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Oamenii muncii din Capitală au sărbătorit cu entuziasm ziua de 23 
’August, ziua eliberării patriei de sub jugul fascist, manifestindu-și dra
gostea fi atașamentul față de partid și guvern. In piața Stalin a avut 
loc parada militară și demonstrația oamenilor muncii. Imaginile de mai 
\jos prezintă citeva aspecte de ta această măreață sărbătoare. Iată un 
'aspect din timpul parăzii răilitare (foto 1). Minării ostași ai patriei, dirzi 
pl neinfricaii apărători ai cuceririlor revoluționare ale poporului nostru 
'muncitor, trec prin fața tribunelor in care se află conducătorii partidului 
și guvernului, oaspeți de peste hotare, fruntași in muncă, oameni de 
știință și artă. Cu multă însuflețire a fost salutată trecerea batalioanelor 
’gărzilor muncitorești (foto 2). Defilarea sportivilor (foto 3) a produs o 
'deosebită impresie, prin coloritul viu al costumelor, prin perfecta aliniere 
pi precizia exercițiilor. In sfirșit, fotografia din josul paginii vă redă un 
aspect caracteristic din timpul 
'din
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pregătire, probabil că au constituit 
puternic imbold pentru concurerrți.
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Capitala patriei.

succintul comentariu 
marginea finalelor 

vară, că principala 
acestor tinerești în- 
fost aceea a unei e- 
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Subliniam 
tehnic, făcut 
Spartachiadei 
caracteristică 
treceri sportive a
vidente creșteri valorice observată 
majoritatea participanților. Probele at
letice și cele de natație, turneele de 
trîntă, volei și handbal au fost dispu
tate de sportivi sau echipe cu o bună 
pregătire tehnică și tactică, ceea ce a 
avut drept rezultat obținerea unor per
formanțe de valoare, dacă ținem sea
ma că în aceste competiții au evoluat 
sportivi începători sau avînd clasifica
rea sportivă de categoria a III-a.

In cele patru zile de concurs ,am 
tavut suficiente exemple în acest sens. 
Arătam, în numărul trecut al ziarului 
nostru, cîteva dintre rezultatele remar
cabile înregistrate în întrecerile de at
letism și natație. Vom continua astăzi 
cu celelalte sporturi. Iată, de pildă, 
trînta. Așa după cum ne mărturisea 
antrenorul federal Ion Corneanu, tur
neul de trîntă a scos în evidență exce
lenta pregătire tehnică a majorității 
concurenților. Cel mai îmbucurător 
fapt este însă acela că de data aceasta 
numărul concurenților dotați cu multă 
forță, știind Să lupte cu dîrzenie și 
voință a fost mai mare ca la edițiile 
trecute. O serie de luptători ca: Ion 
Moraru (Timișoara), Petre Stroe 
(Ploești), Titus Boțocan (reg. Stalin), 
EmilCulda (Cluj), Ilie Jurcă (Ploești),r 
au impresionat prin puterea lor, prin 
pregătirea lor tehnică. De altfel, ei au 
fost remarcați de tehnicienii prezenți 
la întrecerile de trîntă și vor fi promo
vați în loturile reprezentative.

In turneul de handbal, surpriza au 
produs-o echipele feminine. Excelent 
pregătite, cîteva dintre formațiile par-, 
ticipante la întrecerea rezervată echipe-) 
lor feminine (Record 8 Mal ’Mediaș)1. 
l.T.B. București, Stăruința Sighet, Ij 
Mai Petrești) au furnizat partide fru
moase, unele chiar de un ridicat nivel 
tehnic. Echipa cîștigătoare a întrecerii 
(Record 8 Mai — Mediaș) compusă în 
majoritate din tinere muncitoare, care 
au început să practice handbalul doar 
de 3 luni, ne-a prilejuit în plus și re- 
marcarea unor elemente cu frumoase 
perspective cum ar fi: Annemarie Zieg
ler, Maria Bucur și Cristina Pelger. 
Aceste trei jucătoare ar putea face față 
cu succes în multe din echipele noastre

participante la campionatul categoriei 
A I

Același lucru se poate spune și des
pre turneul masculin și feminin de vo
lei, precum și despre turneul masculin 
de handbal. Aci însă, cu toate că ob
servația privind buna pregătire a e- 
chipelor rămîne valabilă, ne vom opri 
și asupra unui fapt care ni se pare im
portant penllru această întrecere. Este 
știut că Spartachiada de vară se nu
mește „a tineretului". Cu alte cuvinte, 
această uriașă competiție de mase, este 
deschisă în primul rînd marilor mase 
de tineri muncitori de la orașe și sate. 
Vă închipuiți deci surprinderea noastră, 
și a multora din spectatori, care au 
văzut evoluînd în finalele Spartachia- 
dei de vară echipe formate în majori
tate din sportivi în vîrstă de peste 30 
de ani sau concurenți pe care „ghio
ceii" din păr îi... trădau, arătînd că au 
trecut de prima tinerețe. Este cazul 
unor echipe de volei (Medicina Craio
va. Locomotiva Tg. Mureș. Sănătatea 
București'), sau de handbal (Electra 
Cotroceni. Unirea Sintana).

Firește că, locul acestor sportivi a 
fost mai nimerit în primele etape ale 
Spartachiadei unde, exemplul și buna 
lor 
un

VOLEI
• Reprezentativele noastre 
plecat la Praga

Duminică seara au părăsit Capi 
indreptindu-se spre Praga, echipele 
prezentaiive de volei ale țării noa 
care vor participa la a V-a ediți 
campionatelor europene de la Pr 
Printre alții au făcut deplasarea s 
tivii Roman. Rusescu, Drăgan, M 
lescu și sportivele Tinela Pleșoi< 
Ana Susan, Lia Vanea, Coca ( 
stantinescu. Loturile sini însoțite 
antrenorii Gh. Constantinescu și / 
N. Muraja. A mai făcut deplasare 
arbitrul C. Armășescu.

BOX
R.A.U. la Bi

Republicii A> 
sosirea in

• Boxerii din 
rești

Echipa de box a 
Unite fi-a anunțat 
noastră. Pugiliștii arabi vor pu
orașul Cairo in ziua de 4 septem 
fi, după un popas la Atena, vor 
in țara noastră in jurul datei a 
septembrie. In vederea celor două 
ti.ln.iri federația romină de box a / 
următorul lot: Puiu Nicolae, Vale 
Malm, ion Turcu, Iosif Mihalik, 
drei Farkaș, D. Burlaș, Arcadie N. 
Nicolae Negrea, V. Neagu, Dobre 
veJ, Traian Stupara, I. Fcrcnț ți 
Mariuțan.

Campionatele mondiale de

Ștefan Petrescu a obținut medalia de bro 
la pistol viteză

— Echipa noastră pe locul IV în clasamentu] 
pe țări al probei —

MOSCOVA 25 (prin telefon). — 
'Gea mai disputată probă din cadrul 
campionatelor mondiale a fost cea de 
pistol viteză. Toți participanții, dar 
mai cu seamă cei clasați pe primele 
cinci locuri, au oferit spectatorilor 
dispute deosebit de dîrze, iar cîștigă- 
torii locurilor 1 și 3 au fost stabiliți 
numai după baraj.

Cea mai strînsă luptă sportivă s-a 
dat între trăgătorul nostru Ștefan 
Petrescu și sovieticul Niasonov, care 
au trebuit să facă de două ori baraj 
pentru a stabili pe cîștigătorul meda
liei de bronz. In această luptă a cîș-
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tigat Ștefan Petrescu, care a dovi 
din nou înalta sa clasă, obținînd 
rezultat deosebit de valoros.

Medalia de bronz obținută de . 
fan Petrescu confirmă încăodată 
loarea tirului nostru, arată drago: 
și dîrzenia cu care sportivii 
fruntași știu să lupte pentru 
sportivă a Patriei.

In general, proba 
a fost dominată de 
tici care au obținut 
bune.

Clasament individual : 1. 
POT1N (U.R.S.S.) 592 puncte 
pion mondial ; 2. Zabelin (U.R.S. 
592 p. ‘ ----------------------
589
p-; , .
6. Mac Millan (S.U.A.) 587 p. ; 
P. Mocuță (R.P.R.) 581 p.

Clasament pe echipe: 1. U.R.Î 
2.361 nuncte — nou record mondi 
2. S.U.A. ; 3. R. P. Ungară; 
R. P. ROMINA 2.309 p. Clasa 
noastră pe locul IV constituie, de 
semenea, o performanță remarcabil,

Ar
Congresul Uniunii internaționale 

tir care a avut loc Ia Moscova, 
participarea delegaților a 60 de ț 
a adoptat o hotărî™ cu privire la 
ducerea numărului participanților 
echipele naționale de la 5 la 4 nu 
bri, începînd cu viitorul campio 
mondial de tir.

Congresul a hotărît de ascm< 
că, pe viitor, participanții vor tre 
-să-și corecteze singuri tirul și nut 
un singur antrenor va putea da ci 
sultații echipei. Congresul a accep 
propunerea de a admite femei (< 
una din fiecare țară) la competil 
de tir pentru toate probele prograr 
lui cajnpion.ateloj. mondiale.

3. ȘT. PETRESCU (R.P.
4. Niasonov (U.R.S.S.)

i. Cerkasov (U.R.S.S.) 588



jrtivii din întreaga țară au participat cu însuflețire 
ia marile demonstrații ale oamenilor muncii

La filatura disi Lupeni 
numai bărbații fac sport?

rintre sutele de mii de oameni ai muncii care au participat la marile 
istrații in cinstea zilei eliberării patriei noastre, s-au aflat și numeroși 
zi. (ioloancle lor tinerești au fost remarcate și aplaudate. După deîi- 
țportiviî s-au întrecut în reușite competiții. Iată, după relatările cores* 
iiților noștri, cum au contribui) sportivii patriei la reușita manifestă*- 
închinate marii noastre sărbători naționale.
.AȚI. — Defilarea sportivilor a 
■ut un frumos succes. Ea a fost 
să de coloana A.V.S.A.P. for- 
din parașutiști, în fruntea câ
te alia tripla campioană repu- 
î, Angela Năstase. Au urmat 
•știi, boxerii și canotorii clubu- 
loria" și sportivi din colectivele 
î. Știința și Dinamo. Grupul 
iilor a fost încheiat de mem- 
■lectivelor Tractorul și Dunărea- 
care au prezentat care alegori- 

și de vînătorii sportivi. A. 
eman și V. Paladescu, coresp. 
IȚA. — Printre cei peste 500 

>i participant la defilare au 
fi aplaudați fruntași în muncă, 
nt fotbaliștii Hugo Hușek, Cice- 
Aanolache și alții. Au luat parte 
ii din colectivele G.S.M., Olim- 
Auncitorul, Vulturul etc. După-
i au fost organizate o seri? de 
tiții de fotbal, tratație, tir, cano-
gimnastică. Lai fotbal au parti- 

24 echipe repartizate pe diverse 
rii. La seniori a cîștigat „Mun- 
", 1a juniori C.S.M.R. iar 1a Pi- 
•bipa cartierului Doman.
;CANI. — Defilînd alături de
ii muncii din oraș și raion, 
■ii din localitate an făcut o plă- 
impresie prin ținuta 1or, prin 
ti! echipamentului, prin intere-
așezare în formații. Au fost 

•ate echipa de fotbal C.F.R. 
;ă în campionatul categoriei G, 

feminină de handbal Victoria 
>ană regională, juniorii școlii 
onale C.F.R. câștigătorii cefe- 
la fotbal etc. Concursurile des- 
•e în cursul după-amiezii au 

colectivelor Victoria la volei, 
il și tenis de masă și C.F.R. 
lice. V. Enea, coresp.
MUREȘ. — Intr-o ordine per-

„Encsel Mauricio", C. F. R., „Petofi 
Alexandru" etc. Programul competi- 
ționa! festiv a fost ele asemenea bo
gat. V. Radar, coresp. regional.

PITEȘTI. — Sportivii de pe malu
rile Argeșului au demonstrat și ei 
în cadrul reușitei manifestații din lo
calitate. Au defilat activiștii sportivi 
care au raportat despre cei peste 
83.000 de membri înscriși pînă acum 
în U.C.F.S. și sportivii principalelor 
colective din regiune: Suveica, Con- 
structorul-Unirea, Petrolul, Dinamo, 
Rapid etc. I. Chilibar, coresp.

TIMIȘOARA. — Demonstrația spor
tivilor timișoreni a impresionat prin 
masivitatea coloanei și ținută. Au 
fost recunoscute printre cei peste 
2000 . membri ai colectivelor, partici
pant la defilare, figuri de sportivi 
fruntași. Trecerea prin fața tribunelor 
a membrilor echipei de fotbal Știința 
Timișoara, cîștigătoarea Cupei R.P.R., 
a constituit unul din momentele de 
entuziasm care au dovedit dragostea 
cu care sînt înconjurați acești spor
tivi. Alex. Gross, coresp. regional.

In coloana sportivitor bucureștent

Pe bd. Dacia, la locul de adunare 
a sportivilor biicureșteni care se pre
găteau de defilare, am stat de vorbă 
cu eftiva dintre cei mai cunoscuți 
sportivi și antrenori.

Pe maestrul sportului Nicolae Cu
rau, antrenorul de atletism al clubu
lui Progresul, l-am zărit în mijlocul 
unui voios grup de tineri atleți. „Con
dițiile create nouă, sportivilor, de că
tre partid și guvern, în anii care au 
urmat eliberării patriei, ne-a declarat 
Nicolae Gurău, au dus la împlinirea 
visurilor mele de atlet. De-abia în 

în ritmul marșului sportivilor, 
'.cut prin fața «tribunei oficia- 
alate în piața Eroilor Sovietici 
și sportivi din Regiunea Au- 
i Maghiară. Coloana a fost 
•>ă de un grup mare de stegari 
lind taberei de juniori la bas- 
‘ărora le-au urmat activiști ai 
S. In continuare au defilat ma- 
■a colectivelor sportive mureșe- 
intre care „Lemnarul", Cons

ul, Fabrica de Zahăr, llefor, 
itara, I.R.A., Dinamo, Voința,

1950, cînd aveam 34 de ani, aim iz
butit să trec peste 15 metri la arun
carea greutății. Am devenit apoi an
trenor de atletism. Astăzi, tinerii mei 
elevi Ileana Stoica, Dan Serafim, 
Anca Gurău și mulți alții au reali
zat frumoase performanțe, pline de 
promisiuni pentru viitor. In pregătirea 
lor, am pus in aplicare cunoștințele 
acumulate de la antrenorii sovietici, 
de la acești minunați prieteni, care 
mi-ati împărtășit întotdeauna cu drag 
din experiența lor. îmi voi consacra 

ilectivul sportiv „Electroputere”-Craiova 
a pornit pe un drum nou

o vreme cînd colectivul sportiv 
lelor „Electroputere" din Craio- 
se număra printre cele care pu- 

date ca exemplu. Activitatea 
ranizată „în salturi", orientarea 

mai mult spre sportul de per
jă, fără însă să se țină seama 
Mirarea unei temeinice baze de; 
In general, se căuta obținerea 
eziiltate sportive, care eventual 
dut să constituie o mîndrie pen- 
îciiv, dar care nu contribuiau cu 
la atragerea muncitorilor, tehni- 
■ și funcționarilor în practicarea 
ilor fizice.
a reorganizare, lucrurile s-au 
at în mare măsură. Este adevă- 
nici acum activitatea colectivu- 

irtiv „Electroputere" nu poate fi 
i dintre cele mai bune, iinînd 
mai ales, de largile posibilități 
te aci. Dar ceea ce se remarcă 
t este că noul consiliu al colec- 
sportiv (președinte C. Băcăran, 
f Ion Amărățleanu) a pornit pe 
m bun, pe un drum sănătos, pe
i cel mai scurt timp se vor cu- 
iade.
despre ce esfe vorba. Trăgînd 

uirtlele necesare din greșelile 
iții vechiului colectiv sportiv, 
insiliu a hotărît să pună un ac- 
’■isebit pe o largă dezvoltare a 
ni de mase. întreaga atenție a 
dreptății spre mobilizarea unul
ii mare număr de oameni ai 

la întrecerile din cadrul primei
î Spartachiadei de vară a tine- 

Avîrid sprijinul comitetului de 
al uzinei și în special al Iov. 
’.ențoiu. locțiitorul secretarului 
ului de partid și membru în 
d colectivului sportiv, s-a reu- 
1a prima etapă a Spartachiadei
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să fie mobilizați 750 de concurcnți. 
întrecerile s-au desfășurat în cele mai 
bune condițiuni și au stîrnit un mare 
interes în rînduriie masei de salariațî. 
Succesul cu care s-a încheiat această 
acțiune a făcut ca noul colectiv spor
tiv „Electroputere" să fie fruntaș pe 
regiune în ce privește mobilizarea și 
organizarea concursurilor din prima 
etapă a Spartachiadei.

Lucrurile nu s-au oprit însă .aci. Așa 
cum arătam mai sus. interesul stîrnit 
de aceste întreceri a fost atît de mare,, 
îneît consiliul colectivului sportiv s-a 
hotărît să continue acțiunea prin orga
nizarea unor campionate de casă. Ast
fel, recent s-a sfîrșit un campionat de 
box, la care au luat pante 27 de tineri. 
In primele zile ale lui august colecti
vul sportiv a inițiat o Inimoasă între
cere sportivă, organizată în cinstea zi
lei de 23 August, la care au luat par
te selecționatele celor zece secții ale 
uzjnei. întrecerea s-a desfășurat ta,
mai multe discipline sportive: fotbal,, 
volei, atletism, tenis de masă și
tir. Au fost alcătuite comisii de orga
nizare pe ramură de sport, s-au făcut 
înscrieri și validări, iar zilnic stația 
de radio amplificare a uzinei comu
nica știri și rezultate de la întreceri. 
Cele mai bune rezultate au fost obți
nute de secțiile mecanică și metalur
gie.

Acesta este drumul nou pc care a 
pornit colectivul sportiv „Electropti- 
tere" Craiova. Este drumul sportului 
de mase, al angrenării unui cît mai’ 
mare număr de oameni ai muncii în 
practicarea sportului. Fără îndoială că 
nu peste multă vreme la colectivul 
sportiv ..Eleotropiitere" vor exista e- 
chipe puternice, alcătuite din muncitori 
ai acestor uzine, care vor reprezenta 
cu cinste colectivul lor sporii'-

Ic. a.1 

și de aci înainte toate preocupările 
pentru ridicarea de noi cadre tinere, 
și valoroase pentru atletismul nos
tru".

★

Printre sportivii clubului „Metalul 
M.I.G." se afla și cunoscutul atlet 
Dinu Cristea, maestru emerit al spor
tului, un adevărat veteran al spor
tului nostru. „Datorez zilei de 23 Au
gust 1944, ne-a spus el, nu numai o 
viață demnă, luminoasă, ci și posibi
litatea de a face sport la o vîrstă 
cind alții au renunțat de mult să mai 
vină pe stadion. Zilele acestea am 
împlinit 47 de ani și încă mă simt 
în stare să - concurez alături de cei 
tineri. Tovarășilor mei de muncă de 
la uzinele „Republica" le povestesc 
deseori despre condițiile grele de prac
ticare a sportului în trecut. Dorința 
mea este ca, din rînduriie muncitori
lor din uzină, din rînduriie tinerilor 
cărora partidul le-a deschis drum că
tre împlinirea celor mai îndrăznețe 
visuri, să ridic cit mai mulți și mai 
buni alergători de fond, capabili să 
realizeze performanțe demne de vre
murile minunate pe care le trăim".

ir
Pe campioana mondială de para

șutism Elena Suciu-Băcăoanu am gă
sit-o alături de prietenele și tovară
șele sale de întrecere Elisabeta Po
pescu, deținătoare a medaliei de ar
gint la recentele campionate mondia
le de la Bratislava și Elisabeta Kiss, 
campioană internațională a R. P. Ro
mine. „In anii regimului democrat- 
popular, ne-a declarat proaspăta cam
pioană mondială, am avut posibilita
tea ca eu, o muncitoare de la fabri
ca de conserve Grivița, să ajung 
campioană a lumii. Care muncitoare 
ar fi visat oare așa ceva în anii re
gimurilor burghezo-moșierești ? Voi 
depune toate străduințele pentru a 
obține și de aci înainte performanțe 
de înaltă valoare, performanțe pe 
măsura minunatelor condiții create 
de partid si guvern sportivilor din 
țara noastră".

