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DE ZIUA VOASTRĂ, DRAGI MINERI...
„Ziua minerului", dovada înaltei 

prețuiri pe care partidul și guvernul 
o acordă celor ce smulg adîncurilor 
pămînfului prețioasele bogății atit de 
necesare dezvoltării industriei și 
transporturilor țării noastre, este 
sărbătorită de poporul muncitor cu 
multă dragoste în fiecare an. In 
această zi minerii fac bilanțul acti
vității lor rodnice, iar gîndurile 
noastre se îndreaptă pline de recu
noștință către colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la ex
ploatările, întreprinderile și trustu
rile miniere. Dar tot în această zi,
sărbătoare scumpă clasei noastre
muncitoare, cei ce scot la lumină
„pîinea industriei", 
amintesc mai mult 
mînie de vremurile

cărbunele. își
ca oricînd cu
de cruntă ex-

ploatare din trecutul pe veci 
apus, de sîngele vărsat la Lu- 
peni cu trei decenii în urmă.
Gîndurile lor se întorc apoi cu recu
noștință spre viața nouă, luminoasă 
de acum, cînd partidul asigură (pi

lor condiții de muncă și de trai 
dm ce în ce mai bune.

Sportul s-a înscris ca unul din ele
mentele caracteristice ale acestei 
vieți noi, fericite, ce pulsează în 
Valea Jiului sau în celelalte bazine

La sute de metri adincime minerul iese victorios din lupta sa indirjită 
cu roca dură, scoțind la lumină prețiosul cărbune.

Trăiască eroica noastră clasă muncitoare! 
Trăiască harnica țărănime muncitoare care 
pășește cu încredere pe calea agriculturii 

intelectualitatea legatăsocialiste! Trăiască 
de popor!

(Din „Chemările 0.0. al 
versări a eliberării patriei de

P.M.R. cu prilejul celei de a XV-a ani- 
stib jugul fascist")

★ 8 pagini 25 bani

Competiții sportive
• Consiliul regional U.C.F.S. Timi

șoara a întocmit un bogat program de 
manifestații sportive în cinstea săr
bătoririi Eliberării. Astfel, la demon
strațiile din ziua de 23 August mii și 
mii de sportivi din regiune vor defila 
și vor executa diferite exerciții- Spor
tivii regiunii vor lua parte la ștafeta 
organizată pe plan central. Vor mai 
avea loc o serie de întîlniri sportive: 
„Cupa Eliberării" la fotbal, con
cursul de popice la care participă se
lecționatele raioanelor și orașelor, 
competiția de polo pe apă „Cupa Eli
berării" în zilele de 15 și 16 august, 
la Oțelul Roșu, cu participarea echi
pelor din categoria B, „Cupa Elibe
rării" la handbal redus și la volei 
etc. In colaborare cu O.N.T. Carpați 
se va organiza Ștafeta turistică în 
formă de stea „15 ani de la eliberarea 
patriei" cu participarea echipelor din 
raioanele și orașele regiunii. Ștafeta 
se va desfășura în zilele de 15 și 16 au
gust pe cinci trasee diferite, cu punc
tul de întîlnire Ia complexul sportiv 
Muntele Mic, unde se va așeza o

placă cu inscripția „15 ani de Ia eli
berarea patriei".

Alex. Gross — coresp. regional
• Consiliul raional U.C.FS. Zimni- 

cea organizează „Cupa Eliberării" la 
fotbal și volei. La intilnirile de fotbal 
vor participa 18 echipe din raion și 
oraș, iar la volei IO reprezentative^ 
Finalele acestor competiții vor avea 
loc in ziua de 23 August.

Tudor Cioacă — coresp.
• In raionul Suceava se va desfă

șura ștafeta „23 August". Ștafeta va 
porni din cinci colțuri ale raionului 
și va duce mesajul tineretului dirt 
toate localitățile la centrul de raion.- 
Consiliului raional U.C.F.S- organizea
ză competiții dotate cu „Cupa 23 Au
gust" la volei, fotbal și oină. La 
aceste întreceri participă echipe din 
comunele Măriței Dumbrăveni, Verești, 
Mitoc și altele.

O. Alexa — coresp.

• Peste 1000 de sportivi și sportive; 
din raionul Oiurgiu se întrec in ca*

(Continuare în pag. a 2-a)

miniere ale țării. Oamenii muncii de 
la noi îndrăgesc echipele sportive re
prezentative ale minerilor, le încura
jează în toiul întrecerii, le aplaudă 
cu însuflețire victoriile. Echipele de 
fotbal Jiul Petroșani din prima cate
gorie a țării. Minerul Lupeni (de 
curînd promovată în A), C.S.M. Baia 
Mare (finalistă în „Cupa R.P.R."), 
Minerul Cimpulung Moldovenesc, 
Aurul Brad, Minerul Aninoasa, echi
pa de volei Utilajul Petroșani, pe 
cale de a intra în prima categorie, 
formațiile de lupte din Lupeni, Petrila 
și Petroșani, numeroasele reprezenta- 

de popice etc. sint urmărite cu

drag de marea familie a minerilor.
Pentru succesele lor în sport și în 

muncă sportivi ca fotbaliștii Crisnic, 
Romoșan, Panait, Vasiu, Farkas II, 
luptătorii Grigore Grăjdan și Alexan
dru Haidti, fiul eroului muncii socia
liste Itiliu Haidu, și atîția alții sînt 
apreciați, se bucură de simpatia caldă 
a tuturor minerilor. Da, sportul a 
devenit un prieten nedespărțit al eroi
cilor muncitori mineri. Astăzi nu te 
mai prinde mirarea auzind cuvintele 
bătrînului miner Traian Demian: „Am 
aproape 60 de ani dar nu mă dau 
bătut. Viu și eu cîteodată o țiră pe 
stadion. Alerg, bat mingea, deh, mai 
pun și eu sîngele în mișcare. Și 
toți ortacii mei fac sport, să știți 1“

Ștafeta „Să
Nu există localitate în care — în 

aceste zile — tineretul nostru să nu 
participe la numeroase și însuflețite 
competiții sportive închinate celei de 
a XV-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist. In cu
rînd, printre acestea va figura și 
ștafeta „Să întîmpinăm 23 August".

Organizată de către Consiliul Ge
neral U.C.F.S., prin consiliile 
U.C.F.S. regionale, orășenești și 
raionale, ștafeta „Să întîmpinăm 23

și școlarilor

0 manifestare situată în centrul atenției sportivilor noștri-

întîmpinăm 25 August66

Ne mai despart puține zile de fi
nalele Spartachiadei pionierilor și șco
larilor, eveniment așteptat cu un mare 
interes de către cei mai mici spor
tivi ai patriei noastre.

Competiția a cunoscut în acest an 
o amploare neobișnuită, determinată 
în primul rînd de ridicarea ei la ni
vel republican. Ea a cuprins un

număr de peste 800.000 de pionieri și 
școlari, cifră care subliniază îndea
juns dragostea pentru sport a elevi
lor din școlile elementare.

La startul finalelor, programate în 
București, între 19-24 august vor fi 
prezenți peste 1500 de concurenți, 
care se vor întrece la 9 discipline 
sportive: atletism, gimnastică, șah,

handbal.

necesar 
noștri 

de pină

'«0

n.nuKș

r/reșn noișnwșovn

canon
GIURGIU

iocm
HvneKMi»

WBffCUJÎBȘTI
i consTium

mc£A

Cu astfel de suporteri entuziaști este greu să nu ctștigi întrecerea f... 
Asemenea imagini le vom intilni cu siguranță la apropiatele finale 

ale Spartachiadei pionierilor și școlarilor care se vor desfășura in Ca
pitală.

aeromodelism, natație, fotbal, 
volei și oină.

înaintea finalelor, socotim 
de a prezenta cititorilor 
unele aspecte din întrecerile 
acum ale competiției...

• încă de la primele starturi —' 
în septembrie 1958 — s-a desprins1 
interesul deosebit cu care micii spor
tivi au participat la diferitele probe. 
Un frumos succes mobilizatoric a 
fost înregistrat în regiunile Suceava, 
Timișoara, Stalin și Galați, unde nu
mărul participanților a depășit cifra 
de 50.000!

• In toate etapele de pînă acum, 
întrecerile au îmbrăcat pretutindeni 
un caracter sărbătoresc. Ele se desfă
șoară în condițiunile unei strînse colabo
rări între organizațiile U.T.M., organele 
locale U.C.F.S. și profesorii de edu
cație fizică. Exemplele cele mai grăi
toare ni le oferă regiunile Ploești, 
Cluj și Timișoara, atît în ce privește 
popularizarea întrecerilor (prin radio, 
presă, afișe, programe special în
tocmite) cît și prin buna organizare 
tehnică.

• Preocuparea permanentă a pro- 
fizică pentru

a micilor con- 
de nivelul ri- 

lucru remarcat 
zonă ale com-

fesorilor de educație 
pregătirea temeinică 
curenți este ilustrată 
dicat al întrecerilor, 
mai ales la fazele de 
petiției. Astfel, o bună impresie au 
lăsat-o pionierii și școlarii din regiunea 
Stalin, care au reușit să cîștige faza

(Continuare in pag. a 2-a)

Traseul ștafetei „Să îniimpinăm 23 August".
August" va antrena numeroși spor- a tuturor ștafetelor va avea loc în 
tivi — atleți, cicliști, înotători, cano- ziua de 24 august pe stadionul „23 
tori, motocicliști, călăreți etc. Ștafeta August".
se va desfășura pe etape (etapa I — M 4 M 4 M 4 m 4 »44.4»| 
de la comună la centru de raion;-- _ _ _
etapa a Il-a — de la centrele de" 
raion la centrul de regiune și etapa-- 
a III-a — interregională). Ea va" 
străbate întreaga țară și va constitui- - _ 
un prilej de adevărată sărbătoare;
pentru tineretul nostru sportiv. T

Cele 5 trasee principale ale ștafetei. .șa^ pe echipe din cadrul Spartachiadei 
au fost alcătuite astfel: Traseul I ; ^-Popoarelor. Iau parte reprezentativele tuturor 
Vatra 1 
(aici se va uni la 20 august cu șta-L^'Sje 
feta de la Bicaz)—Focșani—Ploești—" î 
București; traseul II: Constanța—"

Galați—Focșani (se va uni la’ 21"prinlre al)ii L_.......
august CU ștafeta traseului I) — Bucu-..Averbach și Bronstein, 
rești; traseul III: Petroșani—Hune--- ★
doara—Deva—Cluj; traseul IV : Baia 
Mare—Cluj (se va uni cu ștafeta 
traseului III în ziua de 19 august) —
Tg. Mureș—Orașul Stalin—Ploești (se"te'rnbne la Bratislava"20 septembrie Far 
va uni în ziua de 22 august cu șt a- - -Porto, 
fetele traseelor I și II)—București;, 
traseul V: Oradea—Arad—Timișoara 
(se va uni la 19 august cu cea de__
la Reșița)—Orșova—Craiova—Pitești---- cnwniot
București. Startul ștafetelor în prima"[... 
localitate a fiecărui traseu se va"J^dio ( 
da — într-un cadru festiv — în ziua"*». Anglia ,i a.------------- -- —
de 18 august Soarea *ț București f¥or 0|.r(Ja p. ,O„|. n.a.falto®.

Știrile zilei
• LA MOSCOVA a început turneul da 

' " cadrul Spartachiadei

Dornei_ Suceava_ Iași_ Bacău”1 ”r?Publ ici lor unionale, ale orașelor Moscova
..ni I» 9(1 <•<( «fa-tîi.leni.n9rad.- -l"-Pr^'tonărUnjr-'

învins l<
____  Letona—R.S.S. Estonă (5-3, o partidă 
întreruptă) Keres l-a învins la prima masă 
pe Tal. In echipa Moscovei, care conducă 

.cu 7-0 cu formația R.S.S. JTurcmene, joacă- 
"'j Botvinic, Smîslov, Petrosianr

★ ★
' • IN PRIMUL TUR al „Cupei Campionilor 
Europeni la fotbal* Ruda Hvezda Bratislava*

Iva întîlni formația F.C. Porto, campioana) 
„ „Portugaliei. Jocurile vor avea loc la 11 sep+- x_ — ~t—..i _ i_ D — _xt„in..... —i nn ra Ir*—

★ ★
; • PINA IN PREZENT la cea de a 34-® 
.ediție a „Cursei de 6 zile* care va avea»* 
Joc în septembrie în R. Cehoslovacă, și-au* 

t participarea motociclisti din 177 
țări s U.R.S.S., R.P. Ungara, R.P. Romînă^ 
t.F. Bulgaria, R.P. Polonă, R.D. Germană,.

“ " Germană, Italia, EivvUfa, Olanda,*
Danemarca, Belg^B AHkindla, Au»- 
llia și R. Cohaelovac*. IraseuJ mă* 

____ __ __________ r ___ » 
vor alerga pe fosele neasfaltata.



Viafa nouă a minerilor dai Baia Sprie
Pe locurile unde se întinde astăzi 

localitatea Baia Sprie a existat încă 
din vremuri vccni un mic centru mi
ner, unde oamenii se îndeletniceau 
din moși-strămoși cu frumoasa — 
dar deloc ușoara — meserie de mi
ner. Baia Sprie se află la 9 km. de 
Baia "Mare, pe șoseaua ce șerpuiește 
în sus spre crestele muntelui Gutin. 
După o monografie editată în 1896, 
aceste meleaguri de unde se extrag 
azi importante cantități de metale

de

COMPETIȚII SPORTIVE 
ÎU INTÎmiOA ZILEI

OE 23 AU6UST
(Urmare; din pag. 1) 

tind „Cupei Eliberării" organizată
Consiliul raional U.C.F.S.. la atle
tism, trintă, tir, ciclism, oină, fotbal 
și volei- Finala acestor competiții va 
avea loc în ziua de 16 august în ora
șul Giurgiu.

STAN CRISTEA-coresp.

• Spectatorii bîrlădeni au urmărit 
cu. mult interes Jntîlnirea de popice 
dintre echipele Voința Bîrlad și Voin
ța Huși, organizată în cinstea zilei 
de 23 August. întrecerea pe echipe a 
fost cîștigată de echipa din Huși cu 
1083 p. față de 1054 p. obținute de 
Voința Bîrlad. La individual, primul 
loc a fost ocupat de Victor Ureche 
(Bîrlad) cu 208 p.

R. PANAINTE-coresp. 
orașul și raionul Reșița sini 
de desfășurare numeroase în- 
sportive. Consiliul raional 
a inițiat „Cupa Eliberării" 

popice, iu

• In 
tn curs 
treceri 
U.C.F.S. 
la fotbal, volei, ciclism, 
rism, iar consiliul orășenesc U.C.F.S. 
organizează „Cupa 23 August“ la 

handbal, natație, volei, fotbal, atle
tism și tenis de masă. Vor avea loc 
tentative pentru stabilirea de noi re
corduri orășenești și regionale la na
tație, atletism, haltere, tir și popice.

GH. DOBRESCU-coresp.

® Consiliul regional U.C.F.S. Baia 
Mare a alcătuit un bogat program 
dc întreceri. . Sc organizează „Cupa 
.Eliberării" la atletism, volei, fotbal, 
popice, tir, tenis de cimp. handbal 
etc. In ziua de 23 August va avea 
loc întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele .. C.S.M. Baia Mare si 
Spartak UjgWod (U.R.S.S.). Se vor 
organiza, de asemenea, excursii la 
cabanele Mogoșa, Lăpușel, Lacul Să
rat și Izvoare, precum și un concurs 
de orientare turistică în stea, cy 
participarea raioanelor' Șorricuța Mare, 
Vișeu, Lăpuș, 
și a 
Mare.
desfășura ștșfeta „Să întîmpinăm 23 
August".

, Negrești, Satu Mare 
orașelor Satu Aăare și Baia 
Intre 16—19 august se va

Cei mai mici sportivi la startul ultimelor întreceri 
ale unei mari competiții: Spartachiada pionierilor și școlarilor

(Urmare din pag. I)
de zonă la handbal (băieți și fete), 
fotbal și volei (fete). Ei s-au pre
zentat cu echipe bine pregătite și la 
atletism, gimnastică etc. Cea mai 
mare surpriză a întrecerilor de pînă 
acum s-a înregistrat în zona de la 
Iași, prilejuită de comportarea peste 
așteptări a reprezentanților regiunii 
Suceava, care au cîștigat nu mai 
puțin de 4 din cele 6 titluri : la oină — 
prin elevii din corn. Vorona Mare, 
raionul Botoșani ; la handbal băieți — 
prin echipa Școlii medii nr. I din 
Botoșani ; la handbal fete — 
prin elevele din corn. Solea, raionul 
Gura Humorului; la volei fete — 
prin echipa din corn. Capul Satului, 
xaionu 1 Cîmpu lung- Mo! do ve ne sc.

Garnituri omogene au prezentat și 
reprezentanții regiunilor Timișoarei, 
Hunedoara, Constanța, Ploești și oraș 
București.

• In anul acesta, tradiționalul 
concurs de natație organizat de către 
ziarul „Scînteia pionierului" — ajuns 
la cea de a 9-a ediție — se va des
fășura în cadrul finalelor Spartachia- 
dei pionierilor și școlarilor. Este de 
așteptat o întrecere dîrză, în care 
principalele favorite sînt echipele ora
șului București (cîștigătoarea pri
melor 7 ediții) și regiunii Timișoara 
(victorioasă în întrecerea de anul 
trecut). Cu șanse mari vor intra în 
concurs și micii înotători din regiu
nile Galați, Oradea și Regiunea Au
tonomă Maghiară.
• Finalele Spartachiadei pionierilor 

și școlarilor vor avea loc concomitent 
cu cele ale Spartachiadei de vară, a 
tineretului, Programate în perioada 

necesare economiei noastre naționa
le erau odinioară proprietatea bogă- 
tașilor. Stăpînii acestor ținuturi ex
ploatau nemilos pe muncitorii flă- 
mînzi și lipsiți de cele mai elemen
tare drepturi. Cele mai , vechi docu
mente pornind din 1452, trecînd peste 
veacuri pîiiă la actul naționalizării 
din 1948 vorbesc despre viața grea, 
de mizerie, a minerilor de la Baia 
Sprie...

Dar astăzi ?... Astăzi, în anii re
gimului nostru democrat-popular, 
fața acestor locuri, viața celor care 
lucrează în minele de la Baia Sprie 
s-a schimbat cu totul. Utilajul aces
tor mine este modernizat, minerii lo
cuiesc în blocuri luminoase construi
te pe coama dealului din fața minei, 
pe malul rîului Săsar. Minerii care 
în treput nji cunoșteau decit crunta 
exploatare, au astăzi la dispoziție 
condițiile cele mai bune pentru a în
văța, pentru a-și lărgi necontenit ba
gajul cunoștințelor, pentru a se re
crea. Ei au posibilitatea să facă și 
sport, participînd cu entuziasm la 
frumoase întreceri sportive pe noul

Sportivii din Valea Jiului 
întîmpină „Ziua Minerului" 

cu noi succese în muncă și sport
Petroșani 7 (prin telefon). Ziua Mi

nerului este întîmpinata de sportivii 
din Valea Jiului cu noi succese în 
producție și pe terenul de sport. Ast
fel, sectorul II al exploatării miniere 
Petrila, unde sînt încadrați și sporti
vii Ion Ungureanu, Constantin Tara- 
leșcă, Mihai Virog, Andrei Barabași, 
antrenorul de lupte Grigore Grăjdan, 
este primul sector de producție pe) 
toată Valea Jiului care a depășit pla
nul pe luna iulie.

