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La încheierea Campionatelor europene de canotaj academte

Bilanțul nostru: 16 medalii
de argint și 11 de bronz

Drgcrn cri Uniunii de cultura fizică și sport din R. P. Romînă

[UL XIII Nr. 3265 ★ Marți 2 septembrie 1958

Cîteva detalii în legătură cu desfășurarea probelor masculine
Ne obișnuisem, în canotajul acade

mic, să consemnăm an de an după 
campionatele europene, succesele echi
pajelor noastre feminine. Locul al 
doilea în ierarhia europeană, ocupat 
de vîslașele noastre în numeroase 
probe, a devenit aproape obișnuință. 
Și, așa cum se știe, nici acum la Poznan 
n-a fost altfel, canotoarele noastre 
cucerind din nou medalii de argint.

La băieți în schimb, cu excepția

urismul—important mijloc 
de educare patriotică

' XCURS1ILE — organizate din 
ce în ce mai des în ultimii ani

' — sînt nu numai excelente pri- 
•i de cunoaștere reciprocă.a celor 
au parte la ele, de odihnă și de re- 
rea a acestora, ci și importante for- 
de educare patriotică a celor care, 
fîrșit de săptămînă, iau drumul cu 
e spre pitoreștile așezări ale tru
sei noastre patrii. Valea Prahovei, 
minunatele ei peisaje, îneîntătoa- 

împrejurimi ale Lacului Roșu, 
ile Bicazului, renumitele localități 
rate pe țărmul Mării Negre, au de- 
it în zilele noastre cunoscute oa- 
ilor muncii.
ara noastră are nenumărate locuri 
tradiția și istoricul lor. Aproape fie- 
> oraș, fiecare munte, fiecare apă, 

imite ori sat, are legenda sa 
: vorbește despre trecutul de luptă 
le muncă al viteazului și harnicului 
tru popor.
ițelegînd importanța turismului ca 
o-c de cunoaștere a țării, a fru- 
leților sale, tot mai multe sînt co- 
ivele sportive care acordă acestei 
vități o mare atenție. îmbucurător 
: faptul că majoritatea colectivelor 
rtive nu se mulțumesc să organi- 
e excursii numai pentru sportivi, 
atrag spre drumeție pe cei mai 
ți dintre cei ce muncesc în uzina 
fabrica respectivă și că, de cele 
multe ori, excursiile depășesc li- 

a regiunilor. Așa de pildă, oamenii 
leii din Constanța fac dese excursii 
București, iau drumul Păltinișului, 
tează Valea Prahovei. Cei din Si- 

vrînd parcă să întoarcă vizita 
stănțenilor, vin deseori pe țărmul 

>ar cei din Baia Mare sînt re- 
i,... pentru interesul lor față de 
ursii. De asemenea muncitorii de Ia 
Iul Roșu fac dese plimbări pe Du- 
e, iar din Capitală pleacă în 
ursii în fiecare săptămînă mii de 
neni ai muncii din întreprinderi, 
ie și fabrici. Nu de puține ori nu
rul lor este dublat de tineri din 
li și facultăți. Colectivele sportive 
ivița Roșie** și fabrica de confec- 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ sînt fruntașe 
această privință. Cu prilejul ex- 

siilor (și în aceste împrejurări o 
ige de fotbal sau una de volei este 
ipsită), un mare număr de oameni 
muncii fac cunoștință cu spor
ii îndrăgesc și devin astfel membri 

U.C.F.S.
’entru sportivi, pentru cei care au

pășit pe poarta stadioanelor și a te
renurilor de sport, turismul oferă o- 
cazia de a face cunoștință cu oameni 
noi, cu locuri noi, le dă posibilitatea 
să vadă cu propriii lor ochi marile 
transformări din viață orașelor și sa
telor noastre. Falnicii noștri munți 
așteaptă noi și cît mai mulți vizita
tori. iar raidurile obișnuiților excursio
niști pot fi mărite masiv cu cei care aii 
stat pînă acum departe de activitatea 
turistică. Excursii se pot organiza nn 
numai la munte sau la mare, ci și 
în orașele mai importante ale țării. 
Pentru cei din provincie, o vizită In 
București cu prilejul vreunei manifes
tații sportive mai importante (cum 
sînt obișnuitele excursii la cele mai 
interesante meciuri de fotbal), este și 
o posibilitate de cunoaștere a trans
formărilor 
zi la alta

Pentru 
pe deplin 
nizatorii să ia unele măsuri. Printre 
altele, asigurarea unor ghizi competenți, 
dintre cei mai încercați turiști ai co
lectivului, oameni care să cunoască 
și să poată explica tineretului despre 
Istoricul locurilor ce urmează a ii 
vizitate, despre bogata faună a mun
ților noștri, despre sutele de plante 
șl flori, 
o primă 
sprijinul 
pentru 
masive, fie pentru alcătuirea 
gram cultural-educativ. 
sabilii cultural-sportivi din 
sindical pot fi de un real 
tor organizatorilor, în vederea pregă
tirii temeinice a fiecărei excursii.

Importanța turismului ca formă de 
educare patriotică apare și mai puter
nică în lumina 
guvernului din 
derea turismului 
este o sarcină 
colectiv sportiv.
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Intr-un echipaj de canotaj acamedic, șeful de ramă (strocul) are un 
rol deosebit: el conduce echipa, imprimind celorlalți vîslași ritmul și ca
dența loviturilor. Ion Boicu (stingă) și Ștefan Kurecska (dreapta) sînt 
cei doi șefi de ramă ai echipajelor de 4+1 șl — respectiv — 4 fără 
cirmaci, clasate pe locul I! la Campionatele Europene.

unui titlu de campion european cu
cerit în 1955 la Gând
4 fără cîrmaci, n-aveam 
pînă acum cu prea multe 
Iată însă că duminică, 
băieții noștri au marcat 
(orie de-a dreptul impresionant, reușind 
performanța excepțională de a se cla
sa și ei pe locul II în Europa. Valoa
rea performanței este și mai de apre
ciat, dacă ținem seama că reprezen
tativa noastră a acumulat cele 22 de 
puncte (care i permit să împartă lo
cul II cu U.R.S.S.) prezenfînd numai 
4 echipaje, în timp ce multe 
țări s-au prezentat la startul 
pionatelor cu garnituri complete, 
curînd la toate cele 7 probe.

In acest fel canotorii noștri au 
firmat victoriile repurtate de ei îo 
luna iunie, cu ocazia Regatei Snagov. 
Succesele de la Regata Snagov și de 
la „europenele** de la Poznan de
monstrează că ne aflăm m fa'n vnul 
salt valoric real făcut de canotajul 
nostru academic masculin, ca urmare 
a unei îndelungate și temeinice munci 
de pregătire.

★
In finalele de la Poznan, canotorii 

noștri au cucerit locurile fruntașe 
mulțumită nu numai valorii tehnice, 
ci și puterii lor de luptă. Astfel, la 4 
fără cîrmaci echipa noastră (Kumcs- 

Riffelt, Sehovitz. Vereș) a avut 
■start slab. De-abia după jumăta- 
cursei (1000 m.) a trecut pe locul 

(Continuare în pag. 8)
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Concursul hipic international
pe care le trăiește de la o 
capitala patriei noastre.
ca o excursie să-și atingă 
scopul este nevoie ca orga-

podoabă a acestora, — este 
și importantă sarcină. Apoi, 
organizației de tineret, fie 

asigurarea unei mobilizări 
unui pro- 

Respon- 
comitetul 

aju-

Hotărîrii partidului șl 
2 iulie 1957. Extin- 
pe scară cît mai largă 
de frunte a fiecărui

Succese de prestigiu ale călăreților romîni
Ieri, călăria a mai cîștigat un „examen" în fața pu

blicului bucureștean. A contribuit la aceasta și spectacu
lozitatea întrecerilor și dîrzenia concurenților, dar, poate, 
și faptul că reprezentanții noștri au continuat să domine

Este, fără îndoială, un prilej de 
nouă bucurie să constați progresul 
evident pe care-1 înregistrează echi- 
tația noastră. Iată pe scurt „filmul" 
întrecerilor de ieri :

cu autoritate probele din cea de a doua zi a concursu
lui hipic internațional. Ca și duminică drapelul nostru 
a fluturat ieri toată ziua pe catargul cel mai înalt, ves
tind victoriile realizate de călăreții romîni.

Mihnea.

I. Oprea învingător la dresaj

Dintre cei 12 concurenți care s-au 
prezentat la startul probei de dresaj 
categoria mijlocie, cel mai bun punc
taj a fost realizat de călărețul romîn 
Ion Oprea (pe Sulina) cu 0,266 punc
te. Era așteptată o victorie a unui 
călăreț romîn — cunoscută fiind va
loarea lor — dar mtilți credeau că 
învingătorul va fi N. Mihalcea cu 
Corvin. El n-a ocupat însă decît locul 
II totalizînd 0,400 puncte. Un rezultat 
remarcabil a obținut călărețul cehoslo
vac Sembara Frantiseck pe calul Ivo 
(1,000 puncte). In lipsa calului Pala
tin — accidentat — Gh. Teodorescu a 
intrat în probă doar cu Cincinal cu 
care a ocupat locul IV, cu 1,033 punc
te. Surprinzătoare este poziția în cla
samentul probei a călărețului N. Mi-

Alexandra Longo pe Sucitu. 
cîștigătorul probei' de deschidere.

care 
la-

21 septembrie, ci
Si in acest an, masele de spor

tivi din țara noastră vor intimpina 
sărbătorește aniversarea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
participînd, in afara altor acțiuni, 
și la tradiționalul cros de masă 
„Să întîmpi’năm 7 Noiembrie".

Actuala ediție a crosului de 
masă, închinat zilei care a deschis 
o nouă eră în istoria omenirii se 
va desfășura in două etape: etapa 
1 pe colectiv sportiv și comune 
(sate) și etapa a doua, pe loca
lități. iar in mediul rural pe cen
tre ele comună. Excepție face ora
șul București, unde etapa a doua

va fi organizată pe raioane, iar re
gulamentul prevede și o a treia 
etapă, interraională pe oraș.

Prima etapă a crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" în
cepe la 21 septembrie și se încheie 
la 26 octombrie (19 octombrie pen
tru orașul București). In acest răs
timp, colectivele sportive din în
treaga țară, de la orașe și sate, au 
datoria de a crea condițiile nece
sare atragerii in întreceri a unul 
număr cît mai mare de partici
pant. Pentru aceasta, nu trebuie

așteptată ziua de 
pregătirile trebuie începute de în
dată. Aceste pregătiri constă — in 
primul rînd — într-o vie populari
zare a competiției și în înscrierea 
unui număr cît mai mare de par
ticipant. Consiliile colectivelor 
sportive trebuie să-și asigure spri
jinul secțiilor de atletism, al teh
nicienilor și sportivilor fruntași, in 
scopul popularizării competiției și 
mai ales al organizării in cele mai 
bune condițiuni a pregătirilor teh
nice și a concursurilor.

halcea cu calul
Locul V ocupat de acesta 
cu 1.000 puncte este cu 
mult sub posibilitățile 
sale și așteptăm ca vi
itoarele probe de dresaj 
să ne arate dacă ieri a- 
cest Ioc V a fost «doar un 
accident sau nu.

Pe locul I: 
ștafeta R.P.R.

Ca întotdeauna, ștafeta 
a fost așteptată cu mult 
interes ele spectatori și 
chiar de călăreți. Mai ales 
că acum participau și c- 
chipe străine (în total 
15 ștafete). A fost o dis
pută pe cît de pasionan
tă pe atît de spectaculoa
să. La sfîrșitul probei, 
crainicul concursului a a- 
nunțat — Spre bucuria 
spectatorilor: „Pe primul 
loc, ștafeta țării noas- 
tre“... Este o victorie pentru 
sportivii noștri merită toate
udele. Această performanță a fost, de 
altfel, întregită și de o alta... neofi
cială: ștafeta compusă din Mihai 
Timu, Constantin Vlad și Gh. Langa 
a fost singura echipă care a terminat 
cele trei parcursuri fără să dărîme 
nici un obstacol. Componenții ștafetei 
au dat dovadă de o bună pregătire 
tactică, sezisînd — ceea ce n-au făcut 
celelalte echipe ale noastre — faptul 
că în această probă se putea realiza 
un timp superior nu atît prin viteză 
excesivă, chiar cu riscul unor obsta
cole doborîte, ci printr-un parcurs 
„curat" realizat într-un timp ceva mai 
slab. Pentru că fiecare obstacol dărî- 
mat însemna zece secunde penalizare. 
Așa se explică desigur și locul III re
alizat de o altă echipă a noastră, 
formată din Mihai Timu (cu Odo- 
bești),Gheorghe Antohi (cu Mîndir) și 
Virgil Bărbuceanu (cu Brebenel), care 
a obținut timpul de 4:12,0. Trebuie no
tat faptul că această ștafetă a termi
nat proba cu 40 de secunde penali
zare (4 obstacole doborîte). Tot exce
sul de viteză în dauna unui 
mai calculat, i ' .
a făcut ca ștafeta noastră compusă din 
Al. Longo (pe Sucitu), Iosif Molnar 
(pe Pîrlog) și V. Pinciu (pe Nor) să 
renunțe la întrecere după ce I. Molnar 
a încercat zadarnic să termine pro
ba cu Pîrlog — de nerccunoscut ieri 
(a dărîmat obstacole, a derobat și apoi 
a căzut cu călăreț cu tot).

Proba de ștafetă a prilejuit și afir
marea călăreților polonezi care au 
mers deosebit de bine și cu toate că 
au dărîmat două bare, s-au clasat pe 
locul II cu un timp bun.

Rezultatele probei: 1. R.P.R. (Mihai

Timu pe Bimbo, Constantin 
Castor, Gheorghe Langa 
3:43,7; 2. R. P. POLONA

Vlad pe 
pe Lux) 
(Marian
D. G.

(Continuare în pag.

BOX
• Echipa de box Voința Bucu
rești în R. P. Polonă.

.parcurs
mai precis, credem că

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala echipa de box Voința București, 
care va susține două întilniri in R. Pj 
Polonă, in compania formației Start. 
Au făcut deplasarea, printre alții, To
ma Hie, Dumitru Boiangiu, C. Ghera* 
sim, C. Kiss, Vasile și Stan Bogoi 
etc.

PENTATLON MODERN
• Meciul R. P. Romînă — R. P- 
Bulgaria începe mîine la Sofia

SOFIA 1 (prin telefon). — Miercuri 
începe în capitala R. P. Bulgaria în- 
tilnirea inter-țări de pentatlon moderri 
dintre formațiile R. P. Romine și R. P. 
Bulgaria. Iri prima zi, echipierii celor 
două reprezentative se vor întrece. in. 
cadrul probei de, călărie*



Din activitatea colectivelor sportive sătești
’ Tot mal mult crește și se întărește 
activitatea sportivă în satele patriei 
hoastre. Corespondenții ziarului ne 
trimit din ce în ce mai multe vești 
privind dezvoltarea colectivelor spor
tive sătești, a succeselor lor în activita
tea sportivă de mase sau chiar de 
performanță. Spre exemplu, recent am 
primit la redacție o scrisoare a co
respondentului nostru CONSTANTIN 
ENEA care ne vorbește pe larg despre 
colectivul sportiv „Solidaritatea" din 
comuna Lespezi, raionul Pașcani.

In această comună sportul a pă- 
itruns adînc în rîndurile țăranilor 
'muncitori. Colectivul sportiv numără 
'300 membri, dintre care majoritatea 
'sînt cu cotizația Ia zi. Fiecare din ei 
:act'vează într-una din secțiile pe ra
mură de sport. Interesant de subliniat 
:este faptul că pe lîngă fotbal, un sport 
lîirește foarte popular și în rîndurile 
itincretului din Lespezi, în ultima vre
me au început să se bucure de suc-,, 
«es și alte sporturi cum ar fi voleiul, 
(tirul, oină și natația. Ca urmare, în 
tcadrul colectivului sportiv „Solidari- 
țtatea", există puternice secții, cu mai 
(multe echipe, cum ar fi secția de vo- 
3ei, unde 
fculină și

Alături
(activitatea
Urează și ea un remarcabil succes. La 
(întrecerile organizate în cadrul Spar- 
ttachiadei de vară 
tmare 
(tineri 
jparte 
Szilele 
îinsignei. O atît de rodnică activitate 
(lavea nevoie și de o puternică bază 
imaterială. Astfel, prin grija consiliu- 
llui colectivului sportiv 
țiValentin Camer, secretar 
^Buiuc) a fost procurat 
rsportiv în valoare de 4.000 
lasemenea, cu sprijinul sfatului popular 
ia-a amenajat o frumoasă bază spor- 
stivă care cuprinde un teren de fotbal, 
două de volei, un teren 

•jo pistă G.M.A.
Bucurîndu-so de 

ți sprijinul comitetului

activează o formație mas 
una feminină.
de sportul de performanță, 
sportivă de mase înregis-

a participat un 
număr de concurenți, iar 106 
și tinere din comună au luat 
la trecerea normelor G,M.A. și 
acestea au devenit purtători ai

(președinte 
Constantin 
echipament 
de lei. De

de oină și

îndrumarea 
comunal de

Clubul sportiv „Petrolul”
Cil cîteva zile în urmă a avut loc 

în sala de ședințe a Sfatului popular 
al orașului Ploești, adunarea generală 

-de constituire a Clubului sportiv PE
TROLUL. Au participat numeroși oa
meni ai muncii, simpatizanți ai sportu
lui, precum și sportivi din colectivele din 
orașul Ploești. Conducerea noului club 
6portiv se compune din 19 membri. 
Președinte de onoare este tov. Mihail 
Florescu, ministrul Petrolului și Chi

miei, iar președinte activ tov. Mihail 
Ionescu, directorul Rafinăriei 1 ; vice
președinți: Panait Chircn, Alex. Dumi
trescu; secretar: Gh. Niță; membri: 
llie Oană, Cecilia Neagtt, N. Mari
nescu ș.a.

In cadrul clubului sportiv Petrolul 
își desfășoară activitatea următoarele 
secții pe ramură de sport: atletism, 
baschet, handbal, popice, rugbi, șah, 
scrima, volei, fotbal și tir. Cele 7 
colective care au aderat la noul club 
vor da tot sprijinul pentru ca secțiile 
să fie alimentate cu cei mai valoroși 
sportivi. De asemenea, tehnicienii ciu
tului vor ajuta colectivele sportive în 
munca de educație și instruire a tine
rilor sportivi.

FL. ALBU
I. IORDACHE 

corespondenți

Primul club sportiv 
din regiunea Galați

După o perioadă de pregătire de 
jjroape patru luni, s-a constituit laGa-

a-

SPORTUL POPULAR
JPațg, 2g fir. J265

partid, (secretar, 
tov. Grigore Airi- 
nei) 
sportiv 
tatea" 
reușit să 
frumoase 
în munca

■ altfel nu 
el a primit titlul 

colectiv spor-de
tiv fruntaș pe ra-

■

colectivul 
„Solidari- 

I.espezi a 
obțină 

rezultate 
sa. De 

de mult

formațiile gospodă 
stat din Stupini și 
a revenit celor din 
de 5—1 (2—0). La 

au
Viorel Ciocan.