Pe marginea întrecerilor finale 
aie Spartachiadei de vară

11,1 secundei Cu acest timp a terminat învingător cursa de 100 m. 
plat seniori concurentul Ion Nicolae (oraș București), pe care il vedeți 
in fotografia noastră cu puțin timp înainte de a trece linia de sosire.

(Foto I. Ml NAICA)

(Urmare din pag. 1)
Dar- participarea lor ta finale, datorită 
în special unei lacune a regulamentului 
acestei competiții, care trebuie totuși să 
fixeze o limită de vîrstă panticipanți- 
jor, nu esfe deloc în concordanță cu 
finul din principalele scopuri ale orga
nizării Spartachiadei: să constituie 
unul din cele mai importante izvoare 
de cadre tinere ți talentate pentru spor
tul de performanță. Considerăm că a- 
ceastă problemă nu trebuie neglijata, 
atunci cînd se va proceda la întocmi
rea regulamentului viitoarelor ediții ale 
acestei mari și frumoase întreceri spor
tive de mase.

Campicmi ediției a IlI-a 
a Spartachiadei de vară 

a timeretului
ATLETISM

înălțime junioare: Natalia Jurăscu 
(Constanța) 1,35 m.

Greutate juniori: D. Filler (oraș
București) 14,79 in.

Lungime juniori: I. Scoda (oraș
București) 6,16 m.

înălțime senioare: Momea Rlotmer
< rec lunea Staturi 1.35 ui

Ceva mai incolo de stadionul din 
Lupeni, peste linia ferată, se înalță 
clădirile filaturii de fibre sintetice. La 
această fabrică muncesc multe femei. 
Normal ar fi fost să găsim aci o acti
vitate sportivă axată tocmai pe acest 
specific, adică pe sporturile practicate 
în deosebi de femei, accesibile lor. Nu 
mică ne-a fost însă surpriza cînd am 
aflat că situația nu e de loc așa. Sec
ția principală aci este aceea de...fotbal, 
iar numărul femeilor angrenate în 
practicarea unor sporturi accesibile 
lor (schi, atletism, popice, tenis de 
masă) este foarte mic. Tovarășul N. 
Gușatu, președintele colectivului spor
tiv, cu care am stat de vorbă despre 
activitatea sportivă din cadrul acestei 
întreprinderi, ne spunea că în rindu- 
rile femeilor din fabrică mai dăinuie 
prejudecata că sportul nu este o ocu
pație „serioasă" pentru o femeie, că 
„nu se face" să apari în echipament 
sportiv pe teren...

Există desigur multe lucruri bune 
în activitatea sportivă de la Filatura 
Lupeni. Am găsit aci preocupare pen
tru organizarea campionatelor de 
casă, pentru organizarea unei bogate 
activități turistice cu caracter educa
tiv, pentru îmbunătățirea bazei mate
riale a colectivului. Cum se împacă 
însă munca inimoasă depusă de acti
viștii colectivului in celelalte domenii, 
cu nepăsarea față de problema atra
gerii unui număr cit mai mare de 
muncitoare în activitatea sportivă ? 
Oare tovarășii din organizația de 
bază U.T.M. nu găsesc că este nefiresc 
ca după atîta vreme de cînd sportul 
a fost pus la îndemîna celor ce mun
cesc să se mai găsească încă tinere 
cu prejudecăți în ceea ce privește 
sportul ?

Astăzi, dintre cele peste 200 de

Lungime seniori: Ion Nicolae (oraș
București) 6,44 m.

Greutate senioare: M. Szabo (Timi
șoara) 10,54 m.

Greutate junioare: Rozina Tiikelt 
(regiunea Stalin) 10,21 m

Lungime senioare: Jana Jaworski 
(oraș București) 5,02 m.

Greutate seniori: Nicolae Vișan (re
giunea București) 11,82 m.

înălțime juniori: ion Paica (Timi
șoara) 1,81 m.

Lungime junioare: Erika Tellman 
(regiunea Stalin) 4,82 m.

500 m. junioare: Ileana Grigoraș 
(reg. Suceava) 1:24,1.

500 m. senioare: Elena Ceaușu (re
giunea Bacău) 1:25,5

1000 m. juniori: Ion Ferenczi (re
giunea Oradea) 2:36,1

1000 m. seniori: Vass lonescu (reg. 
'Stalin) 2:36,3

80 m. plat junioare: Smaranda Po- 
enăreamu (oraș București) 10,9

100 m. senioare: Marja Budan (re
giunea Galați) 13,6

11X1 m. juniori: Aurel Diaconu fă
raș București) 11,4

100 m. seniori: Ion Nicolae (oraș 
București) 11,5

Înălțime seniori: Constantin I’etct» 
(reg. Bucjțpești) 1,70 

muncitoare ale filaturii, doar vreo 25 
practică sportul. Și totuși, lucrurile 
se pot schimba. Exemplul unei mun
citoare și sportive fruntașe, ca atleta 
Mariana Mihai, una din cele mai bune 
depănătoare' din fabrică, trebuie să 
îndemne și pe alte femei din între
prindere să pășească pe terenul de 
sport. Activiștii colectivului au dato
ria să îmbunătățească în mod consi
derabil munca de propagandă și edu
care în direcția stîrpirii mentalităților 
retrograde care țin încă departe de 
terenul de sport zeci de tinere femei, 
începutul ar putea fi făcut prin in
troducerea gimnasticii de producție în 
toate secțiile fabricii. Prin intermediul 
ei, muncitoarele care încă nutresc re
zerve față de activitatea sportivă, ar 
putea să se împrietenească cu spor
tul, să prindă gustul practicării pe o 
scară și mai largă a exercițiilor de 
cultură fizică. Apoi, campionatele de 
casă vor putea fi folosite pentru atra
gerea tinerelor muncitoare intr-o acti
vitate sportivă continuă, pregătindu-le 
pentru viitoarea ediție a Spartachia- 
dei.

In întreprindere sînt numeroși spor
tivi talentați, ca turnătorul Alexandrii 
Crăiniceanu,' electricianul Vasile Mol
dovan, lăcătușul Vasile Prichici sau 
răsucitoarea Georgeta Manele. Dato
ria lor este de a sprijini eforturile 
consiliului colectivului sportiv spre 
angrenarea femeilor in activitatea 
sportivă. Numai cînd se va îndeplini 
această cerință elementară — de a 
exista cît mai multe sportive intr-o 
întreprindere cu specific feminin —- 
vom putea spune că munca sportivă 
din colectivul „Viscoza" al Filaturii 
Lupeni este intr-adevăr demnă de 
laudă.

CICLISM•
Biciclete oraș (fete): Astrid Krem- 

mer (reg. Stalin).
Biciclete oraș (băieți): Emil Nico- 

lae (reg. București).
Semicurse (fete): Eliza Igescu (o- 

raș București).
Semicurse (băieți) : Ion Vadea 

(reg. București).

CURSA CU OBSTACOLE GJVLA
Juniori: Nicolae Tihan (oraș Bu 

curești).
Junioare: Paraschiva Lepădata (re

giunea Bacău).
Seniori: Ștefan lonită (oraș Bucu

rești).
Senioare: Silvia Clavac (reg. Pi

tești).

HANDBAL

Masculin: Electra-Klement Gott
wald (oraș București).

Feminin: Record 8 Mai — Mediaș 
(reg. Stailin).

NATAȚIE

100 m. liber junioare: Gertrude
Rosetzky (reg. Stalin) 1:25,1.

100 m. liber senioare: Rose Hraxfi 
(reg. Stalin) 1:23,3.

100 m. liber juniori: Ion Szala 
(reg. Oradea) 1:06,7

100 m. liber seniori: Ion Atexian- 
drescti (oraș București) 1:06,7.

OINĂ

Echtpa din comuna Băduleasa (re
giunea București)

VOLEI

Masculin: Sănătatea (oraș Bucu
rești).

Feminin: Știința Tecuci (reg. Ga
lați).

TRINTĂ
Cat. 55 kg.: Ștefan Isfache (reg. 

Stalin).
Cat. 61 kg.: Ion Morarii (reg. Ti

mișoara).
Cat. 68 kg.: Ion Cifan (reg. Cra

iova).
Cat. 76 kg.: Stroe Petre (reg. Plo- 

ești).
Cat. 84 kg.: Emil Culda (reg. Cluj),
Cat. peste 84 kgr.: Mihai Marti- 

nescu (reg, Pitești).



ACTUALITĂȚI-..
" 9 In preajma deschiderii noului an 
■Școlar, vei mai buni «înotători-din rîn- 
durile elevilor vor lua parte la FI
NALELE CAMPIONATELOR REPU
BLICANE ȘCOLARE DE NATAȚIE 
care se vor desfășura la București în 
zilele de 5 și 6 septembrie. Finalele 
vor avea — ca de obicei — un cadru 
sărbătoresc și vor întruni aproape 300 
de înotători. Spectatorii vor putea ur
mări pe cei mai buni elevi și eleve 
de ia cluburile sportive școlare re
cent înființate, ca și o serie de îno
tători de vîrstă școlară din centre cu 
o puternică tradiție în această disci
plină sportivă: Cluj, Timișoara, Ora
șul Stalin, Galați și București.

o In noul an școlar, GIMNASTICA 
DE PRODUCȚIE se va introduce pe 
scară largă și în școlile profesionale. 
Pentru început. Direcția educației ti- 
nereti<’ui școlar din M.I.C. a luat mă
suri pentru ca această nouă formă 
de activitate a elevilor din învăță- 
mîntul profesional să fie introdusă în 
50 de școli. Firește că roadele pe 
care le va da gimnastica de produc
ție vor contribui ca pînă la sfîrșitul 
arsului școlar aceasta să fie introdusă 
în majoritatea școlilor profesionale.

« Se preconizează ca în anul școlar 
1958/59, într-un număr de peste 350 
de școli medii din București și din 
principalele centre ale țării. NUMĂ
RUL ORELOR DE COLECTIV SPOR
TIV SA FIE MĂRIT. Astfel, elevii 
din clasele V și VIII vor efectua 
două ore de colectiv sportiv, în afara 
orelor de clasă incluse în programele 
analitice.

Școala medie mixtă nr. 33 din Bucu
rești — cu program special de educație 
fizică — face cunoscut următoarele :

înscrierile pentru examenul de admi
tere în clasa a VW-a se fac zilnic în
tre orele 9—16 la școala medie nr. 7 
pfină la data de 29 august a. c. Exame
nul medical și examenul pentru verifi
carea aptitudinilor (care sînt eliminato

Posibilități există, mai trebuie 
doar inițiativă

aruncări în micul spațiu din curte (în 
cea mai mare parte asfaltată). Pentru 
aceasta trebuie însă inițiativă 1

Pe terenul de peste drum, fostă pro
prietate a școlii, a început mai de mult 
construcția unui complex sportiv. Clă
direa sălii de sport și amenajările au
xiliare sînt de acum gata. Ele aparțin 
Ministerului Invățămîntutai și Culturii. 
Aspectul acestui complex dovedește 
însă mult dezinteres din partea benefi
ciarilor. In clădirea complexului se 
plimbă în voie oricine, se aduc preju
dicii bazei și construcțiilor anexe și în 
general se creează aspectul de lucru 
părăsit, lăsat la voia întiinplării. Și 
cînd te gîndești că este vorba de o 
clădire nouă pentru care s-au cheltuit 
sume importante de bani 1

Adăugați la acestea și faptul că to 
tul este înconjurat de mici „depozite" 
de gunoaie, rogojini, resturi de mate
riale, ca-ntr-un tîrg de vechituri, a- 
șezat pe un spațiu care ar putea fi cu 
ușurință transformat în cîteva tere
nuri de sport. Este evident că situația 
descrisă mai sus nu mai poate dăinui. 
Forurile în drept au datoria de a pune 
capăt acestui aspect jalnic. Membrii 
clubului sportiv școlar „Iureșul", care 
vor fi beneficiarii principali ai acestei 
așezări sportive, sînt nerăbdători să-și 
înceapă aci activitatea. Sîntem con
vinși că Ministerul Itjvățămîntiilui și 
Culturii se va gîndi și la sutele de 
sportivi ai școlii medii „I. L. Cara- 
giale" cînd va da în folosință noua 
bază, asigurîndu-le și acestora un pro
gram corespunzător de activitate în 
sală.

Dar, înainte de toate, .trebuie termi
nat cu tergiversările și pus serios umă
rul pentru ca această bază, așa cum a 
fost concepută, plasată pe o arteră 
principală a Capitalei, să poată consti
tui.cu adevărat un bun loc de pregătire 
pentru școlarii sportivi.

' Am primit zilele trecute sezisarea 
telefonică a tovarășului Constantinescu, 
părintele a doi elevi ai școlii medii 
„f. L. Caragiale": Veniți la școala
noastră. Veți avea de constatat lucruri 
inte.resanle t"

Și am pornit într-acolo... Impunătoa
rea clădire se afla în „febra" pregăti
rilor de început de an școlar. Ne-a fost 
greu să deranjam din această activitate 
pe cineva care să ne îndrume. Totuși, 
în cele din urmă am apelat la unul 
diiatrc profesorii de educație fizică, ai 
școlii, care ne-a condus prin numeroa
sele încăperi. Am vizitat clasele și 
ue-aiu oprit •— firește •— mai mult în 
sălile de-gimnastică. Prima constatare : 
cele două săli sînt insuficiente pen
tru a satisface cerințele actuale ale 
celor peste 4.000 de elevi. Construcția 
destul de veche a clădirii — nu a 
permis lărgirea acestui spațiu. Oricum 
însă. încăperile respective ar putea fi 
de mai mare folos, dacă ar fi mai bine 
utilate. Acum, cu cîterva zile înaintea 
începerii anului școlar, Îiîtr-una din a- 

ceste săli parchetul este deteriorat din 
cauza unor defecțiuni ale canalizării 
(sălile se află la subsol). Vina pentru 
această defecțiune este aruncată de la 
unul la altul ca.... o minge de baschet, 
iar rezolvarea întîrzie 1 începerea anu
lui școlar se apropie și cu spațiul re- 
M.us la jumătate este greu de închipuit 
că se va putea face față numeroaselor 
ore de educație, fizică...

In curtea școlii se află o pistă de 
atletism acoperită cu zgură, la capătul 
căreia se găsește o groapă de sărituri. 
Cu sprijinul l.T.B.-ului (care patronea
ză școala) această pistă — amenajată 

‘superficial — poate, fi refăcută pentru 
adolosi cu adevărat desfășurării activi
tății atletice. De asemenea, se pot a- 
inenaja terenuri de volei și sectoare de

•e - r

Un aspect de proastă gospodărire: iotul aruncat în dezordine. Așa se 
pKzipiă situația la complexul sportiv de Ungă șpoala medie „I. L. Ca-

Au îndrăgit sportul 
în zilele de vacanță.»
ecaterinablen- 

DEA, elevă clasa a 
’Vil-a elementară, șc, 
medie tir. 29 din Ca
pitală : „M-am numă
rat printre miile de 
elevi care în vacanța 

-de vară a acestui an 
aa participat la cursu
rile de inițiere în tai
nele înotului, organi
zate la ștrandul „Dan
ie Gherman". M-am 
înscris mai mult la 
insistențele colegelor 
mele, deoarece nu prea 

■ eram convinsă că voi 
reuși vreodată să în
văț să înot. De ce ? 
Pentru simplul motiv

că îmi era frică de 
apă. De la zi la- zi 
insă aceastățrică nri’a 
dispărut, am reușit 
să mă obișnuiesc cu 
apa, să învăț să plu
tesc. La sfîrșitul 
cursului am străbătut 
unul din bazine pe 
toată lungimea lui tu

ANA FRINCIJ, ele
vă-anul I, Grupul șco
lar poligrafic Biicu 
rești: „Deseori, 
gele mele 
care la 
săptămlnă 
excursie 
Prahovei,

cole- 
de clasă, 

sfîrșit de 
plecau in 

pe Valea 
mă invitau

să le însoțesc. Le pro
miteam. Citeodată fă
ceam și unele pregă
tiri, dar în ultimul 
moment intervenea 
cîte ceva și... cătră
neam acasă l Acum, 
după frumoasa excursie 
pe care am făcut-o cu 
școala la Cheile Bi- 
cazului și Lacul Roșu, 
cucerită de tot ce am 
văzut, încep să devin 
o adeptă a turismului, 
care îți oferă prilejul 
să cunoști frumusețile 
și bogățiile patriei și, 
cunoscirtda-le, să le 
îndrăgești și mai 
mult f„.“

De la școala medie cu program 
de educație fizică

vor ține în. ziua de 29 august, fserii), _ ____ _____ ___  _ __ . _ .
ora 7 la stadionul Tineretului. Probele 
practice constau dintr-o alergare pe dis
tanța de 69 m., săritură în înălțime și 
împingerea greutății. Examenul teoretic 
pentru cei reușiți la probele practice 
se va ține între 1—6 septembrie.

Pentru celelalte clase sînt libere 40 
locuri în el. a V-a, 21 locuri în cl. a 
Vl-a, 30 locuri în cl. a Vil-a, 9 locuri 
în cl. a X-a și 7 locuri în cl. a Xl-a. 
înscrierile pentru ocuparea acestor locuri 
se fac zilnic la secretariatul școlii pină 
la data de 12 septembrie. Elevii care 
doresc să se înscrie la această școală 
trebuie să aibă o situație școlară bună.

Se reamintește tuturor celor interesați 
că școala medie mixtă Nr. 35 are același 
program de studii ca toate celelalte 
școli medii de cultură generală, iar du
pă absolvirea celor 11 clase și trecerea 
examenului .de maturitate, elevii vor pu
tea da examen de admitere în oruee fa
cultate sau institut de învățămînt su
perior.

întrecerile celor mai tineri
sportM sovietici

...in tribunele, stadionului „Diitamo" 
din Tbilisi au putut fi văzuți în a- 
ceste ziie spectatori celebri. Multiplul 
campion olimpic Emil Zatopek stătea a- 
lături de recordmana mondială la arun
carea discului, Nina Dumbadze. O 
bancă mai jos, cîștigătorul crosului 
„l’Humanite", Pugacevsld, discuta cu 
binecunoscută antrenori (și odinioară 
mari rivali sportivi) Ozolin și Deaci- 
kov.

Ce mare competiție, ce confruntare 
pasionantă a atras atenția acestor foste 
celebrități mie atletismului mondial ? Pe 
lista participanților care își disputau 
aici întîietatea nu figurau nume consa
crate în arena sportivă internațională. 
Și totuși, întrecerile de pe frumosul sta
dion din capitala Gruzici prezentau un 
interes deosebit. Aici luau startul în 
cadrul Spartachiadei unionale a elevilor 

. cei mai tineri sportivi sovietici, schim
bul de mîitie al viitorilor campioni.

