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ZILE I
Intilnire între ziariștii 
străini și ziariștii spor- 
:ivi romîni

Excelenta comportară 
romînea

in
șahistelor
campionatul mondial

kneri la amiază a avut loc 
Casa Ziariștilor din Bucu- 
ti o întîlnire între ziariș- 
de sport din Capitală și 

grup de ziariști străini 
au urmărit cea*  de-a X-a 

lie a campionatelor inter
zonale de atletism ale R.P. 
mine.
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lEchipa Iugoslaviei so
sește joi Ia București 
I cadrul pregătirilor pentru 
Jiul ce-1 va susține la| 29 
lembrie cu echipa R.P. 
pine în preliminariile cam- 
Latului mondial de fotbal, 
lezentativa de fotbal a 
bslaviei a făcut alaltăieri I meci de antrenament cu 
Ivodina NOvisad, cîțiva din-r I înaintașiii naționalei ju- p în echipa Vojvc-dina p a și cîștigat meciul cu 
pul de 1—0 în urma golu- 
I înscris de M’ilutinovici. Lă această partidă, selec- 
lerul iugoslav Tîrnanici a 
bunica t presei echipa pen- I meciul de la București: 
Ira—Belin, Zebec, Trnko- 
I—Boskov, Krîstic — Raj- L Mitici, M,ilutinoviici, Mu- I Vukelici. Fotbaliștii iugo- 
li vor sosi la București la 
[septembrie. (Agerpres).
►Programul internațio
nal al săptăminii
iă orar: ui meciurilor in- 
Kționale care vor avea loc 
feucurești în săptămînă ce 
kează: marți 24 septembrie: 
I 15,45: sel. divizionară B- 
tior Stalin o (U.R.S.S.); 
ninică 23 septembrie: ora 
5: arbitrii București — ar- 
rii Sofia; ora 13.30: Romînia 
igoslavia (juniori); ora 
): Romînia A — Iugosla- 
A.

UGBI
„Energia Republica*  a 
plecat în Polonia
lergia Republica” Bucu- 
a a plecat ieri în Polo- 

pentru a răspunde vizi- 
îăcute luna trecută de 

nația Star din Poznan, 
fb'iștii romîni vor susține 
compania celor polonezi 
jocuri, ia Varșovia,, Poz- 

. și în aUte orașe ale țării 
ine

^NDBAL
1 Meci feminin Buda-
|pesta—București
) vederea îmbogățirii pro- ; 
imului internațional de » 
tună al handbalistelor i 
^stre, se duc tratative , 
Ltru organizarea la sfîrși- . 
; lunii a unui meci între 
^cționatele orașelor Bucu- 
;i și Budapesta.

[CLISM
Roger Riviere a co

rectat trei recorduri 
mondiale
pista velodromului Vigo- 

li din Milano ciclistul 
ncez Koger Riviăre a sta
rt un nou record mondial 

cursa de o oră, par- 
gînd 46,923,42 km, Ve- 
!il record, deținut de ita- 
nul Ercole Baldini, era de 
93,31 km. în cursul ace- 
ași tentative, Riviere a 
kiilit alte două recorduri 
indii ale : pe 10 km. în 
l’*4/5  (medie orară 47,885 
L) și pe 20 km. în 25’15” 
Mie orară 47,524 km.).

Dor alergători romîni
la crosul internațional 
de Ia Praga
l cinstea zilei presei cehx>- 
race, ziarul „!RUDE PRtA- 
’ din Praga organizează' 
clinică un mare cros inter- 
ional la care au fost invi- 

și doi alergători romîni. 
e vorba de Constantin Gre
cii și Victor Pop, care pă- 
:sc Capitala cu avlbnui, în 
sul zilei de azi.

A H
Ciocîltea pe locul doi 
în turneul de ia Sara
jevo
u două runde înaintea 
minării turneului de șah 
la Sarajevo, repxezcntan- 
nostru V. Ciocîltea se a- 
pe locul doi în clasa- 

nt, ia o jumătate de punct 
lider, maestrul iugoslav 

In urma Iui Ciiocîltea 
găsesc Măriei, Tntfunovici 
b). Tvetktn CBnlg.) ewt r

CONCURENȚI DIN 8 ȚARI
■ iii * xi I spectaculoase, cu mele ofartnl nomninnqîoi«r I 7 . .. . . ,ci un dinamice și de

un bun nivel tehnic
la startul campionatelor ■ 
inter naționale? —
de tir ale i

„Poligonul de tir este situat) 
într-o poziție foarte atractivăj 
în mijlocul unei păduri natu-j 
raLe și dispune de excelente)
instalații, fapt care explică dej 
ce au fost obținute atîtea re-j 
corduri în întrecerile desfășu-j 
rate acolo..." Aceasta esțe de-| 

Avery J 
C.I.Oj 
orga- < 

Olimpici

EMMEN 20 (prin telefon?. 
— Șahistele noastre, partici
pante la turneul Tinal al cam
pionatului mondial feminin pe 
ephipe, au. înregistrat două fru
moase victorii în rundele a 7-a 
și a 8-a, cîștigind în fața re
prezentativelor R. F. Germane 
și Olandei cu scor identic: 
2—0. In primul meci, Maria 
Pogorievici a cîștigat la șahis- 
ta germană Rinder o frumoasă 
partidă de atac și în stil ase
mănător Marga Teodorescu a 
dispus de Langmesser.

In runda următoare, echipa 
noastră a mai urcat cu un loc 
în clasament prin victoria asu
pra Olandei cu 2—0 (Pogorie
vici—Van den Wein 1—0, Teo
dorescu—Rootzant 1—0). In a-

RpujAZI: finalele campionatelor 
’ I I ■republicane de box

clarația făcută de dl. 
Brundage, președintele 
la conferința de presă 
nizată de Comitetul 
Romîn.

Acum, înaintea celei de a IV-a 
ediții a campionatelor interna
ționale de tir ale R.P.R., aceas
tă declarație capătă semnifica
ția unei adevărate urări făcută 
trăgătorilor din cele opt țări, 
care mîine se vor alinia pe 
standurile poligonului Tunari 
pentru a începe disputa. Zilele 
calde de vară care i-au ocoiit 
pe atleți la întrecerea jubili
ară, s-au reîntors dînd speranțe 
vii participanților la internațio
nalele de tir, că vor putea fo
losi timpul favorabil pentru a 
înregistra performanțe record.

Poligonul Tunari a îmbrăcat 
acum haină de sărbătoare. Stea
gurile R. P. Romine, Italiei, 
Franței, R. P. Chineze, R. P. F. 
Iugoslavia, R.P. Bulgaria, R.P. 
Polone și R. P. Ungare împodo
besc pavilionul central vestind 
pasionantele dispute în care 
se vor angrena de mîine repre
zentanții acestor țări. Pe aleile 
atît de cunoscute ale poligonu
lui este o forfotă deosebită, un 
continuu du-te-vino. Organiza
torii pun Ia punct ultimele a- 
mănunte. Interpreții fac cu
noscute dorințele oaspeților.

„VREM SA INVAȚAM CIT 
MAI MULT!"

Pe standurile de tragere an
trenamentele sint în tei. Cei care

(Continuare in pag. 3)
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Mihai Stoian l-a ținut la ,.respect" pe Șerbu Neacșu cu aju
torul brațelor sale lungi. In fotografie Neacșu atacă, dar Stoian 

ii plasează o directă de dreapta

Cine vor fi noii campioni?
...Și iată că am ajuns în sfîrșit la punctul culminant al 

campionatelor republicane de box! Astă-se3ră, în jurul orei 
22, vom avea răspuns ia întrebarea care ne-a frămîntat în 
ultimele zile: cine vor fi noii campioni ai țării? Pînă atunci, 
începînd de la ora 19,30, învingătorii semifinalelor se vor a- 
vînta în întrecerea decisivă, cu dorința firească de a da în
treaga măsură a posibilităților lor. cucerind mult invidiatul 
titlu de campion de box al Republicii Populare Romine.

Ce ne rezervă „ultimul act" al campionatelor? De la bun 
început, ne permitem să anticipăm întreceri dîrze, disputate 
cu o energie puțin obișnuită. Am dori numai ca aceasta să nu 
excludă spectaculozitatea, preocuparea de a imprima fiecărui 
meci în parte nivelul tehnic cerut de importanța unei aseme
nea competiții. A alege din cele zece meciuri pe cel mai in
teresant, ni se pare un lucru extrem de greu de efectuat, în- 
trucît programul finalelor abundă In meciuri „tari“, aproape 
fiecare partidă emițînd pretenții justificate la.......capul de
afiș".

Să luăm deci întîlnirile la rînd. In limitele categoriei 
muscă, MIRCEA DOBRESCU (C.C.A.), deposedat anul trecut 
de titlu de către Ludovic Ambruș, va primi asaltul tînărului

(Continuare in pag. 2)

FăffiUL fflfCWHILOR
avut de data aceas-Sortii au 

ta o intervenție fericită în des
fășurarea reuniunilor din cadrul 
finalelor campionatului republi
can de box. Nu numai perechile 
de boxeri stabilite cu ajutorul 
„miraculoaselor” bilețele, ci în
suși programul, alcătuit după 
același procedeu, au dat o gra
dație firească acestor gale, re 
uniunea de joi seara — ca să 
ne exprimăm în termeni adec
vați — „mareînd" pe buletinele 
noastre și ale publicului mai 
mult decît cea precedentă. Ră- 
mîne ca gaia de astă-seară să 
nu ne dezmintă și credem că 
nu ne va juca această festă. 
Cel puțin așa ne-o garantează 
programul...

Reuniunea de joi ne-a adus 
reivelația unor tineri deciși să 
nu precupețească nici un efort

(Continuare in pag. 2) r

ceeași rundă, echipa U.R.S.S*  
a cîștigat meciul decisiv cm 
R. D. Germană: l1/,—>/,. Cam-*-  
pioana mondială Olga Rubțovai 
a învins-o pe E'dith Kellar- 
Herman, iar Zvorîkina a făcut» 
remiză cu Altrichter. O surpri-r 
ză a fost înfrîngerea Ungariei) 
suferită în fața Bulgariei, ul-.- 
tima cîștigind cu IV2—‘A- Ul-v 
timul rezultat : Iugoslavia —- 
Anglia l‘/2—'l2.

In acest fel, înaintea ulti-' 
mei runde, pe primele locuri ini 
clasament figurau următoarele? 
echipe: R. D. Germană 10» 
puncte (a terminat toate meu 
ciurile), U.R.S.S. 9‘/2, “ ’ '
ă'/ș, Iugoslavia 7*/ 2, 
și Ungaria 7.

In ultima rundă, 
noastre au întîlnit pe 
Iugoslaviei, în timp ce echipa’ 
U.R.S.S. juca împotriva Bulga
riei. Amîndouă aceste meciuri 
trebuiau să decidă pe dețină
toarele primelor trei locuri. Fă-i 
cînd meci nul (1—1), șahistele» 
sovietice și-au asigurat primul 
loc, depășind echipa R. D. Ger-, 
mane cu jumătate de punct. In 
celălalt meci decisiv, romîncele 
au jucat cu multă dîrzenie în 
fața șahistelor iugoslave. Teo
dorescu a cîștigat la Stadleri. 
iar Pogorievici a întrerupt cu 
Timofeeva în poziție avantaj 
joasă, avînd un pion în plus*  
Totuși, chiar dacă echipa noasj 
tră va cîștiga meciul cu 2—0, 
împărțind primele două locuri 
cu echipa U.R.S.S., aceasta din 
urmă obține titlul de campioa
nă mondială, avînd un numătt 
mai mare de victorii în tur
neul final. Oricum, șahistele 
noastre au asigurate cel puțin 
medaliile de bronz. Partida în
treruptă Pogorievici—Timofee
va continuă sîmbătă dimineața., 

lată celelalte rezultate ale 
ultimei runde: Olanda—R. F. 
Germană 1—1, Ungaria—Anglia 
1-0 (D-

ClaSament: 1. U.R.S.S. 
p. 2. R. D. Germană 10 p. 3.

(1) p. 4. Ungă-,

Romînia! 
Bulgaria!

șahistelei 
cele ale*

Romînia 9l/}
ria 8 (1) p. 5. Bulgaria 8 p, 
6. Iugoslavia 7l/2 (1) p. 8. R.Ft 
Germană 6 p. 7. Anglia 7 (7Jț 
p. 9. Olanda 4 p.

Dl. AVERY BRUNDAGE
despre vizita sa in Rominia

Președintele Comitetului O- 
limpic Internațional Avery 
Brundage, care ne-a vizitat 
țara, s-a întîlnit joi cu ziariștii 
sportivi din Capitală, în cadrul 
unei conferințe de presă orga
nizată sub auspiciile Comitetu
lui Olimpic Romîn.

Dl. Avery Brundage a făcut 
următoarea declarație în legă
tură cu vizita întreprinsă în 
Rominia.

„Este prima oară ci nd vizitez 
Bucureștiul și Romînia și am 
avut plăcerea să fiu însoțit de 
către d. Siperco, președinte al 
Comitetului național olimpic ro

mi n și de d. Bianu secretarul 
aceluiași for. Am găsit la Buciu 
rești un excelent spirit olim
pic, o caldă și prietenoasă os
pitalitate, precum și o mare 
dezvoltare a sportului. înainte 
de a veni aici am avut pri
lejul să consult multe rapoarte 
despre campionatele interna
ționale de atletism care se țitt 
aici la București în fiecare ăa, 
— rapoarte foarte favorabile — 
și am fost fericit pentru ocazia1 
ce mi s-a oferit de a vedeai, 
personal de ce atleților le place 
atît de mult să vină la Bucu
rești și de ce capitala Romîniei 
a devenit unul din cele mai im- 
portante orașe sportive ale 
Eu roipei.

Am întîlnit aici un public 
care apreciază foarte mult soor*  
tul, care dorește ca cei mai buni 
să cîștige, un public care a a-, 
plaudat în mod imparțial toa
te performanțele valoroase. 
Mi-am dat seama de asemenea*  
că asupra întrecerilor sportive 
«ui se exercită nici o tefluenfi 
politică sau comercială și căi 
la aceste campionate a domnit 
o_ atmosferă cu adevărat olirn- 
pică.

Am avut plăcerea să vizitez 
diferite baze și instalații spor
tive și am fost îneîntat să' 
constat că Romînia posedă atît 
stadioane mari pentru import 
tante competiții, cît și nume
roase baze sportive și terenurî 
de antrenament, unde tineretul 
acestei țări găsește toate con
dițiile de dezvoltare a posibili- 
lălților sale. Poligonul de tir 
este situat într-o poziție foarte 
atractivă în mijlocul unei pă- 

I 
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Cuplaj internațional, mîine pe stadionul 23 August
Mîine, pe stadionul „23 August", un cuplaj de acomodare. 

Penteu toată lumea : jucători, spectatori și chiar și pentru gaze
tari... care se pot pune — o săptămînă mai devreme — în at
mosfera de duminica viitoare. Două dintre echipele care se vor 
prezenta duminica aceasta spectatorilor vor apare — probabil
— și peste o săptămînă. Este vorba chiar de formațiile noastre, 
care, fie că încep seria unor întîlniri de prestigiu (juniorii), fie că 
efectuează, un meci de maximă verificare (selecționata divizio
nară) vor căuta, sîntem siguri, să arunce în luptă toate armele 
de care dispun.

Dar iată — spre a satisface de la bun început curiozitatea
— cele patru formații probabile:

JUNIORII: ora 14,00, arbitru Ede Pafdy (R. P. Ungară) 
ajutat la tușe de Șt. Ionescu I și Fr. Mateescu.

R. P. ROMINA: Szilagy — Bărbulescu, Motroc, Mureșan
— Petru Emii, Petca — Ivansuc, Raab, Mateianu, Dumitrescu, 
Renie. REZERVE: Ghiță, Neacșu. Stanciu, N-unweiller IV, Scîn- 
teie, Racsi, Baiint.

R. P. POLONA: Lesniak — Krzyzanowski, Nieroba, Szymc- 
zyk —- Sarna, Marks — Galeczka, Kasprzyk, Marciniak, Lerch, 
Matyszczak. REZERVE: Mazur, Zachodziak, Grzegorczyk, Joz- 
wiak, Pogrzeba.

{Continuare î» pag. S]ț
Un aspect din timpul conferinței de presă. 
In medalion: dl. Averg Brundage



Campionatele republicane de box 
Filmul m e

(Urmare din pag. i) < 
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adversari- 
„ , valoroase

state de servici. Faptul este deosebit 
|de îmbucurător și dovedește, prin des
fășurarea luptelor, că tinerii s-au 
Urcat pe ring fără a se lăsa in
timidați de faima unor nume cu re
zonanță, susținîndu-și șansele cu o 
lăudabilă ardoare, cu o admirabilă 
dîrzenie care de multe ori a suplinit 
lipsa lor de experiență. Dar aceasta 
nu înseamnă că tinerii pugiliști — 
•Josif Mihalic, Vențel Stoianovici, M. 
'Balaș — s-au făcut remarcați doar 
prin 'calitățile lor fizice sau de voin
ță. Bagajul lor tehnic este destul de 
bogat și cu mari perspective de a pu- 
itea fi și mai mult îmbogățit.

iosif Mihalic — elev al fostului 
pion Gustav Ripka — se arată, 
promițătorul său debut, într-o ascen 
siune care prevestește o carieră din
tre cele mai frumoase. Maniera în 
care a dispus de campionul țării Emil 
Cișmaș (CCA) este concludentă și 
constituie în același timp marea sur-, 
priză a semifinalelor. Meciul a avut 
o desfășurare dramatică, pasionantă. 
Seriilor variate trimise de Mihalic, 
Cișmaș le-a răspuns cu contre pre 
cise și puternice. Printr-o comparație 
oarecum neobișnuită, am putea ase
mui dramatismul acestei lupte cu ace
la al cursei de 1.500 m. din cadrul re
centelor campionate internaționale de 
atletism ale R.P.R., pe care, după 
cum se știe, Grecescu a cîștigat-o în 
urina unui finiș irezistibiL Același fi
niș l-a avut și Mihalic în meciui cu 
Cișmaș, făcind dovada unor nebănuite 
resurse, în ciuda fizicului său firav. 
Victoria lui Mihalic poate fi definită 
ca victoria directei de stingă, cu care 
p punctat de la început, fără ca ad

jientru a se afirma în fața 
lor lor cu mai bogate și

versarul său să i poată găsi un anti
dot eficace.

Dintre ceilalți tineri s-a impus reși- 
ieanul Vențel Stoianovici. Cu & jus
tă ‘Orientare în ring, el și-a urmărit 
adversarul fără cruțare, lovind clar și 
precis. St. Văcaru, cu mult sub- po
sibilitățile sale, a evitat toț. timpul 
lupta de aproape, menținîndu-se -într-o 
exagerată defensivă. Amintind de cei 
tineri vom sublinia comportarea lui 
Mircea Balaș. El a pierdut prin aban-

cam- 
după

Cine vor
(Urmare din pag. 1)

PUIU NICOLAE (Dinamo 
Stalin), care pare decis să-și 
pentru prima oară numele pe 
de onoare al campionilor. Ânteceden- 
lee nu păreau pînă joi seara prea 
lavcr.bile lui Dobrescu. Intr-adevăr, 
pugilistul militar iși mărturisise îna
inte de campionate oboseala pe care 
o resimțea de pe urma „europenelor" 
și a turneului de la Moscova, în vre
me ce Puiu Nicolae se dovedise 
„zona" de la Ploeș'i în

Orașul 
înscrie 
tabloul

REZULTATELE REUNIUNII DE 
JOI

Cat. muscă : M. Dobrescu (C.C.A.) 
b. p. Toma Die (Voința), Puiu Ni
colae (Dinamo) b. dese. repr. in I.. 
Ambruș (Voința), cat. pană : I. Mi
halic (FI. roșie) b. p. E. Cișmaș 
(C.C.A.), V. Stoianovici (Energia) 
b. p. st. Văcaru (Dlnamo), oat. o- 
soară : c. Dumitrescu (Dinamo) b. 
p. I. Ailenii (Locomotiva), c. Ghe
rasim (Voința) b. p. I. Demeter (FI. 
roșie), cat. mijlocie ușoară : V. Tiță 
(C.C.A.) b. ab. repr. II M. Balaș- 
(Dinamo), C. lordaebe (Dinamo) b. 
p. P. Constantin (Energia), cat. se
migrea : Gh. Negrea (C.C.A.) b. p. 
P. Zaharia (Locomotiva), I. Ferentz 
(Energia) b. p. N. Bătrinu (Fl. ro
șie).

don în fața lui Vasile Tiță, dar a pri
mit lupta cu curaj și, pină afi zdrun
cinat de năpraznicele lovituri ale 
campionului, i-a opus o dîrză rezisten
ță, ba uneori în prima repriză l-a 
și marcat cu croșeuri tari expediate cu 
adresă. In ciuda văditei amărăciuni 
pe care a manifestat-o Balaș, atunci 
cind antrenorul său a cerut încetarea 
luptei, socotim că Tr. Ogrinjeanu P 
procedat bine, cruțîndu-și elevul — 
încă crud — de urmările unor lovi
turi care i-ar fi 
tatea.

