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Pe drumul creșterii continue
a bunăstării oamenilor muncii
In vitrinele magazinelor, pe car

tonașe de prețuri, și-au făcut 
loc cifre noi, reduse cu multe pro
cente față de cele pe care le vedeam 
pînă duminică seara. Unele au scă
zut la aproape jumătate, altele și 
mai mult. Trecătorii se opresc în fața 
marilor vitrine de cristal, privesc, și 
ochii li se luminează de o mare 
bucurie. Frumoasă și tot mai îmbel
șugată devine viața pe care o trăim 
în patria noastră liberă, socialistă! 
Minunate sînt toate zilele, căci fie
care aduce vestea unor noi succese 
obținute de cei ce muncesc sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, fie
care zi este prilej de bucurie și de 
justificată mândrie pentru uriașele 
realizări ale harnicului și talentatului 
nostru popor.

N-a trecut multă vreme de la pu
blicarea Hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R- P. 
Romine cu privire la pregătirea și 
promovarea cadrelor tehnice, 
mice
precum 
lor, și 
blioat 
al

econ-o- 
și de cercetare științifică, 
și la îmbunătățirea salarizării 
ziarele de duminică au pu- 

Hotărîrea Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc Român și 

a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne cu privire ta 
reducerea prețurilor de Vînzare cu 
amănuntul la unele bunuri de consum. 

Rezultatele obținute în creșterea 
producției industriale și agricole, în 
sporirea productivității muncii și re- 
d'—erea prețului de cost, 

economii peste cete 
precum și succesele 
și depășirea planului 
mestrul I I960 — se 
rine — fac posibilă 
noi reduceri ale prețurilor de vîn
zare cu amănuntul la unele bunuri 
de consum.

De ieri s-au ieftinit 1100 sortimente 
de mărfuri, printre care carnea de 
porc, orezul, produsele de franze- 
lărie, citricele, textilele, încălțămintea, 
obiecte de 
meritele și 
anul școlar 
clasele I 
adică peste 
primi gratuit manualele școlare.

Pretutindeni, 
muncii se vede 
sentiment de i 
pa/’r' și 
r 
continua 
material 
cesc. Pretutindeni întîlnești hotărîrea 
de a răspunde acestei părintești și 
deosebite griji printr-o muncă și miai 
spornică, prin traducerea în viață a 
importantelor sarcini 
partid-

Nenumăratele cifre și 
tate în Hotărîre dau o

în obținerea 
planific alte, 

îndeplinirea 
stat pe se-

în 
de 
arată în Hotă- 
aplioarea unor

medtea- 
cu 

din

uz gospodăresc, 
altele, iar începînd 
1960/1961 toți elevii 

la a VIl-a inclusiv 
2.100.000 elevi — vor

pe fețele oamenilor 
: bucuria, profundul
recunoștință față de 

guvern pentru această nouă 
a grijii nemărginite pentru 
ridicare a nivelului de trai 
și cultural al celor ce mun-

sionaută : prin aplicarea măsurilor de 
rediuicere a prețurilor și prin gratui
tatea manualelor școlare populația 
țării va cîștiga circa UN MILIARD 
DE LEI ANUAL. Acest miliard este 
rezultatul muncii pline de avînt a oțe- 
larilor și minerilor, a pricepuților 
noștri constructori de mașini, a har
nicei noastre țărănimi muncitoare, a 
oamenilor de știință. Este un rezultat 
al eforturilor tuturor oamenilor 
muncii conduși de partid.

Lucrările de importanță istorică 
ale celui de al lll-lea Congres al 
P.M.R. au oglindit în mod elocvent 
uriașele succese dobîndi-te de oamenii 
muncii din patria noastră în toate 
domeniile activității sferei materiale 
Tocmai datorită rezultatelor obținute 
în creșterea producției industriale și 
agricole și reducerii prețului de cost, 
datorită sporirii productivității mun
cii, obținerii de importante economii 
a fost posibil ca în mai puțin de un 
an să fie efectuate două reduceri de 
prețuri cu amănuntul la o serie de 
bunuri de consum. La 9 august 1959 
au fost reduse prețurile Ia peste 
2609 sortimente de mărfuri. Astlel, 
în mai puțin de un an, ca urmare a 
celor două reduceri de prețuri, popu
lația țării realizează un cîștig de 
ordinul miliardelor, ceea ce înseamnă 
o continuă și simțitoare ridicare a 
nivelului de trai material și cultural.

*
întregul lagăr al 

trăiește o 
me trai opuse, sumbre, 
tivele 
lutul.
mult 
l-n 
șomaj, pauperizarea celor ce muncesc, 
foamete. Criminala politică a „răz
boiului rece" dusă de guvernele impe
rialiste, cursa nebunească a înarmă
rilor. cheltuielile militare aduc Ia 
sapă de lemn popoarele supuse ro
biei imperialismului. Și In timp ce în 
nenumărate țări capitaliste nivelul de 
trai al celor ce muncesc scade verti
ginos, în țările socialiste viața devine 
tot mai frumoasă și înfloritoare. Iar 
la noi, în patria noastră socialistă, 
se efectuează in răstimpul a 11 luni 
o a doua masivă reducere de pre
țuri. populația realizând un beneficiu 
de încă un miliard de lei, manualele 
școlare pentru toți elevii din clasele 
I—VII inclusiv se vor distribui gra
tuit începînd din această toamnă, iar 
nivelul de frai material și cultural a! 
oamenilor muncii urcă trepte noi.

Sîntem fericiți și 
pe care o trăi-m, pe 
cu brațele 
partidului 
profund

socialismului 
mare prosperitate. Dia- 

sînt perspec- 
țăriior aflate sub robia oapita- 
In țările socialiste — tot mai 

belșug, avînt creator, optimism, 
statele capitaliste — mizerie,

mîndri de viața 
care am făurit-o 
sub conducerea 
drag. S în tem

Partidului
călăuza noastră 

întregului popor, 
cu pricepere din 
pe drumul con-

trasate de

procente ară- 
sumă impre-

noastre 
nostru 

recunoscători
Muncitoresc Romîn,
înțeleaptă, stegarul 
oare ne conduce 
victorie în victorie, 
stnuiril depline a socialismului

eva PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !
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Să răspundem grijii partidului prin noi succese în muncă!
Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei au primit cu deose- 

” " ' ' ” ' -a[ p.M.R. și a Consiliului de
prețurilor de vînzare cu amă-

bilă bucurie Hotărîrea Comitetului Central 
Miniștri al R.P.R. cu privire la reducerea 
nuntul la unele bunuri-de consum.

Sportivii noștri, avînlați în întrecerea 
muncă, suit hotăriți să răspundă aceslei 
partidul și guvernul nostru o acordă continuei creșteri a bunăstării celor 
ce muncesc, prin succese și mai mari în producție.

Cu tof avîntul
socialistă la locurile lor de 
noi dovezi a grijii pe care

în întrecerea
socialistă

Angajamentul meu
cu privire la pregătirea și promova
rea cadrelor tehnice, economice și de 
cercetare științifică, precum și la îm
bunătățirea salarizării lor, care, de ase
menea, oglindește preocuparea partidu
lui și a guvernului pentru creșterea 
nivelului de pregătire â cadrelor teh
nice. Pentru a mulțumi partidului și 
guvernului îmi iau angajamentul să 
lucrez cu toată răspunderea pentru a 
realiza la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate seria de motoare pe care o 
proiectez în momentul de față.

Ing. C. RADUT 
component al echipei de handbal 

a întreprinderii 
„Element Gottwald"

Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne cu privire la redu
cerea prețurilor de vînzare cu amă
nuntul la unele bunuri de consum a 
fost primită cu deosebită bucurie 
Hotărîrea ilustrează grija partidului 
și a guvernului pentru continua ridi
care a nivelului dc trai al oamenilor 
muncii din țara noastră, pentru bună
starea și fericirea poporului munci
lor-

Ca tînăr inginer îmi exprim toată 
recunoștința față de această Hotă- 
rîre ca și față de Hotărîrea Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne

Noile reduceri de prețuri au atras 
in magazine și mai mulți cumpărători. 
Printre articolele ale căror prețuri au 
scăzut se află și motocicletele. Iată un 
grup de oameni al muncii din Capi
tală cercetind cu interes atrăgătoarele 
motociclete, care, desigur,- Vor lua ta 
curind drumul șoselelor noastre.

Ultimele zile mi-au adus, asemeni 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, noi bucurii. Alaltăieri, am 
luat cunoștință cu satisfacție de Ho
tărîrea cu privire la reducerea prețu
rilor de vînzare cu amănuntul la 
unele bunuri de consum. Vom putea 
cumpăra mai mult și mai ieftin. Vom 
putea trăi și mai bine. Ne vom face 
viața tot mai frumoasă!

Am citit cu deosebit interes pasa
jul din Hotărîre prin care se arată 
că în anul școlar 1960—1961 toți 
elevii din clasele I—VII-a inclusiv, 
vor primi gratuit manualele școlare. 
Sini tată a trei copii. Lenuța intră 
anul acesta în clasa a Il-a, Lucian 
în clasa a Vl-a, iar Stela în clasa a 
VI l-a. Deci, voi beneficia și eu de 
această înlesnire, alături de mit și 
mii de părinți, voi 
portante. Și cile nu 
gospodărie, cu bani 
preajma toamnei...

In același timp, vreau să arăt că 
începînd de la I august a c. — așa 
cum prevede Hotărîrea cu privire la 
pregătirea și promovarea cadrelor 
tehnice, economice și de cercetare 
științifică, precum și la îmbunătățirea 
salarizării lor — voi beneficia și eu 
de o majorare a salariului tarifar In 
medie cu 25 la sulă. In plus, voi con
tinua să primesc 
pentru copii.

Acestor dovezi 
partidului, pentru
cită, trebuie să le răspundem cu și 
mai mult avînt creator în întrecerea 
socialistă, în scopul înfăptuirii măre
țului plan de dezvoltare al econom 
miei naționale.

face economii im- 
se pot face intr-o 

economisiți. In

și alocația de stat

grăitoare ale grijii 
viața noastră feri-

La Roma vor merge cei mai buni
Mișcarea de cultură fizică din 

U.R.S.S. cunoaște acum un nou avînt, 
determinat de întărirea rolului sindi
catelor, Comsomolului și a altor or
ganizații obștești în dezvoltarea spor
tului la orașe și sate.

Larg și multilateral se desfășoară

-------------- — ---------------- Anul trecut și în acest an un mare 
de NIKOLAI ROMANOV număr de sportivi au luat parte la în- 
președiniele Uniunii Asociați

ilor Sportive

ADAM GEORGESCU 
maistru turnător la uzinele 

.Timpuri Noi“ — căpitanul echipei 
de popice

Larg și multilateral se desfășoară pregătirile^ pentru 
cea de a XVII-a ediție a Jocurilor Olimpice. Sportivii 
sovietici acordă multă importanță participării lor la 
Jocurile Olimpice înțelegînd că aceste întreceri contribuie 
ia dezvoltarea și întărirea prieteniei dintre tineretul lu
mii. la cauza păcii între popoare. Jocurile reprezintă tot
odată o bună propagandă pentru sport, atrag spre acti
vitatea sportivă noi mase de oameni. Anii olimpici au 
fost totdeauna caracterizați de o considerabilă ridicare a 
măiestriei sportivilor în toate țările lumii.

Se poate spune de pe acum că Olimpiada de la Roma 
va cunoaște cea mai mare amploare din întreaga istorie 
a Jocurilor. Termenul de înscriere a expirat la 30 iunie. 
Dorința de a participa la întreceri și-au exprimat-o pînă 
acum 87 de țări. In felul acesta, a fost stabilit primul 
„record" al Olimpiadei: ea va avea un caracter de mase 
nemaivăzut pînă acum. Creșterea însemnată a rezultatelor 
sportive din ultima vreme promite, de asemenea, noi 
recorduri olimpice, continentale, mondiale.

Pregătirea sportivilor sovietici pentru Jocurile Olimpice 
a început încă în timpul desfășurării cetei de a doua 
Spartachiade a popoarelor din U.R.S.S.. desfășurată cu un 
an în urmă. La întrecerile de mase care au precedat 
Spartachiada au luat parte zeci de milioane de tineri. 
Cei mai buni dintre ei s-au întrecut în finale. S-parta- 
chiada a fost un prilej de trecere în revistă a realizărilor 
sportivilor sovietici, a dat impuls dezvoltării sportului, a 
scos la iveală nenumărate noi talente.

treceri de calificare pentru a fi incluși 
în loturile olimpice. In aceste zile, mai 
exact pînă la sfîrșitul lunii, competi
țiile preliminare vor lua sfîrșit. 

Avem de unde alege: numai la atletism, de pildă, numă
rul celor care au îndeplinit normele olimpice este de a- 
proape 300.

Delegația sportivă sovietică va număra peste 300 de 
oameni. Sportivii noștri vor concura la 19 discipline din 
cele 21 incluse în programul Jocurilor Olimpice. Spor
tivii sovietici nu vor lua parte la întrecerile de hochei 
pe iarbă — disciplină care nu se practică în țara noastră, 
și la turneul de fotbal — la care echipa, din păcate, a 
fost eliminată în turneul de calificare.

In delegația sovietică grupul cel mai numeros (peste 
80 persoane) îl constituie atleții. Este încă greu să-i 
numim pe toți titularii. Dar, printre ei se vor afla, fără 
îndoială, excelentul decatlonist Vasilii Knznețov — recu
noscut ca cel mai bun sportiv al lumii în anul 1959, 
studentul din Lvov, săritorul în lungime Igor Ter-Ovane- 
sian, profesorul din Kiev — sprinterul Leonid Barteniev, 
militarul Semen Rjîșcin, profesorul moscovit Piotr Bolot
nikov, inginera din Ural — Taisia Cencik, surorile Ta
mara Și Irina Press — studente la Leningrad și alții. 
Toate aceste nume sînt binecunoscute în arena sportivă 
internațională. Dar în delegația sovietică vor fi 
alte nume noi. sportivi pentru care Jocurile 
vor fi prima mare confruntare internațională.

Sportivii sovietici sânt animați de dorința de 
cu succes la Olimpiadă, și totodată să-și aducă 
buția la întărirea prieteniei eu sportivii tuturor 
hunii.

din U.R.S.S.

și multe 
Olimpice

a evolua 
contri- 
țărilor

Cîteva constatări pe marginea rezultatelor
campionatelor de juniori la atletism

ANUL• PROGRES FAȚA DE 
ELOD K1NCSES « CONFIRMĂRI
întrecerile desfășurate sâmbătă în 

nocturnă și duminică dimineața pe 
stadionul Republicii au pus punct 
uneia din cete mai importante com
petiții interne ale atletismului nostru: 
campionatele republicane de juniori 
și junioare- A fost, în ansamblu, un 
concurs interesant, reușit- Meritul 
este fără îndoială al sutelor de con- 
curenți care, luptând cu ardoare pen
tru întîietate, a-u dat finalelor farme
cul și entuziasmul specifice întreceri
lor tinerești. Desigur, acordînd un 
calificativ pozitiv acestor finale de 
campionat nu ne ghidăm doar după 
considerente... sentimentale. Și fiindcă 
cronicarul de atletism are la dispozi
ție cifre, publicăm azi 
comparativ al rezultatelor cîștigători- 
lor precum și al mediilor primilor 
trei clasați la ediția din acest an și 
la ediția anterioară a finalelor.

Rezultă din lectura acestui tabel 
progresul pe care-1 marchează tinerii 
noștri atleți față de anul trecut. Atât 
rezultatele campionilor cît și medi- 

^tile primilor, trei clasați sînt sup>

un tabel

TRECUT * ION MOINA DESPRE 
ȘI PROMISIUNI

rioare la majoritatea probelor cctor 
din 1959. Același lucru se poate 
spune și despre mediile primelor 6 
rezultate. Este un aspect pozitiv, 
care dovedește o creștere a numărului 
de elemente de valoare la aproape 
toate probele. Un exemplu ni se pare 
deosebit de sugestiv în această prF 
vință: proba de 400 m fete. Cam
pioana de anul trecut, Waltrante 
Klimen n-a reușit să se califice pen
tru finală, fiind întrecută de alte 5 
junioare care au concurat în acest 
an pentru prima oară la 400 m I

Finalele și-au avut, cum e și nor
mal, performerii lor. In fruntea aces
tora trebuie să-i amintim pe aruncă
torii de ciocan Gheorghiu, Carțiș și 
Karoly came au depășit toți trei ve
chiul record de juniori al țării- In 
special recordmanul, elevul băcăoan 
Delcebal Gheorghiu îndreptățește multe 
speranțe, la cei 17 ani și la calitățile

î. M.
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sportiv clasificat la acest sport!
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Mai multă atenție sportului de mase feminin 
la întreprinderea Bumbacul din Timișoara

spor-Dintre numeroasele asociații 
tive din orașul de pe malul Be- 
gheiului, dacă ar fi să facem o 
clasificare în ordinea activității 
sportive mereu crescînde, asociația 
sportivă Bumbacul, de pe lîngă în
treprinderea cu același nume ar o- 
cupa un loc de mijloc. Cea mai 
harnică secție, cea de popice, acti
vează de mult în campionatul oră
șenesc, obținînd în fiecare an re
zultate mulțumitoare. Șahiștii fabri
cii au ocupat locul II în anul 1959 
în campionatul pe echipe al ora
șului Timișoara, iar echipa mascu
lină de volei este pe cale de afir
mare. Fotbalul are foarte mulți 
simpatizanți în fabrică. Mereu au 
loc multiple întreceri între secțiile 
de producție. In curînd, salariații 
întreprinderii vor avea... emoții ur
mărind evoluția echipei lor într-una 
din seriile campionatului orășenesc. 
Rezultate frumoase a obținut echi
pa de tir, iar tenisul de masă a 
cucerit noi participanți cu prilejul 
întrecerilor în cadrul primei etape 
a Concursului cultural-sportiv, unde 
au concurat aproape 200 de tineri 
și tinere.

Numeroase întreceri la volei și 
popice, la care participă cele trei 
unități componente ale întreprinde
rii, vin să ne întregească privirea 
de ansamblu asupra activității de
puse de această asociație sportivă. 
Participă însă în egală măsură cei 
286 de membri U.QF.S. la această 
activitate sportivă de mase ? Nu 1 
Tot ce am amintit mai sus privește 
activitatea sportivă la bărbați. 
Trebuie să notăm însă că majori
tatea salariaților întreprinderii sînt 
femei. O echipă feminină de popice, 
alta de volei înseamnă prea puțin 
pentru numărul mare de muncitoa
re dornice de a face sport. Iată, 
de altfel, ce ne-au spus cîteva mun
citoare în discuțiile avute pe a- 
ceastă temă :

Elena Bozian: „Activitatea spor
tivă feminină este prea săracă față 
de posibilitățile noastre. Sîntem 
foarte multe fete dornice de a face 
sport. Terenul de volei pe care 
t-am construit nu de mult în in
cinta fabricii va trebui să devină 
unul din punctele de plecare în atra
gerea elementului feminin în sport. 
Pe viitor, consiliul asociației spor
tive va trebui să acorde o mai 
mare atenție acestei probleme."