Actuala ediției a Spartachiadei elevi
lor a demonstrat grăitor dezvoltarea 
impresionantă pe care a luat-o sportul 
în rîndul tineretului studios. Este su
ficient să arătăm că învingătoarea pro' 
bei de săritură în lungime, Lidia lev
leva, a obținut 5,92 m întrecînd cu 2 
cm recordul unional dc junioare care 
aparținea din 1951 Nădejde! Hnîkina. 
La i.500 m. 13 alergători au reușit 
timpuri apropiate dc 4 minute. Cel 
mai bun dintre ei, Sovet Isanbaev, a 
parcurs distanța în 4:02,4 stabilind de 
asemenea un nou record unional pentru 
juniori. In semifinalele competiției do 
tenis au figurat jucătorii A. Ditnifrieva 
și S. Lihaciov — participanți la între1 
cerile de la Wimbledon.

Gea de a V-a Spartachiadă a elevi
lor sovfetici oglindește progresele, .pa 
care le înregistrează zi de zi sportul 
în rîndurile elevilor din patria socia
lismului.

Elevi și eleve!
lnscriețî-vă cu toții 

in U.C.F.S.!
Activați in colectivele 

sportive din școlile 
voastre!

Cine n-a auzit .în-orașul.Galați — și 
)■'; ffn toată regiunea — despre sportivii din 

( Ic.olectivHl „Ancora" ?’Canotorii, care au 
p tiu cuvînt de spus în cele ni'a'i. inipor-...........
. nis dc masă care se

fante competfțfi'pe țară, jucătt®i‘‘de^te
nis de masă care se străduiesc acum să 
sc califice în categoria A, fotbaliștii 
.care vor porni curînd lupta pentru în- 
tîietale alături de celelalte echipe din 
Categoria O, șahiștii, handbaliștii, volei
baliștii și boxerii colectivului sînt exem
plu fie seriozitate în pregătire, de dis
ciplină și sportivitate, impunîndu-se nu 
numai prin performanțele lor, ci și 
prin ținuta lor corectă, prin atitudinea 
lor demnă. Prezența în secțiile pe ramu
ră de sport și exemplul personal al unor 
muncitori înaintați, cum sînt comuniștii 
Stoica Gheorghe, căpitanul echipei de 
fotbal, și Ncdelcu Filip, voleibalist, sau 
candidatul de partid Holca Dumitru, ca
notor. generează atitudinea sănătoasă a 
sportivilor de la „Ancora". Dar nu mai 
puțin important este faptul că, comitetul 
de partid al șantierelor navale, prin tov. 
A'. Chipăilă, acordă o atenție deosebită 
muncii sportive, -

Era deci firesc ca aci, la acest mare 
colectiv sportiv gălățean, să întîlnim și 
preocuparea pentru dezvoltarea uneia 
dintre cele mai importante laturi ale e- 
ducației sportivilor: educația patriotică. 
Și nu ne-am înșelat. Activiștii sportivi ai 
colectivului se străduiesc, de pildă, să 
cultive printre sportivii șantierelor dra
gostea fată de minunatele frumuseți ale 
ipatriei, interesul pentru cunoașterea 
locurilor pitorești. Turismul, ca formă 
de odihnă activă și de activitate cu 
profund cacacter educativ, s-a extins de 
aceea printre muncitorii șantierelor. E- 
lectricianul Gh. Caraman, responsabilul 
secției de turism, nu mai poate prididi 
cu înscrierile, cînd se anunță cîte o nouă 
excursie. Și nu numai turiștii colectivu
lui, recunoscuți ca atare, au activitate în 
acest sens, ci și sportivii din alte secții, 
în special cei din secția de canotaj. Or
ganizarea acestor excursii în colaborare 
cu comitetul U.T.M., grija față de 
conținutul politic-educativ ai acestor ex
cursii, au făcut din aceste „ieșiri" în pli-

Programul campionatului categoriei Cla fol

lași

SKK.LA I
Etapa I, 7.IX. 1958

C.FJS. Pașcani—Sportul Muncit. Rădăuți 
Constructorul Iași—Gloria Dor oho i 
Textila Buhuși—Textila Botoșani 
Minerul C. Lung—Știiința I.M.F.
C.S. Bacă»—Petrolul Moinești

Etaipa a II-a, 14.IX.IS58
Știința I.M.F. Iași—C.S. Bacău 
Petrolul Momești—C.F.R. Pașcani 
Sportul Muncit. Rădăuți—Constructorul

Iași 
Glorie Dorohoi—Tcxtrta Buhuși 
Textila Botoșani—Minerul C.- Lung,

Etapa a in-a, 21.IX.195S 
Constructorul lași—Textila Botoșani. 
Textila Buhuși—Știința I.M.F. Iași 
Petrolul Momești—Minerul C. Lung 
C.S. Bacău—Sportul Muncit. Rădăuți 
Gloria Dorohoi—C.F.R. Pașcani

Etapa a IV-a, 5.X.195S
Sportul Muncit. Rădăuți—Gloria Dorohoi 
Textila Botoșani—Petrolul Moinești 
C.F.R. Pașcani—Textila Buhuși 
Constructorul Iași—Știința I.M.F.
Minerul C. Lung—C..S. Bacău

Etapa a V-a, 12.X.195S
Textila Botoșani—C.F.R. Pașcani 
C.S. Bacău—Constructorul Iași
Știința I.M.F. Iași—Sportul Muncit, 

dăuți
Minerul C. Lung—Textila Buhuși 
Gloria Dorohoi—Petrolul Moinești

Etapa a Vl-a, 19.X.19S8 
Petrolul Moinești—Sportul Muncit.

dăuțl
Gloria Dorohoi—Textila Botoșani 
Constructorul Iași—Minerul C. Lung 
C.F.R. Pașcani—Știința I.M.F. Iași 
Textila Buhuși—C.S. Bacău

Etapa a VH-a 2.XI.1858
C.F.R. Pașcani—Minerul C. Dung 
Sportul Muncit. Rădăuți—Textila

huși
Petrolul Momești—Constructorul Iași 
Textila Botoșani—C.S. Bacău
Știința I.M.F. Iași—Gloria Dorohoi

Etapa a Vin-a, 9.XI.19S8
C.S. Bacău—Gloria Dorohoi 
Constructorul Iași—C.F.R. Pașcani 
Textila Botoșani—Știința I.M.F. Iași 
Textila Buhuși—Petrolul Moinești 
Minerul C. Lung—Sportul Muncit. 3 

dăuti
Etapa a îX-a, IC.Xt.tOKS 

Textila Buhuși—Constructorul Iași 
Gloria Dorohoi—Minerul C. Lung 
C.S. Bacău—C.F.R. Pașcani 
Sportul Muncit. Rădăuți—Textila 1 

toșamt
Știința I.M.F Iași—Petrolul Moiniești

SERIA A H-A 
Etana I. 7.IX.1858

Cimentul Medgidia—C.P.B. București 
Gloria C.F.R. Galați—Dinamo Brăila 
Victoria Buzău—Știința Galați
Industria Siîrmtl Brăila—S.N.C. cons

tanța
Ancora

Iași

Ră-

Ră-

Bu.

Ră-

Bo-

Galați—I.M.U.M. Medgidia
Etapa a IT-a, 14.IX.1958

Constanța—Cimentul Medgidia
Galați—Industria Sîrmii Brăila 

B ucureșt i—Arrcora Gal ați

Medgidia—Gloria C.F.R.

S. N.C.
Știința
C.P.B.
Dtnamo Brăila—victoria Buzău’
T. M..U.M. ““ ------

latl
Etapa a MX-a, 21.IX.1958

Ancora Galați—Știința Galați
Cimentul Medgidia—Dtna-mo Brăila
Gloria C.F.R. Galați—S.N.C. constanța 
Industria Sîrrnii Brăila—I.M.U.M.

gidia
Victoria

Ga-

Med-

Dinamo
S.N.C.

Buzău—C.P.B, . București
Etațpa a IV-a. 5.X.195R
Brăila—Industria Sîrmii BrăB&a

Constanța—C.P1B. București
I.M.U.M. Medgidia—Cimentul Medgidia 
Ancora Galați—Victoria Buzău 
Știința Gal'atl—Gloiia C.F.R. Galați

Etapa a V-a 12.X.1958
cjjlb. .Gaia.ti-BrAn<XMDa QailaU

bill 
îr

năjjuatură.adevărate școli de cei, 
pdffibticăta tinerilor muncitori, d 
nuaștere'a Trecutului de luptă al ( 
muncitoare.'Cu greu vor uita mtinc 
șantierelor navale Galați excursii 
autocarele lă Doftana, acolo
de, în anii regimurilor
zo-moșierești, au stat 
conducătorii clasei muncitoare, 
colo unde zidurile-mai poartă pâre 
cetea represiunilor și torturilor la 
erau supuși cei mai înaintați fii a 
sei muncitoare. Peste puține zile 
grup de turiști din colectivul s| 
„Ancora" va pleca la Borșa penti 
fixa acolo, pe una din semețele 
de pe acele meleaguri, o placă con 
rativă ce va vorbi peste ani despre 
cesele muncitorilor dc Ia șantierel 
vale Galați, despre dragostea loi 
de minunatele întinderi ale pairi

Dar formele de educare patriotic 
fi numeroase și variate. Excursiile 
organizate, cu conținut educativ, n 
suficiente. Colectivul sportiv „An. 
un colectiv sportiv harnic, cu ac 
inimoși, are posibilități de a de 
această preocupare, dc a o face 
mai atractivă și mai instructivă. T. 
dă, prinfre vechii muncitori de pc 
fier se află și comunistul Hie C 
maistru la strungărie. Cit de intere 
ar fi o întîlnire între bătrînul con 
Iiie Co’.cca și tinerii sportivi ai 
tivului! Cite n-ar avea si 
povestească el despre trecut 
luptă al muncitorilor gălățeni 
pre grelele condițir 
ale niuncitor-ilor din 
nu uităm apoi că tov. C. Cazac 
rectorul șantierelor, 
două decenii în 
fotbal, iar astăzi este unul 
mai entuziaști susținători ai acti 
sportive din întreprinderea pe c 
conduce. N-ar primi și el oare, 
dragă inimă, să stea de vorbă cu 
tivii colectivului, să le vorbeasci 
pre mizerele condiții de practic 
sportului din trecut ?

M. GODEA

de 
trecut!

a fost cu 
urină jucăto

1 d

Dinamo Brăila—Știința Galați
C.P.B. București—Industria Sîrmi 

Ha
I.M.U.M. Medgidia—S.N.C. cons- 
Victoria Buzău—Cimentul Medigit

Etapa a Vl-a, 19.X.1958
Industria Sîrmii Brăila—Victoria 
C.P.B. București—Gloria C.F.R. 
S.N.C. Constanța—Di.rta.mo Brăila 
Cimentul Medgidia—Ancora Gala! 
Știința Galați—I.M.U.M. Medgidl;

Etaipa a Vil-a, 2.XI.1058
S.N.C. Constanța—Știința Galați 
I.M.U.M. Medgidia—Victoria B'uză 
Gloria C.F.R. Galați—«Cimentul- Me 
Dinamo Brăila—C.P.B, București 
Ancora Galați—Industria sîrmii

Etaipa a VlII-a, 9. X 1.1958
Victoria Buzău—Gloria C.F.R. G; 
Ancora Galați—S.N.C. Constanța 
I.M.U.M. Medgidia—Dinamo Brail 
Industria Sîrmii Brăila—Cimentul 

gldta
Știința Galați—C.P.B București

Etațpa a IX-a, 16.XI.1958
Cimentul Medgidia—Știința Gala 
C.P.B. București—I.M.U.M. Medgi 
Gloria C.F.R. Galați—Industria 

Brăila
Dtnarno Brăilei—Ancora Galați 
S.N.C. Constanța^—Victoria Buzău

SBRIiA A III-A

Etapa I. 7. IX.1958
Dîniamo Craiova—Dunărea Coraibk 
I.T.B. București—Metalul Tîrgov' 
Oltul T. Măgurele—Confecția Bu 
Rapid Reg Ploeștl—C.S.U. Buci 
Unirea Pitești—Feroviarul Cratov

Etapa a II-a, 14.IX.1958
C-S'.U. București—Dinamo Cratov. 
Confecția București—Rapid Reg. 
Dunărea Corabia—Unirea Pitești 
Metalul Tîrgovtște—Oltul Tr. M; 
Feroviarul Craiova—I.T.B. Bucur

Etapa a III-a, 21.IX.1958
Unirea Pitești—Confecția Bucuros. 
Dinamo Craiova—Metalul Tîrgov 
I.T.B. București—C.S.U. Bucurefșt 
Rapid Reg. PI cești—Feroviarul < 
Oltul Tr. Măgurele—Dunărea Cor.

Etapa a IV-a. 5.X.1958 
Metalul Tîrgoviște—RapLd Reg. 
Dunărea Corabia—C.S.U. Bucures 
Feroviarul CraSova—Dinamo Crs 
Unirea Pitești—Oltul Tr. Măgure: 
Confecția București—I.T.B. Bu-cu

Etapa a V^a. 12.X.1958
C.S.U. București—Confecția Buci 
Feroviarul Craiova—Oltul Tr. Mi
I.T.B. București—Dinamo Craiova 
Dunărea Corabia—Metalul Tîrgov 
Rapid Reg Ploești—Unirea Pites

Etaipa a Vl-a, 19.X.135S
Oltul Tr. Măgurele—I.T.B. Bucure, 
C.S.U. București—Unirea Pitești 
Metalul Tîrgovîște—Feroviarul ( 
Dinamo Craiova—Rapid Reg. Pl*o 
Confecția București—Dunărea Ce

Eta<pa a Vil-a, 2.XI.1958
Dinamo Craiova—Confecția 
Dunărea Corabia—Feroviarul
I.T.B. București—-Rapid. 
Unirea
C.S.U.

BUCI 
Cr 

Reg. Pic 
Tîrgovișt, 
T. Magi

9.XI.1958
București

Pitești—Metalul 
București—Oltul
Etapa a VIII-a, 
Pitești—I.T.B.

București—Metalul Tîr 
— _• “ “ Co

Craiova—C.S.U. Bucu 
Tr. Măgurele—Dinamo era 

Etapa a IX-a, 16.XI.19S8 
Rapid Reg. Ploești—Oitu| Tr. M 
Tm'r' București—Dunărea Corab 
Metalul Tîrgoviște—C.S.U. Bucui 
Dinamo Craiova—Unirea Pitești 
Confecția București—Feroviarul i

Unirea
Confecția
Rapid Reg. Ploe'ști—Dunărea 
Feroviarul ~
Oltul

I.T.B.



1957 au 
mișcării 

doar de 
realizate
(printre 

cucerite de

Măsurile luate în urma apariției 
fărîrii C.C. al P.M.R. și a Consi
lii de Miniștri din 2 iulie 
i la un mare avint al 
istre sportive. Amintind 
va performanțe deosebite 
»nt de sportivii romîni 
; titlurile mondiale 
așutista Elena Băcăoanu, de cano- 
i S. Ismailciuc-D. Alexe sau de 
;ătorul Constantin Antonescu) nu 
tin decît să subliniem eficacitatea 
surilor luate de partid și guvern 
privire la reorganizarea mișcării 

rtive din țara noastră.
’espre unele succese, ca și despre 
ierie de lipsuri pe plan regional 
discutat acum cîteva zile activiștii 
ehnicienii sportivi din regiunea Su
ra, întruniți în plenara comitetu- 
regional de organizare' a U.C.F.S. 
«■marea, prezentată în numele bi- 
ui comitetului regional de tov. 
IEL DOBINCĂ, președintele 
.F.S. Suceava, a scos în evidență 
trie de realizări obținute pe linia 
■oftării activității sportive din re- 
e. Astfel, cele 12 consilii raio- 

și două consilii orășenești ale 
F.S. au reușit să-și formeze cadre 
spunzătoare din punct de vedere 
ompoziției politico-sociale și cu o 
i pregătire profesională. O atenție 
ebită au acordat organele sportive 
regiune activității sportive de 

:. In afară de spartachiadele și 
irile organizate pe plan republi- 
în regiunea Suceava au loc re- 

I numeroase competiții locale, care 
ibuie la întărirea organizatorică 
lectivelor sportive din orașele și 
e regiunii. S-a subliniat ca po- 
i inițiativa colectivului sportiv 
lila Botoșani" care organizează 
jgularitate campionate de casă, 
asemenea, au fost binevenite 
etițiile de masă organizate de 
tivul sportiv „21 Decembrie" Ră- 
etc. Inițiativa consiliului raional 

;.S. Rădăuți de a organiza pri- 
festival sportiv al satelor a dus 
v la întărirea bazei materiale a 
ivelor sportive sătești. Ea a 
o influență pozitivă în rîndurile 
lor din satele celorlalte raioane, 
zaluf de la Rădăuți a atras în 
erile sportive peste 150.000 par
ați. Succese însemnate au fost 
de și în acțiunea de combatere 
aticismului. Astfel, în satul Bi- 
e, raionul Rădăuți, colectivul

□mpionatele mondiale de caiac-canoe de la Praga - 
îa mai mare confruntare din istoria acestor sporturi
Sportivii sovietici au cîștigat „duelul" eu canotorii din R. F. G. 
Polonezii în mare formă. ® O victorie a sportivilor din țările 

socialiste

pă o întrecere dc amploarea ce- 
: care am urmărit-o din tribuna 

malul Vltavei, comentariile sînt, 
ir, pe cît de numeroase pe atît 
iferite. Fiecare antrenor, sportiv 

spectator are opinia lui. Bine- 
s, cam așa se petrec lucrurile 
n ceea- ce-i privește pe 
li. Am stat de vorbă cu 
dintre aceștia și nu o dată a- 

rilc noastre n-au coincis. Toți 
/st însă de acord cu un lucru :
DE A V-A EDITIE A CAM- 

ATELOR MONDIALE DE CA- 
:anoe a însemnat cea mai 
l CONFRUNTARE DIN ISTO- 
ACESTOR RAMURI SPORTI- 

Pe apele Vltavei s-au întrecut 
pi din 22 dc țări (n-au lipsit 
ele afiliate decît canotorii din

Spania, S.U.A., Turcia, Japo- 
i Luxemburg — țări cu o sla- 
îloare în aceste sporturi). Un 
rat record de participări, mai 
dacă ținem seama că la unele 

majoritatea națiunilor au par- 
: cu cîte două ambarcațiuni, 
firile intense făcute în fiecare 
cprezentau, de asemenea, o ga- 
că întrecerile se vor desfășura 
înalt nivel tehnic. Și cele trei 

a concurs au confirmat din plin 
presupuneri. Cine din cei pes- 

1 de participanți avea să urce 
nul învingătorilor ? Pronosticu- 
rau dificile și destul de hazar- 
Aceasta nu-i împiedica însă pe 
icnii din țările capitaliste să 

cit îngîmfarea lor caracteristi- 
mareie „duel" al campiona- 

cel dintre sportivii din Urimnea 
ică și din R. F. Germană, va 
itigat dc ultimii. Intr-adevar/ 
nia Occidentală prezenta un lot 
ic, cuprinzînd multe nume de 
mi olimpici, europeni și mon-

SPORTUL POPULAR
4-a Nr. 3261 .-Ț

£1

i mai 
i seamă de lipsuri. Ast- 
toate că mișcarea spor- 

a atras pină în pre-

organizată a 
membri. Situația coti- 
asemenea nesatisfăcă- 
din raioane ca Su- 
Fălticeni, Trusești nu 
această datorie ele-

sportiv a reușit să sustragă influen
țelor sectelor religioase numeroși ti
neri care acum pot fi văzuți pe tere
nurile de sport.

