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Astăzi, la Torino

încep Jocurile Mondiale Universitare

★

Astă-seară va avea loc la Torino 
festivitatea de deschidere a Jocurilor 
Mondiale Universitare. Timp de 11 
zile, stadioanele și bazele sportive ale 
străvechiului centru universitar italian 
vor găzdui întrecerile uneia dintre cele 
mai mari competiții poli-sportive ale 
anului preolimpic 1959. Cei mai buni 
studenți sportivi din peste 50 de țări, 

campioni 
și-au dat 
la To- 

anunță a

printre care numeroși
și recordmani mondiali, 
întîlnire în aceste zile
rino. Universiada se 
fi nu numai o competiție sportivă de 
ridicat nivel tehnic, dar și o puter
nică manifestare a dorinței studenților 
sportivi de pretutindeni de a întări 
legăturile lor prietenești.

PE STADIONUL REPUBLICII

La marele spectacol popular...
Stadionul Republicii... Luni seara...
De la poartă ne intimpină lumina 

orbitoare a reflectoarelor. O imensă 
stemă a Republicii Populare Romîne} 
deasupra tribunei a Il-a domină sta
dionul. In dreapta și în stingă plutesc 
sub cerul înstelat, purtate de balonașe 
multicolore, steagul partidului și dra
pelul de stat al R.P.R. Din spatele 
stadionului, patru fișil de lumini stră
pung văzduhul, incrucișîndu-se în cifre
le simbolice XV. Atmosferă de mare 
sărbătoare...

La ora 8 tribunele sint arhipline. 
50.000 de spectatori așteptau cu nerăb
dare începerea spectacolului, popular 
organizat in cinstea zilei de 23 August. 
Cu ovații și urale prelungite este în- 
timpi î apariția în tribuna oficială 
a con., .ătorilor partidului și guvernu
lui, iii frunte cu tovarășii Gheorghe 
Gheorghîu-Dej, Chivu Stoica și Gheor
ghe Apostol. Toate privirile sint în
dreptate intr-acolo. Conducătorii parti
dului și guvernului salută asistența. 
Din nou răsună ovații. Mulțimea scan
dează ca înflăcărare lozinci. Sint mo
mente înălțătoare care subliniază coezi
unea de nezdruncinat. dintre partid, 
guvern și popor.

Scena spectacolului la care asistăm 
este imensul patrulater de gazon al 
stadionului. La un semnal, reflectoare
le se sting. Se aud trompeții. Și cînd 
lumina inundă din nou stadionul, in 
mijloc 16 buciumași vestesc începutul 
serbării.

Timp de două ort, am asistat la un 
program incintător. Momentele muzi
cale. coregrafice, sportive, și-au găsit 
puntea de legătură prin versurile ros
tite de crainici. Spectacolul popular 
a constituit o minunată trecere în re-

e

clipe prin frumusețea și arma-Pe stadion intră repriza școlii sportive de elevi care avea să ne incinte peste citeva
._  nia mișcărilor, prin gingășie și tinerețe.^

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA I
V»- TURUL CICLIST AL R. P. ROMINE"

V

După curii-se știe, programul Jocu
rilor Mondiale Universitare de la To
rino cuprinde 7 discipline sportive: a- 
tletism, natație, polo, volei, baschet, 
scrimă și tenis. Astăzi, în prima zi, 
sînt prevăzute a se desfășura întreceri 
la baschet și natație.

Ieri dimineață au părăsit Capitala, 
plecînd spre Torino, echipele studen
țești de volei și polo ale țării noastre. 
Au făcut deplasarea; G. Cherebețiu, 
Gh. Fieraru, N. Bărbuță, O. Timirga- 
zin, V. Pavel, V. Agîrbiceanu, I. 
Datu, Fr. Sido șî Gh. Ionescu (volei) 
și G. Chirvăsuță, I. Doleanu, M. Grin- 
țescu, Al. Szabo, G. Danciu, E. Mu-

vistă a succeselor dobindite de po
porul nostru in acești 15 ani de viață 
nouă, a uriașelor progrese înregistrate 
in toate domeniile de activitate. Im
presionant a răsunat corul de 800 de 
persoane intonind ,Jmn pentru 23 Au
gust" de compozitorul Ion Vasil eseu. 
Aplauze prelungite au cules tablourile 

.liberarea Patriei" șicoregrafice „> .,
„Marea Sărbătoare", precum șl o suită 
de dansuri, din minunatul folclor al 
patriei, executate de ansamblurile Ca
pitalei. La microfoanele orchestrei 
populare și de muzică ușoară au apărut 
soliști de frunte ai genului.

Momente de desfătare au produs e- 
xercițiile de ansamblu executate de spor
tivi. Au fost demonstrații ale forței și 
frumuseții tinerei generații, care crește 
sănătoasă și fericită sub soarele re
gimului democrat-popular. Reprizele 
cu eșarfe și mingi efectuate de ele
vele școlii sportive din Capitală, pe ne
muritoarea melodie a Rapsodiei I 
a lui Enescu, exercițiul cu ste
lele executat cu grație de un 
grup de tinere muncitoare, de
monstrația plină de vigoare a băieților, 
an completat cum nu se poate mai 
bine acest spectacol popular. Iar atunci 
cînd sportivii au înscris ca trupurile 
lor harta țării și mai apoi cuvintele 
P.M.R., PACE și R.P.R., a fost mo
mentul culminant al demonstrației.

Pe stadionul Republicii am trăit luni 
o seară de neuitat. Marele spectacol 
popular s-a transformat intr-o uriașă 
demonstrație a bucuriei vieții noi, des
chisă de August 23, a dragostei nețăr
murite față de partid, conducătorul 
nostru încercat și înțelept, inspiratorul 
și organizatorul tuturor victoriilor 
noastre. 
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ți lei

★

reșan, L. Urcan și St. Kroner (polo). 
Atît la polo cit și la volei concursurile 
încep mîine. Lotul țării noastre pentru 
întrecerile atletice ale Universiadei 
(3—6 septembrie) va pleca la Torino 
săptămîna viitoare.

Ion Gosma (component al echipei Dinamo) conduce tntr-o Inirtcere 
ciclistă de fond

ASTAZI INCEP LA PLEVEN, IN R. P. BULGARIA, 
JOCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE SĂTEȘTI

Țara noastră participă cu o numeroasă delegație
Sofia 26 (prin telefon de fa cores

pondentul nostru). Incepînd de joi 
și piiiă la 30 august se vor desfășura 
în localitatea Pleven și în citeva co
mune din regiune. întrecerile din ca
drul celei de a IV-a ediții a Jocurilor 
sportive internaționale sătești. La în
treceri participă sportivi din U.R.S.S. 
(75 de concurenți). R.P. Polonă (86), 
R.P.D. Coreeană (47). R.D. Germană 
(72), R.P. Ungară (63), R.P. Romîaă 
(64) și R.P. Bulgaria,

Comisia de organizare a întreceri
lor, de sub președinția de onoare a to
varășului Gheorghi Trajkov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, a pregătit din 
timp toate detaliile de organizare pen
tru această importantă competiție 
sportivă. Cea de a IV-a ediție a Jocu
rilor sportive sătești este cea mai mare 
competiție, internațională de mase din 
acest an în R.P. Bulgaria.

II
© Reprezentativa R. P. Ungare și echipa Partizan Belgrad și-au defini

tivat formațiile • Modificări în traseul întrecerii • Ziarul „Scînteia" 
acordă un premiu celui mai bun sprinter • Concursul foto organizat 

do revista “
Ne mai despart doar trei zile de 

startul „Turului' ciclist al R;P. Ro- 
tnlîne", ediția; 1959. Pregătirile pentru 
desfășurarea acestei mari competiții 
sînt pe sfîrșite. Astfel, am putut afla 
o serie de noi amănunte pe care vi le 
vom relata în numărul de astăzi al 
ziarului nostru.

• Antrenorul Bela Moinar ne-a co
municat telefonic formația definitivă 
a R.P. UNGARE care va participa la 
„Turul ciclist al R.P. Romîne" : Janos 
Juszko, Antal Megyerdi, Bela Urban, 
Janos Devai și Jozsef Szerencses. Re
zervă : Janos Laszlo. Trei dintre aler
gătorii care vor concura în țara noas
tră (J. Juszko, A. Megyerdi și J. Sze
rencses) au făcut parte din reprezen
tativa R.P. Ungare care a participat 
la cea de a XII-a ediție a „Cursei 
Păcii".

• Echipa fabricii de biciclete „Par
tizan" din Belgrad, antrenată de Le
șie Dragisa, este formată din Următorii 
alergători: Iosip Giger, Marko Velic- 
kovic, Rados Cubric, Miro Stupar și 
Ivan Gregorina. Rutierii Marko Velic- 
kovic și Rados Gubric au concurat la

Programul teluric cuprinde patru ra
muri sportive: atletism (seniori, se
nioare, juniori și junioare), ciclism 
(seniori și juniori), lupte și fotbal 
(seniori). Printre ©el mal cunosctsți 
competitori sînt: cicliștii polonezi 
Fornalici’i și Pruskl și rutierii bul
gari Boian Koțev și Gornakov! atle- 
ț’ii : Medovanski (R.P. Ungară) 2,00 m 
la înălțime ; Z. Kolev, Th. Belcev, Pa- 
tarinski, II. Hristov, Arțarskl (R.P. 
Bulgaria) etc.

Iată programul primelor zlle.de în-, 
treceri: 27 AUGUST: în comuna-5 
Gulianți,' meciurile de fotbal: U.R.S.S. 
—R.P. Rominăi R.P.D. Coreeană—i
R.P. Bulgaria / R.D. Germană—R.P. • 
Ungară; 28 AUGUST, la P' 
încep concursurile de atletism și vor'' 
avea loc cursele de ciclism pe 150 kmi 
(seniori) și 100 km (juniori).

TOMA HRISTOV 
★

Delegația noastră sportivă a plecați 
marți în R.P. Bulgaria, deplasînd uri' 
lot numeros de sportivi, care vor ^par
ticipa la toate întrecerile incluse în 
programul Jocurilor. Au făcut depla
sarea printre alții următorii: P. 
Gane, A. Simion, Stan Ion, Tr. Co- 
jeeneanu. I. Ardeleanu. N. Matei 
(ciclism). M. Bolocan, G. Dochi. Gh. 
Crișan (lupte), C. fTontsch. M. Sta- 
decker, Eug. Ducii, V. Sămtingi, R. 
Licker, Z. Vamoș, Olimpia Cataramă, 
V. Jurcă, Florica Grecescu. Gr. Ena- 
che, A. Barabaș, Anca Gtir.ău, P. 
Asiafei. D. Zamfir. R, Coveianu (la

„Sport"

„Turul Iugoslaviei" din acest, an ca 
echipieri ai reprezentativei Serbiei.

