
fi

PROLETARI DIN TOATE ȚARȚLE, umȚI-VA 1

fi V

ț

t.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

CONDUCĂTORI DE PARTID $1 DE STAT 
IN REGIUNEA HUNEDOARA

Joi 3 septembrie 1959ANUL XIV Nr. 3470 ★ 4 pagini 25 bani

In zilele de 31 august și 1 septembrie a.c. tovarășii Gh. Gheorghiu-DeJ,, 
Chivu Stoica, Petre Borilă, Leonte Răutu. Gh. Gaston Marin, președintele’ 
Comitetului de Stat al Planificării, și Carol Loncear, ministrul Industriei 
Grele, au vizitat Combinatul siderurgic Hunedoara și Uzinele metalurgice 
Cugir. Ei au fost întîmpinați de tovarășii Petre Furdui, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Hunedoara, Dumitru Dejeu, președintele Co» 
mitetului executiv al sfatului popular regional, Nicolae Catană, director 
general al Combinatului siderurgic Hunedoara, Nicodim Roșea, director ge
neral al Uzinelor metalurgice Cugir, precum și de alți activiști de partid 
și de stat din regiunea Hunedoara.

Conducătorii de partid și de stat 
producției în aceste întreprinderi. Au 
muncitorești de la Hunedoara.

Oamenii muncii de la Hunedoara 
conducătorilor de partid și de stat.

s-au interesat îndeaproape de mersul 
fost vizitate apoi cartierele de locuințe

și Cugir au făcut o primire călduroasă

După patru etape, un nou lider: I. BRAHARU

lori Braharu

D. Mundeanu și I. Cosma învingători 
în ultimele
evadările. Din mașina 
putem însă urmări pe 

dintre ele vor intra în

hărțuielile și 
presei nu le 
toate. Multe 
categoria evadărilor „anonime". Și au 
existat cîteva asemenea încercări,, fără 
rezultate însă, pe porțiunea Focșani 
— Mărășești. Abia la km. 30 putem 
nota pe carnete evadarea alergători
lor Petre Nuță și Dresner, care au 
un nîinut avans față de pluton. A 
cesta nu se lasă însă înșelat. Ziegler, 
Radulescu și Șelaru agită grupul 
urmăritorilor și după 10 km. totul 
reintră în normal.

două etape
în fruntea plutonului, P. Nuță (cole
gul lui Gane) încearcă să ducă trenă 
falsă. Plutonul atent reacționează însă 
puternic și 
un moment 
sînt prinși 
man. Aici, 
spectatori 
sprint pe G. Moiceanu și Șt. Pore- 
ceanu. cîștigînd etapa. In aceiași timp 
4h 27:37, în fruntea unui pluton nu
meros au sosit și Gh. Calcișcă și Ion 
Stoica.

deși cei doi au avut la 
dat un minut avans, ei 
chiar la intrarea în Ro- 
în aplauzele miilor de 
D. Munteanu întrece la

Campionatele europene de tir
R. P, Romînă pe locul 111 la pistol viteză

MILANO 2 (prin telefon de la tri
misul nostru speed al).

Miercuri după-amiază. pe poligonul 
din Milano au încetat pentru puțină 
vreme tragerile. De data aceasta la 
locul întrecerilor, răsunau imnurile 
țărilor ai căror reprezentanți au ocu
pat locuri fruntașe. Pe podium s-au 
urcat pe rînd trăgători din Uniunea 
Sovietică, R.P. Ungară, R.F. Germa
nă, R.P. Romînă, R. Cehpslovacp. Re
prezentanții țării noastre au urcat pe 
podium de trei ori. Prima dată este 
premiat.cu medalia de argint Marin 
Ferecatu pentru locul II la armă li
beră calibru redus 3X40 focuri pozi
ția în genunchi, apoi echipa formații

din C. Antonescu, M. Ferecata, V. E* 
nea ți N. Rotaru. După aceea au fost 
premiați sportivi; celei mai disputate 
probe, cea de pistol viteză. Reprezen
tanții noștri P. Mocuță, Șt. Petrescu, 
I. Tripșa și G. Maghiar, au ocupat 
locul III în urma echipei U.R.S.S. și 
R. Cehoslovacă. Odată cu terminarea 
probelor de pistol viteză și talere, am 
ajuns aproape de sffrșitul campiona
te Jpr.

Marți la prînz s-a terminat proba 
clasică de armă 3X40 cu desfășura*

TOMA RABȘAN

(Continuare in pag. a 4-a) I

DIN NOU PLOAIE!

★
După terminarea etapei, antrenorul 

echipei „Partizan" Subotița, Jesik

I Startul în etapa a Ilf-a Focșani
Bacău — Roman (147 km) s-a 

dat pe o vreme care nu prevestea 
nimic bun: nori grei, plumburii se 
Vălătuceau pe imensitatea cerului, 
proinițîndu-ne un nou și nedorit „duș".

LUPTA REÎNCEPE
1 Plutonul multicolor se pune în miș
care. O dată cu primii kilometri încep

Stropi mari și grei îr întîmpină pe 
cicliști la intrarea în Bacău, unde 
sprintul din centrul orașului, deosebit 
de disputat, este cîștigat de D. Mun- 

•teanu. Vor fi însă ultimii în această 
etapă, fiindcă peste cîteva minute 
soarele va străluci pentru prima oară 
după două iile.

ULTIMA EVADARE

coborîrea unei pante, scurte se
Și

La
desprind din pluton C. Moiceanu
P. Gane. Un duo tînăr și viguros, 
care poate produce o surpriză. Aflat

I n s e m nari

Clasamente
Etapa a III-a: 1. 79. Munteanu (Victoria) 

a parcurs 147 km în 4 ore 27 tnin. 37 sec. 
(medie •jr.'ul 32,950 Lin); 2. G. Moiceanu 
(Dinamo): 3. St. Poreceanu (Victoria); 4. 
Gh. 'Galc'șeă (Dinamo), .5 I. Stoica (Voința), 
toți acelaji timp. Clasament general: 1. 1.
Stoica 13h >2:32, 2. I. Braharu 13h 52:32,
3 D Munteanu 13h 52:32, Pe echipe: 1. £Ăc- 
toria 41h 10:36, 2. Voința 41h 40:36.

La Duisburg, canotorii din țările socialiste 
au repurtat un succes categoric

— Sportivii maghiari au dominat „europenele” 
canotorilor din occident — Organizarea a lăsat de dorit

Un eșec al

'Afurisită vreme 1 Sint ceasurile două 
și ploaia iui mai contenește. O ploaie 
deasă și rece ca de toamnă. Stropi 
mari și repfzi lovesc in parbrizul ma
șinii. Abia prididește șterge cirul cu 
„viteza a doua". Stringent pe noi hai
nele groase," călduroase. Ce-o fi in 
urmă, la „piuton"? Oprim pe marginea 
șoselei. Vine Ion Vasile. Strașnic bă
iat / Să „evadezi" de unul singur pe 
vremea as a 2 Ne zimbește din mers, 

lată și plutonul. Zorește. Rafale de 
'ploaie deasă. Plutonul rulează mai de
parte temerar...
I • • >, ........................................ .....

Trecem prin orașe, prin sa'e. La răs- 
pintii. in plină'- ploaie. tineri sau bă- 
trini. cit banderole pe braț asigură cir- 
■pulația. Stau în-’ploaia rece de cîteva 
ipeasuri. Trebuia să sosim mai curînd, 
dar itremea... Și totuși nici unul din 
oamehii de ordine nu si-a părăsit pos
tul. .

Pe" sub streașini. pe sub pridvoare 
1>ri Ri plină șosea, grupuri de oameni 
așteaptă cicliștii. Să mai z'că cineva 
ică numai la fotbal stau oamenii in 
țploaic !
«... ....... . . •

Ori 24... Ora 2.30... Toată lumea 
Hoaribe. Să prindă puteri pentru mii- 
we. Ba nul Doi oameni nu dorin. 
^Șierg și ung bicMete, încordează spi- 
jfe, ’ verifică angrenaje. Conducătorul și 
ruitrenornl ech'pei maghiare. Oare nu- 
■mai 6? Mu/ lată pe celălalt coridor, 
sirii alții. Cicliștii se odihnesc. Antre
norii veghează. Părintește. Și cind te 
igindeșt' că la sprinturi cicliștii pri
mesc flori și aplauze, in timp ce en- 
trenării, cei care nu se odihnesc nici 
noaptea, care fug sute de metri cit 
bicicletele de schimb in spate, trec în 
tiniște li iii le de sosire, grăbind să ia 
bicicletele de la concurenti. Au treabă, 
fn noaptea asia totul trebuie pregă
tit. Pe miine /
I....................................................................

Primire frumoasă, cu tot potopul, la 
Focșani. La Roman, pe timp frumos 
pionieri și pioniere cu flori îi mlini. 
cu numere de ordine pe piept (nume-

rele cicliștilor) ii primesc pe concu
rent'. Ii sărută, le dau florile și iau 
bicicletele de ghidon, să-i conducă 
spre locul cuvenit.

— Ce-i asta nene? — în'.reabă un 
piși pe M huilă. N-ai -d-aia... adevă
rată ? ' ■

Mihăilă a venit la sosire cu o bi
cicletă.:. cit sonerie, de oraș, cu numă
rul „Roman 150". A căzut la o curbă 
și un om din partea locului i-a sărit 
in ajutor.

i— Ia-o pe a'asta, a- mea.. Nu-i chiar 
ca_ așeia, -dar mină... Și, ca un veri
tabil antrenor a vrut sa-l dea și... a- 
măntiMe., de funcționare,- dar. ciclistul, 
grăbit să prindă plutonul, n-a mal 
stat. A zbughit-d. Și a priits din ur
mă pe ceilalți.

MIROEA COSTEA

★
Etap.i a IV-a: 1. I. Cozma (Dinamo) a 

parcurs i 24 km în 3h 12:04. (Medie orară 
.33.740 km), 2. Gh. Radulescu (G.C.A.) 3 S.

, Braharu (C.C.A.), 5”
G Moiceanu (Di- 

” ” b. N. Mușa 
W. Ziegler (Selec- 

) * ~ ' î
timp. Pe echipe 
cicliș/ît de 11 

individual: 1. 7.
’ “ >6, 

G Moiceanu I7h 
17h 05:19, 6. St
echipe: 1. C.C.A.
17:01.

