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Spartachiada militară de vară în plină desfășurare

Cîteva imagini din filmul întrecerilor
CONSTANȚA, 5 (prin tele

fon de la trimisul nostru). în 
aceste zile de „cuptor" viața 
sportivă a Constanței pulsează 
mai viu. mai puternic, sub sem
nul unui eveniment sportiv re
marcabil : cea de-a XHI-a edi
ție a Spartaciiiadei militare de 
vară. Din noianul nesfîrșit al 
imaginilor oferite de desfășu
rarea acestei mari întreceri, 
vom cuprinde în reportajul no
stru doar cîteva, cele mai in
teresante, cele mai sugestive.

ATLETISMUL este un sport 
practicat cu mult succes de os- 
ÎVșiî patriei noastre. O dove- 

■t.-,4c, în general, valoarea ri-

51.2. La 1500 
foarte strînsă. 

soldatul

bă cu timpul de 
m a fost o luptă 
Cîștigătorul, 
Ion Dandărău (A.S.A. 
stabilit cu 4:06,6, un 
cord aii Spartaciiiadei.

OBLE MAI MULTE SUR
PRIZE au fost înregistrate la 
jocuri sportive. Prima a ofe
rit-o echipa de volei A.S.A. 
Pompierul, care a învins sur
prinzător (3—2) tina din pre
tendentele ila titlu, A.S.A. Bacău. 
O dublă surpriză și Ia fotbal, 
în meciul A.S.A. Cluj—A.S.A. 
Bacău, prima formație, pleca
tă favorită, a pierdut la limită 
după ce a condus mai bine de

fruntaș
Cluj), a 
nou re

A.S.A.

bativ. Meciurile susținute de 
D. Răgălie, M. Mirea, I. Leov', 
Q Tudor și Gh. Petre au fost 
aplaudate la „scenă deschisă". 
Principalii rivali ai boxerilor 
de la A.S.A. Marina sînt cei 
de la A.S.A. Or. Stalin (antre
nor Vasile Tijă). Reprezentanții 
acestor două centre vor 
să rezolve rivalitatea cu prile
jul finalelor ce se vor desfă
șura sîmbătă seara în 
Sporturilor din Constanța.

PRIMELE ÎNTRECERI DE 
NATAȚIE desfășurate Ia „Casa 
Vapor" de la Mamaia au evi
dențiat excelenta pregătire a 
majorității concurenților, ale 
căror performanțe sînt remar
cabile, mai ales dacă ținem 
seama că valurile din bazinul 
improvizat pe Siutghiol au con
stituit un serios impediment.

★
întrecerile Spartaciiiadei mi

litare de vară continuă într-o 
atmosferă de mare însuflețire, 
de interes general al iubitori
lor de sport din Constanța, Ma
maia, Eforie, Vasile Roaită, 
Aăangalia, a oamenilor muncii 
aflați pe litoral. Sportivii mili
tari nu-și precupețesc efortul 
pentru ca paralel cu obținerea 
unor rezultate remarcabile să 
arate că sportul le este azi un 
prieten nedespărțit.

Duminica trecută, la pădu
rea Băneasa, un grup de tinere 
fete jucau volei intr-o poeniță. 
Ptnă aici, nimic deosebit, lată 
însă că acestui grup vesel i se 
alătură și ctțiva tineri- Se for
mează la iuțeală două echipe și 
primul set îl cîștigă băieții. Al 
doilea, tot ei. Pe la jumătatea 
celui .de al treilea set (condu
ceau tot. tinerii), una dintre 
fete propune adversarilor să 
facă și un „handbal". Ei bine, 
după cîteva minute, echipa ma
sculină era k. o. Tinerele fă- 
- ju parte din echipa de hand
bal redus a uzinelor textile ,7 
Noiembrie" din Capitală, care 
a promovat în acest an in cam
pionatul orășenesc categoria 
I...

Venise In acest loc plăcut de 
odihnă toată brigada. Așa cum 
fac de obicei. 
sase băieților 
bal era Tica 
fruntașă și
Clnd am stat de vorbă cu 
zilele trecute (lucrau în schim
bul de după-amlază) și-au re
amintit cu plăcere de mica far
să pe care le-o făcuseră acelor 
tineri. Erau toate vesele, lucrau 
fiecare la âte două războaie și 
munceau cu spor-

Brigada handbalistelor a luat 
ființă la începutul acestui an și 
poartă denumirea de „Brigada 
I U.T.M. de 
sabila ei este 
liana Cîrstoiu 
chipei. Dar să 
și pe celelalte 
nilă. Mariana 
menia Suciu, Dumitra Chirilivă 
și Mariana Dumitrof. Zilnic fie
care dintre ele dă peste 
plan cite 2 m de țesături.

Un accent deosebit îl pun 
membrele brigăzii pe calitatea 
produselor. Acest lucru face o- 
biectul principalelor discuții la 
consfătuirile de producție. In 
momentul de față, handbaliste-

Cea care propu
să joa.ce hand- 

Iacob, țesătoare 
căpitana echipei.

ele
căuta

sala

T1BER1U STĂM A

calitate". Respon- 
comunista Ste- 
— portar ița e- 
vi le prezentăm 

fete: Ioana Bră- 
Frățicărțe, Felo-

înainte de a intra în schimb, handbalistele Ioana Brănilă, Dumitra 
Ghirilîvă, Mariana Frățicăre și Maria Ștefan din brigada Ia 
U.T.M. de calitate de Ia uzinicle „7 Noiembrie” discută 

planul de producție pe acea zi
Foto : B. Ciobanu

le de la ,,7 Noiembrie" au reu
șit să realizeze la țesături o ca
litate de 99 la sută.

Importantul eveniment din 
viața tineretului patriei noastre, 
apropiatul Congres al Uniunii

Tineretului Muncitor, 
eforturile colectivului

sporești 
brigăzii.

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

A început finala campionatului R. P. R,

O spectaculoasă fază din meciul desfășurat intre echipele 
Marina Constanța și A.S.A. Cluj

Foto : Mircea Popescu
80 de minute. A.S.A Bacău a 
realizat o nouă surpriză înlrc- 
cînd și pe A.S.A. Marina Con
stanța — favorita competiției 
— cu 1—0. In sfîrșit, despre 
surprize se poate vorbi și a- 
tunci cînd ne referim la bas
chet, unde A.S.A. Oluj a reu
șit să încurce „socotelile" ma
rinarilor, întreeîndu-i cu 50-35. 
Prin înfrîngerea echipei A.S.A. 
Marina Constanța, la locul I 
concurează acum A.S.A. Bacău 
și A.S.A. Or. Stalin.

BOXERI! MARINARI se a- 
nunță de. departe cei mai re
dutabili, în toate cele trei gale 
disputate la Vasile Roaită și 
Mangalia, elevii antrenorului 
Ștefan Iordache au cucerit pu
blicul prin boxul lor clar, com-

dicată a performanțelor și mai 
ales cele 4 noi recorduri ale 
Spartaciiiadei, înscrise în „Car
tea de aur" a competiției. Cel 
inai valoros este cel stabilit la 
disc. Autorul lui, caporalul Ion 
Ghiuri (A.S.A. Bacău) s-a în
trecut pe sine corectînd de două 
ori în același concurs vechiul 
record. El a realizat mai întîi 
o aruncare de 39,20 m, apoi 
40,32 m. La triplusalt lt. maj. 
Iulian Ancuț (A.S.A. Or. Sta
lin) a corectat din prima în
cercare vechiul record ce-i a- 
parținea din 1958. O mare spe
ranță a atletismului militar o 
constituie noul recordman la 
400 m plat, caporalul Ion Mar
coni (A.S.A, Or. Stalin), care 
a cîștigat detașat această pro-

J. Schmidt (R.P. Polonă) -17,03 m 
la triplusalt — nou record mondial

Ieri la Olsztyn, în cadrul 
campionatului R.P. Polone, a- 
tletul Josef Schmidt a reușit o 
excepțională performanță în 
proba de triplusat: 17,03 in.
Rezultatul său constituie un

nou record al lumii. Vechilii 
record măsura 16,70 m și a- 
parținea din 1959 atletului so
vietic Oleg Fedoseev. (Ager- 
pres).

Concursul cultural-sportiv al tineretului

Infreceri viu disputate 
în raionul Tudor Vladimirescu

In aceste zile, sute de tineri fiIn aceste zile, sule de tineri și tinere din raionul nostru 
se întrec cu entuziasm in cadrul etapei raionale a Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului. Mulți dintre ei obțin rezul
tate bune, corectînd recordurile raionale sau orășenești.

Marți după-amiază s au des
fășurat la ștrandul „Energia” în
trecerile de înot, la care au luat 
parte 89 de tineri de la asocia
țiile sportive Unirea, Bumbacul, 
Voința, Orizontul etc. Iată renul - 
tatele tehnice înregistrate :

Juniori 14—16 ani : 1. M. 
Munteanu (Voința) 1:21 ; 2 Ion 
Biro (Voința) 1:24; juniori 
16—18 ani : 1. E. Solomon (O- 
rizontul) 1:42; 2. Nic. Șoavă 
(Metalosport) 1:45; junioare 
16—18 ani : 1. Marta So-rin (Vo
ința) 2:25; senioare; 1. Sîn- 
ziana Floresou (Higiena) 1:55; 
2. Zizi Ștefănescu (Spartac) 
2:25; seniori: 1. Alex. Balogh 
(Orizontul) 1:18,5 ; 2. M.Doro- 
banțu (Metalosport) 1:24. Con.. 
curenții (de la toate categoriile) 
și-au disputat înitîietatea în ca
drul probei de. 100 m.

Finala la fotbal a reunit 34 e- 
oliipe. Ele au fost împărțite în

trei serii. Primele două clasate în 
fiecare serie se întîlnesc în cadrul 
turneului final pentru locurile 
1—6. iar următoarele două într- 
un turneu pentru stabilirea locu
rilor 7—12. Meciurile se desfă
șoară pe terenurile Recolta (din 
Colent ina), Uzinele metalurgice 
„Timpuri Noi” (din Dudești), 
Voința (din Floreasca), precum 
și pe terenurile II și III de la

PUIU ANGHEL 
președintele consiliului raional 
U.C.F.S. „Tudor Vladimirescu"

pe echipe la popice
Rapid București conduce in clasament după primele două schimburi
Specialiștii și jucătoarele ce

lor șase echipe calificate în fi
nala campionatului republican 
au fost în unanimitate' de pă
rere că arena Cimentul Bucu
rești, gazda întrecerilor, este cea 
mai reușită bază sportivă din 
țară. „Este o arenă — ne-a 
spus antrenorul Iosif Băciiă 
din Sibiu — în care perfec
țiunea materialului de joc se 
îmbină armonios cu construc
ția atrăgătoare și elegantă".

Deci întrecerile din ultimul 
act al campionatului au în
ceput ieri în condițiuni optime. 
La ora 14 cele 6 protagoniste 
au aliniat, la deschiderea fes
tivă următoarele formații, în 
ordinea intrării pe pistă. Con
structorul Buc.: Sonia Mija- 
nis, Olga Diaconescu, ~ 
Rezac, Mariana Birou, 
Popescu, Erika Arion. 
Azuga: Maria Bunea, 
dra Topală, Emilia Ceparu, 
Maria Constantin, Adriana Stă- 
nescu, Elena Constantin. Elec
trica Arad: Iuliana Kobel, Ana 
Cocsis, Florica Dema, Viorica 
Băncescu, Ecaterina Schmid, 
Suzana Ioszovics. Voința Si- 

’biu: Elisabeta Orendi, Ana Să
deam,, Salomea Popa, Erma 
Marcozan, Irina Daju, Ana 
Felseghi. Rapid București: 
Ținea Balaban, Voica Phaci, 
Cleopatra Coman, Florica Lă- 
pușan, Aurelia Nicolaescu, E- 
lena Lupescu. Voința Timișoa
ra : Margareta Willing, Mar
gareta Kirer, Maria Korpoș, 
Wilhelmina Remeny, Maria Bo- 
goli, Maria Kalch.

Competiția a fost deschisă de 
Margareta Willing (Voința Ti
mișoara) care a fost urmată 
apoi în ordinea tragerii la sorți 
de primele jucătoare din cele
lalte echipe.

Actuala ediție a campionatu
lui se desfășoară conform re

Crîsta 
Olimpia 

Unirea 
Alexati-

gulamentului internațional, a- 
dică fiecare jucătoare va con
cura o singură dată, iar echi
pa care va totaliza cel mai 
mare punctaj va cuceri titlul 
de campioană. După primele 
două schimburi în clasament 
conduce — datorită frumoasei 
comportări a tinerei jucătoare 
Ținea Balaban care a doborît 
din 100 bile mixte 421 popice 
— Rapid București cu 803 p.d, 
urmată în ordine de Voința 
Timișoara 782 p.d., Voința Si
biu 742 p.d., Constructorul
București 741 pși-. Unirea A- 
zuga 740 p.d. și Electrica Arad 
731 p.d. In clasamentul indi
vidual primele trei locuri au 
fost ocupate după două schim
buri de Ținea Balaban (Rapid) 
421 p.d., Margareta Kirer (Vo
ința Timișoara) 407 p.d. și Olga. 
Diaconescu (Constructorul Buc ) 
389 p.d. După cum se vede- 
lupta pentru cucerirea titlului 
de ecliipă campioană a țării 
este viu disputată iar rezulta
tele înregistrate sînt mai mult 
decît mulțumitoare. întrecerile 

. continuă azi de la ora 14.
Duminică va avea loc ‘finala 

campionatului republican indi
vidual la care participă spor
tivele clasate pe primele zece 
locuri în clasamentul campio
natului pe echipe precum și o 
serie de jucătoare invitate de 
F.R.P.

TR. IOANIȚESCU

p.d., Constructorul

LOTUL OLIMPIC DE CA- 
IAC-CANOE PLEACĂ 

ASTĂZI LA ROMA

Competiții în Valea Jiului
PETROȘANI. întrecerile spor

tive vor ocupa -tin loc de frunte 
în programul manifestațiilor în
chinate „Zilei Minerului". La 
Lonea, de pildă, asociația spor
tivă Parîngul organizează un 
interesant concurs de călărie, 

care vor lua parte sportivi 
la A.S.A Ora iova. Echipa 
fotbal va susține un meci 
compania formației Drubeta 
Severin, iar popicarii se vor 

întrece cu cei de la Dinamo 
Săsar-Baia Mare.

Și la Lupeni vor avea loc 
mai multe manifestații spor
tive. Cu mult interes este aș
teptat concursul de atletism, ia 
care au fost invitați atleți din 
Hunedoara, Deva, Alba litlia și 
Petroșani. Pe terenurile de te-

la 
de 
de 
în 
t;

vor întrece tenismanii 
Mureș, Cugir, Petro- 

Lupeni, iar pe stadio
nul orașului se va disputa me
ciul de fotbal dintre Minerul 
Lupeni și Corvinul Hunedoara. 

La Petroșani va avea loc o 
interesantă competiție de po
pice, la care vor lua parte spor
tivi din Craiova, Tg. Mureș, 
Cluj, Lupeni, Vulcan și Petro
șani. La tir se vor întrece tră
gători din Cluj, Craiova, Arad, 
Țg. Mureș, Deva, Hunedoara, 
iar pe terenul de volei se va 
desfășura în noctură un turneu 
la care vor lua parte formații 
din Tg. Mureș, Craiova, Hune
doara, Alba Iulia și Petroșani.

Aite manifestații sportive 
vor fi organizate de asociațiile

nis se 
din Tg. 
șa ni și

sportive 
Uricani, 
LOI —

din Petrila, Aninoasa,
Vulcan etc. (S. BA-. 
coresp.)

MARE. Timp de douăBAIA MARE. Timp de două 
zile stadionul „23 August" din 
localitate a găzduit concursul 
atletic organizat 
Baia Mare în 
Minerului". Atleții 
au întîlnit cu acest prilej e- 
chipa C. S. Oradea, pe care 
au învins-o cu scorul de 129— 
106.

La Satu 
fotbal locală 
vins cu 4—1 
și a pierdut 
formației U. T. Arad. (V. SA- 
SARANU — coresp. regional)

de C.S.M. 
cinstea „Zilei 

băimăreni

Mare, echipa de 
Stăruința a în- 
pe O. S. Oradea 
cu 2—4 în fața

(Continuare în pag. d 2-a)

Capitala găzduiește in aceste zile numeroase reuniuni pugilistice 
la care iau parte un mare număr de boxeri. Astă-seară este pro
gramată intîlnirea internațională dintre echipele Pasteur și Dunav 
Russe, iar lun.i seara va avea loc finala Cupei Metalul. Marți, în 
nocturnă, pugiliștii de la Dunav Russe vor susține o nouă partidă 
în compania celor de la Progresul. Fotografia noastră înfățișează 
pe unul dintre pugiliștii care vor evolua astă-seară: O. Zilberman 
(stingă). (Citiți amănunte în pagina a 2-a la rubrica noastră de box),

In cursul zilei de astăzi va 
pleca, pe calea aerului, la Roma, 
primul lot de sportivi romînf 
participanți la cea de a 
XVII-a ediție a Jocurilor Olim
pice.

Printre cei care fac depla
sarea se numără canoiștii L. 
Rotman, S. Ismailciuc, A. la- 
covici, A. Sidorov și caiaciștii 
Mircea Anastasesou, Stavru 
Teodorov, I. Sideri, Elena li
pa lit și alții.

I, TIRIAC ȘI G. BOSCH 
VOR JUCA LA MOSCOVA

După întrecerile de la Atena 
și Sopot țara noastră va fi re
prezentată la o nouă competiție 
internațională de tenis. Este 
vorba de marele turneu interna
țional care va avea loc la Mos
cova între 21 și 28 august.

La acest concurs au fost in
vitați jucători și jucătoare din 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 
R. P. Ungară, R. P. Chineză, 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, 
R. P. F. Iugoslavia, Danemar-, 
ca. Franța, Suedia și R. P. Ro- 
mînă. în acest scop vor face 
deplasarea în capitala Uniunii 
Sovietice campionul nostru I# 
Tiriac și ,G. Bpsch.



După succesul înregistrat în Turul Iugoslaviei de tinerii noștri cicliști
Intre 26 și 31 iulie a avut loc cea 

de a XVI-a ediție a „Turului ciclist 
al Iugoslaviei", competiție la care au 
participat 13 echipe din 8 țări. Traseul 
întrecerii a măsurat 1150 km și cu 
toate că a fost aproape în întregime 
asfaltat, a constituit totuși — prin 
profilul său — un examen sever pentru 
cei aproape 60 de concurenți. La di
ficultatea traseului s-a mai adăugat 
și faptul că organizatorii n-au pre
văzut zile de odihnă deși concursul 
a avut etape lungi de peste 200 km. 
In plus a fost introdusă proba olim
pică de contra-cronometru pe echipe 
(90 km) după care a urmat — la 3 
ore diferență ! — o altă semietapă 
de peste 100 km. De asemenea, după 
etapa (considerată însă semietapă) 
de 109 km în care s-a escaladat mun
tele Vrsic (cota 1611) s-a alergat 
în aceeași zi — după o pauză de 4 
ore — o nouă etapă (considerată la 
fel semietapă) de peste 100 km. La 
aprecierea efortului la care au fost 
supuși participanții la cea de a XVI-a 
ediție a „Turului ciclist al Iugoslaviei" 
trebuie să se țină seamă de aceste 
lucruri care duc la concluzia că între
cerea a fost foarte dură, că ea a so
licitat la maximum pe cicliști.