In cinstea acestei sărbători a mine
rilor, se organizează și numeroase în
treceri sportive. Astfel, va avea loc 
ediția a Il-a a „Cupei Valea Jiului" la 
lupte libere, la concurs iirmînd să ia 
parte reprezentativele regiunilor Sta
lin, Cluj, Galați, o echipă din Petro
șani și una din Petrila. Printre spor
tivii din Petrila care vor concura sînt 
minerii fruntași Constantin Taraleșcă, 
Ion Ungureanu. Kiss Ion, Gh. Pop, 
ultimii trei fiind .finaliști. ai Spartactii- 
adei de iarnă a . tineretului. Formația 
Petroșanilor va cuprinde, printre alții, 
pe Gh. Ionică, A. Biro, Geza Rapalti.

Tot în cinstea Zilei Minerului la 
Lupeni se vor discuta întreceri de po
pice și haltere între sportivii din Va
lea Jiului și cei din regiunile Stalin. 
Oradea si R.A.M.; iar Ia Petroșani se 
va orgartiza un concurs de tir, la care 
vor lua parte și trăgători din Cluj, 
R.A.M., regiunea Stalin și Oradea. 
Intîlnirile vor avea loc la armă liberă 
și armă sport.

sărbătoririi măreței aniversări a Eli
berării, aceste două competiții de 
mare anvergură vor demonstra dez
voltarea uriașă a sportului de mase 
în țara noastră, în anii luminoși ai 
regimului democrat-popular.

Cupa „23 August"

eliberării 
fascist o 
la care
din orașul și raionul

celei de-a XV-a 
patriei noastre 

serie de compe- 
participă asoci-

Consiliul raional U.C.F.S. Slatina 
a organizat în cinstea 
aniversări a 
de sub jugul 
tiții sportive 
ații sportive
Slatina. întrecerile dotate cu Cupa 
„23 August" se desfășoară la fotbal, 
volei, atletism, tir și tenis de masă.

In cadrul turneului de fotbal 
ticipă 12 echipe. In primul joc 
întîlnif echipele „G.A.S. Piatra 
și „Recolta" Slătioara. Partida s-a 
terminat nedecis: 3—3. In cadrul 
competiției de volei iau parte echipele 
slătinene Voința, Dinamo, Oltul, Știin
ța, Avîntul și Sănătatea.

par- 
s-au 
Sat"

Mioara Nacea 

teren de fotbal amenajat în 1956. Nu
mele fotbaliștilor Petre iCbzma, loan 
Dobrican sînt cunoscute în toata re
giunea, iar la clubul muncitoresc din 
Baia Sprie tineretul joaca șah și 
tenis de masă. Asociația sportivă Mi
nerul numără astăzi 2152 de mem
bri care activează în secțiile de șah, 
tenis de masai' popice; tir, ' turism, 
schi, fotbal și lupte. Sportivii mineri 
din Baia Sprie depun eforturi susți
nute pentru a cinsti prin noi reali
zări „Ziua Minerului" din acest an. 
Acești harnici mineri au realizat 137 
ml abataje, 90 ml lucrări de beto- 
nare, reparînd totodată 899 ml linii 
ferate decauvitle. Ei au realizat 
972.570 lei economii peste plan pe 
semestrul I al anului curent. In cin
stea sărbătorii lor dragi-„Ziua Mine
rului" și a măreței sărbători a celei 
de a 15-a aniversări a eliberării 
patriei, muncitorii mineri din Baia 
Sprie vor obține noi și noi realizări 
atît în muncă cit și în sport

V. SĂSĂRANU 
corespondent regional

Așa înțeleg sportivii mineri din ba
zinul carbonifer Valea Jiului să cin
stească sărbătoarea lor dragă, „Ziua 
Minerului-.

întrecerile „Alpiniadei Carpaților“
In regiunea Peștera Ialomicioara 

din masivul Bucegi s-a desfășurat 
duminica trecută etapa a IH-a din 
cadrul „Alpiniadej Car.paților". Au 
participat sportivi și sportive din 10 
cluburi și asociații sportive, care au

Modei Schenn (C.C.A.) în plină ascensiune.

ORESPONDENTULUI
Sportivii participă la campania de O asociație sportivă sătească

recoltare a cerealelor

Zilele trecute, muncitorii și mecani
zatorii de la gospodăria agricolă de 
stat „Nicolae Bălcescu- din raionul 
Medgidia au terminat campania de 
recoltare a grîului. Ca urmare a unei 
preocupări deosebite pentru întreține
rea culturilor de cereale, ei au reu
șit să recolteze de pe întreaga supra
față de 2.810 hectare, — în medie 
— 1.800 kg. la hectar, iar de pe 
unele parcele chiar cîte 2750 kg. la 
hectar. Printre muncitorii și mecani
zatorii harnici, participant activi la 
lupta pentru obținerea de recolte bo
gate sînt și sportivii Ion Moraru, Lu
dovic Lascu. ion V. Gheorghe și Ni. 
colae Stoica, component ai echipei 
de fotbal a gospodăriei.

Ștefan Constantin

Etapa interregională a Spartachiadei de vară
la handbal, volei și oină

Alte rezultate din etapa regională
desfășoară în țarăși mii ne seAzi

ultima etapă dinaintea finalelor Spar
tachiadei de vară a tineretului. Este 
vorba de etapa interregională la volei, 
handbal și oină, întreceri în cadrul că
rora se vor întîlni campioanele de 
regiuni, pentru desemnarea echipelor 
finaliste, lată zonele în cadrul cărora 
se vor desfășura întrecerile. OINĂ. 
ZONA SțJCEAVA: Suceava, Bacău, 
Cluj; ZONA ORADEA : Oradea. Baia 
Mare, R.A.M. ; ZONA CRAIOVA : Cra
iova, Hunedoara, Cluj; ZONA GA
LATI : Galati, lași, regiunea Stalin ; 
ZONA CONSTANȚA: Constanța, Plo- 
ești. Pitești, București ; HANDBAL : 
ZONA BAIA MARE: Baia Mare, Cluj, 
Oradea ; ZONA BACAU : Bacău, Iași, 
Suceava ; ZONA REGIUNII STALIN : 
regiunea Stalin, Ploești, R.A.M. ; ZO
NA HUNEDOARA : Hunedoara, Timi
șoara, Craiova ; ZONA BUCUREȘTI : 
București, Galați, Constanța; ZONA 
PITEȘTI : Pitești și orașul București: 
VOLEI : ZONA CLUJ : Cluj, Oradea, 
Hunedoara ; ZONA R.A.M. : R.A.M., 
Baia Mare, regiunea Stalin ; ZONA 

*1 AȘI : Iași, Suceava, Galați; ZONA
TIMIȘOARA : Timișoara, Pitești, Cra- 

în

es-

executat numeroase trasee aflate 
această regiune.

Timpul închis nu a fost prielnic 
mladelor, mai cu seamă că traseele 
erau umede, ceea ce a îngreunat lu
crul în perete și a mărit gradul de di

ficultate a traseelor par
curse.

Astfel, alpiniștii de la 
C.C.A. au escaladat tra
seul Turnuleț (gradul IV 
B), cei (fe la Dinamo 
Orașul Stalin traseul Șoi
milor (tot gradul IV B), 
iar sportivii, de la Flamu
ra roșie București au 
parcurs traseul Central 
(de gradul IV A). In ace
lași timp sportivii de la 
Metalul M.l.G. Buc. au 
lucrat la un traseu nou. 
în curs de omologare. O 
comportare frumoasă au 
avut și alpiniștij din sec
țiile mai noi, cum ar fj 
cei de la Caraimantil 
Bușteni, care au escala
dat traseul „Creasta Co- 
mănescu", Betonul Bicaz 
(Creasta sudest'că din 
Turnuleț, gradul IV B), 
Carpați Ploești, C.F.R. 
Cluj, Metalul Cluj, Voința 
Cluj.

In afară de acestea, au 
mai fost* parcurse și alte 
trasee de către două e- 
chipe de începători una 
alcătuită din fete și alta 
din băieți.

VICTOR ZBARCEA,
corespondent

fruntașă

„Rapid". .Membrii a- 
asociații își desfășoară activi- 

în cadrul a șapte secții : fotbal,- 
handbal, șah, trîntă, tenis de 
și atletism. Mulți dintre membrii

sportivi ai 
îmbine 
ogoare
în același

Printre asociațiile sportive fruntașe 
din raionul Alexandria se numără și 
cea a țăranilor muncitori din comuna 
Spătărei, 
cestei 
tatea 
oină, 
masă 
asociației, printre care Angliei I. Vîr- 
ban (fotbal), Anghelina Mîndreanu 
(handbal), Florea Cheran (oină). Ioa
na Pană (atletism), și alții sînt nu 
numai printre cei mai buni 
comunei dar, reușind să 
mod armonios munca pe 
activitatea sportivă, ei sînt 
timp și fruntași ai recoltelor bogate.

în
cu

M, Seuleanu

Azi și mii ne se dispută:

băieți: St. Havrilla (Baia
Ileana Papp 

băieți: V. Forgacs

m 
(Baia Mare), 
(Baia ' Mare), 
(Satu Mare), 
(Satu Ma 
C. Canine.

iova; ZONA PLOEȘTI : Ploești, Ba
cău, Constanța; ZONA BUCUREȘTI: 
orașul și regiunea București.

Rezultate. , rezultate ..
Publicăm mai jos rezultatele înre

gistrate în cadrul - etapei regionale a 
celei de a IV-a Spartachiade de vară 
a tineretului în regiunile Baia Mare 
și Ploești.

BAIA MARE. întrecerile an fost 
bine organizate și s-au ridicat la un 
nivel bun. Cei 252 participant au do
vedit o bună pregătire și multă do
rință de a cuceri locurile fruntaș». 
Iată rezultatele : CICLISM : semicurse 
fete: Rodica Ghîndea (Sighet), băieți:, 
I. Ene (Sighet); biciclete oraș băieți:. 
C. Timar (Vișeul de Sus) ; TIR : bă
ieți: 1. Florențiu (Baia Mare), fete: 
Maria lase (Sighet); TRINTA (în or
dinea categoriilor): I. Marton (Tîrgtj 
Lrțpuș), P- Silaghi (Negrești), S. Mol
dovan (Cehul Siivaniei), I. Hoțea 
(Negrești). T. loan (Satu Mare), I. 
Schier (Satu Mare); NATAȚIE : 14— 
16 ani. fete: Iuditha Balorti (Baia 
Mare), 
Mare), —18 ani. fete
(Baia Mare), 
(Baia Mare); seniori: St. Toth (Satu 
Mare); senioare: Viorica Moldovan 
(Sighet): ATLETISM, juniori: 100 m 
plat: Al. Abordan (Sighet), 1.000 m 
plat: I. Gheție (Satu Mare), lungime: 
Al. Abordan (Sighet), înălțime: S- 
Csaba (Baia Mare), greutate : C. Mo- 
"arii (Negrești): junioare: 80 m plat; 
Rodica Făcăuanti (Satu Mare), 
nlat: Maodalena Vârî ~ 
hm crime : Maria Starcz 
înfdțime : Irina Molnar 
greutate: Viorica Pop 
seniori: 100 m plat: 
tViseul de Sus). 1.000 m plai : T. Ku
lik (Baia Mare), lungime: R. Senall 
fSafu Mare), înălțime: I. Dumitru 
(Satu Mare), greutate: I. Sas (Tîrgii 
LăpusY.. senioare: 100 m plat: Corne
lia Ghindă (Sighet), 500 m plat: Lu
cia Barz (BĂ'a Mare), lungime : Ana 
Mădărăsart fSntu Mare). înălțime: 
Ana Mădărășan (Satu Mare). -rreu- 
taie : Inb'.?na Ponan (Satu Marol

Pr OF.STL întrecerile de oină, trîn
tă, handbal. volei si natatie ș-an în
cheiat cu următoarele rezultate : OINĂ 
{meciurile s-au desfășurat pe terenul 
Petrolul din Urlați) 1- fcnergia’ Obi
diți (raionul Rm.
Cornești (raionul Ploești) ; TRINTA 
(întîlmTile’ au avut loc la Sinaia) : N. 
Mocanii (Teleajen), Al. Bîsceanu (Re
cent), I. Gîrbea (Mizil), T. Vrabie 
(Buzău). V. Milos (Ploești), O Vî- 
leanti (Buzău) ; VOLEI (la Cînm: 
na): fete: Rănid Ploești, băieți: 
pid Ploești ; HANDBAL (ia Buzău) : 
fete; Flamura roșie Ploești, băieți: 
Rapid Ploești ; NATAȚIE, categoria 
14—16 ani, fele: Rodica Brătiantt 
(Cîmpina), băieți.; I. Andronic (Plo- 
eștiț ;. 16—18 ani, fete : Adriana Bîr- 
zeianu (Cîmpina), băieți: T. Covaliuc 
(Cîmpina) ; seniori: Gh. Oblojan 
(Buzău), senioare: Marina Stan 
(Tîrgovișle).

Sarat), 2. Recolta

bii. BEDROSIAN — coresp. regional

Reanwnajări la principatele 
baze sportive din Capitală

In Capitală vor începe în curînd lu
crări de reamenajare la citeva din 
principalele baze sportive. La stadio
nul Republicii sub tribuna I se va 
construi o sală de antrenament pentru 
scrimă și box. Această sală va avea 
încălzire centrală, instalație specială 
de iluminat, vestiare, dușuri și va fi 
echipată cu cele mai moderne aparate.

Importante lucrări de reamenajare 
vor fi efectuate Ia complexul sportiv 
din Parcul de cultură și odihnă „23 
August". Se vor asfalta căile de acces 
spre stadion de pe strada Maior Co- 
ravu, iar incinta parcului va fi înfru
musețată prin noi plantații și asfalta
rea aleilor principale. Pentru copii se 
va amenaja un centru special pentru 
jocuri distractive și sport. De aseme
nea vor fi taluzate malurile lacului 
uncie se va construi un debarcader 
nou și un pod.

In cadrul lucrărilor sînt prevăzute 
îmbunătățiri ale căilor de acces la 
sala sporturilor Floreasca. Noi îmbu
nătățiri vor fi aduse unor pavilioane 
de la poligonul de tir Tunari.

(Ager preș)



„Părintele" bicicletei

-a - De-a lungul anilor

Cu aparatul de filmat, pe stadioane

Ti s-a întimplat, desigur, și ție, cititorule drag, ca, în timpul 
in care urmăreai cu sufletul la gură faza cea mai pal
pitantă dintr-un meci de fotbal, vizibilitatea să-ți fie 

întreruptă pentru o clipă de un om cu un aparat de filmai 
In brațe. Firește, atunci te-ai... burzuluit, ai protestai, ba une
ori chiar l-ai și admonestat, neînțelegînd rostul lui tocmai în 
acel loc. După o săptămînă însă cînd te-ai dus la cinematograf 
„Jurnalul de actualități* sau completarea „Sportul în imagini" 
te-au ajutat să retrăiești cu bucurie frumoasele clipe petrecute 
pe stadion. Astăzi îți facem cunoștință cu autorul acestei in
teresante munci.

magazin
DUMITRU PETRE, Câmplna.

trebațl s-a Jucat în anuF iM» 
- J\ pe Stadionul Republicii. Echipa 

și/ de z "t.~zz‘.z: z.z _
n l Cu 5—1 (1—0) după ce echipa 
PO-> noastră dominare net toată re- 
fie-
mai.

Andrei;
P fj 1 V xj uixvxx. x xv u r ju xxvii., V-xjii^'xxav^
Goldgraoer }1)„ Meciul despre care ne în- 

împreună cui
Gruici
Eugen

de fotbal a Ungariei ne-a învins 
cu 5—1 (1—0) după ce echipa
-------_-- ------ -------- - —
priza I. Victoria fotbaliștilor 
maghiari s.a datorat, in cei mal 
mare măsură, renumitului portar 
Groslcs, care, reali;ind una <*m 
calc mai bune partide din ca-

Cînd am intrat în Studioul 
de filme documentare și jurnale 
de actualități „Alexandru Sa
hia* m-a întîmpinat o femeie 
cu brațele încărcate de cutii 
rotunde de metal. O etichetă 
mică, albă, cu mențiunea 
„Sport" își 
ascuns în 
gice*. Am 
am ajuns 
pons abilului 
ion Visu. Nu știu dacă 
lui atît de agitată (se 
după forfota din jur) îi îngă
duia să sacrifice o oră, două, 
atît cit îmi propusesem să-l 
solicit. Cu bunăvoință și ama
bilitate tov. Ion Visu m-a 
ajutat totuși să pătrund cît de 
cît în tainele acestei 
meserii și mai ales 
prilejul să retrăiesc 
sportului romînesc în 
ani cît s-au scurs de

cu
dezvăluia secretul 

acele discuri 
urmat-o și 
în biroul 

rubricii de

,,ma- 
așa 
res- 

sport, 
munca 
vedea

frumoase 
mi-a dat 

istoria 
cei 15 
la Elibe-

Vizitatorii muzeului de istorie 
ledumeriți în fața acestei cons 
:u un diametru de aproximativ 
ele), care trage după ea alta 
netru). alcătuind (împreună eu 
iedul, cită difere iță între o 
least „părinte' ai ei!.
Aceasta „mașină1 a aparținut 

■her. care au adus-o din Franța 
ui cu S-j efe ani în urmă. Mii 
Mclc'eta asemănătoare, lAilxr 
Îucurești-Parls in 24 zile, fiind 
mondial.

al orașului București se opresc 
trucțit ciudate: o roată mare, 

1,5 m. (avind în centru peda- 
mai mica (cam de 40 cm. dia- 
ghidonul, Irina și șaua) veloci- 
bicicletă din zilele noastre și 

fragilor Alois șl Friedrich Pu
și circula pe străzile Bucureștiu- 
notăm Că în 1900, folosind o 

Pucher a parcurs distanța 
unul din pionierii ciclismAlui

Pelicula cu subiect siportiv 
văzut lumina... reflectoare

lor și a ecranului în urmă cu 
zece ani, mai precis la 31 oc
tombrie 1949 cînd apare pri
mul număr al „Sportului în 
imagini* produs de Romfilm. 
Lucrătorii studioului „Al. 
hia" au ținut totdeauna 
sul cu istoria sportului din 
noastră 
August, 
mat de 
mentare 
sumarele numerelor 
pînă în prezent. Să răsfoim 
puțin prin 
rul 1 al 
gini* din 
„Sahia* a

Sa- 
pa- 

țara
23în anii de după 

Faptul ne este confir- 
fișele din secția docu- 
în care sînt înscrise 

apărute

ele. Iată, cu numă- 
„Sportului în irna- 
anul 1958 studioul 

inaugurat rubrica

Un studiu despre stilul sportiv
surpriză plăcută ne-a fă- 

. i-o nr. 2 al revistei „Limba 
'otnînă*, - valoroasa publicație 
‘.di tată 
nsiică 
lemiei 
nîne.

