONULUI!

neînțelegeri la constanța

LOTUL. A. Intra într-o serie de antrenamente 
ipe de astăzi la Orașul Stalin și le va continua la 
adionul „23 August" (dună toate probabilitățile în

mai tari pe care le în- 
București. Duminică, pe 

, . ----- ----- ... program cuplat cu în-
Inirea de juniori dintre reprezentativele R.P. Romînc și R.P. Polone), fot- 
iliștii noștri vor susține prima întîln.'re de verificare in compania unei 
•rmații străine. Apoi, așa cum intenționează antrenorii echipei, lotul 
i mai efectua un meci de verificare marți 24 septembrie.

LOTUL B. După partida de selecție desfășurată sîmbătă antrenorii au 
inunțat la jucătorii Seredai, Bodo, Copil III, Nunweiller, Drăjjoi, Zaharia 
Marinescu. Restul jucătorilor au început seria antrenamentelor în Capi- 

ilă. Și lotul B va juca în compania unei echipe străine, probabil a for- 
ației sovietice SAHTIOR STALINO. Partida urmează să aibă loc la 24 
ptembrie.

JUNIORII. Reprezentativa care intră prima „în foc" este aceea a ju- 
țorilor. Duminică eî deschide seria grelelor partide ce o așteaptă în actua- 

sezon înl'.inind Capitală pe cei mai buni juniori ai J’OLONIEI. Ju- 
orii noștri au început de mai multă vreme antrenamentele Și le continuă 
tens. Astăzi, de pildă, ei au programat un antrenament mai ușor pe sta- 
onui Republicii, iar mîine au joc de verificare pe stadionul „23 August", 
neri, cu ultimul antrenament al săptămînii, juniorii își vor încheia pregătirile 
ntru partida de duminică. Tot în această zi va căpăta formă definitivă 
formația care va fi întrebuințată în partida cu junior i polonezi.

Locomotiva Constanța ocupă după 
4 etape locul VII în clasamentul 
seriei a Il-a. iar 
minat la egalitate pe teren propriu 
cu Energia 1 Mai Ploești. Așa cum 
ne-a transmis corespondentul nostru 
P. Enache, spectatorii au fost nemul
țumiți de calitatea jocului prestat de 
fotbaliștii lor favoriți. „Situația a- 
ceasta e normală, arată corespon
dentul nostru, pentru că' există nu
meroase neînțelegeri între conduce
rea secției de fotbal și jucători 
antrenorul Troancă nu reușește 
încetățenească printre sportivi 
climat mai favorabil și să ducă 
bun sfîrșit planurile sale în 
ce privește pregătirea 
feroviari", (m.t.)

duminică a ter-

iar 
să
un 
la 

ceea 
fotbaliștilor

Desigur, cei mai 
bucuroși de adop
tarea regulii celor 
30 de secunde vor 
fi spectatorii. A- 
ceasta regulă pre
vede ca atunci „cînd 
o echipă intră în 
posesia mingii tre
buie să execute o 
încercare de arun
care la coș în de
curs de 30 de se
cunde. Dacă echipa 
nu reușește aceas
ta, mingea este 
dată echipei adver
se pentru a o re
pune în joc din a- 
fara limitelor tere
nului". Dacă min
gea iese din te
ren în timpul ce
lor 30 de secunde 
și esta acordată a- 
celeiași echipe, va 
începe numărătoa
rea altei perioade 
de 30 de secunde.
Cînd echipa care 
•deține mingea cere 
un minut de între
rupere și acesta 
se acordă, cele 30

formafia care va fi întrebuințată în

lasamentele categoriei C
SERIA I SERIA a IlI-a

Flamura roșie Buhuși
1. Locomotiva Iași 
I. Progresul Dorohoi
r. Locomotiva Pașcani 
Energia M.oinești 
Energia Bacău 
Dinamo Brăila 
Progresul Rădăuți 
Flamura roșie Botoșani 
Locomotiva Tr. Ocna 
Tecuci
Știința I.M.F. T-și 
Energia Bîrlad 
Știința Galați 

«ocomotiva Tg. Ocna — 
șcanl C—**.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0 
o

Locomotiva

0
0
0
1
1
1
1
o

e
2
1

6:3 
8:3 
2:3 
3:1 
5:4 
3:3 
3:5 
3:3 
3:5 
3:6 
2:6 
0:8

5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

SERIA a Il-a

Medgidia 
Tîrgoviște 
131 
Victoria 
Pitești 

Sinaia

Energia 
Energia 
Energia 
Energia 
Dinamo 
Energi'
Fl. roșie București
Energia 
Energia 
Energia
Energia 
Energia
Locomotiva Galați 
Fl. roșie Giurgiu

București
Constanța 
Leordeni

Galați
4 Cîmpina

3 3 0
3 3 0
3 2 0
3 2 0
3 2 0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2 0 
2 0 
1 1
0 2
1 0
0 1
0 1
0 1 
o o

1 
r 
î 
î 
î 
î
2
2
2 
2
3

:2
:3
:3
:5
:5
15

6
6
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
0

In urma trierii și omologării celor 
800.942 variante depuse la concursul Pro
nosport nr. 37 (etapa din 15 septembrie 
1957) au fost stabilite următoarele pre
mii:

Premiul I; 5 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecărei vâri -nte cite 
39.771 led; Premiul r a reven.it următo
rilor participant!:

Peschka Frideric din Timișoara str. 
6 Martie 20; Răduc Iosif din Oralul 
Stalin str. Ciocîrliei 25; Negrea Alexan
dru din Cluj str. Mikes Kelemen 17; 
Albu En-che din Ploești str. Muzican
ților 8 și Bratu Constantin din ’Bucu
rești str. Privighetori 1.

Premiul îl: 132 variante cu 11 rezultate 
exacte, revenind fiecărei variante cîte 
1807 lei;

premiul Iii: 1.593 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei varian
te cîte 224 lei.

La fondul de premii al acestui con
curs au fost adăogați și cei 36.353 lei re
portați de la concursul Pronosport Spe
cial din 5 septembrie.

onospoit
o veți întîlni și în analiza meciului 
următor : En. Uz. tr. Orașul Stalin — 
Energia Cîmpia Turzii. Progresul Si
biu după un început mai mult decît 
slab a marcat o revenire de formă la 
15 septembrie cînd a dispus cu 5—1 
Energia Arad. MeCiul pe care-1 
susține la Lupeni cu En-ergii-a din 
calitate ne ~ va convinge eventual 
aceasta. In continuare veți găsi 
derbi clujean: -Locomotiva — știința. 
Forma cu mult superioară a., oaspe
ților ne dă ..curajul** de a indica ,,2“ 
solist. Deținătoarea ,,lanternei roși?* in 
seria a Il-a, Progresul Suceava, va în-, 
tîlni ,,acasă** Locomotiva Gara'de Nord. 
Deși rezultatele din Cupa Primăverii 
îi indică favoriți* pe fetoviari, totuși. 
forma - inconstantă . arătată . de aceștia , 
în campionat dă... dreptul și g-szuelor. 
să aspire la un meci egal. CeaZaltă 
detinătoăre a ", .lanternei roșii**, din ca
tegoria secundă, }*vecolta Reghin, va; 
juca și ea pe teren propriu, cu o e- 
echlpă mai în fermă : Energia Bala 
Mare. După cît se pare un nou „2“: 
solist îri perspectivă. După ultimele- 
cU-sățe e rîndul unui lider să-și spună

. cUvîntul ! E vorba de Dinamo Bîrlad 
__  ~ v

Mat Deși despărțite de multe locuri 
în clasament, totuși nu este indicat sa 
negii jam total pe gazde în favoarea 
oaspeților. Și acum, un derbi arădan: 
Encreca — Locomotiva. Șituate una 
lîngă alta în clasament, nu ne-ar mira 
ea cețe două echipe să furnizeze ca 
prohostle exact pe cel care încheie deo- 
biceî 5?e->lufile :

de 
va 
lo
de 
un

talele întîlnliEor anterioare : 1954: 1-1; 
1955: 1-1; 1956: 1-3. De partea cui va
fj victoria în acest an e greu, de pro
nosticat cu atît mai mult cu <-k avan
tajul terenului- (R. P. Ungară) e 
tr-: balansat de forma mai "bună a 
rc.'ției sovietice. • ' _AȚ?.

Mec'vlv* echipelor secunde pare 
simplu din punctul de vedere al 
ticipanțilo;- dat Uihd că formația sovie
tică pe lîpga avantajul terenului pro- 
p.iu marchează și pe acel al unor re
zumate anterioare superioare. Cel de 
al tret'ca meci internațional ne dă 
ocazia ('o a trece pe buletine' un nou 
sc’ist. îlstc vorba de reprezentativa 
noastră de juniori csre pornește favo
rită în meciul pe care-1 va susține 
duminică cu formația R. P. Folone, de 
care de altfel a mai dispus în repe- 
tate rîncîuri. . cuvl„lu. ■ _ ______________

CU meciul IV intrăm în... domeniul ^cai-e v0 j,uta ja ploești: cu Energia 1 
meciurilor din cadrul campionatului ca- “ • ■ •• ------- -
tegoriei B. rr'rnul dintre ele opune 
două formații * in mijlocul clasamentu
lui seriei I: I ncrgii Mediaș și Lo
comotiva Timișoara. Deși nu putem 
trece peste șaneele formației din Me
diaș, bazați pe rezultate’e înregi:tralc 
între cele două echipe în Cupa Pri
măverii, vom acorda cel puțin un .,X“ 
și timișorenilor. Feroviarii constanței*!' 
au de înfruntat duminică o echipă a- 
flată pe loeUl trei : Dinamo Bacău. Uri QDnDTIII DADiii AD
rezultat de egalitate ar putea mulțumi G/wn rvruLA
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Fl. roșie Rm. Vîlcea—Energia 
4—1 (2—0).