Trecînd la consacrați, scoatem 
satisfacție în evidență forma de 
mari în care s-au prezentat Mircea 
Dobrescu, Constantin Dumitrescu si 
K. Tiță.

Dobrescu a regăsit în Toma llie 
același adversar tenace, pe care l-a 
depășit după o luptă epuizantă, căreia 
Toma llie nu i-a mai putut face față 
în ultima repriză. Neexperimentatul 
J. Ailenii a iost o pratiă ușoară în 
mîinile ltți Constantin Dumitrescu, 
care a jonglat cum a vrut cu adver
sarul său,-.oferind miilor de spectatori 
prilejul de a admira subtilitățile scri
mei sale pugilîstice. Un cuvînt bun 
pentru puterea de luptă a dinamovis- 
tului Puiu Nicolae, care a scos din 
cursă pentru titlu pe campionul Z.K- 
dooic Ambruș. Acesta, în ciuda calită
ților sale de bun tehnician, s-a prezen
tat insuficient pus la punct, recur- 
gînd la obstrucții, țineri și îmbrînceli 
care i au adus descalificarea. Gh. Ne
grea l-a depășit net pe Petre Zaha- 
ria, fără a fi insă la înălțimea reputa-. 
(iei sale. El a fost -— ce-i drept — 
încurcat de șiretlicurile rutinatului 
său adversar, dar boxul practicat n-a 
fost în măsură să satisfacă exigențele 
îndreptățite ale spectatorilor. Vorbind 
despre exigență xom aminti ca defici
tare, sub toate aspectele, meciurile C. 
lordache — P. Constantin și .V. Bă- 
trînu — Ion Ferentz. Intilnirea din
tre C. Gherasim și Iosif Demeter a 
dat cîștig de cauză primului, care a 
atacat mai mult, nelăsîndu-și adver
sarul să-și plaseze lovitura fericită pe 
care o aștepta de la începutul întil- 
nirii.

Deciziile au fost juste și bine pri
mite de public, ceea ce a contribuit 
la succesul reuniunii.

• - *.*.•>  ‘.Și ; x-x-,

e.' . f,

Nu se poate spune că V. Șchiopu s-a calificat ușor pentru final 
de astă-seară. Fotografia (luată în timpul meciului cu Iulian Mii 

este edificatoare...

Turneul internațional de polo

CUPA BUCUREȘT

putut periclita sănâ

fi noii camp

S. MASSLER
I. ȘE1NESCU

ioni?
vor reabilita.că astă-seară se

La categoria ușoară. CONSTANTIN 
DUMITRESCU (Dinamo București} 
are prima șansă în fața lui CONS
TANTIN GHERASIM (Voința Bucu
rești).

Din nou un meci „deschis” la ca
tegoria semimijlocie: MIHAI STOIAN 
(Știința București) — 1LIE DRAG- 
NEA (Dinamo București). Va reuși 
oare „dreapta” lui Diagnea să încurce 
socotelile lui Stoian? Se pare că aci 
se află cheia rezultatului. La „mijlo- 
cie-ușoară", VASILE T1ȚA (C.CA.) 
jși va păstra se pare titlul întrucit 
C. IORDACHE (Dinamo București) 
nu s-a dovedit joi în măsură să-l in
comodeze. In limitele categoriei ime-

diat următoare, 
GHIU (Dinamo 
cutabil superior 
(Dinamo Craiova), dar craioveanul, 
schimbat mult în bine, este capabil 
de o surpriză. O simplă formalitate 
va fi pentru GHEORGHE NEGREA 
(C.C.A.) cucerirea titlului la catego
ria semigrea, întrucit intre el și ad
versarul său ION FERENTZ (E. 
nergia București) există o netă 
diferență de valoare. In sfîrșit, la 
categoria grea, DUMITRU CIOBO- 
TARU (Dinamo București) va încerca 
să-și apere și de această dată cu suc
ces titlul pe care-1 deține cu fermi
tate de atîția ani.

DUMITRU GHEOR 
București) este indis- 

lui PETRE DECA

formă

Puncte negre

Astă-seară la era 19,30, pe stadionul Republicii:
Muscă: MIRCEA DOBRESCU — PUIU NICOLAE 

Cocoș: VICTOR ȘCHIOPU - CONSTANTIN GHEORGHiU 
Pană: VENȚEL STOIANOVICI — 1OSIF MIHALIC 
Semiușoară: DANILA DONE — MIHAI TRANCA
Ușoară: CONSTANTIN DUMITRESCU — CONST. GHERASIM 
Semimijlocie: M1HA1 STOIAN — 1L1E DRAGNEA 
Mijlocie-ușoară: VASILE TJȚA — CONSTANTIN IORDACHE 
Mijlocie: PETRE DECA - DUMITRU GHEORGHIU 
Semigrea: GHEORGHE NEGREA — ION FERENTZ 
Grea: DUMITRU CIOBOTARU — VASILE MAR1UȚAN

Se apropie un nou turneu interna
țional de polo pe apă. Sint explica
bile, deci, intensele pregătiri ale ju
cătorilor noștri ca și eforturile com- 
ponenților comisiei de organizare 
preocupați ca alături de celelalte 
competiții și „Cupa București" să 
însemne un nou și strălucit succes al 
sportului Tontinesc.
CUPA BUCUREȘTI — TURNEUL 

TINEREȚII
La începutul lunii august, în zi

lele care au reunit la masa de lu
cru pe membrii biroului ligii euro
pene de natație, c delegație de teh
nicieni romîni și-a asumat organi
zarea unui turneu internațional de 
tipul „Trofeo Italia" rezervat, însă, 
reprezentativelor de tineret. Biroul 
ligii europene s-a declarat de acord 
cu cererea delegației noastre, iar re
prezentanții diferitelor federații au 
propus ca și restul țărilor partici
pante la competiție să organizeze, 
prin rotație, turneul din patru în pa
tru ani. Așa s-a născut c nouă com
petiție care vine să se înscrie în 
calendarul, încă sărac, al poloului 
internațional.
O COTITURA IN PREGĂTIREA E- 
CHIPEI NOASTRE SE IMPUNE

Sint proaspete, încă, în amintirea 
cititorilor noștri, rezultatele obținute 
de selecționata R.P.R. în prima par
te a turneului desfășurat rn luna 
august la Zagreb. Inlrfngerite sufe
rite fa scoruri categorice în fața re
prezentativelor Ungariei și Iugosla
viei au produs, firește, deziluzie în 
rtndurile iubitorilor de spert din țara 
noastră. Numeroși cititori ne-au în
trebat, atunci, despre cauzele acelor 
surprinzătoare eșecuri. Am răspuns, 
cu părere de rău, celor care ne in
terpelau telefonic, că ne este impo-

sibil să cunoaștem de la Bud 
ceea ce se întimplă la Zagreb] 
la ședința de analiză privind! 
portarea jucătorilor romîni la 
feo Italia" lucrurile s-au lămj 
LA ZAGREB AM AVUT 4 
JUCĂTORI, DAR NU ȘI O ECH

Aceasta a lost concluzia cu 
vorbitorii (antrenori, eondncăton 
că tori) și-au încheiat scurtele 
„depoziții". Mulțumită intensele] 
gătiri care au precedat turne 
spuneau jucătorii — am lost 
bili să risipim cel puțin tot 
cantitate de energie ca și adv 
noștri. Nu am reușit, însă, să 
pasul cu ei în ceea ce privește cd 
fia de joc, pregătirea tactică, 
toi unde am fost întrecuți o 
In plus, nici metodele de „recJ 
tare" a moralului nu au lost di 
mai indicate. Sint lucruri car 
buie spuse cel puțin acum, dej 
echipa noastră de tineret se va 
zenta pentru „Cupa București" « 
octombrie} aproape în aceeași 
tuire ca și la Zagreb Ceea ț 
seamnă că Ad. Balint și 1. Ei 
nu, noii antrenori chemați să J 
tească de aci înainte pe cei mai 
jucători ai țării își vor îndrepta 
ția în direcția îmbunătățirii e<| 
ției de joc. S-ar putea întimp] 
din cauza timpului scurt de ț 
tire, tînăra noastră formație ] 
reușească rezultate dintre cert 
bune cu n-----
tui". Am i-i Muvu.
trezărim în jocul echipei preJ 
dezvoltării ei viitoare; la inc] 
aplicării unui nou sistem de n 
aceasta ar valora poate mai mu 
cît o victorie. Altfel, lecția prim 
Zagreb n-ar servi nimănui.

ocazia „Cupei Bucul 
fi bucuroși, însă, s

GH. NICOLAE:

IOSIF MIHALIC
văzut de NEAGU

<zile mari. In semifinale însă, Dobres- 
cu s-a comportat de o manieră entu- 
ziasmantă în fața lui Toma Ilie, iar 
Puiu Nicolae, incomodat desigur și 
de obstrucțiile lui Ambruș, n-a lăsat 
o impresie deosebită.

La categoria cocoș se întîlnesc doi 
boxeri cu stiluri asemănătoare: CON
STANTIN GHEORGHIU (Dinamo 
București) și VICTOR ȘCHIOPU 
(C.C.A.). In perspectivă un meci e- 
țhilibrat, în care șansele cele mai 
mari de victorie le va avea... cel care 
va reuși să-și „păcălească" cel mai 
mult adversarul. Notăm că, în caz de 
victorie, Victor Șchiopu devine cam
pion pentru a patra oară consecutiv 
și a cincea oară alternativ! Titlul ca
tegoriei pană are doi competitori ti- 
;neri: VENȚEL STOIANOVICI (E- 
rnergia Reșița) și IOSIF MIHALIC 
-'(FI. roșie Cluj). Mihalic are șanse de. 
Victorie, fiind mai rapid și mai va-' 
triat în acțiuni. Cu o condiție: să evite 
puternicele lovituri laterale ale reși- 
Țeanului. DANILA DONE (Energia 
București) și MIHAI TRANCA (Di
namo București) vor furniza finala ca
tegoriei semiușoară. Nic; unul n-a 
{strălucit în semifinale. Să sperăm ÎQȘă

POLO PE... DRUM
—„  4
-f- Marți 10 septem- 

brie: Timișoara. Joi 
12 septembrie — tot 
Timișoara. Sîmbătă 14 

—,septembrie (după ‘a- 
C?} __ miază): Tg. Mureș.

Duminică 15 septembrie (dimineața)': 
Cluj. Marți 17 septembrie: Ora
dea.

Ce sint acestea? Puncte din iti
nerarul vreunui vestit globctrotcr? 
Locurile pc care le va vizita studen
tul indian pornit să Iacă ocolul lumii 
pe motocicletă? Sau, poate, crîmpcie 
din prospectul ONT Carpați oferit vizi
tatorilor străini ai țării noastre?

Nu, n-ați ghicit. Cele cinci zile 
petrecute în patru frumoase orașe ale 
țării sînt o parte din... programul com- 
petițional al echipei de polo pe apă 
Flamura roșie Timișoara, participantă 
la campionatul categoriei A. După o 
pauză reconfortantă de. 2 luni, jucă
torii au pornit să învingă... sutele de 
kilometri pentru a susține cinci me
ciuri în 7 zile. Nu-i nimic, chiar dacă 
se vor simți cam surmenați, n-are im
portanță! Tot se vor odihni apoi pînă 
la sfîrșitul lui octombrie, cind același 
buclucaș calendar prevede barajul din
tre ultimele 3, clasate (deși Timișoa
ra nu are bazin acoperit, iar în ger

liber îi invităm să se antreneze, în 
octombrie, pe cei care... au alcătuit 
programul campionatului republican 
de polo pe apă).

Parcă aud spunîndu-se, ca o con
cluzie la campionatul republican de 
polo pe apă: ,,Și .în acest an, com
petiția a prilejuit o evidentă ridicare 
a nivelului de joc al echipelor parti
cipante..."

AVIZ AMATORILOR!
Fabrica de pro

duse sodice din Ocna 
Mureș avea nevoie de 
un portar. De aceea 
a făcut apel la Alexe 
Budei din Arad, ab

solvent al unei școli medii tehnice 
sportive. Ce nevoie avea portarul fa
bricii din Ocna Mureș de o astfel de 
calificare? A, dar n-ați înțeles proba
bil. Nu era vorba de un păzitor al 
porților labricii, ci de un vigilent a- 
părător al porții.. echipei de fotbal 
participante la campionatul regional. 
Așa „Incit s-a trecut la fapte. Și fiind
că susniimitul amintise, discret, des
pre unele datorii pecuniare față de 
colectivul arădan Locomotiva, cei din 
Ocna Mureș s-au făcut luntre-punte, 
au adunat de pe unde au putut banii 
(deh, nu degeaba are echipa atîția su
porteri?), i-au pus în palmă viitorului

portar și... au scăpat de grijă. Aveau 
doar o garanție serioasă: carnetul de 
legitimare nr. 2418! Numai că lui A- 
lexe Budei peisajul din Ocna Mures 
nu i s-a părut favorabil viitoarelor sale 
mari isprăvi sportive și... a renunțat, 
urnii nd ca un colectiv sportiv din 
Bocșa Romînă (pentru care el optase 
în ultimă (?) instanță) să acopere 
paguba simpaticilor suporteri ai echi
pei Energia Ocna Mureș. Dar... ghi
nion! Transferul la Bocșa Romînă 
nu s-a putut face și de atunci există 
trei păgubași: colectivul din Bocșa a 
rămas fără portar, colectivul din Ocna 
Mureș fără bani, iar Alexe Budei fără ~ 
domiciliu stabil (preferind ca în loc 
să returneze banii, să dispară 
fără urme)’. Totuși, colectivul Ener
gia Ocna Mureș nei se~ poate 
plînge. In schimbul bănuților 
pierduți a rămas cu un carnet de legiti
mare (nr. 2418) și... o amară ex
periență pe care este dispus s-o îm
părtășească (complet gratuit!} oricărui 
alt colectiv amator de... celebrități.colectiv amator de... celebrități.

UN PASIONAT
AL CICLISMULUI

"Ve^ auzi ]oa!ie 
curînd despre perfor
manțele cicliștilor bu- 
zoieni" ne... „ame
nință" corespondentul 
nostru W. Stănescu,

prczentîndu nc în amănunt activitatea.

„antrenorului voluntar" C /Vq
La plecarea sa din rostul < 

structor al colectivului Flamura 
Buzău, C. Norescu a hiat acas 
rește, din grijă pentru avutul otJ 
trei biciclete semienrse ale cola 
lui. Și, la puțină vreme după 
a început o acțiune care lasă în 
tot ce s-a făcut vreodată pentru 
larizarea ciclismului în tara nd 
De dimineață pînă seara, zeci d 
tățeni folosesc (pe rînd. firește 1 
trei biciclete pentru alergări pe < 
țe medii, cicloturism si chiar... I 
cros. Bunăvoința ,,'r.trenoruhii‘j 
Norescu nu impune limite timpul 
folosire a bicicletei. Singurul c| 
pentru durata escapadei ciclistd 
pasiunea ciclistului față de spori 
pedale, pasiune exprimată prin... I 
pe care e dispus s-o sacrifice. H 
că am impresia că am omis ui 
„amănunt": C. Norescu percepe J 
fiecare oră de folosire a bicicld 
sumă, mică, aproape simbolica 
de dorințele sale, dar pe care 
torii de ciclism o plîdesc ofrind.

In tot cazul, tov. Aure! Grigc 
președintele comitetului oră; 
CFS Buzău, poate să se felicit 
orașul ale cărui treburi sportive 
noare le conduce, coordonează ș: 
trolează, s-a descoperit o metoi 
angrenare a maselor în ciclism, 
în felul ei.

V. ARMAU



Meciul de la
29 septembrie

Sîntem convinși că nu e nevoie să dăm prea multe exemple pen- 
a demonstra că opinia publică din țara noastră dovedește un inie» 
deosebit pentru întilnirea dintre reprezentativele de fotbal ale 

.P.R. și R.P.F. Iugoslavia. Ca un meci internațional de fotbal să
asioneze sute de mii de oameni, este -ceva cu totul obișnuit la noi, 
ft ultimii ani. Pasiunea crește de data aceasta in proporții unice, 
inînd seama că rezultatul de la 29 septembrie atimă aproape decisiv 
d balanța calificării echipei noastre in turneul final al campionatului 
ondial de fotbal.

Curierul nostru zilnic ne aduce mereu noi mărturii ale acestei
asiuni (fie-ne permis s-o considerăm printre cele nobile). Ne-ar fi 
reu să redăm fie chiar frinturi din numeroasele scrisori primite la 

acție, în care pasionații fotbalului fac felurite propuneri — care de 
are mai năstrușnice — privind felul cum am putea obține victoria.

Să recunoaștem că „de pe tușă", cum se spune, este mult mai
esne să alcătuiești o formație decit atunci ciad ești investit cu răspua- 
erea de a alcătui o echipă și a o duce la victorie. Sarcina selec- 

ionerilor și a antrenorilor lotului A a fost acum îngreunată mult de 
ccidentarea iui Toma (cel mai bun portar la ora actuală), de faptul 
ă o bună parte dintre jucătorii de bază au dovedit prin compor-

area lor în etapele de campionat că se află intr-un grad de pregă- 
ire necorespunzător față de un meci alit de important. Conducătorii 
i antrenorii echipelor din care fac parte unii dintre jucătorii selec- 
ionați au dovedit o orientare cu totul greșită, planificind in 
șa fel pregătirea sportivilor lor, incit ei să ajungă la maximum de
or mă la o dată mult mai îndepărtată decit 29 septembrie. Dar in 
curta perioadă de pregătire a totului s-au luat măsuri pentru redre- 
area situației. La mulți jucători roadele se și văd. La alții ele se 

vedea, să sperăm, la timp. Un lucru esle cert și anume că absolut 
i jucătorii sînt conștienți că tre buie să dea tot ce pot pentru a 

bține victoria. Pe această bază speranțele sînt îndreptățite. Dumi
că îi vom vedea pe băieți în fața unei echipe maghiare puter- 

și perspectivele vor putea fi mai limpezi.
In tabăra adversarilor situația nu este de fel mai roză. Căpitanul 

ederal Tirnanici (care temîndu-se oarecum de răspundere a primit 
ă ajutoare — dintre care unul, Lukacs. este ziarist sportiv — 
ătuindu-și de fapt, o comisie de selecție) a adus din nou modificări 
mației, fiind nemulțumit de felul cum ea s-a comportat in meciul 

:u Austria. Vukelici, care a debutat în acel meci ca centru atacant, 
fost trecut pe extrema stingă, interul Miliutinovici va fi folosit în 

ostul de centru, iar ca inter dreapta veteranul Mitici. Este clar că 
rietenii noștri iugoslavi sînt și mai frămîntați ca noi, căci în eventua- 
itatea unei înfrîngeri ei nu mai au nici o șansă.

