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€w de fotografiat
printre muncitorii sportivi 
din întreprinderile gălătene

Orașul Galați, bătrînuf port la Dunăre, întinerește cu fiecare zi 
ce se încrustează pe răbojul vremii. L-am regăsit, gătindu-se de săr
bătoare, cu blocuri noi de locuințe răsărite parcă peste noapte și 
cu site nenumărate șantiere, vestind construcțiile viitoare, cu docu- 
rile strălucind în soarele alburiu al d'mîneții, cu catargele remorche
relor și pescadoarelor proaspăt terminate, străjuind semețe malul, 
cu uriașele macarale transported tronsoane de vapor de zeci de 

-tone greutate. Și i-am regăsit și pe vrednicii muncitori ai șantierelor 
navale. Erau în plină întrecere în cinstea zilei de 23 August, stră- 
duindu-se să îndeplinească sarcina de onoare ce le-a fost încredin- 
*ată realizarea primului cargou romînesc de mare tonaj!

...Imnul muncii constructive răsu
nă pretutindeni. In fiecare secție, în 
fiecare atelier, urmînd exemplul mun
citorilor de frunte, al comuniștilor, 
vrednicii muncitori de pe șantier își 
depășesc zilnic angajamentele, cin
stesc prin noi și minunate fapte de 
muncă măreața sărbătoare a eliberă
rii. Ier printre cei ce-și înzecesc e- 
forttirile In aceste zile premergătoa
re t 'i 23 August, se află multi spor
tivi fruntași. ■ ai colectivului „Ancora", 
zeci de tineri care, prin strălucita lor 
comportare ta locul de producție, sînt 
un permanent îndemn pentru masele 
de sportivi din Galați. Iată-i, in fo
tografia dc sus, pe cunoscuții canotori 
Dumitru Holca și Gheorghe Popa, e- 
lectr.icieni, lucrînd la finisarea insta
lațiilor electrice ale unui remorcher 
care va părăsi peste citeva zile șan

tierul. Candidatul de partid Dumitru 
Holca, câștigător în două ediții ale 
cursei de mare fond, , selecționat în 
mai multe rinduri în lotul de cano
taj al țării noastre, membru în con
siliul regional U.C.l'.Ș., depășește, în 
medie, cu peste 40 !a sută angaja
mentele luate în cinstea zilei de 23 
August. Tovarășul său de brigadă și 
de întrecere sportivă, candidatul de 
partid Gh. Popa, ,fosf campion al ță
rii în probele de caiac, realizează, la 
rindul său, depășiri ale angajamen
telor de peste 40 la sută. Cu mun
citori și sportivi ca Dumitru Holca și 
Gh. Popa, colectivul sportiv „Ancora" 
are tot dreptul să se mîndrească!

Comunistul Filip Nedelcu (fotogra
fia din stingă). . responsabilul uneia 
din cele .mai a predate brigăzi de ti-
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Finalele Spartachiadei de vară, o sărbătoare a tinereții!
/ Spartachiada ■ de vară a tinere- 
j tutui, marea competiție de masă
( care a răscolit toate regiunile țării,
/ angrenînd în desfășurarea ei sute
x de mii de oameni ai muncii, trăiește
C acum febra pregătirii ultimului act...
f Peste trei zile, la 19 august, pe
J stadionul Tineretului din Capitală
Y se vor prezenta la startul probe-

neret de pe șantier, este cunoscut 
aci pentru munca sa avintată, pen
tru repetatele depășiri ale angajamen
telor, ca și pentru pasiunea pe care 
o pune in răspîndirea voleiului prin
tre muncitori. La îndemnul său, cu 
citva timp' in urmă, tinerii muncitori 
de la ajustaj au amenajat prin mun
că voluntară un teren de volei in i- 
mediata apropiere a atelierului. Aco
lo, în pauza de la amiază și la ter
minarea lucrului, se încing însufle
țite partide, in care Filip Nedelcu și 
tovarășii săi de muncă arată o pri
cepere egală cu cea de la locul de 
producție...

...Și iată-ne pășind pragul unei 
alte întreprinderi importante din Ga
lați: Fabrica de piese de sehimb 
C.F.R. „Gh. Apostol". La secția me
canică, brigada nr. 1 de tineret este 
condusă de cunoscutul boxer Mihai 
Pînzaru (fotografia din mijloc). In 
cinstea zilei de 23 August, candidatul 
de partid Mihai Pînzaru, . strungar 
fruntaș, realizează depășiri medii de 
35—40 la sută. In intîmpinarea mă
reței sărbători, Mihai Pînzaru șî to
varășii săi de brigadă au chemat la 
întrecere toate brigăzile de producție
din secția mecanică, propunindu-și 
printre altele reducerea totală a re
buturilor, asigurarea curățeniei, la 
Ibcul de muncă, punctualitate și con
știinciozitate în. îndeplinirea sarcini 
lor. Și graficul de producție ne arată 
că Mihai Pînzaru și brigada lui de 
tineret se achită în întregime de an
gajamentele luate.

Un alt sportiv care se evidențiază 
în aceste zile prin importante depășiri 
ale angajamentelor este trasatorul 
Constantin N'ottr (fotografia din 
dreapta), portarul echipei de fotbal 
a colectivului.

Muncind cu nestăvilit elan, întîm- 
pinîția cu noi și însemnate victorii 
marea sărbătoare națională a poporu
lui nostru, sărbătoarea eliberării, 
muncitorii sportivi din întreprinderile 
gălățene se află în mare număr prin
tre fruntașii întrecerii socialiste, se 
disting prin meritele lor deosebite la 
locul de muncă.

Text : M. GODEANU
Foto: I. MIHAICĂ

se călește în 
de secundă si 

familie a spor- 
acest prilej noi

lor de atletism, natație, trîntă, ci
clism și la întrecerile de handbal, 
oină si volei 994 de finaJiști. Ma
rea sărbătoare a sportului de masă 
din tara noastră va fi un nou pri
lej de confirmare a dragostei cu 
care tineretul de pe întreg cuprin
sul patriei se avîntă în minunatele 
întreceri sportive, 
lupta cu zecimile 
centimetrii. Marea 
tutui va primi cu 
contingente de tineri talentați, care 
îndrumați de antrenori pricepuți 
vor putea împrospăta, apoi, lotu
rile reprezentative ale țării.

începute cu mai bine de trei luni 
în urmă, întrecerile Spartachiadei 
de vară au stîrnit un puternic in
teres în raidurile tineretului. Mer- 
gînd hotărît pe drumul trasat de 
partid și guvern în Wotărîrea din 
2 iulie 1957, colectivele sportive 
din întreaga țară au contribuit e- 
fectiv la dezvoltarea activității 
sportive de masă prin intensa 
muncă de popularizare pe care au 
făcut-o întrecerilor din cadrul Spar
tachiadei de vară. Asigurîjnd cele 
mai bune condiții de desfășurarea 
concursurilor, stimulînd participa
rea oamenilor muncii, creînd între
cerilor o ambianță sărbătoarească. 
ele au adus un însemnat aport la

Federația internaționald atletism 
a omologat 38 recorduri mondiale
— Recordul de 1,80 m. al Ba$aș trecat

pe tabelul performanțelor supreme —
Ieri au început la Stockholm lucră

rile Congresului Federației internațio
nale dc atletism (I.A.A.F.). In cadrul 
lucrărilor comisiei de regulamente și 
recorduri âu fost discutate și apoi 
prezentate spre omologare forului at
letic suprem un număr de 38 recor
duri mondiale, stabilite în cursul ani
lor 1957 si 1958.

PRINTRE RECORDURILE MONDI
ALE FEMININE OMOLOGATE CU 
ACEST PRILEJ SE AFLA SI TREI 
DIN CELE PATRU RECORDURI 
STABILITE DE EXCELENTA NOAS
TRĂ ATLETA, MAESTRA SPORTU
LUI IOLANDA BALAȘ. Astfel, au 
fost înscrise pe tabelul performanțe
lor supreme, următoarele rezultate 
ale Iolandei Balaș: 1,76 m. (13.X.1957 
București); 1,78 m (7.VI.1958 Bucu
rești); 1,80 m (22.VI.1958 Cluj). Cel 
mai recent record mondial al Iolan
dei Balaș, cel de 1,81 m, stabilit la 
31 iulie la Poiana Stalin, va fi luat 
în discuție cu prilejul viitorului con
gres.

reușita deplină a acestei grandioase 
manifestații sportive

Reuniți în Capitală, cei 994 ti
neri și tinere vor avea prilejul ca 
de-a lungul a patru zile de concurs 
să lege trainice prietenii. Tineri 
maghiari din frumoasele regiuni 
ale Ardealului, se vor întîlni cu 
tineri germani de prin părțile Ti
mișoarei, cu flăcăii de pe plaiurile 
Moldovei și alături de alți tineri 
veni ți din toate regiunile patriei 
vor cimenta și mai puternic legă
tura indestructibilă dintre tinerelul 
romîn și cel al diferitelor nalio- 
nalități conlocuitoare. Va fi o 
splendidă sărbătoare a tinereții, a 
prieteniei 1

Intre 19 și 22 august, pe terenu
rile de la stadionul Tineretului și 
în bazinul ștrandului „Danie 
Gherman", cei mai buni dintre su
tele de mii de participanți își vor 
disputa cu ardoare titlurile de în
vingători ai Spartachiadei de vară 
a tineretului, A XlV-a aniversare 
a zilei de 23 August îi va găsi pe 
acești tineri, ca și pe ceilalți spor
tivi ai patriei noastre, într-o inten
să activitate. Succesele lor se vor 
adăuga la numeroasele izbînzi cu 
care oamenii muncii din patria 
noastră întâmpină ziua de 23 
August 1
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Omologarea acestor recorduri sta
bilite de sportiva noastră reprezintă 
o încununare a eforturilor sale și cin
stește mișcarea de cultură fizică dm 
Republica Populară Romînă.

PRINTRE RECORDURILE MON
DIALE MASCULINE OMOLO'ATE 
DE I.A.A.F. TREBUIE CITATĂ IM 
PRIMUL RIND PERFORMANT' DE 
2,16 M. A SĂRITORULUI IN ÎNĂL
ȚIME SOVIETIC IURII STEPANOV, 
STABILITĂ LA 13.V1L1957. In felii 
acesta, forul suprem a pus cap. prir>- 
tr-o decizie justă diferitelor contro
verse care s-au iscat în jurul creste# 
excepționale performanțe. După cum 
se știe, unii comentatori apuseni an 
căutat să minimalizeze rezultatele să
ritorilor sovietici, punî.ndu-le pe seams 
„miraculoasei" tălpi îngroșate...

Alte două performanțe foarte discu
tate au fost de asemenea trecute 
pe tabloul recordurilor mondiales 
3:38,1 pe 1.500 m. Stanislav Jungwirth 
(R. Cehoslovacă) și 3:57,2 pe 1 milă 
(1609,35 m) Derek Ibbotson (Anglia)^



In ajunul finalei Spartachiadei de vară
Pregătiri, pregătiri...

"Ne mai despart puține zile de mult așteptata finală a Spartachiadei 
!e vară a tineretului. In timp .ce Capitala țării se pregătește să-și întîmpine 
aspeții, reprezentanții celor 1<5 regiuni fac ultimele antrenamente și se pre
oțesc de drum. Firește, toți tinerii care se vor avînta în întrecerile sportive 
te la București sînt animați de d: ri nța de a obține rezultate cit mai bune, 
mportanța care se acordă în fiecare regiune acestui eveniment, ne face să 
htrevedem întîlniri dinamice, specifice tinereții, care, în mod firesc, se vor 
olda și cu multe performanțe de valoare.

in Orașul Stalin sîntem informați 
J că tinerii care au cucerii drep- 

■S tul de a participa la finalele 
artachiadei de vară își continuă 
■găiirile cu intensitate. De altfel, 
general, forurile sportive din re
facă Stalin manifestă și ele multă 
:jă pentru asigurarea celor mai bime 
țdiții de pregătire a sportivilor. In 
ist -sens, este semnificativ faptul 
cei. mai buni antrenori din regul
au fost desemnați să conducă 

sțătirilc finaliștilor Spartachiadei. 
'.fel, antrenamentele atleților sînt 
i-ravegheate de antrenorii Aurel 
retan, Emil Pandrea și Ladîslau 
ike, cicliștii sînt pregătiți de fostul 
ier Martie Ștefănescu, iar echipa 
ffiandbal fete (în care reprezentanții 
funii Stalin își pun mari speranțe) 
e antrenată de Bruno Hoftztrăger. 
tipa de handbal care va reprezenta 
punea Stalin la finalele de la 
curești aparține colectivului sportiv 
■cord 8 Mai“ din Mediaș. O bună

pregătire au dovedit în etapa regională 
atleții. Echipa regiunii Stalin va fi 
alcătuită din atleți din Orașul Stalin, 
Mediaș, Sibiu, Agnita, Rupea și ra
ionul Codlea. Cei mai buni s-au ară
tat a fi Victor Chicuruș (junior, 11,4 
sec. pe 100 tn.), Rozina Tokett (ju
nioară, aruncătoare de greutate), G. 
Mangezius (aruncător de greutate). 
■Comitetul regional U.C.F.Ș. Stalin 
s-a îngrijit și a asigurat sportivilor 
care vor reprezenta regiunea un echi
pament corespunzător.

Sportivii din regiunea Iași sînt 
afectați de faptul că echipele 
feminine de handbal și volei — 

învinse în etapa interregională — au 
pierdut dreptul de a participa la ul
timul „act“ al Spartarfiiadei. Cu 
toate acestea, în prezent, în cadritl 
loturilor de atleți și cicliști, luptători 
și voleibaliști, înotători și handbaliști, 
domnește o atmosferă plină de opti
mism. Atletismul regiunii Iași va

■cîiramul etapei finale a celei de a treia 
fițîi a Spartachiadei de vară a tineretului

Atletism
'.ier-ouri 20 arnpust — stadtomtf Tî- 
. inimi, cra «. Snă'lțiffib fiinware, 
Jtate juniori, lungime juniori; ora 
>: 500 m. plat — junioare — serii, 
time senioare, greutate sen ioare, lun- 
e seniori; ora 17: 500 m. plat se
ne serii; «ra 17.20: 1900 Tn. plat Ju- 
i serii; ora. 17.35: 1000 m. plat se- 

■i serii.

H 21 augtrst — stadi-omil Tinenetu- 
ora 15: S0 m plat j-unioaire serl/1, 

gime senioare, înălțime juniori, 
rtate junioare; ora 16.15: 10a m plat 
tori serii; ora KM: 190 m ptat se
re serii; ora 16.45: IOT m plat se

ri serii, înălțime seniori, lungime 
luare, greutate seniori; .ora 17: ȘOT 
plat junioare finală; ora 17.10: 5OT 
Dlat senioare finală; orna 17.25: 1OT9 
Mat juniori finală; ora 17.3,5: 15OT m 

seniori finală

tai-ri 22 anglist — stadionul Tiineire- 
!i, ora 16.50: 80 tn plat finală; oră 

150 m plat Juniori finală; ora 
l: rin m plat senioare finală.; «r» 
): IOT m plat seniori finală.

■sa cu obstacole G.M.A. gr. I.
inert 22 august — staxi tainul Tinere
ii, ura 9: categoria juniori; ora 9."0: 
■Corla seniori; ora 9.40: categoria 
soare; ora 16: categoria senioare.

Ciclism
tocurile și sosirile se vor faice îra 

stadionului Tineretului.
ierenri 20 august — Biciclete oraș, 
9.30: plecare băieți; ora s.®5: p-W- 

: fote; biciclete semiearsc, ora; 10115: 
•arc băieți; ora 10.20: plecare fete.

Natație

lorcuri 20 august — conaplcxu! „Dam- 
Gh«rman«, ora 17: 100 m eerfi Ju- 
T': ora 17.30: KO m serii gem Sosire; 
T8: 10 0 m ge r ii jimiorl; ora 1B.3V;
m serii seniiari.

>i 21 august — «iimplexuid „jDamte 
ora 18: 100 m finală jiiWâ- 

ora 18.10; ido m ffcnală senjoare;
10 ■ m finală J<CTrfterri; ora

m finală seniori.

itarirea bazei materiale — condiție importantă 
a progresului activității sportive la sate

.vrutul pe care îl înregistrează miș
ca sportivă la sate impune crearea 
r.iit'-r condiții necesare consolidă- 
cclectivelor sportive sătești. Una 

Ire acestea este întărirea bazei 
Iertate. Ca o primă necesitate, oo- 
i-i4e sportive sătești trebuie să se 
rijească de construcția bazelor 
ri ve simple. Așa au procedat fi
ii sportivi din comunele regiunilor 
■eavn, Craiova, București etc., 
le an fost construite numeroase te
mi de handbal, volei, piste simple 
atletism sau porticuri de gimnas- 

i. Construcția de baze sportive sim- 
pcate fi sprijinită efectiv de către 

■urile populare comunale prin a- 
hrea terenurilor necesare, firește, 
ena.janea acestora cade în sarcina 
■rdn'ui care, prin acțiuni valunla- 
și «î posibilități locale, poate 

tisforma locurile virane în frnraoa- 
bnize sportive.

3arale! cu munca de amenajare a 
,ir.- sporlive la sate, o atenție 
sehi.iă trebuie acordată asigurării

Trfntă
■Mu ."ți 19 august — sala „Bamte G&er- 

muu's ora 14; tutui I pentru categoriile 
55 kg., 61 kg., 84 kg. și peste 84 kg.; 
stadionul Tineretutai, ora 18: Turul I 
pentru categoriile 68 kg. și 76 kg.

Mleire.iirl ao anigaist — sada „Hainite 
dieTiniam**,  oira 9: Turui II pentru ca
tegoriile 55 kg. șl peste 84 kg.; ora 10: 
concurs -de consolare pentru toate cate
goriile. Stadioanui Tineretului, oTa 1«: 
Ttirul n pentru categoriile 61 kg., 68 
kg., 76 kg., și 84 kg.

Joi al august — sala „Pante Gher
man", ora 9: semifinale ia toate cate
goriile; ora 10: concurs de oonsolare 
pentru toate categoriile. Stadionul Ti
nere tulul, ora 18: finalele concursului 
de consolare pentru toate categoriile; 
»ra 1®: finalele pentru -desemnarea
campionilor Spartachiadei de vară la 
toate categoriile.

Handbal
Marț! 19 august — stewHomul Tinere

ții,lui, term I și si: meciuri în cadrul 
seriilor, Riceplrid de la ora 9 și de 
ta 17.30.

Miercriri ss august — steajosinl Tine
retului, iereb I si ii; serii înccpînd de 
la ora 9 și ora 17.

Joi 21 aiwimst — stadionul Tineretu
lui, teren I și II; serii înicepind de la 
<Wa 9 și ora 17.

Vineri 22 august — stadionul Tinere
ții’ui, fta'Mie teren n începînd die la 
Ora 9 și teiien I de la ora H.15.

Omă
Măriți 19 4Uu®ust — stauHonșul Ttoere- 

tailjrl, Snc'epînd de la ora 16.80.
vitermiri 20 anigust — șfadioiiul Tine- 

retuKti, ®niceptod de la lâte.
J<Si sa aiugust — stadionul Ttoeretulliui, 

mcgniiul de la 10.30.
Vineri g2 august — stadicmil Tinere

tului, încep înd de la ora ÎS.
Volei

Marți 18 august — stadionul Tineretu
lui, serii etapa I de la oira 16.

-VHorenri 20 august — stadionul Tine- 
^t'jiiluii, serii etapă a «l-a de ta dna 
1E.30.

Joi 21 angrast — stadionul Tineretului, 
serii etapă a ÎH-a de la ora lfi.ao.