Anton (CC A.) 1. I.
Cohanciuc țV >ința) 6 

namo) 7. Bela Urban (R.P U.), 
(Olimpia Or. Staling, 9. ” w
ț tonala de tineret a Capitalei) 10. C. Dumitru 
(Victoria) toți în același 
etapa a fost cîșt’gata de 
C C.A. Clasament generat
Braha'u I7h 04:36, 2. D. Munteanu 17h 01 
3. I Cosma 17h 04:49, 4. “ " ‘
05:06, 5 Gh. Radulescu 
PoreceaiMi i7h 05:20. Pe 
51h 17:01, 2 Dmarr.o olh

Clase me.nl :d sprinterii^:
p. 2 Munteanu 10 , 3. C. Moiceanu 9 p

Azi se de;fâșoarâ etapa a V-a : lași — 
Bacău - P. Neamț, iar mîine etapa a Vl-a: 
P. Neamf - Lacul

V

Roșu.

I. f'orcceanxi, 11

Draghișa, fost 
Turtii Romîniei
rai: „Mă impresionează foarte mult 
publicul sportiv din tara do. care iu
bește atit de mult .ciclismul. Am ră
mas surprins tind i-am văzut pe 
ploaia aceea infernală din etapa â 
II-a mereu la „posturi",' așteplind... pe

ciclist, participant în 
din 1946. ne-a decla-

II. NAUM’

(Continuare în pag. a 4-a)

IM

Aspect de la defilarea canotorilor 
de la

Cti multe zile înaintea’ „europene
lor" de caiac-canoe de la Duisburg, 
presa vest-germană s-a ocupat foarte 
mult de acest mare eveniment. spor
tiv. Dar. atît în timpul întrecerilor 
cît și după ce baza nautică de la 
Wedau a rămas pustie, ziarele vest- 
germane abia găseau un colțișor pen
tru a însera rezultatele tehnice ale

participant! la campionatele europene
Duisburg

Jociirile Mondiale IJni verși dare

Voleibaliștii romîni au obținut noi victorii
TORINO 2 (prin telefon). Cu 

care zi ce trece competițiile din 
drul „Universiadei" anului 1959 
la Torino se bucură de un interes 
ce în ce mai mare.

Miercuri s-au încheiat întrecerile 
echipelor de polo. După ce în ajun 
echipa R. P. Ungare învinsese echipa 
R. F. Germană cit 7—2 (4—2), iar 
cea a Iugoslaviei î.itrecuse la mare 
luptă formația Italiei cu 5—3 (5—3), 
în ultimul meci al turneului final Iu
goslavia a învins Ung: ria cit 4—1, 
cîștigînd astfel turneul de polo. Locul 
3 a revenit echipei Italiei care a în- 
vi. 3 formația R. F. Germane ca 3—2. 
In cadrul turneului pentru locurile 
5—7 Olanda a învins formația stu- - 
dențească a țării noastre cu 6—4 
(4-2)- Jucînd amical cu o combinată 
Irlanda—Olanda tinerii noștri poloiști 
au obținut o categorică victorie cu 
scurui de 12—!•

f-ie- 
ca- 
de 

din

lată cîteva rezultate din turneul, Bulgaria — Franța 3—0; R-. P. Ro- '------ mJn- _ haIja 3_# gj. gu]ga_
ria — Italia 3—1; R. P. Romînă — 
Franța 3-0 (II, II, 7); Italia-Fran- 
ța 3—0; seria B: Iugoslavia — Bra
zilia 3—0: Cehoslovaca — Polonia
3—2; Cehoslovacia—Iugoslavia 3—0; 
Polonia — Brazilia 3—0; Polonia — 
Iugoslavia .3—0., In. .turneul de conso
lare: Belgia — Liban 3—2; Tunis— 
Turcia 3—2; Turcia — Liban 3—0 și 
Belgia — Tunis 3—0.

Joi încep concursurile de atlet'sm. 
Printre compet'tori .se află și o serie 
de atleți renumiți în frunte cu re
cordmanii lumii Vasili Kuznețov, lo- 
landa Balaș și Elszbieta Kresinska. 
Mai sînt înscriși,, printre alții: Giu- 
aeppina LeOne, Valentina Ballod, Ur
sula Figwer, Livio Berrutți, ^natolii 

Samoțvetov etc,

dî baschet seria A: Brazilia — Fran
ța 51—37; Italia — Ungaria 71—50; 
Italia — Franța 62—56; Ungaria— 
Brazilia 65—58; seria B: Bulgaria- 
Polonia 86—78; Cahoslovacia — 
U.R.S.S. 68—57; Polonia — Celioslo-, 
vacia 58—53; U.R.S.S. — Bulgaria 
61—56; seria C: Liban — R.F.G- 
68—66; Spania—Iran 82—38; R.F.G.— 
Iran 62—45; Spania— Liban 77—63; 
seria D : Israel — Luxemburg 81—52; 
Israel — Olanda 77—63.

Au luat sfîrșit întrecerile echipelor, 
feminine la floretă fete. Victoria a re
venit echipei Franței. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat R.F.G., Italia și 
Ungaria.

In turneul de volei au fost înregis
trate următoarele rezultate; seria A :

campionatelor. Explicația ? Cercurile 
sportive occidentale au scontat un suc
ces deplin al canotorilor din R. 
Germană, Finlanda, Belgia etc. 
atunci aii început... reclama. Cînd 
văzut însă că sportivii din țările 
cialiste le „încurcă" socotelile și _ 
proape după fiecare probă pe catar 
gul cel mai înalt de la Berta-See 
flutura — nu drapelul vreunei țări 
occidentale — ci al R. P. Ungare, 
Uniunii Sovietice, R. P. Polone etc., 
ziarele vest-germane an ... uitat pur și 
simplu că Ekiisburgul găzduiește cam
pionatele europene. Că la Duisburg, 
sportivii din occident au suferit un 
eșec, este evident. Cu un an în urmă, 
la campionatele mondiale de la Praga 
eg cuceriseră victoria în 6 probe (4 
R. F. Germană, 1 Belgia, l Finlanda) 
iar acum, din cele 15 titluri de cam
pioni europeni doar două (caiac 4— 
10.000 m. și ștafeta 4 x 500 m.) au 
revenit acestora.

„Europenele” de caiac-canoe de la 
Duisburg au fosj net dominate de 
sportivii maghiari. Prezentîndu-se ex
cepțional de bine pregătiți, ei au cu
cerit 7 titluri și au ocupat numeroase 
locuri fruntașe în clasamentul probe
lor. Szollosy, Szente, Meszaros, Hat-1 
lascky etc. s-au impus în aceste cam* 
pionate. ca sportivi de valoare mon
dială, confirmînd rezultatele obținute 
în anii trecuți. O remarcă interesantă 
privind lotul maghiar: Hunics— 
Domotor, doi cano'iști cotați pînă acum 
la valori medii în simplu au făcut

F. 
și 

au 
so-
a-

DAN GIRLEȘTEANU ’

(Continuare iți pag. a 3-a)



La A. M I. T. București

Fiecare muncitor, un pasionat sportiv
/ Apeși pe un buton și cabina de fier 
’se înalță prin tunelul vertical, purtind 
tone de materiale necesare producției. 
Pe o plăcuță, o inscripție mică — 
A.M.I.T. București — amintește că a- 
ceste masive ascensoare sînt construi
te da întreprinderea „Ascensoare me
canice pentru industria textilă". Fie
care placa de fier, fiecare șurub, fiecare 
piesă sînt lucrate cu hărnicie și pri
cepere de muncitorii de la A.M.I.T., 
despre a căror activitate sportivă ne 
vom ocupa în rîndurile de mai jos. De 
la început dorim să facem o precizare. 
iVizitînd primul atelier l-am rugat pe 
Victor Nițulescu, președintele asociației 
sportive, să ni-i prezinte pe muncitorii 
care practică în mod organizat sportul. 
’A zîmbit și ne-a „mărturisit" că mai 
ușor i-ar fî să ni-i prezinte pe cei 
care... nu fac sport, deoarece aceștia 

-pot fi numărați pe degete. Și pe par- 
<curs ne-ain convins că într-adevăr 
A.M.I.T. este o întreprindere cu o 
frumoasă activitate și pe plan sportiv.

lată-1, de pildă, pe Florian Hîrceac 
de.la secția Tablouri. La A.M.I.T. a 
făcut primii pași în producție și a a- 
iiins ca la cei 20 de ani să fie fruntaș. 
Tot la A.M.I.T. a învățat primele no- 
fluni despre volei și fotbal, sporturi pe 
care acum le practică cu dragoste și, 
— după cum spun tovarășii săi de 
muncă, —• cu talent și pricepere. Alți 
sportivi, — în același timp fruntași în 
producție, •— sînt strungarul Victor

Nițulescu (președintele asociației), pre
zent întotdeauna în fruntea listei celctr 
care își îndeplinesc planul înainte de 
termen, Aurelian Tudor, tot de la 
strungărie, bun înotător, I. Niculici, D. 
Brînaș de la secția aparataj, fotbaliști, 
Gh. Bratu (popicar), I. Tudor (boxer) 
de la secția lăcătușerie, ing. Gli. Ște- 
fănescu și ing. FI. Grădmescn, volei
baliști.

Salariații întreprinderii A.M.I.T. 
desfășoară o activitate sportivă perma
nentă. Concursuri de casă, participare 
la competiții în cinstea zilelor festive 
și la Spartachiada tineretului, toate 
formele competiționale de masă sînt 
folosite din plin de către muncitorii de 
la A.M.I.T. In plus, nu trebuie uitată 
activitatea turistică. Secția de turism 
din cadrul asociației a participat la 
concursurile de orientare organizate 
în Bucegi, la Brănești și la Săbăreni. 
Periodic, consiliul asociației, în cola
borare cu A.V.S.A.P., organizează 
excursii la Doftana, la Sinaia, Predeal, 
la care salariații participă cu entu
ziasm.

Amintind că activitat-a sportivă de 
la A.M.I.T. este puternic sprijinită de 
directorul
Martologu — el însuși popicar în echi
pa A.M.I.T. — avem mai clară imagi
nea oferită de o întreprindere în care 
sportql ocupă un loc de cinste", con
tribuind din plin la întărirea sănătății 
salariaților.