• Dinamo București și-a definitivat 
formația: Aurel Șelaru, Gabriel Moi- 
ceanu, Ludovic Zanoni, Gh. Galcișcă 
și Ion Gosma. Ploeștenii și-au anunțat., 
și ei echipa: Petre Gane, Ion Ange- 
lescu, Gh. Văsîi, Petre Nuță și Silviu 
Dresner. Individual: Vasile Pelcaru.j

• Gomisia de omologare a traseului 
a făcut o serie de modificări. Astfel 
ziua de odihnă (a doua) programată 
pentru 10 septembrie la Lugoj va fi 
petrecută de caravană la Timișoara la 
9 septembrie ;etapa Timișoara—Lugoj) 
care trebuia să se desfășoare contra 
cronometru se va desfășura în bloc 
pe itinerarul : Timișoara—'Lugoj—Fă
get (100 km), (transbordare de la Fă- 
,get la Ilia) și apoi în continuare de‘ 
la Ilia la Deva în bloc (20 km) ; ul
tima etapă va fi parcursă pe itinera* * 
rul Orașul Stalin—Ploești—București 
(170 km).
• Ziarul „Scînteia" oferă celui mal 

bun sprinter (alergătorului care va 
totaliza cel mai bun punctaj la cele 
26 sprinturi) un premiu constînd din- 
tr-un costum de haine. Comisia de or
ganizare a hotărît de asemenea să-l 
premieze pe cei mai buni cățărători.-

• Revista „Sport" amintește celor 
care doresc să participe ia concursul 
organizat pentru cele mai bune foto*  
grafii realizate pe traseu la trecerea 
caravanei, că trebuie să trimită aceste 
fotografii pe adresa revistei (cu men
țiunea „Pentru concurs") pînă cel mai 
iîrziti la data de 43 septembrie pe for-' 
matul minim de 9x12. Cele mai bune 
fotografii vor fi publicate în revistă 
și premiate.

• Prima etapă a „Turului ciclist al 
R.P. Romîne", ediția 1959, se desfă
șoară duminică dimineață, începînd de 
la ora 9, pe următorul circuit: Casa 
Scînteii—Arcul de Triumf—Piața Vic
toriei— Piața Stalin—-Arcul de Triumf 
—Casa Scînteii. Alergătorii vor aco-J 
peri de mai multe ori acest traseu 
parcurgînd 104 km. Luni 31 august 
caravana va părăsi Capitala și se va 
reîntoarce la 13 septembrie cînd aler
gătorii vor parcurge ultima etapă (a 
XlII-a).

• LOTUL primei echipe de fotbal a R.P. 
Polone pentru meciul de duminică cu R.P. 
Romînâ a fost astfel alcătuit : Szymkowiak 
și Stefaniszyn portari ; Florenski, Korynt, 
Szczepanski, Wozniak fundași ; Zientara, 
Strzykalski, Gawlik mijlocași ; Biychczy, 
Pohl, Kowal, Baszkiewicz, Szarzynski, Ha- 
horek, Liberda și Kempny înaintași.
• IN PRIMUL TUR al „Cupei campionilor 

europeni* la fotbal campioana Franței Nice 
a dispus pe teren propriu de campioana 
irlandeză shamrock Rowers cu 3-2. Returul 
va avea loc la 27 septembrie la Dublin.
• CAMPIOANA AUSTRIEI, Wiener Sport 

Klub, care va întîlni echipa Petrolul în

atletism). La fotbal, selecționata este 
alcătuită pe scheletul echipei Foresta 
(Fălticeni).

""-4 vorba, de meciul 
Pleven-J (R. p. Bulgaria) i ci vrw □ /3__îa_i±

Simbătă, pe stadionul Republicii

Metalul M. I. G.— 
Dunav Russe la box

La sfîrșitul acestei săptămîni, ama
torii de box din Capitală vor avea pri
lejul să asiste la <o interesantă întîl
nire pugilistică internațională. Este 
vorba, de meciul dintre Dunav Russe 

_ ) și Metalul M.I.G.
,din Capitală. In prima întîlnire dis-’ 
îputată în luna iulie Ha Russe, meta- 
lurgiștii bucureșteni au terminat la 
egalitate (4—4), cu valoroasa echipă 
^bulgară, în componența căreia au fi-’ 
Lgnrat, numeroși pygiliști din Sofia. 
Oaspeții deplasează la București bo- 

»xeri de valoare ca*Borisov  și Nicrfl&r 
.(din lotul olimplg^bulgar), Todorbr, 
Andreev, (campioni republicani), Ko- 

!lev, Procopiev, Dimitrov ș.a.
Lotul boxerilor noștri cuprinde < pe 

M. Cristea, A. Ofteanu, E. Dinu, D. 
Done, Gh. Dumitru, D. Emit, D. Ri- 
zea, Gh. Simion, P. Zaharia, Gh. Re
ssler, T. Lucian, Șt. Bogdan șt 1. Low. 
Intîlnirea dintre echipele Metalul 
M.I.G. și Dunav Russe va avea Ioc 
sîmbătă începînd xie la ora 19,30 pe 
stadionul Republicii.

primtfi tur al „Cupei campionilor europeni*  
la fotbal a susfinut/ al doilea meci în R?r. 
Germană. Jucînd î|cr Aue cu Wismut Karf 
Marx Stadt, formafia vieneză a obținut vic
toria cu scorul de 2-1 (1-0). Au marcat
Skerlan (2) și respectiv Erler.
• LA MOSCOVA a început un mare 

turneu, international de tenis la care iau 
parte jucători din Anglia, R.P. Ungară, Da
nemarca, R. P. Polonă, Franfa și U.R.S^S. 
In primele zile ale întrecerilor rezultate ex
celente au obținut jucătoarele sovietice. 
Astfel, Vera Troșkina a dispus de campioana 
Franței, Florence De la Courtie cu 6-3^ 3-6, 
6-4. Singura concurentă străină care s-a 
calificat în semifinale la simplu feminin 
este tenismana engleză Pat Ward, care^va 
întîlni pe Valeria Kuzmenko. Cealaltă semi
finală : Dmitrieva-Troșkina.
• FLACARA OLIMPICA va fi transportat»

pe naya școală „Amerigo Vespucci*  între 
15 și 18 august 1960 (din Pireu pînA la Si» 
racuza). , —

zlle.de


,Cupa semicentenarul®'" la rngbi drumui; SPRE MĂIESTRIE...
W
Constatări îmbucurătoare după prima etapă • Astăzi pe stadionul 

Republicii — întrecerile din etapa a doua
Etapa a doua a competiției se des

fășoară astăzi după-amiază în noc
turnă pe stadionul Republicii, d«pă 
următorul program:

ORA 18: reprezentativa B—repre
zentativa provinciei.

ORA 19.30: reprezentativa A—repre
zentativa de tineret.

1. /Urmărind partidele di>n cadrul pn- 
■mei etape a „Gupei semicentenaruJui' 
■organizată de Federația romînă de 
ntgbi, spectatorii au avut o vie satis
facție’: cele două întîlniri și mai ales 
cea dintre reprezentativele A și B 
s-au ridicat la o bună valoare teh
nică, lucru deosebit de îmbucurător 
acum, în preajma confruntării cu rug- 
biștii din R. D. Germană.

Majoritatea jucătorilor au arătat o 
excelentă pregătire fizică, o remarca
bilă mobilitate în toate compartimen
tele și în special pe linia de treisfer- 
turi, uo tot mai accentuat spirit co
lectiv.
> Apare evident faptul că echipa noas
tră reprezentativă începe să se con
tureze încă de pe acum, ca o formație 
închegată, cu frumoase posibilități de 
afirmare.

•K

Federația romînă de rugbi anunță 
că ședința tehnică cu antrenorii, ar
bitrii și jucătorii fruntași are loc. în 
ziua de luni 31 august ora 18 la 
sediul Consiliului general IJ.C.F.S. din 
str. Vasfle Conta nr. 16. Cu acest pri
lej vor fi dezbătute o serie de pro
bleme actuale ale rugbiului nostru le
gate de noul regulament, aspecte ale 
pregătirii tehnice ți tactice etc.

An de an, întrecerile organizate 
cu prilejul diferitelor ediții ale Spar
tachiadei tineretului au scos la iveală 
o serie de sportivi de valoare din 
rîndurile maselor de tineri partici- 
panți. Nu de puține ori, cercetînd ca
riera unui sportiv fruntaș sau a unei 
echipe cunoscute aflăm că primul 
succes pe drumul măiestriei sportive 
l-au realizat cu ocazia unei competi
ții de mase. Exemple de acest fel 
se pot da multe.

La toate aceste lucruri m-am gîndit 
asistînd la un joc de handbal din ca
drul etapei finale a celei de a IV-a 
ediții a Spartachiadei de vară a ti
neretului. Pe teren echipa masculină 
Spartac din București își disputa 
primul loc în turneul de handbal cu 
o formație din Sibiu. Intîmplarea fă
cea că știam ceva despre activitatea 
echipei Spartac. O văzusem la pri-

cadrul Cupei
1957. Atunci 

medie tehnică

Mai multă atenție recrutării și pregătirii 
atieților noștri juniori

mele sale meciuri, în 
16 Februarie din anul 
avea alt nume : Școala 
de comerț Nicolae Krețulescu. Dar 
timpul a trecut... Elevii de atunci, 
începători în ale handbalului, au de
venit azi jucători buni. Mai mult de- 
cît atîta. Tinerii elevi de atunci sînt 
astăzi harnici lucrători prin diferite 
unități comerciale. Zi de zi ei obțin 
frumoase succese în muncă. Așa este 
cazul lui Leon Matei și al lui Florea 
Gheorghe. Alăt»ri de ei în echipă 
sînt cîțiva care au devenit contabili 
cum ar fi: Nicolae Dinescu, Marius 
Tudor, Adrian Gecui sau Ion Rogo- 
janu. Toți la un loc, foștii elevi ai 
Școlii medii tehnice de comerț Nicolae 
Krețulescu, formează azi echipa de 
handbal Spartac. Toți la un loc lup
tau în după amiaza aceea din toate 
puterile lor pentru victorie.

