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Tinerețe fericită...
Duminică 31 iu

lie... Ziua de săr
bătoare se cunoaște 
întotdeauna în port. 

Acostate în cotul cheiului, la debar
cadere, vasele al căror colorit părea Și 
mai strălucitor în razele soarelui abia ră- 

■ sărit — se legănau ușor prinse de pa- 
rîme. Apele cenușiu-gălbui ale Dună
rii nu erau frămîritate de eticele va
selor și nici răscolite de valuri. Din 
apropierea gării și pină hăt departe 

(dincolo de far ele erau la fel de li
niștite ca și apele lacului Ciuperca, 
locul de întîlhlre al amatorilor de ca
notaj și înot din Tulcea.

Această încremenire matinală n-a

Toată grija pentru pregătirea 
întrecerilor pe plan local

durat însă prea mult. Soarele nici tiu 
insîngerase bine culmea dealului Beș- 
tepe, cind orașul — și odată cu el 
portul — a început să freamăte. In 
sunetul sirenelor și în duduit de mo
toare, rînd pe rînd, numeroase vase 
venite de la Periprava, Maliuc., Sf. 
Gheorghe, Sulina au debarcat oaspe
ții duminicali ai Țuicii. Ei vin mereu 
tn zi de sărbătoare aci, dar azi parcă 
sînt mai mulți: un val multicolor de 
tineri șt virstnici inundase încăpătorul 
chei. De acolo însă drumurile nu mai 
erau aceleași pentru toți. In ' această 
zi la Tulcea se desfășura faza oră
șenească a Concur.sului cult ural-spor
tiv al tineretului așa că unii grăbeau 
pasul spre stadion, unde se și dădu
seră primele starturi la atletism, iar 
alții se îndreptau spre Casa raională 
de cultură, unde echipele artistice ale 
diferitelor întreprinderi și instituții 
din oraș își începuseră și e(e întrecerea. 
Unii, mai puțin hotărîți, nu știau 
ce să aleagă... S-o pornească sPre te-

chipele asociațiilor Stuful T-A.VS* 
Șontea și Steaua — formația martna-r 
rilor militari.

Pe cei din Șontea li cunoșteam. Tre- 
cuserăm cu o zi înainte pe la mila 
20 unde se află o mică bază de re
coltare a stufului numită punctul 
Șontea. Aci, în inima Deltei, i-am gă
sit pe sportivi pregătindu-se cu asi* 
duitate pentru întrecerile de a doua 
zi; Echipa de fotbal este alcătuită 
din cinci tractoriști, doi marinari, un 
tîmplar, un" contabil, un normator șl 
un inginer planificator. Toți stnt 
tineri. Și tocmai tinerețea lor. la 
care s-a adăugat îndemnul Comuniști
lor, i-a făcut ca acolo tn inima Deltei 
să formeze o echipă de fotbal și una 
de volei și să desfășoare o activitate 
sportivă rodnică și bine organizată.

...Pe cei cinci tractoriști, de fapt 
sufletul echipei, i-am tntilnit la cl~ 
leva clipe după meci- Pierduseră, dar 
nu erau supărațl. Tinerețea fi elanul 
caracteristic oamenilor care muncesc

Și în aceste zile de adevărată ca
niculă viața sportivă a orașelor și 
satelor patriei noastre pulsează din 
plin, [n curînd însă vor fi reluate, în 
întreaga țară, popularele campionate 
orășenești, raionale și regionale, com
petiții care reunesc la startul întrece
rilor sute de mii de membri U.C.F.S. 
Rolul acestor tradiționale competiții 
locale a crescut considerabil, în spe
cial, după elaborarea noului sistem 
competițional, la baza căruia stau-toc
mai asemenea întreceri, care 
creșterea continuă a mișcării 
sportive, prin angrenarea unui 
cît ,.f«ii mare de oameni ai 
în jcticarea sportului. Nu 
uitat însă nici faptul că asemenea 
întreceri au constituit principalul iz
vor de cadre tinere, talentate, pentru 
toate ramurile de sport.

Campionatele orășenești, raionale și 
regionale își pot atinge aceste scopuri 
numai dacă ele sînt pregătite din 
timp, cu toată grija și ținînd seama 
de posibilitățile locale. Experiența ani
lor trecuți, în care am urmărit cam
pionate looale bine organizate și cu 
rezultate excelente, care au creat un

interes crescînd în jurul lor, ne-au 
arătat că acolo unde lucrurile n-au fost 
lăsate pentru ultima clipă, rezultatele 
au fost dintre cele mai frumoase. Este 
suficient să amintim aici exemplul re
giunilor Timișoara, regiunea Stalin, 
Ploești sau al raioanelor Sibiu, Arad,

asigurâ 
noastre 
număr 
muncii 
trebuie

D in viața
o rganizației

noastre

Medgidia, Tudor Vladimirescu din 
Capitală etc. în care atît organele 
U.C.F.S. cît și comisiile pe ramură 
de sport acordînd atenția cuvenită 
muncii de pregătire a acestor între
ceri au asigurat o participare masivă,

Intre 9 și 14 august la Sibiu

Campionatul republican de 6 zile la motociclism
Cei mai buni motocicliști din țara 

noastră se întîlnesc la Sibiu pentru 
a participa la finala campionatului 
republican de 6 zile. Această probă 
de regularitate și rezistență, în care 
sportivii noștri dețin o valoare mon
dială, constituie și un util criteriu de 
verificare în vederea participării noas
tre la o serie de concursuri de am
ploare. La Sibiu — începînd de marți 
9 august și pînă duminică 14 august 
—- se vor întrece de-a lungul a sute 
de kilontetri sportivi cu vastă expe
riență (deținători de medalii de aur 
în marile întreceri internaționale) 
precum și o serie de tineri talentați 
care doresc să se afirme cu acest 
prilej.

împrejurimile Sibiului oferă condi
ții foarte bune pentru desfășurarea 
întrecerilor de regularitate și rezis
tență. Intr-o singură etapă partici
pant» vor avea de parcurs porțiuni 
de drum plat, urcușuri dificile, cobo- 
rîri pe serpentine, treceri prin vaduri 
de rîuri, prin păduri etc. Și să nu ui
tăm că întrecerea are șase etape I

Pentru titlul de campioană republi
cană luptă cu șanse egale formațiile 
cluburilor sportive Dinamo, C.C.A. și 
Metalul, iar pentru cucerirea medalii
lor de aur, argint și bronz se întrec 
peste 30 sportivi. Competiția de Ia 
Sibiu va trebui să demonstreze că 
motocicliștii noștri progresează conti
nuu, că ei vor putea să lupte din 
nou în întrecerile internaționale, de 
la egal la egal, cu cei mai buni spor
tivi din lume.

un nivel tehnic în continuă creștere 
și o dezvoltare permanentă a diferi
telor ramuri de sport.

în ce constau, de fapt, aceste pre
gătiri pe care le recomandăm tuturor 
activiștilor sportivi acum în pragul re
luării activității competiționale la mul
te sporturi ? In primul rînd, este vorba 
de planificarea (în funcție de posibi
litățile existente) a cît mai Tnulte cam
pionate și de asigurarea tuturor con
dițiilor organizatoric', materiale și teh
nice pentru ca desfășurarea întrece
rilor să fie marcată de rezultate cît 
mai bune. O atenție deosebită trebuie 
acordată organizării unor cursuri de 
arbitri — în colaborare cu federațiile 
respective, omologării terenurilor, pla
nificării judicioase a bazelor și a 
competițiilor. Activiștii organelor 
U.C.F.S. și cei ai comisiilor pe ra
mură de sport au datoria să meargă 
mai mult în asociațiile sportive, să 
muncească în vederea creșterii numă
rului de secții pe ramură de sport, în 
vederea realizării tuturor pregătirilor 
privind înscrierea participant'lor, antre
namentele și selecționarea sportivilor, 
popularizarea competițiilor respective. 
Un deosebit ajutor îl pot da în această 
direcție cadrele tehnice precum și spor
tivii fruntași din asociațiile sportive. 
De asemenea, trebuie solicitat spriji
nul profesorilor de educație fizică, 
care prin competența lor pot contribui 
la buna pregătire a campionatelor.

