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Mîîne, pe terenul de-la velodromul Dinamo

încep întrecerile campionatelor balcanice
- §e baschet —- - - - - - - - -

Ieri, in prima zi
zile caniculare de început 
străzile Bucureștiului sini

de cumpărături cu prețuri reduse

Mîinc, la ora 18, echipele partici
pante la cea de a IV-a ediție a cam
pionatelor balcanice de baschet se 

terenul amenajat în 
vor 

a 
acestei însemnate competiții. Baschet- 
oaliștii albanezi, bulgari, iugoslavi și 
romîni își vor începe apoi întrecerea 
rare va dura pină duminică seară. 
Așteptată cu deosebit și justificat in
teres, competiția țărilor balcanice va 
însemna nu numai un prilej de pa
sionante dispute sportive, ci și o fe
ricita ocazie de strîngere a relațiilor 
de prietenie înire delegații țărilor 
pariiei-pante. x

vor alinia pe
incinta velodromului Dinamo și 
participa la deschiderea oficială

invitarea puternicei repre- 
a Ungariei, care a și cu- 
altfel primul loc și Cupa 
Următoarele locuri în cla- 

fost ocupate de echipele 
Romîniei, Bulgariei șt 

anul 1948. la Sofia, prin 
reprezentativelor Unga- 

Poloniei, cam-

In aceste 
de august, 
de obicei mai puțin aglomerate. Cu 
toate acestea, ieri dimineață, prima zi 
după apariția comunicatului cu privi
re la reducerea de prețuri la cele pes
te 2600 sortimente, străzile Capitalei 
deveniseră un adevărat furnicar de 
lume. In fala vitrinelor magazinelor,

magazinul București I .Micul Lucian a 
tot fost dus pină acum cu vorba de 
mama lui că o să i se cumpere un 
ghiozdan nou 
pregătirilor ce 
șorțul pepit cu 
neață lucrurile 
nare. Mama a 
și, așa cum îi

și frumos, in vederea 
le face de a îmbrăca 
fundă roșie. Ieri dimi- 
n-au mai suferit ami- 

trebuit să se „execute" 
vorbea fața, toată nu-

SCURT ISTORIC

Prima ediție a campionatelor bal
canice a fost găzduită de capitala 
țării noastre, în 1946. Atunci, între
cerea echipelor masculine a revenit 
r<- ezentativei Bulgariei, urmată în 
c ment de echipele Romîniei, Iugo
slaviei și Albaniei. Cupa Balcanică a 
fost cucerită tot de 
care adiționase cel 
în clasamentele la 
Un an mai tîrziu

numărul țărilor participante este spo
rit prin 
zentative 
cerit de 
Balcanică.
sament au
Iugoslaviei, 

Albaniei. In 
participarea
riei, Cehoslovaciei și 
pionatele balcanice s-au transformat 
în Jocurile Balcanice și ale Euro
pei Centrale (J.B.E.C.). Primul loc a 
fost cucerit tot de reprezentativa Un
gariei, urmată în clasament de echi
pele Cehoslovaciei, Bulgariei, Iugo
slaviei, Romîniei, Poloniei, Triestului 
și Albaniei.

PRIMII SOSIȚI: BASCHETBALIȘTI1 
BULGARI

echipa Bulgariei, 
mai bun punctaj 
băieți și la fete. 
— Ia Tirana —

Știrile zilei
• ÎNTRECERILE ATLETICE de ieri 

din cadrul Spartachiadei Popoare
lor s-au soldat cu noi rezultate va
loroase. Ter-Ovanesian a cîștigat 
săritura în lungime cu 7,87 m, urmat 
de Bondarenko cu 7,82 m. Taisia Cen- 
cik a trecut 1,77 m la săritura în 
înălțime, iar Galina Popova a 
gat proba de 100 
Alte rezultate:

109 m bărbați: 
mg : Mihailov 
bărba/i:

m în 11, 6
CÎști-

sec.

sec.;Koșin 10,5
14,2 sec ; greuta- 

1e bărba/i: Ovsepian 17,53 
30 mg: Galina Bistrova 11,0

m ; 
sec.

• IN CURSUL ZILEI de astăzi 
baliștii clubului Rapid București pă
răsesc Cap'tala pe calea aerului cu 
destinația Sofia, unde vor întîlni 
mîine, într-o partidă amicală, for
mația Lewski. Se deplasează urmă
torul lot: Dungu, Todor, Greavu, Do- 
deanu, Stancu, Macri, Bodo, Langa, 
Copil, Raab, Ene II, Ozon, Georges
cu, R. Lazăr, Văcaru.

fot-

Luni dimineață au sosit în Gara 
de Nord reprezentanții R. P. Bulga
ria, primii dintre oaspeții participant 
la Balcaniadă. După urările de bun 
venit au urmat imediat întrebări de 
o parte și de alta despre componența 
formațiilor, forma echipelor, terenul 
de Joc. Cu acest prilej am aflat că 
după campionatele europene de la 
Istanbul, — în cadrul cărora echipa 
Bulgariei s-a clasat pe locul cinci, — 
o parte din components reprezentati
vei au mai susținut meciuri interna
ționale jucînd 
Sofia, finalistă 
Europeni. Apoi 
și participarea 
care jucătorilor 
perioadă de odihnă activă, petrecută 
într-o stațiune de munte. Pregătirile 
pentru Balcaniada de la București 
au fost începute de mai multă vreme.

în echipa Akademic 
în Cupa Campionilor 
au urmat pregătirile 

la Spartachiadă, după 
li s-a acordat o scurtă

(Continuare in pag. a 7-a)

Ce frumoase sînt aparatele, acestea de radio I Uite 
230 lei mai puțin, iar „Riga" cu 400 1 ' ~

mare îmbulzeală. Bărbațt, femei și co
pii, tineri și bătrini încercau să-și facă 
loc care mai de care, să vadă cu pro
priii lor ochi realitatea, marea bucurie 
ce le fusese adusă la cunoștință cu o 
zi mai ina'nte. Pe ușile larg deschise 
ale magazinelor „Victoria" și „Confec
ția" din Calea Victoriei, pe cele ale 
magazinelor din Lipscani și de pe 
bulevardele 6 Martie si Magheru se 
revărsau, intr-un continuu du-te-vino, 
șiruri de oameni. Cu toții se îndreptau 
spre diferite raioane încărcate pină la 
refuz cu bogate sortimente de mărfuri 
la prețurile noi, reduse.

Iată și primul cumpărător de la

: „Balada" costă acum cu 
lei. Ce zici, ne cumpărăm și noi unul ?

(Foto: B. Gioba>nu)

mai zlmbet, am înțeles că nu i-a părut 
rău de loc. Reușise să-i ofere lui Lu
cian mult doritul ghiozdan gri și să 
economisească în același timp 8 lei, 
diferența de la prețul dinaintea redu
cerilor. Dar Lucian, deși încă n-a 
ceput să silabisească abecedarul, 
auzit totuși că începînd din acea 
s-au ieftinit bomboanele, ciocolata 
jeleurile... Așa că, hai mămico... cu 
ferența acolo. Nu înainte însă de a mai 
face o economie de 105 lei. Mămica 
dorea și ea sandalele acelea albe...

Vasiie Onega, fierar betonist la 
T.R.C.L.B. și soția lui își puseseră în 
gînd să ia și ei un televizor și un fri-

în- 
a 

'zi 
si 

di-

Sportivii din regiunea Constanta se pregătesc pentru ștafeta
„Să întîmpinăm 23 August 1959 ii

H
unedoars-D

eva

Vestea organizării ștafetei „SA IN- 
TIMPINAM 23 AUGUST 1959“ a fost 
salutată cu entuziasm de masele largi 
de sportivi din patria noastră. In toată 
țara, consiliile regionale, raionale și 
orășenești U.C.F.S. se preocupă în a- 
ceste zile de alcătuirea planurilor .pri
vind buna desfășurare a primelor două 
etape ale ștafetei și anume : de la co-
•î+f 4+VV+f H 44-4-4 4--4-4-4-4-4-4 4-4- 4-
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mună la centrul 
și de la centrele 
de regiune (etapa a 11-a). După cum 
se știe, etapa a IlI-a interregională 
cuprinde cele cinci trasee anunțate.

Atenția sportivilor din regiunea Con
stanța se îndreaptă spre pregătirea 
formațiilor de sportivi care vor alcătui 
ștafetele. Printre ei sînt mulți membri 
ai asociațiilor, sportive din cadrul gos
podăriilor agricole colective și de stat 
din regiune, de la „Cimentul" Med
gidia, „Farul" Constanța, l.M.U.M. 
Medgidia, S.N'.M. Constanța ș.a. Este 
interesant să arătăm că ștafetele vor

de raion 
de raioane

(etapa 1) 
la centrul

fi alcătuite din cicliști, mdtocicliști, 
atleți și călăfeți. Dar, așa cum este 
cazul în raionul Istria, ștafeta va fi 
purtată- și cu bărcile pe lacurile Ra
zelor,' Golovița, Zmcica și Sinoe, între 
comunele Sarichioi, Enisala, Jurilovca 
și Sinoe, aflate pe malurile acestor 
lacuri.

Ștafetele venite din cele șapte ra
ioane ale regiunii vor fi primite în 
ziua de 18 august la Constanta. Cu 
acest prilej va fi organizat un miting. 
Ștafeta regiunii Constanta va trece 
mai departe prin Tulcea (19 august) 

,și va fi predată la Galați în ziua de 
20 august.

gider in rate. Pîn'ă acum, amindouă 
o dată nu se puteau lua. Și ra'ele erau 
parcă prea puține la număr. Ieri însă 
pe la prinz au plecat fericiți cu ceU , 
două ob:ecte acasă și fără îndoială că 
diseară îl vom găsi in fața „Rubinului, 
102", admirind cuceririle tehnicii nv>*
derne. Poate să fie și zăpușeală. Erl*  j 
giderul in care se odihnesc acum sti-*  I 
alele cu apă rece e doar și el 'a-ude*  j 
mină. Și toate acestea cu numai 1:5101 
lei, cit a dai avans... Cit despre platul 
în rate nici că s-ar putea mai cort’’,
venabil: în li rate televizorul și in Uf " 
frigiderul!

Dar in cile case nu a popos:t ieri 
bucuria I Iată cîteva nume culese la ■ 
intlmplăre dirdr-un carnet de bonuri 
(epuizat îndată) de la magazinul. V to*  
toria. Nicu loan, maior, și-a cumpărat 
frigider „Pinguin", iar ia Gh. Petre. 
Ecaterina Sandu și Elena Niculescu 
în casă funcționează acum cite rin a*  
parat de radio marca „Concert", fie
care dintre ei realizind in dimineața 
zilei de ieri cite 75 lei economie. GA 
să nu mai amintim de înlesnirea ce li 
s-a făcut prin cumpărarea in rate.

^Măsurile Plenarei au prins ieri dh 
mineață viață. Pe fețele cetățenilor ce-4 
îniilnești in cale citești optimismul^ 
mulțumirea. De fiecare dată cind an 
chită un bon la casa magazinului pen*  
iru vreo cumpărătură oarecare, ornat 
muncii constată cu bucurie că acurt 
i-au rămas mai mulți bani ca înainta 
și deci cu ei poale să mai cumpere, 
și altceva. Bănuțul muncit de el a căfi 
pătaț.prin grija partidului și guverna 
lui nostru o valoare si mai marAf

Oamenii muncii știa bine că acesta ’ 
reduceri de prețuri, care cuprind pestă 
2600 sortimente de produse industrials 
și alimentare se încadrează în ansarg»1 
blut de măsuri — pentru bunăstarea 
poporului muncitor — luate de partid 
și guvern, că sporul net de venituri^ 
al lor, în urma aplicării acestui <t*t  
samblu de măsuri, va fi de 4.7 mt*  
liarde lei anual.

Pentru acest lucru ca si pentru toaU, 
cite i-au făcut viața fericită și lumt*  
noasă în cei 15 ani de la Eliberară^ 
gîndal lui se îndreaptă cu adîncâ ren 
cunoștință către partidul iubii. De 
ceea oamenii muncii vor răspund», 
grijii părintești a partidului și guveA*  
nului prin obținerea de importante sadt 
cese în producție, prin sporirea void*  
mului de economii, prin noi și insert*  
note realizări în toate 
activitate.

domeniile <1^
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CITIȚI IN PAG A Sa:
Comunicatul Federației tomîne 

de fotbal:
• Modificarea sistemului com- 

petițional.
• Programul turului catego

riei A.
• Baraj pentru trei locuri în 

categoria B.

1

4 Ji

I I&

Rugbiștii Constructorului au fost ieri tn vervă. W. loco- 
veanu (purtătorul balonului) lansează un frumos atac, în- 
dreptlndu-se spre terenul de țintă dinamovist (C on struct or ul

iii namn 79—6)

Pază din meci ui de volei dintre C.S. Turnu Măgurele 
(regiunea București) și C.P.B. (oraș București) disputat în 
cadrul S/xirtachiadei de vară și care s-a încheiat după o 
luptă strînsă cu scorul de 2—1 in favoarea bucureștenilor.
. *••  .x-l-jiuj."—a»w«i >■ .............

Mii de bucureșteni oare și-au făcut duminică dimineața 
obișnuita plimbare la lacurile din marginea Capitalei au 
avut ocazia să asiste la demonstrația ntbtonauiică efectuată 
de reprezentanții clubului C.C.A.

In fotografie, un aspect de la această demonstrație.
ii ii xn )'i n»i i —— I ............ ii...



Competiții sportive 
în cinstea „Zilei Minerului" Ediția a XII-a a

Peste trei zile la Bucure

campionatelor republicane de senio
f Sîmbătâ șt duminică au avut loc 
în diferite centre miniere din tară 
însuflețite întreceri sportive organi
zate în cinstea Zilei Minerului. Iată 
tîteva relatări primite de la cores
pondenții noștri privind aceste ma
nifestări sărbătorești ;

! o La Comănești s-au desfășurat în
treceri de atletism, precum și meciuri 
de volei, baschet și fotbal, la care au 
luat parte sportivi din Bacău. Tg. 
Ocna și Adjud. lată rezultatele înre
gistrate : volei: Voința Bacău — 
selecționata raionului Moinești 2—1 ; 
baschet: selecționata raionului Tg. 
Ocna — selecționata raionului Moi
nești 28 — 26 la băieți, iar la fete 
64—2

i Competiția de fotbal dotatg cu 
„Cuna Eliberării" a revenit repre
zentativei Moinești, care a învins cu 
6—0 (1—0) formația Adiudului. La 
atletism, Emil lonescu s-a clasat pe 
locul I Ia 1500 ni.. Marcela Baciu a 
ieșit prima la 200 m.. iar ștafetele 
4 X 100 m„ fete și băieți au fost 
cîștigate de echipele 
Ocna. (Ion Vărzan și 
ghiu — corespondenți).

Boicu (reg. Stalin), 73 kg.’: Olteanu 
(reg. Stalin), 79 kg.: Grăjdan (Mi
nerul Petrila), semigrea: Mate Adalbert 
(Minerul Petrila). „Cupa Minerul" a 
revenit luptătorilor din regiunea 
Stalin, iar pe locul secund s-au ola- 
sat sportivii din regiunea Clui.

Pe poligonul din Petroșani s-au 
întrecut în cadrul „Cupei Comemorati
ve Minerul" trăgătorii din regiunile 
Cluj, Oradea. Stalin, R.A.M. și cei 
din Petroșani, Lupenj și Sebeș. La 
proba armă sport 3 X 20 pe echipe, 
prima s-a clasat regiunea Stalin cu 
2553 p. Individual, senioare: 1. 
ria Hlopețki (Petroșani) 532 p. 
Eleonora Cosma (R.A.M.) 531
seniori : 1. Iosif Boți (Oradea) 543 
p. ; 2. Mihai Nagv (R.A.M.) 542 p. • 
juniori: 1. Ion Glonț (reg. Stalin) 
522 p. ; 2. Costin Pop (R.A.M.) 518 
p. Armă liberă, 60 focuri culcat: s.e- 

Maria Hlopețki (Petro. 
Maria Nagv (Pe- 
seniori: 1.

p.; 2.

la atletism

raionului Tg. 
Aurel Gheor-

Lupeni spor-• Și la Petroșani și
la numeroase în- 
cinstea „Zilei Mi- 
concursul de lupte 
specialiștii acestui

tivii au participat 
tîlniri disputate în 
nerului". De pildă 
libere a reunit pe 
sport din regiunile Cluj. Stalin, din 
Petroșani și Petrila. Iată cîștigătorii 
pe categorii: 52 kg. : lamcău (reg. 
Stalin). 57 kg.: Isfache (reg. Stalin), 
62 kg.: Cristut (reg. Stalin). 67 kg.:

nioare: 1.
șani) 540 p. ; 2. 
troșani) 523 p.; 
Nagy (R.A.M.) 577
Doczi (Cluj) 573 p.