O altă scrisoare 
cuprinzînd fapte 
care vorbesc despre 
succesul activită
ții sportive la sate 
este și aceea pri
mită de la cores
pondentul nostru 
C. GRUIA. Nu de 
mult în comuna 
Hălchta (reg. Sta
lin) a fost organi
zată o frumoasă 
„Duminică sporti
vă", dotată cu 
„Cupa Secerișu
lui". La această 
întrecere au parti
cipat numeroși ti
neri din comunele 
Harman, Cristian.
Ghimbav, Bod și Ilălchiu. Peste 2.000 
de spectatori din comuna Hălciu au 
asistat la interesante întreceri de fotbal, 
handbal și natație.

La fotbal s-au înMInit Tntr-un dina 
mic meci amical 
riilor agricole de 
H ăl chiu. Victoria 
Stupini cu scorul 
întrecerile de natație învingători 
ieșit1: Uta Cazacu, 
Rteke Rei-mar, Lucian Pura, Erna Rotb 
și Gh. Alexandrescu.

„Duminică sportivă" organizată în 
comuna Ilălchiu s-a încheiat cu un joc 
de handbal între echipa Dinarno Ora
șul Stalin, campioană a țării, și e- 
chipa Recolta Hălchiu, formație care 
nu de mult a cîștigat campionatul de 
calificare obținînd dreptul de a parti
cipa la campionatul masculin al ca
tegoriei B. Partida s-a încheiat cu 
victoria dinamoviștilor, care au cîști
gat cu scorul de 12—6 (4—2).

P.T.T.R.,
de
sa 

Gh.
P.

întreprinderile

are secții de 
In curînd se 

de natație. In

lăți primul club sportiv din regiune. 
Noul club, care numără pînă în prezent 
aproape 400 membri ai U.C.F.S. din 
colectivele sportive ale întreprinderilor 
D.R.N.F.. Fabrica de piese de schimb 
C.F.R., Complexul C.F.R., 
l.R.T.A. etc. și poartă denumirea 
„Gloria Galați". Din conducerea 
fac parte: C. Stanciu, președinte, 
Alexașu, P. Agapie, 1. Mocanu,
Caradiot, vicepreședinți, Gh. Mitrea, 
secretar, N. Beșliii, T. Chiriac și a’.ți 
iubitori ai sportului din 
și instituțiile respective.

Clubul Gloria Galați 
fotbal, box canotaj, 
va constitui și o secție 
hotărîrea elaborată cu prilejul consti
tuirii clubului sînt prevăzute și alte 
angajamente, printre care atragerea 
u-nui mare număr de membri susțină
tori ai clubului, reamenajarea bazelor 
sportive și buna lor gospodărire.

1. H1NCU — corespondent

Constituirea clubului C.F.R 
Rovine Craiova

La Craiova s-a constituit clubul 
sportiv C.F.R. Rovine. Noul club are 
opt secții pe ramură de sport: 
scrimă, natație, tir, tenis de 
șah, box și fotbal.

Din consiliul de conducere al 
lui C.F.R. Rovine Craiova fac
Filip Corne, președinte, Gh. Ancuța, 
1. Mărășeseu și I. Stuparii, vicepreșe
dinți, Ion Niță, secretar, C. lacob, V. 
Negrescu etc.

£. MOȚOC, — corespondent

volei, 
masă

clubu-
parte :

; La început este mai greu dar, cu ajutorul spor
tivilor mai experimentați, din colectivele sportive 
•de la orașe, tinerii țărani muncitori se deprind cu 
'tehnica diferitelor sporturi. Aspect de la o „Du
minică sportivă", organizată nu de mult intr-un 

sat din regiunea București.

O vie activitate sportivă 
la uzinele Oțelul koșu
La uzinele Oțelul Roșu sportul are 

mulți prieteni. Colectivul sportiv Me
talul numără acum, după reorganiza
rea mișcării sportive, de două ori mai 
mulți membri. Celor aproape 1.000 ti
neri și tinere li se asigură o bogată 
activitate competițională. In cadrul în
trecerilor Spartachiadei s-au obținut 
importante succese. Tinerilor care au 
concurat la această grandioasă între
cere de masă li s-a asigurat în con
tinuare o interesantă activitate compe
tițională în cadrul campionatelor de 
casă.

Printre sportivii uzinei se află mun
citori fruntași ca Mihai Birău, Ion 
Cso'.tko, Eugen Livădariu și alții.

O deosebită atenție este acordată 
creșterii tinerelor cadre, menite să re
împrospăteze formațiile reprezentative 
ale uzinei. Nu se aleargă după „vede
te", ci se instruiesc tinerii care au 
ieșit în evidență cu ocazia marilor în
treceri de masă, în timpul desfășurării 
campionatelor de casă și al tradițio
nalelor dispute inter-colective la care 
participă numeroase echipe. Atît în e- 
chipele de fotbal cît și în reprezenta
tivele de box sau în formațiile ce se 
alcătuiesc, Ia alte discipline sînt pro
movați muncitori din uzină și membrj 
ai familiilor lor. Ei sînt încurajați și 
îndrumați cu cea mai marc atenție de

Ne-ani întîlnit deunăzi, 
cu tov. Herman Schmidt, 
adjunct al școlii medii nr. 
calitate și în același timp 
al comisiei orășenești de 
Discuția noastră a atins 
privind viitoarea activitate 
bal din Sibiu. Am vorbit 
și despre școala, despre bilanțul ac
tivității sportive a elevilor, care — 
după cum se va vedea în rîndurile de 
mai jos — este deosebit de rodnică.

la Sibiu, 
directorul 

4 din lo- 
președinte 

handbal, 
probleme 

la hand- 
mult însă

DACĂ AR AVEA GRAI OBIECTELE 
DIN VITRINA SPORTIVA A 

ȘCOLII...

cu tov. Sc’.imidt am vizi- împreună 
tat școala.

— Vom

vitrină în

avea prilejul să discutăm 
mai pe concret, să vă arăt o serie 
de lucruri interesante. Veți putea a- 
precia intr-o mai bună măsură dacă 
școala noastră a răspuns și cum a 
răspuns la diferite acțiuni sportive...

Ceea ce ne-a atras atenția încă de 
la intrarea în școală a fost o frumoasă 

care erau orînduite cu 
grijă cupe, plachete, medalii și di
plome. Am notat și noi cîteva date : 
Gupa Primăverii la schi, 8 aprilie; 
locul I... Campioană școlară la hand
bal, 8...................................................
oferită de ziarul
Vitrina mai cuprindea însă numeroase 
tabele cu rezultatele înregistrate într-o 
serie de concursuri și competiții de 
către elevii școlii, decupaje din arti
colele apărute în presa centrală și lo-

iunie... „Cupa tinerilor atleți"
„Flacăra Sibiului"

J PUTEREA COLECTIVULU
1 De cete mai muilte ori, cînd
'< tînăr alunecă pe o pantă greșită,

mițînd abateri de la disciplina

un 
co- 

—.— -------- ----- --- --------- ,---- de
producție sau de la morală, interven
ția energică a tovarășilor de muncă, 
a prietenilor săi, poate fi decisivă, 
poate îndrepta radical situația. Așa 
se întîinplă și cu unii sportivi. Să-l 
luăm, de pildă, pe talentatul jucător 
de fotbal losif Pali din Petrila: un 
băiat tînăr, viguros, căruia nimic 
nu-i stătea în cale pentru a ajunge 
un element de nădejde în muncă și 
în sport. Ce s-a petrecut însă cu 
losif Pali ? Fotbalist cu remarcabile 
calități, el s-a ridicat repede din rîn
dul juniorilor și a fost promovat în 
prima echipă a minerilor din Pe
trila. Această promovare, în loc să-1 
stimuleze, să-l îndemne să-și desă- 
virșească pregătirea tehnică, pentru 
a deveni un jucător cu care să se 
mîndrească echipa, l-a făcut să se 
înfumureze. Iosif Pall a început să 
lipsească nemotivat atît de la lucru, 
cît și de la ședințele de antrenament. 
Antrenorul Vasite Mandița și jucătorii 
din echipă nu rareori i-au atras a- 
tenția lui Pal! asupra comportării 
sale. Pe tovarășii de muncă și de 
sport ai lui Pali, printre care se nu
mără inginerul șef de sector Nicolae 
Nicorici, maistrul miner Alexandru 
Csibi, minerul loan Borondel, mais
trul instalator Rudolf Stark și mulți 
alții, abaterile din ce în ce mai dese 
ale acestui tînăr jucător îi dureau, îi 
frătnîntau. Și, împreună, au hotărit 
să-1 smulgă de pe acest drum greșit, 
să-| readucă în mijlocul lor, să-1 
facă să redevină un membru adevărat 

partea organizației de

tehnicienii colectivului 
partid (Kotormany — 
Mănescu — box). Ei 
mod deosebit de edu-

de către tehnicieni. Pentru toți mem
brii colectivului este o mîndrie să poată 
afirma că din rîndul lor s-au ridicat 
noi sportivi de valoare ca lăcătușul 
losif Schier sau 1. Anton, P. Nicolae și 
alții care sînt fii de muncitori din uzi
nă. Succesele înregistrate în activita
tea sportivă se datoresc în primul rînd 
ajutorului pe care colectivul sportiv 
îl primește din " 
partid.

Mulți dintre 
sînt membri de 
fotbal, Florian 
se preocupă în 
cația sportivilor.

Colectivul sportiv se îngrijește și de 
asigurarea bazei materiale. Astfel, 
fost reamenajat bazinul de înot, se 
lucrează la regazonarea terenului 
fotbal.

Fără îndoială însă că mai sînt încă 
multe lucruri de făcut. Astfel, consiliul 
colectivului sportiv trebuie să depună 
eforturi sporite pentru angrenarea unui 
număr cît mai mare de muncitori în 
practicarea sportului, muncitori care 
apoi vor deveni cu s'guranță membri 
U.C.F.S. De asemenea este necesar să 
se ducă o mai susținută muncă pen
tru încasarea cotizațiilor.

ROMULUS și ZENO RADU 
corespondenți'

a

de

Școala medie nr. 4 din Sibiu:

cală în legătură cu succesele sportive 
ale elevilor de la școala medie nr. 4. 
Pentru problemele sportive la zi am 
găsit în incinta școlii și o sugestivă 
gazetă sportivă de perete. In sfîrșit, 
un voluminos album cu imagini de 
la toate întrecerile sportive în care 
elevii școlii au fost prezenți și de la 
excursiile organizate în acest an au 
completat șirul acestor frumoase măr
turii.

SPORT Șl ÎNVĂȚĂTURĂ

mai aflat că în colectivul spor- 
școlii sînt înscriși 253 membri,

Ani 
tiv al 
deși numărul elevilor es!e de numai 
245 ? 1 ?

— Explicația este următoarea: în 
colectivul sportiv s-au înscris pe lin
gă toți elevii din școală și un număr 
de 8 profesori de cultură generală, 
pentru care practicarea sportului în
seamnă o activitate recreativă dintre 
cele mai agreabile.

— Care sînt disciplinele cete mai 
îndrăgite de elevi ?

— Pe primul plan se situează atle
tismul și gimnastica, Nu sînt negli
jate insă nici alte discipline sportive 
ca, de pildă, handbalul, înotul, bas
chetul sau turismul. In plus, un ac
cent deosebit se pune pe trecerea pro
belor din cadrul complexului G.M.A. 
Profesorii de educație fizică Mariana 
Benng și Rudolf Schneider au me
ritul de a fi contribuit la faptul că 
astăzi in școală toți elevii șuii purtă- 

ai colectivului. Nici un prilej n-a 
pierdut pentru a-i arăta Im Pali 
vărul, pentru a-1 critica cu tărie, 
început. Pali s-a supăra:, a zi: 
cei mai virstnici decit el din i 
pă se tem de promovarea lui în 
ma formație. Dar, înceiul cu înc 
a ajuns să-și dea seama că poi 
pe un drum greșit, că tovarășii 
de echipă, departe de a-i vrea 
doresc să-1 ajute să se îndrepte, 
devină un om întreg. Și losif Pa 
început să se îndrepte. Bineinț 
atitudinea lui nu s-a schimbat 
senin. Transformarea lui s-a pr< 
treptat. Poate că și azi losif 
mai are unele răbufniri ale v 
mentalități, poate că și astăzi 
mai abate uneori de la com 
normală. Dar tovarășii săi de < 
pă sînt convinși că el este actor 
totul alt oui, că îl pot socoti 
bun tovarăș de muncă și de sp:

Exemplu! lui losif Pali nu 
unicul. Cam așa s-a înfîmpla 
cu a Iți doi fotbaliști. Doi juci 
dintr-o echipă aflată în alt c; 
de țară: Pompiliu Ghițău și Ale 
dru Stan de la „Ancora"-Ga'ați. 
mîndoi porniseră cam pe aci 
drum ca și Pali: absentau de la 
trenamente, duceau o viață nesp 
vă, își pierdeau timpul fără rost 
aci a intervenit cu tărie colecti 
Tovarășii lor de echipă, în frunte 
căpitanul ei, Gheorghe Stoica, 
criticat cu asprime, i-au ajutat 
se îndrepte. Și dacă astăzi Po; 
liu Ghițău și Alexandru Stan 
îndreptat, au devenit muncitori 
guincioși și sportivi disciplinați, 
ceasta este datorită în bună [ 
și faptului că tovarășii au știut 
intervină la timp, întoreîndu-i de 
drumul nesănătos pe care ap» 
seră.

Masa de sportivi. în rîndurile 
reia se găsesc nentimărați tineri 
intați, educați în spiritul ir 
rale sănătoase, trebuie să 
cu hotărîre, fără iutei-o ezitare, 
unul sau altul dintre sportivi aii 
că pe o pantă greșită, să corn! 
orice abatere, dînd în felul ac 
un aiutor real sportivului care a 
șit. Aceasta pentru că puterea ci 
tivului este imensă.

Nfti colective sportive 
la Tg. Mureș

In ultima vreme, la Tg. Mur 
au luat ființă patru noi colecti 
sportive care funcționează pe lîu 
unități ale cooperației meșteșug 
rești. Membrii cooper tiveior Ai 
populară. Igiena și Textila Mtu 
vor activa în cadrul colectivii 
sportiv „Textila Mureș". Din coft 
tivul sportiv „Unitatea" fac. pa: 
cooperatorii care lucrează la „Muri 
colectiva" și „Unitatea". Pe l«n 
cooperativele Oglinda, Metal 
cum și U.R.C.M. va funcționa < 
lectivul sportiv „Metalul". Iu sfîn 
cooperatorii de la „Ciocanul" v 
face sport în colectivul sportiv 
același nume; „Ciocanul".

IOAN PAUȘ corespoudei 

tori ai insignei acestui complex s- 
tiv.

— Numărul de cupe, plachete 
medalii ne-a convins că aici elevii 
rezultate 
sportivă, 
timp să 
țin elevii

— Vă

remarcabile în activii; 
Ne-ar interesa în ace 
aflăm ce... performanțe 
la învățătură...

rog să notați: gimnt
Erika Binder a terminat clasa a VI 
cu media 9,18; atleții noștri frun 
pe școală. Udo Csalner și Horst Bi 
fert au terminat de asemenea c 
școlar cu medii de peste 9; mai 
tatea component,ilor echipei de he. 
bal, campioană școlară pe anul 
curs, printre care Grigore Elei 
Georg Roth, Florin Cuctt, Peter 
keli, Giinthcr Schob au obținui m 
de promovare de la 9.59 in 'sus, sili 
dti-se totodată printre fruntașii la 
vățătură...

O LARGA ÎNȚELEGERE 
ACORDATA SPORTULUI 

înainte de a părăsi șco. 
tov. Schmidt n-a uitat să ne an 
tească un fapt esențial: larga c 
voltare. a sportului în această șoc 
se datorește înțelegerii pe care dii 
ția școlii și secțiunea de învățări 
a sfatului popular o acordă elev 
în multiplele lor acțiuni sportive. . 
stfnd lucrurile nu încape nici o 
doială că și pe viitor, elevii șc 
vor dobîndi noi și frumoase suci 
sportive 1

șco.

1L1E IONESCI
coresponden



Pe scurt, despre concursul 
Cel mai bun sportiv din 10“

După cea de-a 37-a ediție a campionatelor mondiale de tir
® Sportivii sovietici au dominat

Instituirea unui nou 
.tem competițional 

masă cu caracter 
rmanent pentru co- 
itivele
Sstînd în 
e pentru 
sigiîelor 
n sportiv
„Campion al colec- 

sportiv" — a 
.■zit un viu interes în 
îdurile maselor de 
embri ai U.C.F.S. 
iruici de a duce o 
tivitate sportivă con- 
itia. Pentru a răs- 
mde numeroaselor 
trebări ce ni se pun, 
deosebi în legătură 
i concursurile pentru 
ținerea insignei „Cel 
ai bun sportiv din 
I", spicuim cîteva 
incte din regulamen- 

acestei competiții:
® Fiecare 
iritic 
este 
■hgat 

cel 
obă 
rupe de probe prevă- 
ile de regulament 
articiparea se face 

cadrul unei grupe 
• 10 sportivi, iar pa
ul clasai, adică ccl 
ai bun ilin 10, pri
ește un talan, cores- 
cnzăiur grupei de 
•obe in cure a par- 
ipai. Cînd un spor

sportive — 
concursu- 
cucerirea 

„Cel mai 
din 10“

sportiv 
să participe la 
concursuri este

su concureze 
puțin cîte o 

din cele patru

tiv ciștigă patru ta
loane, cite unul pentru 
fiecare grupă de spor
turi, primește titlul șt 
insigna de „Cel mai 
bun sportiv din 10“.

© Grupele de 10 
sportivi se organizea
ză pe criteriul vîrstei 
și sexului participanți- 
lor.

• Grupele de probe 
sint alcătuite in ra
port cu calitatea fizi
că de bază pe care o 
dezvoltă in mod pre
dominant. Deci, speci
ficul primei grupe va 
fi viteza, in cea de-a 
doua forța, in cea 
de-a treia rezistența 
și in cea de-a patra 
îndemînarea.

© Pentru a permite 
organizarea concursu
rilor îu raport cu con
dițiile de care dispu
ne fiecare colectiv, o 
grupă de probe cu
prinde întreceri 
mai multe ramuri 
sport, după cum ur
mează :

VITEZA. Atletism: 
alergări și sărituri in 
lungime. Ciclism. Na- 
tație. FORȚA. Atle
tism : aruncarea greu
tății cu ambele miini, 
aruncarea discului, a 
suliței, aruncarea min
gii la distanță. Gim
nastică : flotări și in-

în 
de

doiri de brațe. Halte
re. Lupte (irintă). RE
ZISTENȚA. Atletism : 
alergări pe pistă sau 
cros. Ciclism. Natație. 
Schi. INDEMINARE. 
Atletism: săritura in 
înălțime. Călărie : o a- 
lergare de 600 m. cu 6 
obstacole de 0,60 m, 
înălțime. Gimnastică : 
G.M.A. gr. I. Tir. 
Baschet, fotbal și 
handbal: 10 aruncări 
(șuturi) la coș (poar
tă). Popice. Șah. Te
nis de masă. Tenis 
de cîmp. Volei: 10
servicii peste plasă, 
pe un spațiu de 1 m. 
p. in terenul advers. 
Distanțele pe grupe 
de virstă și sex pre
cum și alte amănunte 
sini prevăzute in re
gulament

9 FIECARE PAR
TICIPANT LA COM
PETIȚIE TREBUIE 
SA DEVINĂ MEM
BRU AL U.C.F.S. 
PINA LA DATA DE
CERNĂRII TITLULUI 
ȘI INSIGNEI.

