
Succes deplin Jocuriilor Balcanice Je atletism!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

Comitetul de onoare care va patrona 
Jocurile Balcanice de Atletism
Capitala țării noastre va găzdui întreCapitala țării noastre va găzdui între 19—21 septembrie 

cea de-a' XVI Ii-a ediție a Jocurilor Balcanice de Atletism, 
competiție tradițională care se desfășoară sub semnul întăririi 
legăturilor de prietenie între sportivii țărilor balcanice.

Cea de-a XVlII-a ediție a Jocurilor Balcanice de Atletism 
va fi patronată de un Comitet de onoare, avînd ca președinte 
pe tovarășul CHIVU STOICA, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romine.

Din comitetul de onoare fac parte: AVRAM BUNACIU, 
ministrul Afacerilor Externe; Mi HAI FLORESCU, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei ; dr. VOINEA MARINESCU, 
ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale; MIHAI MUJIC, 
secretar al Consiliului Central al Sindicatelor; VIRGIL TRO- 
FIN, prim-secretar al C.C. al U.T.M.; CONSTANȚA CRĂ
CIUN, adjunct al ministrului Invățămintului și Culturii; MA- 
NOLE BODNĂRAȘ, președintele U.C.F.S. și al Comitetului 
Olimpic Romin ; DUMITRU DIACONESCU, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei; general 
colonel FLOCA ARHIP; general maior DUMITRU CON- 
STANTINESCU.

Din Comitetul de onoare mai fac parte: ANTONIOS 
POUMPOURAS, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Greciei la București ; IVAN SPASOV, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.P. Bulgaria la București; PANTELIJA 
PROKIC, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.F. Iugo
slavia la București; ABDULAHAT BIRDEN, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Turciei la București.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
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La deschiderea Jocurilor

(Agerpres)

.„In pragul sărbătoririi unei jumă
tăți de mileniu, Bucureștiul găzduiește 
o însemnată competiție sportivă: cea 
de a XVII l-a ediție a întrecerilor atle- 
ților din Balcani are loc în frumoasa 
capitală a Rominiei.

S-a îndătinat ca în fiecare început 
de toamnă stadionul din Dealul Spirii 
să-și deschidă — ca întotdeauna — porțile 
pentru mari confruntări atletice. Com
petiția care începe astăzi depășește 
insă în amploare și semnificație cam
pionatele noastre internaționale, mult 
apreciate și binecunoscute în lumea în
treagă. La București și-au dat intîlnire 
cei mai buni atleți din cinci țări bal

Ultimul antrenament înaintea Jocurilor

canice, continuînd firul unei frumoase 
tradiții sportive.

Ești deseori tentat să faci o apropie
re între Jocurile Balcanice și cele Olim
pice. Iar analogia nu este deloc lipsi
tă de sens. De-a lungul anilor Olimpia
dele și Balcaniadele au avut mul
te puncte de asemănare. Prima 
ediție a Jocurilor Olimpice moder
ne s-a desfășurat la Atena pe 
impunătorul stadion Aiierof. 34 de ani 
mai ttrziu în fața acelorași tribune de 
marmoră albă, a unui public imens și 
tui mai puțin entuziast au fost inaugu
rate locurile Balcanice. Cele două ma
nifestări au avut nu numai același lea
găn. Ele au izvorit din aceleași idei 
nobile, din aceleași țeluri înalte, de a-i 
apropia pe oameni, de a-i face să se 
cunoască mai bine, să trăiască în pace 
și prietenie. Iar sportul a constituit tot
deauna o minunată cale de înțelegere.

Poporul nostru este bucuros de oas
peți, el întîmpină cu prietenie pe solii 
sportului din țările participante la Jocu
rile Balcanice de atletism. Aceasta cu 
atit mai mult cit cit de aici, de la 
București a pornit mesajul înțelept al

șefului guvernului romin, mesaj care a 
chemat la o mai bună înțelegere și cu
noaștere între popoarele din această 
parte a lumii. Oamenii muncii din pa
tria noastră militează în continuare 
pentru transpunerea în viață a propu
nerilor de mare importanță, , '
pace și securitate in Balcani, făcute 
de tovarășul Chivu Stoica, iar tinere
tul și sportivii aduc o contribuție însem
nată la realizarea acestui nobil dezi
derat.

Nu încape îndoială că importantul 
eveniment sportiv care începe astăzi 
va fi remarcabil nu numai prin frumoa
sa întrecere ce o va oferi, nu numai 
prin performanțele pe care le promite, 
ci și prin aportul pe care-l va aduce la 
a pro vierea dintre popoarele noastre, ta 
întărirea spiritului prieteniei olimpice 
și balcanice. Iar marele învingător va 
fi fără îndoială spiritul de prietenie, de 
înțelegere, care aici, la București, fa» 
zilele Balcaniadei va cuceri noi 
lauri...

Urăm din toată inima succes Jocuri
lor Balcanicei

pentru

Mîine se reia campionatul de rugbi
Partide importante fa București, Bîrlad și Timișoara

Pe stadionul Dina/no, aileții par
ticipant la cea de-a XVIII-a ediție 
a Jocurilor Balcanice au făcut ieri 
după-amiază ultimele antrenamente.

Azi ei vor lua primele starturi...
lin Mimem Mini în iWin cioilizaiiei!

Recenta lansare a rachetei cosmice 
T sovietice care a atins suprafața Lunii, 
X reprezintă un eveniment excepțional 
•♦■în istoria civilizației. Ea oferă largi

îmi exprim admirația pentru noua 
victorie a oamenilor de știință so
vietici, care oferă cel mai grăitor 
exemplu de modul cum trebuie folo
site — 
nității 
le

Cx. .1 .1T*  -ttl | ZT *7  1 I IZ < Ț perspective pentru dezvoltarea științei Vili Iv 1 I V-11 și tehnicii astronavigației.
Succesul popoarelor Uniunii Sovie-

Țtice, expresie a nivelului tehnic si 
Concurs internaționali științific deosebit de avansat la care

«tilrfontaer ' Ta aiuns prima țară socialistă din 
_ oluucllțcoL Ț lume a trezit un larg ecou, o admi-

d^^imnaStică ÎS MoSCOVa*  rație de nedescris în lumea întreagă!
ț--------------------------

O strălucită realizare a științei sovieticei

spre binele și propășirea uma- 
— marile forțe pe care știința 

pune la îndemina omului.
MIHAI NICULESCU 

director în Radiodifuziunea și 
Televiziunea Romînă 
vicepreședinte al Federației Ro
mine de Rugbi

In zilele de 20 și 21 septembrie va avea , 
loc la Moscova un important concurs inter- 
național studențesc la care participa gim- 
naști și gimnaste din Uniunea 
R. ~ 1 * - - - - . - ~
R.
La
reprezentată de gimnastele clubului Știino 
București : Elena Teodoroscu, Sonia lovan, 
Elena Dobrovolschi-Niculescu, Ufa Poreceanu, 
Atanasia lonescu și Viorica Kolemen.

Sovietică.
Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Ungură,
P. Romînă, R. P. Chineză, Japonia etc. Â.. - .. A Lansarea unei nave terestre inaceasta competiție țara ncastra va fi f .*•v Luna reprezintă nu numai o noua 

Ași reușită acțiune pentru cucerirea 
j spațiului cosmic, ci și o elocventă de- 
A monstralie a excepționalei dezvoltări 
£ a științei și tehnicii sovietice.

Nou record mondialt Intr-adevăr, in lumea întreagă a 
tstirnit o mare admirație precizia cu 

la kill marț^care a f°st calculat momentul sosirii 
la LV mii. III ‘vșrachetei pe suprafața Lunii, o dovadă

■ ... . . Ț grăitoare a nivelului avansat al radio-
f tehnicii și mașinilor de calcul în țara 
.care construiește comunismul.

Așa cum s-au exprimat savanții 
din lumea întreagă, drumul omului

spre Lună este deschis, iar realizarea 
acestei noi etape — o chestiune de 
viitor apropiat.

Salut din toată inima această stră
lucită realizare a științei sovietice, un 
adevărat triumf al minții omenești, 
al forței sale de a traduce în viață 
unul din visele cele 
ale omenirii.

mai îndrăznețe

In cadrul întrecerilor unionale de atletism * 
ale sportivilor asociației ,, Spartak", 
Vladimir Golubnicii o stabilit un nou 
mondial în proba do 23 Irm marț. E1 
lisat performanța de 1h 26:13,2

aîlalul X 
ou record J 
EJ a rea- *

GEORGESCU 
secțiunii de în-

VALENTINA
Inspector șef al 
vățămînt și cultură de pe lingă 
Sfatul popular al raionului 1 Mai,

lade tineret trei zile mai tîrziu 
Bîrlad).

Formațiile noastre din prima 
tegorie s-att pregătit intens în 
derea reluării campionatului, 
pioana țării — C.F.R. Grivița Roșie 
— care este totodată și fruntașa cla
samentului, a susținut, miercuri la
Ploești, în vederea partidei de la
Timișoara cu Știința, un joc de ve
rificare cu echipa din cat. B Petro
lul (scor : 24—14 în favoarea bucu- 
reștenilor). Jocul ne-a arătat „15-le" 
feroviar î.ntr-o formă destul de bună, 
mai ales pe linia de treisferturi. La 
sfîrșitul partidei, antrenorul Viorel 
Moraru ne-a comunicat următoarea 
formație pentru meciul de la Timi
șoara : Bttda — Iosif, Irtmescu, Țî<

* noas're -- buleac, Rotaru — Oblemenco, Stă- 
întîlni echipele nescu — Picu, Rusu, M. Ciobanu —•

Mîine, pe terenurile de rugbi din 
Capitală și provincie se vor relua 
campionatele categoriilor A și 'B. Și 
astfel, cele 40 de echipe, angrenate 
în marea întrecere cu caracter repu
blican, vor avea prilejul să ne arate 
în ce măsură au folosit vacanța în 
scopul unei cît mai bune pregătiri.

Turul campionatului ne-a oferit 
unele constatări îmbucurătoare. Ani 
dori ca returul să nu le infirme, ci 
dimpotrivă, să ne întărească convin
gerea că rugbiștii noștri se orien- 
•tează tot imai mult spre un joc cons
tructiv, ofensiv. Etapa de mîine (a 
10-a pentru categoria A) are o im
portanță deosebită, cu atît mai mult 
cu cît va oferi jucătorilor din lotu
rile naționale un ultim prilej de ve
rificare, deoarece peste numai o săp- 
tămînă ' reprezentativele 
A și tineret — vor î 
R. D. Germane (echipele A vor juca 
la 27 ale lunii la București și cele (Continuare în pag. 6)

ca-
ve- 

Ca în

500

Imagine din Bucureștiul de azi. Uriașul stadion „23 August" — reali
zare a regimului de democrație populară — în z'ua unei mari întreceri, 
cind zeci de mii de iubitori ai sportului își dau întilnire în tribunele sale



In excursie, Ia Snagov... 'Șah-sprint sau șah-fond?
La ora 8 dimineață autocamioanele 

străbateau șoseaua București—Pioești, 
pline de fete vesele, cu părul strîns în 
baticuri multicolore și de tineri care 
discutau cu aprindere despre viteza 
mașinii și meciul de fotbal de după 
amiază. Apoi mașinile au cotit la 
dreapta, au intrat în pădurea Snagov 
și s-au oprit în apropierea unui luminiș 
în care tocmai bine puteau să se odih
nească și să se distreze cei 260 de 
participanți la excursia organizată de 
consiliul asociației sportive Confecția, 
de pe lîngă fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej".

După ce fiecare excursionist și-a gă
sit un loc unde să-și întindă pledul 
și să-și lase servieta sau sacul cu me
rinde, an început- glumele, cîntecele și 
întrecerile sportive la care, pe lîngă 
faptul că participanții au fost încura
jați și aplaudați exact ca pe stadioane, 
s-a rîs cu lacrimi.

Prima probă : alergarea în saci. Au 
fost... serii, sferturi de finale, semifi
nale și finale. Toate cu dispute pasio
nante, căzăturiespectaculoase, încura-r 
jări frenetice și chiar și contestații. Un 
sac era ceva mai larg și „proprietarul* 1 
era avantajat. Bineînțeles, a fost scos 
din concurs (sacul, firește) și înlocuit 
Iar la sfîrșit festivitatea de premiere. 
Cupe, plachete, flori și., pui fripți, ofe
riți în proțap. Fotografii și-au făcut 
cu prisosință datoria, imortalizîndu-i

Anul 1959 a însemnat peptru activi
tatea cluburilor sportive din țara noas
tră trecerea la realizarea celui dc al 
doilea obiectiv — de altfel și cel mai 
important : îmbunfitățitfca calitativă 
a sportului de performanță prin ridi
carea procesului instructiv-educa- 
tiv pe o treaptă cît mai înaltă.

in această direcție este necesar să 
analizăm din punct de vedere organi
zatoric și metodic felul în care au fost 
îndeplinite de către cluburile noastre 
sportive sarcinile ce le-au stat în față 
și, firește, să facem unele recomandări 
pentru îmbunătățirea continuă a mun
cii. Această analiză este cu atît mai 
necesară cu cît în prezent în secțiile 
pe ramură de sport din cluburi se 
desfășoară o intensă activitate de pre
gătire pentru participarea sportivilor 
noștri la Jocurile Olimpice de la Roma.

CREȘTEREA NIVELULUI MĂIESTRIEI

SPORTIVE

O primă concluzie îmbucurătoare 
care se poate desprinde din activita
tea cluburilor sportive — în această 
perioadă — este aceea că nivelul pre
gătirii sportivilor dintr-o serie de ra
muri a crescut, ca urmare a faptului 
că procesul instructiv-educativ se 
desfășoară în mod corespunzător, tra- 
itîndu-se cu seriozitate problema pla
nificării și evidenței procesului de an
trenament, problema unității factori
lor antrenamentului sportiv și aceea 
a acordării importanței cuvenite fac
torului tehnic și individualizării antre
namentului sportiv. Această creștere 
se constată la handbal (secțiile clu
burilor sportive Cetatea Bucur, O.S.M. 
Reșița, Dinamo București, C.G.A.), 
gimnastică (C.Ș. Școlar București, 
O.S.M. Reșița), haltere (Victoria Bucu
rești, Olimpia Orașul Stalin, Jiul Cra
iova), lupte (Dinamo București, O.F.R. 
Timișoara, C.S.M. Reșița), popice (C. 
F. R. Timișoara, Recolta București, 
.Voința Tg. Mureș, Petrolul Pioești), 
polo (C.O.A., Dinamo București, Știin
ța Cluj), ritgbi (Știința București, 
O.C.A., Dinamo- București), scrimă 
(Progresul București), volei (Rapid 
București, Cetatea Bucur) și la alte 
lamuri sportive.

ASIGURAREA „SCHIMBULUI

DE MÎINE"

O altă latură pozitivă a activității 
din această perioadă a cluburilor spor
tive este preocuparea intensă pentru 
asigurarea viitorilor sportivi de per
formanță. In secțiile cluburilor spor
tive sînt pregătiți peste 10.000 copii și 
juniori. Ei sînt cuprinși în centre spe
ciale de antrenament și grupe de ju-

SPORTUL POPULAR 
(Pag a 2-a 3479

pe Victoria Dochiori și Dumitru Ma
rin — cîștigători ai întrecerii — în 
toate aceste momente.

Apoi, au concurat porumbeii. Un 
scurt istoric al sportului columbofil 
și... start. Porumbeii s-au înălțat și au 
luat direcția... spre casă. Unii specta
tori, mai sceptici, își exprimau îndo
iala că aceste păsări vor nimeri acasă 
fără... busolă. Seara, cînd excursioniștii 
au ajuns la fabrică, s-au convins că 
nici un concurent nu rătăcise drumul. 
Intre timp aflaseră că distanța Bucu- 
rești-Snagov e un „galop de sănătate", 
deoarece aceiași porumbei aveau 
parcurse distanțe mult mai mari, ca 
Dorohoi București (cei maturi) și 
Cluj-București („ juniorii").

Din nou start, într-o nouă probă : 
alergarea cu... oul. O întrecere ori
ginală și cît se poate de amuzantă. 
Majoritatea penalizaților au scăpat 
cui înaiplea liniei de sosire. Ouăle 
nu '‘s-au spart "însă, deoarece erau... 
de lemn. Câștigătorii: Aurelia Dumi
tru, strungar și Marin Minea, de la 

jpecția auxiliară. Premii F dțglorne, 
plachete și din nou... pui fripți.

- A urmat- tonetirsnf’'pfdspodfnelor, 
care au parcurs o distanță ținînd un 
pahar plin cu apă pe o tavă. Au fost 
două cîștigătoare: Constanța Trușcă 
și Cristina Parașchiv, a căror înde- 
mînare s-a dovedit identică și în 
„serii" și în „finală".

rtiori, iar cluburile le asigură partici
parea la competiții oficiale și amicale. 
Antrenorii au o grijă deosebită față 
de aceste tinere elemente, urmărindu- 
le cu atenție evoluția și adaptînd mij
loacele și metodele de antrenament 
caracteristicilor de vîrstă ale copiilor 
și adolescenților.

La întrecerile de natație rezervate copiilor participă sute și sute de concuretiți. lată un start într-o cursă 
pentru copii.

Nivelul bun al competițiilor mai im
portante din anul acesta rezervate co
pailor și juniorilor și în special la box, 
fotbal, gimnastică, înot, atletism, schi, 
tenis de cîmp și de masă se datoreș- 
te și muncii rodnice depuse în pregă
tirea elementelor tinere în cadrul 
cluburilor.

PREOCUPARE PENTRU CREȘTEREA

VENITURILOR PROPRII

In ceea ce privește munca de creș 
tere a veniturilor proprii care să con
tribuie la asigurarea unor condiții tot 
mai bune de desfășurare a procesului 
de instruire și la îmbogățirea calen
darului competițional, este evidentă 
preocuparea tot mai temeinică a unor 
cluburi. Mărirea numărului de membri 
susținători — una din căile de rezol 
vare a acestei probleme — a stat în 
permanență în atenția acestor cluburi 
sportive. Trebuie să subliniem rodni
ca activitate a cluburilor sportive 
O.S.M. Reșița, Jiul Craiova, C.S.M. 
Baia Mare. C S.M. Rădăuți si altele

DEFICIENȚE CARE TREBUIE

GRABNIC ÎNLĂTURATE

In activitatea desfășurată de clu
burile sportive s-au remarcat și o 
serie de lipsuri, de a căror grabnică

In continuare s-au desfășurat între
ceri la tracțiunea la frînghie (învin
gătoare echipa serviciului auxiliar), 
un concurs de orientare turistică pen
tru începători și dispute pentru in
signa „Cel mai bun sportiv din 10".

Am omis să amintim că aceste în
treceri sportive au fost intercalate cu 
momente vesele, cu muzică, cu dans, 
toate creînd o atmosferă de mare en
tuziasm, de relaxare. Participanții la 
excursie au petrecut o zi minunată, 
în care au făcut sport,, au dansat și 
s-au înveselit, împrospătîndu-și astfel 
forțele. Seara, în autocamioanele care 
goneau spre București, rîsetele nu mai 
conteneau. învingătorii își priveau a- 
rnuzați diplomele și toți participanții 
se gindeau și discutau ce vor face 
în viitoarea excursie. Pentru că, tre
buie să știți, acest gen de excursie, 
— ’ minunat mijloc de odihnă activă 
și de recreare, — va fi continuat la 
fabrica de confecții , Gh. Gheorghiu 
Dej" și în lunile de toamnă și cele 
de iarnă, pentru cînd sînt prevăzute 
deplasări la Sinaia, Predeal^și Buș
teni.