Meciul a fost greu. De cîteva ori 
sibienii au egalat și în ultimele mi
nute abia, cu prețul unor eforturi de
osebite, tinerii jucătorii ai echipei 
Spartac au reușit să cîștige. Cînd

fluie ui aibitrului a vestit încheierea 
partidei ei s-au îmbrățișat. Erau bu
curoși că realizaseră prima lor mare 
victorie : campioni ai Spartachiadei!

Cîteva minute mai tîrziti, stînd de 
vorbă cu antrenorul echipei, prof. 
Romulus Spirescu, am aflat că echi
pa a cîștigat seria a Il-a a campio
natului orașului București și că acum 
va juca în seria 1. Proiecte? Primul 
loc în această serie și apoi... tentati
va de a se califica într-o corrxpetiție 
cu caracter republican.

Aceasta este echipa masculină de 
handbal Spartac București. Poate, 
peste un an sau doi, amatorii de 
handbal, urmărind campionatele de 
handbal de categoria A sau B se vor 
întreba: ,.Ce-a făcut Spartac ? Cum 

clasament?" Și atunci, uniistă în
își vor aduce aminte că, prin 1959 
era o
care a cîștigat titlul de campioană a 
Spartachiadei de vară. Iar until din 
aprigii săi susținători se va întreba, 
poate: „N-o fi ea... 7“

echipă Spartac din București

CALIN ANTONESCU

intîlnirea triunghiulară de juniori la 
atletism, R.P. Polonă—Republica Ceho
slovacă — R. P. Romînă, desfășurată 
la Opava, ne-a adus satisfacția 
unor performanțe bune obținute într-o 
serie de probe. Victoria cu scorul de 
54-50 asupra atletelor R. Cehoslovace, 
pentru prima dată după 5 ediții, cîjti- 
garea locului 1 în 4 probe, obținerea 
unui nou record R.P.R. la junioare ca
tegoria a Il-a (Eliza Soos, disc 38,84m) 
precum și depășirea unui mare număr 
de recorduri personale, sînt rezultate 
de natură să ne bucure. Cu toate a- 
cestea juniorii noștri au fost întrecuți 
la o mare diferență de puncte de către 
«ei din R. Cehoslovacă (70—130) și 
cei din R. P. Polonă (78—123) Iar In 
mai multe probe rezultatele obținute 
«t fost foarte slabe.

In rîndurile de mai jos vom căuta 
Bă arătăm cauzele care an dus la «- 
ceste rezultate nesatisfăcătoare șl mă
surile ce se impun pentru ca In viitor 
tinerii noștri atleți să facă față cu 
succes oricărei întîlniri internaționale.

PROBE DEFICITARE
Analizînd comportarea juniorilor 

noștri prin prizma rezultatelor obținu
te de ei pînă la acest concurs, ajungem 
la concluzia că, în general, ei au con
curat la valoarea cunoscută. Mai malt 
decît afît, un număr destul de mare 
dintre ei — 15 —• au realizat perfor
manțe mai bune sau egale cu recordu
rile personale. Judecind deci numai din 
acest punct de vedere, putem afirma 
că sportivii noștri s-au comportat pe 
măsura așteptărilor și că performan
țele obținute sînt bune.

Comparînd însă rezultatele juniori
lor noștri cu cele ale sportivilor polo
nezi sau cehoslovaci, ajungem oare la 
aceeași concluzie ? Din păcate ne. La 
6 serie de probe ca : greutate băieți, 
ciocan, suliță băieți și fete, 1500 m ob
stacole și altele ne-am clasat pe slti- 
mele locuri (5 și 6) cu rezultate mult 
inferioare celor ale cîștigătorilor. Vom 
da un singur exemplu : la suliță băieți 
reprezentanții noștri A. Crăciunescu și 
S. Beker an obținut rezultate de 52,11 
m respectiv 46,14 m față de 73,09 m 
cît a aruncat primul clasat, polonezul 
țhkkkik !

De aici se desprinde concluzia că la 
probele arătate mai sus rezultatele •- 
tieților noștri sînt cu mult sub cele 
realizate în general pe plan internațio
nal Și că este necesară recrutarea de 
noi elemente, bine dotate fizic și cu o 
tehnică corect însușită sau pregătițșe 
calitativ superioară a oamenilor «la
tenți.

PROBLEMA OMULUI DOI <
O altă lipsă constatată este decala-ț 

jtil ce există între cei doi reprezen-^ 
tanți ai noștri la fiecare probă. Așa*

spre exemplu, la 100 și 400 m. băieți, 
110 și 200 m. garduri, 200 și 600 m.' 
fete și disc băieți — dacă primul nos
tru coocurent s-a clasat în prunele 3 
locuri, al doilea om a fost cu regulari
tate pe locul 5 sau 6, spre deosebire 
de atleții polonezi sau cehoslovaci care 
s-au clasat mai grtfpați. Rezultă de 
aci că, in afară de cîteva excepții, no 
avem mai mulți atleți buni, de valoa
re apropiată, care să ne poată repre
zenta corespunzător într-un concurs in
ternațional. Baza de selecție pentru 
majoritatea probelor este deci săracă.
OBIDE SÎNT BUTOAIELE DE TRAN
SPIRAȚIE DESPRE CARE VORBEA 

N. OZOl IN ?
Este un lucru arhicunoscut azi că. 

fără muncă intensă, fără o pregătire 
continuă și planificată nu se pot obți
ne rezultate superioare. Cantitatea și 
intensitatea efortului depus de mulți 
ifintre juniorii noștri este insnficienfal 
Dacă ne referim, de pildă, la aruncă
torii noștri, trebuie să arătăm că mulți 
dintre ei au forța și viteza, calități fi
zice de bază în aruncări, slab dezvol
tate. Un număr mare de sportivi s-au 
dovedit a fi slab pregătiți de antrenori 
în asociații și cluburi. Printre sportivi) 
care au venit insuficient antrenați la 
pregătirea comună ce a avut loc îna
intea triunghiularului enumerăm : 
Beker — antrenor Al. Pândele, B. 
roly — antrenor Dr. V. Arnăutu, 1 
rieta Barbu — antrenor A. Nagy etc. 
Alțl antrenori ca I. Buzdugan au tri
mis o serie de elemente accidentate 
flEldd și Emerge Kinkses) sau necones- 
panzătoare (S. Bardan și M. Zoizon) 
care au trebuit să fie scoase din pre
gătirea comună. Este elocvent de ară
tat că după primul antrenament făcut 
In comun, pe baza planului întocmit de 
colectivul de antrenori ai lotului, o 
mare parte dintre sportivi au avut fe
bră musculară. Acest fapt vorbește de 
la sine despre „intensele eforturi" la 
care au fost supuși juniorii și junioa
rele noastre de antrenorii for.

Mai grav însă este faptul că o serie 
tatreagă de antrenori bine pregătiți, 
care ani și categoria I de clasificare, 
nu au putut forma și trimite nici un 
junior sau junioară pentru lotul repu
blican. Pe de altă garte, în unele școli 
Sportive U.CJ3^., ca cea din Constan
ța — antrenor C. Craia, Giurgiu — 
Dragoș Costăchescu. Brăila — V. To
me seu, Bacău — I. Bntnariti, Piatra 
Neamț — V. Lascu. Pioești — Gh. 
Bejan, Cîmpina — Matei Nedelea ș.a.

: S.
Ka- 
Ma-

munca se desfășoară la un nivel destul 
de scăzut, astfel că din aceste școli 
nici un atlet nu a realizat performan
țe care să îndreptățească selecționa
rea sa în lotul R.P.R. de juniori.

Totodată trebuie arătat că sînt o 
serie de cluburi și asociații ca C.C.A., 
Metalul, Spartac ș.a. care dovedesc o 
insuficientă preocupare pentru atrage
rea copiilor și tinerilor spre practica
rea atletismului. Ele nu acordă tot 
sprijinul antrenorilor de atletism în 
munca lor și nu îi trag ]a răspundere 
ori de cîte ori situația o cere.

★
In vederea înlăturării lipsurilor ară

tate considerăm că este necesar urmă
toarele :

— Cluburile și asociațiile sportive 
să se preocupe mai mult de recrutarea 
și formarea tinerilor atleți.

— Antrenorii de atletism să ducă 
o muncă mai intensă pentru descope
rirea a cît mai multor elemente talen
tate și de perspectivă ; la selecționarea 
oamenilor să se aibă în vedere nu nu
mai gradul de pregătire fizică ci și 
dezvoltarea fizică.

— Fiecare antrenor să-și respecte 
obligația de a avea în pregătire 10-15 
juniori.

— Luarea de măsuri de către antre
nori pentru mărirea cantității și inten
sității de efort în antrenamentele atle- 
ților; accentul să se pună pe dezvol
tarea calităților fizice de bază : viteză, 
forță, rezistență etc.

— Specializarea pe probe a antre
norilor din școlile sportive U.C.F.S. ; 
ocupîndu-se numai de una sau două 
gnupe de probe antrenorii . își vor putea 
mări foarte mult eficacitatea în antre
nament, iar pe de altă parte se vor 
crea centre puternice, cu bază laigă de 
selecție pentru fiecare probă din atle
tism.

— F.R.A. să pună un accent mai 
mare pe problema dezvoltării atletis
mului în rîndurile tineretului și copii
lor ; de asemenea este necesară o co
laborare și mai strînsă cu Direcția e- 
ducației tineretului școlar din M.I.C. 
pe linia atletismului din școlile de 
toate gradele.

In acest fel se va asigura în atle
tism o bază largă de elemente tinere, 
bine pregătite, capabile să ne repre
zinte cu cinste în întrecerile interna
ționale și să completeze cu succes lo
turile noastre de seniori

VLAD DOGARU

DE LA 5,91 mBo aruncător de valoare

Au a fost greu sa-l găsim, în 
mulțimea entuziastă de tineri spor
tivi, pe masivul campion al Spar
tachiadei de vară, la aruncarea 
greutății, loan Bog elev în clasa a 
XI-a la Școala Medie nr. 5 din 
Oradea. Stătea de vorbă cu antre
norul său Ladislau Kiss, lingă gar
dul ce împrejmuiește terenul de la 
stadionul Tineretului. De asemenea, 
nu nc-a fost greu să aflăm citcva 
amănunte din activitatea tinărului 
atlet arădean. Elevul și antrenorul 
discutau tocmai despre proba de 
aruncare a greutății.