Campionatele locale nu constituie un 
scop în sine, 
pentru buna 
desfășurarea 
mai ridicat, 
sportive 
întărirea 
voltarea 
sportive.

Muncind cu hotărîre 
lor organizare, pentru 

acestora la un nivel cit 
organele și organizațiile 
contribui la creșterea șivor

asociațiilor sportive, la dez- 
continuă a mișcării noastre

Iată unul din numeroasele obstacole 
naturale (vad de riu), pe care concu- 
tenții Ic vor avea de. trecut la Șjbiu,

Scorul este 7—7, dar echipa Dinamo va lua conducerea xealizind un non 
punct cu această puternică .bombă". în cele din urmă, dinamoviștii au ieșiț 

învingători în finala turneului de volei, 

renul de volei, să ia loc în tribuna 
stadionului 23 August sau mai bine 
să petreacă cîteva clipe plăcute în a- 
dierea răcoroasă a vîntului pe malul 
lacului Ciuperca? O astfel de Pro
blemă se punea și pentru noi. După 
o scurtă ezitare primul popas l-am 
făcut pe stadionul 23 August.
TRACTORIȘTII AU PIERDUT DAR...

NU SINT SUPARĂȚI
Cind am ajuns tocmai se termina

seră probele atletice. Și în timp ce 
concurența se îndreptau spre vestiare, 
pe teren au început meciurile de jot- 
bal. Chiar dacă vezi trei meciuri de 
fotbal unul după altul tot îți este 
greu să spui care a fost mai frumos! 
Și cu toate că s-ar putea ca specta
torii tulceni să nu fie de aoord cu 
noi vom preciza totuși că cel mai 
mult ne-a plăcut întllnirea dintre e-

din care vă prezentăm o fază.

în Deltă și care nu se dau bătuți ctl 
una cu două n-au fost suficiente sd 
depășească experiența, tehnica ,.bătrt- 
nilor“ lupi de... Dunăre (de fapt șl 
ei destul de tineri) care și-au arătat 
puterea și pe terenul de fotbal. în- 
vingîndu-i pe cei de la Stuful Șontea 
cu 4—0.

Scorul este sever însă își are ex
plicația lui. „N-avem teren de antren 
nament, ne-au spus cei de la Șonx 
tea! Abia am găsit la noi în Deltă 
o bucățică de loc »ă încropim un te
ren de volei. Așa că nu ne supără 
înfrîngeraa. Mai ales că marinarii au 
fost mai buni". In drum spre vestiare 
i-am urmărit pe cei cinci tractoriști* 
Ilie Eremia, Vasile Sustakovschi, Ai

G. VASILE 
CALIN ANTONESCU/

(Continuare în pag. a 2-a) j
-------------------------------------------------j

Spartachiada militară de vara 
în plină desfășurare

CONSTANȚA 3 
trecerile finale ale 
litare de vară au continuat luni di pă- 
amiază și marți cu desfășurarea pro
belor de atletism și cu prima semifi
nală la box.

La atletism au fost înregistrate pa
tru noi recorduri ale Spartachiadei 
militare: la disc Ion Ghiuri (A.S.A. 
Bacău) a aruncat 40,32 m, Ion Mar
coni (A.S.A. Orașul Stalin) a reali
zat 51,2 sec. pe 400 m, Iulian Ancuț 
(A.S.A. Orașul Stalin) a obținut 
13,34 m la triplu salt, iar Ion Don
dăni (A.S.A. Cluj) a realizat 
m 4 : 06,6.

Iată primii trei cLasați în 
atletice :

ÎNĂLȚIME: 1. Gheorghe 
(A.S.A. Orașul Stalin) 1,70 m; 2. H. 
Albrecht (A.S.A. Bacău) 1,70 m; 3. 
Marin Barbu ȚA.Ș.A, Orașul Stalin), 

im

(prin telefon). In- 
Spartachiadei mi-

la 1500

Ușurelu

DISC: 1. Ion Ghiuri (A.S.A. Ba* 
rău) 40.32 ni; 2. C. Popescu (A.S.A- 

P. Fulg*Orașul Stalin) 39,21 m; 3. 
Marina) 34,20 ni.
m plat: 1. Ion
Cluj) 4:06,6; 2. 
Bacău) 4:09,4; 3. ». .____

denciuc (A.S.A. Manna) 4:11,2.
TRIPLU SALT: 1. Iulian Ancuț 

(A.S.A. Orașul Stalin) 13,34 m; 2. 
C. Neagu (A.S.A. Bacău) 13,23 m;
3. F. Ilieș (A.S.A. Orașul Stalin)| 
13,19 m.

400 M
(A.S.A. Or. Stalin) 51,2 sec.; 2. M, 
Duțu (A.S.A. Bacău) 52,8 sec.; 3. U 
Vasile (A.S.A. Marina) 53,5 sec.

100 M PLAT: 1. Ion Marconi 
(A.S.A. Or. Stalin) 11,5 sec.; 2. G*ț

. JE. PETRE — eoresp^

{Continuare in.țSS- «

(A.S.A.
1500

(A.S.A. 
(A.S.A.

Dondăni 
P. Petra 
V. Sere*

PLAT: I. Ion Marconf
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TINERE ȚE FERICITA
Ecouri după Balcaniada de tenis

Se 
Ti- 
e-

(Urmare din pag. 1)
I lexandru Rane/i, Alexandra Rodion, 
Ichim Riselenko. Deși învinși nu mer
geau cu capul in jos..-

PE LACUL CIUPERCA
Pe ponton era multă animație, 

făceau înscrieri la canotaj și înot, 
neretul așteaptă cu nerăbdare și
moție clipa startului, iar pînă atunci, 
ca de obicei, se dau pronosticuri, se 
discută șansele și — pentru a se uita 
emoțiile startului — se fac glume.

Apoi liniștea apelor limpezi ale la
cului este tulburată de loviturile pa- 
gaielor și de ritmica bătaie a picioa
relor înotătorilor. Pe mal, în timpul 
întrecerilor de înot, un om se agită. 
Aleargă, Incurajînd sportivii și trans
piră de parcă el ar fi înotat. Este 
Marin Pescăruș, președintele consiliu
lui asociației sportive... Pescărușul. Și 
aflînd rezultatele veți înțelege de ce 
Marin Pescăruș era mulțumit la sfir- 
șitul intrecrilor: seniori: 1- Al. Miro- 
zin (Pescărușul); juniori: 1. Al. An- 
trop (Pescărușul). Este clar!

La canotaj insă superioritatea ce
lor de la Pescărușul n-a mai fost așa de 
evidentă. Mai ales că asociația spor
tivă Flamura roșie prezenta la caiac 
2 un echipaj cu faimă și dincolo de 
granițele țării: Aghei-Lipalit. Așa că 
victoriile s-au împărțit: canoe: 1. P. 
Ștefan (Flamura roșie); caiac 1: 1. Ion 
Boicenco (Pescărușul); caiac 2: 1. A- 
ghei-Lipalit (Flamura roșie).

volei și tenis de 
n-am mai ajuns.

ușoară a ,,mahunei‘ și 
vezi întinderea nemărgi
nită de stuf brăzdată pe 
alocuri de sălciile care și 
înmoaie frunza in apa 
tulbure a Dunării-

Am trăit în această 
sală clipe de profundă e- 
moție și am simțit — a- 
lături de toți spectatorii 
— crescînd in noi senti
mentul de mulțumire față 
de partidul nostru drag, 
fa/ă de grija ce o mani
festă acesta pentru via
ța oamenilor muncii, 
pentru promovarea de 
noi talente care altădată 
n-ar fi putut să iasă la 
lumină.

a/. /■-

- fKti '1 a

IN VIRTEJUL DANSULUI

Și în timp ce pe 
'acul Ciuperca, la 
stadionul 23 Au
gust sau pe terenul 
de volei sportivii 
iși dispută priete
nește întîietatea, 
scena sălii Casei 
raionale de cultură 
găzduieșe succesiv 
ansamblurile cultu- 
ral-artistice ale di" 

feritelor întreprinderi și instituții din 
oraș. Scîndurile scenei duduiau în rit
mul iute al dansurilor romînești, iar

La 
masă 
Am aflat însă că la vo
lei întrecerea echipelor 
masculine a fost ciștigaiil 
de echipa Dinamo, care 
a învins in finală forma
ția asociației Ancora cu 
3-2 și că la fete tinerele 
jucătoare de la Flamura 
roșie au cucerit victoria 
la capătul unui meci 
aprig cu jucătoarele de la Stăruința.