ViuBîj 22 august — Stadionul' Ttoere- 
tujul, calificări Incepîpd de ta oră 9 
dimineața și de fa 16:30.

materialului sportiv necesar desfășu
rării activității coinpetîționale. Cum 
poate fi asigurat materialul sportiv î 
Se știe că pentru aceasta, trebuie de
finitivat bugetul colectivului sportiv. 
Este firesc ca veniturile colectivului 
sportiv să constituie sursa principală 
pentru procurarea materialelor. Ele 
se pot realiza sub diverse forme: 
prin taxele de înscriere fa U.G.F.S., 
strfagerea cotizațiilor, prin încasări 
la manifestațiile cultural-sportive eta 
De asemenea, prin alte acțiuni ale ti
nerilor sportivi ca, valorificarea fieru
lui vechi, a plantelor medicinale, se 
pot mări veniturile colectivului sportiv,

O altă posibilitate de întărire a 
bazei materiale a ceted&VMfciî sportiv 
sătesc o constituie munca perseveren
tă de educare a tinerilor sportivi, ast
fel ca acolo unde satele și comunele 
sînt lipsite de posibilități materiale, 
sportivii să-și procure singuri echipa
mentele necesare. Era greșit și pe 
Lună dreptate sportivii au combătut 
obiceiul de a se cere totul de la 
„centru". Colectivele sportive pot a- 
cum, în urma reorganizării mișcării 
sportive din țara noastră, să-și dez- 

“fi reprezentat mai mult de spor
tivi din orașul și raionul Bîrlad. 
Aceștia continuă și acum, în prag de 
plecare, antrenamentele. Cu prilejul 
fazei regionale s-au remarcat o seamă 
de tineri cu reale calități, printre care 
săritoarea în lungime Elena Grecu 
(4,70 m.), Fany Jenestein (11,3 sec. 
pe 80 m.), aruncatoarea de greutate 
Constanța Alexandru, semifondistul 
Teodor 1 lu eraș, Ion Rainea, săritor 
în lungime etc. O formă remarcabilă 
dovedesc luptătorii Constantin Bivol 
(Vaslui), Dumitru Dîrzu (Iași) și 
Dumitru Hrițcu (Iași) care, în finalele 
de Ia București, speră, să obțină re
zultate bune.

Fază din întilrurea de handbal di ntre echipe,le Electra Coiroceni Bucu
rești șl Șantierul Naval Oltenița, desfășurată în cadrul etapei interregionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului. Formația bucureștcană s-a calificat 
pentru finale.

In fotografie, unul dintre atacanții echipei Electra (maieuri albe) trage 
la poartă cu toată opoziția fundașului echipei adverse.

(foto GI-I. DUMITRU)

Si Ia Galați se întîlnește aceeași 
feLuilitate caracteristică ajunu- 

, lui finalelor Spartachiadei de 
vară a tineretului. Lotul sportivilor 
gălă.țeni va număra 66 persoane, cu- 
prinzînd printre alții sportivi din dis
ciplinele volei, handbal, atletism, trăi
tă, ciclism și natație. Pînă la sfîrșitul 
acestei săptăinîni, sportivii din regiu
nea Galați se vor pregăti în colecti
vele. lor. Jucătoarele echipei de hand
bal a școlii medii din Macin (învin
gă toarea din -etapa interregională a 
reprezentativei regiunii Iași), au in
sistat la antrenamentele făcute în 
cursul acestei săptămîni în direcția 
omogenizării lotului și a îmbunătățirii 
eficacității în loviturile de la distanță.

Ne vom opri puțin și asupra pre
gătirilor care au loc în prezent 
în regiunea Suceava. Este cu

noscut de mult faptul că sportul de 
masă a căpătat în acest colț de țară 
o amploare deosebită. Și în acest an, 
firește, sucevenii vor căuta să nu 
dezmintă tradiția. Dovada este ardoa
rea cu care ei se pregătesc pentru 
marca finală care va începe peste 
eîteva zile. Vom avea de admirat pe 
lîngă măiestria lor și pitoreștile lor 
costume naționale. Care sînt repre
zentanții regiunii Suceava? Să amin
tim do^r cîțiva. lată-i: atletele Elena 
Olaru și Elena Poenaru din Q. Lung 

voilte singure, prin posibilități locale, 
baza lor materială.

Plină de folos a fost pentru multe 
colective sătești din regiunile Suceava, 
București și Pitești, organizarea „du
minicilor sportive". Fondurile proveni
te de pe urma acestor manifestații au 
dus efectiv la întărirea bazei materia
le a colectivelor sportive respective. 
Iată de ce, asemenea acțiuni inițiate 
de colectivele sportive de la sate pe 
plan focal, intercomune sau' pe centre 
de comune, constituie mijloace foarte 
bane de întărire a bazei materiale. 
Aceste acțiuni, la care pot fi invitate 
și echipe sportive de la orașe, pentru 
demonstrații sau întîlniri sportive, vor 
duce pe de o parte la întărirea rela
țiilor de prietenie între sportivii sate
lor și cei de la orașe, iar pe de 
altă parte la consolidarea materială 
a colectivelor sătești. Ceea ce se cere 
din partea tinerilor sportivi de la 
sate, membri ai U.C.F.S., sînt iniția
tivele.

Cil posibilități locale, colectivele 
sportive din satele patriei noastre își 
pot asigura și consolida baza mate
rială, cale sigură spre înviorarea ac
tivității sportive sătești.

Moldovenesc, lulia Grigoraș (elevă la 
școala medie din Vatra Dornci, 
fruntașă la învățătură; a realizat 13,2 
sec. în proba de 100 m. plat), Octa
vian Bolea, atlet, strungar la I.G.F. 
Fălticeni, Mihai Cirlan, luptător, 
țăran muncitor din comuna Tru- 
șești, Vasile Androne, atlet, tehni
cian la I FJE.T. Rădăuți etc. Sportivii 
suceveni vin la București cu două do
rințe speciale: acea de a reprezenta 
cu cinste oină din regiunea Suceava 
și de a se impune în întrecerile de 
trfată. Noi le dorim succes 1

■A-
...In aceste zile, 994 de sportivi din 

toate regiunile patriei se pregătesc de 

drum. Ținta călătoriei? Capitala țării. 
Iar aei, în prag de finale, bazele 
sportive împodobite sărbătorește, își 
așteaptă oaspeții...

Vă prezeatâm» CofiCUrSKÎ peHtCd îlîSÎpa 
„CEL VAI BUN SPORTIV DIN 10“

Intr-unui din numerele noastre trecute ne ocupam despre un nou 
sistem competițional, menit să învioreze activitatea în cadrul colectivelor spor
tive și să constituie un important mijloc de recrutare a noilor elemente pen
tru secțiile pe ramură de sport. Avîn.d un caracter permanent și asigurînd o 
pregătire multilaterală, acest sistem competițional compus din două între
ceri „Gel mai bun sportiv din 10“ și „Campion al colectivului sportiv" poate 
și trebuie sa devină, în cel mai scurt timp, baza calendarului sportiv al 
colectivelor sportive.
Dorind să informăm activiștii și, 

în general, pe toți cititorii asupra 
acestui nou sistem competițional, 
ne-am propus pa astăzi să ne ocu
păm mai mult de unul din concursuri :■ 
„Cel mai bun sportiv din 10“. între
cerea pentru cucerirea insignei „Cel 
mai bun sportiv din 10“ se desfă
șoară pe patru grupe de probe, co
respunzătoare celor patru calități fi
zice de bază: viteza, forța, rezis
tența și îndemînarea. Tn cadrul fie
cărei grupe sînt prevăzute un număr 
suficient de probe, în așa fel îneît 
orice colectiv sportiv — indiferent 
de puterea lui organizatorică — sa 
poată organiza concursuri la cel pu
țin o probă de fiecare grupă. Spre 
exemplu, la grupa de rezistență sînt 
prevăzute următoarele probe: e'~ 
gări pe pistă sau cros, pe distanțe 
de la 400 m. pînă la 1.000 m. (atle
tism) ; curse cicliste de la 1 tern, 
pînă la 5 km.; întreceri de natație 
variind de la 150 ni. la 400 m. ; curse 
de schi pe distanțe de la 500 m. 
pînă la 5.000 m. Se poate observa 
deci că probele sînt astfel alese, în
eît să nu necesite o organizare pre
tențioasă.

Și acum iată cum se poate obține 
insigna de „Cel mai bun sportiv din 
10". Colectivul sportiv organizează 

un concurs cu probe din cadrul gru
pei de viteză. La acest concurs par
ticipă, să presupunem, 40 de spor
tivi. Vom menționa aci că partict- 
panții trebuie împărțiți pe categorii 
de vîrstă și sex, dificultatea probe
lor fiind precis stabilită de regula
ment în funcție de vîrstă și sex. Deci, 
cei 40 de sportivi participă te un 
concurs. Primii 4 clasați primesc un 
talon. Dacă au fost numai Ml eoncu- 
renți, atunci doar primul primește ta
lonul, la 20 de concurenți primii doi 
etc.' învingătorii au' cîștigat talonul pro
bei din grupa de viteză. Ei vor tre
bui să cîștige încă alte trei taloane., 
în probe din celelalte grupe: reziș-

La uzinele Oțețq? Poșq 

îîoăril raetahirgisi 
Petrw Cîrhggg, 

exemph în muncă 
șî sport

Candidatul de partid Petru Cîrlogea, 
responsabilul brigăzii de tineret din 
secția turnătorie a uzinellor Oțelul 
Roșu, este unul dintre muncitorii cane 
fac cinste uzinei.

Deși au trecut puțini ani de. cînd 
a absolvit școala profesională din io-, 
calitate., Petru Cîrlogea — prin serio
zitatea și sîrguința sa — a devenit 
unul dintre cei mai cunoscuți fruntași 
în producție. Conducted cu pricepere 
brigada de tineret, el obține în per
manență succese în muncă. In ultima 
vreme, brigada lui Cîrlogea a realizat 
'iepășiri 4e sarcini de 15 la sută, fiind 
declarată fruntașă pe secție.

Paralel cu ridicarea nivelului său 
profesional, Petru Cîrlogea s-a pre
ocupat -și de ridicarea nivelului său 
ideologic,' urmîrid cursurile învăță,: bi
tului de partid, La cercul seral. Mai 
trebuie precizat că el a îndeplinit în 
bune coradițiuni rounc.a în calitate de 
președinte al comitetului sindical de 
secție.

Despre sportivul Petru Cîrlogea ce 
putem spune? Iubitorii sportului cu 
mănuși din Oțelul Roșu îi uruviresc 
cu mult interes evoluțiile și se bucură 
la fiecare nou succes al său. Boxînd 
în limitele categoriei semi-mi jlocii, 
harnicul nostru muncitor a cucerit 
fa anul 1956 titlul de campion regio-' 
nai și apoi pe cel de campion pe 
zonă, iar în sezonul trecut el și-a re
petat una dintre victorii, fiind din 
nou c.e1 mai bun boxer pe întreaga re: 
giune.

Puterea exemplului viu pe care îl 
constituie turnătorul Petru Cîrlogea 
s-a reflectat și fa activitatea altor ti
neri muncitori și în același timp spor
tivi'ai uzinei. I-au urmat pilda, boxe
rii Vasile VintHa, Petru Stîngu, Du
mitru Răceanu și aiți strungari sau 
Jaminatoriști de Ta Oțelul Roșu.

ROMULUS și ZENO RADU — co
respondenți.

tență, forță și îndemînare. Cînd au 
cucerit toate cele patru taloane, atunci 
vor primi insigna de „Cel mai bun 
sportiv din 10 .

Interesant de subliniat este faptul 
că regulamentul vine ta ajutorul co
lectivelor sportive, precizînd că se 
pot face și anumite rotunjiri ale ci
frei de participanfi. Astfel, dacă nu
mărul concurenților este format din 
zeci și unități, unitățile se vor ne- 
glija ctad sfat mai mici de 5 și se 
vor rotunji spre zecimea imediat su
perioară fa cazul cînd stat mai mari 
decît 5 (inclusiv 5). Spre exemplu, 
dacă sînt 24 de concurența se acordă 
taloane la primii 2, iar dacă sînt 
sau 26 se acordă la primii trei.

Un concurent nu este obligat 
aler- ■ participe ta cadrul aceleiași grupe 

sportivi la toate întrecerile. Talonul 
proba de rezistență îl poate cuceri în- 
tr-o grupă, iar pe celelalte în alte 
grupe de sportivi. De asemenea, un 
purtător de insignă „Gel mai bun 
sportiv din K)“ poate participa în 
continuare la acest gen de întreceri, 
el însă nu va mai putea primi o a 
doua insignă, în cursul aceluiași an.

Colectivele sportive vor primi in
signele și taloanele de la comitetele 
regionale, raionale sau orășenești 
U.G.F.S. De affiel, orice concurs pen
tru insigna de „Cel mai bun sportiv 
dta 10", trebuie să se desfășoare în 
prezența unui delegat al comitetelor 
ti.’C.F.S., care, ta general, au sarcina 
de a controla și îndruma felul în 
care colectivele sportive pregătesc și 
desfășoară aceste concursuri.

Dta cele de mai sus se observă 
cît de simplu șî ingenios 
concursul pentru „Cel mai bun 
tiv din K)“. Tn momentul în 
colectivele 
lamentele 
competiții, 
ganizarea 
gurînd astfel o vie activitate sportivă 
atașelor de oameni ai muncii.

25

să 
de 
la

spor-
care

regu-sportive vor primi 
de desfășurare al acestei 
vor putea să treacă la or- 
primelor concursuri, asi-



(Foto: I. MIIIAICA)

afară de 
de gimnas- 
coinuna Li- 
era cu to- 

acro-

In. anii regimului democrat-popular, oamenilor muncii

peisaje riverane...

Acrobații din Lipova
Spectatorii care se aflau nu 

de mult în tribunele sălii Flo- 
reasca, la finalele campionate
lor republicane de gimnastică 
pe echipe, au avut plăcuta sur
priză de a asista la o intere
santă evoluție „în 
concurs" a echipei 
tică acrobatică din 
pova. Demonstrația 
tul inedită. Intr-adevăr, 
batic a — una din cele mai di
ficile, dar și spectaculoase ra
muri ale gimnasticii — nu se 
bucura pînă de curînd de pre
țuirea cuvenită. Tocmai de a- 
ceea, federația de specialitate 
s-a gîndit — și bine a făcut 1 — 
să invite la București, pentru 
o demonstrație cu caracter pro
pagandistic, una din primele 
echipe de gimnastică acrobati
că : cea din Lipova. Mărturie a 
succesului înregistrat de gim- 
naștii acrobați este faptul că 
— imediat — au fost! invitați 
să repete demonstrația lor în 
studioul de televiziune și la 
serbarea școlilor bucureștene...

Cum de s-a înfiripat o echi
pă de gimnastică acrobatică 
tocmai în această comună din 
regiunea Timișoara ? Povestea 
ei ne-a fost relatată chiar de 
antrenorul talentațifor gimnaștt, 
Ștefan Unten.. De fapt, Ștefan 
Unten este un antrenor multi
lateral. Căci tot el se ocupă în 
comună și de antrenamentele 

sportive : 
tineri să 
să înoa- 
joace te-

mai

pentru alte discipline 
îi învață pe copii și 
schieze și să patineze, 
te și să vîslească, să 
nis de masă și să alerge. Ma
rea .pasiune a lui Ștefan Un
ten rămine însă tot acrobatica. 
Și nici nu-i de mirare, fiindcă 
această pretențioasă ramură a 
gimnasticii se bucură — . de ne
crezut, dar adevărat — de o 
veche tradiție în comună.

— Cu patru decenii și
bine în urmă, ne spunea Ște
fan Unten, oamenii de prin a 
ceste locuri vroiau să practice 
gimnastica. Le lipseau însă a- 
paratelc. Batii n-aveau. Cu ce 
să fi cumpărat atunci costisi
toarea aparatură ? Unul văzu
se la circ niște exerciții de a- 
crobatică și a venit cu ideea : 
hai să facem gimnastică acro-

Oa la arena „Romcomit'*'  
la stadiMl „23 August" 
ștăzi, cînd tribunele stadionului „23 August" primesc 
de mii de spectatori, cină pe întreg cuprinsul țârii se 
răsplndite nituite alte baze sportive mari, ne vine deși 

greu să credem eă stadionul principal al Capitalei era în 
vreme arena „Romcomit" cu o 
locuri.

capacitate maximă de... 6.

batică, fiindcă tot nu e nevoie 
de aparate !

Ideea a prins și astfel s-a 
născut tradiția gimnasticii acro
batice la Lipova. Ștefan Unten 
era copil pe aturiei. Privea și 
el la demonstrațiile gimnaști- 
for, iar cînd a crescut mai mă
rișor n-a înfîrziat să intre în 

rîndiirile lor. Gimnaștn de 
odinioară, care s-au apucat 
de acrobatică din dragoste pen

tru gimnastică, sînt astăzi 
oameni in vîrstă. Dar nu 
scapă niciodată prilejul de a 
veni în mijlocul -qi'evffor Iui Ște
fan Unten și de a le împărtăși 
nit numai din experiența lor, ci 
și amintiri din vremurile triste 
de odinioară, cînd sportul era 
doar la îndemîna celor înstă
riți. Și, desigur, satisfacția lor 
este mare cînd văd că tradiția 
gimnasticii acrobatice la Lipo
va s-a dezvoltat în anii regi
mului democrat-popular. In ul
timii ani, la Lipova s-a mării 

gimnaștilor acrobați: 
primei e- 
junioare,

numărul _ 
există acum în afara 
chlpe, o formație de 
una de juniori și una de copil. 
Frații Kakttja (Ioan — 11 ani 
și Ștefan — 13 ani), Zoltan 
Holtzer (14 ani) și Mariana 
Stoi (9 ani) sînt cei care vor 
purta mîine faitna gimnasticii 
acrobatice din Lipova.

Dar să vă prezentăm pe com
ponent» primei echipe: dogarul 
Alois Messner, tinichigiul Ni- 
colae Oneșan, măcelarul Nico- 
lae Adams, vînzătorul de la co
operativă Gh. Ianovschi, croito
rul Ștefan Rohr și zidarul A- 
lexandru Stei. Astăzi, cînd pro
curarea unor aparate de gim
nastică nu mai prezintă o pro
blemă dificilă pentru un colec
tiv sportiv, gimnaștii din Lino- 
va praetică alături de acrobati
că și obișnuita gimnastică spor
tivă. Nicolae Oneșan a izbutit 
chiar performanța de a se cla
sa pe locul al doilea la cam
pionatele de juniori.

Popularizată de sportivii din 
Lipova, gimnastica acrobatică 
prinde rădăcini și în alte locuri. 
De pe acum se anunță că a- 
crobatica și-a cîștigat prieteni 
și în alte cîteva centre sportive 
importante: Timișoara, Arad, 
Oradea...

Pe cînd primul campionat de 
acrobatică ?

M. G.

Cu vaporul pe Dunăre

li s-au pus la dispoziție felurite mijloace de cunoaștere a
frumuseților patriei. Una dintre acestea este și călătoria ca
vaporul pe Dunăre, prilej de a admira minunatele noastre

Consiruită în 1925, de către 
Banca Comerciali Romîno-Ita- 
lîană în scopuri afaceriste, a- 
ceastă arenă, situată pe malul 
drept al Dîmboviței, pe focul 
unde se înalță acum, impunăto
rul edificiu al facultății de știin
țe juridice, a fost gazda multor 
întîlniri fotbalistice importante. 
Dar ea a avut o „viață" scurtă. 
I'ntr-adevăr, n-au trecut decît 
opt ani de la inaugurare și a- 
rena a fost d aninată. Chiar 
dacă ar fi „trăit" mai departe, 
arenei „Romcomit" i-ar fi fost 
greu să suporte concurența: 
în Giulești fusese construit 
primul stadion cu tribune de 
beton, cu o- capacitate de 17.000 
locuri. Și tot pe vremea aceea 
s-a ridicat și arena Venus cu 
12.000 locuri.