— Vezi, ii spunea antrenorul Kiss. 
acesta este rezultatul antrenamen
telor. De la 11,79 m. cît aruncai 
pînă nu de mult, ai ajuns astăzi 
la o performanță pentru care te 
vor invidia mulți.

— Intr-adevăr, am interveni: noi, 
14,32 m. reprezintă „ceva" in atle
tismul nostru, atunci cînd vorbim 
de juniori.

— Firește, dar trebuie să notați 
că elevul meu a aruncat și peste 
15 m. cu greutatea de 5 kg. Și, 
în plus, el se anunță și un bun a- 
runcător de ciocan și disc. In pro
ba de ciocan el deține o performan
ță de 50,85 m (cu ciocan de 5 kg) 
iar la disc, s a apropiat la numai 
62 cm. de recordul republican de. 
juniori, categoria a Il-a.

lntrecenle 
baliștii, handbaliștii, jucătorii 
oină, atleții, își disputau cu 
doare întîietatea. Deodată, 
mulțimea glasurilor voioase, 
auzit puternic vocea crainicului de 
concurs :

— 6,83 in, nou record republi
can de juniori categoria 15—16 
ani 1

Ca la o comandă, din toate col
țurile stadionului s-au îndreptat 
spre groapa de sărituri zeci de 
tineri, fiecare dorind să fie pri
mul care să-J felicite pe proaspă
tul recordman, Mihai Kalnicov.

Cu acest prilej l-am cunoscut 
și noi pe tînărul atlet bucureș- ; 
lean, elev al școlii profesionale 
„Timpuri Noi". întrebările, firește, 
au „curs" cu duiumul. Tini lă
cătuș, îndrăgostit de sport, prac
tică atletismul doar de un an, iar 
calitățile de săritor i-au fost des
coperite Intr-un concurs de înce
pători

— Prima performantă ? l-am în
trebat noi.

— 5,91 m. ne-a spus timid Mi
hai Kalnicov.

Astăzi, la numai un an, tusmele 
tinărului atlet figurează pe lista 
campionilor Spartachiadei. Mun
cind temeinic și de aci înainte, el ' 
poate realiza performanțe bune.

__ j

Volei- 
de 
ar- 
din 
s-a

deRetușul campionatului republican 
hochei pe iarba începe duminică 30 au
gust 1959 și programează următoarele _______ _____T._,
jocuri: Dinamo Craiova-Voința Pitești rești-Penicilina Iași7 și Voința Bucii-

și Fulgerul 
în seria I ; 
str actorul

Oltenița-Știința București, 
Politelinica Or. Stalin-Con- 
București, Victoria Bucu-

rești-C.S.M. Rădăuți în seria a II a ; 
în scria a IlI-a se dispută numai jocul 
Constructorul Cluj-Dinamo Oradea, 
celelalte două întîlniri Electrica Ora- 
clea-Progrestil Gheorghieni și Minerul 
M. Ciuc-Recolta Marghita fiind a- 
nrînate.



ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ LA HAM'
—Dinamo București joacă astăzi cu Lokomotiv Leipzig—
Puternica formație masculină de 

handbal în 11, Lokomotiv Leipzig, își 
începe turneul la noi, întîlnind azi 
după-amiază echipa campioană a țării, 
Dinamo București. In vederea acestei 
întîlniri handbaliștii bucureșteni s-au 
pregătii temeinic, susținînd cîteva 
jocuri de verificare.

Meciul are loc pe stadionul Dinamo 
și începe la ora 17,30, fiind arbitrat de 
V. Pclenghian (R. P. Romînă).

GOLDBERGER BUDAPESTA A 
CÎȘTIGAT ÎNTRECEREA DE 

HANDBAL IN 7 DE LA TG. MUREȘ
TG. MUREȘ 26 (prin telefon). — 

Luni seară s-a încheiat turneul de

Campionatele republicane de yahting 
își profilează cîștigătorii

Mamaia 26 (prin telefon). Așa 
'după cum am constatat chiar de la 
începutul campionatelor, veliștii re- 
prezentînd clubul Metalul M.I.G. din 
Capitală au dominat în continuare 
regatele desfășurate marți și miercuri, 
fiind de pe acum virtuali câștigători 
ai întrecerilor. Astfel Ia clasa snaip 
(masculin) echipajul campion Victor 
Geles-Dorel Popovici s-a impus în 
continuare cu autoritate cîștigînd re
gatele II și III și ocupînd primul loc 
în clasamentul general cu 4644 p. 
Urmează M. Anastasescu — I. Coman 
(Met.) 2963 p. și V. Costescu — I. 
Alexandru (Dinamo C-ța) 2799 p. La 
snaip feminin sîntem martorii unei 
interesante dispute între echipajele 
aceluiași club (Metalul M.I.G.). Ast
fel, Maria Oprea — Lucia Cart cîști
gînd regata a IlI-a, iar Gratiela 
Mișculescu — Mihaela Lăzăroiu pe 
cea de a IV-a, primele două locuri 
din clasamentul general sînt împărți
te. fiecare echipă acttmulînd 2914 p. 
Un alt reprezeiitant al Metalului 
M.I.G., Mircea Dumitriu, învingîndîn 
regatele II și III și-a consolidat po
ziția în clasamentul clasei ZoZd mas
culin, totalizînd 3831 p. față de N. 
Opreanu (Met.) 2627 p. și N. Calcan 
(C.C.A. — Marina) 2326 p. In proba 
feminină de iolă, Gratiela Mișculescu

CEH FOIFHAL
Modificări rit loturile reprezentative

Pregătirile pentru jocurile cu selecționatele R. P. Polone continuă azi 
cu partide la două porți. Marți, loturile noastre reprezentative au făcut an
trenamente constînd din exerciții de pregătire fizică generală și tehnică in
dividuală, pe compartimente. Loturile A, de tineret și juniori s-au antrenat pe 
terenurile din Parcul Sportiv 23 August, iar lotul B în Giulești.

In loturi au intervenit unele modificări. Astfel, lotul A cuprinde actualmente 
pe următorii jucători : Todor și Voinescu, Popa, Caricaș, Macri și Soare, 
Jenei, Al. Vasile și Nunweiller, Oaidă, Constantin, Seredai, Dridea. Meszaros 
și Tătaru. Ivansuc a anunțat că nu poate veni, avînd examen ; Apolzan a 
fost trecut la B, iar la A. Munteanu s-a renunțat, fiind accidentat. In lotul 
B au fost introduși — în afară de Apolzan — Zavoda II, Hașoli, Mihăilesctt, 
Leahevici Și Rakcsi, renunțîndu-se la Călinoiu (care este accidentat). Szakacs 
II, Ujvary, Toth, Sever și Marcu (accidentat și el). In lotul de tineret ai. 
fost convocați Motroc și Vacant, dar au ieșit Greavu, Mureșan și Mateianu 
(ultimii doi au examene), in fine, la juniori lotul actual se prezintă astfel : 
Florea, Niculescu — Boroș, Rădulescu, Balaș — Bîtlan, Gergely — Pîrcălab, 
Năftănăilă, Petescu, Niculescu, Harșoni, Popescu, Gane, lacob și Pa- 
naitescu.

Arbitrii jocului echipelor B
Meciul R. P. Romînă B — R. P. 

Polonă B va fi condus de trei arbitri 
bulgari: C. Dinov la centru, Gh. Hris- 
tov și At. Dinev la tușă.

Juniorii joacă la Bacău
Reprezentativele de juniori ale R. P. 

Romîne și R. P. Polone vor juca du-

Bin toate sporturile
DE DA F. R. POPICE

Birou) Federației romîne de popice 
anunță eă perioada de transferări pen
tru sezonul competiționa] 1939V19'S0 a 
fost statdlită între 25 august și 10 sep
tembrie pentru toate categoriile de 
sportivi
AZI SE PUN IN VÎNZARE BILETELE 

PENTRU MECIUL DE DUMINICA
Cu privire la organizarea jocului de 

fotbal dintre echipei? secunde ale R.P. 
Romîne și R.P. Polone, oare va avea 
loc în ziua de 30 august pe stadionul 
„23 August" se comutnică următoarele :

— sînt vălabile biletele cu seria 32. 
Eiletele vcr fi puse în vînzare începîncl 
de astăzi, ora 14, la casele de bilete de 
la : stadionul Dlnamo. stadionul Repu
blicii, stadionul ,,23 August", la agen- 
ja C.C.A, agenția centrală Pronosport 
i la chioșcul special din str. Ion Viciu.

LOCATIUNE DE BILETE
Biletele pentru întîmirea imternațio. 

nală de box dintre Metalul M.I.G. Sj 
2D un a v Russe, ce va avea loc simbătă 
seara, cu începere de la era 19,30 pe 
stadionul Republicii, se pun în vînzare 
de azi la casele : Agenția Pronosport 
din Calea Victoriei, stadionul Dinarno, 
stadionul Republicii, stadionul ,,23 Au
gust", Agenția C.C A, și chioșcul spe
cial din str Ion Viciu.

INT1LNIRE INTER NAȚIONALA
DE FOTBAL

Sîmbătâ după masă la ora 17 va 
avea loc p»e terenul Metalul din Du- 
dești o îintîlnire internațională de fot
bal între echipa bulgară Lokomotiv 
Ruse și ICSIM București. 

handbal în 7 dotat cu „Cupa Elibe
rării". In ultima zi a întrecerilor s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

Stabl Zawadski (R.P. Polonă) — 
Goldberger Budapesta 1 —15 (1—8) ;

Spartak Stalingrad Praga — C.S. 
Tg. Mureș 12—9 (7—3).

Ca urmare a acestor rezultate, pe 
primul loc s-au situat, la egalitate de 
puncte, echipele Goldberger Budapesta 
și Spartak Stalingrad Praga. Avînd 
un golaveraj mai bun, handbalistele 
maghiare au cîștigat trofeul pus la 
joc.

V. KADAR, corespondent 

obținînd victoria în ultimele două re
gate, s-a detașat prin cele 1808 p. 
față de adversara ei principală Meia 
Spier (Constr.) care are 1105 p. In 
sfîrșit la clasa firm, din non același 
câștigător (Mircea Dumitriu) în 
cursele a doua și a treia. El deține 
primul loc cu 3002 p.

Mîine încep jocurile de baraj la volei
Activitatea voleibalistică se reia la 

sfîrșitul acestei săptămîni cu barajele 
pentru categoriile A și B.