Intr-un articol pe aproape 20 
le pagini, cercetătorul 
ic principal Mircea 
lezibate problema stilului spor- 
iiv, a terminologiei folosite în 
iresă și pe 
s-port.

Trebuie să 
iență de la 
?i interesul 
seche s-a aplecat asupra aces- 
ei probleme.

Articolul din „Limba romînă" 
se ridică la nivelul unui stu-

de Institutul de Ling- 
din București al Aca- 

Republicij Populare Ro-

științi-
Seche

terenurile de

scoatem în evi- 
început dragostea 
cu care Mircea

diu minuțios, documentat, com
petent, pe bâza unor realități 
precise.

Folosind un mare număr de 
exemple, Mircea Seche ajunge 
la concluzia că „limbajul spor
tiv alcătuiește un stil indepen
dent al limbii literare și nu o 
variantă subordonată unuia 
sau altuia dintre stilurile con
sacrate... Stilul sportiv are, 
de pe acuma, limite bine defi
nite, o structură și o viață de 
sine stătătoare*.

Firește, apariția unui astfel 
de articol nu poate decît să 
ne bucure. El oglindește. în 
fond, marea dezvoltare a miș
cării noastre sportive, faptul că 
tot mai mulți oameni de cul
tură se interesează, studiază și 
își aduc astfel aportul la re
zolvarea diferitelor probleme le. 
gate de această frumoasă 
importantă activitate.

Și

de perfor- 
sportive la 
școli și fa- 
operatorilor 

mai variate 
mereu nu-

Ac- 
găsit 

jurna-

„din viața sportivă a regiunilor 
patriei noastre* (Cluj, Iași, 
Bacău, Timișoara. Sta-lin). 
Sportul de masă, gimnastica în 
producție, sportul 
manță. duminicile 
sate, sportul în 
cultăți au oferit 
subiecte din cele 
făcînd să crească
mărul „cutiilor magice", 
tualitatea sportivă și-a 
și ea loc totdeauna în 
lele de actualități, atît de gus
tate de cinefili. Dacă adăugăm 
la toate acestea „documenta
rele* sportive realizate de-a lun
gul anilor (ultimul intitulat 
„înotul* rulează In prezent la 
cinert» Magheru), „albumele 
sportive* pe ani și pe ramuri 
de sport (vezi Fotbal 1958, 
atletism, schi) și filmele ar
tistice sportive (două se tur
nează în prezent) vedem că 
nematografia noastră a fost 
acești 15 ani un neprețuit 
varăș al sportului. Nimic 
le-a 
La , 
al 
el 1 
d-o 
săptămînă întreagă, 
că fiind mai toată ziua 
stadion operatorii au deveni* 
și ei pasionați ai sportului și

i scăpat operatorilor 
„Sahia". Recordul 
lolandei a fost „simțit" și 
la timp, operatorul urmărin- 

cu aparatul de filmat o 
Desigur 

pe

ci- 
în

to- 
nu 
de

mondial 
, simțit'

40» L n M
• Recent, Comitetul Olimpic 

Marocan a luat hotărîrea de a 
interzice pînă la Jocurile Olim
pice de la Roma, transferarea 
jucătorilor de fotbal marocani la 
cluburi profesioniste străine. Ho-

Cu motocicleta în vîrful muntelui!
Sînt aproape doi ani de a- 

tunci. Un grup de turiști urca 
spre Vîrful cu Dor. Pînă tus 
mai era destul drum și ruc
sacurile apăsau greu în spate. 
De aceea, un mic popas la un 
izvor în apropierea hotelului -tu
ristic de la cota 1400 a fost 
binevenit. Ca și noi. mai erau 
și alții care se opriseră acolo, 
pentru cîteva clipe. Dintre a- 
ceștia unul își manifesta do
rința de a face o ascensiune 
cu totul neobișnuită, pînă la 
Vîrful Omul: cu motocicleta!

Ni se părea temerară această 
încercare, mai ales că era vor
ba de un motociolist care pînă 
atunci nu cunoscuse decît 
străzile orașului Cluj, iar tra
seul din Sinaia la Omul este 
dificil chiar și fără motocicletă...

Nici nu ne mai gîndeam la 
acest proiect al tînărului ingi
ner RADU ROMAN din Cluj, 
cînd, zilele trecute, poștașul 
ne-a adus o scrisoare de la el,

...Comitetul Olimpic Italian 
i încheiat un contract cu In
stitutul național de asigurări 
fin Italia pentru a asigura pe 
toți sportivii, oficialii și ziariș
tii (aproape 7200 persoane) 
tare vor fi prezenți la 
la Roma?

...Cunoscutul jucător 
:het Tibor Mezofi (de 
selecționat în echipa 
Ungare) a abandonat 
favorit, devenind... tenor 
Opera din Budapesta? 
...La campionatele de atletism 
ale Languedoc-ului (o provin
cie din 
gistrate 
lată-le: 
garduri . 
parte cîte un singur concurent, 
iar dintre spectatori unul sin
gur și-a plătit intrarea...

După antrenament

J.O. de

de bas-
t26 ori 

R. P.
sportul 

la

Franța) au fost înre- 
cîteva „recorduri"? 

la probele de 400 m. 
și 10.000 m. au luat

Mereu o să string după voi ? t Ce, e așa de grea să te 
puneți singuri Ia loc?

(Desen de 8. Kuzmin, din Krokodil)

1
J

prin care ne anunța că a izbu
tit să ajungă cu motocicleta la 
Omul și ne relata peripețiile 
prin care a trecut.

Ing. Radu Roman dorea de 
doi ani să urce cu motocicleta 
sa (marca M.Z. 125) la vîrful 
Omul (2513 m înălțime), dar 
la fiecare încercare pe care a 
făcut-o în 1957 și 1958 timpul 
i-a fost potrivnic. Anul acesta 
a încercat din nou. La 22 iu- 

„lie ora 12 a plecat din Sinaia 
și peste 25 minute ajunsese la 
cota 1400. După cum se vede, 
începutul a fost foarte ușor, 
pentru că pînă la cotă există 
o șosea bună— După o pauză 
de 15 minute a continuat ur
cușul, care devenea însă din 
ce în ce mai greu. Cei care 
cunosc locurile își dau seama 
că e destul de greu să mergi 
numai cu rucsacul în spate, 
dar să mai și împipgi la moto
cicletă... Din cînd mi cînd, a- 
tunci cînd terenul permitea, mer
gea și pe motocicletă, dar mo
torul se înfierbînta prea mul’ 
și trebuia să se oprească pen
tru răcirea lui. $i astfel, pe 
la ora 16,15 a ajuns la Vîr
ful cu bor, unde pauza a tre
buit să fie mai mare. Trei sfer
turi de oră mai tîrziu și-a con
tinuat drumul spre Babele, unde 
a ajuns la ora 18.30. bineînțe
les după alte peripeții. A înop- 
tat aci, liar a doua zi dimi
neața și-a continuat 
spre Omul. Numeroșii excursio
niști cu care se întîlnea în 
drum priveau cu curiozitate la 
tînărul care încerca să urce 
cu motocicleta în vîrftil mun
telui. Dar ținta nu mai era 
departe. După doi ani de aș
teptare era păcat să renunțe 
tocmai la.„ mal l

A urca cu motocicleta pînă la 
vîrful Omul este fără îndoială

o

drumul

o performanță. De aceea, 
consemnăm ți not

ceea ce este demn de laudă, 
competenți. Operatorii 
Placsintar, Wiliam 
și Petre Gheorghe 
monteura Eugenia 
cunoscutul regizor
piță au ales cu grijă de 
care dată momentele cele 
semnificative din viața spor
tivă a patriei noastre. Acum,! rie,fa sa — <**âm titiui cronicii ..... 1 apărute atunci în „Sportul popn-m cinstea marii sărbători. ceiQiăr — ,,a împiedicat pe atacanțH 
de la ,, 
bum intitulat „15 ani de sport* 
oare se va încheia cu imagini 
luate de 
șurate în 
August.

...Lista 
sportive, documentarelor, aslbu-1 Fior-scu, ne-au 
melor realizate în anii puterii(“ițV 
populare este îmbucurător de 
mare. Ea a pornit în 1949 de^nșt^ ’ceiilaTt. "după™cum "știți, 
la zero. Undeva, prin magazia 
studioului, mai stau și ’ astăzi juvă și tn special revista iiu«- 
mărturie „preocupările pen- -----
tru acest domeniu de activitate, 
ale fostului O.N.G. In afară J s-a accidentat în urmă cu ctteva 

, . . . , , I luni si nu * mal concurat *•-de unul sau două meciuri de^ atunci. Cea mM bană săritură a 
fotbal, cinematograflia din tre

apărute atunci în „Sportul popn-
■ .. .1 

nrocraffthT un alAnO,srtrt să transforme numeroasele 
dania pregătesc un ai ^ocazii de marcat“ Dar, cin© 

nu.fi aduce aminte de aceasta 
partidă ? Linia noastră de atac 
era formată din Bartha, pn-

la comoetitiile desfă-Stsehowski Andrei »ă<tule»cu. ia competițiile uesid j FeremC21 și iordache, iar golul 
preajma zilei de 23 S nostru a fost înscris de Pc- 

Stecbowski. Cu o ai înainte Insă, 
fîn „deschidere*4, juniorii noștri, 

sumarelor jurnalelor ) nrintre care fi«u«u* Bone Cojereanu, Nicușor, 
j dat o rom;#n. 

1", Intreeind eu 5—o repre
zentativa de luniori a Ungariei. 
2) Există dod. . Ivănescu. Unu» 
Joacă handbal ta Dinamo Bucu- 

_ 22 - 2 2____ *“1» 
faoe parte din lotul de fotbal 
al C.C.A. 3). Urmăriți presa ȘPj)»-

trată ■„SpoPt‘7 și veți găsi foto
grafiile care vă Interesează.

ROMEO POPA Sibiu. 1>. Atle
tul american de culoare Thomas

■ : _ ; ------ 1
luni *1 nu * mai concurat da- 

__ ;______ _  v
ion»., cmcimoograiua 
cut n-a găsit interesanta decît b Han Dimr 
imaginile în care »e arăta hu-' 
zurul capitaliștilor și moșieri-f Tnu
lor în frunte cu familia regală./* iul R«u Madrid, fa laeul lut 
De fapt, nici nu ar fi avut 
prea muilfe subiecta în sportdl^ 
ce se făcea pe atunci . . .. ...

Incinta „1 (,«11 ă» un arbitru Ia o tuot în care.Înainte de plecare am timn os mfngea cutată de un
invitat la vizionarea
de fotbal R.P.R. — 
Sala de la etaj era plină.

La sfîrșit operatorii se fell-f secundă si lmpiedtcîna-o ăstfet 
... , . ___ . «\*ă pătrundă în gol? In primulCita reciproc. Silit bucuroși că/r!nd, e bine să precizăm că iu

de această dată n-o să M seS ci un foto-reporter nn și-ar per- 
ah din un astfel de Inpoata reproba ca au scapai mxl rarMtăm m3U clnd

obiectiv marcarea vreunui gol».

acă fotbalMul
__  t tată o întrebară ta 

care nici DJdi nu v-«r Putea 
răspunde preda u ora actual i l 
Presa străină V2222.2. *" “ 
apariția lui in linia de

Hopa, care este pe punctul de 
a semna pentru clubul belgian

LAZAR EMERIGH. Satu Mare. 
Dv. ne întrebați ce dedaie va
In timp ce mingea șutată de un 

întîlniriiC înaintai • gata să intre tn 
one e l poartă Un foto-reporter sau un 
U.K.O.o./spectator aflat In spatele porții, 

sir interveni lovind mingea cu 
piciorul în ultima _ fracțiune de 

*ă păirun.dă în' gol ? In' primul 

de această dată n-O să M se^cljun foto-reporter Ș>-ar_per- 
luutv aătreî de s—•- —ii rcs..,,
nu mal garantăm, mai ales cînd 
e vorba de cîte un suporter pa
sionat ! Numai că spectatorii 

OCTAVIAN GINGU kn-aU acces In incinta terenului.
J Prestlpunlnd 
x o astfel de 
l mingea n-a E/«l încă cu
\ ferință. cum
/ arbitrul nu 
I dicta o

spectatorii

totuși că s-ar tv* 
situație, întrucît 

trecut linia porții 
întreaga el cireon- 
cere regulamentul!, 
va da gol, c» va 

.. _ _ „mtnge de arbitru** >n 
tărîrea aceasta a fost detenni-__,.

nata de faptul că numeroase 
cluburi profesioniste au început^ competlțională. Acesta este moți*- 
să tenteze tot mai insistent P®? J? 
cei mai buni fotbaliști din Ma- 
roc. Printre ultimii se afla și^ funcționa In această caaitate ta 
Mohamed Khalsi, 
campionatului, care a și semnat 
un contract cu clubul profesio
nist francez din Ales. Hotărîrea 
Comitetului Olimpic Marocan a- 
nulează, însă, semnarea contr 
tului. Prin această măsură, S- 
chipa de fotbal a Marocului vâ 
avea la dispoziție cei mai buni 
jucători în vederea preliminarii
lor turneului olimpic.

RADU AUREL. Constanța, li- 
.Boxerul de categorie grea Eugen 
FQresz S-a retras din a cavitatea 

vul 'pentru care nu l-ați găsit 
Pe lista de parUcfpanți la re
centele campionate republicane. 
Fiiresx a devenit antrenor și vă 

aoltxeferul Sscoaia Sportivă U.C.F.S. <Un 
g tgcuaui/(jiuegăn. Recordul mondial

la 800 m. plat femei este 2:05,0 
(Nina Otkoienko—U.R.S.S ) Iar 
recordul țării noastre ZriV.s (Flo
rie* Grecescul. 3). Ultimele două 
recorduri mondiale stabilite de 
lolanda Balaș — 1,S2 și 1.83 —< 
n-an fost încă omologate, dar 
n-avem nici un fel de.. emoții 
In această direcție, tntracit cele 
două performanțe Întrunesc pe 
deplin condițiile de a fi omolo
gate. Treaba cea mal grea a rost 
făcuta: stabilirea recordului m< 
Restul s mai simplu ! J

ION POȘTAȘUL

A ritmogriful corespondenților

18 12 6 16 2 8 Zi
19 2 74 8 5 17 6 12
16 17 4 19 8 9 12 6 17 2

ZO 2 5 2 19 6 17 ,9 19 8.
\9 15 17 12 19 9 15 17 1 2 6 2 3

Z 13 17 20 13 17 20 4 2 6
3 zo 12 19 18 2 6 2 20 7 8

13 Z ZI 18 20 17 21 2 21 2 19 2 6
!Z 1 16 18 ZO 18 8 11 17 20 2 6

18 ZO 18 17 9 15 18 21 2
Zf 17 3 Z 6 10 17 18 6 7 ■17 19 9 ăl

16 17 4 19 17 11 12 /4 19 17 Z
» 13 18 11 4 12 19 5 7- 2 !9 11 17

ii IZ 6 21 4 2 6 18 6 11 19 17 4 ZL
19 IZ / 18 // Z 21 11 15 8 20 9 5 * ' " ■ ț J

9 17 12 21 4 17 3 2 6 17 21 11

LL 18 19 u !7 2 15 ZO 2 19 12 18 2 6 8 _ •
16 Z 8 20 2 6 19 19 17 18

7 2 4 15 2 7 2 ZO ZJ 5
[ffi 12 2 6 '15 L 21 2 21 18 8

înlocuind cifrele cu litere veți obține numele aînlocuind cifrele cu litere veți obține numele a 20 coresH 
pondenți ai ziarului „Sportul popular", iar de la A Ia B nu
mele, pronumele și localitatea în care-și desfășoară activitatea' 
unul dintre cei mai activi corespondenți ăi ziarului^



Dinamo l continuă să conducă 
in campionatul motociclist 

de regularitate și rezistență
SIBIU 7 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Disputa pentru cucerirea tit
lului de campioană republicană la 
regularitate și rezistență este din ce 
în ce mai interesantă. Dinamoviștii, 
instalați pe primul loc, luptă cu toate 
forțele pentru apărarea poziției, iar 
echipele Metalul M.I.G. și C.C.A. în
cearcă să recupereze handicapul și șă 
preia conducerea. Deocamdată, după 
desfășurarea etapei a 111-a, care a 
avut loc joi pe distanța de 204 kni, 
situația se menține aproape ca și după 
etapa a II a. Deși joi alergătorii au 
avut dificila misiune de a escalada 
înălțimea de aproape 2.000 rn a Prejbci 
și de a trece proba de departajare care 
s-a desfășurat la Podul lui Ivan (prin 
apă de aproximativ 50 cin adîncime I), 
totuși cei 4 motocicliști (Gh. Ion — 
250 cmc, Mihai Pop, Barbu Predeseu 
și Iosif Popa — toți la 125 cmc) se 
mențin cu 0 puncte penalizare. Ei sint 
urmați de : L. Szabo și Gh. loniță cu 
1 punct peri., St. lancoviei 2 p, H. Sitz- 
ler. M. Cernescu 4 p, V. Szabo 7 p, 
T. Popa 8 p, Tr. Macarie, Gr. Bereny 
ți lom Butnarii 10 p. In clasamentul 
pe echipe situația este următoarea : 1. 
Dinamo 1 12 p; 2. Metalul M.l.Ci. 16 p 
(rectificarea de uri punct s-a făcut la 
recalculare) ; 3. C.C.A. 27 p etc. '•

Etapa a IV-a s-a desfășurat vineri 
pe un traseu lung de 204 km. De data 
aceasta majoritatea eoncurenfîlor au 
acoperit traseul fără greșeală. Clasa
mentul — în partea sa superioară -~- 
ae menține neschimbat. Doar C.C.A. 
ți-a majorat punctajul cu încă 23 pe
nalizări din cauza întîrzierii cu care 
a sosit concurentul Mihai Dănescii 
care a suferit o defecțiune pe parcurs. 
Astăzi are fes.- etapa a V-a (174 km), 
Iar mîine ultima etapă (321 km).

I. OCHSENFELD

Mîine după*amiază în sala Dinamo

Reprezentativele de tineret 
ale R.P. Romîne și R.P. Chineze 

întîlnesc lase tenis de masă
jucătorilor și jucătoarelor de 
masă din R. P. Chineză care

Lotul 
tenis de 
ă-a antrenat timp de două săptâmîni 
în compania sportivilor noștri a sosit 
miercuri seara de la Poiana Stalin. 
După ce ziua de joi a fost consacra
tă diferitelor vizite prin București, 
ieri dimineață cei opt sportivi chi
nezi (trei jucătoare și cinci jucători) 
s-aii antrenat Dinann unde 

SIU 1N-ȘÎN

dln-
ale 

Cum 
tenis 
i-am

SUN MEI-IN
mîine după-a,miază de la ora 17 vor 
începe întrecerile dublei întilniri 
tre reprezentativele de tineret 
R. P. Romîne și R. P. Chineze, 
pe jucătorii și jucătoarele de 
de masă din China Populară nu 
mai văzut de doi ani, am fost de- 
•igur și noi curioși să-i urmărim „la 
lucru". Și, într-adevăir cînd am intrat 
tn sala Dinamo, la două mese, schim
bau mingi Sun Mei-in cu Siu ln-șîn 
și Go Giun-cun cu U Hun. Ultimii 
doi sînt foarte tineri (au cîte 16 
ani) și folosesc priza obișnuită. De 
altfel, aceeași priză normală o uti
lizează și Cen Se-giun, ca și jucă- 
toarea Siao Ge-ven. Ceilalți, adică 
jucătoarele Sun Mei-in, Pin Sen și 
jucătorii Siu ln-șîn și Ciu Lan-sîn 
țin paleta gen toc.