Deși țara noastră a fost reprezen
tată la această competiție de am
ploare (la care au fost prezenți o 
serie de rutieri cu excelente perfor
manțe in palmares) de o echipă de 
tineret, ciclismul romînesc a obținut 
un frumos succes. Tinerii Ion Stoica, 
Ion Braharu, Nicolae Niculeseu și 
Silviu Duță — toți de la C.C.A. — 
au realizat performanța de a clasa 
formația reprezentativă a R.P. Romîne 
pe locul II, întrecînd echipele R.P.F. 
Iugoslavia (tineret), R.P. Bulgaria, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, Olanda, 
Elveția, Tunis etc. Trebuie remarcat 
și faptul că rutierii Nicolae Niculeseu 
■și Silviu Duță au îmbrăcat cu această 
ocazie pentru prima oară tricoul repre
zentativei naționale.

Rezultatele obținute de cicliștii noștri 
reprezintă o încununare a acțiunii de 
creștere șf promovare a elementelor 
tinere în competițiile de fond, un 
succes remarcabil al noii generații de 
rutieri. Este necesar să subliniem în 
același timp munca antrenorilor noștri 
care — în ultimul timp — se ocupă 
cu mai multă grijă de creșterea ci
cliștilor tineri.

Ceea ce caracterizează comportarea 
reprezentanților noștri în „Turul ci
clist al Iugoslaviei" nu este numai re
zultatul obținut ci modul în care el 
a rost realizat. In această privință, 
în afara bunei pregătiri de care au 
dat dovadă» mai trebuie vorbit despre 
o serie de lucruri care au concurat 
în mod favorabil la realizarea succe
sului. Omogenitatea echipei, disciplina 
pe care cicliștii noștri au dovedit-o în 
tot timpul cursei și în mod special 
combativitatea deosebită de care a 
fost animat fiecare dintre cei patru 
rutieri — toate acestea sînt calități 
remarcabile pe care alergătorii ro- 
mîni le-au dovedit într-o competiție 
grea.

Cu excepția etapei a V-a, în rest, în 
toate celelalte etape, cicliștii noștri 
au sosit de fiecare dată cu avans față 
de grosul plutonului. In etapa I — 
N. Niculeseu — împreună cu alți trei 
alergători — reușește o evadare de 
aproximativ 150 km; în etapa a II-a 
Ion Stoica realizează chiar din ple
care o acțiune pe care o susține apoi 
dc-a lungul a 200 km și cîștigă etapa 
cu avans, micșorînd astfel handicapul 
din prima etapă (din cauza unei de
fecțiuni ci pierduse 13 minute în 
prima zi de concurs) ; tot în etapa 
a 11-a Ion Braharu a fugit din pluton 
cu 75 km înainte de Osijek și a sosit 
cu avans față de pluton, contribuind 
astfel la îmbunătățirea efectivă a si
tuației echipei; etapa a IÎI-a a adus 
un nou succes echipei noastre prin 
Ion Braharu, care a eîștigat a doua 
semietapă și a primit la Zagreb cu
nuna de învingător; în etapa a IV-a, 
pe tăblița care indică numărul 
alergătorilor fugiți din pluton, apare 
din nou un alergătbr romîn — nr. 20, 
N. Niculeseu — care realizează cu 
succes o tentativă; în ultima zi Ion

De la
Institutul de Cultură Fizică a început 

cursul de pregătire pentru admitere 
în anul I (anul universitar 1960/61) 
de la 25 iulie — cu candidații pro
puși de Sfaturile Populare, Secția de 
învațămînt și cultură.

Candidații 
populare care 
respectivă, se 
Ia Institutul de 
a urma cursul

bursieri ai sfaturilor 
au obținut aprobarea 
pot prezenta imediat 
Cultură Fizică pentru 
de pregătire.

SPORTUL POPULAR
Jir. 3661 Pag. a 2-a 

Stoica se remarcă la escaladarea ur
cușului de la Vrsic cînd sosește 
printre primii, iar Ion Braharu re
alizează pe a doua parte a etapei o 
evadare. Aceste acțiuni scot în evi
dență spiritul combativ al cicliștilor 
noștri, dragostea cu care ei au apărat 
culorile patriei.

Chiar cînd obținem un succes tre
buie însă să învățăm din lipsurile 
care s-au mai manifestat la unii com
ponent ai echipei. Silviu Duță a fost 
mai puțin combativ decît restul echipei. 
Este adevărat că el a suferit de fu
runculoză și a acuzat dureri la ge
nunchi. Cu toate acestea el s-a do
vedit mai slab la urcuș și nu a re
zistat întotdeauna cu succes Ia eta
pele lungi. Silviu Duță a contribuit 
la succesul echipei ajutîndu-i uneori 
pe cei trei componenți de bază. Ion 
Stoica — mezinul echipei (are 20 

Reprezentativa de tineret a țării noastre care a participat la .Turul Iugoslaviei'. 
De la stingă la dreapta : Ion Braharu, Nicolae Niculeseu, Ion Stoica și Silviu Duță
ani) — a dovedit uncie lipsuri în 
proba contra-cronometru. El va trebui 
să lucreze mai mult cu antrenorul său 
la îmbunătățirea vitezei și a rezistenței 
în regim de viteză. Dacă ar fi posedat 
și această calitate Ion. Stoica ar fi 
putut realiza un rezultat mult mai 
bun, chiar acela de a urca pe po
diumul premiaților. La Nicolae Nicu- 
Jescu (așa cum am spus, el a de
butat ca internațional cu această 
ocazie) s-au manifestat lipsuri pri
vind experiența de concurs. Acest a- 
lergător n-a sezisat unele acțiuni fa
vorabile (în special1 în etapa a II-a) 
și s-a dovedit mai puțin bine pregătit

Luni la ora 12

START ÎN CEA DE A V-a EDIȚIE A „CUPEI UCECOM”
De cîteva zile domnește o activi

tate febrilă în majoritatea secțiilor 
de ciclism din întreaga țară. Aler
gătorii noștri fondiști își pun la punct 
bicicletele, își fac ultimele pregătiri 
pentru a lua startul în competiția de 
lung kilometraj, dotată cu „Cupa 
UCECOM".

CURSA MASOARA APROAPE
700 KM

Cea de-a V-a ediție a „Cupei 
UCECOM" măsoară aproape 700 km, 
împărțiți în 6 etape, după cum ur
mează: 8 august, etapa 1 : Bucu
rești — Urziceni — Buzău, 126 km; 
9 august, etapa a II-a: Buzău — 
Brăila, 100 km; 10 august, etapa a 
Hl-a: Brăila — Buzău, 100 km; 
II august, etapa a IV-a: Buzău — 
Ploiești — Sinaia, 130 km', 12 august: 
zi de odihnă; 13 august, etapa a V-a: 
Sinaia — Orașul Stalin — Sinaia, 
90 km ■ 14 august, etapa a Vl-a:
Sinaia — București, 125 km.

PARTICIPARE VALOROASA

Cercetînd lista cu echipele înscrise 
la această competiție, am ■ constatat 
că cea de-a V-a ediție a „Cupei 
UCECOM" se bucură de o participare 
masivă și valoroasă. Alături de ci
cliști cu îndelungată experiență, am 
întâlnit și o serie de tinere elemente 
în frunte cu membrii echipei care

I. C. F.
Pe tot timpul cursului, candidații 

vor beneficia de cazare gratuită la 
căminul Institutului, iar masa va ti 
asigurată la cantina Institutului — 
contra-cost.

Examenul de admitere pentru bur
sierii Sfaturilor Populare va avea loc
între 1-11 septembrie 1960.

Examenul general de admitere va
avea toc între 15-25 septembrie a.c.

înscrierile la acest examen vor
avea loc între 15 august și 14 septem
brie 1960, la secretariatul Institutului. 

la urcuș. Ion Braharu a progresat în 
ceea ce privește gîndirea tactică. Nu 
mai face eforturi inutile, iar ca ur
mare a acestui lucru în etapele de 
plat s-a remarcat ca unul dintre cei 
mai buni alergători. La urcuș însă 
fon Braharu n-a putut ține pasul și 
din această cauză a pierdut poziția 
bună din clasamentul general, poziție 
cucerită în etapele de plat

Concluziile care se desprind după, 
această competiție ne îndreptățesc să. 
perseverăm pe linia creșterii elemen
telor tinere și promovării lor cu curaj 
în echipele reprezentative. Gradul de 
dificultate al acestor competiții tre
buie să fie în permanentă creștere 
pentru ca tinerii alergători să acumu
leze din ee în ce mai multă expe
riență și — implicit — să progreseze 

ca valoare. In calendarul competițional 
at F.R.C. vor trebui fixate obiective 
precise pentru formațiile tinere. 
Aceasta în vederea unei bune pregă
tiri și a unui stimulent permanent 
pentru alergătorii tineri. Numai astfel 
vom putea adăuga actualului lot de 
rutieri fruntași elemente tinere de 
valoare, capabile să ducă ciclismul 
romînesc spre un progres continuu, 
să-i situeze la nivelul cerințelor in
ternaționale.

ALȘO BALAJ 
secretar general al F.R.C.

ne-au reprezentat eu einste în recen
tul tur al Iugoslaviei. De fapt, majo
ritatea concurenți lor sînt tineri aler
gători care s-au afirmat cu prilejui 
„Cursei Scînteii" și în alte competiții 
desfășurate pînă acum. Sîntem con-* 
vinși că confruntarea dintre cicliștii 
fruntași și tinerii rutieri va da loe la

I. S. Loto-Pronosport oferă cîș- 
tigătorului individual al cursei un 
scuter Manet".

întreceri dîrze și spectaculoase, că 
toți participanții vor lupta din răspu
teri pentru a realiza performanțe fru
moase.

Luni, la ora 12, se va da startul 
festiv din fața sediului UCECOA1 
(Calea Plevnei nr. 46), iar la ora 13 
alergătorii vor porni de la km 8, 
șoseaua Urziceni, în prima etapă: 
București — Buzău (126 Iun).

A apărut revista 
ilustrată

e, nr.
La chioșcurile de difuzare a presei 

din întreaga țară s-a pus în vînzare 
nr. 15 al revistei „SPORT**. Spicuim 
din cuprins :

— „îndeplinim c« entuziasm obiecti
vele Congresului al IH-lea al parti
dului** — reportaj despre sportivi 
la locul de producție.

— ,, înotătorii milionari" re
portaj despre înotătorii Alexandru 
Popescu și Mihai Mitrofan.

— „Despre bou* — echipa de polo 
a țării noastre înaintea J.O. de la 
Roma.

— „Extrema stingă" — reportaj 
despre fotbalistul Nicolae Tătaru de 
la C.C.A,

— „Foto interviu" — două pagini 
despre olimpici.

— „Cronică în trei etape despre 
Gabriel Moiceanu".

— „Un rugbist care se afirmă : 
Radu Demian".

— „Sport și odihnă" — sportivii pe 
litoral.

Astă-seară în meci revanșă

Pasteur—Dunav Russe
Astă-seară amatorii boxului vor 

avea prilejul să urmărească o intere
santă partidă internațională în cadrul 
căreia se vor întîlni echipele asocia
ției sportive Pasteur și Dunav Russe 
din R. P. Bulgaria. Oaspeții au de
plasat un lot puternic în frunte cu 
campionul R. P. Bulgaria la catego
ria ușoară, Ștefan Neșev. In ordinea 
categoriilor vor urca în ring urmă
torii pugiliști: D. Davideseu—Gh. 
C-iorbagiev ; M. Cristea—R. Rusev ; 
V, Barbu—N. Neșev ; Gh. Predescu— 
V, Alexeev ; 6. Glierasim—Șt. Neșev;

a neglija
Semifinalele „Cupei Metalul", desfă

șurate joi seara în grădina clubului 
uzinelor „Mao Tze-dun* au fost de
parte de a corespunde etapei în care 
a ajuns competiția și, firește, nu au 
reușit, să satisfacă pe numeroșii specta
tori care au ținut să fie prezenți la 
reuniune. De multe ori, atunci cînd am 
scris despre o gală cu slabe atribute 
tebnice, am avut totuși posibilitatea de 
a evidenția unele dintre partide. Joi

După semifinalele „Cupei Metalul”

Box ofensiv ? Da ! Dar fără

REZULTATE TEHNICE. St. Bălan 
(Gr. Roșie) b.p. A* Țenea (Metalul) ; 
M. Protopopeseu (Rapid) b. ab. 3. 
I. Constantin eseu (Titani) ; Al. Voicu 
(Gr. Roșie) b.p. I Cocoș (SPC) ; 
C. Sonei (CPB) b.p. Al. Petrache 
(Gr. Roșie) ; D. Minea (Metalul) b.p. 
C. Chiș (Metaiul) ; I. Bogdan (Gr. 
Roșie) b. dese. 3. L. Boboe (Voința) ; 
Gli. Vasile (Gr. Roșie) b.p. C. Cojo- 
caru (SPC) ; H. Low (Semănătoarea) 
b. ab. 2. A. Teodorescu (Gr. Roșie) ; 
I. Gross (SPC) b. ab. 1 L. Io- 
nescu (CPB).

seara, însă, toate meciurile s-au disputat 
la un nivel submediocru datorită fap
tului că boxerii au pus pe primul plan 
forța, neglijînd complet aspectul cali
tativ al întîlnirilOr. Dacă ar fi să facem, 
totuși, unele aprecieri, ne-am referi 
la tînărul A. Teodorescu (Grivița Roșie) 
care, deși a fost învins (are la activ 
doar 3 meciuri !), a dovedit frumoase 
înclinații spre un box curat, tehnic.

Cum spuneam mai sus, majoritatea 
partidelor n-au satisfăcut. Se știe că în 
întrecerile din cadrul „Cupei Metalul" 
participă boxeri tineri, chiar foarte 
tineri. Ed doresc să se afirme (lucru

întreceri viu disputate 
în raionul Tudor Vlad mirescu
(Urmare din pag. 1)

stadionul „23 August". Iată cîteva re
zultate din turneul pentru locurile 
1—6 :

Timpuri Noi—Spartac 3—1 ; I.P. 3— 
Recolta 13—2 ; Bumbacul—Gloria 7—1; 
I.P. 3—Spartac 3—3; Bumbacul—Re
colta 2—1. Astăzi după-amiază se des
fășoară pe stadionul din Dudești der
biul turneului. La ora 16,00 are Ioc 
partida Bumbacul—I.P. 3, iar la ora 
17,30 meciul dintre Timpuri Noi și 
Recolta.

Voleiul a cunoscut un succes deose
bit în cadrul acestei competiții. In în
trecerile pe raion s-au calificat nu mai 
puțin de 42 formații, dintre care 14 
feminine. In competiția rezervată echi
pelor feminine s-au înregistrat și o se*

SPORT
15
— „Favoriți olimpici : halterofilul 

sovietic Iuri Vlasov, înotătorii aus
tralieni Jon și Use Konrads, atleta 
poloneză Elzbieta Dunska-Krze- 
sinska, prăjinistul american Don 
Bragg.

— „Cursa Scinteii* — imagini din 
populara eursă, ciclistă.

— Două pagini „Sport Magazin" 
care cuprind : rubrica permanentă 
„Maeștri ai balonului rotund" — în 
aeest număr fotbalistul soviețic 
Ivanov ; „O amintire plăcută*4 — 
atleții Adhernar Ferreira Da Silva 
(Brazilia), Vitali Kreer (U.R.S.S.) și 
Vilhjalmur Einarsson (Islanda), pri
mii clasați în proba de triplu salt 
la J.O. de la Melbourne ; „Gimnas
tica, muzica și dansul" ; „Halterele 
la J.O." ; „Despre fotbal și fotba
liști- ; „Poșta redacției" și „Cuvinte 
încrucișate".

Procurați-vă din timp nr. 15 al 
revistei ilustrate ..SPORT".

A. Belodi—Gr. Grigoriev; O. Zilber- 
man—K. Iakimov ; G. Stânescu—S. 
Spasov; 1. Istrate—D. Boev; P. Za- 
haria—N. Andreev. întilnirea va avea 
lac pe terenul clubului sportiv Pro
gresul, începînd de la ora 19,30.

Biletele s-au pus în vînzare la ur
mătoarele case: chioșcul special din 
str. Ion Vidu, Institutul Pasteur și 
Parcul sportiv Progresul.

Marți seara, boxerii clubului Dunav 
Russe vor primi replica echipei Pro
gresul. întâlnirea se va desfășura tot 
pe terenul Progresul, de la ora 19,30.

apărarea
normal), dar, dacă este posibil, cît se 
poate de repede. Așa se face că o 
seamă de boxeri ca A. Țenea, M. Pro- 
topopescu, L Cocoș, C. Sonei, D. Minea^ 
C. Chiș, L. Boboc, I. Bogdan, H. Low 
ș.a. au manifestat o mare combativitate 
acționînd în permanentă ofensivă dar, 
în același timp, au neglijat complet apă
rarea. Ne întrebăm ce viitor vor avea 
acești tineri în box dacă la o vîrsfă 
fragedă (majoritatea au între 16—18 arjv 
primesc atît de multe lovituri. Oare P*» 
antrenorii boxerilor respectivi nu-i e 
grijorează această situație ? Low UăK- 
mudt de pildă a început să fie cunoscut 
ca un element deosebit de curajos și 
combativ. El se bazează, momentan, 
mai mult pe forță și acționează aproape 
numai in ofensivă. Dar tînărul de la 
Semănătoarea primește, în același timp, 
foarte multe lovituri, fără "a antre
norul Gh. Zamfirescu să se sesizeze. 
Joi seara, atrăgîndu-i atenția asupra 
lipsurilor manifestate de elevul său In 
ceea ce privește apărarea, Zamfirescu 
ne spunea că „... Low e curajos, așa 
vrea el, să se bată fără menaja mente**. 
Firește că această „argumentare* din 
partea unui antrenor nu aduce nici un 
serviciu boxerului respectiv. Dimpotrivă. 
Ce s-ar fi făcut din Mircea Dobrescu^ 
de pildă, dacă în lunga sa carieră de 
boxer ar fi primit doar jumătate din 
număiul lo vlt uri’or pe ie recep'
ționează mulți dintre boxerii noștri 
tineri? Este lesne de înțeles că valorosul 
nostru pugilist nu ar fi realizat perfor
manțele răsunătoare care l-au situat 
printre cei mai buni boxeri din lume 
la categoria muscă, in concluzie, so
cotim că a sosit timpul ca antrenorii 
tinerei nuaslre generați* ds boxeri să 
acorde atenția cuvenită ptocedecfr?- de 
apărare, contribuind astfel la asigur 4rea 
longevității carierei pugiliștilor tineri.

R. CALARAȘANU

rie de surprize. Astfel sînt calificate 
victoriile obținute de echipele Start, 
I.P.A.C.H. și Unirea-Sport, grație cărora 
aceste formații s-au calificat, alături 
de alic 11, în turneul final. Meciurile 
din turneul final (feminin și masculin) 
au început joi pe terenurile Voința 
(Calea Moșilor) și „Progresul muncii" 
(str. Cezar Boliac) și continuă astăzi 
după-amiază.