„Cupa Minerul" la haltere.
șurată la Lupeni, a fost ciștgată de 
reprezentanții regiunii Clui. Dintre hal
terofilii localnici 
Atanasescu. Tot 
arene, au avut 
popice, la oare 
echipe masculine și 
concurat sportivi din regiunile Ora
dea, Baia Mare și R.A.M. La fete a 
cîștigat reprezentativa R.A.M.. iar Ia 
băieți selecționata regiunii Oradea. 
(Staicu Băioiu — corespondent).

s-a 
la 
loc 
au

evidențiat Marin 
Ltipeni. pe trei 
și întreceri de 

fost prezente 6 
4 feminine. Au

Fiecare dintre atleții noștri fruntași 
și-a notat în jurnalul de antrenament, 
încă de la începutul acestui an, că în
tre 14 și 16 august pe stadionul Repu
blicii din București se vor desfășura 
întrecerile din cadrul celei de a XIl-a

ale atletismului nostru, atleții fruntași 
și alături de ei o serie întreagă de ti. 
neri și juniori tare au drept de parti
cipare, s-au pregătit cu toată sîrguin- 
ta pentru a putea realiza performanțe 
dintre cele mai bune și pentru a pu-

m; greutate-14,80 tp ; disc-46,00 
suliță-63,00 m ; ciocan-53,00 
4x100 m-42,5; 4x400 m-3:24,0 ; tei 
100 m-12,4 sec ; 200 m-25,8 sec ; 
m-59,8 sec; 800 m-2:l8,0; 80 mg- 
sec ; lungime-5,50 m; înălțime-l,5( 
greutate-13,00 m ; disc-42,00 m ; 
ță-42,00 m ; 4x100 m-50.0 sec.

• Probele de pentatlon femei, 
tng, decatlon, 20 km marș și 50 
marș se vor desfășura săptămîna 
toare. Proba de maraton va avea 
cu ocazia Jocurilor Balcanice.

desfă-

Mihai 
Stefan

Moj'ui Dtți oa încerca cu prilețul campionatelor să realizeze norma olimpică 
pe 1959 de care o mai despart doar cifiva centimetri

ediții a campionatelor republicane in
dividuale pentru seniori și senioare. In 
vederea acestei importante competiții 
sportive, fără îndoială cea mai impor
tantă dintre toate competițiile interne

S-a încheiat etapa de zonă a Spartachiadei de vară 
a tineretului la handbal, volei si oină

fi ’ •e
• Amănunte despre

Sîmbătă șl duminică 
de zonă a Spartachiadei de 
oină. In rîndurile de mai 
rea jocurilor de handbal din zona regiunii Stalin, 
primite din alte orașe.

Stadionul Tractorul din Orașul 
Stalin a găzduit sîmbătă și duminică 
întrecerile de handbal. Atît meciurile 
dc fote cît și cele de băieți au oferit 
spectacole foarte frumoase. In spe
cial se cuvine a fi remarcată finala 
dinire reprezentativele masculine 
regiunilor Stalin și R.A.M. După 
în prima zi de concurs — sîmbătă 
echipa regiunii Stalin dispusese 
echipa regiunii Ploești cu scorul 
117-10 (9-5), duminică a întîlnit 
finală selecționata Regiunii Autonome 
JMaghiare, în fața căreia a terminat 

,<Je asemenea învingătoare, cu 16-12 
'(7-7). După cum arată și scorul, 
prima repriză a fost echilibrată și 
în ciuda eforturilor făcute de jucă
torii ambelor echipe, nici una din 
formații nu a reușit să obțină un 
lavantaj măcar minim. De-abia după 
pauză reprezentanta regiunii Stalin 
(echipa A.S. Înainte a Școlii medii 
Tir. 4 din Sibiu) a luat conducerea 
și piuă la urmă s-a distanțat, reali- 
zînd o frumoasă și meritată victorie 
prin care a cucerit dreptul de a par
ticipa la finalele de handbal ale 
celei de a IV-a Spartachiade de vară 
a tineretului. Tinerii sibieni și-au în
sușit victoria îndeosebi datorită ac
țiunilor mai organizate și eficace 
tn fața porții adverse.

Cele 28 de puncte au fost înscrise 
'de : R. Schnăpp 5 (cel mai bun de 
pe teren), B. Sift 5, K. Differ 3, 
Z. Ditter 3 pentru învingători și de 
W. Mtiller 4, D. Fulop 2, Al. Schuler

jocurile de handbal de la Orașul Stalln
s-au desfășurat in țară întrecerile etapei 
vară a tineretului la handbal, volei și 
jos publicăm amănunte despre desfășura- 

precutn și rezultate

ale
ce

de 
de 
în

2, I. Moritz 2, I. Mezei și O. Lucaci.
Victoria în întrecerea echipelor 

feminine a revenit tinerelor repre
zentate ale Regiunii Autonome Ma
ghiare, care după ce au dispus în 
prima zi de echipa regiunii Stalin 
cu 5-4 (2-2), au învins în finală e- 
chipa regiunii Ploești cu categoricul 
scor de 9-2 (3-2). In această partidă 
învingătoarele au întîlnit un adversar 
puternic, în deosebi în prima repriză, 
dar în cea de a doua parte a jocului 
au dovedit o pregătire fizică mai 
bună și au depășit net apărarea ploeș- 
tencelor. Prin această victorie echipa 
R.A.M. s-a calificat pentru finala de 
la București.

Punctele au fost marcate de Ră
dica Covrig (cea mai bună de pe

9

• Rezultate din alte zone
teren) 6, Elisabeta Hegedus 2, 
Fekete, pentru R.A.M. și de 
Georgescu și Florica Niculae 
Ploești.

Meciurile acestui turneu au fost 
conduse prin rotație de arbitrii Gh. 
Nenciu și P. Cîrligeanu (ambii din 
București), care prin nivelul superior 
al arbitrajelor prestate au contribuit 
la buna desfășurare a partidelor.

CAROL GRUlA-corespondent.

Ilona
Nina 

pentru

MEDGIDIA. Intîlnirile de oină au 
opus echipele calificate din regiunile 
București, Pitești, Constanța și Plo
ești. In general, partidele au fost, e- 
chilibrate și au fost urmărite cu 
mult interes de localnici. Pe primul 
loc s-a clasat reprezentanta regiunii 
București (care s-a calificat astfel 
pentru finala de la București), urmată 
în clasament de regiunile Ploești, 
Pitești și Constanța.

ȘT. CONSTANTIN-corespondent

tea cuceri titlul de mare cinste de cam
pion al R. P. Romîne. Evoluția lor 
este așteptată cu mult interes, cu atît 
mai mult cu cît aceste întreceri con
stituie itn bun prilej de verificare și 
de selecție a lotului republican care 
va concura în luna septembrie, 
la cea de a XVIII-a ediție a Jo
curilor Balcanice de atletism. Tot
odată atleții noștri fruntași vor avea 
posibilitatea să asalteze recordurile 
țării și în același timp să încerce să 
realizeze normele prevăzute pentru a- 
cest an, care să le dea dreptul de a 
fi -selecționați în lotul olimpic al țării 
noa sire.

• Cele XII ediții ale campionatelor 
republicane au fost găzduite de două 
orașe: București (de 7 ori) și Cluj (de 
5 ori).

® Pentru ca un atlet sau o atletă să 
poată deveni campion al țării i se cere 
ca rezultatul cu care cîștigă proba 
respectivă să fie echivalent cel puțin 
normei prevăzute pentru categoria I 
de clasificare sportivă. lată lista nor
melor de categoria I : bărbați : 100 
m-10,9 sec; 200 m-22,2 sec. 400 m-49,8 
sec: 800 m-1:53,8; 1.500 m-3:55,0: 
5.000 m-l4:45,0; 10.000 m-31:30,0; 110 
mg-15,2 sec ; 400 mg-55,0 sec ; 3.000 m 
obst.-9:20,0; lungiine-7,00 m ; triplu- 
14,50 m; înălțime-1,90 m ; prăjină-4.00

Campionatul categorisi 
la polo pe apă 

Campionatul categoriei B la pol 
apă a continuat duminică cu joc 
etapei a VHI-a (a Hl-a din retur 
Capitală s-au desfășurat cinci ji 
în cadrul primelor două scrii ale 
pionatului. G:1 mai disputat me 
opus echipele Constructorul și Ci 
școlar București. Constructorul, 
pornea favorit în această partida, 
tîlnît o rezistență neobișnuit de p 
nică din partea elevilor Clubului 
Iar. Aceștia au folosit adesea co 
atacuri surprinzătoare, prinzînc 
multe ori descoperită apărarea adv 
Ei au și condus de altfel la pauz 
3—1 și cei de la Constructorul au 
nevoiți să depună eforturi seri 
pentru a egala : 3-3, scor de a-ltfe 
care s-a terminat partida. Un rez 
strîns s-a înregistrat și în meciul 
co’.ta — Petrolul Cîmpina. După ' 
priză „albă", buciireștenii și-au ii 
superioritatea cîștigînd cu 3—1. I 
lelalte partide s-au înregistrat u 
toarele rezultate : Rapid — C.S.A. 
șui Stalin 12—0 (7—0); Cetate E 
— Olimpia Orașul Stalir î 
(12—0) ; Voința — S.S.E. b-ch 
10—3 (6—2).

Iată și cîteva rezultate
țară: A.S.51. Lugoj — C.F.R. ' 
șoma 5—4 (3—1). Un joc foarte 
putat Ia capătul căruia gazdele at 
ținut o prețioasă victorie. In ac 
serie (a IlI-a) liderul, Voința Tim 
ra, a cîștigat prin neprezenta rea . 
Craiova. In seria a IV-a cel mai in 
tant joc s-a desfășurat la Tg. A 
între echipa locală Voința și V< 
Oradea. După un meci de slabă I; 
ră tehnică, cele două echipe au ti 
nat nedecis: 0—0. Metalul Cluj — 
ința Cluj 3—2 (3—1); Granitul 
Dr. Petru Groza — C.F.R. Cluj 
(1-3).

Actualitați
PETROLUL CONSTANȚA

Șl PROGRESUL TIRGOVIȘTE

n volei

C.S.Ș. Luceafărul Orașul Stalin 
și C.S.Ș. Banatul Timișoara sînt 

noile campioane republicane 
de juniori

S-AU CALIFICAT IN CATEGORIA A

JUNIOARE : Rapid—științr 
de Argeș 3—0; C.S.Ș. 
Ș.S.E. Craiova 3—2; 
București 2—3;

LA FETE

Bi c
Rapid—C 
Sibiu—Ș 
Bucurcșt 
“ Craic 

JUNI!
Ti mi:

(prin telefon).RĂDĂUȚI 10
Duminică a luat sfîrșit turneul final 
al campionatului republican 
moare la bafeheț. După 

care au 
partide

Și

la baschet

Constructorul
a învins Dinamo la rugbi

In deschidere, la meciul de fotbal 
Dinamo — Petrolul, s-a desfășurat pe 
Stadionul Republicii întîlnirea amicală 
de rugbi între echipele Constructorul 
și Dinamo. Deși se află abia la în
ceputul pregătirilor, rugbiștii celor 
două formații au practicat totuși un 

ițjoc frumos, viu aplaudat.
Constructorul a jucat mai decis și 

beneficiind de aportul cîtorva tineri 
de talent (Coravu, Goga, Bogoi) în 
verva deoseb tă, a cîștigat cu 19—6 
'(9—6). Au înscris la capătul unor 
acțiuni frumoase : Maleescti (lovitură 
căzută), Stoian, Coravu, Cihica, Goga 
(fiecare cîte o încercare) și Mateescii 
(2 transformări) pentru Constructorul 
și Dumitru lonescu (o încercare și o 
lovitură de picior căzută) pentru Di
namo

SP.ORTUL POPULAR
Pag. a 2-a ffc ,345a

de jit
ia baschet. După cinci zile 

de întreceri, care att oferit pu
blicului prezent partide deosebit 
de interesante și spectaculoase, 
titlul de campioană republicană a de
venit în acest an echipei clubului 
sportiv școlar Luceafărul Orașul Sta
lin. Ea a reușit să termine campio
natul neînvinsă. O comportare meri
torie au avut și echipele Constructo
rul București și Școala sportivă de 
elevi Arad, care în întîlnirea lor di
rectă au furnizat una din cele mai fru
moase partide ale turneului. Iată re
zultatele : Școala Sportivă elevi A- 
rad—Șc. Sp. elevi Focșani 52—28
(23—18); Constructorul — Voința 
Gheorghieni 31 — 16 (22—6); Luceafă
rul Orașul Stalin—C.S.M. Rădăuți 
38—36 (23—19); Șc. Sp. Arad—Voința 
Gheorghieni 40—26 (28—8); Luceafă
rul Orașul Stalin—Sc. Sp. Focsani 
52—25 (28—19); C.S.M. Rădăuți— 
Constructorul 35—35 (19—20); Lu
ceafărul Orașul Stalin—Voința Gheor
ghieni 33—19 (19—9); Constructo
rul—Șc. Sp. Arad 30—30 (17—17); 
C.SlM. Rădăuți—Șc.Sp; Focșani 49— 
39 (27—15); Șc. Sp. Focșani—Voința 
Gheorghieni 41—22 (13—17); Lucea
fărul Orașul Stalin—Constructorul 
36—34 (16—15); Șcl Sp. Arad—C.

(9—5); Luceafărul Orașul Stalin—Sc. 
Sp. Arad 4.3—42 (24—23); C.S.M. Ră
dăuți—Voința Ciheorghieni 25—19 
(10—9). CLASAMENT: 1. Luceafă
rul Orașul Stalin 15 p; 2. Șc. Sp. elevi 
Arad 12 p; 3. Constructorul București 
11 p; 4. C.S.M. Rădăuți 10 p; 5. Șc. 
So. elevi Focșani 7 p (>. Voința Gheor
ghieni 5 p.

AUREL SI MOȚA, coresp.
★

CRAIOVA 10 (prin telefon). — Te
renul de baschet „7 Noiembrie" din 
Craiova a găzduit timp de 5 zile fi
nalele campionatului R.P.R. de bas
chet la juniori. Un nivel tehnic ne
așteptat de bun, o organizare perfectă, 
un arbitraj excelent, iată cîteva din 
atributele acestui turneu care a stîr- 
nit un interes deosebit în rîndurile 
iubitorilor de baschet din orașul nos
tru. La capătul unor întreceri deosebit 
de disputate, două echipe au terminat 
întrecerea cu același număr de puncte: 
C.S.Ș. Banatul timișoara și C.S.Ș. 
Harghita Tg. Mureș. Avînd un coșave- 
raj mai bun, timișorenii au reușit să 
ocupe primul loc. cucerind astfel tit
lul de campioni ai R.P.R, Iată clasa
mentul turneului:
1. C.S.Ș. Banatul (Tim.) 5 4 0 1 231:180 13
2. Harghita Tg. Mureș 
3 Luce fărui or. Sta I un
4. Metalul M.I.G. Buc
5. Sc. Sp. elevi Craiova
6. Tin. Dinamovist Iași

CONSTANȚA 10 (prin telefon). — 
Sîmbătă a luat sfîrșit pe terenul Con
structorul din localitate turneul femi
nin de volei pentru calificarea în ca
tegoria A. Ultimele partide s-au sol
dat cu următoarele rezultate : .

Petrolul Constanța — Locomotiva 
Suceava 3—0 (15—13, 15—7, 15—9).

In această partidă jucătoarele din 
Suceava au depus o rezistență dîrză 
adversarelor lor (superioare din punct 
de vedere tehnic). O comportare fru
moasă au avut jucătoarele Ana Păun 
și Douche de la Petrolul și 1. Eutter 
de la Locomotiva.

Progresul Tîrgoviste — C.F.R. Timi
soara 3—1 (14— 16, 15—5, 15—12,
15—7).

După ce a pierdut primul set, echi
pa tîrgovișteană a jucat din ce în ce 
mai bine, folosind toate resursele sale 
tehnice și fizice. Astfel, ea a reușit să 
cîștige întîlnirea, obținînd și califica
rea pentru categoria A, alături de Pe
trolul Constanța.

Iată clasamentul turneului : I. PE
TROLUL Constanța 6 p ; 2. PROGRE
SUL Tîrgoviște 5 p ; 3. C.F.R. Timi
șoara 4 p ; 4. Locomotiva Suceava 
4

București 2—3; Ș.S.E. 
C. Argeș 3—1; C.S.S. 
Ș.S£- • - - -
Rapid 
C.S.S.
1-3; 
Ș.S.E. 
ra- 
C.C.A.—C.S.Ș. București 3—6; 
rul dinamovist—C.C.A. 1—3; Ș 
Craiova—C.F.R. Timișoara 0—3.

In urma acestor rezultate cele 
clasamente au următoarea formă: 
NIOR1 : 1. C.F.R. Timișoara — 
pioană republicană; 2. CC.A. I 
rești; 3. Tînărul Dinamovist Bucu
4. Clubul școlar. București, 5. Șc. 
elevi Craiova. JUNIOARE: I. C 
școlar București — campioană 
blicană; 2. Rapid București;-3. Șc 
elevi Sih’ti ; 4. Șc. Sp. elevi Gre
5. Știința Curtea de Argeș.

C. PITARII
M. LUPUȚ1U, c<

Sibiu 3—2; Ș.S.E. 
București I —3. 
București—C.F.R.

Tînărul dinamovist Bucure 
Craiova 3—0; C-F.R. Tirr 

Tînărul dinamovist București

C S M. BAIA MARE PE PRIMUL

IN FINALA CAMPIONATUL!