Pc Sun Mei-in care vine pentru a 
treia oară în București am găsit-o 
la fel ca și în 1953 său 1957. Ea are 
aceeași mobilitate, atacă rapid, pu
ternic și plasat. De data aceasta 
însă ea este nu numai jucătoare ci 
și antrenoare. „Am venit în R. P. 
Romină cu multă bucurie, ne-a spus

Intîlnirea internațională de tenis Dan lonescu și C.C.A. I campioni republicani 
la pentatlon modern pe 195Sdintre echipele de tineret

ale R. P. Romine
(prin telefon), 
ploios, aproape 
asistat miercuri 

întîlni-
an 
din cadrul
reprezentativele de 
Romîne și R. P. 
avut loc între Ciu

jucătorul
cu 6—4,

frumoase, 
a învins

PETROȘANI 7
Deși timpul, a fost 
1000 de spectatori 
la prima partidă 
rii ««de tenis dintre 
tineret ale R. P. 
Chineze. Meciul a
Cen-hua și Juhasz. Victoria a revenit 
sportivului chinez eu 6—2, 6—4, 6—3. 
Joi s-a disputat partida dintre Mei 
Fu-ci și Constantin Năstase. După 
schimburi foarte 
romîn, superior, 
7—0, 4—6, 6—3.

lată rezultatele
Mei Fu-ci, Ciu Cen-hua

celorlalte meciuri:
Tiriac, Bar-

Au început finalele campionatelor 
de juniori și de calificare la volei

(prin telefon). — Miercuri 
pe terenurile .Luceafărul”

SIBIU 7 
au început 
din localitate, turneele finale ale cam
pionatelor republicane de juniori și 
junioare, la care participă cîte 5 echi
pa masculine și feminine.

După două zile de întreceri, cele 
mai în formă par a fi echipele mas
culine C.F.R. Timișoara și O.S.Ș. 
București, ca și formațiile feminine 
Rapid București și S.S.E. Sibiu.

Iată rezultatele tehnice:
MASCULIN: C.C.A. — S.S.E. Cra

iova 3—2
I 1 — 16,
Tînărul 
(11—15,
C.S.S. Buc. — 
(12—15. 8—15, 

(12—15, 
15—9), < 
Dinamovis* 

15—12, 
S.S.E.

15—13,
C.FÎR. Timișoara 
(1,5—6, 15—6, 15—12).

-15, 15—9, 15—13,
C.S.Ș. București — 

București 3—1 
15—12, 16—14),

Craiova 3—2 
16—14, 15—5),

C.C.A. 3—0

deoarece de fie- 
mai fost la dum- 
simțit ca acasă, 

acum o formație

cunoscuta sportivă, 
care dată cînd am 
neavoastră, m-ain 
Noi am deplasat 
tînără, ai cărei sportivi sint dornici 
să învețe cît mai muit. In ceea ce 
privește confruntarea de duminică, noi 
ne vom strădui să lăsăm o impresie 
cît mai frumoasă publicului romin" 
și-a încheiat declarația Sun Mei-in.

. Țun-po, ne-a spus că 
nu au fast definitivate. In 

echipe nu vor lipsi 
fete și Siu ln-șîn și 
băieți.

i mai anunțat, meciu- 
se vor disputa dnpă 

Gupei CorBiflon", iar cele

Dintre jucători, cel mai bun se 
arată a fi Sin ln-șîn, care de altfel, 
a participat și la campionatele mon
diale de la Dortmund. El are'multă 
agilitate și lovește cu precizie min
gile. ln-șîn este, de-altfel, una din 
speranțele tenisului de masă chinez. 
In legătură cu formațiile care vor re
prezenta R. P. Chineză, conducătorul 
delegației, Ien ” 
ele încă 
orice caz, din 
Sun Mei-in la 
Ciu Lan-sîn la

Așa cum am 
rile feminine ! 
formulă 
masculine după sistemul „Cupei Swayt- 
liling".

Sportivii noștri, care se pregătesc 
de mai multă vreme, așteaptă cu în
credere întîlnirrle de mîine. După cum 
se știe, echipele R. P. Romîne sîn.t 
alcătuite din Geta Pitică și Marja 
Alexandru la fete și Radu Negulescu, 
Otto Botlner și Tiberiu Covaci la 
băieți.

și R. P. Chineze
dan 6—2, 6—4, 7—9, 6—4 ; Mei Fu-ci 
— luhasz 6—4, 10—8, 8—6; Ciu 
Cen-hua — Năstase 6—1, 8—6, 5—7, 
6—0. In această partidă jucătorul ro
mîn a opus o dîrză rezistență adversa
rului său doar în seturile 2 și 3. In 
continuare el a avut o „cădere" brus
că, permițitld jucătorului chinez să cîș- 
tige clar. In urma acestor rezultate re
prezentativa Republicii Populare Chi
neze a terminat victorioasă în această 
întîlnire cu scorul final de 4—1.

In două partide amicale susținute, 
jucătorul chinez Dei ltin-min a între
cut pe V. Popescu cu 6—1, 6—1 și a 
cedat jucătorului Vasilescu cu 1 
3—6.

FEMININ: S.S.E. Sibiu — S.S.E. 
Craiova 3—0 (15—8, 15—7, 15—12), 
C.S.S. Buc. — Știința Curtea de Ar
geș ’ 3—0 (15—13. 15—5, 15—0),
S.S.E. Craiova — Știința Curtea de 
Argeș 3—1 (15—4,
15—7), Rapid Buc.
3—1 (15—6, 15—10,

16—14. 10—15,
— S.S.E. Sibiu
10—15. 15—13).

C. PI TAR IU și M. LUPUȚllI
corespondenți

In
Petrolul Constanța conduce 

turneul feminin al campionatului 
de calificare

vic-

echi-

CONSTANTA, 7 (prin telefon). — 
Terenul Constructorul din localitate 
găzduiește începînd de joi turneul fi
nal al campionatului feminin de cali
ficare.

In prima zi a turneului s-au înregi
strat rezultatele: Progresul Tîrgovi- 
ște—Locomotiva Suceava 3—0 (15— 
9, 15—13, 15—5), Petrolul Constan
ța—C.F.R Timișoara 3—2 (14—16,
15—9, 12—15, 17—15, 15—9). Echi
pa constănțeană a muncit foarte mult 
pentru a obține această dificilă 
torie.

Primul meci de vineri a opus 
pele C.F.R. Timișoara și Locomotiva 
Suceava. Timișorencele au cîștigat cu 
3—1 (15—11, 15-6, 14—16, 15—5) 
după un joc de factură modestă. Dar 
dacă prima întîlnire n-a satisfăcut pe 
deplin sutele de spectatori, cea de a 
doua, între Petrolul Constanța și Pro
gresul Tîrgoviște a mulțumit exigentul 
public constănțean. Echipa locală a 
cîștigat partida cu 3—2 (15—7, 15— 
II, 12—15,. 16—18, 15—10) instalîndu- 
se în fruntea clasamentului.

E. PETRE-corespondent

Importante modificări în sistemul 
și calendarul competiționai intern la handbal

Luînd în discuție sistemul compe- 
tițional, federația noastră de handbal 
a luat recent o serie de măsuri me
nite sâ asigure o mai judicioasă des
fășurare a activității oficiale și să 
creeze cele mai bune condițiuni de 
pregătire în cadrul secțiilor de hand
bal din întreaga țară.

După cum se știe, federația a ho- 
tărît ca principalele întreceri în 
handbalul în 11, care încep în toamnă, 
să-și scurteze durata prin reducerea 
numărului de echipe participante. 
Astfel, campionatele republicane de 
handbal în 11 de categoria A, mas
culin și feminin, se vor desfășura 
cu participarea a 10 echipe în loc de 
12, iar campionatul masculin de ca
tegoria B în două serii de cîte 8 
echipe. Seriile campionatului masculin 
de categoria B au fost astfel alcă
tuite: SERIA I_: Știința^ Galați, Pe
trolul Ploești, 
ința București, 
Piatra Neamț, 
stanta și 
A II-A :
Tg. Mureș, Știința Timișoara, I.C. 
Arad, Flamura roșie Agnita, Știința 
Petroșani, Stăruința Odorhei, Textila 
Cisnădie.

In raport cu modul în care se va 
desfășura campionatul republican pe 
anul 1959/1960 au fost făcute modifi
cări importante și la celelalte com
petiții interne. Astfel, campionatul re
publican de handbal în 7 va începe 
cu faza de raion, care se va des
fășura între 6 septembrie și 25 oc
tombrie. După aceasta, va urma etapa

Petrolul Teleajen, Sti- 
Dinamo Bacău, C.S. 

C.S.A. Marina Con- 
Recolta Hălchiu ; SERIA 

Voința Sighișoara, Dinamo

i. PALIȚA-coresp.

a cîștigat

Un mare

Dan lonescu (C.C.A.) 
de campion al țării.
CLUJ 7 (prin telefon).

număr de spectatori a urmărit cu un 
deosebit interes desfășurarea ultimei 
probe — crosul — a campionatului re
publican de pentatlon modern pe anul 
1959. Întrecerea a avut loc pe un 
traseu foarte frumos (4 km) pe a- 
leile pădurii Hoia din imediata veci
nătate a Clujului și a revenit lui 
Gheorghe Tomiuc (Recolta București). 
Iată rezultatele acestei probe: 1. To
miuc. 847 p (15:51,6); 2. Cr. Lichiar- 
dopol (Progresul) 751 p (16:23,7); 3. 
Nic. Marinescu (C.C.A. I) 685 p 
(16:45,6); 4. Dan lonescu (C.C.A. I) 
655 p (16:55,0); 5. W. Roman (Re
colta) 607 p (17:11,4); 6. D-tru Țin
tea (C.C.A. I) 598 p (17:14,7); 7. 
D-tru Popescu (Progresul) 562 p 
(17:26,2)- 8 Tr. Croitorii (C.C.A. II) 
535 p (17:35,9); 9. M. Drișcu (C.C.A. 
II) 373 p (18:29,7); 10. Ion Vesa 
(C.C.A. II) 187 p (19:31.5); 11. Tib. 
Munteanu (Oradea) 178 p (19:34,0); 
12. I. Jelici (Oradea) 112 p (19:56.0);

Campionatul republican de șah pe echipe
Tînăra echipa a Științei este, iară în

doială, performera primei părți a fi
nalei campionatului republican de șah 
pe echipe. După trei victorii conclu
dente, studenții au întîlnit in cea de 
a patra rundă puternica formație a 
Petrolului. Dar nici aceasta nu s-a 
dovedit un obstacol de netrecut. Mar- 
cînd două victorii prețioase la mesele 
fetelor, prin Polihroniade (la Pere- 
voznic) și Gogîlea (la Petri), și fă- 
cînd remize în toate celelalte partide, 
Știința a terminat învingătoare cu 
b'—<J, consolidîndu-și poziția în frun
tea clasamentului.

Prin acest rezultat, ploeștenii își 
văd mult micșorate șansele la titlu. In 
schimb. Constructorul — altă echipă 
cu șanse — se menține în poziție foar- 

primeleregională, care va programa 
jocuri Ia data de 1 noiembrie. Echi
pele clasate pe primele 2 locuri 
etapa regională de la București 

clasate pe primul loc în eta- 
regiunilor Stalin și Timișoara se 
califica direct în turneul final, 
va avea loc la București. Cele- 
formații cîștigătoare ale etapelor 

in
Și

cele 
pele 
vor 
care 
lalte 
regionale vor participa la o fază in
terregională, ce se va desfășura în 
două serii, la băieți între 4 și 7 fe
bruarie 1960 la București și Tg. Mureș, 
iar la fete între 27 și 31 ianuarie 
1960 la Oradea și Constanța. Demn de 
semnalat este faptul că acest cam
pionat republican de handbal în 7 
va .constitui criteriul după care se 
va face selecționarea echipelor pentru 
viitoarele campionate de categorie „A“ 
Ia handbal în 7 (ediția 1960—1961).

O măsură foarte importantă a fost 
luată în legătură cu campionatul re
publican de juniori care, începînd 
chiar cu ediția 1959/1960, se va dis
puta numai la handbal în 7. Această 
măsură a fost luată datorită faptului 
că s-a constatat că handbalul în 7 
este mult mai larg răspîndit în rîn- 
durile tineretului decît handbalul 
în 11. Formula de disputare a cam
pionatului de juniori nu se schimbă, 
urmînd ca jocurile să se desfășoare 
după sistemul campionatului de 

handbal în 11.
Cît privește ediția 1960'1961 a cam

pionatelor republicane de handbal 
în 11, sistemul de disputare s-a mo
dificat structural. Campionatul mas
culin se va disputa numai la cate-

pentru a doua oară consecutiv titlul 
(Foto R. Vilara)

13. I. Tîlmaciu (Oradea) 0 p (21:17,7). 
Clasamentul pe echipe: 1. C.C.A. 1 
1.938 p; 2. C.C.A. II 1.095 p; 3. Ora
dea 290 p.

In urma acestor rezultate, maestrul 
sportului DAN 1ONESCU (C.C.A.) a 
devenit campion al R. P. Romîne pe 
anul 1959, cîștigînd fitilul cu o dife
rență apreciabilă față de următorii 
clasați. Iată clasamentul general: IN
DIVIDUAL: 1. Dan lonescu 4.140,5 
p — campion al R.P.R.; 2. D. Po
pescu 3.500,5 p; 3. W. Roman 3.413 
p; 4. Tr. Croîtoru 3.388 p; 5. N. Ma
rinescu 3.383,5 p; 6. Cr. Lichiardo- 
pol 3.373,5 p; 7. D-tru Țintea 3.177 p; 
8. I. Vesa 2.600,5 p; 9. Gh. Tomiuc 
2.479 p; 10. T. Munteanu 1.643 p; II. 
I. Jelici 1.405 p.; 12. M. Drișcu 1.393 
p. ; 13. I. Tîlmaciu 764 p ; PE ECHIPE: 
1. C.C.A. I 10.359 p; 2. C.C.A. II 
6.985,5 p; 3. Reprezentativa regiunii 
Oradea 3.236 p.

RADU FISCH, 
corespondent regional

le buna, in special datorită faptului că 
în ultimele două runde are meciuri 
mai ușoare (cu Cetatea Bucur și 
C.SM.S. Iași). Constructorul a învins 
pe Spartac cu 4'/2—3]/2, după ce la 
prima masă Bălanei a pierdut la Cio- 
cîltea.

Progresul a întrecut cu 7—1 pe 
C.S.M.S. Iași, iar Dinamo a obținut o 
victorie la limită în fața Cetății 
Bucur : 4>/2—3'/2.

După patru runde, clasamentul este 
următorul : Știința 22, Constructorul 
19, Spartac 18, Progresul 17‘/2(1), 
Cetatea Bucur 16'J„ (1), Petrolul /d*/2, 
Dinamo 12, C.S.M.S. lași 4'/2-

Azi și mîine, începînd de la ora 17, 
în sala Constructorul din str. Luca 
Stroici 13 se dispută ultimele două 
runde.

goria A, care va avea două serii a 
cîte 8 echipe. Campionatul feminin 
de handbal în 11 se va desfășura 
sistem eliminatoriu, cu etape de 
raion și regiune și cu o etapă finală.

După cum se vede, în ediția 
1960'1961 va rămîne un singur cam
pionat republican masculin, de ca
tegoria A. Din această cauză, cam
pionatele de calificare — _pare tre
buiau să înceapă în toamna acestui 
an — nu vor mai avea loc. Abia în 
primăvara anului 1960 va începe 
campionatul de calificare pentru edi
ția 1961'1962 a campionatelor repu
blicane de handbal în 11.

La handbalul în 7 programul com- 
petițional pentru anii 1960'1961 este 
mult mai bogat. El cuprinde în pri
mul rînd două campionate republi
cane de categorie A: unul masculin 
în două serii a cîte 8 echipe și altul 
feminin într-o singură serie de 10 
echipe. Aceste întreceri vor programa 
turul toamna (1960) și returul pri
măvara (1961). In perioada lunilor 
de iarnă se va organiza „Cupa Fe
derației de Handbal” pentru echi
pele de seniori, senioare, juniori și 
junioare, competiție al cărei sistem 
de disputare nu a fost încă stabilit.

★
Printr-o recentă hotărîre a Birou- 

federației de handbal s-a stabilit 
în campionatul feminin republican 

handbal în 11 ediția 1959/1960 
fie admisă echipa Record Mediaș 

locul rămas liber în urmi fu

lui 
ca 
de 
să 
Pe
ziunii echipelor Olimpia și C.S.U., 
ambele din București,



Se apropie campionatul categorici A la fotbal

Antrenamente, verificări, jocuri amicale...
La sfîrșitul unui campionat 

plin de învățăminte
• Pe stadionul Republicii în nocturnă: Petrolul—Dinamo • Rapid și Progresul joacă de „Ziua mi' 
erului" la Petroșani și Lupeni • Echipele au susținui numeroase jocuri de verificare în cursul 

îăptăminii

Pregătirile loturilor reprezentative de fotbal și meciurile internaționale disputate cu selecționatele U.R.S.S. în 
iile și la începutul acestei luni au fost — cum era și normal — în centrul atenției iubitorilor de fotbal din 
ara noastră. In această perioadă, activitatea de pregătire a echipelor de club sau asociație în vederea noului 
ampionat a căzut pe plan secundar. Acum însă, jocurile internaționale au trecut și s-a apropiat... campionatul, 
•ezind din nou vechea și marea pasiune a amatorilor de fotbal. Din nou tribunele terenurilor sînt populate la 
ntrenamentele echipelor fruntașe, din nou comentarii aprinse despre viitoarele efective, despre șansele echipelor, 
espre Petrolul, C.C.A., Rapid, Dinamo, U.T.A...
Pînă la începerea noului campionat a rămas foarte puțin. Atît cît este necesar ca echipele să mai facă o veri- 

care Și retușare a formațiilor, înainte de a se prezenta în etapa inaugurală. In ultimul timp, ele au susținut nu- 
neroase în’tî'lniri, iar mîine — duminică — se poate spune că va fi o repetiție generală.
avanpremieră : Petrolul—Dinamo

la și anul trecut, „deschiderea” la 
opionat o asigură meciul — menit 
devină tradițional — dintre echipa

Aarinescu (Petrolul) și Al. Vasile 
namo) văzu ți de Stoenescu.