întreprinderii, tov. Milică

Ultimele întîlniri 
sie campionatului bncureștean be tenis

4 Ieri după amiază au luat sfîrșit 
•fcampionatele de tenis ale regiunii 
IBtictirești. Cu o zi înainte, în cel din 
(urmă meci al probei de simplu femi- 
jniri, Julieta Narnian a câștigat cu 
jJO—8, 2—6, 6—1 în fața Ecaterinei 
•Horșa.
i Tot miercuri, în semifinalele la sirri- 
>plu masculin am urmărit o spectacu- 
țloară partidă între Georgescu și Dan- 
>cea, cîștigată de primul în trei seturi: 
■f—4. 6—3, 6—3. Georgescu a jucat 
’foarte decis, excelînd prin puternice 
‘lovituri de atac.. A doua zi, în finala 
•eu G. Bosch (învingător în ajun asu- 
ipra lui M. Viziru cu 6—3, 3—6, 7—5, 
<•—I. Georgescu n-a mai prestat însă

același joc, reușind să-și domine ad
versarul numai în primul set. Apoi, 
Bosch a luat inițiativa, pasîudu-și cu 
regularitate adversarul la venirile la 
fileu ale acestuia, sau folosind cu 
succes loburile. Scor final: 4—6, 6—4, 
6—1, 6—0 pentru Bosch.

In finala la dublu mixt, 
Caralulis, Narnian a 
trecînd ușor pe M.
6—1, 6—1.

Un singur titlu a

cucerit
Viziru,

perechea 
titlul, în- 
Roșianu :

neadiude

Marginalii Ia turneele de baraj
„Competiții ale surprizelor", astfel 

pot fi denumite cele două baraje pen
tru completarea numărului de echipe 
în campionatul masculin categoria A, 
ca șl în cele două serii ale categoriei 
B la volei.

După cum se vede, am lăsat la o

zece echipe din categoria A vor activa 
în viitor și formațiile Utilajul Petro
șani și Știința Galați, fiecare dintre 
ele clasată pP locul doi în seriile 
respective ale categorie] B. Ele s-au 
arătat mai bune decît fostele partici
pante din categoria A, Voința Buctt-

Utilajul Petroșani și Știința Galați s-au arătat demne de categoria A. Iată, 
in jotograjie, un moment din această partidă, care a revenit Utilajului 

(tricouri de culoare închisă) cu 3—1.
(Foto B. Ciobanu)

rești și C.S.M.S. Iași. Și Utilajul și 
Știința sînt echipe tinere, alcătuite din 
jucători talentați și au arătat foarte 
frumoase posibilități de progres. Pen
tru 
bui
fie
Și
scriem acestea ne gîndim în special 
la formația din Petroșani care a reu
șit această frumoasă performanță fără 
a primi sprijinul necesar din partea

Un singur titlu a rămas neadiude 
cat. La dublu bărbați, meciul Cara
lulis, Zacopceanu — Bardăn, M. Vi
ziru s-a întrerupt din cauza întuneri
cului și va continua azi după amiază, 
începînd de la ora 16,30.

parte întrecerea feminină care s-a 
încheiat cu rezultate normale: Pro
gresul București (o formație matură) 
și Voința Sibiu (care s-a prezentat 
ceva mai bine decît în campionat) 
s-au arătat a fi mai bune decît tînăra 
formație timișoreană C.F.R. Și totuși 
aceasta a fost pe punctul de a pro
duce cea mai mare surpriză : sîmbătă, 
în meciul cu Voința Sibiu, a cucerit 
primele două seturi, iar în cel de 
al treilea a ccndus cu 13—11.

Timișorencele n-au mai putut face 
însă două puncte, au pierdut setul, 
ca și pe următoarele două, clasîndu-se- 
pe locul trei. Cu toate acestea perfor
manța lor poate fi socotită ca foarte 
frumoasă, dacă avem în vedere tine
rețea și insuficienta experiență a echi
pei.

Trebuie să arătăm însă eă turneul 
feminin a fost destul de slab ca va
loare tehnică, cele două formații care 
au rămas în categoria A nearătînd 
prea multe lucruri noi.

In domeniul surprizelor intrăm odată 
cu discutarea barajelor masculine. 
După cum se știe, alături de cele

a face față categoriei A, vor tre
să se pregătească mai intens, să 

ajutate în acest sens de asociațiile 
cluburile de care aparțin. Cînd

asociației sportive Utilajul, care acti, 
vează pe lîngă U.R.U.M. Petroșani.! 
De fapt, aceasta este o situație caro 
dăinuie de mai multă vreme.

C.S.M.S. Iași ni s-a părut complet 
nepregătită. Este adevărat, din for
mație a lipsit Timirgazin, jucător de 
bază al echipei, dar aceasta nu justi-l 
fică voleiul de slabă calitate practicat 
de ceilalți jucători. Neantrenați s-au 
prezentat și cîțiva jucători de bază de 
la Voința (ne gîndim în special la 
Zaporojescu, Sorbală și Ghiță) și de 
aceea echipa lor a „șchiopătat", tre
buind ca pînă la urmă să se mulțu
mească cu locul trei.

Neașteptat de bună a fost compor
tarea echipelor Vqința Suceava și Vo
ința Sibiu. Ambc'e vor juca în cam
pionatul categoriei B. In special ulti
ma formație, pînă acum participantă 
în campionatul de calificare, a fost 
o plăcută surpriză.

Cele trei zile de volei din Capitală 
ne-au dat prilejul să vedem la lucru 
o serie de jucători tineri și talentați, 
dintre care o parte ar putea împros
păta cadrele echipelor reprezentative 
de tineret. Printre ei, Viorica Parasca 
și Elisabeta Orgovici de la C.F.R. 
Timișoara, Karin Roth de la Voința 
Sibiu, C. Gornoviceanu și Lepăduș de 
la Utilajul, Moșescu și Motora de la 
Știința Galați, Dărîngă (C.S.M.S. 
Iași), Schaffer (Voința București), 
Chinzeriuc (Voința Sibiu). Mai remar
căm de asemenea forma bună de care 
au dat dovadă voleibaliștii Căldare, 
Sein (Voința Suceava), Lucaci. Fekefe 
(Casa Ofițerilor Timișoara), Dincă 
(Metalul Pitești).

M. TUDORAN

A început campionatul republican 
de iahting,
2 (prin telejan). — 
iahting la clasa star 
înceapă marți a sli
de o zi din cauza

clasa star
facă o voltă si acum a

înotătorii din Capitală se pregătesc 
în vederea apropiatelor întîlniri internaționale

f Așadar, înotătorii fruntași din Ca- 
[pita lă sînt din nou în „formație conn- 
getă". Zilele trecute s-au înapoiat de 

Oradea și înotătorii utilizați în echi
pele de polo participante la finalele 
campionatelor de juniori. Pregătirile 
în vederea apropiatelor întîlniri au 
neînceput astfel cu toate... motoarele 
in plin.

„Orice zi pierdută, tri această pe- 
"rtoariă, ne spunea antrenorul Leo l n- 

: gtir — ne poate costa mult. Pe par
cursul a trei săptămini sportivii noș- 
lift au de susținut uri program extrem 
ide bogat în competiții ou caracter in
tern și internațional".

• Intr-adevăr, peste o săpt&nînă 
{(11—13 septembrie) înotătorii își vor 
misputa la ștrandul Tineretului titluri
le de campioni republicani, peste alte 
«două (19—20 septembrie) reprezenta- 
fiiva de tineret a țarii noastre va în- 
Hilni la București selecționata de ti- 
Hieret a R.D. Germane, iar la sfîrșitul 
Hunii (26—27 septembrie) reprezenta
tiva de seniori se va deplasa la Var- 
ișovia pentru un meci la înot și polo, 
‘jn plus în acest program trebuie să

te- 
în- 
re-
In 
ti-

intercalăm și competiția internațională 
de polo, care se va desfășura între 
16—21 septembrie la Moscova și cu 
participarea primei noastre echipe. 
Iată de ce, atât antrenorul Leo Ungur 
cît și ceilalți (I. Frîncu, C. Vasiliu, 
C. Corcec) se arată în aceste zile deo
sebit de grijulii cu forma înotători
lor pe care-i pregătesc. „Apreciez, 
spunea Leo Ungur, că Ingrid Wăchter 
va coborî, cît de curînd. recordul pe 
400 m liber la 5:20,0 (N.N. actualul 
record 5:26,3—I. Wâchter). In acest 
scop Ingrid „lucrează" intens pentru 
a respecta timpurile intermediare la 
a 2-a, a 3-a și a 4-a sută, ținind cont 
ca prima s-o parcurgă in 1:150. Cu 
două săptămini in urmă, ciad a mers 
la record, timpurile ei intermediare a- 
rătau 1:15,0 -1:24,5 -1:24,5 - 1:220; to
tal — 5:260. Pentru un 5:20,0 i-am 
prescris... 1:150— 1:220 — 1:22,0 
— 1:210. Cei aproape 6000 de metri 
pe care* ea îi parcurge zilnjc in două 
Ședințe de' a.'dreh'i’fcnt sînt -t>‘ garan
ție in acest sens".

„UronomcVele" reușite Ia . antrena
mente de Ștefart lbnesiA în i speall 
pe 400 ni (de trei ori sub 5 min. cu 
plecarșa din apă și cu un minut pau
ză) îi dau acestuia — nț spune an
trenorul I. Frîncy — dreptul să s|>ere 
îutr-o ameliorare a recordurilor aetualp 
[>e 400 m (4:47,9) și pe 1500 m 
(19:09,4). Sub supravegherea lui I. 
Frîncu se pregătesc, actualmente, Ma
ria Both și Adrian Oanță.

— La ce cifre țintesc noii dvs. 
elevi ? — l-am întrebat pe antrenor.

— Ui normele olimpice... Notăm 
deci 1:14,5 pe 100 m spate pentru 
Maria Both și 2:42,0 pe 200 m bras 
pentru Adrian Oanță.

Tinerele dinamoviste Sanda Iordan 
și Vasilica Iurciuc ascultă sfaturile 
antrenorului C. Corcec. După ce au 
lucrat o jumătate de oră la extensoare, 
au trecut la lucru în apă pentru a 
parcurge lungimi după lungimi în sti
luri diferite.

G. N1COLAESCU

CONSTANȚA 
Campionatul de 
care trebuia să 
ferit o amînare 
timpului cu totul nefavorabil de pe
litoral unde a plouat, virilul a bătut 
puternic, iar marea a fost furtunoasă. 
Cu toate acestea deși poate părea cu
rios, azi cînd s-a „alergat" prima re
gată, vîntul slab a nemulțumit pe 
cele 11 echipaje prezente la întrecere.