Brigada handbalistelor
(Urmare din pag. 1)

Așa de pildă, la ultima consfătuire de 
producție, tinerele brigadiere s-au an
gajat ca in cinstea celui de 
al llirlea Congres al U.T.M.; 
să dea peste plan 1000 m de țesături. 
Este un angajament oare le face 
cinste și cu siguranță că el va fi în-, 
deplină înainte de termen. Am asi-, 
stat la preluarea unui schimb. Toate 
au venit la lucru mai devreme cu un 
sfert de oră. Au curățat mașinile; 
le-au aprovizionat cu materiale, iM, 
cînd a sunat sirena pentru preluarea 
schimbului, au pus semn la țesături 
și le-au dat drumul. In timpul lucru
lui, la fel ca pe terenul de sport; 
handbalistele se ajutau una pe alta. 
Aveam In față un colectiv tînăr, su
dat, care obține realizări din cele mai 
frumoase.

Handbalistele de la asociația' spor
tivă Bumbacul sînt mereu împreună: 
la uzină, pe terenul de sport, la spec-

I tacol'e și în excursii-



Frumoasă este patria noastră! Este frumoasă 
peisajelor ei, 
nemărginită a pădurilor in umbra cărora șușotesc izvoare cristaline sau prin 
însoritul litoral. Ea este mai frumoasă prin clocotul de viață nouă care te 
îjjtîirnpinâ la fiecare pas. Iată aci păduri de sonde, dincolo noi fabrici, mai 
teparle in colțul unei regiuni altădată 'împietrită in sărăcie, în beznă, au 

sărit noi orașe' cu case luminoase și spațioase, strălucind in soare. Este 
boul făurit de popor sub conducerea 'înțeleaptă a partidului nostru drag.

Noul, in dezvoltarea lui impetuoasă, a cuprins și sportul. Azi în orice 
de țară ai poposi, alături de numeroasele case de cultură, săli de teatru 
de cinema, vei găsi sute de 
al maselor largi de oameni

nu 
prin măreția piscurilor bătrinilor noștri

numai prin pitorescul 
munți, prin întinderea

colț 
sau 
preț

baze sportive. Sportul a devenit un bun de 
ai muncii l

înr-m m plecat spre Tulcea prin 
șova. Aci, trebuia să ajungem, 

vaporul de ia Cernavoda, către 
prînz. Așa „glăsuia" planul nostru 
alcătuit cu minuțiozitate după „mer
sul trenurilor"; autoritate supremă 
în materie de circulație feroviară, flu
vială și aeriană. Dar... socoteala de 
acasă nu s-a potrivit cu cea din... port 
de la Cernavodă, unde am fost infor
mați de un marinar că vaporul nu cir
culă în fiecare zi. Și, cum Dunărea 
nu este o cale ferată, unde mai nu
trești speranța că va mai trece vreun 
„personal" sau „accelerat", nu ne-a 
mai rămas altceva de făcut decît să 
Operăm pe Ioc o schimbare rapidă în 
itinerar și după un cros „amonte" (ex
presia am învățat-o mai tîrziu la Tul
cea.. ea însemnînd în limbaj marină
resc: ij- dcal) să prindem un accelerat 
„parte '2“ tocmai cînd se urnise din 
stație.-' în concluzie am pornit prin 
Hîrșova și iată-ne la... Medgidia!

Iar pentru că un vechi proverb ne 
învață că „atunci cînd te-ai ars cu 
supa, sufli și-n iaurt" ne-am hotărît 
să pîndim trenul de Tulcea în gară. 
E adevărat că „pînda" a fost cam

antrenapiept și o să le țfgdpți Să na cepe. să. scuture nna din camerele,„ta
rn/:. Florica este o înotătoare exre- u-h,.!..." r- -.........    b._ _.I;..
lentă. Pleacă în larg cite 1 kilometru 
și măi bine!

Aci valoarea înotătorilor, după cum 
vedeți, nu se măsoarâ ’''ca la ,,Flo- 
reasca" in secunde și "zecimi de se
cundă, ci in.e kilometri. De altfel, la- 
general, aci la marginea (Urli perfor
manța nu e pe prim plan.

A face un ,,șah", a te antrena în, 
caiac pe Dunăre, a juca un „volei" 
pentru destindere — iată ce înseamnă 
sportul, Concursuri? Uneori- Activita
te? In permanență! Cei 165 de mem
bri U.C.F.S. ai asociației Marea sînt 
prezenți mereu la jocuri de volei ami
cale, la nesfîrșite partide de popice 
sau de șah. Și asta este important!

Prin deschizătura de la cabina mo
torului a apărut lingă noi un cap. cu 
părul blond, ciufulit.

— Ehei! Hai noroc! Vii după masă?
— Precis. La ora 5 sînt acolo..-
Intr-adevăr, la ora 5 mecanicul Ze- 

novei Stalinoi era pe terenul de volei- 
Acolo, împreună cu Dumitru Schmid, 
mecanic pe baleniera ,,Carasul", cu 
Traian Ododencu, mecanic pe „Dra
gonul", ca contabilul C. Petrea șl cu 
alții a format echipa de volei a aso
ciației care a intilnit formația asocia
ției Orizontul. In Sulina nu-s decît 
două asociații sportive și întîlnirile a- 
micale dintre ele au devenii tradițio
nale.

Pe marginea terenului, fetele din 
brigada lui Pașa fac... „agitație", ju- 
cînd volei în cerc- Avea dreptate Au
rel Popa. Florica, Fana, Caii toate 
sînt talentate. Vor ajunge înir-o zi 
să formeze o echipă redutabilă. Plnâ 
atunci mai trag cu ochiul 
băieților- Din cînd în cînd 
jează:

— Hai! Bravo, Traiane!
ce bombă...

Pe Inserate discuții. Mai 
pre revanșă. Nu le mai 
Ne-au asaltat țin țarii și apoi trebuie 
să ne culcăm devreme- Miine teșim 
au „Dragonul" pe mare...

hanului". In plasa ridicată din amiîcifri 
pe marginea mahunei, se zbat sule de 
pești. Clocotul lor argintiu scÎJiteiaf.ă 
în soare. Cei 8 ------- ' ‘ -
dejde de plasă, 
amenințător. Se 
barca? Nu! Ion 
dibăcie. Este un 
pasionat sportiv- 
„Cupa Deltei" și 
fond pe Dunăre în anii 1956 și 1.957.

Pornim mai departe, remoreînd ma- 
huna lui Levente- Pa mare sînt mai 
multe brigăzi. Lntr-una din aceste bri
găzi îl găsim, muncind cot la cot cu 
pescarii, pe studentul Dan Vicol 
de la Institutul Piscicol din Galați. 
Este jucător- de volei în echipa de ca
tegoria A Știința Galați, Face prac 
tică, dar nu uită spartul. In seara 
trecută lupta alături de Traian, Zei 
novei și ceilalți pentru victoria echi
pei Marea.

Intr-un tîrziu ne reîntoarcem, 
urma „Dragonului" 
cate cu pește saltă pe valuri. Prinse 
de parîme puternice par un șirag de 
mărgele negre șerpuind în joaca va
lurilor- Ocolim capul digului și „Dra
gonul" se liniștește. Dunărea aici în-

pescari trag cu rră- 
Mahuna se apleacă 
va răsturna, oare, 
Levente o conduce cu 
vechi pescar « un 
A participat la 
în cursa de mare

In
mahunele încăr-

grațios „rondou" și acostăm. Este 
punctul de exploatare a stufului Șon- 
tea, unde își desfășoară activitatea a- 
sociația sportivă Stuful. Nu-s mulți 
membri U.G.F.S. Doar 90, dar toți au 
cotizația plătită și toți fac sport Au 
un teren de volei care găzduiește dis
pute pasionante și o echipă de fotbal 
care joacă numai în... deplasare. Aci 
nu-i loc și pentru un teren de fotbal 1

Cînd să plecăm un tinăr îl întreabă 
pe tov. Nicalae Anghelidis.

—. Ce s-aude cu insigna ? Cînd o 
primesc ?

— Peste cîteva zile 1
Vasul s-a depărtat de mal și preșe

dintele consiliului U. Q. F. S. raional 
Tulcea ne spune că tînărul este Radu 
Mihai, care pînă nu de mult a fost 
președintele consiliului asociației spor
tive Victoria din Gataloi. Pentru rod
nica activitate depusă acolo el a fost 
distins cu insigna „Merite sportive" I

la meciul 
ti tncura-

XI văzut

ales des- 
ascaltăm.

u se luminase bine de ziuă 
cînd Traian ne-a trezit. „Dra
gonul" e gafa de plecare. Căpita

nul Ledul Isarev ne întîmpină la provă, 
în timp ce Traian coboară în fugă la 
motor. Peste cîteva clipe sîntem în 
mijlocul fluviului iși înaintăm spre 
mare. Admirăm în lumina tulbure a 
zorilor măreția unui sfîrșit de drum. 
Drumul Dunării, lung și pitoresc

fi un copil drag- Nu degeaba-l cheamă 
tot... Pescăruș...

■— Secții? Avem la șah, tenis de 
masă, volei, tir, canotaj și după cum 
v-am spus la 
tînără!

— Dar care 
activitate?

— Știu 
organizat 
cursuri, 
ciștigai 
Petre Blldău, iar al
tul frezorul 
Cristea. Au 
pat o dată 60 de con- 
curenți și a doua 
oară 30. la șah am 
organizat cîteva concursuri. Ne cer 
oamenii și noi trebuie să facem. Avem 
140 de membri U.C.F.S., care-și plă
tesc regulat cotizația. Ce-ar zice et 
dacă noi n-am face nimic.

Ne vorbește apoi de secția de ca
notaj, de antrenamente și de garnitura 
de popice nouă-nouță pe care abia aș
teaptă s-o inaugureze. Mai tîrziu, tov. 
Nicolae Anghelidis, președintele consi
liului raional U-C.F.S. Tulcea ne spune 

că Pescărușul (asociația!") 
este fruntașă pe oraș!

popicg. Asta-i cea mai

are oea mal bogată

eu? Toaie... 
două con- 

Urtul 
strungarul

l-a

I-'lorea
pârtiei-

Uite la tir am

* Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la— 
Cernavodă • Pescărușul este fruntaș • Cu „Corotișca” 
la drum 9 Asociația sportivă de la gura Dunării
• In „baia de nord” și în cea „de sud“ • Apus de

soare în Deltă.

: se
termină aci. Mîndru, 
bătrînul fluviu se fe
rește încă de îmbrăți
șarea mării. Este un 
spectacol unic. în 
stînga mare, în dreap
ta la fel și noi navi
gam pe Dunărei Apă
rate de două diguri sub- 

O altă oprire, țiri ca două fire de ață, apele gălbui
*> ale Dunării se feresc de valurile în

de a- sipumate ale mării. Apoi-.. Apoi într-un

Dumitru Popovici un tinăr murteUof 
din Sulina care a îndrăgit canotajul. 
Din păcate, la Sulina, antrenamentele la 
aaeet aport se fac de mintuială. Lipseșea 

un antrenor calificat.
corse Lată este calmii, 
nele, facem o poză de 
oh i paj ud «„'debarcăm.

Ne uscam hai-: 
jidio" ou c-

Jrtserarea-n Deltă 
suflet un regret, nl rir-rl — in n/tl r» > i l

î(i carne 
Lutnina

a 
pe 

cadra-

im ba de metal 
o cursă 

semicercul 
și' apoi s-a oprit 
unde scrie „încet 

Apa s-a învol-

Limoa 
făcut

nulul 
acolo 
înainte", 
burat Ia pupa și „Coro- 
tișea" a pornit-o lin, 
dezlipindu-se de ponton. 
Am plecat în Deltă...

Dar... am neglijat să 
vă facem prezentările. 
„Gorotișca" — vas pes
căresc izoterm de trans
port ; echipajul — în 
irunte cu căpitanul Stau 
Crăciun și cu marina
rul comunist Samuilă 
Chinlov, — harnic 
primitor.

Deci, 
Deltă

Cherhanaua Grișan. ( __  f -
Se descarcă lăzi, se primește pește de 
la pescari. După o staționare ( __ _____
proape o jumătate de oră pornim mai clocot care aruncă încolo și încoace, 
departe. Acum soarele este sus pe cer, ca pe o coajă de nucă, „Dragonul", 

fluviul — înlr-o pătimașă îmbrățișare 
— își unește apele cu cele ale mării.

Marea ne primește neprietenoasă. 
Bate vîntul și e hulă- Cerul e senin 
ca un cristal, dar „Dragonul" se luptă 
cu valuri mari. Lăsăm o mahună în 
„baia de nord" și după aceea luăm 
direcția „băii sud”. La„tailiene“! Drumul 
e lung. La pupa vasului, spălată mai 
puțin de apa sărată a mării, Traian 
stă de vorbă cu Aurel Popa.

— Ce facem, nea Popa, cu mingile 
de volei care au ventilul stricat? Eu zic 
să le punem șiret. Așa le mai putem 
folosi...

Un cîrd de cormorani trece pe lîngă 
noi, speriind pescărușii. Țărmul nu 
mai e decît o dungă imperceptibilă ia 
orizont- Din toate părțile ne înconjoară 
apele mării, cînd verzi ca smaragdul, 
cînd de un albastru întunecat, cînd 
reflectînd parcă albastrul spălăcit al 
cerului. Deodată duduitul motorului 
e mai slab- Am ajuns! Brigada de 
pescari condusă de Ion Levente fti-

LlCJJclI Lv. .ÎL lllll ovldilvLC ColC o 1.1 o Lvlj

ceața s-a risipit și s-a făcut tare cald, 
înaintăm spre Sulina. Din bucătăria 
vasului vine o aromă ademenitoare. 
„Nea" Samuilă supraveghează cu un 
ochi de timonier o ditamai oală cu 
borș de pește. Mai notăm un timp, 
apoi... renunțăm. Abandonăm caietele 
și creioanele. Borșul lui „nea" Samuilă 
este cu adevărat... irezistibil.

yg m ajuns plnâ la Mare și acum
XI ne reîntoarcem spre Sulina cu 

barcazul 1803. Lingă noi, Au
rel Popa — președintele consiliului 
asociafiei sportive Marea, organizată 
Pe lingă I.P-S. Sulina, ne vorbește 
despre fetele din brigada lui Pașa 
Crăciun. Le văzusem cu pafin timp 
înainte în atelierul de 
scule, lucrînd harnice ca niște 
la confecționarea „talienelor" 
.melcilor" pentru scrumbii.

— Știți ce bine joacă volei 
lomenov, Caterina Naradov și 
rtca Frunzeti? Vin ele după masă la

confeefionai 
albine

asi

îi»
- - - tșl pierde încet puterea și minu

natului peisaj care ți-a desfătat pinii 
atunci ochiul începe să i se șteargă 
contururile. Este edit de nostalgică des
părțirea de frumusețile Deltei, incit 
nu-ți vine să mai părăsești prova va
sului- Revedem, tn dimeftsiuni unice, 
cunoscutul tablou al pictorului Lucian 
Grigorescu.

Deodată ridici capul. Zarea a prins 
culori sîngerii- Peste nesflrșita în
tinderea de stuf tronează cercul imens, 
roșu-iticandescent al soarelui ce 
stă să asfințească. Priveliștea este de o 
măreție fără seamăn. Un nor cenușiu 
care pătează limpezimea cerului, are 
marginile tivite de purpura asfințitu
lui. Pare o mantie de vechi cavaler 
ce flutură la orizont. Ai pierdut sen
zația vitezei și a timpului. Vasul 
parcă stă pe loc... Doar privind ma
lurile îți dai seama că înaintezi. Acolo, 
pe maluri, sălciile aplecate spre apă 
par geta să se culce. Ici-colo, așeză
rile pescărești clipesc cu licuricii lu
minilor tor. Cit să fie ora? Cadranul 
ceasului nu se mai vede. E noapte.

După an timp, în întuneric se ză
resc puzderie de lumini.

Ce-i acolo?
Talcool Am ajuns—

VAS1LE GRAD IN AR U 
&AL1N ANTONESQU

Mecanicul Traian Ododencu a ridicat o minge la 
fileu fi Aurel Popa, președintele consiliului asociației 
sportive Marea, trage o .bombă" pe lingă blocajul 

celor de la Orizontul.
lungă, aar a avut avantajul siguranței.
Seara am fost la Tulcea...

Pe ponton, lingă o ,,bigă" ee-și 
apleacă cu regularitate bnațul 
scurt în cala vasului Periprava, 

ie unde ridică lăzi cu pește și sturioni 
le cite 100 kg., un om ne vorbește 
ies pre asociația sportivă Pescărușul, 
organizată pe Ungă l.l-D-P. Titlcea.

— La început aveam în plan să ne 
!acem un teren de volei. Dar... ce 
te-am gîndit? Nu-i mai bună o po- 
licărie? Joacă tineretul și cei vîrstnicl. 
Ișn că am trecut la treabă și acu’ e, 
fata. Mat avem să-i zidim doar ,.po- 
damenții" pentru popice...

Marin Pescăruș ne vorbește despre 
Vrodația sportivă ,,Pescărușul". Este 
^reședințele consiliului acestei asocia- 
U de care are o grijă de parcă i-ar.

am plecat î 
cu „Gorotișca' 

Abia se luminase de ziuă 
și ceața ne-a făcut să 
pierdem repede din ve
dere Gotul Țuicii. Plu
tim pe mijlocul fluviului 
un timp, apoi timona 
ușor și după cîteva clipe 
de sălcii pletoase de pe 
Ceața s-a mai ridicat și 

lăsăm în dreapta brațul

se rotește 
zărim brîul 
malul stîng. 
la mila 34
Sf. Gheorghe. Mergem, totuși, cu mul
tă prudență spre Sulina. Gn cît soare
le se ridică mai sus, ceața se îm
prăștie. Printre sălcii zărim acum că
ciulile de stuf ale caselor din satele 
Partizani și Ilgani. „Corotișca", aju
tată și de curent, înfruntă apele Du
nării voinicește. Pe malul stîng apare 
noul oraș Maliuc. Blocuri albe, fru
moase cu un etaj sau două. Intre 
ele un teren de volei. Aci există aso
ciația sportivă Ostrovul Maliuc. Sînt 
200 de membri U.C.F.S., care practică 
fotbalul, șahul, voleiul și... pescuitul.

Puțin mai tîrziu întîlnim alți spor
tivi. La mila 20 „Corotișca" face un

Ștefana
Fio-

La cițiva kilometri de țărm, brigada de pescari condusă de Ion Levente a terminat de scuturat una din camerele .talionului"

I'otojjțafțj de C. Antonescu
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Alături de toți oamenii muncii din patria noastră și noi muncitorii 
„Grivița Roșie44 urmărim cu viu interes pregătirea 

în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Roma, 
multi dintre voi v-am urmărit și acum patru ani cînd în înde- 
Australie ne-ați reprezentat cu cinste țara. Succesele înregistrate 
de Linca, Dobrescu, Negrea, Rotman și de ceilalți „medaliați"

de la Atelierele G.F.R. 
voastră

Pe 
țărtata 
atunci
ne-au umplut inimile de bucurie și mîndrie. Acum sînteți în toiul pre
gătirilor. Au mai rămas puține zile pînă la marea confruntare de la Roma. 
Găutați să le folosiți din plin, cu pricepere!

Privind în perspectivă, sîntem convinși că Iolanda Balaș va face să 
răsune imnul patriei noastre dragi și că alături de ea canoiștii, caiaciștii, 
boxerii și ceilalți „olimpici" vor contribui la ridicarea continuă a 
giului sportiv al patriei noastre.