îpioană și echipa cîștigatoare a 
>ei. Deci, un foarte atractiv meci 
-o'-ii — Dinamo București mîine 

pe Stadionul Republicii, înce- 
1 de la ora 19,30. Prilej pentru 
pe să-și verifice posibilitățile îna- 

de campionat, iar pentru Petrolul 
facă o verificare serioasă și în 
;rea Cupei Campionilor Europeni, 
ej și pentru spectatori de a asista 
o întîlnire de ca’itatv, așa cum au 
lărit miercuri la „Dinamo", între 
>;d și Dinamo, inai ales că 
ipele vor alinia în acest joc, 
anizat de ziarul „Scînteia”, 

mai bune formații ale lor. „Tre-
: să jucăm frumos, nu pentru re- 
at, ci pentru a oferi un fotbal cît 

bun, care să satisfacă pe specta- 
" — ne spunea ieri Baratki, antre- 
il dinamoviștilor. De aceeași do- 
ă sînt însuflețiți și ploeștenii.

'id și Progresul joacă în cinstea 
„Zilei minerului"

îine la Petroșani și Lupeni vor a- 
loc manifestații sportive în cin- 
,,Zilei minerului". Cu acest pri- 

”or disputa și două interesante 
_ de fotbal. între patru echipe 

categoria A : Jiul — Progresul la 
oșani și Minerul — Rapid la Lu- 
. Cu mult interes este așteptată 
iția echipei din Lupeni, proaspăt 
lovată în categoria A. Bucurește- 
au părăsit aseară Capitala.
Joc de „A" și la Constanța
i Constanța, tot mîine. se vor în- 
în meci amical alte două echipe 

prima categorie : Farul și Dinamo 
iu.

Știri, rezultate de fotbal
>E PREGĂTESC Șl ARBITRII

tre 10 și 15 august va avea loc 
lucurești un curs de perfecțio- 

pentru arbitrii de categoria A și 
•ursul se va ține în sala Dinamo, 
lecțiile practice pe stadionul Di- 
j. in ultima zi, la 15 august, va 

loc o consfătuire cu președinții 
iilor regionale de arbitri din țară 

i cursanții. In cadrul acestei con
ici vor fi date îndrumări meto- 
telmice și se vor face comunicări 
partea colegiului central de arbi- 
i a federației.

A DOUA ETAPĂ
A „CUPEI ELIBERĂRII"

ine se vor disputa jocurile celei 
doua etape a „Cupei Eliberării" : 

ti—Iași, Craiova—Constanța,
n—Ploești și Baia Mare—Timi- 
i.

Știința Cluj joacă mîine acasă 
az Metan Mediaș. Revanșa aces- 
itîlnîri va avea loc la Mediaș la 
umist. La această dată. Rapid 
va întîlni pe teren propriu pe 
Arad.

• U.T.A. joacă duminică la Hune
doara cu Cot vi nul.

Ce-au făcut echipele săptămîna 
aceasta

Și acum, iată citeva amănunte. în 
legătură cu pregătirile făcute de echi
pe în această săptămîna.

• PLOEȘTI. — Joi. Petrolul și 
Victoria Buzău au oferit un meci di
namic, cu numeroase acțiuni de poartă. 
A învins Petrolul cu 6—2 (2—1) prin 
punctele înscrise de Bădulescu, Dridea 
I, M. Marcel (2) și Babone (2), res
pectiv Ernest și Nedelcu. Victoria Bm 
zău a jucat bine, servind o replică vi
guroasă. Ploeștenii au folosit echipa : 
Sfetcu (Drăghicioiu) — Pahonțu (lo- 
nescu), Marinescu, lortescu (Neacșu)
— Fronea, Neacșu (Tabarcea) — 
Constantinescu, Tabarcea (M. Marcel), 
Dridea 1, M. Marcel (Babone), Bâ- 
dulescu (Dridea II). (M. Bedrosian, 
coresp. reg.)

• SIBIU. — Două jocuri amicale:
C.C.A. tineret București — Indepen
dența Sibiu 2—0 (1—0) și C.C.A.
București — C.S.A. Sibiu 6—1 (3—1). 
Jocul acesta a fost la discreția oaspe
ților, care au marcat prin Zavoda I 
(2). Cacoveanu, Alexandrescu, Bone 
și Tătaru. Dragoman a marcat pentru 
gazde. Formațiile: C.C.A.: Toma — 
Zavoda II, Apolzan, Dragomirescu — 
Jenei. Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru. C.S.A.: 
Stoișor (Gavrilovici) — Bratu. lo- 
niță (Foaie), Ghee (Georgescu, Ene)
— Solomon, Tetea — Baboe, Totterici, 
Dragoman (Protopopescu), Popa, Pro- 

Aspect de la meciul de antrenament Progresul. — Știința București. 
Vasilescu (dreapta) a pătruns în careul Științei și a tras. Portarul stu
denților insă, va bloca balonul.

topopescu (Dragoman. Recu). (V. Viă- 
doianu, coresp.)

• CONSTANȚA. — Farul, după o 
scurtă vacanță, și-a reluat pregătirile 
sub conducerea antrenorilor Lengheriu

• SE. GHEORGHE 7 (prin telefon)- 
Joi, Textila a jucat cu selecționata 
taberei de juniori din Orașul Stalin. 
După un joc frumos, dinamic, cu 
multe faze de poartă, juniorii au cîș- 
tigat cu 1—0 ' (0—0) prin punctul 
marcat de Pasan (min. 50). In min. 
20 și 40 Petrescu (juniori) a tras în 
bară. (Z. Papp, coresp.).

• Jocuri în cinstea ,,Zilei Mineru
lui” : Sel. Satu Mare—C-S.M. Baia 
Mare 1—4 (1—2) — disputat 
miercuri —; C.S.M. Baia Mare—Stă
ruința S. Mare 10—0 (6—0); Olimpia 
S. Mare—Sel. surdo muți Tg. Mureș- 
Oradea-Cluj 1—0 (1—0); Chimistul 
B. Mare—Minerul B- Sprie 4—0 
(1—0); Dinamo Săsar—Constructo
rul B. Mare 6—1 (4—0) — disputate 
joi. (V. Săsăranu, coresp. reg.).

• La Oravița, joc de Cupa R.P.R-: 
Minerul Oravita—Locomotiva Oravita 
5—0 (3-0).

• Știința București joacă mîine a- 
mical cu Vulcan pe terenul Vulcan 
(Ghencea), începînd ae la ora 17.30. 

și Mihai. La 1 august Farul a jucat 
cu Ind. Sîrmei C. Turzii (3—2) și joi 
cu selecționata orașului : 6—1 (2—0). 
Au marcat: Niculescu, Ciosescu, Ma
tei, Călin, Pană și Toma (II m). 
Farul a aliniat formația : Ghibănescu
— Toma (Straton), Citincan, Florescu
— Datcu (Corneanu), Pană — Mo- 
roianu (Călin), Sever (Matei), Cio
sescu, Firică, Niculescu. (P. Enache, 
coresp. reg.)

• ARAD. — Joi s-au întîlnit selec
ționatele Arad și Timișoara, în reali
tate UIT.A. și C.F.R. Timișoara. Au 
cîștigat oaspeții cu 2—1 (0—0). Ti- 
găniuc și Androvici (din 11 m) pen
tru Timișoara și Jurcă pentru Arad 
sînt autorii punctelor. ARAD: Coman 
(Sugar) — Izghireanu, Băcuț II. 
Farmati — Koczka, Seres — Jurcă 
(Igna), Tănceanu, Tîrlea (Horvat), 
Mețcas, Budai (Tîrlea). TIMIȘOARA: 
Boroș — Corbuș, Androvici, Bodo 
(Apter) — Gali, Stepau — Țigăniuc. 
Klein, Fodor, Surdan, Boros. (Șt. 
Weinberger, coresp.)

• BUCUREȘTI. — Progresul a 
susținut joi un meci amical cu Știin
ța București, de care a dispus cu 
4—2 (4—0). Au marcat : Marin (2), 
Vasilescu și Mafteuță, respectiv Du
mitrescu și lonescu. Progresul a pre
zentat o formație mult remaniată, din 
care au lipsit cîțiva titulari: Dinule- 
scu, Mîndru (accidentați), Caricaș, 
Oaidă și Cojocaru — aceștia din ur
mă absenți nemotivați. Joc slab. For
mația Progresului : Birtașu — Ne
delcu. Dobrescu, Soare — Petrescu 
(Rociu), Știrbei (Paleru) — Grigore, 
Mihai (Smărăndescu II). Smărândescu

(Foto Gh. Dumitru)
I (Birn), Vasilescu, .Mafteuță. Marin.

• Jocul de antrenament TAROM — 
Metalul Titanii a fost de 
slab nivel tehnic. El s-a ter
minat cu victoria TAROM-ului la sco
rul de 2—1 (0—1). Au marcat: Mihai 
și Gherghina, respectiv Dan. TAROM: 
O jac — Alexe (Bogdan), Cristescu, 
Arieșeanu (Alexe) — Popescu, Vărzan 
(Dragomirescu) — Călin, Lazăr 
(Gherghina), Nisipeanu, Mihai, Milea.

IHI II IP’
alergările de azi

Reuniunea de trap de, astăzi la ora 
16. cuprinde opt alergări..

In alergarea principală, premiul 
Blaj, se întîlnesc unii dintre frun
tașii cailor de 3, 4, 5 și 6 ani. Con
curează: 1700 m: Japoneza, Nără
vaș: 1720 m: Bereta, Oradea: 1740 
m: Novac, Luminiș, Tic; 1760 m: 
Vampir: 1780 m: Băltăreț.

Caii de 2 ani se întîlnesc în două 
alergări pe distanța de 1500 m.

In alergările rezervate ordinei tri
ple Se întîlnesc cîte 11 concurșnți cu 
șansele riguros echilibrate ■ și sînt 
probabile noi cote mari. Astfel, la re
uniunea de miercuri, 5 august, pariul 
ordinea triplă a raportat cote mari : 
1136,60 lei: 1 — Adrian, II — Jalea, 
III — Harbuz: 678,20 lei : I — Ga
roafa, II — Minciuna, III — Zdravăn

l 
mi ine alergări de galop 
Hinodronilțl de . galop găzduiește 

mîine, la ora 15,30, o reuniune atrac-

Organizat pentru prima oară sistem 
tur-retur, campionatul categoriei B 
la baschet, a cunoscut, de la prima
sa ediție în această formulă, un
frumos succes.

O serie de orașe ca Sibiu. Ră-
dăuți. Deva, Roșiorii de Vede și
altele în care acest sport era cu
totul necunoscut in trecut, au pre
zentat în acest campionat echipe ti
nere, cu o frumoasă orientare spre 
un joc modern. Competiția a dus la o 
importantă creștere calitativă a va
lorii formațiilor din provincie, care au 

.oferit în acest campionat — după 
cum ne-au relatat corespondenții 
noștri — multe partide apropiate de 
nivelul celor întîlnite în categoria A. 
Ea a asigurat o întrecere desfășu
rată de-a lungul a 18 etape, lucru 
care a permis celor 20 echipe parti
cipante o continuitate în activitatea 
competițională și a constituit tot
odată un bun prilej de afirmare a 
unei serii de tineri jucători talentați 
(Cordier, lonescu, Popa — Știința 
Craiova. Zereleș, Frantz — Politeh
nica Orașul Stalin, Dumitrescu — 
Steagul roșu Or. Stalin, Păun — Pe
trolul Ploești), unii dintre ei fiind 
selecționați chiar în echipele repre
zentative ale țării. Iată- numai cîteva 
din motivele care au contribuit la 
reușita acestei competiții.

Trecînd la analiza comportării e- 
chipelor participante, trebuie să ac
centuăm faptul că cele două serii au 
fost dominate categoric de trei e- 
cliipe : Steagul roșu Or. Stalin, Pro
gresul București și Constructorul 
Cluj. Dacă în prima serie Steagul roșu 
Or 'sfalin (antrenor V. Jeleriu) a 
avut mult timp în Știința Craiova 
(antrenor C. Dîrjan) un adversar 
redutabil, care a cedat însă ritmul 
în a doua parte a întrecerii. în seria 
a Il-a, Progresul Buc. (antrenor Ol 
Herold), și Constructorul Cluj (an
trenor Gh. Russu) ne-au oferit o 
luptă palpitantă încheiată cu victoria 
meritată a echipei bucureștene. O 
pregătire tehnică superioară, atacuri 
și apărări eficace, loturi omogene și 
experimentate, o medie de înălțime 
a jucătorilor superioară, iată numai 
cîțiva din factorii care au înlesnit 
acestor echipe o comportare mai bună.

Dintre celelalte formații compor
tări meritorii au avut Voința Tg. 
Mureș, Voința Oradea, Strungul Arad, 
Farul Constanța și Petrolul Ploești. 
Inconstante, ele au cîștigat de obicei 
„acasă", însă au pierdut cu regula
ritate în deplasare. Foarte slab au 
jucat în acest campionat Vo
ința Rm. Vîlcea, C.S.M.S. Iași 
și Medicina Timișoara. In gene
ral ele n-au privit cu toată seriozi
tatea această competiție, evoluția lor 
constituind uneori un simplu act de

Carnet atletic
„Cupa Eliberării"

Clubul sportiv Cetatea Bucur orga
nizează astăzi după amiază de la 
ora 17,00, un concurs atletic dotat 
cu „Cupa Eliberării". întrecerile vor 
avea loc pe stadionul Republicii din 
Capitală și au drept de participare toți 
atlețij bucureșteni indiferent de cate-

II S Ml
tivă. Prima alergare, pe 2400 m, este 
rezervată .cailor cu aptitudini de să
ritori peste garduri. In această aler
gare participă : Cadet 70 (Toduță V). 
Svon 70 (Crișan), Fira 68 (Spătaru), 
Miracol 65 (Soare Gh.), Ceardac 
58'/2 (Nistor T.), Piper 52 (Lazăr 
Gh.).

Premiul Razbeg pune In linie cai 
de primă categorie. Reintrarea lui 
Argint alături de Nunu, Codaș, Crai
nic, Snop, Sibianca, Glod, Graur, Hă
țiș, Asa Da și Micuța se anunță des
tul de interesantă.

In alte două alergări pentru ordi
nea triplă se întîlnesc cîte 9—10 con
curență

Pentru caii de doi ani, sînt rezer
vate trei alergări.

In ansamblu, programul prezintă 
întreceri animate care, probabil, se 
vor încheia cu sosiri strînse. 

prezență. Timișorenii au jucat foarte 
slab spre finalul campionatului, *pier- 
zînd cîteva partide decisive, atît în 
deplasare cît și pe teren propriu. In 
ce privește- jucătorii din Rm. Vîlcea, 
ei au avut mult timp o situație ca și 
compromisă, dar s-au salvat „in ex
tremis" în dauna ieșenilor, care de 
asemenea nu au strălucit în ultimele 
etape.

Una din explicațiile faptului că o 
serie de echipe au avut în acest cam
pionat comportări mediocre o con
stituie aceea că o parte din condu
cerile cluburilor și asociațiilor respec
tive au dovedit o totală lipsă de in
teres pentru formațiile lor, de cele 
mai multe ori nereușind să le asi
gure nici măcar condiții minime de 
pregătire și chiar de prezentare la 
meciuri (Sănătatea Roșiorii de Vede, 
C.S.A. Bacău, Medicina Timișoara, 
Voința Rm. Vîlcea).

In ceea ce privește evoluția tehnică 
și tactică a echipelor participante, 
acest campionat a permis o serie de 
constatări care sperăm că vor folosi 
cu siguranță acestor eciiipe în vi- 
toarea lor întrecere. Cu toate că o 
parte dintre ele au cîștigat deja o 
maturitate tehnică și tactică și ni
velul general al acestora a trecut de 
calificativul satisfăcător, mai sînt 
destule lipsuri care trebuie puse la 
punct

Sînt multe echipe care nu dispun 
de efective complete, inclusiv Pro
gresul Bre. (I), care va activa în 
sezonul viitor în prima categorie, iar 
lipsa jucătorilor înalți s-a făcut cu 
prisosință simțită în evoluția lor. Din 
punct de vedere tehnic toată atenția 
trebuie îndreptată spre însușirea de
plină a procedeelor moderne în jocul 
de baschet (conducerea mingii cu 
ambele mîini, aruncarea din săritură 
de la distanță și din „cîrlig" la ju
cătorii pivoți, urmărirea eficace la 
panou etc). In ceea ce privește 
aspectul tactic al jocului, echipele vor 
trebui să acorde o atenție mai mare 
apărării (capitol la care sînt defici
tare majoritatea dintre e’-i) și unui 
joc cît mai variat în atac.

Pînă la începerea viitorului cam
pionat au mai rămas cîteva săptămîni, 
timp în care multe din lipsurile a- 
rătate pot fi remediate, cel puțin 
în parte, astfel ca în viitoarea între
cere să putem constata în evoluția 
echipelor din categoria B nu numai 
elan și entuziasm, ci și o orientare 
cât mai precisă spre un joc modern, 
singurul care poate duce spre succes.

Ad. V.

goria de clasificare din care fac 
parte,

Atleții greci se pregătesc 
pentru J. B.

Zilele trecute s-au desfășurat la 
Atena campionatele naționale, care au 
constituit un serios criteriu de selec
ție în vederea apropiatelor Jocuri Bal
canice de la București. Iată cîțiva din
tre campionii Greciei pe anul 1959: 
100 m-Georgopoulos 11,0; 800 m-De- 
pastas 1:52,5; 5.000 m-Hicrtis 14:49,0; 
400 mg- Frouissios 55,8; 20 km marș- 
Hatjlaois 1.47:57,2; Înălțime-Koinis 
1,95 m (nou record grec); greutate- 
Tsakanikas 16,70 m; suliță-Kalamibakos 
66,43 ni.

6 zile pînă la campionatele 
republicane

începînd de vineri 14 august sta
dionul Republicii va găzdui întrecerile 
celei de a Xll-a ediții a campionatelor 
republicane individuale de atletism 
pentru seniori și senioare. La această 
competiție, fără îndoială cea mai im
portantă din calendarul intern al at
letismului nostru,vor putea lua parte 
numai acei atleți clasificați în ca
tegoriile : maestru al sportului, I și a 
Il-a. Aceștia vor putea fi înscriși nu
mai la acele probe la care au obținut 
performanțe echivalente cel puțin nor
melor prevăzute pentru categ. a 11-a.
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Mai multă voință de a învinge, mai multă putere 
de luptă — iată ce a lipsit scrimerilor noștri 

ia campionatele mondiale
v

La Giurgiu și Tg. Mureș

Noi întreceri republicane ale popicarilor noștri■ A

Iubitorii sportului din țara noastră 
au foșf surprinși de comportarea ne- 
satisfăcițtoare a scrimer lor romîai la 
campionatele mondiale care au avut 
loc în cea de a doua jumătate a lunii 
iulie, la Budapesta. Ei așteptau mult 
mai mult de la reprezentanții noștri, 
în special de la echipa de fete, a căror 
valoare 
național 
plecat 1 
de un 
pice din

succese
erau 

Budapesta
II

pe plan inter- 
cunoscute. Am 

recomandați 
la Jocurile Olim-

le 
la 
loc

i 1956 (prin Ol ga Orban), 
de un loc IV în întrecerea echipelor 
feminine la campionatele mondiale din 
1957 de la Par(s (unde am avut și două 
finaliste) și de nenumărate alte victo
rii și performanțe valoroase în compe
tiții și concursuri internaționale. Era 
de așteptat, așadar, ca la ediția din 
acest an a campionatelor mondiale să 
ne comportăm de așa manieră îneît să 
ne consolidăm poziția fruntașă pe care 
o avem pe plan internațional în acest 
sport, să adăugăm la succesele de 
pînă acum noi rezultate de prestigiu. 
Și acest lucru era pe deplin posibil.