Foarte interesantă, dar și ca
racteristică pentru vremea a- 
ceea este și istoria stadionului 
ONEF (Stadionul Republicii de 
azi). Construirea lui a început 
propriu-zis în anul 1926. Pen
tru construirea acestui stadion, 
care făcea parte din „planurile 
edilitare" demagogice ale poli
ticienilor vremii, s-a făcut apel 
la serviciile unui renumit ar-

ÎNSEMNĂRI

ÎNCEPE FOTBALUL!
Din greșeală, în dimineața a- 

ceasta. voind să rup fila calen
darului, am smuls încă două file 
care erau, probabil, lipite.. Pri
virea s-a oprit pe noua filă în
semnată cu roșu: duminică 17 
august.

Așadar, peste o săptămină — 
duminică 24 august — vom fi 
cu toți la fol ba!! Nici nu era 
nevoie, de altfel, ca micuțul ca
lendar să joace ro'nl. ci 
deșteptător. Există vreun 
sionat al fotbalului care nu știa 
acest lucru ? Să ridice mina t

Ne vom revedea prietenii. 
Vom reîntîlni jucătorii preferați 
și... nepreferafi. La rîndul lor, 
cronicarii sportivi vor avea din 
nou ocazia să scrie dețpre acele 
personaje atît de discutate și 
răsdiscutate după fiecare meci 
de fotbal: arbitrii /

Ne-ar bucura că trebuie să 
răsfoim de fiecare dată dicționa
rul, pentru a găsi cei mai po
triviți termeni care să te ilus
treze destoinicia. Noi toți care

’u! ceasului
pa-

iubim fotbalul, să nu uităm, la 
urma-urmelor (deși în focul jo
cului, e greu al nalbei!),, că'a- 
cești activiști sportivi, arbitrii, 
oameni în toată firea, cu ne
veste și cu copii (ba unii din
tre ei și cu cîte un nepoțel!), 
renunță duminică de duminică 
la liniștea și odihna căminului, 
pentru a se găsi apoi singuri- 
singurei în mijlocul terenului a- 
postrofați și zeflemisiți, cînd de 
suporterii unei echipe, cînd de 
ai celeilalte 1 (Noroc că sînt nu
mai două!)'De ce o fac? De ce 
nu se... astîmpără. Evident, din 
pasiune. Din dragoste pentru 
sport.

Dar ce să mai spunem de ar
bitrii de tușă? Aceștia străbat

terenurile anonim. Neștiuți de 
cete mai multe ori de nimerit (de 
arbitrul de centru, cel puțin, se 
spune: „a arbitrat X,' cu scă
pări"), ei nu sînt totuși o sim
plă completare pe teren. Ei tre
buie să împartă dreptatea în cea 
mai grea și delicată problemă 
a jocului de fotbal: a fost sau 
n-a fost ofsaid ? Și asta nu e 
deloc o treabă ușoară.

Să-i înconjurăm cu mai mul
tă dragoste 
meni care 
și noi /

Dar vom 
sfaturi, măcar 
viitoare ? Să sperăm că da /

pe arbitri. Sînt oa- 
iubesc fotbalul ca

ține minte aceste 
pînă duminica

JACK BERARIU

PE MOTOCICLETA CONSTRUITĂ „IN FAMILIE" • • ■

Priiitr-o adresă, purtînd data de 26 februarie 1951, colectivul sportiv 
Metalosport cerea întreprinderii de stat „Recuperarea" să livreze 

pentru motociclistul Al. Teodorescu o serie de deșeuri printre care: 
un cadru, o furcă, un rezervor ș.a. Cu aceste piese, AL Teodorescu a în- 
Bcput construcția mașinii cu care avea să-i uimească pe spectatorii obiș- 
nuiți ai întrecerilor motocicliste de viteză. Apoi a intervenit și un alt 
element: priceperea, înaltul grad de pregătire tehnică al celor trei teh
nicieni (da, nu vă mirați, frer) care au pregătit mașina. " 
lucru era format din Al. Teodorescu, Ion Teodorescu 
rescu (fratele), toți trei membri ai cooperativei 
strungărie.

Piesă cu piesă, o 
adevărată muncă de 
artă, a foșt executată 
zile și nopți de-a rîn
dul. Discuții de ore 
în șir, calcule intermi
nabile și apoi, din 
nou, muncă migăloasă, 
de precizie, asemănă
toare cu aceea a unui 
ceasornicar. In sfîrșit, 
îți februarie 1952, du
pă un an de la înce
putul lucrării, mașina 
N.S.U. — cu o capa
citate cilindrică de 250 
Snc — tip 1939, a 
fost gata.

Primul concurs n-a 
Joineis — așa cum 
probabil ați fi fost ten
tați să credeți — cu 
primul succes. Al. Te- 
bdorescu — urmărit 
«i firească emoție de 
tatăl și fratele său — 
și-a făcut un debut 
puțin promițător în 
cursele de viteză: a 
căzut după cîteva ture 
și s-a clasat... pe ulti-.

mul loc. Nu s-a des
curajat. In același an, 
>ntr-o altă cursă a o- 
ci'pat tocul II. In anii 
următori obține cîteva 
recorduri 
în probele 
tru lansat 
de pe loc, 
pe locuri 
cursele de viteză, iar 
în anul 1958 cucerește 
titlul de campion al 
țării la viteză pe cir
cuit.

Acesta este drumul 
pe care l-a parcurs Al. 
Teodorescu pe motoci
cleta construită... în 
familie. S-ar putea cre
de că totul a mers 
strună din momentul 
în care mașina a fost 
„pe picioare". O' sin
gură întîmplare ne va 
dovedi însă că „orrait" 
a avut încontinuu 
în afara măiestriei 
cerită cu trudă — 
cuvînt hotărîtor 
lupți cu zecimile 
secundă.

republicane 
de kilome- 
și cu start 
se clasează 
iruntașe în

cu- 
un 
în 
de

. „Colectivul" de 
(tatăl) și D. Teodo- 
„Metalica", secția

Tn 1954, în concur
sul pentru stabilirea 
de recorduri la kilo
metru lansat, din vina 
arbitrilor, nu i s-a 
cronometrat prima 
manșă. La încercarea 
următoare i se fisu
rează supapa. Acolo, 
la cîțiva kilometri în 
afara Bucureștiului, 
era imposibil de repa
rat. Remorcat de con
curentul M. Dănescu, 
Al. Teodorescu pleacă 
la București, demon
tează motorul, lucrează 
supapa, montează la 
loc și se reîntoarce la 
concurs. Și toate a- 
eestea s-au petrecut în 
90 de minute!

Pe biroul atelierului 
se află numeroase a- 
drese de nuilțuraire 
trimise de colective 
sportive și întreprin
deri, pentru munca 
plină de conștiincso»- 
tate efectuată de cei 
trei membri ai familiei 
Teodorescu. Căci tre-

bule să știți că aceștia' 
n-au privit pe ceilalți 
concurenți ca pe niște 
adversari. Ei au făcut 
totul pentru ca fiecare 
dintre alergătorii care 
concurau în aceeași 
cursă cu Al. Teodores- 
cu (și firește care aer 
apelat la serviciile 
for) să aibă la dispo
ziție mașina în cele 
mai bune 
tehnice și 
iestria. să 
Învingător.
Cîte doriți. Jon. Spiciu, 
Florin Costache, Puiti 
Ovidiu, Gh. foniță, M 
Dănescu, L. Szabo, C. 
Nedelcu, L. Gherson. 
au numai cuvinte de 
laudă pentru modul 
ireproșabil în cate li 
s au executat piesele. 
S-a îhtîmpl'at chiar ca 
în 1954, fosil llațag 
să cîștîge titlul de 
campion (Al Teodo- 
lescu s-a clasat pe fo
cul II) cu o mașină 
pregătită în atelierul 
și de mîtnile fraților 
Teocforescuf

Mă ntrebnm zilefe 
trecute ee-ar spune 
oare un sportiv occi
dental, obișnuit cu săl
băticia concurenței ca
pitaliste (care se re
flectă 
că ar 
fapte?

condițiuni 
numai mă- 
decidă pe

Exemple?

șt în sport) da- 
cunoaște aceste

0 La 24 august, adiLcă exact 
peste 9 zile, va începe o nouă e- 
diție a campionatulufi nostru de 
fotbal. Este a 40-a ediție a cam
pionatului național, a 21-a ediție 
a campionatului organizat după 
sistemul cunoscut sub numele de 
„divăzie^ și a 11-a ediție a cam
pionatului republican.

© Actualul sistem de desfășu
rare a celei mai importante com
petiții fotbalistice datează din 
1932. In acest an s-a organizat 
primul ci mp io nat pe țară „sistem 
divizie", după modiel'ul altor fe
derații străine. Cît despre cate
goria B din zilele noastre, ea 
exifată — sub numele de divizie 
B — din anul 1934.

© Primii câștigători ai compe
tițiilor divizionare : Ripensia Ti
mișoara la „A“ și Jiul Petroșani 
la „B“.

@ Pentru amatorii! de istorie 
fotbaJistică, nctâm că înainte d'e 
disputarea campionatului după 
sistem divizie, competiția se or
ganiza cu totul altfel. La începu
turile fotbalului nostru, competi
ția a avut mai mult un caracter 
local (București și Ploești). D'upă 
primul răzb'oi mondial, s-a tre
cut la o altă organizare : pe dis
tricte, iar campionii districtuali 
se întîîneau apoi între ei, în me
ciuri simple eliminatorii, cu o fi
nală care dădea echipa campi
oană.

© Din sezonul 1947—4», titliul 
de campioană republicană a fost 
cucerit*  în. ordine, de următoarele 
echipe : I.T. Arad, I.C. Oradea, 
FI. roșie U.T. Arad, C.C.A. (trei 
ani consecutiv), FI. roșie Arad, 
Dine mo București, C.C.A. și Pe
trolul Pi cești.

@ Munaiarui cei mai mare de 
p.uncte cu care s~*a  cucerit titlul 
republican a fost de 5'0 (din S9 
de jocuri, cu. 16 echipe în prima

categorie) de I.T. Arad în 1SM, 
iar cell mai mic a fost înregis
trat în 1353 de Petrolul Ploești : 
27 (din 22 jocuri, cu 12 echipe).

© Cel mai mare număr de go
luri înscrise de o echipă cam
pioană republicană l-a reușit I.T. 
Arad în 1318 : 129 de goluri, cel 
mai mic : 27 — C.C.A. în 1953.

© Din formația primei echipe 
campioane republicane (I.T. Arad), 
astăzi nuai joacă trei jucători : 
Petschovski, Mereea și Farmaitl. 
Dintre ceilalți, Dumitrescu IU, 
Reinhardt,, Vass etc. au devenit 
antrenori. Din echipa actualei 
campioane, stoperul Marinescu va 
deveni și el antrenor. Recent a 
urmat cursul pentru instructori 
și cursul de perfecționare pentru 
antrenori de la Orașul St elin.

® Echipa - - - - '—-
de trei 
republican 
fel, aceeași _ ____
activ și alte două performanțe: 
a cucerit de 5 ori Cupa R.P.R. 
(de t ori consecutiv !), iar 
în doi ani (1951—1952) a cî ști gat 
și campionatul și cupa ! pînă a- 
tunci numai I.T. Arad (în 1948) 
a mai reușit să cucerească am
bele competiții.

C.C.A. a cîștigat 
ori ia r!nd titlul 
1951 — 1953. De ailit- 
echipă mal are la

La bazinul de îno-t din O- 
radea se proiectează reali
zarea unui luxuriant 
samblu de reliefuri" în 
ramieă smălțuită.

Chiar cle-ar face peste tot 
„Reliefuri" de sidef, 
Nu bazinul de înot — 
Costul iese în ....relief!

MIRCEA CODRLȘCU

,,an- 
ce-

lifted suedez. Thorben, ani 
stadionului olimpic clin SI 
holm. Anunțată cu surle și I 
biți, construcția a debutat 
drenajul și nivelarea rerei 
și cu amenajarea pistei, 
ani, „stadionul" a rămas 
această stare. Tn 1928'. < 
care se fandaseră cu prob 
măreț al stadionului, și-ar 
dus aminte să censtruiasc 
o tribună. Aceasfa era o i 
chină tribună de lemn, cu z 
locuri. Cinci ani mai ti 
dărăpănată, această tribuni 
menința să se prăbn.șei 
Lată motivul care a decis 
ultimă instanță, construirea' 
tribune de beton, în parte 
perită, ca și completarea 
dionului cu încă o tribuni 
lemn. In starea aceasta,, 
dionul ONEF (devenit 
timp ANEF) a ființat an 
zile. In 1944, în retragerea 
disperată, hitleriștii au di: 
Teatrul Național și au av 
grav acest stadion. Cu r 
încă nevindecate, stadionul 
existența cea mai sbucitii 
a găzduit primele întreceri ; 
tive de amploare care au 
mat eliberării patriei de 
jugul fascist. In 1948, total 
făcut de către statul domo 
popular, avînd’ de jur împi 
un inel de tribune de betor 
o capacitate de peste 3< 
locuri, Stadionul Republici 
ce amintea cu greu de : 
căciosul stadion ANEF de 
nioara — a găzduit prim 
țidie a competiției care 
să se înscrie cu litere de 
în tradiția sportu-lu.» no: 
Campionatele Internaționali 
Atletism ale Republicii I 
lare Romîne!

Cîțiva ani mai tîrziti, 
1953, prin grija partiduli 
guvernului și prin munca 
limtară entuziastă a' zeci 
sute de mii de tineri, s< 
dicat cea mai mare bază . 
tivă a țării: Stadionul .,23 
gust". Și nu este lipsi 
semnificație să amintim cî 
dfearea acestui stadion uri. 
durat doar cîteva luni...

PROIECT DE INSIG
Dedicat unor colective 

tine ca Electroprecizia-S; 
Ol iinpia-Căi arași. Progresul 
Iui și altele, care se preoctif. 
exclusivitate de fotbal.

UlfCOBALLUL

(Desen de L. DĂRI AI

D-a"e șahului
Numai două cuvinte...

Conflictele dintre foștii cam
pioni ai lumii au furnizat de
seori aspecte extrem de pito
rești ale activității șahiste in
ternaționale pînă ia cel de al 
doilea război mondial. A ră
mas de pomină cearta dintre 
Lasker și Tarrasch, care nu 
și-au vorbit ani de-a rîndul, 
iar la turnee comunicau nu
mai... prin arbitru. In momen
tul cînd între cei doi mari 
maeștri a fort perfectat un 
meci pentru titlul suprem, or
ganizatorii l-au rugat pe Tar- 
rasch ca in ziua deschiderii 
meciului, măcar „de ochii lu
mii", să se împace cu adver
sarul său și să-i adreseze c 
va vorbe. Tarracch consimf
In ziua și la era fixată ma
mele luaeșiru german a m„at

în sala de joc și spre st 
facția publicului rosti:

— Dumitafe, domnule 
ker, nu pot să-ți spun d 
două cuvinte : ȘAII — MA 
Și se îndreptă, „împăcat", 
masa de joc.

Prodîgiozitate...
Pentru un dezlegător e 

rimentat soluția unei pr< 
ine de șah în două mutări 
prezintă o mare greutate, 
monsfrînd aceasta, couipo 
rul american Biril a sta 
un record original dezle; 
într-o oră... 62 de problem

Performanța sa este îi 
cută însă de aceea a ilfi: 
tui maestru și compozitor 
probleme sovietic, G. Mat 
care — sezisînd ideea — 
rezolvai o problemă înainte 
autorul ei... să fi pus i 
pițsele pe tablă»....



r.

Ieri la Sibiu

Handbaliștii de la Voința au întrecut
mația Start (R. P. Polona) gh 17-12 (8-7)

Polonă). Partida a 
faptului că majori- 
s-au încheiat cu lo- 
la ambele porți.

oaspeții s-au re-

ibiu 15 (prin telefon). — Azi s-a 
ășurat pe stadionul Voința din 
ilitate, în prezența a 2000 spec- 
ri, întîlnirea internațională de 
dbal dintre echipele Voința Sibiu 
Start (R.P.
■ut datorită 
a acțiunilor 
ri puternice,
î repriza întîi, 
nat mai prompt în fața semicercu- 
și, în consecință, au primit mai 
ne goluri. Acțiunile au alternat 
repeziciune de la o poartă la 

, dar ambele înaintări au ratat 
ieroase ocazii de gol. Repriza a 

sfîrșit cu un avantaj minim 
ru localnici : 8—7.
a reluare, aspectul partidei se 
tubă complet. Sibienii

dezlănțuit și reușesc să se distan
țeze, după cîteva acțiuni de toată 
frumusețea. Linia de atac a localni
cilor funcționează foarte bine, este 
omogenă și foarte eficace. Așa se 
face că în partea a doua a jocului, 
sibienii
Și ÎȘ> 
scorul

Deși
nezi au demonstrat o bună pregătire 
tehnică și tactică. Ei ni s-au pă
rut însă insuficient pregătiți fizic. 
Apărarea lor a 
parte.

Au marcat:
(4), Sauer II 
(4), Bretz (3)
biu și Matenko (7) și Gogolak (5) 
pentru Start.

M. VLADOIANU si
C. P1TARU 

corespondenți
★

mai înscriu încă nouă puncte 
adjudecă astfel victoria cu 

de 17—12.
învinși, handbaliștii polo-

cedat vizibil în ultima

Sauer 1
(3), Kiss

Schuler (2),
(1), Krauss
— pentru Voința Si-

atacă

t
In continuarea turneului pe care-1 

întreprind în țara noastră, handba- 
liștii polonezi vor susține mîine o 
nouă întîlnire, la Sighișoara, în 
compania echipei Voința din locali
tate, care activează în categoria B.

Iubitorii fotbalului din Buzău erau 
de multă vreme dornici să vadă evo- 
luînd în orașul lor o echipă de „tnîna 
întîia". Prilejul s-a ivit, mai curînd 
decît sperau, joi după-amiază, cînd 
au urmărit „la lucru" în compania 
echipei locale de categoria C Victoria 
Buzău, chiar pe campionii țării, fot
baliștii de la Petrolul Ploești. Nu, nu 
vom face în rîndurile de mai jos o 
cronică a acestei partide. Rezultatul 
nu are nici el prea mare importanță. 
Pină la urmă au învins, așa cum 
era și firesc, ploeștenii cu scorul de 
5^-1 (3—0). Cu totul altul este obiec
tul articolului de față.

Dată fiind diferența de valoare între 
jucătorii celor două echipe, dar mai 
ales... miza pentru care se juca (un 
simplu joc amical, ce se cerea de
monstrativ) era normal ca joctd să 
decurgă în limitele celei mai per
fecte sportivități. Dar iată că totuși, 
după atîtea apeluri și îndemnuri fă
cute atît de Federația Romînă 
Fotbal cît și de ziarul nostru, 
tru o atitudine cît mai corectă 
cătorilor pe terenurile de sport, 
tatorilor 
asiste la 
au nimic 
raia ce 
noștri și
s-a întîmplat ?