Noi vom fi tot timpul Jocurilor Olimpice alături de voi, vom 
comportarea și rezultatele voastre și ne vom bucura de fiecare 
obținut, de fiecare medalie cucerită. Avem încredere în voi și
convinși că nu veți precupeți nici un efort pentru a dovedi că ați meritat 
cinstea ce vi s-a făcut, de a ne reprezenta la Jocurile Olimpice de la 
Roma. Succesele voastre trebuie să se împletească cu mărețele realizări ale 
tuturor oamenilor muncii, pentru continua înflorire a patriei noastre.

Vă urăm, dragi sportivi, din lotul olimpic, spor la muncă și succes 
deplin Ia J. O. 1

t: PALMARES

SON PARASCHIVESCU
maistru principal la cazangeria Atelierelor 

G.F.R. „Grivița Roșie"
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IN LOTUL DE LUPTEs’
_____________ _____________ I Multă muncă, exigență și optimism I

Ga niște băiețași dornici să înceapă 
Bă „bată" mingea cit mai repede... 
Popovici, Bularca, Pîrvulescu și 
Cernea întind degrabă prelata peste 
saltele. Un antrenament ca oricare 
altul, în aceste zile cînd asemenea 
celorlalți sportivi — luptătorii privesc 
cu nerăbdare (și... emoție) filele ca
lendarelor. Să nu credeți că acum, 
cînd ne mai despart doar puține zile 
de întrecerile de la Basilica di Mas- 
senzio, a scăzut intensitatea antrena
mentelor, a pregătirilor. Dimpotrivă. 
Se muncește mult pentru perfecțio
narea'fiecărui procedeu tehnic, și, mai 
ales, pentru aplicarea lui cît mai 
corectă. Numai cunoscînd aceste lu
cruri înțelegi, de exemplu, de ce unii 
luptători de-abia se îndură să pără
sească salteaua. Fiecare vrea să în
vețe cît mai mult, să-și îmbunătă
țească pregătirea- Dar, o dată cu pre
gătirea tehnică trebuie lucrat intens 
pentru dezvoltarea rezistenței și tocmai 
de aceea nu ne mirăm că „semigreul" 
Popovici își schimbă partenerii, rînd 
pe rînd, ca și Țăranu, Bularca sau 
Sultz. Vorbind despre partenerii de 
antrenament trebuie să notăm ca po
zitiv faptul că toți luptătorii, selecțio
nați pentru . aceasta au răspuns cu 
entuziasm și le dau serios de „furcă" 
olimpicilor. Antrenorul Ion Corneanu 
ne amintește că despre intensi
tatea antrenamentelor vorbește și 
faptul că nu o dată în cadrul unui 
singur antrenament luptătorii susțin 
două întîlniri (măsura este foarte bine
venită întrucît la Roma sportivii noștri 
vor susține două și chiar trei întîl
niri într-o singură zi).

Dawn Fraser vrea să doboare
,.recordul” lui Jesse Owens

Cu patru ani în urmă, la campiona
tele de nalație ale Australiei, tinăra 
Dawn Fraser, din Adelaida, în vîrstă 
de numai 17 ani își înscrie pentru 
prima oară numele în lista marilor 
înotătoare ale vremii. Surprinzătoarea 
ei victorie la 400 m liber asunra Lor-

Tainei Crapp, pe atunci recordmană 
mondială, o impuneau ca una din fa
voritele probei la J. O. Cîteva luni 
maii tîrziu, la Melbourne, Dawn Fra
ser avea să confirme valoarea sa cu
cerind o medalie de aur la... 100 m 
iiber, cu un nou record mondial 
;-(l:02,0), una asemănătoare, împreună 
cu colegele ei, la ștafeta de 4x100 m 
liber și numai cea de argint la 400 
m Liber,

presti-

urinări 
succes 
sîntem

...Pe saltea, un alt „olimpic": 
Gheorghe Dumitru. Antrenorii Ion 
Corneanu și Vascul Popovici urmă
resc atenți fiecare acțiune. Atenți și 
cu multă exigență. Fiecare mișcare 
greșită este notată. Uneori antrena
mentul este întrerupt și defecțiunile 
sînt îndreptate pe loc. Rezultatul se 
vede imediat Acțiunile reușesc, mai 
bine, greșelile sînt mai puține.

...Pe corpurile luptătorilor șiruie 
sudoarea. Intr-adevăr, nu-i ușor să-ți 
întreci adversarii (2-3 pentru fiecare 
luptător din lotul olimpic) dar ...se 
poate 1

Bularca și-a terminat antrenamentul. 
Minute de odihnă, de relaxare. Prilej 
bun pentru cîteva comentarii și astfel 
aflăm că, în general, luptătorii noștri 
sînt în formă bună, manifestă multă 
grijă pentru corectarea fiecărei greșeli 
în parte și că sînt foarte... optimiști. 
De altfel, facem cunoștință cu acest 
sănătos optimism ascultîndu-i pe 
Popovici, Cernea sau Sultz. Dar, cum 
s-au strîns cîțiva luptători au și 
început... calculele! Auzi rostindu-se 
numele și performanțele luptătorilor 
sovietici, turci, maghiari, suedezi, 
bulgari...

Dumitru
de cîteva minute de grupul nostru. 
II vedem
mic antrenament de... cros. Pe saltea, 
ultima „pereche". Cîteva minute mai 
tîrziu, antrenorul Ion Corneanu ne 
vorbea despre turneul olimpic care 
va depăși ca număr de participant 
și ca valoare celelalte ediții ale în
trecerilor de lupte din cadrul Jocu
rilor Olimpice. Tot el ne-a subliniat 
și progresul făcut de toți luptătorii

Pîrvulescu s-a depărtat

făcînd, în continuare, un

la

In anii care au urmat recordurile 
mondiale la 100 și 200 ni liber au 
curs unul după altul. Dar, totul a cul
minat cu prilejul ultimei ediții a cam
pionatelor australiene, cînd Fraser în 
formă excepțională, a obținut un bu
chet de performanțe de-a dreptul sen
zaționale. Mai întîi a cîștigat proba 
de 440 y liber în 4:47,4, — a doua 
performanță mondială din toate tim
purile. Apoi, în ziua de 23 februarie 
ac- spectatorii prezenți în tribunele 
de la North Sydney Pool au fost mar
torii altor performanțe de mare va
loare. Luînd startul în proba de 110 
y fluture, Fraser a realizat 1:10,8 — 
nou record mondial, pentru ca la nu
mai o jumătate de oră să spulbere re
cordul mondial și la 110 y liber: 
1:00,2, (timp echivalent pe 100 m 
liber cu aproximativ 59,8). Și 
aceste două recorduri s-a adăugat și 
un al treilea, obținut în proba de 220 
y liber (al 17-lea din cariera sa) unde 
timpul înregistrat — 2:11,6 — este 
superior multor recorduri naționale 
masculine din lume (1).

întrebat de ziariștii australieni ce 
șanse are eleva sa la 
Roma, antrenorul Harry 
declarat1 „Dawn are un 
Să întreacă recordul lut... 
înregistrat la Berlin/ Adică, să obfi
nă 5 medalii de aur și anume la: 100 
și 400 m liber, la 100 m fluture și la 
ștafetele de 4x100 m liber și 4x100 
m mixt".

J. O. de la 
Gallagher a 
singur glnd. 
Jesse Owens

1

DORINȚA

GHEORGHE NEGREA

ochii. De forța pumnului său

MCMLX

Gu 8 ani în urmă, boxerul Gheor
ghe Negrea a obținut în orașul Si
biu prima victorie din cariera sa 
sportivă. Pe atunci, nimeni nu bă
nuia că inimosul lăcătuș de la uzi
nele „Independența" avea să urce 
cele mai înalte trepte ale măiestriei 
sportive. Cu toate acestea, într-un 
timp relativ scurt, tînărul boxer a 
ajuns un element de frunte în boxul 
internațional.

Și Negrea, ca și mulți alți boxeri, 
și-a început... ucenicia la categoria 
minimă. Avea pe atunci 16 ani și, 
după cum ne spunea antrenorul si- 
bian Victor Alexandru (acela care 
l-a „descoperit" pe valorosul pugilist) 
cu mare greutate putea să dispute 
meciuri într-un interval de timp scurt, 
la aceeași categorie. Creștea văzînd

întrecerile de la

din noii alintați, 
antrenamentului: 
Sultz, Gheorghe

noștri, remarcîndu-1 în mod deosebit 
pe Țăranii care a reușit să lichideze 
majoritatea defecțiunilor din pregă
tirea sa anterioară. Ion Corneanu ne-a 
vorbit apoi despre disciplina de care 
dau dovadă componenții lotului 
precum și despre interesul pentru cu
noașterea tuturor loturilor Șt a perfor
manțelor realizate de luptătorii care 
s-au înscris pentru 
Roma.

Și, acum, iată-i 
după terminarea 
Pîrvulescu, Gernea, 
Dumitru, Bularca, Țăranu, Popovici. 
Prelata albastră a , rămas însă peste 
saltele. Gei doi antrenori fac o re
priză „în picioare" sub privirile spor
tivilor care s-au transformat — pentru 
cîteva minute — în... antrenori. Spre 
înserat, luptătorii s-au strîns în jurul 
antrenorilor. Se face analiza tehnică 
a antrenamentului. Mîine, lucrurile 
trebuie să meargă și mai bine...

DAN GIRLEȘTEANU

Concursurile se vor desfășura 
între 5 și 11 septembrie pe ba
zele Piazza di Siena, Pratoni 
del Vivaro și stadionul Olimpic.

Trei probe figurează pe programul 
tehnic al întrecerilor de călărie din 
cadrul celei de a XVII-a Olimpiade : 
concursul complet de călărie, marele 
premiu de dresaj și marele premiu o- 
limpic de sărituri.

La CONCURSUL COMPLET DE CĂ
LĂRIE va fi întocmit un clasament in
dividual și unul pe echipe. Fiecare țară 
are dreptul să înscrie cîte patru călă
reți (femeile nu sînt admise să parti
cipe la această probă). Rezultatele pri
milor trei dintre aceștia sînt luate în 
considerare la întocmirea clasamentului 
general pe echipe. Clasamentul indivi
dual (dresaj, fond și obstacole) se face 
totalizîndu-se punctele de penalizare de 
la cele trei probe, excluzîndu-se — dacă 
este cazul — din acest total, bonificațiile 
primite la steeple sau la cros (în proba 
de fond). Cîștigător este declarat acel 
concurent care a obținut cele mai multe 
puncte bune, sau - în funcție de si
tuație — cele mai puține puncte rele. 
In caz de egalitate între doi sau mai 
mulți concurenți, se va ține seamă de 
cele mai bune bonificații la cros (proba 
de fond). Dacă egalitatea persistă se 
iau în considerare și bonificațiile pri
mite la cros. Dacă și după aceste cal
cule egalitatea se menține, atunci de
partajarea se va face în funcție de 
timpurile înregistrate la cros.

In caz de egalitate între două sau 
mai multe echipe, clasamentul se face 
ținîndu-se seamă de cel mai bun re
zultat al celui de al treilea călăreț al 
echipelor în cauză.

Descalificarea sau eliminarea dintr-o 
probă a concursului, atrage implicit 
descalificarea sau eliminarea din cla
samentul general.

Proba de dresaj din cadrul concursului 
complet de călărie se va desfășura în 
zilele de 6—8 septembrie la Pratoni del 
Vivaro.

Proba de fond, al cărei traseu mă
soară 34 km 560 m, va avea loc de 
asemenea la Pratoni del Vivaro, în ziua 
de 9 septembrie. Traseul este alcătuit 
din cinci parcursuri distincte : A — dru
muri și poteci (7.440 m), trebuie acoperit 
în 31 de minute (timpul limită este de 
37:12,0). Pentru fiecare secundă în plus,- 
peste 31 de minute, se acordă cîte 1 
punct penalizare. Depășirea timpului 
limită atrage după sine d'escalificarea 
călărețului respectiv ; B. — steeple 
(3.600 m) de parcurs în 6 minute (timpul 
limită 12 minute). Se acordă cîte 0,8 p 
penalizare pentru fiecare secundă în 
plus, față de timpul fixat. Depășirea 
timpului limită duce la eliminarea că
lărețului în cauză. Se acordă cîte 0,8 p 
bonificație pentru fiecare secundă re
alizată sub timpul de 6 minute. C. -

â

cu
început să se teamă tot mai mulți 
boxeri cu renume
și din străinătate. La Jocurile Mon
diale Universitare de la Budapesta 
din 1954, tînărul nostru pugilist a

din țara noastră

l

Întrecerile de pe lac
întrecerile de caiac-canoe de pe lacul Albano se anunță extrem 

pasionante. Valoarea canotorilor a crescut considerabil în ultima vr< 
în numeroase țări. în plus, faptul că fiecare națiune are dreptul 
înscrie numai un singur sportiv sau un echipaj în fiecare probă, a 
la o exigentă selecție în rindurile celor mai valoroși caiaciști și cane 
ai lumii. Excelentele performanțe realizate la Melbourne de către spori 

noștri — confirmate de-a lungul celor aproape patru ani în toate mz 
concursuri sau campionate europene și mondiale — au constituit pei 
lotul olimpic de caiac-canoe obligația de a se pregăti cu toată conșl 
ciozitatea în vederea apropiatelor întreceri de la Castelgandolfo.

După ultimele piste de verificare, 
canotorii noștri își vor continua pre
gătirile la Castelgandolfo, folosind 
astfel din plin zilele care-i mai despart

Călăria
drumuri și poteci (13.440 m). Timpul
fixat este de 56 de minute, iar timpul 
limită este de 67 :12,0. Se aplică ace
leași penalizări ca la punctul A ; D. — 
cros (8.100 m). Timp : 18 minute (36 de 
minute fiind timpul limită). Se acordă 
cite 0,4 p pentru fiecare secundă în 
plus față de timpul fixat, pînă la cele 
36 de minute ale timpului limită, după 
care urmează eliminarea. Se acordă 
cîte 0,4 p bonificație pentru fiecare se
cundă în minus față de timpul de 18 
minute ; E. — plat (1.800 m), de parcurs 
în 6 minute (timp limită 12 minute). 
Se aplică aceleași penalizări ca la punc
tele A și C. Nu se acordă nici un fel 
de bonificații pentru timpul cîștigat pe 
parcursurile A, C și E.

Proba de obstacole va avea loc în 
ziua de 10 septembrie, 
de la Piazza di Siena.

MARELE PREMIU DE 
desfășura la Piazza di 
de 5 și 6 septembrie. „
numai un clasament individual. Fiecare 
țară are dreptul să înscrie cel 
doi concurenți sau concurente. Nu sînt 
admiși în concurs caii care au parti
cipat la trei ediții ale Jocurilor Olim
pice.

hipicăpe baza

se va 
zilele

DRESAJ 
Siena în 
Se va întocmi

mult

ca și cea pe 
" manșe 

pentru

13 sau

MARELE PREMIU OLIMPIC (DE OB
STACOLE se va desfășura în zilele de 
7 septembrie (individual, la Piazza di 
Slena) și 11 septembrie (pe echipe, pe 
stadionul Olimpic). Flecare țară poate 
fi reprezentată în concurs de cel mult 
3 concurenți.

întrecerea individuală, 
echipe, se va desfășura în două 
și, eventual, un baraj obligatoriu 
obținerea premiilor.

Obstacolele vor fi în număr de
14 și vor fi trecute de 16—20 de ori. 
înălțimea lor variază între 1,30 m-1,60 m. 
Lungimea rivierll va fi de cca. 5 m 
(din care 4,50 m apă). Lungimea par
cursului nu va depăși 1.000 m. Viteza 
impusă este galop de 400 m pe minut. 
Excedentul de timp se penalizează cu 
’A p pentru fiecare secundă sau frac
țiune de secundă în plus.

Clasamentul individual se face prin 
totallzarea punctelor de penalizare (ob
stacole și timp) din cele două manșe. 
In cazul în care unul sau mai mulți 
concurenți sînt penalizați cu un număr 
atît de mare de puncte, care ar face 
imposibilă clasarea lor pe primele 10 
locuri, juriul concursului 
dinea să-i oprească să 
în manșa a Il-a.

Clasamentul pe echipe 
lizîndu-se punctele de 
timp și greșelile la obstacole ale celor 
trei concurenți din fiecare echipă, *“ 
cele . două manșe. Abandonul sau 
minarea unuia dintre călăreți atrage 
după sine eliminarea echipei. 

are latitu- 
mai evolueze

se face tota- 
penalizare de

tn 
eli-

obținut o victorie de prestig 
fața redutabilului boxer maghiar 
chi, cucerind cu acest prilej m 
de argint. Dar anul care i-a 
cele mai mari satisfacții sportii 
Gheorghe Negrea a fost anul 
Atunci, la Praga, pe Zimnîi St 
Gheorghe Negrea a adus patrii 
Iul de campion al Europei la 
goria semigrea. Aceasta, dup 
cu un an în urmă, la Melli 
înclinaseră steagul în fața lui 
grea boxeri cu renume din 
Africa de Sud, Chile etc. Gh( 
Negrea deține medalia de arg 
J. O. de la Melbourne.

Astăzi, la cei 26 ani ai săi, < 
ghe Negrea este posesorul unei 
de vizită grăitoare: 220 mecit 
208 victorii, dintre care 80 prin

Proiecte ?
Multe, desigur. Dar cel ma 

portant este să obțină o medalie 
pică la Roma. O dorință pentr 
lizarea căreia — asemenea ce 
„olimpici" — Gheorghe y 
pregătit cu toată serioz’1

de „startul" întrecerilor care — 
cum se știe — vor avea loc la 
și 29 august (serii, semifinale și f 
Firește, în primul rînd este ne 
acomodarea cu lacul Albano, c 
ința cu densitatea apei, 
rea curenților circulari și acom 
cu pista de concurs, -dțntrenar 
vor consta din „rulaj", r jețări 
precum și dintr-un adevărat c 
de verificare (3 piste complete 
sebit de important și pentru 
tivarea echipajelor care ne vor 
zenta (înscrierile se pot face c 
înainte de probă). Țara noas' 
participa la cinci probe : canoe 
și dublu, caiac dublu fete, caiac 
băieți și la ștafetă.

noi victorii
și CORNE

STOCKHOLM (prin telcfor 
ploaie măruntă și rece a căzu 
întrerupere în tot timpul concu 
In aceste condițiuni este lesne 
chipuit că pista stadionului Tâvlii 
a fost complet desfundată și ni 
puit de grea, supunîndu-i pe at 
eforturi deosebite.

In ciuda timpului neprielnic, 
peste 20-000 de spectatori au u 
cu interes desfășurarea întrec 
Doi' dintre reprezentanții țării r 
Iolanda Balaș și Cornel Porum 
înregistrat și cu acest prilej fru 
victorii. Iolanda Balaș a trecut ci 
rință peste ștacheta înălțată la 1,83 
timp ce a doua clasată — șl 
Sarden •— se oprise la ...1,55 t 
zultatul ei remarcabil și manii 
care a sărit în acest concurs < 
presionat în mod desebit pe s 
torii suedezi.

Cornel Porumb care obținuși 
la Gotteborg recordul său pe 
sărind 2,05 m, a înUlnit mierci 
campionul suedez Stig Petterssoi 
m în acest an), unul dintre ce 
buni săritori din lume. Porumb t 
din nou o comportare foarte bur 
registrîrud o Victorie clară, cu 2 
Pettersson a sărit 2,00 m.

