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campionatelor internaționale
e Savel, care a cîștigat prima 
ibă a campionatelor, a ținut 
rupă cu pieptul firul de lînă în- 
pe linia de sosire și în proba 
încheiere. Dar ultimul schimb 
echipei poloneze, Bozek, a 

s" un piept înainte și echipa 
a cîștigat proba de ștafetă 

30 m. Și așa însă, ultima în- 
:ere a zilei ne-a adus o satis- 
;ie deosebită: un nou record 
ubiican I
u acesta, tabelul recordurilor 
ute în cele trei zile de con- 
5 se definitivează astfel : 1 re
ci european și 18 recorduri na
rate. lată un bilanț excelent, 
e vorbește clar despre valoa- 
concursului desfășurat timp de 
zile pe Stadionul Republicii.

i a lipsit atît de puțin ca de 
astă ediție să rămînă legat și 
record mondial...

>li a sărit cu o ușurință uimi
re, din prima încercare, 1,74 și 

ratat de două ori la 1,32, 
la cea de a treia înc' 'are 

recordul mondial s-a clătinat 
-atît, încît tot stadionul a ră- 
i cu impresia că zilele recor- 
□i sînt numărate...
lături de zborul sigur și înalt 
te ștachetă al lolandei Balaș, 
vor rămîne în minte, din fil- 
zilei de ieri, și alte imagini 

gnante : finalul pasionant al in
terii pe 1500 m., siguranța a- 
cărilor discobolului Baltușnikas, 
rgarea de o ușurință admira- 
i a Alexandrei Sicoe, finișul 
Jănțuit pe o tură de stadion al 
lezului Togerssen, cursa inteli.

de atletism ale R. P. R.

O fotografie, o amintire după un concurs frumos': /olanda Balaș, Cen 
Zwier.Fen-iun și Nelly

scandeze, 
fie uitat... 
acest mi-

«AID ANCHETA

Cum v-ați construit baza sportivă?
In bună măsură succesul activității sportive de mase și chiar de peri 

formanță dintr-un colectiv este legat de existența unei baze sportive in imei 
diata apropiere a locului de producție. Acest lucru este foarte binecunoscut. 
Am constatat insă că mijloacele pentru a-l realiza sînt mai puțin cunos-. 
cute. In majoritatea cazurilor, activiștii colectivelor „visează" baze mari, 
cu tribune pentru zeci de mii de spectatori și dotate cu cele mai moderne 
instalații tehnice. Dar... răpiți de aceste proiecte, care de cele mai multe ori 
depășesc necesitățile reale, uită să privească in jurul lor pentru a pune in 
valoare posibilitățile existente de a-și amenaja baze sportive mai simple; 
cu mai puțini bani, dar mult mai utile mai ales pentru dezvoltarea 
sportului de mase.

Gîndindu-ne că la originea acestei 
mentalități stă și insuficienta experien
ță a unor activiști sportivi, am vizi
tat o serie de colective sportive din 
Capitală care, stimulînd inițiativa, 
folosind din plin resursele interne și 
avînd sprijinul organizațiilor de par
tid, sindicale și L7.T.M. și al direc
țiunilor din întreprinderi, au reușit 
lucruri frumoase.

Prin inițiativă.

mai 350 lei 
zgurei.

Ut folosirea resurselor locale-, .j

gimantas Baltușnikas (U.R.SjS.)

ită a lui Kiss și — mai ales — 
>a festivitate de închidere, me- 

aceeași, și totuși mereu alta, 
reu nouă, mereu emoționantă... 
hemare de trompeți, marș avîn- 
și pe stadionul scăldat în lu- 

la reflectoarelor pășesc din nou 
îți încolonați. Spectatorii îi 
unosc și îi aclamă pe învingă- 
I.
la în fiecare an, se decern cupe 
or mai buni dintre învingători, 
or mai merituoși dintre învinși, 
n aplauzele celor peste 30.000 
spectatori, primesc — pe rînd 
distincții : Dana Zatopkova — 

itru recordul european la suliță, 
snda Balaș — pentru 1,78 m. ; 
Eiberle și Un-iuen-tzin — pentru 
rformanțele lor la 80 m. gar- 
i; H. Bloemhoff — pentru vic
ia de ia 100 m. ; Maria Diți 
Ursula Figwer •— pentru noile 
recorduri la suliță.

iste, apoi, rîndui băieților: G. 
votzky (ciocan, 63,32 m.), Jiri
isky (2,08 m.), O. Grigalka (greu- 
e, 17,08 m.), Edward Schmidt
știgător la 200 m.), Eef Kamer- 
k (14,5 la 110 m. garduri). Din- 
• atleții noștri primesc cupe: 
Grecescu, Z. Vamoș (un învins 

>rios la 1500 m., într-o probă 
care a realizat un nou record 
R.P.R.) și Ion Baboie, al cărui 
me a fost rostit la microfon 
>incidență I) tocmai atunci cînd

Colectivul sportiv al Fabricii de 
bere Grivița s-a văzut pus oare
cum în încurcătură atunci cînd mulți 
salariați și-au exprimat dorința să 
joace șah și tenis de masă și cînd 
noua secție de turism a dorit să-și 
amenajeze un „colț turistic". De fapt, 
această încurcătură coincidea cu cea 
ai conducătorilor activității culturale"; 
care aveau nevoie de un „colț roșu" și 

o magazie de echipament. Cei era 
făcut ? Cu sprijinul organizației 

partid (secretar ing. V. Manea). 
direcțiunii (director Cristache Ene) 
colaborare cu comitetul de între-

In acest an. Institutul de studii 
proiectări electrotehnice (I.S.P.E.) 
căpătat o nouă bază sportivă: tui te
ren de volei-baschet, a cărui amena
jare n-a depășit suma de... 2000 lei. 
Orice posesor al unui astfel de teren 
(reglementar, drenat, acoperit cu zgu
ră) știe că suma e aproape derizo
rie. Și totuși, faptul a fost posibil 
datorită inițiativei consiliului colecti
vului sportiv (președinte Tudor Fiți, 
secretar M. Barba) și sprijinului di
recțiunii (director FI. Iorgulescu)'. 
Pentru a vă da un singur exemplu, 
edificator in ceea ce privește valoa
rea... inițiativei, vă vom relata cum 
a fost rezolvată problema zgurei. Du
pă ce s-au făcut amenajările preli
minarii prin muncă voluntară, consi
liul colectivului a aflat că la I.E.B.S. 
se vinde la preț foarte redus zgură 
mare, cernută o dată. Ce și-au spus 
oamenii: dacă noi am lua această zgu
ră și am mai cerne-o de câteva ori. 
oare n-am putea scoate cit ne tre
buie? Zis și făcutf Și astfel, cti nu-

Și 
a

de 
de 
de 
al 
în 
prindere (președinte 7. Rușețu), pro
blema a fost rezolvată. Folosindu-se 
o clădire existentă, s-a amenajat un 
colț roșu de toată frumusețea, în 
care sportul este prezent prin 
6 mese de șah, 2 de tenis de masă și 
un 
te

de închidere. Apoi se cîntă 
Republicii și se coboară

vîntul 
Imnul 
drapelul.

Braț la braț, atleții părăsesc sta
dionul.

La revedere, la cea de a Xll-a 
ediție!

Filmul probelor

publicul începuse să-l 
temîndu-se, parcă, să nu 
Dar cum putea fi uitat 
nunat exemplu de perseverență, 
de tenacitate sportivă ?...

Vicepreședintele Federației 
Atletism, Ion Moina, rostește

Un duel interesant la 110 
garduri

de
cu.

reco[-Perf or mantele anterioare îi 
mandau pe Eef Kamerbeek (recordma
nul Olandei cu 14,4 sec.) și pe Ken
neth Johansson (finalist al „europe
nelor" de ia Stockholm) drept principali 
protagoniști ai finalei cursei de 110 
m.g. Desfășurarea întrecerii a confir 
mat acest lucru. Kamerbeek a luat 
un start mai burr, trecînd cel dintîi 
peste primele două garduri. Apoil, 
conducerea a preluat-o Johansson 
care s-a menținut în frunte pînă la 
penultimul gard. La trecerea peste 
ultimul gard, cei doi adversari sînt 
pe aceeași linie, dar Ia coborîre Jo
hansson se dezechilibrează, permi- 
țînd lui Kamerbeek să ia un ușor 
avantaj și să rupă primul tirul de 
lînă al sosirii. Pe planul doi al cursei, 
disputa a fost la fel de echilibrată. 
Cîștigînd-o, atletul chinez Cao Cil 
Ciao a egalat totodată recordul na
țional pe care-1 deținea.

1. EEF KAMERBEEK (OLANDA) 
14,5; 2. K. Johansson (Suedia) 14.6;
3. Cao Gi Ciao (R.P. Chineză) 14,8;
4. H. Stuermer (R.F.G.) 
Ardeleana (R.P.R.) 14,9: 
(R.D.G.) 15.1.

14,8; 5. T.
6. H. Hubner

Un învingător scontat 
Edward Schmidt

la 293 m.:

lise Savel a beneficiat de culoarul 
1, dar a avut o plecare slabă, la fel 
ca polonezul Schmidt. La ieșirea din 
turnantă în frunte este Riede, urmat 
de Schmidt. Savel forțează și ne mai 
dă încă pentru cîteva clipe speranțe 
Ia un Ioc doi, dar mai puțin „sprin
ter" ca adversarii săi, el cedează pe 
ultimii 20 
petuos al 
vîntul, iar 
pe această
compatriotul său Riede.

1. EDWARD SCHMIDT (R.P.P.) 
21.4; 2. S. Kostulski (R.D.G.) 21,5; 
3. D. Riede (R.D.G.) 21,7; 4. I. 
Savel (R.P.R.) 21 fii 5._ H._ Raga’i ,

m. Intre timp, finișul ini- 
lui Schmidt își spune cu- 
Kostulski, tot atît de bun 
ultimă parte, îl întrece pe

(R.A.U.) 21,8; 6. S. Savic (Iug.) 
224) — record iugoslav egalat.

Alexandra Sicoe 
învingătoare tn proba de 400 m.

Performanțele anterioare ale celor 
cinci alergătoare care s-au aliniat la 
startul probei de 400 m. indicau drept 
favorită pe reprezentanta noastră A- 
Iexandra Sicoe. Felul în care s-au 
desfășurat primii 200 de metri ai în-

(Continuare in pag. 4)

colț turistic, iar magazia foloseș-i 
și pentru păstrarea echipamentul

V. 
CALIN

ARNAUTU
ANTONESCU

(Continuare in

AVIAȚIE

pag. 2)

• Concurs internațional 
motomodele

de

Aeroportul Clinceni va găzdui 
zilele de 26 și 2t, septembrie cea 
a V-a Competiție Europeană de Mo- 
tomodele, dotată Cu 0 cupă transmh 
sibilă, câștigată anul trecut de aero- 
modelistul romin Anania Moldoveanu. 
La competiție au fost limitate 16

in 
de

Intrecerea este organizată de Aeroi 
ubul Central al R.P.R.

• ECHIPA C.F.R. GRIV1ȚA RO
ȘIE ÎNVINGĂTOARE IN IUGO

SLAVIA

Traian Sudrigean predă ștafita lui Grigore Enache, in probă, 'de '4 
Ff carg echipa noastră a realizat, uri nou record,

Simbătă, echipa de rugbi CFR Grii 
vița Roșie București — campioana 
țării — a susținut primul meci din. 
cadrul turneului său in Iugoslavia^ 
BuCureștenii au intilnit echipa ledin- 
stvo Pancevo la Virșeț și au ciștigât, 
cu 33—8. Azi, ceferiștii joacă la BeL- 
grad cu Partizan, iar joi la Pancevo 
revanșa cu Jedinstvo. Este probabil 
să mai susțină un meci simbătă trt 

'pu selecționata oragulțu^



Cum v-afi construit baza sportivă ?
(Urmare din pag. 1)

Ulii sportiv și a celui cultural. Bine
înțeles că toiul s-a făcut cu munca 
voluntară a sportivilor și a celor ail- 
grenați în munca, culturală din sets 
jpile de tîmplărie, zidărie și' timchi- 
jgerie (de exemplu, maistrul tinichi
giii Radu Florea, activist în consiliul 
^colectivului sportiv, a confecționat 
niște frumoase lămpi de fier forjat).

Tot prin folosirea resurselor locale 
is-a amenajat o sală de tenis de ma
să la Institutul Pasteur. Direcțiunea 
((iile Marinescu și dr. l.iviu Bran) a 
/admis folosirea unei cabane ieșite din 
liiz, iar munca voluntară a sportivi
lor, sprijinul comitetului de înțreprin- 
idere (președinte Ilie SF Ion, pasionat 
/amator de sport) și folosirea unor 
imateriale vechi și a deșeurilor au 
ifăcut... restul. Azi, într-o cameră fru- 
•moasă, avînd ca anexe un vestiar și 
tun spălător cu duș, se găsesc trei 
nnese de tenis.

; .^organizarea muncii voluntare...

' Cînd l-am întrebat pe tovarășul 
IFlorea Ducu, președintele colectivului 
isportiv al uzinei „Tudor Vladimires- 
•cu“, cite ore de muncă voluntară au 
-fost necesare pentru amenajarea fru
moasei baze sportive a întreprinderii, 
•el n-a putut să ne dea tin răspuns 
jprecis. Și iată de ce: in afara nu- 
'tneroșilor sportivi și muncitori care 
Iau lucrat cu drag la nivelarea și 
hunenajarea celor două terenuri de 

J-a Institutul Pasteur se lucrează de zor. Frumoasa bază sportivă cu care 
va fi dotat colectivul sportiv al Institutului va putea să găzduiască in 

curind numeroase întreceri sportive.
jotbal, a terenurilor de volei, bas
chet și tenis și a poligonului de tir, 
intr-o serie de sectoare de producție 
ale uzinei s-a muncit voluntar la 
confecționarea pieselor metalice și 
lemnoase necesare. In aceste condiții, 
baza sportivă poale fi azi folosită 
pentru activitatea sportivă de mase, 
antrenamente și meciuri oficiale, iar 
finisarea ei continuă, tot prin muncă 
voluntară.

Firește că munca voluntară n-a 
constituit principalul mijloc doar în 
acest caz. Și pentru amenajarea ba
zelor citate pină acum și a celorlalte 
pe care le vom mai aminti, munca 
■voluntară a fost un element de pri-

mă importanță, chiar dacă la un mo
ment dat ea a lăsat locul muncii ca
lificate, indispensabile pentru reali
zarea unor baze sportive bine uti
late (drenuri, gazonări. construcții 
de piste, instalații telinico-san ilare 
etc.). ' -‘d x

...cu sprijinul organizațiilor de masă 
și ai direcțiunii

Cartierul „Militari" nu se poate 
lăuda cu prea multe baze sportive, 
deși există aci cîteva mari întreprin
deri printre care Fabrica de confec
ții „Gh.- Gheorghiu-Dej", uzinele „Cle
ment Gottwald", atelierele metalur
gice „9 Mai“„. Inițiativa de a reme
dia această lipsă aparține colectivului 
sportiv ai întreprinderii „9 Mai" (pre
ședinte Cornel Popa, secretar /. Stă- 
nescu). Consiliul colectivului a cerut 
sprijinul organizației de partid (se
cretar I. Rusu), organizației IJ.T.M. 
(secretar C. Georgescu), comitetului 
de întreprindere . (președinte N. Stăn- 
culeasa) și direcțiunii (director ing. 
Gh. Doroiidoc), pentru a transforma 
un teren accidentat și acoperit de 
buruieni, într-o bază sportivă. Proiec
tul a fost trecut în contractul co
lectiv și s-a pornit la treabă. Azi, 
după numai patru luni de cînd nu
meroși utemiști începuseră să nive
leze, prin muncă voluntară, terenul, 
baza sportivă a început să se contu
reze. Terenul de fotbal, drenat și ga- 
zonat, așteaptă doar... să i se monte
ze porțile, pista de atletism este gata.

Totul s-a făcut în regie proprie și 
prețul de cost este redus cam la o 
treime, datorită folosirii largi a re
surselor locale. Dar munca voluntară 
își găsește abia de acum un cîmp 
larg de acțiune, pentru nivelarea te
renului înconjurător, montarea unor 
tribune metalice din deșeuri de țevi 
etc.

lin colectiv cu o bogată tradiție 
sportivă — I.C.A.B. — s-a văzut la 
un moment dat lipsit de vechea sa 
bază sportivă, din necesități de sis
tematizare a orașului. Nu e puțin 
lucru să pierzi o bază sportivă des
tul de bine utilată, cum era aceea 
a colectivului sportiv ICAB, dar nici 

motiv de demobilizare nu este. Co
lectivul sportiv a „pus ochii" pe un 
teren viran de pe malul lacului Tei 
și, cu sprijinul comitetului de între
prindere (președinte l.iviu Bucur) și 
al direcțiunii (director D. Cherciu), 
a pornit să-l amenajeze. Treptat, în 
c.îțiva ani, din fondurile întreprinderii 

«și folosind larg munca voluntară și 
resursele locale, pe locul altădată vi
ran a apărut o frumoasă bază spor
tivă compusă dintr-un teren de fot
bal, două de tenis, cite unul de bas
chet și volei, ștrand cu cabană...

Așa se construiesc baze sportive

„Cum v-ați construit baza sporti
vă ?“ Răspunsurile la această întreba
re le-am redat mai sus, în modul cel 
mai succint. Și avem convingerea 
că activiștii colectivelor sportive vor 
înțelege că unde există dorința de a 
se realiza lucruri în primul rind po
sibile, nu trebuie decît inițiativă, spri
jinul și colaborarea cu organizațiile 
de masă și conducerile administrati
ve ale unităților de muncă. pentru 
ca rezultatul să fie o considerabilă 
întărire a bazei materiale a activității 
sportive. Exemplele de mai sus sini 
concludente și ele dovedesc, in plus, 
că perseverenta și preocuparea per
manentă reușesc să învingă și greu
tățile inerente.

Toamna, prilej de intensă activitate sportivă 
de roase

Zilele inimoase ale lui septembrie 
oferă sportivilor prilejul unei bogate 
activități. Spunînd aceasta nu ne re
ferim atît la sportivii clasificați, an
grenați in toate competițiile oficiale în 
plină desfășurare, cit la masele de
sportivi, de membri ai U.C.F.S., care
așieaptă din partea colectivelor lor
semnalul întrecerilor sportive de
toamnă.

Întreceri sportive de toamnă... De
sigur că în fruntea 
lorise situează tra
diționalul cros . de 
ihasă „SA IN'tTM- 
P1NAM 7 NOIEM
BRIE", care și în 
acest an va angrena sute de mii de 
partieiipanți. Cu singura condiție ca ac
tiviștii colectivelor sportive să nu uite 
că a rămas mai puțin de o săptamîna 
pină la primul start și să accelereze 
pregătirile în vederea marii competiții.

Dar crosul de masă nu constituie 
singura iormă de angrenare a mase
lor de membri ai iJ.G.F.S în activita
tea sportivă de toamnă. O nouă com
petiție — concursurile pentru insigna- 
„CEL MAI BUN SPORTIV DIN 10“ — 
solicită atenția și preocupările colecti
velor sportive, care au îndatorirea de 
a porni la treabă, de a populariza a- 
ceastă originală și stimulativa între
cere sportivă, de a organiza grupele 
de concurs și, bineînțeles, concursurile. 
Totodată însă nu trebuie neglijată o 
formă deosebit de atractivă a activi- 
tiiții sportive, o formă care și-a cîști- 
gat de pe acum un loc stabil în ca
lendarul sportiv al colectivelor sporti
ve: CAMPIONATELE DE CASA. Este

Au început pregătirile 
pentru crosul de mase 

„Să întîmpinăm 7 Noiembrie1

Nenumărate sint colectivele sportive in care au început pregătirile penii 
organizarea întrecerilor de cros. Nu peste multă vreme prin parcurile or 
șelor, prin păduri și pe alei, mii și mii de tineri își vor disputa cu ent 

ziasm iniiietaiea la cros!