După cum se știe, prin mărirea nu
mărului de echipe participante de la 
10 la 12. atît în campionatul mascu
lin cît și în cel feminin al categoriei 
A, formațiile clasate pe locurile 9 și 
10 se vor întrece în baraj cu forma
țiile care au ocupat locul 2 în am
bele serii ale categoriei B (pentru 
echipele masculine) și cu cele care 
s-au clasat pe locurile 3 și 4 în cam
pionatul de calificare (pentru echipele 
feminine). Aceste baraje se vor disputa 
în Capitală, pe terenurile de Ia sta
dionul Progresul, între 28—30 august.

In turneul masculin se vor întrece 
C.S.M.S. Iași, Voința București (cat.

minică la Bacău. Intîlnirea va fi 
condusă de trei arbitri români.

Duminică la .43 August*'
Programul de duminică de pe sta

dionul „23 August" a fost alcătuit 
astfel: ora 15 finala Cupei Orașelor 
la juniori, București I — București II (în 
caz de egalitate după 90 de minute, 
partida se va rejuca) ; ora 16.45 : 
R. P. Română B — R. P. Polonă B.
• Meciul de campionat Rapid — 

U-T.X, care urma să se dispute la 23

Au fost alcătuite
— Programul

SERIA I
1. Unireo lași, 2. Dinamo Galați, 3.

C.S.M.S. lași, 4. Foresta Fălticeni, 5. Rul
mentul Bîrlad, 6. Victoria Suceava, 7. U-
nirea Focșani, 8. C.FZR. Pașcani, 9. C.S.M- 
Rădăuți, 10. Prahova Ploeșîi, 11. Gloria
Bistrifa, 12. Victor o Buzău, 13. S.N.M.
Constanta și 14. Știinto București.

ETAPA I (30 august) : C.F.R. Pașcani-U- 
nlrea Focșani, C. S. M. Rădăuți—Rulmentul 
Bîrlad, Unirea lași-Vicfoda Suceava, Știința 
București—Prahova Plooști, Vicloria Buzău- 
C.S.M.S. lași, S. N. M. Conslanla-Foresto 
Fălticeni, Dinamo Galați—Gloria Bistr.țc*.

ETAPA A ll-A (6 .septembrie) : Victorie 
Suceava—Victoria Buzău, C. S. M. S. Iași— 
C.F.R. Pașcani, Prahova Pioești—Dinamo Ga
lați, Rulmentul Bîrlad—Unirea lași, Gloria 
Bistrița- C.S.M. Rădăuți, Unirea Fncșani- 
S.N.M. Constanța, Foresta Fălliceni-Șiiința 
București.

ETAPA A lll-A (13 septembrie) : C.S.M.S. 
lași—Dinamo Galați,. Victoria Buzău—Știința 
București, Unirea Focșani—Unirea lași, 
C.S.M. Rădăuți—Foresta Fălticeni, C.F.R. Paș- 
r.an'—Rulmentul Birlad, Viclorio Su-ceavo- 
Prahova Ploești, S.N.M. Consranța—Glorra 
Bistrița.

SERIA A II a
1. Știința Timișoara, 2. Melalul Titanii Bu

curești, 3. C.F.R. Timișoara, 4. Flacăra Mo-

„Cnpa Orașului București" 
a revenit călăreților 

de la Știința București
Luni dimineață iubitorii sportului 

călare au luat din nou drumul către 
baza hipică din Calea Plevnei, unde 
urmau să se întreacă pentru cucerirea 
„Cupei Orașului București" călăreții 
din cluburile și asociațiile sportive din 
Capitală. La capătul unor frumoase în
treceri, învingători au ieșit tinerii 
călăreți de la clubul Știința București.

Iată rezultatele înregistrate : Obsta
cole „S.tl." pitici : 1. E. Dobrogeanti 
(Știința) pe Arcuș 0 p. timp 45,3' 
sec.; 2. I. Manoie (Șt) pe Stafia 0 
p. 52,2 sec. Obstacole ,,S. U.“ juniori 
și junioare: 1. Mihaela Radulescu (Di
namo B.) pe Pâpurica 0 p. 25 sec. ;
2. A. Donescu (C.C.A.) pe Fulger op.;
3. Dan Mîndru (Dinamo B.) pe Sidef 
0 p. Obstacole (artiști): 1. St. Glo- 
dariti pe Odor, 0 p. ; 2. St. Teodoriu 
pe Talisman 0 p.; 3. Lucia Hașcău 
pe Diavolo 0 p. Obstacole-mixtă : 1. 
Elena lonescu — E. Boiangiu (Rec. 
Buc.) 0 p. 47,6 sec. • 2. Iolanda Lazăr 
— Th. Stanciu (C.C.A.) 0 p., 48,8 
sec.; 3. Aurelia Băncilă — Aidea 
Dorin (St. Buc.) 0 p. 50,8 sec. Ob
stacole — fete : 1. Aurelia Băncilă pe 
Sapa 45 sec. Ștafetă 2 călăreți : 1. 
Dinamo (Recer — Mîrudru) 0 p. ; 2. 
Știința Buc. (Zița Ponici — Albu) 0 p.

A), Utilajul Petroșani, Știința Galați 
(cat. B), iar în cel feminin Progresul 
București, Voința Sibiu (cat. A), 
C.F.R. Timișoara și Steagul roșu 
C.F.R. Suceava (campionatul de ca
lificare).

Tot între 28 și 30 august și pe 
aceleași terenuri va avea loc și ba
rajul pentru categoria B. Se vor în
trece echipele clasate pe locul 8 în 
fiecare serie, adică Voința Suceava 
și Casa Ofițerilor Timișoara, cu Voința 
Sibiu și Aâetalul Pitești, care au ocupat 
locurile 3 și 4 în finala campionatului 
masculin de calificare. Primele două 
clasate în acest campionat au promo
vat direct în categoria B.

Primele jocuri au loc mîine, începînd 
de la ora 8,30.

August și a fost amânat din cauza 
meciului Rapid — Lokomotiv Sofia, 
va avea loc la 9 septembrie la Bucu 
iești.

® Luni, la Baia Mare. C.S.M. a în- 
iîlnit formația sovietică de categorie
B, Spartak Ujgorod, cu care a ter
minat la egalitate: 2—2 (1—1). Au 
marcat: lonescu (min. 15) și Strlyok 
(min. 86) pentru C.S.M., Popinceak 
și Suk pentru Spartak. Băimărenii au 
ratat cîteva situații favorabile de gol. 
Raport de cornere: 6—2 pentru C.S.M. 
(V. Săsăranu, corespondent regional).

o Luni, U.T.A. a jucat la Oradea cu
C. S.O. și a învins cu 2—1 (0—0) prin 
punctele marcate de Tăucean (min. 
53) și Mețcas (min. 72). Pentru C.S.O. 
a înscris Cuc (min. 85)

e Joc frumos, luni la Focșani: 
Unirea — Unirea Iași 2—3 (1—2). 
Oaspeții au fost mai buni. Au marcat: 
Ciurugă, Măriuță și Cojocarii pentru 
ieșeni. Pasam și Sfrăttleanu pentru 
gazde.

• Drubeta Tr. Severin a jucat, în 
cadrul pregătirilor pentru campionatul 
categoriei B, cu Metalul Oțelul Roșu, 
de care a dispus cu 3—1 (1—0), prin 
punctele marcate de Zaharia, Ahmet și 
Ghinea, respectiv Bărăti. Partida s-a 
desfășurat iuni la Tr. Severin.

seriile categoriei B la fotbal
jocurilor primelor trei etape —

reni, 5. Poiano Cîmpina, 6. C.S.M. Reșița, 
7. A.S. Pompierul București, 8. Știința Cra
iova, 9. Metalul Oțelul Roșu, 10. Jiul Cra
iova, 11. Carpați S.naia, 12. Drubeta Tr. 
Severin, 13. Dinamo Miliție București și 
14. Metalul Tirgovișfe.

ETAPA I (30. auqust) : Carpați Sinaia-
Fiacâra Moroni, Motalul Tîrgoviște-Drubeto 
Tr. Severin, Metalul Oțelul Roșu-Poicma Cîm
pina, C.S.M. Rc-șifa-Potr.pierul București, 
Jiul Craiova-C.F.R. Timișoara, Dinamo Mi
liție Duc.-Știința Craiova, Știința Timișoara- 
Metalul Titanii Buc.

ETAPA A ll-A. (6. septembrie) : Știința
Craiova-Șîiința Timișoara, Poiana Cîmp'r.a- 
Jiul Craiova, C.F.R.' Timișoara-Carpați Si
naia, Drubeta Tr. Severin-Dinamo Miliție 
Buc., Metalul Titanii Buc..-C.S.M. Reșița, 
Flacăra Morenî-Metalul Tirgoviște, Pompierul 
Buc.-Metalul Oțelul Roșu.

ETAPA A lll-A (13 septembr’e) : Jiul 
Craiova-FonipieruJ Buc., Șii.r.Ja Tim\r.eara-
Fiacâra Mrreni, Dinamo Miliție Buc.-Poiana 
Cîmpina, Metalul Tîrgoviște-C.F.R.
Drubeta Tr. Sever’n-Mefaîul Oțelul Roșu, Mo
telul Titanii Buc.-Carpați Sinaia, C.S.M. Re- 
șița-Șiiința Craiova.

SERIA A lll-a
1. C.S.A, Sib u, 2. Corvinul Hunedoara, 

3. C.F.R. Arad, 4 Tractorul Orașul Stalin, 
5. C.S. Tg. Mureș, 6. Gaz Metan Mediaș, 
7. C.S.M. Baia Mare, 8. Ind. Sîrmei C.

Componența lotului A la antrenament în timpul exercițiilor de gimnastică. 
In stingă antrenorul A. Botescu

(Foto: Stinea)

însemnări
Duminică, fotbaiul nostru își va inau

gura sezonul internațional de toamnă 
prin patru întîlniri cu reprezentativele 
R. P. Polone, lin examen destul de 
dificil pentru fotbaliștii noștri, ținând 
seama de faptul că în ultimii ani, fot
balul polonez a înregistrat progrese 
remarcabile, atingînd o valoare care
i-a  permis să obțină rezultate conclu
dente.

In preajma acestor întîlniri găsim 
interesant să dăm cîteva fapte din 
fotbalul polonez.