MASCULIN DE CALIFICĂRI

P-
E. PETRE 

corespondent 
FINALELE CAMPIONATELOR

BAIA MARE 10 (prin telefon), 
minică a luat sfîrșit în localitate 
la campionatului masculin de < 

' care. Iată rezultatele tehnice îm 
Ș 
I

REPUBLICANE DE JUNIORI
5 4 U 1 237:i«‘J 13
5302 25S:228 11
5203 231:208 9 
5 1 0 4 228:291 7

,, .. . _r. _____ ... _____  ______ ___  5 10 4 100:209 7
Rădăuți. 54—36*..(32^1 4)^Con- AVRAM ION CH1UZA, coresp. __ ,____  ... ,__ ___ ____

fe|j.uct<Xul—Șc. Sp. Ifocfrani .21__ 'jî ION ȚESCÎțyEANU. _l înregișfxaîe’ Îq ultimele' .trei -zife

ȘIBIIj! 10 (prin telefon). — Dumi
nică du luat sfîrșit în localitate turneele 
finalq ale campionatelor republicane 
de jțtniorî și junioare. Iată rezultatele 
î ti rrrricl r a n 1ț i mnl/f- •

trate: C.S.M. Baia Mare cu 
București 3—2, cu Metalul
3—0, eu Voința Sibiu 3—1; 
București cu Metalul Pitești 3—0 
Voința Sibiu 3—0; Voința Sthii. 
Metalul Pitești 3—0.

Clasamentul final arată
CSM Baia Mare 6 p; 
București 5 p; 3. Voința 
4. Metalul Pitești 3 p.

VASILE SAS AR A 
coresp. regioga

asffe
2. Ș 

Sibiu



Programul turului campionatului 
categoriei A 1959—1960

Modificări în sistemul 
competition»! la fotbal

Comunicatul Federației romîne de fotbal —Etapa I

Dinamo Bacău —- Rapid București
U.T.A. Arad — Farul Constanța

Minerul Lupeni — Steagul Roșu Or. Stalin
C.C.A. București — Jiul Petroșani
Știința Olu.j •— Dinamo București
Progresul București — Petrolul Ploești

Etapa a il-a

Rapid București — U.T.A. Arad
Petrolul Ploești — C.C.A. București
Farul Constanța — Progresul București
aiul Petroșani — Știința Cluj
Steagul Roșu Orașul Stalin — Dinamo Bacău
Dinamo București — Minerul lupeni

Etapa a lll-a

Farul Constanța ■— Știința Ciul
Jiul Petroșani — Minerul Lupeni
Steagul Roșu Orașul Stalin — U.T.A. Arad
Progresul București — Rapid București
Petrolul Ploești — Dinamo Bacău
Dinamo București — C.C.A. București

Etapa a IV-a
Alinerul Luftenf — Rapid București
Dinamo Bacău — Jiul Petroșani
C.C.A. București — Farul Constanța
Progresul București — Steagul Roșu Orașul Stalin
Știința Cluj — Petrolul Ploești
U.T.A. Arad — Dinamo București

Etapa a V-a
'Jiu! Petroșani — Progresul București

.Dinamo București — Dinamo Bacău
Steagul Roșu Orașul Stalin — C.C.A. București
Rapid București — Știința Cluj
Farul Constanța — Petrolul Ploești
U.T.A. Arad — Alinerul Lupeni

Etapa a Vi a

Progresul București — Dinamo București
Petrolul Ploești — Jiul Petroșani
Steagul Roșu Orașul Stalin — Farul Constanța

Minerul Lupeni — Știința Cluj
Rapid București — C.C.A. București
Dinamo Bacău — U.T.A. Arad

Etapa a Vll-a

C.C.A. București — Alinerul Lupeni
Știința Cluj — Dinamo Bacău
jiul Petroșani — Steagul Roșu Orașul Stalin 
Farul Constanța — Rapid București 
Petrolul Ploești — Dinamo București 
Progresul București — U.T.A. Arad

Etapa a VIH-a

Știința Cluj — Progresul București
Rapid București — Jiul Petroșani
Dinamo Bacău — C.C.A. București
Alinerul Lupeni — Farul Constanța 
U.T.A. Arad — Petrolul Ploești
Dinamo București — Steagul Roșu Orașul Stalin

Etapa a IX-a

Steagul Roșu Orașul Stalin — Petrolul Ploești 
Alinerul Lupeni — Dinamo Bacău
Rapid București — Dinamo București
U.T.A. Arad — Știința Cluj
C.C.A. București — Progresul București
Farul Constanța — Jiul Petroșani

Etapa a X-a
Petrolul Ploești — Rapid București
Progresul București — Alinerul Lupeni
Jiul Petroșani — Dinamo București
Steagul Roșu Orașul Stalin — Știința Cluj 
C.C.A. București •— LLT.A. Arad
Farul Constanța — Dinari» Bacău

Etapa a Xl-a
Dinamo București — Farul Constanța
Dinamo Bacău — Progresul București
Jiul Petroșani — U.T.A. Arad
Știința Cluj — C.C.A. București
Rapid București — Steagul Roșu Orașul Stalin 
petrolul Ploești — Alinerul Lupeni
Campionatul va începe duminică 16 august și va con
tinua la 23 august, 6, 13, 20 septembrie ctc.

1
2
3
4
5
6
7
3
9

10
11
12
13
14

Fotbaliștii se pregătesc pentru campionat
Tarul Constanța-Dinamo Bacău

2—0 (1—0).

CONSTANȚA 10 (prin telefon). — 
Partida dintre Farul și Dinamo Bacău 
s-a terminat cu victoria echipei raz- 
de cu scorul de 2-0 (1-0). In cele 90 
de minute de joc am nutut constata 
că ambele formații au atins o formă 
destul de bună, înaintea începerii 
campionatului, dar mai au dc cizelat 
uncie deficiențe care au ieșit în evi
dență cu ocazia acestei întîlniri. La 
Farul punctul forte l-a constituit a 
pararea, în care Brîmjei și Flores :u, 
precum și cei doi mijlocași Datcu și*  
Pană au fost dc netrecut. Atacul, în 
special în repriza a . doua, a acționat 
dezorganizat, lent, fără forță de pă
trundere și fără fantezie. Dinamo Bs 
■ău s-a prezentat bine, însă înainta
rea sa a fost complet ineficace. Ata- 
canții au abuzat de combinații și au 
șutat imprecis la poartă. De relevat

Etapa a doua 
a „Cupei Eliberării” 

la fotbal
Reg. Stalin—Reg. Ploești 6-0 (2-0). 

Autorii golurilor : Seredai (3), Roșea 
(3).

Reg. Baia Mare—Reg. Timișoara
3-2  (0-2). Au marcat: Vlad I, Fe- 
renezi (2), respectiv Vasilescu (auto
gol) si Manolache- In min. 28 Ionescu 
(Ba ia Mare) a ratat un penalii.

Reg. Craiova—Reg. Constanța 2-1 
(1-1). Au marcat: Dumitrescu și Mi- 
trea. respectiv Moșii.

Reg. Galați — Reg. Iași 0-1 (0-1).

Știri, rezultate
<*  Etapa a treia a „Cupei Eliberării*  

(semifinalele) programează următoa
rele jocuri trase la sorți : lași-Craiova 
și Baia Mare — reg. Stalin.

O „Cupa Orașelor" la juniori se 
reia duminică cu etapa sferturilor de 
finală. Programul : Bacău—București 
41, Tg. Jiu—Hunedoara, Timișoara I— 
Baia Mare și București I—Cîm-pia 
Turzii,

® Joi la Cluj, în cinstea zilei de 23 
August : Știința — AMEFA Arad.

o CFR Cluj a jucat duminică la Re
ghin cu Partizan. Rezultatul 1—1 
(i-o).. „ ’

Fază din meciul Dinamo—Petrolul disputat duminică in nocturnă
Foto Gh. Dumitru

jocul bun al mijlocașilor (Vătafu și 
Ujvari). Echipa a resimțit lipsa unor 
titulari ca F. Anghel, Eftimie, Țîr- 
covnicu etc.

Autorii golurilor: Toma (min. 12 
din 11 m) și Călin (min. 60). Forma
țiile : FARUL: Gliibănescu — Toma, 
BRINZE1, FLORESCU — DATCU, 
(Corneanu), PANA (Mateiaș) — Mo- 
roianu (Călin), Sever (Firicăj, Cio- 
sescu, Niculescu (MATEI), BOTESCU.

DINAMO: Faur — Giosanu, CIR- 
NARU, Cincu (Horea) — VĂTAFU, 
UJVARI — RADULESCU, Filip, A- 
san (Sorin Avram), Ciripoi, Drăgoi. 
A arbitrat N. Bruckner (Constanța).

P. ENACHE, corespondent

Alte întîlniri amicale
• REȘIȚA. — Duminică, în fața a 

2500 spectatori, C.S.M. Reșița șl 
Drabeta Tr. Scoerin au furnizat 
un joc plăcut, în care ambele echipe 
au luptat cu ardoare. Partida s-a ter

La 13 august începe barajul pentru categoria 8
Federația romînă de fotbal a sta

bilit ca barajul pentru desemnarea a 
două echipe care vor promova în ca-, 
togoria B să înceapă la 13 august

SERIA I (PLOEȘTI)
13 august: Dinamo 9 Miliție Bucu

rești — Metalul Tîrgoviște.
16 august: Dinamo 9 Miliție Bucu

rești — O. S. Piatra Neamț.
20 august: Metalul Tîrgoviște — 

G. Ș. Piatra Neamț. _ - c. 

minat cu un rezultai de egalitate:
4— 4 (2—2). Au marcat: Varga (2), 
Urcan și Mateon pentru reșițeni, Ghi- 
nea, Amza, Zaharia și Ahmed pentru 
severineni. (I. Plăvifu, corespondent).

• BUCUREȘTI. — Duminică di
mineață în Obor, A. S. Pompierul a 
jucat amical cu Cetatea Bucur. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu rezul|plut de 
2—0 (1—0) în favoarea echipei Pom
pierul.

Pregătirile Steagului roșe

Echipa de fotbal a Steagului roșu 
a susținut sîmbătă un joc amical cu 
formația Rulmentul din Orașul Stalin. 
Steagul roșu a cîștigat partida cu
5— 2 (4—1), prin punctele înscrise 
de David (2), Gane, Hașoti și Catnpo. 
Formația aliniată în atest joc: Ghijă 
— Bîrsan, Zahariă, Tîrrioveartu — 
Hidișan, Cojocaru — Oaidă, Campo, 
Gane, Hașoti, David.

SERIA A II-A (CLUJ)

13 august: Aurul Brad — Textila 
Sf. Gheorghe.

16 august: Aurul .Brad — Recolta 
Cărei.

20 august: Textila Sf. Gheorghe ■— 
Recolta Cărei.

La aceste jocuri vor putea participa 
jucătorii care au avut drept de joc 
pentru echipele respective în campio
natul pe, anul 195o—Să»

Petrolul Ploești.

1. Petrolul Ploești 22 15 1 6 47.23 £1
2. Diinamo Buc. 22 13 4 5 47:27 30
3. C.C.A, Buc. 22 12 5 5 35:26 29
4 Rapid Buc. al 1,1 4 7 45:23 26
5 Dinamo Bacău 22 9 5 « 32:35 23
6. Progresul Buc. 22 9 3 10 39:34 21
7. St. Roșu O. Stalin 22 7 6 9 31:33 20
8. U.T.A Arad 22 7 5 10 27:28 19
9 Jiul Petroșani 22 7 4 11 26:42 18

W. Farul Constanța 2'2 6 5 11 31:53 17
11. Știința Cluj 22 2 11 9 23*36  15
12. Știința Timișoara 22 5 5 12 25:44 15

s e declară campion Pe anul 1958-1959

Retrogradează tn categoria B știința 
Cluj și Știința Timișoara

CATEGORIA B

SERIA I

Minerul Lupeni 
C F.R, Tlmlșoera
C.S.A. Sibiu 
Corvinui Hun.
C-S.M. Reșița.
C.F.R. Arad
C.S. Tg. Mureș 
Tract. O. Stalin 
C.S.M. Baia Mare 
Gaz Metan Mediaș 
Ind. Sir c. Tur zid 
A.M.E.F.A. Arad 
Știința Craiova 
C. S. Oradea

26 14 5 7 58:23 S3
26 13 5 8 40:24 31
26 13 4 9 48:31 30
26 12 5 9 40:32 29
26 13 3 W 39:33 29
26 11 7. 8 37:34 29
26 13 B 11 30*30  28
26 10 6 10 40:37 26
26 10 6 10 43:45 26
25 11 4 11 35:37 26
26 10 4 12 37:35 24
26 8 7 11 23:33 23
26 7 6 13 30:51 20
26 4 2 20 22:51 IO

Promovează în categoria A Minerul 
Lui'enl

'SERIA a n-a

1. TAROM Buc. 26 18 3 5 79:S1 39
2. Met Titanii Buc. 26 14 7 5 49:29 35
3. Flacăra Mo re ni 28 13 6 7 66:35 32
4 Poiana Cîmpina 26 112 7 7 49:35 31
5. Unirea Iași 26 15 1 10 45:36 31
6. A.S. Pompierul Buc, 26 10 6 10 45:34 26
7 Dinamo G-alați 26 11 4 11 39:37 26
8. C.S.M 3., Iași 2€ 10 6 10 Sfî3t 26
9. Fore st a Făltiepnî 26 7 8 11 19:32 22

10. Rulmentul Bîrlad 25 9 A 13
11 Prahova Ploești 24 5 9 12 36:53 19
12 Victoria Suceava 26 7 5 14 30:52 19
13. Unirea Focșani 26 6 6 14 39:56 18
14. Gloria Bistrița 26 8 2 16 34:15 18

Promovează în categoria A TAROM 
București.

SERIA I

CATEGORIA C

C.F.R. Pașcani 18 13 2 3 37: 8 58
Sp Munc. Rădăuți 18 13 2 3 35.14 28
C.S. Piatra Neamț 18 9 3 6 35:2^ 21

. Pe roiul Moinești 18 8 3 7 21:32 19
Textila Buhuși 18 7 2 9 22r20 15
Minerul C. Lung 18 7 2 9 17:28 1(5

. CS.M.S, II Iași 18 6 3 9 24:30 15

. Textila Botoșani 18 5 4 9 19:27 14
Gloria Dorohoi 18 5 3 10 25:36 13

. Știința I.M.F. Iași 18 4 2 12 18:37 10

SERIA A n-A

Victoria Buzău 18 12 2 4 40:14 26
S.N.M. Constanția 18 11 2 5 32:18 24
Dinamo Miliție Buc. 18 10 2 6 48:27 22
Ind, sîrmei Brăila 18 9 3 6 29:21 21
I.M.U.M. Medgidia 18 7 3 8 22:28 17
C.S M. Galați 18 7 3 8 211:28 117
C P.B, București 18 7 2 9 27:26 16
Știința Gnlați 18 6 3 9 26:33 15
Cimentul Medgidia 18 6 2 10 19:41 14

. Ancora Galați 18 3 2 13 14:42 8

III-ASERIA A

1. Știința București 13 12 4 2 35:14 28
2 Jiul Craiova 18 9 5 4 29:i9 23
3. Metalul Tîrgoviște 18 10 3 5 31:21 23
4. Rapid, reg. Ploești 18 10 0 8 37:21 20
5 Victoria București ÎS 6 6 6 15:16 18
6. Dinamo Craiova 18 4 10 4 11:14 !1»
7 Cetatea Buc. 18 5 6 7 26:20 16
8. Metalul Pitești 18 4 5 9 11:19 13
9. Oltul T Măgurele 18 4 4 10 17:42 12
10. Dunărea Corabia 18 4 1 13 9:35 9

SERIA A IV-A

1. Chimia Făgăraș ie 11 5 2 27
2. Carpați Sinaia 18 10 4 4 40:21 24
3. Textila Sf. Gh. 18 10 2 6 26:21 22
4 Metalul Ăiud 18 7 5 6 36:27 19
5. Rafinăria Cîmpina 18 8 3 7 42:32 19
6 Voința Tg Mureș 18 5 7 6 17:19 17
7. Aliment. Tg. Mureș 18 6 4 8 28:33 18
8. Avlntui Reghin 18 7 1 10 33:37 19
9. Torpedo 18 5 1 12 24:42 11
10. Mureșul Topii ța 18 4 2 12 11:38 1«

SERIA A V-A

1. Rapid Cluj 18 12 4 2 46:17 24
2. C.F.R. CMJ 18 10 3 5 26:17 23
2 Recolta Caret 18 10 2 6 39:22 22
4. Arleșul Turda 18 8 1 9 38:38 1T
5. Dinamo Săsar 18 7 3 8 21:23 1»
6 Rapid Oradea 18 7 3 8 22.25 17
7. Someșul Satu Mar© 16 7 2 9 25:29 18
8; Stăruința S. Mar» 18 4 6 8 24:35 14
9. Stăruința Sighet 18 7 0 11 26:44 14

14: Voința Ora*dea 18 5 2 11 19:36 12

SERIA A VI-A

L Met. O, Roșu 18 11 3 4 44:28 25
2. Drubeta T. Severin 18 12 1 5 35:36 25
3. Aftirui Brad 16 11 1 « 42:23 23
4. Șantierul Govora 16 9 3 6 25:25 21
5. Metalul B. Romînă 18 6 3 7 26:Z1 19
6 C.F.R. Sinaerîia 1« 7 8 32:21 17
7. Olimpia Reșița 18 8 9 27:30 17
8. Flacăra Tg. Jiu 18 5 5 8 26 .35 L5
9. U-M. Clugtr 18 5,1 12 18:41 11
10. Iindagcara Arad 11 1 5 12 10:39 7

A-nalizîndu-se desfășurarea ca mp io-
natedor republicane categoriile A, B, C 
șl regionale, a reieșit că sistemul corn-
petițional pe anul 1958-1959 nu a a si-
gurat în mod corespunzător creșterea 
nivelului tehnic al fotbaki’.ui nostru, în
raport cu condițiile create.