Victoria noastră ne aduce sigur calificarea, dar un meci nul sau 
hiar... o înfrîngere nu este decisivă, căci o ulterioară victorie la 
elgrad în meciul retur ne poate situa pe primul loc. Bineînțeles că. 
ima variantă este preferabilă, dar lucrul nu este de fel ușor. Avan- 

ajul terenului poate fi determinant cu condiția ca publicul să-i susțină 
u entuziasm și în mod permanent pe cei 11 jucători care vor purta 
e pieptul lor stema Republicii noastre.

încrederea în forțele lor, calmul necesar intr-o astfel de întrecere 
ecisivă, avîntul care să-i poarte pe aripi vulturești spre victoria mult 
orită, le vor căpăta numai cu sprijinul permanent și călduros al 
ostru, al tuturor. Și chiar mîine, la meciul cu echipa Szeged, publicul are 
rilejut să demonstreze că e hotărit să meargă pe această cale.

ice^Ie sportive își deschid porțile
LA TIMIȘOARA...

buni profesori de 
orașul nostru, în 
Cornel looănescu. 
de deschidere am

Doboșan-Knabell, a

oala medie nr. 10 a fost tranș
ată în liceu cu program special 
dtlcație fizică. La 16 septembrie, 
un cadru festiv, această școală 
deschis porțile. La solemnitatea 
nceput de an școlar au fost pre-

240 elevi și eleve însoțiți de pă- 
i lor și întregul corp didactic, al
it din cei mai 
ație fizică din 
e cil profesorul 
tpă festivitatea 
de vorbă cu cîțiva elevi și cîteva 

!. Prima pe care am „prins-o“ a 
pioniera Cristina Doboșan din 

ța. Iată ce ne-a declarat micuța 
fina: „îmi place foarte mult spor- 
Practic gimnastica de doi ani și 
fericită că aici, în cadrul liceu- 
voi puica învăța și mai mult din 
de acestui sport, care la noi în fa- 
■ a devenit... tradițional. Mama 

Ghizela 
acum mulți ani campioană in a- 

tă disciplină sportivă, iar tatăl 
a îndeplinit ani de-a findul mun

te profesor de educație fizică, cu 
ializare... gimnastica. Nu este de 
re de ce părinții mei au fost foar- 
ucuroși ca eu să urmez cursurile 
tui liceu".
Potaie Popa are numai 11 ani. S-a 
is în clasa a Vl-a. Dorința lui 
„să practic toate sporturile, dar 

nă prcgăilesc îndeosebi la atletism 
latafie. Am cerut să deviu intern.

Y

4
I

ȚI CU SI Mt ON

pentru a pu/ea folosi mai bine cele 6 
ore de curs și 4 de colecția — șl 
pentru a-mi însuși în același timp mai 
bine materialele de cultură generală".

Am mai vorbit și cu Martin Bauer 
din clasa a VIII-a, deținător al unor 
adevărate performanțe sportive (la 
vîrsta sa 14 ani: 13,3 sec. pe 100 m. 
și 1,50 m. la înălțime) și cu Ștefan 
Kelemen, fratele internaționalului La-, 
dislau Kelemen din echipa de polo a 
țării noastre. Ei, ca și ceilalți elevi 
și eleve, sînt bucuroși că au posibili
tatea de a învăța la un liceu sportiv.

AL. GROSS
corespondent regional

.„Șl LA ORAȘUL STALIN

Cursurile școlii medii nr. 7 din o- 
rașul nostru vor începe la 23 septem
brie. Pînă atunci, examene de admi
tere și lecții practice (numai la clasa 
aVIII-a). Școala medie nr. 7 este, 
începînd din acest an, liceu sportiv și 
trebuie să spunem că de acest lucru 
sînt bucuroși mulți elevi care s-au 
înscris și dau în aceste zile examene 
de admitere. Liceul sportiv din Orașul 
Stalin va avea cantină și internat pen
tru fete și băieți. Un valoros corp di
dactic alcătuit din cei mai buni pro
fesori de educație fizică din localitate 
va asigura pregătirea elevilor. Ba
zele sportive de care dispune liceul 
sînt: un teren recent gazonat și două 
săli de gimnastică, iar echipamentul

Campionat el ir epublicane de ciclism pe pistă

C.C.A. II campioană R.P.R. la urmărire
Deși a fost programată o singură 

probă (urmărire pe echipe băieți} 
ziua de ieri a campionatelor republi
cane de ciclism pe pista a fost cea 
mai interesantă din cele patru des
fășurate pînă acum. Finala acestei 
probe disputată între formațiile C.C.A. 
I și C.C.A. II a ridicat pur și sim
plu tribunele In picioare prin specta
culozitatea ei. Rezultatul a fost incert 
ptnă în ultima tură de pistă cînd 
C.C.A. II (nume sub care se ascunde 
de fapt prima garnitură)! a reușit 
prin efortul hotăritor al maestrului 
sportului C. Dumitrescu sâ câștige cu 
un avantaj minim. C Dumitrescu. Jon 
foniță. C Florescu și Ion Vasile au 
îmbrăcat tricourile de campioni după 
ce în semifinală realizaseră un nou 
și valoros record al țării; 4:57,3 (ve
chiul record aparținea aceleiași for
mații și era de 4:58,0). Cu această 

Concurenti din 8 țări la startul campionatelor 
internaționale de tir ale R. P. R.

(urmare din pag. I)

fac cunoștință pentru prima oară cu 
poligonul sînt uimiți de ingeniozita
tea constructorului; ceilalți zîmbesc 
fericiți: știu ce pot obține (ne referim 
la performanțe) aici la Tunari. Prin
tre cei care participă pentru prima 
oară se află și sportivii chinezi. O 
convorbire cu conducătorul delegației 
chineze Cian Gi-min, ne-a dat posi
bilitatea să ne facem o idee despre 
valoarea lor.

— Ce doriți să obțineți la primul 
dvs. contact cu poligonul Tunari?

— Să învățăm! Să învățăm cit mai 
mult de la dvs. și de la ceilalți parti
cipant! la campionatele internaționale. 
Sportivii noștri nu au experiență și cu 
toate că unele rezulta te ac putea indica 
o va-ioare ridicată, lipsa confruntărilor 
în marile concursuri ii dezavantajează- 
Iată de ce nu avem nici o pretenție ..

— Vorbeați de unele rezultate de 
nivel internațional obținute de spor
tivii chinezi. Am dori să știm care 
sînt acestea.

— La pistol viteză Cian Hun a 
realizat 60/587 puncte, iar la cerb 
sportivii noștri obțin de asemenea 
performanțe valoroase. Vă repet însă 
că toate aceste rezultate n-au fost 
obținute în condițiile concursurilor tari 
și deci nu pot fi concludente..

Aceasta este părerea conducătorului 
delegației chineze. Noi însă ne rezer
văm dreptul să informăm pe cititori că 
reprezentanții Chinei Populare sînt 
totuși concurenți valoroși. Conștiincio
zitatea și rîvna cu care se antrenează, 
pe de o parte și rezultatele bune pe 

sportiv în cantitate suficientă și foarte 
variat așteaptă să fie întrebuințat.

Printre profesorii de educație fizică 
de la liceul sportiv din Orașul Sta
lin se află: Popescu-Colibași, Ar
nold Kummer, C. Birleanu, Ion Sabătt 
și Ladislau Kovaci.

AL. DINCA
corespondent regional 

Maestrul sportului Marin Dochilifă explică maestrului sportului... Ion 
Voinescu (da, nu vă mirați) tehnica tragerii cu pistolul. Nu cumva să 
credeți însă, că Voinescu se pregătește și pentru campionatele interna
ționale de tir.

f iind intr-o scurtă excursie ta f unari, el a venit pe poligon să asiste 
la -pregătirile trăgătorilor..

(Foto: GH. DUMITRU))

ocazie a primit pentru prima oară 
titlul de campion republican ținând 
C. Florescu al cărui aport în echipă 
a fost important Cei mai bun om ai 
formafiei militare a fast C. Dumitres
cu, iar cel mai slab Ion Vasile

Performanța echipei C.C.A. I (Con
stantin Baciu, Vasile Oprea, Ion Stoi
ca și Ion Badu) este meritorie Ea 
a ținut în șah 9 ture formația cam
pioană și a reușit să se claseze pe 
locul 11, înaintea primei garnituri a 
dinamoviștilor. obținînd (în finală) 
un timp foarte bun : 5:00,3. Din aceas-, 
tă formație merită a fi evidențiat tl- 
narul Constantin Baciu, care a fost 
de departe cel mai bun.

Pentru locurile 3 și 4 trebuiau să 
se întreacă echipele Dinamo I și Di
namo II. Dintr-o greșită înțelegere a 
conducătorului tehnic dinamovist, pri
ma formație nu s-a mai prezentat la 

care le obțin, j>e de altă parte, ne fac 
să credem că vor da mult de lucru 
favoriților acestor campionate...

„CAPETELE DE AFIȘ"

înaintea oricăror intreceri intemațio’ 
nale circulă cu insistență o întrebare: 
„Cine participă?" Dar simpla enume
rare a țărilor care și-au trimis repre
zentanți ta București nu este suficient 
de edificatoare dacă nu este însoțită 
de numele și „cărțile de vizită" ale 
celor care vor susține întrecerea. La 
acest capitol actuala ediție... stă bine.

Din delegația franceză desprindem 
numele lui Mazoyer pe care l-ați mai 
întîWt anul acesta în coloanele zia
rului nostru. El a participat la „Cupa

PROGRAMUL ZILEI I

ORA 8: festivitatea Ae deschi
dere a aunpionawtor -intemațiio- 
nale.

ORA 8: armă liberă calibru 
mare 3x48.

ORA 1»; pistol precizie $8 focuri 
ORA 18: talere aruncate din 

șanț, manșa I .

- - ------ ——

țărilor latine" făcind parte din repre
zentativa statului Monaco și s-a clasat 
pe locul III, după Iosi-f Sîrbu și C. 
Antonescu, cu 1153 p. Colegul său 
Raooa, prezent și el la București, a 
realizat, în -aceeași competiție, 1152 
p. Iugoslavii Bogdan Jez, Zftatko 
Masek, italienii Mariane Antonelii, 
Ciceri, Giorgio Ercolani, Sergio Varet- 
to, bulgarul Velicikov, maghiarii L. 
Balogh, J. Holub, S. Krebs, K. Takacs, 
polonezii Pawlata, Sadurski, nu mai 
au nevoie de prezentări speciale de
oarece performanțele lor sînt cu
noscute. Prezența lor la startul con
cursului este o garanție că întrecerile 
se vor situa la un înalt nivef.

Nu-i putem desigur omite de pe lis
ta celor care onorează cu participa
rea lor campionatele internaționale pe 
sportivii noștri. Maeștrii emeriți ai 
sportului Iosif Sîrbu, Gh. Lykiardopol 
și Ștefan Petrescu, maeștrii sportului

start și astfel, fără luptă, locul III a 
revenit garniturii secunde. Protestele 
publicului au fost pe deplin justifi
cate.

In completarea programului au avut 
loc citeva tentative de record. Dintre 
ele au reușit următoarele: 500 m. 
cu start de pe loc-junioare: 46,8 sec.- 
Eliza Igescu (Locomotiva) — vechiul 
record era de 49,2 sec.; 200 m. — jut 
niori: 13,1 sec. Tănase Adrian (DiJ 
namo) — vechiul record era de 13,8; 
sec.; 1000 m. lansat — junioare: 
1:32,8, Eliza Igescu (Locomotiva) — 
vechiul record 1:35,9; 5000 m. lansați 
(senioare); 7:46,9, Silvia Stănescu (FL 
roșie) — vechiul record era de 7:47,9.,

Ultima reuniune a campionatelor 
republicane se desfășoară duminică 
dimineața (ora 9,30) cînd va avea loc 
proba de semifond. v

— h. n. —

C. Antonescu, Iulius Pieptea, Alexan-r 
dru Klaus, Marin Dochiliță, Titus Mai 
nicatide, și ceilalți vor lupta cu 
ardoare pentru câștigarea titlurilor și 
pentru realizarea unor performanțe 
record, lată deci ca sînt suficiente 
„capete de afiș"...

„CARE VA FI CEA MAI SPECTAâ 
CULOASA PROBA?'

O întrebare la care cu greu se 
poate răspunde. Dacă probele de armă 
(calibru redus și calibru mare) nu

Unul dintre cei mai valoroși concu
renți chinezi: Cian-Hun (pistol viteză)'

oferă un spectacol decît prin lupta 
mută a cifrelor, în schimb talerele a-> 
runcate din șanț (cele trei manșe se 
desfășoară duminică, luni și marți); 
skeetul (miercuri și joi), pistolul viteză; 
cerbul sînt probe care se situează în 
centrul atenției iubitorilor tirului. Cea 
mai spectaculoasă probă (din punct 
de vedere al._ tirului)' va fi însă aceea! 
în care competitorii vor realiza cele 
mai bune performanțe...

MECIURILE FEMININE Șl DE 
JUNIORI

In timpul campionatelor interrrațio-, 
nale se vor desfășura și meciuri di
recte între echipele R. P. Română, 
R. P. Chineză și R. P. F. Iugoslavia! 
(la fete) șî R. P. Română — R. P. F, 
Iugoslavia (la juniori). Probele de 
concurs sini: armă liberă calibru re-» 
dus 3 x 20 și combinată. înaintea 
campionatelor europene de la Belgrad 
(5—13 octombrie) aceste întâlniri pot 
prilejui o eficientă verificare a poten
țialului garniturilor nc-astre. Pentru- 
reprezentativa noastră feminină situa-» 
ția este mai grea deoarece va fi pri-> 
vată de aportul uneia dintre cele maF 
bune trăgătoare: Mairieta Juverdeanu 
(bolnavă).

Antrenorii care se ocupă de pregăti
rea reprezentativelor noastre nentru 
campionatele'de la Beli; ac! (Petre 
Cișmigiu, Ștefan Popescu și Ion 
Quintus) vor putea alcătui după des-> 
fășunairea acestor meciuri loturile de- 
finiți ve.

H. NAUM



ECOUL „INTERNAȚIONALELOR” DE ATLETISM
CONTINUĂ CU TĂRIE

--------------  O sugestie s --------------
Antrenor străin la tenis

succes, trecînd peste

(Foto : L. TI BOR)

i Vladimir Sitkin (U.R.S.S.) a obținut un frumos 
ștacheta înălțată la 2jD8 m.

FOARTE BINE
...au spus în unanimitate at. 

Teții oaspeți, participant la ediția ju_ 
biliară a campionatelor internaționale 
de atletism ale R.P. Romine, referân- 
du-se la admirabila ambianță pe 
care au întîlnit-o aici.

„.au spus conducătorii și antrenorii 
delegațiilor participante, despre fru
musețea concursurilor la care auasis 
tat, despre organizarea pusă la punct 
pînă în cele mai mici detalii, des. 
pre această bijuterie a atletismului, 
care este stadionul Republicii.
j ...au spus și spectatorii care au

...an exclamat acei care, rămintod 
fără bilete, au trebuit să se conso. 
leze a urmări campionatele numai în 
fata aparatelor de televiziune, și care 
o dată în plus au regretat că totuși 
capacitatea tribunelor stadionului Re
publicii nu a fost atît de mare ca să 
permită unui număr sporit de spec
tatori să vizioneze „pe viu" con. 
cursurile. Așa cum. s-ar fi intîmplat 
dacă întrecerile ar fi fost organiza
te pe stadionul 23 August.

...au afirmat de asemenea cancu. 
tenții nevoiți să se întreacă pe o 
ploaie torențială în ziua a treia sau 
cei care, prin amînarea forțată a 
unor probe, s-au văzut puși îrk im
posibilitatea de a mai lua startul.

..Jiu spus iubitorii atletismului din 
țara noastră care ar fj vrut ca edi. 
ția jubiliară sâ înregistreze partici
parea cea mai valoroasă, dar și-au 
dat seama că acest lucru nu a fost 
posibil din momentul în care sânul, 
-ian cu Internaționalele noastre aveau 
loc pe continentul european, campio-

Bravo ai
Prezența la startul diferitelor pro- 

T>p a unor atleti de mare valoare a 
inf'ueniat simțitor nivelul concursu- 
lu', ridicînduj și pe acest plan la 
înălțimea pretențiilor unul mare con- 
cu-s international. Recordul european 
egalat de Taisia Cencik la’ săritura 

Tn înălțime cu 1,75 m., cei 18,55 m. 
obținuți de Parry O’Brien la arun- 
mrea greutății, rezultatul de 65,91 
m. înregistrat de Mihail Krivonosov 
Ji -runcarea ciocanului, săritura de 
2.08 m. a lui Vladimir Sitkin, 29:40,2. 
rnircați de Piotr Bolotnikov la 10.000 
m (dar care dat fiind condițiile deo
sebit die grele din acea zi pot fi ci- 
■tiți 29:00.0); 16.00 m. la greutate 
femei (Zinaida DoinikovaȚ, 7,57 m. 
la lungime (Igor 
54.24 m. la suliță

Ter-Ovanesianf, 
(Maria DițlJ, 

'6.14 ?i 6,00 m. la lungime femei 
(Nina Kazmina și Wemmy Scholt- 
mcver), 11,1 sec. la 80 m.g. (Ana 
(Serbau) sînt o mărturie a acestui 
fapt.

In condițiile unui concurs atît de 
important, recunoaștem că priveam 
icu puțină îngrijorare evoluția atle- 
fțîlor noștri care, în general, nu ău 
idat tot ceea ce se aștepta de la el 
Htn principalele concursuri ale sezo- 
mului. De data aceasta însă, în ciuda 
(unor indisponibilități (Iolanda Balaș, 
tllie Savel, Cristea Dinu, Mifcea 
ÎStein, Florica Oțel) romînii s-au vă- 
izut mai mult ca oricînd la interna- 
ÎJionale. îndemnul adresat spectatori- 
ilor prin ziarul nostru, de poetul AI. 
tAndrițoiu; „Să ne pregătim vocUe. 
\Va trebui să strigăm: bravo ai noș- 
ttri F îndemn privit de mulți cu un

de intrare și care prin 
arătat, prin spontanei-

găsit bilete 
entuziasmul 
tatea aplauzelor La adresa rezulta
telor valoroase, prin manifestațiile 
de simpatie fată de concurenți, au 
dovedit că iubesc cu adevărat atle
tismul.

...spunem și noi, gîndmdiMie la im. 
presia generală pe care ne.au lă
sat-o întrecerile ediției jubiliare, a- 
cest spectacol de 
competiții sportive 
țării noastre prin 
pretutindeni.

neuitat, al unei 
care face cinste 
remimele cîștjgat

FOARTE RAD ...
nate naționale în Polonia, Franță și 
Italia; meciuri bilaterale între R.F. 
Germană, -și Anglia, Cehoslovacia și 
Ungaria, Suedia și Finlanda ca și 
numeroase mitinguri atletice în di
ferite orașe (Copenhaga, Helsinki, 
Bruxelles etc.).

ir
Intre aceste două extreme (foarte 

bine și foarte rău) există desigur o 
gamă întreagă de alte aprecieri cu 
care pot fi caracterizate mulțimea 
de impresii pe care nj le.a lăsat a- 
ceastă mult așteptată ediție, a X-a, 
a tradiționalelor noastre campionate. 
Fără nici un fel de discuție impresiile 
bune sînt în covîrșitoare majoritate, 
ceea ce evident reprezintă un im. 
portant succes.