Noi sperăm că exemplul consiliului 
asociației sportive Confecția va fi;ur
mat și de alte asociații sportive, îneît, 
la fiecare sfîrșit de săptămînă j să 
vedem cît mai mulți oameni ai mu/icii 
plecați în excursii, pentru a se odihni,' 
pentru a se distra, pentru a cunoaște 
frumusețile patriei noastre.

Sîntem acum în posesiă listei com
plete a șahiștilor calificați pentru 
finala campionatului republican indi
vidual, ediția 1959. Celor „reușiți la 
examen" în București (Troiancscil, 
Ghițescu, Pavlov, Gavrilă 1, Ciocîllea, 
Drimer, Urseănu, Varabiescu) li se 
adaugă lotul finaliștilor calificați în 
grupele semifinale din. provincie: 
Soos, Giinsberger, Rădulescu, Pușcașii, 
Suta, Mititelu, Bozdoghină, Joița.

In general, sînt rezultate normale, 
prea puține surprize făcîndu-și loc în 
întrecerile semifinale. Tocmai de a- 
ccea concluziile la competiția care a 
luat sfîrșit în aceste zile capătă un 
plus de importanță. Intt-âdevăr, la 
începutul concursurilor am auzit multe 
păreri reprobatoare asupra formulei de 
disputare adoptate. In rezumat argu
mentele erau următoarele: semifinalele 
de 13 runde sînt prea scurte: ele nu 
permit celor mai buni să-și impună 
superioritatea ; un „start" greșit poate 
să coste calificarea, jucătorul rămas în 
urmă nemaiavînd timp să remonteze 
handicapul inițial; este .nejusț ca .șe- 
jnifinale.le (13 runde) să aibă' condiții 
de desfășurare diferite de cele din 
finală (19 runde)

Dintre toate aceste argumente, nu
mai ultimul mai- poate fi hint acum în 
considerație. Această fi.mdcă prei.ii.sa 

..scurtime a seipifinalejor nu numai că 
p-a vicia) rajprtnl de forțe real dintre, 
participanți, ci dimpotrivă a constituit 
un fericit stimulent pentru maeștri, o-

înlăturare depinde succesul în viitor 
al aoedior unități sportive. Astfel se 
constată unele deficiptițe organizatori
ce care influențează ' direct asupra 
procesului instructiv-educativ. Aceste 
deficiențe provin și din faptul că or
ganele de conducere — consiliile clu
burilor și birourile de secții — nu își 

desfășoară în bune condițiuni activita
tea de îndrumare, control și coordo
nare a muncii. Așa stau lucrurile la 
cluburile sportive Știința Timișoara, 
C.F.R. Cluj și Olimpia Orașul Stalin 
unde consiliile cluburilor nu activează 
regulat, iar birourile secțiilor trăiesc 
doar prin munca depusă de unul sau 
doi dintre membrii săi. Numai astfel, 
spre exemplu, se poate explica nivelul 
nesatisfăcător al procesului instruc
tiv-educativ din clubul Știința Timi
șoara. Faptul că echipele de fotbal și 
handbal au retrogradat din prima ca
tegorie, că baschetul a terminat cam
pionatul pe ultimul loc și atletismul 
își trăiește existența departe de cerin
țele și posibilitățile clubului se dato- 
rește tocmai deficiențelor semnalate 
mai sus. Toate acestea influențează 
direct și negativ creșterea măiestriei 
sportivilor noștri care se pregătesc 
pentru J.O.

In aceste condiții apare ca firească 
întrebarea: sînt mulțumiți de actua
lul nivel al atletismului, ciclismului, 
înotului, baschetului, gimnasticii mas
culine antrenorii care sînt actualmente 
salariați ai cluburilor la aceste ramuri 
sportive? Răspunsul nu poate fi afir
mativ. De aceea este necesar ca arvînd 
sprijinul permanent al conducerii clu
burilor sportive și al birourilor de 
secții, antrenorii să depună o muncă 
mai intensă și de calitate pentru ridi
carea procesului de instruire-antrena- 
merrt la un nivel mai înalt.

In ceea ce privește .preocuparea clu
burilor sportive față de copii și juniori 
se Constată că atletismului și gimnas
ticii nu li se acordă importanța și 
sprijinul cuvenit ; de asemenea că mai 
sînt secții care nu au grupe de ju
niori și copii.

O problemă importantă este și aceea

că o serie de cluburi trebuie să depună 
o mai serioasă, activitate pentru recru
tarea de noi membri susținători. Este 
vorba de cluburile Metalul M.I.G., 
Progresul București, C.S.M. Galați, 
C. S. Oradea, C.S. Tg. Mureș, Con
structorul București ș.a. care în re
zolvarea acestei probleme se rezumă 
la o activitate sporadică. Acțiunile 
pozitive aile cluburilor sportive Jiul 
Craiova, C.S.M. Reșița, C.S.M. Baia 
Mare, C.S.M. Rădăuți etc. au dovedit 
că acolo unde există inițiativă, preo
cupare și dorință de a contribui la 
îmbunătățirea bazei materiale, se pot 
obține rezultate bune.

★

Succesele înregistrate în prima parte 
a anului 1959 în activitatea cluburilor 
sportive din țara noastră trebuie să 
însemne un puternic stimulent pentru 
lichidarea deficiențelor, iar printr-o 
temeinică muncă colectivă să se poată 
realiza rezultatele scontate. Posibilități 
există și pentru realizarea lor trebuie 
numai eforturi sporite, o muncă sus
ținută. Intr-un material viitor ne vom 
ocupa de unele din principalele sarcini 
care stau în fața cluburilor sportive 
în perioada ce urmează.

EMIL GHIBU
șeful secției tehnice din U.C.F.S., 

membru în biroul U.C.F.S. 

bligați mereu să joace pbntru p: 
întregi și să evite remizele. A 
poate un „sprint" șahist, dar, 
sprint de bună calitate.

In privința „alergării der fond 
finala —- care urmează, Sînt îns 
formulat unele rezerve. lntr-ad 
condițiile acestor două ultime 
care trebuie să desemneze pe cai 
nul de șah al țării diferă substa 
între ele. Alte calități trebuie să 
șaliisttil care se va situa în fri 
clasamentului duftă 19 runde, în

REZULTATELE DIN SEMIFIN/
CLUJ. Soos 9*/ 2, Ciunsberger I 

Rădulescu 8‘/2, Pușeașu 8‘/2, P; 
Buză 8, Nicoleanu 7‘/2, Tocăniță, 
lie ,7,. Szabo Iosif 6‘/2, Drozd, < 
4, Kontrol 2, Balogh l’/2.

SATU MARE Suta, Mititelu, B< 
gliină 11, Joița, Botei, 10*/ 2, G. 
xandrescu 8'/s, Deneș, Georgescu, 
gorevici 7‘/2, Gal 6‘/2 (1), De 
6f/2> Toszt, Papazov 6, lîorvat 
Nagy 3, .Doboș 2 (1).

IAȘI. Nicolau, Perevosnic 9’/;, I 
man 9, Desmireatnt, Rădăcină, F. 
8, Urzică 7*/ 2, Weinstein 6, Siețo 
Grinberg 3, Irinescu 2*/,,  Stan 
Kișs */ 2„

mul rînd rezistență și forța în 
Dar sc poate pune întrebarea dac. 

' este’cd/ul renunțăm la aceste 
raioane" șahiste, care nu totd 
generează jun .joc de calitate. Mai

. că majoritatea- turneelor .din str; 
talc lă' care .au participat in ui 
vreme șahiști! noștri n-au fost d 
cele*  cu lungime exagerată: Și 
este; un aspect legat de această 
bleijsă. Un turpeu-cu, 19 sau maițn 
runde, pe parourșul său va im 
fherent pe partiblțianți în două: 
cu șanse la primele locuri (care . b 
și cei fără șanse, care se con 
pasivitate. De aceea rrznttatu.
asemenea concurs nu numai că 
oferă rezultatul• final cel mai ecliit 
ci dimpotrivă poate favoriza obțin 
de puncte gratuite.

Iată de ce optăm pentru turn 
de durată medie și credem că pe 
viitoarea ediție a campionatului, f 
nostru șahist trebuie să studieze 
blema unei armonizări a celor d 
faze ultime a întrecerii șahiștilor 
tri fruntași.

RADU VOI

Dinamo-C.C.A. și Răpit 
C.S.M. Reșița în etapa a îl 
a campionatului categorie 

de handbal
In campionatele republicane dc h; 

bal, seria jocurilor tari continuă, 
bitorii acestui sport din Capitală 
avea prilejul să asiste astăzi di 
amiază și mîine dimineață la <1 
partide de o deosebită importanță ț 
tril configurația clasamentului.

Primul joc, tradiționalul derbi 
namo—C.C.A. se desfășoară azi di 
amiază pe stadionul Dinamo, înce| 
de la ora 17, iar mîine diminc 
pe stadionul Ciulești, după partida 
fotbal Rapid—Știința Cluj, spect;: 
cr n'<tea r>«:sta la replica pe < 

o va da echipa Rapid, liderului c 
pionătului — C.S.A1. Reșița, lată 
celelalte partide pe care le pro; 
mează etapa a IV-a : Categoria A n 
culin — Timișoara: Tehnometal- 
namo Or. Stalin; Sibiu : Voim 
Chimia Făgăraș ; Iași : C.S.M.!

Victoria Jimbolia ; Categoria A fi 
nin — București : Știința—C.S.M. 
șița ; Rapid—Steaua roșie Sibiu ; 
mișoara : Știința—Constructorul; 
diaș : Record-—Cetatea Bucur ; Tg. 
reș : C.S. Tg. Mureș—Tractorul 
Stalin ; Categoria B — Seria I : t 
rttința Odorhei—Dinamo Tg. Mm 
I.C. Arad—Voința Sighișoara; FI. 
șie Agnita—Textila Cisnădie; Ști 
Timișoara—Știința Petroșani ; Seri 
ll-a : Recolta Uălchiu—Petrolul 1 
ești; Dinamo Bacău—Știința Gal 
Știința Buc.—Petrolul Teleajen ; Cd 
Âîarina Constanța—C.S. Buzău, 
și clasamentele categoriei B dup; 
etape :

Seria I
1. Știința Timișoara
2. Vo'r» o Sighișoara
3. FI. roșie Agnita
4. Textila Cisnădie
5. I.C. Arad
6. Știința Petroșani
7. Stăruința Odorhei
8. Dinomo Tg. Mureș

3 3 0 0 45:2
3 3 0 0 51:3
3 2 0 1 31:2
3 2 0 1 33:3
3 1 0 2 39:3
3 1 0 2 31:3
3 0 0 3 32:6
3 0 0 3 23:3

Seria a ll-a
1. C.S.A. Marina Constanța
2. D'namo Bacău
3. Știința București
4. Petrolul Pioești
5. Petrolul Teleajen
6. Știința Galcti
7. Recolta Hălchiv
8. Victoria Buzău

3 2 1 0 39:2
3 2 1 0 29.2
3 2 0 1 36:3
3 2 0 1 33:3
3 1 0 2 23:2
3 1 0 2 23:21
3 1 0 2 23:2'
3 0 0 3 27:31

prei.ii.sa


Orașul sportivilor
Nu este un reportaj original. Nu 

lăulați ineditul. E doar o consem- 
lare. O simplii imagine a Bucureșthi- 
tii sportiv din zilele noastre. Asa 
um îl cunoaștem toți cei care dumini- 
~.ă de duminică, ne salutăm ca vechi 
irieteni în tribunele stadioanelor. Sini 
;îteva modeste însemnări. Cîțiva ...me
ri de peliculă dinlr-un film realizat 
le sute de mii de „eroi“ pe imensul 
Platou al Bucureftiului anului 1959!...

★
secvență întîmplăloare. Poate 
Este un tablou ales din multe

o 
țreșirn. 
tltele. Stadionul Tineretului— numele 
ti se pare un simbol al sportului 
>ucureștean — e înțesat de sportivi, 
’îți ? E treaba statisticienilor. 
V activiștilor sportivi. Dar, am 
iflat și noit peste ...3000 de 
inaliști. A fost un tablou de la ma- 
ea întrecere a participanților la Spar- 
achiadc. Să... îndreptăm obiectivul 
iostru în altă direcție... O cameră 
nare, frumoasă. Multă animație. Oa- 
nenii vorbesc, notează, chibzuiesc. Sîn- 
em într-unul din sediile asociațiilor 
portive bucureștene. Poate la uzinele 
,23 August", poate la Atelierele Gri- 

nostru nu se 
unui subiect, 
peste tot. In 
400 de aso-

să-i căutăm și

'ița Roșie. „Operatorul" 
Toate plînge de lipsa 
Mumai să poată merge 
Jucurești sînt aproape...
:iații sportive. Vreți
>e sportivi? De acord. Cu o condiție 
tisă. Să nu ne pretindeți să-i găsim 
»e toți. Știți cît ne-ar trebui să .fil- 
năm" activitatea amatorilor dc sport?

de zile și... mii și mii de metri 
că mai mult) de peliculă. E 

iresc, pentru că Bucureștiul numără 
Țeste 200.009 de sportivi! Cu adevărat 
un „oraș al sportivilor".

N-e crește inima cînd poposim în 
mijlocul mănunchiului de atleți care 
ie antrenează pe pista stadionului Re
publicii. Ne amintim dc Iolanda Ba- 
iaș și de ceilalți sportivi fruntași ai 
Bucureștiului. Ai țării. Ai lumii. Nu 
sînt ,,cazuri izolate"—cum spuneau pînă 
icum irei-patru ani, scribii presei oc
cidentale. In București avem astăzi 23

de maeștri emeriți ai sportului, peste 
310 maeștri ai sportului, mai bine dc 
1000 de sportivi de categoria I. 
Dar să-i lăsăm pe atleți să-și continue 
nestingheriți antrenamentele (îi așteaptă 
doar un mare și greu... examen) și să-i 
salutăm în dimineața aceasta de toam
nă, cu ploaie măruntă, pe harnicii mun
citori de Ia Casa Scînteii. Petrecem cu 
ei cîteva minute și cuceriți de entu
ziasmul lor începem să facem și noi... 
gimnastica în producție. Eh, da. Ne 
simțim mai veseli, cu mai multă bună 
dispoziție. Un activist sportiv ne amin
tește și noi... notăm: aproape 25.000 de 
oameni ai muncii sînt angrenați în prac
ticarea gimnasticii de producție. „La 
revedere", dragi prieteni. Plecăm pe 
alte terenuri de sport. Iată, un grup 
de muncitori de la fabrica de Con
fecții. întreceri de fotbal, de volei... 
„Campionate dc casă" — primesc răs

puns privirile noastre întrebătoare. Deci, 
sport de mase. Un subiect bun pentru 
reportajul nostru. Dar, desigur, nu este 
un lucru nou. Poate doar cifrele: peste 
175.000 de participanți la Spartachia- 
dele tineretului. O clipă, ne amintim 
că prin 1938 cifrele statisticienilor spor
tului burghez indicau creșterea „masivă" 
a numărului de sportivi pînă la... 
10.0001

Orașul sportivilor e mare. Unde să 
mai mergem? Pe marele stadion „23 
August" unde își măsoară forțele fotba
liștii sau pe stadioanele anexe unde 
se întrec atleții, voleibaliștii?... Pe la
cul Herăstrău, să urmărim schifurile 
care brăzdează apa lacului? In 
Floreasca, martori Ia întrecerile înotă
torilor? Sau poate, Ia Palatul Pionieri
lor, lîngă măsuțele unde zeci de copii 
visează să-l ajungă pe... Botvinic. 
Singuri, nu putem străbate întreg ora
șul sportivilor. Va trebui să comple
tați aceste imagini, cu cele pe care, 
dragi cititori, le-ați întîlnit, le-ați tră
it în ultimii 15 ani.

Și, fără îndioală, fiecare va spune 
ca și noi: Bucureștiul nostru drag este 
astăzi un adevărat oraș al sportivilor.

DAN GIRLEȘTEANU

X •f

Pe potecile parcurilor, în aerul curat al dimineții... Mai trebuie 
altă explicație ?

ingătorilor: Elenaî 

Răs-Ț 
arhivăT

Pe podiumul în-^-

■H-H-

vi
Teodor eseu, 
trăm însă in 
zeci de asemenea^, 
fotografii, ale al tor-9- 
sportivi bucureșteni.ț

Din istoria atletismului 
bucureștean

Un interes deosebit prezintă 
afișul al cărui text îl reprodu
cem, 
anul 
spectator:

„Cu învoirea Ocîrmuirii, du
minică 13 noiembrie, după pof- 
tire are VEOS1PETA KAROLI
NA în cea de pe urmă cinste 
de a se arăta iarăși într-o fugă 
mare cu prinsoare de la strada 
Podul Mqgoșoaii, pînă in strada 
Tîrgului de Afară, pă marginea 
orașului; adică de șase ori; 
trei în ducătoare și trei ori în 
viitoare; cursa se va sfîrși în 
33 minute. De cite ori va ajunge 
la semn, se va slobozi cîte o 
pușcă spre încredințare.

Forma îmbrăcăniinții: tirol.
Dacă din privitori va pofti să 

se prinză ca să se întreacă cu 
Madam, să poftească la Hanul 
lui Manuc, nr.

Privitorii au 
cîte un sfanț ; 
voință.

Începutul va 
turcești după prînz.

★
Se pare că primele începuturi 

ale atletismului romînesc da
tează din anul 188£, cînd un 
grup de elevi ai liceelor Sava 
și Matei Basarab organizează 
prima societate de „alergări 
pedestre". Primele alergări au 
loc în grădina Cișmigiu, la șo
sea și mai tîrziu în grădina 
Ghica. Disputele atletice au 
continuat pînă în anul 1885, cînd 
s-au întrerupt. In anul 1897, 
pentru scurtă vreme, velodro
mul Cazzavillan i’~, ‘
cîteva întreceri atletice.

Gustul pentru alergări se re- 
deșteaptă prin 1905, iar în anul 
1910 se organizează primele

prin care o sportivă, în
1850, invită publicul

„Campionate de alergări pedes
tre" (adevărate campionate ale 
Capitalei).

In program au figurat doar 
două probe ; „Campionatul de 
viteză -)•«('* “’ ' “ ’’
ta)**  
concurenți ; și 
forul (2000 m. 
podrom dus și 
ticiparea a 5

56.
să plătească 
Noblețea după

fi la 10 ceasuri

„V,aU|>4LlțMIU> UC
— (100 m în linie dreap- 

la care au participat 6 
„Campionatul da 
Velodrom-— Hi- 

i întors)" cu par- 
concurcnți.

★

In anul 1912 ia ființă Fede- 
rațimiea Societăților Sportive 
din Romînia, F.S.S.R. care ini
țiază : „Concursul inter-școlar 
pedestru, pe circuitul de la 
Bucureștii Noi, aproximativ 14 
Iun marș în pas iute" (la star
tul probei se prezintă 74 de 
concurenți) și ,.Primele cam
pionate inter-școlare de sporturi 
atletice", disputate în zilele de 
26 și 27 inai 1912 pe .Hipodro
mul de la Băneasa.