Avînd în vedere cele de mai sus, acti
vitatea fotbalistică în anul competițio-

In urma omologării tuturor rezul
tatelor jocurilor de categorie A, .3 
și C pe anul compeiițional 1958-1959 
au fost stabilite următoarele clasa
mente:

nai 1959—1960 se va desfășura ast*
fel:

1. Campionatele regionale se voC
disputa în una sau două serii, la pro»
punerea comisiilor regionale de fot-
bal, în funcție de specificul fiecărei
regiuni.

2. Campionatul republican de iu-*
niori se va disputa în continuare dupăț 
formula din anul 1958—1959.

<3. Campionatul categoriei C se des*  
ființează, echipele urmînd a activa în 
campionatele regiunilor din care faa 
parte. t ț

4. Campionatul categoriei B se vS
disputa în trei serii a 14 echipe, re
partizate după criterii geografice. Ea 
chipele care vor activa în cele trei 
serii sînt urmăfoarele : j

— echipele care au activat în cama 
pionatul 1958—1959 în categoria Bș 
(minus cele promovate în categoria A, 
plus, cele retrogradate în categoria B),
— în total 28 ;

— echipele clasate pe locurile 1 șt 
2 în cele 6 serii ale fostei categorii Q
— în total 12; |

Pentru desemnarea celorlalte 2 e*  
chipe, care vor completa numărul d< 
42, va avea Ioc un baraj la care vot) 
participa echipele clasate pe locul $ 
în cele 6 serii ale fostei categorii C4 
Barajul se va disputa în două serii 4

Seria I, la Ploești. Participă: C.S» 
Piatra Neamț, Dinamo Miliție Bucu*  
rești și Metalul Tîrgoviște;

Seria a II-a, la Cluj, Participă £ 
Textila Sf. Gheorghe, Recolta Cărei șl 
Aurul Brad.

Jocurile se vor disputa sistem tur*  
neu, numai tur. Echipele clasate p® 
locul 1 în fiecare din aceste două serii 
vor. activa în campionatul pe anul 
1959—1960 în categoria B.

5. Campionatul categoriei A se v« 
disputa în continuare într-o singură, 
serie de 12 echipe.

In scopul creării unei singure echipe) 
reprezentative a salariaților din Ca
pitală ai Ministerului Transporturilor) 
și Telecomunicațiilor, la cererea aso
ciației sportive TAROM și a clubului 
sportiv Rapid din București Biroul 
Comitetului de Organizare U.C-F.S. al 
aprobat fuzionarea echipelor de fotbal 
Rapid și TAROM București din cate*  
goria A.

Locul rămas vacant va fi ocupat d® 
echipa Știința Cluj, clasată pe locul 11] 
în campionatul categoriei A pe 1958—4 
1959.

Campionatul republican categoria A] 
pe 1959—1960 se va disputa cu par
ticiparea următoarelor echipe: Petro*  
Iul Ploești, Dinamo București, C.C.A., 
București, Rapid București, Dinamo 
Bacău, Progresul București, Steagul 
roșu Orașul Stalin, U.T.A. Arad, Jiul 
Petroșani, Farul Constanța, Minerul 
Lupeni și Știința Cluj.

6. Locul rămas vacant în categoria 
B prin menținerea echipei Știința Cluj 
în categoria A, va fi ocupat de cîști- 
gătoarea jocului de baraj (numai 
tur), care se va disputa pe teren neu*  
tru între echipele clasate pe locurile) 
2 în barajele de la Ploești și Cluj.

SISTEMUL DE PROMOVARE —: I 
RETROGRADARE

I . , , ,
Echipele clasate pe prunul loc îrt 

campionatele regionale 1959—1960 votj 
fi împărțite In 3 serii după cum ur*  
mează :

Seria I: Suceava, Iași, Bacău, Ga*  
lăți. Constanța;

Seria a It-a : București oraș. Buca# 
rești regiune, Ploești, Pitești, Craiova, 
Timișoara. — ,

Seria a IH-a: Stalin, Hunedoara, 
Oradea, R.AJVL, Cluj, Baia Mare. |

Echipele campioane de regiuni, ast*  
feti repartizate, vor disputa un bara], 
sistem turneu numai tur, într-u« ora$ 
neutru. Cele clasate pe locurile 1 șiKlq 
fiecare din seriile de mai sus, voC 
promova în categoria B. >1

Echipele clasate pe locurile F3 șl tt 
ta fiecare serie a categoriei B vor re*  
trograda automat în campionatul re*  
gtunii din care fac parte. 1

Echipele clasate pe primul Ioc tnț 
cefe trei serii din categoria B vor pr«șt 
mova în categoria A.

FEDERAȚIA ROMI NA * 
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O zi printre sportivii 
din satele regiunii...

1 <j LXa Hîrșova. La Sediul 
l Ora consiliului sindisal
'.raional luăm un prim contact cu acti- 

’'Hiatea sportivă din satele regiunii 
Constanța, asisiind la un dialog ma
tinal.

\ — Ați cfieltuit cam mutt pentru
Sport...

\ — Paf... Am cumpărat echipament
sportiv Ce vreți ? Dacă oamenii vor 
M facă sport. Puteam să-i lăsăm așa?

Manea Vancea, președintele comite
tului de întreprindere de la G.A.S. 
Btupina privește întrebător pe Ion Ru- 
teăreanu, activist sindical, care con
trolează bugetul comitetului sindical

, Așteaptă o clipă, apoi continuă:
•— La noi sportul a luat un mare 

ivînt. Ne mai înmuiasem noi oleacă, 
dar acum... - . . ....

, [ Iarăși pauză. •> , ■
U' •— Am cumpărat echipament sportiv 

ide 2.500 lei și o să ne străduim să 
stringent mai muite cotizații. Toți sa- 
laniațti G.[A.S.-ului sînt membri ai 

, U.C.F.S., așa că n o să ne fie greu...
Toți salariațtt membri ai U.C.F.S.!

Care este asociația sportivă care se 
mîndrește cu această realizare 2 Se nu
mește „Spic de gr iu." și este organi
zată pe lingă G.A.S, din comuna Stu
pina, raionul Ilirșova. Are secții de 
fotbal, volei, atletism, tenis de masă 
șt... baschet. Da, baschet I La Stupina 
s-a construit un teren de baschet pe 
care in fiecare după-amiază este acti
vitate.
Ij •— Ați jucat și meciuri oficiale ? 

i* * — Deocamdată nu I Așa, între noi. 
Mai tragem la coș, mai facem un meci 
«.patru la patru". Facem și noi sport... 

’ Fac sport țăranii care altădată ro
beau pe moșiile boierilor, țăranii din 
'Stupina, care in bătălia recoltelor bo- 
gate s-au dovedit cei mai harnici: au 
cucerit Drapelul roșu de fruntaș al 
.Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii.

• Azi în regiunea 
Constanța Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport 
are 87.347 de membri, 
dintre care 13.482 sînt 
femei.

• Dacă în anul 1948 
la întrecerile sportive de 
mase au participai 30.000 
de tineri și tinere, ul
tima ediție a Sparta
chiadei de iarnă a an
grenat nu mai puțin de 
188.500 de concurcnți!

• Pentru a putea cu
prinde întreaga activitate 
sportivă din regiune a 
fost editat un calendar. 
Răsfoindu-1, aflăm: spor
tivii din regiunea Con
stanța vor participa anul 
acesta la 41 de con
cursuri de atletism, 12 
de caiac-canoe, 19 de ci
clism, 14 de gimnastică, 
18 de natație etc. Ma
joritatea dintre acestea 
vor fi organizate în ca
drul regiunii Constanța.

Ora 12 Amiaza unei toride 
sile de vară. Dru

mul ni se pare mai lung pe căldură, 
’dar odată ajunși In comuna Ciobanu 
"(raion Hirșova) ne bucurăm. Avem și 

’de ce. In clădirea sfatului popular e 
^urâțenie și ordine, iar dușumelele au 
fost stropite cu apă. E răcoare...

— Cum st ați cu activitatea spor
tivă?

— Foarte bine. Asociația noastră 
Sportivă, „Dunărea", are peste 250 
țfe membri, care își achită la timp

0

<■> .
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cotizațiile. Uite, acum, nu de mult 
am cumpărat echipament sportiv de 
2.700 lei.„

— Dar activitate aveți 2
— Sigur că da. La șah, mai ales. 

Ia să vezi d-ta pe înserate ce mai 
partide se „încing" la club. Cine poa
te să-i bată pe colectiviștii Radu Cră
ciun și Gheorghe Neagu sau pe în
vățătorul Victor Popescu, președintele 
asociației noastre sportive ? Avem și 
echipă de fotbal. Am jucat cu echipa 
din Gîrliciu. Sînt buni băieții noștri... 
Alde Stoian Buzoianu și Radu Stancu 
joacă bine. Doar amiază de amiază 
fac antrenament pe teren jos lîngă 
baltă...

Șahul este insă cel mai popular 
sport In comuna Ciobanu. La biblio
tecă există o carte pe care multi au 
răsfoit-o: ,,300 de partide alese" de 
A. Alehin. Și mai e o carte mult ci
tită: „Pămint desțelenit" de M. Șolo- 
hov. Motivul nu-i greu de ghicit. Gos
podăriei agricole colective din comuna 
Ciobanu ii zice „Pămint desțelenit"...

In această comună, țăranii colecti
viști discută probleme de șah, joacă 
fotbal sau volei. Ei au „desțelenit" 
nu numai pămintul pe care acum creș
te porumbul „cit sfatu", cum zic ei, 
dar au întors brazdă nouă și în viața 
lor. O brazdă nouă, pe care sămînța 
culturii și a unei vieți îmbelșugate dă 
rod minunai .,

Ora 19 •Se insera.. In co
muna Valea Nea

gră oamenii mai stăteau prin porii, 
la vorbă. La sfatul popular nu era 
nimeni, însă. Abia peste citeva clipe, 
de după clădire a apărut un om între 
două vîrste, scund, cu fața smeadă 
și cu ochi migdalați. Avea un basc 
mic pe cap și mereu și-l potrivea.

' — Pe cine căutați ?
— Pe tovarășul președinte.
Ne-a poftit înăuntru. Și-a scuturat 

pantalonii de praf, s-a șters pe mi ini 
și apoi ne-a spus zimbind:

— Eu sînt 1
Așa l-am cunoscut pe Regcp Mena- 

san, președintele sfatului popular al 
comunei Valea Neagră. Cind a auzit 
pentru ce am venit, a zimbit din nou.

— Eh 1 Cu sportul ? Toți iubim spor
tul. Duminică dacă veneați puteați să 
vedeți tot satul la fotbal. Nu asistau 
ei la un meci ca atunci cînd joacă 
Farul, dar...

Intre timp venise în cameră și Gheor
ghe Șoancă, secretarul sfatului. El

....

ne-a vorbit despre echipa feminină de 
volei, care a ciștigat etapa raională a 
Spartachiadei de vară. A fost un meci 
grozav, cum spune el. Cele mai bune 
jucătoare: Selim Ghiuinar, Lucia Vi- 
gheci, Rașid Sulie și Ecaterina Ma- 
teescu. Sportivi, in comuna Valea Nea
gră sînt multi. Atleți. șahiști, popicari 
și jucători de tenis de masă,.

— Avem recoltă bogată și la sport 
— a completat tovarășul Regep Atena- 
san. Doară d-aia îi spune asociației 
noastre sportive „Recolta"...

Un ciocănit scurt rn ușă l-a între
rupt. Prin deschizătură a apărut un 
căpșor cirlionțat.

— Tată, da-mi cheia că a venit 
mama... — îi spune in tătărăște.

Regep Menasan s-a sculat și cău- 
tindu-se prin buzunare se scuză:

—• Mă iertați. Nevastă-mea a fost 
la sapă și trebuie acum să pregătească 
de masă.

S-a întors după citeva clipe și a în
ceput să ne povestească despre viața 
nouă din comună, despre pasiunea lui 
pentru sport și, în special, pentru 
fotbal.

— Vă spuneam că avem recoltă bo
gată la sport... E, dar recolta ! Acolo 
avem cu ce ne mîndri și mai mult. 
An de an viața oamenilor din comuna 
noastră a devenit mai îmbelșugată. 
Uite, să vă povestesc ce mi s-a întîm- 
plat acum două-trei săptămîni. A ve
nit la noi în comună un tovarăș de 
la București împreună cu un mare sa
vant ungur. Doreau să vadă o casă 
cu stuf și să o fotografieze pentru nu 
știu ce studii. Am plecat cu ei prin 
sat, doar-doar oi m-ai găsi vreo casă 
cu stuf. Și n-am găsit... Păi, de unde 
să mai fie ?Acum avem numai casc 
noi! Eram tare încurcat...

Am ris împreună de această „păța
nie", apoi tovarășul Regep Menasan, 
a început să ne vorbească despre 
sport.

— Uf! Bine că a scăpat Farul... 
Duminica, nevastă-mea îmi dă zor. Hai 
grăbește-te să mergem mai devreme 
să găsim locuri mai bune... N-am scă
pat nici un meci la Constanța.

La despărțire. Regep Menasan ne-a 
mărturisit că in ce aricește sportul, 
două probleme îl frămintă: să găseas
că un teren bun pentru a se face un 
nou stadion in comună și... să nu mai 
aibă emoții cu Farul in viitorul cam
pionat...

este prima regiune cu 
complet oooperativizată". 

drumetind pe plaiurile 
ceea ce ne-a atras aten- 
întinderile nesfîrșite de

bo- 
pămînt, 
hainele

poj»e-

Viată
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De vei întreba pe școlarul din pri
mele clase ori pe bătrinul cu neaua 
anilor în păr ce știe despre regiu
nea Constanța, cu siguranță că va 
răspunde fără să stea pe gînduri: 
.Constanța 
agricultura 
Intr-adevăr, 
dobrogene, 
ția au fost 
griu, ori de porumb, ori de floarea 
soarelui... A dispărut pentru totdea
una din peisajul dobrogean peticele 
de pămint aidoma peticelor de pe o 
haină zdrențuită. Urmînd sfatul Parti
dului, oamenii au pus păminturile 
laolaltă, să le muncească împreună, 
să se bucure din plin de binefacerile 
mașinilor, ale științei recoltelor 
gate. Au dispărut peticele de 
au dispărut zdrențele de pe 
de altădată ale oamenilor...

Dobrogea... Este destul să 
nești acest cuvint și în amintire să-ți 
apară imaginea unor păm'nturi sterpe, 
praful nesfîrșit și arșița, vîntoasele 
aspre afe iernilor... Foame, mizerie, 
întuneric, ignoranță, analfabetism, iată 
cum arăta Dobrogea, una dintre cete 
mai năpăstuite regiuni pe timpul re
gimului burghezo-moșieresc

Trai amar și muncă din greu, în 
port, cu spinarea încovoiată sub saci 
și baloturi (cînd era de lucru), trai 
amar și trudă din greu pentru cei ce 
se avîntau să înfrunte stihia mării, 
cu lotci putrezite și scule primitive 
pentru ca, întorși la cherhana, să 
capete te miri ce (cînd se întorceau), 
viață de ciine pentru cei ce scrijileati 
pămintul cu plug de lemn pentru cî- 
teva boabe de grîu (cînd se făceau). 
Viață de ciine pe moșiile boierilor 
pentru un sac de mălai rînced (cind 
îl primeau). Asta era viața oameni
lor de pe aceste locuri, parcă si mai 
aspră decât în alte părți.

nouă pe p]
Cînd zici Dobrogea de altădată...
Cînd zici regiunea Constanța, alt 

imagine îți vine în minte. Holde bc 
gate, tractoare și mașini de tot fe 
Iul, ușurînd munca omului și eres 
cînd spicul mai plin. Cîntecele pes 
carilor (cîntece de dor de viață, n 
de jale, ca altădată), cînd se avînt 
în larg să prindă mulțime de peșt 
argintiu, viața tumultuoasă di 
port, unde macaralele și autostivui 
toarele au luat locul spinărilor și că 
ruțelor cu cai. Puternice unități in 
dustrrale au apărut pe meleagurile Do
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• Azi 
Constanța 
sportive n 
duiesc înt 
ționale: s 
Mai" (25.i 
din Cor

a mare... De sub unda zării a apărut 
'■ o geană roșie. Și curînd după aceea,

discul de foc al soarelui s-a ridicat 
0 încet, încet din valurile mării. Nici 

nu*l>  dai seama cînd pe nisipul jilav 
tal piăjii mii $i mii de oameni îi ies 

întîmpinare. Pe litoral începe o nouă zi de 
ihnă.

