
A IV-A EDIȚIE A CAMPIONA
TELOR INTERNAȚIONALE DE 

TIR ALE R. P. R.

Favorifii mei: 
losil Sîrbu 

și Ștefan Petrescu... 
...ne-a declarat maestrul 
sportului C. Antonescu

In curînd, pe scena poligonului Tu
nari, vor lua loc „actorii" ediției pe 
acest an a campionatelor internațio
nale de tir ale R.P.R. Și cum majo
ritatea protagoniștilor vin din diferi
te țări ale continentului nostru sau 
chiar din Asia, așa cum este cazuLcu 
sportivii chinezi, am luat și noi dru
mul aeroportului Băneasa (la fel cum 
au făcut colegii noștri în ajunul inter
naționalelor de atletism), pentru a-i 
aștepta pe oaspeți. Marți seara, pe 
peronul aerogării se aflau foarte mulți 
trăgători și pasionați ai tirului. Aș
teptau sosirea lotului nostru de la 
Varșovia și pe sportivii italieni, care 
vor lua parte la întrecerile de la 
Tunari.

Primul pe care 1-asn recunoscut a 
fost maestrul sportului C. Antonescu.

— Pot să vă spun că doresc — și 
am convingerea că voi reuși — să i 
întrec pe toți concurenții străini și 
să mă clasez în apropierea colegilor 
mei Iosif Sfrbu și Henri Herșcovici. 
Este o dorință pentru realizarea 
căreia voi da totul, ne-a spus Anto
nescu.

— Cu alte cuvinte, îi vezi învin
gători pe sportivii noștri ?

— Da ! Favoriții mei la aceste în
treceri sînt: Iosif Sîrbu. la armă li
beră calibru redus și Ștefan Petres
cu, la pistol viteză.

Pista cufundată în întuneric pînă 
ătunci s-a luminat puternic. Reflec
toarele au creat un drum de lumină 
pe care avionul a alunecat lin, ca 
o uriașă pasăre de noapte. In ava
lanșa de felicitări, maestrul emerit 
al sportului Iosif Sîrbu nu ne-a putut 
spune decît atît:

— Mă simt excelent și aștept cu 
nerăbdare internaționalele...

O dată cu sportivii noștri au cobo- 
rît din avion și doi trăgători italieni: 
Rodolfo Belucci și Giorgio Ercolani. 
Specialitatea: pistol precizie.

— Am venit primii — ne-a spus 
Ercolani — fiindcă proba noastră se 
desfășoară tn prima zi de concurs 
Ceilalți colegi din reprezentativa Ita 
liei vor veni sîmbătă

Volubili, expansivi, sportivii ita
lieni au «tras imediat asupra lor a- 
tenția celorlalți.

— Iată, acolo este pădurea Băneasa 
și în drearta este poligonul Tunari, 
îi explica Ercolani colegului său.

— Sîntzți un adevărat ghid al Bu- 
cureștiului. De unde îl cunoașteți ?

— Am mai fost aici în 1954, la e-

(Continuare în pag. 4)

AU ÎNCEPUT „FINALELE" LA BOX
— Victor Schiopu, Constantin Gheorghiu și Mihai 

Stoian performerii primei reuniuni —
După ce timp de trei zile (ba chiar 

patru !) au urmărit elegante întreceri 
atletice, spectatorii bucureșteni s-au 
reîntdrft aseară pe stadionul Repu
blicii, de data aceasta în jurul ringu
lui de box, pentru a asista la primele 
meciuri din cadrul finalelor campio
natului republican la acest sport.

M1HA1 stoia:

Reuniunea a satisfăcut, în general, 
asistența, punctele ei de rezistență 
constituindu-le, fără îndoială, intHni- 
rile de la categoriile mici, unde am 
putut vedea un box pe cit de dina
mic, pe atît de clar și de spectaculos. 
Păcat că spre final gala a scăzut sn 
interes, iar meciul Luca Romano — 
Mihail Trancă a avut o desfășurare 
neplăcută, fără nici o contigență cu 
boxul adevărat.

In primul meci al „cocoșilor". Vic
tor Schicpu (C.C.A.) mai mobil și
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CENCIK Un record european egalat
. a încheiat seria excelentelor

1,75 Ol. la înălțime! performanțe care au caracterizat

ediția jubiliară a „internaționalelor66 de atletism

Splendida săritură de 1J5 m a Taisiei Cencik, atleta în vîrstă de 21 de ani din Celiabinsk.

*

al țarii noastre. Amintim 
șahtior activează in prima 
a Uniunii Sovietice.

Șahtior St aii no 
întîlnește lotul B

ivtarți 24 septembrie, pe stadionul „231 
August", echipa sovietică ȘAHTIOR. 
STALINO va juca în compania lotului B- 

că eehipa 
categoria»

In runda a VH-a a turneului inter
național de șah de ia Sarajevo, maes
trul internațional V. Ciocîltea — (R.P. 
Romină) a remize t cu iugoslavul Marie. 
Șahistul romîn, care a avut o comportară 

« bună în prima parte a concursului, ocu- 
a pâ Jocul trei în clasament cu 4 puncte,. 
;) fiind precedat de Puc și Smailbegovici, 
g ambii iugoslavi, eu cite - puncte.

ATLETISM

cu mai mare viteză de execuție, l-a în
trecut la puncte pe Iulian Mihai (Vo
ința), care a avut totuși momente 
(mai ales in repriza a doua), cind a 
boxai de la egal la egal cu adver
sarul său.

Mai frumoasă încă a fost cea de a 
doua întîlnire din cadrul categoriei 
cocoș, în care Niculae Mîndreanu 
(C.C-A) și Constantin Gheorghiu 
(Dinamo) au luptat cu o energie ex
traordinară pentru victorie. Mîn
dreanu a atacat mai mult, a trimis 
mai multe lovituri, dar majoritatea 
lor n-au găsit adresa, datorită es
chivelor lui Gheorghiu, care, boxînd 
calm, a reușit, pe de o parte, să blo
cheze o mare parte dintre loviturile 
care îl amenințau, iar pe de altă 
parte a putut răspunde prompt, din 
mișcare, cu croșeuri puternice. Pină 
la urmă. Gheorghiu a cîștigat de 
justețe, dar evident.

In cadrul categoriei semi ușoare, 
am asistat întâi la meciul dintre Dă- 
nilâ Done (Energia) și Stan Bogoi 
(Voința). Fără a străluci. Done a a- 
vut în permanență inițiativa, iar în 
repriza a doua și-a trimis adversa 
rol la podea. Bogoi a reluat lupta 
cu destulă vitalitate, dar meciul a 
continuat să se desfășoare în avan
tajul lui Done, care a obținut fără 
emoții o victorie la puncte.

Celălalt meci din această catego
rie a prilejuit un spectacol slab, Mihai

(Continuare în pag. 4)

ÎNSEMNĂRI din ultima zi

acestor splendizi at-

„suplimentară' a în- 
aceste frumoase tra- 
dezmințite. Ultimele

Tradițiile au început de mult să 
prindă ființă în jurul acestor campi
onate internaționale de atletism. Tra
diționale sînt întrecerea dirză, valoa
rea ridicată a celor veniți să lupte pe 
stadion, prietenia și ospitalitatea cu 
care bucureștenii își intim pină oaspe
ții, recordurile care încununează efor
tul bărbătesc al 
lefi.

Marți, tn ziua 
trecerilor, toate 
difii nu au fost 
scinteieri de măiestrie, ultimele con
fruntări pline de eleganță au dat stră
lucire și acestor din urmă momente 
ale admirabilului spectacol sportiv. 
Constantin Grecescu s-a arătat încă 
o dată imbatabil pe linia de sosire, fi
nind eroic piept atacurilor dezlănțu
ite ale lui Sokolov și Constantinidis... 
Nina Ponomareva, din nou cu cea mai 
departe aruncare de disc, — ne-a tn-

FOTBALIȘTII JUNIORI DESCHID SERIA 
MARILOR INTlLNIRI ALE SEZONULUI

Primul ae
Juniorii vor face începutul! Dumi

nică, pe stadionul „23 August”, m 
compania reprezentativei R. P. Polone, 
cei mai tineri purtători ai tricoului na
țional vor deschide seria numeroaselor 
întîlniri internaționale fotbalistice ale 
sezonului. Ei pornesc cu întîlflirea de 
duminică la un drum destul de greu. 
Ii așteaptă, în lunile care vin, partide 
dificile tn compania unora dintre cele 
mai valoroase echipe de juniori ale 
continentului. Programul meciurilor

★

ne dăduse ocazia 
egalîndu-l pe cei 
atinsă impercepti- 

în nisip dar — cu sigu- 
rămtne sus într-un prilej

cîntat prin puritatea stilului... Hilmar 
Thorbjornsson a ținut cu tot dinadinsul 
să împartă el cu Ir a Murchisson glo
ria celui mai bun sprinter al campio
natelor, cîștigind fără drept de apel 
cursa de 200 m... Și, în sfîrșit, cind. 
amurgul învăluia stadionul, Taisia 
Cencik (suplețe, detentă, grape) ne-a 
dat fiorii speranței unui nou record 
mondial, după ce 
de a o vedea 
european. Ștacheta, 
bil. a căzut 
ranță — va 
apropiat...

Adevărata
cind îniunericul coborîse cu totul dea
supra stadionului, ștergînd -conturu
rile marilor tribune și 
cu perdeaua neagră a 
au fulgerat lumini de 
nuntind ultimul episod

apoteoză am trăit-o însă

făcîndu-le una 
nopții. Atunci 
reflectoare, a- 

al sărbătorii, 
t

(Continuare In pag. 2)

versar, duminică : 3$.
perfectate de reprezentativa noastră 
de Juniori vorbește însă mai bine de 
cit orice comentariu:

22 SEPTEMBRIE: București — 
cu reprezentativa Poloniei

29 SEPTEMBRIE: București =
cu reprezentativa Iugoslaviei

15 OCTOMBRIE: Londra = cu 
reprezentativa Angliei

10 NOIEMBRIE. București — 
cu reprezentativa Ungariei

17 NOIEMBRIE: Belgrad = cu

ȘTIRILE ZILEI
FOTBAL

, Echipa Iugoslaviei
i a fost completată
I BELGRAD 18 (Rzdio). — După jocuF. 
cu Austria, căpitanul federal A!. Tir—

I nanici a adus eîteva retușări lotului', 
primei echipe, care va juca la 29 sep— 

i tembrie cu Romînia la București. Lo
tul care-și continuă pregătirile la No— 
visad, are acum următoarea alcătuire:: 

Portari : Beara și Krivokucea ; tun— 
dași : BeHn, Trnkovici, Radovici; mij
locași : Boșcov, Krstici. Zebeț. și Lu— 
benovici ; înaintași : Rajkov, Milutl— 
novici, Vuke-iici, Mujici, Bobek și Pa-- 
Șici. Jucătorii introduși în lot sînt-. 
portarul Krivokucea și mijlocașul Lu— 
benovici, doi din cei mai buni jucă
tori ai echipei B care a jucat la' 
Viena.