Participarea unui număr mare de 
atleți și atlete din 23 țări, reprezen- 
tînd toate continentele, este o carte 
de vizită impresionantă, pe care pu. 
ține concursuri atletice din lume o 
pot prezenta (exceptînd, bineînțe
les Jocurile Olimpice).

noștri I
zîmbet de îngăduința, s-a dovedit 
chiar din prima zi de concurs, în 
perfectă concordanță cu isprăvile at. 
leților romîni. Romînia a cucerit 9 
titluri de' campioni internaționali ai 
ediției jubiliare, fată de 3 anul trecut 
și 2 în 1955.

Der ediția aceasta a întrecerilor ră- 

Ultimii metri ar cursei de 1.500 au fost de-a dreptul emoționaitți, iar sosirea dramatică. Luptind pinii ia umma 
................................ . ; XV . a...». *- ------------ -J------------------- -..s--- capicătură de energie, Constantin Grecescu a obținut o splendidă victorie, in fața unor adversari puternici 

Sokolov (U.R.S.S.), Constantinidis (Grecia), Zvoienski (Cehoslovacia), Barkanyi (Ungaria).
(Foto: I. WELBER)

mln legate o serie de rezultate care, 
înseamnă foarte mult pentru noi:
47,5 sec. pe 400 m. (Ion Wiesenma- 
yer), 14:13,0 pe 5.000 m. (Constan, 
tin Grecescu), 12,0 sec. pe 100 m. 
și 24,9 sec. pe 200 m. (Ioana Luță), 
1.41:51,4 pe 20 km. marș (Ion Păcu- 
raru), 14,54 m. la greutate (Ana Co_ 
man), 49,41 m. la disc (Virgil Ma. 
nclescu), etc. Cel puțin la fel de 
valoros ca și u-n record atletic este 
și modul ireproșabil în care a func. 
ționat aparatul TELES1D, invenția 
inginerului romîn T. Lazaride.

Scăderi

de 
cu 
Să 
de 
nu

Ne-ati măgulit și bucurat apreei;- 
rile făcute d^ oaspeți la adresa cam
pionatelor și a capacității noastre 
organizatorice. Totuși noi știm foarte 
bine că au existat și o serie 
scăderi, cu atît mai regretabile 
cît s-au produs la ediția festivă, 
enumerăm cîteva. In zece ani 
existență, campionatele noastre 
au ajuns să aibă un program stan
dard. De la o ediție Ia altă, s-au adus 
fel de fel de modificări programului. 
Cel de anul trecut a întrunit toate 
aprecierile pentru judiciozitatea cu 
care aii fost repartizate probele în 
cede trei zile. Nu știm ce a făcut 
necesară schimbarea acestui pro. 
gram. In orice caz ea a fost neins
pirată, ducînd la situația, printre 
altele, ca în ziua a dona, de pildă, să 
se desifășoare simultan patru dintre 
cele mai tari probe.

Foarte bună ideea cu sistemul de 
afișare al rezultatelor, dar complet 
neizbutită realizarea acestor aparate, 
ale căror cifre, prea micii (cca 20 cm), 
nu au fost vizibile de la distanță. Se 
știe că pentru a putea fi vizibile de 
la T00 m. cifrele trebuie să aibă cel 
puțin 30 cm., Crainicul concursului 
ni s-a părut în acest an mai puțin 
inspirat față de alți ani, uneori prea 
departe dS ceea ce se întîmpla pe 
stadion, alteori mult prea insistent 
Rezultatele intermediare din curse. 
Ie de semi fond și fond, care au fost 
anunțate, puteau căpăta un sens pen. 
tril spectatori numai dacă ar fi fost 
comparate cu alte asemenea d2te din 
diferite curse celebre. Așa ele nu au 
satisfăcut decît un număr foarte res- 
trîns de specialiști. Am așteptat, lao. 
laltă cu publicul, anunțarea promptă 
și completă (cel puțin primele 6 loc
uri) a rezultatelor fiecărei probe, 
care nu trebuia neapărat făcută oda
tă cu festivitatea de premiere. In 
marea majoritate a cazurilor, crai
nicul nu ni le.a dat decît pS primele 
trei. In schimb, a devenit O adevă
rată obsesie solicitarea permanentă 

nepoliti- 
publicului

— și în forme uneori 
coase — care s-a făcut 
de a păstra liniște.

Vom fi foarte bucuroși 
cîteva observații să fie luate în dis
cuția comisiei de organizare a între
cerilor, pentru ca La anuJ, după cea 
de a Xl-a ediție, să se poată spune: 
FOARTE BINE, pe toată linia.

ca aceste

ROMEO V1LARA 
IACJNT MANOLIU

Căror cauze se datorește faptul că jucătoarele de tenis de la noi a 
un nivel atît de scăzut? De ce, de ani de zile tenisul romînesc înaintează c 
pași de... melc, situîndu-se la periferia ierarhiei sporturilor din țara noa: 
tră? Ce se întimplă? Cînd va veni timpul ca și pasionații „sportului alt 

de la noi să fie în sfîrșit satisfăcuți de o partidă dintre doi jucători r< 
mini? Cînd vom avea și noi prilejul să salutăm o victorie de prestigiu 
tenismenilor noștri?

După părerea noastră, de trei factori depind, la ora actuală, răspunst 
rile prin fapte la aceste întrebări.

Mai întîi este vorba de asigurarea în cele mai bune condițiuni a bl 
zelor materiale: terenuri, mingi, rachete, corzi. Fără satisfacerea pe depli 
a acestor deziderate, nu vom putea clinti nimic din situația existentă. C 
terenuri numeroase, cu mingi, rachete și corzi în cantitate suficientă s 
va putea forma acel rezervor — atît de necesar — de cadre numeroase : 
valoroase.

In al doilea rînd, participarea cu loturi mai largi, mai ales de tine: 
și tinere. Ia concursuri internaționale de amploare și de o valoare tehnic 
superioară. începutul din acest an. trebuie continuat și fără îndoială an 
pl'ficat. Este necesar să se organizeze și la noi în țară turnee internațic 
nale asigurîndu-se însă participarea unora din cele mai renumite „rachete 
ale lumii. Așa cum au făcut cehoslovacii care au invitat la Praga pe exci 
lentul australian Hoad și alți tenismeni de valoare de la care jucător 
autohtoni au avut ce învăța.

Un lucrii de mare importanță pentru creșterea valorii tenisnienilc 
noștri îl constituie desigur și modul cum se desfășoară procesul de instru 
re. Și aici avem de făcut unele observații. Dispunem de antrenori conștiir 
cioși, cu o practică îndelungată, dar în general ei au o pregătire teoretii 
insuficientă, fapt care are urmări nefavorabile asupra pregătirii sportiv 
lor. Intre antrenori există și multe divergențe, fiecare considerîndu-se ci 
mai bun cunoscător în materie. Chiar dacă s-a ajuns la o linie unitară d 
pregătire, totuși acest lucru se face deseori formal. Multe dintre deficiențe 
semnalate ar dispare dacă am recurge pentru o perioadă de timp la set 
viciile unui antrenor străin. Dar, nii trebuie să ne fie indiferent care a 
nume antrenor, fiindcă nu este suficientă numai calitatea lui de... ceti 
țean străin. Este necesară aducerea unui antrenor priceput, cu serioas 
ștate de serviciu, cu rezultate pe această linie, obținute într-o țară c 
tradiție recunoscută în tenis. De la acest antrenor, sîntem siguri că vor • 
vea de învățat multe "lucruri folositoare atît jucătorii cît și antrenorii no: 
tri. Trebuie urmat și la tenis exemplul altor discipline sportive ca nataji: 
atletismul, luptele, unde activitatea unor antrenori străini, bine pregătiți, 
dat roade. In U.R.S.S. forurile care -răspund de activitatea tenisului au i 
pelat — cu bune rezultate — la experiența fostului campion mondial Fre 
Perry.

Punînd în aplicare aceste măsuri și completîndu-le cu altele, rezultate 
nu vor apare — desigur — peste noapte, pentru că mai ales la tenis pro 
greșul cere muncă intensă și îndelungată. Dar, pătrunși de importanța ai 
tivității pe care o depun, muncind cu perseverență și seriozitate, antreni 
rii, jucătorii și jucătoarele noastre de tenis vor putea avea în cîțiva ani s 
tisfaeția unor succese de prestigiu.

C. SEVEREANU

Activitatea în sportul luptelor
• Deci cele patru finaliste din 

campionatul de calificare pe echipe 
ne sînt cunoscute. In semifinalele des
fășurate la Craiova, Tg. Săcuiesc, 
Galați și Marghita s-au calificat: E- 
nergia „Mao Tze dun“, Flamura roșie 
Galați, Voința Tg. Săcuesc și Recolta 
Marghita. Cu excepția primei echipe 
care a obținut o victorie zdrobitoare 
asupra Voinței Craiova (12—2), toate 
celeilalte trei au fost puse serios la 
grea încercare de adversarii lor. (Vo
ința Tg. S.—Voința B. Mare 10—6, 
FI. r. Gl.—C. S. Marina C-ța 10—6, 
Rec. Margh.—Voința Lugoj 10—6). 
Surpriza fazei respective a constituit-o 
victoria luptătorilor din Marghita a- 
supra lugojenilor. Motivul pe care l-au 
invocat învinșii, acela că întîinirea s-a 
desfășurat în aer lfber și că deci lup
tătorii lugojeni pregătiți pentru sală 
au fost dezavantajați, nu ni se pare 
serios. Mai de grabă credem că gaz
dele s-au pregătit bine, iar că lugo
jenii nu au luat meciul în serios. Cele 
patru echipe calificate se vor întîlni 
între 4 și 6 octombrie la Tulcea, pri
mele două clasate urmînd să susțină 
barajul în compania ultimelor două 

din campionatul republican pe 
chipe.

• PENTRU stimularea activiti 
la lupte libere a fost program: 
„Cupa Orașelor". Prima etapă a li 
sfîrșit, iar mîine, în diferite orașe 
țării, formațiile învingătoare vor t 
bui să facă față unei noi încerci 
mai dificile, în compania echipelor 
perioare. Iată programul: Tulcea 
București, Baia Mare — Marghi 
Satu Mare — Oradea, Tg. Mureș 
Cluj, Arad — Reșița, Hunedoara 
Lugoj. Primele orașe sînt gazde. 
29 septembrie: Galați — Sini 
Sf. Gheorghe — Orașul Stalin.

Programarea competiției a f 
primită cu entuziasm de către deleg 
ia conferința pe țară. Aceștia și-au 
dat pe loc adeziunea. Practic s-a 
zut însă că o serie de formații 
absentat pentru simplul motiv 
acestea nu... există și nici nu 
făcut vreo încercare de a fi con: 
tuite. (Iași, Valea lui Mihai, Tii 
șoara).

• LA 13 OCTOMBRIE, va at 
loc prima etapă a campionatului i 
publican pe echipe. Primele știri 
legătură cu formațiile participan 
Energia din Ploești și-a mutat re: 
dința la Sinaia, FL roșie Arad e: 
în serioasă criză de... luptători, i 
C.C.A. s-a întărit cu o serie de k 
tători care-și fac stagiul militar ( 
Micula, D. Grozavu ș.a.).

Reuniune de lupte
Mîine de la ora 10 dimineața se 

desfășura pe terenul colectivului R 
greșul Gospodării <str. I. Vidu) o 
uniune de lupte cu participarea 1o1 
Iul de tineret și a unor luptători frv 
tași din Capitală.

Faza interregiuni 
a campionatului 

republican de oin
• SIM1BATA și duminică' va avea : 

ultima etapă — interregiuni — prem 
gătoare finalei (campionatului repul 
can de oină, care se va desfășura în 
3—6 octombrie la Galați. Jocurile s 
repartizate pe patru serii a 5 eehij 
în orașele Dej, Rm. VSlcesv Consta! 
și Focșani, urmînd ca pentru turm 
final să se califice primele două clas 
din fiecare serie. Urmărind cele pa' 
grupe constatăm că cele mal justific; 
pretenții le ridică echipele regiuni 
R.A.M., Baia Mare. Suceava Kprin f 
copita Frasin, cîștigătoarea Spartuchîat. 
din 1856), Oralul SMa-lin, Ploeștn, Byc 
rești și, bineînțeles, București r (pc 
echipa Dinațno, cîștigătoerea Cuț 
R.PJR. (în 1856) și București H qm 
Știința București, campioana țârii).



ÎNCEPE SERIA ÎNTÎLNIRILOR INTERNAȚIONALE LA FOTBAL

Fotbalul la ordinea zilei
(urmare din pag. 1)

arbitru D.

punctele marcate de Ene I (2) și V. 
Anghel. In a doua parte a antrena
mentului (60 de minute) combinata 
a marcat patru goluri prin Brînzei 
(din lovitură de la 16 m.), Dinulescu, 
Ene II și Voica și a primit două: 
realizatori Anghel și Cacoveanu. Re
zultat: 4—2 pentru combinată. Rămîne 
ca meciul de verificare de mîine să e- 
difice deplin asupra stadiului de pre
gătire al fotbaliștilor noștri, ca și a- 
supra formulei pe care se poate conta. 
Trebuie însă ca noi cu toți să asigu
răm partidei de mîine un climat con
venabil. Imputările sau dezaprobările 
zgomotoase ale spectatorilor nu vor 
îndrepta pe loc greșelile ci — dimpo
trivă — vor mări tensiunea nervoasă

60NSKI
antrenorul 
juniorilor 
polonezi:

„PUNEM MARI 
SPERA N T E 

i IN ACTUALA FORMAȚIE"

i

Spectatorii ocazionali care se aflau 
joi după-amiază pe stadionul Repu
blicii au asistat la un antrenament în 
toată regula al juniorilor polonezi. A- 
cest antrenament a cuprins exerciții 
de pregătire fizică generală ca și 
exerciții tehnice, specifice posturilor 
din echipă. I-au văzut pe cei doi por
tari Lesniak și Mazur plonjînd de 
zor și stoperul h'ieroba și fundașul 
Szymczyk, care se antrenau la lovitu
rile cu capul; pe cele două extreme, 
Galeczka și Matyszczak întrecindu-se 
în executarea cît mai perfectă a lovi
turilor ‘ "7 . ’
că au greșit de toarte puține ori.

de col(. $> trebuie să vă spun

Ei au terminat la egalitate 
cu Iruntașa clasamentului
Printre cei 11 fotbaliști pe 

vom vedea „la lucru" se află
Hodi

SENIORII • ora 15,45,
Schulder ajutat la tușă de C. Mitran 
și C. Popescu-Alună.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A: 
Voinescu — Zaveda II, Apolzan, 
Neacșu — Călinoiu, Bone — Cacovea
nu, Constantin, Ene I, Ozon, V. An
ghel. REZERVE: Crîsnic, Brin- 
zei, Caricaș, Jenei, Ene II, Dinulescu.

SZEGED: Hodi — Benak, Portoro, 
Vass — Barath, Zallar — Polyvas, 
Rabai, Ha jos, Gilicz, Nemes.

Despre juniorii polonezi veți găsi 
în numărul nostru de azi un repor
taj special. Ne rămîne să ne ocupăm 
de cealaltă echipă oaspe, Szeged. 
Fotbaliștii maghiari s-au arătat într-o 
bună formă la acest început de cam
pionat.
(0-0) 
CsepeL 
care îi
o serie de internaționali ca 
(selecționat în echipa B a Ungariei), 
Gilicz, socotit o speranță a fotbalu
lui maghiar, Polyvas și Hajos. Intr-o 
convorbire telefonică cu Szeged, an
trenorul Gyula Polyak — vechi inter
național — a declarat că echipa sa 
este decisă să facă o figură cît mai 
frumoasă la București.

Fotbaliștii selecționatei divizionare 
A au efectuat joi după amiază un an
trenament care n-a mulțumit. In ge
neral echipa a jucai nervos, contractat, 
și n-a reușit nici să păstreze un ritm 
de joc și nici să realizeze acțiuni de 
continuitate și armonie. Adversari au 
fost Flamura roșie „Boleslaw Bierut" 
(50 de mânute) și o combinată Di
namo 6 — rezervele din lot. De prima 
formație lotul a dispus cu 3—0 prin

eroilor reportajului de față. echipa 
partida de mîine începe un bogat 

(Foto: L. T1BOR)

lată în fotografie pe adversarii 
de juniori a Romîr.iei, care odată cu 
sezon internațional.

a jucătorilor. De aceea să încurajăm 
selecționata divizionară tocmai pentru 
a-i reda calmul și încrederea în for
țele ei, fiindcă, acum mai muit decît 
oricînd, are nevoie de ele.

Știri, rezultate

Echipa B își pregătește 
bagajele pentru Skoplje

iistice (n-ar fi de loc rău să-1 imite 
cît mai multi jucători!). Acum „Nea 
Lică“ — singurul onorat astfel de 
toți ceilalți jucători ai reprezentati
vei — și-a luat cu seriozitate în pri
mire postul de stoper al naționalei 
B. Și se pare că este decis să nu-1 
cedeze așa de ușor.

TATARU HOTAR1T SA SE 
SCHIMBE. 11 apreciem pe Tătara 
nu numai pentru calitățile lui de 
extremă. Putem să spunem că îl sti
măm în mai mare măsură pentru 
atitudinea lui pe teren.

Un mic exemplu : cînd o minge 
iese în aut în favoarea adversarului. 
Tătara se grăbește să o aducă celui 
ce va executa aruncarea. Aproape o 
excepție în obiceiurile fotbaliștilor 
noștri! In joc însă. Tătaru lace prea 
des apel la o... politețe dăunătoare ca 
să o numim așa. El dăruiește mingi 

- ‘ r care nu se 
lasă prea mult invitați. Acum, la an
trenamentele și partidele lotului B 
am remarcat însă că — fără să re
nunțe și la sportivitate — Tătaru a 
devenit în joc mai ambițios, mai pu
țin amabil. O spune chiar el: 
.Sînt decis să lupt mai mult pen
tru balon, să arăt intr-adevăr în fie
care meci ceea ce pot“. Speranța noas
tră este că primii care vor vedea 
acest lucru vor fi chiar spectatorii 
din Skoplje.

Reprezentativa B va apăra presti
giul fotbalului rominesc la Skoplje 
-— unul din centrele sportive ale 
Iugoslaviei.

Am fost la antrenamentele echipei 
B și am constatat că — fără să pri
vească cu ușurință întîlnirea de la 
Skoplje — toată lumea este calmă 
și optimistă. Începînd chiar cu...

...PANAIT — VEȘNIC TINARUL. 
Stoperul echipei din Petroșani nu 
este (nimeni nu ne va contrazice) un 
nume nou în fotbalul nostru. De 
ani de zile Panait apare cu regula
ritate în campionatul țării și de patra 
ani (spre cinstea lui) și pe băncile 
Institutului de Mine din orașul căr
bunelui. Dar pentru echipele națio
nale Panait este totuși o noutate. El 
n-a fost titular în națională, și putini 
se gîndeau că va mai emite cîndva 
pretenții^ Puținii aceștia — și sîntem cu ușurință’ fundașilor 
siguri că ei se află în mare majori
tate la Petroșani — au avut bucuria 
să-l vadă pe „omul lor“ chemat la 
jocurile de selecție și dînd totală sa
tisfacție. De sigur că în această 
revenire rolul principal l-a avut.... 
Panait. Toată lumea este de acord că 
în partidele de campionat a fost cel 
mai bun om al echipei, și că — în 
plus — a renunțat la jocuî dur, dove- 
dindu-și superioritatea față de ad
versari numai prin calități pur fotba-

• JOI, la 
s-a disputat
ț tonală de fotbal dintre Pno- 
eresul din locuita ne și forma
ția bulgară Partizan Cerbel 
Pviat. Progresul a ciștigax cu 
3—0 (0—0) prin punctele înscrise 
dc Bone (2) șă Istra tie. (D. 
Stancu-coresp.).
• FL. ROȘIE UTA ARAD, Ju

când miercuri la Mo reni, a în
vins într-un meci amical for- 
m^ția Energia cu 3—2 (1—1). Au 
înscris Țîrlea (2) și Sxekely 
pentru oaspeți, Capoianu și Ște- 
fănescu pentru gazde. Au asis
tat 4-54)0 spectatori, număr re
cord pentru Moreni. (P. Andrei- 
coresp.).
• IN FAJA a 3 spectatori. 