La un fault comis de. Tabarcea (Pe
trolul), arbitrul Șt. Papadopol a dic-

de 
pen- 

a ju- 
spec-

buzoieni le-a fost dat să 
unele manifestări care nu 
comun cu conduita și rtto- 
se cer astăzi fotbaliștilor 
îndeosebi celor fruntași. Ce

Cinci motocicliști 
la „Marele 
premiu al 
D. Germane

.îine, numeroși motocicliști de va- 
e vor lua startul în cea de a 
<l-a ediție a „Circuitului Sa- 
lei“ (Sachsennringrenen), com- 
ție de viteză care se desfășoară 
un traseu în apropiere de Karl 
x-Stadt. Anul acesta, competiția 
dotată cu „Marele premiu al R.D. 

mane".
1 fiecare an la acest ntare con- 
; internațional se prezintă nunie- 

alegători cunoscuți, care 
nares victorii obținute în 
sceri de viteză. Competiția 
prilej de trecere în revistă

spus de verificare — a noilor 
ele de motociclete realizate în a- 
sezon. Fabricile de motociclete își 

it la Sachsennringrenen reprezen- 
i valoroși, astfel că întrecerile de- 

foarte interesante, realizîndu-se 
ute de un înalt nivel. In tribune 
e traseu vin sute de mii de- spec- 
ri (400.000 au fost înregistrați în

1956) din R.D. Germană și din 
țări. Traseul măsoară circa 

0 m, are numeroase viraje difi- 
și diferențe de nivel.

au în 
marile 

este și 
— mai

romîni
♦

participa

tat lovitură împotriva echipei Petrolul. 
Cel care a protestat, și incă într-un 
tnod cu totul necuviincios, cine cre
deți că a fost? Tocmai... Tabarcea. 
Acestuia i s-au alăturat imediat Pa- 
honțu, Zaharia și Neacșu I. Doar 
căpitanul echipei, Marinescu, nu a 
uitat că un sportiv <5e tip nou trebuie 
să fie în primul rînd disciplinat și a 
intervenit pentru liniștirea spiritelor 
agitate, precum și pentru respectarea 
deciziei arbitrului, care îl eliminase 
de pe teren pe Tabarcea. Jucătorul 
ploeștean refuza însă să iasă. Ceea 
ce a părut și mai surprinzător tuturor 
celor de față a fost intervenția cu 
tul nelalocul ei a antrenorului 
Oană care, intrînd pe teren i-a .. 
o palmă „educativă" lui Tabarcea, 
rîndu-i acestuia nu să părăsească 
renul cum poate vă închipuiți, ci 
treacă la I cui lui pe teren (1).

Asistînd la cele petrecute, ne-am 
pus întrebarea: Cui au folosit toate a- 
cestea ? Era firesc, ca această întîlnire 
amicală de fotbal să se desfășoare în 
deplină sportivitate și să fie o demon
strație nu numai de fotbal (așa cum 
pretindea cu emfază Pahonfu că au 
venit să facă ploeștenii) ci și de con
duită sportivă, așa cum iubitorii de 
fotbal din întreaga țară s-au obișnuit 
să pretindă de la jucătorii care evo
luează în fața lor.

Analizînd „demonstrația" făcută de 
fotbaliștii ploeșteni la Buzău, consta
tăm că aceștia nu țin seamă de sar
cinile ce se pun în fața sportivilor 
noștri, ca întotdeauna, pe terenurile 
de sport ei să aibă o comportare dem
nă. Ei au rămas datori la capitolul 
morala sportivă tocmai înaintea înce
perii campionatului, fapt pentru care 
cei vinovațî vor trebui sancțio ați 
exemplar. Sperăm că în jocul de mîine 
seara ploeștenii nu ne vor mâi da 
ocazia să consemnăm asemenea atitu-

to- 
11 ie 
ars 
ce- 
te- 
să

N. STA Mi SCU

„Marele premiu 
mane" alături de motocicliști din R. 
Cehoslovacă, Franța, Anglia, R.D. 
Germană. Austria ș.a„ vor concură 
și cinci alergători din țara noastră : 
Mihai P- p. Constantin Nedelcu, Va
sil;- Szabo, Gh. Voiculescu și Nicolae 
Buescu. Doi dintre ei (Mihai Pop și 
N. Buescu) au participat și anul tre
cut la această competiție: Mihai Pop 
a ocup: ' locul VI la 125 cmc, 
Bues t cui XI la 500 cmc.

Așteptam de la motocicliștii 
o comportare t'iiriâ și rezultate 
punz.itoare posibilității' r lor.

Fază din desfășurarea campio
natului 
circuit (etapa I, CAmpina). Pluto
nul este condus de N. Riiesca, ta
tonat de Oh. Voiculescu. 
motocicliști vor evolua 
R. D Germană.

(Foto H.

Acești doi
mii ne in

republican de viteză pe

NAUM)

iar N.

noștri
cores-

Jupă primirea foilor de concurs și 
mănuntclor asupra organizării con- 
surilor, comisia de competiții dm 
!.A. a putut întocmi clasamentul 
•ecerilor din cadrul concursului prin 
espondență al Școlilor Sportive de 
eret Ia atletism.
îtă cum
at:

se prezintă acest clasa-

Arad 
Tînărul 
urești 
Roman 
Giurgiu 
Constanța 
Oradea 
Craiova 
Bacău
Or. Stalin 
Brăila 
Piatra N.

băieți
233' 

feroviar
225.25
136.75 
191
105.75
107.50 
130 
101

61.75
75.25
34.75

fete
129

generai
362

113
152.50
43.50

117.50
76.50
27.50
45
82
50

1.50

ndividual
;e de :
3AIEȚÎ : 100 m : Ungureanu

probele au fost cîști-

(Cra

11,5; ZOO m: Kovacs (Oradea)
100 m: (.'.orșata (T. I'er.) 52,4; 
m :
in :

mfir (Craiova) 4:20,0; 
ilir (Craiova) 9:23.8; 
■:tan (P. Neamț) 17,2; 
Wirconi 'Arad) 28.9;

Paghidas (Roman) 
Vasiliu (Brăila) și 

inăli'.ne: Bur- 
Viscooolea-

Fer.) 13.48: ix < P-m- 
(Bacău) și Panailescu (Giur- 

Saiilic

iova) 
23.7;
1.500 
3.000
110 m. g.:
200 in. g. 
1.500 m obst.: 
4:38.2. lungime : 
Șeitan (Br.iila) 6,38; 
lan (Bacăul 1.80; triplu : 
nu (T Fer.) 13.48: pr. i 
trașcii 
giu) 3,20; greutate: Saulic (Gturinu) 
13.24: disc: Petrescu (Giurgiu) 42,96; 
suliță : Mîrț .(Roman) 
Olte.anu (Roman)
Tînărul
Corșata, Viscopoleanu) 46.8.

FEȚE: 100 m.: Flaișer (Roman) 
13,3; 200 m.: PopOvici (Roman) 27,5; 
400 m.: Flaișer (Roman) 61,8; 80 m.g.: 
Popovici 
hăilescu 
roneanu 
cimaroș 
că (T. Fer.) 31,85; suliță: Cocimaroș 
(Oradea) 31,90; 4 x 100 m: Roman 
(Ceaușu, Flaișer, Păuleț, Popovici) 
53,6.

46,38; 
41,82: Ix 

Feroviar (lonescu,

ciocan:
IOD ni.:
Zamfir,

(Roman) 14,2; lungime: Mi- 
(Arad) 4,89; înălțime: Vo- 
(Roman) 1,50; greutate : Co- 
(Oradea) 11,08; disc: Soan-

Finala campion .tului republican de 
șah pe echipe, încheiată la începutul 
acestei săptămîni la Oradea, prile
juiește concluzii interesante. In pri
mul rînd, este evidentă creșterea in
teresului manifestat de echipele 
noastre fruntașe pentru această com
petiție. Un element hotărîtor în a-petiție. Un element hotărîtor în a- 
ceastă privință îl constituie iară în
doială ameliorarea sistemului de dis
putare, în turneul final fiind incluse 
mai multe echipe.

O privire pe tabelul alăturat ne 
dă o idee precisă asupra felului ca
tegoric în care echipa Dinamo Bucu
rești și-a adjudecat titlul de campioa
nă. Dinamoviștii au cîștigat opt din 
cele nouă meciuri susținute, majori
tatea victoriilor lor fiind obținute la 
scoruri categorice.

Campionii au beneficiat de un start 
foarte puternic, în schimb au marcat 
o oarecare scădere în ultimele trei 
runde, probabil și din cauza faptului 
că victoria lor se conturase ou preci
zie. Din echipa campioană o mențiu
ne specială se cuvine jucătorilor Bă
lanei (6 puncte din 9 partide), Ghi- 
țescu (7'/2), Pavlov (8) și Crețules 
cu (6 din 8), care au arătat o formă 
deosebită, cucerind primele locuri în 
clasamentul individual în ordinea 
meselor de joc.

' Popicarul Tiberiu Negru (Timișoara) 
a stabilit un nou record republican, 

superior recordului mondial!
C1MP11NA 15 (prin teleion de la 

trimisul nostru). — Întrecerilor celor 
mai buni jucători de popice din țară 
invitați la Cîntpina la primul con
curs republican cu tentative de re
cord au luat sfîrșit. Vineri la prînz, 
după ce a evoluat ultima pereche, 
s-a anunțat că vechiul record repu
blican al jucătorului I Dragoniirescu 
(Petrolul Ploești) 855 p.d. a fost co
rectat de popicarul timișorean Tibe
riu Negru, care a doborit din 200 biie 
mixte, 898 popice. Această performan
ță este mai bună cu 4 puncte decît 
recordul mondial stabilit anul trecut 
la Viena de 1. Szabo (R.P.U.). Cer- 
cetînd lista cu procentajele înregis
trate, se constată un fapt îmbucură
tor: din cei 18 participativi. zece ati 
realizat, din două jocuri, o medie care 
depășește granița celor 800 p.d. lată 
autorii: Iuliu Erdey 829 p.d. 
p.d.; Tiberiu Negru 777 
nou record R.P.R.; Victor 
835; N. Blănării 820 —
Buhăescu 822 — 834; Ion 
cu 848 — 783: loan Bănuțiu 800 — 
825; Ioan Dinescu 801 — 822; Gh. 
Clipcea 805 — 804; Iuliu Varga 805 — 
796.

In schimb, fetele, cu excepția ju
cătoarelor Maria Nadaș (100 bile mix
te: 385, 396 p.d.) și Erika Arion (384, 
391 p.d.) au avut o comportare ne 
așteptat de slabă. A surprins în spe
cial nesiguranța arătată în lansarea 
bilei de cunoscutele sportive Marga
reta Szemany (364. 368 p.d.) și Ana 
Felszegy (397, 360 p.d.).

La sfîrșitul competiției, Cupa „23 
August" a fost înmuiată sportivilor 
Maria Nadaș și Iuliu Erdeltj, care au 
totalizat cea mai mare medie: 390 
p.d. și, respectiv, 859 p.d.

889
898, — 

Ivan 838 — 
839; Petre 

Dragomires-

TR. 1OANIȚESCU

Astăzi pe velodromul Dinamo

Finalele campionatului republican 
ce ciclism

Astăzi după-amiază, la ora 16, pe 
velodromul Dinamo din Capitală încep 
disputele finale ale campionatului țării 
la ciclism pe pistă, la care participă 
cicliști de valoare, printre care și C. 
Dumitrescu, Ion iomță, V. Oprea, Ion 
Vasile, St. Poroceanu, Gh. Voicti, Ta- 
che Petre, Dan Budișteanu, Tănase A- 
driantl. Alergătorii vor încerca să cu
cerească tricourile de campioni în pro
bele de urmărire individuală (astăzi) 
viteză (duminică dimineață), 1000 m. 
cu start de pe loc (luni), urmărire pe 
echipe (marți) și sentifond (miercuri). 
Sînt de prevăzut dispute dîrze, care 
se pot solda cu performanțe de va
loare.

Majoritatea iubitorilor ciclismului 
de pistă însă trăiesc încă sub impre-

La celelalte mese de joc, scorurile 
cele mai ridicate le-au obținut: masa 
a 3-a — Voiculescu (Constructorul) 
și Samarian (Progresul Buc.) 6'/?; 
masa a 6-a — Tocăniță (Știința ti
mișoara) 7’/2- La masa a 5-a, îm
preună cu Crețulescu, 
puncte din 8 partide 
str.).

Dintre jucătoare cel 
taj l-a obținut 
mireanu (C.S.IJ. Buc.) 7[/2 puncte.

a obținut 6 
și Nacht (Cod

mai bun
Maria

punc-
Des-

pe pistă
sia penibilă .pe care le-au lăsat-o în
trecerile campionatului orășenesc, care 
s-au situat sub nivelul așteptărilor. De 
aceea ne facem o datorie din a rea
minti ce ar dori spectatorii să vadă cu 
prilejul finalelor campionatului repu
blican :

— întreceri spectaculoase în care 
concurenții să-și consume și „rezer
vele" pe care, uneori, tributarii unor 
tactici greșite, le mențin nefolosite 
pînă la sfîrșitul competiției ;

— un echipament uniform pentru 
membrii acelorași echipe ;

— un arbitraj competent;
— mai puțină forfotă în interiorul 

pistei, unde ar trebui să lie împiedicat 
accesul acelora care nu au sarcini ; în 
cadrul competiției;

— evitarea pauzelor lungi, plictisi
toare și disciplinarea alergătorilor, 
care de obicei se Iasă chemați de ne
numărate ori la start ;

— comunicarea promptă și exactă 
a performanțelor obținute, â compo
nenței seriilor și a regulilor dc desfă
șurare a întrecerilor.

— o atitudine corespunzătoare din 
partea antrenorilor, care uneori exage
rează în îndrumarea de la marginea 
pistei, a alergătorilor și în comenta
riile pe care le fac în contradictoriu cu 
arbitri.

Toate, acestea sînt deziderate îndrep
tățite, de care organizatorii, echipele, 
alergătorii și antrenorii au datoria , să 
țină seama. Sperăm să putem saluta 
la sfîrșitul concursurilor o organizare 
perfectă, întreceri spectaculoase și per
formanțe bune.

au sarcini în

alergătorilor.

ii

»

ii

i
F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DINAMO-Buc. 5 41 5 51 7 61 7 8
2 DONSTRUCTOUUL-Buc 5 4 4 4 5 5 5 6 7
3 PROGRESUL- Buc. 3i A gl5 31 6 02 51 6i
4 STIINTA- Tim. 3 4 3 Î4 7 6 51 5 6
5 C- S.U.-Buc. 1 2i 4 4i 4 3i 4 5i 6
6 GOMERT-Buc. 1 3 2 1 41 51 5i 5 5
7 STATIST iCA'Bvc. 11 2i 21 2 5 41 6
8 PROGRESUL- Cluj 3i 2 11 21 4 3l 3i 4
9 ACVILA- Buc. 1 1 21 3 21 3 3i| 411 5
10 C.S. ORADEA 0 2i 1i 2 21 3 2\ 4 31

31
26-a
26
20



Intîlnire internațională de box\ 
la Craiova

Mii ne seară va avea loc la Craiova 
o importantă întilnire internațională 
de box. Selecționata regiunii Krakovia 
(R.P. Polonă) va evolua în compania 
echipei Dinamo din localitate. Printre 
boxerii polonezi care își vor măsura 
forțele cu pugiliștii craioveni se nu
mără Kowalski, campionul fț.P. Po

Mi ine seară pe Stadionul Republicii

Reeditarea unui pasionant duel : 
Petrolul Ploești-Ștîința Timișoara

Amatorii de fotbal din Capitală an 
mîine seară ocazia să vadă la lucru 
alte două echipe fruntașe care se 
pregătesc pentru noul campionat. Es
te vorba de Petrolul Ploești și Știin
ța Timișoara, care inaugurează seria 
întîlnirilor inițiate de ziarul „Scîn- 
teia" și menite să devin tradiționale 
în fotbalul nostru: acelea dintre e- 
chipele cîștigătoare ale celor mai im
portante competiții ale țării, campio
natul și cupa R.P.R.

Intîinirea Petrolul-Știința, progra
mată pe Stadionul Republicii de la o- 
ra 20, provoacă mult interes prin nu
meroasele sale puncte de atracție. 
Petrolul — cu noua sa formație — se 
pregătește pentru un dublu examen: 
apărarea titlului de campioană și de
butul în ,.Clipa Campionilor Euro
peni", în care ne va reprezenta anul 
acesta. E normal, deci, ca antrenorul 
Oană să aducă mîine seară pe teren 
formația cu care peste o săptămînă 
va începe campionatul, iar mai tîrziu 
va căuta să treacă peste primul său 
adversar din Clipa Campionilor Euro
peni, Wismut din Karl Marx-Stadt 
fcD-G.).

udenții ' timișoreni, ca și jucătorii 
ploeșteni, de altfel, au primit cu bucu
rie inițiativa ziarului „Scînteia" de a 
se organiza acest meci, care va con

ȘTIRI DIN
Cînd va începe campionatul 

categoriei C

Campionatul categoriei C își va în- 
:epe desfășurarea la 7 septembrie. 
Programed competiției a fost alcă- 
uit și va fi dat publicității zilele a- 
:estea.

Mîine, numeroase întîlniri amicale

Majoritatea echipelor din categoria 
A și B, care vor începe campionatul 
luminica viitoare, vor susține mîine 
,7>rtide amicale. Iată o parte din a- 

întîlniri, așteptate cu viu in- 
eres de iubitorii fotbalului:

București: Dinamo — Progresul 
Jncurești (stadionul Dinamo, ora 
.30).
Constanta: Farul — Rapid Bucu- 

r.ști

Concursul Pronosport nr. 33 din 17 
ugi ist care se închide astă-seară în 
rovincie și mîine la ora 12 în Ca- 
itală, cuprinde 4 întîlniri din etapa 

doua a campionatului cehoslovac și 
meciuri din cadrul primei etape a 

ampionatului francez.
După cum se știe, anul acesta în 

ranța, numărul echipelor din cate- 
oria A a fost majorat la 20. Cele 4 
irmații promovate în prima catego- 
e sînt de certă valoare, astfel că 
artidele pe care le susțin sînt des- 
rise și accesibile oricărui rezultat, 
aney și Limoges întîlnesc pe campi- 
ana țării și respectiv pe echipa da
ltă pe locul 8. Aceasta nu înseamnă 
î ele nu pot obține un rezultat fa- 
irabil mai ales că beneficiază și de 
rantajul terenului.
Celelalte întlniri sînt de asemenea 
hilibrate, totuși, credem că în a- 
:astă primă etapă gazdele, vor de
me toate eforturile pentru ca să ia 
i start bun și să cucerească cele 2 
rncte puse în joc. Nu sînt excluse 
ci surprizele dacă ne vom ghida 
ipă faptul că totdeauna la început 
■ sezon majoritatea formațiilor nu 
>t intra în ritmul obișnuit de joc și 
1 unele fluctuații de formă care dis- 
tr pe parcurs.
In orice caz, un concurs interesant 

care eventualele surpriză pot a- 
ice premii, mari.
• Plata premiilor la concursul Pro- 
lexpres nr. din 13 august se va 
ce in cursul zdei de luni 18 august 
I începere dela ora 17 la agențiile 

lone la categoria cocoș, Btirzinski, 
Bialik II și Kratisz— toți cu rezultate 
remarcabile pe plan internațional. Din 
echipa dinamoviștilor craioveni vor 
face parte, printre alții. Petre Deca, C. 
lordache, I. Ferentz, Pniu Nicolae, P. 
Zaharia, V. Mariuțan, 1. Olarii.

Marți 19 august, tot la Craiova se 
va desfășura revanșa acestei îrdilniri.

stitui o reeditare — printr-o întîlnire 
directă — a duelului indirect, pasio
nant, dintre ei și ploeșteni, la sfîrșitul 
campionatului trecut. Pentru timișo
reni, partida de mîine seară înseamnă 
o ocazie de a dovedi că au avut pre
tenții justificate la titlul de campioa
nă și, în același timp, de a-și verifica 
echipa care va încerca să realizeze a- 
nul acesta ceea ce n-a reușit în com
petiția trecută: cucerirea campionatu
lui. In ultimul timp, pregătirile stu
denților s-au intensificat. Marți ei au 
jucat la Satu Mare cu Someșul și au 
cîștigat cu 2—0 (1—0) prin punctele 
marcate de I.ereter și Mițaru, iar joi 
au făcut un ultim antrenament în 
compania rezervelor. La București, 
studenții sosesc azi cu următoarea 
formație probabilă: F.năchescu (Fuchs) 
—C.odreanu, Brlnzei, Florescu—Coje- 
reanti. Tănase—Gtrleanu, Cădariu,
I.ereter  (CioSescu). Mazăre, Mițaru, 
Rezerve: Filip, Zaharia, Boroș.