J
ată numai una din splendidele con
strucții care au răsărit ca din basme 
pe litoral 1 Cu un an în urmă aci nu 
era nimic. Azi, un șirag de asemenea 
perle împodobește stațiun:le de pe 
malul mării — mărturie a grijii regi
mului democrat-popular pentru oamenii muncii, 

constructorii vieții noi.
T

axiui marin. Un eiement nou în peisa
jul litoralului. Un element nou care se 
bucură de o largă apreciere din par
tea celor veniți la odihnă. Pentru că 
este deosebit de plăcut să faci o 
plimbare cu cochetele vaporașe, legă
nat de unda valului, în briza răcoroasă a mării I 

Prin față ți se perindă imagini de neuitat...

cantină la 
cîtă frumu 
curat și art 
dragostea 
tor al con 
curia popi

ceastă dată zidește |



de dobrogene

1 a devenit traiul oamcni- 
ul își face tot mai mult loc 
i în casa omului muncitor,

anii puterii populare. „Ci- 
:ii"-Medgidia, termocentrala 
J.M.U.M. Medgidia, fabrica 

minte chimice de la Năvo- 
iniatul pentru industrializa- 
,facerea produselor pescă- 
ilte altele. Prin grija Par
tial, regiunea Constanța se 
daturi de celelalte regiuni 
i din punct de vedere in-

radioul pa
cele mai îndepărtate case, 
marea noastră, parcă și-a 
ea valurile năpraznice și 
frumoasă ca orieînd. Pe li- 

altădată pustiu și înțelenit, 
cite o firavă așezare 

a apărut ca din bas- 
minunată. De Ia un an 
la o zi la alta, litoralul

si or...
Sporturilor din Con

stanța, stadionul LM.U.M. 
— Medgidia, stadionul 
,23 August" din Tul
cea.

• înainte de 23 Au
gust 1944, pe teritoriul 
pe care se întinde acum 
regiunea Constanța erau 
doar cîteva terenuri spor
tive. Azi 
de tineri 
dispoziție 
nuri de

lei, 25

zecile de mii 
sportivi au la
193 de tere- 

fotbal, 245 de 
de baschet. In

cultura, lumina electrică, 
țrttnd în

Marea, 
pofolit și 
este mai 
toral, 
ici-colo cu 
omenească, 
me o lume 
la altul, de 
e mai frumos, mai strălucitor. A spus 
Partidul să se facă aci o lume din 
povești, spre odihna și îneîntarea su
fletului celui ce muncește și con
structorii au ridicat peste noapte un 
șirag de mărgăritare de la Mangalia 
la Mamaia. Și strașnic mai clădește 
omul liber cind știe că pentru el clă
dește! Vestita „Belona" din Eforie și 
mult lăudatul „R«x“ de la Mamaia, 
tot ce a putut face mai bun burghe
zia în zeci de ani, pălesc în fața 
complexelor și palatelor clădite aci. 
Minunate sînt ziua elegantele hote
luri și cantine, construite într-un 
stil variat și plăcut ochiului, minunate 
sînt noaptea în strălucirea feerică a 
lămpilor de neon. Pretutindeni, la 
odihnă, oamenii ai muncii, făuritorii 
tuturor bunurilor, stăpînii deplini ai 
țării și vieții lor. Toți înalță imn de 
slavă Partidului, părintele și călăuzi
torul nostru drag, căruia ii datorăm 
toate cele cîte sînt și cîte vor mai fi.

-...

|H|||

E Constanța viața muncitorilor se zbatea nu- 
suferințe. Istoviți de munca înrobitoare, rupți 
„rîndurile de cocori", muncitorii portuari 

erau la cheremul patronilor și armatorilor. Iu zori, cu ochii roșii, cîrpiți de 
nesomn, priveau de sus din deal, în lungul danelor mohorîte.

— E vapor?
Cutremurătoare întrebare! Ea însemna de fapt: azi vom lucra? Vom 

avea o bucată de pîine?... Nesiguranță, teama și pentru această amară bu
cată de pîine. Asta era viața muncitorilor din portul Constanța pe vremea 
luxoaselor iachturi regale, pe vremea guvernelor burghezo-moșierești de 
„pleacă ai noștri, vin ai noștri", pe 
rat grămezile de milioane stoarse din

ra prin 1936... In portul 
mai în mizerie, lipsuri și 
de căratul cu spatele în

In perioada aceea, o nună de mun
citori au înființat o echipă de fotbal. 
Era a lor, a muncitorilor și avea o ac
tivitate oficială în campionatul dis
trictual, măcar că „oficialitățile spor
tive" de atunci făceau tot ce le stă
tea In putință să destrame echipa.

vremea cazinoului care înghițea nesatu- 
vlaga oamenilor muncii.

votai în regiune sînt 525
de baze sportive sim
ple.

• Plnă de curînd
60.831 de tineri și ti-
nere și-au trecut nor-

G.M.A.
ai in-

mele complexului 
și sînt purtători 
signei. Cită diferență față 
de cei 365 de sportivi cit 
spun statisticile 
xistau aici in 
1944/

că e- 
anul

LOR
ica aceea nu se juca fot- 
drridia. Programul sportiv 

si de interesant: avea 
.^tȚională a Spartacbiadei 
trîntă și oină.
de la startul marilor cotn- 
mase organizate în re

stanța, echipa de oină a 
la G.A.C. „Bella Brai- 

ul Negru Vodă) tocmai în- 
hipa celor din Niculițel 
dcea). Am aflat că învin- 
it membri unei brigăzi 
care lucrează în aceste 

OZA SPORTIVILOR. Prin-
Gănescu, frații Dragomir, 
i, Pelea și alții. Iată-i în 
loastră intr-un aranjament 
ieloc întîmpJător. Numărul 

cei ce stau în picioare 
intitatea de grîu treierată 
1 zile la BATOZA SPOR- 
13.475 de kilograme!

cîtă eleganță, 
j totul este 
t. Și aci simți 
spiritul crea- 

ștri, simți bu
ll, care de a-

Cea mai tînără asociațier

sportivă din regiune

Dar voința și dîrzenia muncitorilor 
erau mai puternice.

Cei ce iubeau sportul au luptat și 
au reușit să mențină echipa. Apoi, 
a venit 23 August 1944. A venit Ziua 
Eliberării. De atunci viața muncito
rilor din portul Constanța s-a schim
bat mereu. A devenit mai frumoasă, 
mai plină de bucurii!

Mărturii ale acestor uriașe trans
formări te întîmpină azi la tot pa
sul în portul Constanța. Uriașele ma
carale, tractoarele cu remorci, 
portoarele, autostivuitoarele au
locul muncii •g istovitoare, au 
cut ca din „rîndul cocorilor" 
rămină o tristă amintire. Azi 
portul Constanța munca este meca
nizată in' proporție de 80 
muncitorii portuari pleacă cu 
concedii de odihnă pe Valea 
și în alte locuri minunate,
matele navale", cum le numeau pe

la Constanța la Năvodari nu i 
lung. Cam 10—12 kilometri de 
asfaltată. Cum a părăsit ma

rele nostru port, șoseaua șerpuiește 
pe malul lacului Siut-Ghiol, te poartă 
pe lingă coșurile semețe ale termocen
tralei Ovidiu II, „inima electrică" a 
litoralului, și apoi, croindu-și drum 
printre nesfîrșitele ogoare, te duce 
în poarta unei mari uzine. Năvodarii...

Pe locurile pustii de altădată se 
înalță acum această uzină de îngră
șăminte chimice al 
hrana cea mai de 
dobrogean. Privești 
strucțiile moderne 
ceea ce era aci înainte nu se poate 
să nu încerci un sentiment de mîn- 
drie. Iată, ai in față o nouă mărtu
rie a forței poporului descătușat, care 
muncește acum liber pentru a-și făuri 
un viitor din ce în ce mai luminos.

In uzină — numai tineret. Toți sînt 
veseli, toți lucrează cu spor. Și ma
joritatea dintre ei iubesc sportul. De 
aceea nici nu-i de mirare că, cu două 
luni în urmă, muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și 
pint sala 
ședința 
sportive.

Azi, la

De 
drum 
șosea

Jî

cărei produs este 
preț a pămîntulm 
halele mari, con- 
și gîndindute la

funcționarii uzinei au uni- 
de festivități 
de constituire

a clubului la 
a asociației

scurtă vreme după consti-

tuirea ei, asociația sportivă. „Super- 
fosfatul" (președinte — Cornel Ne
gotici, secretar — V. Dăincanu) se 
poate mîndri cu frumoase realizări. 
Există 300 de membri înscriși în 
U.C.F.S. care au plătită cotizația la 
zi, în magazie se află echipament 
sportiv în valoare de 2.000 de lei, 
există și un teren de volei pe care 
în fiecare după-amiază se organizează 
jocuri, o echipă de fotbal. Există, pe 
scurt, o rodnică activitate.

Prima secție care s-a înființat a 
fost cea de fotbal. Ea este acum mîn- 
dria celei mai „tinere" asociații spor
tive din regiunea Constanța, deoarece 
în scurta ei activitate echipa de fot
bal a înregistrat frumoase succese. 
Printre jucătorii ei sînt și muncitori 
harnici ca laborantul Gh. Dinu sau 
operatorul chimist Octavian Neacșu.

Cit despre viitor, consiliul asociației 
și-a propus să înființeze o secție de 
volei cu două echipe — masculină și 
feminină —, una de popice și una de 
șah. In curînd, pentru tinerii muncitori 
chim,iști din Năvodari va începe un 
campionat de șah. Aceasta va fi prima 
competiție de mase organizată la aso
ciația „Superfosfatul". Prima dintr-un 
lung șir de competiții ce vor urma.

adu și prietenii săi petrec o vacanță 
de neuitat într-una din taberele pen
tru copii de pe litoral. La cei 6 anșori 
ai săi este un pasionat fotbalist și 
încă nu s-a decis intre postul de por
tar și- cel de centru înaintaș. Deocam

dată nispul moale l-a îndemnat să se antreneze 
ca portar.

trans- 
luat

să
in

la sută, 
sutele in 
Prahovei 
„Șandra-

bună dreptate in trecut muncitorii, au 
devenit azi adevăra'e „Șantiere navale", 
cu hale mari și luminoase, cu utilaj 
modern, capabile să facă nu numai 
mici reparații, ci chiar . reconstrucții 
la nave de mare tonaj.

Cit despre sport... Iată numai cî
teva date:

Asociația sportivă „Farul” arc tn 
prezent peste 3.000 de membri în
scriși în U.C.F.S., iar echipele sale 
sînt cunoscute azi în întreaga țară. 
Fotbaliștii activează în campionatul 
categoriei A, baschetbaliștii iau parte 
la campionatul de categoria E, 
echipa de volei este 
a regiunii. Competițiile de 
stirnesc un interes 
La campionatul de ’fotbal organizat 
de asociația sportivă au luai parte 7, 
echipe din diferite sectoare de pro
ducție, care și-au disputat titlul ca 
multă îndirjire. Cită deosebire între 
ceea ce era ieri și activitatea spor
tivă de astăzi a muncitorilor din 
portul Constanța/

Azi, în port, mărturiile marilor tran
sformări te întîmpină la tot pasul. 
Intr-un singur loc există o amintire 
din trecut. Este o amintire scumpă. 
Strungul la care a lucrat Filimon 
Sîrbu. Jertfa acestui erou al clasei 
muncitoare se păstrează vie în memo
ria muncitorilor, care își înzecesc e- 
forturile pentru a realiza tot mai 
multe și mai frumoase victorii.

campioană 
mase 

deosebit.,

cu care ne mîiidrim
cu care se 

de cultură fi-

în

Activiști
Frumoasele rez.u’.tate 

mîndrește azi mișcarea 
zică și sport din regiunea Constanța
se datoresc în mare măsură și e 
forturilor depuse de o serie de .ac
tiviști, care neprecupețindu-și nici o 
clipă eforturile, au contribuit din plin 
la larga răspîndire a sportului 
rîndurile oamenilor muncii.

La loc de cinste printre acești ne
obosiți activiști trebuie citați comu
nistul Toma Stoica, președintele con
siliului U.C.F.S. al raionului Fetești, 
precum și președinții consiliilor raio
nale U.C.F.S. Istria, Ion Popa și Hîr- 
șova, Ion Nedelcu.

Alături de ei. sutele de activiști vo
luntari, care zi de zi își aduc pre
țiosul lor aport la îmbunătățirea ac
tivității sportive, își înzecesc în pre-

zent eforturile pentru ca în cel mai 
scurt timp, forme competiționale din 
ce în ce mai avansate să mobilizeze 
mase mereu mai largi de oameni ai 
muncii. Un exemplu în această pri
vință îl constituie învățător'.'.l 
Zugravu. președintele asociației 
tive Recolta, organizată pe 
G.A.C. Seimenii Mari din raionul 
pidia.
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prigă dispută I Selecționatele de vo
lei ale stațiunilor Vasile Roaită și Efo
rie se întrec pentru cucerirea „Cupei 
Festivalului". Pe numeroasele terenuri 
sportive puse la dispoziția oamenilor 
muncii veniți la odihnă se desfășoară

o frumoasă activitate sportivă recreativ-atractivă, 
care constituie un mijloc de întărire a sănătății.

acul Siutghiol, binecunoscut prin ma
rile concursuri de iachting care au loc 
aci, este un punct de atracție și pen
tru miile de oaspeți de peste hotare 
veniți la odihnă. Bărcile cu pînze și 
hidro-b:cicletele constituie plăcute

mijloace de a petrece după-amiezele în aer liber. 
De multe ori se organizează chiar concursuri.



După finalele de juniori la caiac-canoe

Tinerii canotori au corespuns așteptărilor
In timp ce oficialii consemnau în 

foile de arbitraj rezultatele obținute 
de tinerii noștri canotori în finalele 
campionatului republican de juniori, 
spectatorii prezenți pe malul lacului 
Herăstrău au fost tentați, nu o dată, 
să creadă că — de fapt — asistă la 
un campionat al...seniorilor. Intr-ade
văr, majoritatea concurenților s-au 
dovedit bine pregătiți, au luptat cu 
dîrzenie și — în unele probe — au 
obținut rezultate valoroase. In ge
neral, ediția din acest an a campio
natului republican de juniori la ca
iac-canoe a constituit im frumos suc
ces al sporturilor nautice. Este deo
sebit de îmbucurător și faptul că 
multe constatări pozitive se referă 
la tinerii care au concurat la caiac 
— ramură în care se simte nevoia 
unei creșteri calitative. Cei mai mulți 
dintre antrenorii tinerilor canotori 
au prezentat echipaje bine puse la 
punct, a căror evoluție a fost ur
mărită cu interes și... speranțe. Se 
pare că această ediție a campiona
tului a fost lipsită de surprize, locu
rile fruntașe revenind echipajelor care 

. într-adevăr au cea mai ridicată' va
loare. O notă pozitivă și pentru larga 
participare a tinerelor canotoare — 
în evident progres față 
cut.

Despre concurenți se 
multe cuvinte de laudă, 
nat prin pregătirea lor 
prin puterea lor de luptă, tinerii ca- 

■ notori de la Clubul Recolta București 
și cei ai Clubului sportiv școlar Ba- 

» natul Timișoara care, de altfel, au 
cucerit cîte patru probe. O frumoasă 
comportare au avut și caiaciștii și 
canoiștii de la Voința Tg. Mureș, 
U.T. Arad, Victoria Arad și Victoria 
București. Antrenorii acestor secții au 
toate motivele să fie mulțumiți de 
•elevii lor. Firește, într-o întrecere 
sportivă nu pot cîștiga toți concu- 
renții. Dintre tinerii canotori care 
n-au terminat învingători se cuvine 
totuși să remarcăm o serie de echi
paje de la Dunăreană Galați, CSM Ga
lați, .Metalul Cluj, Voința Aitid și 
IRET. Timișoara, care au luptat cu 
multă ambiție pentru un loc cit mai 
bun în clasamentul probelor.

de anul tre-

pot spune 
Au impresio- 
foarte bună,

Mîine:
Stzirt în cursa ciclistă 

„Cupa UCECOM1il
orei 13 rutierii 
lua startul din

noș- 
fala

Mîine în jurul 
tri fruntași vor 
sediului UCECOM de pe Calea Plev- 
nci în tradiționala „Cupă UCECOM", 
organizată dc Uniunea Centrală a Co
operativelor Meșteșugărești și de Fede
rația Romînă de . Ciclism în cinstea 
celei de a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist. Cursa se va desfășura în cinci 
etape în zilele de 12—16 august a. c. 
după următorul program: etapa I, 
(12 august): București — Urziceni 
— Buzău ; etapa a Il-a (13 august) : 
Buzău .— Galați: etapa a Ill-a: 
(14. VIII): Galați — Buzău; etaoa 
a IV-a: (15. VIII): Buzău — Si
naia; etapa a V-a: (16. VIII): Si
naia — București.
se. va da mîine la ora 14 de ia ki- 
Jomctrul 8 de pe șoseaua Urziceni, 
iar sosirea va avea loc duminică în 
jurul orei 19 pe velodromul Dinamo 
din Capitală.

Și-au anunțat participarea sportivi 
de la C.C.A., Dinamo București, Vo
ința Ploești, Voința Brăila, Voința 
Clui. Olimpia Orașul Stalin, Minerul 
Filipeștii de Pădure, Victoria Bucu
rești și Recolta București,

Plecarea oficială

I Concursul Pronosport nr. 32 din 9 
august a programat o serie de partide 
care opuneau ecliipe cunoscute parti- 

l cipanțiior la Pronosport. Era deci fi- 
i resc să. ne așteptăm la premii nuine- 
ț roase și.mai ațes la multe variante.cu 
I 19 Cil fnâfp’ rp'/iilLHul/*  nra-
I

12, Cu toate . riqeste.a rezultatele pro
vizorii ale . trierii variantelor depuse 
arată că o singură variantă a reușit 
să indice 12 rezultate exacte, 45 vari
ante au indicat 11 rezultate exacte 
iar 502 variante au indicat 10 rezul
tatei exacte. Aceasta dovedește că un 
concurs care cuprinde meciuri care 
par la primg. vedere ușoare poate to
tuși aduce premii importante fără aju
torul unor rezultate din cale afară de 
surprinzătoare.