Duminică 17 ianuarie 
avut loc în București 
competiție de cros, iar 
campionat național de

1916 a 
prima 

primtd 
cros se 

dispută la data de 23 aprilie 
1916, precedai fiind de primul 
Gros inter:școlar, desfășurat la 
22 aprilie același an.

Peste patru ani, la 4 iulie 
1920 sînt organizate primele 
campionate cu participarea atle- 
ților romîni de peste munți, în 
Parcul Sportiv al F.S.S.R. (Sta
dionul Tineretului de astăzi), 
cu un an înainte de a se începe 
seria campionatelor naționale

adăpostește j—

Acolo unde sînt astăzi mîndre stadioane
Te-ai întrebat vreodată ti

nere sportiv, tinere spec
tator, cum au arătat, 

altă dată, cîteva din locurile 
pc care astăzi le frecventezi 
cu atîta dragoste și pasiune, 
„neapărat" o dată pe săptămî
nă? Știi, de pildă, ce erau îna
inte Complexul sportiv .23 
August", Parcul Copilului sau 
Parcul sportiv Dinamo ? Dacă 
vrei să afli, atunci hai să fa
cem — doar pentru cîteva cli
pe — o călătorie în spațiu, și 
in... timp și, eventual, să ne 
întîtnim cu vreun sportiv care 
a copilărit pc aceste melea
guri.

Să ne oprim mai întîi la 
„faimoasa" groapă a 

Vergultii... Un imens loc 
viran, mărginit pe de o parte 
de Balta Albă (ironică denu
mire pentru o apă atît de in
salubră!), pe de alta de o a- 

‘ i buruie-
fn jur, cîteva cocioabe 

t peisaj

de Balta Albă (ironică

•devăratâ împărăție a buruie
nilor. E, * . 
răzlețe punctau acest 
trist. Așa era ieri...

Firește că nu mai recunoaș
teți locurile... Priviți acumînjur. 
Priviți Bulevardul Muncii pe 
care se înalță masivele blocuri 
muncitorești, 
de vară din 
tate a fostei 
lui, admirați 
iicial cu cele 
ale sale, nenumărate alte tere
nuri de sport, lacul pentru 
canotaj și imensul oval de

elegantul toatru 
imediata vecnă- 
gropi a Vergii - 
patinoarul arti- 
10.000 de locuri

beton care adăpostește 
rile meciuri aproape 
de spectatori 1

Este vorba despre 
complex sportiv „23 
care a prins viață în

la tna-
100.000

mărețul 
August" 

zilele de 
neuitat 'ale Festivalului...

Oaltă margine de Bucu
rești, cu un alt „teren 
de sport" de 

mintire: Groapa lui Cuțarida. 
Aci, pe un maidan i “ .". 
printre grămezile de gunoaie, 
se dădea zi de zi o „ad-.d 
rată bătălie". Se luptau copiii 
cartierului 
Filantropia 
așa zisului 
ne cîștiga, 
un timp și 
petițiile" în 
neau ceilalți...

în primii ani de la elibera
re, groapa a fost acoperită 
prin munca voluntară a locui
torilor cartierului, apoi a înce
put plantarea grădinii ari cu
noscută de către toți bucureș- 
tenii sub numele de Parcul 
Copilului. Din 1950, pe noul 
teren de rugbi învecinat, s-au 
desfășurat primele 
Aci a crescut echipa 
campioană „Grivița 
aci juniorii clubului 
de antrenorul Milea 
citor la Atelierele 
Roșie" — dau asalt 
iestriei sportive. Iar zeci

tristă a-

nesfîrșit, 
^uuuaiC, 
“.adevă-

Steaua cu cei din 
pentru stăpînirea 

teren de fotbal. Ci- 
era stăpîn pentru 
își programa „eoni- 
pripă, pînă nu ve-

meciuri, 
noastră 
Roșie", 
conduși
- mun-
„Grivița 

mă-
S» sute dc copii din cartier nu 

mai trebuie să se îșcaierg pen-

Vâ prezentam... Stadionul Republicii
iar pe de altă parte asigu
ră spectatorilor o vizibilitate 
perfectă din orice loc.

In spatele tribunei de sud- 
est se află Institutul de Cul
tură Fizică cu nu
meroasele sale instalații spor
tive, săli de gimnastică etc.

In mijlocul stadionului se 
află terenul de fotbal 
care are dimensiunile de 
110 m/70 m. Pe acest teren 
se desfășoară meciurile de. 
fotbal, handbal, rugbi, ho
chei pe iarbă, oină — spor
tul nostru național, — pre
cum și probele atletice de 
aruncarea discului, a cioca
nului și a suliței. Cele două 
sectoare de atletism (de la 
est și vest) suit rezervate 
săriturii în lungime, înălți
me și cu prăjina, ca și a- 
runcării greutății. Pista de 
atletism este construită du
pă modelul olimpic. Ea mă
soară 400 m și are S cu
loare. In fața tribunei prin
cipale sînt 8 culoare. Atleții 
romîni și străini au realizat 
pe această pistă — una din 
cele mai bune din Iunie — 
numeroase recorduri.

Terenul de antrenament 
pentru fotbal, handbal .Și at
letism, terenurile de volei și 
baschet, sălile de sport, ba
zinul de antrenament pentru 
canotaj, cabinetele medicale, 
vestiarele pentru arbitri și 
antrenori, ca și cele pentru 
sportivi — cu o mare capa
citate — completează ane
xele acestui stadion modern.

încheiem această succintă 
prezentare a Stadionului Re
publicii, amintind — firește 
— și de puternica instalație 
electrică pentru întreceri 
sportive în nocturnă, care va 
da posibilitate și atleților, în 
aceste zile ale Jocurilor Bal
canice, să-și continue disputa 
lor sportivă pînă seara fir- 
ziu, sub lumina plăcută a 
reflectoarelor.

Vizitind Bucureștiul, turiș
tii străini își rezervă, desi
gur, o parte din timpul lor 
și pentru a cunoaște în
deaproape frumoasele baze 
sportive ale Capitalei, des
pre care au citit alîtea sail 
li s-a vorbit de către corn- 
patrioții tor care au fost în 
Romînia, cu prilejul diferi
telor competiții sportive in
ternaționale.

După ce au admirat Par
cul de Cultură și Sport .23 
August" cu al sau gran
dios stadion, ei își îndreap
tă pașii spre Stadionul Re
publicii, teatrul alitor con
fruntări internaționale, mai 
ales atletice, printre care și 
frumoasele Jocuri Balcanice 
care încep astăzi.

Stadionul Republicii este 
ui doilea, ca mărime, dintre 
stadioanele Bucureștiului. 
Bombardat și distrus în 
bună parte in anul 1944 de 
către aviația hitleristă, sta
dionul din Dealul Spirii a 
fost, reconstruit in anul 
1948, dedenind unul dintre 
cele, mai cochete stadioane, 
mărindu-i-se in același timp 
~ în mod deosebit — ca
pacitatea, Ștadionul Repu
blicii are astăzi peste 35.000 
de locuri, dar bineînțeles ca 
în zilele marilor competiții 
primește și mai multi spec
tatori, gata să se mulțu
mească cu orice locșor nu
mai să fie prezent la între
cerea sportivă 
nează.

Construit in 
beton armat, 
împreună cu 
sale anexe un ansamblu uni
tar și armonios. Tribuna 
centrală are o parte aco
perită cu un planșeu lat de 
20 m. Caracteristica acestui 
acoperiș este faptul că el 
nu are stîlpi susținători, ast
fel că pe de o parte contri
buie la frumusețea arhitec
tonică a întregului stadion,

care-l pasio-

întregime din 
el constituie 

construcțiile

B. G.

POȘTA MAGAZIN
VASILE CERNEA, BUCUREȘTI. - 1) 

Echipa de fotbal Rapid București 
a obținut cele mai bune rezultate 
în „Cupa Europei Centrale". Prin- 
fro porformanjele ei do mare răsu
net trebuie am'ntită eliminarea renu
mitei formații bvclapestane Ujpest 
cin această importantă competiție. 
La vremea oi, performana rapidîș- 
tilor a fost îndelung comentată și 
datorită felului în care a fost ob
ținută. învins Ia Budapesta cu 4-1, 
în retur la București Rapid avea 
nevoie - pentru calificară — de o 
victorie la patru puncte diferență, 
ceea co, ținînd seama de valoarea 
adversarului, părea în mod practic 
irealizabil. După prima repriză, ter
minată la egalitate (0-0), firește că 
nici vorbă nu mai putea fi do caii-

...Ia 1 februarie 1880 a apă
rut bilunarul „Sportul" care cu
prindea mai ales știri hipice ?

...în numărul 4 din 15 mar 
tie 1880 în ziarul „Sportul" se 
găsește înserată prima relatare 
a unei întreceri atletice ?

tru un loc pe toloacă sau der- 
deluș...

De groapa Floreasca ați 
auzit poate. Ea se afla 
chiar în inima Bucureș

tiului. Povestește antrenorul 
de atletism Nicolae Gurăti: 
,La Floreasca se înfiripase în 
preajma războiului o oarecare 
activitate sportivă. Fusese im
provizată o pistă dc 
alături... de smircurile 
neasanate, izvoare de 
Jucam și rugbl acolo, 
buie să vă spun că 
pe pămint tare erau 
lente cu rănirea... De tribune] dionul Tineretului? 
sau vestiare nici vorbă. Mi-a- 
duc aminte, la un antrenament 
cu discobolul Petre Havaleț, 
am constatat la plecare că 
se furaseră hainele...".

Azi, nici urmă n-a mai 
mas de fosta groapă. Aci s-a 
ridicat una din construcțiile 
cu care se mîndreșc sportivii 
țării noastre. Armonia ansam
blului arhitectonic, statuile ele 
pe alei, sala de sport, stadio
nul, velodromul, zecile de te
renuri fac din Parcul Dinamo 
un adevărat paradis al spor
tivilor...

Cu aceasta, scurta
tră călătorie prin Bucu
rești ia sftrșit. Ea ar 

putea însă continua prin mul
te alte cartiere, acolo unde în 
locul maidanelor de altă dată 
se ridică azi minunate stadioane 
și baze spgrtixg.

se află astăzi Arcul de Triumf 
și că jyntru niște datorii a fost 
demontat de către societatea de 
Credit Urban București, iar ma
terialul vîndut ca lemn pentru Ioc?

J
f

l

atletism, 
de apă 
infecție, 

dar ire- 
placajele 

ecltiva-

ni

ră-

i

noas-

...la campionatele școlare din 
1913, fiecare școlar plătea cite 
1 leu pentru fiecare probă la 
care participa, iar fiecare echi
pă participantă la lupta cu 
fringhia, cite 5 lei ?

...primul record oficial pe 100 
m plat: 13 sec., a fost stabilit 
în aceeași zi de elevii A. (llo- 
dariu (Liceul M. Viteazul) și D 
Berceanu (Liceul Sf. Sava) ? 
Concursul a avui loc pe pajiș
tea din mijlocul hipodromului 
Băneasa în luna mai, anul 1912.

ficarea Rapidului. Și totuși. Rapid 
a înscris în repriza a doua frei 
goluri, astfel . câ cu doua minata 
înainte de fluierul final conducătorii 
celor doua cluburi căzuseră de a- 
cord ca al treilea meci să aibă 
loc la Belgrad. In ultimul minut do 
joc însă, Bogdan a marcat cel de 
ol patrulea punct al acestui meci 
memorabil, făcînd astfel... inoperantă 
convenția încheiată cu cîteva clipe 
înainte. — 2) ^La celelalte întrebări, 
care nu sînt legate de istoria spor
tivă a Bucureșțiului, vă vom răspunde 
în numărul viitor.

GH. LAUTARU, PLOEȘTI. - 1) In 
urmă cu 25 de ani galele de box 
aveau loc iarna la circul Sidoli 
(pe str. Mili iei colt cu Splaiul In
dependentei, unde astăzi se înaltă 

if un mare bloc), iar vara la „Are- 
o---------« (teatrul de vară din

___ ,“) sau pe terenul 
Venus (actualul parc de lîngă baza 
hipică). 2) Informațiile pe care vi 
le-a dat tovarășul dv. de muncă 
sînt exacte : biletele la box erau 
foarte scumpe. Un fotoliu de ring 

( costa între 400 și 500 de lei, ceea 
ce echivala cu salariul unui munci
tor pe o săptămînă ! 3) Primul meci 

i de fotbal inter-țări disputat la Bucu
rești a avut loc la 3 iunie 1923 întrn 
echipele Romîniei și Iugoslaviei (1-2)- 
Infîlnirea s-a disputat pe terenul 
F.S.S.R. (actualul stadion al Tinere
lului) și Ia ea au asistat... 6000 
de spectatori I

SANDU
1) E greu 
celor mai 
1926-1936. 
apoi... au 
atunci ! In general, 
consideră pe R. 
Cioiac drept cei 
acea perioadă

ION POȘTAȘUL

j nele Romano" (te
1 Parcul libertății)

IONESCU, BUCUREȘTI. - 
de făcut o clasificare a 
buni centri-înaintași din 

Criteriile sînt relative 
trecut ți ceva ani de 

ml, specialiștii î» 
Wetter, Sepi II și 

mai valoroși în

Si

...în anul 1915 a 
rat un parc sportiv 
cui unde astăzi se

fost inaugu- 
aflat pe lo- 

găsește sta-

...în anul 1923 un atlet romîn 
parcurge, pentru prima dată, 
distanța dintre toate cele 
garduri ale cursei de 110 
din trei pași ?

...primele campionate de 
(hoină) ale orașului București 
s-au disputat pe valea străjuită 
de dealul Filaretutai, pe locul 
unde este acum intrarea în 
Parcul Libertății? Asistența, în 
picioare, pe scaune, ori bănci 
aduse de acasă, acoperea costișa 
ce suie spre gara Filaret.

...cea dintîi arenă de sport din 
țara noastră, a fost velodromul 
construit din lemn, în anul 18&4, 
la șasea, lingă rondul care

București în sport

ouui

leri, nuiipgne ...azi. milioane
(Peseti



lucrările Congresului ordinar 
al Jocurilor Balcanice

Ieri s-au desfășurat în Capitală lucrările Congresului ordinar al 
'Șocurilor Bakenice de atletism.

La lucrări au luat parte reprezentanții Federațiilor de atletism 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și R. P. Rcîhînă.

Participanții ia Congres au fost salutați de tov. ing. Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei Petrolului și Chimiei, Președintele Federației 
Romîne de atletism.

Congresul a ascultat raportul secretarului permanent a! Jocurilor 
Balcanice de atletism, Artur Takaci, asupra activității secretariatului în 
răstimpul de la ultimul congres ordinar și pînă în prezent; raportul 
Federației Bulgare de atletism asupra desfășurării celei de a XV!I-a e- 
diții a Jocurilor Balcanice de atletism care a avut loc în septembrie 1958 
la Sofia; raportul Federației Iugoslave de atletism asupra desfășu
rării Crosului balcanic care a avut loc în primăvara acestui an la Bel
grad. Rapoartele au fost aprobate în unanimitate.

Congresul a hotărît ca viitorul cros balcanic să se desfășoare la 
București, la 20 martie 1960. S-a hotărît de asemenea convocarea cu 
această ocazie a unui congres extraordinar în vederea discutării cererii 
Federației de atletism din R. P. Albania de a deveni membră a Jocuri
lor Balcanice.

A fost aprobat programul propus de Federația de atletism a Gre
ciei (S.E.GA.S) cu privire la desfășurarea festivităților prilejuite de ani
versarea a 50 de ani de existență a Jocurilor Balcanice, care vor avea 
loc la Atena între 16—25 septembrie 1960. S-a stabilit ca cea de a 
XlX-a ediție a J. B. să se desfășoare la Atena în zilele de 23, 24 și 25 
septembrie I960.

Lucrările congresului s-au desfășurat Intr-o atmosferă de rodnică 
colaborare.

La o Balcaniadă „în miniatură" pe Stadionul Tineretului
Joi, ora 17, Stadionul Tineretului — 

punct de întâlnire pentru toate delega
țiile de atleți străini prezenți la 
Jocurile Balcanice. Bineînțeles, excep-

Semijondișiii Konstantinidis (Grecia) și Sarici 
(Iugoslavia) s-au antrenat joi după-amiază îm

preună.

ție făcînd sportivii turci, care în acel
moment” se aflau probabil lurideya pe 
(fftoiul Sofia-București, transportați
în automobile.

Călătoria noastră a 
fost mult' mai?scuriă,>ea 
ducînd doar de lă' Hgțelul 
Ambasador — „cartierul 
generfal" al oaspeților 
— pînă la ȘoseaT acolo 
unde arborii abia atinși 
de ruginiul toamnei te 
invită parcă să-l mai 
vezi încă înveșmîntați în 
verde.

La poarta stadicr.ului, 
descindeii/cu un grup de 
atleți bulgari, cel mai 
numeros, formînd pe alei 
mrineșfîrșit șir de'trenln- 
guii albastre. Pe teren, 
viitorii Ibf colegi de în
treceri, iugoslavii și gre
cii, au și început ’antrena
mentul pe largul gazonu
lui, de a lungul pistei de 
alergare la gropile de 
sărituri.

Firește, mi este o co
incidență că majoritatea 
atleților greci sînt adu
nați cu toții în jurul gro
pii (de săritură cu prăji
na. poar acolo se „încăl
zește" reprezentantul k>r 
nr. 1, Giorgios Roubanis. 
Iată-1 peste cîteva minu
te pe fostul recordman 
european trecînd cu ușu
rință ștacheta înălțată la 
„avanpremieră" care pro-4,40 m. O 

mite.
11 așteptăm să se îmbrace, apoi ur

mează „inevitabilul" interviu.
„Sînt îneîntat de rezultat..." ne 

spune zîmbind săritorul, spre nedume
rirea noastră, care-1 știm capabil de 
mai mult. „Da. Pentru mine 4,40 este 
înălțimea cea mai grea... La Stock
holm, la „europene/* *,  am fost eliminat 
din finală tocmai la această cifră, 
lată de ce mi-e mereu teamă de ea... 
Nici pînă azi nu-mi explic ce s-a în
tâmplat atunci. Eram în cea mai bună 
lormă și 
la New 
în urmă 
cîștigat

• Cu prilejul celei de a XVIIl-a 
ediții a Jocurilor Balcanice de atletism 
Ministerul Poștelor $i Telecomunica
țiilor a hotărît să marcheze acest eve
niment printr-o emisiune de timbre. 
Astfel, marca poștală apărută anul tre
cut în cinstea Spartachiadei Tineretu
lui, a fost supratipărită cu insigna 
Jocurilor Balcanice.

Cu acest prilej a fost realizat un ■ 
plic „prima zi a emisiunii" obliterat 
cu o ștampilă comemorativă.

Acest plic și marca poștală sînt 
puse la dispoziția publicului, în zilele 
desfășurării Jocurilor, la ștandul fila
telic din incinta stadionului Republicii.

• Studioul de Televiziune București 
va transmite întrecerile de pe stadio 
mii Republicii din ziua a 11-a și a 
111-a a concursurilor. Transmisiunile 
vor începe duminică și luni de la ora 
15,30.
• Ieri dimineață au avut loc lucră

rile ședinței tehnice. Cu acest prilej 
au fost stabilite seriile în cursele pe 
culoare, ordinea culoarelor și ordinea 
încercărilor la sărituri și aruncări.