Sofia Kavațf: „N-am făcut nicio
dată sport. Curînd însă m-am con
vins de foloasele lui. Fiul meu, 
care este canotor, de cînd face 
sport, s-a dezvoltat foarte mult și 
a devenit totodată și mai ordonat 
în viață și muncă. Este păcat că 
la noi se dă așa de puțin atenție 
sportului feminin. Tinerele noastre 
muncitoare nu ar avea decît de 
cîștigat dacă ar participa în număr 
cît mai mare la activitatea spor
tivă."

Gertrude Muller: „Am 18 ani. 
Am învățat să joc volei aci în ca
dru) întreprinderii și sportul a de-

venit pentru mine, în ultimul an, 
un prieten drag. Nu înțeleg de ce 
consiliul asociației sportive negli
jează atragerea elementului feminin 
în activitatea de mase ? Am vrea 
să se organizeze și pentru noi în
treceri la diferite discipline spor
tive la fel cum se organizează 
pentru bărbați.".

Floarea Bode: „Eu sînt voleiba
listă. Nu iubesc șahul, dar din dis
cuțiile pe care le-am avut cu foarte 
multe tinere din fabrica noastră, 
am auzit că ar vrea să participe la 
întreceri de șah în cadrul între
prinderii. Și mai vreau să spun 
ceva: sînt multe handbaliste prin
tre țesătoarele noastre și nu pricep 
de ce nu avem... o echipă de hand
bal".

Elena Mango: „Cred că neglija
rea organizării unor întreceri de 
mase pentru elementul feminin din 
fabrica noastră face ca activitatea 
sportivelor noastre să fie sub posi
bilități. S-a văzut, și asta nu de 
mult, în cadrul Concursului cultu- 
ral-sportiv, faza pe întreprindere, 
că muncitoarele participă cu plă
cere la diferite competiții sportive. 
Pe vijtor am vrea să fie organizate 
cît mai multe întreceri și pentru 
noi."

Maria Hus: „Trebuie să acordăm 
mai multă atenție sportului feminin. 
Calea de rezolvare ? In primul rînd 
organizarea de întreceri la volei, 
tenis de masă, șah, popice și hand
bal în 7, pe unități de producție. 
Ar fi interesante și totodată atrac
tive întîlniri 
întreprinderi 
și chiar cu 
nate. Cred 
nasticii de 
rol mare în 
mișcare, de 
tovarășele noastre. Adevărul este că 
dacă consiliul asociației noastre 
sportive a făcut prea puțin, în 
schimb noi nu arii dat un interes 
prea mare pentru a remedia acea
stă lipsă. Sînt sigură că ajutînd 
consiliul asociației sportive în or
ganizarea diferitelor întreceri, vom 
reuși să dăin un impuls activității 
sportive feminine."

Nu credem să existe 
cu excepția Capitailei, firește — un 
oraș care să aibă mai multe bazine 
de natație decât are Piloeștiul. Sînt 
în acest oraș nici mai mult, nici mai 
puțin 11 bazine de natație, dintre 
care 7 sfiit fofosite din plin de aso
ciațiile sportive cărora le aparțin. Să 
le enumerăm :

1. Asociația sportivă Petrolistul (Ra
finăria nr. 1) are două bazine 
natație moderne, ambele de 33 
și ambele dotate cu instalație de 
călzire a apei;

Asociația sportivă Tinărul

în țară In după-amiaza ci nd am vi- 
mare parte dintre ele, bazinele

trebuie.
zitat o __ . __
erau pline de tineri și tinere, venjți 
să se destindă aci după orele de 
muncă. Se înota, iar acolo unde apa 
era mai mică o puzderie de copii se 
bălăceau sfidînd în răcoarea 
canicula 
nu s-ar 
sportive 
bazine.
deosebit 
ținere a 

lăudabil) 
folosire

apei 
de afară. Cu alte cuvinte 
putea spune că asociațiile 

respective nu folosesc aceste 
Dar dacă ele manifestă un 
interes față de buna intre- 
bazinelor (ceea ce este foar- 

și față de permanenta 
(ceea ce este rentabil)

Primul start... Micuții participanți la cursul de înot organizat de asociația 
sportivă Tinărul Petrolist (Rafinăria nr. 2) sini gata să se arunce în apă(Rafinăria nr. 2) sini gata să se arunce in apă

Foto : Călin Antonescu
are un ba- 
cu instalație

cu sportivele din alte 
ale orașului Timișoara 
cele din satele înveci- 
că introducerea gim- 
producție va avea un 
deschiderea poftei... de 
recreare a multora din

★

In consecință, pe viitor, consiliul 
asociației sportive Bumbacul va 
trebui să se străduiască să ridice 
activitatea sportivă de mase femini
nă cel puțin Ia același nivel ca și 
cea masculină. Totodată va trebui 
să solicite ajutorul organizației de 
bază P.M.R., ajutor prețios în ac
tivitatea sportivă, de zi cu zi, să 
colaboreze îndeaproape cu comitetul 
sindical de întreprindere, cu orga
nizația U.T.AA. Elementul feminin 
reprezintă o serioasă forță în acti
vitatea sportivă, un izvor bogat de 
viitoare cadre talentate. Și, de a- 
ceea, noi trebuie să ținem seama 
de acest lucru I

OTTO BENKO

' Pentru activiștii consiliului U.C.F.S. 
'Orașul Stalin devenise aproape o-.- 
: tradiție ca la fiecare ședință de a- 
naltză a muncii asociațiilor sportive 
din oraș să spună mereu același lu
cru: ultima dintre asociații, deci n- 
ceea cu cea mai slabă activitate, este 
asociația sportivă Bîrsa, organizată 
Pe Ungă O.C.L. Alimentara Orașul 
Stalin. Aici nu merge treaba șl... 
pace! Ce nu încercaseră activiștii con
siliului orășenesc U.C.F.S. ? Mai cu 
asprime, mai cu binișorul, dar de
geaba Primeau mereu aceeași expli
cație: „La noi este greu să organi
zezi activitatea sportivă Oamenii au 
un program deosebit și nu le mai 
Tămtne timp să facă sport. Așa 
este inutil să vă mai zbateți.."

că

Și astfel o lungii perioadă de timp 
situația s-a tărăgănat, asociația spor
tivă Bîrsa continuînd să existe doartivă Bîrsa continuînd să existe 
pe htrtie. Nu de mult însă, prin luna 
martie a acestui an, după o ședință 
de analiză a activității sportive a 

ifost ales un nou consiliu al asocia
ției sportive. Avînd în frunte oameni 
energici, hotăriți să muncească, pri
mind sprijinul organizației de partid, 
solicitind ajutorul și chiar angrenînd 
in activitatea sportivă conducerea In- 

rtreptihderii, noul consiliu ai asocta-

S PORTUL POPUL** 
„ -Stag. a 2-a jir. 3055

trolist (Rafinăria nr. 2) 
zin de 50 m. și ed dotat 
pentru încălzirea apei;

3. Asociația sportivă Unirea (Uzi
nele Mecanice Ploești) are un bazin
de 33 m.;

4. Asociația sportivă Petrolul Telea
jen (Rafinăria nr. 3 Teleajen) are
un bazin de 33 m. dotat cu instalație 
pentru încălzirea apei;

5. Asociația sportivă Flamura roșie 
(fabrica textilă „Dorobanțul") are un 
bazin de 33 m.;

6. Sfatul popular al orașului Ploești 
are un bazin (Ștrandul orașului) de 
100 m., situat in apropierea Teleaje- 
iHdui.

Deci, în total, 7 bazine de natație 
care de care mai frumos, mai bine 
întreținut, majoritatea dintre ele do
tate cu instalații moderne pentru în
călzirea apei, ceea ce le face utiliza
bile o mai lungă perioadă de timp, cu 
cabine, dușuri — mă rog. cu tot ce

nu același lucru se poate spune des
pre activitatea sportivă ce se desfă
șoară aci.

De fapt, nu se desfășoară nici un 
fel de activitate sportivă. Datorită 
acestui lucru în orașul Ploești sînt 
doar două secții de natație afiliate la 
federația de specialitate: cele de la 
asociațiile sportive Petrolul Teleajen 
și Petrolistul. Interesindu-ne de ac
tivitatea lor am aflat că ea este... 
egală cu zero. Deci două secții și 
acelea doar pe hîrtie. Să ne mai mi
răm atunci că în tot orașul Ploești 
nu există nici un sportiv clasificat în 
ramura natației ?

Activiștii consiliului orășenesc 
U.C.F.S. ne-au spus că principala vină 
revine consiliilor asociațiilor respec
tive care, cu toate măsurile luate de 
consilii»! orășenesc U.C.F.S., conti
nuă să manifeste un total dezinteres 
față de natație și polo. Și am mai 
primit o explicație, chipurile, de natură

să lămurească definitiv această stări 
anormală de lucruri: ploeștenii ni 
au unde să învețe să înoate înainti 
de a veni la bazin. Teleajenul fiinc 
prea mic pentru aceasta. Faptul »■ 
cesta ne-a edificat că lipsa de interes i 
asociațiilor sportive nu este străini 
de o anumită delăsare și din parte; 
celor doi activiști satariați ai U.C.F.S 
oiraș Ploești. Pentru că să recunoaș 
tem iți trebuie o bună doză de umo 
pentru a pretinde ca în vederea dez 
voltării natației în afara celor 7 ba 
zine (nu mai vorbim de celelalte ‘ 
care nu au fost încă redate activități 
sportive) să mai curgă și... Dunăre; 
pe lingă Ploești 1

Și cum pe lingă consiliul orășenesc 
U.C.F.S. activează o comisie de na 
tație am cercetat și activitatea ei 
In afară de cele cîteva ședințe, corni 
sia (președinte Nicolae Ioniță, secre 
tar Ion Miron) are și un plan di 
muncă în care sînt prevăzute realiza 
rea următoarelor obiective: 1 (una 
ședință; 2 (două) concursuri; 1 (una 
examinare a elevilor de la cursuri! 
de înot; etc. După cum se vede 
„bogată" activitate care totuși... a 
trebui revizuită în „părțile esențiale'

Pentru că a venit vorba de eiirstu 
de înot trebuie să relevăm iniv tați 
(singura!) asociației sportive Tină 
rul petrolist (Rafinăria nr. 2). car 
a organizat un curs de inițiere 1 
înot pentru copii. Cursul se desfă 
șoară în bune condition!, fiind urm; 
de un mare număr de elevi de I 
școlile nr. 5 și 6. situate în apropii 
rea întrepri.iderii. O notă bună, dec 
atît pentru consiliul asociației sp<» 
tive (președinte N. Stănescuț cit 
pentru instructorul ” 
lescu.

In încheiere cîteva 
Federația de natație. 
viștii acestei federații 
la SO km. de București Se află 
oraș care are 7 bazine de natali' 
Dacă n-au știut o află acum, m 
oferindu-le și lista acestor bazine. I\ 
mat e nevoie să fie verifeafă. 1 
schimb este nevoie — și asta neap; 
rat — ca după ani de zile un act 
vist al federației să se deplaseze îi 
sfîrșit la Ploești și să ajule la rnjgh 
barea unei activități. Va găsi acolo, 
asociația sportivă Petrolistul (Rai 
năria nr. 1) o singură poartă de po 
(cu>m o fi ajuns — nimeni nu poa 
explica...) și 7 
Pentru început 
suficient...

Emanoil

cuvinte pentr 
Poate că act 
n-au știut c 

ti

bazine de natalii 
este mai mult dec

CALIN ANTONESC

...la
Duminică sportivă

Unirea
oe-și așteaptă oaspeți 
comunei Unirea, din 
făcut toate pregătirile

Ca orice gazdă 
dragi, locuitorii 
raionul Aiud, au
necesare.

Drapele roșii și tricolore. lozinci, 
flori, ramuri 4verzi, toate vorbeau des
pre sărbătoarea tinereții ce avea să sc 
desfășoare aci, în ceasurile dimineții 
de duminică. Zorii au adus și primii 
oaspeți. Sosesc tineri sportivi din co
munele Fărău, Spălanca, Nojlac, Lun- 
©a-Moreș, Războieni, Cisleiul de Mu
reș. Sînt întîmpinați cu prietenie și 
bucurie. Oaspeții se interesează de tot 
ce-i în legătură cu „duminica sportivă”: 
care sînt echipele de fotbal partici-

se poate!
transformat pur și 

Bîrsa, care azi a de-
(iei sportive a 
simplu asociația 
venit fruntașă.

Povestite așa,
In realitate însă, pentru a ajunge aci 
consiliul asociației (președinte Șer- 
ban Rădulescu, secretar ton Rotaru) 
a activat serios, punind în primul rtnd 
accentul pe munca de agitație și pro. 
pagandă. Astfel, salariații au văzut 
într-o bună zi la intrarea în sediu un 
panou mare și frumos. Ce se înfim- 
plase? In cadrul asociației luaseră 
ființă două secții pe ramură de sport: 
tir și popice. Pe panou erau afișate 
invitațiile pentru primele antrena
mente. Acesta a fost începutul. In 
ambele secții activitatea era din ce 
în ce mai rodnică și nu peste multă 
vreme panoul avea nu numai invi
tații la antrenamente ci și reziliate 
din diferite competiții amicale- In 
curind s a înființat o secție nouă: te
nis de masă, iar secția de popice s-a 
afiliat la federație în vederea parti
cipării la campionatul orășenesc- Di
rectorul adjunct Grigore Popa, res
ponsabilul secției, este acum foarte 
bucuros deoarece aproape 40 de spor
tivi vin cu regularitate la antrena
mente. Cel mai bun dintre ei? Direc
torul întreprinderii- Vasile Ciuclarti! 
In cîteva luni oamenii care ..nu pu
teau să facă sport’, pentru x i erau 
fearie ocupați, desf^^uu Qf-uiu a

lucrurile par simple.

rodnică activitate sportivă.
Uneori s-a întimplat ca panoul de 

care am vorbit mai sus să se trans
forme intr-o gazetă satirică. Asa s-au 
petrecut lucrurile cu secția de volei- 
Responsabilul acestei secții, 
stantin Dfinescu, nu voia să 
zexe activitatea pe motiv că 
xistă în asociație jucători... 
boare". Și cum jucători buni 
tesau exista fără o activitate 
gătire și compel ițională — 
tn această secție lucrurile bateau pa
sul pe loc. Atunci consiliul asocia
ției — după ce l-a criticat în preala
bil pe C. Dănescu pe... panoul — a 
programat primul antrenament A mers 
greu, desigur, la primele pase și 
,.bombe' peste fileu, dar azi echipa 
joacă bine, face săptămînal meciuri 
amicale și se pregătește să ia parte 
la campionatul orășenesc-

In prezent secția de tenis de masă 
participă cu succes la campionatul 
orașului, cea de tir s-a afiliat și ea 
la federația de specialitate și a și 
organizat un concurs 
satisfacția celor 300
U.C.FJ». de electriciana Marieta Ba- 
lasz. Deci, activitatea sportivă este 
în plină desfășurare la asociația 
sportivă Bîrsa. Ceea ce înseamnă că 
se poale...

pante ? dacă multiplul campion raional 
de ciclism Ojvalh concurează etc.?

La ora 10 toți participanții se alinia
ză în fața tribunei și după raport în
cep întrecerile.

In timp ce în sală dansatorii din Fă. 
rău culeg aplauze „la scenă deschisă”, 
pe șoseaua dintre Unirea și Decea. ci
cliștii își dispută întîietalea luptînd cu 
dîrzenie pentru victorie. Trei cicliști 
din Unirea — Sandor Szilaghi, Vasile 
Tătar și Io*n V’ancea ocupă primele 
trei locuiri. Orele dinaintea amiezi; se 
scurg iute. întrecerile artiștilor amatori 
au luat sfîrșit. învingători au fost 
declarați : la dansuri, cei din Fărău. 
la sport — Războienii. la teatru — U- 
nirea ÎL

După-amiază se desfășoară întrecerile 
de volei băieți, unde echipa din Lumea 
Mureș dispune categorie eu 3—0 de ceâ 
din Unirea. Tinerele colectiviste de la 
G.A.C. Unirea sînt în schimb învingă
toare la volei. In finala de fotbal, Re
colta Unirea învinge Lunca Mureș cu 
7—2. In proba de 100 in plat, loan

Paul din Cis-teiul d« Mureș K 
primul loc. iar loan Copîndean sa 
1.60 m la înălțime. Apoi, pînă se.a 
fî-rziu. tineri romîni și maghiari petr 
la serbarea cîmpenească organizată 
cinstea participanților la concurs

ION JLEA — coresp.

w.și la Dîrjiu
Cu sprijinul consiliului 

U.C.F.S. Odorhei, la Dîrjiu a 
ganizală o reușită duminică 
La întreceri au luat parte 150 
și tinere. Ei și-au disputat 
locuri la fotbal, handbal, ciclism, t 
atletism. La întrecerile de handbal 
fost prezent și lotul de tineret al ș< 
Iilor sportive din țară (fete). Cei w 
bun; fotbaliști s-au dovedit a fi tine 
din Petecu. De altfel ei au cîștigat 
primele locuri Ia 
La handbal și tir 
au fost mai buni.

raion 
fost « 

sportiv 
de tinr 

prime

ciclism și atlc<is 
sportivii din Dîrj

BARTHA IOAN
corespondent

Con- 
organi- 
„nu e- 
de va- 
nu pu- 
de pre- 
iată că

cîștigat, spre 
de membri

(«• »•)
— Ce facem. o sărim, n-o sărim ?

~ Ce ma întrebi pe mine 1 Ijjț/eabă-l pe el I QSSSS. MATTA

Pentru că C.S.M. Baia Mare și U.C.F.S. local au hotărît ca stadion 
„23 August" să rămînă închis, deși era programat meciul Dinan 
Sighet — Dinamo Săsar — arbitrii și publicul au încercat să inti 

sărind porțile ferecate.



INVITAȚIE UNUI ANTRENOR... SPORTURI NAUTICE

...Mai zilele trecu te, Ia ștrandul Ti
neretului, începătorii și înotătorii frun
tași erau în plină activitate unii lîngă 
alții. Ii despărțeau vreo 25 de... cen
timetri. Zidul dintre bazinul de 50 de 
metri al fruntașilor și cel în pantă al 
„brotăceilor” care învață să înoate în 
15 zile.

Pe bîrna de beton a celor 25 de cen
timetri. peste care se revărsa din belșug 
apa stîmită de aripile unut „fluture”, 
— o fetiță cu un slip mic, o bonetă 
mare și bronz mult. Ii strig speriat *.

— Să nu cazi !!
Răspunsul e prompt și neașteptat. 