★

Biletele pentru această interesantă 
confruntare fotbalistică s-au pus în 
vînzare la agenția Pronosport (Cal. 
Victoriei 9), chioșcul din str. I. Vidu, 
la stadioanele Republicii și Dinamo 
și la agenția C.C.A. (Bd. 6 Martie). 
Sînt valabile biletele cu seria Nr. 11- 
Stadionul Republicii.

FOTBAL
> Oradea: C.S.O. — C.F.R. Arad
Reșița: C.S.M.R. — Metalul Oțelul 

Roșu
Braila: Dinamo .— Flacăra Moreni
București: F.C. Confecția — Metalul 

M.I.G. (teren C.A.M. ora 9.30).
T. Severin: Drubeta — C.F.R. Tî- 

mișoara
Astăzi, sîmbătă, echipa C.C.A. evo

luează la Cîmpina, în compania for
mației locale Poiana.

Locațiune de bilete

Biletele pentru jocul amical de mîine 
dimineață, Dinamo București — Pro
gresul București, s-au pus în vînzare 
la: stadionul Dinamo, agenția Prono
sport (Cal. Victoriei 9) și la chioșcul 
special din str. 1. Vidu.

Oi’onosijori

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 30 DIN 13 AUGUST

In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronoexpres nr. 30 
din 13 august a.c. s-a stabilit că nici 
o variantă nu a obținut un premiu 
de categoria 1 și 11-a. Conform regu
lamentului se reportează pentru con
cursul Pronoexpres nr. 31 cu tra
gerea din urnă miercuri 20 august 
250.000 lei pentru categoria 1 și 
250.000 lei pentru categoria a Il-a.

Categaria III: 2 variante în valoare 
de 66.465 lei fiecare.

Categoria IV: 47 variante In valoare 
de 2.828 lei fiecare.

Categoria V: 199 variante în va
loare de 667 lei fiecare.

Categoria VI: 1124 variante în va
loare de 118 lei fiecare.

Fond de premii : 1.031.722.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 34 ETAPA DIN 

24 AUGUST 1958

I. Șt. Tim.—Progr. Buc. (Cat. A)
II. Petrolul PI.—Jiul (Cat. A)
III. Rapid Buc—LI.T.A. (Cat. A)
IV. Știința Cluj—C.C.A. (Cat. A)

Cu o săptămînă înainte de începerea campionatului de fotbal

Pregătirile continuă cu aceeași intensitate
Peste o săptămînă va începe ma

rea competiție către, care se îndreap
tă atenția și interesul sutelor de mii 
de spectatori: campionatul republican 
de fotbal, categoria A și B. Pretutin
deni domnește aceeași atmosferă de 
interes în jurul pregătirilor, mai ales 
acum cînd au mai rămas puține zile 
pină la primul fluier al arbitrilor. 
Săptămînă aceasta, antrenamentele 
s-au intensificat. Echipele au recurs 
tot mai des la jocuri amicale pentru 
a-și desăvîrși pregătirea și pentru 
a-și preciza formațiile cu care vor în
cepe campionatul. In rîndurile care 

La antrenamentul de ieri al Progresului București s-a pus accent în 
special pe lipsurile manifestate de jucători in partida de miercuri seară cu 
Rapid, și in primul rînd pe șuturile la poartă., Înaintașii au exersat foarte 
mult trasul la poartă, urmărind realizarea unei cit mai bune precizii. In 
același timp, ei au dat ocazie portarului — cum se vede în fotografie — 
să facă la rindul lui, un antrenament foarte bun.

(Foto: I. MIHA1CA)
urmează redăm cîteva din aceste ul
time antrenamente.

® Dinamo București a susținut în 
două zile două partide. Miercuri o for
mație a jucat la Tîrgoviște cu echipa 
locală Metalul, de care a dispus cu 
3—1 (2—1) prin punctele înscrise de: 
F.ne, Biikossy și Al. Vasile. Bucu- 
reștenii au aliniat echipa : Cozma — 
Moarcăș, Motroc, Szokd — Al. Vasile, 
Nunweiiler — R. Lazăr, Nicușor, 
Ene I (Biikossy), Koszegy, Semenescu.

A doua zi, joi, dinamoviștii au ju
cat la Moreni cu Flacăra. Jocul, după 
cum ne-a relatat corespondentul nos-
tru P. Andrei, a fost mult apreciat 
de cei peste 4000 de spectatori. Re
zultatul final: 3—3, după ce la pauză 
Flacăra — care a jucat foarte bine — 
conducea cu 2—1. Au marcat: Ene I 
(2) și Suru, respectiv Unguroiu (2) 
șt Brîndușescu. Formațiile: DINAMO: 
Cozma (Uțu) — Popa (Moarcăș), 
Motroc, Panait II — Rădulescu, 
Koszegy — V. Anghei, Nicușor, Bii
kossy, Ene I, Suru. FlACARA: Ber- 
deli (Laich) — Nica (Bulacti), Guian, 
Mihăescu — Pătru, Dumitriu — Ște- 
fănescu (Fălcuțeanu), Badea, Tocan,

V. Dinamo Buc.—St. roșu Orașul Sta-
■ lin (Cat. A)

VI. Farul Constanța—Dinamo Bacău
(Cat. A)

proprii raionale Loto-Pronosport în 
raza cărora premiațij și-au depus bu
letinele.

vil. Minerul B. Mare—C.S. Tg. Mu

VIII. Ind.
reș (Cat. B)

Sîrmei C. Turzii—C.F R.

IX C.E.R.
Tim. (Cat. B)

Iași—Prahova Ploești
(Cat. B.) 

X Flacăra Moreni—Dinamo Galati
(Cat. B.) 

XL Progr. Suceava—Rapid 2 Buc.
(Cat. B) 

XII Metalul Reșița—C S. Oradea
(Cat. B)

• Vă reamintim că la concursul Pro
nosport de mîine 17 august, pentru 
variantele cu ,,0“ rezultate se acordă 
un număr sporit de premii în obiecte.

Pentru cele mai multe variante cu 
,,0" rezultate pe același formular se 
acordă în ordine: o motocicletă cu a- 
taș „Simson Avo"; o motocicletă 
,,M.Z.“ de 350 cmc.; un frigider 
,,Pinguin"; un ceas „Doxa"; un ara
gaz cu 3 ochiuri și butelie.

Pentru buletinele cu ,,0“ rezultate 
pe același formular prin tragere din 
urnă se acordă: o motocicletă „I.J." 
de 350 cmc.; două aragazuri cu 3 o- 
chiuri și butelie; două aparate de ra
dio „Opereta"; 25 aparate fotografice 
„Orizont"; 25 ceasornice de buzunar.

Depuneți cît mai multe buletine ctl 
„0" rezultate. Aveți șanse mari de a 
fi premiați.

Unguroiu (Brîndușescu), Ene 'II.
Călinoiu nu a jucat fiind accidentat. 

El a reluat însă pregătirile și e pro
babil să reintre mîine, în meciul cu 
Progresul.

e Joi, echipa textiliștilor arădeni,
U.T.A., a disputat un nou meci de 
antrenament, de data aceasta în com
pania formației A.M.E.F.A. din cate
goria B. Jocul a fost mediocru. Iar 
rezultatul este semnificativ pentru tex- 
tiliști care nu se prezintă suficient de 
pregătiți: I—1 (0—1). Punctele au
fost marcate de Jărger (min. 32) — 
dintr-o lovitură liberă, pentru 
A.M.E.F.A. și Mețcas (min 55) pentru 
U.T.A., care a aliniat următoarea for
mație: Coman (Gavrilovici) — Sziics,

Băctiț II, Seres — Capaș, Serfozo, 
(Koczka) — Jurcă, Mețcas (Tăucean), 
Soher, Gal (Mețcas), Szekely. Pet- 
schovski nu a jucat neavînd încă 
suficient antrenament. Noul antrenor 
al textiliștilor este... fostul lor antre
nor: Dvorzsak, care a preluat postul 
lui Mladin, trecut la F. C. Confecția 
București A.M.E.F.A. (antrenor: Bă- 
neșiu) a jucat în formația: Kiss — 
Juhasz, Dușan, Buzeșan — Jărger, 
Mercea — Chitic, Izdrăilă, Petz, 
Rennich, Ristin.

Programul turului categoriei B 
seria a ll-a la fotbal

ETAPA I, 24 august

Dinamo Obor — Știința Iași
Unirea Focșani — Poiana Cir pina 
Flacăra Moreni — Dinamo Galați 
Progresul Suceava — Rapid II Buc. 
Metalul M.I.G. Buc. — Dinamo Bîrlad 
C.F.R. Iași — Prahova Ploești
Gloria Bistrița — Foresta Fălticeni

ETAPA A II-A, 31 august

Dinamo Galați — Gloria Bistrița 
Rapid II Buc. — Unirea Focșani 
Dinamo Bîrlad — Dinamo Obor 
Prahova Ploești — Flacăra Moreni 
Foresta Fălticeni — Progresul. Suceava 
Știința Iași — Metalul M.I.G. Buc. 
Poiana Cîmpina — C.F.R. lași

ETAPA A III-A, 7 septembrie

C.F.R. Iași — Dinamo Obor
Prahova Ploești — Dinamo Galați 
Unirea Focșani — Știința Iași
Rapid II Buc. — Metalul M.I.G. Buie. 
Gloria Bistrița — Dinamo Bîrlad 
Progresul Suceava — Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni — Foresta Fălticeni

Foresta Fălticeni — Prahova Ploești 
Poiana Cîmpina — Rapid II Buc

ETAPA A IV-A, 14 septembrie

Dinamo Galați — C.F.R. Iași
Dinamo Obor — Gloria Bistrița
Metalul M.I.G. Buc. — Flacăra Mo-

reni.
Dinamo Bîrlad — Unirea Focșanl
Știința Iași — Progresul Suceava

ETAPA A V-A, 21 septcmbriiA

Dinamo Galați — Poiana Cîmpina 
Progresul Suceava — Prahova Ploești 
Unirea Focșani — Metalul M.I.G. Buc. 
C.F.R. iași — Foresta Fălticeni 
Gloria Bistrița — Știința Iași 
Flacăra Moreni — Dinamo Obor 
Raoid II Buc. — Dinamo Bîr’uad

ETAPA A VI-A, 5 octombrie

Dinamo Bîrlad — Progresul Suceava
Dinamo Obor — Rapid II Buc.
Flacăra Moreni — C.F.R. Iași
Unirea Focșani — Gloria Bistrița 
Prahova Ploești — Metalul M.I.G.

București
Știința Iași — Poiana Cîmpina 
Foresta Fălticeni — Dinamo Galati

ETAPA A VEI A. 12 octombiri*

*) Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.

Dinamo Obor — Unirea Focșani 
Poiana Cîmpina — Foresta Fălticeni 
Prahova Ploești — Dinamo Bîrlad 
Progresul Suceava — Flacăra M’orcnt 
C.F.R. lași — Știința Iași
Dinamo Galați — Rapid II Buc.

• Metalul Oțelul Roșu dit. cate
goria C și-a reluat de curind pre
gătirile sub conducerea vechiului in
ternațional Rudolf Kotormany. Lotul 
echipei este următorul: lovănescu,
Răducanu, Roi, Lucaci, Schwerin, 
Gozob, 1. Birău, Schier, Țurcan, Cioar- 
că, Borlovan, Carelli, V. Birău, Pla- 
vustyac, Andronic, Titel, Ponoran, 
Sidea, Ani, Buză, Faur. După cum ne 
transmit corespondenții Romulus și 
Zeno Radu, 11 dintre acești jucători 
au mai puțin de 23 ani. Joi, Metalul 
a jucat la Caransebeș cu C. S. Ca
ransebeș și a cîștigat cu 4—1 (1—0) 
prin golurile înscrise de Titel (3) și 
Ponoran.

• Nicolae Sabaslău, care anul 
trecut a antrenat Știința Cluj, pregă
tește echipa Rapid Cluj din catego
ria C. El contează în campionat pe 
următorul lot: Palfi, Kiss (portari), 
Andrasovski, Soos, D. Nagy, Vizitiu, 
Frățilă (fundași), Salamon, Blidar, 
Veres, Hăran, Chirică, Nestor (mijlo
cași), Bartha, Chircoșa, Avram, Ba
logh, Cîtnpeanu, Onaca (atacanți). 
Jucătorii Vizitiu, Frățilă și Nestor 
sînt promovați din echipa de juniori. 
Corespondentul nostru din Cluj, Radu 
Fisch, ne-a subliniat interesul pe care-1 
arată acești jucători pentru o cît mai 
bună pregătire.

• Chimia Făgăraș, proaspăt pro
movată în categoria C și-a început 
antrenamentele de la 25 iulie. Antre
norul Gh. Albu pune accent pe teh
nica individuală, capitol la care fot
baliștii din Făgăraș sînt ceva mai pu
țin pregătiți. La antrenamente iau 
parte 20 de jucători: Horvath, Gră
madă, Boita (portari), Szekely, Bălă- 
ceanu, Dungu, Taflan, Jiga (fundași), 
Toma, Zamfir, Herman, Hoarște, Băl- 
tățeanu, Pascu (mijlocași), Garcea, 
Palfi, Popa, Lupeanu, Soroceanu, Pu- 
fescu, Năftănăilă (atacanți). Nouă 
dintre ei au mai puțin de 23 ani.

V. LAZAR, coresp.

• Minerul Baia Mare a jucat joi 
cu Din; mo Baia Mare și a cîștigat 
cu 3—1 (1—0) prin punctele marcate 
de Sulyok, Szsaz și Moldovari, Pentru 
Dinamo a înscris Dragoș.

Metalul M.I.G. Buc u. ești — G loc-ia 
Bistrița

ETAPA A VIII-A, 1» octombrie

Rapid II Buc. — Flacătra Moreni
Dinamo Galați — Progresul Suceava.
Metalul M.I.G. BucfTbești. —' Foresta

Fălticeni
Gloria Bistrița — Prahova Ploești
Poiana Cîmpina — Dinamo Obor
C.F.R. Iași — Unirea Focșani
Dinamo Bîrlad — Știința Iași

ETAPA A IX-A. 2 noiembrie

Știința Iași — Dinamo Galațl_
Flacăra Moreni — Di.namo Bîrlad
Unirea Focșani — Progresul Suceava- 
Foresta Fălticeni — Rapid II Buc 
Gloria Bistrița — C.F.R. IaȘi
Dinamo Obor — Metalul M.x.G. Buc. 
Prahova Ploești — poiana Cîmpina

ETAPA A X-A, 9 noiiembnl»

C.F.R. Iași — Metalul M.I.G. Buc. 
Progresul Suceava — Dinamo Obor 
Foresta Fălticeni — Știința Iași 
Dinamo Galați — Unirea Focșani 
Dinamo Bîrlad — Poiana Cîmpina 
Rapid II Buc. — Prahova Ploești 
Flacăra Moreni — Gloria Bistrița

ETAPA A XI-A, 16 noIembrU

Dinamo Obor — Foresta Fălticeni 
Prahova Ploești — Știința Iași 
Unirea Focșani — Flacăra Moreni 
Poiana Cîmpina — Metalul M.I.G- 

București
Gloria Bistrița — Rapid II Buc.
Dinamo Bîrlad — Dinamo Galați
C.F.R. Iași — Progresul Suceava

ETAPA A XII-A, 23 noiembrie

Rapid II Buc. — C.F.R. Iași
Poiana Cîmpina — Gloria Bistrița
Metalul M.I.G- București — Progresul 

Suceava
Prahova Ploești — Unirea Focșani
Dinamo Galați — Dinamo Obor 
Știința Inși — Flacăra Moreni 
Foresta Fălticeni — Dtnamo Bîrlad

ETAPA A XIII-A, 3W no’embrîe

Dinamo Obor — Prahova Ploești
Dinamo Bîrlad — C.F.R. Iași
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina 
Progresul Suceava — Gloria Bistrița 
Foresta Fălticeni — Unirea Focșani 
Metalul M.I.G. București - Dinamo- 

Galați
Știința Iași — Rapid II Buc



• Cu rezultatele înregistrate duinuiilcă 
(«Aurul Negru Ploești — Farul Constan
ța 65—70; c. S. Bacău — Politehnica 
Orașui Stalin 62—62; Știința Craiova — 
Medicina Iași 61—43), campionatul cate
gory ?i B a luat sfîrșit, răminin-d de dis- 
putat doar o singură restanță, între e- 
Chioele Torentul Galați — Știința Cra
iova, din .seria a II-a, programată pen
tru duminică ia Galați. Pentru a se 
califica .’ru categoria A, Științei Craiova 
îi e. te necesară victoria sau un meci 
nul, în timp ce Torentul Galați trebuie 
să învingă pentru a putea promova. 
Din seria I s-a calificat echipa I.C.A.B 
București. Iată clasamentele:

SERIA I

1. T.C.A.B 7 6 0 1 433—382 19
2. Vcința Tg. Mureș 7 6 0 1 436—316 19
3. Voința Satu Mare 7 4 1 2 405—410 16
4. Rapid Cluj 7 3 0 4 439—372 13
5. Voința Oradea 7 3 0 4 377—397 13
6. Mureșul Deva 7 3 0 4 388—432 13
7. Medicina Tim. 7 2 0 5 332—362 14
8. Voința Km. Vîlcea 7 0 1 6 345—434 8

SERIA A II-A

1. Știința Craiova 7 7 0 0 456—312 21
2. T ?’‘uu tul Galați 7 6 0 1 403—363 19
3. Politehnica Orașul

Stalin 8 4 1 3 481—470 17
4. Si. Muncitoresc

Rădăuți 8 4 0 4 410—418 16
5. Progresul

PETRE DAN, R. VILCEA. — 1) 
In meciurile atletice inter-țări inter
vine, de multe ori, trn protocol special 
bare stabilește norme de punctaj di
ferite de cele folosite în general. Ast
fel, la meciul Anglia-Franța din anul 
1949, protocolul a prevăzut punctajul 
5—3—1. Deci, numai un punct pentru 
cel de al treilea clasat și nici un 
punct pentru cel de al patrulea. La 
meciul de atletism U.R.S.S.—S.U.A., 
potrivit protocolului dinainte stabilit, 
punctajul la ștafetă a fost 5—3. —“2) 
Practic, e' aproape imposibil ca la 
siîrș.'tid unui campionat, între două e- 
chipe illate la egalitate de puncte în 
fruntea clasamentului, să nu existe 
ni.î-zar , diferență de sutimi de gol
averaj. Admițînd că ar surveni totuși 
o astfel de situație, se ia în conside
rați.' numărul victoriilor. Dacă și a- 
tunei egalitatea este perfectă, intră în 
joc (ținîndu-se seartia, de asemenea, 
de golaveraj), rezultatele dintre cele 
două echipe în... litigiu. In ipoteza că 
nici această nouă confruntare nu re
zolvă problema, se joacă un mec>i 
dubiu. Două echipe campioane nu e- 
xistă, în nici un caz!

IOAN BORLOVAN, COMUNA BO- 
ZOV1CI. REGIUNEA TIMIȘOARA. 
■— 1) Regretăm, dar v-a trădat me
moria : Balthazar a jucat în 1954, la 
Ber-ia, în echipa Braziliei. A figurat 
în formația care, în cadrul jocurilor 
de calificare din grupa I, a făcut 1—I, 
după prelungiri, cu echipa Iugosla
viei. E drept însă că în partida cu 
Ungaria, pierdută de brazilieni cu 
2—4, Balthazar n-a mai jucat. — 2) 
Organizarea unei astfel de competiții 
la tenis de masă nu-și are rostul, in 
primul rînd, e prea costisitoare. Nu 
trebuie să ne £îndim imediat la între
ceri pe plan republican. Nici titlui 
de campion local sau regional nu 
este de lepădat l

In Capitală
Azi

ATLETISM — Stadionul Republicii, 
ora 17: Concurs de selecție în vederea 
campionatelor internaționale.