Progresul București a întrecut 
Locomotiva Buzău cu 6—1 (2—C). 
Au marc^rt Smârândescu (3) și 
Banc iu (3) pentru învingători, 
respectiv Nicolau. (I.
eoreap.).

a AMATORH de fotbal din 
Bistrița au asistat la un frumos 
meci de fotbal, între eeir<:a 
locală Progresul și Dinarno Ouj. 
Bfei rutina ți r clujenii au învins 
cu 3—2 (2—2). Au marcat Oprea 
(in in. șl 29), Cseges (mta.
60) pentru Dinamo, V. Gheorgtie 
(min. 6). Copil I (mln. 13) pentru 
Progresul. (O. Berbecaru -co resp).

a UN JOC de factură tehnică 
trună au realizat dînamoviștii bucu
reșteni, jurfnd la Bîrlad cu Di
namo Bîrlad. Scor 3—1 (1—1)
pentru Din?«no București, reali
zat de Neagu. “ “ . _ _
pentru Dinamo București, res
pectiv Oprea. (S. Solomon ecresp.)

a TOATE meciurile programate 
mîine în categoriile B. C și în 
campionatul JuntoriJor încep la 
ora 15,45.

A IN 
Energia 
deni a ___  ___ _
Energia —Dinamo
ila se va disputa la Tg. Ocna.

TH SlAGVKELi, 
întîlnirea intema- 

fotbal

R. Lazâr.

CATEGORIA C: meciul 
CoasLr.ta—Energia Leor- 
tost amânat; partida
" • — — , Brâ.

jntîJnirea de la Budapesta dintre 
primele reprezentative ale R. P. Un
gare și U.R.S.S. stă în centrul atenției 
tuturor iubitorilor de fotbal de pe 
continent. Acest lucru este și normal 
dacă ne gîndim că cele două formații 
sînt cotate în primele rînduri ale 
ierarhiei fotbalului european, posesoare 
ale unor palmarese impresionante. 
Victoria obținută de curînd la Sofia de 
echipa maghiară — în cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial — a 
dovedit în bună măsură că selecțione
rii din R. P. Ungară pot alinia ori- 
cînd o echipă capabilă de frumoase 
rezultate. La rîndul lor antrenorii so
vietici n-au uitat după cucerirea pri
mului loc la Festivalul de la Moscova 
Importanța pregătirii pe care trebuie 
să \ o acorde în vederea apropiatului 
Stockholm și desigur că pe linia a- 
ceasta nu au neglijat nici antrenamen
tele pentru meciul revanșă pe care 
cei mai buni fotbaliști din U.R.S.S. îl 
susțin la Budapesta. Iată de ce, indi- 
lerent de echipa care joacă duminică 
rolul de gazdă sau oaspe, meciul R. 
F. Ungară — U.R.S.S. va constitui o 
întrecere dîrză. Asupra rezultatului' fi-

pronosport
nai este greu să ne pronunțăm. Dum
neavoastră trebuie să o faceți însă cît 
mai repede pe buletinele Pronosport, 
deoarece concursul nr. 33 se închide 
îr. Capitală mîine la ora 12. in con
tinuare, pronosticurile dumneavoastră 
vor trebui să indice posibilii învingă
tori la alte două meciuri internațio
nale : U.R.S.S. (B) — R. P. Ungară
(B) — în care părerea noastră e să 
folosiți ,,1“ solist — și R. P. Romînă 
— R. P. Polonă (juniori) — la care 
vă sfătuim să treceți un nou „1“ so
list.

Programul concursului Pronosport de 
duminică este completat de nouă în- 
tîmiri din cadrul categoriei secunde.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 37 (etapa din 15 sep

tembrie 1957) continuă în Capitală as
tăzi după amiază începînd dc la era 
17 numai la Agenția Centrală Prono
sport din Calea Victoriei nr. 9.

Q Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 39 (etapa din 29 sep
tembrie 1957) :

I. R. P. Romînă — R. P. F. Iugosla
via (Camp. Mondial)

II. R. P. f. iugoslavia (B) — R. p. 
Romînă (B)

III. R. P. Romînă — R. P. F. Iugo
slavia (juniori)

IV. R. P. Bulgaria — R. P. Polonă
V. R. P. Polonă (B) — R. P. Bulga

ria (B)
VI. Energ. Arad — Energ. Huned.
VII. Progr. Focșani — Energ. Fălti

ceni
VIII. Locom. Cluj — Energ. C. Tur- 

zli
IX. Energ. B. Mare — Progr. Sibiu
X. Energ. Lupcni — Energ. Mediaș
XI. Locom. Tim. — Locom. Arad
XII. Dinamo Bîrlad — Progr. Suceava
MECIURI DE REZERVA :
A. Locom. Pașcani — șt. Galați
B. Progr. Bistrița — Progr. S. Mare

Ti-Al DEPUS BULETINUL PRONOSPORT ?

Mai tîrziu, în fiolul hotelului „Am
basador", Z. Gonski, antrenorul de 
stat pentru juniori al Federației polo
neze de fotbal, ne-a vorbit despre e- 
chipa ce o va prezenta mîine în fa{a 
spectatorilor bucureșteni. Discuția a 
pornit de la întrebarea noastră: care 
este explicația că de la acel 8—0 cu 
care echipa noastră națională de juni
ori a învins-o acum doi ani pe stadio
nul Republicii, echipa poloneză a făcut 
un mare salt calitativ ?

— In primul rînd, cauza înfringerii 
noastre a fost excelenta echipă'de ju
niori pe care o avea atunci Romînia. 
Și acum îmi amintesc cu multă plă
cere de fotbalul de clasă practicai de 
Georgescu, Copil UI, Ene H. Un alt 
motiv at înfringerii noastre de atunci 
— tot eu am condus echipa — a fost 
căldura, înăbușitoare pentru noi. As
tăzi situația e cu totul alta: la noi în 
țară există două întreceri rezervate ju
niorilor: cea pe echipe de club și apoi 
întrecerile pe reprezentative de voivo
date. pentru Cupa Federației poloneze 
de fotbal. Aceste două competiții au răs
colit tineretul amator de fotbal și au 
scos la iveală foarte multe talente 
care alcătuiesc această echipă în care 
noi ne-am pus multe speranțe. Băieții 
noștri au avut o comportare destul 
de frumoasă la turneul F.I.F.A. dis
putai anul acesta în Spania. Sezonul 
de toamnă îi va pune la noi încercări: 
meciul de duminică cu Romînia pe 
oare noi îl socotim cel mai greu, 

apoi duminica viitoare în compania 
reprezentativei Bulgariei, și în sfîrșit 
partida cu echipa națională de juniori 
a Spaniei, finalista turneului F.I.F.A., 
pe care o vom întîlni la Barcelona. 
Un program bogat pentru că vrem ca 
juniorii noștri să învețe cît mai 
mult'.

După cum se vede antrenorul polo
nez este sigur de o comportare fru
moasă din partea echipei sale. De a- 
ceea, meciul reprezentativei noastre în 
compania celei poioneze apare ca foar
te dificil.

De ce își pierde 
fotbalul craîovean 
spectatorii și cum 

i-ar putea 
recîștiga •••

Răspunsul l-am aflat într-o însorită 
zi de duminică cînd, prins în „fiu-; 
viul" de oameni; mi-am îndreptat pa-> 
șiî către stadionul Locomotiva din 
Craiova. In „cuplajul" care se desfă-- 
șura în acea zi evoluau și două for-i 
matii craiovene: Locomotiva și Ener-: 
gia. Aveam toate motivele să- 
credem că se va înregistra o asistein-: 
ță... record. Program „tare", zi frui 
moașă... Mare ne-a fost surprinderea 
cînd am costatat că departe de a’ 
„geme" de spectatori, stadionul pu
tea primi încă alte sute și sute de 
amatori de fotbal.

Care să fie cauza acestor absențe ? 
-Fără îndoială — așa cum ne mărtu
risea un vechi și statornic pasionat 
— lipsa unei echipe în categoria A 
sau B constituie un motiv. Cauza 
principală rezidă însă în comportarea 
echipelor.

Primul meci din cuplaj. Locomotiva 
Craiova — Progresul Corabia, a fost 
confuz, plin de durități și pe deasu
pra s-a „bucurat" și de un arbitraj 
necorespunzător (P. Tomescu — R. 
Vilcea). Ei bine, spectatorii craioveni 
erau total dezamăgiți de jocul slab al 
echipei lor și și-au exprimat destul 
de vehement nemulțumirea. In meci 
„vedetă" s-au întîlnit Energia Craiova 
și Energia Oțelul Roșu. Jocul a fost 
diametral apus față de primul meci, 
cel puțin în prima repriză cînd am asis, 
tat la un fotbal agreabil, curat, cu ac
țiuni în viteză de-o parte și alta. Ener
gia, cu o echipă în care au figurat 
cinci juniori dintre care am remarcat 
pe talentatul Pașcanu, a dat o replică 
viguroasă ■ maturului său adver
sar. De la un capăt la altul al 
întâlnirii, ropote de aplauze, la „scenă 
deschidă", au răsplătit acțiunile J* 
echipă sau individuale și chiar și 
bitrajul foarte bun al piteșteanului 
nastasescu. Se înțelege că toată 
mea era pe deplin mulțumită.

Mai este nevoie să trag vreo con-: 
cluzie? Aceasta se impune de la sine.., 

(•- Ș-)

de
ar- 
A-i 
lu-

După patru runde

In semifinalele campionatului de șah al R.P.R.
In runda a 4-3 a semifinalei de la 

București, jucătorii din partea supe
rioară a clasamentului au înregistrat 
noi victorii: Reicher—Cismariu 1—0, 
Chelu — Drimer 0—1, Urseanu — 
Beiu 1—0, Menas — Malcoci 1—0, 
Mateescu — SchwartzfeM 1—0. Par
tida dintre Soos și Crețulescu s-a 
terminat remiză, iar celelalte s-au 
întrerupt. In clasament, Reicher și 
Drimer conduc cu cîte 4 puncte.

D. Munteanu 
corespondent 

★
SIBIU 20 (prin telefon). — După 

patru runde, in fruntea clasamentului 
s-au instalat maestrul I. Szabo și 
fostul finalist de anul trecut G. Pali 
(Tg. Mureș), ambii

Primul l-a întrecut pe Costea în run-; 
da a 2-a, iar în rundele următoare l-a 
învins pe Berbecaru și a remizat cu 
Negrea. Pali a cîștigat la Gavrilă II 
în runda a 3-a. 3 puncte și o între
ruptă are Radovici, iar Șușcașu și L. 
Rădulescu 3 puncte din 4 partide.

M. Vlădoianu și C. Pitariu 
corespondenți

cu 3*/ 2 puncte.

TIMIȘOARA 20 (prin telefon). — 
17 șahiști se întrec în semifinala din 
localitate, după 4 runde fiind lider Io-, 
calnicul Gunsberger cu 3*/ 2 puncte. 
Urmează în clasament: Deneș, Erdely 
și Palterer 2*/ 2 (1J, Bozdoghină 2 (2), 
Partos 2 (1), Iancso și Tocăniță 2.

A. Gross și V. Zbarcea 
corespondenți

NanM'știi
cu

IMKÎli
echipa

în ajunul meciului
R. P. Ungare

Handbaliștii noștri u 
nou în preajma unor întâlniri inter
naționale. Nu peste muAtă vreme ei 
vor înfrunta, la Budapesta, echipa 
reprezentativă a Ungariei, intr-om 
meci care se anunță echilibrat și 
deschis oricărui rezultat. Handbalișt'i 
celor două țări s-au mai intiJnit, ju- 
cîjid sub numele orașeîor București 
și Budapesta. întotdeauna aceste 
meciuri încheiate — în majoritate — 
cu victoria reprezentanților noștri, 
au fost extrem de disputate.

Este, deci, firească grija cu care 
se pregătesc handbaliștii din lotul 
reprezentativ peBtru acest meci. îna
intea, etapei de mîine selecționabiiii 
au susținut joi după-amiază un meci 
in compania echipei divizionare B 
Locomotiva G. N.'Deși a învins cu 
21 — 14 (9—4) totul nu a corespuns. 
Selecționabiiii s-au mișcat greoi, nu 
au actiouât cu 
început meciul 
goluri ușoare, 
jucat lent, fără 
Jost, Călimări 
garu atacul s-a mai 
poate ca și oboseala1 pricinuită

se găsesc din

nerv. ’ Apărarea, a 
neatenta, primind 

Linia de înaintare a 
ritm. Abia !n : runda 
Wagner, Sauer, 

înviorat
B:il-

Se 
de

lungul sezon international și infam 
să-și fi spus, cuvântul. Important 
se pare faptul că antrenorii lotului 
(Ioan Kunst și Cornel Oprișan) sînt 
conștienți de acest lucru și în peri
oada — este drept destul de scurtă 
— care a mai rămas, se tot strădui 
să readucă echipa la nivelul ei o- 
bișnuit. La antrenamentele lotului abișnuit. La _
fost invitat să ia parte și portarul 
I. Medeșan (Dinamo București) care 
a corespuns.

In meciul de joi lotul a folosit în 
prime repriză următoarea formație: 
Sidea — Zahari, Sorescu, Donca, 
Telman, Balaeț — Stănescu, Căliman, 
Nodea, Wagner, Bnlgaru, iar în re-1 
priza secundă: Haberpursch — So
rescu, Donca, Țigănuș, Selaru, Balaeș— 
Stănescu, Jost. Nodea, Căliman, Sau
er. La mijlocul celei de a doua re-*  
prize linia de înaintare a fost alea-» 
tuită astfel: Jost. Căliman, Wagner, 
Sauer, Bnlgaru, formulă în care a 
„mers" mult mai bine.

--- <



Cine răspunde?
Erain obișnuifi ca, de cum începeau să pălească frunzele copacilor 

șî pîn a tîrziu în toamnă, cuiul bruma groasă părea un sol al apropiatelor 
ninsori, să întîinim sute și nvi de tineri și tinere tatrectândti-se într-una 
<Un cele mai frumoase competiții populare de sezon; crosul de masă „Să 
'In timp inăm 7 Noiembrie". Elementul acesta intrase atîta în peisajul obi>- 
«iuit al toamnelor noastre. incit inul acesta i-am remarcat lipsa cu aceeași 
Uimire pe care ne ar îi pricinuit-o, de pildă, absența ploilor. Și totuși, așa 
Istau lucrurile: nici din veștite trimise de corespondenți, nici în ‘leregri- 
mările prin colectivele sportive din diferite orașe nu ne-a fost dat să sc- 
zisăm cea mai modestă preocupare față de o competiție intrată de mulți 
ani în tradiția mișcării noastre sportive.

Oare anul acesta calendarul sportiv prevede o dată mai tardivă decît 
în trecut pentru începerea concursurilor pe teren variat ? Da de unde ! 
Regulamentul competiției, cuprins în calendarul sportiv intern, decide ferm 
.ca etapa I să se desfășoare între 26 august și 15 septembrie, urmîtid ci 

'S i 22 septembrie, cu alte cuvinte chiar mîine, să aibă loc in toate reședin 
țț<4e de raion etapa secundă. Și nu sîntem informați că ar fi survenit vreo 
fmînare, după cum, repetăm, nu știm să fi avut Loc pe undeva vreo tntre- 
toere în cadrul primei etape.

] Este drept că în primăvara aceasta au fost unele discuții privind
găsirea unei formule superioare de organizare a competițiilor populare de 
cros. Asta nu însemna însă că pînă la căutarea și găsirea acestei for
mule trebuie să stăm cu brațele încrucișate, așa cum s-a întimplat intr» 
»„26 august și 15 septembrie.

Regulamentul prevede că prima etapă va fi organizată de o serie 
întreagă de organe și organizații. €tne răspunde însă de felul în care s-a 
..organizat" anul acesta prima etapă a crosului de mase „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" ?

Mai mult ca oricînd

Mitrii hotărăsc acum succesul unui meci de baschet
tntlmplarea a făcut ca intr-ana din 

" iîele internaționalelor de atletism să 
găsesc loc linsă o veche cunoștință, 
îsrof. Attila Balaș, antrenor regional 
centru baschet la Tg. Mureș, arbitru 
si fost jucător. După nelipsitele co
mentarii asupra întrecerilor care ur

lau să se desfășoare, am început să 
discutăm, cum era șl normal, despre 
problemele care ne interesau mai di
rect, adică despre baschet și, mai 
precis, despre noul regulament. In... 
tripla sa calitate, prof. Attila Balaș 
este desigur o persoană competentă fi 
de aceea vom așterne mai jos cîteva 
spicuiri di:i convorbirea purtată

„flMPIt MORȚI... AU MURIT"

„Fără îndoială, afirmă prof. Balaș, 
ultimele modificări ale regulamentului 
schimbă radical jocul în bine, făcînd 
să dispară în primul rînd timpii 
marți. Regula celor 30 de secunda 
desființează interminabilele pase, cara 
(chiar dacă aveau scopuri tactice bine 
definite), făceau ca partida să devină 
plictisitoare. Acum, regulamentul o- 
bligă echipele la mai multă agresivi
tate iar pe jucători îi silește să-și mă- 
rtască îndetnînarea în executarea pro
cedeelor tehnice. In privința greșelilor 
ă

)►---------------------------- ----------------------------------

Peste 700 de popicari 
activează în Capitală

Pe marginea raportului comisiei orășenești
Din capul locului trebuie să spu nem că cele cîteva ore de discuție 

prilejuite de raportul comisiei orășen ești București au oferit o oglindă 
fidelă și destul de încurajatoare *'  activității popicarilor din Capitală. 
Au fost enumerate o serie de succese 
luat acest sport.

EXAMEN PFNTRU CALIFICAREA 
DE ANTRENOR DE BASCHET
• LUNI la ora 9 va avea loc la I.C.F. 

examenul pentru obținerea calificării 
ca entrenor de baschet, la care iau par
te profesorii din Invățămîntul superior 
(absolvenți ICF cu specializarea bas
chet) care au urmat cursul special ți
nut în această vară. La examen mai 
participă instructorii voluntari cu acti
vitate practică, admiși de comisia spe
cială CTe antrenori.
BASCHETBALIȘTH BUCUREȘTENI 

REÎNCEP ACTIVITATEA
« ACTIVITATEA baschetbUistică din 

orașul București va fi reluata în primele 
zile ale lunii octombrie. In acest scop, 
delegații și antrenorii tuturor colective
lor Wucureștene vor ține luni ia ora 3». 
la sediul comitetului orășenesc CFS o 
consfătuire în care vor fi stabilite data 
și locul de desfășurare a noilor compe
tiții ce se vor disputa după noul regu
lament. Ou acest prilej va fi discutata 
și problema transferărilor de jucători.

PROGRAME...

I..M.;
Sat ii

Mwreș.

S-a putut afla că în Capitală 
j . egătesc și se întrec peste 700 
sportivi, că în ultimul an ei și-au 
meliorat simțitor performanțele, 
cepind să se antreneze metodic, 
asemenea, este îmbucurător faptul 
tot în ultimele luni au luat ființă 
secții noi și au fost construite 5 
picării, două dintre ele utilate mo
dern etc. Acestea sînt o parte din 
realizări. Din păcate, capitolul Lipsuri 
este prezent și aci și nu într-un grad 
neînsemnat.