Cu toate succesele obținute în apli
carea în viață a Hotărîrii din 2 iulie 
1957, trebuie arătat că în mișcarea 
sportivă din regiunea Suceava 
persistă o ~ «!-----
fel, cu l 
tivă de aci 
zent în U.C.F.S. 57.813 membri, numă
rul înscrierilor este cu totul insufi
cient dacă se ține seamă de faptul că 
pină la sfîrșitul anului trebuie angre
nați în activitatea 
U.C.F.S. 95.000 
zațiilor este de 
toare. Sportivii 
ceava, Dorohoi, 
și-au îndeplinit 
mentară. O racilă mai veche a miș
cării sportive din regiune o constituie 
lipsa de atenție față de problema 
atragerii elementului feminin în tre
burile activității de cultură fizică și 
sport. Femeile au fost cuprinse în nu
măr redus în comitetele de organizare 
U.C.F.S., în birourile acestora. Vii dis
cuții s-au purtat în jurul gimnasticii 
de producție. Deși toți participanții au 
fost de acord cu utilitatea acesteia, to
tuși gimnastica de producție nu a gă
sit pină acum la Suceava înțelegerea 
cuvenită. In întreaga regiune nu există 
o singură întreprindere care să fi in
trodus gimnastica de producție. Unele 
încercări timide făcute la cooperativa 
Textila Suceava s-au lovit de opoziția 
categorică a conducătorului tehnic al 
cooperativei, tov. Smerterling H.

Goana după rezultate a făcut pe 
unii activiști sportivi să uite că ei tre
buie să fie în primul rînd educatorii 
tinerilor sportivi, că au datoria să se 
ocupe de educația politică și cetățeneas
că a acestora. Este greșită atenția exa
gerată, „zelul" cu care sînt ajutați fot
baliștii de la colectivul Foresta Fălti
ceni. Aci, colectivul sportiv și-a luat 
„obligația" de a suporta chiriile lu
nare de la locuințele jucătorilor (1). 
Pe de altă parte, secția de fotbal Pro
gresul Suceava își permite să risipeas
că nejustificat fonduri însemnate. Toote 
acestea, petrecute sub ochii activiștilor 
sportivi, au dus la întronarea în rîndul 
echipelor respective a unor manifestări 
nesănătoase, străine sportului de tip

Dînd dovadă însă, de 
o excelentă pregătire și 
de o impresionantă vo
ință de luptă, componen
ță echipei Uniunii So
vietice au răsturnat 
toate calculele specialiș
tilor occidentali și, spre 
marea dezamăgire a a- 
cestora, au urcat de cinci 
ori podiumul învingăto
rilor (G 2 — Î0.000îm. 
C 1 — 10.000 m„ KX— 
500 m. fete, K 2 — '500 
m. fete, C 1 — 1000 m), 
în timp ce sportivii din 
Germania Occidentală au 
cîștigat 4 probe. Și mai 
grăitoare apare această 
superioritate (manifesta
tă și în lupta pentru o- 
cuparea celorlalte locuri 
fruntașe în fiecare pro
bă), amintind că Uniu
nea Sovietică a totalizat, 
la sfîrșitul întrecerilor, 
136 de puncte octipînd 
primul loc în clasamen
tul neoficial pe națiuni, 
în timp ce Germania Oc
cidentală s-a clasat pe 
locul III cu 112 puncte. 
Ghenadi Buharin, Elisa- 
veta Kislova, Stepan Os- 
kenkov, Al. Silaev, Ma
ria Shubina, Nina Gru- 
zințeva etc, au demon
strat la Praga valoarea 
ridicată a sportului sS- 
victic, realizînd victorii de 
tight mondial.

' ★ 
In general, se poate spune că,.la 

ultima ediție a campionatelor mondia
le, caiaciștii și canoiștii din țările 
socialiste au cîștigat categoric o ma
re întrecere sportivă. Pe podiumul 
învingătorilor dc la ostrovul Veslar- 
ski au urcat, în afara sportivilor so
vietici, romînii Station Ismatfciuc și

marc preș-

nou. Tolerind o seamă de abateri, unii 
activiști sportivi din regiunea Suceava 
au contribuit deseori la crearea unui 
climat nesănătos pe terenurile de 
sport. Poziția lipsită de fermitate, spi
ritul de vigilență tocit, manifestate 
de biroul regional U.C.F.S. au făcut 
ca în chiar sînul acestuia să pătrundă 
o seamă de elemente dubioase care, 
prin diverse metode, au căutat să 
creeze greutăți activității sportive din 
regiune. Pozînd ca „tehnicieni", sau 
chipurile specialiști, neglijînd pregăti
rea politică, ideologică și culturală a 
sportivilor, aceștia s-au înstrăinat de 
sportivi, s-au înconjurat de elemente 
necorespunzătoare, au minimalizat rea
lizările activității sportive din regiune. 
Procedîndu-se la îndepărtarea acestora 
din aparatul U.C.F.S. regional și ra
ional, mișcarea sportivă din regiunea. 
Suceava va obține cu siguranță suc
cese însemnate.

Problema bazelor sportive a fost 
dezbătută pe larg de către activiștii 
și tehnicienii sportivi. S-a subliniat 
că din cauza lipsei de vigilență a unor 
activiști sportivi au fost irosite im
portante sume de bani în construcții 
și amenajări de baze sportive, care, 
apoi, au fost abandonate. Sume însem
nate au fost însușite de hoți și dela-. 
pidatori cu prilejul lucrărilor de la 
trambulina de schi de la Vatra Dornei, 
ale stadioanelor de la C. Lung și Su
ceava. Lipsurile grave semnalate în 
această direcție puteau fi curmate 
dacă activiștii sportivi ar fi creat o 
opinie de masă împotriva tuturor ce-, 
lor care au adus daune și prejudicii- 
avutului obștesc.

La lucrările plenarei comitetului re
gional U.C.F.S. Suceava a participat 
și tov. MANOLE BODNĂRAȘ, pre
ședintele Comitetului de organizare al 
Uniunii de cultură fizică și sport din 
R.P.R. In concluziile plenarei, tov. 
MANOLE BODNĂRAȘ a subliniat că 
„măsurile luate de Partid pe linia 
reorganizării mișcării sportive, au ve
nit Ia timpul potrivit și ele constitu- 
iesc un factor hotărîtor pe drumul ri
dicării calitative a activității mișcă
rii noastre sportive. Atenția și preocu-, 
parea activiștilor sportivi trebuie săi 
fie îndreptată în direcția educării pa
triotice a tinerilor sportivi. Nouă nu 
ne este indiferent pe ce drum apucă 
tineretul nostru. Datoria noastră este 
să-i creștem pe sportivi plini de sim
țul răspunderii, în '■ spirit patriotic".

Dumitru Alexe (canoe dublu viteză), 
maghiarii Janos tJranyi și Laszlo Fa
bian (caiac dublu fond), polonezii 
Ștefan Kaplaniak și Wladislaw Zie- 
linsky (caiac 2 — 50Q m și caiac 
simplu 500 m. prin Kaplaniak). Polo

Carioistul sovietic Ghenadi Buharin a confirmat, 
la Praga, valoarea sa mondială.

nezii s-au dovedit,, de altfel, într-o 
formă excepțională. Iti ceea ce pri
vește lotul maghiar, trebuie amintit 
căț el putea obține încă un titlu, la 
caiac simplu fond, probă în care Fe
renc Hatlaczki a fost însă descalifi
cat pentru nerespcctarea trecerii în
tre balize după ce cfșiigase moral
mente proba. O probă în care porneau 
favoriți, ati pierdut și sportivii so
vietici. Este vorba de ștafeta 4X500

După două zile de concurs1
w - -----------------------------------------------------------------

înotătorii suedezi au întrecut 
pe cei romîni cu 94-91

ocupat de al doilea îno-< 
(Erik — Lars Bengtson) 
redus din handicap, au 
în proba următoare au 

si au cîștigat întîlnirea 
...........  94—91.

liber a fost, de

Disputată ieri, spre sfîrșitul con
cursului, proba de 1500 m. liber băr
bați a fost în mic un exemplu dc ceea 
ce a însemnat în mare întîlnirea inter
națională de natațre dintre reprezenta
tivele R.P. Romine și Suediei. Intr-a
devăr, pe întreg parcursul ci, proba 
de 1.500 liber a prilejuit o lup,tâ în
verșunată între Șt. lonescu, reprezen
tantul țării noastre și Wily Hemlin, 
reprezentantul Suediei. Inchipuiți-vă 
această cursă de fond, în care 'cei 2 
înotători au înotat „cap la cap“ și 
care a făcut necesară decizia arbitru 
lor de sosire, deoarece cronometrele 
au arătat același timp (19:13,4) pentru 
ambii înotătorii Cu locul întîi, care a 
revenit de foarte puțin lui Hemlin și 
cu locul trei 
tător suedez 
oaspeții au 
egalat, apoi, 
luat avans 
la o mică diferență:

Proba de 1500 m. 
altfel, singurul semn de întrebare în 
ansamblul întrecerilor 
în restul probelor, învingătorii și ocu- 
pănții locurilor următoare au fost în 
general cei scontați, cu rezultate care 
n-au indicat însă o ascendență valo
rică pentru nici unul dintre partici
pant. Oricum, pentru rezultatul ge
neral obținut,: pentru ardoarea cu care 

ațțjîytfc$qft’le: țării noastre — în 
' fața unui'' adversar redutabil — îno-

desfășurate ierij

întâlniri internaționale de box
CONSTANȚA (prin telefon). — Tra

diționala întîlmi'o internațională de 
box . dintre , selecționatele; orașelor Con-, 
stanța-și Varna (R. P. Bulgaria)^ a 
avutIocrin seara zileițde>23iAțpgust,țîn 
Palatul 'Sporturilor, în(prezența a.peste 
2:000. de: spectatori. Scor final': 15—15 
(în .protocolul întîiriirii s-a stabilit să 
se acorde 2. puncte pentru o victorie și 

1 puncPpentru o înfrîngere). Au plăcut 
în mod deosebit meciurile Fred'<-Sle
ia nov, Cosma-Teodorov, Ciobanu-Sera- 
firnov și lamandi-Slavov. Rezultate 
tehnice : muscă : Șukri Huseinov b.p. 
G Turcu; cocoș: D. Răgălie b.p. 
Kadîr Sachirov ; pană : V. Fujedjev b:p.

m. în care echipa Uniunii Sovietice 
a fost nevoită să abandoneze deoa
rece la cîteva zeci de metri de la 
plecarea în primul schimb, lui Nau
mov i se rupsese padela.

In clasamentul neoficial pe națiuni, 
sportivii maghiari ocupă locul II cu 
134 de puncte, cei din R. Cehoslovacă 
locul IV cu 71 de puncte, reprezentan
ții noștri locul V cu 44 de puncte, 
canotorii polonezi locul VI cu 38 da 
puncte...

O comportare meritorie au avut și 
sportivii din R. D. Germania și R. P. 
Bulgaria. Elocvent este și faptul că 
echipele Australiei, Olandei, Canadei, 
Elveției și Angliei nu au obținut nici 
un punct iar țări capitaliste cu tradi
ție în aceste sporturi și care au pre
zentat la Praga loturi numeroase s-au 
clasat pe ultimele locuri-: 13. Franța. 
14. Norvegia, 15. Italia...

O surpriză ■— se pare cea mai 
mare a campion ațelor — a fost vie 
toria „cuplului" belgian Henri Ver- 
berugghe și’ Germain Van der Moere 
la caiac dublu viteză. Dintre ceilalți 
parficipanți s-au mai remarcat prin 
valoroasele rezultate obținute: Paul 
Lange, Mainrad Miltenberger, Fride- 
ric Briei! și echipajul de caiac 4 al 
R. F. Germane precum și finlandezul 
Stromberg.

O cît de sumară discuție despre 
campionatele mondiale de la Praga 
nu poate fi încheiată ’ fără a aminti 
succesul cu care federația de specia
litate din R. Cehoslovacă a. trșeut a- 
cest greu examen al organizării, a- 
proape ireproșabile, a unei, astfel de 
competiții. De: ăsetpenea, trebuie spus 
că Vltava și. în specia! ostrovul Ves- 
larski s-aa dovedit a fi un excelent 
„stadion" ale cărui calități au fost 
unanim apreciate de specialiștii pre
zervi 1a campionate.

Cum s-au comportat sportivii ro
mîni ? la cea de a V-a edfție a cam
pionatelor mondiale de caiac-canoe ’ 
Este o întrebare la care vom căuta 
să răspundem pe larg într-un articol 
viii&r.

DA-N GWUiȘTEANU

tătorii romîni merită toate laudele^ 
lată acum rezultatele tehnice: 400 m. 
liber femei:
(Suedia)
(Suedia)

2. Sanda!- 
Marianne
4. Karirf
1.500 m.
(Suedia)' 
(R.p.r;>

1. Barbro Andersson 
5:20,4; 2. Karin Larsson 

5:21,3; 3. Ingrid Rothe 
(R.P.R.) -5:45,6; 4. Vasilica Iurciup 
(R.P.R.) 5:47,4; 100 m. liber bărbați:
1. Lindberg (Suedia) 59,5; 2. Blajeo 
R.P.R. 59,6; 3. Rujinschi R.P.R. 59,8; 
4. Lennart (Suedia) 59,8; 100 m. spate 
fete: 1. Maria Both (R.P.R.) 1:15,&j-
2. Bibi Segerstroem (Suedia) 1:17,4;,-
3. Gul-Britt Jonsson (Suedia) l:18,4fil
4. Margareta Wittgenstein (R.P.Riffi 
1:21,6; 200 m. bras femei: 1. Gabriela'! 
Mangezius (R.P.R.) 3:05,3 ; 
Iordan (R.P.R.) 3:09,5; 3. 
Johansson (Suedia) 3:12,4; 
Larsson (Suedia) 3:22,5;
liber bărbați: 1. Hemlin 
19:13,4; 2. Șt. Ionescu
19:13,4; 3. Bengtsson (Suedia) 19:41,7j 
4. Rujinschi (R.P.R/) 19:56,5; 100 mț 
fluture fete: 1. Brigitte Lunquist (Sud4 
dia) 1:16,0; 2. Kristina Larsson (Sue-» 
dia) 1:16,2; 3. Nicoleta Ștefănesctf 
(R.P.R.) 1:21,0; 4. Elisabeta Bratu 
(R.P.R.) 1:24,4; 4x100 m. mixt băr-i 
bați: 1. R.P.R. (Caminschi, Mitrofan,- 
Al Popescu, Blajec) 4:29,2 ; 2. Suedia 
4:30,4: 4x 100 m. liber fete: 1. Sued 
dia (Andersson, Eriksson, Vanberg,-.,, 
Jobsson) 4:33,0; 2. R.P.R. (Wittgen
stein, Rotsching, Maria Dan, Rothefjț 
4:48,0. , J

St. Văcarii ; semiușoară : C. Preda bu 
ab. Vîlko Stoianov; V. Dimitrov b.p*.;

1. Cătai ui ; ușoară: A. fitobanu KiRi' 
Hristo Serafimov, ; semimițlocie: Njî 
Stoenescu b.p. G. Jiletkov; M. Teodori 
rovb.p. Neagu'Gozmag mijlocie-ușoară?, 
D. Slavov b.p. V. Iamandi-; mijlocie'-:. 
V. Vîlvari b. ab. AILMehmedov.
SUCIU — corespondent
PLOEȘTI (prin telefon). — Duminică!^ 

seara, pe stadionul Petrolul, echipa dsj 
box Motor Karl Marx-Stadt (R. Di GcW 
mană) a întrecut selecționata orașului 
Ploești cu scorul de 12—8. Rezultatei 
tehnice : muscă: Marin Gristea (F*> 
b.p. Erwin Reinke (M) ; cocoș: I.' 
Schmieder (M) ; b.p. Gh. Lache (P); 
pană: I. Militaru (P) b.p. S. Schrpje- 
der (M) ; semiușoară : E. Tetzner (M) 
b.p. S. Bogoi (P) ; ușoară: I. Ka-' 
czcerovski (M) b. ab. (rănire) Paycî 

;Enache (P) ; semimițlocie : Wer-rfer) 
'Schultz (M) b.p. O. Kiss (P) : tnrjjo= 
cie-ușoară : Iosif Schwartz (P) meci
nul Johanes Braun (M) ; mijlocie : .U 
Pintea (P) meci nul E. Frentzel (M)j/, 
semigrea: A. Cristea b. p. R. Hertef 
(M) ; grea: K. Werner (M) b.p.’ 
Alex. Ghiță I. (P). M. BEDROSIAN— 
coresp. *

Carnet atletic
® Nou record republican la Ploești’ 
• Juniorii romîni la concursurile 

internaționale de la Krywald șt 
Pscina (R. P. Polonă)

• Ploești. După cum ne-a comW 
nicat corespondentul nostru M. Be-1 
.drosian, duminică s-a desfășurat în) 
localitate un concurs atletic în cadritl) 
căruia tînărul atlet Valeriu Jurcă ai 
realizat un nou record republican înj 
proba de 200 m garduri. El a îrireîi 
gistrat rezultatul de 23,9 sec. car^ 
este mai bun cu 0,3 sec. decît recorț 
dul de seniori al țării deținut de Mir-! 
cea Ursac din 1957 și mai bun cti 
0;4 sec. decît recordul de juniori al 
lui Ursac din 1956.
• Așa cum am mai arătat, atleții

din echipele de juniori ale țării noas
tre care au participat la Katowice lai 
meciul cu echipele Poloniei și Ceho
slovaciei, au participat la două 
concursuri care au avut loc în 
localitățile Krywald și Pscina. Iată 
cîteva rezultate înregistrate de atleții 
noștri: KRYWALD — disc: Perneki fr) 
45,86; 100 m (serii contra timți);
Nițu (1) 10,9; Kineses (1) 10;9j
400 m f: Maria Herlea (1) 62țt;
400 tu: Corsatea (2) 50,4; 200 m fi 
Anclise Drotleff (1) 25,9; 100 in fl 
Emese Kineses (1) 12,5; 4x200 m:
echipa națională Nițu, Zahaichievicij 
Jurcă, Kineses (I) 1:31,2 — record 
de juniori al R.P.R.; nreutate (6 kg): 
Perneki (1) 16,40; PSCINA — disc f: 
Olimpia Cataramă (1) 40,42; înălțime: 
Marinescu (I) 1,80; lungime: Po- 
povsehi (I) 6,72; 80 m g: Maria Pa
duraru (1) 12,3; lungime f: Viorica 
Belmega (I) 5,26; greutate f: Ileana 
Stoica (1) 12.11.

® Clubul Dinamo din Capitală or
ganizează sîmbătă de 1a ora 17 uri 
concurs rezervat începătorilor. Con
cursul are loc pe stadi-mui Dinamo.



Cam pîonai ul_cațegorieiA la fot bill

Jupă prima etapă, firește,primele comentarii...
• Pentru moment trebuie renunțat la „deschideri" ® De ce nu se 
„fenomen" interesant din activitatea echipelor sau cum ajung unii 

singurei eliminări din prima etapă

joacă și în nocturnă ? • Despre un 
juniori în primele formații • Tîlcul

COMUNICAT

Ca la orice început de sezon, prima 
‘apă de campionat n-a oferit posibi- 
fatea unor concluzii definitive, cu 
tit mai puțin cu cît echipele — în 
îajoritate — au aliniat și formații in- 
oniplete. Totuși, meciurile disputate 
iiminică și comportarea generală a 
■.lupelor îngăduie cîteva observații in- 
iresante.
Dacă ne referim la nivelul tehnic 

I meciurilor, nu se poate să nu su- 
liniem că în general el a fost scăzut 
liiar și pentru un început de sezon, 
-au înregistrat și comportări satis- 
icătoare: Dinamo București, Petrolul, 
linamo Bacău (acesta mai mult sub 
spectul tactic); dar ceea ce a con- 
lituit caracteristica acestei prime 
tape a fost comportarea sub aștep- 
iri mai ales a Științei Timișoara și 
regresului, a Farului Constanța și 
teagului roșu, a U.T.A.-ei și într-o 
ăsură a Jiului. Este adevărat 
3 pentru unele din ele (cum e cazul 
.-.hipclor Steagul roșu și U.T.A.) căl- 
tira caniculară a fost o cauză a com- 
ortării lor nesatisfăcătoare. Dar în 
irincipal, explicația este pregătirea 
îsuficientă.