DOVE1".

de Ia sine înțeles că toate aceste în
treceri sportive trebuie să servească și 
trecerii normelor G.M.A. pentru un nu
măr cît mai ma/c de aspiranți, precum 
și îndeplinirii normelor de reconfir
mare a calității de purtător al insig
nei.

Acest bogat program competițional 
nu se adresează numai colectivelor 
sportive de la orașe ci și celor de la 
sate. In plus, colectivele sportive să

tești dintr-o serie de 
regiuni ale țârii 
participă la anumite 
competiții locale. 
Un exemplu îl repre
zintă „CUPA MOL-

In raionul botoșani de pil
dă, s-au înregistrat peste 5000 partici
pări, „recordul" deținîndu-1 întrecerile 
de atletism la care au concurat IS60 
băieți și 268 fete. In. celelalte raioane 
ale regiunii Suceava, ca și în regiunile 
bacău și Iași realizările sînt la fel de 
frumoase. In plus, pentru colectivele 
sportive din regiunea Suceava, com
petiția a constituit un prilej de întă
rire organizatorică și materială (sta
turile populare comunale alocând fon
duri rea’izate pe scară locală pentru 
amenajări de baze și procurare de e- 
chipanient). Totodată, s-a realizat o 
frumoasă co’aborare cu căminele cul
turale, care au prezentat după concur
surile sportive frumoase programe ar
tistice, făcind astfel să crească și mai 
mult interesul în jurul competiției. Am 
dat aceste amănunte pentru a sublinia 
importanța organizării mior astfel de 
acțiuni, pe scară regionala.

In Alexandria sînt muiți oameni despre 
căror lăudabilă comportare s-ar putea sc 
pagini întregi. Dar, ca în oricare altă > 
calitate, întîlnești și oameni care fac mul 
greutăți organelor sportive, săvîrșesc ah 
teri de Io disciplina sportivă sau au coi 
portari condamnabile. Pentru aceștia n- 
vem... loc în coloanele ziarului deci' 
brica „INSECTAR “>

înjură și huiduie

..Nea" Jcan Ște 
nescu este cunos> 
în iot orașul’. Nu pc 
T'ru arbitrajele se 
(am uitat sâ vă sp 
nem câ .. este arbi 
de folba!) ci poa 
repetatele acte md 
ciplinare pe care
sporf sau în tr.bur

Permanent nemuljumit de „nepricepereo ( 
tiviștilor, arbitrilor și sportivilor, Jean 5 
fonescu înjură și huiduie la mai fiece
joc de fotbal. Este multa vreme (apron
doi ani) de cînd Jean Ștefănescu nu rr 
arbitrează, nu vine la ședinfele la cc 
este convocat și nu depune nici o octi 
taie. Dar, își permite să facă pe grozav 
să incite și pe olți spectatori sau sporti 
Cu cîteva zile în urmă, la adunarea pen 
alegerea consiliului co.ectivului sportiv 
greșul" din localitate, Jean Ștefanei 
salariat la depozitul de Jigări - nu 
dezmințit. Și Oici a găsit ceva la care 
protesteze. Nu a fost de acord ca in - 
lectivul sportiv să intre... o femeie ■. W»i< 
ra Bîțan, o tînără și harnică activistă. D 
a fost pus la punct imediat. Ar trebui 
fie pus la locul lui și atunci cînd îna 
să înjure și să huiduie.

fericit

OAMENI Șl FAPTE Jucător de șah și... pok
■ CB

activiști sportivi 
simt și ei, din tri
buna stadionului 
emoția pe care o 

acela care s-a avîn-
Tînărul boxer se îndreaptă 

spre mijlocul ringului. Știe că a fost 
mai bun decît adversarul său. P„„L 
cîteva clipe arbitrul îi ridică 
A învins. Aplauze, felicitări, îmbră
țișări. Colegii, prietenii și. bineîn
țeles, antrenorul... Seara, cînd va ră- 
mîne singur în camera lui, tînărul 
boxer va retrăi toate aceste momente 
și poate tîrziu, va adormi cu fața 
luminată de zîmbetul mulțumirii. Dar, 
cîte alte gînduri și simțăminte nu l 
cuprind pe un sportiv ? Despre vic
toriile lui sportive vorbesc toți cei 
ce-1 cunosc, muncitorii din fabrica 
unde lucrează, prietenii. De multe 
cri numele lui apare în ziare. Mîn- 
drie și satisfacție. Dorință șl perse
verență. Muncă și, din nou,., vic
torie. Și, 
sportiv gustă

Peste 
mîna.

încearcă tînărul
tat pe pista cu zgură sau înfruntă, cu 
caiacul, apele rîitlui...
„anonimi" sînt 
siile pe ramură de sport. Sînt oameni 
care muncesc 
ziasm pentru dezvoltarea sporturi.’.or, 
organizează și conduc cu pricepere 
aproape întreaga 
petițională. Despre
— măcar despre 
să nu 
făcut în 
dacă astăzi „subiectul 
nostm este oferit de activiștii 
comisiile pe ramură de sport din 
Constanța, nu înseamnă că numai 
lor le adresăm respectul și prețuirea 
pentru munca lor harnică...

Printre acești 
și activiștii din comi

cu dragoste și enta

vorbești 
oricare

acfivitate com- 
cîțiva din aceștia 
cîțiva — nu poți 
după un popas 
colț al țării. Și, 

reportajului 
d>n

Muncă și, din nou,..
chiar dacă uneori tînărul 

din cupa înfrîngerii, 
prietenii sînt tot alături de el. îl 

Cine sînt
— muncesc

ACTIVITATE PERMANENTA, 
INIȚIATIVA Șl... SUCCESE

ajută, îl îmbărbătează, 
tnsă cei care — anonimi 
pentru pregătirea acestor sportivi bitcu- 
rîndii-se deopotrivă — ~! —
cesele lor ? Veți 
'ANTRENORII. Da, 
nu numai ei. Mulți

cii ei de suc- 
spune, firește: 
așa este. Dar 

alți oameni,

De multe ori (in ultimul timp 
mai des) sportivi purtind trtcouri 
ale colectivelor constănțene se afir
mă în diferite competiții. Performan
țele au început să crească în toate 
disciplinele sportive, 
promovări 
De toate 
numele și 
mai multi 
ramură

tot

Noi recorduri, 
în categorii superioare... 

acestea sînt strîns legate 
munca entuziastă a celor 
membri ai comisiilor pe 

de sport, Oricare activist

sportiv iți vorbește cu mîndrie despre 
activitatea permanentă, 
realizări, a unor comisii 
cele de sporturi nautice (se pare, 
fruntașa... clasamentului), popice, fot
bal, box sau volei. Și, afli imediat 
că aceste comisii activează în mod 
exemplar, că toate 
comisiile își trăiesc 
drul comisiilor sint 
problemele tehnice 
tului respectiv dar 
discutate probleme 
sportivilor. Cursurile de arbitri sau 
de instructori obștești (organizate la 
volei, fotbal, popice etc.), concursu
rile locale, întrecerile dintre tinerii 
fotbaliști din Tulcea, Medgidia, Cons
tanța, legătura tot mai strinsă cu 
colectivele sportive, sint doar citeva 
realizări din munca acestor comisii. 
O activitate bună se desfășoară și în 
alte comisii pe ramură de sport: te
nis de masă, șah, tir, ciclism...

Cît despre cei care compun aceste 
comisii, chiar dacă amintim numele 
ing. Jipa (sporturi nautice), Gh. Ni- 
culae și Florian Simionescu (popice), 
Vasile Radovici, Tudor Șovăită, Geor
ge Pălășescu (fotbal), I. Goldstein, 
Vasile Baciu (box), tot vom rămîne... 
datori multor altor activiști care me
rită cu prisosință toate felicitările.

bogată îfl 
cum sînt

colegiile și sub- 
viața, că în ca- 
a mp Iu dezbătute 
specifice spor- 
că tot aici sînt 
privind educația

MU?âCA VA MERGE Ș! MAI SINE

Este concluzia firească cc se poate 
trage dppă seriozitatea cu care s-au

desfășurat conferințele comisiilor pe 
ramură de sport din regiunea Cons
tanța. Cu acest prilej s-a făcut o ana
liză temeinică a muncii sportive pe 
fiecare disciplină, au fost criticați 
cei care n-au sprijinit după puterea 
și priceperea lor activitatea comisiilor. 
In aproape toate comisiile au fost 
promovate elemente noi, competente 
și cu dragoste de sport. De-acum, în 
comisiile de lupte, fir, oină, natație, 
sau baschet nu vor mai munci doar 
2—3 activiști ci întreaga comisie. Co
misia de atletism se va ocupa mai 
mult de secțiile din colectivele spor
tive iar la gimnastică vor înceta dis
cuțiile neprincipiale dintre membrii 
comisiei. Se va munci cu metodele 
cele mai bune și în comisia de fot
bal, și la volei, și la tenis de masă 
etc. Munca va merge mai bine pen
tru că din comisiile pe ramură 
sport au fost înlăturate o serie 
elemente necorespunzătoare.

*
cele mai multe 
conferințele comisi

ile sport au dus la 
au analizat lipsu- 

mai frînau activitatea în

Baiu. Aceasta

Este un băiat tin
Victor Beiu, cu c 
s-au cheltuit bani p 
iru pregătirea lui sp 
tivii, pentru depins 
etc. Iubitorii de sp 
din Alexandria 
mîndreau pină nu 
mult cu șuhistul ’ 

pînă într-o xi cînd cutor ____ _____ „__ _____  ___ _ ...... «...
flat că Victor Beiu își pierdea vremea 
altfel de „partide**, că schimbase piesele 
șah cu curțile de poker. Așa își petrecea 
iele și . nopțile. Spre surprinderea (și 
șine») iubitorilor de sport din Aiexond 
Victor Beiu a fost descoperit ca un etern 
descompus. El a fost arestat și condam 
pentru practicarea jocurilor de noroc 
bani.

Cum se face însă că nici pînă acum 
i s-a retras lui Victor 
tîvă ?

Beiu clasificarea sp

Din ce bani ?

de 
de

il is-Desfășurate în 
cipiine sportive, 
ilor pe ramură 
întărirea acestora, 
rile care 
unele ramuri sportive, au arătat cu 
claritate perspectivele multiple de dez
voltare ale sportului constănțean. Ră- 
mîne doar ca organele UCFS să aju
te comisiile în munca lor.

DAN GiRLEȘTEANU

O mică istorio 
cu multe învătămir 
fotbalistul C. Adam 
la G.A.S. Negoeșt 
vrut să joace la F 
greșul Alexandria, 
nă una alta 
nit în oraș, 
nu-și luase.

știa să joace 
s-au găsit oameni

el a
Serv 
N-a 

fotbcnici o grijă. Dacă
Și, nU numai că 3-uu yuan vuiiirzni 

„inimă" care au avut grijă de el dar 
i.’ „a aștepte prea mult nici... cad 
Ion Stoica, salariat al ‘AGEV/«CO\ 
i-a adus într-o zi un costum nou-nc 

Ghoorghiu (fostul 
nici C 
n-au a 

Dacă îi 
„DIN

„inima u 
trebuit să 
rile.
ului, 
pantofi... Nici Gh.
cretar ol colectivului Progresul), 
stantîn Iatan (activist salariat) 
nimic de obiectat. Dimpotrivă, 
nimeni nu a întrebat pînă acum :
BAN’ A'l CUMPĂRAT ACESTE LUCRUR 
r-4 o facem noi. Și, așteptăm răspuns.



PERFORMANTE ȘI... SUPERSTIȚII
erformanța sportivă este rodul stră- 
îțeior de a urca tot mai sus pe trep- 

măiestriei sportive, al antrena
ntelor intense, al disciplinei și se- 
ității, al dragostei de a reprezenta 
cinste colectivul sportiv sau culorile 
-five ale țării. O viață ordonată, în 
; nu-și fac niciodată loc. excesele 
orice natură, contribuie de aseme- 

la realizarea unor performanțe 
-tive înalte. Astăzi, cînd fiecare per- 
nanță are la baza sa un puternic 
lament științific, cînd așii sportu- 
nu ne mai apar aidoma unor „su- 
>ameni“, cum erau socotiți odinioa- 
ne putem da perfect de bine seama 
i ce determină realizarea sau ne- 
izarea unui bun rezultat sportiv, 

mult, datorită progreselor taregis- 
î de medicina sportivă, de cercetă- 
științifice efectuate în fiecare ra- 

ă de sport, antrenorii au posibili- 
i de a „planifica" într-o măsură 
llatele elevilor lor, conform grafi- 
r de antrenament care prevăd alin
ia formei maxime într-o anumită 
iadă, (corespunzătoare, de obicei,

9

unui eveniment sportiv Important). In 
Uniunea Sovietică și în țările de de
mocrație populară, unde sportul este 
practicat în mod științific, performan
țele sportive sînt rezultatul firesc al 
antrenamentelor îndelungate și voinței 
de a
triei

In
însă, 
mului, performanța 
de multe ori în 
după cum eșuarea într-o tentativă de 
record, de pildă, este atribuită „ghi
nionului". Pentru aceasta, sînt promo
vate fel de 
obiceiul de

reprezenta cu cinste culorile

unele cercuri 
interesate în

sportive din apus, 
cultivarea mistieis- 
sportivă este pusă 
seama „norocului",

fel de superstiții stupide, 
purta tot felul de amu-a

9

grădini zoologice. Ei „uitau" să adauge 
însă că Battling Siki, victimă tipică a 
profesionismului, căzuse în patima be
ției, devenind alcoolic în ultimul grad. 
S-ar mai putea da și alte exemple. Un 
portar argentinian de fotbal, își dese
nase pe tricou o poartă de fotbal, con
vins că astfel va atrage șuturile ata- 
canților adverși spre... pieptul său. Este 
inexplicabil cum un șahfst genial ca 
Alehin, care a dezvoltat ca nimeni al
tul teoria șahistă, a putut să recurgă 
în decursul activității sale la tot soiul 
de talismane (de pildă, el nu se des
părțea niciodată de... pisica sa, care 
trebuia să stea în sală cînd Alehin 
juca). Oricâte pisici „miraculoase" ar 
fi purtat cu sine Alehin, este neîndoios

Rugbiștii romîni în țară și peste 
hotare

I n dorința de a reîmprospăta cadrele echipei naționale, federația ro- 
triină de rttgbi a luat lăudabila inițiativă a crea o reprezentativă 
de tineret, alcătuită, in marea ei majoritate, din elementele talentate 

activind în formațiile provinciale, care s-au remarcat în ultimul sezon. 
Ținerii rugbiști — toți debutanți în meciuri internaționale — o dată cu cîs- 
țigarea unui plus de experiență și maturitate vor fi desigur promovați 
ta prima reprezentativă a țării, urmind a înlocui treptat pe unii jucători.

slalom nautic a cunoscut
un frumos succes

M. VILCEA (prin,telefon de la tri
ll nostru). — Poate nici o între- 

sportivă n-a exercitat o asenie- 
alracție asupra vîlcenilor ca re

conciles de slalom nautic 
sîmbătă și duminică în 

>raș de pe malul Oltului, cînd 
oameni au urmărit cele 
ale întrecerii. Cu toate, că o- 

)' Rm, Vîlcea găzduia pentru pri- 
oară o astfel de competiție, orga- 
rea a fost excelentă datorită în 
i parte sprijinului acordat de 
nele locale, iar succesul propa- 
iistic a fost deplin.
sncursiil s-a disputat pe Olt, pe 
traseu de circa 600 m. prevăzut 
:5 porți și pe un curent puternic 
n. pe secundă) care i-a supus pe 
■urenți la un efort susținut. După 
era și de așteptat, sla’.omiștii a- 

ni s-au dovedit cei mai bine pre- 
!i. Mai trebuie spus că locul se- 
l ta clasamentul general obținut 
gălățeni reprezintă o meritată 
lată penlru preocuparea lor față 
’ceasta specialitate nautică intro-, 
i de foarte scurt timp în țara 
.tră. Un plus de atractivitate l-au 
tituit demonstrațiile grupului de. 
■ați slalomiști din R. D. Germană,

ii noștri.
ceea ce privește condițiile stricte 

organizare, vom arăta că această 
oetiție s-a desfășurat pe două 
șe, dintre care a contat doar cea 
bună. Punctajul a fost realizat 
adăugarea punctelor de penali- 
la timpul de parcurgere a tra

il', In această a dona ediție a 
ursului republican de stalom nău
cele mai bune rezultate, au fost 
n'strate de următorii : ca!ac- 
ot simplu băieți: 1. Pavel Aida 
■d) 318 p.-. 2. Viorel Moldovan 
id) 328 p.; 3. Panait Severin (Ga- 

335 p.; caiac fa’tbet simplu fete: 
\nemarie Pilder (Buc.) 391 n.;
.na Depold (Arad) 398 p,; 3. Ro- 

Pctresou (BuaA 418 p.; canoe 
>lu: 1. Ștefan Kuja (Arad) 688 
2. Paul Teoharie (Galați) 764 p.; 
Zalentin Azizoaie (Buc.) 812 p.: 
>e dublu: 1. Arad (Bone + Da- 
1) 572 p.; 2. Brăila (Igorov + 
;ore) 597 p.; 3. Arad (Ghihor
Roveanu) 631 p.; Echipe: Caiac- 
>ot simplu băieți : 1. Arad (Aida, 
dovan, Tamaș) 518 p. : 2. Ga- 
567 p_; 3. Tg. .Mureș 575 p. Cla- 
ent general : I. Arad 46 p.; 2. 
iți 25 p.; 3. București 24 p.; 4 
la 8 p.; 5. Tg. Mureș 6 p.; 6. 
stanța 1 p.; 7—8 Timișoara—Cluj

ui

de

deș- 
fru-

două

isv) 418 p.; canoe
Ruja (Arad) 688

t întreceri au participat 78 concu-
i.

V. A.

tipa Aviației
cadrul ..Cupei Aviației*4, organizată 

Aero-club'ul central București, s-au 
ășuirat raiiduri de regularitate în urma 
ra a fost stabilit următorul cla»a- 
it : 1. St. Popescu (Aero-clubui <?en-

212 pt. penalizare ; 2. J. Poenaru
.A.) 32 pt. penalizare ; 3—4. C. Mâ
nui (C.C.A.) și St. Calotă (Aero-clu

central) cite 34 pt. penali»a»re.

loc să-l blochezi, stai intîi și scuipi in sin ?inBine, omule,
Păi... știam eu că ăsta care a intrat acum o să fie cu ghinion!!

și (alismane cu efecte „miraculoa-leite
se“. Și aceasta nu de ieri, de azi. Se 
spune astfel că Jack Dempsey, faimo
sul campion de box de acum cîteva de
cenii, avea mania de a aduce li fie
care meci al său o statuetă care îl în 
fățișa pe Neptun. înainte de a porni 
la luptă, Dempsey îl săruta pe Neptun 
pe amindoi obrajii și se socotea astfel 
pus la adăpost de orice... înfrîngere. 
In ziua meciului cu Gene Tunney, pe. 
care, după cum se știe, Dempsey l-a 
pierdui, el și-a uitat statue‘3 la vestiar. 
Bineînțeles, campionul .s-a grăbit să 
pună înfrîngerea în seama... absentei 
lui Neptun și nu pe seama faptului că 
iu locul lui se ridicase un boxer mai 
tinăr, mai puternic și mai inteligent 1 
Un alt mare amator de talismane era 
renumitul
Siki. Acesta
primejdioasă decît cea a lui Dempsey. 
Intr-adevăr, Siki
un circ doi... lei de care nu ,se despăr
țea niciodată, cu convingerea că îi 
poartă „noroc", S-au găsit 
care au considerat că Siki și-a dato
rat tragicul său sfirșit (a fost înjun
ghiat într-unul din cartierele deocheate 
ale New-York-ului) faptului că.... s-a 
despărțit de cei doi lei, vînzîndu-i unei

(Desen de MATTY)

că n-ar fi putut ajunge la nici un tel 
de rezultat dacă n-ar fi tost la mijloc 
marele său talent...