In primul rînd iese în evidență de
calajul de valoare dintre cîteva echi
pe fruntașe (3—4 masculine și 2 fe
minine) și restul formațiilor. Aci 
trebuie să arătăm că o serioasă la
cună a activității este și numărul cu 
totul redus — 5 — al echipelor fej 
niintne, din 1954 ne mai luînd ființă 
nici una. In altă ordine de idei pre-

se 
de 
a- 

in 
De 
că
10 

po-

Echipajul
.Victor Gclles-M. Saghîn (Energia) 

campion la vele, clasa snipe
La Mamaia, pe lacul Siut-Gtaiol, după, 

7 zile de întreceri cuprinzînd 12 re
gate, s-a încheiat faza finală a cam
pionatului republican de vele, clasa 
snipe. Echipajul Victor Gelles — M. 
Saghin a avut o comportare constantă 
ri va:oroasă cucerind titlul de cam
pion pe anul 1957. Pe locurile urmă
toare s-au clasat M. Dumitriu — 

iT ungu (Energ.). Puiu Mânu — P, 
tnașan (A.V.S.A.p. Buc.), etc.

(F. Enache — coresp.) 

Gh. 
RO-

personale este important de reținut că 
echipa condusă nu mai are interes 
să facă fault din „presing", ceea ce 
firește contribuie ia continuitatea jocu
lui și, tot odată, obligă pe baschetba- 
liști să-și îmbunătățească tehnica și 
taotica individuală necesare acestui 
gen de apărare".

— Să ne oprim puțin asupra ches
tiunii faulturilor. Consideri că ea este 
etuci’ată prin noile dispoziții ale re
gulamentului?

— „Pentru aceasta ar fi trebuit ca 
în primul rînd regulamentul să fie 
clar. Or, poate mai mult decît ori
cînd, actualul regulament al jocului 
de baschet lasă ta aprecierea arbitri
lor interpretarea anumitor acțiuni. 
Personal sînt nelămurit într-o sumede
nie de puncte și aștept, asemenea co
legilor mei din Tg. Mureș, consfătui
rea antrenorilor și arbitrilor de cate
goria I-a pentru a ne clarifica asupra 
tuturor nedumeririlor. In general, suc
cesul noului regulament depinde de 
arbitri, care au puteri nelimitate. Dacă 
aceștia nu vor ști să-l aplice în mod 
creator, neînțelegerile și nemulțumirile 
vor continua* *

— Dar despre mărirea careului de 
aruncări libere, ce crezi?

— „Am impresia că nu va duce la 

care confirmă avîntul pe care t-a

ședințele comisiei orășenești, Ferdi
nand Popescu, a subliniat pericolul 
pe care îl prezintă in prezent munca 
fără orizont a antrenorilor și așa 
puțini. Lipsa materialelor tehnice de 
îndrumare frînează dezvoltarea cali
tăților sutelor de sportivi din cele 
peste 60 de echipe raionale. De 
aceea colegiile de antrenori, atît cel 
central cît și cel orășenesc, vor tre
bui să colaboreze mult mai strîns. 
Din discuții a mai reieșit necesitatea 
unei activități de masă a popicarilor 
și nu numai a permanentizării unor 
competiții de suprafață, de vîrf.

'Măsurile sugerate în cadrul ședin
ței popicarilor bucureșteni, îndreptă
țesc încrederea că timpul a fost În
trebuințat cu folos. Se va ține o 
de consultări medicale și chiar o 
ferință cu sportivii pentru a-i 
vinge de importanța ameliorării 
gătirii fizice; în sezonul viitor

serie 
con- 
con- 
pre- 

„ . echi
pele de categoria A vor fi obligate 
să-și creeze și formații feminine; 
se vor lua o serie de măsuri pentru 
asigurarea continuității de pregătire 
și competiționale; vor fi promovate 
noi cadre de antrenori ca și Clemente 
cit mai tinere, îtt rîndul jucătorilor; 
se va discuta problema îmbunătățirii 
calității niiarterialelor și perfecționării 
fabricării acestora etc. Rămrne doar 
ca întreaga suătă de propuneri și mă
suri ăă nu rămînă în dosarele proce
selor' verbale de ședință. Sîntem 
convinși bă antrenorii și sportivii se 
vor așterne pe lucru în continuare cu 
și mai mult elan. In curînd alte co
misii locale vor fi chemate să pre
zinte realizările tor. Care vor fi a- 
cestea ? Dacă am făcut o indiscreție 
nu o putem face și pe a doua...

(N.M.>

OLGâ ZAMMER, o valoroasă descoperire 
a sportului de mase

Olga Zammer. 18 ani. Funcționară 
la Gospodăria Agricolă Colectivă din 
Cincu Mare, regiunea Stalin. Sint da
tele personale ale unei tinere sporti
ve, ca atUea altele din patria noas
tră Și totuși, Olga Zammer nu este 
o sportivă „ca aiîtea altele"...

Să ne întoarcem cu numai iman in 
urmă, in primăvara anului 1956 etnd... 
Dar. să-i dăm mai bine cuvîntut Ol- 
Răi.

„Se apropia data organizării crosu
lui de masă „Să întîmpinăm 1 Mai“. 
Profesoara de educație fizică Gerda 
I.ichn ne a vizitat la gospodărie și 
m-a îndemnat, ca și pe alte tinere, să 
iau parte la cros. Am acceptat Era 
un lucru nou pentru mine. Am aler
gat alături de alte zeci de junioare 
din satul nostru și le-am întrecut pe 
toate Vă spun sincer că nu mă aș
teptam la o asemenea reușită. Peste 
cîteva luni am alergat în cadril! 
Spartachiadei de vară. De data a- 
ceasta fără „invitație". Din nou vic
torie. Am cîștigat apoi și etapa ra
ională a Spartachiadei de vară și pe 
cea regională.

modificări structurale și nici chiar jo
cul pivoților nu va suferi prea mult. 
Sînt diferențe destul de mici care 
vor sili, e drept, pivoții la mai multă 
mișcare și viteză și bare avantajează 
aplicarea apărării în zonă (mai ales 
2-1-2)".

— Și acum spune-mi te rog ceva 
despre pregătirile arbitritor, antreno
rilor și jucătorilor din Tg. Mureș.

— „Pînă la 25 august nu am putut 
face nimic, deoarece pînă la această 
dată nu primisem noul regulament, iar 
modificările le cunoșteam din auzite. 
Imediat ce atn fost în posesia regula
mentului am organizat o serie de con
sfătuiri și colocvii cu antrenorii, ar
bitrii și cu jucătorii din Tg. Mureș, 
iar echipele au început antrenamentele 
cri aplicarea modificărilor. Echipa fe
minină Flamura' roșie, antrenată <Je 
prof. Gh. Fuldp, are peste 20 de an
trenamente, iar Dinamo antrenată de 
Martiri Elek, peste 35 de antrenamen
te. Trebuie să specific că echipelor 
noastre de categoria A din Tg. Mureș 
le convine noul regulament, deoarece 
ele și pînă acum jucau în viteză și a- 
runcau des la coș. In plus, nici una 
nu își baza acțiunile pe pivot".

Am încheiat discuția vorbitul iar 
despre arbitri. Și, intr-adevăr, de buna 

. lor pregătire, de conștiinciozitatea și 
spiritul lor de discernămini, de obie'c- 
tivilaiea și hotărirea lor, depinde in 
cea mai mare măsură succesul noului 
regulament. Sperăm că se vor pune la 
punct, astfel ca apropiatul sezon să 
ne ofere meciuri spectaculoase, clare 
și lipsite de obișnuitele discuții.

D. STANCULESCU

TENIS
Campionatul republican pe echipe : 

Oradea: Flamura roșie-Energia Timi
șoara, Orașul Stalin: Energia-Energia
București. Cluj: Flamura roșie-Progresui 
București, Arad: Flamura roșie-Progre- 
sul Cluj, București: C.C. A.-Dinamo 
TENIS DE MASA

Campionatul categoriei A: echipe băr
bați: București: Energia^ Voința ' 
Arad: Voința- Știința București; 
Mare; Progresul-Dinamo Tg.
Meciurile Progresul Bucuiești-iProgresuI 
Cluj și Flamura roșie București-Energia 
Reșița sînt aminate. Echipe femei: 
București: Energia-Voința P.S.; Oradea: 
Flamura roșie-Știința București. Par-i 
tida Progresul București-Progresul Cluj 
se amână, Iar echipele Flamura roșie 
București șî Voința Cărei nu io?că în. 
această etană.
HANDBAL.

Campionatul masculin de categoria A, 
etapa V-a: Bucuiaști: Știința I.C.F.-
Vcința Sibiu; Făgăraș; Energia-Recolta 
jimboMa; timișoara: Știința-Știința Iași; 
Reșița: Energia-C.C.A.; Cisnădie: Fia-

M-am înscris în colectivul sportiv 
Recolta Cincu Mare, unde am deve
nit membră a secției de atletism. 
M-atn pregătit pentru proba de 800 
m In toamna aceluiași an am parti
cipat la primul concurs oficial cu spor
tivi „adevărați" ; divizia de atletism. 
Rezultatul pe care t-am înregistrat 
a fost 2:26,4. Nu-i rău, mi-au spus 
antrenorii. Tu poți scoate timpi tnai 
buni. Așa a și fost.

Anul acesta cu prilejul campiona
tului republican de juniori la atle
tism am alergat 800 m. în 2:24,3, iar 
în cadrul pregătirilor pentru Jocurile 
Internaționale Sportive Sătești din 
R. P. Polonă la care am lu3t parte 
mi-am stabilit recordul personal la 
2:20,4. Sînt hotărîtă însă să nu mă 
opresc aici".

Cunosclnd rapida ei ascensiune în 
sport, sîntem siguri că Olga Zammer 
se va (ine de cuvlnf...

(e. m.)

Barajul la baschet

„A fost un turneu foarte tare66
„A fost un turneu foarte tare. Mi

za mare a întrecerii — calificarea în 
categoria A — a făcut ca jucătoarele 
să se comporte sub valoarea lor, să fie 
emoționate și nervoase. Din această 
cauză partidele nu s-au ridicat la un 
nivel corespunzător".

Această declarație a arbitrului I. 
Mihăescu din Tg. Mureș este edifica
toare asupra desfășurării turneului de 
baraj pentru calificarea echipelor fe
minine în categoria A'. Cei peste 1.500 
de spectatori din Cluj au fost deza
măgiți, în primul rînd de comporta
rea echipei locale Energia care, deși 
considerată favorită, nu s-a calificat 
din cauza coșaverajului inferior Pro
gresului din Oradea. Cea mai intere
santă partidă a turneului s-a dispu
tat între Progresul F. B. București 
și Energia Cluj. In acest joc au fost 
necesare două prelungiri pentru a fi 
decisă învingă toarea.

Observînd comportarea generală a 
echipelor constatăm că toate au fost

mura roșie-Energia Ploești; Orașul Sba- 
>in: Dir-.mo-Energia Timișoara. Câmpii»- 
natw- feminin de categoria A; etapa 
V-a; București: Progresul M.I.C.-Ener- 
gia Reșița; Știința I.C.F.-Energia Co- 
dlea; Orașul Statin: Progresul-Frogresui 
Steagul roșu București; Timișoara: Ști- 
ința-Fiamura roșie Sighișoara; Sibiu: 
Flamura roșie-Fiamwa roșie Mediaș; 
Tg. Mureș: Progresul-Energia Plinești, 
Campionatul masculin de categoria B, 
etapa IV-a: București: Dinamo-Dâtiamo 
Tg. Mureș; Reșița: Energla-Voința Sighi
șoara; Odorliei: Progresul-Locomptlva
G.N. Bucureștii; Constanța: 
rina-Recolta Variaș; Arad:

C.S.A. Ma-
Progresui-

IN CAPITALA
Energia 1 Mai 
Militari ora 8 : 
Progresul Buc.

_ Obor :
C.P.C.S.

AZI
BASCHET. — Teren Știința de Ia 

ora 17,30 meciuri de baraj pentru ca
tegoria A. masculin: Energia Navo- 
aari __ știința Cluj ; Progresul M.I.C. 
— Voința lași.

ȘAH, — Semifinala campionatului 
republican individual masculin în sala 
din str. Armenească, ora 16,30 (runda 
a Vl-a).

BOX. — Stadionul Republicii, ora
19.30 ; finalele campionatelor republi
cane.

MÎINE
BASCHET. — Teren Știința de la 

ora 17,30 meciuri de baraj pentru ca
tegoria A. masculin : progresul M.I.C. 
— Er.ergia Năvodari; Voința Iași — 
Știința Cluj.

FOTBAL. — Stadion Dinamo Obor 
ora 10 : Dinamo 6 — Energia Fălticeni 
(cat. B) ; stadion Dinamo II ora 11.45 : 
Știința București — Locomotiva Con
stanța (juniori) ; stadion Giulești ora
8.30 : Locomotiva G. N. — Energia 
Medgidia (jur.iori) ; teren Energia Du- 
dești ora «.30 : Energia București -

Activitatea compstiMă 
la tenis

republican 
următoare 
de compe-

și 29 sep
ia Qradea

turnee asemănătoare se vor

fn afara campionatului 
pe echipe, în săptămîniie 
vor mai avea loc o serie 
tiții importante

Așa, bunăoară, între 24 
tembrie se va desfășura 
turneul final al campionatului de ca
lificare.

Reghinul va găzdui in zilele de 
28, 29 și 30 ale acestei luni un con
curs de propagandă. Vor participa 
Bardan, Năstase, Cristea și D Vi- 
ziru.

Două 
disputa și la Rădăuți și Orașul Sta
lin. La Rădăuți, între 25—29 septem
brie își vor măsura forțele Gh. Vi- 
ziru, M. Viziru, Bădin, Cobzuc, Za- 
copceanu, Caratulis, Juhasz și C. Va- 
silescu.

La Orașul Stalin în zilele de 3, 4, 
5, 6 octombrie se vor intîlni într-un 
concurs Bardan. Năstase, Cristea, 
D. Viziru, Bosch, Țiriac, Sopa și 
Georgescu. Concomitent va avea loc 
și un turneu feminin cu participarea 
campioanei R.P.R. — Ecaterina Ro- 
șianu — și a jucătoarelor Julieta 
Namian. Hermina Brenner și Irina 
Ponova.

Rezultatele obținute la Reghin, Ră
dăuți și Orașul Stalin vor conta la 
clasificarea pe 1957

Locomotiva Grîvita Roșie — 
Locomotivă P.T.T. 12 — 0 (6 — 0) 

ia campionatul de rugbt
Partida clin tie cele dou5 echipe buoi*-  

reștene a revenit cla*r.  datorită 
reoței de valoare, Loaomotivoi Gri vita 
Roșie. Cu toate acestea rugblștii de ia 
Locomotiva PTT au făcut o pariid» 
destul de bună și mai ales curajoasa» 
Punctele au fost înscrise de Pîrcală- 
bescu (lovituri de picior căzuta) și Bu- 
su, Cotter și Țîbuleac (cîte o încercare 
netrans forma tă).

Aruncările de 
fost puține și

care au evoluat 
întreceri s-au e-

deficitare in aparare. 
la semi-distanță au 
imprecise.

Dintre elementele 
în cele trei zile de 
vidențiat: Boeru, Manolescti (Pro
gresul F. B. București), Szabo, Da- 
rabas (Progresul I.C.O. Oradea), El
za Gruber, Halmagț/ (Energia Cluj), 
Magdin (Voința București). Arbitrii 
St. Roșu, t. Mihăescu (Tg. Mureș) și 
E. Zoltan (Tg. Mureș) s-au achitat 
cu succes de misiunea avută.

Ca o remarcă asupra regulamentu
lui : Energia Cluj a cîștigat 19 parti
de în campionatul de calificare pier- 
zînd una singură în turneul de baraj 
(și aceea la un punct diferență !)' și 
totuși... nu a promovat în categoria
A. Considerăm că regulamentul nu 
oferă posibilitatea exprimării adevă
rate a valorii.

Viorel Cacoveanu 
corespondent

Dlnamo-Tg. Mureș; Qalați: Știința-E- 
nergia Sibiu.
RUGBI

Campionatul categoriei A: București: 
Progres* •» Finanțe Bănci-Dinamo Bucu
rești; Știința Inst. MUne-C.C.A.; Pttoe^U: 
Ploești-Energia I.S.P.
HOCHEI PE IARBA

Campionatul republicași: Gheorghietu: 
Progresul-Energia îași; Oi^dea: Dina- 
mo-Progresul Timișoara; jCIuj: Dinamo- 
Progresul Miieircuirea Ciuc; Energta-Pro- 
gresui Sighișoara; Craiova: Dinamo-Vo- 
ința Ploeștî; Timișoara: Energia-Fla- 
mura roșie Oltenița.

ren Dinamo 
— Progresul

Ploeștî (juniori) ; teren 
FI. roșie F. C. Buc. — 
(juniori) ; ora 8.15 : te-

Dinamo București 
. (juniori).

— Teren Progresul F. B-HANDBAL. ______ _
ora 11.30 : Progresul M.I.C. — Energia 
Reșița (fem. cat. A) ; ora 12,45 : Știința 
I.C.F. — Energia Codlea (fem. cat. A), 
ora 15,15 : Știința I.C.F. — ■ • 
biu (mase. cat. A) ; ‘ 
trai ora 10 : Dinamo 
greșul Bacău (mase.

MASA.
Parhon
Voința P. 

A), ora

Voir.ta Sl- 
teren Dinamo cen- 
București — Pro 

cat. Bl

— Sala Unlversi- 
ora 9 : Energia 

S. București 
10 : Energia Buc.

TENIS DE 
tații C. I. 
București 
(fem. cat. 
— Voința L. M, Buc. (mase. cat. A).

RUGBI. — Teren Progresul F. B. ora 
10 : Progresul F. B. — Dinamo Bucu
rești (cat. A) ; stadionul Republicii ora
16,30 : Știința Inst. Mine — C.C.A

ȘAH. — Sala din str. Armenească 
orele 16,30 partidele întrerupte din 
rundele IV, V și VI ale semifinalelor 
campionatului republican individual 
masculin.

TIR. — Poligonul Tunari, ora 9 : 
campionatele internaționale ale R. P. 
Romine.



ACTUALI T A T E A S P v>.

Un „mic” amănunt omis de arbitri...
„Recordul mondial" la aruncarea suliței 

al americancei Marjorie Larney 
a obținut... In spaniol

—Maria Diți pe locul 6 
ierarhia mondială a sulițașelor—

planat misterul asupra senzaționalei 
performanțe dacă o scrisoare sosită 
de la Olga Fikotova-Conolly — și pu
blicată în ziarul „Ceskoslovenski 
sport" — nu ne ar fi adus lămuririle 
necesare. Olga Conolly care a parti
cipat la campionatele S.U.A. de la 
Cleveland (cîștigînd aruncarea discu
lui cu o performanță de 45 m.) a fost 
martora oculară a „recordului" lui 
Larney. Ea relatează că această per
formanță a fost obținută printr-o a- 
runcare în mult discutatul stil spaniol. 
Deși acest stil (care i-a permis lui 
Danielsen să atingă... 100 m.) a fost 
de mult interzis de Federația interna
țională, arbitrii de la sectorul de arun-; 
care au admis ca Marjorie Larney să-T 
folosească și au înscris performanța: 
în foile de concurs ca și cum ea ar
ii -obținută în stilul clasic. Amănuntul' 
că cei 57,19 m. au fost realizați în 
stil spaniol a fost „omis" de agențiile 
de presă și astfel lumea atletismului 
s-a pomenit... peste noapte cu un nou 
record excepțional și cu o notiâ re
cordmană. Puțin mai tîrziu, în același 
stil, Larney realiza aproape 53 m.