Grosics contestat !
, Se pare că meciul Bulgaria — Un
garia, disputat duminică în cadruV. 
preliminariilor campionatului mondial,, 
va avea un epilog neașteptat. Postul. 

|de radio Roma a anunțat că Bulgaria- 
va contesta meciul pe motivul că oor- 

[tarul maghiar Grosics nu avea drept 
de joc. el fiind suspendat de FI.F A.

I Contestația, în cazul cind va 11 for
mulată, va veni spre judecare la forul 

| internațional al fotbalului.

Spartak Sabot ița 
joacă Ia Timișoara

TIMIȘOARA 18 (prin telefon). — Con
vorbirile duse cîtva timp. între condu
cerile ; secțiilor de fotbal de la știința 
nmișoara și Spartak Subotița au fost, 
încuhunate de succes : duminică Ia 
ora 16 pe stadionul „23 August’’ din. 
r^unlșoara, Știința va Intllni pe Spar-

V. Ci oct Ițea pe 
trei in turneul 
Sarajevo

locut 
de la

Z olt an Szabo: 4,25 m. 
la prăjină

In cadrul unui concurs desfășurat ieri 
pe Stadionul Republicii din Capitală». 
Zoltan Szabo a reușit să sară 4,25 m.. 
la săritura cu prăjin?, rezultat care.’ 
întrece cu 3 cm. recordul țârii.

Tinerii noștri atlețT 
în Iugoslavia

Astăzi urmează să părăsească 
, îndrepCîndu-se spre Belgrad, 
reprezentative de atletism ale _____—
de tineret ia băieți și junioare la fete,, 
care vor întâlni echipele Iugoslaviei, Iar 
Novisad, în zilele de 21 și 22 septembrie-

LUPTE

Capitala., 
echipele.

R.P.R».

0 echipă romînească'. 
invitată în Turcia

Federația de lupte a Turciei a juvi-*- 
tat pentru data de ’• octombrie o echi
pă romînească, care urmează să ia par~- 
le li inaugurarea unei săli de sport; 
la Ankara. Luptătorii romîni vor mai', 
susține — în afara celui de la inaugurare» 

(— trej meciuri în compania unor for
mații turcești de club. Dată fiind va
loarea echipelor turcești, a fost desem— 

1 nată să întreprindă turneul Dinamo,, 
campioana țării.

Totodată federația de lupte a Turciei-, 
-a anunțat amînarea turneului repre
zentativei Ankara în R.P. Romină. cărei 
trebuia să înceapă sîmbătă și a propuși 
ca dată de desfășurare a doua jumătate’ 
a lunii noiembrie.

P. Polonă
reprezentativa Iugoslaviei A

Și la aceste întilniri este foarte^ 
probabil să se mai adauge una (îtu 
curs de perfectare), cu cei mai buni1’ 
juniori belgieni, ca^e ar urma să 
aibă loc Ia întoarcerea echipei ro-t 
mine din Anglia.

După cum bine se vede un pro
gram bogat, interesant, dar care 
creează și obligații. Juniorii noștri aui

(Continuare In pag. 3),



Campionul zile*

T I S I C E N C I K
r Ce inspirată precauție să păstrăm în rîndurile tineretului. In contingentul 
Uiîrtia cu însemnările făcute acum o 
Isăptămîn», pe aeroportul Băneasa!
’Mare parte din datele de atunci fu
seseră folosite, dar mai erau și cîteva 
:pe care numai un moment favorabil 
Be ar fi putut aduce din nou în actua
litate. Am sperat în acest moment și 
•iată că s-a produs abia în ultima zi, 
«ea de a patra, a campionatelor: 
‘Taisia Cencik a sărit 1.75 m., realizind 

record al Uniunii Sovietice șl 
recordul european al (olandei

în fond, care este „rezerva" 
excepționalul record al Taisiei 
ne îndeamnă să o utilizăm 

interesante ni

mri nou 
tegalmd 
tBalaș.

Dar.
pe care 
‘Cencik
weîntîrziat? Cele mai 
:*e par amănuntele despre cariera ti- 
tnerei sportive. Cencik a început atle- 
btismul în iarna lui 1952. Atletele so 
rvietice se întorseseră cu un impresio- 
mant bagaj de sutcese de la Olimpiada 
•de la Helsinki. După cum era firesc, 
lucrul acesta a stirnit o mare emulație

celor nou intrați pe poarta atletismului 
se număra și eleva în ultima clasă a 
unei școli medii din Celiabinsk, pe 
nume Taisia Cencik. La capătul lui 
1953, primul ei an de atletism, re
cordul personal de 1,50 m. era cît se 
poate de promițător. Apoi cea mai 
bună performanță a Taisiei se îm
bunătățește an de an: 1954: 1,55 m.; 
1955: 1,60 m.; 1956: 1.66 m. Și astfel, 
la începutul actualului sezon. Taisla 
îți și cucerise un loc fruntaș printre 
săritoarele sovietice. Dar pînă la cele 
ocupate de Pisareva și Balled, pînă 
la recordul de 1.73 m. al Ciudinei. 
drumul părea încă lung. In mai 195/, 
actuala corecordmană europeană își 
egala recordul personal, sărind 1.66 
m. Dar apoi, ce sinuoasă evoluție. 
„1,55 —1,60 — 1.55. și tot așa de la 
un concurs la altui, și nu izbuPam 
să-mi recâștig forma", povestea Tai
sia. Asta a durat pină in august. 
Prezentă la Jocurile de la Mos-

a avut mult de învățat de 
ți Kașkarov, dar în spe-

cova, Cencik 
la Stepafiov 
cial de la primul. Ultimele ei rezultate 
Ie cunoaștem: 1 74 m. la campionatele 
unionale, iar marți: 1,75.

Am revăzut-o pe Taisia Cencik, după 
record, la serata oferită participanți- 
lor la internaționale. Cum însă la 
serată toată lumea a venit să dan
seze, chiar și gazetarii sînt nevoiți 
să ia interviuri... pe ringul de dans. 
Și. în timpul unui fox trot vijelios, 
Taisia ne-a spus că e foarte îneîntată de 
performanța obținută, că îi pare ră-.i 
că n-a avut-o ca adversară pe lolanda 
ci numai recordul ei, că stilul plonjon 
îi convine de minune și 
duce încă mai sus.

Ca încheiere, 1 
Cencik a sărit cu pantofi 
fără nici un fel de îngroșări pe tal; .

Taisia Cencik poate fi fără greș 
numită „campioana campionilor' e- 
diției jubiliare.

o poate

precizăm un lucru: 
‘ *i obișnuiți.

I. MANOLIU

AU CUVINTUL OASPEȚII• • •

Cu tot timpul nefavorabil, 
Campionatele internaționale ale Romîniei 

au constituit un deplin succes
Concarenții din Occident s-au arătat entuz asmați 

de ținuta publicului și interesul arătat pentru întreceri
Autorul articolului de față, dl. PETER UEBERSAX, este șeful

tecției de sport a redacției pentru Europa a agenției americane de 
știri „United Press". D-sa a asistat la cea de a X-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de atletism ale R.P.R., în calitate de trimis 

special al „U.P."

După terminarea celei de-a X-a ediții jubiliare > Campionatelor in
ternaționale de atletism ale R. P. Ro mîne, mai mulți conducători și mem
bri ai delegațiilor sportive străine și-au împărtășit impresiile unui co
respondent al Agenției romîne de pre să ,-Agerpres".

’ ELIE KARAKASSIS, membru în 
•Comisia superioară de atletism din 
Grecia a declarat: „Delegația noas- 
îtrâ este entuziasmată de campiona
tele internaționale de atletism ale 
Bțomîniei. la care a participat pen
tru prima oară și le consideră ca una 
ÎSintre cele mai importante reuniuni 
Mtletice europene.

Am primit cu bucurie invitația fo
rurilor sportive rominești, considerînd 
printre altele că linia pe care se dez
voltă în prezent legăturile sportive 
între țările balcanice este cea mai 
bună. Ca un exemplu poate fi dată 
ți constituirea, pentru prima oară, a 
«chipei selecțier.ate de atletism a ță
rilor balcanic: in vederea meciului 
•ce urmează să-l susțină luna viitoare 
Ia Atena cu selecționata țărilor scan

dinave. Pe calea sportului se dez-

După terminarea

voltă spiritul de înțelegere intre 
sportivii diferitelor țări, lucru care 
poate duce de multe ori Ia o apropi
ere mai mare și în alte domenii de 
activitate".

NICOLA KURELICI. președintele 
comisiei tehnice a Federației iugo
slave de atletism, a spus: „Competi
ția de la București s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic.

In ce ne privește, sîntem bucuroși 
că ne-am întilnit din nou cu sportivii 
din Rominia, Bulgaria. Grecia. Tur
cia și pentru prima oară cu atleții al
banezi. Am remarcat puterea de 
luptă a at lefilor romini și mai ales a 
lui Grecescu. Rășcănescu Wiesen- 
mayer și Maria Diți Intilnirile din 
ce in ce mai dese, pe terenurile de 
sport, ale tinerilor din țările noastre 
contribuie la stringerea legăturilor

XNina Ponomareva și Parry O’Brien, danșiiUi la serata ojerdă marji seara 
jparticipantilor la ediția jubiliară a Ca mpionatelor internaționale de atletism 

ale R.P.R.

de prietenie intre popoarele balcanice 
ți nu numai din această parte a 
Europei.