Un plonjon în bazinul adînc, culoarul 
6. Urmăresc cu atenție apariția bonetei. 
Intîrzie, Abia după cîteva secunde o 
descopăr tocmai pe culoarul 1. Fetița 
îmi rîde ștrengărește.

— Cum te cheamă ?
— Daniela...
— Cîți ani ai ?
— 9 ani și 11 luni.
— Și de cînd înoți ?
— Din ’58, .Am început cu copiii.
— Așa ! Cu copiii ! Acum ești mare. 

Și vii des ?
— In fiecare zi. Tovarășu’ Marinei 

vrea să fiu campioană...
— Cine știe ? Dacă ai să vii mereu...
— Vin mereu. Și dacă plouă. Dumi

nică Ia concurs a plouat.
— Și ce-ai făcut ?
— 46,6 pe 50. Să știți însă că am 

mers și 200 bras. M-a scris în „Sportul" 
de patru ori. N-ați văzut ? I^a fetițe. 
D. Popescu.

— Parcă. Și ce înoți ?
— Craul, bras, spate și fluture. Nu 

ne-am stabilit încă. Tovarășu’ Marinei 
spune că mai avem timp.

— Dar cu școala ?
— Am luat întotdeauna premiul 

întîi. Altfel mama nu mă lasă.
Au urmat apoi patru „mostre” cu 

demonstrație. Un craul vijelios, un 
bras modern cu capul afară, un flu
ture ou doi ochișori ca două mărgele 
și un spate cu vădite intenții spre ele
ganță. In încheiere, o cufundare în... 
lumea tăcerii, pentru găsirea pietricelei 
aruncate la cîți va metri.

Deodată însă Daniela s-a apucat cu 
mîinile de cap :

— Cît o fi ceasul ?
— Două. Trecute...
—- Fug. Dacă nu sînt la trei fără 

un sfert acasă, nu mă mai l»să la ba
zin. II iau pe 31, că merge mai repede 
decît 82.

Și a pornit alergînd spre vestiar. Pe 
drum însă a tras de toate dușurile, ca 
sa-i stropească pe cei... mici.

De atunci n-am mai văzut-o. N-am 
mai fost pe la bazin. In schimb, am 
citit că D, Popescu a mai cîștigat o 
cursă.

★
Tovarășe Marinei și, în general, tova

răși antrenori de înot ! N-am să mă 
apuc să vă amintesc că avem sute și 
sute, de copii din rîndtil cărora se pot 
ridica mari talente.

Nu ! Am să vă rog altceva. E vorba 
de o invitație. Pentru tovarășul Mari
nei. Să ne întîlniin, hai să zicem. în

OPERATIVITATE...
Citind adresa trimisă de Federația 

romînă de m-otociclism, activiștii con
siliului orășenesc U.C-F.S. din Bacău 
și-au frecat mîinile de bucurie. Ce 
surpriză frumoasă pentru motocicliștii 
din oraș! Federația de specialitate 
confecționase niște insigne, pe care le 
punea la dispoziția motocicliștilor, la 
prețul de 10 lei bucata-

Adresa venită din București purta 
nr. 04954 din 24 februarie a.c. Chiar 
în ziua primirii ei. comisia orășe
nească de motoci-clism s-a adunat la 
sediul U.C.F.S. și luind în discuție 
cele cuprinse in adresa Federației, 
și-a propus să popularizeze inițiativa, 
pentru ca în scurtă vreme cît mai 
multi motocicliști din Bacău să 
poarte Ia reverul hainei această fru
moasă insignă.-.

La drept vorbind, cei din comisia 
Orășenească n-au trebuit să-și bată 
napul cu munca de popularizare a in
signei. A fost suficient ca unul să a- 
aducă vorba despre insignă,’ ca apoi 
tovarășii care țineau evidența să nu 
mai prididească cu înscrierile. Cît ai 
>ate din palme a și fost întocmit un 
tabel pentru 25 de bucăți! Și pentru 
ca insignele să vie cît mai repede, 
oamenii a" trimis banii telegralic. 
primind recipisa . pr- 1744 seria 
;)4()9()08 din 9 martie .'I960. Șl ce și-au 
zis: „Azi e miercuri;' mîinc banii sînt 
la București, vineri'1"tovarășii de la 
federație fac formele respective, cel 
mai tîrziu luni — hai să zicem, marji 
— avem insignele".

toamnă pentru un articol în care să a* 
ratăm ce s-a întîmplat cu Daniela. Să 
dăm și cifre. In care să ^monstrăm 
că brasul a fost bine ales (sau nu), 
să vorbim despre „întoarcerile" japo
neze și despre vigoarea sportivilor noș
tri.

Eu o propun pe Daniela. Mi se pare 
un exemplu bun. Nu de alta, dar n-aș 
vrea ca peste vreo șapte ani să devină 
doar subiect de discuție :

— O vezi pe fata aceea de pe tram
bulină ?

— Cea brună ?
— Da.
— Ce-i cu ea ?
— Avea «n talent extraordinar la 

înot.
— Și ?
— A dispărut, așa. fără urine- Să-ți 

spun drept, nici nu știu cum s-a în
tîmplat...

IOAN CHIRILA

TIIHISVI

Excursie moto - turistică
Un grup de motocicliști bucureșteni 

au efectuat duminică — sub supra
vegherea sportivilor fruntași Șt. 
lancovici și B. Predescu — o excursie 
turistică pe valea Prahovei. Au fost 
vizitate- Sinaia, Hotelul Alpin de la 
cota 1400 și traseul de motocros de 
la Cîmpina. Deși pe unele porțiuni 
dificile (urcușul de la cota 1400) a 
plouat, excursioniștii au reușit totuși 
să se descurce bine, fiind în perma
nență ajutați de cei doi motocicliști 
fruntași.

Socotim că este dc datoria moto- 
cicliștilor cu experiență să organi
zeze în cadrul întreprinderilor și clu
burilor sportive din care fac parte 
astfel de excursii pentru cunoașterea 
frumuseților patriei.

M. VERETNIKDV (U.R.S. S.) CONDUCE DETAȘAT 
IN CLASAMENTUL GENERAI AL CONCURSULUI INTERNAȚIONAL

Cea de a treia probă a concursului 
international de planorism desfășu
rată în zilele de sîinbâtă și duminică 
pe aeroportul Strej-nicu de lingă Plo- 
ești, țel fix diis-întors 123 kilometri, 
a solicitat din plin cunoștințele teh
nice ale participanților. Și de data 
aceasta cel mai bun s-a dovedit a fi 
M. Veretnikov (U.R.S.S.) care a rea
lizat 1000 puncte din 1000 posibile. 
Pe locurile următoare s-an clasat: 
Gh. Gîlcă (R-P.R.) 996 pct., Emil 
Iliescu (R.P.R.) 969 pit., Aurelia Ro- 
șianu (R.P.R.) 951 pct., Alex. Dfoii-

Luni, nici o veste. Marji, la fel. 
Miercuri și joi factorul a dat din umc-ri 
cînd a fost întrebat dacă n-a venit 
Un pachețel din București. Dar sîni- 
băta n-a trecut degeaba. Consiliul oră
șenesc U.C.F.S. a primit, însfîrșit, de 
la iF.R.M o... adresă prin care i se 
cerea să trimită copia reci-pisei cu 
care s-au expediat banii. Putin decep
ționați — își închipuiseră că lucrurile 
vor merge mult mai repede — băcă- 
oănii au trimis la 28 martie, cu adiesa 
r.r. 42, și copia recipisei. Acum era 
totul în regulă. Și, iar s-au pus oa
menii să numere zilele, în așteptarea 
insignelor... Au numărat cît au nu
mărat și apof s-ău lăsat păgubași- Tre
cuse o lună și insignele tot nu veni
seră. In schimb a venit iarăși o... a- 
dresă: cei de la F.R.M. cereau Să vină 
un delegat să ia' insignele!!

Pe ziua de 4 mai. avînd treabă la 
București, Iov. Mih.li Cernat s-a abă
tut și pe la Federație să ridice insig- 
hele. Era împuternicit pentru asta 
prin adresa nr- 68. Dar omul s-a în
tors cu mîinile în buzunar: la fede
rație nu găsise pe nimeni.

Două săptămîni mai tîrziu, la 19 
mai, din Bacău sosea un nou dele
gat: tov. Florentin Gavrilescu. I.a' ple- 
jfa-țe i se recomandase să fie nițeluș 
măi energic, pentru că sportivii; cam 
Începuseră să bombăne și să-și -pună 
tot felul de întrebări. Și aveau 'drep
tate: trecuseră două luni de cînd aș
teptau insignele.
"• Tov. Gavrilescu a fost ceva mai nb-

Pe marginea campionatelor republicane de iahting
Anul aesta, campionatele republicare 

de ia-hting au purtat amprenta noului, 
prin aceea că întrecerile au angrenat 
doar trei clase (finn, snaip și star) și 
s-au disputat pe mare. Din păcate, a- 
ceastă amprentă a noului nu s-a făcut 
prezentă și pe lista campionilor, întru- 
cît singurul nume care apare pentru 
prima oară pe tabelul de onoare al 
campionilor republicani este cel al lui 
Tiberiti Ilea, secund în echipajul cam
pion Ia star. Se pare că atît cluburile, 
cît și asociațiile care au secții de iah
ting consideră creșterea tinerelor cadre 
de veliști drept o treabă prea obosi
toare. In sprijinul afirmației noastre 
stă și faptul că secția de iahting a 
clubului Metalul București (despre 
care am fi vrut să scriem doar 
de bine) nu are antrenor! Aceasta în
ciuda performanței deosebite a repre
zentanților săi, care nu numai că an 
cîștigat toate titlurile puse în joc, dar 
s-au clasat în general pe locuri frun
tașe. Deocamdată, simplă ciudătenf» 
potrivită pentru o rubrică „magazin*- 
Mai tîrziu, fără îndoială, izvor de per
formante slabe: n-ar fi bine să se pre
vină o asemenea stare de lucruri ?

In general, nu se poate afirma că 
veliștii sînt sau nu în progres, deoa
rece — pe de o parte — ne lipsește 
criteriul de comparație (pentru majo
ritatea sportivilor acesta a fost pri
mul concurs pe mare), iar — pe de 
altă parte — concurenții au fost a- 
ceiași din ultimii ani. Cu toate aces
tea. echipajul de snaip Ion Alexandru- 
Romilă Andrei (Știința București) și 
dinamovistu.l constănțean Eduard 
Enopian (clasa finn) au ieșit în evi
dentă prin saltul valoric realizat. Pre
zenta lor printre primii clasați oglin
dește cu fidelitate seriozitatea pregă
tirii lor. In privința celorlalți cor.cu- 
renți, trebuie să arătăm că au marele

tov (R.P.B.) 937 pct..... IX. M. Fine-
scu (R.P-R.) 836 pct., X. E. Kisely 
(R.P'.U.) 785 pct.

In clasamentul general M. Veretni
kov conduce detașat aciimulînd 3000 
pct. Pe locurile următoare: A'ex. Di- 
mitov (R.P.B.) 2606 pct-, M. Fi-
nescu (R.P.R.) 2549 pct., E. Kisely 
(R-P.U.) 2525 pct-, A. Roșianu
(R.P.R.) 2522 pct.. t. Iliescu (R.P.R.) 
2512 pct., I. Filinwn (R.P.R.) 2489 
pct.

C. POMPEI — coresp.

— Ești culmea, tovarășe I De trei 
insignele d-tale 1 Altă treabă n-ai ?

rocos. I-a găsit pe cei de la Federație, 
dar n-a găsit decît 21 de insigne.' Ca 
să n-aibă discuții la înapoiere, tov. 
Gavrilescu a refuzat să le 1»

— Pînă diseară cînd plecați, facem 
rost și de celelalte 4 și vi le aducem 
pe toate 25 la hotel! l-au asigurat to
varășii de la federație, cerîndu și în 
același timp scuze că i-au amînat 
atîta.

Dar a venit ora de nlecare a tre
nului și... nici gînd de insigne. După 
vreo 6 zile pfea la București 'tov. 
Mircea Bibere. ‘Bineînțeles, si el avea 
o., delegație ’ pentru ridicarea insigne
lor. De altfel, ’numai avea nevoie de 
nici o adresă specială, întrucît cu o 
săpfămînă înainte tov. Gavrilescu 
semnase de primirea ins:gn"'o' 'cum 
însă lipsea omul cu cheile de la ma

Așteptind startul tn ultima regată a campionatelor R.P.R. de iahting 
pe anul I960

merit de a se fi adaptat rapid la con
dițiile regatelor pe mare și încă cu 
vfnt slab-

Desfășurarea concursului sau mai 
bine zis organizarea lui, va trebui să 
o îinpărtim în două capitole distincte 
organizarea regatelor și latura admi
nistrativă. Dacă latura tehnică a con
cursului ne-a dat prilejul de a aprecia 
pozitiv munca juriului (regatele s-au 
disputat la timp și ordonat, numărul 
contestațiilor fiind mai mic dacît in 
alte ocazii), organizarea cazării și a 
alimentării sportivilor nu a fost la 
nivelul cerut. Veșnica navetă Casa 
Vapor Mamaia — restaurantul „Mo
dern*' Constanța — portul Tomis și 
retur, a dat loc multor nemulțumiri 
(justificate de altfel) și a diminuat po
tențialul de concurs al sportivilor. Nu 
e pujin lucru să te trambalezi, în
cărcat cu velele, cale de kilometri, la 
ore de caniculă și de aglomerație în 
vehiculele de transport public, înainte 
șt după un concurs de cîteva ceasuri 
pe mare... Dar, și în aceste împre
jurări, veliștii s-au dovedit animați 
de dragoste pentru sportul lor pre
ferat, lucru pentru care merită laude.

In privința rezultatelor tehnice, se 
cuvin amintite două fapte: supremația 
necontestată a clubului Metalul și 
absenta numelor noi. Dacă primul fapt 
poate fi explicat (e drept, nu în tota
litate) de valoarea și pregătirea mi
nuțioasă a sportivilor (repetăm, în 
ciuda lipsei unut antrenor), stagnarea

luni ne deranjezi zilnic pentru
Desen de GRAD

gazie! Tov. Bibere’ a primit asigurări 
că. după ce termină treburile prin 
oraș, găsește insignele la portar. Mai 
e nevoie să vă spunem că portarul 
nu știa nimic de insigne? Probabil 
că v-ați așteptat la așa ceva1

Parcă-i vedem pe tovarășii de la fe
derație, sărind în sus la citirea ace
stor rînduri : „Am predat insignele, de 
ce mai sîntem criticați"? E drept, că 
în momentul de fată motocicliștii din 
Bacău și-au văzut visul cu ochii. Dar 
de ce atîta birocratism, atîta înceti
neală la o federație obișnuită cu re
corduri de.-, viteză?

JACK BERARHJ 
VASILE GODESCU

(după o corespondentă trimisă de 
Anatolie Aromînesei).

Foto: T. Chioreanu
numerică a veliștiloc, cel de al doilea 
fapt, nu se poate explica decît prin 
insuficientul interes din partea clubu
rilor cu secții de iahting. Desigur, a— 
tunci cînd un tînăr se prezintă la o« 
bază nautică și își manifestă dorintai 
de a se iniția în tainele acestui pre-.- 
tentios sport, antrenorul (în eventua
litatea existenței lui--.) și velișh'i mai. 
experimentali manifestă bunăvoință., 
îneît — mai lent sau mai rapid — as
censiunea tehnică a tînărului velist se- 
produce totuși. Dar, prioritatea folo
sirii a-mbarca(iilor le revine celor maii 
vechi, atît la antrenamente cit și în* 
concurs și din această cauză foarte- 
multi tineri se descurajează așteptin* 
du și rlndul.

Este nevoie ca iahtingul să fie mat' 
mult sprijinit de cluburi și asociațiile* 
sportive, fiind un sport pentru care» 
avem multe elemente talentate, apte» 
de a se afirma pe plan international

G. RUSSU ȘIRIANU

Turneele de baraj 
pentru calificarea în campionatul] 

categoriei A
SIBIU 25 (prin telefon). — In foA. 

calitate s-a disputat un turneu de ba-> 
rai pentru calificarea în campionatul) 
categoriei A. cu participarea următoa-41 
relor echipe feminine: C.S.M. SibiiM 
Record Mediaș, G.S.M. Reșița. Tn-'l 
tîlnirile au avuț Ioc în nocturnă pei 
terenul „Luceafărul* și au fost urmă-’i 
rite de un mare număr de spectatori1.» 

Iată rezultatele înregistrate: C.S.M.r 
Sibiu — Record Mediaș 11—4 (4—3)J 
— au inarcat: Dobre (6), Walzer (2),-, 
Theil, Schenker, Dandler (C.S.M.S.)) 
și Erhard (2). Seidler, Juga (Record) fi 
Record Mediaș — G.S.M. Reșița 10—9) 
(3—7) — au marcat: Erhard (4)'A 
Kaiser (3), Juga. Bucur, Pelzer (R.e->- 
cord). Polecla (5), Gavrilă (4)) 
(C.S.M.R.) — a fost un joc extremi 
de disputat, reșitencele conducînd lai 
un moment dat cu 8—3 și fiind de-?- 
pășite în ultimele 10 minute de joc;’; 
C.S.M. Sibiu — G.S.M. Reșița 5—5) 
(3—3) — au marcat Dobre (3), Wal-»- 
zer. Kiltsch (C.S.M.S.), Polecla (2)* 
Adam, Gavrilă, Wolf (C.S.M.R.) — 
meciul a fost influențat de stare® 
terenului care era desfundat de ploaie.

Ca urmare a acestor rezultate îri» 
campionatul categoriei A au promovat' 
echipele C.S.M. Sibiu și Record Meo- 
di aș.

G. PITAR U—corespondent ! 0
TG. MUREȘ 24 (prin telefon). VT+ 

neri au început în orașul nostru jocu-»- 
rile de bara) pentru campionatul cate-?- 
goriei A la care au luat parte echipele; 
feminine: C.S. Tg. Mureș, Textila Bu-* 
huși și Măgura Godlei. S-au înregis-l 
trai următoarele rezultate: Măgura; 
Godlei — Textila Buhuși 14—3 (5—2); 
C.S. Tg. Mureș — Textila Buhuși' 
21—3 (11 — 1). Ultima partidă (C.S. 
Tg. Mureș — Măgura Godlei)'^,a fost 
amînată din cauza ploii. Văi

A > ■'
I. PĂUȘ corespondent
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„Regata Snagov", un bun prilej de învățăminte
Despre succesul propagandistic pen

tru sporturile nautice obținut prin or
ganizarea „Regatei Snagov" (succes 
despre care vorbește limpede numărul 
'nemaiîntîlnit de mare de spectatori 
prezenți duminică după-amiază pe 
malurile pistei de la Snagov). despre 
organizarea foarte bună a acestei com
petiții, unanim apreciată de conducă
torii și sportivii străini cu care am 
staf de vorbă după concurs, ca și des
pre nivelul tehnic și spectacular ridi
cat la care s-au desfășurat cele mai 
multe dintre probele programului n-am 
mai avea multe de spus după cronica 
noastră de ieri. De aceea, ne vom 
mulțumi doar să le consemnăm din 
nou cu firească satisfacție, rămînîu- 
du-ne pentru azi de discufat un alt 
aspect — cel mai important la ora 
actuală —■ legat de „Regata Snagov": 
acela al concluziilor pe care trebuie 
să le tragem în ceea ce privește pre
gătirea „olimpicilor" noștri în această 
disciplină de care, pe drept cuvînt, 
sînt legate multe speranțe pentru Ro
ma. Ne mulțumesc, din acest punct 
de vedere, rezultatele sportivilor noș-_ 
tri ? Care dintre ei s-au arătat mai 
bine pregătiți ? Ce învățăminte trebuie 
să tragem pentru următoarele săptă- 
mîni de pregătire ? Iată cîteva înire- 
bări la care vom încerca să răspundem 
în aceste rînduri.