Cunoscîndti-se acum toate aceste a- 
mănunte, lista celor mai bune sulițașe 
mondiale ale anului suferă modificări. 
Neluînd în considerație — cum este și 
normal ■— rezultatul lui 
avea următoarea ierarhie 
nul în curs:
1. Zîbina (U.R.S.S.)
2. Bromel (R.F.G.)
3. launzeme (U.R.S.S.)
4. Figver (Polonia)
5. Zatopkova (Cehoslovacia) 53,00
6. MARIA DIȚI (R.P.R )
7. Almquist (Suedia)
8. Bogun (U.R.S.S.)
9. Makarova (UJâ.S.S.)
10. Ozolina (U.R.S.S.)

in
Una uni știrile cele mai senzaționa.e 

ale actualului sezon atletic internațio
nal a constituit-o fără îndoială vestea 
noului record mondial la aruncarea 
suliței realizat de atleta americană 
Marjorie Larney. Rezultatul obținut de 
ea — 57,19 m. — întrecea cu aproape 
2 m. cea mai bună performanța mon
dială deținută de multă vreme de at
leta sovietică Xadejda Koniaeva.

Rezultatul Marjoriei Larney a fost 
comentat în fel și chip, specialiștii ră- 
mînînd — în special — nedumeriți de 
progresul uluitor (aproape 10 m.) rea
lizat dintr-o dată de aruncătoarea a-, 
mericană. Și poate pînă astăzi ar fi

Pe pistele de atletism 
ale lumii

NORVEGIANUL NILSEN A SĂRIT 
2,09 M. LA ÎNĂLȚIME

La Osie, norvegianul Nilsen (a 
nu se confunda cu suedezul Bengt 
Ni'son) a reușit să sară la înălțime 
2,09 m., performanță care constituie 
un nou record al țâra saJe.

De la Bucureș-ti, Roger Moens s-a 
întors la Bruxelles, unde a concurat 
joi in cadrul unui concurs interna
țional. Luând startul în proba de 800 
m.. Moens a ocupat primul loc cu 
1:48 6. Iată alte rezultate obținute 
în același concurs: 1500 m. Rozsavol- 
gyi (Ung.) 3:46,2: disc: Consolini 
(Italia) 52,80 m., suliță: Sidle (PoJ.) 
76.02 m

» LA UN concurs desfășurat zi
lei trecute în Cehoslovacia, cunos
cutul atlet cehoslovac Kovar a co
rectat recordul țării sale la proba de 
săritură în înălțime, trecând ștacheta 
ridicată la 2,06 m.

Larney vom 
pentru sezo-

52,38 m.
51.08 m.

50,90 m.
50,88 m.

50,42 m.

Principalele pretendente în citeva cuvinte
A Jreia ediție a Cupei Campionilor Europeni a reunit Ia startul « 24 de echipe, „umăr-record în scurta 

istorie a acestei competiții, care se pare că va face epocă în istoria fotbalului bătrînului nostru continent. Asu
pra calității de participante la competiție a tuturor celor 24 de echipe admise în întrecere de U.E.F.A. (Uni
unea Europeană de Fotbal Asociație) sânt desigur unele observații de făcut și ne rezervăm dreptul de a re-, 
veni, tot așa după cum — asemenea majorității ziarelor de sport din Eu ropa — avem de formulat unele obi
ecții (oferind în schimb sugestii) și -------- —:• - ■  —’ • - -
Acum ne propunem să vă înfăți

șăm succint pe participantele la com
petiție, insistând asupra echipelor care 
se anunță ca principale pretendente 
la titlu, informîndu-vă totodată și a- 
supra stadiului Cupei. Este o datorie 
a noastră față de cititori, mai ales 
că de la 30 septembrie intră „în 
horă” reprezentanta noastră,
C.C.A.

asupra principiului după care este org anizat primul tur al competiției.
• Se știe că — pentru primul tur 

— cele 24 de echipe au fost împărțite 
în trei grupe:

GRUPA DE VEST: Glasgow Ran
gers (Scoția), Glenavon (Irlanda de 
Nord),Shamrock Rovers (statul Eire), 
Manchester United (Anglia), Benfica 
(Portugalia), F. C. Sevilla și Real 
Madrid (Spania), Aarhus (Danemar
ca), Ajax (Olanda), Antwerp (Bel-

54,81 ni.
53,77 m.

53,36
53,28

DI STEFANO (Real Madrid) reia cu capul o minge spre poarta echipei 
franceze Nice, păzită ad-hoc de fundașii Milazzo și Martinez. (Fază din 

jocul Real Madrid-Nice (turul) disputat anul acesta la Madrid și terminat 
cu 3—0 in favoarea echipei spaniole)

DL AVERY BRUNDAGE despre vizita sa
în Romînia

(Urmare din pag. 1)

duri naturale și dispune de excelente 
instalații, faipt care explică de ce au 
fost obținute atâtea recorduri în în
trecerile desfășurate acolo.

Am fost favorabil impresionat de 
faptul că cele mai multe baze spor
tive sînt situate în parcuri, intr-un 
neisaj foarte atractiv, cu flori și co
paci, constituind astfel un cadru cit 
se poate de plăcut atît pentru spor
tivi. cit și pentru spectatori. Am avut 
de asemenea prilejul să vizitez lacul 
Snagov. unde cu citi va ani- în urmă 
s-au desfășurat campionatele europene 
de canotaj academic. Am găsit acolo 
toate condițiile necesare dezvoltării 
sporturilor nautice și sini convins că 
disptinînd de toate aceste excelente 
condiții sportivii romîni se vor impune 
în mod și mai deo-sebit la cele mai im
portante competiții europene și mon
diale".

In continuare, d. A. Brundage a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

In legătură cu organizarea celei 
de a X-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de atletism ale R.P.R., 
președintele C.l.O. a avut următoarea 
părere:

.Organizarea campionatelor m-a 
satisfăcut. Am mers personal pe pistă 
Și am constatat excelenta ei calitate. 
Am remarcat doar una sau două gre
șeli de organizare, care de altfel nu 
au scăpat nici publicului, dar în ge
neral, organizarea poate fi calificată 
drept foarte bună".

Un răspuns foarte detailat a fost 
dat de vorbitor întrebării cu privire 
la problema eliminării din programul 
J.O. a unor sporturi cum ar fi fotba- 
îul, ciclismul, polo pe aipă, etc., avînd 
în vedere că este vorba pe de o 
parte de sporturi de echipă, iar pe de 
altă parte că de exemplu fotbalul are 
un campionat mondial propriu și că 
are puternice influențe profesioniste.

„Aceasta este într adevăk- o între
bare foarte cuprinzătoare, și cred că 
o să-mi ia destul de mult timp ca să 
răspund, a remarcat de la început 
dl. Brundage. De altfel, toate aceste 
chestiuni nu sînt noi. Ele au fost 
discutate de către C.l.O. de ma.i bine 
de 30 de ani. Remarc în primul rând 
că sporturile de echină au fost adău
gate programului olimpic în ciuda 
protestelor vehemente ale baronului

de CnufaerRn. Au existat mai multe 
motive pentru acest lucru. In primul 
rînd. pentru că sportul de echipă 
promovează naționalismul ceea ce «oi 
căutăm să eliminăm <ln mișcarea o- 
limpică. Cu alte cuvinte noi dorim 
ca jocurile să fie competiții între in
divizi și nu întreceri între națiuni. Un 
al doilea argument împotriva sportu
rilor de echipă, ar fi acela că națiu
nile mici nu a-u posibilități egale cu 
națiunile mari. Cu alte cuvinte, o 
țară cu o populație de 100—200 mi
lioane locuitori va alinia fără îndoială 
echipe mai puternice decît una cu 5 
sau 10 milioane locuitori de pildă. In 
sfârșit, un al treilea argument împo
triva sporturilor de echipă ar fi acela

Dr. Petru Groza 
a primit pe dl. Avery 

Brundage
Joi dimineața dr. Petru Groza, 

președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, a primit pe 
dl. Averg Brundage, președin
tele *Comitetului Internațional 
Olimpic c-' care s-a întreținut 
in mod cordial.

Joi după amiază dl. Avery 
Brundage a părăsit Bucureșliul 
îmirepfindu-se spre Sofia, tinde 
vor avea loc lucrările sesiunii 
Comitetului Internațional Olim
pic.

că în condițiile actuale în cele mai 
multe țâri este practic imposibil de 
a avea echipe pur amatoare.

Pe de altă parte, argumentele în fa
voarea sporturilor de echipă sânt și 
ele puternice ca de exemplu faptul că 
aceste sporturi se bucură de mare 
popularitate, încurajează și dezvoltă 
munca in colectiv, acțiunile comune de 
cooperare între jucători,' lucruri fără 
îndoială de dțrit.

Considerați ca întâlnirile internațio
nale contribuie Ta înțelegerea dintre 
popoare? a fost una din întrebările 
puse președintelui C.Î.O. La care dl. 
Avery Brundage a răspuns:

„Dacă J.O. ar fi doar simple compe
tiții sportive, știu că atît eu — și 
sînt sigur că și alții — nu ne am 
pierde timpul în zadar. Noi considerăm

c3 Jocurile Olimpice sînt 
dec it un spectacol sportiv, 
du-le, baronul de Coubertin a avut 
ideea de a demonstra lumii că pro
gramele naționale de educație fizică 
și sportul sânt l-ucruri minunate, prin 
faptul că ele cresc un tineret mai 
sănătos și mai puternic, pregătesc 
cetățeni mai Ibuni. In al doilea rind, 
aceste competiții pașnice între po
poarele lumii vor duce la prietenie 
și înțelegere internațională. Și, în 
al treilea rînd, ele educă tineretul 
lumii în spiritul care arată că în 
viață există lucruri mult mai impor
tante decât banii, cu alte cuvinte 
propagă spiritul Trobil al amatoris
mului. Jocurile Olimpice se desfășoa
ră tocmai în scopul de a sublinia 
aceste trei mari adevăruri: că oame
nii pot trăi laolaltă în spirit paș
nic, că educația fizică și sportul sînt 
lucruri însemnate pentru sănătatea 
și bunăstarea popoarelor și că 
amatorismul este filozofia opusă in
teresului material meschin, care cre
ează atâta grijă astăzi in lume. Dacă 
tuafî în considerație faptul că în 
60 de ani peste 90 de țări au a- 
derat la mișcarea olimpică, alunei 
trebuie să credeți că aceste națiuni 
privesc drept foarte importante prin
cipiile „fair-play"-uiui, ale spiritului 
sportiv amator, ale prieteniei și înțe
legerii intemaționaile".

Punîndu-i-se întrebarea, dacă în 
lumina celor văzute consideră că 
Romînia poate organiza competiții 
sportive de o amploare mai mare, 
ca de exemplu campionatele europe
ne, președintele C.l.O. a menționa’t:

„Am fost impresionat în mod 
deosebit de ceea ce am văzut aici 
în Romînia, nu numai în ceea ce 
privește condițiile tehnice și pregă
tirea conducătorilor sportivi pe care 
am avut plăcerea să-i întîlnesc. Am 
fost de asemenea foarte impresionat 
de marele entuziasm al publicului. 
Am văzut deci că dvs. aveți aici o 
atmosferă sportivă remarcabilă și că 
este întrutotul posibil să organizați 
în viitor competiții sportive din 
Cele mai importante".
î xLa sfârșitul corrfenilnței. ziarișitij 
prezenți au mulțumit d-lui Avery 
Bmndage ■'«nt-ru declarațiile și răs
punsurile sa.e, „Li

mai muH 
Reinviin

gia), St. Etienne (Franța), Norrkoe- 
ping (Suedia).

GRUPA CENTRALA: Steaua Roșie 
(iugoslavia), Stade Dudelange (Lu
xemburg), Milan (Italia), Rapid 
(Austria), Young Boys (Elveția), 
Borussia (R.F. Germană).

GRUPA DE EST: Gwardia (Polo
nia), Wismut (R D. Germană). 
ȚDNA (Bulgaria), Vasas (Ungaria), 
CCA (Romînia). Dukla (Cehoslova
cia).

In primul tur, conform tragerilor 
Ia sorți, au fost stabilite următoarele 
partide care s au desfășurat sau tre
buie să se desfășoare pînă la 31) 
septembrie (în dreptul fiecăreia am 
trecut rezultatele partidelor jucate). 

GRUPA DE VEST: Shamrock — 
Manchester United, Sevilla — Benfica. 
Aarhus—Glenavon 0-0 (numai turul); 
Glasgow Rangers — St. Etienne 3—1 
(numai turul); Calificate direct în 
turul doi: Norrkcepi-ng, Antwerp, Ajax.

GRUPA CENTRALA: Steaua Ro
șie—Dudelange; Milan—Rapid. Cali
ficate direct în lutul doi: Young
Boys, Borussia.

GRUPA DE EST: 
2—1 
mut 3—1 
direct în 
Praga.

R amine 
tembrie să se dispute returul meciu
rilor TDNA—Vasas, Glasgow 
gers—St. Etienne, Gwardia 
precum și turul-refurul 
partide enumerate.

TDNA—Vasas 
(numai turui), Gwardia—Wis- 

(numai turul). Calrtrcate 
turul doi; CCA și Dukla

așadar ca pînă la 30 sep-

Scurtă trecere în

Ran-
— Wismut 

celorlalte

revistă
prezentare• După această sumară 

geografico-statistică pe care am so
cotit-o absolut necesară spre totala 
documentare a cititorilor noștri, tre
buie să mai completăm informațiile 
noastre cu anunțul că, la siîrșitul 
lunii — mai precis la 29 septembrie 
,— în cadrul unei ședințe a UEFA cu 
1 delegații echipelor se va proceda la 
i tragerea la sorți a turului doi al com- 
; petiției la care vor participa echi- 
pe'e calificate din primul tur — a- 
lături de acelea pe care sorții le-au... 

\ trimis direct în această a doua fază.
Cu această ocazie va. apare pe pro- 

! gram și numele campioanei țării 
noastre.

Nici una dintre echipele care ani
mă această importantă competiție a 
fotbalului european nu este slaba. 
Ar fi și greu de conceput ca într-o 
întrecere a campioanelor să poți în- 
tîlni adversari cu care să îndeplinești 
doar formalități. Există însă o serie

de echipe care emit —• mai mari sau 
mai mici — pretenții la invi
diatul trofeu ce se odihnește de doi 
ani (încă de la -ediția inaugurală)! 
în vitrina de premii a clubului spa
niol Real Madrid. Tocmai de aceea 
începem chiar cu...

CAMPIOANA SPANIEI, Real 
Madrid: Echipa spaniolă S-a afirmat 
in ultimii ani ca un unsprezece oe 
mare valoare. Dispune ■.— în afara 
jucătorilor autohtoni —< de o serie 
de fotbaliști excelenți de peste hotare (in 
special sud-ămencani|. Anul acesta 
alături de Kopa și Di Stefano, . au 
venit la Real Madtid Dominguez 
(portarul echipei Argentinei) și San
ta Maria (mijlocaș din echipa Uru- 
guayului). Chiar și ca antrenor 
gurează un sud-american: Carnig 
care — de la începutul sezonului 
a părăsit Nissa pentru Madrid.

STEAUA ROȘIE BELGRAD, o 
chipă specialistă în jocurile de 
care a impresionat în ediția 
1956 prin rapiditatea jocului 
prin tehnica jucătorilor dintre 
în mod special s-au remarcat: 
brul Beara, Spajici (pe care nrob«:bil 
îl vom vedea foarte curînd la Bucu
rești cu echipa iugoslaviei), Stab.-.c 
viei — veteranul naționalei iugoslave 
etc. etc.

MILANO-ITALIA. Un unsprezec: 
rutinat, poseaînd experiența ma
rilor întreceri internaționale. Penl’i 
anul acesta a renunțat la Schial;in-.> 
în favoarea altui sudamerican, ar 
gentinianul Grillo (inter)'. De reține: 
că in postul de mijlocaș și căpitan 
al echipei figurează un... suedez*,  
Liedholm despre care se spune ca 
îndeplinește rolul de strateg al for
mației.

VASAS BUDAPESTA. Cîștigătoare 
a Cupei Europei Centrale. Conside»»- 
ță cea mai bună formație de ciub 
a Ungariei la ora actuală. Are ma 
rele avantaj că reunește un buchet 
de jucători: Bundzsak, Berendi, Sa
rosi, Csordas (astăzi titulari în rer 
prezentativele maghiare) care aru 
crescut împreună, sub culorile ace 
leiași echipe, de la vârsta junicTalu- 
lui și pînă astăzi.

MANCHESTER UNITED — de
numită reprezentanta fotbalului en
glez — a fost cel mai periculos adver
sar al lui Real Madrid la ultima 
ediție, 
tată de unul din foștii mari jucători 
ai Angliei Matt Busby. Dintre pur-) 
tătorii trioourilor ei am văzut aici li 
București pe Edwards și Pegg (au jucat 
în echipa de tineret a Angliei). Con 
duce actualmente cu un avans apre
ciabil in campionatul englez după ce 
a ciștigat doi ani consecutiv titlul, 
performanță rar reușită în Anglia

RAPID VIENA. Formație cu un 
bogat program internațional. A dat 
naționalei austriace care .a jucat du 
minică la Belgrad nu mai puțin de 
cinci titulari. S-a întărit considera
bil prin întoarcerea din Franța a lui 
Hanappi, jucător care poate fi între 
buințat în orice post de la 
dreapta la extremă stînga.

DUKLA PRAGA. Scheletul
zentativei cehoslovace, în
pentru compartimentul defensiv unde 
figurează: PJuskall, Masopust, Nt-
vak. Herd etc. Echipă extrem de r; -
pidă, puternică, joacă mult în forță.

TDNA SOFIA. Se confundă aproa
pe cu echipa națională a Bulgariei 
căreia î-a dat opt jucători în partida 
de acum cinci zile cu Ungaria. Des
pre ea, mulți dintre bucureșteni știu 
destule fiindcă au văzut-o anul tre
cut în plină iarnă în portida- 
retur din competiția 06 care jie 
ocupăm, cu Dinamo.

Atît pejntru astăzi. Să sperăm 
că în compania atitor” echipe derijidi- 
cată valoare, C.C.A. va face o figură 
cât mai frumoasă, aduci nd print rum 
șir cît '  J- -*-* —”
nu numai __ ...___ _ ...
balului nostru ci... și spectatorilor 
care vor avea ocazia astfelvadă 
pe >,23 August” cît mai multei din
tre echipele de marcă ale CupehCam
pionilor Europeni.

EFTIMIE IONESCU
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e- 
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ei ți 
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Echipă foarte tânără, prega

fundaș

rcpre- 
speciai

mai lung de victorii 
un serviciu de preț fot-



INTENSA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA LA VOLEI
Echipele de tineret — băieți 

și fete — întâlnesc 
fermațitfe R.P. Ungare

In a doua întîlnire internațională 
pe care o susțin- în acest an tinerii 
voleibaliști romîni și în partida de 
debut a formației feminine, reprezen
tativele de tineret ale Rominiei întîl- 
nesc mîi'.ie și marți echipele de tine
ret ale Ungariei. Oaspeții — sosiți în 
capitala țării noastre ieri dimineață 
— au deplasat două loturi alcătuite 
din elemente foarte tinere, apropiate 
sau chiar nedepășind vîrsta juniora
tului. De altfel, din discuțiile avute cu 
conducătorii și antrenorii maghiari, a 
reieșit că conducerea voleiului ma
ghiar duce o adevărată campanie 
pentru împrospătarea actualului Iot 
național și că echipele pe care le vom 
vedea sînt baza viitoarelor reprezen
tări ive.

Fără îndoială, același lucru se poate 
spune și despre selecționatele noas* 
dre, a căror primă îndatorire este să 
se comporte bine, să dovedească va-, 
labilitatea speranțelor puse în ele. Noi 
le-urăm succes și dorim ca în cronici 
să avem prilejul de a scrie cuvinte 
cit mai frumoase.

In meciurile dintre reprezentativele 
masculine și feminine de tineret ale 

Astăzi începe la Budapesta

Competifia internațională 
de tenis

BUDAPESTA 20 (prin telefon).— 
Delegația sportivilor romîni formată 
din Ella Zeller, Maria Golopența, 
Toma Reiter și Angelica Rozeanu a 
ajuns joi la Budapesta. In gară am 
fost primiți de reprezentanți ai clu
bului Egxetertes ai cărui invitați sîn- 
tem. Competiția de tenis de masă 
care va avea loc sîmbătă și dumi-
nică la Sportcsarnok se va desfășura 
într-un cadru sărbătoresc prilejuit de 
aniversarea a 50 de ani de existență 
a acestui club care reunește pe spor
tivii sa’ariați ai întreprinderilor sin
dicatului alimentar.