TENIS — Teren C.S.U. (Cal. Plev- 
hei), de la ora 16: C.S.U. Bucdrești 
— Dinamo București (campionatul pe 
echipe).

NATAȚIE — Ștrandul Dante Gher
man, ora 18: Concurs în cinstea zilei 
de 23 August, cu participarea lotului 
R.P.R.

CICLISM — Velodromul Dinamo, 
ora 16: Campionatul republican de ci
clism pe pistă, proba de urmărire in
dividuală.

BOX — Teren Dudești, ora 19,30: 
Reuniune organizată de clubul Meta
lul M.I.G.

Roșiorii de Vede
6. Medicina Iași
7. Farul Constanța
8. Aurul Negru Ploești
9. C. S. Bacău

8 4 0 4 3 58—3198 16
3 3 0 5 435—446 14
8 3 0 5 465—467 14
8 2 1 5 423—434 13
8 0 2 6 406—479 10

© Finalele campionatului de califica
re pentru .echipele feminine se vor 
desfășura între 28—31 august la Timi
șoara, cu participarea echipelor Dinamo 
Sibiu , Aurul Negru Ploeștif Voința 
Siatu Mare, Voința Tg. Mureș, C.C.A. 
București și Clubul Școlar Timișoara, 
întrecerile se vor disputa sistem tur
neu, iar meciurile vor dura, conform 
noului regulament, două reprize a 18 
minute de joc. efectiv. Primele două 
formații se vor califica pentru cate
goria A în locul echipelor I.C.F. Bucu
rești și Știința Cluj.

$ Se cunosc echipele calificate pen
tru finalele campionatelor republicane 
de juniori și junioare, care se vo-r des
fășura între 24—28 septembrie la Gheor- 
ghîend (fetele) și 1—5 octombrie la Con
stanța (băieții). Iată formațiile care 
vor avea cinstea sa-șl dispute titlurile 
de campioane republicane: JUNIOARE: 
Sportul Muncitoresc Rădăuți, Clubul 
Școlar Timișoara, Rapid București, 
Lemnarul Tg. Mureș, c. S. Oradea, cam
pioana orașului Gheorghieni; JUNIORI: 
Tînărul Dinamovist. Iași, Steagul Roșu 
Orașul Stalin, Aurul Negru Ploești, Tî
nărul Dinamovist București, Școala spor
tivă de elevi Craiova și campioana ora
șului Constanța.

CONSTANTIN LUTA, CIMPULUNG 
MUSCEL. — l)Botescu, care a jucat 
în cîteva meciuri amicale susținute 
recent de Petrolul Ploești, nu este a- 
celași Botescu care a apărut pînă mai 
acum 2—3 ani în formația Petrolului. 
— 2) Bindea a jucat la Ripensia și a- 
poi, spre sfîrșitul carierei lui fotbalis
tice, la C.F.R. Tttrnu Severin. — 3) 
Răspunsurile fă celelalte întrebări le 
veți afla, duminica viitoare, pe teren. 
Nu e mai bine să aveți o surpriză?

ION BORDEI, GALAȚI. — Finala 
campionatului mondial din 1954 n-a 
avut prelungiri... dar ar fi putut a- 
vea dacă arbitrul englez Ling n-ar 
fi anulat golul egalizator marcat de 
fotbaliștii maghiari în min. 88.

STANCU VIRGIL GABRIEL, BU
CUREȘTI. — 1) Problemele ridicate 
de dv. sînt interesante și se vor re
zolva, desigur, dar în limita posibili
tăților. Ridicarea nivelului fotbalului 
nostru este o dorință și o preocupare a 
tuturor celor ce iubim acest sport de la 
care așteptăm mai multe satisfacții în 
viitor. — 2) Baschetul s-a jucat pentru 
prima oară în S.U.A. Anul: 1893.

ION POȘTAȘUL

Noiîe norme de clasificare sportivă 
ia șah Cil)

o adevărată școala de
Pe întinsul verde al cîmpului, un 

grup de tineri și tinere galopau 
spre pădurea Andronache. Erau tinerii 
de la Centrul de călărie al Clubului 
sportiv Recolta din Capitală. Nu-i vă
zusem niciodată lucrfnd „acasă". Eram 
obișnuit să-i întîlnesc doar la con
cursurile oficiale, unde se luau la în
trecere cu cei mai valoroși- repre
zentanți ai echitației noastre.

Cînd în fruntea grupului, cîrtd pe de 
lături, antrenorul Constantin Apostol, 
un vechi și încercat călăreț, coordona 

cu competență exercițiile de pas, trap 
sau galop, întoarcerile, ținuta în șa. 
Și, bineînțeles, îi îndemna pe călăreți 
să răsplătească eforturile cailor prin 
gestul care le place acestora atît de 
mult: rringîierea coamei.

UN CENTRU HIPIG AL TINE
RETULUI...

Centrul de călărie Recolta București 
ființează de puțini ani. Vreo trei la 
număr. Și totuși au fost înscrise în a- 
ceastă scurtă perioadă multe și _ fru
moase succese. Aici s-a format tînărul 
Dan Mrhăilescti, campion republican la 
juniori pe jnul trecut și ciștigător al

'..Pentru astăzi doar exerciții de pas, trap și galop pe care tinerii de la 
Recolta le execută ca multă măiestrie

chiadei de iarnă vor primi la băie-ți șl 
fete direct categ. a M-a. Acei care șe 
clasează pe locurile 2—8 și care n-au 
categorie de clasificare, vor primi cat. 
a IlI-a, iar ceilalți finaliști vor primi 
categ. a IV-a.

4. Numărul de puncte necesar obți
nerii sau confirmării unei categorii se 
calculează pe baza procentajelor indi
cate în tabelele de clasificare, luîndu- 
se în considerare numai partide efectiv 
jucate.

5. Șahiștii care jucînd într-un tur
neu pierd partide prin neprezentare și 
nu vor putea dovedi eventuale cazuri 
de forță majoră, nu vor putea obține 
clasificarea în turneu] respectiv.

6. Notele de candidat maestru șl ca
teg. I-a se vor putea obține și' în me
ciuri individuale de minimum 10 partide 
cu aprobarea specială a Federației de 
șah, care va desemna și adversarul.

7. Federația de șah și comisiile regio
nale vor putea acorda clasificări și con
firmări pe baza rezultatelor obținute cîe 
șahiști în campionatul republican pe e- 
chipe și în campionatele regionale 
și orășenești inter-echipe, cu condiția 
ca să se respecte normele generale, atît 
în ceea ce privește numărul de partide 
efectiv jucate cît și coeficientul con
cursului.

8. Confirmarea categoriei se face în 
decurs de 8 ani, într-un turneu în care 
trebuie să se realizeze norma categoriei 
respective.

9. In cazul cînd în etapele semifinale 
sau finale ale campionatelor republi
cane de șah — masculin și feminin — 
se califică jucători cu categorii inferioa
re, care influențează coeficientul tur
neului din etapa respectivă. Federația 
de șah va putea aproba ca pentru cla
sificări sau confirmări să se stabilească 
un coeficient separat, fără a fi luate în 
considerație partidele disputate de acești 
jucători,

10. In turneele mixte» adică cu parti
ciparea jucătorilor din diferite categorii, 
normele necesare pentru obținerea, sau 
respectiv confirmarea categoriei, se vor 
calcula în conformitate cu tabelul de 
clasificare ce urmează.

Pentru a determina norma necesară 
obținerii unei categorii superioare în 
turnee mixte, este nevoie să se calcu
leze în prealabil coeficientul mijlociu 
al turneului respectiv. Coeficientul mij
lociu al turneului este valoarea turneu
lui raportată la numărul participanțiior.

Valoarea turneului este dată de însu-*  
marea categoriilor respectivilor partici
pant!.

NOTE GENERALE

1. Pentru obținerea unei norme după 
tabelele de clasificare este necesar sâ 
se joace efectiv minimum 10 partide, cu 
excepția categoriei a V-a și a IV-a 
pentru care minimumul este de 6 par
tide.

2. Notele de maestru și de candidat 
maestru nu se pot ob*ține decît în con
cursuri organizate de către Federația 
romînă de șah sau în concursuri or
ganizate de către U.C.F.S. regionale și 
orașul București și de către Departa
mente sau cluburi sportive, cu apro
barea specială! a federației de șah.

3. Cîștigătorii etapei finale a Sparta-

Mîino

ATLETISM — Stadionul Republicii, 
ora 9: Concurs de selecție în vederea 
campionatelor internaționale.

TENIS — Teren C.S.U. (Cal, Plev- 
nei), de la ora 8: C.S.U. București — 
Dinamo București (campionatul pe e- 
chipe)..

NATAȚIE — Ștrandul Dante Gher
man, ora 10: Concurs în cinstea zilei 
de 23 August, cu participarea lotului 
R.P.R.

CICLISM — Velodromul Dinamo, 
ora 9: Campionatul republican de ci
clism pe pistă, continuarea probei de 
urmărire individuală și proba de vi
teză •

BOX — Teren Dudești, ora 10: Re
uniune organizată de clubul Metalul 
M.I.G.

FOTBAL — Stadionul Dinamo, ora 
9,30: Dinamo Ikicurești — Progresul 
București; stadionul Republicii, ora 
20: Petrolul Ploești — Știința Timi
șoara; teren C.A.M., ora 9,30: Confec
ția București — Metalul M.I.G. Bucu- 
icști.

Exemplu : dacă într-un turneu joacă 
doi șahiști de categoria I-a, 5 șahiști de 
categ. II-a, 3 șahiști de cațeg. LEI a și 

mai multor probe în cadrul concursuri-, 
lor internaționale și republicane desfă
șurate în acest an. Aic.i s-a ridicat ta
lentata călăreați Maria Pîrvu care 
face parte de mai multă vreme 
din lotul feminin republican. Acestora 
le urmează în prezent alți tineri care 
ne-au impresionat de multe ori la con
cursurile republicane. Vladimir Glii- 
țescu, Gh. Călugărițoiu și Constantin 
Vasiliu sînt nume devenite de acum cu
noscute iubitorilor echitației, care nu 
o dată au admirat cttrajul și îndemî- 
narea tinerilor călăreți.

De dimineață și pînă seara tîrziu, la 
Centrul de călărie Recolta de la Flo- 
reasca domnește o animație cum numai 
pe un hipodrom o poți întîlni. Antreno
rul Apostol și ajutorul său, instructo
rul Nicolaie Jurcă, abia mai prididesc 
cu cei aproape 50 de membri ai centru
lui împărțiți după gradul de pregătire 
al fiecăruia. Cu toate acestea, cînd in
tri în clădirea unde se află boxele cai
lor, totul strălucește de curățenie. Or
dinea și disciplina au devenit aproape 
ceva obișnuit în viața celor care frec
ventează centrul de călărie Recolta, a- 
ceastă adevărată școală de echitație 
pentru care organizatorii și susținătorii 
ei merită toate laudele.

6 șahiști de categoria IV-a, înmulțim 
numărul piarticlpanților din fiecare ca-' 
tegorie cu coeficientul corespunzător 
(acesta este egal cu 0 pentru maeștri, 
cu 0,5 pentru candidați maeștri și cu 6 
pentru jucători neclasificați). Astfel : 
2X1 = 2; 5X2 = 10; 3X3 = 9; 
6 X 4 = 24.

Produși! rezultați îi însumăm 2-4-1# 
4- 9 4- 24 = 45.

Aceasta este valoarea turneului pe 
care o raportăm acum la numărul par- 
ticipanților 45 : 16 « 2,813.

Numărul obținut (2,813) reprezintă co
eficientul mijlociu al turneului. Acest 
coeficient trebuie calculat ou pre
cizie de 3 cifre după virgulă (dacă’ a 
patra cifră este egală cu 5 sau mai mare 
a treia cifră se va mări cu 1).

Consultând tabelul de clasificare, con
statăm că coeficientul mijlociu al tur
neului considerat mai sus, se. încadrea
ză în tabela nr. 3.000.

In acest turneu concurenții pot do
bândi sau confirma categoriile 4, 3 și 2. 
Se vede că în turneul cu coeficientul 
mijlociu ce se află între 2,801, 2,909 este 
necesar să se obțină’ 7O°/o din totalul 
partidelor jucate, pentru obținerea sau 
confirmarea categoriei a U-a și 38V» 
pentru obținerea sau confirmarea cate
goriei a ni-a.

Numărul de puncte din cele 15 posi
bile se calculează astfel : înmulțim nu
mărul ce reprezintă totalul punctelor 
posibile cu procentul indicat în tabelă 
și produsul îl împărțim la 100

15 X 70 =» 10,50 = 10,5 și
100
15 X 38 = 5,70 = 5.7
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Rezultă că pentru a obține sau a con
firma cat. II în exemplul considerat 
este nevoie de cel puțin 10 V-, puncte și 
pentru categoria IlI-a minimum 5 i/0 
(sferturile de punct și mai mult se vor 
rotunji pînă la jumătate de punct, iar 
fracțiunile mai mici se vor neglija).

Pentru calcularea numărului de punc
te necesar obținerii sau confirmării ca
tegoriei a IV-a îni exemplul luat se a- 
plică următoarea regulă :

Pentru obținerea unei categorii infe
rioare celei din coloana dreaptă a res
pectivului tabel de clasificare, procen
tajul punctelor obținute trebuie să fie 
sută la sută din partidele efectiv jucate 
care acordă dreptul pentru clasificare.

In cazul de față el este egal cu 20 
(vezi rîndul 1 al coloanei din dreapta 
din tabelul nr. 3.000) transformat în 
puncte rezultă :

15 X 20 == 300 = 3
100 1^0

(va urma)

echiiafie
...ȘI O ȘCOALA A SPORTULUI 

FEMININ

A fost o vreme cînd sportivele noa
stre ne-au prilejuit multe satisfacții 
prin rezultatele înregistrate în 
această disciplină. Am fi fost 
în măsură să ne întreceni chiar și cu 
cele mai bune călărețe în pro
bele de obstacole de peste ho
tare. O gravă delăsare a fos
telor asociații sportive și a fostei Co
misii centrale de călărie a făcut ca în 
scurt timp echitațfa să nu mai aibă 
nici măcar o singură reprezentantă în 
rîndurile celor care se prezentau la 
startul diferitelor concursuri. Acum lu
crurile s-an schimbat din nou în bine. 
Federația de specialitate acordă cea 
mai mare grijă sportului feminin că
lare și la fel au început să privească 
lucrurile și unele cluburi și colective 
sportive. Un exemplu îl găsim la Cen
trul de călărie Recolta, tinde în 
afară de Elena Leov, cea mai în formă 
călăreață la ora actuală, sau de Marfa 
Pîrvu și Doina Miliăilescu, care au o 
pregătire avansată, activează în pre
zent un grup de 15 fete din rîndul că
rora am și putut observa cîteva spe
ranțe ale echitației. Despre seriozita
tea cu care se pregătesc aceste tinere 
ne-am convins nu numai din cuvintelo 
antrenorului Apostol care, trebuie să 
vă spunem, e tare zgîrcit la evidenție
ri, ci și din felul disciplinat în care 
ele ascultă și execută îndrumările pri
mite. O chezășie sigură a succesului în 
viitor. Și viih ■ 'I este mai aproape ca 
oricînd: Întrecerile din cadrul celui 
de al IV-lea concurs hipic internaițfor»^ 
ce vor avea loc între 31 august 
septembrie în Capitală și apoi cam
pionatul republican de călărie din acest 
an vor da desigur prilej și tinerelor 
călărețe să se remarce. Așa cum se 
pregătesc în prezent au toate șan
sele I

OCTAVIAN GÎNGU

METALUL M.I.G. ORGANIZEAZĂ 
TREI REUNIUNI PUGILISTICE
Clubul sportiv Metalul orga

nrlzează astăzi de ia ora lt>,30, duminl 
că de la ora 10 dimineața șl marți d 
la ora 19,30 — pe terenul din 
Ducleștl, trei reuniuni pugilistice 
participarea colectivelor metalurgice di; 
Capitală. Vor evolua, printre alții, cam 
pionul republican pe anul 1958 Dumltr 
Mzea, Dănllă Don®, Gh. Simion, Rad 
Davidovicl, Dinu Eugen, Marin Cris 
tea etc.

„CUPA 23 AUGUST» LA ATLETISM
Stadionul Republicii din. Capitală g& 

duieșfe astăzi și mîine întrecerile dd 
cadrul concursului atletic dotat cu „Ct 
pa 23 August*'.  Acest concurs constitui 
și un prilej de verificare în vedere 
eelei de a XI-a ediții a campionatele 
internaționale de atletism ale R.P.B. Cor 
cursul se desfășoară după urm aton 
program : azi de la ora 17 : 209 m b * 1 2 3 
f ; înălțime f ; triplu salt ; 400 m b și 
disc b; greutate b ; 4 X 100 m b
mîijne de la ora 9 : prăjină ; 110 m i 
400 m g, etc.

ȘTAFETA DE MARȘ BUCUREȘTI- 
SNAGOV

în cinstea zilei de 23 August, colect 
vul sporflv Armătura organizează dum 
nâcă dimineața o ștafetă de marș pe di 
tanța București—Snagov.

CAMPIONATUL REPUBLICAN D 
JUNIORI (TURNEUL FINAL) L 

POLO PE APĂ
Marți a început la Timișoara turnei 

final de polo pe apă, către va desemn 
campioana republicană de juniori j 
anul 1958. Meciurile disputate pîn.ă î 
ptezent au luat sflrșit cu următoarei 
rezultaite: Progresul Gosipodărti Buet 
raști _ votatța Tg. Mureș 9—2 (4—1 
C.C.A. — C.F.R.'. Cluj 7—5 (2—2) ; Pr 
greșul Gospodării București — Voiai 
Oradea 12—2 (6—1); C.C.A. — Voimiț 
T'g. Mureș ®—7 (4—2); C.C.A. — Voiin>| 
«SKitlea 7—S (4—1); Voința Ts. Mureș- 
C.F.R. Cluj 7—2 (1—2).

Progresul Gospodării București 
C.C.A. M—5 (8—0); C.F.R. Cluj — V< 
ința Oradea 7—1 (5—9).

AL. GliOSS, ooru*xxMienț  region



Bilanțul aflefismului european SPORTIVII MARII HIDROCENTRALE...
înaintea campionatelor de la Stockholm

Marți vor începe la Stockholm întrecerile din cadrul celei de a Vl-a ediții 
a campionatelor europene de atletism. In vederea acestui mare eveniment 
al sportului atletic de pe continentul nostru au și poposit în capitala Suediei 
atleți și atlete dm majoritatea țărilor Europei. La întreceri vor participa 
peste 690 de concurenți.

Așa cum se obișnuiește înaintea oricărei competiții de asemenea am- 
ploare' publicăm astăzi „bilanțul" atletismului european pînă la data de 10 
august. Citirea listelor celor mai buni performeri ne arată cît se poate de 
dar impresionantul salt calitativ înregistrat de acest frumos sport, în special 
de către atlefii din țările socialiste.

Bârfeați

100 metri

10,2 Germar (R.F.G.)
10,2 Harry (R.F G.)
10.2 Futterer (R.F.G.)
10.3 Folk (Polonia)
10,3 Baranowski (Polonia)
10,3 Dellecour (Franța)
0,3 Burg (R.F.G.)
!4 de alergători la 10,4 sec.

14:01,4 Pudov (U.R.S.S.)
14:02,0 ArUniuk (U.R.S.S.)
14:02,2 Jukov (U.R.S.S.)
14:05.2 Zaharov (U.R.S.S.)