De altfel, în această zi, adevărată 
sărbătoare a sportului, a dansului și 
a muzicii, a fost aproape imposibil 
să vezi totul. Ceea ce însă am văzut 
din prima clipă a fost entuziasmul 
clocotitor cu care sutele de partici- 
panți la concurs și-au 
iatea. Pe drept cuvînt 
că a fost un concurs 
voioșiei, al bucuriei de 
viața noastră nouă, de pe care se 
văd culmile însorite ale socialismu
lui. Și cînd spre asfințit soarele a 
împurpurat apele Dunării, pe chei, sub 
lampioanele multicolore ale vasului 
ponton „Tîrnava", participanții la 
faza orășenească a Concursului cui-

Proba de aruncarea greutății a fost cîștigată de 
St Vicolov, care a avut un puternic adversar în 
tânărul Valentin Moraru, pe care îl vedeți în fotografia 
noastră în plin efort.

întrecerile de tenis ale Balcaniadei 
s-au terminat la sfârșitul săptămînii 
trecute, iar jucătorii noștri s-au și 
reîntors în țară. în schimb comen
tariile a-supra acestei competiții con
tinuă încă. In centrul discuțiilor se 
află fără îndoială întâlnirea decisivă 
pentru locurile 1—2 dintre reprezen
tativele R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Romîne. Victoria a revenit, așa cum 
se știe, echipei iugoslave cu scorul 
de 3—0. Dar după cum ne-a relatat 
la sosire, conducătorul delegației noa
stre, tov. Grigore Arjoca, jucătorii ro- 
mîni au avut situații favorabile pen
tru a termina ei învingători.

„Cele două meciuri de simplu, ne-a 
spus tov. Arjoca, Țiriac—lovanovici 
și Gh. Viziru—Pilici s-au disputat 
concomitent. La un moment dat Ți
riac cîștigase primele două seturi, iar 
în al treilea avea 3—2 și minge de 
4—2. Pe celălalt teren, Viziru cuceri
se setul prim, iar în ce«l de al doilea 
conducea cu 4—1 și minge favorabilă 
pentru a majora scorul la 5—I. In 
această situație, Țiriac a alunecat, a 
avut o căzătură foarte dură, cu toa
tă greutatea corpului pe pumnul mi* 
nii în care ținea racheta. Fără a se 
răni, campionul nostru a continuat 
să se resimtă și în plus a acționat 
apoi foarte prudent, fiindu-i teamă de 
vreun nou accident. De altfel terenu
rile de la Atena erau foarte tari. El 
a pierdut ghemul, setul și apoi par
tida care a durat peste trei ore. După

ciștigarea setului III de către Iova- 
novici, partenerul său Pilici a deve
nit mai sigur și a reușit și el să 
cîștige setul II la Vizirii. în conti
nuare Gti. Vizirii a slăbit alura ter
minând învins. La dublu, obosit după 
meciul de simplu, Țiriac n-a mai dat 
randamentul scontat, spre deosebire 
de Vizirit care a fost cel mai bun 
din cei patru. Dar cu un singur om 
e greu bă poți cîștiga un dublu...

Dintre adversarii noștri m-a impre
sionat lovanovici, cu o foarte eficace 
lovitură drivată, bun la fileu, cu ex
celente smeciuri și voleuri, extrem de 
mobil și cu b serioasă pregătire fizi
că. Pilici ne-a demonstrat un serviciu 
cu adevărat „bombă". De la noi, cea 
mai bună comportare de-a lungul 
întregi competiț'i a avut-o Ion Țiriac, 
suficient de ofensiv, și sigur în ac
țiuni. Nu același lucru se poate spune 
de Gh. Viz'ru, care cu excepția me
ciului de dublu cu iugoslavii, a fost 
neîncrezător în forțele sale* lipsit de 
putere de luptă, imprecis și extrem 
de nervos. Fără a constitui o scuză, 
vreau să mai arăt că Țiriac și Viziru 
att fost handicapați de faptul că me
ciurile au avut Ioc în nocturnă, lucru 
neobișnuit pentru tenismanii noștri".

„Cupa Eliberării"
disputat întlie- 

se poate spune 
al tinereții, al 
a trăi din plin

La fotbal, finala și-au disputat-o echipele Steaua fotografiaLa fotbal, finala și-au disputat-o echipele Steaua și Stăruința. în fotografia 
noastră, un atac al jucătorilor de la Steaua este lămurit în ultima instanță 
«de apărarea echipei Stăruința.

Prima eta>pă a acestei importante 
competiții a clarificat în bună măsură 
care sînt cei mai serioși pretendenți 
la cucerirea trofeului pus în joc. De 
aci înainte, boxerii echipelor repre
zentative ale regiunilor Stalin, Cluj, 
Pitești, Ploiești, Galați, Craiova, Ti
mișoara și oraș București, care au 
mai rămas în competiție, sînt anga
jați într-o dispută deosebit de dîrză 
ținînd seama că echipele respective 
sînt printre cele mai puternice din 
țară. Sîmbătă, se va 
cum se știe, etapa

desfășura, după 
a doua a Cupei

întreceri dîrze în
gră- 

dotia

ochiul rămînea îneîniat de bogăția 
culorilor costumelor naționale. Sala 
răsuna de veselia exuberantă a tine
rilor artiști, de melodiile pline de pa
tos revoluționar executate de corurile • 
diferitelor instituții și întreprinderi. Ah, 
dar minunatele, nostalgicele cîntece 
pescărești..» Le-ați auzit vreodată?', 
Ascultlndu-le simți parcă legănarea \

Fotografii : C. Antonescu 

tural-sportiv al tineretului s-au îniîl- 
nit încă o dată în cadrul unei serate.

Fericită tinerețe-...

Marți seara s-a desfășurat în 
dina uzinelor Mao Tze-dun a 
gală din cadrul „Cupei Metalul". Din 
cele 13 meciuri disputate, au plăcut 
îndeosebi întâlnirile I. Ion—S. Marcel, 
M. Dogaru—R. Șerban, N. Dincă— 
C. Roșu și Gh. Ianctt—Gh. Vasile, în 
care ultimii au cucerit victoria dato
rită, unei mai bune pregătiri fizice și 
tehnice. De exemplu, întâlnirea din
tre Marin Dogaru (Semănătoarea) și 
Romeo Șerban (Grivița Roșie) a fost 
marcată de numeroase faze spectacu
loase. In prima repriză, ambii boxeri 
au făcut cunoștință cu podeaua, fiind 
numărați în urma unor dure lovituri 
la figură- In continuare, boxerul cefe
rist a dominat mai mult și a plasat 
cu adresă lovituri clare, fapt pentru 
care juriul i-a acordat decizia la 
puncte. ALTE REZULTATE. A. Mo- 
goș (CPB) b. p. P. Milu (CPB); S. 
Bălan (Gr. Roșie) p.b. C. Brezeanu 
(Metalul); L. Boboc (Voința) b- K.O. 
1. V. Spulber (CPB); M. Nicoară 
(Progresul) b.p. I. Vaida (ITB); I. 
Tudor (Metalul) b. ab. 2. M. Voican 
(T- Noi); C. Cojocaru (SPC) b.p. T.

Apostol (ITB) — decizie eronată; C.

Eliberării. Motiv pentru care amato
rii sportului cu mănuși din orașele 
Cluj, Stalin, Ploiești și Craiova nu au 
decît să se bucure. Și la această etapă, 
federația de specialitate a delegat un 
corp valoros de arbitri pdntru a con
tribui la buna desfășurare a întâlnirilor. 
Astfel, la Cluj vor oficia: I. Dulău, 
Gh. Dumitrescu, Z. Ferber, 1. Bogdan; 
Orașul Stalin: /. Firu, Gr. Ion, I. 
Boamfă, B. Robert; Ploiești: D Con- 
stantinescu, 
P. Dumitrescu;
P. Toniță, L.