La întreceri vor lua parte sportivi 
romîni, maghiari, precum și iugo
slavul Markovic II.

Englezoaica Ann Haydon și cehoslo
vacii Andreadis și Stipek au anunțat 
în ultimul moment că nu pot veni.

Se vor disputa numai două probe : 
simplu femei și simplu bărbați. In 
proba feminină, favoritele au fost 
fixate astfel'în ordinea de sus în 
jos a tabloului I. Koczian, Golopența, 
Kerekes, Rozeanu, Mosoczi, Karpathi, 
Farkas, Zeller; lit; primul tur, Golo
pența va întîlni pe Koltai, Rozeanu 
pe Morvaf și Zeller pe Iancso.

Mîine la Budapesta:
Ungaria—U R.S.S. la fotbal
Două importante întreceri atletice 

ia Londra și Berlin

.Mîine se dispută la Budapesta cea 
de a 4-a întîlnire dintre reprezentati
vi.- de fotbal ale U.R.S.S. și Un
gariei. Meciul este așteptat cu un 
justificat interes, pe de o parte pentru 
că ungurii vor să arate că sînt în 
rever.îre, iar pe de altă parte, pentru 
că fotbaliștii sovietici, care în ultima 
vreme au arătat o formă remarcabilă, 
vor să se revanșeze pentru înfrîngerea 
sr ferită anul trecut la 'Moscova (1—0). 
Echip- maghiară va fi alcătuită din 
aceiași jucători care au evoluat du
minică la Sofia (minus Karpati — 
accidentat joi la antrenament), iar 
U.R.S.S. va alinia cea mai bună 
formație, în frunte cu Simonian, 
Strelțov, Voinov, Iașin, Tatușin etc.

★
! Sfîrșitul acestei săptămîni aduce de 
asemenea două evenimente atletice 
de primă importanță. La Londra, se
lecționata capitalei Angliei va în
frunta selecționata orașului Varșovia, 
far la Berlin se întîlnesc reprezenta
tivele R. F. Germane și Ceho
slovaciei .

Rominiei și Ungariei vor fi folosite 
următoarele loturi:

ROMÎNIA: MASCULIN (antrenor 
Prof. N. Schreiber): Bărbufă, Garno- 
viceanu, Zaporojescu, Mureșan, Coste, 
Wolf, Radu, lonifă, Schaffar, Timir- 
gazin, Gani, Petric; FEMININ: (antre
nor prof. N. Tărchilă): Elena Corbea- 
nu, Maria Rafia. Alexandra Constan-

MARIA RAȚIU (R.P.R.)

de masă
La băieți, din cauza neparticipării 

lui Gantner și Harasztosi, organiza
torii au fost nevoiți să facă o nouă 
tragere ia sorți care nu ne-a fost 
încă anunțată.

ANGELICA ROZEANU

Campionatele mondiale de
Echipa R. P. R. s-a clasat pe

Joi, ora 15,30 — POSTUL DE RA
DIO PARIS : crainicul pe un ton de
zolat, comunică : „In campionatele 
mondiale de floretă femei pe echipe, 
FRANȚA A FOST ELIMINATA DE 
ROMÎNIA. Odată cu Franța au ieșit 
din turneul final și echipele U.R.S.S. 
(campioană mondială în 1956) și Un
gariei (a IlI-a clasată anul trecut).

Puțin mai tîrziu, în legătură tele
fonică cu Parisul am aflat următoarele 
amănunte :

„Emoțiile pricinuite de întîlnirea 
noastră cu a doua echipă a campio
natelor mondiale precedente au fost 
repede spulberate de o suită de vic
torii. OLGA ORBAN s.a comportat 
excelent, ECATERINA ORB a cîștigat 
primele două asalturi, ELENA SAM- 
ȘUDEANU a terminat minunat, tac 
MARIA VICOL a obținut două vic
torii fără însă să scape de bine cu
noscuta ei emotivitate. Școrul este 
9—7, la limită. Dar victoria ne era a- 
sigurată de mult, întrucît rezultatul a 
fost (după 12 asalturi)) de 9—3. De 
aici, floretistele noastre nu au mai 
forțat și Franța s-a apropiat la 9—7. 
Rezultatele: ORBAN—Leblanc 4—0,
— Garihle 4—1, — Negler 4—1,
— Veronnet 3—4; VICOL — Veronnet 
4—3, Negler 4—1, — Leblanc 3—4, —• 
Garihle 2—4; ORB — Garihle 4—3,
— Negler 4—3, — Leblanc 1—4, — 
Veronnet 3—4; SAMSUDEANU — 
Leblanc 4—1, — Veronnet 4—2, — 
Garihle 1—4, — Negler 3—4. In me
ciul cu echipa Luxemburgului, am 
aliniat aceeași formație. Nu ne-am 
așteptat să întîmpinăm o rezistența' 
atît de dîrză. Adversarele au luptat 
extraordinar și cel puțin tot atît de 
tehnic ca și trăgătoarele Franței. 
SAMSUDEANU eu atacuri directe 
pornite din distanță potrivită, a reușit 
4 victorii (— Rossini 4—1, — Colbach 
4—0, — Plech 4—0, — Koenptger

DE PESTE HOTARE
FQTBAL LA 19 SEPTEMBRIE 

a sosit la Viena e- 
chipa sovietică de fot

bal Dinamo Tbilisi. Fotbaliștii sovie
tici vor susține mai multe întîlniri 
amicale cu cele mai bune echipe din 
prima ligă a campionatului austriac.

ECHIPA iugoslavă de fotbal Loko
motiv Zagreb, care se află în turneu 

tinescu. Florina Teodorescu, Ana Su
san, Elena Florea, Elena Busuiocescu, 
Ana Păunoiu, Ștefan Maria, Ecateri- 
na Dobre, Gabriela Comșa, Lia Vania.

UNGARIA: MASCULIN (antrenor 
Sandor Tarian): Varga, Krafik, Mi
halyi, Blauman, Ferencz, Kovacs, 
Kiss, Berek, Danes, Florian, Bdlcsey; 
FEMININ (antrenor Istvan Brelitzky): 
Margit Kornyei, Eva Somogy. Margit 
Lovas, Eva Kekesi, Eva Ujfaludi, 
Magda Kemeny, Ilona Bokros, Maria 
Kaldeneker, Tereza Gulyas, Eva Ka- 
tay. Franci Dellaszega, Etelka Aszta- 
los.

Intîlnirile de mîine se dispută de la 
ora 9 (primul meci cel masculin), pe 
terenul Centrul de Antrenament nr. 2 
(fost Doherty). In caz de timp nefa
vorabil jocurile se amină pentru luni 
după amiază.

Primele meciuri ale echipei 
noastre m turneul de la

Sofia
SOFIA 20 (prin telejon de la tri

misul nostru). — Turneul de volei 
organizat cu ocazia sesiunii C.l.O. 
— care începe aici duminică — tre
zește un justificat interes. Față de 
valoarea echipelor participante el 
poate fi considerat un mic campio
nat masculin european. La startul 
competiției se vor alinia reprezenta
tivele Uniunii Sovietice, Franței, Ro- 
mîniei, Italiei, Cehoslovaciei și Bul
gariei. Toate echipele vor prezenta cele 
mai bune formații. Partidele au loc 
pe stadionul Vasil Levski unde s-au 
amenajat și instalații pentru noc
turnă. Partidele încep în fiecare zi 
la ora 16.30 și continuă pînă seara. 
Programul primelor două zile este 
următorul:

Duminică: U.R.S.S. — Bulgaria : 
Cehoslovacia—Romînia: Franța—Ita
lia; luni: Italia—Cehoslovacia; Ro
mînia—U.R.S.S.; Franța—Bulgaria.

După cum se vede reprezentanții 
noștri au chiar din primele zile în- 
tilniri dificile. Turneul continuă zil
nic pînă joi.

R. U.

4—3); ORBAN — Rossini 4—3. — 
Colbach 4—2, — Koenptger 4—1, — 
Plech 2—4; VICOL — Rossini 4—2,
— Colbach 4—2. — Plech 2—4, — 
Koenptger 3—4; ORB — Rossini 4—0<
— Koenptger 4—1, — Plech 2—4, — 
Colbach 1—4. Deci, scor: 11—5 pentru 
R.P.R.

Echipa campioană mondială. Uni
unea Sovietică, și cea a Ungariei au 
fost greșit alcătuite în meciul cu R. F* 
Germană șj respectiv Austria. Din 
formații au lipsit trăgătoarele prin
cipale ale acestor echipe și astfel. 
Germania și Austria au putut realiza 
marile surprize ale mondialelor, cîș- 
tigînd meciurile cu 9—7 și calificîn- 
du-se în finală. Nu este mai puțin 
adevărat că echip<a Germaniei este 
mult întărită prin prezența unor ves
tite trăgătoare din Saar (Stroch, 
Ommerborn, etc.). Numai echipa I- 
taliiei a „supraviețuit" dintre fina
listele de anul trecut. Anglia și Da
nemarca nu i-au opus rezistența aș
teptată. Rezultate: R.P.R. — Franța 
9—7, R.P.R. — Luxemburg 11—5, 
Franța — Luxemburg 9—2; R.F.G.
— U.R.S.S. 9—7, R.F.G. — Olanda 
15—1, U R.S.S — Olanda 9—4; Ita
lia — Anglia 13—3, Italia — Dane
marca 12—4, Anglia — Danemarca 
9—2; Austria — R.P.U. 9—7, Austria.
— Irlanda 15—1, R.P.U. — Irlanda 
(nu s-a mai disputat, din cauza re
tragerii echipei R.P.U.).

★

Vineri noaptea a luat sfîrșit tur
neul final pentru locurile I—IV. E- 
chipa Italiei s-a comportat admira
bil, cucerind titlul de campioană a 
lumii. Floretistele noastre, învinse la 
limită de Italia, s-au comportat sub 
posiibilități în meciurile următoare, 
clasîndu-se pe locul IV. Rezultatele: 
Italia—R.P. Romînă 9—7, R.F. Ger-

(1-1)

BOX
în Belgia, a fost învinsă cu 2-1 ( 
d^ formația F.C. Liegeois.

IN PREZENT se a- 
flă în turneu în R.P. 
Polonă echipa selec- 

box a clubului Honved din 
Pugiliștii maghiari au sus- 
• meci la Gdansk, întîl-

tionată de
Budapesta.
ținut primul ------- __ ----
nind formația locală Polonia. Echipa 
poloneză a obținut victoria cu scorul 
de 10-a

„Cursa motociciistă de 6 zile”

Echipa R. P. R. pe locul 2 
înaintea ultimei etape

SPINDLERUV MLYN 20 (prin te
lefon de la trimisul nostru). De la o 
zi la alta oboseala își spune din ce 
în ce mai mult cuvîntul. Eforturile ce-, 
rute de aceste deosebit de grele între
ceri au „marcat" enorm atit mașinile 
cît și pe piloții lor. Zilnic înregis
trăm abandonuri cauzate fie de defec
țiuni mecanice, fie de căzături.

Au abandonat pînă acum numeroși 
concurenți din formațiile care emi
teau pretenții îndreptățite la prime
le locuri (R. Cehoslovacă, U.R.S.S., 
R. F. Germană, etc.).

O mare surpriză, poate cea mai ma-, 
re înregistrată în acest veritabil cri
teriu european, o constituie compor
tarea excelentă a sportivilor noștri. 
Ei sînt înconjurați, acum după ce au 
demonstrat o valoare ridicată, de o 
atenție deosebită. Cei trei motocicliști 
din echipa A, care au mai rămas în 
cursă. Al. Lăzărescu, M. Cernescu și 
L. Szabo, dovedesc multă tenacitate 
morală și fizică, absolvind cu bine 
etapele care se desfășoară pe un tra
seu de munte și pe o vreme imposi
bilă. La fel de tenace se dovedește și 
concurentul Barbu Predescu, singurul 
rămas (din formația romînă) în com
petiția echipelor de club.

Au început campionatele europene de haltere
Roman a stabilit un nou record al R.P.R. la stilul aruncat
KATOWICE 20 (prin telefon). 

Miercuri după amiază au început în 
sala Expoziției din localitate, campio
natele europene de haltere la care par
ticipă sportivi din 10 țări și anume : 
Austria, Cehoslovacia, Danemarca, 
R. D. Germană, Franța, Finlanda, Ro
mînia, U.R.S.S., Ungaria și Polonia. 
Numărul total al concurenților la cele 
7 categorii este de 43.

floreta femei
locul 4

mană—R.P. Romînă 11—5, Austria— 
R.P. Romînă 9—3, Italia—Austria 
9—7, R.F. Germană—Austria 9—7, 
Italia—R.F. Germană 9—4. Clasa
ment : 1. Italia, 2. R.F. Germană, 3. 
Austria, 4. R.P. Romînă. Pentru locu
rile V—VIII: U.R.S.S—Anglia 9—4. 
U.R.S.S.—Franța 12—4, U.R.S.S.— 
Irlanda 15—1, Anglia—Franța 10—6, 
Anglia—Irlanda 16—0, Franța—Ir
landa 16—0. Clasament: 5. U.R.S.S.,
6. Anglia, 7. Franța, 8. Irlanda

S-a încheiat și turneul individual 
de floretă bărbați cu victoria maghia
rului Fulop. Clasament : 1. FULOP 
7 v-, 2. Midler (U.R.S.S.) 5 v., 3. 
Jay (Anglia) 4 v., 4. Netter (Franța) 
4 v., 5. Kamuthi (R.P.U.) 3 v., 6. 
Baudoux (Franța) 3 v., 7. Paul (An
glia) 2 v., 8. Closset (Franța) o v.

Sîmbătă încep întrecerile individu
ale de floretă femei și — paralel — 
se desfășoară semi-finalele la spadă 
echipe. Duminică este zi de repaos.

MIINE la sofia

SE DESCHIDE SESIUNEA 
Comitetului Olimpic Internațional

SOFIA 20 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Duminică, în sala 
Teatrului Național are loc deschide
rea oficială a celei de a 53-a sesiuni 
a Comitetului Olimpic Internațional. 
In vederea acestui eveniment au so
sit în capitala Bulgariei numeroase 
personalități ale vieții sportive pre
cum și numeroși ziariști străini. Joi 
la amiază a venit cu avionul de la 
București dl. Averry Brundage — 
președintele C.l.O. Vineri dimineața, 
în sala de conferințe a noului hotel 
„Balkan", a avut loc o conferință 
de presă la care dl. Brundage a răs
puns întrebărilor puse de ziariștii 
bulgari și străini. Cu acest prilej pre
ședintele C.l.O. a anunțat că printre 
problemele ce vor fi discutate în ca
drul sesiunii sînt* problema reducerii 
programului J.O., definiția amatoris
mului, chestiunea eliminării unor 
jocuri sportive din programul Olim
piadei etc. Fiind întrebat de ziaristul

Motocicliștii noștri au reușit la ca-, 
patul etapei a cincea să treacă pe 
locul II, după ce au depășit formația 
secundă a R. Cehoslovace. Performan
ța reprezentativei noastre a produs o 
impresie deosebită.

Clasamentul general după 5 etape 
se prezintă astfel:

/. R. Cehoslovacă A 105 p.; 2. R.P. 
ROMÎNĂ A 365 p.; 3. R. Cehoslovacă 
B. 414 p.; 4. U.R.S.S. A. 550 p.;
5. R. P. Polonă A 616 p.; 6. R. F. 
Germană A 642 p.; 7. Suedia 660 p.; 
8. Finlanda 692 p.; 9. Olanda 800 
p.; 10. R. F. Germană B 824 p.; 11. 
Olanda B 872 p.; 12. Italia B 908 p., 
13. U.R.S.S. B 997 p.; 14. R. P. 
Polonă B 1008 p.; 15. R. P. Bulgaria 
B 1113 p.; 16. R. P. ROMINA B. 
1473 p.; 17. Elveția 1566 p.; 18. Ita
lia A 1606 p.; 19. R. P. Bulgaria A' 
1617 p.; 20. Austria 1623 p.

Concurenții romîni au primit ur
mătoarele penalizări: Al. Lăzărescu 
15 p.; L. Szabo 52 p.; B. Predescu 
56 p.; M. Cernescu 65 p. Din 246 con
curenți plecați în cursă, au abando
nat 151. Pînă la ora cînd telefonez 
arbitrii nu au comunicat rezultatele 
etapei a 6-a.

EMIL IENCEC

In cadrul categoriei cea mai ușoa
ră s-au întrecut 5 concurenți. Primul 
loc și titlul de campion european a 
revenit halterofilului sovietic Vilkhov, 
ski care a totalizat 302,5 Kg. (95.5 + 
92,5-ț-117,5). Pe locurile următoare 
s-au clasat: Jankowski (P), 300 Kg. 
(90 +95+115), 3. Rusinowicz, (P) 290 
Kg. (90+87,5+112,5), 4. Bsaniy
(Ung.) 277,5 Kg. (82,5 + 85+110), 5.' 
Gruber (Aus.) 275 Kg. (80+80+115)'.

La categoria semiușoară au luat 
startul doar 3 concurenți. Titlul de 
campion european a revenit lui Cimiș- 
kian (U.R.S.S.) care a totalizat 340 
Kg. (100+102,5+137,5). Pe locul 2 
s-a clasat Balogh (U), cu 310 Kg- 
(95+95+120), iar pe locul 3 Miske 
(R.D.G.) cu 307,5 Kg. (100+90+ 
117,5).

Categoria ușoară, desfășurată vi
neri după amiază a reunit ia start 7 
concurenți printre care și reprezen-; 
tanții noștri Roman și lonescu. in ca-, 
drul acestei categorii, haiterofilul Ro
man a stabilit un nou record al țării 
la stilul aruncat cu o performanță de
132.5 Kg-, depășind cu 2,5 Kg. ve
chiul record.

lată rezultatele categoriei:
1. Habutinov (U.R.S.S.) 375 Kg. 

(125+110+114), 2. Czepulkowski (PJ
352.5 Kg- (117,5+102,5+132,5), 3. 
Zielinski (P) 347,5 Kg. (110+102,5+ 
135), 4. Sanchez (Fr.J; 332,5 Kg. 
(105+100+127,5), 5. Roman (Rom.)) 
330 Kg- (102,5 +95+132,5), 6. Iones-, 
cu (Rom.) 327,5 Kg. (100+97,5+130);
7. Runge (R.D.G ). 322,5 Kg. (100+ 
95+127,5).

întrecerile continuă astăzi prin des
fășurarea categoriilor semimijlocie și 
mijlocie, iar duminică vor lua sfîrșit 
cînd se vor desfășura ultimele două 
categorii: semigrea și grea.

bulgar Arsen Pavlov (..Naroden 
Sport") despre vizita făcută la 
București, dl. Averry Brundage a in
sistat asupra impresiilor favorabile 
culese în timpul șederii în Romînia. 
D-sa a accentuat că a fost deosebit 
de satisfăcut de spiritul olimpic din 
mișcarea sportivă romînă și de pozi
ția justă a conducătorilor sportului 
romînesc față de problema amatoris
mului. In continuare. președintele 
C.l.O. a declarat că Bucureștiul este 
apt să găzduiască întreceri sportive 
de cea mai mare importanță.

Lucrările sesiunii C.l.O. vor în
cepe luni dimineață și vor continua 
zilnic cu excepția zilei de joi, zi de 
pauză, pînă sîmbătă.

Duminică după-amiază oaspeții 
sportivi ai Sofiei vor asista la des
chiderea turneului de volei organizat 
cu ocazia sesiunii C.l.O.

RADU URZICEANU