★
Activitatea de bază a fotbalului po

lonez o constituie —- firește — cam
pionatul republican, care se desfășoară 
pe două ligi (I și II) din primăvară 
pînă în toamnă. în prezent, în liga I 
joacă 12 echipe, iar în a doua 24 (îm
părțite în două serii a 12). Federația 
poloneză, urmărind ridicarea tehnică a 
fotbalului, a stabilit în principiu ca 
de anul viitor campionatul să se dis
pute cu 14 echipe în prima ligă și o 
serie unică de 16 echipe în liga a doua. 
Cu alte cuvinte, o selecționare a echi
pelor după criteriul valorii.

★
Paralel cu măsurile luate pentru 

buna desfășurare a campionatului, fe
derația poloneză a angajat un antre
nor francez care îndeplinește funcția 
și atribuțiile unui antrenor federal. 
Acest antrenor este francezul Jean 
Prouff, care și-a început activitatea de 
mai mult timp. Prouff se ocupă de cor
pul antrenorilor pe linia îmbunătățirii 
procesului de instruire-antrenament și 
supraveghează îndeaproape pregătirile 
loturilor reprezentative. De altfel, el 
împreună cu Forys antrenează prima 
echipă națională care va juca duminică 
ia Varșovia cu selecționata R. P. 
Romîne.

★
Reprezentativa R. P. Polone a avut 

anul acesta o comportare foarte bună. 
La 20 mai a jucat la Hamburg cu 
R.F.G. și a reușit un excelent rezultat 
de egalitate (1—1) cu fosta campioană 
mondială, după ce a condus cu 1—0 
(prin punctul marcat de Baszkiewicz) 
pînă în ultimele minute de joc. „în
treaga apărare, in frunte cu fundașul 
Wozniak, a fost ireproșabilă, iar in
terul dreapta Brychczy și extrema 
stingă Baszkiewicz au fost cei mai 
buni atacanți" — a scris după meci 
ziarul francez ,,1’Equipe".

După ce la 20 iunie, la Wroclaw, o 
echipă secundă a dispus de Israel cu 
7—2, reprezentativa Ri P. Polone a

Turzii, 9. AM.E.F.A. Arad, 10. C. S. 
Oradea, 11. Rapid Cluj, 12. Chimia Făgăraș, 
13. C.F.R. Cluj și 14. Recolta Care).

ETAPA I (30 august): AMEFA Arod-Trac- 
torul Or. Stalin, Chimia Făgăraș-Corvinul 
Hunedocra, Rapid Cluî-CSA Sibiu, C.S. Tg. 
Mureș-ind. Sîrmei C. Turzii, Recolta Carei- 
C.F.R. Cluj, C.S. Oradea-C.S.M. Bala Mare, 
Gaz Metan Medlaș-C.F.R. Arad.

ETAPA A ll-A (6 septembrie) : C. F. R. 
Arad-Rapld Cluj, C.S.A. Slbiu-Gaz Metan 
Mediaș, C.S.M. Baia Marc-AMEFA Arad, 
Corvnul Hunodoarc-Rocolta Cărei, Tractorul 
Or. Slaiin-C.S. Tg. Mureș, C.F.R. Cluj-Chimia 
Făgăraș, Ind. Sîrmei C. Turz’i-C.S. Oradea.

ETAPA A IU-A (13 septembrie) : Recolta 
Carel-Traclorul Or. Sloiin, Rap’d Cluj- 
C.S.M. Bala Mare, Corvinul Hunedoara- C.S. 
Oradea, AMEFA Arad-C.F.R. Cluj, Gaz 
Metan Medicș-Ind. Sîrmei C. Turzii, C.S.A. 
Sibiu-C. S. Tg. Mureș, Chimia Fuguraș- 
C.F.R. Arad.

O Meciurile S.N.M; Constanfa-Foresta Făl
ticeni, Știința Tlmișoara-Metalul Titanii Buc. 
și C.S. Oradea-C.S.M. Baia Maro, progra
mate pentru duminică, au fost aminele 
pentru 9 septembrie.

@ Conform regulamentului categoriei B, 
„echipele participante sînt obligate să fo
losească în formație (pe teren) 3 jucători 
pînă la 24 de ani (noscufi pină în 1935 in
clusiv)".

fotbalistice
înfruntat la 28 iunie, în cadrul CuM 
Europei, puternica formație a Spaniei, 
alcătuită pe scheletul campioanei și de
ținătoarei cupei, F. C. Barcelona (n- 
ceasta a dat nu mai puțin de 7 jucă
tori). Deși a pierdut cu 4—2, echipă 
poloneză a făcut un joc excelent. Cu
noscutul' specialist francez Gabriel Ha
not (care a fost invitat să conducă 
un curs rie antrenori la Varșovia și 
care a asistat la acest meci) a scris 
printre altele în „France-Football" : 
„Forța echipei poloneze, avantajul său 
ca greutate, pătrunderile mai puternice, 
angajările virile pentru balon au fost 
remarcabile" ...

•k
Lotul de jucători pentru meciul cu 

noi cuprinde 10 din jucătorii care rn 
jucat în meciurile cu R.F.G. și Spania: 
portarul Szymkowiak, fundașii V.” a- 
niak, Florenskl și Korynt, mijloc ii 
Xientara și Strzykalski și întreaga linie 
de atac. Pohl-Brychczy-Haltorek-Liber- 
da-Baszkiewicz. Prezența acestor r eă- 
tori constituie un indiciu în privința 
formației de duminică : urmează să fie 
menținut scheletul echipei care a jucat 
cu R.F.G. și Spania, ceea ce va asi
gura în primul rînd omogenitate. Din
tre acești jucători, Hahorek și Baszkie
wicz au evoluat la București în luiia 

ziulie, în echipa Gwardia Varșovia, o- 
ferind posibil tatea de a le fi apreciată 
valoarea și de a li se cunoaște jocul.

★
In final, cîteva date statistice. Du

minică se dispută al 16-lea meci ro- 
mîno poloncz. In cele 15 partide dis
putate pînă acum,’ 6 au revenit fotba
liștilor romîni (cu 3—2, 4—1, 4—-1.
2—1, 2—1 și 1—0), 8 s-au terminat 
la egalitate (1—1, 1—1, 3—3, 3—3, 
0—0, 0—0, 3—3 și 2—2), iar unul a 
fost cîștigat de polonezi (5—0 — în 
1932 la București...). Golaveraj : 29:25 
în favoarea noastră (p.g.).

@ronosDort
In urma omologării conoursului Pro

nosport nr 34 din 23 august a»u
fost stabilite următoarele premii

Premiul I : 1 variantă cu 12 repurtate 
exacte a 71.252 lei ; ,

Premiu] II : 26 variante cu U rezul. 
tate exacte a cite 3.288 lei ;

Premiul III : 432 variante cu 10 re
zultate exacte a cîte 206 lei.

Fond de premii : 285.90® iei.
Cîștigătoru] premiului î este GUlIMAN 

TEODOR din București.
Concursul Pronosport nr. 35 progra

mează întilnirile internaționale de fot
bal susținute de cele patru reprezenta
tive ale țării noastre și R.P. Polone și 
opt meciuri din campionatul francez.

Pontru a vă sjuta, dăm mai jos 
pronosticurile Programului Loto-Prono
sport, pentru concursul de duminică 30 
august a.c. :

I : 1, x, 2 II: 1 III : X 2 IV • 1 
V: X, 2 VI • X VII : X,2 VTIJ : 1 
IX : 1, 2 X : X, 2 XI : 2, X XH : 1

PRONOEXPRES

In urma trierii și omolog arii varian
telor depuse Ia concursul Pronoexpres 
nr. 33 din 23 august a.c , au fost sta
bilite următoarele premii':

— Categoria in : 7 premii d!e 9675 lei ;
— Categoria IV-a; 29 premii de 2.33F 

lei ;
— Categoria V-a: 225 premii de 501 lei;
— Categoria VI-a: 882 premii de 127 

Iei ;
— Categoria Vil a: 3978 premii de 28 

lei.
Fond de premii : 471.117 lei.
Participr-inții la concursurile Pronnex. 

pres întîmpimă cu deosebit interes tra
gerea din 30 august.

Moti vele sînt .întemeiate : nu este 
vorbă de o tragere obișnuită ci de o 
TRAGERE SPECIALA, la care se dis
tribuie SUPLIMENTAR numeroase pre
mii în baini și obîțecte. AUTOMOBIL, 
MOTOCICLETE, SCUTERE, TELEVT- 
ZOAF.E. APARATE DE RADIO. FRI
GIDERE. ARAGAZURI, GARNITURI 
DE MOBILA și multe alte obiecte, pu
teți obține la această tragere specială. 
Amănunte găsiți în prospectele pe care 
le puteți procura de la orice agenție 
Loto-Pronosport

Nu uitați, deci, să vă depuneți din 
timp buletinele dumneavoastră pentru 
TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES 
de duminică 30 august, care sc închide 
sîmbătâ scara în întreaga țară !

Rubrică redactată de I.S. Loto.Prono- 
sport.



Popă întâlnirea de poio R.P. Română — R. S. S. Gruzină

ECHIPA VIITORULUI
Ingrid Wăchter mai aproape de norma olimpică Ia 100 m spate!

Pregătiri pentru campionatele 
mondiale de popice

« Rezultate excelente în concursul de selecție ® Au fost alcătuite 
loturile republicane

Din perioada competițională de 
„virf" a sportivilor din ramura nata- 
ției s-a mai scurs încă o lună de 
zile, timp în care înotătorii și jucă
torii noștri de polo fruntași au sus
ținut o serie de întreceri cu caracter 
intern și internațional.

Și. ea întotdeauna în asemenea îm
prejurări, — și la această încheiere 
parțială, de bilanț —, unii dintre ei 
au toate motivele să fie satisfăcuți 
de rezultatele lor, iar alții...

★
Jucătorii reprezentativei noastre de 

polo, de pildă. își îngăduie zilele a- 
cestea o săptămhiă de relaxare. A- 
vînd sentimentul datoriei împlinite 
(vezi ultimele lor rezultate) efortul 
la care vor fi din nou solicitați, în 
prima jumătate a lui septembrie, va 
fi mai ușor resimțit și astfel... des
fășurarea turneului celor 6 reprezen
tative (Aloscova : 13—20 septembrie) 
va consemna, sperăm, un succes mai 
concludent al școlii romînești de polo 
pe apă.