Desigur, în rindurile sportivilor noș
tri au existat într-o vreme superstiții, 
poate mai puțin extravagante, dar Ia 
fel de caraghioase. Astăzi, asemenea 
manifestări nesănătoase sînt foarte, 
rare. Nu se poate trece însă cu vede
rea faptul că mai sînt unii sportivi 
care își închipuie că performanța de
pinde de „noroc" sau de „ghinion", că 
o pisică neagră care îți taie calea în 
ajunul concursului poate 
zultatul întrecerii, că 
rele" în care oricît de 
cura tot nu vei ajunge...
mai știm cîte alte bazaconii. Sînt unii 
canotori, de pildă, care nu se.... bărbie
resc niciodată înainte de concurs și 
alții care poartă cu ei fel de fel de 
talismane, aducătoare de „noroc". A- 
semenea atitudini nu trebuie privite 
cu indulgență sau nepăsare, ci trebuie 
combătute cu tărie. Intensificînd mun-

și oameni, ca educativă, arătînd esența reacționa
ra a superstițiilor, a misticismului, 
consiliile colectivelor și cluburilor spor
tive au datoria dc a lupta împotriva 
acestui gen de manifestări, de a ie în
depărta din viața noastră sportivă.

...periclita re
sult „ceasuri 
bine ai con- 
priinul și nu

i

boxer senegalez Battling 
avea o manie ceva mai..,.

își cumpărase de la

O JUCĂTOARE

Reprezentativa de tineret a și sus
ținut cîteva jocuri de omogenizare 
în compania unor adversari valoroși 
(selecționata R.P.R., echipa Rapid 
etc), iar miercuri dimineața ea ur
mează să plece în Polonia. Aici, ti
nerii noștri rugbiști vor participa la 
turneul de la- Poznan unde vor întîlni 
la 19 și 21 septembrie selecționatele 
orașelor Poznan și Varșovia. In vederea 
acestor importante partide, echipa 
noastră s-a pregătit temeinic, ea fiind 
animată de dorința de a reprezenta 
cu cinste culorile patriei.

In aceste jocuri, antrenorul D. Ma- 
noileanti va alinia probabil următorul 
„15“ : Vizitiu (C.C.A.) — Gh. Stan- 
ciu (Știința Galați), Mănescu (Con- 

~...........................(Progre-
Buc.) — 
Al. Stan- 
— Blum 
Ploești), 
— We

structorul Bîrlad), Nagel 
stil), Nistor (Constructorul 
Cioculescu (C.F.R. Buzău). 
citi (C.F.R. Grivița Roșie) 
(Rapid), Varta (Petrolul 
Glawaski (Zimbrul Tecuci) 
linte (Constructorul Bîrlad). Hell 
(C.F.R. Timișoara) — Arsene (C.F.R. 
Timișoara), lonescu (C.F.R. Buzău), 
Popescu (C.S.A. Ploești). Ca rezerve 
vor face deplasarea 
trolul Ploești) și 
Buc.). Echipa și-a 
rile jucînd duminică 
mației de categorie 
rești. Selecționata de tineret a învins 
cu scorul de 13—3 
joc de bună factură 
au fost realizate de 
nesca (fiecare cite 
Stanciu (o lovitură 
si Gh. Stanciu (două transformări).

■iminică se reia și campionatul 
categoriei A de rugbi. După o 
întrerupere care a părut desi

gur foarte lungă iubitorilor sportului 
cu balonul oval, cele mai bune echipe 
ale țării reintră în pasionanta între
cere pe care o ocazionează campio
natul.

Spre a intra in „luptă" cît mai bine 
pregătite, zilele trecute echipele noastre 
fruntașe ati susținut meciuri amicale, 
de verificare, Astfel, formațiile Di
namo și C.C.A. (două din pretenden
tele la titlu) s-au întîlnit între ele 
pe stadionul Dinamo. învingători au 
fost dinamoviștii. Scorul de: 10—0, 
(realizat prin două încercări ale lui 
Diaconeșcu și Mazilu, transformate 
amîndouă de Titi lonescu) a fost ob
ținut la capătul unui joc frumos, cu 
numeroase acțiuni în plină viteză. 
In această partidă echipele au ali
niat următoarele formații: DINAMO: 
Olteanu (Szilaghi), — R. Antoniu, 
Ilie, Ghiondea, Diaconescu — Cernat 
(Vantropa), lonescu — Vantropa 
(Olteanu). Graur, Szilaghi (Petca
che) — Doruțiu. Toma (Mazilu) — 
Seb.e, Griin, Aid ea; C.C.A. : Ghion
dea-— Nica, Nanii, Kramer. Cojocarii 
— Chiriac, Merghișescu—St. Con
stantin. Zalman, Gh. Radu (Opres- 
cu) — Blăgescu. Barba — Danciu, 
Krikorian, Marica.

Echipa campioană a țării — C.F.R. 
Grivița Roșie — își desăvîrșește pre
gătirile în Iugoslavia, unde întreprin-

Grădișteanu (Pe-
Rusti (Dinamo 

încheiat pregăti
ta compania for- 
A Rapid Bucii-

(8—3) după un 
tehnică. Punctele 
Glazi'aski și Mă- 

o încercare), Al. 
de picior căzută)

0

O ECHIPA ?
Unde duce nepăsarea fața de creșterea cadrelor

Activitatea competițională la tenis de masă este in toi. Campionatele 
masculine și feminine r.t» categoriei A programează la sfirșitul acestei 
săptămini cea de a Vil-a etapă, campionatele de calificare silit și ele in 
curs de desfășurare, iar cea de a doua fază a Cupei R.P.R. va avea loc 
peste două săptămini. Bineînțeles că aceste concursuri presupun o febrilă 
și permanentă pregătire în rindurile jucătorilor și jucătoarelor din colective 
și cluburi. Și în această multitudine de antrenamente și preocupări există 
totuși a excepție pe cit de regretabilă, pe atit de dăunătoare și condam
nabilă. Este vorba de așa-zisa „activitate" a echipei feminine de categoria 
1 C.S.U. București. Dar să lăsăm faptele să vorbească...

Acum cîteva zile, înaintea reluării 
campionatului- reoublican, federația 
noastră de specialitate a fost înștiin- 
ța*ă de un tovarăș de la Clubul spor
tiv universitar București despre inten
ția conducerii acestui club de a și re
trage din campionatul țării echipa fe
minină formată din Mariana Barwsch 
și Irma Magyari. Motivul? Ultima ju
cătoare s-a stabilit la Cluj și pentru 
moment nu mai face sport, iar alte 
jucătoare nu are ! Deci, o echipă stu
dențească care ia parte în campiona
tul primei categorii nu are decît două 
jucătoare 1 Aceasta probabil, pentru 
că regulamentul comnetițioi prevede că 
o echipă feminină trebuie să fie al
cătuită din minimum două jucătoare. 
Altfel, poate că C.S.U. București nu

aves nici atit. Se pune întrebarea fi
rească, cum a fost și este posibil ca 
un club sportiv universitar ca cel 
din Capitală, care are o echipă în- 
tr-un campionat republican, să nu dis
pună decît de două jucătoare și nici 
o rezervă ? Oare din zecile de studen
te ale numeroaselor institute de învă- 
țămînt din București, numai două prac
tică tenisul de masă, nu mai există 
și altele ? Noi sîntem siguri că ase
menea elemente sînt numeroase, dar 
ceea ce a lipsit a fost o elementară 
grijă pentru descoperirea, pregătirea 
și creșterea cadrelor. Și dacă ne gîn- 
dim că pînă acum o lună, timp de 
3—4 ani a funcționat ca antrenor al 
secției de tenis de masă C.S.U. Bu-

curești, Nicu Naumescu. Cum și-a în
deplinit acest antrenor prima lui sar
cină : aceea de a pregăti și crește ca
dre tinere ? Dar tovarășii din condu
cerea clubului și a secției, cum au 
îndrumat și controlat activitatea aces
tei secții ca și procesul de instruire ? 
E clar că n-a existat o cît de mică 
preocupare în această direcție, ba mai 
mult totul a fost privit cu nepăsare 
și dezinteres.

Tn această situație, bine a proce
dat secretarul federal Sever Dăneț, 
care a respins încercarea d<“ retragere 
a echipei C.S.U. București,- — for
mație în care activează și o cam
pioană europeană la jttn'oare. Maria
na Barasch — obîigînd pe tovarășii 
din conducerea acestui club sportiv 
să-și completeze neapărat lotul. Dar 
lucrurile nu trebuie să se termine aici. 
Este necesar să fie luate măsuri se
vere împotriva vinovaților, centru ca 
asemenea exemple să dispară cu de
săvârșire din mișcarea noastră spor
tivă.

c s.

de un turneu. Primul rezultat (victo
rie, la scor asupra echipei Jedinstvo 
din Pancevo) ne 
sebită în care se 
viară, gata să-și 
strășnicie titlu! în 
va relua duminică.

Constructorul și 
jucat între ele. In 
bele echipe se vor 
pate prin lipsa cîtorva titulari care 
au devenit studenți la Institutul de 
Mine din Petroșani. Este vorba de 
Antimoianu și Mateescu 
torul), Șerbu, Nadolcnco 
(C.S.U.). Dacă echipele 
vor fi tatrucîtva slăbite, 
formația studenților din 
(care activează în categoria B) 
apare mult întărită.

Iată acum și programul primei e< 
tape de campionat: Constructorul 
Știința Timișoara. C.S.A. Ploești — 
Dinamo, C.S.U. Buc. — C.C.A., Ra
pid — Progresul, C.F.R. Grivița Roșie 
— C.S.M.S. Iași (amînat). Iată și 
primele cinci clasate ta tur: 1. C.F.R, 
27 p.; 2. Dinamo 25 p.: 3. C.C.A 20 n.; 
4. Construi torul 19 p.: 5. Știința Ti
mișoara 17 p.

indîcă forma deo- 
află formația fero-' 
apere din nou cu 
întrecerea care se

C.S.U. Buc. aii 
acest sezon, ain- 
prezenta handica-

(Consfrtic- 
și Takacs 

bucureșteoe 
în schimb

Petroșani 
va

Auriii Jîegru Pioesti, Faru! Constanța 
și Progresul București neînvinse 

iii categoria 8 ia baschet
• Echipele participante la cam
pionatele de juniori « Cînd în

cepe categoria A

• In a treia etapă a campionatului 
masculin al categoriei B nu s-a înre
gistrat decît o surpriză; înfrîngerea su
ferită de una din favoritele seriei a 
doua, Voința Tg. Mureș, din partea 
echipei Voința Satu Mare. In rest, 
victorii așteptate, linele din ele reali
zate însă la diferențe minime, lată re
zultatele tehnice si clasamentele; SE
RIA 1: Farul Constanța — C.S.A. 
Bacău 53-52 ( 22-23). Politehnica Orașul 
Stalin — Știința Craiova 62-46 (23-25); 
Voința Rm. Vîlcea Steagul roșu 
Orasiil Stalin 36-84, Auriii Negru 
Ploești— C.S.M.S. lași 49-46 (26-23).

Meciul C.F.R. Roșiori de Vede cu 
C.S.M. Rădăuți a fost amînat.

CLASAMENT :
3 3 0
3 3 0
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 10 
2 1 0

9

7
7
7
3
4
3
3
2

143—118 
196—157 
191—108 
167—162 
171—170 
175—173 
135—133 
141—166 
127—237

0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3

____  _ 3
ROȘ. de Vede 2 0 0 2 83:123

SERIA A Il-a; Voința Satu Mare
— Voința Tg. Mureș bZ-51 (33-29), 
Luceafărul Sibiu — Voința Oradea 
59-65 ( 20-29). Mureșul Deva — Me
dicina Timisoara 61-51, Strungul Arad
— Rapid Ciuj 59-49 ( 29-23), Construc
torul Cluj — Progresul' București 52-68 
(24-27).

1. Aurul Negru PI.
2. Farul Constanța
3. St. Roșu Or. stalîn
4. Polit. Or. Stalin
5. știința Craiova
6. C.S.A. Bacău
7. C.S.M. Rădăuți
B. C.S.M.S. Iași
9. Voința Rm. Vîlcea

10. C.F.R. “

CLASAMENT:
3 3
3 2
3 2
3 2
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 0

echipele parti-

212—154 
189—153 
w:>—lai 
171—137 
147—143 
174—'75 
153—' "6 
152—171 
ISO—185 
164—207

9
7
7
7 
li
9
3
5
5
3

1. Progresul București
2. Constructorul Cluj
3. Voința Tg. Mureș
4. Voința Satu Mare
5. Medicina Timișoara
6. Voința oradea
7. Rapid Cluj
8. Strungul Arad
9. Mureșul Deva 

10. Luceafărul Sibiu

• Au fost desemnate 
cipante la finalele campionatelor re- 
publicație pentru juniori și junioare, 
Care se vor desfășură între 24—28 
septembrie (fetele, ia Gheorghieni) și 
1—5 octombrie (băieții, la Con
stanța). La aceste întreceri vor 
participa : echipele feir taine Sportul 
Muncitoresc Rădăuți, Clubul Școlar Ti
mișoara, Rapid București, Voința 
Gheorghieni, Lemnarul Tg. Mureș, 
C.S. Oradea și echipele niascubne I î- 
nărul Dinamovist lași, Steagul roșu 
Orașul Stalin, Aurul Negru Ploești. 
Tînărul Dinamovist București, Farul 
Constanța și Școala Sportivă de elevi 
Craiova.

• Campionatele categoriei A încep
ia 19 octombrie (masculin) și 2 no
iembrie (feminin), nrmtad ca turul să 
se încheie la 28 decembrie. Vor parti
cipa : C.C.A., Știința Timișoara. Știința 
Cluj. Dinamo Tg. Mureș, ICAB Bucu
rești, Rapid București. Dinamo Ora
dea. Dinamo București, Olimpia Bucu
rești, Torentul Galati. Metalul Bucu
rești, Voința Iași (la băieți) și Ali
mentara Tg. Mureș, Rapid București, 
Voința Orașul Stalin. Progresul Bucu
rești, C.S. Oradea, Olimpia Bucuroșii, 
Constructorul București. Voința Tg. 
Mureș, C.C.A. (la fete). A zecea e- 
chipă nit a fost desemnată. 1



din pag. 1)

de-altfel, să se în- 
prortostic ar putea 

însă, că la intrarea

(Urmare

irecerii nu lăsau 
Ittrevadă că acest 
:ii infirmat. Iată, 
în turnantă, Alexandra Sicoe, care con
dusese pînă atunci, a fost ajunsă de 
rpoloneza Walasek și de o altă re- 
iprezentantă a țării noastre, Marilis 
‘Cuțui. Ultima parte a cursei a tost 
•cea mai interesantă. Alexandra Sicoe 
4a păstrat totuși un ușor avantaj, su- 

“flfcieiTt pentru a cîștiga, cu toate e- 
■forturile celorlalte două concurente.

această 'săritură la '4)40 TO. Manfred Preuss ger
campion ’-1-----'

Liittge învingătoare 
la greutate

Cea_ de a 4-a clasată la campiona
tele europene de la Stockholm, record
mana R.D.G. Johana Liittge, n-a avut 
ieri emoții decît la ultima aruncare
а. .. Anei Coman, care a fost foarte 
apropiată de cei 14,51 hi. reușiți 
de ea din a patra încercare. Intr-ade
văr, campioana noastră s-a apropiat la 
5 cm de vechea ei adversară.

1. 1OI1 AN A LUTTGE (R.D.G.) 14,51
ni; 2. Ana Coman (R.P.R.) 14,46 m:
3. E. Rusin (R.P.P.) 14,06 m; 4. M.
Silaghi (R.P.R.) 13,35 m; 5. M. Ra-
dosavlev’.ci (Iugoslavia) 13.29 m;
б. L. Saiipă (R.P.R. jun) 12,26 m:
7. P. Thani (Albania) 12,20 m-record 
albanez.

Conform așteptărilor, 
Cvctnik a cîștigat sulița

După prima aruncare conducea nor
vegianul Rasmussen cu 72,14 m. du
pă cca de a doua campionul nostru 
Gh. Popescu cu 72,15 m. Ovcinik a 
preluat întîietatea la prima încercare

«Cărora li s-a adăugat Ia finiș și fitR 
îlandeza Lehmijoki.

1. ALEXANDRA'SICOE (R.P.R.)
757,4; 2. Z. Walasek (R.P.P.) 57fi,;
-|S A. Lehmijoki (Finlanda) 57,6 —
inou record; 4. M. Cuțui (R.P.R.)
I68.lt 5, K. Waltraute (R.P.R.) 62.fi,

40 cursă cu un final pasionant:
400 m. plat bărbați

1 - ■ ' ■ • 4 ■.
După un start greșit de concti-' 

fentul Klimbt (R.D. Germană), acesta, 
în dorința de a nu repeta greșeala, 
■pierde plecarea și pe prima parte 
la cursei conducerea o are polonezul 
Bozek. El trece primul la 200 m.; 
unde este cronometrat cu timpul de 
23,1 sec., urmat de Stidrigearr și 
Klimbt. In turnantă, aoesta din urmă 
forțează alura și preia conducerea la 
ieșirea în linia dreaptă. Sudrigean și 
Bozek atacă, se apropie de Klimbt 
dar acesta nu mai poate fi întrecut. 
Rcpetînd „figura" din serii, reprezen
tantul R.A.IHussain Ragab iniția
ză pe ultim'i metri un atac puternic 
ți în timp ce Klimbt trece primul li
nia de sosire, perrtru locurile urmă
toare Sudrigean, Bozek și Ragab se 
ttitrec la diferențe de... centimetri. 
Abia după developarea fotografiei s-a 
putut stabili precis ordinea sosirii, 
care este alta decît cea de Ia festi
vitatea de premiere.

1. G. KLIMBT (R.D.G.) 47,71 2. 
T. Sudrigean (R.P.R.)
'Bozek (R.P.P.) 48.1; 4. II. Ragab 
(R.A.U.) 48,1 — nou 

'Thorsteinsson (Islanda) 

48,1; 3. E.

record; 5. T.
48,5.

j O întrecere extraordinară...f
„.au furnizat-o atleții care s|au 

întrecut în ștafeta de 4x4G0 m., ultima

De vorbă cu un vechi

sportiv
Ol. Kiirdemir Wiyazi, funcționar 

superior <țe minister, director al pre
sei și propagandei sportive din 
Turcia, a condus la București lotul 
atlețjlor turci, lată ce ne-a împăr
tășit, între două finale desfășurate 
pe stadion :

„Interesul pe care-1 manifestă pu- 
bliciil romîn pentru atletism, mi se 
pare a fi direct proporțional cu a- 
cela arătat în țara dvs., de oficia

lități și guvern pentru întreaga ac
tivitate sportivă. Grija aceasta se 
■reflectă în organizarea exemplară a 
acestor concursuri care pentru noi 
sportivii turci rămîn un model de 
urmat. Din păcate, în țara mea 
n-au fost create asemenea condiții 

,,de desfășurare a întrecerilor spor
tive. De atleții romîni ne leagă o 
prietenie sinceră și așteptăm cu plă
cere să ne revedem la apropiata 

iBalcaniadă de la Sofia. Consider 
îcă întrecerile sportive, prin contac
tele ce. le prilejuiesc sînt o contri- 
'buție electivă la cunoașterea și a- 
propierea dintre tinerii din diferite 
țări, la cimentarea prieteniilor din- 

■tre aceștia".
Kurdemir Wiyazi a fost el însuși 

sportiv, participant la Balcaniadele 
•dinainte de război, cînd a făcut par- 

Ște din echipa de ștafetă 4 X 400 
Șa Turciei. 

din programul campionatelor din a- 
cest an. După, prinml schimb 
(Schniidt;-Mihaly)T* 1 * 3 * * б. 7 'polonezii condu

ceau cu un avans destul de serios. 
Dar Sudrigean, Metod o cursă exce
lentă, reface handicapul tată de Wes- 
zelowski și predă ștafeta cu. avantaj. 
Gr. Enache nu se poate menține însă 
mult timp în frunte. El este ajuns și 
întrecut de Jakubowski, care predă 
lui Bozek. Ultimul schimb a fost de-a 
dreptul extraordinar. Savel îi ajunge, 
după 200 ni., pe alergătorul polonez 
și în turnantă trece în frurtte. El con-

deciștigat titlula

cîțiva metri înaintea 
lo-

internațional.
duce pînă cu 
sosirii, cînd însă este întrecut.
tuși echipa noastră a realizat un fru
mos record.