La fel de neplăcut surprinși ca și cei 
de acasă, eram noi, cei care am înso
țit delegația la campionate și care, 
după fiecare insucces, speram într-o 
revenire, într-o îndreptare a situației. 
Dar revirimentul nu s-.a produs. Iar 
la sfîrșitul întrecerilor nu am putut 
nota ca performanță decît calificarea 
Ecaterinei Orb-Lazăr în finala con
cursului individual. A fost mult pentru 
ea, care a concurat bolnavă, dar puțin 
pentru noi și scrima noastră.

★
Privită în ansamblu, comportarea 

trăgătorilor noștri este nesatisfăcătoa
re. Ne-a nemulțumit în special evoluția 
formației feminine, care în totalitatea 
ei și individual, n-a dat tot ceea ce se 
putea. Dar au fost și unii sportivi — 
ca de pildă Dumitru Mustață la sabie, 
Oscar Theimelner la spadă, Sorin Poe- 
naru la floretă — care au luptat cu 
destulă voință și dîrzenie pentru vic
torie. Iar dacă n-au reușit mai mult, 
aceasta se datorește fie fardului că au 
„căzut" în serii extrem de puternice, fie 
(în cazul lui Mustață) relei intenții a 
unor arbitri. Se cuvine să subliniem 
totuși,,acel 8-8 la sabie cu echioa Fran
ței (unde am pierdut la o tușă), califi
carea în finală a Ecaterinei Orb-Lazăr. 
ca și ecoul favorabil ne care l-a avut 
faptul că Theimelner l-a eliminat -— 
în turul II — pe campionul 
Hoskins.

mondial

avut loc 
scrimă, 
cauzele

★
In ședința de analiză ce a 

după întoarcerea lotului de 
s-au discutat pe larg toate 
care au contribuit la slaba comporta
re de la Budapesta. Antrenorii, ca și 
sportivii, au recunoscut că pentru a- 
ceastă confruntare internațională — 
poate cea mai grea din cite a avut de 
susținut scrima noastră — sportivii 
n-an avut o pregătire corespunzătoa
re. O narte din comnonenții lotului 
(Olea Orban, Eugenia Țărăngoiu-Mate- 
ianti. Adalbert Gnratht n-au nuti't par-

Miine primul meci 
de rugbi al sezonului 

Constructorul—Dinamo
Mîine după-amiază, în organizarea 

ziarului „Scînteia", se va desfășura 
pe stadionul Republicii, în deschidere 
la partida de fotbal dintre Petrolul 
și Dinariio, un interesant meci de rug
bi între formațiile bucureștene Cons
tructorul și Dinamo. Cele două echipe, 
fruntașe ale campionatului nostru, sînt 
capabile să furnizeze un joc bun. 
Echipele fiind încă la începutul pregă
tirilor (campionatul de rugbi se reia 
abia la 20 septembrie) meciul, care va 
începe la ora 18,15 se va desfășura pe 
distanța a două reprize a 30 de mi
nute.

1

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

-

ÎNTREBAREA NR. 1
(5 puncte) 

sporturi a cuprins progra-Ce sporturi a cuprins progra
mul ultimei ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului ?

ÎNTREBAREA NR. 2
(10 puncte)

Tineretul nostru sportiv a 
ticipat cu succes ' * ‘
sportive organizate __ r._
celor 7 ediții ale Festivalului. In 
ce ani și în ce orașe s-au desfă
șurat aceste 7 Festivaluri ?

par-
la întrecerile 

cu prilejul

ticipa de la început la pregătirea co
mună, organizată, a întregului lot, 
deoarece au avut de dat examene și au 
început antrenamentele cu colectivul 
numai cu cîteva zile înainte de începe 
rea campionatelor. Deși asiguraseră 
federația că acest fapt nu va influența 
cu nimic pregătirea pentru „mondiale", 
sportivii n-au depus toate eforturile 
pentru a se prezenta în forma cea mai 
bună iar antrenorii lor din asociații și 
cluburi nu s-au preocupat, în suficientă 
măsură de această problemă. Chiar în 
lot, antrenamentele n-au fost efectuate 
întotdeauna după principiile cele mai 
noi, cele mai eficace, n-au avut inten 
sitatea și durata care se cere acum. 
Unii antrenori nu și-au însușit încă 
noile metode de antrenament. E timpul 
ca aceștia să șe pună la curent cu lu
crările cele mai noi, scbimbînd radi
cal conținutul antrenamentelor. Ne re
ferim îndeosebi la intensitatea aces
tora și la dozarea efortului. Prea pu
ține ședințe de antrenament (este in
suficient pentru un sportiv fruntaș să 
lucreze de două-trei ori pe săptămînă) 
au făcut sportivii noștri în secțiile d:n 
caro fac parte. Multora dintre ei le 
lipsește orientarea tactică pe planșă, 
nu știu cum anume trebuie să lupte cu 
tin adversar și cum cu altul.

★
Un capitol foarte deficitar îl consti

tuie pentru scrimerii noștri hotărîrea 
și dîrzenia în luptă. Am urmărit la 
campionatele de la Budapesta sute de 
trăgători, dar la puțini dintre ei am 
putut remarca o indiferență supărătoa
re față de rezultat ca la unii dintre 
sportivii noștri. Acest lucru este cu 
atît mai condamnabil cu cît mulți din
tre cei prezenți la Budapesta ne dove
diseră cu alte prilejuri o putere de 
luptă remarcabilă. Foarte multe scuze 
și-au găsit sportivii noștri pentru com
portarea lor nesatisfăcătoare. Ba a 
fost de vină arbitrul : ba aparatul n-a 
semnalizat bine; ba floreta... etc. Nici
odată însă nu au fost ei cei vinovați! 
Și, ceea ce este mai grav, este faptul 
că ei sînt încurajați în această atitu
dine de unii antrenori, care în loc să-i 
facă să înțeleagă și să învețe din 
greșelile săvîrșite, le „dau curaj", 
explicîndii-Ie că „ei sînt de fapt cei 
mai buni dar că au avut... ghi
nion"... Aceasta duce pe de o parte 
la stagnarea pregătirii lor tehnice — 
sportivii crezîndu-se atotștiutori — iar 
pe de altă parte le dăunează din punct 
de vedere educativ.

Avem și o altă categorie de trăgă
tori, care nu gesticulează inutil, trag 
frumos și eficace, care în multe cazuri 
te entuziasmează prin felul lor exem
plar de luptă. Dar tot aceștia au la un 
moment dat scăderi bruște, care fac ca 
avantajul luat să fie pierdut în mod 
cu totul inadmisibil. Cel mai elocvent 
fapt este cel petrecut cu Maria Vicol— 
una dintre trăgătoarele noastre bune 
la campionate, atît în întrecerea indi
viduală cît și în cea pe echipe. După 
ce a întrecut-o în baraj pe maghiara 
J-uhasz, ea a trebuit să mai susțină un 
asalt cu italianca Colombetti. A con
dus-o pe aceasta cu 3—0 și a pierdut 
la 4—3! Iată, cît de lipsită de voință 
si de un moral corespunzător a fost 
Maria Vicol. îneît ea n-a mai fost în 
stare să dea o singură tușă, fw>t ce 
i-ar fi adus calificarea în finală. Și față 
de valoarea ei și de felul în care lup-, 
tase pînă atunci merita pe deplin a- 
ceastă performanță.

Lipsuri serioase au scrimerii noștri 
în ceea ce privește seriozitatea în a- 
fară de concurs. In lot este o atmos
feră necorespunzătoare. 
Deși cunoscută această

goiu-Mateianu, ca și Olga Orban se 
plîngeau că n-au simțit prea mult aju
torul antrenorului Pelegrini îndeosebi 
în momentele dificile al,o concursului. 
Greșit a procedat și antrenorul fe
deral Tepșan 
încă 
ce privește 
pregătirea lui.

care nu 
punctul de vedere 

alcătuirea
(Nu e 

nici nu a fost suficient ajutat pentru 
a face aceasta de către biroul federal). 
Este timpul ca antrenorului federal să 
i se acorde sprijinul și importanța cu
venită. Colectivul de antrenori cu care 
lucrează, ca și sportivii, sînt datori să 
țină seama de 
acestuia, deoarece 
bun tehnician, un om cu o pregătire 
superioară.

Este cît se poate de clar că recentul 
campionat mondial la care am partici
pat a fost un prilej de analiză foarte 
nimerit pentru toți cei ce au primit 
cinstea — dar pe care nil 
au îndreptățit-o — de a ne 
reprezenta în întrecerea celor mai 
buni scrimeri din lume. O analiză te
meinică, principială, a fost făcută cu 
lotul, dar ea trebuie să fie continuată 
de fiecare sportiv în parte, de fiecare 
antrenor care are în grija sa un com
ponent al lotului R.P.R. Sportivii și an
trenorii care activează în domeniul 
scrimei trebuie să înțeleagă că ei da
torează mult țării, și prestigiului spor
tiv al acesteia. In consecință, ei au 
datoria șă-și înzecească eforturile pen
tru ca în viitor să se comporte în așa 
fel îneît să dovedească că sînt demni 
de cinstea ce le-a fost făcută, ac£ea 
de a fi trimiși drept reprezentanți ai 
sportului nostru nou peste hotare, să 
șteargă impresia negativă pe care au 
lăsat-o cu prilejul campionatelor mon
diale recent încheiate.

ELENA MATEESCU

și-a impus 
în ceea 

lotului și 
vorbă că

sfaturile și sugestiile 
ele vin de la un

nesănătoasă.
___ ... situație, ea 

dăinuie totuși. Apreciind greșit rolul 
educativ al criticilor și al unor măsuri, 
antrenorii și chiar federația de specia
litate se feresc să „supere" sportivii, 
se poartă cu ei cu mănuși. Ii „dădă
cesc" prea mult în unele cazuri, sau 
îi lasă de capul lor în altele. Acest lu
cru este și mai evident în ceea ce pri
vește echipa feminină. Eugenia Țărăn-

If qiiu

„ȘTIȚI SPORT ?“
>ÎNTREBAREA NR. 3

(15 puncte)
Boxerul N. Linca a 

Melbourne medalia de 
tegoria semi-mijlocie. 
pe cine a învins în finala turneului 
olimpic ?

cucerit la 
aur la ca-

Scrieține

Astăzi și mîine orașele Giurgiu și 
Tg. Mureș vor găzdui finalele cam
pionatelor republicane individuale de 
popice la proba de 100 lovituri în 
plin. Avînd în vedere că se desfă
șoară pentru prima oară, aceste în
treceri sînt așteptate cu viu interes 
de toți iubitorii sportului popicelor din 
tara noastră

La Giurgiu se vor întrece concu 
rentele calificate în urma etapei re
gionale. Printre ele remarcăm pe Ro
zalia Beke (Cluj), Elena Rusu (Bacău), 
Ana Cric (Timiș), Corina Măntescu 
(Reg. Buc), Elena Moldoveanu (Reg.

Stalin), Elena Benga (Craiova), EH- 
sabeta Tridon (Oradea), Irina Kovacs 
(Hunedoara), Florica Biru (Constanța) 
și Stela Gheciov (Oraș București). 
La întrecerea băieților de la Tg. 
Mureș vor fi prezenți campionii tutu
ror regiunilor din țară : D. Ghokos 
(Cluj), I. Oprea (Bacău), C. Rădu- 
lescu (Tim.), B. Reinhardt (Reg. 
Stalin), N. Leroy (Pit), 1. Toma (Oraș 
București), L. Szarbodi (R.A.M.), N. 
Stănilă (Craiova), K. Sziarto 
(Oradea), N. Ștefănescu (Hunedoara), 
I. Vavrak (Baia Mare), M. Dumf- 
trache (Reg. Buc) etc.

JULIETA NAMIAN Șl GHEORGHE VIZIRU 
CUPA DE VARĂ”învingători in 11

tenis ale „Cupei 
sfîrșit cu victoria 

și a lui Gheorglie
altfel au fost șicare de

buni sportivi ai concursului. Ju- 
Namian s-a impus prin siguranță 
pregătire fizică superioară. Cam-

ORAȘUL STALIN 7 (prin telelon). 
întrecerile de 
vară" au luat 
lietei Namian 
ziru, 
mai 
lieta 
și o
pionul nostru și-a dominat categoric 
adversarii, singurul care i-a opus o 
rezistență mai mare fiind G. Bosch. 
Intîlnirea cu Bosch a început joi după- 
amiază și s-a terminat vineri dimi
neață. In această partidă, Gh. Viziru 
a fost nevoit să depună eforturi deo
sebite pentru a ieși învingător. Ad
versarul său a început foarte bine 
meciul, cîștigînd primele două seturi 
(6—3, 6—2). In setul III, după o 
luptă epuizantă — au fost ghemuri și 
de cite o jumătate de ora —• Gh. 
Viziru cîștigă greu cu 10—8, iar în

setul următor, Bosch „cade" surprin
zător, Viziru adjttdecîndu-și setul eu 
6-0.. începutul setului V lăsa să se în
trevadă victoria lui Bosch care a condus 
cu 4—2. In continuare însă, Gh. Vi
ziru a jucat foarte atent, pasîndu-și 
adversarul cu regularitate, și a câș
tigat 4 ghemuri consecutive și setul 
cu 6—4. Alte rezultate: simplu temei! 
Namian—Brenner 2—6, 6—4, 6—4,
Brenner—Ponova 2—6, 8—6, 6—3,
Namian—Ponova 6—4, 6—0, Brenner 
—F.I. Roșianu 9-7, 6-2, Ponova— 
Poșiami 6—2, 4—6, 6—3, Namian— 
Roșianu 6-3, 3-6, 6-4; simplu băr
bați: Bosch—Cristea 2—6, 6—1, 1—6, 
6—0, 6—1, M. Viziru—Cristea 6—3, 
6—1, 10—8, Bosch—M. Vizirii 6—4, 
2—6, 12—10, 6—2, Gh. Vizirii—M.
Viziru 6—4, 6—4, 6—3, Gh. Viziru— 
Cristea 6—2, 6—2, 6—2

GH. MAZGAREANU 
corespondent

Cine va fi noul câmpiei de fond
al R.P.R. Ia ciclism?

întrebare 
răspunde, 
de fond

la care cu greu 
La startul carn
al R.P. Romîne 
de valoroși aler-

nârului și talentatului Ion Stoica, al 
colegului său de club Victor Cohan- 
ciuc, al rutinaților Gh. Rădulescu și 
D. Munteanu. Lupta dintre acești a- 
lergători consacraji se poate solda 
cu medii orare ridicate. Dar alături

mîine la ora 8 de la km 20 — șoseaua 
București—Pitești, urmînd ca rutierii 
să parcurgă 180 km. Sosirea se va 
face tot la km 20. Juniorii, senioarele 
și alergătorii de categoria a lll-a și 
neclasificați se vor întrece pe 80 km, 
40 km și respectiv 100 km Plecările 
și sosirile la km 20.

Iată o
se poate
pionatului
se prezintă o serie
gători din care desprindem numele 
internaționalilor Ludovic Zanoni

AUREL ȘELARU (Dinamo) GH. RADULESCU (C.C.A.)

UNDE ME»GEM?

recentul învingător al „Cursei Scîn- 
teii“, Aurel Șelaru — campionul de 
anul trecut al probei, Gabriel Moi- 
ceanu — de trei ori campion de fond 
al R.P.R., Ion Vasile — animatorul 
ultimelor concursuri de fond, ai tî-

de
afirmați în „I 
o competiție interesantă, 
disputa dintre consacrați și 
fi fără îndoială pasionantă.

Startul în prima întrecere

ei vor lupta cu succes și tinerii 
.Cursa Scînteii". Va fi 

în care 
tineri ya

se va da

In Capitală
Azi

ATLETISM; stadionul Republicii, 
de la ora 17,00, concursul dotat cu 
„Cupa Eliberării"

BOX : terenul Metalul (Dudești), d 
la ora 19,30, gală organizată de clu
bul Metalul M. I. G.

SPORTURI NAUTICE: lacul He
răstrău, de la ora 9,00 și de la ora
16.30, întreceri în cadrul campiona
telor republicane de juniori Ia caiac- 
canoe.

ȘAH : sala Constructorul, ora 17: 
runda a Vl-a a campionatului repu
blican pe echipe.

Mîine
CICLISM : km. 20 șos. București— 

Pitești, de la ora 8,00, plecarea în fi
nalele campionatelor republicane de 
fond.

RUGBI : stadionul Republicii, ora 
18,15, meciul Constructorul—Dinamo

FOTBAL : stadionul Republicii, ora
19.30, meciul Dinarno București—Pe
trolul Ploești.

TENIS DE MASA, sala Dinamo, de 
la ora 17,00, întîlnirea între echipele 
de tineret ale R. P. Romîne și R. P. 
Chineze.

ȘAH : sala Constructorul, ora 17: 
runda a Vil-a a campionatului repu
blican pe echipe.

Comentariile și pronosticurile pe 
care participanții le fac asupra capu
lui de afiș al programului concursu
lui Pronosport de duminică, sînt cît 
se poate de variate. Intr-adevăr, me
ciul Petrolul Ploești — Dinamo Bucu
rești este așteptat cu nerăbdare atît 
pentru spectacolul pe care promite 
să-1 ofere, cît și pentru incertitudinea 
rezultatului.

Dintre celelalte partide cuprinse în 
programul concursului Pronosport, a- 
mintim meciurile Vasas — Honved, 
Csepel —- Tatabânya și Szombathely — 
Ferencvaros din campionatul R. P. 
Ungare și Ruda Hvezda Bratislava — 

-Banik Ostrava, Spartak Trnava — 
Tatran Preșov din campionatul R. Ce
hoslovace.

La ®ecml d? fotbal dintre echipa

broșă de aur și trei ceasornice deș
teptătoare.

Cu prilejul meciului dintre forma
țiile Petrolul Ploești și Dinamo Bucu
rești, jucătorii celor două formații vor 
primi premiile acordate de I. S. Loto- 
Pronosport pentru echipa campioană 
și pentru deținătoarea Cupei R.P.R.

Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 31 din 9 august va 
avea loc mîine în sala din str. Ing. 
Saligny nr. 2, la ora 19.

Plata premiilor la concursurile 
Pronosport și Pronoexpres se face 
prin casele raionale C.E.C. pe baza 
prezentării talonului 3 al buletinului 
premiat și al buletinului de identitate.

Și
Dinamo 

mîine 
, *• s.

campioană a țarii, Petrolul Ploești 
deținătoarea Cupei R.P.R., F‘ 
București, care va avea loc 
seara pe Stadionul Republicii, 
Loto-Pronosport acordă următoarele 
prbmii spectatorilor: pentru cei care 
vor fi găsiți de organele de ordine pe 
locurile lor, o bicicletă „Carpați" și 
10 m balonseide „Cirus", iar pentru 
spectatorii care vor fi găsiți pe locu
rile lor și vor avea asupra lor bule
tine Pronosport pe numele lor, depuse 
pentru concursul Pronosport din 9 
august, 3,15 m stofă de costum, o
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Spor tini care au îndeplinit norma preolimpicăfit\LX]ț£ Spartachiada popoarelor 
din U.