Omologarea variantelor premiate 
caic este :n curs ne va edifica asupra 
valorii definitive a premiilor, dar ori
cum putem prevedea de pe acum sume 
importante centru cei care au reușit 
s:i indice 12, 11 sau 10 rezultate e- 
xacte.

SPORTUL POPULAR
P-ag. a 6-a Nr. 3458

Finalele campionatelor au fost mar- „pregătire Alții au arătat că
cate și de unele deficiențe pe care le nu și-au însușit unele, noțiuni teh- 
reamintim participanților și, mai ales, nice, întoreînd la balize defectuos, 
antrenorilor, care trebuie să ia mă- cu mari și inutile pierderi de timp, 
șurile necesare. desfășurarea La unele probe (de exemplu canoe

a

Concursul cu premii 
al ziarului nostru „ȘTIȚI SPORT ?“

ÎNTREBAREA NR. 3
(15 puncte)

La cea de a doua ediție a Jocu
rilor Sportive Internaționale Prie
tenești, sportivii romîni au cucerit 
în total 140 de medalii.

Una dintre aceste medalii, și 
anume de aur, a fost cucerită 
la caiac. Spuneți-ne cine este spor
tivul care a obținut-o și la care 
probă ?

echipele 
volei ale

CUPON DE PARTICIPARE 
Nr. 18

Sportul popular

2

Cupa Eliberării'* Ea box

Un instantaneu din proba de caiac simplu fond. Primul va trece „linia de 
sosire" timișoreanul C, Kjieisz de '

probelor — ne referim la cele de 
fond — a reieșit faptul că unii ca
notori sînt deficitari la capitolul

Concurs de fotografii
cu tema „15 ani de sport 

in Capitala R.P.R.”
Uniunea de cultură fizică și sport 

Consiliul Orășenesc București a ini
țiat un concurs de fotografii cu tema: 
„15 ANI —------------- — ■
R.P.R.".

vor
care
Activitatea 

toate ramurile de sport;
— Activitatea sportivă de mase;
— Construcții de baze sportive;
— Portrete de sportivi fruntași;
— Orice alt material fotografie 

sportiv ce se încadrează în temă.
Fotografiile pentru concurs vor 

avea format minim de 18x24, alb negru 
sau color, cu textul explicativ res
pectiv.

Pot participa la acest concurs toți 
posesorii de fotografii cu caracter 
sportiv, amatori, profesioniști și foto
reporteri.

In stabilirea punctajului, de concurs 
se va ține seama de încadrarea în 
temă, calitatea și numărul de foto
grafii prezentate.

Fotografiile vor fi prezentate pînă 
la data de- 15 august a. c., în plicuri 
închise, la secretariatul Consiliului 
.Orășenesc .București, zilnic între orele 
9—13 iar lunea, mierdu'rea și 'vine
rea și între orele 18—20.

Se vor atribui premii în obiecte 
primilor clasați, iar cu cele mai bune 
fotografii se va organiza o expoziție 
cu aceeași temă.

Informații suplimentare se pot lua 
prin telefon 18.20.18 între aceleași ore 
la sediul Consiliului Orășenesc Bucu
rești’din str. Ștrandului nr. 2 (incinta 
Stadionului Tineretului).

DE SPORT IN CAPITALA

Se 
alele

lua în considerație materi
se referă la :

competițională din

Consfătuire la clubul Rapid
Clubul sportiv Rapid organizează 

în ziua de 12 august 1959, orele 18, 
la stadionul Giulești o consfătuire cu 
membrii săi susținători. Se vor dis
cuta probleme privind activitatea sec
țiilor pe ramuri de sport.

ÎNTREBAREA NR. 1
(5 puncte)

In urmă comportării pe care 
avut-o la Melbourne, unul din spor
tivii noștri, deși n-a cîștigat me
dalia de aur, a primit titlul de 
cinste de maestru emerit al spor
tului? Cine este acest sportiv?

ÎNTREBAREA NR.
(10 puncte)

Ce locuri au ocupat 
masculină și feminină de
R.P. Romîne Ia campionatele eu
ropene desfășurate în 1955 la Bucu
rești ?

* 
la clubul sportiv școlar „Banatul".
simplu fond) 
mari diferențe 
tor și ceilalți 
Gh. Niculescu 
Brădescu cu... 
flectă nu r.umai un dezechilibru de 
forțe, ci și lipsa de combativitate a 
unor concurenți care, văzînd că nu 
mai pot cîștiga, n-au continuat să 
lupte cu aceeași voință ca la înce
putul cursei.

★
Pe Iacul Herăstrău, tinerii cano

tori au confirmat așteptările noastre. 
Cum s-ar spune au trecut cu suc
ces acest examen. Le-am recoman
da însă să nu înceapă acum 
o... vacanță prelungită. O serie de 
concursuri locale, 
buri sau 
tive, vor 
pregătire 
taleri tați 
cît mai 
tative.

s-au înregistrat prea 
de timp între cîștigă- 
concurenți (locul I 

cu 31:57,1, locul III S.
38:29,2) ceea ce re-

întreceri inter-clu- 
între diferite asociații spor- 
contribui la o și mai bună 
a juniorilor, a acestor tineri 
pe care dorim să-i vedem 

curînd în primele reprezen-

DAN GIRLEȘTEANU

10 (prin telefon), 
a avut loc în Sala 

localitate întîlnirea 
selecționata regiunii

CONSTANȚA 
Duminică seara 
Sporturilor din 
de box dintre 
Constanța și cea a regiunii Craiova. 
In ansamblu, reuniunea a pasionat 
datorită dinamismului unor partide, 
precum și a unor reiSltate surpriză. 
Cel mai frumos meci, al cărui re
zultat a constituit totodată și cea 
mai mare surpriză a galei l-au fur
nizat I. Dinu (Constanța) și M. 
Godeanu (Craiova). Tînărul pugilist 
constănțean și-a dominat net adver
sarul timp de două reprize și jumă
tate, cbtigînd detașat la puncte. 
ALTE REZULTATE: muscă: A. Nuri 
(Constanța) b.p. C. Gui (Craiova) ; 
cocoș: Ț. Pintilie (Constanța) b.p.
M. Marinescu (Craiova) ; semiușoară: 
V. Ionescu (Craiova) b.p. I. Cătălin 
(Constanța) ; ușoară: O. Mărăcineanu 
(Craiova) b.p. pe C. 
stanța) ; i 
(Constanța)

Lascu (Con- 
semimijlocie: V. Dumitru 

) meci nul cu I. Olarii 
(Craiova); mijlocie ușoară: Gh. Bu- 
zatu (Craiova) b.p. A. Ciobanii (Con
stanța) ; mijlocie: P. Deca (Craiova) 
b.p. V. Vilvari (Constanța); semi
grea ; N. Topală (Constanța) b. ne-

prez. I. Ferentz (Craiova) ; gre 
Gh. Cîrstea (Craiova) b. K.O. I 
Tălmăceanu (Constanța).

V. SUCIU-coresponder

• CLUJ 10 (prin telefon). In fs 
unui public numeros s-a disputat î 
tîlnirea de box dintre reprezentativi 
regiunilor Cluj și Timișoara. Iată i 
zultatele: categoria cocoș: Teodores 
(C) este învins la puncte de Fark 
(T); cat. pană: Stoianovici (T) b 
pe Filip (C); cat. semiușoară: Miclă 
(C) face meci nul cu Aîandriș ( 
cat. ușoară: Maximilian BiedI ( 
pierde la puncte în fața lui Nagv 
(C); cat. setnimijlocie: Ivanov (i 
este învins prin abandon în repri 
a Il-a de către Rînjeu (T); cat. ni 
locie ușoară: Deak (C) b.p. pe 
(T); cat. mijlocie: Ștefan Rusu 
și Brucker (T) fac meci nul. 
șorenii au obținut trei victorii 
adversari.

In general, întîlnirile au fost 
nivel tehnic scăzut. Trebuie sublim 
că gazdele nu s-au prezentat 
echipa completă. Scorul final al înt 
nirii este de 14—G pentru echipa re 
Timișoara. (TIBERIU IANCULESCl

Di
(<
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Vie activitate competitională la ciclism
Scurte comentarii asupra campio matelor de fond • Astăzi începe „Criteriul juniorilor" • Amănunta 

asupra concursului organizat de revista „Sport" * Turului ciclist ai R. P. Rcmîne"
„Turul Iugoslaviei") acest tînăr al< 
gător și-a dovedit la fiecare oca: 
realele sale calități. Succesul repurl 
duminică vine să completeze un p. 
mares bogat. Modestia c.are-1 carac 
rizează este și ea un element demn 
remarcat. Un alt ciclist tînăr, Pei 
Gane, a tăcut la ultima competiție 
figură onorabilă. Prin combstivitat 
și buna sa pregătire, s-a impus în 
tenția selecționerilor Iotului R.P.’

Plutonul AUuiteanu (Victoria)condus
de

celor opt evadați
apropie

competițional la ciclism seSezcinul
află în plină desfășurare. După „Cursa 
Munților" a urmat „Cursa Scînteii", 
apoi, duminică, campionatul republi
can de fond, iar în cursul acestei săp-

prevederi pe care participanții la 
Pronosport trebuie sa le cunoască. 
Astfel se precizează cum trebuie" com
pletate cele trei taloane ale buletinu
lui, în .ce caz se anulează un concurs 
Pronosport, care este situația prono
sticurilor indicate, lai meciurile artirîa- 

---- ... te, ciim ..se face , plata premțilol etc. 
rianfelor cu 3 numere din pripiele 6. .Consulilnd regulamentul .concursuri

lor Pronosport participanții vor cu
noaște mai 
curs și vor

-7 b

La concursul Pronoexpres introduce
rea premiului VII care se acordă va-

de bază a stîrnit un deosebit interes 
în rîndurile participanților. Introduce
rea acestui premiu face ca șansele de 
premiere să crească de 4 ori pentru 
fiecare variantă ceea ce nu poate de- 
cît să constituie un nou stimulent 
pentru participanți. De asemenea odată 
cu introducerea premiului VII o altă 
înlesnire care s-a făcut partic panți- 

i concurs 
întregime 

suspendîn-

bine condițiunile de con- 
evita contestațiile inutile.

★

concursului Pronosport

lor este aceea că la fiecare 
fondul de premii este în 
distribuit participanților 
du-se astfel reportul.

★
De la 16 august 

noul regulament al 
pronosticuri sportive 
regulament este la 
panțitor la agențiile 
în mod gratuit și cuprinde o serie de

în vigoare
de

intră 
concursurilor 
Pronosport. Acest 
dispoziția partici- 

Loto-Pronosport

Programul
33 etapa dtn 16 august 1959

I. Progresul-Pe tr^-uri
II. Dinamo Raicău. Rapid
III. U.T.A. Farul

C.C.A.-Jiui
Minerul L>upeni-Ște3.gul roșu
Știința Cluj-Dimamo București 

Nice-Lens
Mona co - Ra-ci n g Paris

IV.
v.
VI.
VII 
viii.

IX. Strasbourg - Ni«ies 
X. Angers-Valenciennes 
XI Le Havre-St. Ktkaune 
XII. Limoges Toulouse

Rubrică redactată de I. S.
Pronosport,

nr.

Loto-

sosire.
tămîni vor începe alte două competi
ții de lung kilometraj: „Campionatul 
de mare fond al juniorilor" și „Cupa 
UCECOM”.

• Clubul sportiv „Dinamo" a repur
tat un nou succes ciclist: două dia 
cclc trei titluri de campioni de fond 
ai R.P.R. au fost cucerite de sporti
vii săi. Aurel Șelarit și Hermina Po
pescu an adus culorilor clubului vic
toria în întreceri dificile, care le-au 
solicitat din plin eforturile. In actua
lul sezon — de altfel ca și în cel tre
cut — clubul Dinamo s-a dovedit un 
adevărat performer în sportul cu pe
dale. Majoritatea competițiilor de am
ploare au fost cîștigate de sportivii 
dînanioviști și acesta este, fără în
doială, uu fapt remarcabil. Și lotuși 
se [loate pretinde mai mult de Ia di- 
uamoviști iu ceea ce privește mediile 
orare și combativitatea. Dar în același 
timp trebuie cerut și alergătorilor din 
celelalte cluburi și asociată sportive 
o atitudine mai combativă, tnai cu
rajoasă. Doar dinamoviștii — singuri 
— nu pot aduce ciclismului nostru un 
reviriment general. El poate fi numai 
produsul unei colaborări colective în
tre toți rutierii noștri.

Despre Aurel Șelarii trebuie să vor
bim în mod special. începând cu 
„Cursa București — Sofia" pe care a 
cucerit-o în 1957 și coiitiiiiiînd cu 
alta întreceri internaționale și interne 
Țaciun cîtva tțnip. s-a remarcai îu

o Duminică, la startul cursei jun 
rilor — cîștigată pentru prima oa 
de un reprezentant al Clubului spor 
școlar București (Anton Winterkor
— au fost prezenți peste 70 alergăfo 
/Această întrecere a fost însă dc 
preludiul unei alte competiții de a 
ploare care începe astăzi: campiona 
de mare fond al juniorilor. Compete 
poartă denumirea de „Criteriul jun 
rilor" și se desfășoară numai itidi 
dual, învingătorul primind titlul 
campion de mare fond la juniori.
a Hl-a ediție a acestei competiții ce 
măsoară 340 km (împărțiți în 5 etap 
vor participa cicliști din Bticureț 
Ploești, Orașul Stalin, Cluj, Brăi 
'I imișoara, Arad, Iași, Oradea. Prii» 
două etape se vor desfășura după i 
mătorid program: etapa I (11 augu:
— 70 km pe șoseaua București 
Alexandria, plecarea de la km 7 
ora 16; etapa a II-a (12 august) 
70 km pe șoseaua București — Tîii 
viște, plecarea de Ia km 7 — ora 11

• întrecerea organizată de revis 
„Sport" cu ocazia „Turului ciclist 
R.P. Rbmîne" este deschisă tutui 
fotografilor amatori. In timpul des: 
șurării întrecerii, întîmpinînd carava 
ei vor avea posibilitatea să prindă 
peliculă cele mai frumoase faze i 
cursei. După developarea și copiei 
filmului vor selecționa fotografiile c< 
mai huile și le vor trimite pe i 
revistei cu mențiunea „Pentru 
curs". Fotografii le vor trebui să 
dimensiunea minimă de 9x12 și 
fi însoțite de o notă 
va cuprinde: numele 
concurentului, adresa, 
de asemenea să se scrie 
cu care a lucrat, 
diafragma, ora la 
grafia și situația 
tund. Aceste din 
obligatorii..

adie 
c<

i ai 
\ 

explicativă ce 
și prouuini 
Este de doi 

și apara 
filmul, expunere 

care s-a făcut fo 
atmosferică de 

urmă date nu &



încep întrecerile campionatelor Lalcanîce
ele Lascket

M 4 IR{ ir IU IR II II...
— Oaspeți de peste hotare își împărtășesc impresiile —

(Urmare din pag. 1) 
sub supravegherea antrenorului Ni
colo Kolev. Trebuie precizat că oar- 
liciparea la campionatele balcanice 
constituie una din etapele de pregă
tire ale lotului bulgar, care se pre
gătește în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Roma. Din formație. în afara 
jucătorilor Mircev, Rașkov, Savov și 
Atanasov, componenți de bază ai e- 
chipei care a reprezentat R. P. Bul
garia la campionatele europene de 
La Istanbul mai fac parte Neicev, De

asupra omogenizării formațiilor. Jocu
rile de antrenament și verificare, sus
ținute în ultimele două săptămîni, au 
dovedit că ambele echipe au o formă 
bună și sînt capabile să ne repre
zinte cu cinste în această competiție, 
lată acum jucătorii ce vor fi folosiți : 
Reprezentativa R. P. Romîne : Nedef, 
Niculescu. Novacek, Nagy, Cr. Po
pescu, Nedelea, Nosievici, Hoffman, I. 
Dl'nescu, Vizi, Caragheorghe, Popa ; 
Reprezentativa de tineret a R. P. Ro
mîne : Gr. Costescu, Al. Bal.nt. K.

Reprezentativa de'baschet a R.P. Bulgaria, participantă la campionatele balca
nice. fotografiată la sosire-a in Gara de Nord

mendjiev, Popov, Ghiaurov, Stoianov, 
Djandjearov, Kolarov, Tvetkov și Pen- 
kov.
ECHIPA R. P. F. IUGOSLAVIA SO
SEȘTE AZI, IAR REPREZENTATIVA 

R. P. ALBANIA, MIINE
Baschetbalsștii iugoslavi sînt aștep

tați să sosească azi dimineață, in 
Gara de Nord. Lotul anunțat de fe
derația de specialitate iugoslavă este 
următorul : Kandus, Dr.igoilovici, Nico- 
lici, Troskot, B. Radovici. Alihia, Kris- 
tancici, Gergia, R. Radovici, Gordici. 
Jelnikar, Giurici. Echipa R. P. F. 
Iugoslavia și-a început pregătirile în 
vederea campionatelor balcanice de 
niai multă vreme și după cite sîntem 
informați la ultimele jocuri de verifi
care a arătat o formă bună.

intimii care vor sosi în capitala 
țării noastre vor fi baschetbalist ii al
banezi. Sosirea echipei R. P. Alh-i; 
nia este așteptată pentru niîine dimv 
neață.
REPREZENTATIVELE R. P. ROMINE 

ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
Am dat din vreme o serie de amă

nunte în legătură cu pregătirile re
prezentativei R. P Romîne și ale 
selecționatei de tineret a R. P. Ro 
mîne. Antrenorii loturilor (C. Herold 
și C. Dinescu la echipa intîi, V. Po
pescu și A. Predescu la echipa de ti
neret) au insistat în ultima vreme

Frantz, K. Zereleș, I. Cordier, P. 
Păun, L. Toth, I. /Aittelman, A. Tur- 
sugian, H. Giurgiu. Predtilea, Răduț, 
Bile. Dundescu.