Proba de 1.500 m, desfășun 
o pistă desfundată, a prilejuit



Vi-1 prezentăm pe trăgătorul
Stefan Petrescu9

Gine nu-1 cunoaște pe maestrul 
merit al sportului și campionul dim
ie Ștefan Petrescu? Numele _ lui a 
icilt de mult înconjurul lumii. Per- 
>rmanța realizată la Jocurile Olimpice 
î la Melbourne, la pistol viteză, i-a 
lus sportivului nostru medalia de aur. 
i cînd te gîndești că atunci abia 
□plinise trei ani de cînd trăgea cu 
'stolul. De fapt cînd a îmbrățișat 
tortul trasului la țintă, Ștefan Petres- 
1 nu a început cu pistolul, ci cu... 
•ma. A obținut chiar rezultate foarte 
ine la multe concursuri organizate
Capitală. Cea mai bună performanță 
fost la armă liberă calibru redus, 

iziția culcat, unde a totalizat 399 p. 
n 400 posibile.
Iubea cu pasiune tirul și dădea do- 
dă de multă conștiinciozitate și (Ho
stie încă de pe atunci. Dar iată că 
tr-o zi asociația Energia din care 
cea Jarte, se găsea în impas. Nu 

patrulea om în echipa de

Albano...
’’rintre cei care vor fi prezenți la 
rtul întrecerilor se numără caia- 
tii Mircea Anastasescu, Vernescu, 
ieri, Teodorov, caiacistele Elena Li- 
it și Maria Szekeli etc. Canoiștii 

continua pregătirile și numai după 
imul concurs de verificare se va 
dacă la simplu va concura Ismail- 
z sau Rotman, iar la dublu „cuplul" 
ovi ci—Sidorov sau cel format din 
Dumitru și Igor Lipalit. Se poate 
larca deci revenirea lui Ismailciuc 
„simplu", trecerea lui Igor Lipalit 
echipajul de canoe dublu, precum 
prezența lui Ivanov alături de 
oară la caiac dublu băieți. Sportivii 
tri vor concura la canoe simplu
barcă romînească fabricată la Re- 
r, la «canoe dublu pe „Strucre", 
la'C3‘,.c pe bărci daneze. Printre 
ursarii cei mai redutabili ai spor- 
or noștri amintim pe canotorii din 
unea Sovietică, R. P. Ungară, R. S. 
oslovacă etc. Pronosticuri sînt greu 
făcut cunoscînd valoarea ridicată 
oncurenților. Buna pregătire, dîr- 
a, puterea de luptă își vor spune 
ntul și în marile întreceri de 
c-canpe de pe la Albano...

neul in Suedia obținînd
BALAȘ 1,83 ni
8 2,05 ni
ptă interesantă. De la plecare 
a țîșnit în față un alergător care 

utat să imprime cursei o alură 
: rapidă. Alergătorii nu s-au lă' 
nsă duși în trena acestuia, ast- 
i pînă la intrarea în ultima li- 
reaptă s-a alergat în grup- Pe 
a sută de metri recordmanul 
z Dan Waern a sprintat sec di- 
ndu-se de urmăritorii săi. L-a 

imediat Laszlo Tabori, apoi 
i Vamoș. Pînă la linia de sosire 
i n-a mai putut fi ajuns (3:45,0), 
himb pentru locul doi s-a dat o 
emoționantă, la capătul căreia 

? a cîștigat cu un piept asupra 
zbori. Ambii au fost cronome- 
n 3:45,8.
M de aruncarea suliței a reve- 
:ordmamului suedez Frederiksson 
.19 m. Pe locul doi s-a clasat 
idru Bizim cu 72,83 m. Alte re- 
: din acest concurs: 100 m: D. 
>n (Indiile de Vest) 10,5; 400 m: 
Spence (Indiile de Vest) 47,4; 
i: Makomaski (RP.P.) 1:50,9; 
m: Ozog (R.P-P.) 14:37,6;
g: Trolsas (Suedia) 53,0; 3.000 
st.: Tjornebo (Suedia) 8:50,2; 
ie-' Wahlander (Suedia) 7,29; 
’e: Sosgornik (R.PP.) 17,04
can: Rut (R.P.P.) 63,52. 

pistol. Antrenorul l-a rugat atunci pa 
Ștefan Petrescu să concureze el. Ște
fan Petrescu a ezitat o clipă, dar... a 
acceptat. Deși punea mîna pentru pri
ma dată pe un pistol, a obținut cea 
mai bună performanță în acel con
curs. De atunci Ștefan- Petrescu s-a 
dedicat în exclusivitate acestei probe. 
In anul 1959 el a obținut o perfor
manță egală cu recordul mondial ofi
cial : -592 p. Un progres însemnat 
față de cele 537 p. realizate hi 

Melbourne.
Ne mai desparte doar puțin timp 

de Jocurile Olimpice de la Roma. Ște

fan Petrescu se pregătește cu aceeași 
sîrguinjă și conștiinciozitate. Unele re
zultate pe care le obține la antrena
mente, lasă cu mult în urmă cele 
mai bune performanțe mondiale. Iubi
torii tirului din țara noastră sînt con
vinși că la înapoierea de la Roma, 
pe pieptul lui Ștefan Petrescu va stră
luci o nouă medalie. Poate... tot de 
aur 1

Turneul de polo—una. din cele mai interesante întreceri

Fază dintr-un meci memorabil: prima victorie a echipei țării noastre (3—2) asupra campioanei olimpice, reprezenta
tiva R. P. Ungare

Au mai rămas puține zile pînă 
cînd la Piscina delle rose din Roma 
se va da semnalul de începere a 
primului joc din cadrul turneului 
olimpic de polo. După cum se știe, în 
lipsa unui campionat al lumii, turneul 
olimpic de polo constituie cea mai 
mare întrecere mondială la acest 
sport

Și, cum este și firesc, în aceste ul
time zile „febra" întrecerii domnește 
pretutindeni, și în mijlocul sportivilor 
și al antrenorilor care fac ultimele 
retușuri echipelor lor ca și în cercul 
specialiștilor și al ziariștilor absorbiți 
de calcule și pronosticuri.

O privire retrospectivă asupra între
cerilor precedente ne indică, de-a 
lungul celor 12 ediții o superioritate 
categorică a sportivilor englezi (pînă 
în 1920) și a celor maghiari (înce- 
pînd din 1932), care au cucerit de 
cîte patru ori titlul olimpic. Dar, în 
timp ce echipa Angliei nu mai consti

Helsinki 1952: prima medalie olimpică de aur
a tării

„Pacea este aceea care a primit la 
Helsinki cea mai minunată medalie”, 
scria ziarul francez „Ce soir” intr-unui 
din comentariile sale asupra celei de 
a XV-a ediții a Jocurilor Olimpice. Și 
comentariile ziaristului francez care 
sintetiza astfel spiritul în care s-au 
desfășurat marea majoritate a între
cerilor din capitala Finlandei por
neau de la o realitate vie, din- 
tr-o constatare pe care a putut 
s-o facă fiecare din cei prezenți 
la această mare competiție spor
tivă. La Helsinki, în atmosfera olim
pică s-a ivit un suflu nou : pentru 
prima oară s-au prezentat la întreceri 
sportivii sovietici, care — nu numai 
că și-au afirmat cu această ocazie înal
ta valoare în fața lumii întregi — dar 
și-au făcut peste tot simțită prezența 
și prin comportarea lor deschisă, prin 
sincera prietenie pe care au arătat-o 
tuturor sportivilor din alte țări cu care 
au intrat în contact , prin dorința de a 
face din aceste J.O. un prilej de a- 
propiere, cunoaștere și prețuire reci
procă între tinerii din toate colțurile 
lumii.. La Helsinki* în această privin
ță s-a realizat un mare succes în ciuda 
unor încercări, pornite din păcate u- 
neori chiar din partea unor arbitri, de 
a provoca disensiuni și nemulțumiri.

Ca participare, Jocurile din 1952 au 
bătut toate recordurile : 5867 de con- 
curenți. din care 573 de femei, repre
zentând 69 de țări. Micul și harnicul 
popor finlandez, mare iubitor al spor
tului, s-a străduit (și a reușit pe de
plin!) să asigure Jocurilor o desfășu
rare foarte bună. Concu-renții au fost 
cazați în 3 sate olimpice, dintre care 
Cel mai frumos era cel de la Otaniemi 
(în care am locuit și noi), fiind si
tuat pe malurile unuia din nenumăra
tele lacuri din această țară (Finlandei 
i se mai spune și ..țara celor 1000 de 
lacuri" !), în imediata apropiere a u- 
nei majestuoase păduri de brazi. In 
Helsinki, oraș cu numai 400.000 de 
locuitori, ușile caselor particulare au 
fost larg deschise pentru oaspeți. Nume
roase instituții au fost angrenate 
în diferite domenii de organi
zare iar în tribunele stadionu
lui un public entuziast își dove
dea competența prin exclamații spon
tane după fiecare anunțare a vreunui 
timp intermediar remarcabil. In ciuda 
unei ploi violente, ceremonia de deschi
dere de la Helsinki (19 iulie) și-a 
păstrat tot fastul. O singură „notă fal
să" într-un excelent concert : ultimul

tuie de mulți ani o valoare certă pe 
plan mondial, formația R.P. Ungare 
continuă să se situeze pe o treaptă 
superioară în ierarhia celor mai bune 
echipe din lume. De altfel, poloișlii 
maghiari se impun și la turneul de 
la Roma ca principali favoriți Ia titlul 
suprem.

Spre deosebire însă de edițiile tre
cute, anul acesta, supremația maghia
rilor este asaltată mai mult ca orieînd. 
Și, făcînd această afirmație, ne bazăm 
pe faptul că la turneul de la Roma 
nu mai puțin de alte patru echipe și 
anume cele ale: Uniunii Sovietice, 
Iugoslaviei, Italiei și (spre bucuria 
noastră) a R.P. Romîne se vor pre
zenta cu șanse apreciabile de a urca, 
de asemenea, pe podiumul învingă
toarelor. Formațiile U.R.S.S. și Iugo
slaviei, medaliate la Melbourne, au 
jucat cu regularitate un prim rol în 
cele mai mari competiții care au avut 
loc în ultimii patru ani. Echipa Ita

noastre
purtător al flăcării olimpice n-a fost 
un atlet care să simbolizeze tineretul 
lumii, puritatea aspirațiilor sale ci... 
Paavo Nurmi, fost alergător profesio
nist, care — de pe urma avantajelor 
pe care le-a tras din atletism — era 
la acea oră proprietarul unui magazin 
în Helsinki și a mai multor imobile la 
Turku...

întrecerile atletice au fost dominate 
de persoruditc*ea sportivă impresionan
tă a lui Emil Zatopek, unul din cei 
mai mari sportivi ai generației, noastre, 
învingător mai întâi la 10.000 metri 
(29 : 17,0), Emil Zatopek a cîștigat a- 
poi o cursă de 5.000 ai cărei ultimi 
200 dd^ metri — în care s-a pre lus 
deznodământul luptei dintre Zatopek, 
Mimoun, Schâde, Chataway — vor ră
mâne mereu vii în memoria celor ce 
au urmărit cursa. In fine, Zatopek 
a cîștigat apoi și maratonul, în aceeași 
zi în care soția sa Dana ieșea campi
oană olimpică la aruncarea suliței ! 
Da>r, dacă probele atletice masculine 
au avut o figură net dominantă, cele 
feminine au avut un „erou99 colectiv :

i FILE
I DIN ISTORIA 
! J. O-

atletele sovietice care au dominat în
trecerile.

La box, un incident de reținut : la 
categoria grea, unul din finaliști, un 
tânăr suedez blond, speriat de faima 
adversarului său Sanders, a fugit tot 
tot timpul în ring, fiind descalificat 
pentru lipsă de combativitate. Cine era 
acel suedez ? Nimeni altul decît... vi
itorul campion mondial la toate cate
goriile, Inge mar Johansson !! întrecerile 
de haltere, lupte, gimnastică au fost 
dominate de sportivii sovietici care s-au 
făcut remarcați, de asemenea, și la 
baschet, box, tir. Ca urmare a excelen
tei lor comportări, sportivii sovietici 
s-au clasat pe primul loc în clasamentul 
(neoficial) pe națiuni, alcătuit pe baza 
numărului de puncte.

Jocurile de la Helsinki vor rămâne, 
în istoria sportului nostru, ca o pagină 

liei, care mai are la activul ei un 
titlu olimpic, este favorizată de a- 
vantajul terenului propriu. Am lăsat 
special la urmă echipa R.P. Romîne, 
care la rîndul ei deține un avantaj 
asupra adversarelor ei — cel al tine
reții. La ediția trecută a J.O. echipa 
noastră a fost trasă la sorți să joace 
în cea mai dificilă serie, alături de 
formațiile U.R.S.S. și Iugoslaviei în 
fața cărora a cedat foarte greu cu 
3-4 și respectiv 2-3. De atunci însă, 
valoarea formației romîne a crescui 
foarte mult. Frumoasa comportare a 
jucătorilor noștri la turneul preolimpic 
din toamna anului trecut, de la 
Moscova, ca și dubla victorie în fața 
campioanei olimpice obținută în luna 
mai la București, ne îndreptățesc să 
acordăm echipei romîne șanse pentru 
ocuparea unui loc fruntaș la Roma. 
Aceasta însă cu o singură condiție și 
anume aceea ca jucătorii noștri să se 
concentreze la maximum în partidele

1OSIF SÎR.BU

luminoasă. Aici* în ziua de marți 29 
iulie, maestrul sportului Iosif Sîrbu a 
cucerit prima medalie olimpică de aur. 
a țări- noastre, la proba de arm# li
beră calibru redus 40 focuri-cui-at. In 
acea după amiază, pe poligonul de la 
Mâinii, am văzut pentru prima oa-ă 
steagul patriei noastre ridicat pe cel 
mai înalt catarg olimpic și a răsunat 
imnul nostru drag în cadrul un i cere
monii de premiere olimpică.

Cu un succes remarcabil au concurat 
și boxerii. La categoria mijlocie, Vasile 
Tiță a cucerit medalia (le argint iar la 
semiușoară Gheorghe Fiat pe cea de 
bronz. Cea de a patra medalie olimpică 
a României la J.O. de la Helsinki a 
fost obținută la pistol-viteză de Gheor- 
ghe Lichiardopcl. De subliniat și per-* 
formanțele luptătorilor Cuc, Belușica și 
Șuii, ale atleților Ion Soter și Lia Ma
no! iu, a ciclistului Ion loniță. care s-au 
clasat printre primii șase, la probele 
sau categoriile în care au concurat. In 
cadrul turneului olimpic de fotbal, e- 
chipa noastră a obținut unul din cele 
mai frumoase rezultate din. activitatea 
sa, pierzînd la limită (1— 2), după un 
meci dramatic în care n-a fost cu ni
mic inferioară adversarului întîlnit, în 
fața echipei R.P. Ungare, care avea să 
devină apoi campioană olimpică, im- 
punîndu-se în finală cu 2—0 în fața 
Iugoslaviei.

RADU URZICEANU

decisive, pentru a putea da un ran
dament superior, pe măsura posibili
tăților și pregătirii lor.

In afara acestor cinci formații care, 
după părerea generală, se situează 
pe un plan superior, de asemenea sînt 
de reținut posibilitățile altor trei e- 
chipe (S.U.A., Olanda și Germania), 
care vor fi cu siguranță adversare pe-

TABLOUL INT1I.NIR1I.OR INTER
NAȚIONALE de: acest an :

R F.G.-Franța 5-3 șl 5-1 ; Italia- 
R.F.G. 2-1 și 6-3 ; Olanda-R.F.G.
5— 2 ; Italia—Iugoslavia 3—3 și 2—2 ; 
Iugoslavia—R.F.G. 4—0 și 2—2 ; 
R.D.G. - Franța 11-2 ; R. D. G. - 
R.S.F.S.R. 5-3 ; R.ID.G.-R.P.P. 9-2 ; 
Argentina—Brazilia 5-4 ; Australia— 
N. Zeelaadă 7-1 ; Belgia—R.F.G. 7-6; 
Belgia—Franța 7—2 ; Franța—R.P.P.
6- 3 ; R.S.F.S.R.-Franța 2-1 ; R.A.U.-
Iugoslavia 2—7 ; R.P.R.—R.P.U. 3—2
și 3—2 ; Italia—Olanda 5—4 ; R.P.R.— 
Olanda 3—2 ; Italia—Anglia 6—1; 
Olanda—Anglia 3—1; Italia—R.P.R.
3-2 ; Franța—R.F.G. 3-5 și 2-4 ; 
R.F.G.-R.D.G 4-3, 1-3 și 3-4, 4-2; 
Iugoslavia-R D.G. 4-1 șl 3-4 ; R.P.U.- 
R.D.G. 5-4 și 7-7 ; R.P.R.-R.P.P. 
6-1 ; R.P.R.—Austria 7-4; R.P.P.-
Austrla 2—2 ; Franța—Spania 7—G ;. 
Belgia—Suedia 5—4 ; Suedia—Anglia 
6-5 ; Belgia—Anglia 4-3 ; U.R.S.S.-
lugoslavia 3—2 și 3—1 ; Olanda— 
R F.G. 8-4 ; R.P.U -R.D.G. 9-4 ;
R.F.G.—U.R.S.S. 3-5, 4-4, 3-4 și 3-4; 
U R.S.S.-R.D.G. 5-5 șl 5-4 ; R.F.G.- 
R.D.G. 3-1.

PALMARESUL CIȘTIGATOARELOR
TURNEULUI OLIMPIC

1900 — Anglia
1904 — S.U.A.
1908 — Anglia
1912 — Angl»~
1920 — Anglia *
1924 — Franța
1928 — Germania •»
1932 — Ungaria
1936 — Ungaria

> 1948 — Italia
> 1952 -- R.P. Ungară

1956 — R.P. Ungară
1960 J

riculoase pentru toți favoriiii.
Cu alte cuvinte turneul de polo pe 

apă se anunță ca una dintre cele mai 
interesante întreceri olimpice de la 
Roma, el fiind — fără îndoială — 
cea mai puternică competiție din is- 
toria acestui sport.

A. VASILIU



pregătiri pregătiri... drovici va susține duminică un meci 
amical la Timișoara cu Arta Textilă 
din localitate.

Concurs de verificare
a „olimpicilor**

Fotbaliștii își continuă pregătirile 
pentru noul campionat. Pe zi ce trece 
se înmulțește numărul jocurilor ami
cale, se intensifică eforturile depuse 
1st- antrenamente. Iată cele mai noi 
vești privind pregătirile pentru noul 
sezon fotbalistic.

Progresul țoacă la Baia Mare

Fotbaliștii de la Progresul Bucu
rești au început printre primii antre
namentele. în momentul de față ei 
sînt într-un stadiu destul de avansat, 
antrenîndu-se de 4 ori pe săptămînă.

După antrenamentul de joi, am stat 
de vorbă cu E. Iordache antrenorul 
secund al echipei, care ne-a spus că 
e mulțumit cu stadiul actual de pre
gătire a majorității jucătorilor în ceea 
ce privește condiția fizică. In jocul 
de antrenament de joi, susținut împo-

triva, formației de rezervă, echipa întîia 
a marcat 5 goluri prin Coicea (3), 
Oaidă și Smărăndescu I.