Progresul Corabia — Locomotiva 
Sever in 0—0.

Energia Oțelul Roșu 
Progresul Brad 
Energia Tg. Jiu 
Fl. roșie 7 Nov. Arad 
Energia 14 
Știința Craiova

7. Fl. roșie Rm. Vîlcea,.
8. Locom. Tr. Severin

9—10. Locomotiva Craiova 
9—10. Progresul Corabia
11. Energia
12. Energia
13. Energia
14. Energia

108
3 Reșița 
Craiova 
Arad
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con- 
for-

mai 
par-

Tr.

SERIA a
1. Enerva Cfidea
2. Progresul Bistrița
3. Recolta Sighet
* Voința Tg. Miureș 

Progre.-ul r. Mare 
FI. roșie Oradea 
Progresul Turda 
Dinamo B. Mare

9—W. Recolta T'oplița

4.
5.
6.
7.
8.

3 2
3 2
3 1
3 1

9: 
9: 
6: 
6:
4:

1
1
1
1
3

9—10. Fl. r-sie St Gheoeghe 3 0 3 0 3: 3
14. Fl. roșie Cluj
12. Recolta Cărei
13. Ehergia 7
14. Recolti Salonta

2
1
2
3
4
7

10:4 
4: 3 
0 2:2

3 0 2 1 4: 5 
3 0 12 1:7 
3003 3:14
3 0 0 3 1:13

6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0
0

• In programul concursului Prono
sport nr. 36 (etapa din 22 septembrie) 
participanții vor găsi — alături de 9 
meciuri din cadrul campionatului ca
tegoriei secunde — și trei întîlniri inter
naționale deosebit de interesante. Pri
ma dintre ele opune reprezentativa 
R. P. Ungare, victorioasă duminică Ia 
Sofia în cadrul preliminariilor campio
natului mondial, celei sovietice care 
cu puțin în urmă a depășit și ea la 
Sofia echipa R. P. Bulgaria la un scor 
sever : 4—0. Fără îndoială întîlnirea
de la Budapesta va fi foarte disputată,, 
lucru confirmat dealtfel și de rezul-

reven.it


DIN TOATE
SPORTURILE

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
DE HOCHEI PE IARBA

In. cadrul etapei de duminică s-au în
registrat următoarele rezultate: Dinamo 
Cluj—Energia Cluj 10—0 (4—0) și Dinamo 
Craiova—Energia Timișoara 4—0 (1—0). 
Astăzi se vor disputa în țară două 
jocuri: Oradea: Energia—Dinamo Ora
dea; Timișoara: Progresul — Dinamo
Arad.

CONCURS ATLETIC DE VERIFICARE

CLUJ (prin telefon). — Ca o verificare 
înaintea campionatelor republicane in
dividuale de atletism care vor avea loc 
în localitate la sfîrșitul acestei luni, 
a avut loc up concurs în cadrul căruia 
au fost înregistrate o serie de rezultate 
bune. Iată-le: BARB ATI: 880 m. A. 
Palade—Ursu 1:53,6; suliță: P. Demeter 
66.33; Zoltan Nagy 62,45; FEMEI: 800 m: 
Maitilis Cuțui 2:15,4; Maria Ionescu 2:19,6; 
lungime: Adriana Negoescu 5,38.

RUGBI

Meciul de categoria A dintre Loco
motiva Grivița Roaie și Locomotiva 
P.T.T. se va disputa joi 19 sept, ora 
16, pe terenul Parcul Copilului.

O NOUA ETAPĂ IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A DE TENIS

Astăzi și mîine sînt programate în 
c jmpionatul repiito&can de tenis pe e- 
chipe următoarele meciuri: Oradea: 
Flamura ioșie — C.C.A.. Timișoara:
Energia — Dinamo București. Cluj: Fla
mura roșie lanoș Herbak — Energia 
Steagul roșu Orașul Stalin. Progresul 
Finanțe Sfaturi — Progresul București. 
Arad: Flamura roșie U.T.A. Arad -*  
Energia București.

UN REUȘIT CONCURS 
DE MOTOCROS

Sute de spectatori din Capitală au 
vrmărit duminică faza regională a 
campionatului republican A.V.S.A.P. de 
motocros. Concursul s-a desfășurat la 
Cocioc, pe un circuit de 5 km. și a 
Intjur.it la startn.il întrecerilor peste 30 
de participant!. întreceri’e au fost deo 
sebit dc atractive și au făcut o bună 
popularizare spcrtuJui cu motor pe te
ren accidentat. Una din cele mai pasio
nante probe s-a desfășurat la clasa 
350 cmc. unde pe cei 35 km. s-a dat 
o luptă strînsă între Petre Surloiu și 
Mar?-i Stăncuț, care an terminat cursa 
li o diferență de o zecime de secund A. 
Corturenții selecționați după acest 
concurs vor participa la finalele pa 
țară a-e A.V.S.A.P. care vor avea loc 
dum n’că 22 septembrie. Primilor trei 
cU’S-ti li s-au distribuit premii în o- 
bF»c*2.  cupe și diplome. Tată primii cla
sați în ordinea categoriilor: 125 cmc.: 
Envii Seiler (C-Z.) 25 km—39:56.0. ±59
cmc.: loan Dricu LJawa) 25 km. 57:33,7. 
3541 'mc.: Petre Surle? ’ (T-J.) 35 km.
54:34A 599 cmc : Nicolae Matache
(B.M.V.) 35 ton. 4©:I6,9.

Nie»l *e  Tekacek — coresp.

BILETE PENTRU BOX

Biletele pentru cele trei reu
niuni ale finalelor campionatelor 
republicane de box (18, 19 și 21 
septembrie, ora 19.30, stadionul 
Republicii) se pun în vînzare cu 
începere de azi, Îs agenția cen
trală Pronosport (cal. Victoriei 
9). Biletele de intrare și carne
tele CCFS oraș cu acces prin 
po?.r a nr. 1 de la tribuna Il-a 
(str. Izvor). Biletele cu indicația 
,,parter“, carnetele CCFS/CM 
roșii și albastre (în piele), roșii 
(dermatin), verzi (ziariști), albas
tre în pînzâ (membrii comisiei 
cer.tr. le de box), precum și car
netele de arbitri, antrenori și 
maeștri ai sportului la box au 
acces prin str. îs vor (poarta de 
ir.trare a sportivilor). Porțile sta
dionului se deschid la ora 17.

„Tinerii> • //

O spectaculoasă jază din derbiul etapei de duminică: LocomoEva-Pinamo

Bune și rele după etapa de duminică
a campionatului republican de rugbi

Etapa de duminică a campionatu
lui republican de rugbi ne-a dat pri
lejul să consemnăm lucruri bune, dar 
și rele pe marginea comportării echi
pelor care au evoluat.

• Mai întîi, c:teva observații la me
ciul C.C-A. — Pioeștl— Pe lin
gă faptul că pe teren n-a existat 
decît o singură echipă, C.C.A., care 
a făcut cu acest prilej un reușit.- 
antrenament, întîlnirea a scos la ivea
lă un alt aspect care a impresionat 
neplăcut ps cei prezenți; felul in care 
au apărut echipați jucătorii de la 
Ploești (cu tricouri pestrițe și 
degradate), dar mai ales maniera in 
care au înțeles să facă față acestui 
meci. Este admisibil ca o echipă care 
în anul trecut se apropiase simțitor 
de nivelul celorlalte formații din cate
goria A, iar în acest an reușise un 
rezultat onorabil în fața Locomotivei 
Grivița Roșie (0—3, în tur) să piar
dă la un scor atît de neobișnuit ? 
Cauzele trebuie văzute în faptul că 
actuala echipă din Ploești a fost 
mutată, fără rost, dintr-un oraș in 
tr-altuL că echipa a pierdut cițiva ju
cători de bază (Posmoșanu, Marica, 
— ambii tran?fera(i la Energia ISPj, 
și, mai ales că nimeni nu se ocupă 
de pregătirea, sub toate aspectele, a 
acestei echipe. Oricum, considerăm a- 
cest 0—63, — scor ne mai înregistrat 
în actualul campionat — ca un ade
vărat semnal de alarmă, care trebuie 
auzit de toți cei în drept!

• Revelația jocurilor de duminică a 
fost fără îndoială Energia Republi 
ca... Echipa antrenată de Toma Mol- 
doveanu, cuprinzind eiemente tinere și 
talentat», a dat o replică surprinză
tor de viguroasă actualului lider al 
campionatului, Energia 1SP. Printr-un

joc curajos, în forță, laminoriștii de 
la uzinele ..Republica*  au pus în per
manentă dificultate pe redutabilii lor 
adversari. Este demn de semnalat 
faptul că Energia ISP n-a reușit să 
realizeze, de-a lungul întâlnirii, decit 
un singur eseu urmat de o transfor
mare — și acesta in ultimele mi
nate de joc — toate celelalte punc
te înscriindu-le prin lovituri de pe
deapsă. Scorul a rămas egal mai bina 
de 60 minute și în cele din urmă 
numai rutina unor jucători ca Mehe
dinți, Barase u, Posmoșanu etc. a de
terminat modificarea scorului. Ener
gia ISP a desfășurat în general un 
joc lipsit de convingere, anost și con
fuz.