© Concursurile se 
organizează de către 
colectivele sportive, în 
zilele și la orele pe 
care acestea le soco
tesc potrivite. Parti
cipant» se pot înscrie 
pînă în ziua concursu
lui. ’ '

26 august s-a desfășurat 
Uniunii Sovietice a 

XXXVI l-a ediție a campionatelor mon
diale de tir. întrecerile s-au situat la 
un înalt nivel tehnic, și au angrenat 
concurenți din 28 de țări. Excelenta 
organizare a concursurilor, precum și 
condițiile tehnice desăvîrșite (poligoa
nele — adevărate creații ale tehnicii 
moderne — erau '-omplet automatiza
te) au dat posibilitate multora dintre 
sportivii vemți din toate colțurile lu
mii să obțină la Moscova cele mai de 
seamă performanțe din cariera lor. Iu
bitorii tirului din Moscova au 
urmărit zi de zi cu un interes deosebit 
întrecerile, creînd campionatelor o 
bianță sărbătorească.

Intre 14 și 
în capitala

Finalele campionatului 
de calificare Ia volei

categoric întrecerile • Trăgătorii 
două locuri li și patru locuri III
făcut ca în bilanțul campionatelor să fi
gureze peste 20 noi recorduri mondiale. 
Dorința trăgătorilor de a ocupa locuri 
onorabile a fost oglindită și de nume
roasele baraje care au fost neces'are 
pentru stabilirea clasamentelor. I.a pis
tol viteză (duelul Petrescu—Nasonov 
din baraj a reținut atenția numeroși
lor spectatori), la armă îiberă calibru 
redus, poziția culcat etc. au fost nece
sare dispute suplimentare pentru de
semnarea învingătorilor și a celorlalți 
medaliați.

A XXXVII-a ediție a campionatelor 
mondiale de tir a fost categoric domi
nată de sportivii sovietici. Ei au ară
tat o tehnică înaltă, au demonstrat o 
pregătire și

romîni au cucerit două locuri I,

lire 14—17 august s-a disputat în 
șui Dr. Petru Groza din regiunea 
dea, turneul final al campionatului 
calificare la volei. După cum am 
ițat în 
cu
ița 
tl
r.ii

urma rezultatelor acestui 
echipele Progresul București și 
Cluj au promovat în campio- 

feminin al categoriei A, iar 
Orașul Dr. Petru Groza și Ma-

Censtanța in Campionatul mascu- 
al categoriei B. Revenim astăzi cu 

za amănunte referitoare la această 
resantă competiție, 
i general, nivelul

masculine s-a 
ei jocurilor din 

. Voleibaliștii
țătire fizică și tehnică,

tehnic al întîlni- 
ridicat peste va- 
cadrul turneului 

au arătat o bună 
ceea ce a

luat sfîrșit concursul 
epublican motociclist 

de regularitate 
și rezistență

uminică a luat sfîrșit cursa de 3 
, care a angrenat pe cei mai buni 
ocicliști într-o dificilă alergare de 
ilaritate și rezistență. Din cei 39 
alergători care au luat vineri star- 
în prima etapă, au terminat cursa 
r 14. Acest lucru reflectă în pri- 

rînd duritatea traseului la care 
adăugat și timpul nefavorabil.

a și în prima etapă, în celelalte 
t — desfășurate sîmbătă și dumi- 

— motocicliștii au trebuit să 
e din greu cu ploaia, ceața și 
eul desfundat. Cei 14 motocicliști 

au terminat competiția merită 
ilari pentru dîrzenia și buna pre- 
re pe care au dovedit-o.
i clasamentul pe echipe primul loc 
isi lucerit de formația Dinamo I 
Szabo 76 p, Mihai Pop 8 p, C. 

eleu 49 p, și M. Cernescu 300 p) 
p. Pe locurile următoare s-au 

at în ordine următoarele echipe: 
aiul București 510 p, C.C.A. 629 
linamo II 695 p. Voința Sibiu 765 
/oința Orașul Stalin 937 p, Voin- 
îucurești 1019 p, Voința Timișoara 
’ P-
itr-un clasament individual neofi- 
. alcătuit de juriul de arbitraj, or
ia concurenților este următoarea:

Ioniță (C.C.A.) — Jawa 250 cmc 
1 p penalizare: Mihai Pop (Di- 
îo) — C.Z. 125 cmc — 8 p; V. 
bo (Dinamo) — Jawa 250 cmc — 
p; C. Nedelcu — C.Z. 175 cmc — 
p; B. Predcscu (Metalul) — C.Z.
cmc — 57 p etc.

M. VLADOIANU și C. PiTARU 
coresp.

ca meciurile, să constituie o
propagandă pentru volei. Forma-

făcut 
bună
[iile masculine au fost în general de 
forțe apropiate. Cea mai omogena 
s-a dovedit a fi Marina Constanța, 
deși s-a clasat pe locul 11. In schimb, 
întrecerile feminine s-au desfășurat 
la un nivel tehnic mediocru, cu excep
ția meciului Progresul București — 
Petrolul Constanța. Progresul a fost 
cea mai în formă echipă a competiției. 
O notă bună și pentru formația 
Știința Cluj.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în turneul feminin:

Progresul — Petrolul 3—1, Petro
lul — Locomotiva 3—1, Progresul — 
Știința 3—0, Știința — Petrolul 3—1, 
Progresul — Locomotiva 3—0, Știința 

Clasamentul fi-

Fcstivitate de premiere: pe cea mai inaltă 
treaptă a podiumului învingătorilor se află ma
estrul sportului Constantin Antonescu. El a cu
cerit la Moscova titlul de campion mondial la 
armă liberă calibru mare, poziția picioare.

Fără îndoiala ca această ediție a 
campionatelor mondiale se va înscrie 
în istoria tirului ca una dintre cele 
mai valoroase. Cei peste 600 concurențj^ 
prezenți pe standurile de concurs, pre
gătirea tehnică superioară a marii ma
jorități a participanților, disputele dirze 
oferite de cele mai multe întreceri, au

o voință excepțională, a- 
părînd cu succes onoarea 
sportivă a Uniunii So
vietice. Clasa ridicată a 
tiriihii din U.R.S.S. a 
fost scoasă în evidență 
de cele 25 titluri de cam
pioni mondiali cucerite 
de trăgătorii sovietici 
(din totalul celor 39 ti
tluri), precum și de nu
meroasele performanțe 
excepționale realizate de 
aceștia, dintre care multe 
s-au înscris ca noi recor
duri aîe lumii. In clasa
mentul general pe nați
uni, Uniunea Sovietică 
a realizat o categorică 
victorie asupra reprezen
tativei S.U.A. Sportivii 
americani s-au clasat pe 
locul II, urmați de re
prezentanții Finlandei. 
Trăgăiorii romîni au o- 
cupat locul IV, arând in 
general 
bună. Ei 
locuri I, 
4 locuri

La Moscova, reprezen
tanții țării noastre au a- 
vut posibilitatea să în
vețe multe lucruri noi, 
să-și îmbunătățească cu
noștințele tehnice. Dele

gația R.P.R., compusă din 26 trăgă
tori, a luat parte la 30 din cele 39 
de probe desfășurate la această edi
ție a campionatelor mondiale. 
13 sportivi romîni au urcat pe po
diumul învingătorilor, iar 23 s-au 
clasat in primele 6 locuri.

o comportare
au obținut 2
2 locuri II și 
III.

Ște- 
con- 
află 
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s-au înregistrat 
Șoimii — Ma-

6
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0 competiție reușită: campionatele 
republicane de canotaj academic - juniori

1. Progresul Buc.
2. Știința Cluj
3. Petr. Constanța
4. Loc. Timiș

In turneul masculin 
următoarele rezultate: 
rina 3—1, Marina — Constructorul 
3—1, Șoimii — C.S. Armata 3—2, 
Marina — C.S. Armata 3—2, Șoimii 
— Constructorul 3—1, C.S. Armata — 
Constructorul 3—1. Clasamentul’

1. Șoimii
2. Marina
3. C.S.A.
4. Canstr.

r>r. P. Gr. 
Const.

Or. Stalin
Pitești

(191:168)
(168:160)
(181:168)
(116:160)

Duminică s-au încheiat campionatele 
republicane de canotaj academic ale 
juniorilor. Și avem satisfacția de a 
menționa că anul acesta am asistat 
la cea mai reușită ediție de pînă a- 
cum a acestei competiții, cu un rol 
atit de important în descoperirea ti
nerelor talente, a viitoarelor cadre 
de fruntași ai canotajului nostru. Ne 
bazăm această afirmație pe cîteva 
fapte : participarea numeroasă (140 
concurenți), care reflectă atenția a- 
cordată tineretului de către cluburile 
și colectivele sportive din București,- 
Timișoara și Arad, precum și nivelul 
tehnic net superior față de celelalte 
ediții, evident în special în unele 
probe ca 4-f-l vîsle și rame fete, 
simplu, dublu și 8-ț-l băieți. Trebuie 
subliniată comportarea frumoasă a 
echipajelor prezentate de Clubul spor
tiv școlar din București care a cuce-
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• Alpiniștii de la Dinamo Orașul 

Stalin su avut în ultima vreme o ac
tivitate frumoasă. Cu cîteva zile în 
urmă, echipa formată din Alexandru 
Floricioiu. Tudor Hurubean, Nicolae Ji- 
taru și Horst Hanich a efectuat mai 
multe' escalade, printre care „traseul 
Roșculeț" din Umărul Gălbenelelor 
(gradul IV A), Creasta Coștila-Găl- 

bcnele (gradul 111 A), „Fisura Suspen
dată" din Peretele Policandrului (gr. 
VA) și Fisura „Eftimie Croitoru" (gr. 
V B).

Echipa Alexandru riorictoiu — Tu
dor Hurubean a efectuat premiera „Fi
sura Mare" din Peretele Coștilei, un 
traseu de 7 lungimi de coardă, cu 3 sur
plombe și numeroase pasaje de mare di
ficultate. A fost propus la gradul V B.

Cei patru alpiniști de la Dinamo O- 
rașui Stalin an mai efectuat în ziua 
de' 24 august cele două trasee ale Fi- 
stirei Albastre. Echipa Floricioiu — 
Hurubean a parcurs directa Fisurei 
Albastre în 6 ore 30 minute, cu 
schimbarea capului de coardă la fie
care lungime; iar alpiniștii N. Jitaru

și Ii. Hanich au efectuat Fisura 
bastră în 5 ore.

• Deși sînteni în plin sezon.

Al-

• Deși sînteni în plin sezon, iar 
condițiile atmosferice stat excepțio

nale, activitatea alpină este extrem de 
redusă și aceasta din cauza colective
lor sportive care manifestă dezinteres 
față de secțiile de alpinism. Astfel, în 
afară de alpiniștii de la Dinamo Ora
șul Stalin, săptămîna trecută au mai 
activat în Bucegi doar o echipă de la 
Locomotiva I.CJ7. și alta de la Spar- 
tac București.

O echipă mixtă a Locomotivei I.C.F. 
(cap de coardă lana Lixandru, secund 
Andrei Aurel) a efectuat traseul Roș- 
c.uleț. O echipă alcătuită din Pompiliu 
Radulescu (Spartac), lana Lixandru și 
Ana Ghimpețeanu, a parcurs traseele 
.J'isura Locomotiva” și „Fisura Mar
garetelor" (cap de coardă Ion Ilorto- 
peanu). Echipa Pompiliu Radulescu 
— Gh. Enache de la Spartac. Bucu
rești a efectuat premiera „Traseul 
Oblic" din Coștila, Escalada are șase 
lungimi de coardă și a fost propusă la 
gradul de dificultate V A.

rit cu acest , prilej primele titluri de 
campioni repnblicani la juniori; do 
Clubul sportiv școlar din Timișoara, 
precum și numărul mare și buna pre
gătire a sportivilor de la Voința Ti
mișoara și S.P.C. Ne așteptam la 
mai mult ele la sportivii cluburilor 
Metalul și Recolta București și am 
fi dorit să vedem concurînâ și spor
tivi din alte orașe, ca de pildă Tg. 
Mureș sau Constanța.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate în finalele probelor: 
FETE simplu: 1. DOINA CIOLACU 
(Metalul Buc.) '4:53.3; 2. Cornelia 
Jude (Feroviarul Timișoara) 5:09.2; 
dublu: 1. VOINȚA 'TIMIȘOARA 
(SONCOVICI-KILLER) 4:47.8;’ 2. E- 
lectra București (Mihalache-Mocanu) 
4:49.8; 4-ț-l vîsle: 1. VOINȚA TIMI
SOARA (VOGEL, TOMAS, ------
TIAN, ------------- ‘
4:24.4;
3. Rapid București 4:37.7; 4+1 rame:
1. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BU
CURESTl (STEFAN, LAZAR, RAZ- 
VAN, RAȚ + VASILE JULIANA) 
4:23.3; 2. Clubul sportiv școlar Ti
mișoara 4:31.6; BĂIEȚI simplu: 1. 
M. BUZAȘ (Șc. sportivă UCFS A- 
rad) 6:18.5; 2. N. KJecker (CI. sp. 
școlar Tim.) 6:37.0; 3. A. Morarti 
(S.P.C.) 6:40.0; dublu: 1. CLUBUL 
SPORTIV ȘCOLAR TIMISOARA 
(BADÂNAU-HESS) 5:51.7; 2.' CFR. 
Arad (Opitz-MoMovan) 5:53.2; 3 
Clubul sportiv școlar Tim. (Tărcuțiu- 
Foldvarv) 5:53.6; 4+1 rame: 1.
S.P.C. "(ISPAS. CRASNAR1U, TO
DOR, DINESCU + POPA) 5:43.3;
2. Strungul Arad 5:52.5; 3. Voința
Buc. 5:54.3; 8+1 : 1. CLUBUL
SPORTIV ȘCOLAR RUCURESTI 
(DRAGOSTIN, GEORGESCU. OLTEA- 
NU. RUSU, BULANCEA. BUBULETE, 
FALCOIANU, BOLOVAN + TEODO- 
RU) 4:58.5; 2. Voința Tim. 5:00.2; 3. 
CI. sportiv școlar Tini. 5:13,0. Cla
sament pe echipe: 1. VOINȚA TIM. 
32 p.; 2. Clubul sportiv școlar Timi
șoara 31.50 p.; 3. Clubul sportiv șco
lar București 24,50 p.; 4. S.P.C. 18,50 
p.; 5. Strungul Arad 13,50 p. etc

V, ARNAUTU.

KRÎS-
HERTZEG + WILLEMS) 

2. Meteor Timișoara 4:37.4;

Trebuie să subliniem în mod deosei 
bit frumoasa comportare a maestrului 
sportului Constantin Antonescu care, 
dînd dovadă de bună pregătire și 
animat de dragoste fierbinte față de 
patrie, a luptat cu dîrzenie pentru a 
cuceri titlul suprem. El a devenit cam
pion mondial la proba de armă liberă 
calibru mare, poziția picioare. Aceleași 
cuvinte de laudă se cuvin și juniorului 
Marin Ferecatu. Acest tînăr sportiv a 
a dovedit cu prilejul campionatelor de 
Ia Moscova un real talent, o putere de 
concentrare exemplară, reușind să adu
că țării titlul de campion al lumii la 
meci englez cu o performanță care a 
fost înscrisă ca record mondial.

In general, comportarea tinerilor 
noștri trăgători a fost la înălțimea în-, 
crederii care li s-a acordat. Rezulta
tele obținute de ei : Marin Ferecatu lo
cul I la meci englez cu 588 p, și locul 
III la armă liberă calibru redus 3 X 30 
cu 846 p; Iosif Aron locul II la nicci 
englez cu 586 p și locul V la armă Iii 
beră calibru redus 3x30 cu 845 p. — 
ne dovedesc că avem elemente tinere, 
talentate, care pot înlocui cu succes, 
la momentul potrivit, pe actualii se
niori. membri ai reprezentativelor țării 
noastre. Cu succes a concurat și maes
trul emerit al sportului Ștefan Pe
trescu. El a fost singurul concurent 
care a lupiat în compania trăgătorilor 
sovietici pentru titlul de campion mon
dial la pistol viteză. Performanța rea
lizată (60/589 p) este superioară cu 2 
p. rezultatului cu care la Melbourne a 
cucerit titlul de campion olimpic. Spe
cialiștii prezenți la Moscova au aprei 
ciat în mod deosebit pregătirea și vai 
loarea tehnică a trădătorului nostru. 
Medalia de bronz obținută de 
fan Petrescu la aceste campionate 
firmă încăodată faptul că el se 
printre cei mai buni „vitezișli" 
lumii.

Echipa R.P.R. de seniori la armă li
beră calibru redus, poziția culcat, a 
avut o comportare meritorie. Trăgătorii 
romîni au obținut în această probă lo
cul II, disputîndu-și șansele pentru 
titlul suprem cu reprezentanții Marii 
Britanii. La egalitate de puncte, după 
două baraje, am obținut medaliile de 
argint. Echipa de sheet formală din 
Gh. Florescu, St. Popovici, Gh. Enache 
și I. Dumitrescu a obținut un rezultat 
de valoare, ocupînd locul III.

Cu toate că în general reprezentanții 
noștri au realizat cîteva performanțe 
remarcabile nu putem fi mulțumiți de 
felul cum s-au comportat unii dintre 
ei. Astfel, echipa feminină — deși a- 
vea șanse la aceste îri’receri — s-a 
comportat sub nivelul posibilități'or 
ei. Rezultatele realizate nu reflectă 
adevărata valoare a unor sportive cu 
experiență cum sînt: Lia Sîrbu, Ma- 
rieta Jttverdeantt, Ana Goretti, luditli 
Moscu.

Acerași remarcă și pentru concu- 
renții Iosif Sîrbu, N. Cojocarii, D. 
Vidrașcu, N. Dumitrescu, I. Tripșa, 
Alex. Klaus, Enea Valentin, T. Jeglin- 
ski. Este inadmisibil 
valoarea 
locuri cu 
rezultate 
Sîrbu — 
la meci englez (locul I — 593 p !_), 361 
p. la armă liberă calibru redus, poziția 
picioare unde era considerat ca specia-< 
list; N. Dumitrescu Ia armă liberă cai 
libru redus, poziția genunchi, 356 p. — 
rezultat care a influențat negativ pozii 
ția echipei noastre; Alex. Klaus 539 
p. la pistol precizie; I. Lovinescu 240 
t. (locul 75) la proba de talere — cel 
mai slab loc ocupat de noi : Lia Sîrbu, 
Marieta Juverdeanu și ludith Moscu 
au obținut rezultate mult sub posibili
tățile lor la arma liberă calibru redus 
3x30. Toate acestea dovedesc că o 
serie de sportivi din delegația noastră 
nu s-au concentrat suficient, n-au lup
tat cu toată ardoarea.