IfflFîdiiidhii
O interesantă competiție

Sîmbătă și duminică va avea loc în 
Capitală un interesant concurs de 
scrimă. La competiție participă m< m- 
brii lotului olimpic precum și o se.de 
de sportivi fruntași din Bucure „ 
Cluj, Satu Mare, Tg. Mureș, Ploești. 
întrecerile se vor desfășura în sala 
de gimnastică a C. S. Școlar din 
calea Dorobanților, lîngă șc. med. 
1. L. Caragiale. Ora de începere a 
fost fixată pentru ambele zile, di
mineața de la 9, iar după amiaza de 
la 17.

„Olimpiciii” au evoluat 
la Slatina

Gh. Enescu, N. Tătaru, 
Craiova: D. Dimulescu, 
Krauzer, 1. Niță.

„Cupa Metalul”
Sonei (CPB) b. ab. 2. A. Dobre (Se
mănătoarea).

In această reuniune am remarcat 
comportarea slabă a arbitrilor Gh. Mi
hai și V. Biță. Semifinalele „Cupei 
Metalul" vor avea loc astă-seară în 
grădina uzinelor Mao Țze-dun înce
pînd de la ora 19,30.

VICTOR DUMITRESCU-coresp.

Boxerii din lotul olimpic parti
cipă zilele acestea la ultimele întâlniri 
de verificare înainte de plecarea la 
J.O. Marți seara — ne-a informat co
respondenta noastră Mioara Nacea, 
„olimpicii" au susținut partide de ve
rificare în orașul Slatina. Peste 
1500 iubitori ai sportului cu mănuși 
din acest oraș au fost prezenți în 
grădina teatrului de vară, cu care 
prilej au putut aprecia buna prectătire 
a sportivilor din lotul olimbi/. O 
foarte bună impresie a lăsat sl 'tee- 
nilor Mircea Dobrescu, care l'-;T în
vins confortabil pe Ludovic Ambruș. 
De asemenea, au plăcut Iosif Mihalic, 
Gheorghe Negrea și Vasile Mariuțan.

Sâmbătă seara,

PASTEUR—DUNAV RUSSE (R. P. BULGARIA)
Terenul clubului Progresul (str. 

Dr. Staicovici) va găzdui sîmbătă 
seara, începînd de 
teresantă întîlnire 
box între echipele 
Russe. Meciul de 
revanșa întîlnirii 
iunie de boxerii bucureșteni 
și Varna (R.P. Bulgaria), 
pugiliștii asociației Pasteur 
întrecuți cu scorul de 6—4 (la Rtisse)

la ora 19,30 o in- 
internațională de 

Pasteur și Dunav 
sîmbătă 

susținută
constituie 
în luna 
la Russe

Atunci, 
au fost

Din joi în joi • Din joi în joi • Din joi în joi
t

și au realizat un rezultat de egali
tate (5—5) la Varna. Lotul sportivilor 
bulgari cuprinde pe următorii boxeri: 
Gh. Ciorbagiev și R. Rusev (muscă), 
N. Neșev și M. Pricoviev (co^oș), 
V. Ahmedov (semiușoară), St. Nesev 
(ușoară), Gr. Grigoriev și K. lakimov 
(semimijlocie), S. Spasov (mijlocie 
ușoară), D. Boev (mijlocie), N. An
dreev (semigrea). Lotul boxerilor aso
ciației Pasteur, care se pregătește sub 
conducerea antrenorului Boris Mos- 
calciuc are următoarea componență: 
M. Crisfea, D. Davidescu, Ion loniță, 
V. Barbu, C. Gherasim, C. Stănescu, 
I. Istrate, O. Silberman, P. Zaharia și 
V. Trandafir.

Pe terenul de fotbal din Vasile Roaită au Fundul bazinului de înot de la Sohela Băfcoi prezintă defecțiuni, astfel că Terenul de volei din parcul orașului Petrila
staționat în ziua de 18 iulie căruțe trase de bazinul se golește văzînd cu ochii (Sofian Arghir-core&pondent). a fost lăsat în părăsire (N. Sbuchea-coresipon-
unăgăruși, care transportau alimente. dent).

mă jac cu el că nu vrea să s» miște din 
DțȘkuI ista ?...

g. copțra șcbijgbului dg locuri^

La plecare... In timpul cursei... La sosiri..:

i>
— în fond, nu văd de ce nu jucăm : stilpi avem, 

plasă avem..,
Desene de MA1T X,

se.de


CE E NOU ÎN ȚARA?
— Hăspund corespondenții noștri — 0 conferință plină de învățăminte

' Zilnic ne sosesc fa redacție zeci de 
scrisori care vorbesc despre realiză
rile asociațiilor noastre sportive. Co
respondenții noștri răspund la între
barea „Ce e nou in țară ?“ Să le 
dăm cuvîntul.

„La Zorleni, raionul Bîrlad — ne 
scrie corespondentul VASILE PODARU 
— sportivii participă cu entuziasm la 
treieriș și la întreținerea culturilor. 
Mulți dintre ei, în aceste zile, deser
vesc punctul sanitar de la aria de 
treier**. Iar sportivii din raionul Sla
tina, avînd sprijinul consiliului raio
nal U.C.F.S., au început pregătirile 
pentru desfășurarea Ștafetei cultural- 
sportive care va străbate toate comu
nele din raion. In zilele cînd ștafeta 
va fi predată unei comune vor avea 
loc întreceri sportive.

Ce e nou la Oradea ? Corespon
dentul regional 1LIE GHIȘA ne răs
punde că la asociația sportivă I.T.O. 
s-a inaugurat un nou teren de hand
bal, dotat cu instalații care permit 
desfășurarea meciurilor în nocturnă. 
La inaugurare s-au desfășurat meciu
rile feminine de handbal Trico-Fa-

vorit (5-6), I.T.O.—T.I.P.O. (4-61) și 
meciul de băieți dintre prima și a 
doua formație a lotului republican de 
juniori. Prima formație a cîșfigat 
cu 23—17.

„Copiii învață să înoate" — a- 
cesta e răspunsul pe care ni l-a dat 
corespondentul AUREL DUM1TRIU 
din Cluj. In orașul Cluj copiii învață 
înotul la 5 centre. De asemenea, astfel 
de centre s-au deschis la Turda și 
Aiud. 300 copii din Cluj au trecut 
pînă acum examenul de absolvire a 
cursurilor de înot. Din juriul de exa
minare, pe lîngă membrii comisiei re
gionale de natație, ait făcut parte și- 
părinții I

Corespondenții noștri din Odorhei, 
1OAN și BALAZS BARTHA, ne scriu că 
în comuna Daia a luat ființa cea de-a 
62-a asociație sportivă din raion— 
Lumina — care numără 35 de mem
bri. Ei sînt cuprinși în secțiile fotbal, 
handbal și șah. Iar în comuna Petecii, 
din același raion, s-a desfășurat o fru
moasă „duminică sportivă" la care au 
participat și tineri din comunele Mujna, 
Paloș, Dîrjiu și Ulieș. La terenul de

La Bocșa Va»:ovei

In tabăra de vară a juniorilor
’ La Bocșa Vasiovei, o frumoasă lo
calitate din regiunea Timișoara, și-au 
dat întîlnire în vara aceasta 70 de 
elevi fruntași la învățătură și sport 
pentru a căpăta noi cunoștințe în tai
nele sportului cu balonul rotund. Au 
venit la Bocșa Vasiovei tineri fotba
liști din București, Cluj, Rm. Vîlcea, 
Timișoara, Tg. Mureș, Odorhei etc. 
Timp de 21 de zile sub supraveghe
rea atentă a antrenorilor elevii au 
urmat un program de pregătire teh
nică, tactică, de pregătire fizică ge
nerală. De asemenea o echipă a juni
orilor a susținut și trei jocuri cu for
mația locală Izvorul (a șasea în cla
samentul reg. Timișoara), cîștigînd 
o dată cu 3—0 și terminînd de două 
ori la egalitate cu același scor: 2-2.