In urma etapei de duminică, cîasa- 
mer.tul campionatului de rugbi al ca
tegoriei A are următoarea configura
re :

1. Energia I.S.P. 11 M • 1 199:27 31
X C.C.A. 11 9 t 2 237:11 29
3- Locomotiva Grivița roșie

19 9 9 1 96:25 »
4. Dinamo București II 7 I 1 196:39 24
5. Locomotiva P.T.T. 11 4 M 29:74 16
«- Energia Republica 11 3 9 • 24:111 17 
7. Ploeșii 11 3 • 1 34 164 17
1. Progresul F. B. 19 3 • 7 23:157 IC 
9. Știința Instil. Mine 9 3 • S 33:56 15

19. Energia Petroșani 1119 39:159 9

Campiosatsi republican
CONSTANȚA 16 (prin telefon). — 
Miercuri a început să se desfășoare, 

pe lacul Siutghiol campionatul repu
blican de vele clasa snipe. Deoarece 
la această ediție au fost înscrise un 
număr record de ambarcații, (52, față 
de 42 anul trecut), juriul concursului 
a botărit ca pină simbătă să aibă loc 
două serii eliminatorii care, în cadrul 
a cinci regate, să desemneze 12 e- 
chipe finaliste (6 din fiecare serie). 
Astfel au intrat în finala propriu zisă 
a campionatului echipajele conduse de 
Tașcu Mii io. Victor Geles, N. Nava- 
sart, Gh. Nour, AI. Horoveanu, Gh. 
Petrescu și — din altă serie — Mir
cea Dumitriu, N. Calcan, Puni Manii, 
M. Runcu, L. Predescu, S Pradea.

Pînă în prezent s-au desfășurat

înfruntâ „bâtrînii" în finalele
campionatelor republicane de box

(Urmare din pag. I)

ani de zile. Ei s-au pregătit cu se
riozitate, dornici să-și reafirme supe
rioritatea și să amine... scadența pen
tru la anul 1 Ge va rezulta de aci ? 
Desigur, meciuri aprige, de un dina-

• niism c'.rn numai boxul poate oferi, 
Wre fac de liecare dată deliciul ga
lerie:. Este ceea ce și așteptăm. Și 
Odată cu noi, fiecare iubitor al boxu
lui, al acestui sport curajos, bărbă
tesc, eroic. Cu un singur amenda
ment : dîrzenia să nu întineze nici un 
moment frumusețea luptei din ring I 
Știm că miza pusă în joc este impor
tantă. că pentru titlul de campion al 
țării fecare dintre combatanți va a- 
ritnca în luptă toată energia, toate 
resursele de care se simte capabil. 
Urcîrd însă treptele ringului, boxerii 
fina'iș’.i vor trebui să se gîndească 
bine că drumul spre victorie este de- 
'seori deschis și de o comportare teh- 
jlî-că si tactică valoroasă. Nu numai 
Itiu mărul loviturilor contează, ci și 
Eti Iul. perfecțiunea apărării, precizia 
ăla eurilor. Aceste lucruri ar fi bine 
să le cunoască și spectatorii care 
[(fie-ne iertat, dar acesta-i adevărul) 
influențează de multe ori negativ 
reuniunile protestînd la decizii ab
solut juste și încurajînd combativita
tea excesivă. Dar să sperăm că ac-

SPGRTUL POPULAP
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tua’ele campionate vor marca o coti
tură și în această privință...

• PROGRAMUL semi-finalelor n-a 
fost încă fixat. Potrivit tradiției și 
regutamentu'ui, nriine dimineață, la 
ora 8,30, are loc cîntarul oficia! 
a: tuturor boxerilor. Odată îndeplinită 
ace: stă formalitale importantă (în 
care deseori se poate asista la pri
mele surprize), are loc tragerea la 
sorți a meciurilor. Așadar, programul 
primei reuniuni îl veți putea afla 
mîine din ziarul „Informația Bucu- 
reștiului" sau deschizînd aparatul de 
radio...

• VREMEA incertă din ultimele 
zile a pus serioase probleme organi
zării. Intrucît se contează pe un nu
măr de spectatori mult mai mare de
cît capacitatea maximă a sălii Fio- 
reasca, unde s-ar fi putut „muta" 
reuniunea în caz de timp nefavorabil, 
s-a luat hotărîrea ca întrecerile să se 
dispute indiferent de vreme pe stadio
nul Republicii. In acest scop, deasu
pra ringului va fi montată o prelată, 
care va permite continuarea meciuri- 
Icr chiar si în caz de ploaie.

® ANALIZINDU-SE arbitrajul și 
deciziile la etapa de zonă, s-a luat 
hotărîrea să se selecționeze pentru 
reunitul'e finale un corp de arbitri- 
judecători cu experiență, care să a- 
s:gure o bună desfășurare competi
ției Astfel, driegat general va fi ing. 
M liai. G'-ncs-u. ca arbitri-’i decători 
vor funcționa /. Gruia, l. Firu, B.

Robert, ing. T. Popescu șî .4. An- 
dreopol, iar judecători vor fi Victor 
Dumitrescu și 1. Arcadian. Crainicul 
întrecerilor va fi, ca întotdeauna, N. 
Albu — secondat de data aceasta de 
boxerul și antrenorul orădean llie 
Ghișa.

• In această săptămină se va des
fășura, în localul C.C.F.S./C.M. din 
str, Vasile Conta 16, o consfătuire 
metodică a antrenorilor de box. La 
această consfătuire au fost invitați 
să participe 40 de antrenori din țară, 
precum și toți antrenorii bucureșteni. 
Antrenorul lotului reprezentativ, Ion 
Popa, și antrenorul de Stat, Eustațiu 
Mărgărit, vor susține cu acest prilej 
referate, urmate de discuții.

• Reamintim acum numele finalis
telor: Toma Iile, Puiu Nicolae, M. 
Dobrescu, L. Ambrnș (muscă) : N. 
Mindreanu, Iulian Mihai, C. Gheo~- 
ghiu, V. Schiopu (cocoș); St. Vă
car u, V. Stoianovici. E. Cișmctș, 1. 
Mihalic (pană) : L, Romano, S. Bo- 
goi, M. Trancă, D. Bone (semiușoa- 
ră) : /. AZen;.'. C. G her astm, C. Du
mitrescu, I. Demeter (ușoară) : AL 
Stoian. I. Dragnea. Șerbu Neacșu, 
D- R zea (semimijlocie) : C. lorda- 
che, P. Constant n. V. Tiță. M. Ba
laș (mijlocie-ușoară) : D Gheorghiu, 
A. Blank, 1. Pintea, P. Deca (mii'o- 
cte) ; N. Bâtrlnu, /. Fe-entz, P. Za
har ia, Gh. Negrea (semigrea) : St. 
Mercooiceanii, Gh Berțig, V. Mariu- 
țan, D. Ciobotaru (grea).

■ y

De la Biroul Federației 
Romîne de Natație

1. Rezultatele obținute la centrele de învățarea înotului pen
tru copii.

Acțiunea de Învățare a înotului pentru copii inițiată de Fede
rația Romină de Natație în colaborare cu Ministerul fnvățămîntu- 
lui ji Culturii și cu sprijinul Comitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri s-a încheiat pe data de 31 
august a.c. Au învățat să înoate 4.500 de copii între 7—14 ani din
tre care 74*«  băieți, iar restul fete.

Biroul Federației apreciază ca satisfăcătoare rezultatele obți
nute în Capitală, Cluj și Lugoj și ca nesatisfăcătoare la celelalte 
centre de înot.

S-a constatat că acolo unde comisiile locale ale federației de 
natafie precum și secțiile de învățămînt și Comitetele de Cultură 
Fizică și Sport de pe Ungă Sfaturile Popu'are s-au preocupat În
deaproape de această acțiune, rezultatele au fost pozitive.

Pe baza experienței acumulate în acest an de activitate, or
ganele arătate mai sus, sub îndrumarea tehnică a Federației de 
Natație. trebuie să ia măsuri și să creeze condițiile necesare pen
tru ca în anul 1958 această acțiune să cuprindă un număr și mai 
mare de copii.

2. Competițiile internaționale.
Biroul Federației de Natație analizînd rezultatele întîlnirilor 

internaționale, disputate pînă în prezent la înot, sărituri și polo, 
constată o serie de rezu'tate bune. Totuși la ulFma întîlnire in
ternațională de polo rezultatele au fost sub nivelul posibilităților.

In grija pentru ridicarea măiestriei sportive a cadrelor ti
nere din natație. b:roul federației a perfectat o serie de noi Intîl- 
niri internaționale:

a. i Finirea de înot, sărituri și polo cu Republica Democrată 
Germană între 4—6 oct mbrie la București;

b. întî nirea internațională de polo „Cupa Bucureștiului*  cu 
participarea a 6 .țări între 8—13 octombrie.

3. Măsuri disciplinare.
Analizînd unele cazuri izolate de abatere gravă de la misiu

nea educa.ivă pe care trebuie să o albă antrenorii, biroul federal 
a constatat că antrenorul Daroczi Vasile, deși a primit în nenu
mărate rinduri sprijinul organelor competente al C.C.F.S. și 
tiei de natație, nu numai că nu și-a îndreptat atitudinea, 
continuat cu metode’e sale neîngăduite, de insulte și injurii 
dresa sportivilor și de lipsă de respect și considerație față 
legi. Această at:tudine condamnabilă a influențat negativ 
pregătiri: tehnice și moralului sportivilor

Pentru toate aceste abateri grave de la disciplina și conduita 
sportivă. Biroul federației hotărăște să ridice lui Vasile Daroczi 
calitatea de antrenor a' echipei naționale de polo.

De asemenea, biroul federației ana’izînd comportarea sportivi
lor din lotul național de polo a constatat la jucătorul Alexandru 
Bădiță une'e acte de indisciplină, lipsă de combativitate sportivă 
ți abateri de la morală. Pentru aceasta biroul federației hotărăște: 
excluderea lui .Alexandru Bădiță din lotul de polo al R.P.R., pînă 
ce el va da dovadă de îndreptare și atitudine corectă.