Aș dori să 
perfectă care 
conferință de 
fanților federațiilor de atletism din 
țările balcanice, fapt care ne-a dat 
posibilitatea să alcătuim o reprezen
tativă balcanică puternică, in vede
rea importantului meci de la Atena 
ca atleții din peninsula scandinavică".

..Cind venim în Romînia — a spus 
secretarul general al Federației de 
atletism din Turcia, KCRDEMIR NI- 
YAZI — ne simțim ca la noi acasă. 
Doresc ca același simțămint să-l în
cerce Și sportivii romini ori de cite 
ori au prilejul să ne viziteze țara. 
Ne exprimăm mulțumirea sinceră 
pentru primirea făcută de organiza
tori.

Țin să subliniez că in istoria spor
tului. intre Turcia și Romînia au exis
tat întotdeauna legături strinse. So
cotesc necesar să remarc necesitatea 
unor legături mai strînse între sportivii 
din țări vecine și apropiate cum sînt 
ale noastre, pentru a ne cunoaște și 
înțelege mai bine. Ori de cîte ori 
sportivii noștri participă la concursuri 
în străinătate, ei se simt fericiți să 
intilnească acolo pe reprezentanții 
sportului din Rominia și din celelalte 
țări balcanice".

înțelegereasubliniez
a domnit la recenta 

la Atena a reprezen-

„Nu eram în formă. Credeam că la 
Campionatele internaționale ale Ro- 
mîniei n-am să pot trece de 17,30 m.“ 
—- mi-a mărturisit Parry O’Brien în 
ajunul întoarcerii sale în California. 
..Dar am câștigat cu 18.55 m., simțind 
pentru prima oară, după un lung 
răstimp, că sînt capabil să-mi ame
liorez recordul mondial. De ce aceasta? 
Deoarece in atmosfera excepțională 
a stadionului din București, la această 
participare a publicului și ajutat de 
ireproșabila organizare, fiecare atlet 
se întrece pe sine. S-a întimplat a- 
ceasta și cu alți concurenți veniți din 
străinătate".

Părerea lui O’Brien o împărtășesc 
în totul. Chiar dacă aceste campio
nate au fost influențate in parte de 
timpul nefavorabil, totuși in întregul 
lor și datorită excelentei organizări 
și a însuflețirii publicului, 
constituit un succes deplin.

Ținuta publicului, enormul 
arătat pentru întreceri, ca 
ziasta sa participare la toate cele ce 
se petreceau pe stadion, dublate de o 
certă cunoaștere a subtilităților sporti
ve. nu m au impresionat numai pe mine, 
ci și pe cei'alți contrați din vest, pre- 
zenți în tribuna presei. La Paris vin 
la o asemenea competiție poate 10.000 
spectatori la Londra vreo 20.000 și 
ei nu pot niciodată să creeze acea 
atmosferă care a domnit pe stadionul 
Republicii în timpul acestor patru 
zile. Chiar un record mondial n-ar 
fi fost însoțit de asemenea tumultoa
se aplauze cîte a primit O’Brien pen
tru performanțele sale de aci.

In ceea ce priveșle organizarea 
și cadrul exterior al campionatelor, 
ele au fost aproape perfecte, — cîteo- 
dată chiar prea perfecte.—cum a fost 
de pildă deservirea presei cu diferite
le rezultate oficiale. 'Aceste rezultate 
erau atît de frumos și cu grijă pre
zentate și conțineau atîtea detalii, 
incit pur și simplu nu lăsau răgaz 
corespondenților de presă... Evident, 
au existat mici ezitări, și aș dori să 
sugerez pentru viitor (în interesul 
spectatorului, de asemenea) ca să nu 
fie date numai primele trei rezultate 
la megafon.

Pista și celelalte instalații ale sta
dionului au fost caracterizate ca ex
celente nu numai de către atleții a-

ele au

interes 
și entu-

mericani, ci și de alți concurenți oaspeți. 
In interesul echilibrării programului 
ar fi de recomandat, totuși, să nu fie 
programate simultan prea multe probe 
de prim plan. De pildă, duminică 
s-au desfășurat în același timp con
cursurile de înălțime, săritura cu pră
jina, ciocan și greutate, toate pre- 
zentînd un interes maxim. Krivono
sov arunca,
Welbourne erau de asemenea în e- 
fort și nu mai știai încotro să-ți în
drepți privirea. Semnalez apoi că la 
cursele de semifond tendința actuală 
este să se micșoreze lotul de partici- 
panți și cred că ar fi fost mult mai 
bine să fie admiși numai 10 (în Ioc 
de 14) alergători la 1.500 m. și 8 în 
finala de 800 m.

Din punct de vedere al partici
pării, actuala ediție a fost ceva mai 
slabă ca cea precedentă. Voi sugera 
organizatorilor ca ediția viitoare să 
fie mai judicios programată — în 
concordanță cu celelalte federații na
ționale — pentru a evita absența 
unor atleți cu nume de rezonanță, 
care în același sfîrșit de săptămînă 
sînt angajați în meciuri inter-țări 
sau în campionate naționale. Atunci 
Bucureștiul va deveni cu siguranță 
punctul de întîlnire al elitei atletis
mului din est și vest, așa cum o 
dorește O’Brien.

„Voi reveni în anul viitor", mi-a 
spus el. „Și așa vor face și ceilalți 
atleți americani. Nu voi uita nicio- 
daiă minunata primire ce mi s-a 
făcut, atît din partea publicului spec
tator. cît și a organizatorilor con
cursului. In. întreaga mea carieră 
sportivă încă n-am trăit asemenea 
lucruri...".

Și aci mă arăt în complet acord 
cu O’Brien. Strălucita paradă a atle- 
ților din 24 de țări la festivitatea 
de închidere desfășurată la lumina 
reflectoarelor, nenumăratele torțe a- 
prinse de public în semn de simpa
tie și fraternitate, vesela și simpatica 
înfrățire a atleților din toate țările 
participante continuată la serbarea de 
adio dată în minunatul parc de la 
marginea orașului, toate acestea îmi 
vor rătnîne mult timp în amintire.

în timp ce O’Brien ți

încă

PETER UEBERSAX
„United Press"

Filmul vrobelor din ultima zi a „internaționalelor"
A fost dat edițief jubiliare ca tocmai 

în cea de a patra — neprevăzută — 
zi a sa să se înregistreze ce1 mai 
bun rezultat, egalarea unui rec rd al 
Europei: Taisia C.enzik (U.R.S.S.) 
1,75 m. la săritura în înălțime. Ab
sența Iolandei Balaș, care s-a îm
bolnăvit luni, a privat proba ce unul 
din aspectele care îi interesa în cel 
mai mare grad pe spectatori: duelul 
recordmanei noastre cu cea mai bună 
performeră mondiali a anului. Cen
cik, și cu chinezoaica Thin-Fun-iun. A 
rămas numai lupta dintre ultimele 
două, echilibrrtă și palpitantă pină la 
1,68 ni., dună care Taisia Cencik a 
irecut singură, cu spectaculosul ei plon- 

m.

ÎNSEMNĂRI din ultima zi
(Urmare din pag. I)

Etchiderea festivă, a cărei amploare și 
trălucire, cadrul emoționant, poartă 
ifi ele pecetea tradiției.
Trompeții au chemat pentru ultima 

tfiară pe stadion participanții și aceș- 
itia au pășit pe pistă în mijlocul unui 
jjoc fantastic de umbre și lumini. Apa- 
sriția fiecărui drapel a fost salutată 
• îndelung de public, aplauzele însem- 
inînd deopotrivă recunoștința pentru 
ist ridară a depusă în întrecere și sim- 
Ipatia resimțită față de atleți. Și ur- 
rmînd parcă legile unui ritual împă- 
ttrib'ienit de-acum în tribunele stadio
nului,, programele ultimei zile au fost

arse ca torțe împrejmuind pista cu un 
șirag feeric de luminițe.

Aliniați pe teren sportivii au ascul
tat cuvîntul de ‘ închidere rostit de 
vicepreședintele C.C.F.S. ION BALAȘ 
din partea comisiei de organizare, 
după care celor mai vrednici le-au 
fost înmuiate cupe, simbol al victori
ilor de pe stadion.

Stelele au pălit parcă în fața ghir
landelor multicolore de artificii care 
brăzdînd cerul vesteau pînă departe 
că cea de a X-a ediție 
lor internaționale de 
R.P.R. a luat sfîrșit.

a Campionate- 
atletism ale

Rd. Gh,

’on, 1,71 ni. (din prima) și 1,75 
(din a doua), ratînd la 1.77 m 
dezavantajată de întuneric.

Dramatică prin finalul ei, cursa 
1.500 m. a rdus a doua mare victorie 
a lui Constantin Grecescu, acest atlet 
a cărui putere de luptă este ex:r. or
dinară. Cu 300 m. înainte de sosire 
în frunte se afla un grup de alergă
tori compus din Sokolov, Grecescu, 
Kiss, Johansson, Constantinidis. In 
acest moment Grecescu a lansat atacul 
hotăritor, dar Sokolov a răspuns 
prompt astfel că recordmanul nostru 
nu s-a putut distanța. Pe ultimii 60 
metri a venit amenințător din spate 
Constantinidis. Sosirea a fost ca la 
o cursă de sprint: trei alergători sosind 
piept la piept. Cu o ultimă zvîcnire 
Grecescu a cîștigat de o manieră en- 
tuziasmantă.

REZULTATE TEHNICE: disc femei: 
1. N. Ponomareva (U.R.S.S.) 51,47 m. 
(D — D — 48,85 
— 51,47); ~ ~
48,37 m.; 
46,36 m.; 
44,07 m.. _ 
44,05 m.; 6. P. Lucaci (Știința) 43,06 
mj 7. A. Poli (Austria) 42,79 m.; 
8. E». Bggwg (SjU.A.) 42,69 m.j 9,

de

— 48,83 — 19.10
D. Muller (R.D.G.) 
V. Mihailova (Bulg.)