Din capul locului trebuie să spunem 
că dacă la canoe-dublu și la ștafeta 
de caiac 4x500 metri așteptările noas
tre au fost împlinite (ba chiar de
pășite, prin maniera categorică în 
care sportivii romîni an dominat aces
te probe. în care s-au clasat pe primul 
toc) nu la fel stau lucrurile cu proba 
de canoe-simplu. în care am. înregistrat 
im insucces. Deși n-am obținui vic
torii, socotim foarte bune’și rezultatele 
echipajelor de caiac-dublu băieți și 
fete. Care ,au realizat curse remarca
bile, încheiate cu timpuri bune. Și pen
tru că a venit vorba de timpuri, tre
buie să. consemnăm faptul că — cu 
excepția unei singure probe, cea de 
caiac-.simplii băieți, în care a concu
rat un sportiv care nu face parte din 
lotul olimpic, aceasta fiind o probă 
cafe n-a fost niciodată în vederile 
noastre pentru J.O. — în toate ce
lelalte probe copciirenții romîni 
coborît sub norma olimpică. Este 
vărat că în general a fost un 
ajutător, dar aceasta nu anulează 
mația noastră că în „Regata Snagov* 
caiaciștii și canoiștii noștri s-au pre
zentat la cel mai ridicat plafon de 
pregătire a lor de pînă acum.

Să ne oprim puțin asupra canoei- 
sirnplu. Rotman a pierdut, deși a rea
lizat un timp foarte bun. mergînd la 
maximum-ul actual al posibilităților 
sale. Concluzia care se desprinde este 
că la această probă nivelul perfor
manțelor mondiale a înregistrat un 
salt puternic, în timp ce noi am stat 
pe loc. De altfel. în general. în nl-

au 
ade- 
vînt 
afir- 

.«

tima vreme se poate vorbi despre un 
măTe salt valoric în probele indivi
duale de caiac-canoe pe plan interna
țional. Și vom da un exemplu: la 
caiac simplu 1000 metri, timpul de 
4:10. cu care se cîștigau campionate 
mondiale pînă nu de mult, a ajuns 
azi un timp cu care nit poți fi sigur 
de calificarea într-o finală de valoare I 
Așa stau lucrurile și la canoe, unde a- 
cest 4:38,7 al lui Rotman (adăugind 
5 secunde pentru vîntul favorabil — 
4:43,7, deci în orice caz sub norma 
noastră ..................................... -
situează 
calculele 
pe locul 
este că 
a fost 
ținîndu-se seama 
seacă a normei și nu de evoluția per
formanțelor și a tehnicii pe plan mon
dial. Așa se explică de ce ne-am 
„pomenit" cu un Himici sau un Pola- 
covici, de care nu știam nimic pînă 
acum, învingîndu-1 detașat pe campio
nul nostru olimpic. Un alt element 
de care trebuie ținut seama este și 
evoluția tehnicii de construcție a am
barcațiunilor, capitol care nu trebuie 
deloc ignorat, deoarece perfecționarea 
continuă a tipurilor de canoe și caiac 
aitită efectiv pe concurenți la „scoa
terea" de secunde prețioase. Or, în
vingătorii de duminică ai lui Rotman 
au prezentat ambarcațiuni de tip su
perior celor pe care le avem noi. Ori
cum însă, la canoe simplu trebuie să 
ne îmbunătățim pregătirea, să muncim 
mai mult, să mergem constant în iurul 
lui 4:40, timpul cu care se poate as
pira la supremație.

O muncă, mai intensă de pregătire 
trebuie dusă și cu caiaciștii. Antreno
rul Radu Huțan trebuie să insiste mai 
mult asupra siguranței în barcă, asu
pra intensificării antrenamentului în 
orice condiții atmosferice. Nu e de 
loc sigur că pe lacul Albano, în ziua 
finalelor olimpice, va fi „calm-plat“; 
de aceea să nu uităm unele bîlbîieli 
ale caiaciștilor noștri care — din cau
za vîntului si a valurilor — au mani
festat momente de nesiguranță care 
i-au costat și locuri mai bune și cîteva 
secunde. Nesiguranța în ambarcațiune 
a făcut-o pe tîriăra și talentata noas
tră caiacistă Maria Szekeli să se cla
tine în 
dă cel 
aspect, 
blema 
renunțe la participarea 
iac-simplu fete (unde 
obține un loc bun ne 
acum, după „Regata 
centrîndu-ne asupra probei de dublu. 
Mai ales că proba de simplu este îna
intea celei de dublu, deci Maria Sze
keli ar intra obosită tocmai în proba 
de dublu unde — credem noi — putem 
obține un loc mai bun. De altfel, du
minică dublul Elena Lipalit — Maria

care finem s-o 
Sidorov și Iaco- 
Ei s-att dovedit 

încă într-un con-

olimpică fixată la 4:45,0) îl 
pe reprezentantul nostru, după 
noastre, în cel mai bun caz 
4 din lume. Părerea noastră 
la această probă pregătirea 

privită cu oarecare ușurință, 
mai mult de cifra

apropierea finișului și să piar- 
puțin un loc. Legat de acest 
socotim util să ridicăm și pro- 
dacă n-ar fi mai bine să se 

noastră la ca- 
șansele de a 

apar mai mici 
Snagov") con-

Deschiderea Satului olimpic
de la

25 iulie I960-
Ziua de ieri va rămîne consemnată 

în cronica celei de a XVII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară. Este ziua 
cînd au fost deschise în mod oficial 
porțile Satului olimpic, în care vor 
locui mii și mii de tineri sportivi din 
toate colțurile lumii. La ora cînd ci
tiți aceste rînduri nu s-a înălțat încă 
nici un steag al vreunei națiuni par
ticipante pe catargele instalate la in
trarea Shtului olimpic sau în fața di-
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Roma
feritelor blocuri de locuințe: n-a so
sit încă la Roma nici o delegație din 
cele 87 anunțate.

Dar cine vor fi primii „locatari" 
din „Villaggio Olimpico" ? După toa
te probabilitățile sportivii indieni. Co
mitetul olimpic indian a anunțat că 
primii săi sportivi vor sosi la Roma 
in ziua de 29 iulie. Steagului indian 
îi va urma, după toate probabilitățile, 
cel tunisian; echipa de fotbal a Tu
nisului și-a anunțat sosirea în Satul 
olimpic pentru 7 august.

Tot ieri s-a deschis și Centrul de 
presă al Jocurilor,

Boxerii sovietici vor încerca 
să repete succesul de la Melbouri 
Un interviu acordat de maestrul emerit al sportului IVAN IVAN 

pentru cititorii ziarului „Sportul popular"

Szekeli a fost una din surprizele plă
cute pentru noi; și credem că la J.O. 
în această probă putem scoate un re
zultat bun dacă ambele componente 
vor concura odihnite.

O comportare pe 
subliniem au avut-o 
viei la canoe-dublu. 
odată în plus — și
curs internațional — mai buni ca Is- 
inailciuc — Dumitru. Și, ceea ce e de 
subliniat, ei au mers constant. Și-au 
îmbunătățit startul și — spre deose
bire de toate pistele de pînă acum 
— au condus tot timpul pe Ismailciuc 
și Dumitru. E un cuplu tînăr. omo
gen, apt de progrese și mai mari.

în încheiere, o notă bună ștafetei de 
caiac, care a mers aproape cu 10 
secunde (7:52,6) sub norma olimpică. 
Si. aici nu mai poate fi vorba de 
avantajul vîntului, deoarece se merge, 
pe rînd, cu vîntul și împotriva lui. 
Iar acum, fie-ne permis să remarcăm 
că timpul de 8:02 fixat ca normă 
olimpică la această probă nu ne-ar 
fi permis să cîstigăm duminică — 
într-un concurs diii care lipseau valo
roșii sportivi germani și polonezi 
locul prim, pentru că cehoslovacii 
mers 7:59,5...

Iată de ce. repetăm: să nu stăm 
ochii numai pe normă, ci să ne 1 
uităm și pe listele de rezultate ale 
concursurilor de peste hotare...

RADU URZ1CEANU

au

î cu 
mai

La Jocurile Olimpice de la Hel
sinki boxerii sovietici au trebuit să 
se mulțumească doar cu două me
dalii de argint- Dar la ediția urmă
toare a întrecerii, desfășurată în în
depărtata Australie, ei au cucerit 
trei medalii de aur, una de argint 
și două de bronz, obținînd un stră
lucit și meritat succes. Vor putea 
oare sportivii sovietici să reediteze 
această performanță și Ia Roma?

— Boxerii noștri vor depune ma
ximum de eforturi pentru ca răspun
sul să fie afirmativ — ne-a decla
rat unul din cei mai de seamă an
trenori sovietici de box, maestru! tv 
merit al sportului Ivan Ivanov, care-1 
pregătește pentru J.O. pe „greul" 
Andrei Abramov, de două ori cam
pion al Europei. Dar aceasta va fi 
desigur foarte greu, a adăugat el. 
Nu pentru că boxul sovietic ar fi 
mai slab. Acum însă mulți boxeri 
exceienți din Polonia, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, S.U.A., 
Anglia, Rominia au mari șanse să 
cucerească medalii olimpice de aur. 
Totuși, eu cred că boxerii sovietici 
vor pleca de la Roma cu cîteva me
dalii olimpice de aur.

Intens se pregătesc pentru Jocuri 
cei trei campioni olimpici de la Mel
bourne — Vladimir Safronov, Vla
dimir Enghibarian și Ghenadii Sat- 
kov Trebuie spus insă că nici unul 
dintre ei nu a reușit în acest an 
să devină campion al țării. E drept, 
că Enghibarian n-a participat la In- 

■ treceri. Dar Safronov și Satkon au 
fost învinși de doi tineri sportivi încă 
înaintea finalei

Dacă vorbim despre numele noi 
din echipă trebuie să începem cu 
Serghei Sivko, campionul țării la ca
tegoria muscă. Îmi place foarte 
mult acest boxer tn virstă de 19 
ani. El luptă atent, calculat, energic. 
In finală Sivko l-a învins categoric 
pe fostul campion al țării Vladimir

Botvinik. Pe scurt — un boxer 
foarte mari posibilități.

Cîțiva candidați de valoare, 
șanse egale, întrezărim la categ 
cocoș. In rîndul lor se află exi 
mentatul Oleg Grigoriev — fost i 
pion al Europei și Boris Stepa 
de șase ori campion al U.R.S.S., 
veteran al boxului sovietic care 
la activ 230 de întilniri.

Consider că la categoria s 
ușoară poate fi inclus cu certitu 
tn echipa olimpică tinărul electri 
moscovit Boris Nikanorov, in vi 
de 20 de ani, un boxer tehnic și 
pid. Nikanorov l-a învins de 
multe ori Pe deținătorul medalie 
limpice de aur, Vladimir Sajronc

Un stil foarte interesant are 
didatul în echipa olimpică, studt 
moscovit Veligton Barannikov (I 
goria ușoară). Adversarii săi 
știu nici pînă acum dacă Bare, 
kov preferă să folosească mai 
dreapta decît stingă, și care di 
ele este mai puternică. In tit 
meciului schimbă de multe ori g 
de pe dreapta pe stingă și im

Cîteva cuvinte despre Abramov 
un an în urmă, dublul campioi 
Europei nu avea „concurență" 
ringurile din U.R.S.S. Acum 
adversarii săi din limitele categ 
grea devin din ce in ce mai pe 
loși. Printre ei voi numi pe V< 
Grișin și pe deținătorul medalie 
argint la trecutele Jocuri Olim 
Lev Muhin.

Cine dintre greii sovietici va j 
la Romq îmi este greu să răsf 
Sînt antrenorul lui Abramov, 
desigur doresc să meargă 
puternic.

Consider — a spus în 
Ivanov — că la J.O. de 
va avea loc cel mai interesant 
neu din întreaga istorie a bo 
amator mondial.

cel

înch 
la l

ATLETISM

Probele se vor desfășura de la 31 
august la 8 septembrie pe Sta
dionul Olimpic. Maratonul va a- 
vea loc la 10 septembrie pe tra* 

seul cuprins între Capitolia și 
Arcul lui Constantin

Atletismul este disciplina sportivă 
care a întrunit cel mai mare număr 
de înscrieri; peste 75 de țării O do
vadă în plus a amploarei pe care o 
vor lua întrecerile atletice la această 
ediție a J.O.

înscrierile definitive, individuale și pe 
echipe (ștafete), trebuie făcute de că
tre Comitetele Olimpice Naționale •— 
pînă la 16 august, dată după care nu 
vor fi admise înscrieri suplimentare 
sau modificări în listele de înscrieri.

Programul cuprinde probe indivi
duale: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 5.000 m, 10.000 m, maraton, 
110 m.g., 400 m.g, 3000 m obstacole, 
marș pe 20 km și 50 km, înălțime, 
lungime, triplu salt, prăjină, greutate, 
disc, suliță, ciocan, decatlon, ștafete 
4x100 și 4x400 m — la bărbați; 100rn, 
200 m, 800 m, 80 m.g., înălțime, lun
gime, greutate, disc, suliță și ștafeta 
4x100 m — la femei.

Primii trei clasați — la probele in
dividuale și pe echipe (ștafete) — vor 
primi medaliile olimpice și diplome, 
iar următorii trei — diplome.

înscrierile la probele individuale. 
Afară de maraton și de marș (pe 
și 50 km), fiecare țară are dreptul 
înscrie un atlet (bărbat sau femeie)
toate probele, indiferent dacă el a în
deplinit sau nu norma olimpică. Pe 
de altă parte, fiecare țară poate în
scrie un al doilea și chiar un al trei
lea atlet (bărbat sau femeie), cu con
diția însă, ca acești atleți să aibă 
norma olimpică îndeplinită. In acest 
caz (al înscrierii a încă unuia sau a 
doi atleți), primul atlet — pentru a 
Ii înscris — va trebui să aibă și el 
îndeplinită norma olimpică. ,

Normele olimpice trebuie să fie 
realizate între 1 octombrie 1959 șt 15 
august 1960, conform deciziei Federa
ției Internaționale din 9 mai 1959. 
Normele fixate de forul internațional 
sânt următoarele;

BARBAȚI: 10,4 pe 100 m; 21,3 pe 
200 m; 47,3 pe 400 m; 1:49,2 pe 800 m; 
3:45,0 pe 1.500 m; 14:10,0 pe 5.000 ni; 
29:40,0 pe 10.000 m: 14.4 pe 110 m.g; 
52,2 pe 400 m.g.; 8:55,0 pe 3000 m 
obstacole; 2,05 m la înălțime; 7,50 m la 
lungime; 15,60 m la triplu salt; 4,40 m 
la prăjină; 
disc; 76,50 
6.750 p- la

FEMEI:
200 m; 2:12,0 pe 800 m; 11,2 pe 80 
m.g.; 1,67 m la înălțime; 5,90 m la lun
gime; 14,60 m la greutate; 48 m la disc 
și 49 m la suliță.

La maraton și marș (20 și 50 km) 
fiecare (ară poate înscrie maximum 
trei atleți.

In probele individuale nu pot {j în
scriși atleți de rezervă și nici nu 
admise înlocuirile de atleți.

Probele pe echipe. La fiecare 
fată țările nu pot înscrie decît o 
gură echipă de șaise atleti. din 
doi vor fi rezerve- Componentii 
echipe de ștafete nu pot fi înlocuiti — 
în nici un caz și sub nici un motiv—• 
decît prin atleții de rezervă înscriși în 
mod oficial. înscrierea echipelor de

17 m la greutate; 53 m la 
la suliță; 62 m la ciocan; 
decatlon.
11.8 pe 100 m; 24,3 pe

sînt

șta- 
sin- 
care 
unei

ștafetă nu este condiționată de 
plinirea vreunei norme.

Dispoziții tehnice speciale. — 1 
de 800 m bărbați se va alerga p 
pe culoare. Metoda aleasă penti 
determina linia de plecare opo 
ca și toate instrucțiunile special 
vind această cursă vor fi comui 
direct de secretariatul federații 
ternaționale tuturor țărilor inter

La următoarele probe au fc 
xate, conform art. II din regul 
tul Jocurilor Olimpice (d'n mai 
IA.A-F.), minime de calificare 
nale:

BARBAȚI: înălțime — 2 m; 
gime— 7,40 m; triplu salt — 15 
prăjină — 4,30 m; greutate — 16 
disc — 52 m; suliță — 74 m; i 
— 60 m.

FEMEI: înălțime — 1,65 m; 
gime — 5,80 m; greutate — 14 
disc — 47 m și suliță — 48 m.

Consiliul Federației Internaț 
(I.A.A-F.) își rezervă dreptul c 
aduce programului întrecerilor a 
(orele și probele de calificare) 
schimbările pe care le va apre 
necesare.

SUB SEMNUL CELOR
20 
să 
în

■

care este primul nume în- 
lista sportivilor particâpanți

• Știți 
scris pe 
la ediția a XVII-a a Jocurilor Olimpi
ce de vară de la Roma ? Emanuel 
Grecy Putu, înscris de Comitetul Olim
pic din Liberia la cursa de 100 metri 
plat (cea mai bună performanță a sa t 
10,8) și la 200 metri plat (în care a 
realizat 21,9). Desigur, nu-1 vom în- 
tîlni printre performerii probelor, 
dar — într-un fel — numele său are 
o mică importanță... istorică.

• Și pentru că sin tem la capitolul 
„curiozităților”, iată încă una : primul 
atlet care a sosit la Roma pentru a par
ticipa la Jocuri este un suedez : Dans 
Jansson. Iar pentru sporturile nautice, 
primii șpșjji sîpț trei „șkiperi" din Fi;

lipine, Înscriși la probele de i 
la clasa 
s-au 
vor

„dragon”. Bineînțeles, 
îndreptat spre Napoli, ui 

disputa regatele de vele.