Regata inaugurală, urmărită de 
mulți spectatori de pe faleza din fața 
cazinoului, a avut o desfășurare in
teresantă și către sfîrșit de-a dreptul 
palpitantă. Beneficiind de un start 
bun, echipajul P. Mânu—1. Zamjir 
s-a instalat încă de la început în fața 
plutonului de ambarcații pe care l-a 
condus mai bine de două treimi' din 
parcurs. Spre sfîrșit însă el este ajuns 
și depășit de echipajele I. Naum—P. 
Romașan și N. Calcan—N. Navasart. 
Lupta pentru locul I a fost foarte 
îndîrjită, pe ultima sută de metri ofe- 
rindu-ne spectacolul unei sosiri extrem 
de strînse și pline de neprevăzut. Pe 
ultimii 30 de metri ordinea era: Cal
can, Naum, Puiu Mânu. Pentru a 
intra în poartă ambarcațiile au fost

nevoite să
intervenit surpriza: starul condus de
N. Calcan a intrat într-o zonă devîn-
tată și astfel echipajul campion a pier-i 
dut jxosibilitatea de a cîștiga regata; 
fapt la care i-ar fi dat dreptul cursa 
frumoasă pe care a făcut-o după ce 
luase startul de-abia pe locul 7. Or-' 
dinea trecerii prin poarta de sosire 
a fost: 1. I. Naum—P. Romașan
(Constr.); 2. P. Mânu—I. Zamfir, 
(Cetatea Bucur); 3. N. Calcan—N. 
Navasart (C.C.Â.-Mairina); 4. G. Jur 
rașcu—L. Cotîrță (C.C.A.-Marinai; 5.
O. Țico—C. Rarinca (Știința) etc.

P. ENACHE. coresp. regional

De la școala medie 
cu program special 
de educație fizică

Actualități din sportul popicelor
— Importante hotărîri ale F. I. P. —'

tare a campionatelor mondiale, ca jo
cul să fie început de formația gazdă. 
Acum, deschiderea partidei va fi de
cisă prin tragerea la sorți.

Campionatele republicane 
Ss tenis pentru juniori

1 CLUJ (prin telefon). — Pe trei 
{renuri- din localitata se desfășoară 
'jtrecerile finale ale campionatului 
(publican de tenis pentru juniori, 
(întrecere se află 92 de tineri și
Jnere, care asaltează titlurile de cam- 
(pioni în cadrul a trei categorii: 
'117—13 ani, 15—16 ani, 13—14 ani. La 
teta-dionul „Gh. Gheorghiu-Dej" se în- 
țirec băieții, pe terenurile „Știința" fe- 
Ucla, iar la complexul sportiv „Janbș 
|4Icrbali“ au loc turneele de consolare, 
kpe.'itru jucătorii eliminați în primele 
huriirî. Concursurile durează pînă du- 
(Biinică.
J ''I. R- FJSCH

„.corp^pmident legiouaj^

Tura, alpină.
Zilele acestea, un grup de 15 alpi- 

niști reprczentînd asociațiile sportive 
Carpați Ploești și Caraimanul Buș
teni, conduși de instructorul Ion Puș
caș, au parcurs în Bucegi, pe firul 
secundar al Gălbenelelor, traseul ce 
poartă numele de Colțul Gălbenele
lor.

In urma efectuării în bune condi- 
țiuni a acestui traseu, cei 15 alpi 
niști vor primi în ciirînd insigna 
„Alpinist R.P.R.".

_ VICTOR ZBARCEA-coresp.

Recent s-au ținut la Leipzig lucră
rile celui de al V-lea congres al Fe
derației Internaționale de Popice. De
legația noastră s-a întors de la acest 
congresrcu o serie de noutăți; pe care 
ne grăbim ;să le .aflucețn la; ciur- 
tirița amatorilor sportului’ popiceloi

CUM SE VOR DESFĂȘURĂ 
VIITOARELE CAMPIONATE 

MONDIALE

La propunerea forului de speciali
tate din Republica Democrată Germa
nă, congresul a aprobat ca viitoarele 
campionate mondiale (începînd cu a- 
propiata ediție a acestor întreceri care 
se vor desfășura la Baiitzen—R.D.G. 
între 21—28 septembrie) să aibă o 
nouă formulă de desfășurare. Astfel, 
pentru a se verifica capacitatea reală 
a cîștigătorilor titlurilor individuale, 
congresul a stabilit ca participanții 
să-și dispute întâietatea tilr-retur, adi
că băieții vor trage 400 bile mixte în 
două manșe, în loc de 200 bile mixte, 
iar fetele 200 bile mixte, în loc de 100, 
în aceleași condiții. Cel care va tota
liza cea mai mare 
medalia de aur.

In ceea ce privește 
echipe, ’ congresul a 
prevăzută jfl regulaiuentul de dispu-

3T

medie va primi

ccnfruntările pe 
anulat condiția

de-

O MAS.URĂ YjECEBARÂ ‘ 

Și la precedentele congreseȘi Ia precedentele congrese ale 
F.I.P. s-a discutat, problema limitării 
timpului de lansare a 'bilei dar nu a 
fost luată nici o hotărîre în acest 
sens. De data aceasta delegațiile par
ticipante au căzut de acord asupra ne
cesității limitării timpului de joc, sta- 
bilindu-se durata de 80 minute, pen
tru proba clasică de 200, bile mixte 
bărbați iar pentru proba de 100 bile 
mixte femei 40 minute. In cazul cînd 
concurența • vor depăși t’mpul regula
mentar ei vor fi opriți în mod auto
mat, consemîndu-Ii-se rezultatul obți
nut pînă lâ acel moment. Această mă
sură va da un plus de dinamism în
trecerilor de p'opice.

Printre alte hotărî.ri importante lu
ate de congresul F.I.P. șe numără și 
aceea privind organizarea viitoarelor 
campionate mondiale din patru în pa
tru ani (pînă acum erau organizate 
din doi în doi ani). S-a decis ca în în- 
tîlnirile inter-țări alegerea pistei să 
se facă prin tragere la sorți. Cu acest 
prilej a fost alcătuit calendarul inter
național pentru viitoTj

Școala medie mixtă 
special de 
lea Dorobanți nr. 
face cunoscut 
1960 
elevi, 
— 40
claia a VII-a 
12 locuri, 
XI a —

Se 
toate 
rr|'ti, 
sînt foarte 
avînd totodată aptitudini pentru sport.

Pentru ocuparea acestor locui i, elevii vor 
face o vizită medicală și vor susține un exa
men p-actic (probe de atletism).

înscrierile pentru ocuparea 
se fac ).-i secretariatul școlii, 
orele 3—12, pînă la data dc

Vizi’.a medical? 51 examenul 
fine la sediu! școlii, in ziua < 
brie ora 7.

Absolvenții șcalii medii cu 
cial de educație fizică se bucură de aceleași 
drepturi ca și absolvenții tutui 01 școlilor
medii de cultura generală.

ne. 35, cu program 
educație fizică, cu sediul în Ca- 

163, raionul I. V. Stalin, 
că pentru anul școlar 1959— 

are disponibile următoa>ele locuri de 
repartizate pe clase astfel: clasa a V-a 

1 locuri, claia a VI-a — 59 locuri, 
35 locuri, clasa a IX-a — 

cla-a a X-a — 4 loturi, clasa a 
3 locui i.

primesc elevi (băieți și fete) de la 
școlile de cultură generală din Bucu- 
cai’e au absolvit clasa precedentă și 

b'Hii ia învățătură și disciplină»

acestor locuri 
, zilnic, între

10 ’septembrie. 
piactic se voț 
de 11 septem-

piogram spe-

AL REVISTEI



'curte comentarii după meciul de la Varșovia
* La Varșovia, în preajma mfeciu- 

ii de fotbal R.P.R. —■ R.P. Polonă 
■onicarii de specialitate ai ziarelor, 
t și unii din conducătorii fotbalului 
ilonez, își manifestau încrederea în- 
-o victorie, a echipei poloneze asupra 
irmației noastre, la cel puțin două 
?lu.rl diferență. După meci însă, co- 
gii noștri ne mărturiseau că nu se 
jteptau să avem o echipă atît de bine 
isă la punct. Tehnicienii polonezi ne 
mneau că jucătorii echipei lor au 
>st surprinși de viteza fotbaliștilor 
oștri, de rapiditatea schimbului de 
lingi, de orientarea tactică a jucă
rilor în schimbul de locuri, ca Ș> 
î întreaga concepție de joc.

• Cei doi antrenori ai lotului A de

IVote, ștîrî
ANTRENORI ROMI NI ASISTA AZI 
LA MECIUL T.D.N.A. SOEIA — 

F.C. BARCELONA
Astăzi, .la Sofia, în cadrul Cupei 

Campioni'or Europeni la fotbal, are 
loc — în nocturnă — prima întilnire 
dintre T.D.N.A., campioana Bulgariei, 
și F. C. Barcelona, campioana Spaniei. 
La această interesantă întrecere fot
balistică vor asista, printre numeroșii 
turiști rotnîni plecați prin excursia 
otganizată de O.N.T.-Carpați, și an
trenori de fotbal din categoria A (B. 
Marian, C. Braun, V. Mărdărescu, V. 
Lazăr, I. Oană, I. Baratki etc.), trimiși 
de federația noastră de fotbal. Ini
țiativa este cît șe poate de binevenită. 
Inafară de faptul că vor putea vedea la 
lucru două din cele mai bune formații 
din Europa, antrenorii noștri vor avea 
ocazia să facă observații interesante 
din punct de vedere tehnic și tactic, 
precum și asupra formei celor mai buni

dîca fotbal
jucători bulgari, dintre care nml|i vor 
face parte din lotul reprezentativ pen
tru partida cu echipa noastră din ca
drul preliminariilor turneului olimpic.

★
Alte jocuri în Cupa Campionilor 

Europeni: Olimpiakos Atena — Milan 
13 septembrie la Atena și 23 septembrie 
la Milano; Linfield Irlanda de Nord 
— I.F.K. Goteborg 9 septembrie la 
Linfield și 23 septembrie la Gdteb rg ; 
Shamrock Rovers — O.G.C. Nice (re
turul) la 23 septembrie la Dublin.