• Clasamentele generale pe echipe 
se vor face separat, pentru bărbați și 
pentru femei. Punctajul se va face 
.astfel: 6 p pentru lacul I ; 5. p locul 
III ; 4 p locul III... 1 p locul VI. La 
iștafete punctajul va fi dublu (12-10-8 
■6-4).

• Spectatorii vor putea găsi la sta
dion programul Jocurilor Balcarlce 

.care conține un bogat material statis- 
’ tic : recordurile mondiale și europene, 
(recordurile țărilor participante, evolu
ția recordurilor balcanice și cîștigătorii 
«celor 17 ediții de pînă’ acum la fiecare 
(probă.

trei zile mai târziu, revenind 
York am sărit 4,56, lăsînd 

pe Gutovski! Anul acesta am 
„universitarele" cu 4,50, Iar

Programul zilei
ora 9,00
ora 9,40
ora 17,00
ora 17,30

ora 17,45
ora 18,00

ora 18,10

ora 18,20
ora 18,30
ora 18,35
ora 18,40
ora 18,45
ora 18,50
ora 1930

100 ni decatlon 
lungime decatlon 
festivitatea de deschidere 
400 m garduri — serii 
înălțime bărbați 
greutate decatlon 
disc femei
100 m femei — serii
100 m bărbați — serii 
înălțime decatlon 
800 m 
ciocan 
800 m 
100 m
100 m
400 m garduri — finala 
greutate bărbați 
10.000 m
400 m decatlon

femei

bărbați
femei — finala 
bărbați — finaja

XVIII

Au sosit și reprezentanții 
li. P. Bulgaria și Turciei

Joi dimineață a sosit cu trenul de
legația sportivilor bulgari. In Gara de 
Nord oaspeții au fost primiți de repre
zentanți ai Comitetului de organizare 
al Jocurilor Balcanice și de numeroși 
ziariști. Cîteva clipe după sosire, 
conducătorul delegației bulgărești, Șt. 
Petrov, ne-a declarat următoarele: „Cel 
mai important lucru, atunci cînd dis
cutăm despre Jocurile Balcanice, este 
acela de a arăta că asemenea între

la meciul celor două universități ca- 
liforniene am obținut 4,535. Sper că 
aci la București, în frumoasele între
ceri balcanice, să obțin o performan
ță asemănătoare cu acestea din urmă 
și nicidecum cu aceea de la Stock
holm I..." Iar noi îi urăm la fel.

Alături, pe pista de zgură roșie, o 
siluetă binecunoscută : Stanko Lorger, 
cel mai bun alergător de garduri iu
goslav, ia un mic „aperitiv", trecînd 
în repetate rînduri peste trei obstacole 
răsifirate în fața locului de start. Tre

cerea este impecabilă, iar tempoul 
pare .a satisface pe 'antrenorul Lenert, 
spectator atent.

Dar, cei mai activi ’ la antrenament 
sînt, ca totdeauna, fondiștii. lată-i pe 
cei doi maratoniști iugoslavi, Stoiano- 
vici și Skrinjar, dînd roată stadionului 
de 10, 20, 30 și nu mai știm cite ori...

In fund, mai tnulți atleți bulgari a- 
sistă pe colegii lor Artarski și Kaleev, 
care își încearcă puterea la cercul de 
aruncarea greutății. Și. după o apre
ciere „din ochi", bila de metal depă
șește mereu 16 metri. Progresul 
prietenilor noștri de la sud de Dunăre 
este evident și în această iprobă.

Dincolo de șirul de atbori de la 
marginea stadionului se zăresc sulițe 
în zbor. Sulițașii au ocupat unul din 
terenurile de rugbi pentru a nu de
ranja pe colegii lor și își efectuează 
nestingheriți pregătirile. De cînd arun
cările sînt aproape cît lungimea unui 
stadion, precauția este binevenită...

Seara coboairă încet. Ne pregătim 
de plecare. Făcînd drumul înapoi spre 
ieșire, întîlnim o altă veche, cunoștin
ță, sprintera bu’gară Veselina Kola- 
rova. ,,Nu-ți poți imagina cît de feri
cită sînt că mă aflu din nou la Bucu
rești. Cu șapte ani în urmă aci am ob
ținut primele mele succese internațio
nale, am cules primele aplauze peste 
graniță. Cît aș dori să fiu din nou în
vingătoare la Balcaniadă! Cu cele 12,0 
sec. repetate în acest an, am o justi
ficare în plus..."

Speranțe, promisiuni, calcule, pro
nosticuri... Toate acestea vor deveni 
cifre concrete pe foile de rezultate 
începînd de sîmbătă după-arniază.

Un vechi prieten: NICOLA DAGOROV
Săritorul de triplu Nikola Dagorov este bi

necunoscut spectatorilor bucureșteni. Cu ani 
în urmă ei au admirat zborul său suplu, dea
supra gropii cu nisip, i-au aplaudat măies
tria și performanțele. Zece ani a deținut Da
gorov recordul Bulgariei la această probă, 
iar rezultatul său (15,13 m) reprezenta cu un 
deceniu în urmă o cifră de invidiat. Astăzi, 
deși nu se mai avîntă pe pistă, Nikola a 
rămas în mijlocul sportivilor. Medicul chi
rurg Dagorov, ortoped-traumatolog, desfășoară 
o vastă activitate pusă în slujba sportului. 
In fiecare dimineață atletul în halat alb își 
începe consultațiile la centrul de medicină 
sportivă din Sofia.

Dagorov arc o listă impresionantă de pa-

ceri sportive contribuie la întărirea 
prieteniei dintre popoarele balcanice. 
In legătură cu aceasta regretăm fap
tul că dintre toate țările balcanice 
una singură lipsește de la această 
competiție: Albania. Sperăm însă că 
la viitoarele Jocuri Balcanice se va 
ajunge la concluzia că și reprezen
tanții Albaniei pot fi prezenți la 
startul probelor".

In cursul nopții de Joi au sosit și 
atieții turci. Federația de specialitate 
din Turcia a deplasat la București un 
lot «fe 16 atleți și trei a- 
tlete: Ciray (800 m.), Konvur (înăl
țime) șî Onel (100 m. și lungime).

După ce s-au odihnit, reprezentanții 
Turciei au făcut o vizită pe Stadionul 
Republicii. Gr acest prilej am avut 
ocazia să stăm de vorbă cu conducă
torul delegației, Nazmi Tiifekci, vice
președinte al Federației de specialitate 
din Turcia. Printre altele, acesta ne-a 
declarat următoarele: „In cursul că
lătoriei noastre ne-am oprit la Sofia 
unde am fost foarte bine primiți și 
unde cîțiva dintre atieții noștri au fă
cut antrenament. Noi nu emitem pre
tenții la victorie, dar dat fiind că 
sîntem o țară. balcanică am ținut să 
fim prezenți la acest mare eveniment 
sportiv."

Cel mai mare atlet 
pe care l*a  avat Iugoslavia

Ca Franjo Mihalic se bucură de admirația 
tuturor colegilor săi din echipa R.P.F. Iu
goslavia este un lucru lesne de înțeles. II 
recomandă zeci de victorii în mari curse de

Primii doi clasați in proba ds maraton let 
J .O. din 1956: Mimoun fi Mitraliei.

F A H I R O
Căutîndu-I pe cunpscutul atlet turc Fah’r 

Ozguden, am avut o surpriză. Nu ne-am fi 
așteptat ca tînârul acela cu pârul blond și 
cu ochii albaștri care stătea în mijlocul 
grupului de atleți ijrci să fie chiar el. Con
trastul cu ceilalți sportivi turci, tofi bruneîi, 
era izbitor. Și cu toate acestea era Fahir 
Ozguden...

Unul dintre cei mai buni atleji turci, Fahir 
Ozguden este mereu prezent jn reprezentativa 
țârii sale. Cele mai bune rezultate ale sale 
sînt 48,5 sec. pe 400 m plat și 52,9 sec. pe 
400 m garduri. Din anul 1950 Fahir Ozguden 
„colecționează" titlurile de campion al țârii 
sale la aceste două probe.

cienți pe care i-a redat sportului. Mîinile 
sale au tămăduit cotul sulițașului Stoiu Pavlov 
și piciorul sprinterului Peter Petkov, meniscul 
fotbalistului Trandafor Stankov și o gravă 
hemartroză a genunchiului suferită de luptă
torul Petko Sirakov. El are la activ sute de 
operații încununate de un deplin succes.

— Ce ne poți spune despre această ediție 
a Jocurilor, Nikola ?

— Va fi o luptă extraordinară. Cel puțin 
trei echipe candidează la primul loc. Cred 
că...

Conversația noastră se întrerupe brusc. Unul 
din atleți solicită o consultație medicului 
lotului bulgar...

„ESTE GREU DE !
delegatul ofii

Delegatul oficial al I.A.A.F, (Fedi 
rația Internațională de Atletism Am< 
for) la cea de-a XVIil-a ediție 
locurilor Balcanice de la București est 
cehoslovacul Karel Knenicki, ruembr 
al Consiliului I.A.A.F. Sosit ieri dupc 
amiază in capitala țării noastre, Kart 
Knenicki s-a arătat extrem de bucure 
in momentul cînd i-am solicitat 
scurtă convorbire pentru cititorii ziare 
lui nostru.

— „Încă din mai ședința I.A.A.F. 
desemnat pe membrii săi care vor ui 
mări întrecerile atletice cu caracte 
regional etan sînt Jocurile Paname 
ricane, Jocurile Mediteraneene, JocuriJ 
Balcanice, Jocurile Scandinave, Jocur 
le Panarabe ș.a. — ne-a spus K. Knt 
nicki. Am aliat cu multă plăcere veste 
că voi urmări la București întreceri] 
atlețiior din Balcani. Competiția car 
începe niîine (N. R. astăzi.) este foart 
importantă. Ea îmbogățește calendar!

Cit va săi
Uaiaș nu mai are nevoie do nk 

o prezentare! La noi, ea se numără în u! 
t'm'i ani printre cei mai populari sportivi 
iar performantele și succesele sale le cu 
nosc toarte bine tineri ți vîrshtici. Cu toți 
se mîndrcsc că lolanda esle astăzi cea mc 
bună săritoare a lumii, că recordul mon 
dial la săritura în înălfime aparține une 
atlete din țara noastră, care prin rezulte 
lele ei a dus departe faima sportului no 
făurit în R. P. Romtnă.

fond desfășurate în multe orașe ale lumii 
Iată o scurtă enumerare a principalelor salt 
performanțe.

La 37 de ani și după aproape douz 
decenii de atletism, alergătorul Mihalic t 
înscris nu mai puțin de 26 record ur
ale Iugoslaviei pe mai toate J
țele de fond : 5.000, 10.000, 1
20.000, 25.000, 1 oră, 10 mile. De 19 ori e 
a cîștigat titlul de campion al țării sale ș 
pînă de curînd lui i-a aparținut cea ma 
bună performanță iugoslavă pe 10.000 m. — 
29:36,4 (actualmente recordul a fost corecta 
cu 1,6 sec. de Drago Stritof, absent de lî 
Balcaniadă, fiind accidentat).

Numele lui Mihalic este bine cunoscut p< 
toate pistele de atletism din lume. Dar îi 
special în cursele de cros și la maraton, c 
a obținut cele mai mari succese. Invingăto 
al maratoanelor de la Jocurile Balcanice dit 
1956 (Belgrad), primul la Jocurile Ti 
ncretului de la Moscova în 1957, a 
doilea la Melbourne și din nou primul 1: 
Boston în 1958, Mihalic este un inaratoi/.s 
de cea mai mare clasă. De patru ori a par 
ticipat la Crosul San Silvestro de la Sa 
Paolo, fiind de două ori învingător. A cîști 
gat un Cros al Națiunilor și de două or 
crosul ziarului ,,Soir“ din Bruxelles.

Iată principalele motive pentru care mulț 
colegi dc echipă îl consideră „cel mai mar 
atlet pe care l-a avut Iugoslavia".

Z G U D E N
In clipa în care l-am întrebe 

spre care din cele două probe s**  înd>‘eapf 
totuși preferințele sale, Fahir Ozguden 
zîmbit și ne-a răspuns că încă nu s-a. 
hotărît. „Totul este în funcție de rezultați 
Cîteodatâ performanțele mele sînt mai bur, 
la plat și atunci parca îmi place mai mu 
aceasta proba, dar alteori se întîmplâ invei 
și atunci prefer alergarea la... garduri", 
încheiat ei zîmbind.



NE VA CIȘTI6A" - ne declară
I. A. A. F., Karel Knenicki

PRONOSTICURI... PRONOSTICURI
Campionii ediției 1958 a J. B. despre probele primei zile

il atletic, oferă posibilitatea 
iin diferite țări să-și măsoa- 
i lupta cinstită de pe sta-

un pronostic interlocidoru-

greu de spus cine va cîști- 
ecut, la Sofia, echipa Bul- 
rdus o mare surpriză, ocu- 

loc. Nu știu ce va fi aici, 
că nu greșesc prevăzînd o 
î de aprigă. La victorie vor 
ipcle Iugoslaviei, Romîniei, 
Jar și atleții greci aliniază 
de valoare într-o serie de

Karel Knenicki se află în 
ipă un interval de șase ani, 
'ipresiile despre capitala 

eștitil a întinerit și s-a înfru- 
ciuda faptului că i serbați 

unătate de mileniu. Mi-am 
eama de uriașele transfer-

mări petrecute aici chiar și din goana 
mașinii. Aștept cu nerăbdare să văd 
Bucureștiul și în postura de.... pieton. 
Vizitatorul are ce admira".

In încheiere, Karel Knenicki, fost 
mare atlet al Cehoslovaciei, de 11 ori 
campion al țării, timp de 14 ani record
man în proba de 400 m, a ținut să 
transmită un salut călduros bucurește- 
nilor, cititorilor ziarului „Sportul popu
lar" și urări de succes atleților, care 
pornesc in întrecere.

landa?...
ul izbînzilor sale sportive Io
te mîndrește și cu două medalii 
jrife la edițiile de pînă acum 

Balcanice feminine. La Atena, 
sț'nut pfma din aceste medalii

licanică. Rezurtatul său a 
ț. ,«6 m. După un an pc* s?a- 

I Lewski" din Sofia, lolanda 
snccosu’, imbună>c)indu-și recor- 
cu 9 cm. Dtsîă fiind fo inci spar
se găsește, pufen nu*ri spe.anJa 
ca de a treia zi a mbscerlor 
jști, ca va mai cuceri încă o 
campioană. Dar în ceea ce o 
oii aceasta nu este totul!... De 
□m și un rezultat cît mai bun 
n spune-o, chiar un nou record 
a a fost de multe ori anul a- 

mult doritul record ca să nu-l 
m cu atît optimism...

Părerea unui cunoscător
Antrenorul echipei Greciei, Otto 

Szimicsek, este una din personalitățile 
de seamă ale atletismului mondial. 
Din inițiativa sa a luat ființă Asocia
ția internațională a antrenorilor de 
atletism. La congresul care a avut loc 
Ia Atena la începutul acestui an au 
tost puse în discuție o serie de lucrări 
deosebit de importante pentru munca 
antrenorilor din toate țările lumii. Cti 
acest prilej O. Szimicsek a desfășurat 
o laborioasă activitate.

Profitînd de prezența sa în capitala 
țării noastre am ținut să-i cunoaștem 
părerea în legătură cu întrecerile care 
încep astăzi.

„Ediția din acest an a Jocurilor 
Balcanice de atletism se anunță a fi 
cea mai interesantă din ultimii ani. 
Și aceasta pentru că există, în ge
neral, un serios echilibru valoric între 
formațiile Bulgariei, Iugoslaviei, Ro
mîniei și chiar a Greciei, echipe care 
prezintă garnituri complete și mal 
ales bine pregătite. In general, jude
cind după rezultatele înregistrate cu 
prilejul ultimelor concursuri de verifi
care înaintea Jocurilor, se constată o 
serioasă creștere a valorii majorității 
atleților țărilor noastre, fapt care 
face ca Jupts să fie deschisă la cele 
inai multe din cele 34 de probe ale 
programului. Tocmai de aceea, cu pu
ține, chiar cu foarte puține excepții 
nu se poate vorbi de „favoriti" înir-o 
probă sau alta.

Dar, pentru că a venit vorba de re
zultatele înregistrate în ultima perioa
dă de timp, trebuie să mărturisesc că 
am fost impresionat de cifrele atleți
lor romîni, care îmi arată că ei se 
găsesc într-o formă bună și că lup- 
tînd cu ardoare, și, bineînțeles, spri
jiniți de public, nu este cîtuși de puțin 
exclus să termine învingători în între
cerea echipelor masculine"

Cine vor ti cîștigătcrii probelor din 
prima zi? lată o întrebare la care, 
iară îndoială, nu e ușor de răspuns. 
Se știu numele concurenților înscriși, 
se cunosc performanțele ior și totuși 
e greu de făcut pronosticuri. Ne-am 
gîradit să ne adresăm chiar campioni
lor balcanici de anul trecut pentru 
a-și prezenta probele. Evident, această 
hotărîre era legată de anumite riscuri. 
Campionii sînt hotărîți să-și apere 
titlul, forma lor actuală îi îndreptă
țește pe cei mai mulți să spere în vic
torie, dar s-ar fi putut întîmpla ca, 
din modestie, ei să omită tocmai... nu
mele lor .de pe listă pretendenților la 
primul loc. Dar, așa cum veți vedea 
mai jos, aceste așteptări au fost in
firmate. Toți campionii balcanici de 
anul trecut și-au reafirmat în mod 
deschis dorința de a înscrie la Bucu
rești un nou succes în palmares, deși 
bine înțeles, nu au neglijat nici șan
sele celorlalți concurenți.

te, șansele concurentelor sînt foarte 
apropiate. Ioana’"'Petrescu, Olga Si- 
kovec, Snejana Kerkova, eu, ori care 
putem cîștiga".