• 
mai 
dividuale se numără și cel ausl 
Avînd experiența ediției preced 
Jocurilor, australienii și-au dat 
seama cît de important e peni 
ganizatori șă aibă cît mai din 
înscrierile și... au procedat în co 
ță 1 Pe de altă parte, de la Co 
de organizare se anunță că mult 
mitete Olimpice naționale le-a 
trimise înapoi formularele de în 
fiind incomplete sau neclar c 
fate...

Printre Comitetele Olimpic 
grăbite să-și trimită înscrie!



n

Cicliștii in fata a două mari examene :

CAMPIONATELE MONDIALE Șl JOCURILE OLIMPICE

✓

Duminică după-aaniază cicliștii ro- 
ini au încheiat cu succes perioada 
rificărilor. In compania rutierilor 
lgieni ei au obținut două victorii 
ire, care întăresc — pe bună drep
te — atmosfera optimistă din sinul 
ului nostru reprezentativ. De acum 
:o]o antrenorului Nicolae Voicu nu-i 
mîne decît să contribuie la menți- 
rea formei alergătorilor noștri, de- 
rece peste puține zile ei se vor pre- 
ita în fața primului mare examen: 
mpionatele mondiale. Apoi, la știr
ul lunii august, cicliștii romîni vor 
i startul în probele olimpice de la 
■ma. La capătul unei lungi perioade 

pregătire, socotim că este cazul 
facem un bilanț al activității des- 

lurate de cei mai buni rutieri 
a noastră.

Obiectivul cel mai important 
e îl au de îndeplinit rutierii 
ni în anul I960 este acela de

PUTEM SA NE CLASAM 
I PRIMELE LOCURI LA J.

luionul alergătorilor efectuează o întoarcere la rondul dinspre stadionul 
„23 August"

Și 
a 

de 
în

ipa unul din primele locuri în piro- 
contra-cronometru pe echipe (100 

) ce se va desfășura la Jocurile 
mpice de la Roma. Pregătirea pen- 

această întrecere a avut unele de- 
ențe: proba nu a fost programată 
către F.R.C. în anul 1959 — decît 

-ingură dată — și astfel nu am pu- 
avea un mijloc de control al 

gătirii, iar anul acesta au fost prea 
ine cursele în care i-am putut ve-
i la lucru pe membrii lotului repre- 
itativ. Cu toate acestea — datorită 
ncii sîrguincioase a rutierilor 
ntei supravegheri și îndrumări 
renorului N. Voicu — munca 
truire-antrenamenf s-a situat, 
ieral, la nivelul cerințelor. Echipa
ii noastre a evoluat la Sofia în 
npania cicliștilor din reprezentati- 
e R.P. Bulgaria. R.P.F. Iugoslavia 
R.P. Polone. Traseul dur (nease- 
nător cu cel de la Roma) n-a per- 
; cicliștilor din aceste formații să 
lizeze performanțe de valoare. După 
n se știe întrecerea a fost cîștigată

echipa R.P. Polone, urmată de 
mația noastră, de R.P. Bulgaria și 
’.F. Iugoslavia. Faptul că am fost 
recuți de echipa R.P. Polone ne-a 
prins. Au existat însă explicații care 

. fi luate în seamă: echipa nu se 
rmodase încă, iar G. Moicenu a 
limbat bicicleta în ajunul cursei.

'ERCURI
> Comitetul Olimpic al Indoneziei a i 
ois la Roma trei observatori speciali 1 
; vor urmări felul cum se desfă- 
ra pregătirile pentru Jocuri. Aceasta, 
tru a acumula experiență în vederea 
anizărij la Djakarta (1962) a ,Joeu. 
r Asiatice”.

• Pentru flacăra olimpică eare tre- 
e să rămînă aprinsă pe tot timpul 
fășurări; Jocurilor au fost confecțio- 
e trei imense tripiede care vor sus- 
! cupe în care va arde flacăra : 
ii pentru flacăra de pe Stadig Olhn- 
» din Roma, altul pentrff a fi insta- 
pe malul lacului Albano, Ia Castel- 
dolfo, unde se vor disputa probele 
canotaj și im al treilea pentru Castel 
l’Ovo la Napoli, unde se dispută 1 
ecerile de iahtina. i j

■

Era totuși clar că nu ajunsesem la 
stadiul de pregătire pe care îl pre
tindeam de la această echipă. In ca
drul campionatelor republicane de se- 
mifond însă, alergătorii noștri au a- 
runcat în luptă aproape toate resur
sele lor și au reușit nu numai să în
deplinească norma olimpică, ci să și 
coboare cu aproape un minut sub a- 
cest standard. Această performantă ne 
situează bine în ierarhia mondială și 
ne dă posibilitatea să sperăm că for
mația noastră se va clasa pe primele 
locuri la J.O. de la Roma. ®u pri
lejul ultimei verificări (îrrtîlnirea cu 
cicliștii belgieni) alergătorii noștri 
au învins făcînd o cursă tactică, deci 
fără pretenția de a obține un timp 
de valoare. Ei au avut ca obiectiv 
doar depășirea echipei oaspe, lucru pe 
care l-au reușit din

Multi și-au pus 
echipa noastră nu 
timp, acum cînd de 
tiva Uniunii Sovietice realizează per
formanțe excelente? Este adevărat că 
o serie de echipe încearcă acum să 

plin.
întrebarea de ce 
a luptat pentru 
pildă reprezenta-

realizeze cele mai bune performante 
(așa cum a făcut 5* reprezentativa 
Uniunii Sovietice) dar ele nu vor re
peta acește tentative la intervale 
scurte. Cursa de 100 km contra-crono- 
metru pe echipe este un adevărat ma
raton care solicită la maximum efor
turile concurenților. Repetarea ei la 
intervale scurte și cu maximum de 
efort duce la extenuarea cicliștilor. 
Iată de ce socotim că a fost justă 
orientarea antrenorului N. Voicu.

Performantele de pînă acum, 
cum și comportarea lor cu cele obți
nute pe plan international ne dau 
dreptul să sperăm că ne vom clasa 
bine la J.O., că vom putea îndeplini 
obiectivul propus.

pre-

VICTORII 
NE-AU

INDIVIDUALE CARE 
SPORIT PRESTIGIUL

prezent alergătorii romîniPînă în
au concurat la o serie de întreceri' 
în străinătate și au obținut performanțe 
de valoare. Ion Gosma a cîștigat o cursă 
în Italia și una la Paris, G. Moiceanu( 
s-a clasat pe locul II în cursa Paris— 
Rouen—Paris și a ocupat locul I în 
concursurile internaționale de la So
fia și București etc. Aceste rezultate 
sînt valoroase pentru faptul că au fost 
obținute în întrecere cu o serie de ru-< 
fieri citnoscuti. In Italia au concurat 
o serie de buni amatori italieni, pre
cum și cicliști sovietici, în Franța s-au 
prezentat la start membri ai loturi
lor olimpice din mai multe țări, iar 
la Sofia și la București concursul s-s1 
bucurat de participarea unor cicliști 
cu renume. Victoriile amintite au si
tuat ciclismul romînesc într-o lumină 
nouă, favorabilă, au redat alergători-! 
lor noștri încrederea în posibilitățile 
lor. Acest optimism robust a avut o 
influență pozitivă și asupra rezultate
lor echipei.

In întrecerile internaționale la care1 
am participat anul acesta am întîlnit 
grupuri de alergători pe care îi vom 
revedea la Roma sau cicliști de valoa
rea acestora. La Jocurile Olimpice și 
— mai aproape —' la campionatele 
mondiale ne vom întreCe însă cu tot 
c« are amatorismul în lume mai bun

c

I

astfel 
din 

ne-au

la ara actuală. Disputa va fi 
mult mai dificilă. Verificările 
cursele individuale și pe echipe 
arătat care sînt posibilitățile noastre. 
Pentru a putea să ne afirmăm la a- 
ceste mari examene internaționale 
este însă nevoie de o și mai mare 
combativitate, de și mai multă dîr- 
zenie. Trebuie să ne dăm seama că 
la Roma cicliști din peste 20 de țări 
vor încerca să obțină un loc onorabil, 
în clasament, că multe din aceste e- 
chipe au o îndelungată experiență. 
Noi ne putem afirma numai prin fo
losirea la maximum a pregătirii noas
tre (de această dată fără nici un fel 
de rezerve), prin punerea în valoare 
a tuturor calităților de luptă pe care 
le au reprezentanții noștri.

Misiunea încredințată rutierilor 
antrenorului N. Voicu nu 
ră. De îndeplinirea ei depinde însă în 
bună măsură progresul sportului cu 
pedale din țara noastră. Găci în cazul 
cînd se vor clasa bine la aceste mari 
întreceri și vor îndreptăți încrederea 
ce li s-a acordat, ciclismul romînesc 
va fi din ce în ce mai bine cotat în a- 
rena internațională. Acest lucru va 
duce, fără îndoială, la creșterea poten
țialului ciclismului romînesc. Toate 
forfele deci spre îndeplinirea obiective
lor, pentru creșterea continuă a pres- 
tigiuhti sportiv al patriei noastre 1

HR1STA6HE NAUM

este ușoa-

P. R.-R. D. G
Concluzii,

fost motivul prin, 
întikiirea cu halte- 

fost așteptată cu 
de antrenori ort și

pot trage după a- 
Din cei șapte hal- 

ne-au
care

în general, ne satisfăcătoare
după meciul

Meciul de haltere cu reprezentativa 
R. D. Germane a constituit ultima și 
cea mai importantă verificare a hal
terofililor noștri înaintea tocurilor O- 
limpice. Acesta a 
cipal pentru care 
rofilii germani a 
mult interes afît 
de halterofili-

Ce concluzii se 
ceastă reuniune ? 
terofili care ne-au reprezentat Și 
unul (Panait) care a participat 
în afară de concurs, cei mai muilți au 
avu.t o comportare nesatislăcăitoare. 
Excepție fac Balaș Fiți, Ion Panait 
și, în oarecare măsură, N. Amtzuică. 
Fără îndoială că revelația acestui 
concurs a fost Balaș Fiți, care a co
rectat recordu] țării cu nu mai puțin 
de 7,5 kg. totalizînd 302,5 kg., per
formanță de valoare internațională. 
Rezultatul obținut de Fiți trebuie să-l 
stimuleze și mai mult. In perioada 
care a mai rămas pînă la J.O. el va 
trebui să se pregătească cu și mai 
multă rîvnă. să obțină și alte rezul
tate de valoare. După cum au decla
rat în unanimitate oaspeții germani, 
Fiți este un real talent, un tînăr cu 
mari posibilități. De aceea el trebuie 
îndrumat și pregătit cu cea mai mare 
atenție.

Intîlnirea internațională de sîm
bătă a arătat încă o dată că echipa 
țării noastre nu dispune de un lot o- 
inogen, de oameni de valori apropiate 
la toate categoriile. In echipa noas
tră sînt halterofili fără perspective, 
cu rezultate slabe, care nu mai me
rită să facă parte din echipa repre
zentativă. Ne referim la acei halte
rofili care de ani de zile bat pasul 
pe loc, ba chiar în ultima vreme au 
regresat, cu toate că li s-au oferit 
condiții excelente de pregătire, ee pă
rere au în această direcție Lisias lo
nescu, Afilia Vasarhelyi 
Cazan ? Este inadmisibil 
meci internațional Lisias 
nu reușească nici măcar 
șind astfel din concurs! 
semenea neîngăduit ca Silviu Cazan 
să totalizeze doar 410 kg., mai puțin 
decît Baroga care este cu 40 kg. mai 
ușor. Cu ani în urmă s-au pus mari 
speranțe în Silviu Cazan. In 1955 a 
totalizat 410 kg. iar în 1958 a_ajuns 
Ia performanța de <42,5 
tunci însă, S. Cazan se 
continuu regres, cu toate 
stă perioadă el a fost în 
îndrumat de antrenori și 
de condiții excelente de pregătire. 
Cauza formei sale sportive slabe ? Ș. 
Cazan se pregătește superficial, nu 
se străduiește să învețe corect mișcă
rile tehnice, crezînd că indiferent de

sau Silviu 
ca intr-un 
lonescu să 
95 kg., ie- 
Este de a-

kg. De a- 
atlă îretr-un 
că în acea- 
permanență 
s-a bucurat

participanți. 
mai important al

Criza economică ce b intuia lumea 
în perioada respectivă a avut o in
fluență directă și asupra Jocurilor 
celei de a X-a Olimpiade moderne, 
desfășurate în 1932 la Los Angeles. 
Participarea, pină atunci mereu ascen
dentă, cunoaște a- 
cum o sensibilă 
scădere. Se înregis
trează cifre mult 
mai mici decît la 
Amsterdam; 38 de 
țări, cu numai 1408

Evenimentul cel 
acestor jocuri l-a constituit puternica 
afirmare a japonezilor la notație : ei 
au cucerit 5 din cele 8 medalii de 
aur la înot, afirmindu-se pentru prima 
oară pe plan mondial și clasindu-se 
astfel pe locul 5 pe națiuni, după 
S.U.A., Italia, Franța și Suedia.

In ceea ce privește atletismul, a 
făcut senzație faptul că cei mai mari 
alergători ai lumii în acele timpuri, 
francezul Jules Ladoumegue ți finlan
dezul Paavo Nurmi n-au foot admiși 
să participe, fiind acuzați de profesio
nism. In probele de sprint s-a remar. 
cat negrul Tolan (10,3 la 100 metri 
ți 21,2 la 200 metri) ți excepționalul 
Carr, care a stabilit, cu 462, recordul 
mondial al probei de 400 metri, La 
Jocurile de la Los Angeles, Polonia 
a obținut o medalie de aur prin 

Janusz Kusocinski, la proba de 10.000 
metri. (Numele lui Kusocinski este 
azi foarte cunoscut printre atleții din 
întreaga lume, deoarece federația po
loneză organizează în fiecare an, în 
memoria lui Kusocinski, luptător an
tifascist. o mare competiție atletică 
„Memorialul Kusocinski” ).

Organizarea concursurilor de atle
tism a fost umbrită de două incidente: 
la 200 metri, dintr-o greșeală de mă
surătoare, culoarul lui Metcalfe a 
măsurat cu un metru ți jumătate mai 
mult, iar la 3000 metri obstacole, 
arbitrii au uitat să tragă clopotul 
care anunța ultimul tur ața că s-a 
alergat cu 400 de metri maf muit...

Im haltere, la categoria grea, tithsl

File din istoria 
J. O.

de haltere R.
rezultat el este „tptufar" în echipa tă
rii. Foarte slab se prezintă și A. Va
sa rhelyi. De mulți ani acest haltero
fil bate pasul pe loc. Pe pkm inter
național, reztiMâdtiI său de 365 kg. 
nu are valoare.

Firește că sportivi de ItM aceerta

Bara 125 kgf Atîi a ridicai la „aruncai" Balaș Fiți in concursul de sim- 
bătă. Performanța constHuie on nou record al tării (v.r. 115 kg). La totalul 
celor trei probe el a reușii on valoros record al R.P. Romine la categoria 

cea mai ușoară: 302,5 kg (v.r.

n-au ce căuta în Icftart reprezentativ. 
Prin atitudinea lor de autolinișfire, 
acești oameni lipsiți de voință, co
mozi, pot avea o influență negativă 
asupra elementelor dornice de muncă 
și progres. Federația de specialitate, 
antrenorii lotului vor trebui să ana
lizeze profund comportarea acestor 
sportivi și să ia de îndată măsurile 
ce se impun.

Nu sîntem mulțumiți nici de rezul
tatele lui T. Roman și L. Baroga. 
Roman a dovedit neseriozitate în pre
gătire — luînd lucrurile prea ușor — 
nu s-a străduit să-și îmbunătățească 
rezultatul la „smuls" și „aruncat" ; 
tehnica folosită de el este greșită. 
Așteptam de la Roman — după cum 
el însuși promisese cu trei luni in

olimpic a revenit 
tatăl cunoscutului 
tale Jiri Skobla, 
recordman al Europei la această pro
bă. La box, un oarecare Edward Flynn 

categoria mijlocie.
El a fost deseori 
confundat cu ..ac- 
torul Errol Flynn, 
care a fost și el e- 
fectiv selecționat 
olimpic la Los An» 

box ci la... scrimă, 
Aus-

lui Jaroslav Skobla, 
aruncător dc greu- 
pină nu de mult

a cîștigat titlul la

geles, dar nu la 
ți nu pentru S.U.A. ci pentru... 
tralia.

Programul acestor Jocuri a fost 
aproximativ același de la Amsterdam. 
N-a fost însă menținut fotbalul, opă
rind în schimb tirul, care n-a figurat 
totuși în program decît cu două probe.

In canotajul academic, americanii 
au cîștigat proba de 8-\-l și încă patru 
titluri' Italienii au început să se a- 
firnte în ciclismul mondial, cumulînd 
titlurile individuale și pe echipe. Im 
scrimă, cei mai buni au fost francezii, 
italienii și ungurii, în timp ce la 
hochei pe iarbă, India na avut nici 
o dificultate în a surclasa echipele S.V.A. 
ți Japoniei ți a cîșliga astfel meda
lia de aur pe care ți-a apărat-o apoi 
cu succes la toate edițiile care au 
urmat. La lupte, nordicii (finlandezii 
ți suedezii) au cîștigat 8 din cele 14 
titluri puse în joc la „libere’' ți „cla
sice" . Suedezul Carl IF estergren a
realizat cu acest prilej un adevărat 

record de ...longevitate în performan
țe : cu 12 ani în urmă (J.O. de la 
Anvers) el ieșise campion olimpic la 
mijlocie, cu 8 ani în urmă (Paris, 
1924) reușise să obțină medalia de 
aur la semigrea, iar acum, cîșligi 
titlul olimpie la grea! Iar compa
triotul său Ivar lohansson reușește eu 
acest prilej performanța de a ieși 
campion olimpic și la lupte libere și 
la clasice.