Am remarcat îndeosebi faptul că și 
cei mai rutinați dintre trăgătorii noștri 
au manifestat o exagerată febră de con
curs. Emoția care trebuie firesc să 
preceadă o întrecere de amploarea a- 
cesteia a fost dusă însă pînă dincolo 
de limita permisă și a dăunat în mod 
vizibil calității rezultatelor. Este ne
voie ca antrenorii loturilor republicanei 
și îndeosebi cei din colectivele și citii 
burile sportive să insiste în antrenai 
mentul elevilor lor tocmai spre lichi
darea acestei deficiențe. Este nevoie de 
o atentă educare a acestor sportivi, de 
insuflare a spiritului patriotic, a răs
punderii pe care o au într-o competiției 
unde reprezintă țara. i

VICTOR VOICH IȚA !

ca sportivi de 
acestora să se claseze pe 
totul necorespunzătoare și cu 
de nivel foarte scăzut. Iosif 
de pildă — a realizat 578 p.
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NOTE

Cine împiedică afirmarea 
tinerelor elemente la oină?

Buletinul campionatelor internaționale de atletism

Este binecunoscut obiectivul cen
tral al competițiilor de masă în ge
neral și al Spartachiadei de vară a 
tineretului, in special: atragerea de 
noi tineri și tinere în practicarea dite- 
ritelor discipline sportive. Pentru acest 
motiv, regulamentul interzice parti
ciparea sportivilor clasificați. Lucrurile 
însă nu se petrec întotdeauna așa. Un 
exemplu ni l-a oferit nu de mult faza 
interregională rezervată echipelor 
oină din cadrul Spartachiadei 
vară.

lată ce s-a întîmplat la zona de 
Orașul Stalin. Cele tfei echipe parti
cipante : Torpedo (Reg. Stalin), Ogo
rul Stănești (Reg. Pitești) și Spicul 
ldeciul de Jos (R.A.A4.) au început 
să se conteste între -ele pe motiv că 
folosesc sportivi cărora regulamentul 
Spartachiadei nu le dă dreptul de joc. 
In mod special au tăcut contestații 
conducătorii echipelor Torpedo și O- 
gorul, principalele pretendente la pri
mul loc. Această penibilă stare de lu
cruri a dat multă bătaie de cap orga
nizatorilor care, la sfîrșitul competi
ției, urmau să hotărască soarta con- 
tesrațiilor introduse. Cercetările între
prinse au dus la următoarele consta- 
tăr' : Ogorul a utilizat cîțiva sportivi 
din comunele învecinate, precum și

de 
de

la

pe jucătorii Ion Predoiu și Ion Erfu- 
lescu, care participaseră ia întrecerile 
zonale ale campionatului republican 
desfășurate la Constanța ; Torpedo a 
ocupat 2 ani consecutiv locul 11 în 
etapa regională a campionatului R.P.R., 
primind astfel clasificarea respectivă. 
In mod normal — cele două formații 
fiind eliminate din competiție — echipa 
Spicul trebuia declarată cîștigătoare 
a fazei și deci finalistă a Spartachiadei. 
Dar comisia de organizare — 
ținînd seama de lipsa de combativi
tate a acestei formații în meciul de
cisiv cu Ogorul, cîr.d a cedat cu ușu
rință (0—24) — a decis pe bună drep
tate ca zona de la Orașul Stalin să 
nu aibă cîștigător. Acesta nu a fost 
singurul caz. Au mai fost scoase din 
competiție — pentru aceleași motive 
— echipele din comuna Boureni (Reg. 
Craiova) și reprezentanta regiunii 
lași.

Cine se fac vinovați de toate aces
tea ? In primul rînd conducătorii for
mațiilor, care au nesocotit cu bună 
știință regulamentul acestei competiții 
și au vrut să obțină rezultate cu 
orice preț. Asemenea situații regreta
bile trebuie evitate pe viitor.

TR. 1OANIȚESCU

• Loturile echipelor U.R.S.S.,

• Alte țări și-au anunțat loturile 
de atleți care le vor reprezenta în în
trecerile celei de a Xl-a ediții a cam
pionatelor noastre internaționale. Ast
fel, UNIUNEA SOVIETICA va de-

JAN KOPY TO

Ungariei și Poloniei o Azi se pun

plasa la București un lot de 14 atleți: 
Antadze (100 m — 10,4); Valyavkov 
(800 m și 1.500 m — 3:46,5); Deseat- 
cikov (5.000 m.
29:05,4); Vlasenko (3.000 m. obst. — 
8:43,2); F.vdokimov (3.000 m. obst. — 
8:43,4); Krunov și Sedov (400 in. g.); 
Savlakadze (înălțime — 2,10); Popov 
(înălțime); Grigalka (greutate); Kom- 
paneeț (disc — 55,79); Baltușnikas 
(disc — 56,58); Ovcinik (suliță —■ 
77,82); Samoțvetov (ciocan — 64,65). 
UNGARIA va fi reprezentată de 12 
atleți și 5 atlete: Istvan Kovacs (200 
m și 400 m — 48,0); 
(800 m — 1:51.8; '
Roszavolgy (1.500 m 
Wittine (1.500 m — 
Szabo (5.000 m — 
Iharos (5.000 m — 14:05,6); 
Jeszenski (3.000 m 
Gerhardt Hecker

. 8.44,3); Havasi (20 km marș); 
rene Klics (disc — 55,66): Atila Pe- 
tovari (suliță — 74,47); Guula Zsi- 
votszki (ciocan — 63,68); Terez Bata

în vînzare biletele de intrare

și 10.000 m

Gtjorgy Kiss 
1.500 in); Istvan 
— 3:40,3), Laszlo 

■ 3:51,4); Miklos 
14:12,2), Sandor 

Laszlo 
obst. — 9:01,2), 

(3.000 m obst. — 
Fe-

CARNET

Succese de prestigiu ale călăreților romîni
(Urmare din pag. 

Babireckzy pe Expressia, 
Byszewschy pe Besson și 
•walczyck pe Mitridat) 3:54,0; 3. R.P.R. 
(Mihai Timu pe Odobești, Gheorghe
Antohi pe Mindir, Virgii Bărbuceanu 
pe Brebenel) 4:12,0; 4. R.P.R. 4:12,8; 
5. R. D. Germană 4:19,0.

1) 
Wladislaw 

Marian Ko-

O probă cu... 8 cîșîigători

• Sîmbătă și duminică se va desfă
șura la Cluj a doua ediție a meciului 
atletic internațional dintre echipele 
R.P. Romîne și Iugoslaviei (echipele 
de tineret la băieți și de junioare la 

vederea acestei întîlniri 
avut loc la Cluj un 

: verificare în cadrul
fost obținute următoa-

Este vorba despre proba de precizie, 
un parcurs de obstacole în care — 
după prima întrecere — urma să aibă 
loc un baraj pentru desemnarea cîș- 
tigătorului, baraj în care conta și tim
pul realizat. Un număr de 44 de călă-

Un nou obstacol pe care concurentul V. Bărbuceanu îl va trece 
fără greșeală. Foto: I. M1HA1CA

reți s-au întrecut în această probă în 
care adversarii le-au fost nu numai 
obstacolele (numeroase și dificile), dar 
și ploaia puternică care n-a contenit 
decît la... sfîrșitul probei cînd — toc
mai din această cauză — s-a renunțat 
la baraj. Dintre toți participanții, doar 
opt au reușit să termine parcursul fără 
nicio penalizare. Aceștia sînt: Vasile 
Pinciu (R.P.R. cu Odor), Manfred 
Nietschman (R.D.G.), Jerszi Grabow- 
scki (R.P.P.), Virgil Bărbuceanu 
(R.P.R.), Hemult Weidner (R.D.G.), 
Lazăr Dakov (R.P.B.), Gh. Antohi 
(R.P.R.). Pinciu Vasile (R.P.R.) pe 
calul Nor. Terenul desfundat de ploa
ie a împiedicat continuarea probei cu 
barajul prevăzut inițial și astfel 
opt călăreți și-au împărțit 
în această mult disputată

★
Astăzi este zi liberă, iar 

cursul continuă cu următoarele probe: 
dimineața de la ora 8 la 11,30: probă 
de dresaj (Sf. Gheorghe), de Ia orele 
18,30: obstacole pe doi cai, voltije pi
tici de la centrul de tineret București 
și probă de obstacole categoria grea.

fete). In ’ 
duminică a 
concurs de 
căruia au 
rele rezultate : 800 m. Acațiu Romfeld 
2:02,7; 1.500 m: Ovidiu Lupu 4:03,7; 
greutate; Ernest Rabinovici 13,20; 
400 m: Sandu Ion 52,7. Participînd în 
afară de concurs atleții seniori Mircea 
Pop și Ilarie Măgdas au realizat 10,9 
sec. pe 100 in, iar Aniela Pasciuc a 
obținut 2:12,8 pe 800 m.

• In cadrul unui concurs desfășurat 
sîmbătă după-amiază pe s.adionul Di
namo din Capitală, mărșăluitorul Nico-

cei 
primii loc 
probă.

mîine con-

ORAȘUL STALIN 1 (prin telefon). 
Intîlnirea de tenis desfășurată în lo
calitate duminică și luni în cadrul 
campionatului categoriei A pe echipe 
între formațiile Steagul roșu Orașul 
Stalin și C.S.U. București, 
minat cu victoria oaspeților la scorul 
de 8—7. lată rezultatele 1 
Tiriac — Georgescu 6—4, 1—I 
6—2; ‘ 
6-L 
6—2,
Dancea 3—6, 4—6, 2—6 ; Turușanco

s-a ter-

tehnice : 
■6, 6—3,

Țiriac — Dancea 6—1, 2—6, 
6—4 ; Racoviță — Georgescu 
4—6, 3—6, 6—8: Racoviță —

Programul campionatului republican 
feminin de handbal - categoria A

Etapa 1 7 septembrie
București: Steagul roșu—Măgura Cod

lel
București: C.S.U—Știința Timișoara 
Timișoara: Constructorul—Rapid Bucu

rești .
Sibiu: Flamura roșie—Progresul Or.

atalln.
Sighișoara: Gloria—Olimpia București. 
Tg. Mureș: Ilefor—Record Mediaș.

Etapa a Il-a 14 septembrie 
Orașul Stadn: Progresul—Gloria Si

ghișoara.
București: Olimpia—Steagul roșu

București.
București: Rapid—Record Mediaș.
Timișoara Șiiința — Ilefor Tg. Mu

reș.
Codlea: Măgura Codlel—C.S.U. Bucu

rești.
Timișoara: Constructorul—Flamura ro- 

Sibiu.
Etapa a IlI-a 21 septembrie

București: S.eaeul roșu—Progresul Or. 
Stalin.

București: C.S U.—Olimpia București. 
Sighișoara: Gloria—Constructorul Ti

mișoara
Sibiu: Flamura roșie—Rapid Bucu

rești.
Mediaș: Record—Știința Timișoara.

Tg. Mureș: Ileior—Măgura Codlel.
Etapa a IV-a 25 septembrie 

București: Rapid—Știința Timișoara. 
București. Olimpia—Retor Tg. Mureș. 
Codlea: Măgura Codlel—Record Me- 

<*»ș.
Orașul Stalin: Progresul—C.S.U. Bucu

rești.
Timișoara: Constructorul—Steagul roșu 

JBucufeștl.
Sibiu: Flamura roșie—Gloria «ighl- 

foara.
Etapa a V-a 28 septembrte 

București: Steagul roșu—Flamura ro- 
ți<- Sibiu.

București: c S.U.—Constructorul Tinal- 
foara.

Sighișoara: Gloria—Rapid București.
Tg. Mureș: Ilelor—progresul Or. Sta

lin.
Mediaș: Record—Olimpia București. 
Timișoara: știința—Măgura codlel. 

Etapa a Vl-a 5 octombrie 
București: Rapid—Măgura Codlel. 
București: Olimpia—Știința Timișoara. 
Orașul Stalln: Progresul—Record Me- 

®aș.
Timișoara: Constructorul—Defor Tg.

Sluref.

Sibiu: Flamura roșie—C.S.U. Bucu
rești.

Sighișoara: Gloria—Steagul roșu
București.

Etapa a Vll-a 26 octombrie
București: Steagul roșu—Rapid Bucu

rești.
București: C.S.U.—Gloria Sighișoara.
Tg. Mureș: Retor—Flamura roșie Si

biu.
Mediaș: Recotc.—Constructorul Timi

șoara.
Timișoara: Știința—Progresul Or. Sta

lln.
Codlea: Mugura Codlei—Olimpia

București.
Etapa a VIII-a 30 octombrie

București. Rapid—Olimpia București.
Orașul Stalln; Progresul — Măgura 

Codlei.
Timișoara: Constructorul—Știința Ti

mișoara.
Sibiu: Flamura roșie—Record Me

diaș.
Sighișoara: Gloria—Ileior Tg. Mureș.
București: Steagul roșu—C.S.U. Bucu

rești.
Etapa a IX-a 2 noiembrie

București: C.S.U—Rapid București.
București: Olimpia—Progresul Or.

Stalin.
Tg. Mureș: Ilefor—Steagul roșu Bucu

rești.
Mediaș: Record—Gloria Sighișoara.
Codlea: Măgura Codlei—Constructorul 

Timișoara.

dlaș.
București: C.S.U.—Ilefor Tg. Mureș.
Timișoara: Constructorul—Oilmola

București.
Sibiu: Flamura roșie—Măgura Codlei. 
Sighișoara- Gloria—Știința Timișoara.

Timișoara: Știința—Flamura roșie Si-
biu.

Etapa a X-a 9 noiembrie 
București: Rapid—Progresul Or. Sta-

lin.
București: Steagul roșu—Record Me-

Etapa a Xl-a 16 noiembrie
Tg. Mureș: Ilefor—Rapid București.
Mediaș: Record—C.S.U. București,
Timișoara: Știința—Steagul roșu

București.
Codlea: Măgura Codlel—Gloria Sighi

șoara.
București: Olimpia—Flamura roșie

Sibiu.
Orașul Stalln; Progregițl—jgțxyștructo-

(100 m — 11,9); Ghizela Sași: 
(800 m — 2:ll,8);/ren Kun (lungi 
— 5,82); Gydrgy Hegedus (disc 
48,12); Marta Antal (suliță — 51,5 
POLONIA va trimite o echipă forr 
tă din 17 atleți și 7 atlete, prir: 
care: Zenon Baranowski (100 m 
10,3; 200 m — 21,5), Jerzy Juskow 
(100 m — 10,5 juniori), Ștefan Lew 
dowski (1.500 m — 3:43,2); Kc 
mierz Kropidlowski (lungime — 7,f 
Zbigniev Janiszewski (prăjină 
4,35); Alfred Sosgornik (greutate 
17,06); Jan Kopyto 
Urszula Figwer 
Blzbieta Cmokova 
Barbara Legawiec

® Comisia de organizare a 
de a Xl-a ediții a campionatelor 
ternaționale luînd în discuție prot 
ma difuzării biletelor de intrare 
stadionul Republicii, a hotărît 
pentru evitarea aglomerației — ca 
letele să fie puse în vînzare încă 
astăzi, marți 2 septembrie. Biletele 
găsesc la casele obișnuite.

(suliță — 74,8 
(suliță — 51,5 
(100’ m — 12, 
(lungime — 5,' 

c<

ATLETIC
lae Popa (Dinamo) a reușit să dobo 
recordul republican de juniori in p 
ba de 3 km marș, realizînd perform 
ța de 13:20,0. Vechiul record reptî 
can al juniorilor de 17—19 ani apa 
nea lui Gh. Popeea, cu timpul 
13:37,8.

® După mai multe luni de întîrzii 
colegiul central de antrenori din F.R 
a stabilit clasamentul întrecerii ; 
trenorilor de atletism 
Pentru a doua oară, 
mul loc a fost ocupat 
nor Silviu Dumitrescu 
talul M.l.G. București 
locurile tirmă'oarc s-au clasat: 
lexandru Ardeleanu (T.C.H. Bik , ( 
p; 3. Ion Arnăut (Șt'ința Cluj) 555 
4. Coloman Nemeș (Șc. sp. U.C.F 
Arad) 548 p.

pe anul 19 
consecutiv, ,7 

de tînărul arii 
de la clubul A 

cu 801 p.

— Silberman 2—6, 1—6, 4—6 ; 1 
rușanco — Mita 2—G, I—6, 0— 
Banciu — Silberman 1—6, 1—6, 3— 
Banciu — Mita 1—6, 0—6, 2— 
Brenner — Enescu 6—0 w.o. ; Brem
— Buturescu 6—3, 6—2 ; Ttirușai
— Buturescu 6—3. 6—2 ; Turușai
— Barasch 4—6, 7—5, 5—7 ; Br< 
ner-Turușanco — Buturescu-Bara: 
6—0, 6—2 ; Țiriac-Turușanco — Ge 
gescu-Dancea G—3, 1—6, 5—7, 3— 
Brenner-Țiriac — Ba^asch-Georges 
6—2, 6—0.

„TURUL CICLIST AL R.P.R.4'
• Cluburile și colectivele sportive și-au defini-(2 

jîivat formațiile • Dinamo și C.C.A. principale^ Î, pretendente la titlul de campioană • Concursul 

)„Cine știe ciclism... răspunde" are loc joi după-'X 
^amiază ia ora 18 în sala clubului Dinamo.

Peste 4 zile, cei mai buni rutieri din țara noastră se 
vor prezentă la startul „Turului ciclist al R.P.R.". După 
cum am mai anunțat, competiția se desfășoară între 6 
și 14 septen bric, de-a lungul a 8 etape (peste 1.200 km).

O serie de cluburi și colective sportive și-au definitivat 
loturile pe care le vor prezenta în „Turul R.P.R.". Prima 
formație a clubului Dinamo (după părerea noastră și 
cea mai puternică) este compusă din Gabriel Moiceanu, 
Ludovic Zanoni, Aurel Șelarii, Rudolf Schuster și Gh. Cal- 
cișcă. Adversarul cel mai puternic al dinamoviștilor va fi 
cvintetul C.C.A. Deși lipsită de aportul celui mai bun 
rutier (C. Dumitrescu fiind bolnav nu va participa la 
această ediție a „Turului R.P.R."), formația Case' Cen
trale a Armatei are totuși o valoare deosebită. Cei cinci 
alergători care vor reprezenta culorile C.C.A. (Gh. Șer- 
ban, Ion Vasile, R. Klein, Șt. Poreceanu, V. Dobrescu), 
s-au făcut cunoscuți iubitorilor sportului cu pedale prin 
comportările meritorii pe care le-au avut în diverse 
competiții. O formație care va lupta cu șanse pentru lo
cul Ill este aceea a clubului Progresul. 1. Constantines- 
cu, Eugen Mihăiiă, C. Dumitru, M. Niculescu și Stan 
Dumitru dețin, așa după cum ne-a declarat antrenorul 
lor, o formă dintre cele mai bune și doresc să se afir
me în această mata întrecere de fond. Alte formații: 
Victoria: C. Istrate, C. Melcioc, C. Datcu, Ion Hora, 
D. Munteanu; Olimpia Orașul Stalin: Matei Kammer, 
N. Mușa, N. Mihnevici, W. Siegler, I. Aldulea.