VASILE PI NC IU GHEORGHE LANGA Virgil barbuceanu

R. S. S

în intikiirile inter-Odată cu frumoasele succese obținute 
naționale la care au participat în acest an, călăreții noș
tri fruntași VASILE PINCIU, GHEORGHE LÂNGĂ și 
JVIRGIL BARBUGEANU au îndeplinit și norma preolim- 
pică — făcînd astfel dovada bunei lor pregătiri, iiar.mu- 
rile preolimpice prevăd că pentru „Cupa Națiunilor" — 
principala probă a întrecerilor olimpice de călărie, — în 
principiu este necesară clasarea odată în prima jumătate 
a clasamentului (de ex. locul VI din 12 echipe participan
te) sau un loc 10 individual. Călăreții noștri fruntași, com
ponent ai echipei care a luat parte la „Cupa Națiunilor", 
au îndeplinit de patru ori aceste norme, obținînd la Nissa 
focul I! din 7 echipe, la Neapole locul II—III din 9 echi
pe, la Leipzig locul II din 6 echipe și la Aachen (concurs

De joi, vagoanele metroului care 
călătoreș! j spre Lujniki sint foarte 
aglomerate. Valuri de oameni coboară 

(fia stația „Sportivnaia" n.repLiitkr-s? 
grăbiți spre marele parc care înfru
musețează decorul „Colinelor lui Le
nin".

...A început finala celei de a doua 
J ediții a Spartachiadei popoarelor din 
4-U.R.S.S, A încăput, deși deschiderea 
i oficială a competiției va i 
Xabia astăzi pe marele Stadion Cen- 
ftral, end în acordurile solemne ale 
-ș Imnului de Stat al IJ.R.S.S. va fi 
X înălțat steagul competiției. El va flu- 
£tura pe catarg pină la 15 august. 
£ Atunci, se va desfășura festivitatea 
jde premiere și închidere 
♦ grandioase competiții a 
I sovietic.
Ț Spartachiadă popoarelor 
t îndoială cea mai mare întrecere cu- 
f noscută în sportul mondial. 35.000.000

sportivilor fruntași. In IJ.R.S.S. acti
vează acum 254 antrenori emeriți, 
1087 maeștri emeriți, 13.520 maestri 
ai sportului și peste 92.000 sportivi 
de categoria I. De pregătirile spor
tivilor se ocupă peste 24.000 specia
liști cu studii superioare de specia
litate și peste 37.800 cu studii medii. 

Creșterea măiestriei sportivilor so
vietici s-a putut vedea în marele nu- 

avea loc măr de recorduri obținute. Numai în 
238

97 
au 
ale

a acestei 
sportului

internațional oficial care este socotit cea mai importantă
competiție a ---- ‘ ‘ ‘
De asemenea,
GHE LANGA
nut locuri fruntașe — cîasindu-se între primii ze^ _ tnZde participant s-au întrecut în dife-

mai buni

anului), locul IV din 11 echipe, 
călăreții VASILE PINCIU. GHEOR- 
și V1RG1L , BARBUCEANU au obți-

este fără

mai multe concursuri internaționale. Astfel, Gh. Langa Și£ritele s le f'ze Acum cei 
V. Pinci-u au terminat - la invidiual _ pe locul III cu|dintre cej ‘ jsj
4 punote in ambele manșe in proba desfășurata la Nissa,Țvor disputa titlurile de 
la Neapole Gh. Langa a ocupat locul V iar V. Pinciti Io- * 
cui VIII, la Leipzig, Gh. Langa s-a clasat pe locul II 
iar V. Pinciu pe locul VI, la Aachen V. Bărbuceanu a ocu
pat locul Ill iar V. Pinciu locul IX. Deci, V. Pinciu a în
deplinit norma preolimpică la individual de 4 ori, Gh.
Langa de 3 ori și V. Bărbuceanu odată.

1958 sportivii sovietici au stabilit 
racorduri unionale, dintre care 
mondiale, iar în ultimii 1Q ani 
fost înregistrate 3.750 recorduri 
U.R.S.S. dintre care 687 au întrecut 
recordurile lumii.

Finala Spartachiadei adună la start 
floarea sportului sovietic. Sînt aștep
tate dispute deosebit de dîrze, la un 
înalt nivel tehnic și sportiv, care ss 
vor solda, firește, cu noi recorduri, 
cu noi performanțe de valoare.

La invitația organizațiilor sportive 
U.R.S.S. sosit la Moscova

■f campioni.
Spartachiada a fost

1 deopotrivă un prilej pen- 
Xtrn sportivii sovietici de 
Ța-și ridica măiestria, de 
ia trece în revistă succe- 
ysele obținute în realizarea 

‘X sarcinilor trasate de par- 
Ttid pentru dezvoltarea pe 
Xbază de mase a sportu- 
Xlui. In perioada care a 

...... . .X trecut de la prima Spar-
lC“.'iC,nd_ 5‘^hiadă. mișcarea de

cultură fizică din U.R.S.S. 
a înregistrat un salt can
titativ și valoric cu totul 
remarcabil. Conform sta
tisticilor de la înc'-puiiil 
acestui

MAREA SILEZIANA“ a potolit setea bazinului negruli
Sportul este deosebit de popular 

printre oamenii muncii din Silezia. 
Ei dispun de un stadion uriaș cu tri
bune pentru 100.000 locuri, au echipe 

fotbal, atleți, boxeri, schiori, care 
cinste sportului din Polonia popu- 

Dar iată că în ultima vreme 
zia a început să fie cunoscută și 
un centru al sporturilor nautice, 

— în întreaga re- 
nici o mare

de 
fac
1

ca 
deși — paradoxal 
glune nu exista nici o mare apă 
curgătoare, nici un lac de proporții 
mai vaste. Pînă acum, de altfel, ve
lele erau practicate doar în nordul 
țării, pe malul mării Baltice.

Cum se face că în Silezia acest 
sport interesant și odihnitor a putut 
să-și cucerească adepți ? Pentru a- 
ceasta va trebui să vorbim despre una 
dintre cele mai mari realizări ale po
porului polonez în anii care au trecut 
de la eliberare — uriașul baraj de îa 
Goczalkowice.

Intr-o regiune industrială apa con
stituie o problemă de cea mai mare 
importanță. Se știe că o uzină de 
proporții medii consumă o cantitate 
de apă egală cu cea a unui oraș de

dacă nu era situată în Africa subtro
picală. Neputincioase au fost și gu
vernele din Polonia dintre cele două 
războaie, dependente total da capita
lurile străine. Abia în anii regimului 
de democrație populară această pro
blemă a devenit de primă urgență și 
a fost rezolvată ingenios.

„Regina rîurilor poloneze" — Vis
tula — izvorăște la poalele unuia din
tre cefe mai înalte piscuri ale mun
ților silezieni, Barana Gora. Ea curge 
ca un pîrîu nu prea mare prin cunos
cutele stațiuni climatico-balneare — 
Wisla, Ustron și Skoczow — ajungînd 
la Goczalkowice. Aici s-a hotărît ca 
apele Vistulei să fie captate printr-un 
baraj. Planul nu a fost întimplătoc. 
deoarece în acest loc Vistula curge 
printr-un vad larg, natural, astfel că 
înălțarea unui meterez de beton im 
cerea investiții prea mari. Și numai 
în patru ani a luat ființă colosul de 
la Goczalkowice. Merită să cităm cî- 
teva cifre: la construcția digului lung 
de aproape 3 km și a malurilor 
beton armat ale lacului artificial, 
fost folosiți 2.400.000 metri cubi

regiuni s-a abătut un uragan de o 
violență rară și o ploaie torențială 
cum Polonia nu mai cunoscuse în is
toria sa, barajul a salvat locurile de 
mari distrugeri. întreaga cantitate de 
apă căzută din înălțimi s-a adunat în 
lacul artificial, în „Marea Sileziană",£ acestui an. în U.R.S.S. 
ureînd J>înă la nivelul superior al di-Xsînt practicate peste 40 

sporturi care angrenează 
24.525.000 oameni. Pe pri

nți exista barajul, ar 6În1uj țoc, prin caracterul 
două ori costul tuturort dc inase> se sj(tlează a- 
făcute cu prilejul con’ltletismuL care numără a-

Xproape 3.680.000 amatori, 
la Goczalkowice a trans-Ț0 luare dezvol)are a ca.

pătat schiul (2.466.000), 
voleiul (2.762.000), bas-

din
au
de

IT

O i
. .■ >.■ ■

gului. S-a făcut socoteala că pagubele 
pe care le-ar fi produs această cala
mitate dacă 
întrecut de 
investițiilor 
strucției.

Barajul de 
format natura acestui colț al țării. 
Pe malurile sale au crescut parcuri 
vaste, loc minunat de recreație pentruf chetll] (1,040.000). fotba-

.. . lu] (1.657.000), sporturile
nautice (606.000), boxul 
(167.000), turismul (peste 
1.000.000), halterele (216.000). In 
ultimii ani o mare dezvoltare 
căpătat tenisul de masă. El este 
practicat de aproape 380.000 tineri 
și tinere. De peste 20 de ani șahiștii 
sovietici dețin supremația mondială. 
Marile lor succese se explică prin 
uriașul caracter de masă pe care-l 

și recreativf are jn jj g s.S. „sportul 
de aici îșir momentul de față secțiile 
odihnă. ♦ mără 1.657.000 membri.

In răstimpul de trei

sutele de mii de oameni ai muncii 
din Silezia. „Marea sileziană" este lo
cul. preferat al pescarilor regiunii.. 
Biologii și ihtiologii au populat cu' 
pește lacul. Ca o curiozitate cităiifc.că' 
pescarii amatori locali prind anual 
aici aproape 100.000 kg de plătică, 
păstrăvi, crapi și alți pești. Lacul ar
tificial a deschis larg porțile sale di-, 
bitori'.or sporturilor nautice. Velele albei 
sclipesc pe apele de la Goczalkowice; 
ca semn al modului util 
în care oamenii muncii 
petrec clipele de meritată

MALICK1

Iar în Silezia — 
cea mai industrială in Poio- 
fnncționează zeci și zeci de 
uzine, nenumărate întreprin- 
industriei chimice, electrice, 

De aceea,

de

X-a ani-

06.000 locuitori!
eg iu nea 
lia — 
nine și 
Ieri ale
onstructoare de mașini, 
hestiunea apei în Silezia face parte 
le mult din rîndul celor mai impor- 
ante probleme economico-industriale 
'itaie ale acestei regiuni.

Cei aproape 150 de ani de economie 
apitalistă în Silezia nu au reușit să 
ezolve arzătoarea problemă a apei 
entrit industrie și pentru nevoile 
opulației. Această problemă nici nu 
•a interesat pe magnații cărbunelui 
i pe junkerii prusaci, pentru care 
anunțul silezian era doar un teren 
e exploatare, o simplă colonie, chiar

Pe „Marea sileziană"...
pămînt, peste 100.000 metri cubi 
beton și beton armat. La 27 ianuarie 
1955, cu prilejul celei de-a
versări a eliberării Sileziei de către 
Armata Sovietică, a fost inaugurat 
barajul. Din acea clipă apele Vistulei 
au început să umple lacul și după 18 
luni, pe o suprafață de 36 km pa- 
trați s-au adunat 140 milioane metri 
cubi de apă. Concomitent a fost con
struită stațiunea de pompe, filtre și 
sistemul de conducte prin care prețio
sul lichid să curgă spre orașele sile- 
ziene. In prezent, conductele de la 
Goczalkowice transportă 
300.000 metri cubi de apă, 
6—8000 litri pe secundă.

Astfel a fost potolită
chinuise de veacuri meleagurile sile-

în 24 ore 
ad'că între

setea care

Întrecerile de baschet au lost primele care au 
începui in cadrul celei de a 11-a ediții a Sparta
chiadei popoarelor din U.R.S.S. In fotografie un 
moment al intilnirii dintre echipele Moscovei și 
R. S. S. Gruzine, de la ediția trecută a competi

ției.
pentru a asista la Spartachiadă re
prezentanți ai sportului din 20 de 
țări. Printre aceștia se află secre
tarul general al Jocurilor Olimpice 
de la Roma, Sainzi (Italia), președin
tele Federației Internaționale de volei, 
Libaud (Franța), președintele Fede
rației Internaționale de pentatlon mo
dern, Durssen (Suedia) ș.a.

Sportivii romîni urează prietenilor 
lor dragi, sportivii sovietici, succes 
deplin în desfășurarea marii sărbă
tori a Spartachiadei, noi recorduri, 
noi performanțe de valoare.

a

minții". In 
de șah nu

ani de laB. 
redactor la ziarul X Prima Spartachiadă a crescut consi- 

„Sport“-Kattowice T derabil numărul antrenorilor și al

Un nou succes al șahiștilor noștri

jSkciul compoziție R. J*. Romînă
R.S.S. Ucraina: 588470,5

După recentul succes aL șahistelor 
noastre, care au cîștigat într-un stil 
strălucit întrecerea cu reprezentativa 
poloneză, o nouă victorie a șahului 
romînesc vine să confirme peste ho
tare prestigiul mișcării noastre spor
tive. Este vorba despre meciul de 
compoziție sahistă încep”* î”'" 
acum un an înire echipa țării noastre 
si cea a R.S.S. i. crama încheiat in 
favoarea reprezentanților noștri cu 
scorul de 588—470,5 puncte.

Potrivit regulamentului, meciul s-a 
desfășurat la 4 secții, cerîndu-se din 
partea fiecărei echipe un totai de 40 
lucrări (14 probleme cu mat in 2 
mutări, 10 probleme cu mat în 3 mu
tări. 8 probleme cu mat în 4 șt mai 
multe mutări si S studii). Selecționa
rea celor mai bune lucrări a cerut 
<> muncă îndelungată F și explică în 
bună măsură durata destul de mare 
a acestei întîlniri. Cele două echipe 
au trimis lucrările lor arbitrilor inter
mediari G. Popov și VI. Ranghelbv 
(R.P. Bulgaria), care, la rîndul lor, 
le-au înaintat, conform uzanțelor, 
fără numele autorilor și țara partici
pantă, arbitrilor pe secții; M. Wrobel

(R.P. Polonă) la 2 mutări, 7. Czar
necki (R.P. Polonă) la 3 mutări, VI. 
Pachman . . ~ '
mai multe mutări, F Prokop (R. Ce
hoslovacă) 
acestora
fost situate pe locuri de frunte la toate 
secțiile, astfel incit reprezentanții noștri 
au cîștigat 3 secții și au pierdut una. 
Iată rezultatele pe secții:

R.P. Romînă
mutări
mutări
si mai multe mutări 8c

104

(R. Cehoslovacă) la 4 și

la studii. In referatele 
compozițiile romînești au

R.S.S. Ucraina
206
198

194
91.
76

106

Mat in două mutări2 
' 3

4 
studii

Trebuie menționată contribuția a-
dusă de tinerii problemiști / Dumi
trescu, M Aschenati, E. Rusenescii 
și Em. Dobrescu, care au ocupat locuri 
înalte în concurs, cu lucrări de ridi
cată valoare artistică. De asemenea, 
lucrări numeroase și bine clasate a 
prezentat neobositul maestru L. Loc- 
venton, veteran al compoziției șahiste 
romînești

Iată; mai jos, una din problemele 
participante, care se remarcă prin c- 
conomia formei și conținutul său te
ma lie.

Soluția esie următoarea : 1 Dafi—e2 / 
(zugzwang) l...Cd5 oriunde 2. Tf4;
1.. .C:e3 2 Nb7 ; l...Cb2 oriunde 2.Dc2;
1.. .Cd3 2.DÎ3 Interesant de menționat 
că problema are și o cursă : 1 .Db5 ?, 
(zugzwang) l...Cd5 oriunde 2.D151

oriunde 2Dbl î 
după 1... Cf41 
de mat.

V. NESTORESGU 1

L..Ce3 2.T14; l...Cb2 
l...Cd3 2.D:d5, dar 
albul nu are răspuns
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Pe drumul păcii și al colaborării 
între toate popoarele!

Cu deosebită bucurie citesc în ziare știrile venite din toată lumea, 
știri care arată că apropiatele vizite ale lui N. S. Hrușciov în S-U.A. 
și Dwight Eisenhower în U.R.S.S. se află în centrul atenției opiniei pu
blice de pretutindeni.

Referindu-se la declarația făcută de N. S. Hrușciov la conferința de 
presă din 5 august, numeroși comentatori străini subliniază faptul că 
această declarație dovedește bunăvoința Uniunii Sovietice și dorința ei 
de a ajunge la o rezolvare a problemelor internaționale' ’«reglementate.

Eu salut cu cea mai mare căldură întîlnirile ce vor avea loc între 
N. S. Hrușciov și Dwight Eisenhower și sînt convins că în urma lor 
cauza păoii va avea numai de cîștigat. Chiar numai acordul realizat 
asupra acestor întîlniri reprezintă o importantă contribuție la micșorarea 
încordării internaționale. Să nădăjduim 
pe drumul păoii, pe drumul prieteniei 
poarele I

că se vor face noi pași înainte 
și al colaborării între toate po

Ing. ANDREI RADULESCU
arbitru de fotbal

Pacea trebuie să triumfe!
Vestea apropiatului schimb de 

vizite intre șeful guvernului sovie
tic, Nikita Sergheevici Hrușciov, 
și președintele Eisenhower a um
plut de bucurie inimile tuturor oa
menilor cărora le este scumpă pa
cea. Firește, faptul că cei doi 
mari oameni de stat consimt 
să discute deschis, nestingheriți de 
uzanțele diplomatice, întărește fiecă
ruia dintre noi speranța in triumful 
păcii. Această întrevedere trebuie 
să ducă la i/nprăștierea norilor a- 
menințători ai războiului. Ca cetă-

țean al unei țări care a luptat și 
luptă continuu pentru pace, îmi 
manifest încrederea că schimbul de 
vizite dintre cei doi conducători 
va fi cit se poate de rodnic pentru 
întreaga lume. De aceea salut cu 
nemărginită bucurie schimbul de 
vizite Ilrușciov-Eisenhower și do
resc din suflet ca el să se bucure 
de succes.

ALEXANDRU STANCIU
strungar la Complexul C.F.R. 

„Grivița Roșie", jucător în echi
pa de rugbi C.F.R. „Grivița Roșie"

Delegația tineretului romin care a participat 
la cel de al VIJ-lea Festival Mondial 

de la Viena s-a înapoiat în patrie
Miercuri dimineața, cele două vase 

romînești „Olga Bancic" și „Filimon 
Sîrbu" și-au ridicat ancorele în portul 
de iarnă al Vienei, ducînd spre patrie 
delegația tineretului romin care a par
ticipat la cel de al Vll-lea Festival 
Mondial. Călătoria pe apă n-a mat 
fost de lungă durată. In jurai prinzului 
soseam la Bratislava, de unde dele
gația noastră și-a continuat drumul 
cu autocarele. In orașul cehoslovac 
solii tineretului patriei noastre au gă
sit o primire entuziastă, caldă, emo
ționantă. Am străbătut Cehoslovacia 
prietenă si la fiecare pas am simțit 
dragostea poporului frate cehoslovac, 
prietenia de nezdruncinat care există 
intre țările noastre.