Progresul va juca duminică la Baia 
Mare cu echipa G.S.M. Bucureștenii 
vor alinia formația următoare : Mîndru 
— Smărăndescu II, Garicaș, Soare — 
Maior, Petrescu (Știrbei) — Oaidă 
(Birn), Smărăndescu I, Dinulescu 
(Coicea), Mafteuță, Baboie (Marin).

i

Duminică fa Lupeni : Minerul- 
Corvinuf Hunedoara

mîine se desfășoară în sala 
sportiv școlar (Calea Doro-

Primul joc amical pe Giulești

în lipsa antrenorului Ghrurițan, an
trenamentele echipei Rapid București 
sînt conduse de jucătorul Titus Ozon. 
Feroviarii au început antrenamentele 
cu lotul complet, de-abia săptămînă 
aceasta. Motivul: o serie de jucători, 

Georgescu, 
Bodo s-au

aceasta. Motivul : o serie 
printre care Ozon, 
Văcarii, C____ , ,
pregătit pentru examene de maistru.

Ene,
Greavu, Ojoc și

Uu concurs Pronosport promițător

con-

Pentru a veni în ajutorul participa'.i- 
ților la concursul PRONOSPORT de 
mîine iată programul acestui concurs :

I. Vasas-MTK (camp. RPU ■ ' “
II. Ujpesti Dozsa—Tatabanya 

RPU - cat. A)
in. Ferencvaros—Pecs (câmp, 

cat. A)
IV. Diosgyor—Csepel (camo.

. cat. A)
V. Gybr—Szeged (camp. RPU — cat. A)

VI. Saigotarjan—Debrecen (camp. RPU 
cat. A)

VII. Komlo—Szombatheiy (camp. RPU 
cat. B)

Vin. Vac—Szekesfehervar (camp. RPU — 
cat. B)

IX. Electromos — Oroszlanyl Banyasz 
(camp. RPU — cat. B)

X. Nyiregyhaza — Borsodi Banyasz 
(camp. RPU — cat. B)

XI. Egyertortos — Jaszbereny (camp. 
RPU - cat. B)

XII. Szolnok-Ganz Mavag (camp. RPU
— cat. B)

Iată pronosticul cunoscutului fost 
internațional HIDEGKUTI — antre
norul echipei MTK — pentru meciu
rile de mai sus : 1-2 ; II-1 ; III-l ;
IV-1,2; V-X.l : VI-1 ; VII-2.X.1 ;
VIII-1 ; IX-X; X-1,X,2; XI-1 ; XII-X.2.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 33

Etapa din 14 august 1960
I. Ujpesti Dozsa—Gyor (camp. RPU

— cat. A)
II. Szeged—Vasas (camp. TPU —

cat. A)
III. Csepel—Ferencvaros (camp. RPU

— cat. A)
IV. Pecs—Honved (camp. RPU —
V. Dorogi Banyasz—Debrecen 

RPU - cat. A)
VI. Saigotarjan — Tatabanya 

RPU - cat. A)
VH. Jaszbereny—Penzugyorok

RPU - cat. B)
VIII. Miskolc—Kekskemet (camp. RPU

— cat. B)
IX. Cegled—Borsodi Banyasz 

RPU - cat. B)
X. Nyiregyhaza — Egyetortos 

R.P.U. - cat. B)
XI Kobanyai Dombik—Budai

tacus (camp. RPU — cat. 
XII. Vac—Sztalinvaros (camp, 

cat. B)
Premiile fondului suplimentar PRO-.. 

NOSPORT din luna iulie. In urma" 
trierii variantelor depuse la concursul” 
nr. 30, pe baza pronosticurilor ex--- 
trase din urnă, au fost stabilite ur-" 
mătoarele premii pentru fondul su--- 
plimentar Pronosport din luna iulie:"

UN AUTOTURISM „MOSKVIGI“:" 
buletinul cu participate nr. 17.305" 
depus la agenția 1/7 Graiova (Vasile" 
Vîlceanu și Ciontii Haralambie).

cat. A) 
(camp.

RPU

RPU

cat. A) 
(camp.

(camp.
(camp.

(camp.

(camp.

Spar- 
B) 
RPU -

MIINE, MAREA TRAGERE 
„EXPRES OLIMPIC"

Marea tragere 
LIMPIG" are loc 
minică 7 august 
Arenele Libertății (intrarea prin 
str. Cuțitul de Argint). După fra- 
gere va urma un spectacol de es
tradă la care își dau concursul: 
\ irginica Romanovski — artistă 
emerită —, Roxana Matei, Gigi 
Marga, Dorina Ionescu-Goga, 
Magda Constantinescu, Nicolae 
Nițescu, Mircea Nemens, Rodion 
Hodovanski, Norocel .Dimitriu, Dan 
Georgescu, Petru -Asan și Trio 
Grigoriu.

Prezentarea programului și mo- 
Roman, Bimbo 
Grigoriu și H.

„EXPRES O- 
mîine — du- 
— ora 17 la

mente vesele • Nae
Mărculescu, Cezar
Nicolaide.

La pian : Gaston 
tară electrică: M. . ___ _
Regia artistică: Daniei Georgescu.

Intrarea pe bază de invitații 
care se găsesc la agențiile Loto- 
Pronospori.

Ursu ; la ghi-
Popovici.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6

a

a

a

12.541 lei 
variante cu 10
1.163 lei 

variante cu 9
122 lei.

rezultate

rezultate

rezultate

exacte

exacte

exacte

3 variante cu II
cîte

38,8
cîte

551
cite
Premiile Pronoexpres. In urma trie

rii și omologării variantelor depuse ia 
concursul PRONOEXPRES nr. 31 din 
3 august au fost stabilite următoarele 
premii:

Categoria
(6 din 6) a

I : 2 variante : 1 variantă
58.977 lei

(6 din 6) a
Categoria 

33.977 lei
Categoria 

cîte 988 lei

33.977 lei
a Il-a: 2

1 variantă

variante a cîte

a Ill-a : 77 variante a

GUM VOR FI COMUNICATE 
REZULTATELE TRAGERII 

„EXPRES OLIMPIC"
Rezultatele marii trageri „EX

PRES OLIMPIC" vor fi comuni
cate astfel :

duminică: începînd de la ora 
18 prin posturile de radio și, te
lefonic, tuturor sucursalelor regio
nale Loto-Pronosport.

luni: rezultatele vor apare in
tegral în „Programul Loto-Pro
nosport", ziarele „Sportul popular" 
și „Informația Bucureștiului".

aCategoria 
cîte 257 lei

a IV-a : 380 variante

Categoria
cîte 60" lei

a V-a: 1627 variante

Categoria 
cîte 19 lei

a Vl-a: 6.909 variante

Fond de premii : 543.64Ci lei.

a

a

Rubrică redactată 
Pronosport.

de I.S. I.oto-

Pregătiri...
Programul meciurilor amicale de duminică Rezultate din cursul săptămînii

Joi lotul Rapidului (un singur absent 
nemotivat: Ene) au jucat o repriză... 
handbal și una fotbal.

Duminică stadionul Giulești va găz
dui primul joc amical din actualul 
sezon : cu începere de la ora 10 Rapid 
va întîlni echipa Filaret.

Meciuri interesante 
la Orașul Stalin

Echipele din Orașul Stalin își
tinuă cu regularitate antrenamentele. 
Joi, Steagul roșu a susținut un meci 
amical la Săcele cu formația Precizia, 
cîștigînd partida cu 8—2. Tractorul 
a învins echipa Torpedo cu 3—1.

Duminică în orașul de la poalele 
Tîmpei, vor avea loc două interesante 
partide amicale. La ora 16 Tractorul 
va întîlni 
care va i 
formație : 
Niculescu 
(Metalul 
Szakăcs 
weiller IV (Dinamo Buc.) — Pîrcălab 
(U.T.A.), Năftănăilă (Chimia Făgăraș), 
Manolache (Știința Timișoara), Surdan 
(C.F.R. Timișoara), Ghinea (T. Se
verin). TRACTORUL: Oană — Păun, 
Vlad, Moarcăș — Văcaru, Cicerone — 
Petrea, Lazarovici, Nemeș, Roșea. 
Binder.

i o selecționată de tineret, 
alinia, probabil, următoarea 

Da teu (Dinamo Obor) — 
(Gorvinul Hunedoara), Dan 
Buc.) Staicu (G.O.A.) —

(G.S.M. Baia Mare), Nun-

Fotbaliștii de la Minerul Lupeni se 
pregătesc intens pentru noul campio
nat. Ei participă, sub conducerea an
trenorului Iuliu Peter, la 4 antrena
mente pe săptămînă. Joi, formația 
din Lupeni a Jucat cu Minerul Vulcani, 
terminînd meciul la egalitate (3—3). 
Iată formația folosită : Kiss (Miha- 
lache) — Farkaș (Mihăilă), Coman, 
Keresztes — Szoke, Mihai (Adam) — 
Srăuneanu, Pali, Nisipeanti, Moldovan 
(Milea), Sima (Groza).

Duminică, în cinstea Zilei Mineru
lui, fotbaliștii de la Lupeni vor sus
ține un joc amical cu Corvinul Hu
nedoara.

I
26 echipe din regiunea Baia 
Mare în întrecere în cinstea 

Zilei Minerului

Gu începere de la ora 17,45 Stea
gul roșu va juca în compania unei 
selecționate de tineret compusă din 
următorii fotbaliști: Sfetcu (Petrolul) 
— Nagy (A.S.A. Sibiu), loniță (Pro
gresul Buc.), Costin (Știința Cluj) — 
P. Emil (Știința Cluj), Alexandrescu 
(G.S.M.S. Iași) — ivansuc (Știința 
Cluj), Mateianu (Știința Gluj), Gane 
(St. roșu), Unguroiu (C.S.M.S. Iași), 
Creiniceanu (Minerul). " ‘ 
ROȘU: Ghiță — 
Bîrsan — llidișan, 
Seredai, Meszaros,

G. GRUIA, coresp. regional

STEAGUL 
Sbîrcea, Zaharia. 
Szigeti — Hașoti. 

Gampo, David.

Programul de duminică al echi
pelor timișorene

Săptămînă trecută Știința Timișoara 
s-a antrenat zilnic, sub conducerea an
trenorului Silviu Bindea și a profeso
rului de educație fizică Eugen Nagy. 
Studenții în momentul de față pun 
accent pe pregătirea fizică, cu aceasta 
se explică și prezența profesorului 
Nagy la antrenamente. Știința, dumi
nică va juca la Anina în compania 
echipei Minerul.

Echipa ceferistă antrenată de A. An-

Formația G.S.M. Baia Mare se pre
gătește cu seriozitate pentru meciul de 
duminică, meci în care va întîlni — 
în cadrul jocurilor închinate Zilei Mi
nerului — echipa deținătoare a Cupei 
R.P.R., Progresul București. 
renii au jucat duminică cu 
II, ‘ . ....................

Băimă- 
C.S.M. 

cîștigînd partida cu scorul de 
9—1 (7—1). Au marcat: Pop (3).
Moldovan (2), Nedelcu (2), Rusu și 
Nagy, respectiv Ernszt. Joi au învins 
Constructorul din localitate cu 7—1 
(6—1). Autorii golurilor: Pop (2), 
Rusu (2), Vlad II, Ujvari și Nedelcu
II, respectiv Tindella. Formația folo
sită de G.S.M. : Fejes (Pop) — 
Mălăieru, Nagy, Gergely I — Gergely
III, Vlad 11 — Ilorja (V. Moldovan), 
Ujvari (Ilorja), Pop, Nedelcu II, Rusu 
(Incze).

Cu ocazia Zilei Minerului în re
giunea Baia Mare se vor întrece nit 
mai puțin de 26 de echipe din cam
pionatul regional și de categoria B!

V. SASARANU, coresp. regional

Minerul Deva - A. S. A.
5-0 (1-0)

Sibiu

Peste 2.500 de spectatori au 
joi la partida amicală dintre 
Minerul Deva, clasată pe locul 2 în 
campionatul regional și A.S.A. Sibiu 
din categoria B. Meciul, disputat la 
un bun nivel tehnic, s-a terminat cu 
o victorie concludentă a echipei gazdă, 
ceea ce constituie o mare surpriză. 
Au niarcat : Grigorescu, Nistor, Delios, 
Belea și Enderle. S-au remarcat: 
Ștefan, Sima și Grigorescu din echi
pa locală. Tetea și Dragoman (Sibiu).

asistat
echipa

I. SIMION și GH. CIORANU,
corespondenți

56 de zile în Extremul Orient 
handbal a orașului Bucureșticu echipa de

Au trecut puține zile 
ne-am întors din turneul 
în Japonia și R. P. Chineză. In 
această interesantă deplasare am 
avut posibilitatea să cunoaștem 
două țări cu condiții de viață cu 
totul diferite și cu o dezvoltare 
economică și culturală care nu su
feră asemănare.

de cînd 
întreprins L JAPONIA

lui Takamasu, președintele de onoare 
al federației de handbal japoneze, care 
oferă o recepție de bunvențt. At
mosfera este plăcută. In drum spre 
hotel autobuzul nostru a trebuit să 
staționeze și să ocolească deseori mul
țimea de demonstranți, sute de mii, 
care manifestau în fața clădirii par
lamentului și a reședinței personale

( folosirea 
a colacului pneu- 
Sf at urile sînt fo- 
drept, ne trec pu-

-- Prima escală — Japonia sau, după 
</cum spun „bălrlnii", țara „Soarelui- 
/ Răsare", denumire care este pe deplin 
--justificată, judecind după frumusețea 
/sublimă a răsăritului de soare privit 
-■de pe teritoriul japonez. Clipa aceea 
,/în care soarele iese din apele nemăr- 
..ginitului Pacific și, pe rînd,' ia for- 
.--mele unei cupole, apoi a unei cupe șl 
j ", în sfirșit a unui cerc de foc într-o 
--combinație splendidă de culori 
/de neuitat-..
-■ Dar-., să călătorim împreună
--R. P. Chineză spre Japonia— 
" ...14 iunie. Expresul ne poartă
/cunoscutul dominion englez Hong- 
r-Kong- La frontieră, grănicerii chinezi 
- -ne înconjoară cu multă căldură urln- 
.du-ne succes în lungul nostru turneu.

-■ ...15 iunie ora 9.30. Un avion al so-
/cietății .Japan Air Lines" decolează 
--de pe aeroportul din Hong-Kong (de 
/fapt o fâșie extrem de îngustă situată 
-Jntre apa oceanului și un grup de dea- 
--luri) transporlindu-ne peste Pacific, spre 

Tokio In avion ■ J. ,_______
Nr. 3661 î-sageri de diferite naționalități: japo- Peste o oră sîntem oaspeții domnu-.

nezi, chinezi, sovietici, englezi... Fa
cem cunoștință cu stewardesa japoneză 
a avionului, îmbrăcată într-un tradi
tional kimonou- Amabilă, ea ne ,,in
struiește" asupra modului de asigurare 
a securității personale 
măștii de oxigen și 
matic de salvare), 
lositoare dar, ce e 
țin „căldurile".-.

...15 iunie, ora 17. Din avion zărim, 
în ciuda timpului ploios, silueta aero
dromului Fldneda din capitala Japo
niei. Ni se face o primire mai mult 
decit călduroasă- Ne înllmpină pre
ședintele și secretarul general al 
Federației japoneze de handbal, 
dr. Skiba și Takașima, reprezentanți 
ai asociației de prietenie Japono-Ro- 
mine în frunte cu JuklȚkeda, tnulți spor
tivi și — surpriză —'un' public pe cit de 
numeros, pe atît de entuziast. Uni
forma frumoasă a handbaliștilor noș
tri cu stema R-P.R. pe piept, stîrnește 
interes 'și curiozitate.

Reporterii ziarelor, cineniatografiei, 
radioului și televiziunii desfășoară o 
activitate febrilă. Momentul în care 
o mică japoneză ne oferă un imens 
buchet de flori provoacă ovații puler- ■ 
nice, fiind imortalizat de zeci de 

— sumedenie de pa- , obiective.

este

din

spre

Azi și 
Clubului 
banți) un important concurs de veri
ficare a ,,olimpicilor". Iată 
întrecerilor de azi : ora 9 : 
spadă și floretă băieți ; ora 
spadă șl floretă băieți ; ora 
finale floretă fete și sabie 
finale floretă fete și sabie.

Duminică dimineața, de la ora 9, se 
va desfășura un concurs pe echipe 
între sportivii lotului olimpic, o echipă 
din Capitală și alta din provincie. 
Printre „olimpicii" care vor evolua în 
întrecerile de azi se numără Tănase 
Mureșanu, Atila Csipler Sorin Poenaru. 
Olga Orban-Szabo, Maria Vicol. Ecate- 
rina Lazăr (floretă), 
(spadă). 'Ladislau 
Mustață, Cornel

Unde
IN

programul 
semifinale 
11 : finale 
17 : semi- 

; ora 19 :

Maria Vicol.
, Adalbert Gurath 

Rohoni, Dumitru 
Pel muș (sabie) și alții.

mergem ?
CAPITALA
AZI

Natație : Ștrandul Tineretului, de la 
ora 18 : faza regională a campionatului 
republican de juniori.

Box ; Terenul Progresul, ora 19,30 i 
Pasteur—Dunav Russe.

MIINE
Polo : Bazinul Recolta, ora 11 : Con

structorul—S.S.E, (meci din campionatul 
de calificare pentru categoria A).

Natație : Ștrandul Tineretului, de la 
ora 10 : Faza regională a campionatului 
republican de juniori.

Fotbal: Stadionul Giulești. ora <
Rapid—Filaret.

Reuniunea de trap de azi după- a- 
miază oferă publicului întreceri da 
înalt interes sportiv. In program figu
rează „Criteriul de Fond“ pe distanța 
de 4200 metri cu participarea lui Su- 
lamita. Secera, Holtei, Ancorat, care 
primesc 20 metri de la Fantezia și 
100 metri de la Demon, Breton și Straja. 
O alergare deschisă cailor fruntași al 
turfului este premiul Aspern, în caro 
Zorinel, singurul reprezentant al gene
rației tinere, înfruntă pe campionii 
Virstnici. Iau startul :

2100 Zorinel (Toderaș), 2120 Olimp 
(Ichim), Eronin (Bonțoi), Morala (O- 
nache). 2140 Lruminiș (Teofil). 2160 Băl
tăreț (Tănase), 2170 Pogorîși (iDinu), 2190 
Zăduf (Oană), Succes (Szabo).

MIINE, ALERGĂRI DE GALOP
In programul alergărilor de mîine 

după-amiază doianii participă în trei 
probe, care se desfășoară pe parcursul 
liniei drepte și cuprinde un mare număr 
de concurenți, selecționați din toate 
categoriile. Cursele deschise cailor de 
trei ani și mai sus se dispută pe '.dis
tanțele medii de 1600 și 1700 metri ș). 
printre înscriși figurează, fără pu "xi. 
Cărăbuș și Palmira. Ei însoțesc locu
rile respective pentru a lua un bun 
galop înainte de a fl încercați pentru 
Varșovia, unde vor lua parte la aler
gările . iniernationale de la sfîrșitul 
lunii.

Premiul Corbu, rezervat treianilor, 
oferă o alergare interesantă între : 
Cărăbuș f.p. (Cîmpeanu), Snagov 57 
(Stoian Gh.), Minciunica 56 (Htițuleag); 
Mariana 53 (Crișan). Rozica 53 (Soare); 
Vampir 52 (Picui), Stejar TT 52 (Bal- 
dovin). Gratis 51.5 (Logofătu), Neron 51 
iSocrate). Ogar 50,5 (Drăghici).
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a lui KiȘi. împotriva tratatului japono- 
american și a intenției lui D. Eisen
hower de a vizita Japonia. Însoțitorii 
ne explică textul lozincilor purtate 
de demonstranți: .,Cerem dizolvarea 
parlamentului reacționar", „Cerem de
misia imediată a lui Kiși și anularea, 
tratatului „negru" (așa este denumit 
in Japonia tratatul de înrobire a ță
rii ..Soarelui-Răsare" de către yankei).