VASIL KRUMOV: „La ciocan va fi 
un nou record balcanic"

STOIAN SLAVKOV: „Vreau i 
obțin la București 7000 p.l"

sâ

Pe dublul campion bal
canic Stoian Slavkov l-am 
întîlnit joi după amiază 
pe Stadionul tineretului. 
Ne-am fi așteptat să-l 
vedem antrenîndu-se (din 
10 probe, avea ce ale
ge...) și cînd colo Slav
kov era în postura de au

„Concursul de la Bucu
rești ya fi unul dintre 
cele mai echilibrate din 
istoria Jocurilor Balcani
ce, ne-a spus campionul 
balcanic la aruncarea cio
canului, Vasil Krumov. 
După performanțele an
terioare obținute în acest

sezon s-ar părea că aruncătorii iugo
slavi: Racici (63,85 m) și Bezjak 
(61,93 m) dețin prima șansă. Totuși, 
cred că atît Rășcănescu cît și eu vom 
conta în lupta 'pentru primul loc. In 
ori ce caz, eu îmi vel apăra cu străș
nicie titlul. Pe cît îmi vine de greu 
să indic un cîștigător, pe atît 
de ușor îmi este să afirm că, indife
rent cine va fi acesta, performanța lui 
va fi superioară 
Balcanice (61,63

recordului Jocurilor 
m).“

DEPASTAS: „UnEVANGHELOS 
adversar puternic : Zoltan Vamoș

cordurile Jocurilor Balcanice
B A R B A Ț I

10,4 Mihail Bîcivarov (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
21,2 Mihail Bîcivarov (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
47,0 Viktor Snajder (Iugoslavia) Sofia 1958

.1:50,0 Andrej Vipotnik (Iugoslavia) Belgrad 1956
Josko Murat (Iugoslavia) Sofia 1958

3:43,8 Josko Murat (Iugoslavia) Sofia 1958
14:20,2 Velisa Mugosa (Iugoslavia) Belgrad 1956
29:37,6 Franjo Mihalici (Iugoslavia) Belgrad 1954

14,0 Stanko Lorger (Iugoslavia) Solia 1958
51,6 Hie Savel (R. P. Romînă) Belgrad 1956

. 8:54,4 Giorgios Papavasiliu (Grecia) Solia 1958
7,37 Todor Marinov (R. P. Bulgaria) Sofia 1958

15,87 Luben Gurgușinov (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
2,02 Vlado Marianovici (Iugoslavia) Atena 1957
4,46 Giorgios Roubanis (Grecia) Sofia 1958

17,16 Todor Artarski (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
1 53,11 Todor Artarski (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
• 72,36 Alexandru Bizim (R. P. Romînă) Sofia 1958

61,63 Vasil Krumov (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
41,5 R. P. Bulgaria Sofia 1958

3:12,3 R. P. Romînă Sofia 1958
6.746 Stoian Slavkov (R. P. Bulgaria) Sofia 1958

2.16:25,0 Franjo Mihalici (Iugoslavia)
FEMEI

Belgrad 1956

12,0 Vesselina Kolarova (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
24,9 Vesselina Kolarova (R. P. Bulgaria) 

recordul va fi stabilit la actuala ediție
Sofia 19.58

2:10,9 Gtil Ciray (Turcia) Sofia 1958
11,2 Snejana Kerkova (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
5,77 Paulina Țolikofer (R. P. Bulgaria) Sofia 1958
1,75 Io’arida Balaș (R. P. Romînă) Sofia 1958

14,61 Ana Coman (R. P. Romînă) Sofia 1958
46,46 Lia Manoliu (R. P. Romînă) Sofia 1958

. 52,14 Maria Diți (R. P. Romînă) Atena 1957
47,2 R. P. Romînă Sofia 19.58

4.300 Dragă Stamejeici (Iugoslavia) Sofia 1958

dificilă stabilitatea în cerc, e mai ne
sigur controlul asupra discului ume
zit. Vreau să fie timp bun, să pot 
confirma recordurile obținute în ulti
mele săptămîni. Adversarele cele mai 
puternice 
Celesnik 
junioare.

îmi vor fi iugoslava Milena 
și recordmana noastră de 
Olimpia Cataramă."

MIHAIL
Georgopoulos îmi pot lua titlul

BÎCIVAROV: „Lorger și

Multiplul campion bal
canic Mihail Bîcivarov, 
unul din cei mai valoroși 
sprinteri europeni, se'află 
pentru a doua oară la 
București. Dar cine-ar 
măi recunoaște în perfor
merul de astăzi — 16,3 
sec la 100 m, 21 
pe juniorul care cu"5 ani

Itrenor. Cu .atenție și răbdare el a con
dus antrenamentul colegei sale de e- 
c.hipă Iorgova, o mare speranță a a- 
tletismului bulgar (5,64 m la lungime 
la 16 ani). După aceea însă, ne-a stat 
cu plăcere la dispoziție. ,,De stadionul 
Republicii mă leagă amintirea primu
lui meu concurs internațional. Asta 
se întîmpla în toamna lui 1951. De 
aceea, doresc din tot sufletul să obțin 
aici un rezultat cît mai bun. Mă simt 
într-o formă excelentă. Probele mele 
cele mai tari sînt săriturile și aler
gările de viteză. In acest an am avut 
două concursuri de decatlon, dar în 
nici unul n-am „mers" Ia rezultat. 
Aștept deci cu nerăbdare sporită de
catlonul balcanic care, avînd în ve
dere forma bună pe care o dețin, de 

/ asemenea, romînul Cincă și iugoslavii 
N Brodnik și Kolnik, se anunță deosebit 
f de interesant. Nu fac nici un pronos- 
v tic în privința învingătorului, dar în 
J ceea ce mă privește vreau să trec de 
5 o limită de 
£ te. stabilind 
/ balcanic".

mult țintită: 7.000 pune; 
un nou record bulgar și

IL1E SAVEL :

Despre proba de 400 ni 
garduri are cuvîntul ma
estrul sportului Ilie Sa- 
vel, cîștigător la ultime
le trei ediții ale Jocurilor 
Balcanice : ,,l.a actuala
ediție a Jocurilor Balca
nice cursa de 400 m gar
duri se anunță mai des

chisă ca oricînd O ruptură de mușchi 
produsă astă primăvară m-a obligat 
să-mi întrerup pregătirea pentru o 
bucată de timp. De aceea mă prezint 
la Balcaniadă doar cu 53,2 sec, rezul
tat ce întrece de puțin cele mai bune 
performanțe din acest sezon ale Iul 
Ozgiiden (Turcia) și Kovaci (Iugosla
via) care amîndoi au realizat 53,3 
sec. Sper să nu înșel așteptările și să 
obțin, în ciuda împrejurărilor mai di
ficile — nu mai am nici forma și 
nici... anii de la edițiile anterioare — 
a patra victorie consecutivă în cursa 
de 400 m g. a Jocurilor Balcanice".

Cunoscuta sprintenă 
bulgară Veselina Kolaro- 
va, cîștigătoarea probelor 
de sprint la Balcaniada 
de la Sofia, va fi prezen
tă din nou la startul pro
bei de 100 m, despre care 
ne-a declarat: „lată o 
cursă fără favorite1 Nu 

fac această afirmație pentru că în ge
nera] nu-mi place să dau pronosticuri 
înaintea curselor, d pentru că, realmen-

Campionul balcanic la 
800 m, iugoslavul Josko 
Murat, nu se 
București. In 
ne-am adresat 
campion balcanic al pro
bei, Evanghelos Depastas.

,,Mă întrebați ce păre
re am despre proba de 
cred că voi face eu ? Ml-e

la 200 m
în urmă realiza pe stadionul Republi
cii 11,2 și 22,7?

„Cursa de sîmbătă îmi face multe 
griji, ne declara el referindu-se la 
proba de 100 m. In mod normal, ar 
trebui să cîștig, dar am suferit acum 
cîtva timp o întindere, așa că 
Balcaniada nu m-a putut găsi în 
maxitpum de formă. De aceea, atît 
Lorger— 10,4 în acest sez.on — cît 
și Gedrgopoulos — 10,5 — îmi pot lua 
titlul. N-o să mă las însă învins di
nainte !“

află la 
lipsa lui 

fostului

GUL CIRAY : „Cred câ 
2:09—2:10 la

800 m și ce 
greu să vă răspund. Sper să mă com
port bine și să obțin un rezultat bun. 
Asupra locului însă, nu mă pronunț... 
Zoltan Vamos este un adversar puter
nic. Nu trebuie neglijate nici șansele 
colegului meu Morayemos, al cărui 
timp de 1:50.0 obținut pe dificila pistă 
de la Atena este elocvent. Morayemos, 
atlet tînăr, foarte rapid, vrea să se 
afirme la aceste Jocuri Balcanice. 
Totuși, în principal, prevăd un duel 
Vamos-Depastas. Cel mai bun va în
vinge, iar dacă Vamos va fi acesta, 
eu îl voi felicita cel dinții...**

CETIN SAHINER : „La înălțime, 
patru pretendenți"

Prin victoria sa la pro
ba de săritură în înălți
me, cu 2,01 m, atletul 
turc Cetin Sahiner a pro
dus una din marile sur
prize ale Jocurilor Balca
nice de la Sofia. I-a fă
cut multă plăcere să afle 
că l-ani ales să prezinte

săritură în înălțime tocmai 
deține titlul balcanic. „Da,

proba de 
pentru că 
la Sofia a fost tare tine, spune e’, dar 
concursul de la București pare să fie 
mult mai greu. Sînt patru pretendenți 
îndreptățiți, după părerea 
să aspire la primul loc: 
goslavul Marianovici, romînii 
rumb și Boboc și eu. Cel 
bun rezultat al meu din acest sezon, 
este deocamdată L99 m. Spun „deo
camdată" pentru că sînt hotărit să-l 
îmbunătățesc aici, la București. Dacă 
voi reuși, n-ar fi exclus să-mi 
și titlu], deoarece cred că se 
tiga cu 2,00-2,01 m.“

LIA MANOLIU: „De-ar fi 
bun"

VESELINA KOLAROVA: „100 m, 
cursă fără favorite"

mea, 
iu- 

Po- 
mai

păstrez 
va cîș-

timpul

Cercetînd cele mai bune 
. performanțe din acest 

sezon ale concurentelor 
la aruncarea discului, 
campioana balcanică Lia 
Manoliu a ajuns la con
cluzia că ea are primele 
șanse în întrecere. De 
ieri dimineață însă, s-a

ivit un adversar neprevăzut: ploaia.
„De mai multe ori în acest sezon, 

spunea ea, ploaia in-a împidicat să 
obțin rezultatul de care eram capa
bilă. Pe ploaie este, înlr-adevăr, des
tul de .greu să arunci discul. E mai

Eu

se va cîștga
800 m"

bună atletă aCea mai
Turciei, campioana balca
nică la 800 m și la cros, 
ne-a declarat, în legătură 
cu proba de astăzi : „Dacă 
va reedita timpul de la 
Pleven — 2:09,0 — Flo- 
rica Grecescu va cîștiga 
cu siguranță întrecerea 
mă aflam într-o formănoastră.

bună dar acum o lună m-am acciden
tat în timpul concursului de la Varna 
și nu sînt încă restabilită. Aș fi mu'- 
țumită să repet cel mai bun timp din 
acest sezon: 2:11,0. Dintre celelalte 
concurente, recordmana Bulgariei 
Isaieva — 2:10,8 — candidează, de 
asemenea, la primul loc. Cred că se 
va cîștiga cu 2:09,0—2:10,0."

TODOR ARTARSKI : „Tsakanikas are 
prima șansă, dar..."

Să-l ascultăm și pe du
blul campion balcanic și 
medaliat al campionatelor 
europene de la Stockholtji. 
Todor Todorov Artarski: 
„Prima șansă în întrece
rea aruncătorilor de greu
tate este de partea lui 
Tsakanikas, care a airun- 

acest an 17,29 m. Accidentat lacat în
mină, eu am obținut rezultate slabe în 
acest sezon. Acum însă mă simt bine, 
iar la antrenamente am trecut din 
nou 17 m. Colegul meu Kaleev e de 
asemenea capabil de 16,80-16,90 m. 
Va avea un cuvînt de spus și rominul 
Crețu, dacă va reedita acel 16,76 m. 
Iată deci că 
simplă pentru

problema nu e așa de
Tsakanikas..."

GRECESCU : „DorescCONSTANTIN
din inimă victoria, știu că publicul 

va fi mereu lîngă mine"

„Alergătorii iugoslavi, 
reputatul Mihalici și Iva- 
novici, sînt adversari re
dutabili, ne declara cam
pionul balcanic la 10.000 
m, Constantin Grecescu. 
Dar, așa cum am învins 
la Sofia, doresc din toată 
inima să cuceresc victo

ria și la ediția actuală. Știu că publi
cul va fi mereu lîngă mine, încurajă- 
ri'e lui mă vor ajuta să depășesc 
momentele grele, să izbîndesc în tac
tica pe care mi-am propus-o".

Materiale redactate de: C. AN
TONESCU, V. CH1OSE, C. MA- 
COVEI, I. MANOLIU, R. VOIA 
și R. VILARA.

Fotografii: B. Ciobanu



Azi și mîine, la Ștrandul Tineretului

întîlnirea de natație dintre reprezentativele 
de juniori ale R. P. Romine și R. D. Germane

La lupte libere

R.P.R. (tineret)—R. D. G. (tineret) 11-5
Azi o nouă întîlnire în București

Tinerii înotători și jucători de polo 
pe apă din țara noastră și din R. D. 
Germană se întrec azi și mîine, la ba
zinul de la Ștrandul Tineretului. A- 
ceastă întîlnire prilejuiește o judicioa
să verificare a stadiului de pregătire 
și a perspectivelor înotătorilor juniori 
din aceste țări.

Din lotul romîn fac parte, printre 
alții, Emil Voicu, Ingrid Waechter, 
Maria Both, Sanda Iordan, care cu 
numai o săptămînă în urmă au cu
cerit titlurile de campioni ai țării la 
seniori. La polo pe apă vom fi repre- 
zentați de : Frățilă, Alexandrescti, Chir- 
văsuță, Daroczi, Marcu, Culineac, 
Neacșu (rezerve: Reiter, lonescu, Fle- 
șeriu, Ștefănescu).

Oaspeții au sosit în cursul zilei de 
joi. O parte din înotători, cei veniți 
dimineață, au și efectuat un ușor an
trenament, iar cei sosiți seara au luat 
parte la antrenamentele de ieri dimi
neață și după-amiază. In cursul an
trenamentelor am putut constata for
ma bună a majorității înotătorilor ger
mani. Jucătorii de polo ne-au impre
sionat prin viteza de deplasare, cu și 
fără balon, precum și prin precizia 
execuției acțiunilor tactice.

Pentru disputele de azi și de mîine, 
oaspeții au anunțat următoarea echipă 
(pe probe): BĂIEȚI: 100 m spate: 
L. Finger și I. Dietze; 1.500 rn. li
ber . P. Bredel și 11. Reiner; 200 rn

bras: P. Singer și I. Singer; 400 m 
liber: F. Wiegand și P. ' 
m fluture: P. Hnterlein și I. Dietze; 
200 m bras băieți: 11. Mentze și G. 
Baerbel; FETE : 400 m liber: Gizela 
Weiss și Heidi Pechstein; 100 rn li
ber : Gizela Weiss și Heidi Pechstein ; 
100 m fluture: Erika Schmidt și Gan- 
dula Schneider; 160 m spate: Ingrid 
Schmidt și Kristel Scedorf; 200 m 
bras: Heidi Mentze și Baerbel Boebel.

întîlnirea se va desfășura după .ur

iredel ; 200
mătorul program': AZI, de la ora 
18: 100 m spate băieți, 100 m liber 
băieți, 400 m liber fete, 1.500 m liber 
băieți, 4 x 100 m mixt fete, 4 x 100 
m mixt băieți MI1NE. de la ora 
18 : 200 in bras băieți, 100 m liber fe
te, 400 m liber băieți, 100 ni liber fete, 
100 m spate fete, 200 m fluture bă
ieți, 200 m bras fete, 4 x 100 m liber 
fete și 4 x 100 m liber băieți. Jocu
rile de polo vor avea loc imediat după 
terminarea probelor de înot.

Astă-seară, cti începere de [a ora 
19,30, sala Floreasca din Capitală 
găzduiește o interesantă reuniune in
ternațională de lupte libere între re
prezentativele de tineret ale țării 
noastre și R. D. Germane. Prima în
tîlnire pe care oaspeții au susținut-o 
la Tg. Mureș a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 11—5 pentru R.P.R.

Lotul german este iomiat din luptă

torii : II. Kring, R. Reidel, G. Bacii,
C. Luscliing, O. Luscliing, H. Puls,
D. Donat, M. Heinze, W. Tschimmcl. 
Echipa noastră va fi selecționată din- 
tr-un lot care cuprinde următorii spor
tivi : L Vasile, Gh. Dohi, I. Vaideș, 
M. Bolocan, P. Cîrciumaru, I. Popes
cu, I. Țăranii, Gli. Crișan, N. Pavel, 
M. Ghesner, Âlcx. Radu și H. Mavri- 
dis.

Intilnirea de lupte clasice Rapid Oradea— 
Motor Sport Zella Mefilis R. D. G.

î.

■&.

JgS

I
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Lotul 'înotătorilor din R.D.G. s-a antrenat ieri dimineață la ștrandul Tine
retului. In fotografie antrenorul Hemsberger discutind la marginea bazinului 
cu înotătorii FRANK WIEGAND (100 și 400 m liber). HEIDI MENGE (200 

m bras) și GISELA WEISS (100 și 400 m liber).
(Foto : T. Roibu)

SELECȚIONATA ORAȘULUI BRAILA-COMBI- 
NATA ORAȘULUI BUCUREȘTI 29-15 LA BOX

Duminică dimineața a avut loc Ia Brăila 
o întîlnire de box între selecționata orașului 
Brăila și o combinată a orașului București. 
Această competiție a fost organizată de zia
rul ..înainte" cu prilejul aniversarii a 15 
ani de la apariția primului său număr. In
tilnirea a fost cîștigată de boxerii din locali
tate cu scorul de 29—15. REZUL1 AȚELE 
TEHNICE: C. Turcu (Brăila) b. p. 
ciu (2____ ' 1). 7 'T
V. Mihăilă (București): N. I 
b. p. Gh. Anghcl (București); , D. 
(Brăila), îneci nul cu Gh. I*. --------
rești); T. Maidan (Brăila) meci nul 
Bîrsu (București); Gr. Enache (Brăila) b. p. 
A. Tărjase (București): I. Rodicenco (Brăila) 
b. p. St. Bogdan (Bu< 
(Brăila) b. p. Șt. Bejan 
fiatîs (Brăila) b. p. E. 
M. Novac (Brăila) b. p. 
rești); I. Low (București) 
(Brăila).

........... „. ____  x_____, r. AL Bari- 
(București); Șt. Voican (Brăila) b. ab. 2. 

Tonescu (Brăila) 
, , ". Roman
Predescu (Bucu- 

cu Șt.

:urești); P. Dobre 
(București); I. Cor- 
Dănilă (București); 
A. Gănescu (Bucu- 
b. ab. 2. N. Popa

VALERIU STOIU
redactor la ziarul „înainte"

CONCURSUL DE ORIENTARE 
„CUPA 500 ANI**

Consiliul raional U.C.F.S. „Tudor Vlad mi- 
rescu", prin comisia de turism, organizează 
dumnică dimineața pe străzile Capitalei 
un inedit concurs de orientare, dotat cu 
„CUPA 500 ANI'.

Concursul începe la 
C.F.R. Grivija Roșie, 
masculine și feminine
ale Capitalei. Echipele, folosind schije și in
strumente de orientare, vor străbate tot Bucu- 
reștiul și vor trebui să treacă pe la anumite 
instituții, edificii, monumente, uzine și fa- 
br ici, unde vor fi instalate puncte de control.

ora 7,30 la Atelierele 
Participă 20 echipe 

din cele opt raioane

Baschethaliștii de la S. K. Chemie Halle 
joacă azi și miine cu Progresul București

Echipa masculină de baschet Sport 
Klub Chemie Halle din R. D. Germană 
și-a continuat turneul în țara noastră, 
susținînd al doilea meci la Timișoara, 
în compania echipei locale Știința. în
vinsă în prima partida, formația oaspe 
a reușit să-și ia revanșa cu scorul de 
55—38 (25—17). De la Timișoara,
baschethaliștii germani au plecat la 
Sibiu, unde au jucat cu echipa dc ca
tegorie B, Luceafărul, dc Care au dis
pus cu scorul de 84—75 ( 40—26). La 
meci au asistat peste 1.500 de spec
tatori, care au avut prilejul să urmă
rească o partidă viu disputată, cu faze 
deosebit de spectaculoase și o palpi
tantă evoluție a scorului. In deschi
dere, echipa de juniori a oaspeților a 
învins echipa Școlii sportive de elevi 
Sibiu cu scorui de 50—29 ( 40—21).