■ Jocul de categoria A Petrolul Plo< 
ești — Dinamo Bacău se dispută sîm- 
bătă la Ploești. iar întîlnirea Știința 
Cluj—Petrolul Ploești din etapa a 
IV-a se amină pentru o dată ce se va 
fixa ulterior.

o Meciurile dc categoria B Metalul 
Titanii—C.S.M. Reșița și Foresta Făl
ticeni—Știința București se amină 
pentru miercuri, 16 septembrie.

>tbal, A. Botescu și I. Oană au ară- 
it jucătorilor înainte de meci că 
entru noi jocul de la Varșovia cons- 
tuie o verificare a potențialului echi- 
d în vederea jocului cu R.P. Bulga- 
a. Sarcinile pentru acest meci au 
>st cele arătate din perioada de pre- 
ătire, adică: ritm vioi și continuu, 
dosirea procedeelor tehnice din miș- 
are (în special pasa și trasul la poar- 
i), iar din punct de vedere tactic 
analizarea jocului pe extreme. O altă 
arcină importantă a fost participarea 
ctivă și permanentă a tuturor jucă
rilor în joc și mărirea vitezei de 
xecuție. Comportarea corectă și spor- 
vă pe teren, dîrzenia și hotărîrea în 
tac și apărare au fost și ele în aten- 
ia -xenerală a jucătorilor. După meci, 

îorul federal Angelo Nitul eseu, 
palizînd comportarea jucătorilor în 
nnina recomandărilor date, ne spu- 
ea : „Sarcinile generale au fost inde
finite. Participarea activă a jucăto- 
ilor la îndeplinirea lor a fost perma- 
lent
•iri puternice și unei dorințe de a 
irac'ica fiecare un foc de calitate, ur
nind ca aceasta să aducă după sine 
ui joc bun al întregii echipe. Echipa 
i respectat ideea de bază in or cutarea 
loastră tactică și anume: canalizarea 
ocidui pe extreme.

Am reținut și unele lipsuri. După 
in gol marcat echipa noastră a slă
bi ofensiva, jucind uneori nesigur, in
ii v dual, dind posibilitatea adversar u- 
ui să ia inițiativa. Nu întotdeauna 
■tăpinea centrul terenului cu interii 
:i mjlocașii, ceea ce ducea la pierde-

evidentă, datorită unei mobili-

Imediat după terminarea meciului, fotbaliștii noștri, plini jje bucurie, surîd 
obiectivului aparatului de fotografiat.

rea inițiativei în joc și la un consum 
mai mare de energie".

• Fiecărui cititor al ziarului nostru 
îi este cunoscut faptul că prima gar
nitură de fotbal a țării noastre este 
formată din elemente tinere. Iată de 
altfel vîrsta jucătorilor care au parti
cipat la întîlnirea de la Varșovia: 
Todor 24, Popa 24, Macri 28. Cari
caș 28, Soare 27, Mihăilescu 22, Jenei 
22, Nimweiller 23. Constantin 26, Oai- 
dă 26, Seredai 25, Dridea 22, Tă- 
taru 28.

fie transmise felicitări penlru ținuta 
lor sportivă.

întîlnirea d subliniat progresul vi
zibil al echipei noastre în ce privește 
finalizarea acțiunilor ofensive. Antre
norii și jucătorii își dau seama insă, 
că mai au de făcut completări in pre
gătirea tehnică''^

TEODOR RO1BU

PROGRAMUL CATEGORIEI B LA FOTBAL

• Desfășurarea jocului de la Varșo
via a scos în evidență calitățile spor
tive ale jucătorilor noștri, spiritul lor 
de luptă și de disciplină, fapte remar
cate, de altfel, și de conducătorii fede
rației polone. Am stat de vorbă, la 
înapoierea de la Varșovia, unde a în
soțit echipa, cu tov. Valeriu Pop, vice
președinte al federației noastre de fot
bal, care ne-a spus: „Seara, la masa 
comună, președintele federației polo
neze Gltpika, a subliniat — în cuvân
tarea sa — că meciul s-a disputat la 
tin nivel tehnic bun, oferind spectato
rilor un' jac plăcut, desfășurat intr-o 
notă de perfectă sportivitate și sub un 
arbitraj corect și obiectiv. Cu toții 
am fost de acord cu aceste aprecieri. 
In ce privește echipa noastră, se cu
vine să evidențiez spiritul său de lup
tă, jocul colectiv și corectitudinea pe 
teren. De altfel, arbitrii sovietici — 
care au condus partida — au apre
ciat ca frumoasă comportarea jucăto
rilor noștri pe teren și au rugat să le

Chimia Fagaraș-Dinamo 
Orașul Stalin 9-13 
(6-8) la handbal

Meciul de handbal, — restanță din 
prima etapă a campionatului republi- 
can, — dintre echipele masculine Chi
mia Făgăraș și Dinamo Orașul Stalin, 
desfășurat marți la Făgăraș, a fost 
cîștigat de dinamoviști cu scorul de 
13—9 (8—6). Au înscris: Misches II 
3, Weber 3, Pahan 3. Pali 2. Donca, 
Florea pentru Dinamo și Gross 3, 
Misches I 2, Tischler, Stoica, Bînda, 
Țiței pentru Chimia.

SERIA A Hl-A

Etapa a IV-a (20 septembrie) : C.S. 
Oradea-Gaz Metan Mediaș, AMEFA Arad- 
C.F.R. Arad, Tractorul Orașul Stalin-C.S.A. 
Sibiu, Chimia Făgăraș-C.S.M. Baia Mare 
C.S. Tg. Mureș-Recolta Cărei, Rapid Clui- 
C.F.R. Cluj, Industria Sîrmii C. Turzii-Cor- 
vinul Hunedoara

Etapa a V-a (27 septembrie) : C.S.M. Baia 
Mare-Recolta Cărei, C.F.R. Cluj-Gaz Metan 
Mediaș, C.F.R. Arad-Corvinul Hunedoara, 
Ind. Sîrmii C. Turzii-Rapid Cluj, C.S.A 
Sibiu-AMEFA Arad, C.S. Tg. Mureș-Chimia 
Făgăraș, C.S. Oradea-Tractorul Orasu» 
Stalin.

Etapa a Vl-a (4 octombrie) • AMEFA Arad- 
Ind. Sîrmii C. Turzii, Chimia Fâgâraș-CS. 
Oradea, Rapid Clui-C.S. Tg. Mureș, Recolta 
Carei-C.F.R. Arad Gaz Metan Medias- 
C.S.M. Baia Mare, Tractorul Orașul Stalin- 
C.F.R. Clui, Corvinul Hunedoara-C.S.A. 
Sibiu.

Etapa a Vll-a (11 octombrie) : C.S. Ta. 
Mureș-C.F.R. Qui, C.F.R. Arad-C.S.M. Baia 
Mare, Tractorul Orașul Stalin-Corvinul Hune
doara, Rapid Cluj-AMEFA Arad, C.S.A. 
Sibiu-C.S. Oradea, Chimia Făaăras-lnd 
Sîrmii C. Turzii. Recolta Carei-Goz 
Mediaș.

Etapa a Vlll-a (18 octombrie) s Ind 
C. Turzii-Tractorul Orașul Stalin, Gaz 
Medias-C.S. Ta. Mureș. C.F.R. . 
Arad, C.S.M. Baia Mare-C.S.A. Sibiu, 
vinul Hunedoară-Rapid Clui, C.S. “

A.M.E.F.A. Arad-Chimia Fâ-

(25 octombrie) : C.F.R. Arad- 
Tractorul O. Stalin-Chimia 

* ‘ 'Z”4 4 ~ L
Hunedoara, C.S.M.

C.S A. ‘

Recolta Cărei, 
gâraș.

Etapa a IX-a
C.S. Oradea, 
Făgăraș, C.S. Ta. Mureș-AMEFA Arad, Gaz 
Metan Mediaș-Corvinul
Baia Mare-C.F.R. Cluj, C.S A. Sib’u-lnc'. 
Sîrm’i C. Turzii, Raoid Clui-Recolta Cărei.

Etapa a X-a (1 no'embrîe) : AMEFA Arao- 
Gaz Metan Mediaș, Corvinul Hunedoara- 
C.S. Tg. Mureș. Chimia Făaăraș-Rap;d 
Cluj. Tractorul Orașul Stalin-C F.R, Arad, 

Carei-C.S.A. Sibiu. C.F R Clui-C.S. 
Ind. Sîrmii G. Turz i-C.S.M. Baia

Metan

Sîrmîi 
_ Metan 

Clui-C.F.R. 
Cor- 

Oradea-

RecoHa 
Oradea, 
Mare.

Etapa
Corvinul _________ __ .. _ _
Făgăraș, C.S. Oradea-AMEFA Arc-d Reco'ța 
Carei-lnd. Sîrmii C. Turzii, C S.M. Baia 
Mare-Tractorul Or. Stalin. C.F.R. A.rcid- 
C.S. Tg. Mures, Gaz Metan ' Medias-Ranid 
Clui.

Etapa a Xll-a (15 noiembr’e) : Rapid C>u'- 
Tractorul Or. Stalin, AMEFA Arad-Rccolta 
Cărei, Chim'a Făgăras-Gaz Metan Mediaș, 
Corvinul Hunedoara-C.S.M. Baia Mart, Ind. 
Sîrmii C. Turzii-C.F.R. Arad. C.S.A. Sibiu- 
C.F.R. Cluj, C.S. Tg> Mureș-CS. Oradea.

Etapa a XI!l-a (22 noiembrie) : C.S.M. 
Baia Mare-C.S. Tg. Mureș 
Sîrmii C. Turzii, C.F.R. 
C.S. Oradea-Rapid Cluj, 
mia Fdqâraș, Corvinul 
Arad, Tractorul Orașul 
Mediaș.

a Xl-a (8 noiembrie) : C.F.R. Cu:—
Hunedoara, C.S A. S-biu-Chimia

Sîrmii C. Turzii, C S.M. 
Or. Stalîn. C.F.R.

CF R Clui-lr.d.
Ărad-C.S A Sibiu, 
Recolta O^ei-Ch- 
Hunedoara-AMEFA 
Stalin-Gaz Metan

Dinamo Craiova-Dunav Eusse 8-1 la box
V. LAZĂR — corespondent

Craiova 2 (prin telefon). Peste 3000 
spectatori au asistat marți seara la 
întilnirea internațională de box dintre

Echipele de categoria A. 
se pregătesc pentru 

reluarea campionatului
In ultimele zile, atenția iubitorilor 

le fotbal a fost îndreptată spre cva- 
irupla întîlnire cu [xoloilezii. îndrăgos
tii balonului rotund nu au uitat 

nsă de cea mai populară competiție 
otbalistică de la noi din țară, cam- 
lionatul categoriei A.