Programări mai raționale
Și pentru că mai sus veni vorba 

e căldura caniculară de duminică, 
e cuvine să subliniem aspectul legat 
e programarea jocurilor mai cu •sca
lă în Capitală. Nu știm cît va mai 
ura căldura aceasta de-a dreptul tro- 
icală. Poate o săptămînă -— poate 
ouă. Ceea ce-i sigur însă, este fap- 
41 că echipele nu mai pot fi puse să 
>ace la ora 3 după-niasă. Am urmă- 
it duminică efortul pe carc-1 făceau 
e -ren jucătorii de la Dinamo și 

ul roșu și am fost aproape de ei 
i ,»șirea ’de pe teren, la pauză și 
jpă îneci. Erau complet sufocați. _ A 
jntinua asemenea programări în- 
eamnă a supune pe jucători și, în 
pecial pe cei mai tineri (de pildă, 
arga de la Dinamo sau Gal de la 
J.T.A.) la eforturi peste puterile lor, 
ir pe spectatori la adevărate și in- 
uportabile băi de soare... De . aceea 
redem că chiar de duminica viitoare, 
iderația și echipele bucureș.tcne 
ebuie să cadă de acord cu o alțfeȚde 
rogramare: un meci să se dispute 
mbătă, iar celălalt duminică.

ani, și a arătat că se poate încadra 
în jocul echipei, chiar dacă-i lipsește 
experiența necesară (experiență care 
nici nu se poate cîștiga decît jucînd).

La fel a ajuns și Koczka în echipa 
U.T.A., mai demult, iar duminică 
și colegii săi de juniorat Gal și fgna. 
Koczka l-a înlocuit pe Serfozd, deve
nit indisponibil la un moment dat, iar 
duminica aceasta Gal și fgna au com
pletat formația, în lipsă de titulari. 
Ca și Dridea II, ajuns în prima echi
pă tot printr-un concurs special de 
împrejurări, ca și Feodot în echipa 
Dinamo (un alt junior de 17 ani, care 
nu era nici măcar titular în formația 
de juniori a dinamoviștilor (...) Și 
totuși duminică n-a nemulțumit, dim
potrivă, s-a achitat conștiincios de sar
cina care i s-a încredințat în echipă.

care șă permită 'în orice moment și 
în orice împrejurare! promovarea cu 
încredere în primele formații a celor 
mai buni dintre juniori sau foștii ju
niori.

Deci, cît mai multă importanță și 
grijă echipelor de copii, juniori și re
zerve, cărora să li se asigure și o 
instruire și o activitate corespunză
toare.

Căci ce s-ar fi făcut Dinamo Bucu
rești, Petrolul sau U.T.A. dacă n-ar 
fi avut echipe de juniori (și nu cîte 
una ci chiar cîte două)? Ar fi recurs 
la improvizații ca Jiul Petroșani —- 
de pildă — care a jucat cu portarul 
Gram... extrem dreapta ?...•

Singura eliminare

Și ceea ce n-ar fi cie dorit..

Unii dintre acești tineri au cores
puns, alții mai puțin. Altă dată poate

In sfîrșit, cîteva cuvinte despre sin
gura eliminare din această primă eta
pă: a lui Oaidă, pentru lovirea adver
sarului. In afară de dezavantajul creat 
echipei sale în joc la Timișoara prin

Biroul Comitetului de organizare al U.C.F.S. analizînd unele aspecte 
din mișcarea sportivă, cu privire la politica creșterii și educării tinerelor 
cadre, a ajuns la concluzia că una dintre cauzele pentru care multe co- 
lective nu manifestă nici un interes pentru creșterea de cadre proprii este 
și fluctuația anuală permisă de actualele regulamente de transferări, 
Această fluctuație a avut urmări negative atît organizatorice cît și teh-i 
nice. Astfel, de la an la an fizionomia secțiilor și echipelor se schimbă, 

- fa|,t„ce. are urmări >n educația sportivilor care încurajați de această, 
largă circulație au ajuns ca unii să^ părăsească cu ușurință colectivele

! care i-au crescut, precum și locurile de producție și învățătură.
în scopul: ,
— de a stimula creșterea cadrefor proprii de către colective șl- ! 

cluburi;
— de a pune capăt circulației nejustificafe a unui număr de spor- ] 

tivi din colectiv în colectiv și de a contribui și mai mult la educarea lor i 
patriotică și cetățenească, precum și la calificarea profesională;

de a consolida și de a ridica valoarea secțiilor sportive din co- i 
lective și cluburi • * “ i

Biroul Comitetului de organizare al U.G.F.S., hotărăște: i
î- — De la data apariției prezentului comunicat șe interzic fransfe- ' 

rărite sportivilor.
2- — Cu aceeași data se abrogă regulamentele de transferări atei 1 

tuturor federațiilor sportive. 1
3. — Se acordă 

clubul sportiv numai
a) cînd
b) cînd
c) cînd 

menului de
d) cînd

Ene II execută splendid un voii din săritură, sub privirile lui 
(stingă) și Capaș (mijloc), in cursul meciului Rapid

Szlics
U.T.A. (2-1),

(Foto: T. ROIBU)

.Și chiar în nocturnă la București I

Desigur că se poate ajunge și la 
ftă soluție, poate chiar mai plăcută 
eritru jucători și spectatori : dispu- 
area meciurilor în nocturnă la Bucu- 
ești. Regulamentul campionatului per
lite disputarea jocurilor la lumina 
eflectoaielor cu condiția ca ambele 
Thi’'" . să fie de acord. De ce să nu 
îkv echipele de această îngăduință 
egtL «entară ?

Un „fenomen" interesant...

vor da mai multă satisfacție. Cu o 
condiție însă : să fie păstrați în lotu
rile primelor echipe și să fie folosiți 
nu în caz de nevoie, ci cu regulari
tate, natural cu o gradație pe care 
o impune faptul că ei sînt în plină 
dezvoltare (după adversar, după im
portanța unui joc etc.).

In orice caz n-am dori să ni se 
dea ocazia să revenim asupra aces
tui „fenomen" interesant pe care-1 
prezintă echipele noastre de categorii 
superioare, pentru a sublinia că după 
ce au trecut un moment de dificultate 
ridicat de descompletarea efectivelor 
(cum s-a întîmplat înaintea primei 

. etape) din motive obiective sau disci
plinare, echipele au renunțat la tineri 
și aceștia au trecut cuminți pe tușă...

descompletarea formației într-tin mo
ment
avea
luat;
lipsit

sportivilor dreptul de H schimba colectivul sau 
■' <3

termenele de încorporare:
în cazul: 
armată la 
la vatră ; 
facultate

intră în
se lasă 
intră în 
admitere) ;
absolvă facultatea

siei de specialitate din cadrul _________ ____ _________ _____ ,
4. — Pentru orice alte cazuri (mutare pe linie de producție, schim

barea domiciliului familiei în interesuF' producției) este necesară apro
barea Consiliului General U.C.F.S.

(pe baza adeverinței de absolvire a exa-

(pe baza repartiției în producție a comi- 
Ministerului Tnvățămîntuiiti și Culturii).

J

Sanctionarea unor sportivi și antrenori 
care au comis grave abateri

Redacția noastră a primit spre publicare următoarea Hotărîrc:
Biroul Comitetului de organizare a Uniunii de Cultură Fizică și Sport 

dîn -R.P.R.
Văzînd propunerile cu privire la luarea unor măsuri disciplinare față 

de unii sportivi și activiști sportivi care au săvîrșit abateri grave de la în
datoririle de cetățean al Republicii Populare Romîne și de la morala 
sportivă.

HOTĂRĂȘTE

Emerită a 
din viața

Sportului sportivei RO 
sportivă pentru abateri

Sportului sportivei ZEL-Emerită a
fapte incompatibile cu calitatea de

In fotbalul nostru a existat și există 
'reocupare pentru formarea și ridica- 
ea tinerelor cadre. Sînt echipe care 
i-au făcut o tradiție în această di- 
ecție. Printre ele se numără 
etrolul, Dfriamo București și 
I.T.A. (aceasta Cin urmă a și cuce- 
it anul acesta titlul de campioană 
epublicană la juniori), care au „scos" 
miori de valoare. Totuși, n-att avut 
itotdeaana curajul de a promova în 
rimele formații elementele talentate. 
1 vorba mai puțin de Petrolul și mai 
ault de Dinamo și U.T.A. Ceea ce 
i contribuit de multe ori la promo- 
area unor jucători tineri (și aceasta 
ste valabil și pentru alte echipe) a 
ost cazul de... forță majoră.

Și acest caz de forță majoră a de- 
'enit un fel 
eresant în 
emnificativ.
ă fie indisponibil pentru ca un tînăr 
otbalist să ajungă îri prima echipă 
;j — mai ales — să se constate că 
:orespunde.

O concluzie se impune...
...și aceasta este: asigurarea unor 

cadre tinere valoroase și pregătite,

în care conducea (cu 1—0) și
speranțe să-și mențină avansul» 
în ‘afară de faptul că Oaidă a- 
mult timp nemotivat de la an

trenamentele Progresului 
tat cu cîteva zile înainte 
la Timișoara), intrînd în 
insuficientă pregătire mai 
samblu; gestul nesportiv comis du-- 
minică îi poate aduce lui Oaidă șij 
suspendarea, — și acest lucru n-ar fi 
rău deoarece respectivul jucător nu» 
este la prima abatere de acest gen. 
Asupra acestui act de nesportivitate 
trebuie să reflecteze în mod foarte se
rios nu numai Oaidă (dar în special 
el!) ci toți jucătorii și conducătorii 
care scapă atît de ușor din vedere o 
problemă de, mare importanță ca a- 
ceea a educației jucătorilor.

(s-a prezen- 
de plecareaj 
meci cu oi

ales de an-<

PETRE GAȚU

de „fenomen" foarte in- 
fotbalul nostru, dar și 
A trebuit ca un titular

0 m urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 34 din 24 
august a.c. au tost găsite 24 variante:cu 
12 rezultate. 372 variante cu 11 rezultate 
ți 3412 variante cu 10 rezultate. Fond 
de premii : 47B.711 lei.
• In urma omologării variantelor de

puse la concursul Pronosport nr. 33 din 
17 august a.c. au lost stabilite urmă
toarele premii :

Premiul I: 141.28 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
1-350 lei. Premiul II: 2.167,02 variante 
cu 10 rezultate exacte revenind fiecă
reia cîte 92 lei.

Deoarece suma cuvenită fiecărei va
riante cu 9 rezultate exacte este sub 
15 lei, conform regulamentului, fondul 
afectat premiului III a fost împărțit 
ta părți egale premiului i ți II.

0 Astăzi la ora 18 ve avea loc la A. 
genția Centrală Loto-Pronioșport din 
Calea Victoriei 8, tragerea din urnă 
a premiilor în obiecte acordate varian
telor cu „0“ rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 33 din 17 august a.c.

O Concursul Pronosport nr. 35 din 31 
august a.c. programează 12 întîlniri din 
cadrul campionatului republican de ca
tegoria A ți B. Iată programul com
plet i

Cum au ajuns ei în prima echipă

I. C.C.A. — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
(cat. A). ȚLnînd seama de rezultatele 
anterioare dintre aceste formații pro
nosticul este : L 2.

Un caz tipic îl constituie dinamo- 
vistul Varga. De el se știa că este ta
lentat ; a și lost inclus în lotul primei 

apucat să 
decît dunii- 
și Nicușor 
și V. An

să joace I...

U. JIUL PETROȘANI — DINAMO 
BUCUREȘTI (cat. A). Un joc deschis, 
al cărui Dronostic este 1 si 2.

ma șansă. Să nu uităm Insă că Rapidul 
știe, să practice un joc de apărare er
metică datorită căruia reușește să Ob
țină cel puțin un med egal, pronostic: 
1 «1 X.

V. PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTI. 
INȚA CLUJ (cat. A). Echipa gazdă, 
are prima șansă mai ales dacă ținem 
seama de comportarea avută la Timi
șoara.

Nu credem că studenții clujeni vor 
putea opune o rezistență serioasă în 
fața echipei Progresul. In consecință, pro
nostic: 1.

VI. U.T.jX. — FARUL CONSTANȚA 
(cat. A). Arădanii pornesc mari favorlți 
în această întîlnlre. Farul Cons
tanța după eșecul suferit acasă nu are 
nici o șansă la Arad. Pronostic : L

VII. C.F.R. TIMIȘOARA — CORVI- 
NUL HUNEDOARA (cat. B). Un meci 
ta care ceferiștii vor căuta să se rea
biliteze după insuccesul de la Cîmpia 
Turzli. Hunedorenli nu au încă echipa 
pusă Ia punct însă vor lupta să obțină 
cel puțin un meci nul. Pronostic: X și 
I.

ținem

echipe, dar de jucat n-a 
joace (nu era încă bun...) 
lica aceasta cînd a lipsit 
și alți jucători (Călinoiu 
gliei) și nu mai era cine

III. DINAMO BACAU — PETROLUL 
PL’OEȘTI (cat. A). Petrolul, dună cum 
s-a putut constata, deține o formă 
hună si va căuta si la Bacău să-si ad
judece victoria. Nu trebuie însă ne
glijate nici șansele gazdelor. pronostic: 
2 și 1.

IV. STEAGUL ROȘU ORAȘUL STA. 
LIN — RAPID BUCUREȘTI (cal. AI. 
Un joc în care gazdele vor căuta să 
șteargă acel C—0 cu care au cedat di- 
namovlștllor bucureștenl. Metalurgist!!, 
profltînd de avantajul terenului au pri-

VIH. C.S. SIBIU — MINERUL BAIA 
MARE (eat. B). In această întîlnlre 
Jucătorii sibjenl au ocazia să m.ai cîș
tige două puncte. Pronostic: 1.

IX. C. s. TG. MUREȘ — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZII (cat. B). Mureșenii 
care mal păstrează rutina meciurilor 
de cat. A au prima șansă. Să nu uităm 
Insă că Industria Sîrmel se acomodea
ză cu jocul lor și nu este exclus să 
scoată im meci nul, î-ronostlc : 1 si X.

X. GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R. 
ARAD (cat. B). Tntîlnirea este deschi
să și n-ar li exclus ea oaspeții, car®

1. — Se retrage titlul de Maestră 
DICA SĂDEANU, care se exclude și 
grave de la îndatoririle de cetățean.

2. — Se retrage titlul de Maestră 
LER-CONSTANTINESCU ELLA, pentru 
sportiv fruntaș.

3. — Se retrage titlul de Maestru 'al sportului sportivilor ORENDf 
FREDERIC, KEREKES ANDREI, HARKO ȘTEFAN și M. GANTNER, pen
tru fapte incompatibile cu calitatea de sportiv fruntaș.

4. — Se exclud din viața sportivă TINTORESCU ELENA și ZAVA- 
DESCU VfOLETA, penfru abateri grave de la îndatoririle de 
de sportiv fruntaș.

5. —;Se radiază dTn corpul de antrenori și de arbitri 
MANEA EMIL (Schneider), pentru abateri grave.

6. — Se radiază din corpul de antrenori de tenis de masă 
pentru abateri de la îndatoririle de antrenor și cetățean.

cetățean și

de baschet

VERZAR I.,

Note, știri, rezultate la fotbal
Mai multă atenție la echipament

puțin timp după reluarea me-
Rapid — U.T.A., jocul a su-

" î cauza
La 

ciului , . ,
ferit o scurtă întrerupere din 
unei neglijențe a echipei Rapid, fn 
pauză, jucătorii acesteia au schimbat 
tricourile cu care jucaseră 
repriză, dar nu au sezisat 
tricouri —• prin felul cum 
puse culorile alb-vișiniu -

in prima 
că noile 

erau dis- 
— puteau

provoca confuzie cu cele ale arădeni
lor. Pentru acest motiv, arbitrul lano- 
pol a tost nevoit să oprească jocul 
și să-i oblige pe rapidiști să-și caute 
alte tricouri... prin tribună...

Întreruperea și operația schimbării 
tricourilor puteau fi evitate dacă bucii- 
reștenii ar fi fost mai grijulii. E bine 
ca echipele să acorde mai multă aten

ție pe viitor acestui amănunt care — 
ignorat — poate da ocazia la șcene 
neplăcute și... inutile.

dețin o formă bună să cîștige. Pro., 
nostlc : 1, a.

XI. FORBSTA FĂLTICENI — PRO
GRESUL SUCEAVA (cat. B). Ambele 
formații au pierdut în etapa trecută 
ta jocurile susținute în deplasare. Gaz
dele au de partea lor avantajul tere-, 
nului. Nu este exclus ca sucevenii să 
reușească un meci nul. Pronostic LX.

xn. MINERUL LUPENI — C.S.U. 
REȘIȚA (cat. B). In mod normal mi
nerii ar trebui să cîștige această în-. 
tîHlire. Nu trebuie să uităm însă *• de 
faptul că C.S.U. Reșița a dispus de 
CIS. Oradea, ceea ce denotă că are o 
echipă în formă. Pronostic: 1, X

PREMII LA PRONOEXPRES
In urma omologării variantelor depu

se la concursul Pronoexpres nr. 31 din 
20 august a.c. s-au stabilit următoarele 
premii:

Categoria III• 5 variante a cîte
31.765 lei fiecare; Categoria IV: 66 va. 
riante a cîte 2.406 lei fiecare ; catego
ria V : 536 variante a cîte 296 lei fie
care; Categoria VI : 1-529 variante a
cîte 103 iei fiecare.

Deoarece nici o variantă nu a obți
nut premiul de categoria I șl a H-a, 
se reportează pentru concursul Prono
expres nr. 32 cu tragerea din urnă 
miercuri 27 august 250.000 lei pentru 
categoria I și 250.000 lei pentru cate
goria a H-a.

Plata premiilor la concursul Prono
expres nr. 31 se va face astăzi cu înce
pere -de la ora 17 ia agențiile proprii 
Loto-Pronosport în raza cărora part'- 
cipanții și-au depus buletinele.

Nu uitați ! Concursul Pronoexpres 
nr. 32 are un report de 500.000 lei.

Depunînd cît mal multe buletine 
aveți șanse mari de a obține premH 
de zeci șl chiar sute de mii lei.

Astăzi este ultima zi " ’ 
puteți depune buletinele 
cursul Pronoexpres nr. 32.
• Tragerea concursului 

nr. 32 va avea loc mîine 
19.30 la Agenția Centrală 
sport din cal. Victoriei nr

Dinamo Baia Mare — Nyiregyhaza 
5—2 (1—0)

Vineri, în nocturnă, s-a disputat la 
Baia Mare meciul dintre echipa lo
cală Dinamo din categoria C și echipa 
Nyiregyhaza (R. P. U.) care acti-î 
vează în categoria C. Meciul a lost 
frumos și a revenit pe merit localni
cilor, care au înscris prin Corneantl 
(min. 21 și 67) și Drăgan (min. 61). 
Pentru oaspeți au înscris Kaboi (min. 
-J dintr-o lovitură liberă de la 16 

și Szasz (min. 80).
$0 
m)

Finala Cupei „25 August" 
Ia Baia Mare

Sîmbătă, Minerul Baia Mare a în
trecut Stăruința Satu Mare cu 5—0 
(2—0) în finala Cupei „23 August". 
Au marcat V. Moldovan (nun. 17), 
Sulyok (min. 25), Rtisu (min. 49), 
Dorzsanski (min. 50) si lonescu (mm. 
78).

ASîe rezultate

malcînd vă 
pentru

Pronoexpres 
miercuri ora 

Loto-Prono- 
9.