Biroul federației romîne de natație consideră necesar ca pe 
viitor să se acorde mai mare atenție sarcinii permanente de e- 
ducare în rîndurile cadrelor tehnice și sportivilor.

fed era. 
dar a 
la a- 
de co- 
asupra

BIROUL FEDERAȚIEI ROMINE DE NATAȚIE

loc
au

de vele, clasa sn:pe 
cinci regate, urmind să mai aibă 
încă șapte. In primele două, care 
avut loc simbătă, concurenții nu s au
bucurat de un vînt prea favorabil, 
(forța 1—2). Aceste două regate au 
dat -cîștig de cauză reprezentanților 
Energiei București, Mircea Dumitriu— 
Gheorghe Lur.gu și respectiv Victor 
Geiles—Gh. Saghin. Duminică, în a 
3-a „înfruntare*  a veliștilor, cel mai 
bun s-a dovedit echipajul Puiu Mâ
nu—Romoșan (A.V.S.A.P. Buc.), care 
se situa astfel printre principalii pre- 
tendenți la titlu. Iată însă că cei doi 
sportivi ai A.V.S.A.P. au primit zero 
puncte in regata a IV a — care a 
revenit lui Victor Geiles — datorită 
lovirii unei balize și astfel s-au în
depărtat simțitor de primul loc. Luni, 
pe un vînt mai prielnic (forța 3—4) 
reprezentanții C.C.A.-Marina. Calcan- 
Oprea, au cîștigat eu ușurință, urmați 
de Puiu Mânu—Romoșan. Datorită 
nerespectării regulamentului de către 
echipierii asociației Energia, juriul a 
decis ca locul 111 să rămîie liber, iar 
echipajul al cărui timonier este Gh. 
Nour, să fie descalificat pentru avan
tajarea colegului de' asociație, Mircea 
Dumitriu. După 5 regate, în clasa
ment conduce echipajul Victor Gel- 
les—Saghin (4055 p.) urmat de N. 
Calcan (3.821), M. Dumitriu (3.605.5), 
P. Mânu (3.097), Milio Tașcu (2.705), 
M. Runcu (1.914) etc.

P. Enache 
corespondent

Clasamentele campionatelor 
republicane de handbal

MASCULIN CAT. A
4 4 0
4 3 1
4 3 1
’ 2 0
4 2
4 2
4 2
4 1
4 1
4 1
4 1
4 0

A
4 4 0 0 31: 9 8
4 4 0 0 26:9 8 

4310 25:11 7
4220 9: 7 6 

4211 19:17 
4112 12:16 
4031 12:17 
4112 12:20 
4103 11:19
4 1 0 3 5:16 2 

4013 10:20 1
4 0 0 4 7:18 0 

b
o o
1 o
0 1 
0 1
0 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.C.A.
Dinamo 
Energia 
Voința 
Energia 
Știința 
Recolta

8. Energia
9. Energia

10. Știința
11. Știința
12. FI. r. <

7^-35
51:33
57:51
40:39
36:37
46:52
57 *£6
46 
29:31
46:53 
40:57
47:54

0
0
0
2
2
2
2
2
3
3

0 3 
1 3

7
7

> Or. Stalin 
Timișoara 

Sibiu
i Ploești 

Iași 
Jlmbolia

l Reșița 
i Făgăraș 

I.C.F.
Timișoara

Cisnâdie 
FEMININ

1. Progresul St.
2. FI. r. Sibiu
3. Progresul M.I.C.
4. Știința Tim.
5. Progresul Or. Stalin
6. FI. roșie Sighișoara
7. Energia Reșița
8. Fi. r. Mediaș
9. Progresul Tg. Mureș

la. Energia Ploești
11. Energia Codlea
12. Știința I.C.F.

MASCULIN CA
1. Progr. Cdorhei
2. Locomotiva G. N.
3. Dinamo București
4. Dinamo Tg. Mureș
5. Energia Sibiu
6. Progresul Bacău
7. Voința Sighișoara
3. Progresul Arad
9. Știința Galați

10. Energia Reșița
11. C.S.A. Constanța
12. Recolta Variaș

★
Rezultatul meciului 

Progresul Arad (etapa a IIT-a 
pionatului masculin de handbal
este 12—9 (6—3) și nu 12—19, așa cum a 

apărut în numărul nostru de ieri, din- 
tr-o greșeală în recepțion: rea transmi
siunii telefonice.

CAT.
r.

3
2
2
2
2

0 
0 
0
1
0 
o

4
4

29:24 
44:36
39:24 
3«:2«
46:32

14:34

1

5 
3
3 
3
2

Progresul Bacău- 
a cam- 
cat. B)

O fază caracteristică meciului CJG.A.—Știința Timișoara: atacantu! militar 
Bulgaru pătrunde fulgerător printre apărătorii Științei și trag; înainte ca 

aceștia să poată schița-vreun gest Foto L. T1BUR

Intjur.it
startn.il


Campionatul mondial feminin 
de șah

Congresul Federației internaționale 
de handbal

Intllnirea atletică internaționa
lă dintre echipele Cehoslovaciei 
și Ungariei, desfășurată recent 
la Fraga și încheiată cu victo
ria sportivilor maghiari, a fost 
bogată in performanțe de va
loare. Dintre acestea, pe primul 
plan se situează cea a discobo
lului maghiar lozsef Szecsenyi, 
care cu o aruncare de 5505 m. 
a preluat șefia pe acest ari 
a specialiștilor europeni ai a. 
cestei probe.

Menționăm că recordul ma
ghiar este deținut 
Klics cu 55,79 m. 
iar cea mai bună 
a lui Szecsenyi de 
a măsurat 52,64 m.

de Ferenc 
(4.V11.1954} 
performanță 
anul trecut

I

582 puncte la pistol viteză
realizați de o trăgătoare
Un rezultat cu totul irșit din comun 

a fost obținut recent de trăgătoarea 
sovietică Sofia Teagnii din Kiev. 
Luînd parte la campionatele asocia
ției Dinamo, ea s-a înscris în proba 
de... pistol viteză. Reușind în prjma 
manșă 290 puncte și în manșa a doua 
292 puncte. Sofia Teagnii a acumulat 
582 p., performanță de valoare inter
națională, chiar și pentru un trăgă
tor. Interesant de remarcat că în în
trecerea masculină prim ii loc a fost 
cucerit cu același rezultai.

In așteptarea turneului final al campionatului

0 Pronosticuri, pronosticuri ® Reprezentativa U.R.S.S. se pregătește intens 
® Herberger e nemulțumit ® Speranțele suedezilor și părerea d-lui Barassi

Zece luni ne mai despart de înce perea turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. Discuțiile care se poartă în jurul celui mai mare eveni
ment fotbalistic, pregătirile efectuate 
pronosticurile date de specialiști și 
viitor, în Suedia, lupta pentru titlul 
de interesantă.

pînă acum direct 
organizatoare și 

ultimă cîștigătoare 
Anglia,

De altfel. întrecerile îndîrjite au în
ceput odată cu desfășurarea primelor 
meciuri din preliminarii, iar surpri
zele n-au lipsit: fosta campioană mon
dială Uruguay, a fost eliminată, iar 
Italia și Spania au o situație foarte 
dificilă în clasamentele grupe'or 
respective, calificarea acestor echipe 
aflindu-se sub un mare semn de în
trebare.

Dintre cele 16 echipe finaliste care 
vor fi prezente anul viitor în Sue
dia, s-au calificat 
Suedia, ca țară 
R. F. Germană ca 
a campionatului mondial, 
Birazilia și Paraguay în pre’iminarii, 
iar U.R.S.S., Franța și Austria deși 
mai au de susținut jocuri se pet con
sidera de pe acum virtuale câștigă
toare ale grupelor respective și deci 
calificate în turneul final. După vic
toria de la Sofia și echipa R. P. 
Ungare poate fi considerată în rîndul 
celor 16 echipe finaliste.

Meciurile următoare din prelimi
narii ver decide „soarta" celorlalte 
echipe. Ronrînia sau I-ugoslavia, 
Sooția, Spania, sau Elveția, Argen
tina sau Chile, etc. etc.

PRONOSTICURI, PRONOS
TICURI...

Ziarele europene se ocupă îndea
proape de viitoarea ediție a campio-

Roma se pregătește pentru Olimpiadă
® Se amenajează ,,satul olimpic”® Construcții de noi stadioane

In capitala Italiei au început pre
gătirile în vederea Jocurilor Olimpice 
ale anului 1960. Comitetul olimpic ita
lian s-a arătat de acord să amena
jeze satul olimpic, ou o capacitate de 
4500 camere și o serie de construcții 
al căror deviz se ridică la 5,5 miliarde 
lire.

V A R I E T Ă ȚI
20 miliarde de lire 

pentru racolaj_
Ziarul „La Gazzetta dello Sport" 

face loc unui amplu articol semnat de 
Giorgio Săli, în care sînt date publi
cității sumele pe care cluburile profe
sioniste italiene le-au cheltuit pentru 
racolarea jucătorilor străini. Alăturat, 
semnatarul articolului publică și lista 
completă a jucătorilor și sumele cu 
care au fost cumpărați. Bilanțul este 
de-a dreptul uluitor, neîntrecut de nici 
o țară din lume. In ultimii 10 ani, 
cluburile italiene din prima divizie au 
cumpărat 176 jucători, cele din divizia 
secundă și divizia C 26 jucători, plă
tind colosala sumă de 20 miliarde lire!