Manoliu (Energia)

2.
3.
4 L j

5. S. Po-ciu (R. P. Chineză)

M. Silaghi (Rom.) 41,32 
femei: 1. Taisia Cencik 
1,75 m. — nou record al 
record al Europei egalat;

r
s
I
ț
*i
i

*

»V

i
I

m.: înălțime 
(U.R.S.S.) 

U.R.S.S. si 
— 2. Thin

COMISIA de organizare a 
celei de a X-a ediții a Cam
pionatelor Internaționale de A- 
tletism a acordat o serie de 
cupe unora dintre partic’panți, 
pentru excelentele performanțe 
realizate, 
miați :

lata lista celor pre-

BARBAȚI

1. Mihail Krivonosov (U.R.S.S. Ț 
ciocan: 65/1 m.
O’Brien (S.U.A.) —2. Parry

greutate 18,55 m.
3. C. Grecescu (Rominia) — 

5.000 m; 14:13.0; 1.500 m. 
3:c3 4.

Vladim’r Sitkin (U.R.S.S.) 
— înălțime 2.08 m.

5. Ira Murchison (S.U.A.) —
100 m. 10,4 sec.

6. Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
10.000 m. 29:40,2

Evanghelos Depastas (Gre
cia)

Ion 
nia)

4.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

— 800 m. 1:50,3 
Wiesenmayer (Romî-
— 400 m. 47,5 sec.

FEMEI:

Taisia Cencik (U.R.S.S.) — 
înălțime 1,75 m.

Hannie Bloemhoff (Olanda)
— 100 m. 11,8 sec și 200 
m. 24,4 sec.

Zoia Doinikova (U.R.S.S.)
— greutate 16,00 m.

Maria Diți (Romînia) — 
suliță 51,24 m.

I !

Fun-inn (R. P. Chineză) 1,68 m.; 3. 
Reinalde Knapp (Austria) 1.64 m.; 
4. Schwartzjose (Danemarca) 1.60; 5. 
Fu Siue-jen (R. P. Cl'neză) 1,55; 6. 
M. Stanulovici (Iug.) 1,50 ni.; 7. E. 
Mayer (Rom.) 1,50; 8. T. Friess (A- 
tistria) 1,50: 110 m.g. (finala): 1. A.

2.
ustria) 1,50: 110 m.g. (finala): 1 
Mihailov (U.R.S.S.) 14,5 sec.: 
Tiu Lien-li (R. P. Chineză) 14,8; 3. 
E. ignat (Locomotiva) 14,9: 4.
Mrazek (Ceh.) 15,0; 5. T. Ardeleanu 
(Rom.) 15,0; 6. Al. Dincă (Locomo
tiva) 15,4; 200 m. bărbați (finala):
1. H. Thorbjornsson (Islanda) 21,6;
2. N. Georgopoulos (Grecia) 2i,7; 3.
A. Kolev (Bulg.) 21,9: 4. I. Wiesen- 
maver (Rom.) 21,9: 5. Lin Cin-jin 
(R.P. Chineză) 22,3; 6. ‘ 
(Rom.) 22,4; 1.500 m.: 1. C. Grecescu 
(Rom.) 5:53.4; 2. E. Sokolov
(U.R.S.S.) 3:53,4: 3. D. Constantini
dis (Grecia) 3:53,5: 4. S. Johnsson 
(Suedia) 3:54,2: 5. D. Bîrdău (Rom.) 
3:54,6; 6. G. Kiss (Ung.) 3:55,0; 7.
Onel (Turcia) 3:58,3; 8. Barabas 
(Rom.) 3:58,4 : 3 x 800 m. temei:
l. R. P. Romînă — senioare — 
(Pasciuc, Zegrern". Bi:da) 6:54.8; 2. 
R. P. Romînă — junioare — (Zam- 
mer, Răducuța, Czuli) 7:25,2; 4 x I0O
m. femei: 1. R. P. Romînă. '— seni
oare — (Sicoe, Bendin, Luta, Russe) 
48,7 sec.; 2. R.P. Bulgaria 48,9: 3. 
R. P. Romînă (junioare) 50,3: 4. A- 
nstria 51,3; 4 x 400 m.‘ 1. U.R.S.S. 
(Cevîcealov, Efisin, L’tuiev, Nikolski) 
3:17,1 : 2. R. P. Romînă (Sudrigean,

. Enache, Mihalv, Karandi) 3:17,6: 3.
R. P. Romînă (tineret) 3:18,6: 4. E- 
nergia 3:30,0.

In afară de concurs s-au disputat 
următoarele probe (bărbați) care au 
dat cîștigători pe următorii: greu
tate: P. O’Brien (S.U.A.) 18,46 m.; 
100 m.: Ira Murchison (S.U.A.) 10.5 
lungime: Ter Ovanesian (U.R.S.S.J 

, 7,36 m.

Gr.

J.
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fost alcătuite echioele naționale 
volei pentru jocurile de la București 

și Sofia
erele noastre voleibaliste debu- 

întrfo întîlnire internațională, 
desigur, doar un prim pas din- 
serie de astfel de întreceri, a 
importanță e de prisos să o

arătăm. Băieții, în schimb, după 
tul din meciurile cu Polonia în 
au avut o comportare bună, au 

ria de a dovedi că au într-adevăr 
loare ridicată, că au tras învăță- 
ele necesare după acele partide 
ă sînt deciși să obțină mai de- 

performanțe care să ridice pres- 
1 sportiv ai țării noastre, 
ibeie echipe s-au pregătit intens 

iltima vreme, sub supravegherea 
enorilor Narcis Schreiber (băieții) 
iculae Tărchilă (fete), pentru ca 

a întîlnire cu reprezentativele de 
et ale Ungariei să le gă- 
că în formă cît mai bună. Lotu-

rile din care 
sint formate 
Maria Rațiu, 
nescu. Florina Teodorescu, Elena Flo- 
rea. Ana Susan, Elena Busuiocescu. 
Ana Păunoiu, Stefan Maria, Ecaterina 
Dobre, Gabriela Comșa, Lia Vania, 
la fete. Bărbuță, Garnoviceanu, Zapo- 
rojescu, Mureșan, Coste, Wolf, Radu, 
loniță, Schaffar, Timirgazin, Gară, Pe 
trie, la băieți. De remarcat că 
tul masculin lipsește Chezan, 
fost introdus
reprezenta la Sofia, la turneul 
Reamintim că meciurile echipelor de 
tineret 
la ora 
terenul 
nr. 2.

vor fi alcătuite echipele 
din: Elena Corbeanu, 
Alexandra Constanți-

în naționala ce

din lo- 
care a 
ne va 
C.I.O

se vor disputa duminică de 
9 și marți de la ora 15 pe 
de la Centrul de antrenament

NAȚIONALA A PLEACA MIINE LA SOFIA

chipa Romîniei va participa, alături 
de naționalele Italiei, U.R.S.S., Bul
gariei, Cehoslovaciei și Franței la 
turneul organizat în cinstea congre
sului C.IsO» între 22—26 septembrie.

prezentativa masculină de seniori 
arii, alcătuită din: Roman, Ritses- 
onova.Mușat, Păunoiu, Nicolau, 

ăț, Chezan, Corbeanu și Apostol (an- 
ori N. Sotir șj Gh. Petrescu) pleacă 
ofia în cursul zilei de mîine. E-

De vorbă cu antrenorul
Jocul Iugoslavia — Austria, dispu

tat duminică la Belgrad în cadrul 
„Cupei Internaționale dr. Gero** a 
îost urmărit, cum se știe, de antreno
rul de stat GH. POPESCU. Meciul 
i-a prilejuit observatorului romîn 
constatări interesante în legătură cu 
formația — remaniată — a Iugosla
viei, precum și cu jocul ei.

— „Echipa Iugoslaviei — ne- a spus 
Gh. Popescu — a jucat mai bine, a 
dominat mai mult și în general, a 
manifestat aceleași calități care au 
consacrat-o și o mențin mai departe 
printre fruntașele fotbalului european. 
Practică un fotbal modern, suplu, cu 
acțiuni pornite din fund și desfășurate 
în ritm rapid, de multe ori prin 

> schimburi de locuri care derutează, 
deși sînt efectuate numai dd anumiți 
jucători (centrul înaintaș Vukelici, ex
tremul Rajkov). Jucătorii se mișcă 
mult și ușor pe teren, toți sînt apro
ximativ de talia lui Zavoda 1. au ca
pacitate de a rezolva prompt fazele 
de joc neprevăzute, fie prin atacuri 
colective, fie prin acțiuni personale, 
mai ales în preajma porții.

de

„Echipa Iugoslaviei rămîne una dintre 
fruntașele fotbalului european"

stat Gh. Popescu despre jocul Iugoslavia — Austria
Caracteristic este faptul că în a-

cesț meci iugoslavii au jucat cu pa
tru jucători retrași pe linia de fund, 
adică cu mijlocașul Krstici 11 plasat 
aproape tot timpul între stoperul Ze- 
beț și fundașul Trnkovici. In această 
formulă, apărarea — sobră — a in
tervenit cu succes la acțiunile ausiri- 
acilor, excelînd in jocul cu capul. 
Linia de mijlocași au format-o Boș
cov — care este de fapt motorul echi- 
vei — și interul stingă — retras mult 
Mujici, iar atacul se sprijină pe Milu 
tinovici — care joacă un fel de inter 
avansat, fără să devină însă, un al 
doilea centru, — pe Rajkov care are

acțiuni pe centru și tînărul centru 
înaintaș Vukelici, care se deplasează 
mult lateral. Cu alte, cuvinte, iugo-, 
slavii au jucat după varianta 1-4-2-4.

Punctul forte al echipei îl repre
zintă triunghiul Boșcov-Rajkov-Milu- 
tinovici. Primul este un jucător în 
egală măsură defensiv și ofensiv, un 
fel de... Boșcov de la T.D.N.A.-Sofia, 
care participă la atac și chiar filiali-, 
zează.

Intr-un cuvînt, o echipă omogenă, 
robustă, foarte rapidă, tehnică; ea ne 
va da mult de lucru și ne va crea 
multe probleme de natură tactică. Să 
sperăm că le vom găsi rezolvarea'.