Perspectivele de progres ale jocu
lui de polo din țara noastră. întreză
rite cu cîțiva ani în urmă (mai pre
cis in 1954. cînd majoritatea celor 
care alcătuiesc actu da selecționată 
de seniori evolua cu succes în prima 
lor întîlnire internațională de juniori) 
s-au conturat și mai mult în ultima 
vreme- Cel puțin partida disputată la 
sfîrșitul săptămînii trecute. în com
pania reprezentativei R.S.S. Gruzine, 
ne-a pus pentru prima dată în fața 
unei adevărate echipe. Intr-adevăr, 
„copiii" (din 1954) au crescut și au

Luptătorii romîni 
la „Cupa Jadran”

Ieri dimineață a părăsit țara, ple- 
cînd la Split în Iugoslavia, echipa 
de lupte clasice a R.P. Romîne care 
va participa la „Cupa Jadran". Au 
făcut deplasarea următorii sportivi: 
Gh. Szabad, 1. Cernea, M. Sultz, Gh. 
Dumitru, V. Bularca, I. Baciu, Gh. 
Popovici și I. Radu. Lotul este înso
țit de Ion Corneanu, antrenor federal.

Au început campionatele europene de tir
MILANO 26, (prin telefon de la 

trimisul nostru special). După o că
lătorie obositoare cu avionul _ primul 
grup al lotului nostru de tir care 
participă la campionatele europene, 
a ajuns marți la ora 19 la Milano. 
Trăgătorii romîni au vizitat miercuri

Tenismanii fruntași 
bucureșteni in întrecere
Incepînd de ieri după-amiază, tere

nurile Centrului de antrenament nr- 2 
din calea Plevnei găzduiesc o compe
tiție de tenis deosebit de interesantă. 
Se dispută campionatele regiunii Bu
curești, rezervate jucătorilor de cate
goria I. întrecerile, la care iau par
te tenismanii fruntași din Capitală 
continuă pînă duminică-

Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate ieri: simplu bărbați: George- 
scu-Burcescu 6—2, 6—2, 8—6; Dan- 
cea-Prundeanu 7—5, 6—0, 6—0; Bar- 
dan-Saiti 6—3, 6—3, 3—6, 6—0; sim
plu femei: Elena Roșianu-lrina Ponoya 
1—6, 6—2, 6—3; Eva Stăncescu-Ro- 
dica Andreescu 6—2, 6—3; Julieta Na- 
ntian-Manana Ciogolea 6—2, 6—X

ECHIPA R. P. BULGARIA NEÎNVINSĂ 
IN TURNEUL DE BASCHET DIN ITALIA

Marți a început la Raguzza, în Ita
lia, returul turneului internațional de 
baschet, care prilejuiește o verificare 
a reprezentativelor R. P Bulgaria, 
Italiei. Franței și R. P. Romîne în ve
derea campionatelor mondiale femi
nine de la Moscova. Echipa țării noas
tre a întîlnit reprezentativa Italiei. 
Baschetbalistele italiene s-au apărat 
la început în zonă, dar jocul eficace 
al echipei noastre le-a silit să aplice 
apărarea om la om. Meciul a avut un 
final pasionant, cîștigat de echipa Ita
liei cti numai un coș. Reprezentativa 
R. P. Romîne, în care predomină ele
mentele tinere, a avut o comportare 

început să demonstreze (acum în 
1959) o matură concepție de joc. Ac
țiunile lor ofensive, de o deosebită 
claritate, pregătite așa cum „scrie la 
carte", au fost finalizate în partida 
cu jucătorii gruzini în proporție de 
90 la sută. Toți specialiștii străini cu 
care am stat de vorbă în ultimul 
timp au „văzut" în reprezentativa ță
rii noastre echipa viitorului 1 Intr-a
devăr, la ora actuală, formația R. P.

Atenție! Urmează., șutul 
Execută Aurel Zahan...

Romîne este cea mai tînără echipă 
de polo din lume- Vîrsta jucătorilor 
(Mureșan 20, Bădiță 22, Zahan 21, 
Blajec 20, Szabo 22, Grințescu 20, 
Kroner 20) arată o medie de 20,7 ani.

*
Diferitele competiții de înot desfă

șurate în ultimul timp au fost domi
nate. din nou, de performanțele rea
lizate de Ingrid Wăchter. In două 
concursuri consecutive, cu o singură 
zi pauză, ea a corectat recordurile 
probelor 200 m liber (pentru prima 
dată) și 400 m liber (pentru a treia 
oară în acest sezon). Și astfel, în 
momentul de față, cu excepția pro
bei 100 m numele lui Ingrid Wach
ter figurează în dreptul tuturor ce
lorlalte probe aparținînd procedeului 

poligonul Caniolla, unde au făcut un 
ușor antrenament de acomodare. Po
ligonul respectiv este o construcție 
veche, de peste 50 de ani, dar a 
fost reaimenajat recent în vederea 
campionatelor europene. Foarte inte
resante ni s-au părut instalațiile de 
la standurile de pistol viteză, care 
funcționează prin comenzi electronice. 
Așezat într-o poziție bună, la 10 km 
de Milano, poligonul Caniolla oferă 
condiții optime de tragere dimineața, 
însă după-aimiază sportivii sînt inco
modați de soare. In jurul trăgătorilor 
romîni s-au strîns la antrenamente 
foarte mulți specialiști care s-au in
teresat amănunțit de procedeele de 
antrenament ale lui Stefan Petrescu 
și Marin Ferecatu.

Dintre participanții din cele 21 de 
țări înscrise la campionatele europene 
(cel mai mare număr înregistrai la 
această competiție), au sosit spor 
tivii din R. P. Romînă, Anglia Și Is
rael, iar joi sînt așteptați sportivii 
sovietici, cei din R. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, Suedia, Austria etc.

Ziarele italiene se ocupă pe larg 
de importantul eveniment sportiv. Ele 
acordă spații mari rezultatelor de la 
Winterthur și elogiază pe sportivii 
sovietici, care la armă calibru mare 
»u doborît prin Bogdanov recordul 

frumoasă și doar plusul de experiență 
al adversarelor a privat-o de o vic
torie. Scorul partidei: 38—36 ( 21—18). 
Tot marți, echipa R. P. Bulgaria a în
registrat a patra victorie consecutivă 
în acest turneu, învingînd selecționata 
Franței la un scor concludent: 58—28 
(29—21).

Turneul a continuat aseară cu me
ciurile R. P. Bulgaria-R. P. Romînă și 
Italia-Franța (din cauza orei înaintate 
nu putem publica rezultatele) și se în
cheie astă seară cînd au loc partidele. 
R. P. Romînă-Franța și R. P. Bulga- 
ria-Italia. 

tehnic craul, cu următoarele perfor
manțe : 200 m: 2:33,6; 400 m : 5:26,3; 
800 m: 11:53,9; 1500 m: 22:47,4.

In această perioadă, însă, în care 
specialiștii natației noastre urmăresc 
cu atenție cursa rapidă efectuată de 
Ingrid Wăchter spre... norma olimpi
că a probei de 400 m liber (5:12,0— 
1959 și 5:10,0—1960) tînăra noastră 
performeră apare la startul probei 
de 100 m spate (cu prilejul campio
natelor republicane de juniori) și a- 
coperă distanța într-un timp foarte 
bun: 1:18,7 — a treia performanță 
romînească. Și aceasta — notați bine 
— fără nici o pregătire prealabilă de 
specialitate- Ceea ce l-a determinat 
pe antrenorul federal O. Mladin să 
ne mărturisească : „Ingrid Wăchter 
va trebui să se pregătească pe vii
tor și pentru procedeul tehnic spate. 
Suplețea și frecvența ei ridicată pot 
aduce rezultate mai mari la această 
probă".

G. NICOLAESCU

In ajunul campionatelor europene
DUISBURG, 26 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Luni în jurul orei 14,30, după o că

lătorie cu avionul, am sosit la Dussel
dorf, iar de aci, am parcurs cu autobu
sul cei 25 de km care despart acest 
oraș de Duisburg, locul de desfășu
rare al campionatelor europene de 
caiac-canoe.

Aruncînd o privire pe lista de în 
scrieri ne putem da seama câ această 
ediție a „europenelor" de caiac-ca
noe are o participare extrem de bo
gată (334 ambarcații și 400 concurenți 
din 20 țări), care depășește chiar 
numărul sportivilor prezenți la ultima 
ediție a campionatelor mondiale de la 
Praga. Se află aici canotori din Bel
gia, R.P. Bulgaria, Danemarca, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Finlanda, 
Franța, Anglia, Luxemburg, Olanda, 
Norvegia, Austria, R.P. Polonă, Sue
dia, Spania, R. Cehoslovacă, R.P. 
Ungară, U.R.S.S., la care se vor a- 

mondial și au realizat 4522 puncte 
pe echipă.

In ziua de 28 august pe poligoanele 
din Milano, Monza și Torino se vor 
desfășura probele de armă liberă 
calibru redus, pistol viteză, talere și 
skeet.

TOMA RÂBȘAN
★

WINTERTHUR 26 (pun telefon). 
Era de așteptat ca sportivii sovietici 
să domine întrecerile de ieri care au 
inaugurat campionatele europene. 
Ceea ce a realizat însă trăgătorul 
Bogdanov, la armă liberă calibru 
mare, a uimit pe cei prezenți. El a 
cucerit patru titluri de campion euro
pean. realizînd în același timp și un 
nou record mondial cu 1145 puncte 
(vechiul record 1139 p.). Trăgătorii
noștri au avut, o comportare sub aș
teptări. Iată rezultatele: Armă liberă 
calibru mare 3x40 focuri poziția cul
cat. 1. Bogdanov (URSS) 394 p; 2. 
Ilonen (Fin) 394 p; 3. Itkis (URSS) 
393 p. V. Enea a ocupat locul 8 cu 
389 p. Cojocarii locul 25 cu 383 p. și 
Antonescu locul 29 cu 382 p. Poziția 
în genunchi 1. Bogdanov 384 p ; 2. 
Itkis 383 p; 3. Jensen (Danemarca) 
379 p... 26- Antonescu 366 p.. 32 Co
jocarii 362 p. Poziția în picioare 1. 
Bogdanov 367 p; 2. Itkis 365 p; 3. 
Ianhonen (Fin) 365 p. Clasament pe 
trei poziții: 1 Bogdanov 1145 p. nou 
record mondial; 2. Itkis 1141 p; 3. 
Kervinen (Fin) 1129 p... 20 Antones
cu 1101 p... 27 Enea 1087 p... 33 Cojo
carii 1065 p. Clasament pe echipe: 1. 
URSS 4522 p; 2. Finlanda 4461 p; 3. 
Elveția 4458 p.