1. POLONIA 3:13,5; 2. Rominia 
3:13,6 — nou record; 3. R. D. Ger
mană 3:18,2.

Zoltan Vamoș a stabilit un nou 
record la 1.500 m.

După 500 m de la plecare, în față 
se găsesc. Sokolov, Lewandowski, Sta
iner, Kiss, urmați la mici intervale de 
ceilalți alergători. Lewandowski evită 

sau poate ezită să ia cursa pe „cont 
propriu”, complăcîndu-se într-un ritm 

oare, evident, nu poate duce la per
formanțe apropiate recordului său: 
(3:41,1). Îndată după intrarea în ul
timul tur, Lewandowski a încercat să 
se distanțeze, asigurîndu-și pentru pu
țin timp un avantaj de cîțiva metri. 
Plutonul a ripostat însă energic. Mai 
întîi prin Sokolov, dar apoi au atacat 
și ceilalți. Pe ultima sută de metri 
rolurile s-au schimbat dintr-odată: Le
wandowski și Sokolov n-au mai ținut 
pasul, în schimb a țișnit cu toată vi
goarea maghiarul Kiss. Vamoș, care 

pe primele trei ture stătuse cuminte în 
pluton avea și el încă multe resurse. 
Din păcate, pentru a ajunge în frunte 
el a avut de ocolit cîțiva adversari. A 
fost o treabă grea, pe care a rezolvat-o 
pe ultimii 500 m, dar nu pînă la ca
păt: pe Kiss nu l-a mai putut ajunge. 
Și așa însă ne rămîne satisfacția unui 
prețios record: 3:46,6 și a victoriei a- 
supra unor adversari foarte puternici.

1. GYORGY KISS (R.P.U.)3:46,4; 2. 
Z. Vamoș (R.P.R.) 3:46,6 — nou re
cord; 3. I. Eriksson (Suedia) .Țd'LO- 
4. St. Lewandowski (R.P.P.) 3:47.2: 
5 E. Sokolov (U.R.S.S.) 3:47,6; 6. V. 
Valiavko (U.R.S.S.) 3:47": 7. I. S'a- 
mer (R.D.G.) 3:48,0: 8. R. Klaban 
(Austria) 3:49,5; 9. A. Barabas 

(R.P.R.) 3:49,7; 10. P. Ilellmic (R. 
Cehoslovacă) 3:50.7

O frumoasă victorie a discobolilor 
sovietici

stadionului (54,08 m. K-r l 
fost în mare pericol, ieri, la 
discului. „Tirul” aruncătorii- 

BaT.usni’"s

Recordul 
Marta) a 
aruncarea

lui sovietic Algimantas 
părea reglat foarte aproape de această 
distanță. Primele sale aruncări au mă
surat: 53,25 ni, 52,56 m, 53,75 m. 
Baltușnikas a condus astfel chiar 
de la. prima aruncare și n-a mai putut 
fi ajuns. Ferenc Klics, pentru a 9-a 
oară.participant Ia „internaționale”, ne 
lăsa sălcredem că și-a asigurat ilocul 
doi cu cei 52,92 m reușiți din a doua 
încercare. Dar studentul ucrainian 
Victor Kompaneeț a obținut 53,04 m 
din a patra aruncare, asigurîndu-și o 

victorie la limită asupra fostului re-' 
cordman european. Cum și olandezul 

Koch și suedezul Editing au înregis
trat rezultate foarte bune, se poate a- 
firma fără greș că am asistat ieri Ia 
cel mai valoros concurs de disc des
fășurat vreodată pe stadionul Repu
blicii.

T. ALGIMANTAS BALTUȘNIKAS 
(U.R.S.S.) 53,75 m’> 2. V. Kompaneeț 
(U.R.S.S.) 53,04 m.) 3. F. Klies
(R.P.U.) 53,00 m; 4. K. Koch (Olan- 
'dcFi> 52,36O. Edlung (Suedia) 
51^,59 mj fS^i:Krivokapi6‘e(Ttig6slavia) 

477,67 m;... 11. D. Toptan! (wtiaria) 
4L& Si tsi;W8K.d‘ albagen.

Proba de 10.000 m. s-a disputat 
dear pe... 400 .-ip. I

totuși numai așa 
cîteva cuvinte în

Deși pare curios, 
se poate rezuma în 
trecerea celor 7 alergători’ care au luat 
startul în această dificilă probă. Prin
cipalii protagoniști ai cursei, danezul 
Togersen și reprezentantul nostru 
Vasile Weiss au alergat unul după al
tul de-a lungul celor 25 de ture de 
stadion (cu mici excepții) aproape 
în aceeași... cadență, pinii emd pc.-neu I 
de pistol a vestit ultimii 400 de metri 
Atunci Togersen a atacat din nou. Pe 
ultimii 150 de metri sprintul său este 
decisiv și Weiss trebuie să se mulțu
mească cu locul al doilea.

1. T. TOGERSEN (Danemarca) 
30:20,6; 2. V. Weiss (R.P.R.) 30:24,4; 
3. D. Dragomir (Recolta) 31:09.0; 4 I. 
Prcop (R.P.R.) 31:11.6; 5.V. Afczzoli 
(R. P. Albania) 31:55,0; 6. F. Lester 
(Australia) 33:15,8.

Coincidențe
...Fangio a luat startul la Bu

curești. Dar nu intr-o cursă de 
automobile ci chiar pe Stadionul 
Republicii la internaționalele de 
atletism, stabilind de altfel și un 
record ln!r-o serie a cursei de 
1500 m. Să nu credeți că faimo
sul automobilist argentinian, a- 
bandonind traseele de beton, a de
venit adeptul pistei de zgură, 
accelerind doar viteza... propriilor 
p:cioare.

La București n-a fost luan Ma
nuel Fangio, ci Afezolli Fangio, 
recordmanul Albaniei in alergările 
pe 1500, 5000 și 10.000 m. Și ca 
această coincidență să fie și mai 
izbitoare, Afezolli, aidoma faimo
sului său tiz, este de profesie 
șofer și mecanic auto, cunoscind 
toate secretele motorului cu ex
plozie.

In momentul cînd eram gata 
să obținem noi amănunte despre 
cl, Fangio „a accelerat", plecind 
spre locul unde-l chema oficialul 
de concurs. Iar nouă nu ne-a ră
mas decît să-i urăm succes.

Johana

4-a clasată la campiona-

primul
săritură în înălțime.

de

Primele trei clasate in proba de 400 m: I. Alexandra Sicoe (R.P.R.), Sofia 
Walaszek (R-P^P-) Și Aulikki Lehmijoki (Finlanda).

din finală, iar în ultima aruncare a 
trecut și de 75 ni. Satisfăcătoare com
portarea sulițașilor noștri Bizim și Po
pescu.

1. VICTOR OVCINIK (U.R.SS.) 
75,20 m; 2. Â. Bizim (R.P.R.) 72,38 
m; 3. Gh. Popescu (R.P-R.) 72,15 m; 4. 
W. Rasmussen (Norvegia) 72,14 m;
5. A. Demeter (R.P.R.) 68,95 m; 6. 
D. Zamfir (Din.) 68.47 m; 7. A Pe- 
tbvari (R.P.U.) 68,18 m.

Rezultate modeste la triplu salt

Nimic deosebit de spus în legătură 
cu această probă, decît poate — ca 
o curiozitate — faptul că învingătorul 
a avut o primă săritură, de 12,32 m, 
a doua de 15,10 m iar restul... de-pă-

4X100 m. femei

și te.
1. MANFRED HINZE (R.D.G.)

15,10 Ill ; 2. S. Kowal (R.P.P.)
14,85 ni ; 3. R. Jocic (Iugoslavia)
14,74 ni; 4. A. Sourotir (R.A.U.)
14,69 ni: 5. S. Ciochină (R.P.R.)
14,45 ni; 6. N. Mărășescu (C.C A.)
14,23 m

O nouă victorie romînească:
la

echipelor feminine de 
reVenit echipei noastre 

, la capătul unei curse

întrecerea 
'ștafetă 'a i 
reprezentative, 
interesante în compania echipei R.P. 
Chineze, care a reușit să egaleze re
cordul național.

Partic'pînd în afară de concurs, 
„selecționata internațională" (Haase 
și Bloemhof-Olanda, Markussen-Dane- 
inarca și Martinssos-Suedia) a reali
zat un excelent rezultat cu 40,8.

1. R.P. ROMINA (BENDIU. MAK- 
SAY, LUȚA, KINCSES) 48,2 ; 2 
R.P. Chineză (Ciai Iii-m'n, Liu Sin-iu, 
Un luen-tzin, Lian lu-min) 48,4 — 

record egalat; 3. R.P.R. junioare
(Droileff, Giindisch. Carabela, Artz) 
50.6

4.

J.

Două noi și
la 80

valoroase recorduri 
m. garduri

general, cu rezultate 
finală a concurente-

a- 
va-

Încheiată, în 
bune, înl-ccarea 
lor probei de 80 m. garduri ne-a 
dus și satisfacția a două noi și 
loroase recorduri, consecință directă 
a lupte» îndîrjite dintre cele două 
principale favorite: Eiberle (R.F.G.) 
și Un luen-tzin (R.P. Chineză). Cîș
tigînd proba, concurenta germană a 
stabilit un nou record al stadionului, 
iar reprezentanta R. P. Chineze, ola- 
sată pe locul al doilea, a corectat re
cordul țării sale.

1. E. EIBERLE (R.F. Germană) 
10,9; 2. Un luen-tzin (R.P. Chineză) 
11 fi 
(R. Ceh.) 11,4: 
(R.P.R.) 11,5: 
tria) 11,8: 6.
12,3.

nou record: 3. A. Stolzova 
■ 4. A. Dragomirescu 
5. F. Murauer (Aus- 

M. Pădurarii (R.P.R.)

1,78 ! Bravo loti !

lumii și campioana 
Balaș, a adăugat

Recordmana
Europei, lolanda
ieri o nouă victorie lungului său șir 

izbînzi internaționale, cîștigînd — 
manieră categorică 
proba de 

Victoria ei, în fața unor advers; 
renumite, ne a bucurat nespus, < 
cu deosebire ne a bucurat stilul i 
pecabil în care ea a realizat acea 
victorie: toate săriturile (1,60 
1,68 m, 1,74 m și 1,79 m) ap fost în< 
nunate de succes chiar de ia prima : 
cercare. Apoi, atunci cîn'd înserai 
cuprinsese stadionul, ștacheta a f 
ridicată la 1,82 m. Am urmărit 
emoție fiecare din cele trei înc 
cări pe care le-a făcut pentru a dob 
recordul lumii și la cea de a tr 
tentativă, puțin, chiar foarte puțin 
lipsit ca spectatorii „internaționa 
Ior“ să fi fost cu toții martorii m 
extraordinar record. Oricum 
timpul nu este. trecut... Poate 
duminică la Balcaniada de la 
lolanda Balaș va bate recordul.

1. IOLANDA BALAȘ (R. P. L 
MINA) 1,78 m.; 2. N. Zwier (Ol, 
da) 1,64 m. ; 3. Cen 
Chineză) 1,64 m.; 
(Suedia) 1,60 m. : 5. 
tria) 1,60 ni.; 6. I.
1,60 m.; 7. I. lozwiakowska
1,50 m.: 8. R. 
jun.) 1,50 m.

în 
cli 

Sol

Fen-iun (R.
4. I. Sbderli 
R. Knapp (A 
Kilian (R.F.i

(R.P.
(R.PVoroneanu

Gydrgy Kiss învingător

însemnări
E vreme de-atunci... In cile o du 

vă-amiază, 'lăsam mingea de cir 
pă să mergem la stadionul di. 
Dealul Spirii, la atletism. Puțin 
concurenți, puțini spectatori... In tri 
buna de beton, cîteva grupuri d, 
„pasionați" urmăreau puținele in 
treceri.

Asta era cindva pe „O.N.E.F.
A trecui vremea... O dată pe < 

internaționalele noastre de atletis. 
'Adevărată sărbătoare 1 Concurenț 
mulți, unii veniți hăt-de-depart\ 
din marea Chină. Alții, din înde 
purtata Islanda. Multe probe. Ți 
nină seara tirziu, la lumina reflec 
tnarelor, iar spectatori — tribunei 
pline1 Și-s mai mari tribunele au 
lăzi, nu ca altădată. Vin buce 
reșteni, vin și din provincie. Să a 
siste la înlilnirea prietenească a m 
lefilor noștri cu atleți din alte țări, 

cor, 
dac

Cin 
lin

Răsplătesc cu aplauze pe 
curenți, ii încurafează, chiar 
nu sint de pe la noi.

Dar cînd aleargă ai noștri, 
luptă piept la piept, atrași de 
alb ca de o forță uriașă, tribunei 
izbucnesc in urate, ii poartă pe t 
noștri la victorie. N-am auz i aș 
urate nici cină s-a marcat gol l 
minutul 90/ Minunat este publici 
nostru, poporul nostru 1 Nemărgin 
tă este dragostea lui pentru sporti 
vii Patriei. Vă amintiți? Vuia sic 
dîonul, să-l treacă pe Vasile Weis 
pe primul loc, in cursa de 10.001 
— „Liniște, tovarăși! Sare loland 
Balaș /" Vocea din megafon, șta 
cheta ridicată la 1,82 (după suc 
ceștii categoric de la 1,78) a elet 
frizat tribuna. Nici o șoaptă, nit 
o răsuflare. Pumni strinși. O ii 
bucnire, apoi... un regret. In căderi 
mina a atins ștacheta. Dar, 
nimic 1 Pe

Minunat public 1 Publicul nostr 
iubitor și sprijinitor al 
nostru în , " 
nostru, minunat, dornic de pace : 
prietenie, stringe la piept cu dre 
goste pe solii tineretului lumii, cc 
re luptă pe stadioane in întrece; 
sportive, prietenești.

Undeva, în tribune, operatori d 
la televiziune poartă pe unde, î, 
casele a tot mai mulți oameni a 
muncii, imagini de neuitat.

Aceasta se petrece in zilele noas 
tre pe Stadionul ,,Republicii".

nu-
duminică... La Sofia 1

soortuli
plin progres. Publica

Materialele au fost redactate 
RADU URZICEANU, ROMEO VILA 
VALERIU CHIOSE, IACINT MANOl 
CALIN ANTONESCU și RADU VOI

Fotografiile: ION MIHAICA



întâlnirile de fotbal cui R- D. Germană au ridicai 
din nou aceleași problemepregătirea jucătorilor 

în colective și cluburi și durata antrenamentelor comuni
. .Intilnirile de duminică cu echipele selecționate ale R D. Germane au 

înscris in palmaresul reprezentativelor noastre naționale un capitol de 
care ne vom aminti mult timp cu amărăciune. Fotbaliștii 'noștri au pier
dut toate patru intilniri, dintre care trei fără să fi înscris vreun gol / 
Desigur că rezultatele meciurilor contează în primul rind. Ele sînt cele 
care se înscriu in palmarese și care atrag după ele aprecierile bune sau 
proaste. Dar și comportarea echipelor interesează la fel de mult.

Echipajele de star își vor disputa din nou intiietatva, începind de 
mîine, pe mare, in fata portului Con stanța.

Campionatele republicane de iahting 
au luat sfîrșit la trei clase 

Miercuri încep întrecerile de star
CONSTANȚA (prin telefon). — Du

minică, după 8 zile de interesante 
dispute, s-au încheiat întrecerile de 
iahting la o singură clasă și anume 
la iolă olimpică fete.

Confirmînd forma sa bună din ulti- 
'ia parte a competiției desfășurată pe 

. Siut-ghiol, la Mamaia, ca urmare a 
unei îndelungate și temeinice pregă
tiri, echipajul Grațiela Mișculescu-Va- 
leria Tudoroiu (Metalul M.I.G. Buc.) 
a reușit să cîștige titlul republican pe 
1958, totalizînd 499t> p. (Regatele a 
Z-a și a 8-a au revenit sportivelor Jea- 
na Drăgoescu — Ioatia Izvernari și 
respectiv Elena Oprea — Elena Patri
ciii). Pe locul secund în clasamentul 
general s-a situat tin alt echipaj de 
la Metalul M.I.G., Maria Oprea — Leo
nida Dumitrii:, care a acumulat 4143 
p. I 'rmează : 3. Zoie Saghin — Des- 
pina Bogza (Constructorul) 3791 p.; 
4. Elena Oprea — Elena Pdtrichi (Met. 
M.I.G.). 3782 p.

La clasele snaip și iolă masculin 
cele [patrii regate desfășurate sînibătă 
și duminică au avut darul să clarifice 
situația în ce privește titlurile puse în 
joc la ambele clase. La snaip, deși s-a 
înregistrat o puternică ascensiune a 
echipei formate din Andrei Butucaru 
și Ion Zamfir (S.P.C.) — care a cîș- 
tigat regata a V-a și a Vl-a — titlul 
de campion cu greu mai poate scăpa 
totuși echipajului Victor Gelles — Tu- 
dorel Popovici (Metalul M.I.G.), în
vingător în penultimă regată, a Vil-a. 
înaintea ultimei confruntări de luni, 
cei doi sportivi au rămas în frunte cu 
4773 p. urmați de A. Butucaru — 1. 
Zamfir (S.P.C.) 3861 p., Predescu — 
Bucurescu (Met. M.I.G.) 3849 p., Di- 
mitriu — Ilea (Met. M.I.G.) 3088 p. 
etc.

La iolă olimpică situația este, de

asemenea, clară. Reprezentantul C.C.A.
— Marina, Nicolae Calcan, care a cîș- 
tigat regata a lV-a și a ocupat locuri 
fruntașe și în următoarele trei, și-a 
deschis drum sigur spre titlu ; Calcan 
ocupă locul 1 cu 4735 p. urmat de 
Rtincu 3841 p., Iliescu 3706 p.. Zvobo- 
da 3414 p. ș. a.

★
. Luni au luat siîrșit întrecerile la 
alte două clase. La snaip masculin ul
tima regată, a VIII-a, a revenit ve- 
liștilor de la Metalul M.I.G., Victor 
Gelles — Tudorel Popovici, care ast
fel au obținut definitiv și primul loc 
în această competiție importantă. Punc
tajul lor general : 5472 p. Pe locurile 
următoare: 2. Lucian Predescu ■— Mir
cea Bucurescu (Met, M.I.G.) 3998 p., 
3. Andrei Butucaru — Ion Zamfir 
(S.P.C.) 3861 p.: 4 Mircea Dimitriu
— Teodor Ilea (Metalul M.I.G.) 3264 
p. ele.

Regata a VIII-a de la iolă olimpică 
a fost interesantă mai cu seamă prin 
lupta pe care au dat-o trei veliști pen
tru ocuparea locului II. Această dispută 
a fost tranșată în favoarea reprezen
tantului C.S.U. București, Petre Zvo- 
boda, căruia i-a revenit și regata. In 
clasamentul, general final pe primul loc 
se află Nicolae Calcan (C.C.A. — 
Marina) care obține pe merit titlul cu 
4824 p. în urma comportării sale va
loroase și constante. Urmează în or
dine: 2. Petre Zvoboda (C.S.U. B"c.) 
4192 n., 3. Nicolae Ei eseu (Met. 
M.I.G.) 4074 p., 4. Mircea Runcu
(C.C.A. — Marina) 3900 p. ș. a.