♦) Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- l 
nosport. •

ȘTIINȚA GALAȚI — GLORIA 
C.F.R GALAȚI 2—2 (0—2). C.F.R. 
RAȘCA NI — C. S. BACAU 2—2 
(2—2), au marcat Atanasiti și Vornicii 
pentru C.F.R., Popa și Manii pentru 
băcăuani. TISA SJGHET — DINAș 
MO BAIA MARE 1—2 (0—1), au 
marcat Nischi și Corneanu (Dinamo); 
respectiv Oprea. Jocul s-a disputat 
duminică



Tabelele de clasificare la șah (III)
Nr. I

Norme in % 
pt. obținerea 

notei de :
; Maestru

Candidat 
Maestru

Coeficientul mijlociu 
al turneului

Norme în %
pt. obținerea 

sau confirma
rea cat. I.De la Pînă la

5'i 42 0,001 0,100 27
56 45 0,101 0,200 29
59 ' 47 0,201 0,300 31
62 50 0,301 0,400 33
65 53 0,401 0,500 35

li; _ 55 0,501 0,600 37
— 57 0,601 0,700 39

.. 60 0,701 0,800 41
62 0,801 0,900 43

— ■ 65 •0,901 1,000 45

2

Norme % 
’ pt. obținerea
■ sau confirmarea 

categ. 1.

Coeficientul mijlociu al turneului
Norme în % 
pt'. obținerea 
sau confirma
rea categ. IIDe la Pînă la

I 45 0,901 1,000 25
48 1.001 1,100 27
51 1,101 1,200 29
54 1,201 1,300 31
57 1,301 1,400 33
60 1,401 1,500 35
63 1,501 1,600 37
66 1,601 1,700 39
69 1,701 1,800 41 .
72 1,80-1 1,900 43
75 1,901 2,000 45

t

I

I
-

Norme în % 
pt. obținerea 

sau
rea

Coeficientul mijlociu al turneului

categ. 11 De la Pînă la rea categ.

45 1,901 2,000 20
47 2,001 2,100 22
49 2,101 2,200 24
52 2,201 2,300 26
55 2,301 2,400 28
58 2,40) 2,500 30
61 2,501 2,600 32
64 2,601 2,700 34
67 2,701 2,800 36
70 2,801 2,960 38
73 2,901 3,000 40

Kr. 5

: Norme în %
1 pt obținerea
5 sau confirma

rea categ. III

Coeficientul mijlociu al turneului
Norme în % .
pL obținerea 
sau confirma- 

rea categ. UTDe Ia Pînă la

40 2,901 3,000 19
43 3,001 3,100 20
46 . 3,101 3,200 21

| 1 49 3,201 3,300 23
52 3,301 3,400 25
55 3,401 3,500 27
58 3,501 3,«00 29
61 3,601 3,700 31
64 3,701 3,800 33

1 67 3,801 3,900 35
70 3,901 4,000 37

CENTRUL DE INIȚIERE 
A ÎNOTULUI PENTRU COPII

Norme în % 
pt. obținerea 

sau confirma
rea categ. IV.

Coeficientul mijlociu al turneului
Norme în %

pt. obține
rea sau con- 

firmarea cat. V.De la Pînă Ia

37 3,901 4,000 17
40 4,001 4,100 18
43 4,101 4,200 19
46 4,201 4,300 20
49 4,301 4,400 21
52 4,401 4,500 23
55 4,501 4,600 25
58 4,601 4,700 27
61 4,701 4,800 2’9
64 4,801 4,900 31
67 4,901 ț. 5,000 33

M'iuie 27 august, la ștrandul ,,Dante 
Gherman" din Capitală, începe ultimul 
ciclu de învățare a înotului pentru co
piii pînă la vîrsta de 14 ani. Ca ș1 
Celelalte, acest ciclu durează 15 zile.

campionatul categoriei b
DE POLO

Duminică s-au Jucat în Capitală șl 
In țară meciurile de polo d'in cadrul 
primei etape a returului campionatului 
categoriei B de polo pe apă. s-au în. 
registru următoarele rezultate : sena 

Gospodarii București- — Voința Ti» 
.ittdșoara 6—2 (S—0), Feroviarul Timi
șoara — industria Bînei Timișoara 0—26 
.<0—12) Seria a II-a : Voința Tg. Murea

.-mc ..(! .!-------- ----------- ---------------------r--------«----- - --

— C.F.R. Cluj 5—4 (2—2), Rapid Cluj 
C. S. Oradea 1—9 (0—6), Progresul <
— T.C.H. București 4—2 (2—1).

Cluj

MECI AMICAL DE RUGBI
In Capitală a avut loc un meci 

rugbi între echipele Locomotiva &rlvița 
Roșie și Rapid, Partida a plăcut mai 
ales prin viteza cu care s-a jucat, a- 
ceasta și datorită faptului că au fost 
întrebuințați mulți tineri în ambele a 
chipe : Milea, Doru pavel, Triimescu. 

Naca, Grîgoriu (Locomotiva Grivița Ro
șie), lonescu, Iosif, Gavriiș, umeniuc 
(Rapid) - Locomotiva Gri vița Roșie a 
cîștigat cu 21—8 (3—8)

(V. UOâSU — cor.QSpj

31 august— 7 septembrie

Cea de a IV-a ediție a concursului internațional de călărie
® O participare valoroasă • Numeroase probe de obstacole O Câte ceva despre oaspeți 

și despre călăreții noștri o Probe în nocturnă

III

Morme în % 
pt. obținerea

Vasile Pinciu, unul dintre valoroșii călăreți roinim care vor participa la 
concursul internațional.

Tn ultimii ani, concursurile inter
naționale de călărie s-au înscris prin
tre cele mai interesante competiții. 
Așteptate cu deosebit interes de că
tre amatorii echitației, întrecerile in
ternaționale reunesc la startul probe
lor în fiecare toamnă călăreți din 
numeroase țări. Anul acesta, a IV-a 
ediție a concursului internațional va 
avea loc după cîteva evoluții îmbu
curătoare ale sportivilor noștri peste 
hotare și tocmai de aceea el este 
așteptat nu numai cu nerăbdare, ci și 
cu justificat optimism. Lotul călăre
ților romîni cuprinde mulți sportivi

In preajma „Cupei Europei" la popi":
republicane1'«•Două păreri despre perspectivele jucătoarelor noastre O Au fost alcătuite loturile 

• La 51 august o dublă întîinire cu reprezentativele R. D. G.

feminină -a țării ia parte anul acesta pentru prima 
internațională: „Cupa Europei". Această mare întrecere, 
5—7 septembrie pe arenele din Munchen (R.F.G.) cele 
pe continent, a stimulat foarte mult pregătirile jucătoa-

Reprezentativa 
oară la o competiție 
care va reuni între 
mai bune echipe de . 
retor de popice din țara noastră. Despre stadiul de pregătire precum și des- 
nrv npr«n„rfiv„l„ înr în c,<n„ ne-au vorbit recent doi specialiști,

ce urmează.
pre perspectivele lor în „Cupa Europei' 
cărora le publicăm părerile în rindurile

LAD1SLAU SZOCS, SECRETAR 
GENERAL AL FEDERAȚIEI ROMI
NE DE POPICE: „Deși reprezentati
va noastră va trebui să treacă peste 
emoția firească a primului concurs de 
amploare, totuși eu cred că ea are 
șanse pentru o comportare de pres
tigiu. Ultimele rezultate sînt grăitoare. 
Să facem o simplă comparație. Ac
tualmente, recordul mondial 
ținut de sportiva iugoslavă 
Erjavec la proba clasică de 
mixte cu o performanță de 
(recordurile mondiale se omologhează 
numai la campionatele mondiale, 
„Cupa Europei" și întilniri internațio
nale conduse de arbitri desemnați de 
F.I.P.). Echipa Austriei a cîștigat 
campionatul mondial desfășurat anul 
trecut la Viena cu scorul de 2333 p.d. 
Ei bine, în campionatul republican 
și în ultimele concursuri de selecție, 
o serie de jucătoare ca Ana Felseghi, 
Erika Arion, Margareta Ferencz șa. 
au depășit granița celor 400 popice 
iar în fruntea lor se situează Ilona 
Nagy cu 434 p.d. și dubla campioană 
a țării Margareta Szemăny cu 427 și 
432 p.d. Și un alt argument: primeie 
6 din jucătoarele vizate pentru lotul 
național au totalizat la fiecare con
curs de selecție un rezultat final care 
trecea de 2.300 p.d.“.

este de- 
Franka 

100 bile 
432 p.d.

FINALELE CAMPIONATULUI 
DE CALIFICARE LA BASCHET

Astăzi încep la Timișoara finalele 
campionatului de calificare pentru e-- 
chipele feminine de baschet. Participă 
echipele Dinamo Sibiu, Aurul Negru 
Ploești, Voința Oradea, Voința Tg. Mu
reș, C.C.A. București și Clubul sportiv 
școlar Timișoara. Campionatul se va 
disputa sistem turneu, cu meciuri con
form noului regulament, de două re
prize a 18 minute de Joc efectiv. Pri. 
mele două echipe se vor califica In 
campionatul categoriei A în locul fOr. 
mațiilor I.C.F. București și Știința Cluj, 
care au retrogradat.

„TURNEUL CELOR* 4“ LA BOX

Federația romînă de box a stabilit 
o nouă dată de disputare a „Turneului 
celor 4“. Astfel, prima gală va avea 
loc în ziua de 3-0 august. Boxerii care 
vor participa la acest turneu sînt o. 
bligați să se prezinte la București cu 
o zi înainte de începerea competiției. 

de valoare, printre care amintim pe: 
Mihai Timu, Gh. Antohi, Vasile Pin
ciu, Al. Longo, V. Bărbuceanu, Gh. 
Langa, G. Vlad, Recer Oscar, VI. 
Fulger etc.

La întrecerile care se vor desfășura 
între 31 august și 7 septembrie vor 
lua parte călăreți din țara noastră 
și din R.P. Polonă, R.D. Germană, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria . și 
Italia. Din Italia vor sosi la Bucu
rești cunoscutele călărețe Giuillia 
și Natalia Serventi, din celelalte țări 
echipe complete. Printre oaspeții pe 
care-i așteptăm și care vor concura

FERDINAND POPESCU, ANTRE
NORUL LOTULUI: „Consider că e- 
chipa noastră va face un im
portant pas pe drumul consacrării pe 
plan internațional, 
tre se vor întoarce 
un bogat bagaj de 
ce ne este foarte 
riența meciurilor grele. Avem sufi
ciente elemente pentru a forma o re
prezentativă, pot spune apropiată de 
nivelul băieților. Emotivitatea fetelor 
mă cam îngrijorează dar sînt sigur 
că ele vor ști să și-o înfrîngă și ast-

Jucătoarele noas- 
de la Munchen cu 
cunoștințe și, ceea 
necesar, cu expe-

Au început campionatul de mare fon
al juniorilor și circuitul ciclist

al regiunii Ploești

punctul de întoar 
fost de 39 kni/oră. 
și ritmul obositor 
pe prima parte a

• Ieri a început campionatul de 
mare fond al juniorilor pe anul 1958, 
competiție organizaiă de Consiliul 

orășenesc U.G.F.S. și de federația ro
mînă de ciclism. Prima etapă s-a des
fășurat pe șoseaua Giurgiului, între 
kilometrii 8—48 și retur. La start s-au 
prezentat 40 concurenți din Capitală 
și din țară.

Deși plecarea a fost dată pe o căl
dură toridă, totuși s-a rulat de la în
ceput într-uii ritm extrem de viu, în 
pluton compact. La Călugăreni-deal 
am asistat la primul sprint, cîștigat 
de D. Stănescu (Recolta București), 
urmat de aproape de 1. Stoica (Vo
ința București) și de D. Rotaru 
(C.C.A.). Cursa a continuat în aceeași 
alură, astfel că la 
cere media orară a

Căldura excesivă 
în care s-a alergat 
cursei și-au spus cuvîntul la întoar
cerea spre București. Cîțiva concurenți 
au pierdut contactul și au rămas în 
urmă, deși plutonul rula lent (bine 
înțeles uiedia orară a fost mult scă
zută). La Călugăreni-sat, la al doilea 
sprint, primul a trecut E. Barbuiescu 
(Șc. sportivă Bitcurcșff), urmat de 
D. Stănescu (Recolta București) și 
V- Cohancitic (Voința București). 
Pînă la linia de sosire, uițțiic. inte
resant de semnalat. Sprintul filial a 
prilejuit însă o hintii aprigă între 
21 eoticufeiiț,, victoria revenind lui 
Eugen Bărbulescu, urmat de Ion Stoi
ca, Victor Gohaticiuc elfi, liippțil îtire- 

pe hipodromul din parcul „Gh. Ghe< 
ghitt-Dej“, sînt și polonezii V. Bis, 
schi, Marian Kovalcik, I. Grabowsc 
Marian Babireckzl, bulgarii Lazăr I, 
kov și I. KliafCov etc. Dintre c.,, 
reții din R.D. Germană, cei mai i 
noscuți sînt Dieter Schultze și Mi 
fred Nietschman. Călăreții cehi 
vizitează pentru prima oară și 
cunosc foarte puține lucruri des, 
componența lotului și despre valoat 
lor.

Programul concursului internaț 
nai cuprinde numeroase probe 
obstacole între 1.30 m. 
probe de diferite 
cu baraj, viteză, 
și categoria grea, 
„durata", ștafeta, 
precum și probele 
goria B ('ST. Gheorghe), intermedia 
și categoria G (olimpică). La ace: 
ultime întreceri vor lua parte în 
fără de sportivii noștri, călăreți ț 
R.P. Bulgaria și R. Cehoslovacă. Cc 
comitent cu probele internaționale 
vor desfășura și întreceri interne 
startul cărora vom putea să-i vedi 
și pe cei mai tineri călăreți — 
ai centrului de tineret din ” 
și Tg. Mureș, precum și de 
rile și colectivele Recolta 
Stejarul Ploești și Recolta 
asemenea, la întreceri vor 
și multe călărețe dintre care amint 
pe: Sanda Stoianovici, Ncly Soli 
Elena Low și Angelica Ștefan.

O plăcută noutate pentru spectate 
programul întrecerilor cuprinde 
probe care se vor desfășura în n< 
turnă.

1.60 i 
categorii, proci: 
categoria rnijlo 
proba pe doi c 
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de dresaj de ca

eb
Bucure 
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Sibiu, 
lua pa

pe tnăsura post

bune au spec

fel să se comporte 
lităților".

Aceleași cuvinte 
liștii și despre stadiul pregătiri: 
atins de popicarii noștri în veder 
„Gupei Europei". Intr-adevăr, ceri 
tînd lista cu procentajele realizate 
ei în ultimele patru concursuri de ' 
rificare, constatăm că toți selecției 
bilii au totalizat o medie generală 
peste 800 p.d. (200 bile mixte), me< 
care ne îndreptățește să sperăm 
într-o frumoasă comportare a echi| 
noastre masculine.

In drum spre Munchen cchipi 
noastre se vor opri la Dresda, un 
vor susține la 31 august o dublă I 
tîlnire de verificare în compania i 
prezcntativclor R.D. Germane

TR. lOANIț

de întregul pl 
fost de 211:44./ 

etapa a do

gistrat pe cei 80. km. 
ton (21 concurenți) a

Azi se desfășoară 
(80 km) pe șoseaua Urzicetn, îul 
km. 8—48 și retur.

ANDREI ANTAL
• Duminică s-a dat startul în „C 

cuitul regiunii Ploești". Prima eta| 
ș-a desfășurat pe străzile orașul 
Ploești și a lost cîștigată de G. M< 
ceanu (Dinamo I) care a realizat 
cei K,800 km. timpul de 2h:00,33. 
același timp cu învingătorul a so: 
și R. Schuster (Ditramo I). Pe echij 
etapa a revenit primei formații a cl 
bului Dinamo București.

Ieri, pe rtita Plobști — .Văleni ■ 
Ploești — Sinaia (120 km) s-a de 
lășurat cea de a doua etapă, {ie ea 
au dominat-o din nou diiiamovișt 
Aceștia și-au consolidat poziția'. ■ 
lideri atît în clasamentul individul 
cît și în cel pe echipe. Victoria 
individual a revenit din nou lui G 
briei Moiceanu cu timpul de 3h:37,C 
Pe locul doi s-a clasat R. Schust 
(Dinamo I) cu timpul de 3h:38;4 
iar pe locul trei A. Șelaru (Dinamo 
cu același timp.

Clasamentul general individual :
. Moiceanu (Dinamo I) 51i:37,41 

R. Schuster (Dinamo I) 5h:39,l 
L. Zanoni (Dinamo I) 51i:39,51 

. Gh. Serbau (G.C.A.) 5h:39,51 
I. Hora (Victoria) 5h:39,51. F

G.
2.
3.
4.
5. ............. v..____ , _______ .
echipe conduce Dinamo I, urmat t 
Dinamo II și Victoria

EM. IENCEG



Reprezentanții țărilor socialiste au dominat 
întrecerile ediției a Vl-a a campionatelor europene

de atletismlitat sfîrșit întrecerile din ca- 
celei de a’ Vl-a ediții a campio- 

or europene de atletism pe anul 
De-a lungul a șase zile de con- 
stadionul olimpic din Stockholm 

lăpostit cele mai „tari" întreceri 
Istoria acestei frumoase competiții 
letismului european. Deși nu au 
întrecute recorduri mondiale sau 
ipqe, totuși valoarea generală a 
tutelor înregistrate situează acest 
irs prin nivelul lui înalt, în rîn- 
:elor mai de seamă competiții ale 
. In. această privință trebuie re- 
at faptul că au fost o serie de 

în care rezultatele obținute au 
șit cu mult oricare alt concurs 
c organizat vreodată în lume. Cî- 

exemple: săritura în înălțime 
iți în care media primelor șase 
tatc este dc 2,083 m (la J. O. din 

■— alese ca etalon — această 
r a fost de 2,065 m); la arunca- 
ciocanului media la Stockholm 

3 m față de 61,966 m; la sări- 
în lungime 7,575 m față dc 7,510 
a aruncarea suliței femei 51,158 
ță de 50,375 m etc. 
încă un amănunt semnificativ : la 
.holm au fost întrecute „recorduri 
.ampionatelor" la 30 din cele 36 
-obe ale întrecerilor 1

și la ediția precedentă a căm
ilelor, întrecerile de anul acesta 
ist dominate de reprezentanții ță- 
socialiste care au cîștigat 21 din 
36 de titkiri de campioni ai Eu- 

Clasamentul pe medalii (aur, 
t, hronz) are următoarea înfăți- 

BARBAȚI : 1. Uniunea Sovietică 
54-8-țrS),; 2. Marea Britanie 12 ___ ____ . „
1-1-3); 3. Germania 12 (4-f-3-ț-5); 3:07,9; 2. Germania °3:08i2; 3. Suedia 
ilonia 10 (74-24-1); 5, Suedia 6 "
14-3); 6 Norvegia 2 (04-24-0); 7. 
rtevacia 2 (O-)l-Fl); 8. Un-

2 (04-04-2) ; 9. Finlanda 1
HO); 10—12. Iugoslavia, Italia 
.d-^acia 1 (04-14-0); 13-—16. El- 

ranța, Islanda și Irlanda 1 
-ț-r.))- FEMEI: 1‘. Uniunea So- 
ă 17 (64-74-4); 2. Germania 9 
H-5); 3. M. Britanic 5 (1-12+2.); 
ihosiovaeia 2 (1+1+0-).; 5. Po-

2 (14-04-1); 6. Romînia 1
HO) etc.
ă acum un tabel recapitulativ al 
liaților la fiecare probă din ca- 
campionatelor europene de atlc- 
de la Stockholm.

BARBAȚI
100 m: 1. Arrnin Harry (Germania) 

10.3; 2. Manfred Germar (Germania) 
10,4; 3. Peter Radford (Al. Britanic) 
104-

200 m: 1. Manfred Germar (Ger
mania) 21,0; 2- David. Segal (M. Bri
tanie) 21,3; 3, Jocelyn Dellecour
(Franța) 21,3.