In general, a fost o ediție destul 
de slabă, în care numai atletismul a 
excelat din punct de vedere al per
formanțelor.

urmă — să totalizeze 385—390 kg. 
Ia „semimijlocie". Ne-am înșelat în
să. Sîmbătă el n-a ridicat nici 375 
kg., performanță care i-ar fi adus 
victoria. Și de la Lazăr Baroga am 
așteptat mai mult. Este adevărat că 
Baroga a fost indisponibil un timp

295 kg)
Foto : B. Ciobanu

îndelungat 
kg. nu ne 
J.O. Pentru

dar rezultatul 
mulțumește în 
a reedita la 

frumoasă de Ia 
și „europene"

destul de 
de 412,5 
preajma
Roma comportarea sa 
„mondiale" (locul IV)
(locul HI) el va trebui să realizeze o 
performanță în jur de 425 kg. Baroga 
are posibilități să obțină în scurt timp 
un asemenea rezultat, dar pentru a- 
ceasta trebuie să muncească mai mult, 
să respecte cu strictețe r'egiilile de 
antrenament pe care i le prescriu an
trenorii săi. 1 ș
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Folosirea rațională a jucătorilor tineri
Cîteva constatări pe marginea rezultatelor 

campionatelor de juniori la atletism

și virstnici la U. T. A
cR- De vorbă eu BRAUN

(Urmare din pag. I)

Mnlți au privit cu neîncredere evo
luția echipei textiliste din Arad, cînd 
alături de jucători mai în vîrstă au 
apărut pentru prim» oară în formație 
niște „puști" ca Pîrcălab, Petescu, 
Koszka sau Ign-a „Ce dezechilibru de 
valoare" ziceau unii. „Ce decalaj de 
virslâ” comentau alții. Dar. cu tot „de* 
calajul de vîrstă” și cu tot ..dezechilv 
brul” de valoare, U.T.A. a confirmat că 
merge pe calea cea buna. Rezultatele 
echioei și în special calitatea jocului 
prestat au confirmat justețea promo
vării raționale a jucătorilor tineri 
și a folosirii raționale a fotbaliștilor 
▼îrstnici

Despre această problemă am stat de 
vorbă eu antrenorul echipei arădane. 
C. Braun, care ne-a spus upele lucruri 
interesante în legătură Cu procesul de 
întinerire a formației textiliste și folo
sirea incătorilor virstnici.

r- Sînt sau nu „hătrîni” jucătorii 
virstnici de la U.T.A.?

întrebarea nu l-a încurcat pe expe
rimentatul antrenor :

— înainte de a răspunde la această 
întrebare, trebuie să menționez că există 
două feluri de a ,.masuran vîrsta unui 
jucător. Este vorba de vîrsta cronolo
gică (propriu-zisă) și vîrsta fiziologica 
(capacitatea do joc și de efort). Sînt 
cazuri cirul unii jucători devin,., „bă- 
trini" la vîrsta de 25—26—28 de ani 
și nu mai fin cadența; iar alții, cum ar 
fi la noi în țară Avasilichioaie, Pet- 
schovski. Paraschiva sau în alte țări, 
Netto, Szusza, Gogoberidze, Ilidegkuti, 
etc. au fost șau mai sînt și azi jucători 
de bază în echipele lor la vîrsta de

simplă privire a-

de bază în echipele lor la 
aproape 40 de. ani.

Ia IJ.T.A. mai virstnici sînt 
ski (39 de ani) Szocs (30), 
(29) șr Capas (28). Dar nici unul 
dintre ei nu este jucător „batrin": pe 
lingă cunoștințele tehnico-tactice, fie
care posedă o bună pregătire fizică, chiar 
dacă le lipsește elanul tinerilor lor co
legi de echipă, ca Pîrcălab (19 ani), 
Petescu (18), Țîrlea (21), Mețcas (21), 
Pop (23). Pe lingă ei lotul nostru mai 
cuprinde pe Coman (27 ani), Izghi- 
reanu (25), Neamțu (24)..,

Petschot- 
Băcuț II

— Totuși, dintr-o
supra acestor nume se observă o dife
rență destul de mare de vîrstă...

— Aceasta numai dacă privim super
ficial lucrurile Pentru a forma, a crește 
o echipă valoroasă avem nevoie pe de 
o parte de jucători tineri talentați, care 
aduc cu ei elanul tineresc, voința de 
luptă și dorința de afirmare, iar pe de 
altă parte de jucători mai virstnici. care 
aduc în această îmbinare experiența, 
calmul, cunoștințele lor superioare. De
sigur, această îmbinare trebuie să fie 
proporțională.

Cînd vorbim de jucători virstnici ne 
gîndim in primul rînd la calitățile e- 
numerate mai sus și mai puțin la vîrsta 
lor cronologică, la timpul petrecut pe 
terenurile de fotbal. O echipă formată 
în majoritate din jucători virstnici nu 
poate reprezenta o valoare și invers: o 
formație compusa în exclusivitate din 
fotbaliști fără experiență va ceda în 
fața echipelor în care există o îmbi
nare perfectă a tinereții, a elanului cu 
experiența

— La IJ.T.A. aceasta îmbinare a 
preconcepută sau împrejurările 
condus Ia ea ?

— Și una și alta. Acum cîțiva 
ca urmare a chiulului, vedetismului și 
în general a comportării nesportive 
manifestate din partea unor jucători 
care la un moment dot trăiau numai 
din „galoanele" cîștigate în trecut, au 
fost eliminați din rîndurile colectivu
lui o serie de fotbaliști. Am recurs 
atunci la întinerirea formației. Măsurile 
s-au dovedit a fi juste. Tinerii — în 
majoritate — crescuți în echipele de 
juniori și de copii antrenate de N. Du
mitrescu, au fost ajutați de fotbaliștii 
virstnicț și s-au încadrat în formație.

Experiența o dată reușită, ne-a de
terminat să procedăm și pe mai departe 
la o întinerire progresivă și rațională a 
echipei, adică la promovarea unor ju
niori dinainte pregătiți, fără a ne
glija folosirea fotbaliștilor cu expe
riență.

De multe ori calmul jucătorilor virst
nici o scos echipa din impas. Așa a fost 
în meciul cu Dinamo la București 
(2—2), cînd Dinamo a preluat de două

fost
aii

ani.

(Din „Football Magazine")

pe pămînt i trebuie să fie un obiect prefios... 22 de inși 
se bateau pentru el...

Puteau totuși să-mi cumpere și mie alt tricou....

la un moment dat 
noastră și-au pierdut

ori conducerea și 
norii din echipa 
calmul. In momentele dificile clarviziu
nea „bătrînilor” a ajutat mult ; ei au 
reușit să reorganizeze jocul și prin a- 
ceasta U. T A. a preluat iniția
tiva și a egalat. La Bacău (2—1) s-a 
întimplat invers : spre sfîrșitul partidei, 
jucătorii virstnici au dat semne de 
oboseală; elanul tinerilor însă i-a scos 
din „toropeală", le-a dat aripi, i-a făcut 
să treacă peste momentele dificile și... 
am plecat acasă, la Arad, cu 2 puncte...

— Planuri pentru viitor ?
— Țin să subliniez că vom continua 

să întinerim echipa (indiferent de u- 
nele riscuri inerente : dacă vrei fă for
mezi o echipă de perspectivă 
buie să fugi după rezultate 
după „victorii cu orice preț”, 
celași timp nu vom renunța la
virstnici. Cei care se încadrează în 
fotbalul modern nu sînt „bătrtîni". De 
asemenea jucători vom avea nevoie în
totdeauna.

tî-

sale fizice- O notă bună pentru aler
gătorii ,1a 100 m, Elpd Kineses și 
Aurel Stamatescu- In finala desfășu
rată cu vînt din față (0,7 m/sec) ei 
au reușit 10,8 și 10,9 sec, cele mai 
bune performante roniînești ale sezo
nului. Kineses ne-a dezamăgit însă 
profund a doua zi, la 200 ni. Deși 
știa prea bine că seriile se aleargă 
contra-tim-p el a făcut o adevărată 
cursă de antrenament (24,9 sec I) ra- 

„Este o 
pe care n-o pot admite la 
ca Elod Kineses ne spunea 
emerit al sportului ION 
Kineses trebuie să știe că 

concurs internațional seriile

tind calificarea în finală. 
greșeală 
un atlet 
maestrul 
MOINA. 
în orice 
sini la fel de importante ca și finala. 
Odată înscris la 200 m el trebuia 
să dea și acestei probe toată atenția. 
Comportarea sa aduce a vedetism Și 
acest lucru trebuie să ne dea de 
gtndil fiindcă este vorba de un ju
nior, de o speranță a sprintului nostru". 
De acord I

Dintre elementele de bază ale echi
pelor noastre reprezentative de ju
niori, au dat satisfacție în aceste în
treceri El-e-na Flaișer (59,2 sec la 
400 ni). Victoria Pazmani (59,6 sec 
la 400 m, 26,5 sec la 200 m). Anca 
Gurău (41,66 m la disc, 12,71 m la 
greutate), Șt. Beregszaszi (50,7 sec 
la 400), Eliade Simion (7,04 m la 
lungime), Mircaa Nichita (9:10,0 la 
3000 m), Kurt Sokol (50,19 m la disc). 
Rezultate bune.

Locul

au obținut de
(12.6 
(12.4 
(12,5 
(51,3 
(12,8 
(38,92 ni la 
la 1500 m), 
selecționarea
Așteptam mai mult de la săritorii de 
înălțime (Ducu, Marinescu, Aurora 
Mihăilescu), de la „prăjiniștii" Savin 
și Astafei, de la aruncătorii de greu
tate- Sau. altfel spus, aștepiam mai 
mult decît un singur record, cel de 
la ciocan- Ne bucură desigur îmbună
tățirea mediilor primelor 3 și prime
lor 6 performanțe. Dar în același 
tim-p am dori și ca rezultatele celor 
mai buni dintre juniorii noștri să a*

sec 
sec 
sec 
sec 
sec

asemenea Renate Gabel 
la 100 m), Felicia Grama
la 80 m g). Elena Vast

la 80 m g), V. Teodorescu 
la 400 m), Ana
la 100 m), Elena
la disc), L. Buiachi

atleți care și-au
în loturile republicane-

Bcsuan
Cozac
(4 14.2 
cucerit

mai puțin scontate,
Media

nu tre- 
imediat, 

In a- 
jucătorii

AL INOVAM

probă a larrtpio- 
de 4X4M m

Schimb in ultima 
mitelor: ștafeta

scurt tim.p o va-
locul

primelor 3

100 m 12,8 12,6 12,98 12,73
200 m 26,0 26 5 26,90 26 90
400 m 60,7 59,2 61,4 59,7*
800 m 2:22,7 2:21,0 2:26,9 2:23,4
înălțime 1,49 1,52 1 456 1,483
lungime 5,25 5 39 5,19 5,223
greutate 13.00 12JI 11,90 11,59
disc 46 75 41,66 40 2- 39,23
suliță 35*9.3 39.75 34,60 38.33
80 m s P > 12.4 12,4 12,76 12,53

BĂIEȚI

100 m ’ 11,0 10 8 . 11,13 10,98
200 m ' 23,1 22*9 23,43 23,50
400 m 50,8 50.7 52 0 51,0
800 m 1:58,6 1:59 4 1.59,6 2:01,3
1500 in 4:12,6 . 4:10,8 4:14,2 4:12,4
3000 tn 9:23,6 9:10,0 9:33,9 9:14 0
110 <n g 15 0 14,6 15,4 14,7
400 m g 57,*1 58,2 58,5 59,0
1500 m ob. 4:31,8 4:27,0 4:36,7 4:31 2
înălțime l 89 1,89 1,87 1,88
lungime * 6,93 7,04 6,81 6,91
triplu 14,24 14 19 13 73 14.06
prăjină 3,82 3,*80 3,70 3,70
greutate 14,62 14,53 14,43 14,21
disc 44.56 50 19 42 82 48,69
suliță 55,09 56,*83 54*71 56,25
ciocan 47,50 51,58 46,86 51,18
â km marț 23:54.2 24:14,2 24:29,0 24:50 2

lingă în oel mai 
loare internațională. Care este 
atletismului nostru de juniori î-n a- 
ceastă privință? Este și sub acest 
aspect situația mai bună sau nu față 
de anii trecuți? Iată întrebări al că
ror răspuns îl vom avea după impor
tantele confruntări internaționale 
căre i așteaptă pe juniorii și junioa
rele noastre în luna august: întîlni- 
rile cu echipele R.P. Bulgaria, R.P. 
Polone și R.S. Cehoslovace. Rină 
atunci: muncă, muncă și iar muncă, 
tineri atleți și antrenori!

Astăzi, închiderea vînzării pe țară la 11 Expres Olimpic"
• IMPORTANTE PREMII 
NICI UN BULETIN CU

• LISTELE DE PREMII LA „EXPRES OLIMPIC4 
LA CONCURSUL PRONOEXPRES DE MIINE • 

CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMINICA

ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI IN 
OARE MAI PlfTETI CUMPĂRĂ BI
LETE „EXPRES OLIMPIC". Biletele 
„EXPRES OLIMPIC" cumpărate a- 
cum precum și cele care au partici
pat la concursul PRONOEXPRES de 
miercurea trecută au dreptul să par
ticipe la o nouă tragere pentru fon
dul suplimentar de premii IN VA
LOARE DE 100.000 LEI CE SE A- 
TRIBUIE POSESORILOR DE Bl. 
LETE „EXPRES OLIMPIC" PRE- 
ZENTI LA CONCURSUL PRONO
EXPRES DE MIINE 27 IULIE. Vă 
reamintim că este al patrulea fond 
suplimentar de premii atribuit pose
sorilor de bilete „EXPRES OLIM
PIC" participanți la concursurile 
PRONOEXPRES. La 6-13 și 20 iu
lie AU FOST DISTRIBUITE - SU
PLIMENTAR — PREMII IN VA
LOARE DE 300.000 LEI. PENTRU 
MIINE LISTA DE PREMII ESTE 
URMĂTOAREA:

1 MOTOCICLETA „SIMSON" 
cmc.

3 SCUTERE „MANET"
3 MOTORETE ...JAWA"
5 ARAGAZURI GU 3 FOCURI ȘI 

BUTELIE
10 APARATE RADIO „CONCERT" 
5 RĂCITOARE
10 BICICLETE „CARPAȚI"
10 PIKUPURI „SUPRAPHON"
10 TRUSE STILOU Șl 10 CRE

IOANE MECANICE.
In to'al, 67 PREMII VOR FI A- 

TRIBU1.TE - SUPLIMENTAR - LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES DE 
MIINE POSESORILOR-DE BILETE 
„EXPRES OLIMPIC".

La: 7 August va avea -, loc ruarea 
tragere „EXPRES OLIMPIC" deschi
să I'UTUROR DEȚINĂTORILOR DE 
BILETE „EXPRES OLIMPIC". VOR 
FI ATRIBUITE PESTE 10.000 DE

PREMII IN VALOARE DE PESTE 
2.000.000 LEI.

IMPORTANTA LISTA DE PREMII 
CUPRINDE :

10 CALATORII LA JOCURILE O- 
LIMPICE DE LA ROMA

68 MOTOCICLETE ȘI SCUTERE
60 ARAGAZURI CU BUTELIE
130 --------
120
290
100
30 m. stofă pentru costum
10 răcitoare
290 truse stilou și creion mecanic

gtonosport

APARATE DE RADIO 
CEASORNICE 
garnituri de tacîmuri 
aparate foto

250

290 mingi fotbal
290 sacoșe din material plastic 
10 creioane mecanice de import 
3.000 stilouri din R. P. Chineză 
8.700 prosoape plușate 
29.000 metri zefir colorat.
BILETELE NECÎȘTIGĂTOARE. LA 

MAREA TRAGERE „EXPRES O- 
LIMPIC" de la 7 august, PARTI
CIPĂ LA ATRIBUIREA UNUI FOND 
SUPLfMENTAR DE PREMII ÎN 
BANI . ÎN VALOARE. DE 250-000 
LEI. ACESTE PREMII VOR FI A- 
TRIBU'ITE POSESORILOR DE BI
LETE „EXPRES OLIMPIC” NECÎ
ȘTIGĂTOARE LA 7 AUGUST CARE 
PARTICIPĂ LA CONCURȘI ?RILE

IN PERSPECTIVA’
12 REZULTATE LA

I. S. LOTO-PRONOSPORT COMU
NICA :

Toate biletele „EXPRES OLIM
PIC" primite spre vînzare de către 
asociațiile și cluburile sportive, între
prinderi etc. CARE NU VOR FI 
DECONTATE SAU RETURNATE 
PINA ASTAZI 26 IULIE SE CONSI
DERA VTNDUTE-

★
CINE JOACA IN FIECARE SAP- 

TĂMINA LA PRONOEXPRES NU 
SE POATE SA NU OBȚINĂ UN 
PREMIU MARE. ACEST LUCRU IL 
POATE CONFIRMA PARTICIPAN
TUL SCHIPEH EUGEN DIN TIMI
ȘOARA CARE A ORTINUT LA CON
CURSUL PRONOEXPRES DE 
MIERCURI 20 IULIE PREMII IN 
VALOARE TOTALA DE 82.387 LEI.

NUMAI ASTAZI MAț PUTEȚI DE
PUNE BULETINE PRONOEXPRES 
LA CONCURSUL DE MIINE LA 
CARE POSESORII DE BILETE 

POT OBȚINE 
OBIECTE ÎN VALOARE 
LEI.
DE 
LA 

DIN

„EXPRES OLIMPIC
PREMII IN
DE 100.000 
NOFXPRES 
ARE LOC 
GRADINA
117 LA ORA 19.

TRAGEREA PRO- 
M1INE 27 IULIE 
BUCUREȘTI, IN 
CAL. VICTORIEI 
SAU — IN CAZ 

DE’PLOAIE — IN SALA DIN SIR. 
DOAMNEI 2.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul PRONOSPORT din 24 
iulie au fost stabilite următoarele re
zultate provizorii •

_ 11 variante cu 11 rezultăte exacte
PRONOSPORT DIN 14—21 și 28 AU- .. 177,30 variante «« 10 
GUST. Premiile ce vor fi acordate xacte 
sîritj următoarele : 1- premiu a 50.000 .
lei, 2 premii a Oițe 25.000 Iei, 3 pre
mii a cile. 10.000 lei, -4 premii a cite 
5.000 Iei, 50 premii a .cite 1.000 lei și 
premii în bani pe frază de terminație.

1630,70 variantei cu 9 
xacte. v

Rubrică redactată de 
Pronosport.

rezultate e-

rezultate e-

I. S. Loto
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încep întrecerile fazei de zonă a campionatelor de calificare
• De mâine și pînă la sfârșitul sap. 

tămînii se desfășoară în țară întrece
rile fazei de zonă a campionatelor 
masculine și feminine de calificare la 
baschet. Ia<tă orașele în care vor avea 
loc jocurile și echipele participante: 
MASCULIN : Ploești (29—31 iuilie) : 
Petrolul Ploești, Farul Constanța, 
Voința Rm. Vîlcea, campioana regiu
nii Stalin ; Satu Mare (27—31 iulie) : 
Voința Satu Mare, C.S.M. Cluj, Vo
ința Oradea, Voința Tg. Mureș, S.P.C. 
București ; Craiova (29—31 iulie) : 
Știința Craiova, Sănătatea Roșiorii 
de Vede, Constructorul Arad; Galați 
(29—31 iulie) : C.S M. Galați, A.S.A. 
Bacău, Țesătura Iași, C.S.M. Rădăuți; 
FEMININ: Oradea (27—31 iulie): 
Voința Oradea, Clubul sportiv școlar 
Cluj, C.S.M. Baia Mare, Voința 
Gheorghieni, Victoria București ; 
Giurgiu (29—31 iulie) : Cetatea 
Giurgiu, Petrolul Ploești, campioana 
regiunii Stalin, Școala sportivă de e- 
lcvi Constanța ; Deva (29—31 iulie) :

Componentele echipei campioane la baschet feminin. De la stingă la dreapta, 
rîndul de sus: Doina Lupan —• căpitanul echipei, Antoaneta Sidea, Maria 
Trinksz, Sigismund Ferencz — antrenor, Ana Starck, Lucia Pană, Mioara 
Ijăducanu, Cornelia Gheorghe ; rîndul de jos: Georgeta lvanovici, Anca 

Pacoviță, Sanda Dumitrescu și Eva Ferencz

Intensă activitate
• Start în „Cupa Eliberării** • Turneul olimpicilor • Selecționata 

regiunii Stalin la Chișinău
La sfârșitul acestei săptămâni ama

torii de box din întreaga țară vor fi 
martorii primelor întreceri din cadrul 
competiției dotată cu „Cupa Elibe
rării". Ajunse la a doua ediție (pri
ma cîștigătoarc a „Cupei Eliberării" 
a fost echipa regiunii Craiova) între
cerile dintre eahipele regiunilor țării 
se bucură de o mare popularitate, 
dovadă eîrguința cu care se pregătesc 
majoritatea pugiliștilor ce se vor pre
zenta în competiție. întrecerile fiind 
eliminatorii, este lesne de înțeles do
rința de victorie care va anima pe 
fiecare boxer.