Vorbind despre ediția pe acest an a „Turului ciclist al 
R.P.R." secretarul general al federației romîne de ci
clism, tov. Alșo Balaj, ne-a spus: „După un bogat și 
interesant sezon ciclist vom avea ocazia să asistăm la 
o nouă dispută în care vor fi angrenați toți alergătorii 
de valoare din tara noastră. Este, fără îndoială, cea mai 
grea competiție a anului, atît prin lungimea traseului, 
cit și prin profilul variat al acestuia. Pentru organizarea 
acestei întreceri s-au luat toate măsurile. „Turul ciclist 
al R.P.R." va trece prin multe regiuni ale țării și pen
tru a se evita drumurile proaste se vor face două trans- 
bordări (Bicaz — Tg. Mureș și Tg. Mureș-Turda). Des
fășurarea turului pe șosele asfaltate va contribui la mă
rirea mediei orare. în țară se fac intense pregătiri pen
tru primirea cicliștilor. F.R.C. acordă, un fanion câști
gătorului întrecerii dintre raioane și regiuni pentru cea

mai bună primire care se va face caravanei. Popular 
zarea competiției prin presă, radio și afișe va contribi 
la crearea unei ambianțe sărbătorești".

Concursul „Cine știe ciclism... răspunde 1“ că te
ma „Turul R.P.R." de-a lungul anilor, organizat de 
ziarul „Sportul popular", va avea loc joi 4 septem
brie la ora 18 în sala clubului Dinamo din șos. Ște
fan cel Atare. La concurs vor lua parte primele for
mații ale cluburilor C.C.A. și Dinamo. Ceilalți cicliști 
vor putea concura la „concursul fulger". Biletele se 
găsesc de vînzare la casa parcului sportiv Dinamo.



Mîîne, primele confruntări 
in campionatele republicane 

de tenis
Ca în fiecare an, urtnînd o tradiție 

calendaristică împămîntenită, septem
brie trebuie să aducă iubitorilor noștri 
de tenis răspunsul la o întrebare de 
interes deosebit: care sînt cei mai 
buni jucători ai țării ?

Incepînd de mîine, Capitala găz
duiește întrecerile ediției 1958 a cam
pionatelor republicane individuale de 
tenis de cîmp (seniori). Ele se vor 
desfășura pe terenurile Centrului de 
antrenament Nr. 2 și C.S.U. din Calea 
Plevnei, unde de ieri au început și 
campionatele de juniori.

Nu greșim dacă afirmăm că actua
lele campionate prezintă un plus de 
interes față de precedentele ediții. A- 
ceasta deoarece în acest an tenisul 
nostru pare, în sfîrșit, a fi în măsură 
să ne furnizeze o împrospătare mai 
substanțială în ordinea de valori exis
tentă.

Firește, nu trebuie să ne așteptăm 
la modificări chiar în vîrful piramidei 
de valori, De pildă, un pronostic in- 
dicînd că maestrul sportului Gh. Vi- 
ziru își va păstra titlul de campion Ia 
simplu, nu este de loc riscat. Gh. 
Vizirii a demonstrat și în acest sezon 
o formă foarte bună, mai ales în con
fruntările internaționale. De exemplu, la 
turneul de la Budapesta, într-un lot 
de jucători cu renume, el a reușit să 
se califice în semifinale. Dar asa cum 
anul trecut campionul nostru a părut 
in dificultate la un moment dat în fi
nala cu tînărul Alex. Bardan, sur
prizele (chiar dintre cele mai mari) 
nu sînt de loc excluse în actuala În
trecere.

Așteptăm, mai ales, o nouă afirmare 
a tinerilor care au adus echipa țării 
noastre în turneul final al „Cupei 
Galea". Este vorba de I. Țiriac și D. 
Viz.iru, in special primul avind cali
tăți care, folosite cu discernămînt și 
completate de un efort de voință co
respunzător, pot aduce acestui jucător 
succese mari.

O serie întreagă de jucători valo
roși, dar încă prea puțin constanți 
(cum sînt Bardan sau Cristea) au pri
lejul să se confirme. In fine, nu trebuie 
sub stimați nici jucătorii mai vechi (ne 
.indim, in special, la T. Bădin și M. 

Viziru) care, firește, fși vor apăra cu 
dîrzenie pozițiile pe care le deț ii, sau 
vor căuta să reintre în primele locuri.

Foarte interesante se anunță și în
trecerile feminine. în care actuala cam
pioană, Ecaterina Roșianu (C.C.A.), 
va avea de luptat foarte serios pen
tru a-și apăra titlul cucerit anul tre
cut. (rd. v.).

• In urma trierii variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 35 
din 31 august a. c. au fost găsite 
48,80 variante cu 12 rezultate, 819,16 
variante cu II rezultate și 6890,86. 
variante cu 10 rezultate. _

Fond de premii : 597085 lei.
Programul concursului Pronosport 

nr. 36 din 7 septembrie este alcătuit 
din întîlniri ale echipelor de catego
ria B.

Dăm mai jos amănunte privitoare 
la aceste întilniri :

I. C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 
Un joc echilibrat în care gazdele vor 
căuta să obțină victoria. Pronostic: 
1, X.

II. Tractorul Or. Stalin — C. S. Tg. 
Mureș. Gazdele vin după o înfrîngere 
la limită la Oradea și au prima șansă 
în această întîlnire. In perspectivă un 
joc deschis. Pronostic: 1, 2.

III. Unirea Focșani — Unirea lași. 
In actualul campionat focșănenii pre
zintă o formație bine pusă la punct 
în care punctul forte îl constituie li
nia de înaintare. Pronostic: 1.

IV. C.F.R. Arad — C. S. Sibiu. 
După ce a dispus de Gaz Metan Me
diaș în deplasare, feroviarii arădani 
întîlnesc acasă pe actualii lideri ai 
seriei 1 cu care sînt la egalitate de 
puncte. Oaspeții pot obține victoria 
chiar și în deplasare, însă nu trebuie 
uitat avantajul terenului. Pronostic 
1. 2.

V. Gloria Bistrița — Dinamo Bîrlad. 
Noua promovată. Gloria Bistrița, be
neficiază de avantajul terenului care

Intrernperea campionatului poate și trebuie să fie folosită 
pentru îmbunătățirea pregătirii echipelor fruntașe de fotbal

NOTĂ

Ce părer#
Ceie două etape ale campionatu iui categoriei A la fotbal au fost su

ficiente pentru a trage concluzia că majoritatea echipelor nu sînt încă puse 
la punct cu pregătirea și că, din acea stă cauză, nivelul tehnic al meciurilor 
disputate nu a satisfăcut. E drept că pe alocuri s-au înregistrat unele re
veniri promițătoare. Dinamo Bucure ști, C.C.A., Rapid București, Dinamo 
Bacău, Petrolul Ploești, Progresul București s-au apropiat uneori de 
jocul lor obișnuit, lăsînd să se între vadă posibilitatea unei reveniri apro
piate de comportarea pe care o aștep tăm din partea lor. Dar ă fost prea 
puțin ca să mulțumească și — mai ales — să facă uitate lipsurile care 
stăruie în joc, fie individual, fie în ansamblu.
Și aceste lipsuri, pornite dintr-o in

suficientă pregătire în perioada dina
inte de campionat (la care trebuie a- 
dăugat — pentru unele ec.iipe ca 
Jiul, U.T.A. sau Farul — faptul că 
loturile sînt insuficiente ca număr și 
calitate) contribuie la nivelul tehnic 
scăzut. Dacă din punct de vedere al 
vitezei echipele sînt mai bine pregă
tite, în schimb lasă mult de dorit ca 
forță și rezistență (Știința Cluj, 
U.T.A., Steagul roșu etc.). Greșelile 
de execuție tehnică sînt foarte frecven
te și ele nu lasă nici o îndoiala asu
pra cauzei : lipsa de pregătire indivi
duală. Multe pase greșite (Știința Ti
misoara, Steagul roșu) : multă impre
cizie în șut (C.C.A., Progresul, Jiul 
Petroșani) ; lipsă de finalitate (Farul, 
Rapid, Jiul, Dinamo București); ju
cătorii aleargă mai mult decît le pre
tinde jocul și o fac în mod inirtil 
conducînd lung balonul, ceea ce con
stituie și o greșeală tactică elemen
tară (Tănase, Horațiu, Moldovan, Di- 
nulescu). Din punct de vedere al sis
temului de joc, subliniind faptul că se 
remarcă o preocupare pentru punerea 
în aplicare a indicațiilor federației 
(sistemul 4—2—4: Dinamo București, 
C.C.A., Progresul, Știința Timișoara), 
trebuie semnalată revenirea la unele 
tactici perimate, care încearcă să as
cundă fie lipsa de potențial a echipei, 
fie tendința spre „ciupeală" ele puncte 
(jocul la ofsaid practicat de Știința Ti
mișoara și Steagul roșu, cu un succes 
foarte relativ, dar cu efecte negative, 
concrete asupra facturei jocului).

Campionatul s-a întrerupt pentru 
trei săptămîni. El se va relua la 21 
septembrie. Este o perioadă de timp 
pe care echipele o pot folosi — și 
trebuie să facă acest lucru — pentru 
a atinge un nivel de pregătire la 
înălțimea cerințelor categoriei A. Di
ferențele de pregătire dintre jucătorii 
aceleiași echipe trebuie să dispară, pre
gătirea generală trebuie îmbunătățită, 
cu accent special pe elementele se- 
lecționabile. Pregătirea echipelor re
prezentative, de fapt, începe și se 
îmbunătățește la colective și în clu
buri. Or, înaintea partidelor cu R.D. 
Germană, majoritatea selecționabiIilor 
au manifestat lipsuri în pregătire. 
Cădariu, Constantin, Petschovski, Ca- 
coveanu, Apolzan au vădit deficiențe 
fie în pregătirea fizică (detentă, vi
teză, rezistență), fie în tehnică indi
viduală (pase, tras la poartă), fie în 
orientare pe teren. Se cuvine însă să 
subliniem comportarea plină de pro
misiuni a altor selecționabili ca por

onospori
constituie un factor hotărîtor. Pronos
tic 1.

VI. Progresul Suceava — Poiana 
Cîmpina. După un start slab, se pare 
că gazdele au început să-și revină 
și sînt hotărîte să obțină o victorie 
în fața suporterilor lor. Pronostic: 
1, X.

VII. C.S.M.S. lași — Dinamo Obor. 
După înfrîngerea de la Cîmpina echipa 
ieșeană este hotărîtă să obțină victo
ria mai ales că joacă pe teren pro
priu și beneficiază de o echipă alcă
tuită din cele mai bune elemente de 
la Știința și C.F.R. Pronostic: 1.

VIII. Corvinul Hunedoara — Mine
rul Lupeni. Cu toate că au pierdut 
cu 1—0 hunedorenii au dominat mare 
parte din timp în meciul cu C.F.R. 
Timișoara. De data aceasta, avind a- 
vantajul terenului au prima șansă 
mai ales că minerii din Lupeni au 
cîștigat la limită meciul disputat a- 
casă cu C.S.M. Reșița. Pronostic: 1.

IX. Știința Craiova — C. S. Ora
dea. După ce au stat forțat două e- 
tape, studenții craioveni intră în 
luptă fără „încălzirea prealabilă", ceea 
ce poate avea o mare influență asu
pra rezultatului întîlnirii. Să nu uităm 
că G. S. Oradea are rutina jocurilor 
tari și poate obține victoria. Pronostic 
2 și ca o surpriză : 1, 

tarul Toma (deși puțin solicitat du
minică), Zavoda 11 (care manifestă o 
revenire la valoarea normală). Bone 
(motor al echipei, în apărare și atac) 
și Tătaru (iute, pătrunzător și eficace 
la poartă). De asemenea elemente 
— pregătite și mai bine — vom avea 
nevoie și după meciurile cu R.D. Ger
mană, pentru cele cu R.P. Ungară de

O spectaculoasă și — mai ales — 
corectă dispută pentru balon, intre 
Jenei (C.C.A.) si Cădariu (Știința 
Timișoara). Avind o detentă niai 
bună, Jenei a reușit să respingă min
gea și odajâ cu ea și un atac al e- 
chipei Stiinta. (Fază din partida 
C.C.A.-Știința 2-0).

(Foto T. RO1BU) 

la 26 octombrie. Și comportarea re
prezentativelor noastre depinde în 
foarte mare măsură de pregătirea ju
cătorilor la colective și cluburi, (p. g.)

Unde poate duce o „originală" 
metodă de promovare a elemente
lor tinere

Asistam, nu cu mult timp înainte 
de începerea meciului Jiul Petroșani — 
Dinamo București, la momentele de 
adevărată panică prin care treceau 
conducătorii echipei din Petroșani.

X. Flacăra Moreni — Foresta Făl
ticeni. Se pare că gazdele au o echipă 
bine pusă la punct și care merge la 
„titlu". Duminică au cîștigat în de
plasare astfel că în întîlnirea cu Fo 
resta au prima șansă și nu vedem 
cum ar putea pierde. Pronostic : 1.

XI. Ind. Sîrmei C. Turzii — Gaz 
Metan Mediaș. Gazdele nu pot pierde 
această întîlnire mai ales că medie- 
șenii nu au o formație care să emită 
pretenții. Pronostic: I.

XM. Minerul Baia Mare — AMEFA 
Arad. Minerii din Baia Mare au pier
dut la un scor categoric duminică 
la Sibiu, astfel că de data aceasta 
vor căuta să obțină primele două 
puncte pe teren propriu. Pronostic •• 
1 și X. .

250.000 LEI REPORT LA PRONO- 
EXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 33 cu 
tragerea din urnă mîine miercuri 3 
septembrie pornește cu suma de 
250.000 lei la categoria I.

Nu uitați ! Astăzi este ultima zi 
cînd vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronoexpres nr. 33.

Agențiile Loto-Pronosport din Capi
tală sînt deschise pînă la ora 24.

• Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 33 va avea Ioc mîine, miercuri 
ora 19,30 la Agenția Centrală Loto- 
Pronosport din Calea Victoriei nr. 9.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

Se apropia clipa în care echipa tre
buia să iasă pe teren și asupra for
mulei ei plutea o mare incertitudine. 
Va putea juca Nertea? Dar Ciolan ? 
In caz că nu, situația formației era 
din cele mai proaste: abia puteau fi 
adunați 11 jucători...

Cunoscînd că și în etapa precedentă 
Jiul a apărut pe teren într-o formație 
improvizată, ne-am interesat să aflăm 
cauzele care au generat această ne
obișnuită stare de lucruri. Faptul că 
o serie de jucători (Farcaș II, Ga
bor, Nertea, Ciolan) sînt indisponibili 
nu ni s-a părut o scuză. Cauzele sînt 
altele. In primul rînd slaba preocupare 
nu pentru creșterea cadrelor tinere 
(aceasta a existat) ci pentru asigu
rarea unei activități regulate, pentru 
promovarea și încurajarea lor. O în
treagă echipă de juniori a fost îm
prăștiată pe la diferite formații parti
cipante la campionatul regiunii Hune
doara. Știți pentru ce ? Pentru ca ti
nerii fotbaliști să capete rutină. Așa 
a rezolvat problema promovării și în
curajării cadrelor tinere conducerea 
secției de fotbal a colectivului Jiul 
Petroșani și antrenorul Andrei Șepci. 
Rezultatul ? Apropierea fiecărui meci 
devine un coșmar pentru conducători și 
antrenori, care dau din colț în colț pen
tru a putea prezenta o formație, fie ea 
și improvizată.

Nu era oare mai bine ca juniorii 
să fie folosiți din cînd în cînd in 
prima echipă cu ocazia diferitelor me
ciuri amicale, de cupă sau chiar de 
campionat și astfel să capete rutina 
necesară? Firește că era mai bine, 
și astăzi conducătorii echipei n-ar mai 
fi avut atîtea semne de întrebare cu 
alcătuirea formației, (c. a.) 

Noutăți despre apropiatele intîlni 
de fotbal dintre reprezentativele 
R. P. Romine și R. 0. Germane
• De astăzi încep pregătirile fot

baliștilor noștri în vederea meciurilor 
cu R.D. Germană de la 13 și 14 sep
tembrie. Chiar astăzi au loc. pe lîngă
controlul medical al jucătorilor și 
probele de control, primele antrena
mente în comun, care vor avea o du
rată și un conținut mai reduse. In 
cursul, zilelor următoare, fotbaliștii 
noștri^vor susține jocuri de verificare 
și omogenizare.

® ‘ Pentru jocurile de la București 
(R.P. Romînă — R.D. Germană B și 
tineret) âu lost invitați arbitri din 
R. Cehoslovacă și R.P. Bulgaria. Fe
derația cehoslovacă a comunicat nu
mele celor trei arbitri: Junger Karel, 
Rljbecky Ludovic și Paciovski Karel 
(pentru eventualitatea că unul din 
acești trei ar deveni indisponibil, 
forul de la Praga a numit și... re
zerve : Vlcet Jaroslav și Bican Fran
tisek). .... '

• Pregătirile fotbaliștilor din 
R.D.G. au continuat cu regularitate 
după întîlnirea de la Oslo. In meciul 
cu Norvegia, selecționata germană a 
pierdut cu scorul de 6—5. Nu-i lipsit 
de interes să arătăm că în această în
tîlnire, R.D.G. a condus cu 1—0, 
Norvegia a egalat și a preluat condu
cerea cu 4—1, apoi fotbaliștii ger
mani au redus handicapul pînă la 4—3, 
pentru ca norvegienii să-și mărească 
avantajul la 6—3 și în finalul partidei 
scorul să devină 6—5. Evoluția, pasio
nantă a scorului, arată, pe de o parte, 
eficacitatea atacurilor, iar pe de alta, 
vulnerabilitatea apărărilor. De altfel, 
presa de specialitate din R.D.G. a 
scris c3 în acest meci atacul a în
scris un număr suficient de goluri pen
tru victorie, dar apărarea a primit go
luri cît în trei meciuri.

Cel mai eficace atacant: Schroter 
(3 goluri).

• împotriva Norvegiei, R.D. Ger
mană a folosit o formație ușor modi
ficată față de cea aliniată contra Polo
niei : Spickenagel — Dorner, B. Miil- 
ler, Franke — Unger, S. Wolf — 
Assmy, Schroter, Franz (H. Muller), 
M. Kaiser, Wirth.

•Săptămîna trecută, lotul A a sus
ținut un meci de verificare în compa- 

are Federați 
de fotbal ?