Fotbaliștii juniori deschid seria 
marilor întîlniri ale sezonului

(Urmare din pag. I)

ampionatul republican de tenis pe echipe
PA DESFASURATA MARII Șl
RCURI N-A OFERIT SURPRIZE

A TIMIȘOARA. Dinamo Bucu- 
a surclasat Energia Timișoara 

corul de 16—1. Singurul meci 
igat de localnici a fost acela din- 
Șerban și Lorinczi. care a revenit 
mului după o luptă dîrză. O sur- 
ă a constituit-o și comportarea 
ă a lui Bardan în fața lui Wilier, 
care a cîștigat greu (3—6, 2—

, 9-7. 6-3!)
A ARAD, Energia București a în- 
ut Flamura roșie UTA cu 12—5. 
remarcat partida foarte spcctacu- 

>ă disputată între tinerii Basarab 
erg.) și Saiti (Fl. roșie) în care 
iorul bucureștean a cîștigat la ca
ul a 5 seturi. Remarcăm de ase- 
ea cele două victorii la simplu ale 
ei Ponova (6—1, 6—3) la Iudith 
inwald și mai ales (6—3, 6—3), 
Matilda Glatt, precum și disputa 
tisă din primul set al meciului Ma- 
a Nasta—Iudith Grunwald (11—9.

sante prin evoluția scorului, ca și 
prin lupta destul de strînsă care s-a 
dat. au fost acelea dintre Sopa—Raco 
viță, Baia—Turușai’ku, Beko—Turu- 
șanku și Racoviță—Telegdi, cîștigate 
de primii. In jocurile feminine Her
mina Brener a obținut victoria cu u-

șurință în fața lui Komoroczi și res
pectiv Kendeffi.

Intîlnirea dintre Progresul Cluj și 
Progresul București s-a întrerupt la 
scorul de 8—5 pentru reprezentanții 
Capitalei, și urmează să continue as
tăzi.

datoria să ne dovedească — înce- 
pînd chiar cu partida de duminică 
— că perspectivele sint senine. De 
altfel Ictul cuprinde elemente care — 
cu toată tinerețea lor — au deja 
suficientă experiență. Unii dintre cei 
ce vor îmbrăca tricoul naționalei au 
jucat sau joacă în categoria A: 
portarul

joacă
Szilagy, fundașii Mureșan

Azi încep la Kattowice

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
KATTOW1CE 1» (prin telefon). C.u 

începere de mîine (n.r. astăzi) capi
tala Sileziei va găzdui întrecerile din 
cadrul campionatelor europene de 
haltere. Pînă în prezent au sosit echi
pele următoarelor țări: Uniunea So
vietică, Romînia, Ungaria, Cehoslova
cia și Frăția. Sînt așteptați să so
sească halterofilii din Bulgaria, Aus
tria, Finlanda și Danemarca.

Din rîndul halterofililor prezenți la 
întreceri se remarcă numele cunoscu- 
ților Cimișkian, Kapustinov și Stol- 
nikov din echipa Uniunii Sovietice, 
Psenicka (Cehoslovacia), Zielinski, Bo-

henek și Czepuikowski (Polonia), Ca
zan (Romînia) etc.

Campionatele încep joi după-a- 
miază cu disputarea întrecerilor pri
mei categorii, cea mai ușoară. Ir. 
continuare, 
în fiecare 
tegorie și 
seara.

Miercuri 
derației Internaționale de Haltere. In 
cadrul lucrărilor se va discuta puncta
jul primelor 6 locuri și nu 3 așa cum 
era pînă în prezent.

a început congresul Fe-

In 
întrecerile vor programa 

jumătate de zi cîte o ea- 
vor lua sfîrșit duminică

cu
cu 
de 
seriozitatea și atenția. Așa cum 
de altfel juniorii polonezi, 
în afara antrenamentelor intense pe 
care le-au efectuat — și-au anunțat 
sosirea în Capitală pe astăzi t'-cmai’ 
pentru a face mai multei art'ena- 
mente de acomodare. Ei vor ricolasa 
o formație redutabilă. în rîndurile 
căreia se află nu mai puțin f'e 10 
dintre juniorii ca'e au evoîuat anul 
acesta la turneul FIFA din Snania.
FORMAȚIA PENTRU DUMIN’CA

După antrenamentul pe care l a e- 
fectuat ieri în compania Progresului 
I.T.B., de care a dispus cu 8—2 prin 
punctele marcate de Dumitrescu (3), 
Racksi (2), Ivansuc (2), Mrtc'anu, 
lotul nostru de juniori a termin.'t se
ria întîlnirîlor de verificare. Antreno
rii Roșculeț și Teașcă au anunțrt for
mația probabilă pentru întîlnire» de 
duminică cu reprezentativa R. P. Peâ 
lone :

SZILAGY-BĂRBL’LESCU, MOTROC 
ML’REȘAN-PETRU EMIL. PETCA 
(NUNWF.ILLF.R IV)-IVANSUC. RAAB 
MATEIANU, DUMITRESCU, RENIE.

Rezerve: Ghiță, Neacșu, Stanciu, 
Scînteie, Balin*, Racksi.

EF. I.

rezultate 
victorii 
ce jocul

de egalitate (3—3) sau 
la limită (1—0) Iată 
trebuie privit cu toată 

fac 
care —•

Aspect de la antrenamentul de ieri 
al juniorilor Note, știri

A CLUJ au avut loc două meciuri, 
primul, destul de echilibrat, Fl. 

ie „lanos Herbak" a pierdut în 
Energiei Orașul Stalin cu 7—10.

nționăm că din cauza întunericu- j 
ambele echipe au cedat cîte o par- 

ă de dublu mixt. Meciuri intîre-

In campionatele de ciclism pe pistă

AURELIA DRAGHICI (Dinamo)
mai

»IN TOATE
SPORTURILE

BILETELE PENTRU JOCUL
DE FOTBAL DE DUMINICA

liletele pentru meciul R.P. Romînă 
niori)—R.p. Polonă (juniori) de dumi- 
ă 22 septembrie de pe stadion-.:l ,.23 
gv-st“ se pun în vînzare începînd de 
teri 20 septembrie ora 15 13 urmă- 
rele agenții: agenția C.C.A.. agenția 
îtrală Pronosport, casa specială din 

Ion Vidu și ia c isele stadioanelor 
publicll. Dinamo. Giuiești și 23 Au
st. Biletele cu preț redus pentru 
vi și studenți se găsesc numai 
ele stadionului Republicii.

IRAJUL PENTRU CATEGORIA 
LA BASCHET MASCULIN

ie mîine pîna duminică eclilcele 
sculine Energia Năvodari, Progresul 
5. București. Voința I?$i și Știința 
îj se vor întrece pentru stabilirea 
■mațiilor care se vor califica pentru 
npionatul republican. Jocurile de 
ine se dispută pe terenul Știința (bd. 
Martie) de la ora 18.30. Tragerea la 
•ți și programarea au loc azi.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
DE

I IN GRUPA de la 
alei campionatului 
lin de șah s-a desfășurrt runda a 
-a înregistrîndu-se rezultate normale: 
imer-Bîșci 1-0; Rotaru-Re:,cher 0-1; 
raLiescu-M'enas 1-0; Crețulescu-Joița 
■0; Beiu-Zetlln ■/„ — */2. Seimeanu- 
eiu 1-0 (neprezentarej. Partidele 
orojevschi-M'ateeseu, Sshwarlzfeld-Ur- 
inu, Cismarl-u-Gurău și Malcoci-Socs 
iu întrerupt. Astăzi, începînd de la 
ele 1G.30, sala din str. Armenească 
zduiește runda a IV-a.

★
eri, riu fost încheiate partidele Î4- 
trupte din primele trei runde: Malcoci- 
ețulescu 0—1; Drlmer-Urseanu 1—0; 
itaru-Menas >/2 — Cizmaru-Soos
—1/„, Soos-vai-abiescu >/,—'/2, Zetlin- 
hwartzfeld 1—0; StorojewskPM-ateescu 
-0; Malcoci-Soos 0—1, Schwatzfeld- 
•se:,nu 0-1.
in clasament conduc Drimer și Rei- 
er cu 3 p„ urmați de Crețulescu și 
imeanu 2 (1) p„ Soos, Joița, Zetlin, 
rseanu 2 p.

la

ȘAH

București a semi- 
republican mas-

Victoriile Aureliei Drăghici, 
ușoare decît își pot închipui cei care 
nu au asistat la întreceri, n-ar 
spune nimic (atît de mult au intrat 
in obișnuința concursurilor cicliste pe 
velodrom) dacă nu ar fi însoțite de 
noi performanțe record. Dar Aurelia 
Drăghici are grija să adauge izbînzi- 
lor sale și strălucirea unor rezultate 
pe care ne grăbim să le trecem pe 
lista recordurilor țării. Merită deci 
din plin aplauze performanța ei din 
ultimele două reuniuni ale campiona
telor republicane : două titluri de 

camoioană și două noi recorduri re
publicane.

La 1000 m. cu start de pe loc (fete) 
clasamentul este următorul: 1. AU
RELIA DRAGHICI (Dinamo) 
nou record R.P.R. 
aparținea tot ei și 
campioană R.P.R.; 
(FI. roșie) 1:28,6; 
(Dinamo) 1:31,6.

Titlul de campioană republicană- la 
urmărire individuală a revenit tot 
Aureliei Drăghici, care în semifinală 
a realizat un nou record al țării cu

mai

1:23,5 
(vechiul, record îi 
era de 1:24.1) — 
2. Silvia Stănescu 
3. Iolanda lacob

timpul de 2:52,7 (vechiul record : 
2:55,4, Aurelia Drăghici). Pe locul II, 
maestra sportului Silvia Stănescu, iar 
pe locul III Constanța Fălticeanu.

Proba de 1000 m. cu start de pe loc 
a revenit specialistului și recordma
nului acestei întreceri, maestrul spor
tului Ion loniță. Timpul său: 1:15.4. 
Cîștigătorul a fost urmat de Șt. Le 
mîndroiu (Dinamo) 1:17,4 și Vasile 
Oprea (C.C.A.) 1:18,3.