Ifh'rr’ele întreceri din cadrul cam- 
pinr>.ife|or republicane de iahting pe 
anul în curs confirmă mtn>e cu pri
ma regată la star

PETRE ENACHE 
coresnondent regional

Am asistat la meciul dintre selec
ționatele secunde și am putut constata 
că rezultatul final defavorabil se da- 
torește unei comportări sub așteptări 
a echipei noastre, care a coincis insă 
și cu o bună partidă a germanilor. 
Dar aceștia nu au strălucit intr-atit 
incit ei singuri să fi determinat re
zultatul final de 1—0 in favoarea lor. 
Siniem convinși că jucind la valoarea 
sa reală, a jucătorilor care au alcă
tuit-o, reprezentativa noastră ar fi 
putut obține cel puțin un meci nul. 
De altfel, jucind așa cum a jucat, ea 
a avut totuși superioritatea teritorială 
mai bine de 65 de minute Dar 
și aici este cauza insuccesului — e- 
chipa a făcut atîtea greșeli de con
cepție de joc, de execuție tehnică și 
de tactică incit și-a inclus singură 
drumul spre un rezultat favorabil. 
Jocul său absolut fără orizont, de 
multe ort static sau acea năpustire 
orbească asupra unei apărări masive, 
organizate și calme, i-au anihilat din 
capul locului succesul acțiunilor.

Trimisul nostru la partida . echipelor 
de tinerei de la Ploești a făcut ace
eași constatare: selecționata romi- 
nească a jucat cu mult sub posibili
tăți, chiar fără nerv și ambiție.

Relatările de la Franclîfurt ne sem
nalează că juniorii au fost depășiți 
din punct de vedere tehnic, că au 
jucat nervos și că oamenii considerați 
de bază (Varga și Matei, singurii 
care au făcut parte din echipa națio
nală care a participat la turneul din 
Luxemburg de amil acesta) au jucat 
foarte slab. In această situație, toată 
greutatea meciului a căzut tocmai 
pe seama celor opt clebutanți (porta
rul Ghiță rezervă in Luxemburg, a 
avut o comportare bună). Or, este clar 
că in asemenea condițiuni, comporta
rea a avut mult de suferit, mai ales 
că adversarul prezenta aproape intactă 
echipa cu care participas» la turneul 
din Luxemburg.

In sfîrșit, amănuntele de la meciul 
primelor reprezentative, care s-au in- 
tilnit la Leipzig, subliniază că echipa 
noastră a avut o comportare destul 
de bună, dar că in a doua parte a 
reprizei a doua unii jucători au în
ceput să dea semne de oboseală. Din 
discuția telefonică pe care am avut-o 
cu secretarul general al federației de 
fotbal a reieșit că au fost și unele 
greșeli de arbitraj care au 
oarecum evoluția jocului și 
noastre.

Luate in ansamblu insă,
ceste comportări au dus la rezultatele 
de duminică, fără să exprime însă, 
o diferență reală de valoare, mai pre
cis de posibilități, între fotbalul nos
tru și cel din RD. Germană. După 
părerea noastră aceste rezultate re-

jlectă o stare de lucruri existentă in 
fotbalul nostru de mai mult timp și 
care ridică și acum aceleașt aspecte: 
pregătirea jucătorilor în 
cluburi și antrenamentele 
loturi.

Este . clar că jucătorii 
joacă in echipele naționale așa cum 
sînt pregătiți în colectivele și cluburile 
lor. La antrenamentele comune ale 
loturilor, organizate pe intervale scurte, 
de cel puțin 14 zile, nu se poate asi
gura loturilor decit cel mult o menți
nere a pregătirii 
tactică în raport 
care urmează să 
pregătire tehnică 
corectări în execuții nici nu poate fi 
vorba. Rareori am înregistrat cazuri, 
chiar și atunci cind — cu ani în urmă 
— aceste antrenamente durau piuă la 
o lună. DECI, ESTE LIMPEDE CA 
BAZA PREGĂTIRII JUCĂTORILOR

colective șj 
comune in

selecționați

fizice și orientarea 
cu adversarii
se întîlnească. De 
propriu-zisă,

cu

de

■ In urma trierii variantelor depuse
Ia concursul special Pronosport nr. 37 
din 14 septembrie a.c. au fost găsite: 
13 variante cu 11 rezultate: 172,50 va
riante cu 10 rezultate și 1787,96 va
riante cu 9 rezultate.

Variante depuse : 939.497.
■ Anunțăm pe participant că trage

rea din urnă a obiectelor acordate gra
tuit. la concursul special Pr.onosport nr. 
37 din 14 septembrie a.c. va avea loc 
joi’ 18 septembrie la ora 18 în sala din 
Str. Ing. Saligny nr. 2.

■ Și acum, o trecere în revistă a în- 
iîlniri'lor din cadrul concursului Prono
sport nr. 38 'din 21 septembrie :

I. Progresul Buc. — Dinamo Buc. 
(cat. .1) — 1'n joc echilibrat în care 
victoria poate reveni la fel de bine fie
cărei echipe. Pronostic: 1, 2.

II. U.T.A. — Știința Timișoara 
(cat. zi). — Gazdele vor căuta să fruc
tifice avantajul terenului. Studenții ti
mișoreni vor avea în formație pe Cio- 
sescu, astfel că randamentul liniei de 
atac, va fi mărit. Pronostic: 1, X.

’II. Știința Cluj — Dinamo Bacău 
(cat. .1). — Noua promovată în cate
goria A, echipa studenților clujeni, pri 
niește vizita echipei Dinamo din Ba
cău. Prima șansă este de partea gaz
delor. Pronostic: 1 și X.

IV. Steagul roșu Or. Stalin — Pe
trolul Ploești (cat. A). — Ultimele în- 
tîlniri au dovedit că echipa gazdă este 
bine pusă la punct. Pronostic: 1.

V. Jiul Petroșani — Farul Constanța 
(cat. A) — Fără îndoială că minerii 
au toate șansele să cîștige mai ales că

©•onosDort
Farul Constanța nu se acomodează cu 
jocurile în deplasare. Pronostic: 1.

VI. C.S. Oradea — Ind. Sîrmei C. 
Turzii (cat. B). — După înfrîngerea 
suferită duminică pe teren propriu, C.S. 
Oradea joacă din nou acasă cu Indus
tria Sîrmei. Nu ar fi de mirare ca 
oaspeții să reușească un meci nul. Pro
nostic: 1, X.

VII. Flacăra Moreni — Dinamo O- 
ber (cat. B). — Gazdele primesc vizi
ta echipei Dinamo Obor care a dispus 
de Gloria Bistrița. Lin meci disputat în 
care Flacăra are prima șansă. Pronos
tic: 1.

VIII. C.S.M. Reșița — C.S. Tg, Mu
reș (cat, B). — Reșițenii au reușit du
minică un meci nul în deplasare, în 
timp ce mureșenii au învins, la limită 
pe teren propriu. Ținînd scama de ru
tina oaspeților nu este exclus ca ei să 
învingă chiar și în deplasare. Pronosti
cul nostru este : X, 2.

IX. Unirea Focșani — Metalul M.I.G. 
(cat. B.) — In ultimele două etape gaz
dele au pierdut lamentabil. E clar : 
echipa nu se află în, formă. • Nici Me
talul nu prea strălucește, ,dovadă fiind 
meciul nul realizat acasă în compania 
Flacărci Moreni. Pronostic : 1 și 2.

X. C.F.R. Timișoara — Știința. Cra
iova (cat. B). — Feroviarii timișoreni 
au făcut un joc egal duminică pe te
ren propriu, în timp ce studenții din 
Craiova au reușit același lucru însă în 
deplasare. Nu ne ar mira ca și de data

influențat 
a echioei

toate a-

Dungu nu a fost de prea multe 
ori solicitat în jocul R. P. Romînă B 
— R. D. Germană B. Dar cînd ata- 
canții germani au periclitat poarta sa, 
el a avut intervenții pe cît de opor
tune, pe atît de spectaculoase.

Iată-1 în fotografia de față într-o 
spectaculoasă săritură.

(Foto: GH. DUMITRU)

SELECTION ABILI R AMINE TOT CO
LECTIVUL ȘI CLUBUL Șl CA IN 
ACEASTA DIRECȚIE TREBUIE ÎN
DREPTATE ODATA TOATE EFOR
TURILE FEDERAȚIEI ȘI ALE CO
LEGIULUI DE ANTRENORI. Trebuie 
pusă 
sind

In 
stră,
TRENAMENTELE COMUNE CHIAR 
DE DOUA SAPTAMINI și, deci, LA 
ÎNTRERUPEREA CAMPIONATULUI. 
Ne-am gindit deseori la rostul aces-

ordine în această direcție, folo- 
înuățămintele trase pînă acum, 

al doilea rind, după părerea noa- 
TREBUiE RENUNȚAT LA AN~

aceasta să lie la fel. Pronostic : 1 și X.
XI. Progresul Suceava — Prahova 

Ploești (cat. B.). — Sucevenii vin du
pă o înfrîngerc suferită la Iași și vor 
căuta cu tot dinadinsul să cîștige întîl- 
nirea cu ploeștenii. Aceștia se pare că 
au mai început să-și revină, dovadă 
fiind meciul nul în compania Forestei 
din Fălticeni. Pronostic: 1 și X.

XII. Corvinul Hunedoara — C. S. 
Sibiu (cat. B), — După victoria obți
nută în deplasare, Corvinul Hunedoara 
are prima ..șansă și în meciul cu C.S. 
Sibiu, care a reușit abia un rezultat 
egal acasă. Totuși- nu- e.ste exclus un 
meci nul. Pronostic: 1 și X.

493.572 REPORT LA PRONOEXPRES

® Concursul Pronoexpres nr. 35 cu 
tragerea din urnă miercuri 17 septem
brie a.c. este deosebit de atractiv da
torită reportului care atinge aproape 
jumătate de milion lei. La categoria I 
este reportată suma de 250.000 lei, iar 
la categoria Il-a: 243.572 lei.

■ Nu uitați!
Astăzi este ultima zi cînd vă mai 

puteți depune buletinele la acest con
curs.

■ Agențiile I,oto-Pronosport din Capi
tală sînt deschise pînă la ora 24.

Depuneți cît mai multe buletine la 
concursul Pronoexpres nr. 35, premiile 
mari vă așteaptă 1

O Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 35 va avea loc mîine miercuri 17 
septembrie ora 19 în sala din strada 
inginer Saligny nr. 2.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport.

const aiăr.
care o sa

tor antrenamenie'flomune și am ana 
Uzat dacă și-au atins scopul. De fie 
care dată și acum am ajuns la con 
cluzia că prea mult nu se realizează 
Faptul recent, că după două săptămin 
de antrenament în comun totuși echi 
pele reprezentative nu numai că nt 
au înregistrat un cîștig în foc, c 
dimpotrivă au avut in general corn 
portări mai slabe decit ne așteptam 
constituie un argument in sprijinu 
celor afirmate mai sus. De altfel 
meciurile cu R. D. Germană s-au dis 
put at și in împrejurări defavorabil 
nouă: după numai două etape de cam 
pionat. în cursul cărora echipele noa 
stre nici nu au avut. timp să se pun 
la punct cu pregătirea.

Pornind de la aceste 
ajungem la o sugestie pe
punem forului nostru dt specialități 
Piuă acum au fost încercate ma 
multe formule de pregătire a îotun 
lor. Mai iutii, prin antrenamente ca 
mime de lungă durată, cu mari in 
i re ruperi ale campionatului. Apoi s- 
recurs la o soluție mai economicoase 
cu antrenamente de scurtă durate 
(două săptămini), deci cu întrerupei 
mai mici ale campionatului. Rezulta 
tele fiind aceleași sau aproape act 
leași, noi sugerăm reducerea perioadi 
de pregătire la o săptămină, fără in 
treruperea campionatului. Să încet 
eăm și noi, făcind în același timp ; 
mai multe economii, ceea ce au jăca 
chiar germanii înaintea meciurilor c 
noi: duminică au jucat campionat 
marți și miercuri au organizat me 
ciuri de antrenament ale loturilor, ia 
duminica următoare s-aii întdnit c. 
echipele noastre reprezentative.

Noi credem că întărind lă maxlmur 
munca de pregătire în colectlee și ele 
buri, in primul rind, și reducînd an 
trenamentele comune la durate m 
nime, fără 'întreruperea campionatuli 
— care desăvîrșește pregătirea jucă 
forilor — se va ajunge la rezultat 
mai bune în activitatea reprezentat 
uelor naționale.

P. GAȚU

Știri de fotbal
o Dumnică se reia campionatu 

categoriei A cu următoarele meciuri 
Progresul București—Dinamo Bucii 
rești, Steagul roșu Orașul Stalin - 
Petrolul Ploești, Știința Cluj—Dinam 
Bacău, U.T. Arad—Știința Timișoar. 
și Jiul Petroșani—Farul Constanța 
Partida C.C.A.-Rapid București 
fost animată. Echipa militară parti 
cipă la turneul de fotbal din cadru 
Spartachiadei militare internațional 
de la Leipzig.

• Știința Cluj a jucat duminică a 
casă un meci amical cu Steagi 
roșu Orașul Stalin. Victoria a reve 
nit oaspeților la scorul de 5-2 (2-1 
prin punctele marcate de David (2) 
Proca, Fusulan și Szigeti, respecți’ 
Petru Emil și Marcu.

• La .......................
a cedat 
Carpați 
marcat: 
păți, și 
Iul.

Ploești, duminică, Petrolu 
în mod surprinzător echip» 
Sinaia 
Aii și 
Marin

cu 2-1 (1—0). A
Petrescu pentru Car 
Marcel pentru Petro

După două etape în categoria (
SERIA

1. C.S.A. Bacău
2. Textila Buhuși
3. C.F.R. Pașcani
4. Șp. Muncit. Rădăuți
5* Minerul C Lung Mold.
6. Textila Botoșani
7. Constructorul lași
8. Gloria Dorohoi

9. Știința
10. Petrolul

3. Voinja Tg. Mureș
4. Alimentara Ig. Mureș
5. Rafinăria Cîmpina
6. Torpedo

Metalul
Mureșul
Partizan
Textila St. Gheorghe

Partizan Reghin-Chimia

SERIA A V-a

6:4 : 
5:5 : 
4:9 
0:1
0:5 (
0:6 I

2 10 1
2 10 1
2 0 11
2 0 11
2 0 0 2
2 0 0 2

Făgăraș 0-4 (0—3)

4
4
4
2
2

2 :3 2 
2:4 2 
1:3 0 
1:5 0 
0:9 0

0 0 9:0 
0 0 4:0 
0 0 3:0 
o 
o 
o 
o 
o

2 2
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1 
o
o o

1 3:1
3:3

Aiud
I oplița 
Reghin

7
8:
9. 

10.
1
1
1
2
2

0 0 2
I.M.F. lași 
Moinești

SERIA A

. Polig Buc.
. -J

Medgidia 
c_.j 
C.F.R. Galati

11-0

Comb.
Victoria Buzău 
I.M.U.M.
S.N.C. Constanța 
Gloria 
Ind. Sîrmei Brăila 
Știința Galați 
Dinamo Brăila 
Ancora Ggla|i 
Cimentul Medgidia 

Dinamo Brăila-Victoria 
zentare).

C.S.U.
Metalul
Rapid Reg. Ploești 
Confecția București 
Dunărea Corabia 
I.T.B. București 
Dinamo Craiova 
C.F.R. Rovine Craiova 
Unirea Pitești 
Oltul ’ ...............

1.
2.
3.
4.
5-6.
5-6. 
7.
8-9.
8-9.
10.

1.
2.
3.
4-5.
4-5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Chimia
2. Carpați

2
2
2
2

i 2
2
2
2
2
2

Buzâu

2
2
2
1
1 
0 
0 
0 
o 
o

o 
o 
o
1
o
2
1
0
o 
o

0-3

0 7: 1
0 6: 1

3
4
3 
0
1
2
1

o 
o
1 
o
1
2
2
2

4
4
4
3
2
2

1
0
3
0
3 1
6 0
3 0 

! 1:10 0 
(nepre-

Gloria C.F.R. Oradea
Rapid Cluj
Someșul Satu Mare
C.F.R. Cluț
Voința Oradea
isa Sighet
Recolta Cărei
Stâruin|a Satu Mare 
Arieșul lurda
Dinamo Baia Mare

1 
1
1
1
1

10 4:11
0 6:4 ■
1 5:2 :
1 2:2 :
1 3 .3 3
0 4:4 3
1 3:5 1
1 4:8 1

2 2 0 0 2:0 ■
2
2
2
2
2
2 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 0 2 0:4 (

SERIA A lll-a

București 
Tîrgoviște

Tr. Măgurele

SERIA A

Făgăraș 
Sinaia

IV-e»

2
2
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2 1
2 0
2 0
2 0

0 
0 
o 
o 
o
0 
0
1
1
0 2

0 5:2 
0 7:4 

5:41
1
1
1
1
1
1

4
4
2 

4:4 2 
1:1 2 
4:5 2 
1:2 2 
1:2 
0:1 
3:6

1
1
0

0 0 7:0 4
2 2 0 0 4:0 4
2 2

SERIA A Vl-a

C.F.R. Simeria 2 2 0 0 7:0 4
Olimpia Reșița 2 2 0 0 6:0 4

Drubeta Tr. Severin 2 2 0 0 5:2 4
U.M. Cugir 2 1 0 1 2:1 3
Flacăra lg. Jiu 2 101 3:2 2
Metalul Bocșa Romlnâ 2 10 1 4*4 2
Aurul Brad 2 1 0 1 2»2 3
Indagrara Arad 2 0 0 2
Metalul Oțelul Roșu 2 0 0 2 lt8-<
Unirea Rm. Vîlcea 2 0020:6C

Clasamentele sînt alcătuite tn bazo rezut 
țațelor de pe teren, care nu au fost Înc8 
omologate.

1.
2.
3.
4.
5.
6-7.
6-7.

9.
10.



Două brigăzi de sportivi, 
fruntașe în producție!