400 m: 1. John Wrighton (M. Bri
tanic). 46,3; 2. John Salisbury (M. 
Britanic) 46,5; 3. Karl-Friedrich Ilaas 
(Germania) 47,0.

800 m: 1. Michael Rawson (M.< 
Britanie) 1:47,8; 2. Audun Boysen
(Norvegia) 1:47,9; 3. Paul Schmidt 
(Germania) 1:47,9.

1.500 in: 1. Brian Hewson (AL Bri
tanie) 3:41,9; 2. Dan Waern (Suedia) 
3:42,1; 3. Ronald Delaney (Irlanda) 
3:42,3.

5.000 m: 1. Zdzislaw Krzyszkowiak 
(Polonia) 13:53,4; 2. Kazimicr Zimny 
(Polonia) 13:55,2; 3 .Gordon Pirie (M. 
Britanie) 14:01,6.

10.000 ni: 1. Zdzislaw Krzyszkowiak 
(Polonia) 28:56,0; 2. Evghenii Jukov 
(U.R.S.S.) 28:58.6; 3. Nicolai Pudov 
(U.R.S.S.) 29:02.2.

maraton: 1. Serghei Popov (Uniu
nea Sovietică) 2.15:17,0; 2. Ivan Filin 
(Uniunea Sovietică) 2.20:50,6; 3. Ken 
Norris (M. Britanic) 2.21:15,0.

4x100 m : 1. Germania (Mahlen- 
dbrf, Harry, Fiitterer, Germar) 40,3; 
2 Alarea Britanie 40,3; 3. U.R.S.S. 
40,4.

4x400 m : 1. Marea Britanie (Simp
son. Makisac, Wrighton, Salisbury)

lungime: 1. Igor .Ter-Ovanesian
(U.R.S.S.) 7,81; 2. Kazimierz Kropi- 
dlowski (Polonia) 7,67; 3. Henrik 
Grabowski (Polonia) 7,51.

triplu salt: 1. Josef Schmidt (Polo
nia) 16,43; 2. Oleg Riahovschi
(U.R.S.S.) 16,02; 3. Vilhjalmur Ei-
narsson (Islanda) 16,00.

înălțime: 1. Rickard Dahl (Suedia) 
2,12; 2. Jiri Lanski (Cehoslovacia) 
2,10; 3. Stig Pettersson-(Suedia) 2,10.

prăjină : 1. Eeles Land'strom (Fin
landa) 4,50; 2. Manfred Preussger
(Germania) 4,50; 3. Vladimir Bulatov 
(U.R.S.S.) 4,50.

greutate : 1. Arthur Rowe (M. BH-- 
tanie) 17,78; 2. V. Lipsnis (lERlS-S.) 
17.47; 3. Jiri Skobla (Cehoslovacia) 
17,12.

disc: 1. Edmund Piatkowski (Po
lonia) 53,92 ; 2. Todor Artarski (Bul
garia) 53,82; 3. Vladimir Trusenev 
(U.R.S.S.) 53.74.

suliță :
80,18; 2. Egil Danielsen
78,27; 3. Gergely Kulcsar 
75,26.

ciocan: 1. Tadeus Rut
64,78; 2. Mihail Krivonosov 
63,78; 3. Ciyula Zsivotzky 
63,68.

decatlon: 1. Vasili Kuznețov (Uniu
nea Sovietică) 7,865 p; 2. Unno Pallu 
(U.R.S.S.) 7.329 p; 3. Walter Mayer 
(Germania) 7,249 p.

'C

1. Janusz Sidlo .(Polonia) 
(Norvegia) 
(Ungaria)

3:10,7.
110 m garduri: 1. Martin Laner 

(Germania) 13,7; 2. Stanko Lorger 
(Iugoslavia) 14,1; 3. Anatolii Mihailov 
(U.R.S.S.) 1'4,4.

400 m garduri: 1. Jurii Lituiev
(U.R.S.S.) 51,1; 2. Per-Ove Trollsas 
(Suedia) 51,6; 3. Bruno Galicker (El
veția) 51,8.

3-.000 m obstacole: 1. Jerzi Chromik 
(Polonia) 8:38,2; 2. Semen Rjșcin
(U.R.S.S.) 8:38,8; 3. Mans Hiineeke 
(Germania).

20km'marș: 1. Stanley Wickers (M. 
Britanie) 1.33:09,0; 2. Leonid Spirin 
(U.R.S.S.) 1.35:04,2; 3. lack (Suedia) 
1.35:22,2.

50 km. mars: 1. Evghenii Maskins- 
kov (U.R.S.S.’) 4.17:15,4; 2. Abdom 
Pamich (Italia) 4.1:8:00,0; 3. Max We
ber (Germania) 4.1'9.58.6.

mai cinci dintre 
rji din 195'1 

ia au reușit 
a. ,t an să cu

șcă titlurile dc 
oui ai Europei, 
-■e aceștia se află 
Mul polonez Ja- 
Sidlo.

șWșSȘS;,?

ipa feminină de floretă a II. R. S. S 
mondialăcampioană

Frladelfia, în sala de sport a u- 
ității din Pensilvania, se des- 
ă campionatele mondiale de 
i. Un marc succes repurtează în 
irite din îndepărtatul oraș ame- 
trăgătorii Uniunii Sovietice, 
proba de floretă femei pe echipe 
at o luptă extraordinară. Invin- 
formațiile Perului și S.U.A., re- 
itativa U.R.S.S. s-a calificat în 
, alături de echipele Ungariei 
>ioana mondială), Germaniei și 
ii (care eliminase Italia). Intre- 
a fost extrem de dirză și in tur- 
final. In primul meci U.R.S.S. 
;e cu 9—7 echipa Ungariei, iar 
mia întrece Franța cu 10—6. tn- 
1 în turul II formația Franței,

U.R.S.S. face scor egal: 8—8. 
nărui de tușe fiind egal (47—47), 
i declară meci nul. Germania 
nvinșese cu 9—7 Ungaria a luai 
conducerea. Meciul decisiv s-a

desfășurat între echipele U.R.S.S. și 
Germaniei. După încheierea celor 16 
asalturi tabela de punctaj arata 8—8, 
Cu un tuș-averaj mai bun (44—48) 
echipa U.R.S.S. obține victoria în meci 
și totodată recucerește titlul de cam' 
pioană mondială pe care l-a obținut la 
campionatele de la Londra din 1956. 
In echipa campioană au tras Zabelina, 
Jitnikova, Gorohova și Kiseleva.

Nu mai puțin dramatic a fost ș< 
turneul final la proba de floretă băr
bați. Aici — după consumarea întrece
rilor echipele Franței, U.R.S.S. ș> 
Italiei se aflau la egalitate de puncte 
cu cite două victorii. Cu un tuș-ave- 
raj mai bun, echipa Franței a fosi 
proclamată campioană mondială, ur
mată de U.R.S.S. (care învinsese cu 
9—7 fie francezi), Italia și R.P. Un
gară. Cel mai bun rezultat individual 
l-a obținut floretistul sovietic Mark 
Midfer.
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O vedere generală a Nepstadionului, in timpul unei demonstrații 
de masă.

(Polonia)
(U.R.S.S.)
(Ungaria)

F E IA E l
100 m: 1. Heather Toung (M. Bri

tanic) 11,7; 2. Vera Krepkina (Uniu
nea Sovietică) 11,7; 3. Crista Stub- 
nik (Germania) 11,8.

200 ni: 1. Barbara Janiszewska
(Polonia) 24,1; 2; Hannelore Sadau 
(Germania) 24,3; 3. Maria Itkîna
(U.R.S.S.) 24,3.

400 m: 1. Maria Itkina (U.R.S.S.) 
53,7; 2. Ecaterina P'arhuk (U.R.S.S.) 
54,8; 3. Molhe Hi sex (M. Britanie) 
55,7.

800 m: 1. Elisaveta Ermolaeva
(U.R.S.S.) 2:06,3; 2. Diana Leather 
(M. Biitante) 2:0C>v6; 3. Dzidra Levic- 
ka (U.R.S.S.) 2:06,6.

4x100 m: 1. U.R.S.S. (Krepkina, 
Kepp, Puliaknva, Maslovskaia) 45,3; 
2. Marea Britanie 46,0; 3. Polonia 
46,0.

80 m garduri: 1. Galina Bîstrova 
(U.R.S.S.) 10,9; 2. Ccnta GastLKopp 
(Germania) 10,9; 3. Gisela Kohler- 
Birkemnayer (Germania) 11,0.

lungime: 1. Liesel Jakoby (Ger
mania) 6,14; 2. Natalia Lituieva
(UlR.'S.S.) 6,00; 3. Nina Kazmina--. 
Profcenko (U.R.S.S.) 5(99.

înălțime: 1. Iolanda Balaș (Romî
nia) 1,77; 2. Taisia Cencik (U.R.S.S.) 
1,70; 3. Dorothy Shirley (M. Brita
nie) 1,67.

greutate: 1. Mariane Werner (Ger- ■ 
mania) 15,74; 2. Tamara Tîșkievici 
(U.R.S.S.) 15,54; 3. Tamara Press
(U.R.S.S.) 15,53.

disc: 1. Tamara Press (U.R.S.S.) 
52,32 ; 2. Stepa nka Mcrtova (Ceho
slovacia) 52,19; 3. Kriemhild Haus
mann (Germania) 50,99.

suliță: 1. Dana Zatopkova. (Ceho
slovacia.) 56,02; 2. Birute Zalogaitite 
(U.R.S.S.) 51,30; 3. Jutta *’ 
(Germania) 50,50..

pentatlon: 1. Călina
(U.R.S.S.) 4.733 p; 2. Nina 
dova (U.R.S.S.) 4.627 p; 3. Edclfrand 
Eiberlc (Germania) 4.545 p>

Neumann

Bîstrova 
Vinpgra-

9.6CC.0OO SPECTATORI PE KIEPS1ADEON IMN BUDAPESTA

unui stadion. Totuși de pe acum marca 
arenă sportivă de la Budapesta cu ■ 
noaște trainice tradiții. Făcîndu-se o 
statistică a sutelor de manifestații des
fășurate pe Nepstadion și adiționîn- 
du-se numărul spectatorilor, căpătăm 
impresionanta cifră de 9.600.000. Al iți 
iubitori ai sportului au găzduit nmj.le 
tribune de beton In acești cinci ani 
de existență.

Prin construcția sa masivă, prin 
instalațiile moderne, prin marea capa
citate a tribunelor, stadionul din Fnda,- 
pesta constituie o frumoasă real? zare 
a regimului popular-democrat din Un
garia, o mîndrie a tuturor sportivilor 
maghiari.

Cu prilejul vizitei pe care președin-’ 
tele C.I.O., Averry Brundage, a făctit-o 
Ia Budapesta, 'el a declarat: „Acest 
minunat stadion, o admirabilă realizare 
arhitectonică, este demn să găzduiască 
cele mai mari întreceri internaționale, 

etiiar și Jocurile Olimpice."

La 20 august s-au împlinit cinci 
ani de cînd a fost inaugurată 
una dintre cele mai mari arene 

sportive din Europa, Stadionul Popu
lar din Budapesta. Nepstadion a găz
duit în acest răstimp competiții de 
mare amploare, printre care toate me-, 
ciurile internaționale de fotbal și de 
atletism ale reprezentativei maghiare. 
Aici s-au desfășurat și mari competiții 
de masă, aici a evoluat ansamblul so
vietic ' Moiseev cînd a prezentat la 
Budapesta neuitatele sale spectacole.

Spectatorii din tribunele Nepstadio- 
nuîui au fost martorii a numeroase 
victorii internaționale repurtate de 
sportul maghiar. Neuitate vor rămîne. 
meciurile de fotbal în care echipa 
R. P. Ungare a învins Anglia (7—1), 
Austria (6—1), Franța (2—0), Iugo
slavia (2—0) și altele. Pe pista de
zgură a Nepstadionului an fost stabili
te nu mai puțin de 16 
diate de atletism.

Cinci ani reprezintă

recorduri mun-

Orfcît de calde ar fi razele soare
lui de vară, activitatea schiori
lor ou încetează la Oberhof, re

numita stațiune de sporturi de iarnă 
diu R. D. Germană, i.njr-adevăr, ia 

pot 
tot 
cu 
tot 
pot

trambulina de material plastic se 
organiza concursuri de sărituri în 
cursul anului. Schiurile — unse 
ceară specială — alunecă aproape 
atât <Ie bine ca pe zăpadă și se 
efectua sărituri de aproape 50 m.

mCEPE TURNEUl DE

Au devenit tradiționale turneele 
internaționale de tenis ale R.P. 
Bulgaria, care se desfășoară în 

fiecare vară în capitala țării. Sofia a 
început să atragă în fiecare an tot 
mai mulți tenismani de valoare din 
țările Europei, aceasta pentru modul 
exemplar în care sînt organizate ’cam
pionatele.

După cum se știe, ediția de 'anul 
trecut a campionatelor de la Sofia a 

I fost cîștigafă (la proba de simplu 
bărbați) de tenisma-nul italian Jaco

puțin în istciia
SCHI IN TOM. V/ER9I

Recent, cei mai buni săritori germani 
s-au întrecut în cadrul unui interesant 
coaears pe trambulina de vară de la 
Oberhof. Din nou cel mai bun s-a do
vedit a fi maestrul emerit al sportului 
Helmut Recknagel, care a obținut sări
turi de 45 m. și 39 m. Pe următoarele 
locuri — dinir-un total de 38 concu
rente — s-au clasat G. Arnold (43 m. 
și 40,5 m.) și G. Pfeifer (43 m. ș9 
44 m.).

TENRS DE IA SOȚIA
bini, care l-a întrecut în finală după o. 
luptă strînsă pe campionul romîn Gh. 
Vizir u.

Au și sosit la Sofia primii pârtiei-: 
panți de peste hotare pentru întrece
rile care încep in cursul săptămînii. 
Prima a sosit delegația poloneză, în 
frunte cu cunoscutul jucător de Cupa, 
Davis, L'cis recentul învingător al 
campionului italian Pi trangeli. Rau- 
ienberg ți Schaffer vor reprezenta 
R.D. Germană. Va fi prezent și un 
tcoisjinan din Tunis, B«de Hodja.

Pe terenurile de fotbal din Europa
Surprise ta campionatul francez
Canapioiwitnl de fotbal ăl, Franței 

a continuat duminică sub semnul -sur
prizelor. Cea mai importantă este 
desigur îa-fringerea la Valenciennes 
a actualei campioane, Reims. Carac
teristic este faptul că în • această a 
doua etapă, din echipele care cîști- 
gaseră în precedenta duminică numai 
Monaco și Limoges au reușit să re
pete performanța.

lată rezultatele tehnice a celei de 
a 2-a etape a campionatului francez : 
Sedan—Lille I—I, Valenciennes— 
Reims 3—1, Rennes—Lens 1—1, 
Strasbourg—Angers 4—2, Racing Pa
ris'—Nancy 4—4, Monaco—Lyon 4—1, 
Nimes—Nice 1—1, St. Etienne—Ales 
1—0, Toulouse—Sochaux 1—-1, Limo4 
ges—Marseille 2—0.
Start ta camptanatul ligii engleze

Sîmbătă s-a dat startul în campio
natul ligii engleze. 92 echipe sînt 
împărțite în patru «aategorii, pentru 
prirna oară fiind disputat și campio
natul Ligii a 4-a (pînă acum, existau 
numi trei campionate de ligă, cea de 
a 3-a avînd mai multe serii).

In meciul de debut, actuala cam
pioană a Angliei, echipa Wolver
hampton Wandi rers a spulberat ra
pid orice iluzii că titlul ar putea sjfei

fie ușw răpit. „Lupii" au marcat trei 
goluri în primul sfert de oră adver
sarilor lor — Nottingham. Forrest •— 
mărindu-și după pauza cu încă un 
gol avantajul. Deținătoarea Cupei 
Angliei, Bolton Wanderers a cucerit 
de asemenea o victorie ușoară în 
fața lui Leeds: 4—0. Manchester 
LJnited, mereu în căutarea unei noi 
formule de echipă, a îalreetit cu 3—2 
pe Chelsea.

Cele două echipe promovate în ac
tualul campionat au debutaf cu vic
torul West Ham—Portsmouth 2—1, 
Blackburn—Newcastle 5—1.

De menționat, că Sunderland a re4 
trogradat pentru prima oară în is
toria! clubului și activează acum în 
Liga a 2-a.
A1 început campionatul Bulgariei

Campionatul bulgar a fost inaugu
rat sîmbătă prin disputarea derbiu
lui TDNA—Levski. Din păcate, căl
dura caniculară a împiedicat practi
carea unui joc de calitate. TDNA a 
cîștigat cu 2—0. Ambele puncte au 
fost marcate prin autogoluri.

Duminică, 
tului a continuat cu 
ciuri, care au furnizat rezultate scon
tate :
nior—Spartak Plovdiv 1—1, Spartak 
fcțe.ygfl—$ paj.Utk .Varna 2—2, Botev

Plovdiv—Botev Stara Zagora 3—1, 
Russe 0—0. 

corespondent
Botev Varna—Dunav

T. HR ISTOV
Spartak Moscova conduce eta:»,.al 

ta campionatul U.R.S.S.
Se apropie de sfîrșit campionatul 

de fotbal al .U.R48.S. pe anul 1958. 
Echipa moscovită» Spart.ik continuă 
să conducă detașat în clasament, a- 
vînd un avans de 5 puncte, care ii 
va fi (probabil) suficient pentru a-si 
adjudeca prețiosul titlu. Săptămîna tre
cută, in cel de al 17-lea meci din 
campionat, Spartak a învie cu 4—2 
(2—0) formația Moldova Chișinău. 
In mare formă, Lokomotiv Moscova

deSiășurarea campiona-
a1te cinci me-

Slavia—Lokomotiv 2—0, Mi

In mare formă, 
a realizat scorul campionatului, înfre- 
cînd cu 7—2 pe Zenit, o echipă care 
obținuse în ultima vreme cîteva re
zultate remarcabile. Cu același scor, 
(2—0) au luat sfîrșit meciurile Di
namo Tbilisi-—Admiraltccț și Dinamo 
Moscova—Torpedo. Torpedo este ast
fel la a patra înfrîngcre 
vă. Iată poziția fruntașilor 
tutui : 
~1. Spartak Mosc.
2. T.S.K. M.O.
3. Dinamo Mosc.
4. Lokomotiv
5. Sahtior
6. Zenit Leningrad

consecuti- 
clasamen-

17
18
17
15
15
16

12
8
9
7
8
6

4
7
3
5
3
6

1
3
5
3
5
4

23
21
19
19
18



După turneul de volei de la Moscova 
și înaintea campionatelor europene de la Fraga

9n întreaga Uniane Sovietic:

De vorbă cu Gh. Constantinescu și prof. N. Murafa, antrenorii echipelor 
noastre

A fost sărbătorită 
„Ziua Unională a Sportivului

Sîmbătă seara la Praga, la .Zitnni 
(Stadion" echipele de volei care iau par . 
te la a V-a ediție a campionatelor eu
ropene se vor reuni pentru a participa 
la deschiderea oficială a întrecerilor. 
După cuvîntările de rigoare și defila
rea echipelor participante, pe tei^nul 
<lin incinta Stadionului de Iarnă se vor 
întîlni în primul meci al campionat», 
lor echipele feminine ale Franței ș.i R» 
publicii Democrate Germane.

Ce fac echipele noastre în vederea 
acestor campionate ? Desigur că cei ce 
se interesează de activitatea voleiului 
au urmărit meciurile pe care reprezen
tativele țării le-au susținut în compa
nia unora dintre cei mai buni jucjjori 
de pe continent, voleibaliștii și voleiba
listele Uniunii Sovietice. Intîlniiile de 
la Moscova au fost binevenite și au 
constituit o verificare a stadiului de 
pregătire a loturilor în vederea campio
natelor europene. Constatările tehni
cienilor noștri au fost îmbucurătoarș, 
atît în ceea ce privește echipa femini
nă (deși a pierdut ambele meciuri), 
cît și cea masculină.