Urmărirea individuală a adus pri
mul titlu de campion republican pe 
pistă maestrului sportului C. Dumb 
trescu. De departe cel mai bun, el 
a dominat cu autoritate. Timpul său 
cel mai bun; 5:22,5. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat surprinzător doi 
din tinerii săi colegi de asociație: 
Constantin Baciu și Constantin Flo- 
rescu. Deosebit de talentați pentru a- 
lergările pe velodrom, acești doi tineri 
au primit ieri răsplata muncii lor 
conștiincioase.

Următoarea reuniune se desfășoară 
vineri după amiază (ora 16) cînd se 
va disputa proba de urmărire pe echi
pe. (— h.n. — )

și Petca, mijlocașul Petru Emil, 
atacanții Raab, Mateianu, Dumitrescu 
etc., iar alții cum sint apărătorii 
Bărbulescu, Motroc, Stanciu sau 
atacanții Ivansuc, Renie etc. au la 
activ un număr de meciuri interna
ționale cu care alți fotbaliști își 
încheie activitatea.

Primul adversar — juniorii polo
nezi — se anunță dificil. In spriji
nul afirmației noastre stă faptul că 
în ultimii ani reprezentanții noștri au 
intimpinat tot mai multe obstacole 
în partidele cu echipa Poloniei. De 
la 8—0, obținut acum dci ani, echipa 
noastră a trebuit să se mulțumească

Concurs republican 
de canotaj academic 

la Snagov
Pentru prima oară, în țara noa 

sțră, se va organiza — începînd de 
vineri pînă duminică — un concurs 
de canotaj academic rezervat sporti
vilor de valoare medie (nu au drept 
de participare maeștrii sportului și 
sportivii de categ. I a). Programul a- 
cestor întreceri, la care vor lua parte 
peste 200 de sportivi, cuprinde urmă
toarele probe: simplu, dublu, 4-1-1 și 
8+1 pentru băieți, 4+1 vîsle și 4+1 
rame, pentru fete. Vineri se desfășoară 
calificările, sîmbătă recalificările, iar 
duminică — de la ora 9.45 — fi
nalele.

APLICAREA
Articol 1 8
fotbal vor-

LOVI-
la pa-

Ultima etapă a campionatului catego
riei secunde a fost caracterizată de fru
moasa comportare a echipelor gazdă 
care in cele. 14 meciuri au marcat nu 
mai puțin de 19 victorii și 4 scoruri 
egale (nici o înfrângere, deci nici un 
„2**, ca să... scriem in termeni prono- 
sportiști !). De altfel această situație s-a 
oglindit și-n lista celor 12 rezultate 
exacte ale concursului nr. 37 din 15 sep
tembrie care a cuprins nu mai puțin de 
7 de „1“ la cele 10 meciuri de cate
goria secundă. Numărul de „1“ și mai 
ales faptul că nu a apărut decît un 
singur, „2“ și acela la meciul R.p. 
Bulgaria—R.P. Ungară (unde totuși nu 
era greu de prevăzut) a făcut pe mulți 
particlpanți să-și închipuie că săptă
mâna aceasta nu-i așteaptă premii de 
valoare. Și totuși, numai 5 participant! 
reprezentînd tot atîtea regiuni (Timi
șoara, StMin, Cluj, PIoești și București) 
au reușit să indice toate cele 12 rezul
tate exacte obținînd fiecare un premiu 
de aproape 40.000 lei. Ceea ce este însă 
mai curios e faptul că modalitatea obți
nerii premiului a fost cam aceeași pen
tru toți cinci, de parcă ar fi fost...

C^onospoit
înțeleși să-și împartă fondul de premii 
rezervat celor cu 18 rezultate exacte 
(aproape 200.060 Iei !). Intr-adevăr toți 
cinci au participat pe buletine multi
ple, variantă cu toate rezultatele 
exacte reprezentând deci fie ,,cheia“ 
unei scheme reduse, fie... un moment 
de inspirație. Un amănunt rămîne to
tuși semnificativ: din cîte ne-au putut 
„destăinui** buletinele respective, com
pletarea lor nu a for. . făcută la intim- 
plare, ci avînd la bază cîțlva soliști, 
cîteva duble și inevitabile triple la me
ciurile mai „grele** (diferite de la par
ticipant la participant). Concluzia aces
tor amănunte:

a) Dacă partieipanții respectivi ar fl 
folosit buletinul colectiv — bineînțeles 
fără a modifica schemele respective — 
pe lângă premiul I ar fi obținut și o

întreagă suită de premii II (aproape 
2.eee lei fiecare premiu) și premii 111 
(peste 209 lei flecare).

b) Buletinul multiplu atunci cînd este 
completat cu îngrijire șl mii ales după 
o atentă analiză a meciurilor din pro
gramul de concurs nu... ezită cituși de 
puțin să-și răsplătească posesorul' cu 
premii de valoare.

Iată dece și de data aceista noi adre
săm participanților același îndemn care, 
de fapt constituie principiul de bază al 
oricărui pronosportist: pentru a obține 
un premiu mire este nevoie în primul 
rind să participi 1 cit despre felul în 
care participi, aceasta depinde dc spe
cificul fiecărui concurs, de mărimea 
(...și costul) schemei pe care vrei să 
participi, etc. Un sistem infailibil nu 
există, dar participarea pe un număr 
cît mai mare de variante dă — așa cum 
e și normal — șanse mărite de premiere.

Plata premiilor de la concursul Prono
sport nr. 37 (etapa din 15 septembrie 
1957) se va face în Capitală vineri și 
sîmbătă în-cepînd de la ora 17 numai la 
Agenția centrală Pronosport din Cafea 

Victoriei nr. 9.

„INOVAȚIE- IN 
REGULAMENTULUI, 
al regulamentului de 
beste nu numai despre 
TURA DE ÎNCEPERE, ci, 
ragraftil d, și despre mingea de ar
bitru: „pentru a relua jocul dup î o o- 
prire temporară provocată de o cauză 
neindicată de vreun articol și dacă 
mingea nu a depășit linia de tuse sau 
linia porții imediat înaintea onririi. 
arbitrul va lăsa să cadă mingea pe 
pămtnt, în locul unde ea se gtîs’a în 
momentul opririi". Lucrul este cum 
se poate mai clar. Iată însă ce s a în- 
tîmplat duminică la meciul de cate
goria C dintre Energia Tg. Jiu și E- 
nergia 14: la un moment dat. arbitrul 
M. Lăzărescu din Rm. Vîlcea a dic
tat o lovitură de arbitri*. Pentru că 
el se afla în mijlocul terenul' i. iar 
faza se petrecuse în apropierea uneia 
dintre porți, a găsit cu cale c,i să- 
delege pentru executarea lov't ii de 
arbitru pe arbitrul de tuse Za ’firol. 
Sincer să spunem, nu am mai auzit 
pînă acum de o „interpretare" pft de 
originală a susnumittiltii articol. Se 
pare însă că arbitrul Lăzărescu nu a 
mai citit de multă vreme regulamen
tul și a uitat că mingea de arbi ru se 
execută NUMAI de arbitrii! de centru. 
II sfătuim să-l mai citească...

★
ARBITRII BUCUREȘTENI ÎNVIN

GĂTORI LA SOFIA. Marți, pe. sta
dionul „Levski" din Sofia, s-a dispu
tat meciul dintre arbitrii bucureșteni 
și cei din capitala Bulgariei. Arbitrii 
bucureșteni au învins cit 2—1 (1 — 1) 
prin punctele înscrise de Andrei Ră- 
dulescu. A jucat formația: Hrisafi — 
A. Dragomirescu, Lazăr, M. Mihăi- 
lesctt — M. Popiescii, Brandabura — 
C. Popescu Alună, F. Mateescu (T. 
Asztalos), A Radulescu, Lulu Mihăi- 
lescu, Malița. Revanșa meciului va 
avea loc la 29 septembrie, în Bucu
rești.

• JOCURILE de categoria B 
Progresul C.P.C.S. — Progresul Fețe- 
șani și Progresul C.P.C.S. — Dinctrno 
Bacău au fost amînate, deoarece Re
gresul C.P.C.S. dă jucători echipei 
naționale de juniori.

• RESTANȚA din Cupa R MR. 
Voința Călărași — Știința București 
se dispută azi, iar Energia Brăila — • 
Tecuci va avea loc la 26 septembrie.

® MECIUL Romînia — Poloma 
(juniori) se dispută duminică pe 
dionul 23 August de la ora 14.

\



A 53^a SESIUNE

CORESPONDENȚA SPECIALĂ DE LA SOFIA

Intre 23—28 septembrie, capitala 
R. P. Bulgaria va găzdui cea de a 
53-a sesiune a Comitetului Olimpic 
Internațional. Faptul acesta prezintă 
o deosebită importanță, dacă ținem 
seama că pentru prima oară o sesiune 
C.I.O. are loc într-o țară din lagărul 
socialist. Comitetul Olimpic Bulgar a 
luat toate măsurile ca sesiunea să 
decurgă în condiții optime. In legă
tură cu aceasta, sîmbătă a avut loc 
o conferință de presă, în cadrul căreia 
generalul colonel Vladimir Stoicev, 
membru al C.I.O. și președinte al 
C.O.B., a făcut cunoscut reprezentan
ților presei locale și străine ultimele 
pregătiri, ordinea de zi și alte pro
bleme legate de apropiata sesiune.

Incepînd din 18 septembrie își vor 
face sosirea la Sofia cei 40 membri 
ai C.I.O., din 34 țări — cifră record 
— care șî au anunțat participarea. 
Deschiderea oficială a sesiunii va avea 
toc într-un cadru festiv, în dimineața 
zilei de 22 septembrie, la Teatrul Na
țional. Cu acest prilej vor lua cuvîn- 
tul Gheorghi Damianov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, Avery Brundage, președin
tele C.I.O. și generalul Vladimir Stoi- 
cev.