Autorul se întreabă dacă „afacerea" 
aceasta a fost rentabilă. Răspunsul îl

de loturile reprezentative, precum și 
antrenori, confirmă părerea că anul 

suprem va fi deosebit de dirză și 

natului mondial. Cine va reuși să 
cucerească mult invidiatul trofeu? 
Greu de răspuns la o asemenea în
trebare, chiar dacă ea este pusă celor 
mai competent! specialiști, arbitri 
sau gazetari. In cele zece luni valoa
rea echipelor se poate încă schimba 
și orice pronostic devine riscant.

Din noianul de declarații făcute de 
antrenori renumiți, trebuie să reținem 
că șansele cele mai mari se acordă 
echipelor sud-americane. G. Kacialin 
(U.R.S.S.) indică favorită echipa Ar 
gentinei, Max Merkel (Austria) a- 
ccrdă cele mai mari șanse Braziliei 
și Argentinei; Ormandjiev (Bulga
ria) prevede victoria finală a Bra
ziliei. Singur Trnanîci, cunoscutul 
selecționer unic al echipei iugoslave, 
nu este de acord cu supremația 
sud-americanîlor. „Echipele din 
merica Latină. spune — 
joacă frumos, dar numai 
ochii spectatorilor. înaintașii lor rînt 
jongleri desăvîrșîți dar se ‘dovedesc 
ineficaci în fața porții!" 
că Trnamici are dreptate 
gîndim că 
sud-americane 
ultima vreme în Europa, au 
exact aceeași impresie tuturor spe
cialiștii»»

REPREZENTATIVA U.R.S.S. SE 
PREGĂTEȘTE INTENS

Echipa Uniunii Sovietice participă 

A
Tmanici, 

pentru

majoritatea 
care au evoluat

Se pare, 
dacă ne 
echipelor 

în 
lăsat

HAGA 16 (Agerpres).
In campionatul mondial feminin 

șah echipa R.P. Romîne continuă 
fie neînvinsă. Șahistele noastre au 

i întiinit în turul patru echipa Bulga-
1 riei cu care au terminat la 
| egalitate: 1—1. Cu același rezultat 
|s-au terminat meciurile R.D. Germană
2 — R.F. Germană și R.P.F. Iugasla- 
{ via R. P. Ungară.
ț După patru ture, în clasament con- 
l duc R. D. Germană și R. P. Ungară 
teu 5 puncte, urmate de U.R.S.S. — 
i 4’/2 puncte (două partide întrerupte) 
• și R. P. Romînă — 4 puncte.
{

și baze sportive
Comitetul olimpic și municipalitatea 

orașului au căzut de acord ca amena
jarea restaurantelor, cantinelor și săli
lor de primire să cadă in sarcina Co
mitetului ofanpic, în timp ce municipa
litatea să ia asupra sa asigurarea sa
tului olimpic cu apă, gaz aerian și e. 

lec frici taie.

este extraordinar de 
ori, tind s-a în-

„Suma, 
multe 
contract patronul închidea 
semna!... Din pocale însă

dă tot el. 
mare. De 
cheiat un 
ochii... și 
din cele peste 200 de vedete numai 
puține au dai satisfacție, și foarte pu
ține au fost acelea care au fost ade
vărate „stele'. Alți gazetari și tehni
cieni ca Giani Brera și Vittorio Pozzo 
au atacat veliement, de nenumărate 
ori, politica racolajului, exprimînd pă
rerea că el va duce de rîpă cluburile 
și întreg fotbalul italian. In loc să se 
promoveze jucători tineri italieni în 
primele echipe, patronii aleargă după 
„nume mari" neglijînd și minimalizînd 
tinerele talente.

Iată de ce fotbalul italian stă în 
momentul actual in fața unor proble
me dificile. ■

pentru prima oară la campionatul 
mondial. Cunoscutul antrenor sovie
tic Boris Arkadiev, a făcut o amplă 
declarație unui corespondent 
rului „Sport" din Belgrad,

pă
sa

al zîa- 
_ în care 

a remarcat că reprezentativa U.R.S.S. 
și unele echipe sovietice de colectiv 
r»-au confirmat așteptările în meciu
rile susținute în primăvara acestui 
an. „Va trebui să ne pregătim se
rios, dacă vrem să obținem rezultate 
bune și să confirmăm forma avută in 
anii precedenți. Acum greutatea 
constă în faptul că jucătorii mai 
virstnici ca de pildă Salnikov. Si
monian, Bațaskm. Tîscenko și Para- 
menov vor trebui înlocuiți cu alții, 
mai tineri. In toamna acestui an se 
va definitiva lotul iar pregătirile nu 
vor fi întrerupte nici in timpul iernii. 
Lotul sovietic se va antrena toată 
iarna, pe un teren acoperit (90x50). 
Ne vom strădui să formăm o echipă 
omogenă și bine sudată și după 
rerea mea avem toato șansele 
realizăm acest lucru".

Victoriile categorice obținute 
echipa U.R.S.S. în ultima vreme 
Bulgaria, Finlanda și Polonia) arată 
că reprezentativa Uniunii Sovietice 
este în revenire de formă și că la 
anul — menținîndu-și aceeași vervă 
de joc — va avea un cuvînt greu de 
spus în turneul final.

HERBSRGER E NEMULȚUMIT
Nimeni nu contestă că Sepp Her

berger, antrenorul campionilor mon
diali, n-ar fi o personalitate în fotba
lul mondial. iDe aceea, cuvintele lui,

de 
(cu

de
să

Li cainpionateîe mondiale de handbal de sală echipa 
noastră va juca în seria a împreună 

cu Cehoslovacia, Ungaria și Islanda
Paris 16 (Agerpres).
Recent a avut loc Ia Paris ședința 

consiliului Federației internaționaie de 
handbal (F. 1. H.). Cu acest prilej 
s-au stabilit datele de desfășurare a 
campionatelor mondiale și au fost 
discutate o serie de probleme în le
gătură cu dezvolt rea acestui sport. 
Campionatele mondiale de handbal în 
11 se vor disputa în anul 1959 în 
Austria ,iar cele de handbal în 7 vor 
avea loc între 26 februarie și 9 mar
tie 1958 în R.D. Germană. Pînă acum 
17 țări s-au înscris la campionatele 
mondiale de handbal redus, dintre 
care 16 au fost acceptate de federația 
internațională. Cele 16 participante

In preajma deschiderii Jocurilor ur
mează să fie date în folosință urmă
toarele baze sportive: două terenuri 
de fotbal, două bazine de înot 50x20 
m. cu vestiare, șase terenuri de tenis 
cileva terenuri de baschet, precum si 
mai multe sectoare de atletism. In plus, 
la marginea orașului se va construi 
un velodrom cu pvtă de lemn in lun
gime de 490 m. Terenul din incinta 
velodromului va putea găzdui de a- 
semenea întreceri de fotbal și hochei 
pe iarbă. Capacitatea tribunelor va ii 
de 20.000 locuri. Velodromul va fi 
legat de oraș prinlr-un tunel soerial 
al metropoiilanidui. După terminarea 
Jocurilor, Comitetul olimpic italian va 
preda toate aceste amenajări orașului 
Roma, care se va îmbogăți astfel cu 
o utilă bază sportivă.

Interesant de remarcat că bazele 
sportive ale Jocurilor Olimpice din a 

1960 vor primi energia electrică 
pariea primei centrale atomice 
Italia, care se va construi la 60 
de Roma.

nul 
din 
din 
km.

e’oc:

IcxiTie interesantă este lupta în grupa IV-a unde îsi dispută întîietatea 
K. Cehoslovaca, R. D. Germană și Fora Gărilor. Duminică la Cardiff re ore- 
ze.ka.rva R. D. Germane întilnește în meci revanșă Java Galilor

I.i fotografie, o fază din meciul R.D.G.-Țara Galilor desfășurat în pri
măvara la Leipzig. Fotbaliștii germani au obținut alunei victoria cu 2—1.

La 
avut 
două 

an-

verificare, 
a 

cantonament de
urmind ca asemenea 
în comun să aibă loc în 
în iarnă. Dar Herberger

precum și planurile sale de antrena
ment sînt urmărite cu mult interes. 
Nu de mult, el a alcătuit un minu
țios plan de pregătire pentru echipa 
R. F. Germane; formînd un lot de 
40 jucători pe care îi urmărește în 
permanență. La intervale de cîteva 
Iun- echipele representative (A. B, C) 
susțin meciuri de
Grunewald,. lingă .Munchen, 
loc primul 
săptămîni, 
trena mente 
toamnă și 
este în prezent nemulțumit de forma 
echipei sale. In ultimul joc de veri- ' 
ficare (cu toate că echipa A a în
trecut echipa B cu 5—3), prima < 
reprezentativă a avut o apărare 
slabă, iar în atac Schrcder în centru 
și Vollmar se comportă departe de 
valoarea excelentului cuplu al fra
ților Walter. „Cu asemenea echipă 
nu vom face față puternicelor repre
zentative" — a spus Herberger. An
trenorul federal se consolează însă 
cu faptul că și alte echipe naționa'e 
întîmpină zșzelcași greutăți... Pentru

sînt: Suedia, R. P. Polonă, Finland^ 
Spania, Germania, Franța, Norvegia,- 
Luxemburg, R. Cehoslovacă, R. & 
Ungară, R. P. Rom.înă, Islanda, Da

nemarca, Iugoslavia, Austria, Brazilia. 
Preliminariile acestor campionate se 
vor desfășura în grupe de cite patrii 
echipe, la Berlin, Magdeburg, Rostock, 
Erfurth și Leipzig. Din fiecare se
rie, primele două clasate se califică 
pentru turneul final. Echipa R. P. Ro
mîne va face parte din grupa a III-a, 
împreună cu echipele R. Cehoslovace, 
R. P. Ungare și Islandei.