PROGRAM ȘI ARB1TF11
întrecerile de baschet din cadrul 

campionatelor balcanice se vor des
fășura de miine pînă duminică seară, 
pe terenul amenajat în incinta velo
dromului Dinamo, după următorul pro
gram :

MIERCURI, ora 18: festivitatea de 
deschidere; ora 18,30: R. P. Ronână 
— R. P. Romină (tineret) ; ora 20: 
R. P. Albania — R. P. F. Iugoslavia ; 
JOI, ora 18,30 : R. P. Pomină — 
R. P. Albania ; ora 20: R. P. Bul
garia — R. P. Romînă (tineret) ; 
VINERI, ora 18: R. P. Albania — 
R. P. Bulgaria ; ora 20: R. P. Po
mină — R. P. F. Iugoslavia ; SÎM
BĂTA, ora 18,30: R. P. Pomină (ti
neret) — R. P. Albania; ora 20: 
R. P. Bulgaria — R. P. P Iugosla
via ; DUMINICA, ora 18,00 : R. P. F. 
Iugoslavia — R. P. Romînă (tineret) ; 
ora 10,30: R. P. Romînă — R. P. 
Bulgaria ; ora 21 : festivitatea de în
chidere.

Ca arbitri voi funcționa U. Ube- 
rail (R. Cehoslovacă), S. Tarr (R. P. 
Ungară), precum și arbitri delegați 
de fiecare țară participantă.

In anii regimului de democrație 
populară, patria noastră a fost gaz
da a nenumărate mari competiții 
internaționale, Republica Populară Ro
mînă a organizat campionate mondiale 
și europene, Jocurile Sportive Prietenești 
din cadrul Festivalului, Jocurile Mon
diale Universitare de iarnă, importan
te concursuri internaționale de atle
tism, rugbi, tir, gimnastică, pentatlon 
modern, șah, motociclism ș.a. Nenu- 
mărați oaspeți străini, au vizitat cu 
aceste prilejuri Romînia, au văzut cu 
propriii lor ochi marile realizări ale 
poporului nostru, au ținut să vorbească 
despre impresia puternică pe care 
le-au urodus-o realitățile din Republi
ca Populară Romînă, despre uriașul 
avînt constructiv, despre dorința de 
pace a poporului nostru. In rîndurile.de 
mai jos spicuim cîteva din declarațiile 
făcute de oaspeții noștri :

AVERY BRUNDAGE, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic. 
„Romînia poate fi rnîndră de realiză
rile sale sportive din ultimii ani. Oda
tă cu stadioanele ridicate pentru mari 
competiții, s-au construit, de aseme
nea, alte terenuri accesibile tineretu
lui din întreaga țară. Felicit Comitetul 
Olimpic Romîn pentru realizările sale, 
pentru planurile sale de viitor. Ținînd 
seama de marele interes arătat de 
publicul romînesc pentru sport, se 
poate prevedea că Romînia va juca tin 
rol din ce în ce mai important în 
sportul internațional și în mișcarea 
olimpică".

(București, 1957)
E. KROTKIEWSKI, vicepreședinți le 

Federației poloneze de volei.
„Vă invidiem pentru amenajările d n 

București destinate sportului și of li
nei. La Varșovia s-au făcut multe lu
cruri în această direcție, dar încă nu 
ne putem compara cu realizările de 
la dvs.“

(București 1959)
SILVIO POZZI, arbitru internațio

nal de rugbi.
„La dvs. se construiește într-un ritm 

uluitor. Bucureștiul pitoresc prin 
parcurile, grădinile și lacurile sale, 
tinde să cucerească și prin numărul 
impresionant al construcțiilor de locu
ințe ridicate după toate cerințele este
ticii.

Mărturisesc sincer că este o mare 
plăcere să trăiești într-o țară ca a 
dvs., unde grija față de om se manifes
tă la tot pasul."

(București 1959)

KAREL LAZN1CKA, căpitanul echi
pei de volei a R. Cehoslovace.

„Este pentru a șasea oară cînd mă 
aflu aici și constat că publicul bucu- 
reștean a rămas la fel de entuziast, la 
fel de pasionat după volei. Îmi voi a- 
minti totdeauna cu plăcere de Bucu
rești, orașul în care am cunoscut în 
1955 la „europene" unul din cele mai 
frumoase succese din cariera mea 
sportivă."

(București 1959)
ADOLFO CONSOLINI, fost record

man european și campion olimpic.
„De-a lungul a peste 20 de ani de 

activitate în atletism am participat Ia 
concursuri în diferite țări ale lumii. 
Dar rare ori mi-a fost dat să întîlnesc 
o organizare atît de bună ca aici la 
llmurești. A fost cel mai frumos con
curs Ia care am participat în ultimii 
ani. Doar la Jocurile Olimpice am vă
zut un public atît de numeros asistînd 
la întrecerile de atletism."

(București 1956)
M1CHAL1S MITROFAN1S, anlreno- 

rul echipei de atletism a Greciei.
„Apreciez mult buna condiție fizică 

a atleților romîni. Există o diferență 
imensă între atleții romîni de astăzi 
și cei pe care i-am cunoscut altădată 
Vă mărturisesc că doresc sincer să văd

sportivi romîni pe stadioanele Atenei 
și sportivi greci la București." 
(Declarație făcută corespondentului 
Agerpres cu prilejul Balcaniadei de la 

Belgrad)
AHMED KAHLlEI, EL GIDDANOI, 

din echipa de gimnastică a Egiptului.
„Am cutreierat multe țări din Euro

pa. Niciodată însă și nicăieri n-am 
fost primiți cu atita dragoste și atîta 
sinceră bucurie ca în frumoasa dvs. 
republică. Sînt îneînfat de tot ceea ce 
văd. Itni place orașul, îmi place sala 
de sport Floreasca, îmi place concursul 
de gimnastică, care decurge în bune 
condițiuni.

Sînt fericit că — datorită Festiva
lului — am putut să cunosc R. P. Ro
mînă și poporul romîn, a cărui ospita
litate este vestită în lumea întreagă"*  

(București, 1953)
VERN BARBERIS, din echipa de 

haltere a Australiei.
„Mă simt fo-arte bine în frumoasa 

dvs. țară. Lucrurile minunate, noi 
pentru mine, văzute aici în capitala 
dvs., tni-au produs o adîncă impresie. 
Marele stadion cu 89.00(1 locuri, sala 
Dinamo, care este o adevărată bijute
rie, precum și ospitalitatea rotr.înilor, 
vor rămîne pentru mine lucruri de 
neuitat".

(București, 1953) |

i r i d i n bas e h ct

Breviar olimpic

e Intre 7 și 9 august orașele Con
stanța, Craiova, Cluj și Cîmpu'ung 
Moldovenesc au găzduit cele 4 faze de 
zonă ale campionatului masculin de ca
lificare pentru categoria B la bas
chet. lată rezultatele î— 
Cluj, Craiova și Constanța: 
Știința ............. ’
Orașul 
Știința 
I.M.F. 
Știința 
Orașul

și-au trimis reprezentantele. Echipa 
calificase în 

de asemenea,

i bas-
rezultatele înregistrate la

■ " ' ' ; CLUJ:
Politehnica Cluj —■ Șoimii

Dr. P. Groza 62—50 (23—30); 
Politehnica Cluj 7

Tg. Mureș 48—54 (23—26);
I.M.F. Tg. Mureș

__ T_. Dr. P. Groza 65—
Clasament: 1. Știința I.M.F. Tg. Mu- 

Politehnica Cluj;
Dr. P. Groza.

Știința

— Șoimii
59 (42-23).

reș; 2. Știința
3. Șoimii Orașul 
CRAIOVA : Dinamo Craiova — Moto
rul C-lung Muscel 65—25 ( 36—12) ; 
Dinamo — C.S.A. Or. Stalin 52—41 
(27—17) ; Motorul — C.S.A. Or. Sta
ții, 57—48 (38—17). Clasament: 1.
Dinamo Craiova ; 2. Motorul C-lung ;

Or. Stalin. CONSTANȚA : 
Marina — Zefirul Pucioasa 

(26—18) ; Cetatea Giurgiu — 
Galați 40—35 (21 — 17), Zeti- 
Stiinta 30—28 (14—11). C.S. 

i — Cetatea 60—43 (37—22), 
Marina — Știința 75—23 

11); Zefirul" — Cetatea 39—35 
(19—15). Clasament: 1. C.S. Marina; 
2. Zefirul Pucioasa ; 3. Cetatea Giur
giu ; 4. Știința Galați.

• Tot în aceste zile au avut loc și 
întrecerile campionatului feminin de 
calificare pentru categoria A. La faza 
de zonă de la Baia Mare primul loc 
a fost ocupat de echipa Știința Cluj. 
Ea a fost urmată în clasament de 
echipele C.S.M. Baia Mare și AS. 
Blănuri Oradea. Reprezentanta regiu
nii Timișoara nu s-a prezentat la tur
neu. De altfel, neprezentărfe aii abun-, 
dai la aceste întreceri. I.a faza .de 
zonă de la Cîmpulung Moldovenesc 
turneul nH mi a mai avut lb’~, de- 
garecș regiunile Bacău și Constanța

nu i.
Dinamo lași, care se 
urma etapei regionale, 
nu s-a prezentat. Astfel, echipa locală 
Voința s-a calificat pentru faza urmă
toare fără să fi disputat nici o par
tidă I

La Curtea de Argeș au fost prezente 
numai două echipe: Dinamo Craiova 
și echipa locală, Dinamo, 
lor directă s-a terminat 
craiovencelor cu scorul 
(18—10).
• Sîmbătă și duminică 

meciurile de baschet din 
petiției dotată cu

lntîlnirea 
cu victoria 
de 47—32

Or. Stalin 52—41

au continuat 
cadrul com

petiției dotată cu „Cupa Eliberării", 
lată cîteva din rezultatele înregistrate : 
MASCULIN: Cluj — Oradea 81—56 
(40—20) ; Reg. Stalin —• Ploești 
91—47 (28—25) ; Craiova — Bucu
rești 46—50 (29—25) ; FEMININ :
Pitești — București 14—34 (7—14).

3. C.S.A. 
C.S. 1 
66—33 
Stiinta 
nil — 
Marina 
G S.
(4!

• Federația italiană de baschet a 
luat o serie de măsuri pentru buna 
pregătire a lotului olimpic. O selec
ționată de tineret a întreprins recent 
un turneu în Grecia, iar echipa primă 
va juca în America de Sud în primă
vara anului I960 ( 21 martie—21'apri- 
lie). In cursul acestui turneu, italienii 
vor întîlni echipele naționale ale Ar
gentinei, Uruguayukii și Braziliei. Pro
gramul internațional de pregătire a 
lotului olimpic va fi încheiat cu jocuri 
cu echipe americane militare și cu un 
meci cu reprezentativa R. P. Ungare. 
Aceasta va fi prima etapă a pregătiri
lor preoliinpice.

• Federația australiană de natație 
a hotărît sâ organizeze un cantona
ment de șase săptămîni în localitatea 
Townville din Queensland, pentru pre
gătirea lotului olimpic.

• A.I.B.A. (Asociația internațională 
de box amator) a hotărît, dat fiind 
numărul mare de înscrieri la turneul 
olimpic de box (peste 300) să fie

organizate mai multe serii elimina*  
torii. Eliminatoriile se vor desfășura 
simultan pe două ringuri.

• Flacăra olimpică va fi îmbarcată 
din apropierea Atenei, probabil la Fa*  
lero, pe nava-școală „Amerigo VesJ 
pucci" pusă la dispoziție în mod speJ 
cial în acest scop. Plecarea a fost fi*  
xată pentru data de 15 august i960.' 
Flacăra olimpica va fi debarcată pe 
pămîntul Italiei, la Siracuza, în seara 
zilei de 18 augiist

• In urma aprobării seziunîi C.l.O» 
de la Tokio, în programul ștafetelor la 
înot a fost introdusă ștafeta 4x100 ■>< 
mixt (patru stiluri), cu condiția caj 
echipele participante să-și alcătuiască' 
ștafetele din elemente înscrise la alte 
probe.

De asemenea, F.I.N.A. (Federația 
internațională de natație) a redus —< 
cu asentimentul Comitetului Interna*  
țional Olimpic — numărul de înscrieri 
la fiecare probă de la 3 la 2.

A ■titrenîndu-se cu seriozitate și perseverentă

■bhbes Boxerii noștri din lotul olimpic
pot ajunge la performanțele de valoare așteptate

Timpul care a mai rămas pînă la 
începerea întrecerilor din cadrul celei 
de a XVll-a ediții a Jocurilor Olimpi
ce de Ia Roma, trebuie să-l folosim la 
maximum pentru a asigura o pregă
tire minuțioasă boxerilor romîni, în 
așa fel incit ei să fie capabili să ne 
reprezinte cu cinste la marile între
ceri sportive din capitala Italiei, să 
confirme prestigiul cucerit la J. O. de 
la Melbourne.

Prima etapă de pregătire a lotului 
nostru a avut ca obiective principale 
campionatele europene de la Lucerna, 
din luna mai, și campionatele republi
cane de la București, din luna iulie.

Obiectivele propuse pentru această 
perioadă nu au fost însă atinse în to
talitatea lor, din mai multe motive. 
Doi dintre sportivii noștri fruntași 
(Mircea Dobrescti și Iosif Mihalic) nu 

' și-au putut încununa eforturile prin 
cucerirea centurilor de campioni ai 1-u-

“Cupa Metalu!“ la box
Pe terenul din Dudești a avut loc 

sîmbătă seară cea de a doua gală de 
box organizată de Clubul Metalul 
M.l.G. în cinstea zilei de 23 August. 
Boxerii care au evoluat, au oferit spec
tatorilor numeroase momente de box 
calitativ. Cea mai apreciată întîlnire 
a fost aceea dintre juniorii Aurel Ie- 
nuș (Bumbacul) și Aurică Tene (Tita
nii). care an arătat un box tehnic, 
ambii acțbnînd în linie, cu lovituri 
clare și variate. Mai tehnic decît ad
versarul său, Aurel lenuș a cîștigat la 
puncte cel mai frumos meci al ga'ei. 
Menționăm deasemenea întîlnirile din
tre Sebastian Cie"rgeseu (I.A.T. Mo- 
gpșoaia).— Paul Davidson (Construc
torul), Sirnion Constantin (Cetatea 

’Bucur) — Marin Dogiru (Semănător, 
rea], în care primii au repurtat y;c-

toria la puncte. Iată celelalte rezulta
te : I. Ion (Casa Scînteii) b.p. Gh. 
Preda (Metalul), C. Brezeanu (Meta
lul) b.p. M. Flux (I.A.T. Mogcșoaia), 
I. Olteanu (Titanii) b.p. C. Popescu 
(Casa Scînteîi), V. Badea (Titanii) 
b.p. V. Gheorghe (C.F.R. Gr. Roșie), 
Gh. Dumitru (Bumbacul.) b.p. 1. Bog
dan (C.F.R. Gr. Roșie), M. Mina (Casa 
Scînteii) b. ab. II V. Popescu (Ceta
tea Bucur), V. Vlad (Tehnica Moder
nă) .b.p. Șt. Rădulescu (Casa Scînteii 
— decizie eronată), D. Mușat (Semă
nătoarea) b.p. A. Petrache (GFR Gr. 
Roșie).

Astăzi la ora 19,30 ne același teren 
se vor disputa semifinalele acestei 
competiții pugilistice.

P. »EN[

ropci, deoarece au fost frustați de vic
torii. In selecționarea boxerilor pentru 
campionatele europene s-a făcut gre
șeala că accentul principal a fost pus 
pe experiența boxerilor, neținîndu-se 
scama de faptul că unii dintre ei se 
găseau după o lungă activitate în cursul 
căreia au susținut numeroase meciuri. 
Această greșeală persista'de mai mult 
timp și în mod firesc a dus la neintro- 
ducerea elementelor tinere în echipele 
noastre reprezentative (și în special în 
cele de cluburi), elemente care s-ar fi 
putut „roda" în întîlniri internaționale 
și căpăta astfel experiența necesară.

Boxeri tineri, talentați avem destui. 
Muîți dintre ei au reușit să se ridice la 
valoarea celor vîrstnici și în multa 
cazuri i-ati și întrecut. Faptul că coi 
selecționați în lot n-au mai simțit în 
urma lor rezervele cr,•"abile să le ia 
locul, i a determinat să nu mai mun
cească cu convingere și i-a făcut să 
privească antrenamentele cu superfici
alitate, să nu se mai concentreze asu
pra însus'rii elementelor de tehnică și 
a acțiunilor tactice.