Paralel cu această pregătire, cursan- 
ții au vizitat Reșița, ău făcut diferite 
excursii, au participat la o serie de 
lecții politice, au avut Joc cîteva reu
niuni tovărășești. Pe toată durata 
pregătirii, au ieșit îr> evidență tinerii 
sportivi V. Diures, Matei Angelo (Ti
mișoara), I. Rusu și C. Mușat (Bucu
rești), Florin Cheran (Rm. Vîlcea), 
Ștefan Kiray și Ludovic Balaș (Tg. 
Mureș).
TIBERIU ȚARANU — corespondent

sport din Petecu, amenajat de curînd 
prin muncă vo’untară, au venit peste 
1000 spectatori. Întrecerile de handbal, 
atletism, ciclism și gimnastică au fost 
cîștigate de sportivii comunei Petecu, 
cele de fotbal de cei din Mujna, iar 
concursul de tir a fost dominat de 
tinerii din Dîrjiu.

„In regiunea Suceava* ne infor
mează corespondentul regional C. 
ALEXA, au loc acțiuni de popularizare 
a oinei, sportul nostru național. In 
fața a peste 3000 spectatori ău e- 
voluat în orașul Suceava două echipe 
de oină ale asociației sportive A- 
vîntul Frasin. Ele sînt pregătite de 
maestrul sportului Ion Munteanu și 
vor participa la „Cupa Moldovei" șl 
în alte competiții".

De la Turnu-Severin ultima noutate 
am aflat-o prin intermediul corespon
dentului GHEORGHE MANAFU: tînărn 
echipă de rugbi Progresul își con
tinuă pregătirile. Rugbiștii din Tr. 
Severin au întîlnit formația craio- 
veană Electroputere, în fața căreia 
au cedat la mare luptă cu 9—5. Re
zultatul interesează mai puțin. Re
țineți : se joacă rugbi și la Turnu- 
Severin I

O veste deosebită ne-a sosit de la 
Tismana. Lucrătorii sectorului C.F.F. 
Tismana din întreprinderea forestieră 
Baia de Aramă au primit Drapelul 
roșu de fruntași în producție pe în
treprindere. In ziua acestei sărbători, 
căci a fost o adevărată sărbătoare, la 
Tismana a avut loc și inaugurarea 
unei frumoase baze sportive con
struită prin 121X) zile muncă volun
tară. Baza sportivă cuprinde terenuri 
de fotbal, volei, baschet, o tribună și 
este radioficată. Corespondentul ILI
ESCU HARALAMBIE își încheie scri
soarea cu cuvintele: „La Tismana — 
sportul e tot mai îndrăgit**.

Angrenarea unui număr cit mai mare de juniori in întrecerile de 
haltere constituie unul din cele mai importante obiective al F.R.H. De aceea 
problema pregătirii juniorilor a stai la baza conferinței metodice organi
zată recent in Capitală.

Referatul metodic dezbătut in cadrul conferinței a arătat in mod lim
pede ce anume diferențiază procesul de pregătire al juniorilor de cel al 
seniorilor și a scos în evidență principiile călăuzitoare in munca de 
instruire a juniorilor.

Obiectivul principal în pregătirea 
tinerelor elemente constă în dezvolta
rea armonioasă a corpului (care se 
poate face prin gimnastică, jocuri șf 
exerciții cu 
rioadele dz 
să fie deci 
fluențînd în 
In afară u. 
armonioasă, 
formarea unei rezistențe (a unei mari 
capacități de muncă). Această rezis
tență se capătă în mod gradat, mă
rind numărul de reprize și de repe
tări. Aci calcularea cantitaflor de 
mutică (total kilograme) nu se com
plică cu mărirea greutăților în perioa
de foarte scurte. _____ ,__, _
trebuie să căutăm la această vîrstă 
mărirea forței ci 
muscular. Forțarea prin mărirea greu-

hsHere ușoare etc.). Pe- 
liicru cu juniorii trebuie 
foarte mari, graba in- 

în mod negativ pregătirea, 
de dezvoltarea multilaterală, 

accentul trebue pus pe

De asemenea, nu

mărirea volumului

Activitatea la zi
• Comisia de competiții de pe 

lîngă federația de specialitate a sta
bilit datele de dasfășurare ale etape
lor returului campionatului de califi
care pentru categoria A, la polo; e- 
tapa I — 7 august, etapa a Il-a — 
14 august, etapa a Ill-a — 21 au
gust, etapa a lV-a •— 28 august și 
etapa a V-a — 4 septembrie.

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
ștrandul Tineretului din Capitală va 
găzdui întrecerile fazei regionale, a 
campionatului republican de natație 
rezervat juniorilor. Concursul va avea 
loc vineri și sîmbătă de la ora 18 
și duminică dimineața de la ora 10.

La antrenamentul fotbaliștilor de la Progresul, un grup de jucători exersează 
cu mingea.

Foto : H. Nandy

12 meciuri de campionat în programul concursului de duminică
Concursul Pronosport de duminică 

31 iulie a oferit premii numeroase. Do
vada o constituie rezultatele lui. 
Iată-]» :

33,90 variante eu 12 rezultate exacte 
a cite 1.695 lei.

736,80 variante cu 11 rezultate e- 
xacte a cite 93 lei.

5.804 variante cu 10 rezultate exacte 
a cite 17 lei.

Fiecare variantă cîștifiătoare primește, 
suplimentar, cite un bilet „EXPRES 
OLIMPIC".

Fond de premii : 229-973 lei.

★

Concursul Pronosport nr. 32 de du
minică 7 august beneficiază de un pro
gram 100% de campionat, deci de un 
program capabil să ofere marj sur
prize. O declarație a internaționalului 
BOZSIK (Honved) întărește afirmația 
noastră. Bozsik a făcut următoarea ca
racterizare a campionatului după etapa

onosport

invățare 
tinărul 

bara în 
mijloace 

care

de cîțiva an1, ba chiar sînt în regres. 
Aceasta se datorește slabei preocupări 
a antrenorilor pentru buna 
a mișcărilor clasice.. Astfel, 
sportiv este învățat să ridice 
mod nereglementar, folosind
nepermise, avînd poziții greșite, 
îi frînează progresul.

Cele discutate cu ocaz’a acesei 
conferințe trebuie să constituie un în
dreptat pentru viitor în activitatea 
antrenorilor noștri.

ION DOCIULESCU 
președintele colegiului de antrenori al

F.R.H.

taților este periculoasă și poate duce- ■ 
la accidentarea finăndui. Mărirea“ 
greutăților nu este leg; tă de timp, ea-- 
este însă condiționată de procesul de" 
dezvo'tare a sportivului, și de aceeaZ 
perioadele de lucru sînt mai lungi. - ■

Analizînd problema în toată com--- 
plexilatea ei, referatul a arătat impor-j; 
tanța alimentației, a controlului me--, 
dical, a autocontrolului, a gimnasticii" 
de înviorare, a organizării lecțiiior* ’. 
etc. S-a insistat în mod special ca-- 
antrenorii să facă o educație sănă-j * 
toasă tineretului, în spiritul măririi-- 
randamentului în muncă și sport. S-a*' —.--------- - . - - -
arătat — de asemenea — că rezulta-- Jificaie în finala campionatului repu- 
tele obținute de junfori nu trebuie"blican au vizitat în cursul zilei de 
apreciate după cantitatea de kilogra-j noua arenă de popice pe care se 
me ridicată ci după executarea corec-"''or desfășura ultimele întreceri ale 
tă a elementelor tehnice. *“■ T

Conferința a scos în evidență faptul” 
că o parte din sălile de antrenament nu. 
sînt puse la dispoziția halterofililor decîf- ■ 
un timp redus. Ele sînt slab utî-jj1 
late și din această cauză antrenorii" 
sînt nevoiți să întocmească un pro-T 
gram de antrenament sumar în ce-- 
privește numărul și varietatea exer-r;, - .. „• , , j ■ - * „ u. r,
cițiilor. Antrenamentele se rezumă la: I''"™1' Pistele de |Oc sînt reușite. O 
exerciții cu bara, în locul exersării"tabela de. ma«*'B- .
unor mișcări ajutătoare, deosebit dej^en’os rep- t: za tor de bile tribunele 
utile dezvoltării armonica-e a sporii-"S,nt confecționate din matenal pla- 
vului. Aceasta este situația în majo-” . . ,
ritatea centrelor: Iași, Bacău, Arad,"8!^ apreciate atit de sportivi cit
Petroșani, Petrila, Baia Mare. ,,și de spectatori.' .. . --La realizarea acestei frumoase baze