Aceeași atmosferă sărbătorească 
ne-a însoțit pe teritoriul Republicii 
Populare Ungare. Miercuri după-amia- 
ză ne aflam la Budapesta. In jurul 
orei 18, pe Nepstadion a avut loc un 
mare miting în cinstea delegației 
romîne. In tribunele marelui stadion 
s-au adunat tineri din fabrici, uzine, 
școli, instituții din Budapesta. Ei au 
făcut delegației noastre o emoționantă 
manifestație de prietenie. După salutul 
rostit de reprezentantul Uniunii Tine
retului Comunist din Ungaria, a luat 
cuvintul tov. Nicolae Roman, care a 
transmis salutul și mulțumirile dele
gației noastre pentru primirea deosebit 
de călduroasă ce i s-a făcut.

In zorii zilei de joi am pășit pe pă- 
mintut patriei iubite. Delegația noas
tră s-a înapoiat cu simțămintul dato
riei împlinite. Intr-adevăr, participarea 
tineretului romin la Festivalul de la

Viena a fost plină de strălucire. 28 
medalii de aur și argint au marcat 
importantul succes obținut în cadrul 
manifestărilor cultural-artistice. Solii 
tineretului nostru au adus o contri
buție importantă la marele succes ge
neral al celui de al Vll-lea Festival.

Joi dimineața, în piața 1. V. Stalin 
din Oradea s-a desfășurat un miting 
ca prilejul întoarcerii în (ară a dele
gației tineretului romin participant la 
Festival. Mii de tineri muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari din în
treprinderile și instituțiile orădene, 
elevi romîni și maghiari din localitate, 
numeroși oameni ai muncii au ținut să 
salute delegația. Deschizînd mitingul, 
too. Pavel Meșter, secretar al comitetu
lui regional U. T. M. Oradea, a urat 
bun sosit delegației pe pămîntul pa
triei, i-a felicitat călduros pe membrii 
delegației pentru succesele obținute.

Tov. Ion Iliescu, secretar al C. C. 
al U.T.M., președinte al U.A.S.R., a 
felicitat in numele C.C. al U.T.M. pe 
membrii delegației și le-a transmis un 
călduros salut tovărășesc. Din partea, 
delegației, a răspuns tov. Nicolae Ro
man.

„La Viena, — a spus vorbitorul — 
în condiții destul de grele au învins

pe deplin ideile păcii și prieteniei, for
țele progresului. Cu toate acțiunile 
dușmanilor păcii, Festivalul și-a atins 
pe deplin scopul, repurtînd un stră
lucit succes."

Intr-adevăr, toți cei care au în
cercat să pună piedici Festivalului, toți 
cei care nu vedeau cu ochi buni mă
reața reuniune pașnică a tineretului 
lumii, au înregistrat un total eșec. 
Festivalul a demonstrat convingător că 
reprezintă o mare manifestare închi
nată păcii și prieteniei. Iar unii dintre 
locuitorii Vienei, care la inccput nu 
priveau cu suficientă încredere Festi- 
vălul, s-au convins pe deplin de înal
tele idealuri nobile pe care le ur
mărește reuniunea ttneretului lumii, 
alăturindu-sc iaettor Festivalului. Lo
zinca vienezilor a fost „Alles gut, al- 
ies gut, antifestival kaput 1“ (Totul e 
bun, totul e bun, dușmanii Festivalului 
aii fost zdrobiți).

In aceste zile mii și mii de tineri 
parlicipaiifi la Festival călătoresc 
spre țările lor. Ei poartă amintiri de 
neuitat, ei duc spre toate colțurile lu
mii înaltele idei de pace și prietenie 
care au călăuzit zi de zi Festivalul.

TEODOR ROIBU

Triunghiularul de atletism dintre echipele de juniori 
ale R. Cehoslovace, R. P. Polone și R. P. Romîne

întrecerea internațională de tir de la Praga a luat sfirșit

rea- 
țării 
Va- 

ridi- 
unei

— ECHIPA ROMINA A REALIZAT
PRAGA 7 (prin telefon). Întrecerea 

internațională de tir dintre reprezen
tativele R. Cehoslovace și R.P. Ro- 
mîne ă luat sfîrșit astăzi cu desfă
șurarea probei de armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri, probă în care tră
gătorii noștri au fost superiori și au 
cucerit primele locuri. Punctajul 
lizat de cei doi reprezentanți ai 
noastre, Constantin Antonescu și 
lentin Enea, deși nu este prea 
cat, ne-a dat totuși satisfacția
victorii, cea de a noua la număr în 
acest concurs. Bine s-a comportat 

și juniorul M. Rusescu în proba de 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri, 
ocupînd locul I cu 837 puncte. între
cerea de Ia pistol calibru mare a fost 
dominată de concurenții cehoslovaci, 
care au și cucerit primele cinci locuri 
prin reputații trăgători Muha, Sch
wab, Trojan, Kudrna și Crihoda, care 
au realizat cifre deosebit de valoroase. 
Echipa noastră a stabilit un nou re
cord al R.P.R. cu 2273 puncte (vechiul 
record 2271 p). Senioarele s-au com
portat și în ultima probă (cea de 
3x30) sub posibilitățile lor, lucru care 
a făcut ca echipa noastră să fie de
pășită la un număr apreciabil de 
puncte.

Iată rezultatele :
Armă liberă calibru redus* 3x30 

focuri-juniori: 1. M. Rusescu’837 p.;
2. Hajek 836 p; 3. Schwartz 836 p; 
4. M. Ferecata 831 p; 5. G. Toth 
829 p.

Clasament pe echipe: 1. R.P.R. 2497 
p; 2. R. Cehoslovacă 2496 p.

Armă liberă calibru redus
focuri-senioare: 1. Stara 840 p; 
Rujiskova 828 p; 3. Horașkova 821 
p; 4. Baerova 819 p; 5. Tereza Quin
tus 816 p; 6. Aurelia Cozma 816 p; 
7. Marieta Liber 816 p.

Locul I pe echipe a revenit repre
zentativei cehoslovace cu 2479 p. 
Echipa noastră a totalizat 2448 p.

Pistol calibru mare: I. Muha 584 
p; 2. Schwab 582 p; 3. Trojan 582 
p; 4. Kudrna 577 p; 5. Prihoda 576

UN NOU RECORD AL R.P.R. LA PROBA
p. Trăgătorii noștri Atarfesiu, Maghiar, 
Jeglinski, Mocuță și Nițu au ocupat 
locurile 10, 13, 14, 15 și respectiv 16 
cu 573, 567, 567, 566 și respectiv 566 
puncte.

Pe echipe, locul I a revenit forma
ției cehoslovace, care a totalizat 2325 
puncte. Echipa noastră a 
p, — nou record R.P.R. 
cord 2271 p).

Armă liberă oalibru
foouri-poziția culcat: 1.

obținut 2273
(vechiul re-

mare 3x40 
C. Antonescu

3x30
2.

DE PISTOL CALIBRU MARE —
p; 2. Stiborjic 384 p; 3. V. Enea 
p; 4. laroslav 378 p: 5. Procov 
p. Poziția in genunchi: 1. Tibor-

385
382
377
jik 378 p; 2. C. Antonescu 373 p; 3. 
Procov 373 p; 4. laroslav 370 p; 5. 
V. Enea 368 p. Poziția in picioare: 
1. C. Antonescu 361 p; 2. V. Enea 
358 p; 3. Procov 351 p; 4. laroslav 
350 p; 5. Stiborjik 345 p. Clasament 
pe trei poziții: 1. C. Antonescu 1119 
p; 2. V. Enea 1108 p; 3. Stiborjik 
1107 p; 4. Procov 1101 p; 5. laroslav 
1098 p.

In cel de al 2^1ea ioc de polo

Suedia-R.P. Romînă 4-4 (1-1)
HALMSTADT 7 (prin telefon). Joi 

seara, bazinul din localitate a găz
duit cel de al doilea meci de polo 
dintre reprezentativele Suediei și R.P. 
Romîni. Rezultatul egal: 4—4 (1 — 1) 
cu care a luat sfîrșit partida, satis
face, desigur, echipa gazdă. Dar el 
a fost posibil și cu concursul arbi
trului Kurt Saler (R.F.G.), care a 
favorizat, prin deciziile sale, forma
ția Suediei. El a eliminat pe Zahan 
(în două rînduri) și pe Bădiță (oda
tă) în mod nejustificat, permițind, în 
schimb, gazdelor să practice un joc 
dur. Jucătorii noștri nu și-au putut 
desfășura jocul lor. Iată evoluția sco
rului: Suedia — R. P. Romînă: 1—0. 
1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4—3. 
4—4. Punctele echipei noastre au fost 
înscrise de Zahan (2), Bădiță șl 
Szabo. A fost folosită formația: Mu- 
reșan, Zahan, Bădiță, Blaiec, Grin- 
țescu, Szabo, C. Marinescu.

Cele două probe de înot (oficiale) 
desfășurate joi seara s-au soldat cu 
următoarele rezultate: 4xl00m liber 
feminin: 1. Suedia 4:25,6; 2. R. P 
Romînă 4:53,3; 4 x 200 m liber mas
culin : 1. Suedia 8:50,4; 2. R. P. Ro
mână 9:10,5. In celelalte probe dis
putate în afară de concurs, înotăto
rii noștri au obținut rezultate nesa-

Iată performanțele lor și 
locurile ocupate : M/\S- 
m liber: Voicu 1:01,1 

liber: Șt. Ionescu 2:18,2 
liber: Șt. Ionescu 4:51,0 

Mitrofan 1:17,3

tisfăcătoare. 
în paranteză 
CULIN: 100
(3); 200 m.
(5); 400 m
(2); 100 m. bras
(2) ; 200 m bras : Mitrofan 2:47,8 (2); 
FEMININ : 100 m liber: Ingrid Wach
ter 1:10,5 (6); Vasilica Iurciuc 1:13,7 
(7); 400 m liber: Ingrid Wăchter 
5:32,8 (3); Vasilica lurcitic 5:52,7 (4); 
100 m spate: Maria Both 1:18,2 (2tR 
100 m fluture: Măriuca Rotaru 1:26,6
(3) ; 100 m bras: Sanda Iordan 
1:28,1 (2); 200 m bras: Sanda Ior
dan 3:09,4 (2).

Astăzi începe la Sofia

iniîliira de gimnastică dintre reprezeniaiieele 
școlare ale B. P- Bulgaria si R ?■ Romine

Vineri dimineața a plecat spre So
fia lotul reprezentativ școlar de gim
nastică al țării noastre, care va în
tîlni astăzi și mîine pe cei mai buni 
giînnaști din riadul elevilor bulgari. 
Din lot fac parte școlari cunoscuți 
pentru frumoasele lor aptitudini în 
gimnastică, printre care Elena Tutan, 
Ana Mărgineanu, Heide Maentele,

Cristina Doboșan, Ecaterina Crăciu- 
nescu. Petre Miclăuș, Gheorghe Con- 
dovici, Mircea Lisovskî etc. Con
cursul se va desfășura numai cu exer
ciții liber alese la nivelul categoriei I.

Intîlnirea contează drept revanșă 
celei desfășurată în toamnă, la Bucu
rești și care a fost cîștigată de elevii 
bulgări.

PE SCURT
I

• CAMPIONATELE MONDIALE 
de pentatlon modern pe anul 1959 
se vor desfășura între 25 și 30 sep
tembrie în orașul Harrisburg (S.U.A.). 
Iau parte 14 țări, printre care 
U.R.S.S., R.P. Ungară, Suedia, Anglia, 
Mexic, Argentina, Brazilia, S.U.A.

• CURSA CICLISTA unională de 
fond se apropie de sfîrșit. înaintea 
ultimei etape care se va desfășura 
astăzi pe traseul Kalinin-Moscova în 
clasament conduce Anatoli Olizarenko, 
ciștigătorul Turului Egiptului. învin
gătorul cursei va primi titlul de 
campion al celei de a Il-a Sparta- 
chiade a Popoarelor din U.R.S.S.

• INTR-UN MECI INTERNAȚIO
NAL de fotbal disputat la Malmoe, 
Suedia a învins cu 3-1 Finlanda. In- 
tîlnirea formațiilor secunde s-a ter
minat la egalitate : 2-2.

• INTÎLNIREA DE ATLETISM 
Finlanda—R.P. Ungară, desfășurată 
pe stadionul olimpic din Helsinki a 
revenit gazdelor cu 121-90. O perfor
manță excelentă a fost înregistrată

OPAVA 7 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Vineri au început în lo
calitate întrecerile din cadrul celei 
de a V-a ediții a meciului triunghiular 
de atletism dintre echipele de juniori 
ale R. Cehoslovace, R.P. Polone și 
R.P. Romîne. Timpul frumos și ambi
anța plăcută au favorizat obținerea 
unor rezultate bune. Tinerii noștri re
prezentanți au avut, în general, o 
comportare meritorie, opt dintre ei 
realizîndu-și cu acest, prilej cele mai 
bune rezultate ale lor. O performanță 
frumoasă a obținut Eliza Soos care 
cu 38,84 m. a realizat un nou re
cord al R.P. Romîne pentru junioarele 
„mici" în proba de aruncarea discu
lui (v.r. 38,08 m).

Atleții noștri au ieșit învingători în 
trei probe: Eugen Ducu (1,94 m. la 
înălțime), Anca Gurău 
la greutate) și Olimpia 
(41,84 m. la aruncarea discului). Cî- 
teva din celelalte rezultate: 200 mg:
1. Jares (C) 24,8; 2. Axente (R) 
25,7; 100 m: 1. Ot (C) 10,8; 2. Ciru- 
liczek (P) 10,8; 3. Stamatescu (R) 
11,0; 600 m'fete: 1. Bienia (P) 1:35,9;
2. Pătileț (R) 1:36,8; 400 m: 1. Klu- 
czek (P) 49,5; 2. Ciobanu (R) 50,2; 
lungime: 1. Gawron (P) 7,30; 2. Ot

(C) 7,20; 3. Simion (R) 7,01; 100 m 
fete: 1. Kalacinska (P) 12,4; 2. Sej- 
geva (C) 12,6; 4. Maksav (R) 12,7; 
lungime fete: 1. Hein (P) 5,72; ... 4 
Mihăilescu (R)
1. R.P. Polonă
50,0. Concursul

5,40; 4x100 m fete ■ 
49,6; 2. R.P. Romînă 
ia sfîrșit sîmbătă.

VLAD DOGARU

Echipele reprezentative 
de handbal (tineret) 

ale tării noastre 
joacă mîine în R. P. Polonă

(13,17 m.
Cataramă

Mîine. în localitatea cl z .i ra 
din R.P. Polonă, selecționatele de 
handbal (tineret) ale țării noastre vor 
întîlni reprezentativele de tineret ale 
R.P. Polone. Aceste partide, dintre 
echipele de tineret masculine și femi 
nine ale celor două țări, au devenii 
tradiționale, ele fiind acum la a treia 
ediție. In jocurile precedente reprezen 
fanții țării noastre au • ieșit învingă 
tori, cîștigînd ambele meciuri (19® 
în R. P. Polonă și 1958 în R.P.R.)

In preajma „europenelor’' de canotaj acader
După campionatele europene femi

nine de canotaj academic, care vor 
avea loc la Macon în Franța între 14 
și 16 august, aceeași stațiune de spor
turi nautice va găzdui între 20 și 23 
august „europenele" rezervate bărba
ților.

Pînă în prezent la campionatele eu
ropene masculine și-au anunțat par-

de Szecsenyi, care a cîștigat arun
carea discului cu 57,57 m. Alte re
zultate : suliță — Kauhanen 79,50 m, 
800 m.— Salomen 1:49,8. Triplu — 
Taminen 15,49 m. 400 m.g. — Mildh 
52,9 sec.

• IN LOCALITATEA TIVAT din 
R.P.F. Iugoslavia se desfășoară con
cursul internațional de parașutism 
sportiv dotat cu „Cupa Adriat'ca". 
La competiție participă sportivi din 
U.R.S.S., S.U.A., R.P. Bulgaria, R.P. 
Polonă, R.P.F, Iugoslavia și alte 
țări. Prima probă — salt de la 600 m 
cu aterizare la punct fix — a fost 
cîștigată de concurentul bulgar Kirov, 
care a atins pămîntul la 29 cm (!) 
de punctul fix. El a fost urmat în 
clasament de Szwedjuk (R.P. Polonă) 
și Vodeniciarov (R.P. Bulgaria). In 
proba de lansare de la 1000 m. după 
primele sărituri conduce sportivul 
sovietic Dimitriev cu 296,42 p. La 
femei pe primul loc se află Natalia 
Ștefanovici cu 296,76 p.
’ • ECHIPA DINAMO PRAGA a 
cîștigat turneul internațional mas
culin de volei de la Leipzig. Volei
baliștii cehoslovaci au întrecut cti 3-0 
echipa orașului Leipzig și cu 3-1 for
mația Voința București.

ticiparea peste 70 de ambarcațiuni, re- 
prezentîn-d 20 de țări printre cart 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. Cehoslova
că, R. P. Romînă, Finlanda, Franța. 
Italia, Suedia, Elveția și altele.

S-a anunțat repartiția echipajeloi 
pe probe: 44-1 (14), 2-ț-l (13). 5 
fără cîrmaci (11), 4 fără cîrmaci (Î0) 
dublu (12) și 8-ț-l (10).

O scrie de concurenți care se voi 
întrece la Macon au făcut acum cîte- 
va zile o verificare de forțe în ca 
drul concursurilor desfășurate la Bled 
în R.P.F. Iugoslavia. In proba de sim 
piu a învins iugoslavul Vlasic (7:42,1) 
La dublu, pe primul loc s-a clasat e 
chipajul maghiar (7:11,4). In probek 
de 2 cu cîrmaci și fără cîrmaci ori 
mele locuri au fost ocunate de cano
torii polonezi. La 4 fără cîrmaci vie 
toria a revenit echipajului austriac ci 
timpul de 6:55,3. Insfîrșit, în proba 
de 8 a cîștigat echipa poloneză re 
prezentînd orașul Bydgocz (6:11,1) 
Pe locul doi în această probă s-a cla 
sat echipajul italian din Salerno, cari 
plecase favorit. In cadrul probelor fe 
minine cursa de 
sportivei austriece 
din Klegenfurt cu

Canotorii italieni 
campionatele naționale, desfășurate ît 
orașul Pisa pe apele fluviului A mo 
De remarcat timpul realizat de cam 
pionii europeni, echipa Moto-Guzzi îr 
proba de opt: 5:59,0.

Pe pista olimpică de la Grunau, lîn 
gă Berlin, au avut loc întrecerile dt 
selecție ale echipei unite a Germa
niei. Un deosebit succes au obținui 
sportivii din R. D. Germană care ai 
cîștigat dreptul de a reprezenta echi
pa în majoritatea probelor.

simplu a reveni
F. Sklatz-Miillei 

timpul 4:19,1.
au luat parte lî
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