Să nu uităm deci nici'noi de echi- 
lele fruntașe și să dăm o raită în 
abăra celor care sîmbătă și dumini-' 
ă vor reîncepe lupta pentru titlu...*
• l.'ri derbi pasionant se anunță 

mîlnirea dintre Dinamo București și 
l.C.A. Ambele echipe se pregătesc cu 
ebrilitate pentru această partidă. Iată 
le altfel părerile a doi vechi „rivali", 
are în ultimul timp au fost mereu 
irezenti la tradiționalele dispute ale 
clor două echipe :
POPA (Dinamo) : „Vom avea o sar

cină grea duminică dar... ne-am pre
gătit în consecință. Trebuie să recil- 
cerăm punctele pierdute. C.C.A. este 
n for/nă bună. ..Bătrinii" — Zavoda 
rI, Apolzan, Bone etc. — joacă cu 
in avint tinereic, bare poate fi in- 
lidiat de midii jucători mai tineri 

ei Cu tehnica și experiența lor:a .
ne vor pune in fața unor sarcini gre'- 
ie, pe care insă sper, să le rezolpăin 
:u SlLCCCS

TĂTARIj : „Va1 fi un meci ties «hi s 
ca să confirmăm tradiția, p-evăd 

si un frumos spectacol fotbalistic, In 
persoana lui Popa, o să am in față 
un adversar direct, în formă bună: 
Dintre cei trei fundași care-mi ..ți
neau calea" in ultimii ani la în ilni- 
r;'e cu Dinamo: Toma, Băcuț și Po
pa, actualul titular este cel mai ho
tărî! in intervenții. Totuși voi căuta 
să-l ..păcălesc" măcar o dată..."
• Despre pregătirile sfudehțilbr din 

Sini ne-a informat fostul internațio
nal Stefan Kovacs — în trecere arin

București spre Sofia, unde va asista 
azi la meciul Ț.D.N.A. —• F.C. Bar
celona. Kovacs, deși nu mai este an
trenor la Știința, a rămas un simpa
tizant al echipei, ceea ce se reflecții 
și în cuvintele lui despre pregătirile 
echipei: „Băieții de la Știința au ju
cat duminică cu C.S. Oradea, o echi
pă* mult întinerită, care le-a dat o 
ripostă dîrză. Mureșan și Marcu sînt 
indisponibili, așa că au greutăți în 
formarea echipei. O parte din jucă
tori se simt obosiți din cauza exame
nelor; Au o sarcină foarte grea la 
Constanța și de aceea ar fi bine să 
privească cu toată seriozitatea întil
nirea de duminică. Și încă ceva : să 
nu se lase furați de primele succese; 
modestia este și ea o arniă în între
cerile sportive 1“

• Jiul a încercat la antrenamente 
o nouă formulă de atac (Manea. Ghi- 
bea, Florea, Gabor, . Nertea), care in
să nu a corespuns. Pentru duminică 
antrenorul Mărdărescu caută , să,. ali
nieze o înaintare cu mai multă mobi

litate.
• La Bacău în lipsa lui C. Teașcă, 

(în concediu de boală) antrenamentele 
au fost conduse de Gică Teodorescu. 
Iată formația probabilă de duminică: 
Faur — Giosan, Cîrnartt, Cincu — 
Vătafii, Ujvari — Radulescu, Filip, A- 
san, Tîrcoviiicu,

e Formația 
Ghibănescu — 
ton — Datcn, 
Olaru, Ciosesou (Matei) 
Botescu.

• La Progresul, Smărăndescu I și
Diimlescu au reluat antrenamentele. 
Este indisponibil în schimb. Caricaș. 
Duminică este posibilă reintrarea lui 
Smărăndescu I, x

SIGHIȘOARA 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru). întîlnirea inter
națională de handbal dintre echipele 
Lokomotive Leipzig și Voința Sighi
șoara a prilejuit în prima repriză un 
joc frumos, cu acțiuni rapide, în care 
s-au evidențiat îndeosebi oaspeții. 
Voința Sighișoara a dat b replică dîr- 
ză în această parte a meciului în 
care s-a putut observa însă că ritmul 
de repliere în apărare este prea încet 
iar pregătirea atacului durează mult. 
Dc aceste greșeli au profitat handba- 
liștii germani în partea a doua a

partidei în care, datorită contraatacu
rilor rapide, au reușit să-și asigure 
victoria cu 15 minute înainte de flu
ierul final al arbitrului H. Schimdt 
(Orașul Stalin). Scorul 16—13 (7—6) 
în favoarea echipei Lokomotive Lei
pzig a fost stabilit de : Paul 4, Kretz- 
schmar 3, Nist 3, Sauder 2, Berger 
2, Neuenhagen, Merna, pentru Lo
komotive și Lingncr II 4. Martini 4, 
Schneider 3 și Hetrea 2, pentru Vo
ința.

echipele Dinamo din localitate și Du- 
nav Russe (R. P. Bulgaria). Reuniunea 
a avut loc în nocturnă, pe stadionul 
Jiul. Net superiori, boxerii craioveni 
au cîștigat întîlnirea cil scorul de 
8—1. REZULTATE TEHNICE ; muscă : 
V. Vintilă b. p. Belomarski ; cocoș: 

Marinescu b. p. Ahmedov ; pană: 
A. Farcaș b. p. Arifov; semiușoară: 
V. Ionescu b. p. Meșev; ușoară: !.> 
Olaru b. p. Sucriev ; mijlocie ușoară : 
Gh. Btizatu învinge In cel mai frumos 
meci al serii pe campionul bulgar 
Todorov ; mij’ocie : Tr. Stuparu b. ab. 
I Boev ; semigrea: I. Ferenț b. ab. 1 
Andreev ; grea : Kavalerski b. k o. I 
St. Marcoviceanu.

AL

CĂLIN ANTONESCU

AVRAM ION CHIUZA
corespondent

cuprinse în programul con- 
3b din 6 septem- 

indică

Public.
probabilă a Farului: 

Toma, Florescu, Stra- 
Pană — Morbiarid, 

Niculescu,

La Duisburg, canotorii din țările socialiste 
succes categoric
fost nevoie de fotografie pentru sta
bilirea rezultatelor).

Căteva cuvinte despre organizarea 
acestor campionate. De la început 
Duisburgul ne-a primit foarte puțin 
ospitalier. Organizatorii nu s-au in
teresat cîtuși de puțin de loturile par
ticipante, au făcut greșeli serioase în 
programul campionatelor — una din
tre acestea era să ne priveze de par
ticiparea unui echipaj în proba de 
canoe dublu viteză — și, în general, 
au rămas mult datori prin compor
tarea lor față de sportivii care par- 

concurs oarecare, 
european.

âj

au repurtat un
(Urmare din pag. I)

acum un „dublu" redutabil cîștigînd 
proba de canoe 2—1.000 m. Fără să 
concureze la valoarea lor obișnuită, 
sportivii sovietici au terminat învin
gători în probele de canoe 2—10.000 
(Oschenkov—Silaev) caiac 1—500 m. 
femei (Kislova) și caiac 2—500 ,m. 
(Kislova—Seredina). După cum se știe, 
sportivii din R. D. Germană au de
venit campioni europeni la caiac 4—• 
1.000 m., cei polonezi au cîștigat — 
prin Kaplaniak — proba de caiac 
simplu 500 m. iâr Simion- Ismailciuc 
ne-a adus titlul la canoe simplu vi
teză. Despre comportarea canotorilor 
noștri vom vorbi însă cu un alt pri
lej, mai pe larg.

Specialiștii au recunoscut unanim 
că actuala, ediție a europenelor de , la 
Duisburg a reunit pe cei mai valoroși 
canotori din lume și că în orașul de 
pe malul Rinului s-a desfășurat •— 
de fapt — un adevărat campionat 
mondial. Parliciparea numeroasă (20 
de țări) ca și buna pregătire a con- 
Curenților — 
de la Praga 
pic au făcut 
aproape de 
terminate pe

superioară întrecerilor 
— în acest an preolim- 
ca probele să însemne, 
fiecare dată, „dueluri" 
ultimii metri .(uneori a

ticipau nu la un 
ci la un campionat

‘ fCLÎsAfc’NTUL
■ * • ■ ' ' .• •

1. R P Ungari
2. Uniunea Soviet
3. R. F Germani
4. R. P Riinînă
5. R P Pul .na
6. R 1). Ge.'inar
7. Suedia
8. Anglia
9. R Cehoslovacă

Pt.iiciajuL: R. 
linca Sov-etică 
1J6 p. R. 
Polona 33

?^X.UNI

I ii

7
3
2
1
1
l

6
3
3
1

2
J 
]

ISO p.,
R. F.,

46 p., 5.

La meciurile 
cursului Pronospott nr. 
brie 1939, Programul Loto-Pronospo-rt 
următoarele pronosticuri:

I U.R.S S —R. Cehoslovacă 
Dinamo București—C.C A. 
Farul Constanța—Știința Cluj 
Progreiul Buc.—Rapid. Buc. 
Steagul Roșu Orașul Stalin—U.T.A. 
Jiul Petroșani—NRnerul Lupeni 
C.S.A. Sibiu—Gaz Metan Mediaș

li. 
in 
IV
v 

VI 
VII. 

VIII.
IX
X

XI 
XII.

î,
k 

X 
X 
X
I

X, 1|
1

Știința Craiova—Știința T mișc ar a 1, X
Ind. Sîrmei C. Turzii—C.S. Oradea 1 
R-iimenhil BîrLid—(Jniiea Iași 
Victoria Suceava—Victoria Buzău 
CSM.

1,
1,

Baia Mar;—AMETA 1,
★ . 

participanțilnr că la cuplajul 
duminică de pe stadionul ,,23 
Loto-Ptonolp >rt acordă uimă- 

cci cate vor fi gă4
ordine pe locurile lor și 

asup.'a lor buletine depuse

StMSON
A 360 Iei METRUL
AUR

Reamintim 
fotbalistic de 
August** I.S. 
toarele premii pent tu
siți de organele de 
care vor avea 
pe numele l>r:

O MOTORETA
3,15 m STOFA
O BROȘA DE
De asemeni pentru spectatorii care vor fi 

găsiți pe loc.i.iîe lor se voi acorda uimi
toarele premii:
O“"
10 m*.