S. K. Chemie Halle susține primul 
meci în capitala țării noastre astă- 
seară, cînd va întîlni în sala Dinamo 
echipa Progresul, promovată în acest 
an în prim 
șa partidei 
tot în sala Dinamo. în amîndouă zile 
meciurile vor fi precedate de întîlni- 
rile dintre formațiile de juniori (la ora 
18). Oaspeții vor mai juca marți, tot

în Capitală, cu Știința și își vor în
cheia turneul miercuri, cînd vor evo
lua la Ploești, în compania echipei lo
cale Petrolul.

Pe stadionul Voința din Oradea, 
s-a disputat marți după-amiază în
tîlnirea de lupte clasice dintre echi
pele Rapid Oradea și ăăotor Sport 
Zella Mehlis R.D.G. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 12—4. Lup
tătorii orădeni n-au concurat la cea 
mai bună formă a lor, deziluzionîn- 
du-și suporterii.

Rezultate :
Cat. 52 kg: Ion Udrea este învins 

la puncte de Eckhardt Țhortin care 
a executat corect o centură laterală, 
acumulînd puncte prețioase. De re
marcat dă Eckhardt este deținătorul 
medaliei Ale aur la categoria sa la 
întrecerile din cadrul Festivalului de 
Ia Viena.

Cat. 57 kg: Gh. Marcovici pierde 
la puncte întîlnirea cu Kurt Kletnt.

Cat. 62 kg: Nicolae Sonea, campio- 
nul_ de juniori al R.P.R., este declarat 
învins la puncte în fața lui Roland 
Griebel.

Cat. 67 kg : Ion Cefan a fost trecut 
prin pod de către Mart'll Mallon și 
a pierdut la puncta.

Cat. 73 kg : luptătorul orădean Au
gustin Varga cîștigă la puncte în 
fața lui Helmuth Schierat. Varga a 
executat corect un rebur treeîndu-și 
adversarul prin pod.

Cat. 79 kg : Nicolae Bacin este în
vins la puncte de maestrul sportului 
Siegfried Schăfer, campion al R.D.G. 
Amîndoi luptătorii au primit pînă în 
minutul 10 al întilnirii cite două a- 
vertismente pentru lipsă de combati

vitate. In minutul 11 Schăfer execută 
fulgerător un rebur acumulînd astfel 
punctele necesare victoriei. Fostul 
campion al țării noastre N. Baciu a 
avut o comportare sub orice critică.

Cat. 87 kg: Sigismund Szasz și 
Walter Schlegelmilch termină la ega
litate.

Cat. grea : Vasile Bunta' reușește 
meci nul în compania lui Gunther 
Jiilke.

In afara partidelor oficiale, la ca
tegoria 67 kg, s-a mai disputat o în
tîlnire amicală între Ștefan Kineses 
și Schierat Host pe care a cîștigăt-o 
la puncte luptătorul orădean

I 
ILIE GHIȘA — coresp, reg.

Reuniune de box in cinstea aniversar1" 

a 500 ani de existentă a orașului 
București

Astă-seară, începînd de la ora 19,30, va 
avea Ioc pe terenul clubului sportiv Cetatea 
Bucur din str. Ion Vidu nr. 9, o reuniune 
de box în cinstea împlinirii a 500 de ani 
de existență a orașului București. Din pro
gramul reuniunii se desprind următoarele me
ciuri: O. Zilberman—I. Gheorghe; A. Baii- 
ciu—N. Eremia; Gh. Rossler—E. Schnapf; AI. 
Călărașu—D. Dumitrescu; N. Constantin—D. 
Bălăci; I. Stoica—V. Mihăilă; C. Ciurea— 
Gh. Dumitru; V. Ceaușu—St. Nacca.

Mîine se reia campionatul de rugbi
Partide importante la București, Bîrlad și Timișoara

(Urmare din pag. 1)

iriina categorie a tării. Revan- 
va avea loc mîine seara,

Mladin, Stoenescu 
ciu, latan. 
echipa de 
(suspendat 
dat mai 
(bolnav).

O altă echipă 
tructorul, susține 
ficilă întilnire la

Șerban, Stan-
După cum se vede, din 
bază vor lipsi : Morarii 
o etapă), Cotter (suspen- 
multe etape) și Wusec

CAPITALĂ
Azi

Teren 
Vidu), de la ora 
cinstea aniversării 
a orașului București (în caz de timp nefa
vorabil gala se va disputa duminică dimineața 
în același Ioc).

NATAȚIE — Ștrandul Tineretului, de la 
ora 18: întîlnirea internațională de natație 
și nolo (juniori) R.P.R.-R.D.G.

BASCHET — Sala Dinamo,
18: întîlnirea internațională 
juniori și seniori Progresul 
Chemie Halle.

LUPTE — Sala Floreasca, 
întîlnirea internațională de 
neret R.P.R.—R.D.G.

HANDBAL — Stadionul Dinamo, ora 
Dinamo-G.C.A. (cat. A mase.)

Cetatea Buc-ur (Str. Ion 
19.30: gală organizată în 

a 500 de ani de existență

de la 
a echipelor 
București- S.

de la ora 19.30: 
lupte libere

ora 
de 
K.

ti-

17:

Mtitte
HANDBAL — Stadionul Ciulești, ora 9.30- 

Rapid-Steaua roșie Sibiu (cat. A fem.); ora 
12.15: Rapid-C.S.M. Reșița (cat. A mase); 
Stadionul Tinerelului. ora 15: Știința Bucu- 
rești-C.S.M. Reșița (cat. A fem.); ora 16: 
Știința București Petrolul Teleajtn (cat. B 
mase).

NATAȚIE— Ștrandul Tineretului, de la 
ora 18: întîlnirea internațională de natație 
și polo (juniori) R.P.R.-R.D.G.

BASCHET — Sala Dinamo, de la ora IS: 
întîlnirea internațională a echipelor de ju
niori și seniori Progresul-S. K. Chemie Halle;
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teren Știința, ora 10: Știința Buc.-Voința O- 
radea (cat. B.).

RUGBI — Stadionul Dinamo, ora 9: Di- 
namo-Știința Cluj; teren C.C.A., ora 9: C.C.A- 
C.S.M.S. lași (cat. A); stadionul Tineretului, 
teren IV, ora 10: Sirena-C.S.A. Ploești; te
ren III, ora 10.30: Știința-Arhitectura; teren 
II, ora 11.30: Petrol Chiinie-C.F.R. Buzău; 
teren IV, ora 11.30: Cetatea Bucur-Rapid 
(cat. B).

FOTBAL — Stadionul Giulești, ora 
Rapid-Știiuța Cluj; stadionul Dinamo, 
10.30: Dinamo Buc.-Dinamo Bacău; 
C.zl.Af, (Belvedefe), ora 10.30: Știința 
S.N.M. Constanța.

HOCHEI PE IARBA — Stadion 23 August 
teren III, ora 8.30: ZZ- 7- .
rești; ora 10.00: Voința București-Politehnica 
Or. Stalin, 
București.

10.30: 
ora 

teren 
Buc.-

C.S.A. Vl-Știința Bucu-

ora 11.30: Constructorul-Vîctoria

IN TARĂ
Craiova: Dinamo-Hudnyk (R. P

- Birlad: Constructorul-Construc- 
Timișoara: Știința-C.F.R. Grivița

BOX -
Polonă)

RUGBI
torul Buc; ___ ,____ ,__
roșie (cat. A); Pitești- Petrolul-Metalul M.I.G. 
II; Constanta: S.N.M.-Dinamo Miliția;
Ploești: Pctrolul-Cimcntul Medgidia: Brăila: 
Unirca-Progrcsul Galați; Lupeni: Minerul- 
C.S.A. Sibiu; Tirnăveni: Chimica-C.F.R. Cluj; 
Petroșani: Utilaj ul-Știința; Hunedoara: Cor- 
vinul - C.F.R. Timișoara (cat. B).

BASCHET •<— Camp. cat. B — seria I: Ro
șiorii de V+de: Sănătatea-Farul Constanța; 
Ploești: Pete» 4 ul-Mar in a Constanța; Craiova: 
Știința-G.S.A- Bacău: Rm. Vilcea: Voința- 
Politehnica Orașul Stalin; Rădăuți: C.S.M.- 
C.S.M-. Galați: seria a II-a: Saiu Mare: 
Voința-Cetatea Bucur; Deva: Mureșul-Rapid 
Cluj; Chtj: Constructorul-Voința Tg. Mureș; 
Sibiu: Luceafărul-Strungul Arad,

S.N.M.-Dinamo

bucureșteană, Cons- 
și ea o foarte di- 
Bîrlad, în corapa 

nia Constructorului din localitate, 
care s-a pregătit special în vederea 
acestei partide. Bucureștenii — după 
cum ne-a comunicat antrenorul lor, 
Cornel Munteanu, — sînt bine puși 
la punct cu antrenamentele și speră 
într-un rezultat favorabil, care 
păstra în imediata apropiere a 
rului. Formația probabilă: P. 
lescu — Bărăscu, Sava, Leați, 
can (Coravu) — Nistor, M. 
lescu — Mehedinți, Posmoșanu, 
ca — Rădtdescu, iacoveanu 
filovici, B. Nistor, Marica. 
marcă reintrarea lui Șerban Mehe
dinți, ca 
Luscal și 
rnene).

Dinamo 
la ora 9 
de fotbal

i-ar 
lide- 

Nicu- 
Bal- 

Nicu- 
Ghi- 
Teo- 

Se re-

și absențele lui Mateescii, 
Teodorescu (aflați în exa-

întîlnește pe teren propriu, 
(în deschidere la meciul 

Dinamo Buc.—Dinamo Ba

Echipa C.F.R. Grivița Roșie și-a desăvlrșit pregătirile jucînd miercuri la 
Ploești cu Petrolul. Iată o fază din această spectaculoasă partidă de rugbi;

(Foto: T. Roibu)
un accent deosebit pe îmbunătățirea 
tehnicii. Din formația pe care ei o 
vor alinia mîine nu vor lipsi cunos- 
cuții internaționali: lonescu, Mazilu, 
Doruțiu, lordăchescu, Barbu, Ilie ș.a. 
Știința Cluj deplasează — la rîn> 
du-i — la București o echipă puter
nică : lancso — Hagiu, Crișan, Că- 
tănici, toniță — Cordoș, Pop — Că- 
liman, Mătieș, Demian — Cîrligeru 
(Mazăre), Boboc — Buia. Pop, Gebe- 
fiigy.

C.C.A. joacă pe terenul său, la 
ora 9, cu C.S.M.S. Iași, iar meciul 
Metalul M.I.G.—Progresul, s-a amî: 
nat pentru 26 septembrie, metalur- 
giștii fiind în turneu în Polonia.

cau) pe Știința Cluj. Bucureștenii nu 
și-au întrerupt 
gătirile. Sub 
antrenor, Titi
multe scheme

deloc anul 
conducerea 
lonescu, ei 
tactice noi

acesta pre- 
noului lor 
au exersat 
și au pus

Eugen Mihăilă (Victoria) a clștigat prima etapă 
a cursei cicliste organizată de ziarul „înainte"

BRAILA 18 (prin telefon). Astăzi 
s-a desfășurat prima etapă a cursei 
cicliste organizată cu prilejul împli
nirii a 15 ani de la apariția ziarului 
„înainte". La startul cursei s-au ali
niat 46 alergători, mulți dintre ei 
fruntași ai ciclismului romînesc. După 
o dispută animată, susținută de aler
gători pe ruta Brăila — Făureî — 
Brăila (120 km.), întrecerea s-a în
cheiat cu victoria Ia sprint a ciclistu
lui Eugen Mihăilă (Victoria). Iată, 
de altfel, clasamentele primei etape:

Individual -. I. Eugen Mihăilă (Vic
toria) 3 h.08:30; 2. D. Munteanu (Vic
toria); 3. Gh. Neag<>e (Recolta) — a-.

celași timp; 4. I. Angelescu (Recolta) 
3 h.09:00; . ............................... ...  ‘ "
h.09:13; 6.
— același
3 h.09:20;
3 h.09:23;
10. G. Baciu (C.C.A.) —. același timp.

Echipe: 1. Victoria 9 11.26:23 ; 2. 
Recolta București 9 11.31:42; 3. C.C.A. 
I 9 h.32:45; 4. C.O.A. H 9 h.39:47; 5. 
Dinamo 9 11.40:39; 6. Voința Brăila 
10 h.09H4.

Sâmbătă se desfășoară etapa a II-a, 
iar duminică va avea loc ultima etapă 
pe circuit

Nfo. Cos lân -n cnrespondeut

5. N. Niculescu (C.C.A.) 3 
M. Simion (Voința Brăila) 
timp; 7. S. Duță (C.C.A.)
8. O. Dumitru (Victoria)
9. O. Istrate (individual);

Iată și clasamentul înainte de 
etapa de mtirte:

1. C. F. R. Gr. Roșie 9 7 2 0 55: 30 25
2. C.C.A. 9 7 11 125: 23 24
3. Constructorul Buc. 9 6 2 1 66: 44 23
4. Dinamo 9 6 2 1 99: 29 25
5. Progresul 9 5 0 4 77: 52 19
6. Constructorul Bîrlad 9 2 16 37: 90 14
7. Știința Cluj 9 2 1 6 35; 9« 14
8. Știința Timișoara 9 135 39. 47 14
9. C.S M S. Iași 9 12 6 26: 62 13

10. Metalul 3 1 Q Ș 20404 LL
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Meciuri „deschise’1 în etapa de mîine
a categoriei A la fotbal

Campionatele de tenis 
ale R, P. R, au luat sfîrșit

Julieta Namian și Ion Țiriac 
sînt noii campioni la simplu

lată o etapă, în campionatul categoriei A, în care se poate spune că 
cele șase meciuri programate sînt cu adevărat „deschise oricărui rezultat". 
Pentru că echilibrul de forțe dintre echipele care se întîlnesc, șansele teo
retic egale de victorie, fac din cea de a cînoea etapă a campionatului 
categoriei A o etapă deosebit de interesantă și, în același timp, impor
tantă pentru clasament.

Să luăm, de exemplu, meciul de 
mîine dimineață de pe stadionul Di
namo, dintre dinamoviștii bucureșteni 
și actualii lideri ai clasamentului, di
namoviștii băcăoani. Intîlnirea este 
interesantă nu numai prin tradiția sa, 
dar mai ales prin importanța pentru 
clasament. Oaspeții, neînvinși pînă 
acum, dețin o formă foarte bună și 
firește că vor juca cu tot elanul pentru 
a se menține în fruntea clasamentului. 
In ce privește formația, antrenorul 
Teașcă nu va schimba „ll"-le care a 
cîștigat în etapa trecuta, împotriva 
Jiului. La Dinamo București este nesi
gură participarea la joc a lui Popa. 
In locul lui s-ar putea să joace Sza
kacs li, urmînd ca fundaș s(înga să 
lie Pănait. Do asemenea nu c fixat cine 
va juca stoper, Călinoiu avlnd o în
tindere musculară. Atacul va fi: An
gliei, Varga, BukSșsțj, Szdke, Seir.e- 
nescu. Schimbare, deci, pe aripa stin
gă unde nu vor mai apare Szakacs 1 
și Koszegy. După înfrîngerea de la 
Arad, care i-a făcut să piardă deocam
dată contactul cu echipele din frunte, 
Dinamo București își pune îjiulte >spe- 
ranje în acest jcc, mai, ales că joacă 
acasă.

La aceeași oră (10,30), pe stadionul 
Ciulești, o altă partidă interesantă: 
Știința Cluj.. pentru prinja dată în 
București în acest campionat va da 
replica unui Rapid dornic să se reabi
liteze după cele două îufrîngeri sufe
rite în ultimele două etape. Clujenii 
au dat un randament foarte bun în 
jocul de verificare cu Rapid Cluj, pe 
care l-au cîștigat cu 9—1 (5—0). O 
formă bună a arătat Moldovan, care 
a marcat 3 goluri. Știința sosește azi 
în Capitală sub conducerea antrenori
lor A. Șepci și Dr. Ltica și va alinia 
următoarea formație: Nicoară— Cro
nicii, Georgescu, Costin — Petru E- 
mil, Nedelcu I — Ivatisuc' Mateianii. 
Siiciu (Mmiteanu), Nedelcu 11, Mol
dovan.

Dintre jocurile din provincie, cel 
mai interesant ni se pare a fi cel de 
la Orașul Stalin. Localnicii au lăsat 
o bună impresie în clapa trecută la 
București, cînd au întrecut pe Progre
sul. Fără îndoială că avînd avantajul 
terenului, ei vor putea face mîine un 
joc și mai bun. CCA însă, care a lăsat 
o bună impresie atît în meciul cu Fa
rul, cît și joi. în meciul cu fotbaliștii 
coreeni, este o echipă matură, omoge
nă, care a arătat în numeroase oca
zii că știe să joace în deplasare. In 
ce privește formația, este posibilă re
intrarea lui Crișan sau Constantineșpu 
în atac.

Formația arădană I.ITA, care îm
parte primul loc. cy Dinamo Bacău, 
are im meci relativ ușor: cu Minerul 
Lupenî. Formația textilistă n-a dat 
însă satisfacție Ia antrenamentul de 
joi după-amiază. După o repriză cu 
Teba (5—I), arădenii au făcut 0—0 
in cea de a doua repriză, cu Indagra 
ra, atacul fiind compartimentul care 
a lăsat cel mai mult de dorit. Antre
norul Bratm va menține probabil ochi-

Ștârî din fotbal
C.S.M. BAIA MARE VA SUSȚINE 

DOUA INTILNIRI IN U.R.S.S.
Echipa de fotbal C.S.M. Baia Mare 

va susține in cursul lunii septembrie 
două întîlniri în U.R.S.S. Prima în 
ziua de 27 la Ujgorod cu Spartak, a 
doua în ziua de 29, la Munkacevo, cu 
o selecționată locală. Pregătindu-se 
pentru acest turneu și pentru etapa 
de campionat de duminică echipa din 
Baia Mare a susținut joi un ioc de 
antrenament cu Dinamo Săsar. C.S.M. 
a cîștigat întîlnirea cu scorul de 4—I 
(1—0, 3—0, 0—1). Au marcat Vlad 1, 
lonescu, V. Moldovan și Ilorja, res
pectiv Szakacs

V. SASARANU 
corespondent

© Restanța de categoria B Carpați 
Sinaia—Drubeta Tr. Severin se va dis
puta la 23 septembrie la Sinaia.