In analiza muncii antrenorilor s-a--s,p<)r|ive amenajată din resurse proprii 
arătat o lipsă deosebit de gravă :j,sj.au adus o c ' ’’ '' ' -------
antrenorii noștri nu pregătesc spor-"inginerul șef al fabricii Ion 
tivii în conformitate cu calendarulx 1 ’ ' r'“ ’
sportiv și obiectivele intermediare. Se” 
resimte lipsa de continuitate, a une:"șj noaptea pentru terminarea ei 
juste planificări și a conștiinciozității--timp, 
în munca antrenorilor. Așa se explică 
faptul că unii sportivi ca Ion Crețu, 
Isac Sterian, Gh. Nicolae (Victoria), 
S. Schuleri, M. Gusbeth (Olimpia Or. ȚRapid București, Voința 
Stalin), V. Andronovici (C.C.A.), A. 
Nestorov, I. Pețelcan (Grivîța Roșie),
N. Segal (Dinamo) și N. Bălcăceanu^Qunijnjcg vor ayea foc finalele cam- 
(Chimia Făgăraș), bat pasul pe loc-Fpionatului individual-

IM arena ..Cimeniur 
din Capitală s sala
- VINERI ÎNCEPE FINALA 

CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Majoritatea echipelor feminine ca-

♦ acestei competiții. Tineri și vîrstnici 
”— muncitori ai Fabricii de ciment 
--din București — lucrau fără răgaz 

la finisarea acestei arene care va găz
dui începînd de mîine finala campio- 

”natu)ui. Cu toate că baza sportivă 
.-nu era complet gata, vizitatorii au 
"fost pur și simplu impresionați de ele- 
.iganța arenei situată în bulevardul

tabelă electrică de marcaj, un m-

confecționate din material pla
stic — iată amenajări care vor fi de-

și de spectatori.
La realizarea acestei frumoase baze

contribuție însemnată 
î David, 

Tmuncitorii Aurel Dicbv, Ion Uberti, Ion 
“Stoicescu, Marcel Stănescu, Gh. Popa 
-■și alți sportivi, care au muncit uneori 

i la

” Reamintim că în finala campiona- 
.’tultii care va dura pînă duminică își 
-■vor disputa întîietatea următoarele 

echipe: Electrica Arad, Voința Sibiu, 
“ ‘ 7. , Timișoara,
Unirea Aztiga și Constructorul Bucu
rești.

întrecerile încep vineri la ora 14.

Spartachiada militară de vară 
în plină desfășurare

Marți dimineața a avut loc la Agen
ția Centrală Loto-Pronosport din calea 
Victoriei nr. 9 tragerea din urnă pen
tru fomdul suplimentar de premii a- 
cordat concursurilor Pronosport din lu
na iulie : 200.000 lei, dintre care un 
autoturism „Moskvici".

Mai întîi a fost extras din urnă nu
mărul concursului din care se face tri
erea : nr. 30. Apoi au fost extrase 
pronosticurile : I—x ; II—2 ; III—1 ; 
IV—x ; V—1 ; VI—2 ; VII—2 ; VIII 
S-1 i IX—1 i X-2 i XM i Xtf-2,

inaugurală, cea de duminica trecută : 
„Întrecerea va fi și mai echilibrată de 
cit aceea din ultima ediție. Faptul că 
rtoi (n.n. Honved) am pierdut la De
brecen in fața unei echipe recent pro- 
movțite spune mult. Eu pot să comple
tez impresiile scorului prin următoarea 
constatare : echipele din provincie care 
nu au jucat un rol prea important în 
anii din urmă în lupta pentru titlu vor 
interveni mult mai decisiv în această 
întrecere. Este (razul acestei tinere for
mații din Debrecen care va da mult de 
[uf Cg țgfHgdfer, cvjțșacrț^ej de renume "

DUMINICA, 7 AUGUST : MAREA 
TRAGERE „EXPRES OLIMPIC” 
Duminică 7 august, începînd <le la ora 

17, va avea Ioc la ARENELE LIBER
TĂȚII (intrarea prin str. Cuțitul de ar
gint) marea tragere „EXPRES OLIM
PIC”. Tragerea va fi urmată de un 
spectacol de estradă la care își vor da 
concursul, printre alții : Mia Braia, 
Gigi Marga, Roxana Matei, Dorina lo- 
nescu-Goga, Nicolae Nițescu, Mircea 
Nemens, Rodion Hodovauski și TRIO 
GRIGORIU. Prezentarea programului : 
NAE ROMAN și BIMBO MARCU- 
LESCU.

PRONOEXPR.ES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres de ieri 3 august au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

18 48 13 19 15 8
Numere de rezervă :

26 31
Se aduce la cunoștința participan- 

ților cîștigători la concursul Prono
sport nr. 31 din 31 iulie I960 că bile
tele Expres Olimpic care li se cuvin 
vor fi expediate recomandat la do
miciliul indicat de participanți pe ta
lonul I al buletinului.

Rubrică redactată de I.S. Loto Pro- 
DiWperț, -

(Urmare din pag. a l-a)

Ursea (A.S.A. Bacău) 11,5 sec.; 3. 
M. Hauler (A.S.A. Marina) 11,6.

GREUTATE: I. Ion Ghiuri (A.S.A. 
Bacău) 13,16 m.; 2. C. Popescu
(A.S.A. Or. Stalin) 12,91 m.; 3. E.

„Cupa Gospodăriilor 
Agricole de Sfat"

De curînd au luat sfîrșit întrecerile 
preliminare ale primei ediții a „Cupei 
Gospodăriilor Agricole de Stat". La 
competiții au luat parte sportivi de 
la asociațiile sportive de pe lîngă 
G.A.S.-urile Bragadiru, Dudu, Mogo- 
șoaia, Pantelimon, Popești-Leordeni, 
Roșia, Afumați, Belciugatele și Fun- 
deni, care s-au întrecut la patru dis
cipline sportive și anume : fotbal, volei, 
atletism și călărie.

Pe primele locuri, în cele trei grupe 
preliminare, s-au clasat sportivii de 
la G.A.S.-urile Bragadiru, Pantelimon 
și Fundeni. Aceștia se vor întîlni în 
cadrul unor întreceri finale pentru a 
desemna cîștigătoarea primei ediții a 
Cupei Gospodăriilor Agricole de 

Stat".
FLQRJâN POPA — catesft.

Rabinovici (A.S.A. Or. Stalin) 12,30 
ni.

LUNGIME: 1. Nicolae Soboscianski 
(A.S.A. Bacău) 6,40 m ; 2. S. Stoian 
(A.S.A. Or. Stalin) 6,29 m; 3. H. 
Albrecht (A.S.A. Bacău) 6,27 m.

GRENADA: 1. Marin Ciucur
(A.S.A. Cluj) 65,62 m ; 2. D. Bogatu 
(A.S.A. Marina) 63,84 m; 3. H. Fiii 
pov (A.S.A. Cluj) 60,61 m.

Prima semifinală la box s-a desfă
șurat marți seara la Vasile Roaită în 
Țața a peste 1000 spectatori. S-au ca
lificat pentru finale: Vasile Stoica 
(A.S.A Bacău), Vasile Caraian 
(A.S.A. Cluj), Dumitru Răgălie (A. 
S.A. Marina), Gheorghe Anghel (A. 
S.A. Or. Stalin), Dumitru Dumitrescu 
(A.S.A. Or. Stalin), Marin Mirea 
(A.S.A. Marina), Mihai Stan (A.S.A. 
Bacău), luliu Leow (A.S.A. Marina), 
Ștefan Cristea (A.S.A. Or. Stalin).

In programul întrecerilor de joi fi
gurează întîlniri la șah, volei, bas
chet, handbal și fotbal. La Mamaia, 
pe Siutghiol, din fața Casei vapor, 
se va da plecarea înotătorilor, iar la 
Mangalia va avea loc a Ill-a gală 
de box din cadrul competiției.