Se preconizează de asemenea or
ganizarea unei „Cupe a Europei" la 
handbal în 11 și s-a deschis o dis
cuție asupra oportunității co t'nuării 
..Cupei Europei" de handbal redus, 
disputată anul t r-ut și cîțt'ga ă 
echipa Orebro (Studia).

Consiliul a admis ca membră a Fe
derației internaționale de hrndbM fe
derația Egiptul i și a luat în discuție 
cererile de afiliere a’e Japoniei, Js- 
landei. Canadei, R. P. Chineze, R.P. 
Bulgaria, R.P.D. Coreeana și Vene- 
ztielei.

In s'îrșit, consiliul F.f.H. a decis ca 
viitori?' congres să se țină în seotem. 
brie 1958 laGarmisch Part yikirchen.

I
I
hivrgztorvl iui Lasts Prsost 
este ei telgisn: Emite D cms

Pe circuitul Szelit-eml-s des
fășurat duminică întrecerea inifemațio- 
nală de ciclism dotată eu „Mirele premiu 
ai ziarului Deutsches Sport Echo’*. 
Lotul puterr.ic de participant', printre 
care se aflau mulți dintre protagoniștii 
campionatului mor.dial de la Waregem, 
și-a. disputat intllnirea într-un ritm 
infernal.

Campionul mondial 
Proost a ocupat daar 
predat supremația unui 
pă : Emile Daenis. De 
în primele șase locuri 
cicliști belgieni.

Iată ordinea primilor 
mile Daems (Belgia) _ _ 
Jacksson (Anglia) < 5 li.Mîta 
(R. D. Germană) 
Tongerloo (Belgia) 5h. 
Proost (Belgia) 
(Belgia) 5h. 
174,6 km.

belgidr.ul Louis 
locul â dar & 
ccltg ce echi- 
remarcat că 

patru

1. E- 
:41 ; 2.

Schur 
i. Van 

Louis 
Rntman 
măsurat

se afiă

clasați :
5 h. C3: 

3.
511. 05*4-1 ; 4,

05:44 ; 5.
5h. 06:09 ; 6.

05:09. Cursa a

a se convinge de acest lucru el va 
urmarj în toamna aceasta cele mai 
importante jocuri internaționale.

SPERANȚELE SUEDEZ! LOR XT" 
PĂREREA D-LUI BARASSI

Suedezii speră că la camoionatul 
mondial echipa țarii lor va fi serios 
tnt*îrită cu fotbaliștii de origină sue
deză care se află în prezent în Italia 
și care, cu aprobarea Federației ita
liene, se vor întoarce în țara lor 
de baștină. Pînă acum însă situația 
nu-i atit de surîzătoare pentru sue
dezi, deoarece dl. Barassi, președin
tele Federației italiene, nu este de 
acord cu cedarea vedetelor, invocînd 
următorul motiv: „Nu este just să 
cedăm jucătorii pe care î-am import 
tat din Suedia, pentru că ei au în
vățat fotbalul și șj.au 
cunoștințele în... Italia, 
reprezintă stilul de joc al 
Declarația d-lui Barassi e 
convingătoare. Așadar, 
Hanwin, Green, Leofgren, 
au învățat să joace fotbal în Italia. 
Acest lucru îl crede doar dl. Barassi. 
Pînă una, a'ta, rezultatele reprezen
tativei Italiei din primăvara acestui 
an reflectă just actuala valoare a 
fotbalului italian.

perfecționat 
Ei nu mai 
suedezilor î“ 
foarte puțin

Ncrdhal, 
etc etc.

1. OCHSENFELD



In campionatele mondiale Azi la ora 17, pe stadionuI Republicii

Un debut promițător al floretiștilor romîni
Echipa R.P.R.

in fata
PARIS, 17 (prin telefon).
Echipa Italiei, campioană olimpică 

și mondială la floretă bărbați, nu a 
putut fi întrecută de tinăra noastră 
forma ie in primul meci al cam
pionatelor mondiale din acest an. 
In schimb, printr-d comportare foarte 
bună, floretiștii noștri au întins ia 
maxim pe vestiții trăgători italieni, 
obligîndu-i să apeleze la toată forța 
și rutina lor de concurs pentru a 
realiza o victorie aproape de limită. 
Italia, deși a prezentat în fața echipe; 
noastre formația sa de aur, a reușit 
să învingă numai cu 10—6, iar prin

PRIMA GARNITURA
UI TĂRII NOASTRE

SPINDLERUV RtLYK 16 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Am a- 
sistat din nou, în etapa a 11-a, la lup
ta eroică (nu este nimic exagerat 
în această afirmație) a participanțiior 
la competiția motociclistă internațio
nală „Cursa de 6 zile". Ploaia, vîntul. 
ninsoarea și chiar viscolul, la care 
s-au adăugat greutățile aproape ini
maginabile ale unui traseu de munte 
extrem de dur, au supus pe concu- 
renți la eforturi extraordinare, la o 
luptă continuă, încordată pentru men
ținerea echilibrului și pentru evitarea 
penalizărilor. De-a lungul a 400 km , 
atît cit a măsurat etapa a 11-a, mo- 
tocicliștii au trebuit să urce de nenu
mărate ori înălțimile diferiților ma
sivi muntoși și apoi Să coboare în 
trombă, pe poteci acoperite cu nisip 
sau pietriș, văile amețitor de înclina
te. Dar cel mai mare impediment l-a 
constituit lipsa de vizibilitate. Plafo
nul norilor a coborît mult îmbrățișînd 
munții pînă aproape de poale. $i ast
fel concurenții nu puteau să vadă în 
față la mai mult de 4—5 metri. Ma 
joritatea concurenți.or s-au dovedit 
însă bine pregătiți și au scăpat cu., 
fața curată (citiți: nepenalizați). Așa 
s-au petrecut lucrurile și cu repre-

- -zentantii noștri. In afară de Mihai 
(top care va primi probabil 1 punct 
sau 2 puncte penalizare (păcat, fi
indcă în prima etapă era singurul 
din delegația motocicliștilor romîni 
cu 0 puncte penalizare), ceilalți n-au 
mai adăugat la „bagajul**  din prima 
etapă nimic. Este intr-adevăr o per 
formantă foarte bună.

Redacția și administrația: București, sti (.unși Miile Nr 17 ielelor» ■> 5 3(1.37 Nr 1—2 SI AS 4452 întreprinderea poligrafică Nr. 2 Str. Brezoianu Nr.
* X X X X Abonamentele se tac la oficiile po Ștale prin factorii poștali și difu zorii voluntari din întreprinderi.

Intrucît traseul etapelor este foar
te lung și concursul se termină seara 
tîrziu, după 11 —12 ore de alergare, 
iar operațiile de colectare a fișelor 
din numeroasele puncte de control ca și 
calculul clasamentelor necesită timp 
îndelungat nu vă pot transmite rezul
tatele decît cu o zi întîrziere. Bu 
letinul de presă a fost distribuit du 
minică abia cu mult după miezul 
nopții și cred că nici în această sea
ră nu vom fi mai devreme în posesia

Excelente rezultate
ale atleților sovietici

Tamara Tîșkevici a realizat cea mai bună performantă 
mondială a sezonului la aruncarea greutății ♦ Jurii 

^Konovalov 10,3 sec. pe 1Q0 m. 14 săritori peste 
2 m. la înăltime

Pe stadionul Dinamo din HarkoV au 
avut loc. întrecerile unionale de atletism 
ale colectivelor de cultură fizică din 
sindicate. închinate celei de a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Cu acest prilej au fost 
înregistrate o serie de rezultate exce
lente. Astfel, lurii Konovalov din 
Baku, campion al U.R.S.S., a obținu' 
pe distanța de 100 m. o performanță 
de 103 sec. Pe locul 2 s-a clasat I 
Mer cu 10,4 sec. In proba de arun
carea greutății femei, Tamara Tîșke- 
vioi a realizat cea mai bună perfor
manță a sezonului: 16 50 m. I De re. 
marcat și rezultatul discobolului-- V. 
Trușenev — 53,27 m. Tînăru! V. 
Smirnov a trecut la înălțime 2.01 m

★
La Ujgorod, campionatele de atle 

tism ah asociațieiySpartak s-au- sol
dat de asemenea cu rezultate de va
loare. Doi sprinteri N. Andruscenka 
șt R. Okup au alergat 100 m. în 10.4 
sec. Bulaiov și Petrov au trecut. 4.40

a învins Danemarca și a 
Italiei, campioană mondială

tre asalturile cîșligate de trăgă
torii italieni sînt și două oare s-au 
încheiat la limită, cu 5—4.

TANASE MUREȘANU a fost trăgă
torul nostru cel mai valoros, reușind 
să înregistreze 3 victorii (Pellegrino 
5—1, Lucarelli 5—3, Bergamini 5—3) 
și o infrîngere la limită (Carpaneda 
4—5). ATTILA CSIPLER a învins pe 
Lucarelli 5—2 și pe Bergamini 5—3, 
pierzînd la Pellegrino 3- 5 și Carpa
neda 1—5. SORIN POENARU a în
trecut pe Pellegrino cu 5—2 și a 
pierdut la Lucarelli 4—5, Carpaneda 
2—5 și Bergamini 1—5. IOSIF Zl-

In „Cursa de 6 zile”

DE MOTOCICLIȘTI 
DEȚINE LOCUL 5 

lui. în lipsa (motivată) a rezultate
lor din etapa a II-a vă voi transmite 
pe cele de duminică.

Clasamentul pentru „Cupa de ar- 
gint“ este următorul: 1. R. Ceho
slovacă A 5 p., 2. R. F. Germană A 
9 p.; 3. R. Cehoslovacă B 11 p.; 4. 
R. F. Germană B. 42 p.; 5. R. P. RO- 
MINAA63p.; 6. Suedia 72 p ; 7. R.P. 
Polonă B. 108 p.; 8. Finlanda 109 p.; 
9. R. P. Polonă A 116 p.; 10.