Metalul Titanii—C.S.M. Reșița2-1 (1-1)
întîlnirea restanță de cat. B Metalul 

Titanii—C.S.M. Reșița a satisfăcut nu
mai în parte. Jocul, în general, a fost 
lent, de multe ori confuz și de un 
slab nivel tehnic. El a plăcut totuși 
prin abundența situațiilor de gol. Cei 
care au dominat mai mult au fost 
oaspeții ; jucătorii de la Titanii — în 
schimb — au legat jocul mai bine, 

pa care a întrecut pe Dinamo Bucu
rești duminica trecută. In ori ce caz, 
dintre echipele cu 6 puncte, UTA are 
cele mai multe șanse de a ajunge la

Ultima evoluție' a' studenților' clujeni pe stadiâ'nul Gilife'Ști s-a soldai cu un 
eșec. In decembrie 1958 au pierdut cu scorul de 4—0. Duminică, rapidtștii 
iMr hUilni o. ci lupa studențească . mai matură și-in jormă remarcabilă. Cui 
•m reveni de deda aseasta. victoria? In fotografie o fază din meciul Rapid— 

Știința Cluj disputat in turul campionatului 1958—59.

S puncte, dat fiind că atît Dinamo Ba
cău cît și CCA susțin mîine jocuri di
ficile, în deplasare.

După o întrerupere de două săptă- 
mîni. Petrolul își reia jocurile de cam 
pionat, cu o deplasare plină de... emo-

Deși mvinși_in_ meciul cu C.C.A.

Fotbaliștii coreeni au lăsat 
o bună impresie în Capitală
Joi după-amiază spectatorii pre- 

zenți în tribunele stadionului Dinamo 
au avut ocazia să urmărească o inte
resantă întrecere fotbalistică. Este 
vorba de întîlnirea internațională din
tre fotbaliștii Casei Centrale a Ar
matei din București și cei din echipa 
Cantonamentului Central Sportiv din 
Republica Populară Democrată Co
reeană. învingătoare cu scorul de 
3—1 (1—0) C.C.A. a demonstrat o 
formă bună. Ea a dovedit o dată în 
plus că este o echipă tehnică, cu pu
tere de luptă, care știe să se descurce 
și în cele mai dificile situații. Și nu 
putem spune că tinerii fotbaliști co
reeni, deși lipsiți de experiența jocu
rilor „tari" nu i-au pus pe bucureșteni 
in fața unui examen dificil.

Evoluînd prima dată la noi în țară, 
sportivii din „țara diminețelor liniș
tite" ne-au impresionat prin jocul lor 
viguros, prin viteza lor pe drept cu- 
vînt derutantă. Dar nu numai noi, 
spectatorii, am rămas surprinși de 
jocul oaspeților. La fel de surprinși 
au fost și jucătorii militari, care cu 
toate insistențele lor au reușit în mi- 
mi tul 38 dc-abia să tragă primul șut la 
poarta adversă. Pînă atunci jucătorii 
coreeni au dominat categoric. Ei au 
impus jocului un ritm foarte viu. 
Cele două extreme — Kim In-Găl și 
Jăn Sîng-Ciăl — au intreprins incursi
uni care au uimit pur și simplu spec
tatorii. Cu un bun dribling și mai ales 
cu o viteză ce poate fi invidiată de 
foarte mtilți sprinteri ei au ajuns cît 
ai clipi din ochi în apropierea careului 
advers, de unde au centrat precis. Nu 
odată chiar și fund'șul Li Han-Bok a 
făcut asemenea curse de „mare vi
teză". Păcat că jucătorii oaspeți nu 

reușind să speculeze de două ori (min- 
31 Ion Ion, min. 54 Andreescu) slăbi
ciunile apărării adverse. Din partea 
oaspeților a marcat Comisar (min. 
35). Reprobabil a fost gestul portaru
lui Ghiță (Titanii), care în ultimul 
minut de joc l-a lovit brutal cu bo
cancul pe Varga, simulînd apoi că el ar 
fi fost cel lovit. 

ții: la Constanța, tinde gazdele an 
cîștigat pînă acum amîndoiiă jocurile, 
susținute pe teren propriu. Pentru a 
reuși un rezultat bun, ploeștenii vor 
trebui să depună însemnate eforturi 
și să se apropie de jocul pe care l-au 
prestat în repriza a doua a meciului 
de miercuri cu WSK. Pentru acest 
meci formația lor va rămîne neschim
bată.

In sfîrșit, la Petroșani, Progresul

va încerca să obțină, dacă nti prima 
victorie, cel puțin primul punct din 
acest campionat. In ce privește forma
ția, este posibilă reintrarea lui Soare. 
Jiul Petroșani va face unele modifi
cări in atac.

știu să se descurce in fața porții, trag 
imprecis la poartă. Așa se explică 
faptul că ei au dominat steril în pri
ma repriză. C.C.A. a deschis scorul 
prin Constantin abia în minutul 45. 
In repriza a doua coreenii au slăbit 
ritmul și C.C.A. a marcat două goluri 
prin Tătarii (min. 48, dintr-o greșeală 
de apărare) și Constantin (min. 75). 
Din partea oaspeților a înscris An 
Iung-Tîc (min. 75).

S-au remarcat în mod special Tă
tarii, Constantin, Bone, Zavoda II, res
pectiv O Iun-Ghiăng, Kim In-Găl, 
Kim Sang-Ghil și lăn Sîng-Ciăl. Ar
bitrul Andrei Rădulescu a condus com
petent următoarele formații: C.C.A. : 
Toma — Zavoda II, Cepolschi, Staicu 
— Mihăilescu, Bone — Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu (Constanti- 
nescu), Raksi (Crisan), Tătaru. CAN
TONAMENTUL CENTRAL SPORTIV 
din R.P.D. COREEANA: Li Gîn-Hak - 
Li Han-Bok, Sin lăng-Ghin, Liu Zung- 
Găn (Kim ll-Iun) — Zăng Săng-Dăk, 
O Iun-Ghiăng — Kim In-Găl, Bak Du- 
Ik, Kim Sang-Ghil (Kim Săng-Săn), 
Hong De-Fa (An Iung-Tîc) lan Sîng- 
Ciăl.

AL. 1NOVAN

lata cîteva amănunte în legătură cu for
mațiile cuprinse în programul concursului 
Pronosport nr. 38 d'n 20 septembrie.

Jiul Petroșani va alinia duminică următo
rul 11 : Crîsnic - Romoșan, Panait, Vasiu - 
Farcaș, Cosmoc — Toth, Gh’.bea, Gabor, 
Manea, Ciurdărescu.

U.T.A. a anunțat că nu va schimba for
mația cu care a jucat duminică în timp ce 
antrenorul Pali de la Minerul Lupeni va 
alinia pe teren pe : Kiss - Plev, Coman, 
Kerestes — Szoke, M haly — Paraschiva, Muller, 
Nis'ipeanu, Pereț, Crăiniceanu.

C.S.M.S. lași va deplasa la Ploești pentru 
meciul cu Prahova următoarea formație : 
Ursache - Dascălu, Chelaru, Păun — Bui- 
mistriuc, Alexandrescu - Dram, Cruțiu, Ava- 
sUichioaiei, Unguroiu, Demien.

Echipa probabilă a Victoriei Suceava va 
fi următoarea : Sidac - Burlacu, Ștefan, 
Arhir - Matei, Tarleschi - Lupeanu, Potolea^ 
Moldoveanu, Lalu, Asim’onoaiei.

Știința și C.F.R. Timișoara care au făcut 
pregătiri intense pentru derbiul de duminică 
vor alinia formațiile obișnuite. In echipa 
C.F.R. vor juca : Scurei - Corbuș, Bodo,

CLUJ 18 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Întrerupte joi din cau
za ploii, finalele campionatului repu
blican de tenis au continuat vineri cu 
toate cele patru meciuri.

Finala de simplu feminin a opus 
Julietei Namian pe Ecatorina Horșa. 
Jocul a avut un aspect destul de mo
noton, în special din cauza celei de 
a doua jucătoare, care s-a complăcut 
în maniera sa obișnuită de a rămîne 
exclusiv pe linia de fund. Julieta Na
mian a încercat să vină de mai multe 
ori la fileu, reușind prin aceasta să 
decidă primul set și ultimul. Ea a fost 
totuși inegală și nesigură în smeciuri 
și voleuri; Scor final : Julieta Namian 
(Progresul) — Ecaterina Horșa 
(C.C.A.) 6-4, 2-6, 6-3.

Este de remarcat faptul că 
noua' noastră campioană reușește pen
tru prima oară să cîștige titlul în ulti
mii patru ani, după ce a pierdut în fi
nală, în edițiile din 1955-57, iar anul 
trecut a fost eliminată în semifinală 
de Hermina Brener. Cu excepția defec
țiunilor arătate, Julieta Namian se pre
zintă in progres și succesul actual tre
buie s-o stimuleze.

Cealaltă finală disputată vineri di
mineață a revenit perechii Julieta 
Ni.mjan, Eva Stăncescu (Progresul) 
care a dispus cu 6-1, 6—0 de Hermi
na Brencr (Steagul roșu Or. Stalin), 
Mina Ilina (Petrolul Pitești). Jocul 
a fost la discreția câștigătoarelor, 
care au atacat mai mult reușind min
gi spectaculoase.

întîlnirea semifinală la dublu mixt 
Brener, Țiriac—Horșa, Gh. Vizirii s-a

Programul campionatului 
de volei categoria B

SERIA I

Eiapa I, 27 septembrie 1959 : Știința Bucu- 
rești-C.S.M.S. lași, Voința Bacău-Voința Su
ceava, C.S.A. Marina Constanța—Feroviarul 
Constanța, Petrolul Ploești-Voina București.

Etapa a l!-o, 4 octombrie 1959 : C.S.M.S. 
lași-Voința București, Feroviarul Constanța- 
Petrolul Ploești, Voința Suceava-C.S.A. Ma
rina Constanța, Știința București-Voința Ba
cău.

Etapa a lll-a, 11 octombrie 1959 : Voința 
Bacău-C.S.M.S. lași, C.S.A. Marina Con- 
stanta-Știința București, Petrolul Ploești-Vo- 
ința Suceava, Voința București-Feroviarul 
Constanța.

Etapa a !V-a, 18 octombrie 1959 : C.S.M.S. 
lași-Feroviarul Constanța, Voința Suceava- 
Voința București, Știința București-Petrolul 
Ploești, Voința Bacău-C.S.A. Maiina Con- 
stan-a.

Etapa a V-a, 25 octombrie 1959 : C.S.A. 
Marina Constanța-C.S.M.S. lași. Petrolul Plo- 
ești-Voințc Bacău, Voința București-Știința 
București, Feroviarul Constanța-Voința Su
ceava.

Etapa a Vl-a, 1 noiembrie 1959 : C.S.M.S. 
lași-Voința Suceava, Știința București-Fero
viarul Constanra, Voința Bacău-Voința Bucu
rești, C.S.A. Marina Constanța-Petroiul Plo
ești.

Etapa a VH-a, 8 noiembrie 1959 : Petrolul 
Ploești-C.S.M.S. lași, Voința București-C.S.A. 
Marina Constanța, Feroviarul Constanța-Vo
ința Bacău, Voința Suceava-Știinfa București.

SERIA II

Etapa I, 27 septembrie 1959 ; Jiul Craiova- 
C.S. R. Vîlcea, Dinamo Oradea-Voința Si
biu, Șoimii Orașul Dr. Petru Groza-C.S.M. 
Baia Mare, I.C. Arad-Dinamo Tg. Mureș.

Etapa a ll-a, 4 octombrie 1959 : C.S. R. 
Vîlcea-Dinamo Tg. Mureș, C. S. M. Baia 
Mare-I.C. Arad, Voia a Sibiu-Șoimii Orașul 
Dr. Petru Groza, Jiul Craiova-Dinamo O- 
radeo.

Apter - Goli, Surdan - Țigăniuc, Fenioț, 
Fodor, Crai, Boroș, iar la Știința aceeași 
echipă care a evoluat duminică.

C.F.R. Cluj va al’nia în meciul cu Rapid 
Cluj următoarea formai:ie : Kiss - Daniel, 
Tatu, Vădan - Drăgoi, Garbelotti - Suciu, 
Treabă, Filiu, Kobori, Oprea. Rapid va utiliza 
echipa : Palfi - Busch, Soos, Boloc - Cîm- 
peanu, Chircoșa - Bartha, Szekely, Avram, 
Szohel, Ilia.

Concursul Pronosport de duminică se în- 
ch'de în mod obișnuit în Capitală duminică 
la prînz iar în restul țării la ora obișnuită.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT nr. 37

Premiul I : 17 variante cu 12 rezultate e- 
xacte a cîte 4.431 lei fiecare.

Premiul II : 2.774 variante cu 11 rezultate 
exacte a cîte 32 lei fiecare. 

terminat cu victoria primilor cu sco4 
rul 6-8, 6-4, 6-3.

Turneul de consolare a revenit lui 
O. Chivaru (C.C.A.) care l-a întrecut 
pe Grad 6—1, 6—8, 6—3.

După-amiază, sute de spectatori 
au venit să asiste la mult așteptata 
finală de simplu bărbați dintre mae
strul sportului Gh. Viziru (C.C.A.) și 
tînărul său rival, Ion Țiriac (Steagul 
roșu Or. Stalin). Meciul a oferit o 
luptă emoționantă, presărată Cu nu
meroase faze spectaculoase, așa cum 
ne-au obișnuit acești doi jucători.

Viziru a început puternic, a ata
cat mai mult și și-a pasat cu suc
ces adversarul, care a și greșit nu
meroase servicii. Primele două se
turi revin lui Viziru : 6—3, 6—1. In 
al treilea, el conduce cu 4—2 și 
40-30, dar în acest moment greșește 
o minge decisivă și adversarul său 
începe să remonteze. Setul revine lui 
Țiriac Ia mare luptă: 10—8. In se
tul patru, Viziru slăbește ritmul, 
permițînd lui Țiriac să revie puternic 
prin lovituri plasate, decisive. FI cîș- 
tigă ultimele două seturi cu 6—4 și 
6—1, cucerind astfel titlul de cam
pion al țării. Amîndoi jucătorii au 
fost răsplătiți cu binemeritate aplauze.

In finala, la dublu mixt, Julieta 
Namian și C. Caraiulis (Progresul) 
au întrecut clar pe Hermina Brener, 
I. Țiriac (Steagul roșu Or. Stalin) 
cu 6—4, 6—2.

C. COMARNISCHI

Etapa a lll-a, 11 octombrie 1959 : Dinamo 
Oradea-C.S. R. Vîlcea, Șoimii Orașul Dr. 
Petru Groza-Jiul Craiova, I.C. Arad-Voința 
Sibiu, Dinamo Tg. Mureș-C.S.M. Baia Mare.

Elapa a IV-a, 18 octombrie 1959 : C.S. R. 
Vîlcea-C.S.M. Baia Mare, Voința Sibiu—Di- 
namo Tg. Mureș, Jiul Craiova-I.C. Arad, Di
namo Oradea-Șoimii Orașul Dr. Petru Groza,

Etapa a V-a, 25 octombrie 1959 : Șo’mii 
Orașul Dr. Petru Groza-C.S. R. Vîlcea. I.C. 
Arad-Dinamo Oradea, Dinamo Tg. Mures- 
Jiul Craiova. C.S.M. Baia Mare-Voinîa Si
biu.

Etapa a Vl-a, 1 noiembrie 1959 : C.S. R. 
Vîlcea-Voința Sibiu, Jiul Craiova-C.S M. 
Baia Mare, Dinamo Oradea-Dinamo Tg. Mu- 
neș, Șoimii Orașul Dr. Petru Groza-I.C. 
Arad.

Eiapa a VH-a, 8 noiembrie 1959 : I.C. 
Arad-C.S. R. Vîlcea, Dinamo Tg. Mureș- 
Șoimii Orașul Dr. Petru Groza, C.S.M. Ba a 
Mare-Dinamo Oradea, Voința Sibiu—Jiul 
Craiova.

Activitate alpină
Intre 29 septembrie și 8 octombrie, 

F.R.S.B.A. organizează o acțiune de valorifi
care a numeroaselor trasee alpine aflate în 
munții Paring și Retezat — regiune alpina 
puțin cercetată pînă acum. Vor participa cel 
mai buni 30 alpiniști din țară.

Joi a început la Cheile Turzii „Alpini- 
ada fetelor", care a adus la start 20 alpi
niste. Menționăm că este prima acțiune d«‘ 
acest gen care are loc în țara noastră.

„Alpiniada Bucegilor" organizată între 
17—18 octombrie, va. marca închiderea ofi
cială a sezonului alpin de vară. Vor lua 
parte toți alpiniștii clasificați din țară. Cu 
acest prilej vor fi efectuate o serie de trasee 
din Valea Albă și Coștila.

Premiul III : 6.188 variante cu 10 rezultate 
exacte a cîte 21 lei fiecare.

Fond de premii 301.369 lei.
★

Tragerea din urnă a concursului Pronoex- 
pres de duminică 20 septembrie a.c. vo avea 
loc în sala din str. Doamnei nr. 2, la ora 19. 
Ea va fi urmată de un film.

Intrarea liberă.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 
Nr. 39 din 27 septembrie 1959

I. R. P. Ungară - U.R.S.S. (Cupa Europei)
II. U.R.S.S. (B) - R. P. Ungară (B)
III. Rapid - C.C.A.
IV. Progresul — Dinamo București
V. Steagul Roșu - Farul
VI. Petrolul - Jiul
VII. Minerul - Știința
VIII. Dinamo Bacău - U.T.A.
IX. Unirea lași - C.S.M.S. lași
X. C.F.R. Arad - Corvinul Hunedoara
XI. Știința Craiova — Metalul M.I.G.
XII. Foresta Fălticeni - Victoria Suceava

SPORTUL POPULAR
Nr. 3479 Pag. -a



Reprezentativa U.R.S.S. conduce în turneul internațional 
de polo de la Moscova

MOSCOVA 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Turneul internațio
nal de polo de la Moscova — veri
tabilă avanpremieră olimpică — a con
tinuat joi seara cu partidele U.R.S.S. I— 
R.P.R. și Italia—U.R.S.S. II. Prima 
reprezentativă a U.R.S.S. a întrecut, 
după un joc dramatic, echipa R. P- 
Romîne cu scorul de 3—2 (1—1). Ju
cătorii rotnîni, deși au părăsit bazinul 
de la Lujniki învinși, au făcut din nou 
o partidă mare în compania puterni
cei formații sovietice și nu a lipsit 
mult ca să termine meciul la egali
tate, rezultat care ar fi reflectat per
fect desfășurarea jocului.

In primele minute de joc, cele două 
formații sînt stăpînite dc trac, atît 
jucătorii noștri, cît și cei sovietici, 
ratînd numeroase atacuri. Scorul este 
deschis de Kartașev în minutul 5 — 
după ce Mttreșan apărase o lovitură 
de la 4 m, trasă de Cikvanaja —; 
într-un moment cînd echipa noastră 
juca fără Zahan și Grințescu. Apoi 
este rîndul echipei noastre să joace 
în superioritate numerică și în minu
tul 8,47, Szabo egalează : 1—1, scor 
cu care se termină repriza. In repriza 
secundă jocul devine dramatic. Fazele 
spectaciiloase se succed cu repeziciu
ne de la o poartă la alta. Din nou 
jucăm în inferioritate numerică (Zahan 
și Bădiță — eliminați) și în minutul 
15,05 Novikov înscrie: 2—1. Cîteva 
secunde mai tîrziu, Iurcenko este și el 
eliminat și în minutul 17,17, prin go-

Iul înscris de Grințescu, tabela de 
marcaj arată iar scor egal.