PRONOEXPR.ES


IERI LA LEIPZIG

Au

1W
Noi starturi Bob Gutowski a murit

început campionatele mondiale
de ciclism

(prin telefon). — Spor- 
de țări s-au prezentat ieri

LEIPZIG 
tivi din 34 
la deschiderea festivă a campiona
telor mondiale de ciclism pe pistă 
(amatori și profesioniști). Primele 
întreceri desfășurate au fost cele de 
urmărire individuală femei și bărbați. 
In întrecerile feminine (disputate pe 
distanța de 3.000 m) cele mai bune 
performanțe au fost obținute de: Bur
ton (Anglia) 4:12,9; Hojina 
(U.R.S.S.) 4:19,6; Reyndera (Bel
gia) 4:21,7; Jakobs (Luxemburg) 
4:24,9; Andree (R.D.G.) 4:21,9; Naes- 
setjs (Belgia) 4:23,2; Kojetova 
(U.R.S.S.) 4:25,2; Ray. (Anglia)
4:26,0. Aceste 8 alergătoare își vor 
disputa sferturile de finală a|e com
petiții. '

La urmărire, individuală ‘bărbați 
(amatori) — 400(f m — cele rai 
bune timpuri au fost realizate de 
Testa (Italia) 5:02,4; Moskvin

(U.R.S.S.) 5:07,0; Kohler (R.D.G.)
5:05 etc. Sportivii noștri Ion Ioniță, 
Petre Tacite și Vasile Oprea care par
ticipă la întrecerile de viteză au in
trat în concurs în reuniunea de asea
ră. Din cauza ploii reuniunea n-a mai 
putut începe la ora 19,30, cum fusese 
programată inițial, ci cu mai bine de 
45 minute întîrziere. Deoarece com
petiția s-a prelungit pînă noaptea tîr- 
ziu (deși organizatorii au fixat serii 
de cite 4 alergători, din cauza nu
mărului mare de concurenți înscriși 
la această

-mai mult 
-închiderea 
‘rezultatele

probă întrecerile au durat 
decît se scontase) pînă la 
ediției nu am putut primi 
înregistrate.

ON NQU RECORD MONDIAL

AL PARAȘUTiȘTlLOR

Cin R. P. CHINEZĂ

După cum transmite agenția chineză 
de informații, la Banbu (provincia 
Anhoi) parașutiștii U lun-lan, Tan He- 
siu și Jun Ciji-siuan au stabilit un 
nou record mondial în proba de salt 
combinat în grup cu aterizare la punct 
fix pe timpul zilei de la înălțimea de 
600 m. Parașutiștii chinezi au obținut 
performanța de 8,73 m distanță de 
c ntrwl cercului. Vechiul record mon
dial era de 12,39 m.

ale atleților sovietici
Atleții sovietici continuă seria con

cursurilor interne preolimpice, meni
te să dea configurația definitivă c- 
chipei care va pleca la Roma.

In cea mai recentă confruntare de 
acest fel desfășurată la Lujniki au 
fost înregistrate dteva rezultate bune. 
Ianis Krasovskis a cîștigat prăjina cu 
4,50 m, făcând totodată o interesan
tă experiență: el a trecut 4,20 m a- 
poi a renunțat la 4,30 și 4,40, sărind 
din prima încercare 4,50 m., după 
care a renunțat Petrenko a reușit 
4.40 m. Tînărul gruzin Kvaciahidze, 
pe o pistă moale, a sărit 7,43 în 
gime. La 110 m.g. Mihailov și-a 
firmat forma bună obțînînd 13,9 
A rămas vacant deocamdată al 
lea loc la săritura în înălțime: 
mei și Horo și lor au trecut ambii
m din prima încercare, doborînd la 
înălțimea următoare. Astfel că duelul 
lor continuă...

lun- 
con- 
sec. 
trei- 
Bru-
2,05

Concursul internațional de iahting 
de la

ODESA (Agerpres). — Sportivi 
din R.P. Romînă, R.D. Germană, 
R.P. Ungară și U.R.S.S. participă la 
competiția de ialrting „Regata Mării 
Negre" care se desfășoară la Odesa.

La clasa „Olandezul zburător* după 
două regate 
vietic Boris 
rezultat bun 
mîn Vasile
concurenții străini) clasat al 
lea după două regate cu 1202 
La clasa „Finn" se află în

conduce concurentul so- 
Ilin — 2804 puncte. Un 

a obținut sportivul ro- 
Costescu (primul dintre 

patru- 
puncte.
frunte

tntr-un accident de automobil
de 

capăt

Odesa
Valentin Mankin (UJR.S.S.) — 2450 
puncte. Concurentul romîn Petre Pur
cea ocupă locul 12.

Un nou record mondial al 
înotătorilor australieni

SYDNEY (Agerpres). Cu prilejul unui 
concurs preolimpic de natație desfă
șurat în bazinul din Townsville echipa 
ștafetă 4x110 yarzi liber a Australiei 
a stabilit un nou record mondial cu 
timpul de 3:45,9. Vechiul record al 
lumii era de 3:47,3 și aparținea de 
asemenea unei echipe australiene.

Seria turneelor sud-americane continuă

Szabo și Ta im a nov învingători la Santa Fe
BUENOS AIRES (Agerpres). Turne

ul internațional de șah desfășurat în 
orașul Sania Pe a luat sfîrșit cu vic-

Echipele de baschet ale R. P. Chineze 
și-au început turneul în U. R. S. S.

din 7 posibile. Pe locu- 
s-au clasat
5 puncte, 
puncte, Kasas (Argen-

Gligorici 
Korcinoi

în a doua jumătate a lunii august sportivii chinezi 
vor evolua în țara noastră —

zile au sosit în U.R.S.SDe cîteva
echipele reprezentative de baschet ale 
R.P. Chineze. La 2 august sportivii 
chinezi au susținut întâlniri priete
nești cu cele mai puternice echipe din 
Tbilisi. Selecționata masculină a R.P. 
Chineze a întrecut echipa Dinamo 
Ti»:W i cu 77-69 în timp ce echipa 
studentelor de la Institutul Politeh
nic a învins cu 63-51 echipa femini
nă a R.P. Chineze.

★
După turneul pe 

prinde în U.R.S.S. 
echipele selecționate

care-1 vor între- 
și R.P. Albania, 
de baschet ale

R.P. Chineze vor sosi în țara noas
tră. ' _ ' ' .......................... .
tii oaspeți vor evolua la 20 și 21 
august la Orașul Stalin, unde vor sus
ține o dublă întîlnire în compania 
echipelor selecționate din localitate. 
In continuarea turneului echipa mas
culină a R.P. Chineze va juca la 
Cluj (23 și 24 august). Oradea (26 
august) și Craiova (28 august), în 
timp ce echipa feminină va evolua la 
Sibiu (23 august), Tg. Mureș (25 și 
26 august) și Oradea (28 august).

In primele meciuri baschetbaliș-

toria marilor maeștri Laszlo Szabo 
(R.P. Ungară) și Mark Taimanov 
(UR.S.S.) care au totalizat fiecare 
cîte 5’/> puncte 
rile următoare 
(Iugoslavia) 
(U.R.S.S.) 4V.
tina) 2Vi puncte, Rossetto (Argentina) 
2 puncte.

Șahiștii sovietici vor participa în 
continuare la un alt turneu interna
țional care va avea loc în orașul 
Cordoba.

(Agerpres).

FOT BAL P E
O Intr-un meci contind pentru pri

mul tur al competiției rezervată echi
pelor europene cîștigătoare ale cupe
lor naționale, la Berlin formația Vor- 
wărts a întrecut cu 2—1 pe Ruda 
Hvezda Bmo (R. S. Cehoslovacă). 
Returul va avea loc la Brno.

O La Moscova, T.S.K A. a dispus 
cu 7—0 de Borusia Neukirchen (R. 
F Germană).

O Echipa olimpică a R.P. Bulgaria 
a susținut recent un meci de antre
nament în compania unei selecționate 
divizionare. „Olimpicii* au cîștigat 
cu 3—2, prin golurile înscrise de Ia
kimov, Kolev, șj Kovacev — din 11 
m. Pentru selecționata divizionară 
au marcat Kostov și Debîrski. Iată

Un accident stupid 
automobil a pus 
vieții unui mare sportiv. 
Marți și-a găsit moartea 
pe o șosea din Califor
nia, faimosul săritor cu 
prăjina, Robert Gutow
ski.

L-am 
apreciat 
Bob, acela care cu patru 
ani în urmă stabilise Ia 
București recordul sta
dionului Republicii, obți
nând totodată cea mai 
bună performanță 
gistrată pînă 
Europa.