10.000 metri

200 metri

10,7 Germar
:0,9 Dellecour
!l,0 Mandlik
1,1 Lauer
!l,l Rieder
1.1 Nilsen
1.2 Harry
1,2 Segal
1,2 Naujokos (R.F.G.)
1,2 Kostulski (R.D.G.)

(R.F.G.)
(Franța)

(Cehoslovac.) 
(R.F.G.) 
(R.D.G.) 
(Norvegia) 
(R.F.G.) 
(M. Britanie)

29:04,4 Jukov (U.R S.S.) 
29:04,4 Bolotnikov (U.R.S.S.) 
29:05,4 Deseatcikov (U.R.S.S.) 
29:05,6 J. Kovacs (Ungaria) 
29:07,6 Ozog /Polonia)
20:17,4 Pearnakivi (U.R.S.S.) 
29:19,0............... . ............
29:27,8 
29:30,4 
29:37,5

Vtrkus 
Burvis 
Honike 
Stritov

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(R.D.G )
(Iugoslavia)

110 m garduri

400 metri

6,9 Kaufmann (R.F.G.)
7,0 Haas (R.F.G.)
7,2y Salisbury (M. Britanie)
7,3y Wrighton (M Britanie)
7,3 ~ ’ -----
7,3

13.7 Lauer (R.F.G.)
13.8 Mihailov (U.R.S.S.)
13.9 Brand (R.F.G.)
14,0 Lorger (Iugoslavia)
14.2 Olsen (Norvegia)
14.3 Mazza (Italia)
14.3 Cistiakov (U.R.S.S.)
14.4 Petrusici (Iugoslavia)
14,4 Ka-merbeck (Olanda)
14,4................. ’
14,4
14,4
.14,4

7.4
7.5
7.5
7.5
7.5

Kaiser (R.F.G.)
Kliembt (R.D.G.)
Weber (Elveția)
Wagli (Elveția)
Ignatiev (U.R.S.S.)
Scavo (Italia)

Sudrigean (Roniînia) 
Rahmanov (U.R.S.S.) 
Mach (Polonia)

Veselski (Cehoslovac.) 
Retezar (Ungaria)
Steines (RF.G.)
Scholes (R.F.G.)

400 m garduri

Janz (R.F.G.)
Lituiev (U.R.S.S.)
Iulin (U.R.S.S.)

200 metri

:46,7 Makomaski (Polonia) 
:46,9 Kazmierski (Polonia) 
:47,1 Hewson (M. Britanie)
47.5 Weidlich (Elveția)
47.6 Boysen (Norvegia)
47.7 Reinnagel (R.D.G.) 
47,7 Szentgali (Ungaria)
47.7 L. Kovacs (Ungaria)
47.8 Lttndh (Norvegia)
47.9 Delaney (Irlanda) 
48,3 Waern (Suedia)

50,9
51.3
51.4
51.7 Martini (Italia)
51.8 Mațulevici (U.R.S.S.)
51.9 Kotlinski (Polonia)
52,1 Bogatov (U.R.S.S.)
52,1 Trollsas (Suedia)
5|,2 Sedov (U.R.S.S.)
52;2 Savel (Romînia)

3.000 m obstacole

8:32,0 Chromik (Polonia)
8:33,6 Krzyszkowiak (Polonia)
8:35,6 Rjîscin (U.R S.S.)
8:37,4 Hunecke (R.F.G.)
8:37,6 Buhl (R.D.G.)
8:40,6 Ponomarev (U.R.S.S.)
8:42,4 Evdokimov (U.R.S.S.)
8:43,4 Vlasenko (U.R.S.S.)
8:45,6 Varga (Ungaria)
8:48,0 Doring (R.D.G.)

1500 metrt tnălțime
Rozsavolgyi (Ungaria)

41,1 L. Kovacs (Ungaria)
42,6 Richtzenhain (R.D.G.)

Giorgios RpubanisAtletul grec

2,12 Stepanov (U.R.S.S.)
2,10 Savlakadze (U.R.S.S.)
2,09 Holmgren (Suedia)
2,09 Petersson (Suedia)
2;08 Dahl (Suedia)
2,08 Lanski (Cehoslovacia)
2,07 Rîbak (U.R.S.S.)
2,07 Fabrikowski (Polonia.)
2,07 Salminen (Finlanda)
2.06 Kaskarov (U.R.S.S.)
2,06 Pull (R.F.G.)

prăjină

4)60 Roubanis (Grecia)
4ț57 Landstrom (Finlanda)
4,56 Bulatov (U.R.S.S.)
4,56 Preussger (R.D.G.)
4,53 Waszny (Polonia)
4,50 Cernobai (U.R.S.S.)
4,42 Thorlaksson (Islanda)
4;42 Kreszinski (Polonia)
' ■' Rosenfeld (U.R.S.S.) 

Petrov " ‘
Lesek

4,41
4,41
4,41

(U.R.S.S.)
(Iugoslavia)

(/R.D.G.) 
(Polonia)
(R.D.G.)

lungime

(Olanda)
2,7 Herman
2.7 Orywal
2,9 Valentin
3.1 Lundh (Norvegia)
3,4 Lewandowski (Polonia)
3,4 Hammarsland (Norvegia)
3.7 Jungwirth (Cehoslovac.)
4.2 Vuorisalo (Finlanda)
4,2 Salsola (Finlanda)
4.8 Delaney (Irlanda)

7,83
7,81
7,785 Ter Ovanesian (U.R.S.S^)
7,75 Fedoseev (U.R.S.S.)
7,69 Kropidlowski (Polonia)
7,68 Diack (Franța)
7,66 Bravi (Italia)
7,64 Steinbach (R.F.G.)
7,66 Molzberger (RF.G.)
7,62 Auga (R.D.G.)

Visser
Grabowski (Polonia)

5.000 metrt
triplu salt

52,2 Zymni (Polonia)
53,4 Krzyszkowiak (Polonia)
54.6 Jochnan (Polonia)
58,8 Bolotnikov (U.R.S.S.)
59.6 Ozog (Polonia)
.17,4 Peariiakivi (U.R.S.Ș.)

16,59 Riahovski (U.R.S.S.)
16,30 Kreer (U.R.S.S.)
16,23 Schmidt (Polonia-)
16,19 Tîgankov (U.R.S.S.)
16,00 Cen (U.R.S.S.)
15,88 Rahkamo (Finlanda)
15,87 Battista (Franța)
15,86 Einarsson (Islanda)

...Prin cablurile de înaltă tensiune 
curge nevăzut curentul electric. Spre 
Moscova și Ural, spre marile regiuni 
industriale ale Uniunii Sovietice li
rele groase pornesc să străbată 
imensele dislan(e făcînd popas, din 
loc în loc, pe stîlpii uriași de metal. 
Bornele de faianță albă lucesc ca 
niște nestemate în lumina soarelui. De
corul e impunător. Dar numai gîndui 
uriașei energii care străbate releul 
de metal te copleșește și te înfioară 

2.300.000 kW este forța hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de pe Volga — 
cea mai puternică din lume, a cărei 
construcție a fost terminată cu cî- 
teva zile în urmă. Volga își dăruiește 
acum energia pentru binele omului 
sovietic, pentru întărirea forței indus
triale a patriei socialismului. In ritmul 
vertiginos cu care oamenii sovietici 
merg spre comunism, inaugurarea hi
drocentralei „V. I. Lenin" reprezintă 
un nou și uriaș pas.

Presa mondială a acordat 
largi 
S-au 
țite, 
celei
lume. In raidurile de mai jos vom 
prezenta cîteva imagini din viața oa
menilor care au dus la bun sfîrșit 
această minunată operă industrială.

Volga nu s-a lăsat cucerită dintr-o -amintește de 
dată. Ea a fost îmblînzitâ prin mun
ca titanică a constructorilor. Ansam
blul lucrărilor făcute întrece imagi
nația: au fost escavate 190 milioane 
metri cubi de pămînt, au fost turnați 
milioane metri cubi de beton, au fost 
montate sute de mii de tone de ar
mătură metalică.

In rîndui harnicilor constructori a 
muncit cu ■ entuziasm și abnegație ti- 
nereiuL Și fiindcă a fost tineret, n-a 
lipsit, bineînțeles, voia bună, cîntecul 
și sportul.

Da, sportul a fost prieten bun al 
constructorilor. El i-a ajutat să-și 

petreacă plăcut și folositor orele li
bere, *să-și  ' organizeze o odihnă să-

Cei doi reprezentanți ai Uniunii So-
' ' ........ Iuriivietice la săritura' în înălțime: 

Stepanou și Igor Kașkaroo.
15,83 Scerbakov (U.R.S.S.)
15,82 Kobeiev (U.R.S .S.)

greutate
Skobla (Cehoslovacia) 
Artarski (Bulgaria) 
Rowe (M. Britanie)
Lingnau (R.F.G.)

17,86
17,63
17,57
17,51
17,43 Meconi (Italia)
17,43 Tsakanikas (Grecia) 
----- Loscilov (U.R.S.S.)

Urbach (R.F.G.)
Kwiatkowski (Polonia)
Lipsnis (U.R.S.S.)

17,40
17,37
17,24
17,24

disc

Piatkowski (Polonia) 
Szecsenyi (Ungaria) 
Baltusnikas (U.R.S.S.) 
Cotisolini (Italia)

56.78
56,60
56,58
55 91
55.79 Kompaneeț (U.R.S.S.)
55,71 Lindroos (Finlanda)
55,66 Klics (Ungaria)
55,20 Trusenev (U.R.S.S.)
54,63 ” — - -
54.53

Merta
Carr

Sidlo

(Cehoslovacia)
(M. Britanie)

suliță

(Polonia)

spații 
acestei grandioase construcții, 

făcut descrieri tehnice amănun- 
au fost arătate caracteristicile 
mai mari hidrocentrale din

81.97
81.63 Frederiksson (Suedia)
80,42 Macquet (Franța)
80.33 Kuznețov (U.R.S.S.)
79.98 Lievore (Italia)
79.33 Ahveniemi (Finlanda)
79,30 Valman (U.R.S.S.)
79,20 Danielsen (Norvegia)
77,82 Ovcinik (U.R.S.S^)
77.64 Guseff (Finlanda)

ciocan
66,80 Krivonosov (U.R.S.S.',
66,34 Rudenkov (U.R.S.S.)
64,75 ................. .
64.71
64,65
64,59
64,41
64,23
64,07 Cieply (Polonia)
63.72 Racici (Iugoslavia)

Nikulin (U.R.S.S.) 
Nenașev (U.R.S.S.) 
Samoțvetov (U.R.S.S.) 
Ellis (M. Britanie) 
Rut (Polonia)
Bezjak (Iugoslavia)

natoasă, Ie-a. oțelit puterile pentru 
o muncă mai spornică.

Din rîndui tinerilor constructori riu 
s-au ridicat deocamdată mari cam
pioni și recordmani. De altfel, nu a- 
cesta fusese scopul colectivului spor
tiv, care în anii construcției a prins 
trainice tradiții în șantierul de -e 
malurile Volgai. Aici, ca pretutindeni 
în U.R.S.S., a înflorit și s-a dezvol-: 
tat sportul de masă. Din rîndui nu
meroșilor participanți la competițiile 
de masă s-an ridicat însă și vîrfuri.

Viktor Liubușkfn, montor In era-: 
terni turbinei Nr. 12, și-a început ac
tivitatea sportivă pe șantierul marii 
construcții, în secția de box. Astăzi, 
Viktor are categoria întîi de clasifi
care. Totodată, ci a terminat (prin co-’ 
respondență) școala tehnică și va 
lucra la hidrocentrală ca

ner.
Jenea Neceaeva s-a calificat 

de producție, fn plus, ea a
și instructor obștesc de cultură fi
zică, organizînd vara întreceri de at
letism, iar iarna îndrumîndu-i pe 
schiori în lungile crosuri pe întinsu
rile albe.

Sportul i-a ajutat pe tinerii
struefori să învingă multe great 
Brigadiera Dusea Hohreakova 

cumplita iarnă a 
ntiltii 1956, cînd sloiurile de gheață
amenințau un întreg sector, l’e un 
ger năprasnic, brigada a lucrat ne
întrerupt, pîuă cînd pericolul a fost 
înlăturat. Cu cîtă recunoștință s-au 
gîndit atunci. îndrăzneții comsomo- 
liști la orele de antrenament 
lire fizică făcute în cadrul 
vtiltii sportiv!

Pe malurile bătrîuei Volga 
ridicată nu numai cea mai
hidrocentrală din lume. Aici 
crescut și au fost educați oameni. A 
fost pregătit pentru viitoarele șan
tiere ale comunismului un nou eșa
lon
bravi, neînfricată

la locul
devenit

eon
ii i. 
își 
a-

și că- 
colecti-

a Fost
mare

au

de tineri muncitori, Încercați,

Apele fluviului Volga și imensul lac de acumulare, supranumit pentru 
dimensiunile sale Marea Jigulevsk, permit ca sporturile nautice să fie 

foarte răsptndite printre muncitorii hidrocentralei ,y. 1. Lenin"t

ggg 0 vară bogată în competiții sportive
In R. P. Bulgaria, sezonul de vară 

n-a însemnat nicidecum o scădere a 
activității pe stadioane. O serie în
treagă de competiții deosebit de in
teresante, cu participarea sportivilor 
de peste hotare, au venit să umple 
golul între perioadele clasice de ac
tivitate sportivă. Astfel, Sofia a găz
duit finala Cupei Campionilor Eu
ropeni la baschet, întreceri interna
ționale pe velodrom și — recent — 
meciurile de fotbal prilejuite de vizi
tele echipelor străine Rapid Viena și 
Chelsea din Londra.
" Dar nu numai întîlnirile internațio
nale au îmbogățit sezonul sportiv de 
vară din R. P. Bulgaria. E vorba și 
de întrecerile finale dintr-o serie în
treagă de competiții cu caracter re
publican.

Pe primul plan se situează, fireș
te, campionatele republicane de atle
tism. Disputarea lor a coincis cu o 
inovație, prima zi de concurs fiind 
programată în nocturnă, la lumina re
flectoarelor recent puse în funcțiune 
pe stadionul „Vasil Levski".

Dintre rezultate este de notat tri
plul succes ai tînărului alergător 
M. Bicivarov, care a cîștigat titlurile 
de campion la 100 m., 200 m. și 400 
m. O surpriză s-a înregistrat în aler
garea de 10.000 m., în care 1.

Barcev a reușit să-l întreacă pe favo
ritul probei, D. Vucicov. Un nou re
cord 
proba 
torul, 
cundă 
Alte

republican a fost stabilit în 
de 400 m. g., în care cîștigă- 

K. Ziatarski, a coborit cu o se- 
sub vechea limită: 53,5 sec. 

recorduri au fost stabilite de 
aruncătoarea de disc T. Arsova, cu 
o performanță de 49,03 m. (v. r. 
48,07 m.) și săritoarea I. Ruseva, 
care a trecut ștacheta înălțată la 1,61 
m. (v. r. 1,60 m.).

Au fost îmbunătățite recordurile și 
la probele multiple. Decatlonistul St. 
Slavcov s-a dovedit și de data aceas
ta cel mai bun, acumulînd punctajul 
record de 6.552 (v. r. 6.510 pct.). La 
pentatlon feminin, atleta S. Kercova 
a ameliorat cu 45 puncte vechiul re
cord al țării, totalizînd 4.021 pct.

De menționat, de asemenea, că 
sprintera Veselina Kolarova a fost 
din nou prima la finiș, atît în proba 
de 100 m. cît și în cea de 200 m., 
devenind pentru a șaptea (respectiv 
a șasea) oară campioană a țării.

Cea de a XllI-a ediție a campio
natului de box al R. P. Bulgaria s-a 
desfășurat în orașul minerilor, Dimi- 
trovo. Foarte disputat, campionatul 
s-a caracterizat prin numeroase sur
prize. Doar trei din vechii campioni 
și-au păstrat titlurile:. Ap. Anghelov,

Al. Mițev și B. Lozanov. In schimb, 
s-au făcut remarcate cu acest prilej 
o serie întreagă de elemente tinere. 
Merită subliniată și comportarea „ve
teranului" G. Malezanov, binecunoscut 
publicului bucureștean, care a cîști- 
gat pentru a opta oară titlul, de data 
aceasta însă în limitele categoriei 
pană.

lată și lista noilor campioni de 
box ai Bulgariei pe anul 1958 (în or
dinea categoriilor): B. Velicicov, S. 
Alexandrov, G. Malezanov, An. An- 
ghelov, Al. Mițev, G. Tanev, V. Pa- 
parizov, G. Stoimenov, I. Kalcev, B. 
Lozanov. De notat că P. Stankov- 
Spassov, cunoscutul adversar al lui 
Gh. Negrea de la europenele de la 
Praga și de la Jocurile Tineretului 
de la Moscova, n-a luat parte la a- 
ceastă ediție a campionatului.

In încheiere, să cităm campionatele 
republicane de gimnastică, desfășura
te la Sofia în fața unui număr record 
de spectatori. Noii campioni sînt: St. 
Colev la bărbați și S. Tîrpova la fe
mei.

TOM A HR ISTOV 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular" la Sofia



luarea sărbătoare a poporului coreean
PHENIAN 15 (Agerpres). — TASS transmite:
La 15 august s-au împlinit 13 ani de la eliberarea poporului coreean 

sub jugul colonial al imperialismului japonez de către armata sovietică. 
Phenian a avut loc la 15 august o paradă militară și o demonstrație 
masă a oamenilor muncii din capitală la care au participat 300.000 de

de
La
de
oameni. In tribuna centrală au luat loc conducătorii Partidului Muncii din
Coreea și guvernului Republicii în frunte cu Kim Ir Sen.

Seara mii de locuitori ai Phenianului au participat la serbările 
populare.

Demonstrații ale oamenilor muncii au avut loc și în alte orașe ale 
republicii.

S

rumoase succese internaționale rominești 
In domeniul șahului artistic

Activitatea internațională a conipo- 
urilor noștri de probleme și studii 

șah s-a îmbogățit simțitor în ul- 
ia vreme, prin participarea la mi
roase concursuri prin coresponden- 
■ organizate de forurile de speciali- 
e de peste hotare. Recent au fost 
ie publicității rezultatele c ncursu- 
>r internaționale organizate pe a- 
1 1957. Reprezentanții R. P. Rornîne 

obținut însemnate succese, înde- 
•bj în specialitatea studiilor de fi-

Astfel, campionul țării noastre, E- 
lian Dobrescti, a fost distins cu 
emiul III la ultimul concurs de stu- 

organizat de federația engleză de 
h, la care au participat reprezen- 
iți de frunte ai șahului artistic din 
meroase țări.
Participanții romîni s-au remarcat 
concursul internațional organizat 
revista ,.Problem" (R.P.F. Iugo-

:via), organul oficial al lui „Inler- 
țional Problem Board" (Asociația 
ernaționălă a problemiștilor). Fos- 

nostru campion Radu Voia și Dr. 
tav Costăchel au nrimit premiul 
III și respectiv mențiunea I. 
Aproape 200 compozitori șahiști au 
rtcipat la marele concurs organi- 
t de Federația internațională de 

1 (F.I.D.E.). Doi dintre reprezen- 
hții noștri au ocupat locuri frunta-

Cunoscutului problemist V. I. 
cu, învățător în oom. Parepa (reg. 
pești), i-a revenit locul 7, iar ne 
;ul 8 s-a clasat maestrul sportului 
7. Paul Farago din Cluj. Particlpa- 
3 a fost atît de puternică îneît re
da ,,Magyar Sakkclet" din Bu- 
ipesta afirmă pe drept cuvînt: ..Na
ții faptul de a fi obținut o mentiu- 
• in acest concurs echivalează cu o 
ctorie.." .
I 'n recent succes rotnînesc. vine să 
(regească acest șir de afirmări ÎI1 
inimi-iul șahului artistic. Numărul 

august al revistei „Tijdschnift", 
gantii Federației olandeze de șah, 
iblică rezultatul concursului inter- 
ițional pe anul ' '57, în care pre- 
iul I a fost obț (t de reprezentan- 
1 nostru Radu Voia. In urma sa 
au clasat renumiții compozitori șa- 
ști V. Halberstadt (Franța). R.Mis- 
jen (Belgia) J. Ende și W. Mees 
Jlanda), F. Bondarenko și A. Ka- 
>vin (U.R.S.S.). Comentînd rezulta- 
le, arbitrul concursului, specialistul 
andez C. J. De Feijter scrie în re- 
ratul său: „Lucrarea lui Voia, unul 
ntre compozitorii fruntași romîni, 
•prezmtă un studiu subtil și plin de 
ituralețe". Un alt concurent romîn, 
ăul Farago, a obținut la acest con-

curs mențiunea a Ilf-a. Maestrul Fa- 
rago, deși la o vîrstă respectabilă — 
recent el a împlinit 70 de ani — conti
nuă să fie unul dintre cei mai activi 
problemiști romîni. El a fost distins 
țu premiul II la concursul pe anul 
1957, organizat de revista finlandeză 
„Suomen Sakki".