• IN CADRUL unui concurs dis
putat la Oslo, atletul polonez Sidlo 
a cîștigat proba de aruncare a suliței 
cu performanța de 83,45 m. Fostul re
cordman mondial, norvegianul Daniel- 
sen,- n-a realizat decît 74,53 m. In 
același concurs, sportivul polonez Rut 
a aruncat ciocanul la 63,76 m.

• IATA CÎTEVA REZULTATE de 
la campionatele de atletism ale R. P. 
Polone : lungime femei — Krzesinska 
6,10 m; suliță femei — Figwer 50,36 
m; înălțime femei — Jozwiakowska 
1,66 m (record). Bărbați: 1500 m — 
Jochman 3:45,7; triplu salt — Mal-

Jucătorii și jucătoarele care au 
luat parte la concursul de selecție în 
vederea campionatelor mondiale de 
popice (Bautzen — R.D.G. 21-28 sep
tembrie) au oferit spectatorilor pre
zenți în tribunele arenei rafinăriei din 
Cîmpina, satisfacția unor rezultate 
neîntîlnite pînă acum: primeCe șase 
jucătoare au totalizat o medie de 
408 p. d., iar băieții au doborît re
cordul pistelor din țara noastră, în- 
registrînd media de 837 p. d. Autorii: 
fete: Maria Nadaș 424, Olimpia Po
pescu 418, Ilona Nagy 416, Marga
reta Szemany 408, Ecaterina Wentzel 
395, Ana Fclsegy 385; băieți: Gh. Po 
pescu 872, Fr. Micola 849, I. Drago- 
mirescu 838, C. Vînătoru 837, C. Zom- 
bori 815, I. Victor 810.

Iată ce ne-a spus tov. Ladislau 
Szocs, secretarul federației de popice 
după această primă etapă a pregătirii 
fiopicarilor noștri în vederea campio
natelor mondiale:

„Concursul de la Cîmpina ne-a 

dâuga cei din Italia, care urmează să 
sosească azi. Nu lipsesc nume cunos
cute ale canotajului mondial. I-am și 
văzut la lucru, antrenîndu-se, pe ca 
noiștii maghiari Parti și Nbvak, cam
pioni europeni, pe colegii lui Urany și 
Fabian, campioni olimpici, mondiali și 
europeni la dublu caiac, pe reputații 
sportivi sovietici, caiacistul Naumov, 
triplu campion european, pe dublul 
campion mondial Buharin, pe campio
nii olimpici Harin și Botev și mulți 
alții.

Ultimele amănunte ale campionate
lor vor fi puse la punct în ședința 
tehnică ce va avea loc joi după-amiază, 
vineri urmînd să se desfășoare seriile 
de caiac-canoe, sîmbătă finalele tu
turor probelor de fond și semifinalele 
la viteză ,iar duminică finalele de vi
teză. Reprezentanții noștri vor intra 
în concurs vineri cînd vor lua startul 
în seriile destinate distanțelor scurte. 
Astfel, la simplu canoe 1000 m, maes
trul emerit al sportului Simion Ismail- 
ciuc este înscris în seria I și are 
culoarul 6, alături de concurenți pu
ternici ca Bejaiev (U.R.S.S.), Ivanov 
(R.P.B.) etc. In această probă, în 
care sînt înscriși 19 canoiști, ne mai 
reprezintă și tînărul Igor Lipalit, care 
are în seria a IlI-a cel mai tare ad-

Pregătiri in vederea Jocurilor Balcanice 
de atletism de la București

• S.E.G.A.S. (Federația de atletism 
a Greciei) se arată foarte preocupată 
de selecționarea și de pregătirea echi
pei pe care o va prezenta la cea de a 
XVIII-a ediție a Jocurilor Balcanice 
de la București. Printre alte măsuri 
luate a fost și chemarea grabnică în 
patrie a lui Georgios Roubanis (acesta 
urmează cursurile unei universități din 
S.U.A.) ca să participe la pregătirea 
comună a atleților greci în vederea 
J. B.

• Zilele trecute a avut loc la Atena
un concurs internațional cti participa
rea atleților din R.F.G. și Elveția. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate : 100 
m: Burg (RFG) 10,6; Georgopoulos 
(G) 10,7 ; 200 m : Georgopoulos (G) 
21,7; 400 m: Syllis (G) 48,2; 800 
m: Wăgli (E) 1:51,3; Morskaleas 
(G) 1:51,6; 1.500 m: Balke (RFG) 
3:59,5; Constantinidis (G) 4:00,3;
5.000 m: Hiotis (G) 14:49,4;... 3. Me- 
rekoulias (G) 14:52,8; 110 mg: Penz- 
berger (RFG) 14,7; Marsellos (G) 
14,9; 400 mg: Tschudi (E) 54,8; 
Rttssios (G) 55,7; Skourtis (G) 56,5; 
3.000 m obst.: Papavasiliu (G) 8:59,0; 
Demon (G) 9:31,6; lungime: Magla- 
ras (G) 7,05; Kazanzidis (G) 6,95;

PE^SCURT
cherczyik 16,09; 3000 m obstacole —
Zbikowski 8:58,6; 200 m — Foik 21,1; 
800 m — Lewandowski 1:47,9;

• LA BELGRAD s-a desfășurat în 
nocturnă întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Steaua Roșie 
Belgrad și T.D.N.A. Sofia. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate’
3—3 (1—2). 

satisfăcut pe deplin. Rezultatele vi 
loroase obținute de majoritatea coi 
curenților a făcut... dificilă sele< 
ționarea celor două loturi. Deocan 
dată ne-am oprit asupra următorii! 
sportivi: I. Erdei, Fr. Micola. I. Mic< 
roiu, I. Dragomirescu, I. Victor, ( 
Vînătoru, Gh. Restemeanu. C. Zoii 
bori, Gh. Popescu, T. Negru, Mari 
Nadaș, Ana Felsegy, Ilona Nag; 

Margareta Szemany, Erica Arion, Fl< 
rica Lăpușan, Ecaterina Wentze 
Cristea Rezac, Olimpia Popescu 
Maria Constantin. Cred că nu ne-ai 
înșelat în alegerea selecționabililo 
Sînt convins că ei vor dovedi aceast 
la viitoarele verificări".

Tr. I.
★

Echipa masculină Recolta Bucureș- 
a plecat luni în R. P. Ungară, c 
invitată a clubului Ferencvaros di 
Budapesta. Popicarii bucureșteni vc 
susține două întîlniri la Budapesta : 
un joc la Kecskemet.

de caiac-canoe
versar: pe danezul Cristiansen. L 
caiac dublu 500 m (28 ambarcații 
Mircea Anastasescu și Stavru Todo 
rov au de înfruntat în seria I pe caia 
ciștii polonezi și unguri. In proba d' 
canoe dublu 1000 m sorții-nu ne-ai 
fost prea favorabili, în sensul că am 
bele echipaje romîne — Alexe—laco 
viei (culoarul 2) și Calinov—Sidoro’ 
(culorul6)—participă în aceeași se 
rie cu două echipaje cehoslovace, unu 
austriac și puternicul cuplu sovieti< 
Harin—Botev. In fine, echipajul no 
stru de ștafetă 4x500 m caiac (Bardaș 
Anastasescu, Sideri, Todorov) își vi 
măsura forțele în în seria I (culoaru 
4), împreună cu sportivii sovietici, da 
nezi, belgieni și italieni.

Antrenamentele sînt în toi. Preș; 
vest-germană a publicat o serie d( 
articole în legătură cu important; 
competiție care va începe vineri 
Printre alte publicații „Duisburger ge 
neral Anzeiger" rezervă un spațiu în 
semnat viitoarelor întreceri iar „Bile 
Zeitung" cuprinde în rubrica sportiv; 
și fotografia lui Simion Ismaitciuc. Ir 
general comentariile presei acord; 
cele mai mari șanse sportivilor ma
ghiari, sovietici și ai țării noastre.

DAN GIRLEȘTEANU

triplu: Sfikas (G) 14,72 ; Saleollara- 
kis (G) 14,64; înălțime: Koinis (Q) 
1,96-nou record; Doukas (G) 1,85; 
prăjină: Lenards (RFG) 4,10; Efsta- 
tiades (G) 4,10; Sfakianakis (G)
3,90 ; greutate : Tsakanikas (G) 17,29; 
disc: Kounadis (G) 54,55; Tsakani- 
kas (G) 48,59; suliță: Kalambakos 
(G) 64,45; Demos (G) 61,93; ciocan: 
Politis (G) 55,24-nou record; Kouve- 
loyanis (G) 53,79.
• Pentru cea de a XVIII-a ediție a 

Jocurilor Balcanice de la București 
consiliul I.A.A.F. (federația interna
țională) și-a desemnat ca delegat pe 
tov. Karel Knenicki din R. Ceho
slovacă.

• Gu ocazia unui concurs desfășu
rat la Celje, semifondiștii iugoslavi au 
înregistrat pe 1.500 m următoarele re
zultate: Vazici 3:49,1; Kulaz 3:49,2; 
Hafner 3:49,8; Ambrinac 3:51,0.

• Conform regulamentului Jocurilor 
Balcanice de atletism țările partici
pante sînt obligate să comunice, cu o 
lună înaintea desfășurării întrecerilor, 
listele provizorii de înscrieri pe probe. 
Ținînd seamă de această prescripție 
regulamentară însemnează că zilele 
acestea urmează să ne parvină înscrie
rile la concurs.

• CU PRILEJUL unui concurs in» 
ternațional de natație desfășurat la 
Roma, echipa masculină a Suediei a 
egalat recordul european în proba do 
ștafetă 4x100 m liber cu timpul da 
4:22,9. Recordul Euronei aparține a- 
cliipei Olandei.

• PE NOUL STADION din Bratis
lava s-a disputat luni jocul interna
țional de fotbal dintre, echipa maghia
ră Tatabanya și formația cehoslovacă 
Spartak Hradek Kralove. Fotbaliștii 
maghiari au repurtat victoria cu sco
rul de 6—2 (2—2).

Redacția ,i administrația: București, str Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05. interurban 72. Nr. 1-2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25
A a X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali $1 difuzorii voluntari din întreprinderi