Pentru a afla noutăți asupra stadiu 
lui pregătirilor efectuate de echipele 
noastre, ne-am adresat antrenorilor 
respectivi : „Turneul de la Moscova a 
fost foarte nimerit, — ne-a spus GH. 
CONSTANTINESCU, antrenorul pcpre- 
zentativei feminine. In țară, fetele n-au 
putut avea ca parteneri decît formații 
masculine, astfel că meciurile cu altă 
echipă feminină de valoare au fost cît 
se poate de utile. Eu, de pildă, am 
putut să verific cu acest prilej două 
formații: una care se bazează pe jocul 
în apărare, iar cealaltă (alcătuită în 
special din jucătoare înalte) care pune 
accentul pe atac. In pluș, am încer
cat și rezervele într-un meci mai greu.

In general, toate compo
nentele lotului au jucat 
bine".

— Cum se prezintă e- 
chipa Uniunii Sovietice ?

— Poarte bine. O con
sider drept principală 

pretendentă la titlul eu
ropean. Față de turneul 
desfășurat cu citeva luni 
in urmă la Lodz, ea se 
prezintă acum mai bine 
pusă la punct cu pregă
tirile. In formație a fost 
reintrodusă Ciudina,
care, deși are 35 ani, 
joacă la fel de bine ca 
acum 8—9 ani. In ceea 
ce privește reprezentati
vele noastre — și aici 
mă refer și la cea mas
culină — mai au de lu
crat la capitolul „rezis
tența de concurs".

Despre pregătirile echi
pei masculine și turneul 
de la Moscova ne-a vor
bit prof. N. MURAFA: 
„Jocurile echipei noastre 
susținute recent la Mos
cova mi-au întărit con
vingerea că voleiul nos
tru merge pe un drum 
bun. Băieții au jucat in
comparabil mai bine de
cît în partidele interna
ționale anterioare. Echipa

Fază din intilnirea masculină de volei R.P.R. —
U.R.S.S. (rezultat 3-1) disputată cu ocazia cam
pionatelor europene de la București (1955).

(Foto: I. MIHAICA)
sovietică, față de 1957, a

prezentat cinci jucători noi, toți de talie 
medie. Dar cel mai bun jucător rămîne 
tot Fasahov, pe care publicul fyucu- 
reștean îl cunoaște. Recentul turneu 
ne-a arătat însă că echipele noastre nu 
știu să se adapteze factorilor externi,

ca de pi'dă vîntului și frigului; In ori
ce czz, indife-enr de lezultatefe înre
gistrate cu acest prilej, meciurile de la 
Moscova au adus un plus de încrede
re în forțele aoaslrc și lucrul acesta 
este foarte important înaintea unei în
treceri de talia celei de la Praga".

Campionatele europene de canotaj academic

Canotoarele noastre și-au confirmat din nou înalta valoare
Participare bogata la probele masculine

După frumoasa comportare a vîs- 
lașelor noastre, care au reușit dumi
nică. la Poznan, valoroasa perfor
manță de a se clasa pe locul II ÎR 
două probe ale campionatului euro
pean de canotaj academic, cucerind 
șapte medalii de argint și 9 de bronz, 
revenim astăzi cu cîteva amănunte pe 
care nu le-am putut cuprinde în cro
nica noastră de luni.

Trebuie să subliniem în primul rînd, 
faptul că — în general — rezultatele 
obținute au corespuns așteptărilor, 
cele mai bune locuri fiind obținute 
tocmai la probele la care prezentam 
echipajele noastre cele mai bune: du
blu (Florica Ghiuzelea, Dora Lacatoș) 
și 4 + 1 rame (Felicia Urziceanu, 
Rita Bonfert, Stela Georgescu, Marta 
Kardos + Angela Codreanu). Prin 
timpurile realizate la antrenamentele 
din tară, aceste echipaje se anunțau 
ca purtătoare ale celor mai bune șanse 
ale noastre. Și calculele n-au fost în
șelate. ele cucerind titlurile de vice- 
cam pioane europene. în ciuda handi
capului pe care l-a prezentat faptul 
că, la 4 + 1 rame. Stela Georgescu 
a concurat bolnavă, iar Ia dublu 
Florica Ghiuzelea se ^fla după o în
trerupere a antrenamentului. In plus 
partenera ei. Dora Lacatoș. care 
pornea ca titulară în 4 -ț- 1 vîsle se 
antrenase mai mult în această probă. 
Este de menționat faptul că probele 
de 4 + 1 rame și dubiu au fost a- 
celea în care U.R.S.S. a beneficiat de 
cele mai puternice echipaje ale sale. 
Așa cum au declarat antrenorii so
vietici, știind că la 4 -ț- 1 rame au 
de înfruntat 
culoși, ei 
tă probă 
lașe. Că 
și timpul 
ținînd seama 
cu barca din
vînt ajutător. Echipajul nostru,

dintre favorite, 
an din Regata 
duminică

vederea întrecerilor, 
tort 
nan.
Ion

Cil

fost 
după

flGstru a 
conducînd
pe ultimii 200

n-a putut ataca primul loc, în schimb 
a tranșat în favoarea sa în mod net 
rivalitatea sportivă cu echipa R.P.U. 
(recomandată ca una 
de victoria din acest 
Grunait), întreeînd-o 
peste 5 secunde.

La dublu, echipajul 
mai aproape de titlu, 
start și pierzîtld doar
de metri. Cîștigătoârele, Kaleghina—• 
Rakitskaia de la Dinamo Leningrad, 
sînt aceleași care au cucerit titlul și 
anul trecut la Duisburg. Printre în
vinsele noastre se află campioanele 
din 1956, cehoslovacele Bartakova și 
Musilova, și fosta campioană europea
nă la simplu Schultz (R.F.G.), care 
a făcut echipaj cu Hornew.

Actualmente se fac la Poznan mari 
pregătiri pentru campionatele mascu
line, care încep peste trei zile. In

0 Cu prilejul „Zilei 
ATIFTISM Unionale a Sportivii, niiiuiiotu juj... mărșăluitorii so. 

vleltci Lobastov și Ve- 
deakov au ob’ținuit performanțe superi
oare recordurilor mondiale oficiale. Pri
mul a parcurs distanța de 59 km. în 4h 
16:08,6. cel de al doilea a obținut pe 
30 km. 2h 19:49.0.

SJACmiIPT • Cea c*e_a IV-a edi- DnuVlllui ție a turneului interna
țional feminin de bas

chet de la Messina a fost cîștigată de 
echipa cehoslovacă Spartak. Pn meciul 
final, baschetbalistele de la Spartak au 
întrecut cu scorul de 68—64 echipa Var
șovia (R.P. Polonă). Pe locul 3 s-a cla
sat echipa Lokomotiv Zagreb, care a 
dispus cu 55—47 de Stamda (Italia). (A- 
gerpres).

au
I’e
au
de

adversarii cei mai peri- 
selecționat pentru aceas- 
cele mai bune patru vîs- 
reușit-o, ne-o dovedește 
3:29,2, excepțional chiar 
de faptul că s-a. plecat 
pistă și că a bătut tui 

dacă

In cadrul întîtnl- 
NÂȚATÎF fii-dintre înotătorii a- 

uStralienî, și japonezi, 
desfășurată la Osaka, 

au fost stabilite două noi recorduri ale 
lumii. Yamanaka a parcurs 200 m liber 
în 2:03,0 iar ștafeta de 4xl0o m. mixt 
a Australiei a acoperit distanța în 4:10,4. 
Alte rezultate: I0o m liber.* Davitt (A) 
55,8; 200 m.
2:20,5; 400 m.
800 m liber ; 
spate Haynes
Matsunada (J) 1:01,6

fluture; Matsunada (J) 
liber: Konrads (A) 4:27,4; 
Winram (A)' 9:34,0; 200 m 
(A) 2:21,4; 109 m. fluture:

9 La San Francisco, Larson (S.U.A.) 
a înotat 109 m. fluture în- 1:01.1

un lot de cano- 
romîni a sosit duminică la Poz- 
Din lot fac parte, printre alții 

Boicu, Ion Bulttgioiu, Ștefan Bo- 
Carol Vereș, Ștefan Pongrat, 

Ca- 
pâtru

-ț- 1, 4 fără cîrrnaci, 
2 + 1. Participarea 
masculine este 

De exemplu, Ia 
echipaje, la 4

deo-
4 + t

fără

roș, 
Gheorghe Riffelt, Radu Nicolae. 
notorii rotnîni vor concura la 
din cele șapte probe ale campionatu
lui și anume: 4 
2 fără cîrrnaci, 
la campionatele 
sebit de bogată, 
vor concura 14
cîrrnaci s-au înscris 13 echipe.

La campionatele europene, conform 
regulamentului, pot concura și spor
tivi din alte continente. De exemplu, 
la simplu s-a înscris 
Kenzie, cîștigător al 
trecut, iar la 8 + 1 
S.U.A., deținătoarea 
al probei.

australianul Mc.‘ 
probei în anul 
un echipaj al 
.titlului olimpic

/

• lntr-un meci linter-
PPI0 național contînd ca 
rvJLV pregătire pentru cam

pionatele europene,, iu- 
gesiavia a întrecut greu Italia cu 5—4 
(4—
ȘAHIȘTII SOVIETICI CONDUC DETA

ȘAT LA PORTOROJ

ȘAH
să

® Turneul Interzonal 
de la Portoroj a trecut 
de jumătate. Marii ma
eștrii sovietici continuă 

domine cu autoritate întrecerea, a-
flîndiu-se în primele locuri ale clasa
mentului. In ultimele runde liderul Pe
trosian a obținut victorii la Fuster și 
Roșsetto și a remizat cu Benko, Iar Tal 
după ce a cîștigat consecutiv la Rossetto 
și Benko a terminat ia egalitate cu 
campionul S.U.A., Fisher. Averb’ach a 
obținut și el 2'/s puncte în ultimele 
trei runde, cîștigînd la Larsen și San- 
guinetti și remizînd- cu Panno. Tn pu
ternică revenire de formă Gligorici a 
cîștigat la De Grieff și Pachman și a 
remizat cu Szabo, iar Ma-tahovici după 
remiza cu Filjp a cîștigat la Cardoso. O 
surpriză poate- fi considerată victoria 
lui Nejkirch la Szabo.

MOSCOVA (Agerpres). —
Pe stadionul centrat „V. I. Lenin" 

din Moscova, în prezența a zeci de 
mii de amatori de sport, a avut loa 
la 24 august o mare paradă consa
crată „Zilei Unionale a Sportivului" și 
festivitatea de deschidere a cHei de-a 
VI ediții a Spartachiadei unionale de 
vară a sindicatelor.

La această mare competiție a sezo
nului de vară participă peste 400Q de 
sportivi reprezentînd toate republicile 
unionale. Înainte de începerea compe
tițiilor, Andrei Sevcenko, secretarul 
Comitetului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare, felici- 
tînd pe sportivi cu ocazia acestei mari 
sărbători, după care a declarat des
chisă Spartachiada.

...Apoi a început parada. Tineri 
sportivi de la institutele de învățămînt 
superior din Moscova și-au dovedit 
măiestria producîndu-se în diferite 
exerciții de gimnastică.

La sfîrșitul paradei sportive pe tei 
și-au făcut apariția echipa de fot 
a orașului Tirana și echipa Lokomo 
Moscova, lntîlnirea a luat sfțrșit 
scorul de 5—1 în favoarea echipei 
vietice.

„Ziua Unională a Sportivului" a f 
sărbătorită în întreaga Uniune f 
vietică. Pe stadioanele, terenurile 
sport, parcurile și arterele centr 
din multe orașe s-au desfășurat cu 
cest prilej numeroase competiții 
masă.

La Harkov a fost inaugurat tu 
dintre cele inai moderne velodrom 
din U.R.S.S. Pe pista acestui ve 
drom se pot desfășura toate prob 
incluse în cursele cicliste de ac 
gen.

întreceri sportive cu caracter 
masă au avut loc de asemenea 
stadioanele colhozurilor și sovhozi 
lor. La ele au participat zeci de 
de sportivi de la sate.

începe campionatul de calificare pe echipe la lupte clasice

Au mai rămas puține zile pînă 
la marea competiție de lupte libere 
și clasice denumită „Trofeul orașelor 
țărilor balcanice" pe care o găzduieș
te capitala patriei noastre între 4—7 
septembrie. La federație se fac pregă
tiri intense pentru primirea oaspeților 
și pentru punerea la punct a ultime
lor amănunte de organizare și de a- 

. menajare a terenului din str. Dr. Stai- 
covici, unde se vor desfășura întîlni- 
rile. Peste cîteva zile sînt așteptați 
să sosească și oaspeții din țările 
participante. Federația de specialitate 
din R.P. Bulgaria este prima 
anunțat lotul de sportivi, ce 
volua atît la lupte clasice cît 
lupte libere.

Trebuie să subliniem faptul
R.P. Bulgaria sportul luptelor cu
noaște o largă dezvoltare, iar valoa
rea sportivilor din țara vecină și prie
tenă este cunoscută pe plan interna
țional. Iată cîteva nume din echipa 
de lupte libere: Nejdet Mehmedov 
Zalev — campionul R.P. Bulgaria pe 
anul 1958, V. Dimov — cîștigă.torid 
medaliilor de argint la festivalurile 
mondiale ale tineretului de la Varșo
via și Moscova, Stancio Kolev — lo
cul 3 la „Cupa Mondială" din acest

care a
vor e-
Și la

că în

an, Mușa Aliiev — campionul R 
Bulgaria pe anul 1958, clasat pe lo 
2 la „Cupa Ațondială", Murtaza M 
tazov — deținătorul medaliei 
bronz ia campionatele mondiale, 1 

campionul olirr 
ne t 
timer 

„Ci 
și locui II la campiona

cola Stancev — câmpia.... _
și campionul R.P. Bulgaria p< 
1956, 1957, 1958, Lutvi Achi
— cîștigătorul locului I la 
Mondială" 
mondiale de lupte clasice de la Bu 
pesta, Iuszetn Mehmedov — cl •< 
locul 3 la Olimpiada. Din Ic 
lupte clasice remarcăm pe V. A 
liev — campionul R.P. Bulgaria 
anul 1958, Dinko Petrov — locu 
la campionatele mondiale, Dimitr I 
bre — clasat pe locul 2 la Olirnpi 
și Petko Sirakov 
Bulgaria 
mondial

campionul I 
la lupte clasice și camp 

la lupte libere.
★

august, orașele Arad, C 
i Craiova vor găzdui în

I.a 31
Galați și _
cerile primului tur din cadrul c. 
pionatului de calificare pe echipe 
lifpte clasice. Pentru buna desfășm 
a întrecerilor federația de lupte a : 
bilit patru grupe.

© Wismut șs IPetroBuS au căzut de acord asupra datei 
mecFur^or a Prsmull meci al noii ediții, astăzi la Copenhagâ 

reprezenta Suedia• NorrkSping va

astăzi, se lărgește sfera... preocu-De
pârilor iubitorilor de fotbal din țara 
noastră: la jocurile noului campionat 
republican — care șl-a inaugurat du
minică ediția sa pe anul 195S—59 — se 
adaugă pasionantele întreceri ale „Cu
pei Campionilor Europeni" 1958—59. Cum 
se știe, țara noastră va fi reprezentată

Tată clasamentul după 12 
Petrosian 9 p.; 2. Tai 3>/, p.; 
bach 7'/s p.; 4.-6. 
Gligorici 7 p.; 7-9.
Pan.no 6'/2p.; 10-til. _ , _
p.; 12-15. Larsen, Sangulnetti.
Nejkirch 5'A p.;

IS. Camdoso
Fnster 2 p.;

P-:
20.

runde: 1.
. _ _ , s 3. Aver- 

Olafssoii, Mafcanovici, 
. Benko, Bronstein, 

Fisher, pachman G 
Szaba, 

1.6—17 Sherwin, Filip 5 
4 p.; 19. Rossetto 3 p.;
21. De Grieff i«/t p.

O Americanii se pre
gătesc cu înfrigurare 
pentru ultimele etape 

ale Cupei Davis, fii caută să-și. comple
teze echipa — mult slăbită în ultimi* 
ani — prin „achiziții”, fapt oare poale 
fi considerat unic în istoria tenisului 
Astfel, federația nord-americană inten
ționează să-1 „adopte” pe Alex. Olmedo, 
campionul 
acesta își 
resant de 
readus în 
eon, care 
Rezultatul
Brooklyn (Massachussets) confirmă su
perioritatea proaspetelor achiziții față 
de echipa de bază a S.U.A. In finala 
probei de dublu, perechea Richardson, 
Olmedo a dispus de McKay, Gimmalva 
cu 6—1, 3—6.

TENIS

din Peru, pe baza faptului că 
face studiile în S.U.A. Inte- 
notat este că americanii £>u 
echipă și pe H-am Richard- 
își face studiile în Anglia., 
concursului terminat ieri Ia

6—3, 6—4

<9 Turneul
vingător pe suedezul Davidson care a 
învins în finala probei de simplu pe 
Brichant (Belgia) cu 5—7, Gr—4, 0—6,
9—7. 6—3. In setul patru, Davidson a 
respins șase meciboluri ale adversarului.

de la Hamburg a dat în

anul acesta de Petroiua 
tățl au mai intervenit 
relatări asupra acestei 
petiții internaționale ?

0 Im primul rînd să 
ciul inaugural al noii 
K. B. 
cei — 
campioana R. F. 
nesc astăzi a a 
.confruntare (returul 
la Gelsenkirchen).
• lin <al doilea rrnid, să suibiiiMcm 

tratativele dintre Petrolul Ploeștii 
Wdsanut din Kari Marx-Stadt, câni; 
na R. D. Germane, pentru, stabi 
•datelor, au fost duse la bun sfîirșit, 
contra-propunerea făcută de ploe-ș 
clubul diiin Karl Ma-rx-Stadt a răs] 
cu datele de 17 și 28 sețpteanbrle. Pi 
lut s-a declarat de laoord cu ele, a 
că cele două pairtude se 
după urmă torul program :

Miercuri 17 septembrie : 
tvolul (la Ane).

Dumiimică 28 septembrie:

PLoești. Ce i 
<ie la ultlT 

grandioase c

consemnăm 
ediții : Bolcll 

Copenhaga— campioana Danei 
și JȘchalke 04 Gelsenkiroh 

Germane — se îi 
Copenhaga în pi 

la 17 septem

Wismut-

Duminică 28 septembrie: Detnalu 
Wlsmut (terenul n-a fost, stabilit îi 

partida din retur va fi coaiidaisă 
trei arbitri cehoslovaci ; OOetuto 
Varhovec și Koreius.

Și acum, alte noutăți: M.T.K 
Polonia Bytom nu s-au înțeles înc 
supra datelor meciurilor dintre 
Budapestainii au propus 17 șl 24 
tembrie, polonezii 31 august și 21 
tembrle. Primii nu sînt de acord 
datele propuse de echipa din By 
pentru că la aceste date ei au 
disputat meciuri de campionat. (In 
nerai, -partidele' din Cupa campios 
Europeni sînt programate în cursul 
tămîniî). Tratativele continuă,
• Se cunoaște acum și reprezenti 

Suediei. Forul din Stockholm a at 
țat la U.E.F.A. echipa clubului No> 
ping, care conduce în clasament < 
doua’ treimi de... campionat (în 
dta campionatul se dispută după 
sistem nou :
susține cîte 
de trei ori 
echipe).

flecare din cele 12 ec 
33 de jocuri, adică j 
cu fiecare dintre cele
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