Sesiunea de la Sofia — sesiune is
torică, cum a fost denumită de unele 
«iare străine — este într-adevăr im
portantă mai ales prin numărul mare 
și variat de probleme ce vor fi luate 
în discuție. Din cele 30 de puncte 
înscrise pe ordinea de zi, menționăm 
pe cele mai importante: amatorismul, 
propunerea de a se include în progra-

mul Jocurilor Olimpice noi discipline 
sportive ca voleiul și tenisul; propu
nerea de a se elimina din programul 
J.O. sporturile pe echipe; alegerea 
orașului în care va avea loc sesiunea 
din 1959 (atunci va fi desemnat și 
orașul în care se va desfășura Olim
piada din 1964Ț; durata Jocurilor O- 
Iimpice; televizarea Olimpiadelor etc.

Sesiunea își va începe lucrările la 
23 septembrie într unul din saloanele 
noului hotel „Balcan" din centrul So
fiei, unde vor fi de altfel cazați și 
oaspeții. Infrucît ședințele sînt se
crete, în fiecare seară la ora 19,30, dl. 
Frederic Schlatter, atașat de presă a! 
C.I.O., va face comunicări reprezen
tanților presei despre lucrările sesiu
nii din ziua respectivă.

Paralel cu desfășurarea sesiunii 
C.I.O. va avea loc la Sofia și un mare 
turneu internațional de volei la care 
4or participa cele mai bune reprezen
tative din Europa: Cehoslovacia, Ro- 
mînia, U.R.S.S.. Bulgaria, Franța și 
Italia. Scopul acestui turneu este de 
a arăta în special membrilor C.I.O. 
prezenți la Sofia, frumusețea și cali
tățile acestui joc. Selecționata Ce
hoslovaciei, campioană mondială, va 
alinia la Sofia pe cei mai buni ju
cători ai săi: Tesar, Mușii, Paldus, 
Paulus. Sinoveț. In echipa Bulgariei 
și-au făcut —intrarea B. Ghiuderov. 
Pondalov și T. Simov. Nu încape în- ........ ........ ?i 

mai 
ale

Ieri au fost anunțate loturile re
prezentativelor noastre A și B (pe 
cel de juniori îl publicăm în repor
tajul consacrat pregătirilor tinerilor 
noștri fotbaliști). Iată fotbaliștii se
lecționați pentru a ne reprezenta în 
partidele de la București si Belgrad :

LOTUL A:
PORTARI: Voinescu.Toma, *Crîsnic 
FUNDAȘI: Zavoda II, Apolzan, 

Caricaș, Brînzei, Neacșu
MI ILOCAȘI: Călinoiu, Bone, Jenei 
ÎNAINTAȘI: Cacoveanu, Constan

tin, Ene I, Ozon, V. Anghel, Ene II, 
Dinulescu

LOTUL B:
PORTARI: Ufa, Cimpeanu, Dungu 
FUNDAȘI: Zbircea, Panait, Flo- 

rescu, Pahonțu, Băcuț II
MIJLOCAȘI: Vasile Alexandru, Mi- 

hăilescu, Nunrreitler
ÎNAINTAȘI:

Alexandrescu, 
David.

Oaidă, Meszaros II, 
Zavoda I, Tătara,

♦
Lotul A a revenit marți dimineață 

de la Orașul Stalin, așa că ambele

LOTUL R.P.R. DE TENIS DE MASA
A PLECAT LA BUDAPESTA

doială că și echipele Romîniei 
U.R.S.S. vor fi 
bune elemente 
acestor țări.

alcătuite 
Ia ora

din cele 
actuală

TOMA HRISTOV

Ieri ia prinz a părăsit Capitala, ple- 
cînd la Budapeeta, delegația sportivi
lor romîni ------ — ---------—- '—
noastră 
nai de 
care se 
minică 
partea __ _. __
Angelica Kozeann,___ _______,_____
Golopența și Toma Reiter. Matei Gant- 
ner șl Tiberiu Harasztosi r.u au făcut 
deplasarea fiind bolnavi.

care va reprezenta țara 
la un concurs internațio- 

tenis de masă. La competiția 
va desfășura sîmbătă și du- 
în capitala Ungariei, din 

R. P. Romîne vor concura 
Ella Zeller, Maria

AU ÎNCEPUT „FINALELE" LA BOX
(Urmare din pag. 1)

Trancă (Dinamo) și Luca Romano 
(Progresul) s-aa ținut, s-au îmbrîn- 
cit, au făcut totul... în afară de box. 
Iar arbitrul Theodor Popescu a stat 
de cele mai multe ori deoparte, fe- 
mîndu-se parcă să intervină'. E greu 
de voibit despre un „învingător" în- 
tr-un astfel de meci. După părerea

ASTĂ-SEARÂ VOR FI 
DESEMNAȚI ULTIMII 

F1NALIȘTI
Stadionul Republicii va găzdui 

astă-seară, 
ora 19,30, 
niune a 
mul este

MUSCA : 
Puiu Nicolae, 
— Toma Ilie

PANA : Emil Cișmaș — Iosif 
Mihalic, Ștefan Văcaru — Ven- 
țel Stoianovici

UȘOARA : Constantin Dumi
trescu — Ion Ailenii, Constan
tin Gherasim — Iosif Demeter

MIJDOCIE-UȘOARA : Vasile
Tiță — Mircea Bala?, Petre Con
stantin — constantin Iordache

SEMIGREA : Petre Zaharia — 
Gheorghe Negrea, Nicolae Bă- 
trînu — ion Ferentz.

, cu începere de la 
cea de a doua reu- 
semifinalelor. Progra- 
următorul :

Ludovic Ambruș — 
Mircea Dobrescu

mai puțin dinamic decît ar fi fost de 
așteptat.

La „grea", două rezultate nesem
nificative: V. Mariuțan (Dinamo) a 
cîștîgat prin neprezentare meciul cu 
Gh. Berțîg (FI. roșie), iar Dumitru 
Ciobotaru (Dinamo) lovind de două- 
trei ori, a învins rapid prin oprirea 
luptei în prima repriză pe tînărul 
său coleg de asociație Ștefan Marco- 
viceanu (Dinamo-Craiova).

JACK BERARIU

Favorijii mei:
(Urmare din pag. 1)

CONSTANTIN GHEORGHIU

no a s-t ra. Romano a lovit totuși mai 
mult, iar avertismentul care i s a dat 
(numai lui) n-a fost 
decizia finală dată de

Trancă.
,. se mi mijlocie",

echitabil, ca și 
juriu în favoa-

Neacșu (C.C.A.). Animat, cu schim
buri frumoase de lovituri a fost me 
ciul dintre llie Dragnea (Dinamo) și 
Dumitru Rizea (Energia). Mai bun 
în boxul la distanță, Dragnea 
asigurat victoria.

La categoria mijlocie, Petre 
(Dinamo), a dispus la puncte 
Albert Blank (Progresul), care

și-a

Deca 
de 
a-

rea lui
La

(Știința), după uci început puțin pro
mițător, a lovit apoi puternic, și-a 
dezechilibrat chiar la un moment dat 
adversarul și a Obținut o clară vic
torie la puncte asupra lui Șerbu

Mihai Stoian

a 
tacat surprinzător de puternic în ul
tima repriză, dar a trebuit să-și 
oprească ofensiva în urma unui uper
cut, care l-a „îndoit". Am înregistrat 
apoi victoria la puncte a lui Dumi
tru Gheorghiu (Dinamo) asupra lui 
Ion Pintea (Voința), după un meci

-------- ---------- ---------- Ț

romîni

***
*

% 
s 
ss
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Lotul boxerilor
pentru turneul din Iugoslavia

La începutul lunii octombrie echipa reprezentativă de box a R. P. 
Romine va întreprinde un turneu în R.P.F. Iugoslavia. Pugiliștii ro- 
mîni vor evolua în zilele de 3 și 5 octombrie la Belgrad și Za
greb, întîlnind redutabila formație a Iugoslaviei care anul acesta 
la Lyon a reușit să întreacă cu 5—4 echipa națională a Franței.

Intîlnirile boxerilor romîni și iugoslavi stîrnesc un interes deo
sebit în rîndul amatorilor de sport din cele două țări prietene. 
Boxerii romîni se pregătesc intens în vederea acestui important eve- 
r'ment dat fiind clasa recunoscută a boxerilor iugoslavi. Sportivii 
«lin R.P.R. sînt dornici să se comporte la înălțimea așteptărilor. In 
vederea acestor două meciuri lotul baterilor romîni a fost alcătuit, 

componența lui au intrat Puiu Nicolae (muscă), C. Gheorghiu 
....................... (pană); C. Dumitrescu 

M. Stoian (semiinijlocie). I. 
Dragnea (mijlocie-mică), D. Gheorghiu (mijlocie), V. Mariuțan 
(grea) și alții. Echipa va fi definitivată după campionatele republi
cane care se desfășoară în aceste zile pe stadionul Republicii.

lr
(cocoș), Șt. Văcaru (pană), 1. Mihaiik 
fu;oară), M. Trancă (semi-u^'ară).

(Agerpres)

loturi își vor continua antrenamentele 
în Capitală. Prima reprezentativă se 
antrenează astăzi. Lotul B a susținut 
ieri un joc de antrenament de lungă 
durată (140 de minute de joc) cu 
doi parteneri: Flamura roșie „7 No
iembrie" și Flamura roșie Abatorul 
(cu liecare cîte 70 de minute), 
lecționata secundă a învins cu 
Flamura roșie „7 Noiembrie" prin 
lurile marcate de Alexandrescu

Se- 
6-0 
go-
(4)

diția a Il-a a internaționalelor.
— Ați reținut totuși foarte bine 

serie de amănunte.
— Este foarte ușor atunci cînd vi

zitezi, chiar și numai odată, un oraș 
atît de plăcut cum este frumoasa dvs. 
Capitală. Și apoi aici s-a întîmplat, 
pentru mine, un eveniment foarte im
portant. Am primit o telegramă de 
acasă că soția mea a născut un băiat!

— Așteptați și acum... o astfel d« 
veste ?

— Nu... Acum aștept o performanță 
bună.

Și este posibil. Cel mai bun rezul
tat al său, îp acest an, la pistol pre
cizie : 560 puncte I

Sportivii chinezi, care se află de 
asemenea la București, nu sînt atît 
de expansivi. Dar...

— Muncesc extraordinar, ne spu
nea maestrul sportului H. Herșcovici. 
Putem să ne așteptăm de la ei la 
surprize la probele de cerb și la pis
tol viteză.