2. Uni.-
Germana

R. P.‘>
V

★ ■■
ln urma trierii și omologării premiilor con

cursului Pronosport nr. 55 au fost stabilite 
ur»n?ti arele premii:

Premiul 1 10 variante cu 12 rezultate exacte 
jcvenind fiecireia cîte 50S6 lei

Prtiniiul JI 156 variante cu 11 
exacte revenind iiecăieia cîte 391

Premiul III 1336- variante cu 10
exacte revenind (țc: treia., <Ât,e 68, , Ici.

Fond de premii 203 740 lei

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pronosport,

rezultate 
lei.
rezultate



Scurtă incursiune în istoria Jocurilor 
Balcanice de atlstism

In aceste zile de febrilă activitate 
cînd atleții se antrenează cu seriozi
tate în vederea Jocurilor Balcanice 
de la București, cînd specialists și 
majoritatea iubitorilor atletismului în
tocmesc cu migală grafice de perfor 
manțe în baza cărora fac pronosticuri 
căutînd să „afle" cu un minut mai 
devreme cine vor fi campionii balca
nici ai anului 1959, fie-ne îngăduit 
să facem o excepție și să nu ne gîndim 
la ce va fi între 19 și 21 septem 
brie... Pentru astăzi ne-am propus să 
facem un scurt istoric al Jocurilor 
Balcanice de atletism, una din’re 
competițiile tradiționale ale atletismu
lui mondial.

Pe „certificatul de naștere" al aces
tor frumoase întreceri sportive a fost 
notată data de 27 septembrie 1929. 
Acum 30 de ani. delegații țărilor bal
canice s-au reunit la Atena și după 
discuții rodnice au ajuns la un acord 
deplin în ceea ce privește necesita
tei fondării acestei competiții. Ediția 
de „probă" a Jocurilor Balcanice (nu 
figurează în pa’maresul întrecerilor) 
desfășurată la Atena în septembrie 
1929 a evidențiat utilitatea și intere
sul sportiv al acestor întreceri.

Din 1930 Jocurile Balcanice de a 
tletism s-au desfășurat cu regularitate 
pînă în 1940. Apoi războiul a între
rupt șirul edițiilor competiției, care 
a fost reluat abia în 1953. Dar numai 
din 1956 la startul întrecerilor au fost 
iarăși prezenți reprezentanții acelorași 
țări care au evoluat și la prima 
ediție a Jocurilor: Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Romînia și Turcia.

C mp onatele europene de tir
(Urmare din pag. 1) 

rea poziției în picioare Echipa noas
tră s-a clasat pe locul VI, iar indi
vidual C. Antonescu a ocupat locul 
15 cu 362 p., N. Rotaru locul 35 cu 
354 p.. M. Ferecatu locul 36 cu 354 
p. și V. Enea locul 40 cu 353 p.

înainte de terminarea probei de 
pistol viteză, printre cei care erau 
fruniași după manșa întîia, se afla și 
reprezentantul nostru P. Mocuță cu 
294 p. In manșa a doua însă, tră
gătorii romîni, cu excepția lui 1. 
Tripșa, au obținut rezultate mai slabe.

Iată rezultatele: Pistol viteză: 1. 
Hrnecec (R. Cehoslovacă) 589 p; 2. 
Wallen (Suedia) 589 p; 3. Nasonov 
(U.R.S.S.) 588 p; 4. Suleimanov 

X U.R.S.S.) 588 p: ...6.. P. Mocuță 586 
p: ...10. Șt. Petrescu 582 p: --20- L 
Tripșa 574 p; ...25. G. Maghiar 568 p. 
Pe. ' ech:pe- 1. I l.R.S.S, 2344 p; 2.
R. Cehoslovacă 2322 p: ’ 3. R P. Ro- 
mină 2310 p. Talere aruncate din 
șanț: 1. Vheater (Anglia) 197 t; 2.

(Urmare din pag. 1)

rutieri. Iar ceea ce am văzut la Ba
cău șl Roman (n.rj. pe- toate străz'ie 
acestor orașe mii de spectatori i-au 
aclamat pe cicliști) a fost de-a drep
tul entuziasmați".

★
i ■ , . , •

I AS! 2 (prin telefon). In jurul orei 
14 starterul a dat pentru a patra 
oara în această competiție ciclistă ple
carea caravanei. Rutierii s au îndrep
tat spre șoseaua cere ducea către 
Fălticeni. Pentru prima oară in aceas
tă cursă ei beneficiază de un timp 
frumos și aceasta parcă le dă noi 
aripi în lupta lor-, Nu trec decît 20 km 
ți înregistrăm prima evadare, P. Ga
ițe și Stan Ion se rtip din pluton și 
în curînd ei vor avea un avans de 
peste. 600 m. Și deși cei doi cicliști 
au în față un vînt foarte puternic, la 
întoarcerea de la comuna Miroslă- 
vesti. avansul lor creste la un minut.

SE RULEAZA CU PESTE 50 KM
IA ORA

Intorcîndu-se și îndreptîndu se spre 
șoseaua care duce la Iași cicliștii an 
acum vîntul în spate. Firește, fugarii 
au un „sprijin" serios, astfel că la 
kilometrul 48 avansul continuă să se 
păstreze, cu toate că cei din urmă

Din cele 18 ediții ale J.B. cele 
mai multe (opt) au fost găzduite de 
capitala Greciei, trei de către Belgracj 
și Istanbul, două, de București (cu 
aceasta din 1959) și cîte una de Za
greb și Sofia.

Din 1957 au început să fie organi
zate și Jocurile Balcanice feminine, 
care la București vor aniversa cca de 
a lll-a ediție a lor.

In anul 1937 s-a desfășurat la Bucu
rești cea de a Vlll-a ediție a Jocu
rilor. In tribunele stadionului A.N E.F, 
— pe locul căruia a feet construit în 
anii puterii populare excelentul stadion 
al Republicii — au luat loc cîteva mii 
de spectatori, record pe atunci. Com- 
pcrtîndu-se foarte bine reprezentanții 
țării noastre au fost la un pas să 
producă marea surpriză și să ocupe 
primul loc în clasamentul general pe 
echipe (Grecia : 120 p. Romînia : 104). 
Pe a.tuncj Grecia reprezenta o ade
vărată forță a atletismului balcanic și 
faptul că atleții‘săi au cucerit primul 
loc la toate cele II ediții dinaintea 
războiului, vorbește de la sine.

Printre campionii noștri balcanici 
din 1937 (Artemon Ghițescu la 100 
m ; Nicolae Iordache la 200 și 400 
m ; Nicolae Gurău la greutate ; Ne
mes, Iordache, Covaci Cihițescii la 
8-f-4-[-2-f-100 m) s-a numărat și Dinu 
Cristea. Acesta a cîștigat proba de 
10.000 m, învingîndu-i pe ciinoscuții 
alergători greci Kyriakidis și Ragazos. 
Dinu Cristea, care este un veteran al 
Jocurilor Balcanice, va fi prezent și 
la întrecerile din acest an ale com
petiției, la startul probei de maraton.

Rossini (Italia) 197 t; 3. Fhea-r 
(Anglia) 197 t; ...13. 1. Dumitrescu 
191 t; ...32. Gh. Enaclie 185 t. Pe 
echipe: 1. Italia 764 t: 2. IJ.R.S.S. 764 
t; 3. Anglia 763 t. Armă liberă ca
libru redus 33(40 focuri poziția în 
picioare: 1. Klingner (R.F.G.) 370 p: 
2. Zaringher (R.F.G.) ^69 p: 3. itlcis 
(U.R.S.S.) 369 p; 4. Borisov (IJ.R.S.S.) 
369 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 1462 p: 
2. R.F.G. 1456 p: ..,6 R.P. Romînă 
1423 p. Clasament indiv'cfual ne trei 
poziții: 1. Zaringher (R.F.G.) 1149 p: 
2. Itkis (U.R.S.S.) 1148 n: 3. Niazov 
(U.R.S.S.) 1143 p; ...16. V. Enea
1128 p; ...18. N. Rotaru 1128 p; ...23. 
M. Ferecatu 1127 p; ...29. C. Anto-' 
nescu 1122 p. Clasament ne echipe: 
1. U.R.S.S 4569 p; 2. Finlanda 4517 
p; 3. R.F.G. 4511 p; 4. Elveția 4507 
p; 5. R.P. Romînă 4505 p.

Joi se desfășoară proba de pistol 
precizie, iar vineri cea de armă, ca- 
Vbru redus 3X30 focuri juniori, 60 
focuri culcat senioare și skeet.

fac eforturi deosebite pentru a i prin
de^ Asistăm la un ■ spectacol intere
sant. Această adevărată „visătoare" 
devine diii ce în ce mai pasionantă 
și cu... emoții. De vr-eo cîteva ori plu
tonul s-a apropiat simțitor de cei doi 
evadați, însă de fiecare dată- cei- eva
dați forțau și continuau să țină plu
tonul... ia distanță. Din păcate, efor
turile lor nu vor fi încununate de 
succes deoarece chiar la intrarea în 
Tîrgu Frumos, într-un nou efort plu
tonul îi „înghite" pe fugari. Aici, pe 
străzile orașului, toți cicliștii își cau
tă un loc cit mai bun în pluton pen
tru a putea participa la sprintul ofi
cial. Reputat sprinter, Poreceanu nu 
pierde prilejul de a mai adăuga cîte
va puncte (în clasamentul sprinteri
lor) celor acumulate pînă în pretent, 
trecînd primul prin centrul orașului 
urmat de Klein, Mușa si C. Moi- 
ceanu.

D. MUNTEANU COTIGA PRIMUL 
SPRINT LA CAȚARARE

La ieșirea din oraș, Braham, Mun- 
teanu și Rădulescu încearcă pe rînd 
să evadeze, dar fără succes. Plutonul 
este din nou compact. In primele 
locuri se îngliesuie din ce în ce mai 
mult „cățărătorii". Se apropia doar 
primul sprint la cățărare, aflat la nu
mai 3 km. de Tg. Frumos. Lupta este 
foarte strînsă. Foarte bine plaset Mun-

teanu sprintează sec și trece primul 
urmat de Rădulescu și St. Poreceanu.