Școala sportivă de elevi Arad, Glo
ria Rîrnnicu Vîlcea, Școala sportivă 
de elevi Craiova ; Iași (29—31 iulie): 
Voința Bacău, Știința Galați. G.S.M. 
Rădăuți, Complexul școlar Bîrlad.
• Echipele campioane ale regiunii 

Hunedoara au fost eliminate dincom- 
pe-tiție deoarece în regiune nu sînt 
decît două echipe afiliate la F.R- Bas
chet, iar campionatul regional a fost 
organizat cil un număr de echipe ne. 
corespunzător.
• Formațiile clasate pe primele 

locuri în faza de zonă se vor califica 
pentru finalele campionatelor, progra
mate între 8—11 septembrie în regiu
nea Stalin (fetele) și 15—18 
brie la Constanța (băieții).
• Iată clasamentul final al 

natului republican feminin

septem-

carnpio- 
baschet:de

1. Rapid București 22 21 0 1 1162- 784 64
2. Știința Buc. 22 20 0 2 1385- 839 62
3. C. S. 1Tg. Mureș 22 16 0 6 1151- 955 54
4. Constr. Buc. 22 15 0 7 998- 867 52
5. C. S. Oradea 22 12 0 10 1048-1008 46
6. Progresul Bue. 22 10 1 11 936- 962 43
7. Voința Or. Stalin 22 9 0 13 925-1028 40
8. Știința Cluj 22 6 1 15 832-1142 35
9. l.C.F. 22 6 0 16 865-1006 34

10. Voința Tg. M. 22 6 0 16 858-1059 34
11. Voința Buc. 22 5 1 16 895-1088 33
12. Banatul Tim. 22 4 1 17 736-1054 31

și Bana-
V '

Echipele Voința 
tul Timișoara au 
tegoria A.

București 
retrogradat din ca-

RAPID BUCUREȘTI, 0 CAMPIOANĂ MERITUOASĂ
de determinat factorul prin- 
a decis victoria echipei fe

minine Rapid București în campiona
tul republican de baschet recent în
cheiat. Intr-adevăr, baschetbalistele de 
la Rapid au obținut acest frumos 
succes datorită unui întreg complex 
de calități care fac cinste formației.

In primul rînd echipa Rapid a fost 
foarte disciplinată Și nu numai în 
cursul jocurilor, ci și în timpul antre
namentelor, ceea ce a contribuit de
sigur în mare măsură la buna des
fășurare a pregătirilor. Apoi Sigis
mund Ferencz a fost singurul dintre 
cei 12 antrenori ai formațiilor parti
cipante la campionatul republican care 
a îndrumat echipa să aplice tot tim
pul apărarea om la om, sistem mo
dern, eficace, părăsit din păcate de 
aproape toate celelalte echipe frun
tașe. Rapidistele, conștiente de supe
rioritatea sistemului de apărare om la 
om, l-au practicat cu asiduitate și s-au 
străduit să-și îmbunătățească necon
tenit pregătirea tehnică și tactică. Ca 
urmare au primit cele mai puține 
puncte și în plus, folosind presingul, 
și-au activizat apărarea transformîn- 
d-o într-un mijloc de pornire a alacu- 
lui. In' atac, jocul pozițional condus 
de Eva Ferencz și Antoaneta Sidea a 
avut în Anca Racoviță, Doina Lupan 
și Georgeta Ivanovici realizatoare 
eficace- Mai trebuie evidențiată com
portarea tinerelor Sanda Dumitrescu 
și Cornelia Gheorghe, două elemente 
abia trecute de vîrsta junioratului, dar

E greu 
ciipal care

care s-au dovedit cu reale perspective- 
Celelalte jucătoare folosite au fost: 
Mioara Răducanu, Maria Trfnksz, Lu
cia Pană. Ana Starck, Magdalena 
Dinu și Erika Brechncr.

Antrenorul Sigismund Ferencz poa
te fi mulțumit de comportarea din a- 
cest campionat a echipei Rapid. Dar, 
pentru viitor, va trebui să se preocupe 
mai îndeaproape de crearea unor re
zerve cu perspective. Ne referim la 
noi jucătoare tinere, cu talie înaltă, 
capabile să progreseze într-un ritm 
rapid, fn calitate de antrenor a-1 echi
pei campioane și — mai ales — al 
lotului reprezentativ, Sigismund Fe
rencz are datoria să folosească intens 
pepiniera oferită de echipele de ju
nioare create de jucătoarele din prima 
formație Antoaneta Sidea și Eva Fe
rencz.

Primele întîlniri se vor desfășura sîm- 
Ibătă și programează următoarele me
ciuri, pe echipe: regiunea Suceava — o- 
rașul București; lași—Galați; Pitești— 
Constanța (meciul are loc la Câmpu
lung Muscel); reg. București — Cra
iova (la Giurgiu); R.AM- — Ploești 
(la Tg. Mureș); Htmedoara-reg. Stalin, 
Baia Mare — Cluj; Timișoara — Ora
dea. Cu excepția îrrtîlniirilor de la 
Câmpulung AĂuscel și Giurgiu, pri
mele orașe sînt gazdă.

Echipa orașului ~ 
alcătuită recent, 
echipa regiunii 
norii bucureșteni 
următorii pugiliști 
plasarea la Suceava: muscă: Al. Ba- 
riciu, cocoș: S. Saramando, pană: 
Gh. Predescu, semiușoară: Czekeli
6au Gh. Vasile, ușoară: Gh. Dumitru, 
semimijlocie: A. Gănescu, mijlocie 
mică: N. Constantin, mijlocie: I- 
Istrate, semigrea- Ghețu Veiicu, grea: 
Gh- Rossler.

Pentru a contribui la reușita înlîl- 
nirilor, 
hotărît
„Gupei 
meroși 
Astfel, 
din corpul de

București a fost 
Pentru meciul cu 
Suceavă, antre- 

au selecționat 
care vor face de-

colegiul central de arbitri a 
ca la întrecerile din cadrul 
Eliberării* să fie delegați nu- 
arbitri-judecători de valoare, 
printre alții, vor face parte 

arbitri P. Epureanu

D. STANCULESCU

Se cunosc formațiile
etapei a doua a fazei inter- 
a campionatului republicați 
pe echipe, care a desemnat 
calificate în finala coanpe- 
a prilejuit prea multe con- 
’------. Cu toate că

Un noii record republican ia 100 m spate fetițe
Sâmbătă și duminică au continuat 

la ștrandul Tineretului întrecerile de 
natație din cadrul campionatului re
publican de juniori — faza orășe
nească. Dintre rezultatele înregistrate 
remarcăm noul record R.P.R. la 100 
m. spate fetițe categoria a 11-a, rea
lizat de tinăra înotătoare Monica 
Munteanu (Progresul) cu timpul de 
1:38,7 (vechiul record aparținea a- 
celeiași înotătoare cti 1:41,1). Ea a 
concurat alături de junioarele decât, 
a Il-a. Iată rezultatele înregistrate: 
junioare categ. I : 400 m. liber: 
Anca Trohani (C.S.S.) 6:05,8; ștafe
ta 4x100 m. mixt: Știința 6:44,5 ; 100

m. spate: A. Trohani 1:23,0; 100 m. 
bras: Anca Demetrescu (Știința) 
1:30,6; 100 m. fluture: A- Trohani 
1:41,2; ștafeta 4x100 m. liber: G.S.S. 
5:44,4; junioare categ. a Jl-a: 400 
m liber: Mihaela Zarchevici (Pro
gresul) 6:43,9; 100 m. spate: M.
Munteanu (Progr.) 1:38,7 — nou re
cord R.P.R. de fetițe categ. a H-a: 
ștafeta 4x 100 m. mixt: Progresul 
6:55,2; 100 m. bras: Rita Schlesin
ger (Știința) 1:39,3; 100 m. fluture: 
M. Zarchevici 1:43,1; juniori categ. 
1 : 100 m. liber : M. Constanti-nescu 
(Progr.) 1:07,8; 200 m. fluture: Ț. 
Popovici (C.C.A.) 3:17,0; ștafeta
4x200 m. liber: C-C.A. 11:25,5’; 100 
m. spate: Tiberiu Șerba-n (S.S.E-) 
1:15,9; 200 in. bras: Ion Condiescu 
(C.C.A.) 3:02,8; 1.500 m. liber: O. 
Graff 24:03,42; ștafeta 4x100 m. 
mixt: C.C-A. 5:32,5; juniori categ. 
a Il-a : 100 m. liber: O. Știrbăț
(Progr.) 1:07,7; 200 m. fluture: O. 
Știrbăț 3:26,5 ; ștafeta 4x200 m. liber: 
C.S.S. 11:29,0; 100 m. spate: O. 
Știrbăț 1:22,5; 200 m- bras: Rudolf 
Nusbaun (S.S.E.) 3:15,2; 1500 m. li
ber: O. Știrbăț 23:11,6.

(București), C. Paraschivescu (Con
stanța), M. Voiculescu (Craiova) — 
la Pitești — I. Firu (București), I. 
Brand (București), A- Andreopol

(Giurgiu) — la Giurgiu — I. Con
stanți nescu (București), L. Mișcovici 
(Iași) — la lași — M. Stănescu 
(București), I. Bogdan (Tg- Mureș), 
C. Pandelescu (Or. Stalin) — la Tg- 
Mureș — R. Biaunstein (București); 
1. Boamfă (Or. Stalin), O. Orban 
(Tg- Mureș) — la Hunedoara — etc.

★

• O lună de zile ne mai desparte 
de data când pe ringul de la Palazzo 
dello Sport din capitala Italiei va 
răsuna primul sunet de gong al marii 
confruntări pugilistice de la Roma. 
Pînă atunci, boxerii din lotul olim
pic al țării noastre își continuă pre
gătirile cu febrilitate- In programul 
imediat de pregătire al „olimpicilor" 
noștri figurează cîteva întîlniri pu
blice. Acestea vor avea loc în 3 orașe 
din. regiunea Pitești: Slatina, (2 au
gust), Câmpulung Muscel (4 august) 
și Pitești (6 august). Cu acest 
prilej, amatorii sportului cu mănuși 
din cele trei orașe vor putea urmări 
întîlniri deosebit de dinamice, ținînd 
seamă de faptul că adversarii pugi- 
liștilor din lotul olimpic vor fi boxeri 
de categoria I, printre cei mai valo
roși din țară. După cum se știe, din 
lotul olimpic fac parte următorii 
boxeri: M- Dobrescu (muscă), N. 
Puiu (cocoș), C- Gheorghiu (pană), 
I. Mihalic (semiușoară), V. Neagu 
(semimijlocie), N. Stoenescu (mijlocie 
mică), I. Monea (mijlocie), Gh. Ne
grea (semigrea) și V. Mariuțan 
(grea).

★
• Zilele trecute o selecționară a 

regiunii Stalin a plecat la Chișinău 
(R.S-S. Moldovenească), unde va 
susține două meciuri în compania 
unor echipe sovietice. Au făcut de
plasarea următorii pugiliști, în ordi
nea categoriilor: Al. Săraru, S. Cră
ciun, G- Popa, I- Toth, Gh. Cojocarii,- 
P. Baltă, V. Sășeanu, I. Sibișan, C. 
Peterman, P. Zaharia. Antrenorul e- 
chiipei este Augustin Cucuia-tu

R- 0.

CE

A luat sfîrșit faza interregionala

calificate in finala campionatului republican

Singur cu portarul, mureșeanul Fullop 
nu va reuși să înscrie. Fază din me
ciul Progresul București — C.S. Tg. 
Mureș, încheiat cu victoria echipei 

bucureștene.
Eoto CiafeuiH

(A. A.)
După etapa a Vl-a a turului cam

pionatului republican de polo, clasa
mentul se prezintă :
1. C. S. Oradea
2. Progresul Buc.
3. C.C.A.
4. C. S. Tg. Mureș
5. Știința Cluj
6. Știința Buc.
7. Dinamo Buc.
8. Voința Buc.

Duminică 31 iulie

Returul 
regionale 
de popice 
formațiile 
tiției, nu 
statări îmbucurătoare, 
după etapa I au rămas în cursa 
pentru cucerirea titlului cele mai bune 
formații feminine și masculine, ele rm 
au reușit să se ridice la valoarea lor 
normală. Astfel, cu excepția meciuri
lor Voința Cluj — Voința Arad, Olim
pia Reșița — C.S. Tg. Mureș și Pe
trolul Ploești — Unirea Roman, cele
lalte întîlniri masculine s-au încheiat 
cu rezultate slabe. Mulți dintre popi
carii fruntași --.jucînd crispat — au 
realizat procentaje mici. De reținut 
că majoritatea componenților loturilor 
republicane nu au depășit 800 p.d. 
(masculin) și 400 p.d. (feminin).

Cel mai mare rezultat individual al 
etapei a fost înregistrat de popicarul 
reșițean Al. Mayer (915 p.d.) urmat de 
coechipierul său V. Rașovan (900 p.d.) 
și de tînărul jucător Andrei Szep 
(Voința Citii) 892 p.d. La fete cel mai 
mare procentaj a fost realizat de ju- 
cătoarea Margareta Kelemen (Voința 
Cluj) cu 439 p.d. secondată de Eca- 
terina Pfersch (Voința Timișoara) 423 
p.d.

Pe marginea întrecerilor din retu
rul etapei a 11-a trebuie să spu
nem cîteva cuvinte despre întilnirea 
desfășurată la Reșița între echipa lo
cală Olimpia și formația C.S. Tg. 
Mureș, (5198—4919) în care popicarii 
reșițeni au reușit printr-un efort co
lectiv să înregistreze 
performanță realizată 
noi în țară. Ea este 
124 popice vechiului

Margareta Kelemen (Voința Cluj) a obținut in returul înfîlnirii cu Voința 
Timișoara cel mai mare procentaj individual al etapei a II-a din cadrul 

fazei interregionale: 439 p.d. Iat-o în plin efort.

astfel:
5 S 0 0 30: 9 10
5401 26:18 8
6303 22:21 6
5302 21:23 6
5113 14:15 3
5113 13:22 3
1010 6: 6 1
6 0 1S 14:32 1

este programată
ultima etapă a turului: Progresul 
București—Știința București, G. S.
Tg. Mureș—C. SO., Voința Bucu-

Ciyj,

cea mai bună 
pînă acum la 

superioară cu 
. . . . record stabilit

tot de Olimpia în prima etapă a fazei 
interregionale. Iată autorii celor 5198 
p.d.: D. Kridor, Al. Mayer, I. Mico- 
roiu, M. Stanciu, V. Rașovan și I. Bre- 
benari.

De asemenea trebuie să remarcăm 
și comportarea popicarilor de la Me- 
trom Orașul Stalin, care Itiptînd din 
răsputeri pentru a se califica în finala 
campionatului, au învins puternica for
mație Rapid București, atît în depla
sare cît și pe teren propriu, loan 
Ilieș, Alex. Boieru și Alex. Zombori 
au depășit granița celor 800 p.d. în 
ambele întîlniri. In schimb feroviarii 
ĂWiu-șteni preșegtat syrprjnzător

de slab în ambele jocuri, ceea ce tre
buie să dea serios de gindit conducerii 
secției de popice.

Cea mai viu disputată confruntare 
feminină, care de altfel s-a încheiat 
cu un scor valoros a fost cea dintre 
Voința Cluj și Voința Timișoara. Cu 
acest prilej jucătoarele din Cluj au to
talizat 2362 p.d., fața de sportivele 
din Timișoara, care au înregistrat 
2356 p.d. Deci iată cît de echilibrată 
a tost această întîlnire, în care învin- 
gătoarea a fost cunoscută abia la ul
timele bile. Constructorul București, 
deținătoarea titlului de echipă cam
pioană a țării, a avut o sarcină mai 
ușoară întrccînd pe teren propriu pe 
Strungul Or. Stalin la o diferență 
apreciabilă: 2216—2051 p.d. Cel mai 
mare rezultat individual în această 
întîlnire a fost obținut de sportiva 
bucureșteană Olimpia Popescu cu 412 
p.d. Scorul etapei a fost realizat de 
experimentata echipă Rapid București. 
Gu toate că feroviarele au avut ad
versare eare nu le-a „solicitat" nici 
un moment, ele au reușit totuși să 
r alizeze un rezultat bun depășind tî- 
aăra echipă Drube.ia Ttyiyi Seyerin

cu categoricul scor de 2300—1708 p.d.
In general, confruntările feminine 

s-au încheiat cu rezultatele scontate; 
Nivelul întrecerilor: mediocru.

Și aciun, ultimele rezultate înregisfi 
trate in returul etapei a 11-a a ra
zei interregionale: Feminin: Electrica 
Arad — C.S. Tg. Mure? 2165—2182. 
Masculin: Chimistul B. Mare—C.S.M.S. 
lași 4685—44.33. Constructorul Pitești— 
Voința București 4584—4394, Voința 
Arad — Voința Cluj 4758—4705.

I n urma rezultatelor din turul și 
returul etapei a II-a a fazei interre
gionale s-au calificat în finala cam» 
pionatului republican care va fi găz
duită de orașul București în zilele de 
4—7 august (feminin), 10—14 august 
(masculin) următoarele echipe: Fete: 
Electrica Arad, Constructorul Bucu
rești, Rapid București. Voința Timi
șoara, Unirea Azuga și Voința Sibiu. 
Băieți: Olimpia Reșița. Constructorul 
Pitești, Unirea Roman. Industria lo
cală B. Mare. Voința Cluj și Metrorri. 
Or. Stalin.