Cîți dintre 
nuntesc 1 
1956, ediția 
„Internaționalelor* 
stre. Rămas singur 
concurs, la lumina tor
țelor, într-o ambianță 
de-a dreptul feerică, Bob 
a trecut 4,55 m, smulgînd . 
aplauzele miilor de spec
tatori.

I-am urmărit în' conti
nuare drumul atletic, admirîndu-i per
formanțele. Locul II la J.O. de la Mel
bourne, apoi — în 1957 — un nou 
record mondial (4,78 m), care între
cea cu 1 cm performanța lui War- 
merdame, bătrînă de un sfert de 
veac. Mal tîrzin Gutowski a reușit 
să depășească și granița mult asal-

cunoscut și bam 
pe modestul

înre- 
atunci în

noi nu și a- 
Septembrie 

a lX-a a 
noa- 

în

Entîlnîrea de atletism
Finlanda — Suedia

tată a celor 4,80 m. Rezultatul nu a 
fost însă omologat

Dar în cariera sportivă a lui Bob 
Gutowski nu numai cifrele sânt sem
nificative. Am reținut mai ales carac
terul frumos al acestui tînăr care 
în lumea coruptă a sportului capita
list a avut suficiente resurse morale 
ca să nu-și întineze sufletul, militînd 
pentru prietenia sportivă, pentru spi
ritul amatorismului, pentru sentimen
tele nobile. De aceea a fost drag tu
turor.

Dispariția sa tragică este desigur 
o mare pierdere pentru sportul mon
dial. Ca un adevărat campion, ca un 

o
Tradiționala întîlnire de atletism 

dintre reprezentativele Finlandei și 
Suediei, desfășurată recent pe Stadio
nul olimpic din Helsinki, s a încheiat 
cu victoria atleților din țara gazdă 
cu scorul de 216—194 puncte, după ce 
prima zi avantajul finlandezilor era 
doar de un singur punct (103—102). 
Fiecare reprezentativă a ocupat de cîte 
10 ori locul I, astfel că locurile urmă
toare au fost acelea care au hotărît 
victoria. In timp ce finlandezii 
dominat probele de -- -1 ----
au obținut rezultate 
runcări. Cu prilejul 
atletul finlandez K. 
bilit un nou record 
triplu salt cu performanța de 16,10 
m. La săritura cu prăjina compatrio- 
ții săi E. Landstroem și M. Sutinen 
au obținut 4,50 m, și respectiv 4,45 m. 
Suedezul Dan Waern a cîștigat pro
ba de 800 m în 1:49,5.

După 5 runde

dial. Ca un adevărat campion, ca 
om integru. Bob Gutowski lasă 
amintire luminoasă.

★

aFederația Romînă de AtletUm 
trimis o telegramă de condwjâanțe 
Federației de Atletism din S.U.A.

1 an
sărituri, suedezii 
mai bune la a- 
acestor întreceri 
Rahkamo a sta- 
al țării sale la

PE SCURT
• IN CURSUL unei tentative de 

doborîre a recordului mondial de vi
teză, efectuată pe pista de la Bonne- 
vile Sait Flat (Utah), automobilistul 
american Athol Graham s-a acciden
tat mortal. în momentul răsturnării 
automobilul atinsese o viteză de 482 
km pe oră. Recordul mondial este 
deținut de John Cobb cu 643 km ia 
■oră.

U.R.S.S.-R.F. Germană 31% 8’
La Hamburg ie desfășoară meciul de 

șah dintre reprezentativele U.R.S.S. și 
R. F. Germane. Intîlninea are loc, după 
cum se știe, la 8 mese, sistem turneu.

GLOB
echipe care au evoluat în 
de verificare : Lotul olmi-

2
a-

cele două 
acest meci 
pic : Naidenov ■— Rakarov, Manolov, 
Dimitrov — Largov, Kovacev — Diev, 
Abagiev, Iordanov, Iakimov, Kolev. 
Selecționata divizionară: Pîrceanov 
— Metodiev, Kireev, Kitov — Dimov, 
Velikov — Debîrski, Takev, Panaio- 
tov, Uiev, Kostov.

® Campioana R. S. Cehoslovace, 
Spartak Hradec Kralove, și-a încheiat 
turneul în R. P. Chineză întîlnind la 
Pekin selecționata orașului. Jucînd 
remarcabil, gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 2—0. In total fotba
liștii cehoslovaci au susținut 7 me
ciuri, obținând 5 victorii, un meci 
egal, și pierzînd o întâlnire

O Selecționata orașului Șenian (R.

P. Chineză) care se află în turneu 
în Uniunea Sovietică, a întâlnit la 
Minsk echipa „Urojai*. Gazdele au 
obținut victoria cu 4—0.

O Titlul de campioană a Greciei a 
revenit anul acesta echipei Panathi- 
naikos-Atena, care a obținut astfel 
dreptul de a participa la „Cupa Cam
pionilor Europeni*.

• Intr-un meci internațional dispu
tat la Șanhai, selecționata orașului 
a învins cu 5—0 echipa Racing din 
Beirut.

O Formația turcă Altay Smirna 
întreprinde un turneu în Austria. In 
cele două jocuri susținute pînă acum 
echipa turcă a fost întrecută cu 5-1 
de către A. S. K. Linz și cu 3-0 de 
către Austria Salzburg.

încă de la start echipa sovietică, 
vînd șapte mari maeștri în formație 
(în frunte cu campionul mondial Mi
hail Tal), a luat un avans hotărâtor, 
cîștigînd prima rundă cu scorul 
T’A-Vz.

Introducerea lui Unzicker în forma
ția R-F.G. (oare a sosit cu puțină întâr
ziere de la Buenos Aires) a întărit 
echipa gazdă. Totuși șahiștii sovietici au 
cîștigat cu 54/2—21/îț runda a doua, cu 
7—>1 runda a treia, cu 5—3 runda a 
patra, cu 61/?—ll/2 runda a cin-cea și 
scorul a căpătat proporții... astronomi
ce : 31‘A—8‘/,.

O impresie puternică a produs jocul 
sclipitor al tânărului campion mondial 
Mihail Tal. In prima jumătate a meciu
lui el a realizat un procent de sută la 
sută, cîștigînd Ia Lehnum, Teschner, 
Morlock și Pfeiffer. Și Petrosian a ob
ținut de asemenea 4 victorii din 4 
paTtide susținute în prima jumătate a 
meciului. (Rezultatele individuale ale 
rundei a cincea nu ne-au parvenit încă). 
Neînvinși mai sînt Keres, Gheller, Bo- 
leslavski, Polugaevski și Antoșin, iar 
din echipa R. F. Germane doar Unsri- 
cker, care a remizat cu Antoșin, Polu
gaevski și Gheller.

• INDIA va participa la cea de-a 
17-a ediț'e a Jocurilor Olimpice de la 
Roma cu o delegație de 65 de sportivi 
ta următoarele discipline: hochei pe 
iarbă (20), fotbal (19), lupte (6), 
ațletism (12), înot (2). haltere (2), 
box (I), tir (1), gimnastică (2). Echi
pa de hochei pe iarbă a sosit în Ita
lia unde a și susținut primele meciuri 
de verificare

de

• ECHIPELE DE GIMNASTICA ale 
Uniunii Sovietice pentru Jocurile Olim
pice de la Roma vor avea următoarea 
componență : bărbați : Boris Șahii», 
furi Titov, Albert Azarian, Pavel Stol
bov ; femei: Larisa Latînina, Polina 
Astahova, Sofia Muratova, Lidia Iva
nova.

® INTRE 28 august și 4 septembrie 
vor avea loc Ia Bratislava campiona
tele mondiale de pilotaj acrobatic. La 
campionate și-au anunțat participarea 
piloți sportivi din U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Bul
garia, R. P. Ungară, R. F. Germană, 
Elveția, Anglia și Franța.

zi a campionatelor 
P. Bulgaria, Hristo 
la săritura cu pră-

• IN ULTIMA 
de atletism ale R. 
Hrislov a realizat 
jina performanța de 4,61 m (nou re
cord bulgar). Acest rezultat este infe
rior cu 4 cm actualului record euro
pean deținut de atletul sovietic Kra
sovskis.
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