Toate vor începe însă să se clarifi
ce duminică dimineața, cînd se va da 
startul în cea de a IV-a ediție a cam
pionatelor internaționale."

H. NAUM

o

E
FOTBAL

femin 
reprezi 

semifin

miere 
de c

3 v.,
U.R.S

și Tătaru (2) și cu 7-0 Flamura 
șie Abatorul, prin golurile înscrise 
Alexandrescu (3), Zavoda I (3) 
Meszaros II (1). Lotul B a înt 
buințat următoarea formație:

UȚU (CÎMPEANU) - ZBIRC 
(PAHONȚU), PANAIT, FLORES
AL. VASILE, MIHĂILESCU (BAC 
II) - OAIDA, MESZAROS II, A 
XANDRESCU, ZAVODA I, TATA 
(DAVID).

Echipa R. P. Ungare, pentru prima dat 
campioană mondială la floretă bărbați

Astăzi: R0M1NIA — FRANȚA și ROMiNIA —LUXEMBURG la floretă feme
PARIS 18 (prin teleîon). Comenta

riile elogioase ale presei franceze și 
‘aprecierile măgulitoare ale tuturor 
specialiștilor străini cu referire la 
comportarea echipei noastre în meciul 
cu Italia, campioană mondială și o- 
limpică, au subliniat debutul promiță
tor al floretiștilor romîni fn campiona
tele mondiale ale seniorilor. Cea mai 
elocventă apreciere aparține ziarului 
L’Equipe care, in numărul său de 
marți, consideră echipa Romîniei 
printre puținele „buturugi mici care 
erau să răstoarne carul mare". „Ita
lia, cu cea mai bună' formație a sa în 
momentul de față — scrie L’Equipe — 
a avut mari emoții în calificarea în 
finală datorită echipei romîne, o 
debutantă caracterizată prin dina
mism, combativitate, tinerețe și iste
țime. Romînia, astăzi prezentă în lupta 
pentru locurile V—VIII, are o echipă 
tînără cu mari perspective, bineîn
țeles pe măsura maturizării compo
nent i lor ei."

Dar satisfacțiile noastre se rezumă 
deocamdată la comportarea din semi
finală. In continuarea concursului, ti
nerețea — mai precis, lipsa de rutină 
a trăgătorilor noștri — și-a spus cu- 
vîntul, echipa capotînd în toate cele 3 
meciuri susținute în turneul pentru 
locurile V'—VIII. (Belgia — R.P. Ro- 
mînă 11—5; Anglia — R.P. Romînă 
14—2; R.F Germană — R.P. Romînă 
10—6). Celelalte meciuri s-au înche
iat ou rezultatele: Anglia—R.F. Germa
nă 9—7, Anglia—Belgia 9—3, Belgia 
— R. F. Germană 11—5. Clasamentul 
pentru locurile V—VIII: 5.. ANGLIA,

6. GERMANIA, 7. BELGIA, 8. R. 
ROMINA.

Echipa R. P. Ungare a reușit 
excepțională performanță, cucerind 
pentru prima dată — titlul suprem 
campionatelor mondiale de fie 
bărbați. Echipa R.P.U. (Gyuricza,
lop, Kamuthi, Tilly) a învins pe to 
cele trei finaliste: Italia 9—4, Fr 
ța 9—7, U.R.S.S.' 10—6. In celei 
meciuri ale turneului final; Italia 
U.R.S.S. 11—5, Franța—Italia 11 
Franța — U.R.S.S. 10—5. Clasam 
tul final: 1. R.P. UNGARA ‘ 
Franța 2 v., 3. Italia 1 v., 4. 
0 V.

In turneul final, început 
dimineața, s-au prezentat 81 
curenți, cifră record de participare, 
campionatele mondiale. Toți cei 5 
prezentanți ai noștri au trecut în 
rul II eliminatoriu, însă nu au re 
să se califice apoi, pentru sfert 
de finală. Mureșanu, accidentat 
mînă, nu și-a putut apăra șans< 
Poenaru a fost nedreptățit de arbit 
în meciul decisiv cu Verhale (Belgi 
iar Zilahy a fost eliminat, pierzînd 
5—4 barajul cu renumitul trăg'ă 
maghiar Fulop. Campionatele indi 
duale au oferit numeroase surpri 
retragerea — încă nejustificată — 
concurs a campionului mondial și 
limpic D’Oriola, eliminarea ex-camp 
nului mondial din 1955, Gyuri 
(R.P.U.) și eliminarea vestiților f 
retiști Lucarelli și Aureggi (Itali 
Banssion II (Franța), etc.

Astăzi, încep întrecerile 
pe echipe. In seria a Il-a, 
tativa nostră întîlnește în 
formațiile Franței și Luxemburgul

REPREZENTATIVA
„Cursa motociclistă de 6 zii

ROMÎNĂ SE AFL
PE LOCUL 3,

SPINDLERUV MLYN 18 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Nu vă 
pot reda în cuvinte bucuria care a 
domnit în delegația noastră marți, 
cînd oficialii au anunțat clasamentul 
la „Cupa de argint". Vestea că repre; 
zentativa noastră a trecut pe locul 
UI în clasamentul general, a fost o 
răsplată bine meritată pentru efortu
rile extraordinare pe care motocicliș- 
tii romîni le-au depus în prima parte 
a competiției, și un stimulent pentru 
comportarea viitoare. De altfel, în e- 
tapa a IlI-a nici ei, nici ceilalți par-, 
ticipanți, n-au fost scutiți de greută
țile traseului care a fost la fel de 
„nemilos" ca și în etapele precedente. 
Din această cauză, Mihai Pop a fost 
nevoit să iasă din concurs.

Iată clasamentul după 3 etape:
1. R. Cehoslovacă A 5p.; 2. R. 

Cehoslovacă B 14 p.; 3. R. P. ROMI-,

NA A 164 
242 p.; 5.
Germană B 309 p.; 7. R. P. Polonă 
316 p.; 8. U.R.S.S. A 323 p.; 9. F 
landa 345 p.; 10. Olanda A 378 
11. Italia B 414 p.; 12. Olanda B 4 
p.; 13.-------------- —
Polonă 
B 626 
p; 17.
863 p.;
20. Austria 923 p.

In etapa de astăzi (ale cărei cla 
mente vi le voi comunica cu prile 
convorbirii viitoare) după un parcu 
foarte dificil, concurenții au avut 
finiș un urcuș de cca. 500 m., p 
pădure. Ei au fost nevoiți să mear 
pe făgașul pe care l-au făcut pîra 
le, și vă puteți imagina cît de difi 
lă a fost acoperirea acestei porțiu

EMIL IENCEC

p.; 4. R. F. Germană 
Suedia 303 p.; 6. R.

U.R.S.S. B. 421 p.; 14. R
B 508 p.; 15. R.P. Bulga 

p.; 16. R. P. ROMINA B
Italia A 836 p.; 18. Elve
19. R. P. Bulgaria A 914

ESTE E
• DUPĂ meciul 

de la București, e- 
chipa tinerilor fot- 

va întîlni în ziua fie 29baliști polonezi . _
septembrie la Bosse echipa Bulgariei. In 
continuarea turneului, echipa poloneză 
va juca după cîteva zile la Barcelona 
cu formația Spaniei.

ATLETISM
a Berlinului va avea loc 
tletism din'ire echipele 
ale R.F. Germane și R.

® La 15 septembrie în 
brady și Znojmo au avut 
niuni atletice internaționale la care au 
participat ctleți maghiari și cehoslovaci. 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate:

Podebrady: IOT m. Jakabfy (R.P.U.) 
10”8/10; 4OT na. Szentgaly (R.P.U.) 5a"0. 
l«>a m. Roszavolgy (R.P.U.) 2'2T’S/19;
disc Szecsenyi 51.74 m.

Znojmo: greutate: Skobla (R- Ceh.)

• IN ZILELE
21 și 22 septembrie, 
în zona occidentală 

meciul de a- 
reprezentative 
Cehoslovace, 
orașele Pode- 
loc două reu-

17.21 m. 1500 m. Ihr/ros (R.P.U.) 3’53”4/10; 
ciocan: Csermak (R.P.U.) 59,26 m.;
m. Kovacs (R.P.U.) 14’50”4/10.

prilejul campionatelor 
ele orașului Kiev la 16 

atletul ucrainean Viktor Tîbu- 
stabilit un nou record al Uni- 

Sovietice în proba de aruncarea 
suliței cu performanța de 63,34 m. (Ager- 
pres).

• Cu 
atletism 
tem brie 
lenko a 
unii

5000

de 
sep-

ȘAH
de șah s-au 
zultate: 
Angli?-R.P. 
mană-R.P. Bulgaria ?—0; R. D. Germană-

7
6

• IN TURUL Val 
finalei campionatu
lui mondial feminin 

înregistrat următoarele re- 
U.R.S.S.-R.P.F. Iugoslavia 1-1; 

Romînă li/o—’/2: R-F- Ger-

Olanda 1—3 (o partidă întreruptă).
In clasament conduce U.R.S.S. cu 

puncte, urm tă de R-D. Germană cu 
puncte și R.P. Ungară — 5 puncte.

BASCHET • ECHIPA fer 
nină de baschet 
Uniunii Sovieti

de mai multe ori campioană a Europ 
a început pregătirile în vederea pa
cipării la campionatele mondiale ca 
vor avea loc în luna octombrie la R 
de Janeiro. Zilele trecute reprezent 
tiva U.R.S.S. a susținut un meci cu 
chipa R.S.S. Letone pe care a învins 
ci scorul de 65—57

• INTRECER
C1C L! S M din cadrul marel 
u î u L i v Iîl concurs c i c 1 i

„Criteri 1 Europei” au conținu 
pe velodromul din Leipzig cu disputar 
eliminatoriilor în prob’a de urmărire I 
echipe. Cel mai bun rezultat a fost re 
lizat de selecționata R.P. Ungare ca 
a parcurs 4090 m. în 4’43”. Celelate tr 
echipe c re vor participa la semifina 
a* marcat următoarele timpuri: Dan 
marca 4’49.”l/10: Belgia 4’49”5/10; Fran 
4’50” 1/10.