Recent, presa noastră a cornii 
componența loturilor reprezent 
de fotbal A și B. Cu surprindere 
aflat că colegiul de antrenori a s 
ționat printre alții și pe Oaidă și 
szaroș II. După cum se știe, a 
au săvîrșit serioase abateri, pr 
fiind suspendat pentru lovirea ir 
ționată a adversarului chiar în p 
etapă, iar secundul „plecat" de la 
lectivul său (C.S. Tg. Mureș) la 
șui Stalin, după căpătuială. Este 
prinzător faptul că numai după ci’ 
zile de la plenara F.R.F., unde s-a 
tărît adoptarea unei poziții ferme 
de orice manifestări străine de m 
la noastră și unde s-a înfierat pr. 
ca dăunătoare a unor cluburi care 
goană după rezultate imediate, au 
răsit principialitatea, colegiul de 
trenori face asemenea selecții. ( 
pentru reprezentativele noastre 
fotbal nu se pun aceleași probleme

Ce valoare educativă pentru n 
fotbaliștilor poate să aibă o asemt 
atitudine ca aceea a colegiului de 
trenori, care dă dovadă de lipsă 
mentară de orientare și principiali 
și care continuă să privească nu 
latura tehnică a problemei. (In trei 
fie spus nici criteriul tehnic nu re 
tă în cazul lui Meszaroș 11, care 
multă vreme n-a făcut nici un fel 
antrenament și de mai bine de o I 
de zile n-a jucat).

Credem că biroul federal va ana 
această „scăpare" a colegiului de 
trenori și va lua măsurile cuvenita 

nia unei echipe din Berlin. Pregătii 
continuă mîine și vor lua sfîrșit la 
septembrie, printr-un ultim meci de p 
gătire. Loturile nu au fost definitiva 
Meciurile de campionat care se ’ 
disputa la 7 septembrie vor înlesni 
cătuirea loturilor definitive. Sînt j 
sibile modificări atît la lotul A cît 
la B, în sensul folosirii unor jucăt 
din garnitura secundă în forma 
primă. De altfel, Assmy a jucat la 
contra Poloniei și la A contra Non 
gief.

• După antrenamentele de la 
septembrie echipele B și de tinei 
ale R.D. Germane vor pleca spre B 
curești.

ȘTP’I DIN FOTBAL
• Duminică își va începe câmpii 

natul și categoria C, care — după cu 
se știe — anul acesta se va desfășw 
după o altă formulă: șase serii a cît 
zece echipe. In prima etapă sînt pr< 
gramate jocurj Ia: Pașcani, lași, Bt 
huși, C. Lung Moldovenesc. Bacăi 
Medgidia, Galați. Buzău. Brăila, Cr< 
iova, București, Tr. Măgurele, Piteșt 
Tg. Mureș, Sinaia, Făgăraș, Aii» 
Tohan, Cluj, Turda, Sighet, Sat 
Mare, Oradea, Reșița, Tr. Severă 
Cugir, Bocșa Romînă și Simeria.

• Duminică s-a disputat la Sat 
Mare o întîlnire internațională de foi 
bal: selecționata orașului Satu Mare- 
clubu] sportiv din Nyiregyhiaza (R. F 
Ungară). Fotbaliștii romîni au obținu 
victoria cu 3—0 (2—0).

• Viitoarea etapă a categoriei J 
(la 21 septembrie) programează ur 
mătoarele jocuri: Steagul roșu-Petro 
Iul, Știința Cluj-Dinamo Bacău, UT A 
Știința Timișoara, Rapid-C.Q.A., Jiul 
Farul și Progresul-Dinamo București
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ccese, dar și deficiențe în campionatul
e mare fond pe Dunăre la caiac-canoe

comentarii 
republican

iră îndoială că primele 
marginea campionatului 
nare fond pe Durrăre la caiac-ca- 
trebuie să se refere la formula 

desfășurare a actualei ediții, care 
dovedit superioară celei din edi- 
anterioare. Scurtarea distanței la 

km. pentru caiace și 70 km. pen- 
canoe a contribuit la înlăturarea 
•cteior de tură nautică, întâlnite 
edițiile precedente, desfășurate pe 
ee de circa 800 km. De asemenea, 
mbarea tipurilor de ambarcațiuni 
il acesta s-au folosit caiace 
e" și canoe de dublu) s-a dovedit 
venită pe de-o parte din cauză 
iu fost introduse și în acest cam- 
lat ambarcațiurH de concurs oficial 
inoscute iar pe de altă parte pentru 
iu fost înlăturate canoele de 10-ț-l, 
echipaje numeroase, care provocau 
Iuțeli mari și inutile. Datorită 
mbării formulei de disputare, ac- 
a ediție a campionatului și-a putut 
■plini scopul, acela de a contribui 
lepistarea unor elemente valoroase 
de a le pune 

curs de
st fapt s-a și întîniplat, campiona- 
recent încheiat prilejuind afirma- 
unor echipaje de caiac ca Cră- 

\escu-Tăuiase și Bălan-Ivanov 
h-A.), Ilolca-Popa (Ancora-Galați) 
j unor echipaje de canoe 
amo și C.C.A.
u toate certele calități ale 
latului, la care se adaugă și
anizare asigurată de Consiliul Cen-

îrr condițiile unui 
ridicată valoare tehnică.

de la

cam- 
buna

trai al Sindicatelor, trebuie să men
ționăm și o serie de aspecte negative, 
care au umbrit succesul acestei inte 
resante competiții republicane. Este 

vorba în primul rînd de atitudinile 
nesportive, de lipsa de disciplină a 
unora dintre participanți. Ne referim 
mai ales la sportivul Șt. Paichide, de 
la Voința București, exclus din cam
pionat pentru serioase abateri de ord>tr 
disciplinar. Mai grav este că întreaga 
echipă Voința București nu a luat po
ziția cuvenită față de abaterile acelui 
sportiv. De asemenea, colectivele și 
cluburile participante au privit cu 
multă superficialitate problema selec
ționării echipajelor. Așa se explică de 
ce clubul Constructorul a prezentat 
sportivi foarte slab pregătiți (S. Sto- 
ian și I. Eustațiev f'ind chiar eliminați 
din concurs, în care făceau simplă.... 
figurație). Sportivi nepregătiți au avut 
și colectivele U.T.A. Arad, Flamura roșie 
Tulcea, Dunărea Galați. Mai mult, 
colectivul Marea Salina a trimis un 
sportiv care... nu știa să înoate.

Aplicîndu-se noua formulă de dis
putare și acordîndu-se mai multă aten
ție din partea federației de speciali
tate și a secțiilor cluburilor și colecti
velor sportive, campionatul de mare 
fond pe Dunăre ia caiac și canoe va 
înregistra în viitoarele 
tot mai importante.

ediții succese

C.
din secția tehnică

RÂDUȚ
a U.C.F.S.

Pregătiri în vederea
campionatelor republicane

La sfîrșitul acestei săptamîni acti
vitatea sportivă internă se va îmbo
găți cu încă trei importante întreceri: 
campionatele republicane de handbal 
(masculin categoria A, feminin cate
goria A și masculin categoria B). 
Cele 36 de echipe participante și-au 
început de multă vreme antrenamen
tele. în așa fel îneît primele partide 
să le găsească la punct cu pregăti
rile. Interesant ni se pare faptul 
că spre deosebire de alți ani, numă
rul jocurilor de verificare ctt echipele 
altor colective sau cluburi, organizate 
în preajma începerii campionatelor, 
este mult mai mic. Aceasta însă nu 
înseamnă că este neglijată pregătirea 
pentru campionat. Nu este vorba 
despre așa ceva.

Principalele cauze care au determi
nat ca numărul partidelor amicale, dc

verificare, să fie mai mic, sînt —■ 
după părerea noastră — : creșterea 
valorică a majorității echipelor regionale 
din aceleași localități și prezența pe lin
gă echipele ce participă la campionatele 
republicane, a formațiilor 
Poate mai puțin în cazul 
bucureștene, dar mai mult 
din provincie, alcătuirea 
de juniori a însemnat un 
jutor și în munca de pregătire a pri
melor garnituri care în acest fel au 
posibilitatea de a disputa jocuri de 
verificare fără să mai fie necesare 
deplasări și deci cheltuieli.

Iată motivul pentru care, dorind să 
vă informăm despre pregătirile efec
tuate pînă în prezent, știrile noastre 
vor fi sărace în rezultate.

Cea mai 
divizionare

de juniori, 
echipelor 

pentru cele 
formațiilor 

prețios a-

de handbal
siderată fără discuție C.C.A. Bucu
rești. Echipa bucureșteană va partici
pa și la întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei militare de la Leipzig, ast
fel că pregătirile ei au început mai 
devreme. O formă deosebită au ară
tat-o la ultima partidă pe care au 
disputat-o — cuC.S.U. București, scor 
22—11 (15—6)—jucătorii M. Costache 
I și Aurel Bulgarii. Vești despre pre
gătiri intense mai avem de la Orașul 
Stalin, unde echipa Dinamo este ho 
tărîtă să-și apere titlul; de la Sighi
șoara, unde echipa feminină Gloria, 
cu un lot reîmprospătat, se antrenea
ză serios, punînd un deosebit accent 
pe îmbunătățirea pregătirii fizice ge
nerale; de la Făgăraș și Ptoești.

O activitate rodnică se desfășoară 
și la clubul bucureștean Rapid care 
în primăvară a realizat un dublu suc
ces promovînd în categoria A atît cu 
echipa masculină cit și eu cea femi
nină. La băieți Rapid va prezenta o 
formație cu numeroși jucători noi 
(Balaeș, Cimponer, Martini II, Radu 
Cernat etc). Echipa feminină, rămasă 
în linii mari cu același lot cu care a 
activat în campionatul de calificare, 
și-a orientat pregătirile mai ales 
privința dezvoltării forței fizice și 
rezistenței generale.

harnică dintre formațiile 
de handbal poate

caracteristicile handbalului

GORIA

ECHIPELE FEMININE DE BASCHET
C.C.A. BUCUREȘTI SI VOINȚA TG. 
MURES AU PROMOVAT IN CATE----------- A

Dinamism, forță, precizie, — iată o parte din. ______ ____  ...
pe care le puteți observa și la jucătoarele din fotografia noastră.

Noile norme de clasificare sportivă la ciclism
în primele 15 locuri într-un concurs 
republican pe etape sau campionat; 
sau să obțină o normă în timp.

Cat. a Ill-a. — Să se claseze pe lo
cul 1—3 intr-o competiție de o zi sau 
etapă disputată în bloc ; sau să se cla
seze de 3 ori în primele 10 locuri în 
competiții de o zi sau etape disputate 
în bloc: sau să obțină o normă în 
timp.

Cat. juniori. — Să se claseze pe Jo
cul 1—3 într-o competiție de o ti sau 
etapă dis.putată în bloc: sau să se 
claseze de 3 ori în primele 10 locuri în 
competiții de o zi sau etape disputateUI— --- u_u J- sg

laestru — Să se claseze pe locul 1
-o competiție internațională de fond
;tape cu minimum 5 națiuni; sau să
■biseze pe locul I de două ori în trei

în campionatul R.P.R. de mare 
d; sau să obțină o normă în timp. 
'at. I. — Să obțină locul I într-un 
curs cu caracter republican pe etape

în campionatul R.P.R. de fond;
să se claseze în primele 10 locuri

■-o competiție internațională de fond 
etape cu minimum 3 națiuni; sau să 
ină o normă în timp.
at. a ll-a. — Să obțină titlul de în bloc în probele de juniori: sail 
ipioil regionali sau rȘ claseze obțină o normă în Bmp.

"Bor-hcr/î r jc/jct-oA C r/zrz/s».

>: ai
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consecutiv sau 3 ori alternativ în 
ani; sau să obțină •.* normă în timp.

PISTA
Maestru al sportului. — Să se claseze 

pe locul I într-o competiție internațio
nală de pistă cu minimum 5 națiuni; 
sau să obțină titlul de campion la pro
ba de viteză sau semitond de 2 ori

5

Cat. I. — Să obțină titlul de cam
pion la una din probele de pistă ; sau 
să obțină o normă în timp.

Cat. a 
campion 
normă în

Cat. a 
în timp.

Cai. juniori. — Să obțină
ir. IwsKi

//-a. — Să obțină 
regional ; sau să 
timp.
IlI-a. — Să obțină

A/eccrz-z' <l'ezo'zc'rer<z.m<zc
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telefo-n). — Du- 
finaiei-e campio- 

bascheț lemi- 
inceputul turneului 

pre-

(prin 
luat sftrșit 
calificare la 
de la 

că formația C.C.A. se 
pregătită. Bucureștencele au 
tot timpul, Iar în uitur.-ui 

lor meci, intrecind pe Voința Tg. Mu
reș cu 42-36 (17-24), s-au clasat pe pri
mul loc. lată celelalte rezultate: voința 
Oradea — Dinamo Sibiu 3*5-27 (21-15),
Dinamo Sibiu — Voința Tg. Mureș 27- 
21 (15-7), Clubul sportiv școlar Timișoa- 
ra — Voința Oradea 31-27 (18-19). Cia- 
s-omfc.’itui arata astfel: 1. C-C.A. BUCU- 
kești 8 p; a. voința tg. mureș 
i. p; 3. C.S.S. Timișoara 6 p;

Dinamo Sibiu
C.C.A. București 

Mureș au promovat in 
feminin al categoriei A. 

AL. GROSS, coresp.
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I

Duminică s-a disputat prima etapă 
a campionatului pe baschet masculin 
al echipelor de categoria B. iată citeva 
rezultate înregistrate în cele două se
rii: Steagul roșu Orașul Stalin — Po
litehnica Orașul Sta.lin G2-19 (34-9), Me
dicina Iași — Farul Constanța 47-58 
(24-23), Medicina Timișoara — Voința 
Oradea 41-41 (19-17), Voința Tg. Mureș- 
Luceafărul Sibiu 79-56 (43-26), “
Cluj — Mureșul Deva 58-52 (33-20) , Con- 
sf-riic tcrul Cluj — 
61-33 (33-23), C.F.R.
Negru Ploești 25-3*8 
București — VoLnța Sa tu 
139-20), C.S. Bacău — Știința Craiova 
64-72.

,,I. Ranghet” 
Roșicri

Rapia

Araa 
Aurul 

progresia 
Mare 81-sw

CAMPIONATUL CATEGORIEI B LA 
POLO PE APA

i

Meciurile de polo pe apă -disputat* 
duminică in cadrul etapei a VUI-a a 
campionatului categoriei B s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Seria 1: 
Industria Linei Timișoara — Gospodărit 
București 6-2 (3-1), Voința Timișoara —- 
Voința Oradea 0-2 (0-1), Metalul Cluj - 
Feroviarul Timișoara 2C-0 (6-0). sena
a Il-a: C.F.R. Arad — Voința Tg. M> 
reș 2-0 (1-0), C.F.R. Cluj — Rapid Cluj 
5-0 (1-0). C.S Oradea — Progresul Ci-” 
16-0 (3-0).

ACTIVITATE LA HOCHEI PE IARBA

Maestru al sportului'. — Să obțină de 
ori consecutiv sau 3 ori alternativ2

titlul de campion R.P.R. de ciclocros și 
să aibă cat. I de clasificare la fond 
sau la pistă.

Cat. 1. — Să obțină titlul de cam
pion la această probă, sau să se cla
seze de 2 ori consecutiv pe locurile 2—4 
în finala 
clocros.

Cat. a 
campion

campionatului R.P.R. de ci-

ll-a. — Să obțină titlul de 
regional; sau să se claseze 

în primele 10 locuri în finala campiona
tului R.P.R. de ciclocros.

Cai. a IlI-a. — Să se claseze pe tocu
rile 1—3 într-o competiție de ciclocros, 
sau să se claseze de 3 ori în primele

10 locuri în competițiile regionale de ci- 
clocros.

Cat. juniori. — Să se claseze pe 
locurile 1—3 într-o cbmpfelrtie de cieto- 
cros rezervată juniorilor, sau să se cla
seze de 3 ori în primele 10 locuri în 
competițiile regionale de ciclocros.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
Pentru confirmarea categoriei se cere 

ca în unul din cei 2 ani următori 
obținerii normei sportive -.

a) Să realizeze integral norma în 
cazul cînd aceasta este exprimată în 
standarduri;

b) Să repete o singură dată una din 
norme în oricare din condițiile prevă
zute pentru obținerea categoriei, în ca
zul cînd aceasta constă în ocuparea 
unui anumit loc în clasaMMt sau rea
lizarea unui procentaj.

e Meciul efe campionat (sena 1) Fui • 
gerul Oltenița _ c.S.U. București s-a 
încheiat prin victoria echipei Fuigeinxi 
eu 1-0 (1-0).
• La Cluj a avut ioc o dublă întâl

nire de Hochei pe Iarbă intre repre
zentativa orașului Cluj și cea a ora
șului Oradea, in meciul feminin for
mația locală a învins cu 2-1 (1-0), tar 
in cel masculin orfedenli au învins cu 
3-0 (2-0). Returul acestei interesante
competiții cu caracter propagandistic 
se va -desfășura duminică la Oradea.

PROGRESUL BUCUREȘTI A CÎȘTI-
GAT .......   — --------- —INT1LN1REA DE TENIS CU

JIUL
Petroșani s-au desfășurat dumb 
întrecerile din -cadrul meciului 
— Progresul București, eontind

La 
nlcă 
Jiul 
pentru campionatul republican de tenis 
pe echipe. După o luptă stnnsă, bucu- 
reșten'il au terminat învingători: 9-s. 
De notat că Crlstea a clșttgat simplu- 
rile cu Juhas 
decîndu-șl și 
fața perechii

(3-0) șl Sorin (3-1) adjn- 
dublul cu Caralulls Ib 
.ruhas, Turdeanu (3-1). 
(L PĂLITĂ — coresp.)