Așa se exotică faptul că majoritatea 
boxerilor noștri pornesc la atac, ne_"li- 
jînd complet apărarea sau încep ata
cul cu lovituri puternice, fără a le pre
găti cum se cuvine, dînd astfel posibi
litate adversarilor să-î contreze sau sn 
treacă la contraatac. De asemenea, ei 
nu duc lupta într-un ritm susținut. 
vînd scăderi pe parcursul reprizelor. 
Nu sezisează momentele critice, ale ad
versarului și nu speculează nreșelile.

Munca de perfecționare tehnico-tac- 
tică nu a fost făcută cu tot simțul de. 
răspundere în cadrul secțiilor de box 
din cluburi și ssociații, isr forul nos
tru de specialitate n-a controlat cum 
se desfășoară această act'vitato.

In urma analizei făcută după cam
pionatele europene, Federația romînă 
de box a trecut cu hotărîre la o serie 
de măsuri concrete ; au lost înlocuiți 
acel boxeri care nu s-au dovedit apți

să dea cel mai mare randament, în locul 
lor promovîndu-se boxeri tineri cu pers*  
pective; a fost întocmit judicios 
calendarul intern ?i internațional, care,1 
să permită tinerilor pugiliști acumula*  
rea experienței necesare marilor corn-»' 
petiții : au fost analizate temeinic și 
au fost revizuite planurile, individuale! 
de pregătire pentru Jocurile Olimpice^*'  
stabilindu-se obiectivele finale și inter*  
mediare pentru fiecare boxer în parte»,-'

Incepînd din luna septembrie, antrei- 
nanientile boxerilor din București se 
vor desfășura în cadrul unui centrnj 
special amenajat, sub directa simr.T*..  
veghere a antrenorilor lotului republi*  
can.

Acestea sînt numai cîte.va din măsiM 
ri'e luate de federația de specialitate'; 
Ele sînt men te să asigure boxerilor 
noștri o pregătire coresnnnzătoare, în 
condiții dintre cele mai bune. I

Boxerii vizați pentru a face parte dilî 
lotul olimpic al R. P. Romîne precum1 
și antrenorii lor trebuie să pornească 
de îndată la lucru, cu toată seriozita
tea si convingerea, cu atît mai mult' 
eu cit peste ruțin (imn sînt progra
mate o serie de întîlniri internaționalei 
foarte importante. Desîășwînd o muncă 
de antrenament susținută, sportivi cil ț 
experiență ca Gheorghe Negrea. Iosif 
M'ha'.ic, Dumitru Gheorghiu, Vasilei 
Mariuțan. Pu'u Nicolae, precum și ti*  . 
neri ca'-Mihai Nicol&u, Ion Turcîîj- 
Paul Pavel, Andrei Olteanu, Ion Ma*.  
rin etc. pot ajunge la performanțele|,, 
valoroase pe care iubitorii sportului ctl- 
mănuși din țara noastră Ie așteaptă 
la ei. Dar, repetăm, numai printr-<£ 
pregătire atentă, printr-un antrenament 
intens. '7

ION POPA
antrenor federal la box
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Ieri au avut

La Sibiir

noastră 
călduros 

prilejul

Spariachiada Popoarelor din U. R. S. S.

este 
Ziariș- 
ca're ii 
pentru 
editat

u •!»»

de la Festival

la disc Szeczeni 
o aruncare de

cehoslovac Jiri 
aeroclubului din

$

1. Fotografia să mai amintim performanța cu care sportivul sovietic Igor Kașkarov a
cîștigat proba de sărituri in înălțime la concursul atletic organizat cu prilejul Festivalului, Rezultatul său 
a constituit totodată recordul stadionu lui din Prater.

-. Două glorii ale atletismului mondial, Iolanda Balaș și Emil Zaiopek (mai trebuie alte prezentări?) 
își împărtășesc din impresii.

F'btcreporterul își pregătește aparatul, iar micuțul vienez... carnetul de autografe.
'ă. Se aleargă cursa de 800 m pe culoare? Nu! Peste cîteva clipe plutonul va fi compact pe marginea 

pistei. Primul din stingă este atletul ronin Traian Sudrigfan, care ■ la capătul unei curse îndrăznețe va ocu
pa locul 11 după valorosul reprezentant al R.D. Germane, Valentin.

4. Blocajul jucătoarelor bulgare 
de la spectaculoasa partidă de volei dintre reprezentativa țării noastre și

5. Recordmana mondială la aruncarea greutății, atleta sovietică 
care a trimis bila de metal dincolo de 17 metri, discută intr-un moment

. — Ce caută acest disc în mîna celei mai bune aruncătoare de
Bizim.

— încerc cîte odată, pare să răspundă Tamara.
—Și cu foarte mult succes, trebuie să adăugăm noi, căci 

le obține cu regularitate nu sini de neglijat.

1

nu a fost eficace și mingea trimisă cu .forță își atinge ținta. O, imagine 
:i cea a R. P. Bulgaria.

Tamara Press, prima sportivă a lumii 
de .răgaz cu 
greutate dm

S ...Spartachiada este în plină desfă- 
( șurare. Duminică au figurat pe progra- 
f inul marii competiții întreceri în. 18 
(discipline. Ieri numărul lor a crescut, 
Z atingînd cifra record de 21. Cu excep- 
Iția luptătorilor, care încep astăzi con- 
f fruntările, toți ceilalți participant s-au 
S aflat' angajați în întrecere'.
I Firește, în asemenea condiții 
j imposibil să urmărești „totul", 
s tii aleg un sport, cel mult două, 
5 se par mai interesante, iar 
( rest... consultă seara buletinul 
f cu multă promptitudine de biroul de 
i presă. Aici se găsesc rezultatele eoni 
f plete, precum și unele mici amănunte 
leare ușurează mult transmisiunile. 
/Dar, cu asemenea varietate de între- 
1 ceri dilema în care se află amatorul de 
( sport nu e deloc ușoară. Oricît de a- 
> trăgătoare ar fi întrecerile de atletism 
S de la Lujniki, dar nici meciurile de vo- 
S lei sau cele de baschet — în care 
C evoluează campioni ai hunii și ai Eu- 
/ ropei — nu sînt de neglijat. In acest 
(timp, însă, la Sokolniki, tocmai în ce- 
/ lălăit capăt al orașului, se întrec cei 
l puternici, halterofilii. Prezența pe afiș 
f a unor nume ca Stogov, Bușuev, Loma- 
\ kin, Vorobiov, Medvediev, Vlasov, ne 
I scutește de orice comentariu. Pasionan- 
1 te sînt și pașnicele încrucișări de 
(spadă ale scrimerilor. In rîndul celor 
Y550 participanți care evoluează pe plan; 
Cșele sălilor de sport ale Universității 
S Lomonosov se- numără campioana lu- 
f mii Emma Efimova, fosta campioană 
f Alexandra Zabelina, campioana lumii 
l de junioare Valentina Prudskova. flo- 
rretiștii Mark Midler, Gherman Sieșni- 
Ikov, Juri Sisikin, Juri Rudov, Viktor 
f Jdanovici, Galina Gorohova, spadasinii 
\ Umar Mavlihanov, David Tișler, Lev 
f Kuznețov, Iakov Rilski, sabrerul Bruno 
\ Habarov, campion al lumii și dețin A- 
L tor al Cupei U.R.S.S.
S Dar oare n-ai intra măcar și pentru 
Tun singur ceas în sălile Clubului Cen-

10 (prin telefon). Azi s-a 
disputat în localitate o nouă întîl
nire între echipele de tenis ale R.P. 
Chineze și R.P. Romîne. Terenul „Li
bertatea" s-a dovedit neîncăpător pen
tru cei dornici să asiste la evoluția 
celor mai buni jucători din țara noa
stră și R.P. Chineză. Spre surprinde
rea generală, cei doi jucători romîni 
au fost departe de forma arătată în

® In cadrul întrecerilor de haltere 
“ Spartachiadei popoarelor din 

U.R.S.S. Vladimir Stogov a devenit 
A campion la categoria cea mai ușoară 
/cu rezultatul de 327,5 kg. la triatlon. 
\ e Echipa selecționată de fotbal a 
/ orașului Bagdad a susținut al doi- 
V lea meci de la sosirea în R. Ceho- 
Z slovacă, jucînd cu echipa Dukla Pra- 
Aga. Fotbaliștii cehoslovaci au obți- 
Z nut victoria cu scorul de 6-0 (5-0). 
/ • La 9 august
(care vizitează R. 
/ voluat în cadrul 
y fășurat la Pekin, 
/fost înregistrate 
\ manțe valoroase.
f Cian-ciun a parcurs distanța de 100 
Jm bras în 1:12,0 cea mai bună p.er- 
v formanță mondială din acest sezon. 
SProba de 100 m fluture a fost cîș- 
C tigată de Cen lun-pen cronometrat 
/in 1:04,0, iar cea de 100 m spate a 
l revenit maghiarului J. Csikany cu 
/rezultatul de 1:05,7.
K • In cadrul unui concurs de na- 
Z tație desfășurat în orașul olandez 
/ Appelscha, Corle Schimmel a corec- 
( tat pentru a patra oara în acest an 
/ recordul european al probei de 400 
Sm liber, realizînd timpul de 4:52,4. 
/Vechiul record era de 4:57,7 și apar- 
\ ținea aceleiași înotătoare.
f • In orașul Nadendal s-a desfă- 
\șurat un concurs atletic la care au 
\ participat sportivi din R.P. Ungară 

de peste 50 m pe care Sși Finlanda. Proba de 1.500 m a fost 
\ cîștigată de atletul maghiar Rosza- 

de TEODOR ROIBU volgyi în 3:45,0. La 3000 m pe pri-

sul if asul nostru Al. Biziltt. 
lume ? .. în'reabă probabil

performanțe

Fotografii

loc întreceri în 21 discipline sportive
trai, unde în fața tablelor cu patrate 
albe și negre pot fi văzuți adunați 
laolaltă aproape toți marii maeștri și 
maeștrii din U.R.S.S. Senzația rundei 
a II-a a constifuit-o fără îndoială cea 
de a II-a înlrîngere a lui Alihail Tal. 
De data aceasta el a trebuit să se re
cunoască învins în partida cu Spasski.

Nu, n-am uitat gimnastica I In Pa
latul Sporturilor, în rîndul celor 450 
participanți din 15 republici unionale, 
orașele Moscova și Leningrad se află 
campionul absolut al lumii B. Șahlin, 
campionii lumii A. Azarian și 1. Titov, 
premiat al Jocurilor Olimpice și al 
campionatului mondial B. Stolbov, fai
moasa Sofia Muratova, campioana ab
solută a U.R.S.S. Lidia Kalinina, cam
pioana primei Spartachiade Tamara 
Manina ș.a.

In colțul opus al parcului de la Luj
niki se întrec tenismanii. De data a 
ceasta, spre, deosebire de prima ediție 
a Spartachiadei, alături de seniori iau 
parte la competiție și juniorii. Aceasta 
face ca lupta să fie și mai aprigă. In 
meciul pe echipe Moscova-Azerbaidjan, 
nimeni nu se îndoia de victoria la școr 
a sportivilor Capitalei. Spectatorii aș
teptau însă cu deosebit interes dispu
ta „primelor rachete", între campionul 
U.R.S.S. Serghei Andreev și tînărul 
Scrghci Lihaciov. Experiența și-a spus 
și de data aceasta cuvîntul. „Vetera
nul" Andreev a învins, e drept greu, 
dar a învins: 7—5, 1—6, 9—7. In 
schimb, în proba de dublu perechea 
Lihaciov, Spiridonov a întrecut în 
două seturi pe campionii U.R.S.S. An
dreev și Ozerov.

Pe programul zilei de ieri au. mai 
figurat întrecerile de talere, tir, pen
tatlon modern, motociclism (cursa de 
regularitate pe 2000 km), ciclism, tenis 
de masă, caiac-canoe (la Himki), că
lărie, sărituri în apă și înot, box, polo 
pe apă. Deocamdată au loc întrecerile 
în cadrul seriilor. Astăzi vor fi cunos-

prima întîlnire, cedînd categoric în fața 
jucătorilor oaspeți. Iar dacă înfrînge- 
rea lui Țiriac în fața tenacelui Mei- 
Fu-ci nu a surprins prea mult, cea 
a campionului nostru Gh. Viziru în 
fața primei rachete a R.P. Chineze — 
Ciu-Cen-hua (pe care-1 învinsese în 
prima întîlnire cu 3—0) a dezamăgit 
profund. Rezultate tehnice: Mei-Fu-ci
— Țir’ac 7—5, 6—3, 7—5. Ciu-Cen-hua
— Gh. Viziru 6—3, 6—3, 7—5. Mîine 
va avea loc partida de dublu care va 
opune cuplului chinez, perechea fraților 
Viziru, iar miercuri se vor juca ulti
mele două jocuri de simplu.

C. FRACEA 
M. LUPUȚ1U 
corespondenți

înotătorii maghiari, 
P. Chineză, au e- 
untii concurs des- 
Cu acest prilej au 

o serie de perfor- 
Inotătorul chinez 

cuți învingătorii care în turneele finale 
își vor disputa titlurile de campioni ai 
Spartachiadei.

Am lăsat la urmă atletismul. Deo
camdată el deține recordul de specta
tori. Intr-adevăr, întrecerile de pe A- 
rena Centrală sînt palpitante, abundă 
în rezultate de valoare mondială. Nici 
nu-i de mirare, pentru că pe pista, pe 
terenul de gazon, în sectoarele de sări
turi și aruncări evoluează cei mai va
loroși reprezentanți ai atletismului so
vietic, recordmani ai lumii și ai Eu
ropei, campioni olimpici și europeni, în
vingătorii recentului „Meci al secolu
lui" cu- reprezentativa S.U.A. 1500 de 
atleți își dispută medaliile de campioni 
ai Spartachiadei în 37 de probe (24 
masculine și 13 feminine).

Pe adresa sportivilor sovietici con
tinuă să sosească felicitări și saluturi 
din toate colțurile lumii. Ziarul ,.So- 
viețki Spori" a publicat urările trans
mise de. Iolanda Balaș, recordmana 
lumii la săritura în înălțime.

„Sint fericită, scrie marea 
campioană, să transmit un 
salut sportivilor sovietici cu ,__
marii lor sărbători. Grandioasele com
petiții ale celei de a II-a Spartachiade 
vor rămine în istorie ca cea mai uriașă 
întrecere sportivă".

„Cupa Eliberării 
ia tir

Incepînd de mîine, poligonul Tunari 
va fi gazda unor întreceri de tir 
dotate cu „Cupa Eliberării", întreceri 
la care au fost invitați să participe 
toți trăgătorii fruntași din țară. Con
cursul constituie în același timp o 
ultimă verificare a stadiului de pre
gătire în vederea campionatelor eu
ropene. întrecerile se vor desfășura 
la toate probele clasice, conform re
gulamentului internațional de tir, iar, 
eventualele recorduri vor fi om 
gate. Inițiativa federației romîne .a 
tir de a organiza acest concurs este 
binevenită și sperăm că rezultatele 
vor fi la înălțimea așteptărilor.

Iată programul:
Miine, începînd de la ora 9 : talere 

aruncate din șanț manșa I și pistol 
viteză manșa I.

Joi: talere aruncate din șanț manșa 
a II-a, pistol viteză manșa a II-a și 
armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri seniori.

Vineri: armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat seniori-senioare, ju
niori-junioare.

Simbătă : skeet manșa I și pistol 
liber 60 focuri.

Duminică : skeet manșa a II-a, pistol 
calibru mare, armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri seniori și armă 
liberă calibru redus 3 x 30 focuri se
nioare, juniori și junioare.

mul loc s-a clasat f inland izul Vuori- 
sallo în 8:16,6, iar 
(R.P. Ungară) cu 
56,15 m.

• Pilotul sportiv 
Kunz, membru al 
Praga, a stabilit un nou record mon
dial pentru avioanele de categoria 
1000 kg, acoperind pe un circuit în
chis 4750 km în 25 h 48 sec.

• Campionatul mondial de șah la 
juniori a luat sfîrșit cu victoria ar
gentinianului Carlos Bielicki, care a 
totalizat 8>/2 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare . s-au clasat 
Ștefanov (R.P. Bulgaria) 6’/2 puncte, 
Rumens (Anglia) 6'/2 puncte etc.

• In continuarea turneului pe ca- 
. re-1 întreprinde în U.R.S.S. echipa de

' " ...... . V. p

CU 
s-a 
fa-

fotbal Eintracht, campioana R. 
Germane, a jucat la Leningrad 
formația „Admiralteeț“. Aleciul 
terminat cu rezultatul de 3-2 în 
voarea fotbaliștilor germani.

• In cadrul campionatului unional 
de fotbal la t? august s-au disputat 
4 întîlniri încheiate cu următoarele 
rezultate tehnice : Spartak Alosc’ovâ— 
Dinamo Moscova 3-1. Cele trei .punc
ta ale echipei Spartak au. fost în
scrise de interul dreapta Isaev. Ze
nit Leningrad—Dinamo Kiev 2-1; 
Torpedo Moscova—Șahtior Stalino 
3-0; Dinamo Tbilisi—Lokomotiv Mos
cova 2-0. In clasament continuă să 
conducă Dinamo Aloscova cu 17 
puncte, urmată de Torpedo cu 15 
puncte.
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