U.R.S.S. A 123 p.; 11- Olanda A 130 
p.; 12. Italia B. 146 p.; 13. U.R.S.S. 
B 172 p.; 14. Olanda B 193 p.; 15. 
R. P. Bulgaria B 225 p.; 16. Italia 
A 231 p.; 17. Elveția 260 p.; 18. R. P. 
ROMINA B 278 p.; 19. R. P. Unga
ră A 308 p.; 20. Austria 322 p. După 
cum se poate vedea prima noastră 
garnitură deține o poziție bună în 
clasament.

In clasamentul individual alergăto
rii noștri au primit următoarele pe 
nalizări: M. Pop 0 p.; Al. Lăzărescu 
13 p.; M. Cernescu 14 p.; B. Predes- 
cu 35 p.; L. Szabo 36 p.; N. Sădeanu 
36 p.; C. Radovici 42 p.; H. Sitzler 
48 p.

EMIL IENCEC

FOTBAL
• Cea de-a doua semifinală din 

cadrul „Cupei U.R.S.S.**  la fotbal pe 
anuj 1957 s.a desfășurat dumin’că la 
Moscova, între echipele Spartak și 
Torpedo Moscova. Meciul a fost 
urmărit de peste 100.000 de specta
tori. După ce în prima repriză scorul 
a rămas alb, centrul atacant al 
echipei Spartak, Nikita Simonian a 
reușit să înscrie în minutul 59 unicul 
punct al acestui meci. Spartak s-a 
calificat astfel pentru finală și va 
întâlni pe Lokomotiv Moscova.

IN CAMPIONATUL U.R.S.S. DINA
MO MOSCOVA ARE 7 PUNCTE 

AVANS
După ultimele meciuri, situația în cla

sament s-a clarificat, mai ales în pri-

tn. la săritura cu prăjina. O. Bulatova 
a acoperit 100 m. în 11,8 sec

★
: In orașul Vinița au început între1 
cerile republicane de atletism a!.e spor
tivilor de la sate. In prima zi de con
curs Igor Cealovski. în vîrstă de 19. 
'ani, student al institutului de coope
rație din Odesa, a trecut ștacheta înăl
țată la 2 m.. îndeplinind astfel norma 
de maestru al sportului. Cealovski

■ este al 14-lea săritor sovietic care 
(în actualul sezon) trece 2,00 m. lată 
această listă:

2,16 I. Stepanov
2,14 /.• Kașkarov 
2,09 V. Siikin 
2,05 V. Poleakov 
2,03 V. Omelciuk 
2,02 I. Lukașevici 
2,01 V. Popov, V. Smirnov 
2.00 R. Savlakadze, T. Mamîrov, 

I. Cisteakov, A. Saenko, I. Ter O-
■ vanesian. I. Cealovski.

pierdut la mare luptă 
și olimpică

Ultimele întreceri din cadrul campionatelor 
internaționale de atletism ale R. P. R.

Cum se va face accesul pe stadion
LAHY s-a comportat sub posibilitățile 
sale. Trăgînd timorat și nervos, a 
pierdut toate cele 4 asalturi (Pelle
grino 2—5, Lucarelli 2—5, Carpane
da 2—5 și Bergamini 0—5).

In cel de-al doilea meci susținut 
în semifinale, echipa noastră a în
vins cu 9—4 formația Danemarcei. 
Intîinirea a fost mai puțin specta
culoasă decît cea cu Italia, datorită 
faptului că floretiștii danezi au tras 
confuz, într-un stil cu care trăgă
torii noștri s-au acomodat cu greu
tate. De altfel, după primele 4 asal
turi Danemarca ne conducea cu 3—1. 
In continuare, echipa noastră și-a 
revenit la adevărata sa valoare, a re
montat puterhic și la scorul de 9—4 
pentru noi, danezii au renunțat la 
luptă întrucît disputa pentru locul II 
în serie era adjudecată în favoarea 
echioei romîne. Rezultatul de 9—4 a 
fost astfel realizat: POENARU 3 v. 
(Ruber 5—4. Krohl 5—3, Camera 
5—2) și 1 infrîngere (Anderssen 
2—5), CSIPLER 3 v. (Krohl 5—2, 
Ruber 5—0, Anderssen 5—3), MURE- 
ȘANU 2 v. (Krohl 5—2. Ruber 
5—l)și o pierdere (Camera 2—5). 
ȘTEFAN TAPALAGA I v. (Ruber
5— 3) și 2 înfrîngeri (Camera 5—2. 
Krohl 5—2).

In celelalte serii: Franța-Belgia 
12—4. Franța-Spania 13—3, Belgia- 
Spania 11—5 (s-a calificat pentru 
finală Franța, pe locul II Belgia); 
R. P Ungară-R.F. Germană 9—2 
(Turcia s-a retras): U.R.S.S.-S.U.A., 
12—4. Anglia — S. U. A. 10—6, 
U.R.S.S.-Anglia 9—7 (de remarcat 

că în acest meci Anglia a condus cu
6— 2. însă echipa U.R.S.S. printr-un 
final impresionant a răsturnat rezul
tatul în favoarea sa, calificîndu-se 
astfel pentru finală).

Marți dimineață începe turneul fi
nal pentru locurile 1—4 cu participa
rea echipelor Italiei, Ungariei. Fran
ței și U.R.S.S. In același timp se 
desfășoară un turneu pentru locurile 
5—8 cu participarea echipelor Ro- 
mîniei, Belgiei, R. F. Germane și An
gliei, clasate pe locul II in fiecare 
din cele patru serii semifinale.

vința fruntașei. Forma excepțională a 
dinamoviștilor din Moscova (în retur), 
victoriile în serie, au făcut din Dinamo 
un lider irezistibil, lîngă care n-au pu
tut ține pasul ceilalți. In ultimele două 
meciuri, Dinamo a învins categoric pe 
Spartak Minsk (3—0) și a surclasat (7-2) 
pe Sahtior Stalino, mărind la 7 puncte 
(!) avantajul față de următoarea cla
sată.

Reîntorși din voiajul în Islanda, dina- 
moviștii din Kiev au „o restanță'* * de 
trei meciuri și chiar în ipoteza că le 
vor cîștiga pe toate «e pot apropia la 
patru puncte de moscoviți.

Iată situația în partea superioară a 
clasamentului:

1. Dinamo Moscova
2. Spartak Moscova
3. Torpedo Moscova
4. T.S.K.-M.O.
5. Dinamo Kiev
S. Lokomotiv Moscova

16 12 3 1 36 : 9 £7
16 8 4 4 31:21 20
15 7 5 3 33:18 19
16 9 1 6 34:21 19
13 6 5 2 18:12 17
14 7 3 4 21:17 17

O In etapa a XVII-a din campionatul 
R.D. Germane s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Wismut Karl Marx 
Stadt—Lokomotiv Stendal 3—1; Rotation 
Leipzig—Turbine Erfurth 2—0; Rotation 
Babelsberg — Vorwărts Berlin 0—2; 
Vorwărts Wiesenfels — Motor Jena 
4—1; Aktivist Brieske—Motor Zwikau 
0—0; Chemie Halle Leuna—Motor Karl 
Marx Stadt 8—1; Einheit Dresden—Loko
motiv Leipzig 4—2.

• In etapa de duminică a campiona
tului italian s-au înregistrat următoa
rele rezultate: A talan ta—Roma 8—0; 
Florentina—Sampdoria 1—1; Genova— 
Padova 1—4; Lazio—Bologna 4—3; Mi
lan—Napoli 2—2; Spat—internazkmale 
2—0; Torino—Alessandria 0—•; Udinese— 
Juventus 0—1; Verona—Lanerossi 1—0.

• Tn campionatul Angliei s-au desfă
șurat sîmbătă următoarele partide: Ar
senal—Leicester City 3—1; Aston Villa 
—Lutton Town 2—0: Bolton Wanderers 
—Manchester United 4—0 !; Burnley — 
Birmingham City 3—1; Everton—Sunder
land 3—1; Leeds United—Nottingham 
Forrest 1—2; Manchester City—Ports
mouth 2—1; Newcastle United—Chelsea 
1—3; Preston North End—Tottenham 
Hotspur 3—1; Sheffield Wednesday— 
West Bromwich Albion 1—2; Wolver
hampton Wanderers — Blakpool 3—0.

• Tn Franța au avut loc dumi
nică jocurile din cadrul celei 
de a patra etape a campionatului 
diviziei I. Iată rezultatele înregis
trate : Reims—Lyon 4—0, Sochaux—Va
lenciennes 1—0, Lens—Metz 4—1, St. 
Etienne—Alfes 2—-2, Angers—Monaco 3—2, 
Nice—Sedan 8—0!!, Racing Paris-Lille 
3—1, Toulouse—Marseille 1—1, Nîmes— 
Beziers 2—1 In urma acestor rezultate

Cea de a X-a ediție a Campiona
telor Internaționale de atletism ale 
R.P.R. nu s-a încheiat ieri seară la 
lumina reflectoarelor, așa cum fuse
se programat. Si asta pentru bunul 
motiv că o ploaie ...neprogramată a 
stricat toate socotelile organizatori
lor, care s-au văzut puși în situația 
de a contramanda concursul.

In felul acesta întrecerile au fost 
întrerupte și probele nedisputate, a- 
mînate pentru astăzi.

Un epilog desigur nedorit de ni
meni, nici chiar de cei mai pasiona
ți spectatori de atletism, care au în
fruntat cu stoicism un adevărat po
top. Să sperăm însă că timpul se va 
îmbunătăți și că pista stadionului va 
putea fi astfel pregătită pentru a 
putea face față în cele mai bune con- 
dițiuni concursurilor de azi.