Mihail este
al turneului interzonal de la Portoroj ■ • H

Vînerî, la Munchen, încep 
„Cupa Europei66 la popic

Rundele a XV-a și XVIa au produs 
serioase modificări în clasamentul tur
neului interzonal de șah de la Porto
roj, aducînd un nou lider în persoana 
marelui maestru sovietic Mihail Tal. 
'Această modificare s-a petrecut dato
rită înfrîngerii pe care Petrosian a su
ferit-o în runda a XVI-a în partida 
tu Larsen, după ce în runda anteri
oară remizase cu Averbach. Cîștigînd 
la Larsen în runda a XV-a și termi- 
nînd la egalitate partida cu Sangui- 
netti, Tal a preluat conducerea în 
clasament. După înfrângerile suferite 
la Nejkirch și Rossetto, Olafsson a 
ajuns la concluzia că e mai bine să 
nu forțeze pozițiile, remizînd după 
un joc liniștit cu Sanguinetti și Pan- 
no. Bronstein a cîștigat la Sherwin 
și a întrerupt cu De Greiff, iar Aver
bach a întrerupt în runda a XVI-a cu 
Sherwin. 1 */2 puncte a acumulat în 
aceste zile Fisher, care l-a învins pe 
De Greiff și a remizat cu Szabo. 
Benko a terminat ia egalitate cu 
Szabo și Pachman, care în runda a 
XV-a a încheiat cu același rezultat în 
tîlnirea sa cu Rossetto. Două partide 
a pierdut (în continuare) Poster, la 
Matanovici și Filip. In runda urmă
toare învingătorii au întrerupt, primul 
cu Rossetto, cel de al doilea cu Nej
kirch, care a mai obținut o victorie 
în dauna lui Cardoso

După 16 runde clasamentul este 
următorul: 1. Tal 11 p, 2. Petrosian 
10>/2 p, 3. Olafsson 10 p, 4—7. Mata
novici (1), Benkd, Pachman, Gligorici 
9 p, 8—11. Bronstein (1), Averbach 
(1), Panno. Szabo 8*/2 p, 12. Fisher 
(1) 8 p, 13. Filip (1) 7>/2 p, 14-15. 
Nejkirch (I), Larsen 7 p, 16. San
guinei ti (1) 6 p, 17. Sherwin (1) 
5’/2 p, 18—19. Rossel io (1), Cardoso 
4 p, 20—21. De Greiff (1). Faster 
2 puncte.

noscuți pentru finișul lor puternic. 
Dar fără îndoială nu pot fi neglijați 
nici Matanodfei și Gligorici. Ultimul 
are acum „o serie'* destul de ușoară: 
Nejkirch, Fuster, Rossetto și în ulti
mele două runde Benkd și Fisher. Ma-

Marele maestru sovietic D. Bronstein 
răniine pînă acum singurul jucător ne
învins al turneului.
tanovici în schimb întîhîește consecu 
tiv pe Benkii, Fisher, Bronstein. Aver
bach și Lărsen. Aceiași jucători (cu 
excepția că Benkd este înlocuit cu 
Sangmnettt) vor fi și adversarii lui

Pachman. Szabo are de jucat cu Bron
stein, Averbach, Larsen, Sanguinetti 
și Panno. Marele maestru argentinian 
va întîlni pe Tal .și Petrosian, apoi pe 
Sherwin, De Greiff și Szabo. In caz 
că va realiza un 
și șansele sale 
apreciabile.

O luptă extrem 
zează fiecare < 
pasionant turneu. Pentru toți cei ce 
urmăresc competiția iese clar în evi
dență valoarea ridicată a jocului ma
rilor maeștri sovietici. In aceste 16 
runde ei au pierdut doar patru par
tide cîștigînd 21. Singurul șahist ne
învins al turneului răniine pînă în 
prezent marele maestru Bronstein. Re
marcabilă este și evoluția tînărului 
campion islandez Olafsson, care ală
turi de Tal au fost jucătorii cei mai 
rezultativi ai concursului, cîștigînd 
fiecare cîte 7 partide, li urmează 
Petrosian și Szabo cu cîte 6 victorii. 
Interesant de remarcat că Federația 
Internațională i-a acordat Ini Olafsson 
titlul de mare maestru chiar în timpul 
desfășurării acestui turneu Din rezul
tatele de pînă acum se pare că forul 
șahist suprem nu s-a înșelat în apre
cierea făcută.

Fără să anticipăm, se poate spune 
de pe acum că turneul interzonal de 
la Portoroj va rămîne remarcabil în 
istoria șahuhti prin contribuția impor
tantă pe care o aduce la progresul 
teoriei acestui frumos joc.

punct la primii doi, 
de calificare devin

★
In felul acesta în turneul interzonal 

de la Portoroj au mai rămas de ju
cat 5 runde menite să aducă mult 
așteptata clarificare: cine sîrrt cei 6 
jucători care calificîndu-se în turneul 
candidaților continuă lupta pentru a 
putea întîlni în meci pe campionul 
lumii, Mihail Botvinic.

Teoretic, cel puțin 12 jucători păs
trează posibilitatea de a se număra 
printre calificați. Șansa principală o 
au fără îndoială Tal, Petrosian și O- 
lafsson, șahiștii care din primele runde 
și pînă în prezent au dominat turneul, 
nu numai prin poziția lor în clasa
ment, ci și prin calitatea jocului pres
tat. Sînt de luat în considerație și 
șansele lui Bronstein și Averbach, cu-

1 de 
din

aprigă caracteri- 
partidele acestui

O scurtă convorbire telefonică pe 
care am avut-o duminică seara cu La- 
dislau Szbcs — secretarul general al 
federației romîne de popice — aflat ia 
Bauntz (R.D.G.), ne-a dat prilejul să 
cunoaștem o serie de amănunte privind 
organizarea celui mai important eveni
ment al anului în acest sport: „Cupa 
Epropei".

întrecerile acestei mari competiții se 
vor desfășura — cum se știe — între 
5—8 septembrie și vor fi găzduite de 
arena cu patru piste „Kapuineplatz* 
din Munchen. Pînă acum și-au confir
mat participarea 9 țări și anume : R. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Un
gară, Austria, Franța, R.P.F. Iugosla
via, Elveția, R.F. Germană și R.P. 
Romînă. Echipele vor fi formate din 
cîte 6 jucători și jucătoare. Probele: 
100 bile mixte fete și 200 bile mixte 
băieți. La sfîrșrftil competiției se va 
face un singur clasament pe națiuni, 
lotuși, ținînd seamă de regulamentul 
de omologare a recordurilor lumii (ele 
se stabilesc numai la campionatele 
mondiale, „Cupa Europei" și întîlniri 
internaționale conduse de arbitri de
semnați de F.I.P.), jucătorii sau jucă
toarele care vor depăși actualele recor
duri mondiale — deținute de iugoslava 
Franka Erjavec (432 p.d. 100 bile 
mixte) și popicarul maghiar Iosif Szabo 
(894 p.d. 200 bile mixte) — vor fi re- 
cunoscuți de Federația Internațională 
de Popice ca recordmani mondiali. Vi
neri după-amiază, după deschiderea 
festivă vor începe întrecerile. Zilnic vor 
trage cite doi concurenți și două con
curente din fiecare țară.

Cercetînd lista echipelor participa 
constatăm că la Munchen se vor 
tîlni cei mai buni sportivi la ora 
tuală. Astfel, își vor disputa întîiet 
popicari de certă valoare internați! 
lă : Luther (R.D.G.), care dtiminic 
realizat o performanță excepțior 
doborînd din 200 bile’ mixte 971 
pice; coechipierul său Uhlman cu 
p.d. : rutinații Stare Rajko și L 
Marte'anc din reprezentativa logo 
viei, — campioană mondială —; 
cordmana mondială Franka Erja 
(Iugoslavia) ; Soos, Schrett (R.P. 
gară), Hilda Mamberg (R.D.G.), 1 
sel, Kesselgruber și Schmidka din 
Jecționata Austriei care anul trecut 
Viena, au cîștigat campionatul mon 
au trecut anul acesta de numeroase 
peste 420 p.d. Procentajele obținut^ 
ultimele concursuri de verificare 
marea majoritate a popicarilor dii 
cliipele participante la ediția din a 
an a Cupei Europei, anunță între 
deosebit de echilibrate, dîrze și de 
Imn nivel tehnic.

Sportivii și sportivele noastre at: 
juns.azi la Munchen iar inline vor fac.< 
prim antrenament de acomodare 
pistele. După dubla întîlnire de dt. 
nică cu echipele naționale ale I 
Germane, antrenorul laneu Burdu 
a definitivat cele două formații. /< 
Erica Arion,
reta Kelemen, Florica Lăpușan, 
Nagy, Margareta Szemany. 
Petre Piirje, Ivan Victor, Ion Dra 
mirescu. Ion Dinescti, Francisc Mik 
Iuliu Erdei. Așteptăm de la popic 
noștri — care au realizat duminică i 
centaje promițătoare — o comport 
pe măsura posibilităților lor.

Ana Felszeghi, Mar
II

Bău

Sportivi fruntași din țările 
care construiesc socialismul

GUSTAV ADOLF SCHUR este, 
fără îndoială, cel mai popular sportiv 
al R. D. Germane. După ce s-a a- 
iirmat în repetate rînduri în diferite 
competiții internaționale de mare am
ploare, zilele trecute, la Reims, ab
solventul Institutului de cultură fizică 
și sport din Leipzig, G.A. Schur, în 
vîrstă de 26 ani, s-a consacrat drept 
cel mai bun ciclist amator al lumii 
pe anul 1958.

ATLEȚII POLONEZI au fost reve
lația campionatelor europene de 
Stockholm. Despre succesele lor 
scris întreaga presă suedeza; 
comportare strălucită — arată ziarul 
,,Dagens Niheter" — a avut aruncă
torul de ciocan Rut. Cu numai doi ani 
in urmă el s-a clasat pc locul al 14- 
lea la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne, cu o aruncare de 53 m. Acum,

la
a

„O

tînărul atlet polonez a aruncai peste 
64 m. și a devenit campion al Euro
pei. Acesta se chiuind progres... nu 
glumă /"

ATLETISMUL MAGHIAR pune 
mari speranțe în tînărul aruncător de 
greutate Varju. El a fost descoperit 
cu cîțiva ani în urmă (la vîrsta de 
nm-nai 17 ani) cu prilejul Spartachia- 
dei de vară. Antrenîndu-se temeinic 
timp de trei ani, Varju a doborît re
cordul maghiar, stabilindu-l acum la 
16,96 m. Calitățile sale fizice (1,89 m. 
înălțime, 110 kg. greutate) îi dau 
dreptul să aspire la alte performan
țe și mai valoroase.

EMIL ZATOPEK cunoscut în lumea 
întreagă datorită numeroaselor re
corduri mondiale pe care le-a doborît, 
își continuă acum acfvitatea ca an
trenor. Dator.tă vastei sale experi-

ențe și rentimehii de a fi un excelent 
pedagog, Emil Zatopek este invitat în 
multe țări pentru a ține conferințe și 
lecții practice cu tinerii atleți. Nu de 
mult, el a efectuat iui turneu în R. 
Germană unde conferințele sale s-au 
bucurat de mult succes. Acum el se 
află în Uniunea Sovietică, fiind invi
tat de Secția de Atletism din U.R.S.S.

D.

Cupa Campionilor Europe 
ia fotbal

Mîine se va disputa ai doilea n 
din cadrul preliminariilor noii ediț 
„Cupei Campionilor Europeni*. La 
ege, campiona Belgiei, Standard, 
primi vizita campioanei Scoției, Her 
of Midlothian.

NOTE DE drum

Ci canotorii ronaini
CUNOȘTINȚA CU ORAȘUL DE AUR...

- m fluturai cu toții batistele pi- 
XI nă ce gara s-a pierdut in vă

lul înserării. Trenul gonește a- 
puternic. Lăsăm in urmă oraș 
oraș. Fină la Ih-aga, mai avem

cum
după _
încă mai bine de... 30 de ore. Timpul 
trece insă repede. Comentariile asu
pra apropiatelor „mondiale" sint in 
toi. Băieții, optimiști. In special ca- 
noiștii, flăcăi din Delta Dunării. In 
vagonul nostru încep să răsune cin- 
tece pescărești. Melodia lor te chea
mă parcă să te avtnți cu lotca pe a- 
pele bătrinului fluviu. Îmi face impre
sia că Ini Igor, cel mai mic canotor 
din familia Lipalit, îi tremură puțin 
glasul. Aflu insă că astăzi el va trece 
pentru prima oară granițele țării. Și 
înțelegI Mai sint și alți „debutanți" : 
Danielov, Simionov, Vișevan... E greu 
să ții socoteala kilometrifor. Nu m-ar 
mira insă ca antrenorii noștri, Ra
du Huțan și Nicolae Navasart, să se 
apuce s-o facă. Toată ziua n-au fă
cut decît socoteli. Coli întregi de 
calcule și... pronosticuri Ce păcat 
că multe din ele n-aveau să se reali
zeze I Dublul campion olimpic Leon 
Rotman, care însoțește delegația dar 
care nu va concura iiefiind încă resta
bilit după o hepatită, are grijă de a- 
provizionarea canotorilor cu... suc, iar 
eu „visez" că toți sportivii noștri au 
devenit campioni mondiali...

Am ajuns la Curtici 1 Pe peron, im 
tlnăr inginer de la S.M.T. ne cere 
să-l chemăm la fereastră pe Ismail- 
ciuc. II cunoaște și vrea să-l vadă. 
Ii urează succes și-l „amenință" să 
nu se întoarcă fără titlul de campion. 
(Știți că Ismailciuc și Alexe s-au ținui 
de cuvintl). Cit de mult sint cunos- 
ctiți sportivii noștri / Ne-a impresio
nat nespus de mult îngrijorarea cu 
care ne întreba, la un moment dat,

însoțitorul trenului: „Cum se mai sim
te băiatul acela cu... mustăți mari ?“ 
Am zimbit desigur dar pe toți ne-a 
cuprins emoția văzind că un om care 
cine știe dacă a pășit vreodată pe te
renul de sport ne înconjoară cu atita 
dragoste. Stavru Teodorov (despre el 
e vorba), care intr-adevăr nu se sim
țise bine ia prima parte a călătoriei 
a fost, firește, cel mai emoționat din
tre noi.

Cea de a doua noapte a călătoriei 
noastre s-a scurs. Ceasurile—prtvile de 
zeci de ori — arată orele 9. Sintem la 
porțile orașului de aur. Trenul poposeș
te în gura Praga. lin grup impre
sionant de activiști și sportivi ne în- 
timpină cu flori și... „Bun venit". 
Sintem primii oaspeți. Dr. Kare! Pop- 
pel, președintele federației internațio
nale, ne dorește să fim primii și ța... 
campionate. Iată o urare din cele mai 
binevenite.

Praga ne primește cu un cer aco
perit de nori și ne temem că va ploua 
imediat. Dar, cind elegantul autobus 
ne purta pe străzile frumosului oraș, 
soarele venit și el parcă in iirtîmpi- 
narea noastră, ne ținea acum tovără
șie. Praga ne-a apărut in toată splen
doarea ei. Făceam cunoștință cu ora
șul de aur.
PRIETENII PE INSULA VISLAȘILOR...

Ostrovul Veslarscki — locul unde se 
intUnesc in fiecare zi sute de iu
bitori ai sporturilor nautice — este 

denumit și Insula vislașilor. Parcă 
nici na se putea ceva mai nimerit. 
Am străbătut și noi limba aceea de 
pămint și ne-am aflat in mijlocul 
unei minunate baze nautice. In zilele 
campionatelor mondiale de caiac-ca- 
noe, nimic nu ne-a impresionat însă 
ații ca nenumăratele prietenii la ca
re am fost martor. Sportivii noștri

Ia Praga
sint cunoscuți pretutindeni ca oameni 
cu suflete deschise, prietenoși, plini 
de voie bună. Pe Insula vislașilor 
am asistat la emoționante revederi 
intre Mircea Anastasescu și Stavru 
Teodorov cu sportivi din cele mai dife
rite țări, cunoștințe făcute cu ani in 
turnă. E greu de descris bucuria re
vederii dintre canotorii noștri și cei 
sooietici, bulgari sau polonezi. Dar, 
cite cunoștințe nai n-au fost făcute 7 
Pe aleea din Insula vislașilor i-am 
văzut adesea, mergind braț ta braț, 
pe Rotman și Buharin sou Silaev, pe 
Dcru Bardaș și Janos Parti, pe Is
mailciuc și Ivanov... Multe legături 
de prietenie au legat sportivii noștri 
și cu canotori din Italia, Franța, Sue
dia, Austria... Obișnuitele schimburi 
de insignă, adrese, mici atenții și u- 
rări reciproce de... victorie!

Pe Insula vislașilor, unde fluturau 
drapelele a 22 de țări, și-au întins prie
tenește mîinile peste 360 de tineri 
și tinere din toate colțurile lumii.

COLECȚIONARII DE AUTOGRAFE

. ceiași pasionați, pentru care ma- 
/4 rde evenimente sportive sint aș

teptate cu zeci de... carnețele 
frumos liniate, sint nelipsiți de la ma
rile intreceri sportive, l-am întîlnit 
și ta Praga. Cei mai mulți slut copii. 
Vin la tine cu caiețelul lor și, oricât 
de grăbit ai fi, nu poți să nu te 
oprești o clipă. Dar, de cite ori n-am 
zărit la cîțiva metri de copilașul cu 
bucle blonde care ii întindea carnetul 
lui Tarara sau Lipalit, un om în vîr
stă care, probabil, nu îndrăznea să ne 
oprească din drum... Despre micii și- 
marii colecționari de autografe se pot 
scrie file întregi. Aș vrea doar să 
mai amintesc o singură întimplare. 
Am văzut la un tinăr—mi-a șpuș că-l

I

E rindul caiacistei italiene Albertina Zavadi să semneze in carnetul 
micului colecționar

cheamă Jaroslav — un carnet pe ca
re mulți dintre sportivii noștri tși 
așternuseră 
era desenat 
porumbel al 
plător filele 
de numele 
diate". Pacea și prietenia reuniseră 
pe sportivi și in carnetul de auto
grafe al tînărului Jaroslav...

semnăturile. Pe copertă 
eu multă măiestrie un 
păcii. Cred că nu intim- 
carnetului erau înțesate 

pariicipanților la „mon-

O VIZITA DE NEUITAT

Pe noi, Praga, cu neasemuit 
țrutWMsele ei clădiri istorice, 
interesa in mod deosebit.

de 
ne
Ș‘ 

să-i
dintre muu-

cintind 
cițiva 
Uzinele Stalingrad! 
mașini,

Kalinov,' Stavru Teodo- 
bucu- 
muu- 
Aflăni 
prie- 
mare

se fabrică 
turbine.
Igor Lipalit, fiecare este 

să afle cit mai multe din 
acestor harnici muu Hori.

com pre soa-

am pornit 
cunoaștem pe 
cilorii Pragăi... 
Aici
re, 
rov, 
ros
ca
și lucruri care vorbesc despre 
tenia muncitorilor din această 
uzină cu sportul. Peste 7.000 de 
muncitori sint membri ai clubului 
Spar tac. Pentru muncitorii dornici să 
practice sportul au fost ridicate multe 
construcții sportive: trei stadioane,

de autografe...

sală de spori, bazin de inert, tereni. 
de tenis, volei și baschet, baze na 
tice, cabane pe virfurUe Kîrkonoșț 
in nordul Boemiei.

Ne-am despărțit greu de acești pri 
t.eni. La plecare ne-au 
u:. splendid album de sporturi nai 
tice. Să nu-i uităm. 
Nu. nu vă vom 
Clipele petrecute 
amintiri scumpe.

dăruit ci

ne-au spus t 
uita dram prieten 
alături ftp WÎ SÎi

"k
In prima zi a sosirii 

Praga, in toate camerele 
mit liniștea pentru citva timp. O Unii 
te deplină tulburată doar de scirți 
tul peniței. Scriam acasă. Ginduril 
noastre, celor dragi din țară. Acun 
după aproape două săptămini, treni 

purta iarăși către incînlătoarel 
Și, din noL 

Așteptam fiecare clip 
cind trenul se va opri in Gara c 
Nord. Călătoria noastră la Praga ; 
terminase. Amintirile vor stărui în 
să multă vreme...

ne
meleaguri ale patriei, 
era liniște.

noastre 
s-au aș'e

DAN GIRI.EȘTEANU
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tn sala Floreasca

Trofeul orașelor țărilor balcanice"
Primele întreceri încep joi

nportanta competiție de lupte li- 
t și clas'ce „Trofeul orașelor ță- 
r balcanice" este așteptată cu 

interes de iubitorii acestui sport, 
a Floreasca a îmbrăcat haină de săr- 
>are și e gata să-și primească oaspeții 
• la 4 septembrie își vor măsura 
ele pentru stabilirea celor mai 
i dintre ei. Aceștia vor fi selec
tați în reprezentativele balcanice 
> se vor pregăti pentru a înfrunta 
întîlnirea programată la 20—21 
tembrie la Istanbul, reprezentati- 
: țărilor scandinave.
u această ediție „Trofeul orașelor 
lor balcanice" va intra în tradiția 
■ilor întreceri internaționale. Pe 
1, competiția va fi organizată de 
cia în 1959, de R. P. Bulgaria în 
), de R.P.F. Iugoslavia în 1961 și 
3 rec ia în 1962. La actualele între- 
clasamentul se va face individual 

ae echipe, atît la lupte clasice cît 
la libere.