SE SCHIMBA LIDERUL
La un tîionlent dat- se produce ru 

moare în pluton. Cicliștii clubului 
Voința par neliniștiți. Ce s-a îhtîm- 
plat? Ne apropiem de coloană și- 
în mijlocul plutonului purtătorul tri
coului galben pedalează cu un sin
gur picior!- Ion Stoica acuză - dureri 
de mușchi și face eforturi serioase 
pentru a putea ține pasul alături de 
principalii săi adversari. Aceștia. în 
frunte cu cicliștii de la Dinamo și 
C.C.A.' duc o trenă infernală (se pe
dalează cu (ieste 50 km. pe oră) pen
tru a se putea detașa de lider. Și în 
mod firesc Stoica va rămîne din plu
ton, pierzînd teren din ce în ce mai 
mult. Ei va sosi la sfîrșitul etapei cu 
o întîrziere de aproape cinci minute 
față de primul clasat.

Alura puternică cu care se rulează 
are repercusiuni imediate și asupra 
plutonului. Primii care rămîn sînt Ga- 
ne, Stan Ion (care înefep să resimtă 
eforturile depuse în prima parte a 
cursei), C. Moiceanu, Angelescu și 
Melcioc. După alți cîțiva kilometri, un 
alt grup de 12 alergători nu poate 
rezista ritmului. Printre ei remarcăm 
pe C. Istrate, R. Kleîn și maghiarii 
Jusko și Godolei. Mai tîrziu rămîn 
din pluton Ion Vasile și Devai

SPORTUL DIN REPUBLICA DEMOCRATĂ
VIETNAM IN PLIN AV1NT

O demonstrație a 
al

sportivilor din Hanoi In cinstea Festivalului Mondial 
Tineretului și Studenților de la Viena.

S-au împlinit 14 ani de la pro
clamarea independenței Republicii 
Democrate Vietnam. Ziua de 2 
septembrie rămîne înscrisă în is
toria poporului vietnamez ca cea 
mai mare sărbătoare națională.

Lujnîki la... Tuia
In U.R.S.S. a fost inaugurat un nou 

complex sportiv

La Tula a fost inaugurat duminică 
un mare complex sportiv. Dimensiuni
le parcului și arhitectura construcții
lor i-ati îndemnat pe locuitori să de
numească noul complex sportiv „Luj- 
niki din Tuia" — frate mai mic al 
faimosului parc de sport de pe Coli
nele lui Lenin din Moscova.

Complexul se întinde pe mai multe 
hectare, avînd în centru un frumos 
stadion cu o tribună în potcoavă pen
tru 20.000 de spectatori. Capacitatea 
tribunei va fi dubla în momentul cînd 
cercul de beton se va închide. Terenuri 
de volei, baschet, tenis, un palat al 
sporturilor completează amenajările 
acestui orășel al sportivilor. Cu tim
pul parcul sportiv din Tuia se va 
extinde și se va îmbogăți cu noi con 
slrucții.

In această perioadă oamenii 
muncii din R. D. Vietnam au trăit 
ani luminoși de progres și prospe
ritate- Au fost lichidate treptat 
triștele moșteniri lăsate de regi
mul colonialist și feudal, foame

• Sîmbătă și duminică va avea loc 
pe stadionul „V. I. Lenin" din Mos
cova linul din cele mai importante 
evenimente atletice ale anului, meciul 
dintre reorezentativa U.R.S.S. și e- 
chipa Marii Britanii și a Irlandei de 
Nord. Aceasta este a 4-a întîlnire de 
meci între atleții celor două țări. Pri
mele 3 au avut loc în 1954, 1955 și 
1956, soldîndu-se toate cu victoria a- 
chipei U.R.S S.

• Cu prilejul recentelor concursuri 
atletice desfășurate la Pekin, săritorul 
Ci Hun-fan a stabilit un nou record 
al R.P. Chineze, trecînd înălțimea de 
2,02 m. (v.r. 2,61 m.).

o In cadrul unui turneu internațio
nal de fotbal desfășurat la Cadix 
(Spania). F.C. Barce'ona a învins pe 
Standar Liege cu 4-3. Real a dispus 
la sccr de Milan-: 6-3.

• In prima etapă a campionatului 
de fotbal al Austriei, campioana Wie
ner S.K. a întrecut pe W.A.C. cu 3-2.

• Australia a recîștigar „Cupa Da
vis" dispunînd de echipa S.U.A. în 
întîlnirea finală cu scorul de 3-2. Ul
timul meci Fraser—McKay, întrerupt

D. Munteanu (Victoria)

(R.P.U.j. Astfel că în fțurte nu au 
mai rămas de.‘.ît 16 cicliști. Printre 
aceștia se aflau și principalii adver 
sari ei lui Stoica, care-l urmau ime
diat în clasament și care își măresc 
eforturile pentru a lăsa cu cît mai 
multe minute în urmă pe lider. La in
trarea. în Iași Poreceanu ere o de
fecțiune mecanică, iar Olcișcă se 
răstoarnă la un viraj. Pe străzile ora
șului plutonul se înșiră în monom, 
dar odată ajuns pe str. Ștefan cel 
Mare, unde avea să aibă loc- sprintul 
final, el se regrupează. După tin 
sprint prelungit (200—300 m) Ion 
Gosma, conlirmînd calitățile sale de 
sprinter, datorită cărora a cîștigat 
și o etapă în recentul tur al Iugosla
viei, frece primul linia de sc-sire în 
aclamațiile miilor de spectatori. El a 
fost urmat de S. Ariton și L Braham, 
acesta din urmă reușind în acest fel 
să intre in posesia tricoului galben.

tea, analfabetismul, șomajul, îna
poierea economică și altele. As
tăzi, R. D. Vietnam se află pe 
drumul ferm al construirii socia
lismului.

Progrese remarcabile au fost 
obținute și în activitatea sportivă, 
domeniu aproape necunoscut dc 
poporul vietnamez în anii dinain
tea eliberării. Statisticile sînt gră
itoare. In momentul de față în R. 
D. Vietnam peste 260.000 tineri și 
tinere practică gimnastica, peste 
20.000 natația, aproape 8000 atle
tismul. In țară există peste 5000 
de echipe de volei, 3280 de fotbal, 
162 ce baschet. O mare răspândi
re a iuat-o gimnastica de produc
ție. La Hanoi, liaifong și alte ora
șe 70 la sută din oamenii muncii 
sînt angrenați în practicarea aces
tui mijloc eficace de întărire a să
nătății, de recuperare a forțelor 
pentru o muncă de înaltă produc
tivitate.

In condițiile regimului demo
crat-popular, sub conducerea Par
tidului celor ce muncesc, mișcarea 
de cultură fizică și sport din R.D. 
Vietnam va repurta necontenite 
succese.

la scorul de 8-6, 3-6, a revenit', dup. 
reluare, primului, care a cîștigat 115,0 
ultimele două seturi: 6-2, 6-4, ' '
cinantii la meci rămîn la New, , 
pentru a lua parte de mîine la trad.1 
ționa'ul turneu de la Forest Hills.

® înotătorul bulgar A. Popov a sta 
bilit un nou record al țării sale îi 
proba de 200 m. liber cu timpul 2:18,5

• La Geneva s-aii desfășurat recen 
campionatele mondiale de slalom na 
utic. Pe un traseu dificil (21 obsta 
cole) s-au întrecut 222 de concurenți 
Campionatele au fost dominate di 
sportivii din R.D.G. care au cîștiga 
majoritatea titluri'or. Iată rezultatele 
Individual: caiac I b.: Farrant ( An 
glia) 335 p.; caiac 1 fete: Ubmial 
(R.F.G) 589 p.; Canoe 1 : Jirasek (R 
Cehoslovacă) 421 p.: Canoe 2: R.D.G 
(Friedrich, Kleinerth) 395 p.; Canoi 
2 mixt: R.D.G. (Behrendt, Merkel: 
610 p. Echipe. Caiac 1 b. : R.D.G 
(Glaser, Bielig, Mobius) 529 o. : Ca 
iac I fete : R.D.G. (Glaser, Setzkorn 
Hugo) 1104 p. ; Canoe 1 : R. Ceho 
slovacă ÎBeneș, Janowski. jirasek 
772 p.; Canoe 2: R D G. (Fried- '4 
—Kleinerth Gothe—Schubert, S.
— Glokner).

• In cadrul Jocurilor Panamericane 
atletul american Ray Norton a cîrțigal 
proba de 200 m cu timpul de 20,6 sec 
care egalează recordul mondial. Ir 
absența lui Johnson, decatlonul a re 
venit ușor lui D. Edstroem cu 7254 p 
Un caz amuzant, s-a petrecut la arun
carea ciocanului. Remăsurîndu-se a 
runcări’e (după ce Connollv fusesr 
declarat învingător) s-a stabilit că ar
bitrii au greșit cu... un centimetru îr 
plus la încercarea sa cea mai bună. 
Acest centimetru a fost scăzut, ast
fel că performanța lui Connollv a de
venit egală cu pea a li'i Hali 59.7! m. 
Avînd celelalte aruncări mai bune ti
tlul de camnion al Jocurilor a fost de
cernat lui Ha’!.

• La Bergamo (Italia) a avut lo* 
o cursă ciclistă de trei zile (nentru 
amatori) dotată cu premiul „Ro ta de 
aur". Victoria a revenit lui Romeo 
Venturelli (participant în echipa Ita
liei la Cursa Păcii) căruia i-a fost 
înmînat trofeul.

• In campionatul de fotbal al 
U.R.S:S. s-au mai desfășurat o serie 
de meciuri: Torpedo Moscova —
S. K.V.O 1-1, Dinamo Moscova —
T. S.K.M.O. 3-2 (Dinamoviștii au în
scris golul victoriei cu 14 secunde 
înainte de sfîrșit), Lokomotiv—Aribile 
Sovietelor 5-2. In clasament conduce 
Dinamo Moscova cu 22 p. (14 meciuri 
jucate) urmată de Lokomotiv 22 o. 
(din 16 meciuri), Dinamo Tbilisi 19 p. 
(15), Tcrnedo 15 p. (16), Zenit 15 p. 
(15). S.K.V.O. 14 p. (13).
• F.china de polo a U.R.S.S. se pre- 

gătește în vederea mare'ui turneu in
ternațional de la Moscova, programat 
între 16—20 septembrie. In acest scop 
prima reprezentativă a susținut două 
meciuri de control în compania echipei 
secunde. Ambele au revenit echipei 
I cu 9-3 și 6-4.
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