Tg. ÎOANIIESCU



Astăzi la Subotița De pe pistele de atletism
Start in cea de a XVI-a ediție

a „Turului ciclist al Iugoslaviei”
Astăzi se dă la Subotița plecarea în 

cel de al XVI-lea tur ciclist al Iugo
slaviei. Competiția se desfășoară de-a 
lungul a 1-158 km împărțiți în șase 
etape (fără zi de odihnă).

La „Turul ciclist al Iugoslaviei" 
participă cicliști din Belgia, R. P. 
Polonă, Tunisia. R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria. R.P. Romînă și R.P.F. Iu
goslavia. Tara noastră va fi reprezen
tată de o echipă de tineret formată 
din alergători afirmați în recentele în
treceri de fond: Nicolae N icul eseu, Sil
viu Duță, Ion Braharu și Ion Stoica. 
Antrenorul echipei este Nicolae Chi- 
comban.

La rugbi

Știința Petroșani—Poznania (Polonia) 11-0 (0-0)
Turneul echipei de rugbi POZNANIA 

(Polonia) s-a încheiat duminică cu 
partida disputată la Filipeștii de Pă
dure, unde oaspeții au primit replica 
formației Știința Petroșani.

încă din primele minute de joc 
rugbiștii polonezi reușesc să se apro
pie de cîteva ori de terenul de țintă al 
studenților însă aceștia din urmă prin 
Galdea și Ureche salvează în ultimă 
instanță. După un început mai slab 
Știința pune stăpînire pe joc, însă face 
greșeala că nu deschide baloanele liniei 
de treisferturi, jucînd mult pe înain
tare, Această tactică le-a convenit de 
minune adversarilor, care beneficiau 
de o grămadă mai înaltă și mai bine 
legată decît a studenților. Repriza ia 
sfîrșit cu un scor alb.

In partea a doua a partidei, studen
ții intră hotărîți să deschidă scorul. 
Ei își organizează mult mai repede 
jocul în punctele fixe (grămadă și 
margine) dînd posibilitate trej sferturi
lor să acționeze pe un plan mult mai 
larg. In acest fel ei deschid scorul 
printr-o lovitură de picior căzută a* lui 
Antimoianu. Nu trec decît 5 minute 
și scorul este majorat de Ciornei., care 
reușește o frumoasă încercare la care 
a participat aproape întreaga echipă: 
transformă Mate eseu. Polonezii au două 
ocazii de a marca dar ele sînt ratate

Ultimele jocuri
ale handbaliștilor bucureșteui 

în R. P. Chineză
Echipa masculină de handbal în 11 

a orașului București a susținut ultime
le jocuri din cadrul lungului turneu 
pe care l-a întreprins în Japonia și 
R. P. Chineză. Astfel, vineri 22 iulie, 
handbaliștij romîni au întrecut selec
ționata regiunii Fe-Lung-jang cu scorul 
de 18—5. In ultimul joc susținut luui 
în compania selecționatei regiunii An- 
hoi. handbaliștii bucureșteui au pier
dut la limită : 14—15. După acest re
zultat, bilanțul jocurilor desfășurate 
de reprezentativa Bucureștiului în Ja
ponia și R- P. Chineză este următorul : 
din 21 de meciuri ei au cîșțigat 19 și 
au pierdut două, ambele în R. P Chi
neză. Echipa noastră se întoarce în 
Capitală, pe calea aerului, joi 28 iulie.

Echipa U.R.S.S. a 
internațional de tir 
MOSCOVA (Agerpres). — Comi

tetul de organizare a competiției in
ternaționale de tir prin corespondență 
a stabilit pe baza rezultatelor cla
samentul final. Pe primul loc s-a 
clasat U.R.S.S. care a cîștigat toate 
probele (armă militară 300 m, armă 
liberă calibru redus 50 m, pistol 
calibru mare 50 m). Locul doi a reve
nit echipei R. P. Chineze, urmată 
de R. D. Germană și R. P. Romînă. 
După cum se știe, la această com-

Traseul cursei va supune pe partici
pant! la un sever examen. Vor fi so
licitate îndeosebi calitățile de cățără
tori, deoarece traseul cuprinde multe 
urcușuri dificile.

Iată itinerariul:
Marți 26 iulie, etapa •: Subotița— 

Belgrad (180 km). Șoseaua este as
faltată dar are și unele porțiuni de 
piatră cubică. La km 120 cicliștii vor 
avea de urcat punctul Banstol.

Miercuri 27 iulie, etapa a H-a: Bel
grad — Osijek (221 km). Șoseaua 
este în întregime asfaltată și nu cu
prinde urcușuri.

Joi 28 iulie, etapa a Ill-a: Bosanska

de Bartoviak astfel că cei care înscriu 
sînt tot gazdele care prin Burac (încer
care) măresc scorul la 11—0, Cu acest 
remiltat ia sfîrșit partida care a reușit 
M obțină aplauze la scenă deschisă. E- 
dhipa învingătoare a folosit următoa
rea formație : Galdea — Burac, Balcan, 
Niculeeas, Ureche, Nica — Mezdrea 
— Antimoianu, Mateescu, Hossu — 
Ciubuc, Constantin — Ciornei, Rîmni* 
ceanu, Tokaci. Oaspeții au aliniat a- 
ceeași formație din meciul cu Zimbrul 
Tecuci. S-au remarcat : Ureche, Nicu- 
lescu, Nica, Mezdrea plus toată înain
tarea de La Știința și Bartoviak, Jusko- 
viak, Tryt (Poznania). A arbitrat com
petent P. Merghișeocu.

H. VALENTIN

CAMPIONATUL MONDIAL
Campionatul mondial studențesc de 

șah a oantinuat cu desfășurarea run
dei a 8-a. Echipa U.R.S.S. a avut zi 
liberă. ÎNCĂ ÎN PRIMELE QINGI 
ORE DE JO0 STUDENȚII ROMÎNI 
ȘI-AU ASIGURAT VICTORIA TN ME
CIUL CU FORMAȚIA OLANDEI. EI 
GONDUG CU 2«/2—VL O PARTIDA

Cicliștii sovietici 
au dominat categoric 
concursul preolimpic 

de la Soci
In apropierea orașului Soci s-a des

fășurat la 22 iulie un concurs preolim- 
pic de ciclism care a reunit echipele 
reprezentative ale Belgiei, R. P. Bul
garia și Uniunii Sovietice (cu trei for
mații). Cicliștii s-au întrecut în proba 
olimpică de 100 km. contracronometru 
pe echipe, parcurgînd de trei ori un 
circuit de 33,3 km., asemănător aceluia 
de la Roma. Pe locul I s-a clasat pri
ma reprezentativă a Uniunii Sovietice 
(Klevțov, Kapitonov, Petrov, Melihov) 
cu timpul de 2 h 14:31,0 — una din 
cele mai bune performanțe obținute 
în lume anul acesta. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: U.R.S.S. III, 
U.R.S.S. II, Belgia și R. P. Bulgaria. 
(Agerpres)

ciștigat concursul 
prin corespondență 

petiție au participat echipele Asocia
țiilor voluntare pentru apărarea pa
triei din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R.P.D. Core
eană ți R. P. Albania. Echipa R. P. 
Romine a ocupat locul patru în 
proba de armă militară, locul doi la 
armă liberă calibru redus ți locul 
patru la pistoL

Gradiska — Banja Luka — Zagreb 
(223 km). Cicliștii vor face transbar- 
darea de la Osijek la Bosanska Gra
diska cu autobuzele. Vor fi două se- 
mietape. Prima măsoară 40 km (Bo
sanska Gradiska — Banja Luka) șl 
va fi parcursă individual contra-oro- 
nometru; cea de a doua semietapă 
(JBanja Luka — Zagreb, 183 km) se 
desfășoară în bloc pe o șosea asfaltată 
care conține însă și porțiuni -cu piatră 
cubică.

Vineri 29 iulie, etapa a IV-a: Za
greb — Rijeka (198 km). In această 
etapă cicliștii vor avea de escaladat 
trei vîrfuri: Vrsovsko (la km 98), Kup- 
jak (la km 124) și Spicunak (la km 
147).

Sîtnbătă 30 iulie, etapa a V-a: Ri
jeka — Nova Gorica (140 km).

Duminică 31 iulie, etapa a Vl-a: 
Nova Gorica — Ljubljana (196 km). 
Vor fi două semietape. Prima se des
fășoară pe ruta Nova Gorica —Vrsic 
(109 km). Cicliștii vor avea de escala, 
dat vîrful Vrsic, foarie dificil, care 
triază întotdeauna plutonul alergăto
rilor, aducînd specialiștilor la urcuș 
avantaj substanțial de timp. Semieta- 
pa a II-a are loc pe ruta Kranjska 
Gora — Ljubljana (87 km). Porțiu
nea de coborîre de la Vrsic la Kran
jska Gora va fi neutralizată, deoarece 
este foarte periculoasă.

La actuala ediție a „Turului ciclist 
al Iugoslaviei" se alcătuiesc următoa
rele clasamente: echipe. Individual, că- 
țărare—clasament general și cățărate 
numai pentru urcușul de la Vrsic. La 1 
august participanții la această mare 
competiție internațională își vor dispu
ta întîietatea în cadrul unui criterium 
ce se va desfășura pe străzile Ljubl- 
janei.

STUDENȚESC DE ȘAH
FIIND ÎNTRERUPTA. Fruntașa cla
samentului, echipa S.U.A.. a învins cu 
3—1 formația R.D.G. iar Ungaria a 
cîștigat cu 3'/2—Ț/2 întîlnirea cu Bel
gia. Studenții suedezi și cei iugoslavi 
conduc cu același scor (2—1, o par
tidă fiind întreruptă) în meciurile cu 
Anglia și respectiv Cehoslovacia. După 
consumarea a două partide rezultatul 
este egal în întîlnirea dintre echipele 
Bulgariei și Mongoliei.

In clasament conduce echipa S.U.A., 
cu 25 (1) puncte din 8 întîlniri. Ur
mează echipa U.R.S.S. cu 22 puncte 
din 7 meciuri și Iugoslavia cu 18 p 
(1) din 7 meciuri. (Agerpres)

FOTBAL
CAMPIONATUL U.R.S.S. SE 

APROPIE DE SFIRȘIT

Duminică s-a desfășurat o nouă 
etapă în prima serie a campionatului 
U.R S S- Iată rezultatele tehnice: Di
namo Moscova — S.K.A. Rostov 
2—2, Kalev Tallin — Torpedo Moșco- 
va 1—2, Zenit Leningrad — Daugava 
Riga 2—2, Moldova Chișinău — Pah- 
taktor Tașkent 5—2, Spartak Erevan 
— Avangard Harkov 4—1. Continuă 
să conducă Torpedo cu 29 p, urmată 
de S.K.A. Rostov (23), Dinamo 
Tbilisi (20), Daugava (20), Spartak 
Erevan, Dinamo Moscova și Zanit 
Leningrad — cu cite 18 p. Toate 
echipele amintite mai sus au șanse 
de a se clasa pe primele trei locuri, 
obținînd astfel dreptul de a participa 
la turneul final care va desemna e- 
chipa campioană.

CONTINUA SA CONDUCĂ 
LEGIA VARȘOVIA

Cea de a doua etapă a returului 
campionatului de fotbal al R.P. Polona 
a dat următoarele rezultate = Gomik 
Zabrze — Legia Varșovia 2—0, 
L-S-K- Lodz — Lechia Gdansk 1—1, 
Polonia Bytom — Odra Opole 3—3, 
Gwardia Varșovia — Rulch Chorzow 
1—0, Pogon Szczecin — Wisla Kra- 
kosvia 0—5, Polonia Bydgoszcz — 
Stal Sosnowiec 2—1, Deși învinsă

BERLIN 25 (prin telefon de la co
respondentul nostru).

La Leipzig s-au desfășurat campio
natele de atletism ale R. D. Germane, 
întrecerile feminine au fost dominate 
de evoluția excepțională a Oiselei 
Birkertmeyer care a devenit triplă 
campioană cîștigînd 100 m (11,6 sec.), 
200 m (23,8 sec.) și 80 m g. (10,5 
sec.) probă în care, așa cum am 
anunțat în numărul nostru de ieri, ea 
a stabilit un nou record al lumii.

Gisela Birkenmei/er a obținut in ca
drul campionatelor de atletism ale 
R.D. Germane un strălucit succes. 
Ea a cîștigat probele de 100 m, 200 m 
și 80 mg., stabilind in cea din urmă 
un nou record al lumii, lai-o in plină 

cursă...

PE GLOB
în etapa de duminică, Legia Varșo
via se menține în fruntea clasamen
tului cu 19 p deoarece următoarea 
clasată a fost de asemenea învinsă. 
Legia este urmată de Ruch Chorzow 
(17), Gornik Zabrze (15), Stal Sos
nowiec și Odra Opole cu cîte 14 p.
• Pe stadionul Dinamo din Mosco

va, Spartak Moscova a întrecut cu 
5—0 selecționata orașului Șenian din 
R.P. Chineză.
• Echipa Ahd-El-Jedid din provin

cia siriană a R.A.U. a evoluat la 
Chișinău în compania Moldovei din 
categoria A. Gazdele au obținut vic
toria cu 2—0.
• La Rostov, echipa uzinelor con

structoare de mașini agricole din lo
calitate a întrecut cu 7—3 pe A.S-K-E- 
Viena, care întreprinde un turneu în 
Uniunea Sovietică.
• „Motor" Karl Marx Stadt 

(R.D.G.), care se află în turneu în 
U/R.S.S., a jucat la Stalino cu Șah- 
tior. Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu 3—2.
• Reprezentativa Spaniei a susți

nut alte două întîlniri în cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în țările 
Americii de Sud. Ea a întrecut cu 4—1 
la Santiago selecționata statului 
Chile, dar a fost nevoită să pără
sească terenul învinsă în meciul des
fășurat duminică la Buenos Aires, cu 
Argentina: 2—0 pentru gazde-

Printre cîștigătorii titlurilor în între
cerea masculină se remarcă „patnisu- 
tistul" Htirm, care cu 46,9 sec. a sta
bilit un nou record al R.D.G., Mat- 
huschewski — învingător la 800 m 
cu 1:47,7, Valentin — proaspătul re
cordman al lumii la 1000 m — care 
a cîștigat cu un timp excelent (3:40.9) 
alergarea pe 1500 m. In general, re
zultatele au fost înalte.

FEMEI. 400 tn — Weszler 57,8 
sec., 800 m — Donath 2:08,3, 4xt00 
m — Dynamo 46,6 sec., lungime — 
Klauss 6,30 m (record german), înăl
țime — Walther 1,64 m. greutate — 
Lutge 16,35 m, suliță — Franke 48,03 
m, (Schwalbe a fost accidentată și 
nu va participa la J.O.), disc—Muller 
53,15 m. Schuch 52,65 m. BARBAȚI. 
100 m — Schiler 10,5 sec., 200 tn 
Opitz 21,4 sec., 5000 m — Honicke 
14:13,0, 10.000 m — Bartheleme 30:46,8, 
110 tn g. — Reiner 14,5 sec., 400 
mg. — Hielle 52,2 sec., 3000 m olt.
— Dohring 8:45,6, înălțime — Pfeil
l, 98 m, lungime — Thiefelder 7,51 ni, 
triplu — Thiefelder 15,63 tn, prăjină
— Preussger 4,40 m, suliță — Kritger 
75,58 m, greutate — Gratz 16,88 tn, 
disc — Kiihl 53,80 m, ciocan — Peter 
61,43 m.

★
Pe stadionul din Berlinul de vest 

au avut loc campionatele de atletisr 
ale R. F. Germane. După cum ert. 
de așteptat Hary a cîștigat ambele 
probe de sprint (100 m — 10', 2 sec., 
200 m — 20,9 sec.) fără a întknpina 
rezistență. Steinbach a sărit 8,14 m 
în lungime dar rezultatul său nu va 
putea fi omologat fiind obținut pe tm 
vînt destul de puternic (3 in pe se
cundă). Valoros este recordul lui Kauf
man la 400 m (45,4 sec. — record 
european) precum și rezultatele 1a 400 
m g., 110 tn g. 80 m g., lungime
femei. Rezultate tehnice : FEMEI. 
100 m — Biechel 11,6 sec., 200 m — 
Heinrich 24,5 sec., 80 m g, Kopp 
10,6 sec., lungime — Kopp 6,20 ni, 
înălțime — Schmitz și Potz 1,67 m, 
disc — HaUsman 52,23 ni. BARBAȚI. 
110 mg. — Lauer 13,8 sec., 400 m g.
— Janz 50,6 sec., 3(R)0 m ob, — 
Lattfer 8:51,8, înălțime — PiilI 2,05
m, triplu — Schopp 15,75 m, greutate
— Urbach 17,38 m, suliță — Salomon 
77,54 m.

★
La începutul lunii august vor avea 

Ioc întîlnirile de selecție între atleți! 
din R.D.G. și R.F.G. pentru dam
narea echipei unite a Germaniei tu 
J.O. de la Roma.

GERHARD LERCH

ULTIMELE ȘTIRI
• In cadrul campionatelor de nata- 

ție ale Japoniei au fost înregistrate 
o serie de rezultate bune : 100 tn li
ber — Ishihava 57,0 sec. 400 m liber 
— Yamartaka 4:20,8, 1.500 m liber — 
Yamanaka 17:25,0 (încercarea de a 
întrece recordul mondial al lui .fon 
Konrads — 17:11,0 — a estiat), 100 
m spate — Watanabe 1:05,0; 200 m 
fluture — Yoshimtira 2:17,8 — record 
japonez; 100 m bras — Nakagava 
1:12,8.

• Intre Capri și Neapole s-a des
fășurat tradiționala cursă nautică de 
mare fond pe distanța de 18 mile ma
rine. Victoria a revenit reprezentan
tului R.A.U., Mohamed Saytoun, care 
a parcurs distanța în 10 h 38:48,2.

• In timpul desfășurării marelui 
premiu automobilistic de la Salerno o 
mașină marca „Cooper", pilotartă de 
belgianul J. Blanch, a ieșit de pe 
pistă pătrimzînd în mulțimea specta
torilor. Pilotul a murit pe loc, iar 
19 spectatori sînt răniți, 5 aflîndu-se 
în stare foarte gravă. Numai în acest 
an cursele profesioniste de automobi
lism au provocat moartea a 7 piloți 
și a nenumărați spectartoni.
• In orașul Soci s-a desfășurat 6 

cursă eiclistă pe circuit la care a»l 
luat parte alergători din echipele olim- 
pice ale Belgiei, Bulgariei și U.R.S.S. 
Concurenții au parcurs 150 km (10 
ture) victoria revenind sportivului so
vietic Gairtan Saidhujin cu timpul de 
3 h 57:53,0. Pe locurile următoare s-au 
clasait: Petrov (U.R.S.S.) la 1:05,0, 
Melihov (U.R.S.S.) la 2:00,0, Marcel 
(BeUgia) la 3:00,0.