Concluzii la cea de a Xl-a ediție a campionatelor 
republicane de natație

300 de membri în U.C.F.S., coti- 
țiile achitate în proporție de 80 

sută, o bogată activitate sportivă 
mpetițională, iată lucruri despre care 
-a amintit tovarășul inginer Ion Si
on, președintele colectivului sportiv 
fabricii „Elastic" din Sibiu, cu pri- 
ul unei recente vizite făcută la a- 
jstă întreprindere. Cu aceeași însti- 
țire ne-a vorbit și despre avîntul cu 
re muncesc tinerii sportivi la locu- 
b lor de producție. Inginerul Simion 
-a făcut cunoștință și cu cîțiva 
itre membrii celor două brigăzi 'de 
artivl care dețin de multă vreme 
ni de brigăzi fruntașe în producție ! 
Prima brigadă este constituită în 
irul secției „întreținere" și din ea 
: parte, printre alții, tinerii Ion Oc- 
■iu, Gh. Rentca, Ferdinand Prezen- 
ri, Zoltan Aszman și Gh. Munteanu,

oncursnl ite motociclism de ia yfrad*
ARAD 14 (prin telefon). Duminică 
i desfășurat în localitate un inte- 
ant concurs de motociclism (vite- 

pe circuit). La această întrecere 
participat și alergători din R.P. 

igară. Peste 25.000 spectatori au 
stat la dispute pasionante între 
docicliștii din țara noastră și cei 
i R.P. Ungară. întrecerile s-au ri

DUPĂ CAMPIONATELE REPUBLICANE

!e face schimbul de inîine al tenisului nostru ?
Rareori se întîmplă ca o victorie în 
Xt să bucure și în același timp să 
risteze pe spectator... Și totuși, cu 
:ste sentimente contradictorii privești 
lelul probei de simplu masculin a 
npionatului republican de tenis, re- 
il încheiat.
•irește, victoria lui Gheorghe Viziru 
rita toate aprecierile. Pentru a 9-a 
■a, reprezentantul Casei Centrale a 
matei cucerește titlul de cel mai bun 
lisman al țării, dovedind aceeași va- 
ire deosebită, aceeași vitalitate și 
tere de luptă. Campionul nostru și-a 
•at, în mod meritat, o bună reputație 
multe terenuri de tenis din Europa;

e un adversar greu de trecut pen- 
| orice jucător, oricît de sus cotat. 
Din nefericire, Gheorghe Viziru con- 
țtiie însă o excepție în tenisul nos- 
i. Iată de ce ultimul său succes și 
special maniera categorică în care 

a întrecut adversarii constituie o 
ablemă acută, un motiv de îngrijo- 
re. Intr-adevăr, Gh. Viziru n-a întîm- 
lat o rezistență mai serioasă decît 

finală, tinde tînărul Ion Țiriac a 
it primul concurent care a reușit să-i 
tige un set! Explicația? Pur și sim- 

1, există o diferență de valoare atît 
ntare între campion și majoritatea 

/inșilor săi. incit — parcă și mai 
lit ca în anii precedeirți, — la noi nu 
pune problema locului I.

I-'ără îndoială, Gheorghe Viziru este 
sportiv ajuns la maturitate, care în 

>d normal trebuie să furnizeze și în 
ii ce urinează performanțe înalte, 
ir, ce așteaptă adversarii săi? Să 
retragă din tenis Gogii Vizirii pen- 

1 a ataca mai cu hotărîrc titlul de 
mpion? Aceasta este o hotă rea pen- 
l mai toți reprezentanții tinerei noas- 
■ generații de tenismani.
Și nu se poate spune că nu avem 
Birwnte talentate, care ar putea în- 
•o anumită perioadă să atingă acel 
vel necesar realizării unor perfor- 
înțe pe măsura posibilităților lor. Dar. 
ntru aceasta, este nevoie de muncă 
isținută, ore multe de antrenament, 
irscverență și conștiinciozitate. Și bi- 
înțeles, nu trebuie să lipsească mo- 
stia, calitate primordială a unui 
lortiv adevărat. Jucători de Ia care 
n fi așteptat progrese mai evidente, 
dorită condițiilor de pregătire pe care 
-au avut și a posibilităților ce li s-au 
eat de a întîlni jucători străini de va- 
zfre mondială, continuă să bată pasul 
: loc. Este cazul lui A. Bardan, D. 
iziru, V. Serester. G. Bosch și alții.

fotbaliști și voleibaliști de frunte, pe 
care i-am găsit muncind cu spor la 
raboteze sau la mașinile de recondițio
nat unelte

In sectorul „Arcuri" i-am găsit pe 
membrii celei de a doua brigăzi de 
sportivi, printre care se numără Ion 
Bendic, Aurel Drăghici, Dumitru Mot- 
rună, toți fotbaliști și muncitori stimați 
pentru priceperea și conștiinciozitatea 
cu care lucrează.

Sportivi atașați de culorile colecti
vului pe care-1 reprezintă, ca și de fa
brica în care muncesc, membrii celor 
două brigăzi de producție sînt oaTReni 
de nădejde, cu care toți muncitorii fa
bricii „Elastic" din Sibiu se mândresc 
pe dre, t ctivînt!

ILIE IONESCU 
corespondent

dicat la un bun nivel tehnic. Iată re
zultatele tehnice :

125 cmc: 1. Tbvisfalvi (R.P.U.) ;
2. O. Wilms (Voința Timișoara); 3. 
St. Lazăr (C.S.O.); 250 cmc: 1. Al. 
Huhn (C.C.A.); 2. Varga (R.P.U.);
3. Kocinszky (R.P.U.); 175 cmc: 1.
Tovisfalvi (R.P.U.); 2. O. Wilms
(Voința Timișoara); 3. Berg (Voința 
Timișoara); <350 cmc: 1. Al. Iluhn 
(C.C.A.); 2. Kocinszky (R.P.U.); 3. 
Gaspar (O.S. Oradea); 500 cmc: 
1. Gh. Voiculescu (C.C.A.); 2. G. 
Mormocea (C.C.A.); 3. Matachi
(Cluj);250 cmc (curse): 1. Al. Iluhn 
(C.C.A.); 2. Varga (R.P.U.); 3. Ko
cinszky (R.P.U.); 750 cmc ataș: 1. 
Ridi-ț-Farkaș (C.S. Oradea); 2. Ste- 
fanovici + Dongo (Voința Timi
șoara); 3. Marton-f-Ursovici (Arad). 
(ST. WEINBERGER, corespondent).

De la ei am fi dorit mai multă preocu
pare pentru valorificarea talentului pe 
care-1 au. Fără îndoială antrenorii lor 
au și ei o importantă parte de vină. 
La rîndul lor s-ati complăcut în a- 
ceastă atmosferă de mediocritate care 
tinde să se prelungească pe terenurile 
noastre de tenis.

Iată, de pildă, un alt jucător tînăr, 
în care acum cîțiva ani. se puseseră 
mari speranțe: Șt. Georgescu. El po
sedă calități fizice excepționale, lovi
turi puternice (în special cea de sus) 
și totuși, pe teren joacă fără convin
gere, fără încredere în forțele sale. 
Felul cum evoluează într-un meci ofi
cial reflectă fidel comportarea lui de 
la antrenament.

Au fost prilej de satisfacții recentele 
succese ale tînărului jucător din Ora
șul Stalin, Ion Țiriac. Să nu-și închi
puie însă acest jucător că talentul său 
se va dezvolta de aci înainte „do la 
sine", fără efort. Deși jocul lui Țiriac 
are uneori darul să entuziasmeze, în 
fața unui jucător puternic ies ta iveală 
o serie de lacune care trebuie reme
diate. De exemplu, hli Țiriac îi lipsește 
un serviciu eficace la a doua minge, 
lovitura sa de stingă mai trebuie îmbu
nătățită dar mai ales pregătirea lui fi
zică lasă mult de dorit.

Și Țiriac, și Bardan. și Georgescu, 
ca și ceilalți tineri, trebuie să știe câ 
valoarea și progresul în tenis se capăt i 
în special pe baza antrenamentului me
todic și îndelungat. Competiția repre

începe activitatea șahistă de toamnă...
Activitatea șahistă înleniă se anunță 

extrem de bogată și de interesantă în 
această toamnă. La sfîrșitul săptămî- 
nii, în trei orașe ale țării, încep cele 
patru grupe semifinale ale campionatu
lui individual masculin al R.P.R.

Semifinalele campionatului de șah 
s-au consacrat ca veritabile competiții 
„K.O" în care lupta poartă deseori un 
caracter mai aprig chiar decît în fi
nală. Și este explicabil acest fapt. Va
loarea forțelor șahiste fruntașe din 
țara noastră este sensibil apropiată și. 
de fiecare dată, cele cîteva locuri din 
semifinale, care asigură calificarea în 
turneul final, sînt asaltate de un mare 
număr de candidați maeștri și maeștri. 
Dar nu rareori și jucătorii de prima 
categorie au un ctivînt greu de spus în 
aceste întreceri.

Semifinalele celui de al XI-lea cam
pionat de șah al R.P.R. sînț'programa-

O dată cu consumarea campionate
lor republicane de seniori, din calen
darul celor mai importante competi
ții de natație cu caracter intern au 
căzut și ultimele file.

Emil Voicu. o revelație!

După cura am mai remarcat și în 
cronicile anterioare concurentul cel 
mai aplaudat la scenă deschisă în 
această ediție a fost tînărul înotător 
Emil Voicu. Și pe bună dreptate. 
Voicu a reușit să cucerească la a- 
ceastă ediție nu mai puțin de două 
titluri (la 100 m și 400 m liber) și 
să stabilească două valoroase recor
duri pe 200 rn și 400 m liber. In 
prima zi de concurs reprezentantul 
colectivului „Cetatea Iui Bucur" l-a în

zintă doar punerea în practică a lec
ției învățate la antrenament și acumu
larea de experiență.

Dacă la o analiză a întrecerilor mas
culine ale campionatului se poale vor
bi despre talente încă nerealizate, la 
c.elc feminine trebuie să arătăm că nu 
se observă — în general — mei mă
car acestea. Cu excepția tinerei cam
pioane Hermina Brenner (de Ia care 
așteptăm însă ameliorări importante în 
efectuarea unora dintre lovituri), în 
tenisul nostru feminin există o lipsă în
grijorătoare de jucătoare cu perspec
tivă. Am sperat, ani de-a rîndul, ca 
Julieta Namian și Irina I’onova — 
două jucătoare cu reale calități — să 
facă acel pas spre consacrare, care 
părea normal. F't se mențin însă la 
un nivel modest, nereușind să depă
șească nu numai defecte de ordin teh
nic. dar și acelea de ordin moral și de 
voință. Iată motivele pentru care nu 
sînt constante și nu ajung să treacă 
de un anumit plafon.

In tenisul nostru feminin este ne
cesară mai mult ca oricînd depistarea 
de numeroase elemente tinere care să 
constituie o bază de plecare pentru 
viitor.

O\ concluzie a celor expuse în rîn- 
hirile de mai sus ar fi. deci, o preocu
pate mai susținută pentru competiții!'’ 
de copii, juniori și tineret, mai multă 
atenție pregătirii -w-io- cadre noi

C. COMARNISCBI 
RADU VOIA

te la București (două serii), Tg. Mu
reș și Arad. Modul cum federația a fă
cut repartiția jucătorilor asigură un e- 
chilibru de forțe și valoare în fiecare 
âir.fre semifinale. De pe acum se poale 
prevedea că vom asista la partide 
extrem de discutate.

In plină desfășurare a semifinalelor 
masculine, la 3 octombrie va începe fi
nala campionatului feminin. De data 
aceasta întrecerea celor mai bune ju
cătoare a fost programată la București 
spre bucuria iubitorilor șahului din Ca
pitala noastră. Finalei feminine i-a fost 
asigurat un cadru corespunzător, ea 
itmiînd să se desfășoare în aula Insti
tutului de Petrol și Gaze, o sală fru
moasă și corespunzătoare din toate 
punctele de vedere.

In finala feminină vom aven prilejul 
s-o urmărim, după r> absență <1" an, 
pe maestra internațională Maria Po- 

trecut în finală pe cel mai valoros 
sprinter al țării, G. Blajec, pentru ca 
a doua zi să facă o cursă inteligentă 
(pe 400 m.) și să cîștige în dauna 
favoritului probed, Șt. Ionescu.

Fără îndoială, că recentele succese 
realizate de Em. Voicu nu sînt în- 
tîmplăloarc. Ele vin sa răsplătească 
eforturile unui tînăr reprezentant al 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport, dornic să cucerească culmile 
măiestriei sportive. Este un țel pe 
care Em. Voicu îl va vedea pe de
plin realizat într-un viitor nu prea 
îndepărtat, dacă va înțelege să se 
comporte la fel de frumos și de aci 
înainte. Față de evoluția sa de piuă 
acum, față de calitățile și rezultatele 
obținute ne permitem să apreciem 
că proba sa „de viitor" este cea de 
400 m liber. Mulțumită pregătirii 
tehnice acumulate in încă un an 
conrpetițional, ca și pregătirii sale fi
zice de la un an la altul mai cores
punzătoare, Em. Voicu este capabil, 
apreciem noi, de rezultate sub 
4:40,0 pe 400 m liber. Ceea ce nu

ncioiu - cap de coardă, Tudor Hurbean, 
Nicoiae Jitaru și Horst Hannich.

REUNIUNI AMICALE DE BOX
3 Săptămîna trecută, pe arena „Să- 

iiâtaii.ea,‘ .s-a desfășurat o reuniune de 
box la care au asistat peste 8uo de spec- 
tartori. Meciurile au plăcut prin cTirze- 
nia cu care și-au apărat șansele majori
tatea pugiliștilor. lată cîteva rezultate 
mai importante : Maiin (Cetatea Iui 
Bucur) b. p. Gh. Tomesc-u (Constructo
rul C.F.IR.} ; C. Stănescu (Constructorul
C. F.R.) b. p. Nicu Constantin (Cetatea 
iui Bucur) ; A. ducă (Cetatea lui Bucur) 
meci nul cu Gh. Vereș (Grivița roșie) ;
D. Dumitrescu (Titanii) b. p. M. Ai’.enii 
(Constructorul C.F.R.) ; A. Morăruș 
(Grivița roșie) b. p. D. Văgîi (C.C.A.) ; 
D. Traiulafir (Constructorul C.F.R.) meci 
nul cu Ittliiis Ixrew (Semănătoarea).

Tot săptămâna trecută a avut ioc 
o altă reuni, ne de box în- sala de festi
vități a uzinei „Timpuri Noi'-. S-au re
ntai cat îndeosebi boxerii colectivului 
gazdă (ar.tienor Kmi Chiriac). Cîteva re
zultate mai importante : Marin Cristea 
(Timpuri Noi) b. p. L. Ffreșteaiîiu (Vul
can) ; I. Manei (Semănătoarea) b’. p- 
P. Văleanca (Timpuri Nci): Gr. Draga? 
(Timpuri Noi) b. p. P. Viziitju (Cons
tructorul) ; St. Comaroni (Timpuri Noi) 
b. p. St. Lepăd-Mu (Semănătoarea) : Gh. 
Dumitru (Titanii) b. p. St. Beja» (Vul
can).

V. DUMJTRESCU. corespondent

O NOUA PREMIERA ALPINA
Alpiniștii de 'a Dinamo Orașul Stalin 

cu etectua* săp’ămîna ♦recu’.ă un iraseu 
foarte greu în ,,Piatra Șurducu'ui“ din 
Caile Dicazu'ui. Traseul propr-’u-zis a pri- 
ni’t denumirea de ,, Fisura Artei11 și a 
fost propui la gradul de dificultate 6 B. 
A--e o diferența de nivel de circa 330 m. 
Echipa a fost alcâtuilă din Alexandru Flo-

gcrevici, cîștigătoarea turneului zonal 
de la Cracovia ; pe maestra Margareta 
Teodorescn, pe candidatele de maestru 
Rcdica Mano'escu (campioană R.P.R.), 
lÂdia Giurty.tt, Elisabeta Polihroniade. 
Elena Sigalas, Elena Tzitron, pe ju
cătoarele de prima categorie Veiuna 
Simu, Rodlca Reicher, IVcrta Rădăcină, 
Natalia Iliescu, Clara Friedman, Elena 
Ududec, Maria Perevoinic, Sanda Fiii- 
pesett, precum și pe jucătoarele de ca
tegoria a doua, Doina. Mayer, Silvia 
Zamfirescu și Domnița Macri.

Din simpla lectură a numelor partici
pantelor vedem că, de data aceasta, 
finala campionatului feminin reunește 
cu adevărat cele mai valoroase torțe 
șahiste ale țării. Absen'cazii doar Ale
xandra N’icoiau și Eleonora Gogîlea, 
cărora ocupațiile profesionale (studiile 
la f.'I ’uitate) nu lasă răgaz pentru a 
lua parte la întrecere. 

este la îndemîna oricui deoarece, este 
știut, sub această cifră se cîșțigă 
multe concursuri internaționale, se 
„urcă pe podium" în competiții deo
sebit de importante.

Dubli campioni

In afară de Era. Voicu, o serie de 
înotători și înotătoare au reușit fru
moasa performanță de a cuceri la a- 
ceastă ediție două titluri de cam
pioni republicani. Printre ei găsim 
înotători mai în vîrstă și cu o acti
vitate sportivă mai îndelungată (Mi
hai Mitrofan, Al. Popescu), dar și 
înotători mai tineri, cu ani mai pu
țini în sportul natației, ca Sanda 
iordan, Ingrid Rothe.

La capitolul evidențieri merită să 
fie trecut și înotătorul Șt. Ionescu 
(C.C.A.), care, învățînd probabil din 
desfășurarea probei de 400 m. liber 
și-a văzut de cursa sa la 1500 m. și 
respectînd indicațiile antrenorului, a 
cîșligat fără emoții. De asemenea, tre
buie remarcat juniorul Cornel Mocanii 
(Rapid) în evident progres pe 1.500m. 
liber.

★
Frumoase perspective au , lăsat să 

se întrevadă și o serie de tineri înotă
tori, dintre care Francisc Fiillop, Ti- 
beriti Rînea și Măriifca Rotam sînt 
cei mai valoroși.

★
Nu putem încheia aprecierile noas

tre pe marginea celei de a Xf-a- edi
ții a campionatelor republicane fără 
a sublinia slaba participare ca și 
nivelul tehnic destul de scăzut al 
multor probe. Oricît ara fi de îngă
duitori nu am putea găsi nici o 
circumstanță atenuantă pentru colec
tivele cu secție de natație din orașul 
Cluj — al doilea centru de natație 
al țării— care n-au reușit să trimită 
la campionate decît o singura repre
zentantă.

G. NICOLAESCU

IN ATENȚIA PATINATORILOR
Finalele campionatelor republicane de 

patinaj viteză pe anul 1958 vor fi reluate 
in a dcua jumătate a lunii dece nbrie a.c. 
Data și locul de desfășurare vor fi a- 
nunțate la timp.

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA

Colectivul obștesc al B T.E. Ploeșfi în 
colaborare cu C.S.L. și comitetul regio
nal A.V.S.A.P. a organizat de curînd un 
concurs de orientare turistică de gradul 
III de dificultate, în regiunea dintre Pre
deal și Muntele Roșu. Concursul a cuprins 
trei etape cu două teme de zi și una 
de noapte, cu trecerea unor probe com
plexe (orientare, tir în fintâ mișcătoare, 
aruncarea cu grenada la punct fix etc), - 
precum și teme teoretice. La concurs au 
luat parte 30 echipe din regiunea Plo- 
ești. Concursul--s-a desfășurat pe urmă
toarea rută: Predeal (plecarea de la ca
bana Susai) - Valea Azugii, - Vîrful La
cul Roșu—Valea Doftanei Ardelenești—pasul 
Prcdoluș—Valea Tîrlungului—Băborunca—Brato- 
cea-Va!ea Berit-Muntele Roșu. întrecerea a 
fost cîștigată de echipa Proiectul I.P.S. Plo- 
ești alcătuită din V. Niculescu, B. Căîinescu 
și C. Niculescu. S-au clasat în ordine: 
Petrolul Cîmpina, Energia Salina Siânic etc.