De aceea, și azi, ne vom revedea 
în tribunele stadionului Republicii.

Ora de începere a întrecerilor: ora 
17,00.

Au mai rămas de disputat:
ora 17,00 săritura în înălțime fe

mei
ora 17,15 aruncarea discului fe

mei

Pugiliștii polonezi în preajma unei 
bogate activități internaționale

Dublul campion european Z.
Luna aceasta va începe în Polonia 

noul sezon al întrecerilor pugilistice. 
Se va desfășura campionatul pe e- 
chipe al țării pe care și-l vor disputa 
în prima ligă opt echipe, în cea de 
a doua 18, împărțite în șase serii 
teritoriale.

Uniunea de box din Polonia a con
firmat datele celor mai apropiate în

treceri internaționale. Astfel, la 14 
noiembrie, pugiliștii polonezi vor e- 
volua Ia Helsinki în fața reprezen
tativei finlandeze Șase zile mai tîrziu 
ei vor încrucișa mănușile la Londra 
cu amatorii englezi. Două zile mai 
tîrziu, la Manchester, va avea loc cea

în clasament conduce Lens cu 7 p., 
urmată de Reims cu 6 p., Lyon, Ales, 
St. Etienne, Nice, Racing. Valenciennes 
și Angers cu cite 5 p. fiecare

O La 19 septembrie se va desfășura 
la Sevilla (Spania) îm cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni, intîinirea dintre e- 
chipa locală Sevilla și Benfica (Lisa
bona). Revanșa acestei întîlniri va avea 
loc la Lisabona la 23 sept.

• Echipa cehoslovacă de fotbal Ba- 
nik Kladno se află în prezent în turneu 
în Uniunea Sovietică. Fotbaliștii ceho
slovaci au jucat la Harkov în compa
nia formației locale Avangard. Me
ciul a luat sfîrșit cu scorul de 3-1 în 
favoarea echipei cehoslovace.

ATLETISM
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la 

Stockholm intîinirea dintre selecționa
tele Finlandei și Suediei. Ambele țări 
au avut cite trei reprezentanți la fie
care probă. Victoria a revenit finlande
zilor cu 208—201.
• Duminică pe stadionul Walter Ul- 

bricht din Berlin, Gisela Kohler a ob
ținut 11,7 pe 100 m. iar Wirbei Meyer 
a ocupat locul II cu 11,8. La 80 m. g. 
Kohler a ocupat primul loc cu 11.1.
• La sfîrșitul săptămînii s-au desfă

șurat la Paris campionatele Franțței. 
Iată cîteva rezultate: 100 m. David 10,8;
l. 500 m. Jazy 3:58,2; 800 m. Durând 
1:51,9; 400 m. Degats 48,5; Goudeau 48,7; 
110 m. g. Dohen 14,8; Roudnitska 15,0; 
greutate: Thomas 15,78; 80 m. g. Pica- 
deau 11,5.

Duminică au început la Poznan cam
pionatele de atletism ale R.P. Polone. 
Rezultatele primei zile au fost influen
țate de timpul rece și ploaia care a că
zut în timpul desfășurării întrecerilor. 
Iată primii cîștigători ai titlurilor de 
campioni ai R.P. Polone la atletism pe 
anul 1957: BĂRBAȚI: greutate: Auksz- 
tulewicz 16,56 m.; 1-500 m: Orywal
3’51”6/10; 109 m. plat: Foik 10”8/10; 20
km marș: Sarnecki 1 h 41’44”8/10; pră 
jină: Janiszewski 4,40 m; 10.000 m: 
Ozog 30’24”8/10; 200 m garduri: Nle-
meczyk 25”0; 400 m. plat: Swatowski
47”8/10.

FEMEI: 80 m garduri: Krzesinska
11’5/10; disc: iymowska 47,55 m.

• Sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat dubla întîlnire de atle
tism dintre echipele reprezentative 
ale Germaniei occidentale și Marii 
Britanii. Intîinirea dintre echipele 
masculine a avut loc la Hanovra 
și a luat sfîrșit cu victoria atleților 
germani cu scorul de 119,5—92,5. Iată 
cîteva rezultate mai interesante : 200
m. : Germar (G) 20,8 sec.; ciocan : El
lis (M.B.) 64,56 m. (record englez), 4x400 
m.: Germania 3:07,8.

Echipele feminine s-au întîlnit la 
Kiel și în această întîlnire victoria a 
revenit atletelor germane cu scorul de 
58—48. Cele mai bune rezultate le-au

110 m. garduri (finala) 
ora 17,25 3 x 800 m. femei 
ora 17,40 1.500 m.
ora 17,55 200 m. bărbațt (finala) 
ora 18.05 4 x 100 m. femei 
ora 18,15 4 x 400 m.
ora 18,25 festivitatea de închidere.
Și un amănunt care desigur vă 

interesează: accesul pe stadion se va 
face pe baza biletelor de ieri.

Deși programul întrecerilor este 
mai puțin cuprinzător srntem convin
și că probele care au mai rămas să 
se desfășoare prezintă suficiente 
puncte de atracție, pentru a putea 
furniza chiar numai ele, -un intere
sant spectacol atletic. Totodată, ți- 
nînd seama de condițiile improprii 
în care s-a desfășurat ieri proba d« 
aruncare a suliței, sugerăm organi
zatorilor, ca în limita timpului dis
ponibil să reediteze ( în afară de 
concurs) această • probă, fie chiar, 
numai cu primii șase clasați de ieri. 
Ar putea fi un bun prilej pentru suli- 
țași să realizeze rezultatele de carie 
sînt capabili, iar pentru publicul 
spectator o nouă probă interesantă 
de urmărit.

SZTEFANIUK reintră în ring .
de a II-a întîlnire dintre echipele Atr 
gliei și Poloniei.

A produs multă vîlvă știrea reîn
toarcerii în activitatea sportivă a du
blului campion european Z. Sztefa- 
niuk, care după cum se știe, a decla
rat după Jocurile Olimpice de la Mel
bourne că abandonează boxul. In mo
mentul de față, cunoscutul pugilist 
polonez și-a reluat pregătirile și se 
antrenează cu multă intensitate. Re
întoarcerea sa pe ring, subliniază zia-j 
rele poloneze de specialitate, va în
tări, simțitor, echipa reprezentativă a 
țării.

înregistrat: Quinston (M.B.) 11,2 sec. pe 
80 m. g.; Weston (M.B.) 11,7 sec. pe
100 m. și Bromell (G) 53,77 m. (nou 
record german) la aruncarea suliței.

NATAȚIE
Duminică seara a luat sfîrșit la Leip

zig intîinirea de natație dintre repre
zentativele U.R.S.S. și R.D. Germană. 
După ce în primele două zile scorul 
general era favorabil reprezentativei 
U.R.S.S. cu 72—48, scorul final durpa 
trei zile de concurs a fost de 115—70. 
După cum am anunțat ștafeta de 4x200 
m. liber bărbați a Uniunii Sovietice a 
stabilit cu timpul de 8:27,1 un nou re
cord european. In primul schimb de 
ștafetă Nikolcev a obținut un timp ex
cepțional, reaîizînd performanța de 
2:8?,5. In cadrul acestor întreceri s-au 
înregistrat și alte rezultate de valoare. 
Minașkin a parcurs 200 m. bras în 
2:40,8, Strujanov a cîștigat proba de 
1.500 m. în 18:34,0, înotătoarea germană 
Sttetin s-a clasat pe locul n în proba 
de 100 m. liber cu rezultatul de 1:06,7, 
performanță c^-re constituie un nou re
cord de junioare și senioare pe întreaga 
Germanie. In aceeași probă Valentina 
Draghina, U.R.S.S., a ocupstt locul III 
cu 1:09,0. După cum am mai anunțat, 
la 100 m. liber bărbați Sorokin a ocupat 
primul loc cu excepționalul timp de 
56,6, fiind urmat de Nikitin cu 57,3, 
Grflustos (U.R.S.S.) 57,9 și Zierold 
CR.U.G.) cu 58,0 (record al R.D.G.).

• LA SPLIT eu prilejul campiona
telor de natație ale R.P.F. Iugoslavia 
înotătorul Volianșek a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 200 m. 
fluture cu timpul de 2’32”9/10.

• IN CADRUL campionatelor de na- 
tație ale R.P. Chineze, desfășurate zi
lele trecute la Pekin, înotătorul Lin 
Cin-ciu a stabilit un nou record na
țional în proba de 100 m liber cu ex
cepționalul timp de 56”9/10. Aceasta 
este una din cele mai bune perfor
manțe mondiale ale anului.
BOX
• IN ORAȘUL Dlmltrovo (R P. Bul- 

gariay s-a desfășurat meciul de box 
dintre selecționata orașului Skoplje 
(R.P.F. Iugoslavia) și echipa Minior 
Dimițrovo. Pugiliștii iugoslavi au ob
ținut victoria cu rezultatul de 10—8.

• IN CONTINUAREA turneului pe 
care-1 întreprinde în R.D. Germană, 
echipa selecționată de box Dukla din 
Praga a întîlnit la 28 august la Ros
tock echipa Vorwărts. Boxerii germani 
au repurtat victoria cu scorul de 12-8. 
La începutul lunii octombrie echipa 
Vorwărts se va deplasa la București 
pentru a susține o întîlnire revanșă cu 
formația C.C.A.

Săptămîna trecută s-au desfășurat în 
R.D. Germană două întîlniri între repre
zentativele R.D.G. șl Cehoslovaciei. La 
Berlin boxerii germani au cîștigat cu 
14—6 iar la Dresda cele două reprezen
tative au terminat la egalitate 10—10.