De la primul nostru contact,
putut da seama de starea de spirit 
a poporului japonez, de ura lai 
nemărginită împotriva ocupanților a- 
mericani și a guvernanților japonezi

Echipa de handbal a orașului Busurești împreună cu selecționata orașului Kiriu 
înaintea aiedui® ffliUgat formația noastră cu 24—11



<
Gh. loniță și M. Cernescu ne vorbesc despre

Hi

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 6 ZILE
La Sibiu, se fac acum ultimele pre

gătiri tehnice și organizatorice în 
vederea startului în campionatul re
publican de 6 zile. Competiția — 
programată de fapt pentru 9—14 au' 
gust — începe cu o zi înainte. Luni 
(8 august) nu se vor porni crono- 
metrele și alergătorii nu vor pleca 
să străbată primii kilometri ai com
petiției. Cu toate acestea, toți concu- 
renții se socotesc la startul întreceri
lor : ei sînt obligați să prezinte la 
revizie mașinile pregătite și echipate 
pentru a putea face față celor 6 zile 
de concurs.

Despre importanța întrecerilor și 
despre dificultatea lor ne-au vorbit 
doi dintre cei mai valoroși partici- 
panți: Gh. loniță (C.C.A.) și Mircea 
Cernescu (Dinamo). lată ce ne-au 
spus ei:

Gll. ION1ȚA: „Campionatul repu
blican de regularitate și rezistență 
care se desfășoară de-a lungul a 6 
zile de concurs (după modelul între
cerii internaționale organizată de 
F.l.M.) cere participanților o pregă
tire completă. Spre deosebire de alte 
întreceri motocicliste, în proba de re
gularitate și rezistență i se pretinde 
concurentului o pregătire fizică ex
celentă, orientare pe traseele presărate

cu numeroase și dificile obstacole na
turale, indeminare, curaj etc. Firește, 
o mare importanță are și modul în 
care a fost pregătită mașina."

MIRCEA. CERNESCU: „Campiona
tul republican care începe marți la 
Sibiu angrenează în întrecere echipe 
de o valoare sensibil egală. Anul tre
cut victoria a revenii formației Meta
lul București. Pentru titlul pe anul 
1960 luptă cu șanse formațiile C.C.A., 
Metalul și Dinamo. Pentru a putea 
cuceri titlul de campioană R.P.R., se 
cere o calitate de bază: omogenitatea".

15 CICLIȘTI DIN 
ÎN ECHIPA UNITĂ A

PENTRU J.

luniiIn cea de a doua jumătate a 
august echipa feminină de handbal 
Știința București va lua parte la un 
nare turneu internațional ce se va 
iesfășura în localitatea Trencin din 
Ț S. Cehoslovacă, 
•ere și-au anunțat 
ie de redutabile 
rlovace, precum și 
» R. P. Polone.

La această între- 
participarea o se- 
selecționafe eeho- 
ecliipa campioană

calificareMeci de
pentru categoria A 

la handbal in 7
Intr-o partidă pentru calificarea în 

alegoria A la handbal în 7, Voința 
ibiu a întrecut Chimia Făgăraș cu 
corul de 15—13 (8—8). Au înscris: 
’antazopol 4, Sauer 3, Kiss 3, Zikeli 
, Niemesch, Schuller și Bretz pentru 
rvingători și Tischler 5, Schneider 
, Gref 2, Țiței 2 și Chiujdea 2 pen- 
u învinși- Meciul a avut loc la Ora
ri Stalin-

CAROL GRUlA-coresp. regional

ire împing țara pe o cale contrară 
itereselor poporului ei-

★
Jucătorii noștri au susținut în Ja

mia 10 meciuri la Tokio, Kiriu, Na- 
oya, Hakodate, Sendai și Yokohama, 
rebuie să subliniez, in primul rînd, 
î inlîlnirile au constituit un bun pri- 
j de popularizare a handbalului no
ra. Președintele asociației japoneze 
î sport, Ginci Tușima, a caracteri- 
it echipa noastră ca „posedînd o 
hnică de joe excelentă" și a califi- 
l-o „ca o formație eminentă". In 
uda schimbării de climat, a unei a- 
nentații diferite, a drumului obosi- 
r efectuat pînă în Japonia (15 000 
n) șl apoi în interiorul acestei țări 
proximaiiu 5.000 km), precum și a 
ferenței orare între Romînia și Ja
mia (7 ore), handbaliștH romîni 
iu comportat la înălțimea încrederii 
ordate. Am întîlnit adversari necu- 
scuți ca valoare în ierarhia liandba- 
lui mondial, dar surprinzător de bine 
sgătiiți. Jucătorii noștri și-au impus 
fiecare dată jocul lor întemeia! pe 
concepție modernă și eficace, 

re a atras de fiecare dată admi- 
i.ia generală și fel de fel de super- 
ive din partea presei sportive șl 
general din partea opiniei 

irtive japoneze.
După primele jocuri ale 
astre, ziarul ,,Asahi" făcea 
rea remarcă: „Tehnica 
n. a romînilor) este superioară, apă- 
ea este perfectă. In comparație cu 
lipa Germaniei occidentale (n.a, care 
ese înaintea noastră în Japonia) 
lipa romînă are o viteză superioară 

joc". Ziarul „Presse the Tokio" 
nționa: „Diferența între tehnica ro
ților și a japonezilor este foarte 
re. Tehnica și puterea de șut ale 

Bulgaru sînt excepționale",

pubhce

echipei 
urmă- 

șutului"

R. D. 6.
GERMANEI

o,

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
DE LA LEIPZIG

Prima etapă din returul 
campionatului de calificare 

pentru categoria A

LEIPZIG, (Agerpres). 
concursurilor de selecție Federațiile de 
ciclism ale R. D. Germane și R. F. 
Germane au stabilit de comun acord 
echipa unită a Germaniei care va par
ticipa la probele de ciclism din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Roma. Din 
lot fac parte 18 cicliști dintre care 15 
sînt din R. D. Germană. Iată compo
nența .echipelor pe probe: fond și 
100 km contra-cronometru pe echipe: 
Schur, Adler, Hagen, Eckstein, Holme, 
Ampler, Bruning, Weissleder; urmă
rire pe echipe (4 km) f
Griining, Klieme, Nietzske, Barleven / 
1000 m contra-cronometru: Gueseler / 
tandem: Siemen, Steber: viteză:
Rieke, Kaslowski.

Ir urma

Kohler,

Cu toate că prima parte a campio
natului categoriei A la polo a luat 
sfîrșit, activitatea cornpetițională in
ternă rezervă amatorilor acestui sport 
noi întreceri la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Este vorba de prima etapă din 
returul campionatului de calificare 
pentru categoria A, care programează 
meciuri la Cîmpina, Orașul Stalin și 
București.

Astfel, la Orașul Stalin, echipa lo
cală Olimpia va primi vizita Clubului 
Sportiv Școlar București, iar la Cîm
pina se vor întîlni formațiile Petrolul 
Cîmpina și Rapid București. Singu
rul meci programat în Capitală este 
cel dintre Constructorul și SS.E., 
care se va disputa miine, de la ora 11, 
la bazinul Recolta din Șoseaua lan- 
cului.

In preliminariile probei de viteză 
(200 m) din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism de Ia Leipzig au fost 
desemnați 13 din cei 16 alergători care 
se califică pentru optimile de finală. 
Printre ei se află cunoscuții pistarzi 
Gasparela, Gaiardoni, Beghctto (Italia), 
Leonov (U.R.S.S.) ș.a. Cei trei cicliști 
roinîni P. Tache, V Oprea și I. loniță 
au ratat calificarea in preliminarii în- 
cercîndu-și din nou șansele în recalifi
cări. Din cauza marelui număr de par
ticipant au fost programate două man
șe. Numai Ion loniță a reușit să treacă 
de prima manșă, fiind însă eliminat în 
a doua. In sferturile de finală s-au ca
lificat printre alții Gaiardoni, Beehetto, 
Melby (Danemarca). Handley (Anglia). 
Cel mai bun timp (11,4 sec.) l-a înre
gistrat Gaiardoni. z

In sferturile de finală ale competiției 
feminine s-au calificat GaJina Ermolea- 
eva (U.R.S.S.) — 13,8 sec., Tamara 
AvakimovaeaJa (U.R.S.S.) — 13,2, Va
lentina Pantilova (U.R.S.S.) — 133» 
Diurn (Anglia) — 13,9 sec. etc.

Mari surprize au fost înregistrate în 
sferturile de finală ale probei de urmă
rire. Au fost eliminați cei do; „olîm-ț 
pici'* italieni Testa și Valotto. Pe 4 
km cel mai bun rezultat l-a înregistrat 
pînă acum francezul Delatlre — 4:47,3. 
Sportivul din R.D.G. Koehler care l-a 
eliminat pe Valotto a fost cronometrat 
5:05,6 — al doilea timp al zilei.

In întrecerea profesioniștilor, la proJ 
ba de urmărire o mare surpriză a con
stituit-o eliminarea Iui Baldini.

Concursurile continuă.

Concursul de verificare 
a juniorilor

PREDEAL 5 (prin telefon). Lotul 
de atletism juniori al R. P. Romîne 
care se pregătește în vederea întâlnirii 
pe care o va susține săptămîna vii
toare, la Ruse, în compania reprezen
tativelor de juniori ale R. P. Bulgaria, 
a susținut pe stadionul din locali
tate un concurs de verificare. Deși 
pista stadionului nu se prezintă într-o 
stare prea bună, totuși tinerii noștri 
atleți au înregistrat cîteva rezultate 
promițătoare: 100 m: Elod Kineses 
10,8 sec; Aurel Stamatescu 10,9; 
Dinu Drăgan 11,0; 100 m femei:
Grista Maksay 12,3; Maria Mihai 
12,6; Emese Kineses 12,9; Maria 
Cheșu 12,9; lungime: Dinu Drăgan 
6,92 m; lungime femei: Aurora Mi- 
hăilescu' 5,24; Maria Budan 5,15.

Cel mai interesant meci a fost de
sigur ultimul, disputat în compania 
formației „Al Schibaura" — campioana 
Japoniei. întllnirea a avut loc pe 
stadionul Koisihikawa din Tokio cu o 
capacitate de 20.000 locuri și care la 
începerea jacului era arhiplin. Cercu
rile oficiale sportive din Japonia își 
puneau mari speranțe în posibilită
țile echipei care ne înfrunta. Se avea 
în vedere faptul că eram la cel de 
al 10-lea meci disputat în 18 zile (!). 
Realmente, echipa era obosită, iar unii 
titulari erau încă ncrestabiliți de pe 
urma accidentelor suferite în întîlni- 
rile anterioare. Meciul s-a desfășurat 
într-o alură infernală, echipa japoneză 
fiind susținută frenetic de un public 
care dorea cu ardoare victoria. Cu 
toate acestea, spectatorii au dat do
vadă de multă obiectivitate, aplau- 
dînd adesea la scenă deschisă jocul 
frumos, plin de variație și fantezie al 
romînilor. De trei ori a izbutit cam
pioana Japoniei să egaleze (la scor) 
echipa noastră. Maturitatea și superio
ritatea concepției noastre de joc și-au 
spus însă ultimul cuvînt și astfel e- 
chipa romînă și-a încheiat turneul 
în Japonia neînvinsă, (n.r. echipa 
Bucureștiului a întrecut Al Schibaura 
cu 15—14).

După acest ultim meci ziarele ja
poneze scriau cu litere de-o șchioapă 
„Nici în al 10-lea meci echipa Romîniei 
nu a putut li învinsă", „Triumfalul tur
neu al echipei romîne de handbal în 
Japonia" etc.

Frumusețea jocului de handbal dez
văluită de reprezentanții noștri pe te
renurile nipone a întărit mai mult 
hotărîrea Comitetului Olimpic Japo
nez de a susține, la apropiatul con
gres Cl.O., includerea acestui sport 
la cea de a XV/Ji-a ediție a J.O., 
care va avea ioc în 1964 la Tokio-

dorea cu ardoare victoria. Cu

aplau-

Pe pistele de atletism ale lumii
R.D. GERMANA: 100 m — K. 

Grogorenz 10,4; 200 m — Grogorerrz 
-21,1 — nou record; 100 m femei — 
Crista Stubnik 11,8; greutate femei
— Johanna Luttge 16,45 m — nou 
record; Helga Tews-Hoffman 16,22; 
greutate — F. Khul 17,29 — nou re
cord.

MAREA BR1TANIE: 400 m — 
Brightwell 46,7 : 800 in — Hewson 
1:48,7; 110 mg - Hildreth 14,1; 
440 yg — Bryan 51,8; Bayes 51,9; 
880 yarzi femei — Joyce Jordan 
2:09,1; Phyllis Perkins 2:09,5: 1 milă
— K. Smith 4:00,7.

JAPONIA: ciocan — Okamoto
64,02 — nou record ; Sugahara 63,64; 
lungime femei — F. Yto 5,99; Y- 
Kiinura 5,94; A. Fukuda 5,S2; pră
jină : Yasuda 4,40; lungime — Va- 
suma 7,75; Okasaki 7,69; Ebina 7,50; 
triplu — Shibata 15,76; Okasaki 
15,69; înălțime femei: Komija Mfâ.

ITALIA: triplu — Gavalh 16,08; 
Gatti 15,64 ; Bisson 15,60.

R.F. GERMANA: 100 m — Hebauf 
10,3; Gulman și Burg 10,4; 400 m — 
Reske 46,5; Haas 47,1 ; Gravitz 47,3; 
110 mg — Steines 14,2 ; Gerbig 14,2; 
400 mg: Mathias 51,5; 800 m femei
— Breyer 2:09,9; greutate femei: 
Garisch 15,87; 1.000 m — Hanneman 
2:21,4; suliță - Bade 77,15;

R.P. BULGARIA: greutate femei: 
Asenova 15,29 — nou record; Sara- 
movici 14,85.

AUSTRIA: 800 m — Klaban 1:48,4; 
disc femei — Hofrichter 50,52 —• nou 
record.

FRANȚA: 
suliță — 
5.000 m — 
Jazy 4:01,3.

S.L1.A.: 400 m — Gl. Davis 46,2: 
100 m femei — Barbara Jones 11,6; 
M. Hudson 11,7; L. Williams 11,7; 
200 m — L. Williams 24,3;

BELGIA: 1.000 m — Moens 2:20,5; 
800 m — Lambrecht 1:48,8; prăjină
— Van Oick 4,40 — nou record

IRLANDA: ciocan — Lawlor 65,48 
nou record

GHANA: înălțime:
— nou record

ELVEȚIA: 400 mg
— nou record

PAKISTAN: suliță
— nou record

FINLANDA: 3.000
Karvonen 8:47,f>; 1.000 m — Salonen 
2:21,2; Vuorisalo 2:21,6.

★
La Leipzig an loc de asemenea Jn- 

crările Congresului Uniunii Internațio
nale <le Ciclism. Au fost discutate o se
rie de amănunte privind desfășurare» 
întrecerilor olimpice de la Borna. Vi
itoarele campionate mondiale vor ave» 
loc în anul 1961. In Elveția se vor des
fășura probele masculine iar în Anglia 
cele feminine.

(Atferpres)

R. Kotey 2,09

— Galiker 51,5

Navaz 76,40

m obstacole

*
Astăzi la Hanovra (R.F.G.) și miine 

la . Erfurt (R.D.G.) se vor desfășura 
noi întâlniri de selecție pentru for
marea echipei unite a Germaniei în 
vederea Jocurilor Olimpice de la 
Roma. La întreceri vor lua parte, la 
fiecare probă cîte patru atleți din 
R.D.G. și patru din R.F.G.

U.R.S.S
După 6 runde

R.F.G
38-10 la șah

In cea de-a V-a rundă a meciului de 
șah U.R.S.S.—R. F. Germană jucătorii 
sovietici au Tealizat din nou o mare 
diferență de scor : 6*/a—l*/z. Tal-Troe- 
ger 1—0, Keres--Teschner 1--0, Gheller- 
Hottes 1—0, Toluș—Mohrlock 1—0, 
Polngaevski—Pfeiffer 1—0. Petrosian- 
Schmidt ’/2—ț/j, Boleslavski—Biala» 
*/2—l/j, Kotov—Unaickcr Vx—’/2. După 
6 runde echipa U.R-S.S. conduce cu 
38—10.

Sportivii sovietici domină „Regata Mării Negre
zburător" primul loc a revenit din nou 
concurentului sovietic Anatolii Kono
valov. Sportivul romîn Vasile Cos- 
tescu a ocupat locul 7, iar Gunther 
Pagel (R. D. Germană) locul 13. In 
clasament conduce Konovalov cu 6232 
puncte urinat de Boris Ilin cu 5454 
puncte. Dintre concurență străini pri
mul este Gunther Pagei — 2342 punc- 

4-te pe locul 8. Vasile Costescu ocupă 
“ locul 11 cu 2385 puncte, iar maglua- 
,'’tul Gytila Reisinger se află pe locul 

Japonezii sini oameni veseli, pri-> lor capitaliste din Japonia este "*TCU , , e «----->..•„■ r.— , _ .j- . r . . e-r. . ir. La clasa „Finn după ziua a 5-a în 
.--fruntea clasamentului se află Valentin 

(U.R.S.S.) cu 5298 puncte.
,._Ț Valter Gertner (R. D. Germană) a 

realizat 2318 puncte, iar Petre Purcea

triplu — Battista 15,87; 
L*. Syrovatski — — * 
Bogey 13:58,8; 1 milă:

76,62 ;

ODESA, 5 (Agerpres). — „Regata 
Mării Negre", competiție de iahting 
la care participă sportivi din R. P. 
Ungară, R. P. Romînă, R. D. Ger
mană și U.R.S.S., a continuat eu dis
putarea întrecerilor la diferite cate
gorii de ambarcațiuni cu pînze. In cea 
de-a 5-a regată la clasa „Olandezul

Și acum cîteva cuvinte despre oa- locuitori, Osaka 2.700.000, Nagoya- 
menii șl orașele japoneze. 1.400.000). Specific tuturor așezări-

* • * --- r-. -• oufruiiiui c uirh JUfjyilcu C^ie m-AU-l-
rnitori și amabili. Ne aflam, de pildă, șl aparența de prosperitate din. centric 
l~l,una din jale .iri vizită în cartie- și care contrastează puternic cu mi-, 

zeria de la periferie. El-__
moderne populate îndeosebi de mini-', 
stere și companii comerciale, contra-

rut Kanda din Tokio (denumit car
tierul latin), cînd am aflat de la di
rectorul unei baze sportive că echipa 

handbal a R.P.R. a cu- 
a doua oară titlul de 
lumii- Bineînțeles, vestea 

mare bucurie în rîndu- 
(Nici nu vă puteți în- 
impresionant este să pri- 

. . _ -j la mii de
km. de patria tal). Cu această ocazie 
ne-a impresionat felul în care gaz
dele noastre participau la bucuria 
noastră- Fiecare din ei s-a simțit fe
ricit să cinstească cu noi cîte un pa
har de bere în onoarea marii victorii 
repurtate de handbalistele noastre.