M. BEOROSIAN -coresp.

Campionatul republican
de hochei pe iarbă
Duminică s-au desfășurat întîlniri 

în cadrul celor 3 zone ale campiona
tului republican de hochei pe iarbă, 
lată cîteva din rezultatele înregistra
te: Dinamo Oradea — Constructorul 
Clttj 1—0 (0—0); Voința Ploeșfi — 
C.S.L'. București 0—8 (0—6); Vic
toria București — Constructorul Bucu
rești 4—0 (l—0); Acvila București— 
C.S.A. 6 4—1 (0-1).



s-au remarcat o serie de elemente tinere
La sfîrșitul săptăniînii trecute, pe 

apele Snagovului a avut loc tradițio
nalul concurs republican de canotaj 
academic deschis categoriilor a 11-a, a 
IJI-a și neclasificați. Această nouă edi
ție a importantei noastre competiții, 
care are de scop promovarea și afir
marea unor sportivi cu mai puține state 
de serviciu în canotaj, a corespuns în 
mare măsură, mai cu seamă datorită 
evidențierii a numeroase elemente ti
nere. Ne relerim în primul rînd la re
prezentanții Clubului Sportiv Școlar din 
Capitală („Iureș") unde munca antre
norului Victor Mociani este din plin 
răsplătită. O comportare frumoasă din 
toate punctele de vedere au avut-o și 
sportivii Voinței Timișoara (antrenori 
Fr. Kapler și Fr. Poper) cărora le-au 
revenit, de altfel, și cele mai multe 
locuri fruntașe. Este regretabil însă, că 
la participarea entuziastă a numeroase
lor centre nautice din țară prezente la 
concurs n-au contribuit cu nimic colec
tive ca Feroviarul Timișoara, 
iTg. Mureș, U.T. Arad, sau 
sportivă de elevi Timișoara, care
înscris dar nu și-au prezentat 
pajele, redueînd astfel numărul 
cipanților de la 160 la 113. Iată 
talele celor 9 probe de schif:

Fete: simplu: 1. Doina Ciolacu (Me
tanii M.I.G.) 5:02,0; 2. Victoria Cos- 
tăchescu (Rapid București) 5:17,5; 3. 
Victoria Bălălău (Voința Buc.) 5:24,8; 
2 + 1: 1. Voința Timișoara (Iuliana 
Neiss. Margareta Fuzi + Eva Feiler) 
5:23,5; 2. Voința Buc. (Norma Klein, 
Constanța Chirca + El. Corciova) 
5:35,0; 4 + 1 rame: 1. Victoria Buc.

Voința 
Școala 

și-au 
echi- 

parti- 
rezul-

LÂ 21 SEPTEMBRIEÎNCEPE „ALPINIADA"
Pentru ă curma stagnarea din ulti

mul timp din activitatea alpină, comi
sia dc alpinism de pe lingă Direcția 
de Turism și Excursii din C.C.S. a ho- 
tărîf să 
care să 
nism.

Astfel,
maeștri ai sportului, alpiniștii de cate
goria I și eițiva 
te la un concurs 
fășura în două 
fășurare: munții
septembrie. Pe de alții parte, între 28 
septembrie și 4 octombrie va avea loc 
o Alpiniada pentru 
goria a Il-a, a 111-a 
lei se va desfășura 
tru fete.

organizeze mai multe acțiuni 
reactivizeze secțiile de alpi-

sportivii fruntași, ca de pildă

invitați, vor lua par-, 
alpin care se va dps- 
etape. Locul de des-
Bucegi, între 21-27

sportivii de cate- 
și invitați. Para

și Alpiniada pen-

Clica ciankaișista din Taivan a 
început din nou să zăngăne armele 
(„made în S.U.A."), intensiiicînd pro
vocările împotriva Republicii Popu
lare Chineze. De sub pulpana unchiu
lui Sam, feluriți generali de paie din 
falita armată a lui Cian Kai-și ri
dică amenințător pumnul spre con
tinent. Rezultatele silit cunoscute: pro
vocatorii cia-nkaișiști primesc din 
nou o ripostă usturătoare din partea 
marelui popor chinez. Iar organizato
rii acestor diversiuni, imperialiștii a- 
mericani, s-au demascat o dată în plus 
în fața omenirii ca dușmani înverșu
nați ai slăbirii încordării internațio
nale, ai înțelegerii între popoare, ai 
păcii.

Dar provocările împotriva marelui 
popor chinez liber au avut loc nu nu
mai pe coasta de sud-est a R. P. Chi
neze. Imperialiștii americani, sub tu
tela cărora se albi clica ciankaișista 
refugiată în Tarvan, au extins 
acțiunile lor dușmănoase împotriva 
Chinei Populare și intr-un alt dome
niu, în cel sportiv.

Si oricît ar părea de ciudat, s au 
găsit persoane sus-puse în mișcarea 
sportivă internațională care, ca într-o 
clasică fabulă, refuză să vadă elefan
tul din cauza... purecelui. Din păcate 
misiunea cu totul lipsită de glorie de 
a fi liderul acestei acțiuni și-a asu- 
niat-o președintele Comitetului Inter
național Olimpic, d. Averry Brundage.

In sportul internațional, d. Averry 
Brundage este ceea ce se cheamă o 
personalitate. Și aceasta, nu numai 
prin poziția înaltă pe care o ocupă, ci 
și datorită averii sale care nu este 
de neglijat. Proprietar al unui număr 
impresionant de hoteluri pe coasta 
americană a Atlanticului, d. A. Brun
dage este de asemenea cunoscut și 
prin numeroasele discursuri ținute în

țVasilic.a Buzea, Ioana Pclca, Elena 
Grigoroșcuță, Stana Cristian. + Rita 
Danielian) 4:36.0; 2. Iureș Buc. (A- 
lexandra Ștefan, Anca Lazăr, Stela 
Răzvan, Elena Raț + Liliana Vasile) 
4:50,7 ; 3. Știința Timișoara (Elisabeta 
Lannert, Teodora Orzan, Sanda Pop, 
Ninot Opanschi + Anca Dobrin) 

Arad 4:54,3; 4+1 
(Indii h

4:51,0; 4. Voința
vi sie: 1. Voința Timișoara
Hertzeg, Cornelia Gontzi, Maria Fabri, 
Gertrude Kieller + Roxana Willems) 
4:25,0; 2. Meteor Timișoara (Elisabeta 
I rsulescu, Liliana Frantz, Elisabeta 
Salamotl, Elfrida Schuster 4- Elisabeta 
Gydrgy) 4:43,4 ; 3. Voința Arad 4:47,2. 
Băieți: simplu: 1. Carol Rigarcl (C.S. 
Marina Constanța) 9:35,0; 2. Alexandru 
Buzaș (Șc. sportivă Arad) 9:54,0; 
2+1:1. Știința Timișoara (F.l.Petkn. 
.4 Barhjtk + .4. Kincse) 9,32,7; 2, 
Constructorul Buc. (G. Ghiță, E. Bam
berger -ț- 1. Velianovici) 9:57,7; 3.
1. R.T. Timișoara: 10:08,1; ? aisle: I. 
CE. Marina Constanța ( '/.. Bondar, L. 
Polaretsc.hi) 7:45,0; 2. S.P.C. Buc. (P. 
Ștefan, L. Fleșeriu) 7:47,0: 3. Meteor 
timișoara (W. Schnell, E. Wawra) 
8:06,5 : 4 + 1 rame: 1. Rapid Bucu
rești (T. Cionltl, I. Begu, G. Coristan- 
tinescu, G. loviri + A. Turcita) 8:04,2;
2. Voința Timișoara (H. Ritter, 
Junghaus, C. Cociu, T. Varady 
Stroiță) 8:04,5; 3. C.S. Marina 
ianța 8:05,2: 4. S.P.C. Buc. 
8+1 ; 1. Voința Timișoara (F.
W. Kovacs, G. Baka, A. Baka, L. Ko
vacs, R. Jungert, L. Mantzel, F. Tel- 
kov + L. Lovransky) 6:57,7 ; 2. Iureș 
București 6:57,2.

Pe primul loc în clasamentul celor 
14 echipe prezente la start s-a situat 
Voința Timișoara cu 27 p. Ii urmează 
C.S. Marina Constanța cu 13 p., Iureș, 
și Rapid București cu cîte 10,5 p etc.

(N. M.)

E. 
+ N. 
Cons- 

8:10,2. 
Killer

Tinerii boxeri din ^Republica Arabă Unită 
au iăsat o frumoasă impresie

să această afirmație, știut fiind că îi 
formația aliniată, de pildă, la Bucu
rești figurau nu mai puțin de 6 oain 
pioni ai provinciei Egipt. Conducători 
echipei oaspe ne-au declarat însă ci 
la campionatele din acest an, federa 
tia de specialitate din R.A.U. a lua 
hotărîrea de a nu admite partieipares 
nici unui boxer care a mai cucerit 
titlul de campion sau care are o ac 
Evitate internațională mai îndelungată 
Cit alte cuvinte, „așii" boxului egip 
tean n-au fost prezenți la startul cam 
pionatelor. In felul acesta s-a dat po 
sibilitatea afirmării unui număr mar» 
de tineri, dintre care unii au fost se 
lecționați în lotul care ne-a vizitat. Ct 
toată lipsa de experiență a acestora 
spectatorii bucureșteni și constănțcn 
au putut asista la multe momente d' 
box autentic, la faze spectaculoase, 1; 
lovituri clasice și precise. Este ade
vărat că unii dintre boxerii oaspeți ai 
slăbit alura în ultima repriză, dove 
dind o insuficientă pregătire fizică, sai 
au arătat a fi vulnerabili la plex ; dai 
aceasta nu scade din valoarea în sine ; 
evoluției lor. Boxeri ca Yazid Elnahas 
Sayed Abdelkacler sau Anis Ibrahim 
pentru a nit numi decit pe eițiva dintr 
cei ce att urcat treptele ringului, a 
demonstrat calitatea indiscutabilă : 
boxului din R,A.U. și utilitatea uno 
cit mai dese contacte cu pugiiiștii di: 
această țară.

Dreapta lui

c.

I. Turca va deschide pare-se drum pentru croșetă de stingă 
cu care acesta il așteaptă pe Yazid Elnahas.

(Poto: 1. M1HA1CA) 
chipei noastre au fost realizate de V. 
Mahu, învingător prin k. o. în fața 
lui Yazid Elnahas; Ștejan Văcaru, 
cîștigător iot prin k. o. în fața lui Sa- 
yed Abdelkader, Dobre Pavel și V. 
Vilvari care au învins prin descalifi
care — respectiv •— pe Kenaoui Sa
leh și Ouasiți Galai.

Ce a însemnat pentru boxul nostru 
această primă vizită a boxerilor din 
Republica Arabă Unită? In primul rînd 
ocazia de a face cunoștință cu boxul 
dintr-o țară iu care această disciplină 
sportivă se bucură de toată atenția. Și 
trebuie spus că oaspeții care au e- 
voluat pe Stadionul Republicii și în 
Sala Sporturilor de la Constanța nu 
reprezentau tot ce are mai bun boxul 
din R.A.U. la ora actuală. Pare curioa-

Duminică 
rii pugiliști 
uită și-au încheiat turneul in țara noa
stră, întrecînd cu scorul de 12—8 o 
selecționată locală. De data aceasta, 
în formația oaspe au figurat și cele 
patru rezerve: Hussein Hassan (mus
că), Salah. Sasquer (ușoară), Fathi 
Abdeirahman (mijlocie-ușoară) și Ka
lil Ibrahim (semigrea).

Ca și la București, oaspeții au fă
cut dovada unor excelente calități teh
nice.
acest 
ria la 
supra 
Fathi 
tnandi și cea a lui' Sai/ed Elkilani a- 
supra lui St. Comănescu. Punctele e-

seara, la Constanța, tine- 
din Republica Arabă U-

Dintre performanțele reușite cu 
prilej se cuvin subliniate victo- 
puncte a Iui Hussein Hassan a- 
lui VasiZe Vini iii, cea a lui 

Abdutrahman asupra lui V. la-

Azi pe stadionul Dinamo

Adnotatii la un tabel
F
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Amatorilor de statistica șahisiă le oferim 
acum tabelul final al turneului interzonal 
de la Portoroj. lata deci bilanjul cifric 
(reprezentat pr«n puncte și jumătăți de 
punct), al pasionantei întreceri, care 
de 38 zile a finut încordată aienfia 
lorilor frumosului sport al minfii.

Tabelul oglindește elocvent victoria 
lucitoare a campionului sovietic Mihai 
pe care acest turneu îl consacră drept 
dintre cei mai puternici șahiști contempo
rani. O scurtă privire asupra punctajelor 
cu care a fost încheiată competiția ne 
arată lupta strînsă ce s-a dus de-a lungul 
a 21 de runde pentru ocuparea celor șase 
locuri care asigurau calificarea în turneul 
candidafilor. Fiecare cifră de pe tabel as
cunde nenumărate ore de trudă în fala 
tablei cu pătrate albe și negre, combinații 
ingenioase sau scăpări regretabile, manevre 
poziționale lungi, sacrificii impetuoase. A- 
cum, loate la un toc, stau aici în graiul 
sec a numai trei semne: 1, 0, V2.

lată de pildă unicul zero din dreptul 
lui Bronștein. Infrîngerea la Cardoso Veți 
ști oare că aceasta este singura partidă 
pierdută de e: în trei turnee interzonale 
consecutive? Singura mfrîngere din 59 par
tide susținute în trei mari competiții! Și 
totuși, acest unic zero l-a scos pe Bron- 
șlein din lupta pentru trtlul suprem.

Cîteodată șahul se răzbună pe cei care 
i-au aflat toate tainele...

timp 
iubi-

strâ- 
Tal, 
unul

(»• ch.)

de rugfcJ
Dinamo-LotBik Varșovia
De duminică dtipă-amiazâ, rugUști 

echipei poloneze Lotnik din Varșovi: 
sînt oaspeții Capitalei noastre.

Sportivii polonezi vin din Celio 
slovacia, unde au jucat la Gottwaldo’ 
în compania echipei divizionare Spar 
tak din localitate (a lV-a clasata îi 
campionatul cehoslovac) cu care ai 
reușit un valoros rezultat de egalitat 
(14—14). Rugbiștii de la Lotnik Sîn 
dotați cu excelente calități fizice (vi 
teză și rezistență) sînt combativi și 
ceea ce este mai important, au o tru 
moașă concepție de joc. Ei vor susțin» 
în Capitală trei jocuri’după iînnăloru 
program: azi cu Dinamo București 
joi cu selecționata de tineret a clubu 
Im Dinamo și simbătă cu echipa di 
categorie B Dinamo Miliția.

Aîeciul dc azi se dispută pe 
nul Dinamo cu începere de 
16,30 și va avea o deschidere de
Dinamo Obor — Combinatul Poligrafii 
București (la ora 15). Biletele se gă 
sesc la casele stadionului.

sladio 
la ori 
totbal

RAȚIUNEA TREBUIE SA ÎNVINGĂ:

Afară, cu impostorii ciunkuișiști 
din organizațiile sportive internaționale!

multe părți ale lumii, discursuri în 
care are totdeauna cuvinte extrem de 
Inimoase la adresa principiilor olim
pice, dreptății, cavalerismului sportiv, 
lată, de pilda, ce declara d. Averry 
Brundage intr-o conferință de presă 
ținută m București la 20 septembrie 
1957 :

„Jocurile Olimpice au fost reînvi
ate de baronul de Coubertin pentru a 
demonstra lumii că sportul este un lu
cru minunat, că prin intermediul său 
cresc fete și băieți mai sănătoși și mai 
puternici, cetățeni mai buni. Ele se 
tin și se desfășoară în scopul de a 
sublinia că principiile fair-playului și 
ale spiritului sportiv al amatorismu
lui siujesc prieteniei și înțelegerii in
ternaționale. Cu alte cuvinte, Jocurile 
Olimpice sînt mai mult decit un sim
plu spectacol atletic..."

Vorbele, e drept, sînt foarte fru
moase. Dar faptele d-lui Brundage 
contrazic flagrant atrăgătoarea fra
zeologie pe care o etalează cu orice 
prilej. Altfel, cum se poate explica 
poziția, cel puțin ciudată, prin care 
președintele C.I.O., călcînd în picioare 
principiile și statutul olimpic, ignorînd 
milioanele de sportivi ai R. P. Chi
neze, pe campionii și recordmanii săi, 
recunoaște în rîndul membrilor C.I.O. 
așa-zisa „Federație națională amatoa
re atletică chineză" a clicii ciankai- 
șiste din Taivan.

La ac-eeași conferință de presă ți
nută în București, răspunzînd la în
trebarea ce părere are despre atletii 
chinezi participanți la campionatele

internaționale ale R.P.R., d. Brun
dage spunea :

„Atletii chinezi care au fost aici, 
(în Romînia n.n ), la aceste campio
nate au obținut rezultate și perfor
manțe foarte bune. Se poate vedea de 
către oricine că ei au făcut un mare 
progres în sport în ultimii ani..."

Și dacă se poate vedea de oricine, 
este evident că și d. Brundage cu
noaște realitățile sportive din R. P. 
Chineză. Cum se face atunci că pre
ședintele C.I.O. uită că încă din 1949 
organizația pe care o recunoscuse fo
rul olimpic suprem... nu mai există 1 
După proclamarea Republicii Populare 
Chineze ea a fost reorganizată ca 
„Federație națională de sport pe în
treaga Chină" fiind de atunci singu
rul for autorizat să reprezinte pe plan 
intern și internațional sportul dtn 
R. P. Chineză.

D. Averry Brundage nu s-a mulțu
mit numai cu manevrele în cadrul 
C.I.O. El a forțat mina mai multor 
Federații internaționale (care se află 
practic sub controlul său direct) ca și 
acestea să urmeze exemplul C.I.O.- 
ului. Și astfel, Federațiile internațio
nale de natație, atletism, baschet, hal
tere, tir, lupte, ciclism. Federația asi
atică de tenis de masă, au recunos
cut ca membri ai săi organizația spor
tivă fantomă uin Taivan, neținînid 
seama de protestul energic și justifi
cat al R. P. Chineze.

Toată această acțiune întreprinsă de 
d. Brundage și de acoliții săi calcă 
atit statutul olimpic, cit și statutele

federațiilor internaționale, care arată 
că fiecare țară trebuie să fie repre
zentată de un singur comitet olimpic 
și de o singură federație în forul spor
tiv suprem. In aceste condiții apare 
de-a dreptul ridicol ca Tarvanul, te
ritoriu chinez să figureze ca un 
stat aparte, ba mai mult chiar 
clica ciankaișistă să reprezinte în are
na sportivă pe cei 600 milioane de 
chinezi, cum s-a încercat — dar fără 
succes — la recentele Jocuri Asiatice. 
Aceasta ar fi ca și cum Corsica ar 
pretinde să reprezinte... Franța, iar 
insula Gotland... Suedia. (Remarca a 
fost făcută de ziaristul suedez Tors
ten Tegner în timp ce la F.I.F.A. se 
discuta cererea de afiliere a Taiva- 
nului).

Pentru orice om cu mintea limpede 
este evident că Taivanul fiind o pro
vincie chineză nu poate avea decit 
organizații locale ale „Federației na
ționale de sport pe întreaga Chină". 
In aceste condiții devine evident că 
întreaga mașinație regizată de d. 
Brundage, este strîns legată de poli
tica dușmănoasă a imperialismului a- 
merican împotriva poporului chinez. 
Nedorind să se resemneze după vic
toria poporului chinez și în fața imen
sei dezvoltări pe care o cunoaște în 
anii din urmă R. P. Chineză, imperi
aliștii americani și cei care-i ur
mează recurg la tot felul de acțiuni 
menite să fabrice „două Chine" pe 
plan internațional, căutînd să slă
bească astfel influența mereu crescîn- 
dă a Chinei Populare și șă legalizeze

ocuparea teritoriului chinez Taivan d< 
către forțele armate ale S.U.A.

In fața situației create de acești 
manevre dușmănoase, Comitetul Olim 
pic al R. P. Chineze a hotărit, îi 
semn de protest, să se retragă dir 
C.I.O. și să nu mai recunoască a 
ceasta organizație. De asemenea, R.P 
Chineză s-a retras din acele organi 
zații sportive internaționale care, în 
călcînd propriile lor statute, la pre 
siunile cercurilor pro-amerieane, ai 
recunoscut în mod samavolnic orga 
irizațiile sportive din Taivan.

In cadrul Comitetului Internațio
nal Olimpic și în cadrul Federațiiloi 
Internaționale activează numeroși oa 
meni cinstiți, de bună credință. Da 
toria lor este să impună C.I.O.-uhi 
și Federațiilor internaționale să re 
pare imediat grava greșeală pe ca« 
au comis o și care riscă să le corn 
promită activitatea. Clica" ciankaișist: 
nu are ce căuta în aceste organizații 
Este un imperativ dictat de cea ma 
elementară rațiune.