Recentele afirmări romînești în do
meniul , ihului artistic sînt o mărtu
rie limpede a progresului pe care l-a 
înregistrat aceasta disciplină în de
cursul anilor din urmă, în Republica 
noastră.

Au început campionatele de caiac-canoe
Ccmoiștii romîni s-au calificat în toate probele

PR AGA 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). Peste 100.000 de pra- 
ghezi au suportat plqaia continuă de 
joi după-amiază penthl a asista la 
defilarea delegațiilor de sportivi par- 
ticipanți la campionatele mondiale de 
caiac-canoe. Trecînd prin piața Jan 
Huss cele 22 de delegații, întrunind 
361 de concurenți, au fost răsplătite 
cit vii aplauze de entuziastul public 
prezent la festivitatea de deschidere, 
care avea să populeze pînă la refuz, 
vineri dimineață, cele două tribune 
situate pe malurile Vltavei în apropie
rea culoarelor de concurs.

întrecerile din serii și semi-finale 
desfășurate în cursul zilei de vineri la 
Ostrovul Veslarsky au evidențiat ar 
doarea cu care competitorii și-au a- 
părat șansele de calificare în 
superioare. Delegația noastră 
ținut frumoase succese mai cu 
în probele de canoe. Astfel, 
Igor Lipalit și SdLghei Filip 
întrece în finala de canoe simplu 1.000 
m, iar perechile Ismailciuc-Alexe și 
Calinov-Lipalit (ambele cîștigăfoare ale 
seriilor respective) au obținut de a- 
semenea dreptul de a lupta pentru 
titlu în finala de canoe 2 — 1.000 m. 
Dintre caiacișli o comportare meri
torie au avut concurenții Oprea (Ia 
caiac simplu 500 m), Anastasescu-

și ștafeta 
direct în

fazele 
a ob- 
seamă 
tinerii 

se vor

Mîine și mărfi la Moscova

Meciurile de velei U.R.S.S
Apropierea celei de a V.-a ediții a 

campionatelor europene de volei gă
sește majoritatea echipelor de pe con
tinent în toiul pregătirilor.

Din programul de pregătire în vede
rea campionatelor europene fac parte 
și meciurile pe care le vor susține du
minică și marți Ia Moscova, reprezen
tativele noastre masculină și feminină.

Partidele dintre voleibaliștii sovie
tici și cei romîni au pasionat întot
deauna pe amatorii acestui frum&s 
sport, din cele două țări. Nu este mai 
puțin adevărat că meciurile R.P.R.—•' 
U.R.S.S. sînt și cele mai numeroase 
tn palmaresul internațional al celor 
două reprezentative. Astfel, începînd 
din 1949 cînd cele două formații s-au 
întîinit la Budapesta pentru prima 
dată și pînă la turneul C.I.O. dispu
tat anul trecut Ia Sofia, voleibaliștii 
romîni și sovietici au jucat 21 parti
de. Majoritatea (17) a revenit echi
pei U.R.S.S. Reprezentanții noștri au 
cucerit cele patru victorii în ultimii 
patru ani, adică atunci cînd acest 
sport și-a cucerit majoratul în țara 
noastră. La fete, superioritatea volei
balistelor sovietice este categorică: 
el» au cîștigat toate cele 16 partide.

Loturile romînești au ajuns joi sea
ra la Moscova și au și făcut vineri 
dimineața primele antrenamente de 
acomodare pe terenurile de volei pe 
care sînt programate jocurile. Printre 
alții, au făcut deplasarea următorii: 
Tineta Pleșoianu, Doina Ivănescu, Lia 
Vanea, Coca Conslantinescu, Florina 
Teodorescu, Ana Susan, Ana Păunoni, 
Coca Busuiocescu (antrenori: GA 
Constantinescu și Prof. N. Tărchilă), 
Roman, Corbeanu, Miculescu, Nicolau, 
Rusescu, Păunoiu, Fieraru, Derzsi, Che- 
rebețiu, Dtăgan, Ganciu (antrenor

l:azii din meciul masculin de volei 
R.P.R. _ U.R.S.S. jucat la 28 fe
bruarie 1956 in București (3—1 pen
tru R.P.R.).

Prof. N. Murafu). Lotul este însoțit 
și de arbitrul Ioachim Nicu'.escu.

Jucătorii sovietici s-au pregătit in 
tens în vederea acestor meciuri. Ast
fel, numai cu cîteva zile înainte, ei 
au întreprins un turneu în R.P. Un
gară, turneu care, ca și meciurile cu 
echipa noastră, contează în programul 
lor de pregătiri în vederea „europe
nelor".

9 In cadrul turneu
lui de baschet care’se 
desfășoară la Gdansk 
(R.P. Polonă), repre- 

eni;it...i de juniori a R. P. Polone 
întrecut echipa juniorilor din R. Ce- 

oslovacă eu

BASCHET

FOTBAL

82—62.
• La 13 august s-a 

disputat la Oslo în 
fața a 25.000 specta
tori meciul internațio- 

dintre echipele reprezen- 
’ ~. Ger-

clasqnient conduce distanțat Spartak 
cu 24 puncte din 15 jocuri, față de 
cele 21 puncte din 16 jocuri pe care 
Ie are T.S.K.M.O

O Echipele selecționate de fotbal 
ale R. P. Ungare au efectuat la 14 
august primul meci de antrenament 
în vederea sezonului internațional de 
toamnă. Pe stadionul din Csepel se
lecționata A a învins selecționata B 
cu 4—2 (1 — 1). Cele două echipe erau 
alcătuite astfel: Selecționata A: Ko- 
valik, Matrai, Sipos, Dudas, Szojka,

ne și la ,28 septembrie la Moscova, 
eu reprezentativa U.R.S.S. Ultimul 
meci internațional al fotbaliștilor ma
ghiari se va J'' '■ n....."'"i:
noiembrie în
Romjne . .

disputa la București în 
compania echipei R. I'.

al de fotbal
ative ale Norvegiei și R. D. ____ __
pane. După un joc interesant, cu faze Berendi, Budâi, Goeroecs, Tichy, Mol

nar, Szimcsak. Selecționata B: Torbk, 
Szeecs, 
Kovacs 
Rakosi,

După
Ungare
nului cinci partide internaționale. Pri
mele. două vor avea loc la 14 septem
brie la Varșovia cu echipa R. P. Polo-

pectaculoase la porțile ambelor echipe, 
otbăliștii norvegieni au obținut vic- 
nria cu scorul de 6—5 (4—3).
• In cadrul campionatului unional 

le fotbal s-au înregistrat în ultimele 
tile următoarele rezultate: Locomotiv- 
Admiralteeț 3—0; Torpedo-Dinămo 
Tbilisi 3—1; Dinamo Moscova-Admi- 
■alteeț 2—1: Spartak-Aripile Sovie- 
elor 4—1: Torpedo-Moldova 2—2. In

Szigetti, Koczian, Halmai 
III, Jagodics, Kazincsi, Bodor, 
Fenyvesi.
cum s-a anunțat, echipa R.P. 
va susține pînă la sfîrșitul a-

® După cum trans
mite agenția .M.T.I., 
peste 500 de îno'ălori, 
săritori de la trambu-, 

lină și jucători de polo pe apă, repre- 
zentînd 24 de țări vor participa ia 
campionatele eiiropene de natație care 
încep la 31 august la Budapesta. Cele 
mai numeroase delegații vor fi ale 
U.R.S.S, și R. D. Germane, cuprin- 
zînd fiecare cîte 46 de sportivi. Olan
da va avea o echipă de 38 înotători 
și înotătoare. Turneul de polo va reu
ni următoarele 14 echipe: Anglia, Aus
tria, Belgia, R. D. Germană, Franța, 
Olanda, R. F. Germană, R. P. Polonă, 
R.P. Romînă, Italia, U.R.S.S., R.P.F.

NATAȚiE

Todorov (la caiac 2—500 ni) 
de 4 x 500 m care a intrat 
finală.

lată rezultatele tehnice. K 
seria 1 : 1. Krause (RDG) 
Kiss (R.P.U) 1:53,8; 3. Marcovsaev
(U.R.S.S.) 1:55,2; S 2: 1. Lange 
(R.F.G.) 1:52,7; 2. Gorber (Suedia) 
4:53,1; 3. Eremia Oprea (R.P.R.)
1:54,1; S 3: 1. Hansen (Danemarca) 
1:51,6; 2. Tebunder (Ol.) 1:58,5; 3. 
Amazouze (Fr.) 1:58,9; S 4: 1. Kap- 
laniak (R.P.P.) 1:52,7; 2. Stromberg 
(Fin.) 1:54,4; Naumov (U.R.S.S.) 
1:55,0; S 5: 1. Zielinski (R.P.P.) 
1:54,4; 2. Topferman (Austria) 1:57,8; 
3. Derivery (Fr.) 1:58,7; S 6: I. Mes- 
zaros (R.P.U.) 1:52,0; 2. Mittenberger 
(R.F.G.) 1:52,0; 3. Fredejiksson (Su
edia) 1:52,6; C 1 — 1.000 m S 1: 1. 
Buharin (U.R«S.S.) 4:29,1; 2. Parti 
(R.P.U.) 4:37,4; 3. Igor Lipalit
(R.P.R.) 4:37,4; S 2: 1. Wochner (R. 
Ceh.) 4:33,<8; 2. Vinogradov (U.R.S.S.) 
4:34,9; 3. Scrghei Filip (R.P.R.) 4:47,4; 
S 3: 1. Petersen (Suedia) 4:41,9; 
Johansen (R.F.G.) 4:43,0;
(R.P.U.) 4:46,3; K ' ~~ 
tigat *seriile  în 
(U.R.S.S.) 2:05,0,
2:08,2, Bcrcdina (
K 1—1.000 m au cîștigat seriile : Briei 
(R.F.G.) 4:00,6, Hatlatski (R.P.U.) 
4:01,9, Cepcianski (R. Ceh.) 4:02,4, 
Ongari (Italia) 4:06,8, Naumov 
(U.R.S.S.) 4:07,4, Pisarev (U.R.S.S.) 
4:07,9; K 2 — 500 m — S 1: 1.
R.P.P. 1:42,4; 2. U.R.S.S. 1:43,7; 

3. R. Cehoslovacă 1:44,7; S 2: 1. Bel
gia 1:43,5; 2. R. P. Romînă (Anas
tasescu — Todorov) 1:43,6, 3. U.R.S.S. 
1:44,1; S 3: 1. R.P.U. 1:43,8; 2. Ita
lia 1:46,9; 3 .Suedia 1:49,5; S 4: 1.

2.
3. Novak 

1—500 fete au cîș- 
ordine: Kislova

, Zenz (R.F.G.) 
(U.R.S.S.) 2:06,8:

R. F. G. 1:45,3; 
1:47,1; 3. Austria 
R.F.G. 1:45,5; 2.

2.
1:48,3;

R.P.U. 
Suedia 1:47,1. (Balint — 
pe locul 4 cu 1:47,4 nu 
în semi-finale); S 6: 
slovacă 1:45,9; 2. R.
1:47,5, 3. Olanda 1:49,2.

Canoe
Romînă (Ismailciue-Alexe) 4:17,Oț X 
R.P.U. • . .....................  * *
S 2 :
slovacă 4:22,0; 3. R.P.U.’ 4:22,3; S 3:
l. R. P. Romînă (Calinov-Lipalit) 
4:23,9; 2. R. P. Bulgaria 4:25,3; X 
R. F. Germană 4:25,3; K 2 • — 500 m. 
fete, seriile au fost cîștigate în ordi
ne de. : R. F. Germană 1:57,3, U.R.S.S. 
1:53,6, U.R.S.S. 1:54,1; K 2
m, au cîștigat seriile în ordine : R. P.
Polonă 3:35,0, U.R.S.S. 3:37,7 R.P.U. 
3:38,9, Belgia 3:37,7, R.F.G. 3:37,6, 
R. P. Ungară 3:39,6. Echipajele noas
tre Terente-Iacovici (loc V în seria 
a Iii-a cu 3:44,9 și Balint-Grigore loe 
IV în seria a V-a cu 3:41,0 nu s-au 
calificat în. semi-finale). K 4 x 500 ia 
- S 1: 1. R.P.U. 8:15,0, 2. R. P. Ro 
mînă (Anastasescu, Todorov, Sideri, 
Oprea) 8:21,0, 3. Italia 8:37,0. S 2> 
1. R. Cehoslovacă 8:13,8, 2. Suedia 
8:27,5, 3. Austria 8:35,7. S3: 1.
U.R.S.S. 8:12,6, 2. R.F.G. 8:13,5, X 
R.P.P. 8:14,3 — K 4—1.000, au cîști
gat seriile i'n ordine U.R.S.S. 3:12,9, 
R.F.G. 3:14,0, U.R.S.S. 3:13,7 (echi
pajul nostru s-a clasat pe locul 5—6, 
în seria a IlI-a, neobținînd califica
rea). Sîmbăta și duminică campiona
tele continuă cu disputarea semi-fi- 
nalelor și finalelor.

Danemarca
S 5: 1.

1:45,8; X 
Sideri sosiți 

s-au calificat 
1. R. Ccho- 
P. Polonă,

2—1.000 ni.

4:22,7; 3. U.R.S.S. 4:24,9;
1. U.R.S.S. 4:18,4; 2. R. Celio

1.000

DAN GIRLEȘTEANLJ

Campionatele europene de canotaj academic

Lotul feminin al R. P. Rornîne 
a plecat ieri la Poznan

Sfîrșitul lunii august, atît de bogat 
în manifestații sportive internaționale 
de mare amploare, programează si îtl 
ramura canotajului academic eveni
mentul cel mai important al anului: 
campionatele europene. întrecerile a- 
cestci mari competiții vor fi găzduite, 
așa cum am mai anunțat, de localita- • 
tea Poznan din R.P. Polonă, unde — 
pe apele lacului Malta — s-au mai 
desfășurat numeroase competiții inter
naționale de amploare.

Mai întîi vor intra în întrecere 
echipajele' feminine. Întrecerile celor 
5 probe (ssmolu, dublu, 4-f-I rame. 
4-j-l vîsle, 8-ț-l) încep vineri 22 au 
gust cu cursele eliminatorii, continuă 
cu recal'ficările și se încheie în ziua 
de 24 august, cînd se va da lupta 
filială pentru cucerirea titlurilor do 
campioane europene. In vederea ac?s 
tui eveniment, echipajele reprezenta
tive ale R.P. Rornîne au părăsit ier' 
Capitala. Au fost definitivate urmi 
toarele formații:

4-1-1 rame: Felicia Urziceanu, Rita 
Boulert, Stela Georgescu. Mart.i Kar 
Jos + Angela Codrcanu.

44 1 vîsle: Stela Stanciu, Titina 
Sălceami. Magda Jifcu, Dora Laca 
coș 4- Mariana Naidin.

' 84-1 : Felicia Urziceanu, Viorica

Iugoslavia, Spania și R. P. Ungară, 
întrecerile se vor desfășura la stadio
nul nautic de pe Insula Margareta, 
unde s-au făcut noi amenajări și con
strucții. Zilele trecute a fost dat în 
folosiiifă un nou bazin de antrenament 
Tribunele care înconjoară bazinul cen
tral au fost mărite considerabil.
, fAgerpres)

® La Tokio se desfășoară cătupio 
nate'c internaționale de natație ale 
Japoniei. Concurenții australieni au în
registrat o serie de victorii: 100 m li
ber Devitt 55,6 sec.: 1.500 m. liber .1 
Konrads 17:56,2;m spate Monck- 
ton 1:02,4; 100 m bras Gathercole
1:12,6. Proba de 100 m fluture a reve
nit înotătorului japonez Ishimoto <’» 
timpul 1:01,3 (record mondial egalat).

® Turneul interzo
nal de sail de la Por- 
toroj a ’continuat cu 
disputarea partidelor

întrerupte. Cîștigînd partida cu Gligo 
rici din runda a 6-a, islandeztil Olaf
son a acumulat 4 juni, p., trecînd ast
fel alături de marele maestru sovietic 
Petrosian în fruntea clasamentului.

Urmează Averbach, Tal (ambii 
U.R.S.S.) și Larsen (Danemarca) cu 
cî(e 4 p.

ȘAH

Udrescu, Sonia Bălan, Rita Boufert. 
Ghizela Rostaș, Maria Tririks, Stela 
Georgescu, Marta Kardos -ț- Angela 
Codrcanu. Rezervă: Maria Martora. 
Lotul este însoțit de antrenorii F'ran- 
cisc Cerhati și Sergiu Zelinschi.

La întreceri participă concurent» 
din : U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, 
Romînia, Germania, Suedia, Danemar
ca, Ungaria, Austria, Belgia.

La numai cXcva zile după finalei» 
feminine încep campionatele 
line. Ele se dispută 
august și vor reuni 
aproape 20 de țări.
noștri vor pleca spre Poznan în cursqj 
săptămînii viitoare.

mascu-
între 28 și 31 

concurenți din
Reprezentanți'

Ira intîmpinarea „Zilei 
unionale a sportivului 
MOSCOVA

transmite:
Tradiționala

sovietic'

ff

15 (Agcrpres). — TASS

sărbătoare a sportului 
„Ziua unională a sporti

vului" — va avea loc anul acesta 
la 24 august. In această zi în în
treaga țară se vor desfășura gran
dioase competiții sportive de masă.

In Uniunea Sovietică există peste 
200.000 de organizații sportive care 
cuprind 19 milioane de persoane. Ch 
zece ani în urmă numărul sportivi
lor era de două ori și jumătate ma< 
mic.

Guvernul sovietic acordă o 
atenție dezvoltării sportului, soco;-i I 
cultura fizică ca una din cele mai 
importante căi pentru educarea armo
nioasă a omului tînăr. Fondur'ie alo 
cate din bugetul de stat centru să
nătate- și cultură fizică sînt de patru 
or; mai mari decît în anul an’ebelic 
1940.

In U.R.S.S. sînt peste 1.600 stadi 
oane, 2.000 de stațiuni de schi, âproa 
pe 600 bazine de îriot, 8.000 săli , de 
gimnastică, zeci de inii de terenuri 
pentru volei și baschet. Sportivii fo
losesc aceste baze în inod gratuit.

Educația fizică a tinerilor este în
credințată antrenorilor calificați, ab
solvenți ai celor 15 inst'tute de cul
tură fizică, 50 de facultăți pedago
gice specializate și 60 de școli medii 
tehnice de cultură fizică, care func 
ționează în întreaga țară.

In Uniunea Sovietică se pracEcă 
peste 40 de discipline sportive și suc
cesele obținute de sportivii sovietic: 
la multe din ele sînt binecunoscute 
în lumea întreagă.
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