Ultimele trei minute sînt captivante. 
In minutul 17,29 comițînd un fault 
inutil la marginea bazinului, Bădiță 
este din nou eliminat. Sovieticii au 
mingea. Golul plutea în aer. Novikov 
singur cu balonul în fața lui Mureșa*»  
vrînd să-l tenteze, scapă mingea care 
este preluată de Zahan. Este rîndul 
nostru să atacăm. Orice greșeală ne 
poate costa. Jucătorii noștri ț'n min
gea și își pregătesc cu atenție ata
cul, în ciuda marcajului strîns al ju
cătorilor sovietici. Mai sînt 40 de se
cunde și în cel mai rău 
termina la egalitate. Dar, 
greșită a lui Blajec este 
de Iurcenko care, scăpat 
scrie nestingherit: 3—2.
un meci mare și totodată șanse apre
ciabile de a mai ocupa primul loc. 
Arbitrului Bauwens-Belgia i s-au ali
niat următoarele formații : U.R.S.S.: 
Smirnov — Cikvanaja, Iurcenko — 
Kartașev — Novikov, Semionov, Ku- 
renoj; R.P R. : Mureșan — Bădiță, 
Zahan — Blajec — Szabo, Grințescu, 
Kroner.

Al doilea joc, care a opus echipei 
secunde a U.R.S.S., formația Italiei, 
s-a terminat la egalitate : 5—5 (2—3). 
Au înscris pe rind : Pizzo (Italia), 
Agheev (U.R.S.S.), Vilkis (U.R.S.S.), 
Manelli (Italia), Vilkis, Grigorovschi 
(U.R.S.S.), Vilkis, Parmeggiani (Ita
lia) și Lavoratore (Italia).

Aseară, reprezentativa secundă a 
Uniunii Sovietice (ale cărei rezultate 
nu contează în clasamentul competi
ției) a învins cu scorul de 3—2 (1—1) 
echipa R.P. Ungare, din care au lip
sit însă patru titulari. Selecționata 
maghiară și-a odihnit jucătorii de bază 
în vederea meciului cu prima echipă 
a U.R.S.S., meci care va decide cîști- 
gătoarea turneului. Tot aseară, 
garnitură a Uniunii Sovietice a 
de echipa Italiei cu scorul de 
(3-0).

prima 
dispus

3—1

Marți încep la Bautzen (R. D, G.Â

Campionatele mondiale de popia
Ultimele noutăți

Se apropie Catppionatele mondiale 
de popice. Peste trei zile, pe cele 10 
piste ale „Casei sportivilor" din 
Bautzen vor începe întrecerile celor 
mai buni popicari ai lumii. De altfel 
străvechiul oraș al R. D. Germane 
a și început să se familiarizeze cu at
mosfera „mondialelor" : în localitate 
au sosit deja oaspeți dornici să facă 
antrenamente de acomodare 
de joc.

cu arena

caz putem 
nu! O pasă 
interceptată 
singur, în- 

Am pierdut

CLASAMENTUL

1. U.R.S.S. I
2. R.P. Ungară
3. R.P.' Romînă
4. Italia

2
1
2
1

6:3 
1:1
3:4
1:3

i

4
I
1
0

meciurile: R.P.
_ Romînă — U.R.S.S. II și Italia — R- 

P. Ungară.

Sîmbătă se dispută

GH. NICOLAESCU

• Joi 
aerului, 
noastre, 
cîteva antrenamente comune cu po
picarii germani. Țara noastră a de
plasat următoarele loturi: femei: 
Margareta Szemany, Erica Arion, 
Ilona Nagy, Ana Felsegy, Maria Na- 
daș, Ecaterina Wentzel, Cristea Re- 
zac, Florica Lăpușan; bărbați: I id iu 
Erdei, Ion Dragomireacu, Ivan Victor, 
Carol Zotnbori, Ion Micoroiu (campion

a părăsit Capitala 
ultimul grup al 
Sportivii rotnîni

pe calea 
delegației 
vor face

Turneul international de box din R. 0. 6ermană

Mîine seară, finalele
BERLIN 18 (prin telefon). Miercuri 
continuat la Frankfurt pe Oder tur-

în

Atleții sovietici continuă sezonul, 
obținind rezultate excelente

In aceste zile atleții sovietici se 
află din nou în întrecere. Au loc 
campionatele asociațiilor sportive. Re
zultatele care ne-au parvenit de pe 
stadioanele din Krasnodar, Groznîi, 
Odesa sînt excelente.

După cum se știe, două recorduri 
mondiale (400 m și 440 yarzi) au 
fost stabilite de Maria Itkina la 
Krasnodar. Pe același stadion un nou

lec.ord mondial a fost realizat la pen
tatlon de către tînăra Irina Press. 
Acumulînd 4880 p. ea a întrecut cu 
8 p. vechiul record al Galinei Bîs- 
trova. Iată rezultatele noii record
mane : greutate — 14,20 m ; înălțime 
— 1,58 m; 200 m — 24,8 sec.; 
80 m. g. — 10,9 sec.; lungime — 
5,82 m. In același concurs (al aso
ciației Dinamo) au mai fost obți- 

valoroase : 
Itkina 11,6 
Itkina 23,7

® RECENT au luat sfîrșit campio
natele de tenis ale R.P. Ungare. Pro
ba de simplu bărbați a revenit lui 
Gulyas, care a învins în finală pe A- 
dam cu 6—3, G—2, 3—6, 4—6, 6—3. 
La femei, victoria în finală a revenit 
(în lipsa lui Kormoczi) jucătoarei 
Brossman care a dispus de Erdodi cu 
6—2, 5—7, 6—1.

• JOI S-AU DESFĂȘURAT cîteva 
meciuri de fotbal în campionatul Fran
ței : Nice — Racing 2—5, Nîmes — 
Monaco 5—1, Bordeaux — Toulon 
2—I, St. Etienne — Toulouse 3—3. In 
clasament conduc acum Reims și Nî
mes cu 10 p. urmate de Nice cu 9 p.

• ROZELLA CICOGNANl a devenit 
campioană de gimnastică a Italiei, ob- 
ținînd în cadrul campionatului un 
punctaj de 74,70. Ea a fost urmată în 
clasament de Miranda Cieognani cu 
73,75 p. si Vanda Soprani cu 71,85 p.

• PE STADIONUL din Glasgow, 
în fața a 70.000 spectatori, s-a dispu
tat meciul dintre echipele Rangers, 
campioana Scoției și Anderlecht — 
campioana Belgiei, contînd pentru pri
mul tur în „Cupa campionilor euro
peni" la fotbal. Fotbaliștii scoțieni au 
învins cu 5—2 (2—0).

• „CUPA EUROPEI CENTRALE" 
la fotbal a revenit în acest an forma 
ției Ilonved Budapesta. Echipa mili
tară a dispus în primul joc din finală 
de M.T.K. cu. 4—3, iar în al doilea 
meci a terminat la egalitate (2—2).

£ Numărul viitor al ziarului nostru^ 

Iva apare mîine, duminica, cu re-ț 
fzultstele și cronicile întrecerilor Ț 
Tdin prima zi a Jocurilor Balcanice-ț- 
+ da atleGsm. Y
1 luni și marți, ziarul apare în î 
I mod normal. T

o serie de rezultate 
m femei — Maria 

200 m — Maria 
aruncarea discului femei — Ta

mara Tuguși 54,61 m; triplu — V. 
Goreaev 16,51 m ; V. Kreer 16,46 m.

Cunoscutul alergător peste garduri 
A. Mihailov a luat startul la Groznîi 
(campionatul asociației Rezervele de 
Ăîuncă). In proba de 110 m. g. el a 
egalat recordul unional, deținut de 
el, alergînd distanța în 13,8 sec. Mi
hailov a cîștigat și 100 m în 10,5 sec.

La Moscova, pe stadionul „Krasnoe 
Znamia", recordmanul țării la arunca
rea suliței, Vladimir Kuznețov, a avut 
o încercare excelentă, măsurînd 
82,16 m.

a
neul internațional de box al echipelor 
Dinamo și formațiilor similare. Din
tre boxerii rotnîni cea mai frumoasă 
impresie a lăsat-o Ludovic Ambrttș, 
care, după meciul susținut în compa
nia coreeanului Hjong Ba a primit o 
cupă pentru cel mai frumos meci al 
galei. De asemenea, Constantin Gheor
ghiu a practicat un box tehnic, apre
ciat de specialiștii prezenți la această 
reuniune. El a învins detașat la punc
te pe bulgarul Alexeev, deși acesta era 
mai înalt cu un cap decît reprezentan
tul nostru. Francisc Pazmani a obți
nut și el decizia în fața lui Cojocarov 
(R.P. Bulgaria). In schimb, mijlociul 
Petre Deca a pierdut la 
ciul cu Holusovski (R. 
Reprezentantul nostru 
doar în ultima repriză.

Joi seara a avut loc _ _
prima semifinală a turneului. Din cei 
trei boxeri romîni care au evoluat, 
doar Vasile Mariuțan o obținut vic
toria la puncte, în fața lui Motszkus 
(R.D. Germană). Boxerul romîn a 
avut o comportare bună și a punctat 
deseori cu directe de stingă care au 
mers „în plin". In schimb, Iosif Mi- 
halic a coborît din ring învins. El a 
întîlnit în Lempio (R.D.
un adversar tenace, bun tehnician. In 
ultima repriză, Mihalic nu a mai 
avut resurse și a terminat partida o- 
bosit. La categoria semi-mijlocie, 
Wesnierski (R.D. Germană) a între
cut la puncte pe Ilie Dragnea. Decizia 
a fost complet eronată deoarece Drag-

nea și-a dominat net adversarul, 
special în ultima repriză. Wesnierski 
a obstrucționat deseori, fără să pri
mească însă avertisment. Publicul a 
protestat la anunțarea deciziei și a 
aplaudat pe boxerul romîn la coborî- 
rea din ring. Duminică scară, la Ber
lin, se vor desfășura finalele turneului.

P. OCH1ALBI

mondial), Alexandru Andrei, Gh. Reș 
temeanu și Francisc Micola.
• La ediția din acest an se vo 

decerna titluri de echipe campioan 
(masculin și feminin) precum și ti 
tluri individuale. Reprezentativele d 
națiuni vor fi alcătuite din cîte < 
jucători și tot atitea jucătoare. Fie 
care jucător va lansa cîte 200 bil 
mixte și jucătoarele 100 bile mixte 
Echipa care va totaliza cel mai mar 
scor va primi medaliile de aur. Pentri 
titlurile individuale participanții îț 
vor disputa întîietatea la probele cla 
sice de 100 bile mixte (f) și 200 bil 
mixte (b). Incepînd de anul acest 
a fost limitat timpul de lansare 
bilei. Astfel, pentru proba de 200 bil 
mixte s-au rezervat 80 minute, ia 
pentru proba de 100 bile mixte 4 
de minute. Participanților care vo 
depăși timpul de joc, li se vor oqp 
semna rezultatul obținut pînă în ace 
moment.

• Pînă în prezent și-au anunța 
participarea următoarele reprezenta 
tive de țări: R. P. Ungară, R. C 
Germană, R. Cehoslovacă, R. P. Pc 
lonă, R. P. F. Iugoslavia, Elveții 
Austria, Franța, Belgia, R. F. r 
mană și reprezentativele tării noa.

• La ultimele campionate mondial 
desfășurate în anul 1957 la Vien; 
titlurile au fost cucerite de echipei 
R. P. F. Iugoslavia (masculin) ci 
rezultatul de 5045 p.d. și Austrii 
(feminin) cu scorul de 2333 p.d. L 
individual, cîștigătorii au fost desew 
nați în persoana sportivilor Ion Mice 
roiu (R.P.R.) — 877 p.d. și Ger 
Schmidtka (Austria) — 395 p.d.

pe întreaga Chină

puncte în ine- 
Cehoslovacă), 

a boxat bine

la Magdeburg

Germană),

Pe stadionul 
kin, recent inaugurat, 
prima 
R. P. 
finale 
10.000 
toate 
urma unor concursuri la care. au par
ticipat aproape 50 milioane de oameni 
ai muncii din R. P. Chineză. Au loc 
competiții în cadrul a 42 de disci
pline sportive. Intr-un bazin acoperit 
s-au desfășurat întrecerile înotătoare
lor. Maeslra sportului Dai Li-hua a par
curs distanța de 100 m liber în timpul 
de 1:08,6, întrecînd cu 1,2 sec. recor
dul național. Au luat sfîrșit întrecerile

.Muncitorul" din Pe
se desfășoară 

Spartachia*dă  a sportivilor din 
Chineză. In cadrul întrecerilor 
își dispută întîietatea 

de tineri 
colțurile țării,

peste 
și tinere din 

selecționați în

halterofililor de la cea mai ușoar 
categorie. Confirmînd așteptările, pr 
mul loc și medalia de aur au toi 
cîșțigate de către cunoscutul sporti 
Cen Tzin-kai, cu performanța de 32 
kg. Meciul de fotbal dintre echipele c 
rașului Pekin și provinciei Guam’u 
s-a desfășurat sub semnul superi 
ții sportivilor capitalei, care au Ll^>. 
gat cu scorul de 4-1. întîlnirea dintr 
echipele orașului Șanhai și provincii 
Heilunțzian a revenit celor din urm 
cu scorul de 2-1. în turneul de pol 
pe apă s-au înregistrat următoarele ri 
zultate: Gunandun — Guicijou 15-1 
Guansi — Hubei 4-0; Șanhai — Liac 
nin 3-2; Armata de eliberare nații 
nală — Fuțian 7-1.

„Cupa Continentelor1' se Încheie astă-seari
Joi: Bomiaiâ^Eulgaria 3-1

Turneul de șah al candidaților

A fost străbătut un sfert din drum
Cu desfășurarea partidelor rundei 

a VII-a a luat sfîrșit primul tur al 
marelui turneu pentru desemnarea 
adversarului campionului mondial de 
șah.

Partidele întrerupte din rundele a 
Vl-a și a V-a s-au încheiat cu rezul
tatele scontate. Fără să reia jocul 
Fisher a cedat la Olafsson. Doar 
cîteva mutări au mai fost efectuate 
în întîlnirea Petrosian-Benko, după 
care cei doi parteneri au căzut de a- 
cord asupra remizei. Keres n-a putui 
realiza avantajul pozițional deținut 
în partida cu Gligorici, iar Smîslov 
n-a jucat în modul cel mai inspirat 
reluarea partidei cu Olafsson. în care 
deținea o superioritate evidentă. Și 
aceste două partide s-au soldat cu 
un rezultat de egalitate.

Ultima rundă a primului tur urma 
să stabilească cine va fi liderul în
trecerii în momentul cînd a fost stră
bătut un sfert din drum. Keres, care 
manifestă o formă excepțională, l-a 
depășit net pe Olafsson. în momentul 
cînd au fost efectuate 40 de mutări

campionul islandez a cerut plicul 
pentru a întrerupe partida. Apoi s-a 
uitat pe tablă, și văzînd că poziția 
este fără speranțe, s-a răsgîndit și 
s-a recunoscut învins. Benko, într-o 
poziție inferioară a depășit timpul de 
gîndire și Tal a înscris astfel (ca și 
Keres de altfel) a patra victorie în 
turneu. O partidă foarte importantă 
s-a jucat între Gligorici și Petrosian. 
La întrerupere — după cum transmit 
agențiile de presă — Gligorici 
avantaj decisiv. Se pare deci 
ultimul neînvins va înregistra 
frîngere. In poziție egală s-a 
rupt partida Fisher-Smîslov.
Iul acesta, după toate probabilitățile 
Keres, Petrosian și Tal se vor afla 
în frunte la încheierea primului tur 
cu 4>/2 p. Benko are 3 p., Gligorici 
2'/,p. și o partidă întreruptă, avînd 
șanse să treacă înaintea lui Benko, 
Smlslov și Fisher “2ll2 p. și o între
ruptă între ei, probabil remiză, O- 
lafsson 2 p. Lupta este deci în con
tinuare deschisă. Următoarele șapte 
runde se vor desfășura în continuare 
la Bled.

deține 
că și 
o în- 
între- 

Tn fe-

PARIS 18 (prin telefon). „CUPA 
CONTINENTELOR" continuă în mij
locul aceluiași mare interes. In fiecare 
seară, mii de parizieni iau cu asalt să
lile de sport .Pierre de Coubertin" și 
Jăpy". In fiecare dintre ele au loc 
cîte două meciuri. Partidele încep 
foarte tîrziu, la ora 21 (ora București), 
astfel că meciul al doilea se termină 
pe la 3 dimineața.

Reprezentativa noastră a avut zile 
libere marți și miercuri. Jucătorii s-au 
mai odihnit și ieri au prestat un vo
lei mai aproape de valoarea lor reală 
în compania reprezentativei Bulgariei, 
cîștigînd cu 3—1 (15—12, 15—10, 12— 
15, 16—14). Iată echipele care s-au 
întrecut:

ROM INI A: r6maN, DERZEI, Ni- 
colau, Miculescu, FIERARU, Ganciu- 
RUSESCU.

BULGARIA: Ghiuderov, ASENOV, 
Pondalov, ZAHARIEV, Asparuhov, A- 
tahliski-Letșev, DIMITROV, Panăitov. 
Meciul a fost condus mulțumitor de 
arbitrul brazilian Leibnitz. Sportivii 
noștri joacă sîmbătă cu Polonia.

Reprezentativa Uniunii Sovietice a 
cîștigat toate cele șase jocuri disputate 
pînă joi seara. In ultimele două me
ciuri, ea a întîmpinat însă o rezisten
ță mai mare. Miercuri U.R.S.S. a în
trecut Bulgaria cu 3—2 (15—12, 10— 
15, 15—8, 13—15, 16—14), iar joi pe

reprezentativa R. P. Chineze 
3—2 (15-3, 13—15, 15—13, 
15—6). Rezultatul foarte strîns

tot c 
10—1 

____  ____  se d: 
torește faptului că în primele patru s< 
furi Uniunea: Sovietică 8 întrebuința 
garnitura ă doua, odihnind pe prin) 
șase voleibaliști în vederea ultimele 
meciuri cu Polonia și cu Cehoslovaci,

Miercuri, după două ore și 35 m 
nute de joc efectiv, Franța și-a ădjudi 
cat victoria în meciul cu R. P. Chim 
ză cu 3—2 (12—15, 15—12, 22—2 
15—7, 15—10). Setul al Ill-lea a dur: 
46 minute joc efectiv 1

Iată celelalte rezultate : MIERCUR 
Polonia—Brazilia 3—0 (10, 12, 8
Cehoslovacia—Ungaria 3—I (15—' 
5—15, 15—3, 15—7). JOI: Cehoslov; 
cia—Brazilia 3—1 (15—9, 9—15, 15- 
0, 15—1), Polonia-Franța 3—0 (9, 1: 
11). _

Iată clasamentul înaintea ultimele 
două zile de joc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U.R.S.S. 6 6 0 18: 4 1
Cehoslovacia 6 5 1 17: 6 1
Bulgaria 7 4 3 16:11 1
Romînia 6 4 2 14:11 1
Polonia 6 3 3 12: 9
R. P. Chineza 6 2 4 10:14
Ungaria 6 2 4 9:16
Fran a 6 2 4 7:14
Brazilia 7 0 7 3:21

★
La ora închiderii ediției, primei

jocuri de vineri seară nu s-au 
nat.