Comitetul Olimpic al R. P. Chinezi 
(deși nu recunoaște C.I.O.) a decla
rat că va continua să- lupte pentru 
strîngerea necontenită a legăturilor cu 
prietenii săi din cercurile sportivi 
internaționale.

Salutînd poziția fermă a R. P. Chi
neze în această problemă de mare im
portanță, sportivii patriei noastre sini 
hotărîți să strîngă și mai mult rela
țiile de colaborare tovărășească cu 
sportivii R.P. Chineze, sprijinindu-i în 
lupta lor pentru triumful cauzei sfinte 
a poporului frate chirr z.
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iă înceteze provocările imperialiștilor
imericani împotriva R. P. Chineze
Evenimente grave, îngrijorătoare 

entru toți oamenii iubitori de pace, 
> petrec acum pe coasta de sud-est

Republicii Populare Chineze, în 
irimtoarea Taivan. Imperialiști a- 
■ricani, dornici de alte agresiuni, 
* alte vărsări de singe, pregătesc 
nouă aventură militară, de data a- 

sssta împotriva marelui popor chi- 
ez. Sprijinind falita clică ciankaișistă 
in Taivan, urîtă de întregul po- 
»r chinez, ei au dezlănțuit mîrșa- 
:le lor provocări împotriva Chinei 
opulare. Concentrind un mare nu- 
ăr de nave militare în apropierea 
taratului R.P. Chineze, imperialiștii 
nericani atîtă pe trădătorii ciankai- 

încercând să aprindă un nou 
car de război în această parte a 
anii.
Este binecunoscut că Taivanul, in- 

ilele Penhuiedao, insulele de coastă 
dnmîndao și Matsu reprezintă din 
met de vedere istoric și geografic 
imint chinez, aparținînd Republicii 
opulare Chineze. Și numai ameste- 
il nerușinat al S.U.A. în treburile 
terne ale poporului chinez a făcut 
i aceste teritorii să nu fie pînă a- 
un eliberate, să nu-și ia încă locul 
resc in cadrul Republicii Populare 
hineze.
In planurile războinice urzite de 
tperiafiști aceste insule din apropie- 
a continentului asiatic figurează ca 
țportante puncte de atac împotriva 
epublicii Populare Chineze și a al- 
r țări din lagărul socialismului.

nceput promițător în sezonul internațional de fotbal
Sezooul internațional de fotbal a 

st inaugurat duminică printr-o se- 
e de meciuri internaționale.
In rîndurile care urmează nu ne 

>m ocupa de jocurile echipelor re- 
ezentative ale țării noastre, pentru 
i ele sînt comentate într-un alt ar
io! din ziarul nostru, ci vom căuta 
I prezentăm succint — în lumina 
«nentaridor posturilor de radio și 
jențiilor de presă — impresiile gene
le pe care le-au lăsat alte repre- 
ntative în meciurile desfășurate du- 
faică la Chorzow, Viena, Helsinki 

Oslo
★

Firește, din punctul nostru de ve- 
sre, cel mai important meci s-a des- 
șurat la Chorzow. Viitoarea noas- 
â adversară din octombrie, prima 
ipcezentativă a R, P. Ungare, a în- 
Init în primul său meci din acest 
®on selecționata R. P, Polone. îna
lte de acest joc, prefsa de specia li- 
ite din Ungaria și alte țări privea 
1 rezerve evoluția tinerei formații 
laghiare. Și, într-adevăr, nesiguran- 
i sub care se prezenta echipa 
Bghiară era izvorâtă din faptul că în 
rmație fuseseră introduși jucători

Buletinul „Cupei Campionilor
Europeni*4 la fotbal

- Petrolul joacă miîne la
„Cupa Campionilor Europeni" la 

>tbal a continuat duminică printr-un 
» disputat la Luxemburg. S-au întîl-1 
it Jeunesse Esch = campioana 
uxemburgului și reprezentanta Sue-' 
iei — 1K Goteborg. Oaspeții au cîș- 
gat această primă ediție a întîlnirii 
u 2—1 (1-1), ceea ce le asigură 
rari șanse la calificare, în retur, la 
ioteborg, fiindu-le suficient și un meci 
iuL Ceea ce, pe teren propriu, e ușor 
te obținut
• Pînă acum s-au mai disputat ur- 

nătoarele partide :
Boldklub Copenhaga — Schalke 

te Gelsenkirchen 3—0.

Halterofilii sovietici 
la campionatele mondiale

La 12 septembrie a părăsit Mos
cova plecînd în Suedia, echipa selec
ționată de haltere a Uniunii Sovietice 
care va participa între 16 și 20 sep
tembrie la campionatele mondiale de 
la Stockholm.

Din echipa U.R.S.S. fac parte: V. 
Stogov, E. Minaiev, V. Bușuev, F. 
Bogdanovski, T. Lomakin, A. Voro- 
biev și Al. Medvedev.

Fără rușine S.U.A. au ocupat Tai
vanul și insulele Penhuiedao, trans- 
formîndu-le în baze militare. Iar a- 
cum, la adăpostul navelor flotei a 
VIl-a a S.U.A., ciankaișiștii încearcă 
să aducă întăriri garnizoanelor tor din 
insulele de coastă, de unde au deschis 
focul și provocările împotriva litora
lului R. P. Chineze.

Riposta Armatei Populare de Elibe
rare și a întregului popor chinez a 
fost energică și zdrobitoare. Agre
sorii trebuie să știe că au de-a tace 
nu cu vechea Chină, în care huzureau 
ocupanții străini, ci cu marea și 
puternica Republică Populară Chineză 
al cărui popor de 600 milioane pre
țuiește mai presus de orice libertatea 
și independența sa, fiind gata oricînd 
să apere marile cuceriri ale clasei 
muncitoare. Și să mai știe imperia
liștii americani că alături de poporul 
chinez se află tot lagărul socialismu
lui în frunte cu marea și invincibila 
Uniune Sovietică.

Mesajul lui N. S. Hrușciov adresat 
președintelui S.U.A. D. Eisenhower 
a arătat răspicat că orice agresiune 
împotriva R.P. Chineze va fi consi
derată ca o agresiune împotriva 
Uniunii Sovietice și tratată ca atare.

De o adîncă semnificație este și 
drasticul avertisment dat de poporul 
chinez agresorilor:

„SINTEM IUBITORI DE PACE SI 
AVEM O RĂBDARE DE FIER. FERI- 
TI-VĂ INSĂ DE M1NIA CELOR 600 
DE MILIOANE 1“ 

tineri, fără experiență internațională, 
dintre care unii n-au jucat pînă a- 
cum nici măcar în selecționata „B“. 
Grosits a fost înlocuit cu Bako, din 
linia de atac au lipsit Hidegkuti și 
Fenyvessi, locul lor fiind luat de ju
cători noi ca Goriks (inter dreapta) 
și Bencsics (extremă stingă). In plus, 
a lipsit unul din jucătorii de bază: 
Bozsik.

Privind formația R. P. Polone, cu 
vechi internaționali ca Zientara, Cies- 
lik, Korynt, Szymkowiak, Kcmpni, 
Brichczy etc. se putea trage conclu
zia că misiunea echipei oaspe la 
Chorzow nu era deloc ușoară.

Lucrurile — după cum relatează 
agenția M.T.I. — s-att întîihplat însă 
complet invers. Cu toate că polonezii 
au jucat ia valoarea lor obișnuită, cu 
elanul lor caracteristic, formația ma
ghiară s-a impus printr-un joc exce
lent, fiind de nerecunoscut în compa
rație cu ce arătase cu cîteva luni în 
urmă la campionatul mondial din 
Suedia. Maghiarii au condus cu 3—0 
și scorul putea fi mai mare, dacă ju
cătorii nu ar fi slăbit ritmul spre 
sfîrșit, ba mai mult, Karpati la o 
învălmășeală a trimis mingea în pro-

Aue cu Wismut —
Standard Liege — Hearts of Midlot

hian Edimburg 5—1.
Hearts of Midlothian Edimburg— 

Standard Liege 2—1
Deci, o echipă calificată: Standard 

Liege, și alta cu suficiente șanse să 
se califice: Boldklub, dacă bineînțeles, 
nu va fi de altă părere Schalke 04...

• Miercuri, sînt programate alte pa
tru întîlniri și anume :

Aue: Wismut Karl Marx-Stadt — 
Petrolul Ploești (turul)

Madrid: Atletico Madrid — Drum- 
condra F. C. Dublin (turul)

Bytom: Polonia — M.T.K. Buda
pesta (turul) și

Gelsenkirchen : Schalke 04 — Bold
klub Copenhaga (returul)

• O zi importantă pentru fotbalul 
nostru, deoarece debutează echipa 
noastră campioană. Petrolul are de 
susținut un meci foarte dificil împotriva 
unui adversar redutabil pe teren pro
priu. Ploeștenii au disputat duminică 
ultimul meci de antrenament: 1—2 
(I) cu Carpați Sinaia, iar ieri dimi
neață au plecat la Aue cu un lot de 
jucători care cuprinde pe Roman, Sfet- 
cu, Pahonțu, Marinescu, Topșa, Fronea, 
Neacșu 11, Zaharia, Tabarcea, Dridea, 
Voica, Babone, Bădulescu, Marin Mar
cel și alții. La aceștia se va adăuga și 
Neacșu I, care se află cu echipa na
țională la Leipzig.

• Primele declarații: „Campionatele 
ver, Agaev, Mușii și Miroslava Kotuia,

de la Praga s-au desfășurat sub semnul incertitudinii" • K6- 
cei mai buni jucători ai cam pionateior • Arbitraj „larg" sau 

„strâns”?

Ieri, dimineață, pe unul din 
tnație mai mare decit pe celelalte, 
măratele reflectoare și aparatele de 
fanților studioului Alexandru Sahia.
încet, încet, expresul 22 care venea 

dinspre Curtici și-a făcut apariția. La 
unul din vagoane se făceau văzute 
bluzele cenușii-albastre ale jucătoare
lor și jucătorilor din echipele repre
zentative de volei care se înapoiau 
de la a V-a edfție a campionatelor 
europene disputate la Praga.

După ce felicitările și strîngerile de

prie poartă. Specialiștii maghiari sînt 
mulțumiți de jocul arătat de echipa 
lor.

Antrenorul Baroti Lajos a declarat 
că formația maghiară este din nou 
pe calea afirmării. Numeroasele me
ciuri din acest an vor arăta, desigur, 
dacă Baroti a avut dreptate sau nu,

★
Al doilea meci important din această 

duminică a avut loc la Viena. Din 
capitala Austriei ni s-a relatat că 
iugoslavii au jucat foarte bine. Au 
remontat ușor de la 0—3, în primul 
rînd datorită lui Veselinovicj — din 
nou în mare formă — autorul a trei 
goluri.

Pe baza acestor două rezultate în
tâlnirea Ungaria — Iugoslavia de la 
Belgrad se anunță pasionantă.

Partidele dintre țarine nordice Sue
dia—Norvegia și Danemarca—Finlanda 
s-au terminat cu rezultate scontate. 
Suedezii (tără jucătorii din Italia, 
folosiți la campionatele mondiale) au 
învins ușor totuși, chiar și în depla
sare. La Helsinki, danezii și-au con
firmat superioritatea în fața repre
zentativei Finlandei, tranșînd în a- 
cest fel o veche rivalitate.

Duminicile viitoare programul ne 
oferă cîteva partide atractive ca 
U.R.S.S. — Ungaria (28 septembrie), 
Austria — Franța și Iugoslavia — 
Ungaria (5 octombrie).

In concluzie, se poate spune — 
spre bucuria iubitorilor de fotbal din 
toate țările — că toamna aceasta va 
fi mai bogată ca oricînd în eveni
mente fotbalistice internaționale de 
primă importanță

ION OCHSENFELD

• Sîmbătă și dumt-
ATLETISM nică s-a disputat pe 

stadionul Colombes din 
Paris întîlnirea internațională de at
letism dintre echipele selecționate 
masculine și feminine ale Angliei și 
Franței. In ambele meciuri victoria 
a revenit formației Angliei. La mas
culin scorul a fost 124—88, iar Ia fe
minin 68—38 puncte. Iată cîteva din 
cele mai bune rezultate:

• Bărbați: 100 m: Radford (An
glia) 10,3; 110 rn garduri: Hildreth 
(Anglia) 14,3; disc: Lindsay (An
glia) 51,45 m; 200 m: Radford (An
glia) 20,8; 1500 m. Hewson (Anglia) 
3,41,5; prăjină: Balastre (Franța) 
4,30 m; suliță: Macquet (Franța) 
74,12 m; 5000 m plat: Clark (Anglia) 
13,53,8. 

peroanele Gării de Nord era o ani- 
Pe lîngă fotografii de rigoare, nenu- 
filmat arătau prezența reprezen-

mîriă s-au terminat, am reușit să 
vorbimeutov. PETRE DUMITRESCU, 
președintele Federației Romine de vo
lei, și conducătorul delegației noastre: 
„Campionatele de la Praga s-au des
fășurat sub seninul incertitudinii. Și 
cînd spun aceasta, mă refer în special 
la turneul final masculin în care 
rezultatele surprinzătoare au abundat. 
E suficient să amintesc victoriile ob
ținute în primele zile de echipa Un
gariei. Jucătorii noștri au dat dovadă 
nu numai de o bună pregătire tehni
că, ci și de o mare rezistență de con
curs. Performanța lor este foarte 
bună. Ceva mai slab s-au prezentat 
jucătoarele noastre care s-au clasat 
pe locul al IV-lea. Sperăm însă că 
pregătirea lor se va îmbunătăți și că 
în viitor vor arăta posibilitățile reale 
ale voleiului feminin din țara noas
tră. In ceea ce privește titlurile de 
campioane europene (deținute de e- 
chipele Cehoslovaciei și Uniunii So
vietice), ele se află în mîinile cele 
mai bune".

Tov. ILARIE SACEANU, secretarul 
general al F.R.V., s-a referit în spe
cial la echilibrul de valoare care s-a 
făcut văzut la această ediție a euro
penelor. „Nu va trebui să fie o sur
priză pentru nimeni dacă la viitoarea 
ediție, echipele masculine ale Franței, 
R.D. Germane sau Italiei vor încurca so
cotelile. Aceasta ca să nu mai vor
bim de echipa Ungariei, marea revela
ție a acestor întreceri. Toate acestea 
dovedesc că voleiul a prins rădăcini 
în Europa și că este unul dintre spor
turile cele mai iubite și apreciate. 
Dintre jucătorii și jucătoarele care 
au evoluat cu această ocazie, țin să 
remarc pe ungurul Kover, pe Ăgaev 
(U.R.S.S.) și Mușii (Cehoslovacia), 
care după părerea mea au fost cei 
mai buni; dintre jucătoare, peste ni
velul celorlalte s-a ridicat Miroslava 
Kotuia, din echipa Poloniei".

— Care au fost cele mai frumoase 
meciuri?

La această întrebare ne-a răspuns 
tov. I. TAKACS, antrenorul federal:

Vineri incep la Sofia întrecerile ediției 
a XVII-a a Jocurilor Balcanice de atletism

Vineri încep pe stadionul „Vasil Lewski" din Sofia întrecerile din 
cadrul celei de a XVII-a ediții a jocurilor Balcanice de atletism. La con
cursuri vor participa echipele reprezentative masculine și feminine aJe 
R. P. Bulgaria, Grecia, lugosilavia, R. P. Romtnă și Turcia. După cum se 
știe, anul trecut, la Jocurile desfășurate pe stadionul Averoff din Atena, 
primul loc în clasamentul masculin a fost ocupat de echipa Iugoslaviei, 
care a totalizat 147 p. Locul doi a revenit echipei R. P. Romine cu 117 p. 
Pe celelalte două locuri (Turcia nu a participat) s-au clasat Grecia cu 
112 p și Bulgaria cu 110 p.

Cu acest prilej s-au desfășurat și întrecerile primei ediții a concursu
rilor feminine. Comportîndu-se excelent, atletele noastre au ocupat primul 
loc în clasamentul pe națiuni cu 92 p (individual, reprezentantele țării 
noastre au cucerit șase titluri de campioane balcanice din totalul de 11). 
Pe locurile următoare s-au clasat: Iugoslavia 78 p ; R. P. Bulgaria 69 p; 
Grecia 1 p.

Veștile pe care le-am primit de la Sofia anunță că sportivii bulgari 
pregătesc cu minuțiozitate organizarea întrecerilor.

Concursurile se vor desfășura probabil în nocturnă, vineri, sîmbătă 
și duminică, iar programul cuprinde toate probele olasice, mai puțin marșul 
la bărbați și 400 m la femei.

® Femei: 800 m: Leather (An
glia) 2:09,2; greutate: Allday (An
glia) 14,54 m; 100 m: Weston (An
glia) 11,9. (Agerpres).

a Duminică s-a dis-
BOX putat la Varșovia în-1 

tîlnirea internațională 
de box dintre reprezentativele orașelor 
Varșovia și Hamburg. Echipa polo
neză a repurtat victoria cu scorul de 
15—5. (Agerpres)

® Duminică s-a dis
CICLISM putat competiția inter 

națională de ciclism 
„Marele premiu al orașului Gene 

va“ (contra-cronometru). Primul 
loc a fost ocupat de francezul 
Jacques Anquetil care a realizat pe 
80,500 km timpul de Ih 54:29 (medie 
orară 42,211 km).

C11BREBEȚIU

„După părerea mea, de o valoare ex
cepțională a fost partida feminină 
U.R.S.S. — Polonia, în care ambele 
echipe pot spune că nu au fost de
parte de perfecțiunea în materie. La 
fel de disputată a fost și partida fe
minină Cehoslovacia—Polonia. Din
tre jocurile masculine, partidele Romî- 
nia — U.R.S.S. și Cehoslovacia — 
Ungaria au fost printre cele mai 
bune. In general, nivelul tehnic al 
jocurilor turneului final masculin a 
fost mai ridicat decît în 1955 la 
București. Nu același lucru pot spune 
despre turneul feminin, cu excepțiile 
arătate.

— Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre arbitraj, a început declarația 
sa tov. GII. CONSTANT!NESCU, an
trenorul echipei feminine de volei. In 
general s-au făcut văzute ia această 
ediție două linii în arbitraj: 
una mai „largă", practicată de
arbitrii din țările occidental 
și alta mai „strînsă", practicată de 
cei din răsărit șl așa cum s-a spus 
la Praga, cu deosebire de arbitrii ro- 
mîni. Arbitrajul „larg" practicat de 
unii arbitri în meciurile în care lua 
parte echipa noastră, a împiedicat 
uneori realizarea unor jocuri mai 
bune, tocmai din această cauză: ne- 
obisnuinta cu acest sistem de arbi
traj".

— m. t. —

• Campionatele ini 
TENIS ternaționale de tenis

ale R.P.F. Iugoslavia 
s-au încheiat duminică la Dubrovnik. 
Revelația campionatelor a fost jucă
torul indian Ramanathen Rnshnan 
care a cîștigat proba de simplu, în 4 
vingîndu-1 în finală cu 8—6, 6—2 pe 
francezul Haillet. Jucînd în proba de 
dublu alături de Skonecki (R. P. Po
lonă) Krishnan a cîștigat și această 
probă. In finală cuplul Skonecki, Kri
shnan a învins eu 6—3, 3—6, 6—3
perechea Haillet (Franța), Sirola 
(Italia). (Agerpres)

• Sîmbătă s-a dis- 
VOLEI putat la Brno întîlnil

rea internațională da 
volei dintre echipele masculine ale o- 
rașelor București și Brno. Voleibaliștii 
cehoslovaci au cîștigat cu scorul de 
3—2 (15—12, 11 — 15, 11—15, 15—12, 
16—14). (Agerpres) ,

Redacția și administrația: Bucu rești, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.79.73 — 74—75. Nr. 1—2 STAS 3452. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25 
A A Abonamentele se fac la oficiile po ștale prin factorii poștati și difuzorii voluntari din întreprinderi