In ziua de 22 iunie trebuia să sus
ținem întllnirea cu reprezentativa ora
șului Kiriu. In aceeași zi însă, a iz
bucnit o grevă mare a feroviarilor ja
ponezi, care a paralizat întregul trans
port pe calea ferată din laponia. Am 
fost deci nevoițl să plecăm de la To
kio la Kiriu (120 km) cu autobuzul. 
Nu vom uita atitudinea prietenească 
a șoferului ce conducea mașina, oare 
ne-a cerut de nenumărate ori scuze 
pentru faptul că drumul nostru va 
dura mai mult decit normal deoarece 
autobuzul trebuia să staționeze la di
verse intersecții în așteptarea scurge
rii imenselor coloane ce demonstrau 
în favoarea grevei-
„In orice caz — ne-a spus el — dacă 
nu ar fi fost vorba de echipa R. P. 
Romine, aș fi fost șl eu acum printre 
manifestanți". Aceste cuvinte sînt grăi
toarei

Orașele japoneze au o populație 
foarte densă (Tokio are peste 9.000.660

feminină de 
cerii pentru 
campioană a 
a pro votai o 
rile noastre, 
chipui cit de 
me ști o astfel de veste

stează în mod. neplăcut cu zecile dv • (R.P-R-) 1892 puncte. .... ' -mii de căsuțe construite din lemn. I
Străbătînd drumurile Japoniei am-- 

fost martorii unor priveliști naturale",", 
impresionante. Alături de apele Ocea--- 
ntiltd zărești munți și vulcani care te",; 
tulbură parcă... Alături de a" 
semenea imagini poți zări la tot pa-' ■ 
sul chipul necăjit al țăranului, caret'. 
stă în apă pînă la genunchi plivin-ț 
du-și orezul — plinea sa de toate zi
lele. Despre frumusețile Japoniei, des
pre obiceiurile localnicilor, ca și des
pre dorința lor nestrămutată pentru 
pace, despre lupta lor pentru o via.ță+ 
mai bună, pentru independența eeono-",; 
mică se pot scrie foarte multe Iu— - 
cruri. Aș mai vrea însă să mai su-", J 
bliniez un singur lucru. Avem în Ja- - 
ponia mulți prieteni, care privesc eu', ‘ 
simpatie șl interes realizările țării". ’ 
noastre, lupta activă a R. P. Romîne- ■ 
îndreptată spre întărirea păcii între",; 
popoare. Despărțiți de noi prin mări- ■ 
și țări, oamenii muncii japonezi pe".. 
care i-am cunoscut și care exprimă- ■ 
poziția marii majorități a poporului". ’ 
nipon sînt dornici să cunoască cîi- >■ 
mai multe despre (ara noastră, să in-'.; 
tărească relațiile economice, culturale.. 
și sportive cu noi- fiind convinși că-, r 
aceasta servește interesului ambelor", i 
popoare. "' terii americani în cursele cu alergători de

Și noi am răspuns și răspundem cu''_cu^oaTe- 
căldură unor astfel de aspirații.

de costum oficial pentru star-Proiect
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COINCIDENTA

— h.n.

Varietafi
pare

Eroi celebri

fără adversar.

un

și strangulat un

te face să spui

sporturi.

au
co- 

(mai

dintre 
ar con-

frațl. 
că 
de 

buni 
din

DIN EFECTELE 
INFR1NGERII LUI 

INGEMAR JOHANSSON

noștri 
ca in

in
to

marii oameni de 
filozofi, trage

Unul 
mate-
Pjta- 
cîști- 

proba

iar Vasile 
abandoning —

crezi frați și chiar... ge
meni?

din figurile 
celebre ale ve- 

este

număr de victorii din 
toate timpurile: 14001

• Un fapt cu 
neobișnuit este i 
lui -------

Frații Szabo (nr. 16 —, Ludovic, nr. 26 Vasile) în plină cunsă...

C on curs motociclist pe 
stadionul Dinamo din 
Capitală. Discuție între 
doi spectatori:

— Știi cumva cine a- 
teargă în cursa urmă
toare?

A doua zi după me
ciul pentru titlul mon
dial la categoria grea 
dintre boxerii Ingetnar 
Johansson și Floyd Pat
terson, primele ediții ale 
cîtorva ziare suedeze au 
apărut cu spații albe în 
coloanele lor. Secretul 
acestor... pete albe a fost 
lămurit doar după cîteva 
zile. In urma înfrîngerii 
favoritului tor, întreprin
derile ale căror produse 
le făcea reclamă Ingemar 
și-au retras, firește a- 
nunțurile din zirre... 
Deh I, cele 10 minute 
de... stat pe podea, după 
bine cunoscutul K.O., 
puteau să mai servească 
în cel mai bun caz ca 
reclamă... pentru o fa
brică de saltele I

— Gheorghe Ion, Lu
dovic Szabo și fratele 
său.

— Care frate?
— Vasile Szabol
Uneori in ziare 

apărut, în cadrul 
merdariilor, remarci 
întotdeauna elogioase) la 
adresa „fraților Szabo"- 
La fel ca și spectatorii, 
unii cronicari au pus pe 
seama coincidenței de 
nume o rudenie apropiată 
— declai'ittdu-i... 
Adevărul este însă 
cei doi motocicliști 
frunte sînt doar 
prieteni. Intr-una 
Zile Vasile Szabo ne po
vestea că și la Tg. Mu
reș — de unde sînt ori
ginari — sînt întrebați 
cam tot în același gen:

— Ce a pățit fratele 
tău Ludovic de n-a par
ticipat la Clmpina?

Este drept că multe lu
cruri favorizează această 
coincidență: îi cheamă pe 
amîndoi Szabo, sint din 
Tg. Mureș, au copilărit 

.împreună, au învățat la 
aceeași școală, au jucat 
în aceeași echipă de... 
fotbal, au început o dată 
motocidismul și au ajuns 
simultan, sportivi frun
tași, fiind deseori selecțio
nați împreună în echipa 
națională, fac sport la a- 
celași club... Cum să au-i

P. S. — Am găsit 
sfirșit o... deosebire: 
„Cursa de 6 zile" desfă
șurată în R Cehoslovacă, 
Ltidcmic a cucerit o me
dalie de aur, 
Szabo 
n-a putut obține nici o 
distincție. Mi se 
însă că această deosebire 
nu va dura mult: peste 
cîteva săptămîni se des
fășoară o nouă ediție a 
acestei mari competiții 
și de data aceasta este 
posibil ca amîndoi să 
obțină medalii de aur. 
Deci din nou... încurcăturii

ai Olimpiadelor antice
e Una 

cele mai 
chilor Olimpiade
Mi ton din Crotona care 
a cîștigat de 6 ori titlul 
olimpic la lupte, ultima 
oară...
Despre acesta se spune 
că ridica în brațe _
bou, pe care îl plimba 
in jurul stadionului și 
că a purtat pe umeri 
propria-i statuie, pe care 
a așezat-o pe soclu...

• Un alt luptător, 
Thaegene, a dominat nu
mai două ediții ale J.O. 
— pe cele din anii 480 
și 477 î.e.n., dar el este 
cotat ca sportivul care a 
repurtat cet mai mare

luate

spec-

Tot din a- 
pauzele sînt 

decît

că reprizele du- 
numai 30 de mi-

„Nuvelele" lui Er-

în momentul de
scri-

Scriitorii și boxul
Sport bărbătesc și spec

taculos, adeseori drama
tic, boxul a atras în mod 
firesc atenția scriitorilor 
din toate timpurile. Ho
mer, marele rapsod al 
antichității, a fost, pare-se, 
primul scriitor de seamă 
care a transpus în ima
gini literare lupta cu 
pumnii. El a descris cu 
lux de amănunte un pa
sionant meci de box care 
a avut loc între Evrial, 
cel mai bun la pugilat 
dintre toți cadmeenii, și 
Epeos, constructorul ce
lebrului cal troian. între
cerea, terminată cu scoa
terea din luptă a lui 
Evrial, este relatată cu 
profundă competență „teh
nică” și după toate re
gulile... cronicii ptigilis- 
tice.

Desigur, dintre toți 
maeștrii condeiului, Jack 
London a închinat cele 
mai multe pagini boxului. 
„Mexicanul", „Ultimul 
meci" și „Pentru o bu
cată de pîine" sînt numai 
trei dintre nuvelele spor
tive — pugilistice — ale 
marelui scriitor american. 
Pat Glendon, tînărul bo
xer care prețuiește cin
stea mai mult decît orice, 
sau Tom King, sărmanul 
pugilist ajuns la capătul 
puterilor, se numără prin
tre cei mai dragi eroi ai 
literaturii lui London. 
Marele scriitor a desfă
șurat, de altfel, și o vastă 
activitate de gazetar spor
tiv, urmărind, în calitate 
de trimis special al unor 
ziare americane, cele mai 
faimoase meciuri de box 
ale timpului. Cunoscînd 
îndeaproape putreziciunea 
boxului profesionist, Jack 
London s-a ridicat cu 
hotărîre împotriva practi
cilor necinstite, demascîod 
cu asprime sforăriile de 
culise care „fabricau" și 
„doborau" campionii.

Dar, înainea lui Jack 
London și după el, mulți 
scriitori vestiți au scris 
despre box. Daniel De
foe, autorul lui „Robin
son Crusoe", Charles 
Dickens, Mihail Lermon
tov, clasici ai literaturii 
universale, au scris pa
gini deosebit de intere
sante despre „nobila ar
tă". Puțini știu că și 
George Bernard Shaw se 
numără printre scriitorii 
care au creat literatură 
cu temă pugilistică. Pe 
cînd nu avea decît 26 de 
ani, marele „G.B.S." a 

I scris romanul „Profesiu-

nea lui Cashel Byron", 
în care este vorba de 
viața furtunoasă a unui 
tînăr boxer. Operă din 
tinerețe, romanul nu se 
ridică, desigur, la nivelul 
scrierilor care l-au făcut 
celebru pe Shaw. El este 
însă o mărturie a pasiu
nii nutrite de „teribilul 
irlandez" pentru box. De

reprize decît să discut 
despre Shakespeare."

Recent, au apărut la 
noi, 
nest Hemingway, consi
derat ‘ ‘
față cel mai mare 
itor american. 
Uncie subiecte sînt 
din viața ringului.

Făoînd un scuirt istoric 
al boxului în U.R.S.S. în 
cartea sa „Box", renumitul 
antrenor K. V. Gradopo- 
los amintește că „descrie
ri minunate ale luptelor 
cu pumnii, găsim in ope- 

străzii 
Gleb

... în Sudan, unde tem
peratura este extrem de 
ridicată în cea mai mare 
parte a anului, fotbalul 
se joacă după un regu
lament modificat pentru 
circumstanță ?

Una din cele mai im
portante prevederi este 
aceea 
rcază
nute în loc de 45. Acea
sta pentru a nu supune 
pe jucători la eforturi 
dăunătoare, 
cest motiv,
mult mar lungi 
cele folosite, în general, 

fotbal.
i Silva, 
i mon- 
salt,

Desene primite de Ia cititori
Caricatura de față ne-a fost trimistă de Sergiu 

Rătescu, în etate de 13 ani, membru al Clubului 
Sportiv Școlar din București, elev la Școala Medie 
Mixtă nr. 8.

altfel, Shaw era un 
tator nelipsit de la galele 
de box și, după cum se 
știe, o prietenie trainică 
i-a legat cu Gene Tun- 
ney, unul din cei mai 
mari boxeri ai tuturor 
timpurilor. Tunney, care 
fusese multă vreme pro
fesor universitar și era 
un mare specialist în pro
blemele de literatură, îl 
punea deseori în... în
curcătură pe celebrul 
scriitor. „Ca Tunney — 
a spus o dată Shaw — 
aș prefera să boxez 20 de

rele „Moravurile 
Rastereuex’a", de
Uspenski, „Printre oame
ni", de Maxim Gorki, „Lo
cuitorii de pe malurile 
nurilor", de. IV. G. Pom-ia- 
lovschi" ele.

In literatura noastră, au 
apărut și pagini despre 
box. Dar în anii din urmă 
boxul a luat o mare dez
voltare îii țara noastră. 
Ar fi fost cazul ca soriito- 
rij noștri care și-au muiat 
tocul în călimară spre a 
scrie despre fotbal — me
reu despre fotbal ! — să 
se ocupe și de alte spor
turi și, firește, și despre 
box. Deocamdată însă nici 
un scriitor nu scrie despre 
box. Și cînd ne gîndim 
că Dan Deși iu a fost, după 
cîte știm, campion școlar 
de box !...

JACK BERARIU

la meciurile de
... Ferreira da 

fostul recordman 
dial la triplu salt, se 
pregătește intens în ve
derea Jocurilor Olimpice 
de la Roma ? Brazilia
nul și-a întrerupt multă 
vreme activitatea în 
urma unei operații de 
menise- Acum, complet 
restabilit, la cei 33 ar‘ 
ai săi, e gata să-și în
cerce din nou șansele 
în întrecerile olimpice.

0 săritură spectaculoasă
Curaj, îndemînare, si

guranță. Acestea ar fi 
calitățile unui gimnast 
care execută o asemenea 
săritură spectaculoasă și 
în același timp artistică 
la bară fixă. Autorul a- 
cestei adevărate acroba
ții, Tsurumi — scrie re
vista „Sport im Bild" din 
R.D.G — este unul din 
cei mai tineri gimnaști 
japonezi. El face parte 
din echipa olimpică a 
Japoniei alături de cu- 
noscuții veterani ai gim
nasticii, Takaski, Ono și 
Masao Takemoțo. De no
tat că tînărul Tsurumi — 
pe care-l vedeți în foto
grafia alăturată — s-a 
clasat înaintea altor cu- 
noscuți gimnaști japo
nezi: Rubota (cîștigăto- 
rul medaliei de argint la 
Melbourne la paralele), 
Terai și Kono, care 
fost selecționați în 
pa olimpică.

Analizînd șansele

ri-au
echi-

can-

I totlll 
atribuit 

Polidamas, cîștigă- 
tor la pancrațiu Ia cea 
de a 93-a ediție a Jocu
rilor Olimpice’ din anul 
408 î.e.n., care după vic
torie, fără nici o armă, 
a prins 
leu.

• Și 
știință, 
dieni etc. practicau di
verse 
dintre ei, marele 
matician și filozof 
gora a fost chiar 
gător olimpic la 
cea mai dură: pugilatul.

Portarul : — Tovarășe reporter, intrați în poartă ca 
să nu vă lovească mingea...

UMOR
DIALOG

— Dacă unii 
halterofilii noștri 
cura în 6osmos, ar
doborî mult mai multe 
recorduri.
- Ce 

asta ?
— Am 

greutățile 
bit mai...

auzit că acolo 
sînt considera- 
ușoare I

— Decallonișfii 
sînt ferm hotărîți

viilor să obțină punctaje 
superioare.

— Cum ?
— Conctirtnd la... „Dru

meții veseli" t
REFLECȚIE

Unii atleți se situează 
prin rezultatele lor în 
urma... fetelor. Băieți po- 
liticoși I Ei pun în prac
tică formula: „După 
dumneavoastră 1“

TIT! GHEORGHIU 
Vaslui

didafilor olimpici se sc va da Mre marii ma- 
poate spune că la Roma, eștri ai gimnasticii din 
lupta pentru primele locuri U.RS.S. și Japonia.

ȘTJEFAN DIACONESCU. 
BACAU. - 1) lleeordul
B.P.R. Ia 100 m plat este 
10,4 
bllit 
anul 
cursă Eugen Eupșa a re
alizat timpul de 10,5 sec. 
Sprinterii noștri nu mai 
sînt acum atit de... gră
biți !. - 2) Budapesta are 
5 echipe în campionatul 
de fotbal al B.P. Ungare: 
Ferencvaros, Honved,
M.T.K., Vasas și Ujpesti.

LEIBOVICI. DO- 
- 1) Tiberiu

a împlinit în
32 de ani. — 2) 

mai bună iperfor-

sec. 
de 

194b

El a fost sta- 
lon Moina în 

In aceeași

PAUL 
ROHOI. 
Bone 
prii ie 
Cea 
manță a echipei de bas
chet Torentul-Galați în 
ediția 1958-1959, cînd 
juca în categoria A ? O 
victorie în ultima etapă 
a campionatului asupra 
echipei campioane, C.C.A. 
A fost cea mai mare sur
priză a campionatului, 
dar fără... efect în ceea 
ce privește clasamentul : 
Torentul a retrogradat. 
Echipa gălățeană are însă 
șanse să revină în catego
ria A. Să vedem care vor 
fi rezultatele pe care 1® 
va obține în campionatul 
de calificare, în compa
nia Științei Craiova, Vo
ința Tîrgu Mureș și Pe
trolul Ploești, — 3) Armni 
Harry are 22 de ani.

a-

IOSIF DUDAS. COMU
NA IDRAGSINA. - 1)
Fotbalistul brazilian Didi

are acum 31 de ani. — 2) 
Dacă un decatlonist ob
ține la una din cele 10 
probe un rezultat supe
rior recordului național, 
european sau mondial la 
proba respectivă, el este 
omologat ca nou record. 
E necesar să precizăm 
însă că, într-o vreme, nu 
se omologau ca recorduri 
europene și mondiale per
formanțele obținute în 
cadrul decatlonului, ca și 
cele înregistrate în „se
rii", ceea ce era nejust, 
mai ales referindu-ne la 
decatlonist care susține 

5 probe într-o zi și al 
cărui record ar fi cu 
atît mai merituos. Pînă 
acum însă, in cadrul de
catlonului nu s-a bătut 
nici un record european 
sau mondial — e 
foarte greu! —, așa 
problema 
are prea 
a putea 
cîndva ! 
știi ?

i nu 
record 

mondial — o si 
greu ! —, așa că 

ridicată de dv., 
puține șanse d<* 
fi exemplificată 
Dar...,

desigur mult timp de pc 
urma catastrofalelor cu
tremure de acum două- 
trei luni. Ca atare, nu 
mai poate fi vorba de o 
schimbare a locului de 
disputare a campionatului 
mondial. — 2) Ion Voâ-
nescu are 31 de ani. E 
bucureștean. 
activitatea 
„Carmen*, 
Ia această 
ca junior, 
a promovat in prima for
mație, Un timp a apărat 
poarta echipelor R.A.T.A.- 
Tîngu Mureș și Metalochi- 
mic-Bucureșiti, după care, 
în 1950, a trecut ia C.C.A. 
El și Mircea 
considerați, 
cei mai buni 
care i-am 
lungul anilor.

2) ion
31 de ani.

Și-a început 
fotbalistică la 

ca „pitic*. Tot 
echipă a jucat 
iar la 17 ani

David sint 
in general, 
portari pe 
avut de-a

I

I

i

poți să

ION DAVID, 
TURZII. - 18
Mă voi strădui 
pund, prin 
cite voi

CIMPIA 
întrebări ! 

să vă răs- 
scrisoare, ia

putea din ele t

PETRU IZCrHIREANU 
FĂGET. - 1) Chile a a- 
nunțat că nu renunță ia 
organizarea campionatu
lui mondial de fotbal din 
1962, cu toate că țara se 
resimte și se va resimți

MARCU IOSIF. TURDA 
— 1) Karl Kaufmann,
noul recordman european 
la 400 m (45,4 sec.) aro 
21 de ani. — 2) De ce va 
fi omologat recordul său 
la 
moment
8,14 m 
oeeași 
vreme, 
va ti 
nou record 
Pentru că factorul 
nu mai este luat in dis
cuție la alergări la pro
bele care trec de 200 m.

ION POȘTAȘUL

probă, din 
săritura do 

în a- 
aceeași 

nu 
ca 

mondial ?
„vînt"

această
ce 
realizată 

zi, pe
(cu vlnt) 

considerată
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