Ultimele amănunte în legătură cu 
definitivarea regulamentului de orga
nizare vor fi puse la punct în confe
rința comisiei permanente a „Trofeu
lui", care va avea loc la București 
în ziua de 3 septembrie. Cinstei de a 
fi prima organizatoare a acestor în
treceri, Federația romînă de lupte i-a 
răspuns printr-o muncă entuziastă, 
prin asigurarea celor mai bune condiții 
de întreceri în sala Floreasca.

Iată programul întrecerilor: 4 sep
tembrie ora 17,30: Turul I și II, 
lupte libere și clasice; 5 septembrie 
de Ia ora 17; finala la lupte libere 
și continuarea turului I la lupte cla
sice ; 6 septembrie ora 17: turul II 
și finala la lupte clasice, festivitatea 
de premiere.

Biletele se găsesc de vînzare Ia ca
sele sălii Floreasca și Ia agenția cen
trală Pronosport (cal. Victoriei 9).

Astă*seară, pe stadionul Republicii s

FINALELE „TURNEULUI

C. Gheorghiu eschivează

CELOR r I
I

Iosif

iaoipwieie europene
(Urmare din pag. I)

In continuarea efortului, echipa 
stră se apropie de cea a Germa

(pe la 1700 m.) la numai o ju- 
;ate de barcă, dar nu mai poate 
[ine finișul. In tot acest timp, e- 
>a romînă a avut de făcut față și 
curilor echipajului cehoslovac, pe 
5 l-a întrecut finalmente cu 1 sec. 
ecimi.
a 4-ț-l echipa romînă (Boicti, 
s, Bulugioiu, Milincovici -ț- Lupu) 
instalat de la început pe locul II. 

iuda vîntului puternic contra și a 
arilor mari, nu s-a coborît nici un 
ment strocul sub 36 lovituri pe 
lut. Locul II nc-a fost periclitat 
ultima parte a cursei de către e 
sa Iugoslaviei, pe care am între- 
-o cu o mică diferență, 
turecska și Vereș au avut un 
b și la 2 f.c. Ca urmare, la 
ei se aflau pe locul 41 Un 

ig, bine susținut, le permite
i ajungă pe englezi și să-i întrea- 
pc linia de sosire. Cursa de 2-ț-l 

avut o desfășurare mai puțin agi- 
ă, pe parcursul celor 2000 m. nc- 
ervenind multe sc’aimbări față de

de canoiai academic 
ordinea finală, în care echipajul nos
tru Șt. Pongraț, N. Radu + Lupu a 
venit pe locul IV, la mică distanțălavenit pe locul IV, 
de cel al Elveției.

★ 
general 
„europenele'

start 
1000 
finiș 
însă

Bilanțul 
noastre la 
nan este deosebit de rodnic. Din cele 
12 probe (7 masculine și 5 feminine) 
cite au fost în total programate, am 
luat startul numai la 8 (4 la băieți ș'i 
4 la fete). La jumătate din probele la 
care am concurat am cucerit locul 11 
(4-ț-l rame fete, dublu visle fele, 
4-ț-l băieți, 4 fără cîrmaci băieți); 
Ia alte două probe (8-|-l fete și 
2 f.c. băieți) ne-au revenit medaliile 
de bronz, iar la celelalte două probe 
am ocupat locuri bune în finală.

In total, canotorii și canotoarele 
noastre au cucerit la Poznan 4 titluri 
de vice-campioni europeni și 2 locuri 
III, sau 16 
bronz.

Este 
rător. 
noștri 
Pentru că succesele de azi se cer mîi
ne confirmate, consolidate, depășite.

al participării 
“ de la Poz-

medalii de argint și It de

bilanț deosebit de îmbucu- 
înseamnă pentru canotqril 

o răsplată, dar și o obligație.

un 
El

intru cinci dolari și o gustare... 
Nu de mult, in plin centrul Bornei.

scările din istorica Piață a Spa-
;i, a putut fi văzut un tinăr care

bo. ta petru laie zecile de trepte, 
pingind cu nasul o... măslină, 
vi dintre trecători au crezut că e 
>rba despre cine știe ce ritual, alții 
' nefericitul e pedepsit să ispășească 
i greu păcat. Nu s-au înșelat doar 
eia care au stabilit fără greutate 
f asistă la o tentativă de record pe 
re o făcea
m Herbstreich, aflai în turneu prin 
uropa pentru a face dovada marilor 
ierforrnanțe" obținute in acest dome- 
•u peste ocean. După cum s-a aflat 
’.terior, „recordmanul" a fost răs- 
'ătit pentru cele 137 scări coborite 
t suma de 5 dolari și o gustare 
mstind din

„sportivul" american

pline și măsline.

„record" american...Un nou

Recordurile și re
cordmanii apar in 
S.U.A. zilnic ca., ciu
percile după ploaie. 
Abia se sting ecourile 
unei „mari" perfor
manțe realizate de un 
maratonist al dansului 
sau strănutatului și 

alte isprăvi care de

Așa cum era de așteptat, competi
ția pugilistică „Turneul celor 4“ a 
stîrnit un interes deosebit în rîndurile 
amatorilor de box din Capitală. Și 
dacă meciurile n-au fost în întregime 
la un nivel corespunzător, nu putem 
trece cu vederea disputele — destul 
de multe — care au satisfăcut exigen
țele numeroșilor spectatori prezenți în 
„potcoava" stadionului Republicii. Ne 
gîndim, de pildă, la meciurile V. 
Șchiopu — C. Gheorghiu, NI. Balaș — 
D. Rizea, D. Prunoiu — D. Buriaș, 
I. Mihalic — I. ~ 
— E. Cișmaș sau 
dintre talentață 
Pazmani.

Astă-seară, vom 
asista (STADIONUL 
ORA 19,30) la o nouă serie de par
tide deosebit de interesante, care ne 
vor permite să cîntărim posibilitățile 
actuale ale celor mai buni boxeri ai 
țării. Finalele „Turneului celor 4" pro-

Boceanu, A. Parkaș 
la disputa neoficialii 

A. Nagy și Fr.

avea prilejul de a
REPUBLICII,

echili-

„stingă" lui V. Schiopit.
(Foto: 1. MIHAICA)

gramează numeroase întîlniri 
brațe, multe din ele fiind pasionante 
revanșe, meciuri așteptate cu un legi
tim interes. Astfel, în limitele catego
riei pană, Emil Cișmaș, în revenire

de formă, va servi replica lui 
Mihalic, ia categoria cocoș Nicolae 
Mindreanu. își va măsura puterile cu 
Constantin Gheorghiu, învingătorul lui 
Victor Șchiopu; la „semiușoară" Va- 
sile Czegeli și Dănilă Done vor căuta 
să arate care dintre ei este cel mai 
bun boxer al categoriei; iar la catego
ria semigrea, campionul european 
Gheorghe Negrea va încerca să treacă 
din nou peste rutina și ambiția lui 
Petre Zaharia.

Programul finalelor are următoarea 
înfățișare (în ordinea categoriilor) : 
M. Dobrescu (C.C.A.) — V. Vintilă 
(C. S. Marina Constanța); AL Afzra- 
dreanu (C.C.A.) — C. Gheorghiu
(Dinamo Buc.) ; E. Cișmaș (C.C.A.) 
— I. Mihalic (Rapid Cluj); V. Czegeli 
(C.C.A.) — D. Done (Metalul Buc.); 
D. Prunoiu (Dinamo Buc.) — /. De
meter (Spartac): /. Dragnea (Dinamo 
Buc.) — S. Trijan (C.S.A. Orașul 
Stalin); Al. Balaș (Dinamo Buc.) — 
Șerbii Neacșu (C.C.A.); V. Vlădescu 
(C.F.R. PIoești) — Tr. Stuparu 
(U.T.A.); Gh. Negrea (C.C.A.) — P. 
Zaharia (C.F.R. Buc.); V. Mariuțan 
(Dinamo Buc.) — E. Furesz (Dinamo 
Buc.).

An fost desemnați primii campioni europeni 
la natație

—Sportivii sovietici au cucerit doua medalii de aur
Budapesta 1 (prin telefon). — Ziua a 

doua a campionatelor europene de na 
tație a programat primele finale. în
trecerile s-au desfășurat pe un timp 
nefavorabil. Cerul a fost acoperit de 
nori și a plouat cu intermitență. To
tuși, 5000 de spectatori au ținut să 
asiste la disputele celor mai buni îno
tători de pe continent.

Au luat sfîrșit campionatele 
mondiale de scrimă

— Echipa Uniunii Sovietice a ocupat primul loc pe națiuni
Campionatele mondiale de scrimă, 

desfășurate timp de zece zile la Phi
ladelphia, s-au încheiat cu un mare

COMENTARII
196 ore in virful unei prăjini de 12 m. 
și a întrecut astfel cu 6 ore 
record al probei. Reiese deci 
menea performanțe sînt nu

vechiul 
că ose- 

numat 
popularizate dar urmărite și înregis
trate. încă un argument care vorbește, 
despre descompunerea sportului și cul
turii in țara dolarului.

Fotbalul ți... puterea

Proba de 200 m. bras bărbați a 
luat sfîrșit conform așteptărilor, cu 
victoria recordmanului european, Leo
nid Kolesnikov (U.R.S.S.). Cursa a 
avut o desfășurare foarte interesantă. 
Pe primii 150 m. au condus Lazzari 
și Bodinger. Apoi Kolesnikov, benefi
ciind de un finiș foarte puternic, țîș- 
nește și termină pe primul loc. Învin
gătorul a fost cronometrat în 2:41,1. 
Pe locul doi s-a clasat italianul 
Lazzari cu 2:41,3, fiind urmat de vest- 
germanul Bodinger cu 2:41,4. Celelalte 
locuri au fost ocupate de • Antonian 
(U.R.S.S.) 2:41,9, Maluk (R.D.G.) 
2:41,9, Enke (R.D.G.) 2:42,0.

întrecerea viteziștilor, pe 100 m., s-a 
soldat cu victoria italianului Paolo 
Pucci, care a încheiat distanța în 56,3 
L-au urmat Polevoi (U.R.S.S.) 56,9 
Dobai (R.P.U.) 57,5, Hoogwelt (Olan 
da) 57,5, Sorokin (U.R.S.S.) 57,7 ș 
V61I (R.F.G.) 57,9.

O surpriză s-a înregistrat în prob; 
de 100 m. liber femei, în care pe pri 
mul loc s-a clasat suedeza Jobssoi 
(1:04,7) — înaintea olandezei Gaste 
laars (1:05,0) — marea favorită ; 
cursei. Au urmat în ordine Grinhan 
(Anglia) 1:05,4, Graham (Olanda1 
1:06,0, Wilkinsson (Anglia) 1:06,1 

Ștettin (R.D.G.) 1:06,2, Voog (U.R.S.S.: 
1:06,4.

Întrecerea feminină de sărituri di 
la. trambulină a fost dominată de spor 
tivele sovietice. Ninel Krutova a deve 
nit campioană a Europei cu 124,22 p 
fiind urmată de Wels (Anglia) 123,4! 
p. și Udalova (U.R.S.S.) 122,75 p.

Iată și rezultatele meciurilor di 
polo : R. P. Ungară — R. P. Bulga 
ria 7—0, R. F. Germană — R. P. Po 
lonă 5—2, Italia — Franța 7—3, Fran 
ța — Spania 7—5, R. D. Germană — 
Austria 4—1, R. F. Germană — R. P 
Bulgaria 8—I.

succes al scrimerilor sovietici care 
au cîștigat trei titluri de campioni 
ai lumii și locul întîi pe țări.

Pe marginea acestei competiții co
mentatorul agenției France Presse scrie 
următoarele: „Sovieticul lacov Rîlski 
a cîștigat titlul mondial în proba de 
sabie cu care s-au încheiat campio
natele de la Philadelphia. Victoria 
în această ultimă probă consacră neta 
superioritate de ansamblu a sportivi
lor din U.R.S.S care, pentru prima 
oară în istoria scrimei, cuceresc pri
mul loc pe țări". Echipa U.R.S.S., 
avînd cel mai mare număr de titluri 
cîștigate, primește pentru aceasta Cupa 
Challenge oferită de prințul de Mo
naco. Reprezentanții U.R.S.S. au cîș
tigat titlurile mondiale la floretă pe 
echipe — femei, floretă individual — 
femei, sabie — bărbați (individual), 
au obținut patru locuri 2 și un loc 
3. In ‘clasamentul pe națiuni locul 2 
este ocupat de Italia cu două titluri 
mondiale —• un loc 2 și un loc 3. 
Pe locurile următoare s-au clasat R.P. 
Ungară, Franța, Anglia, R.F. Germană.

ple meciuri de hochei pe patine cu 
rotile, care se desfășoară pe străzi, 
folosindu-se in loc de crose obișnuite, 
bastoane. Totul este in regulă, veți 
spune, dar de ce aceste intilniri 
loc pe străzi, 
mașinilor, a 
simplul motiv 
terenurilor de
redus și nici nu există preocupare pen
tru amenajarea altora. Din acest mo
tiv iubitorii noii discipline, in marea 
majoritate copii, trebuie să joace pe 
străzi și in piețe publice, expunindu-se 
la tot felul de neplăceri și — ceea 
ce este mai grav — la accidente.

au 
unde încurcă circulația 
pietonilor etc. Pentru 
că in Olanda numărul 
sport este extrem de

divină

In timpul unul meci 
de fotbal desfășurat 
la Pernambuco (Bra
zilia) s-a petrecut un 
fapt care va 
probabil fără 
dent in istoria 
lui cu balonul 
O coincidență ,____
ea în timpul jocului să 
aerodrom din apropiere 
rașuta. Vintui care sufla ca putere 
in direcția stadionului a adus pe unul 
din parașutiști deasupra terenului de 
fotbal. El a aterizat chiar pe portar, 
impiedicîndu-l să rețină un șut, astfel 
că mingea s-a oprit' in plasă. Arbitrul 
a acordat gol valabil motivind că apa
riția parașutist ului a considerat-o drept 
o intervenție a... puterii divine.

rămine 
prece- 

sportu- 
rotund. 
făcuse

(Agerpres). SUBERT ZOLTAN

se facă pe un 
lansări cu pa-

Hochei pe„. stradă

Staatwandelstoc- 
krolschaatshockey... 
Sub acest nume 
cabalistic nu se 
ascunde, cum am 
fi tentați să bă
nuim, cine știe ce 
invocare magică 
ci doar un nou...

sport care și-a făcut loc in 
Olanda. Dicționarul ne va lămuri în
dată despre ce este vorba: Staat = 
stradă; Wandelstock — baston, Rol- 
schaat — patine cu rotile; Hockey ■= 
hochei. Avem de-a face deci cu sim-

„îl... .aiiiiiiiiiuiiii— ......... ............................. . .. . ----- ------iiiiiiiiiiiiiih

A cincea ediție a campionatelor europene de volei
• Romînia — Belgia (m) 5—0 • Programul echipei noastre feminine în turneul final • Aprecieri elo

gioase pentru voleibalistele noastre din partea presei
Finlanda 1—3 (14—16, 15—12, 8—15, 
13—15), Bulgaria — Danemarca 3—0 
(0, 2, 5). SERIA A IV-A: Austria— 
Turcia 0—3 (5, 8, 15), U.R.S.S. — 
Albania 3—0 (2. 6. 6).

Cu meciurile disputate azi, au luat 
sfîrșit jocurile din cadrul seriilor echi
pelor feminine. Fără nici o excepție, 
cele 4 partide s-au terminat cu 3—0. 
Iată rezultatele: S. I : Cehoslovacia— 
R. D. Germană 3—0 (7, 11, 10). S. II: 
U.R.S.S. — R. F. Germană 3—0 (7, 
6, 1). S. III : Polonia — Olanda 3—0 
(4, 12, 7). S. IV: Bulgaria—Austria 
3—0 (0, 3, 1). Pentru turneul final 
s-au calificat următoarele echipe, pe 
care le publicăm conform tragerii la 
sorți făcută luni seara în cai 
dintei comisiei de apel: 1. Romînia; 2.

PRAGA 1 (prin telefon). Echipa 
masculină a țării noastre și-a conti
nuat șirul victoriilor, întrecînd luni 
seara formația Belgiei cu 3—0 (8,4,7.) 
ca urmare a unui joc superior din 
punct de vedere tehnic. Naționala 
noastră a întrebuințat tot lotul de ju
cători aflat la Praga, și anume: Ro
man, Mihăilescu, Nicolau, Rusescu, 
Cherebețiu, Păunoiu, Fieraru, Micules- 
cu, Derzsi, Drăgan, Ganciu.

Iată celelalte rezultate tehnice din 
jocurile masculine- SERIA 1 : Ceho
slovacia — R. D. Germană 3—0 (2, 
4, 2), Tunisia — R. F. Germană 3—0 
(8, 12. 6). SERIA A Il-A: Olanda— 
Italia 2—3 (18—16, 12—15, 15—9,
I—15, 1—15). Romînia — Belgia 3—0 
(8. 4, 7,). SERIA A III-A: R.A.U.—

cehoslovace.
Polonia; 3. Bulgaria; 4 .Iugoslavia; 5. 
Ungaria; 6. U.R.S.S.; 7. Cehoslovacia; 
8. R. D. Germană.

Programul echipei noastre feminine în 
turneul final este următorul: 3 sept.: 
cu R. D. G.; 4. sept.: cu Polonia; 6. 
sept.: cu Bulgaria; 7 sept.: cu Iugosla
via; 8 sept.: cu Ungaria; 9. sept.: cu 
U.R.S.S.; 10 sept.: cu Cehoslovacia. 
Ziarele „Rude Pravo" și „Vecerni Pra
ha" au numai cuvinte de laudă pentru 
jocurile realizate de echipa noastră 
feminină la Liberec și o consideră ca 
un adversar redutabil pentru formația 
Cehoslovaciei. Faptul că voleibalistele 
noastre joacă de mulți ani împreună, 
ridică foarte mult valoarea echipei — 
scriu cele două ziare.

tresa anunță
•■are mai senzaționale. Recent, cetă- 
eanul Morris Elliot, deși aflat ta 
'espectabila virstă de 47 ani, s-a in- 
•.umetat să stabilească un nou record 
nondial de ... stat pe stilp. El a rămas
—
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