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„Lucrăm cu cea mai mare atenție 
comanda de costume pentru olimpici66...

In vizită la întreprinderea de tricotaje

Voleibalista Niculina Găman de 
a secția mașini circulare este o lxar- 
lică tricoteră. Ea a economisit în ul- 
ima lună 4.000 de ace și a dat 
xeste plan o însemnată cantitate de 
ricot plușat.

îmbrăcăminte fru- 
pe aceste costume 
mai multe medalii! 
la harnicele
Breiner".

munci

spunea 
atenție

Ce costume vor purta sportivii noș
tri la Roma? Primele imagini de la 
apropiata Olimpiadă ni le-am format 
vizitînd întreprinderea de tricotaje 
„Bela Breiner" din Capitală. Aici se 
confecționează o parte din costumele 
pe care le vor purta ,,olimpicii" noștri

Jlipă cum am mai anunțat, în a 
aa jumătate a lunii august repre- 
itativele masculină și feminină de 
scliet ale R. P. Chineze vor efectua 
interesant turneu în cîteva din cele 

i importante centre baschetbalistice 
i țara noastră. Preocupată de reu- 
i acestei acțiuni, F. R. Baschet a 
ătuit din vreme proiectul de pro- 
mi, solicitînd totodată comisiilor

Dinescu); echipa feminină A: Geor- 
geta Ivanovlci, Dorina Marian, Ga
briela Antal, Irina Romfeld, Viorica 
Niculescu, Anca Racoviță, Hanelore 
Krausș, Virginia Jujescu, Maria Voicu, 
Teodora Predescu, Elisabeta Fogarassi 
(antrenor: Sigismund Ferencz); echi
pa feminină de tineret: Doina Che- 
laru, Magdalena Wagner, Margareta 

ale să ia măsurile necesare pentru Simion, Margareta Ohanovici, Ecate- 
ia organizare a întrecerilor. 
Oaspeții vor sosi în Capitală joi 18 
just, venind din R. P. Albania, 
ieri vor pleca la Orașul Stalin, unde 

susține cile două jocuri astfel: 
tbătă : R. P. Chineză — R. P. Ro
uă (fete tineret), R. P. Chineză — 
lecționata Orașului Stalin (mascu- 
); duminică: R. P. Chineză — R. P. 
mină (fete tineret), R. P. Chineză

Selecționata Orașului Stalin (se
ri). Apoi, echipele de fete și băieți 
vor despărți urmînd să susțină în- 

lirile în orașe diferite, astfel : FE
NIN : marți 23, la Sibiu: R. P. 
neză—Selecționata Regiunii Stalin; 
25, la Tg. Mureș: R. P. Chineză 
R. P. Romînă (senioare);
la " " " "■ ■
P. 
la 

ionata orașului Oradea ; 
J: marți 23, la Cluj: R. P. Chi- 
ă — R. P. Romînă B; miercuri 
la Cluj: R. P. Chineză — 

nînă (tineret)
: R. ” 

șului 
iova : 
i orașului 
încheia turneul în ziua de 30 au-

t, în Capitală, cînd vor întîlni se
mnatele orașului. Precizăm că 
sta este proiectul de program care 
fi definitivat la sosirea oaspeților, 
i aceste dispute reprezentativele 
I noastre vor fi selecționate din ur- 
oarele loturi: echipa masculină B: 
-acek, Nedef, Cr. Popescu, Toth, 
rgiu, Kiss, Demian, Vizi, Albu, 
n, Gh. Valeriu, Visner, Cotigaru 
trenor: Constantin Herold); echi- 
masculină de tineret: Predulea, 

lesctt, Popa, Zereleș, Balint, Frantz, 
siigian, Duțescu, Săndulescu, Ste-
u, Neusatz, Suciți, Stănescu, Bă
ni, Viciu (antrenor: Constantin

„Bela Breiner** —
la Roma. Tinerii de la ,,Bela Breiner" 
au considerat <că li s-a făcut o mare 
cinste, încredințindu-li-se execuția e- 
chipamentului „olimpicilor".

•— Lucrăm cu cea mai mare aien- 
ție— ne-a spus tricoteră Niculina Gă
man, șefa brigăzii U.T.M. din schim
bul A de la secția mașini circulare — 
comanda de costume pentru „olim
pici". Atleții vor avea flanele albe cu 
tricolor, boxerii un costum albastru cu 
bretele... Vor fi îmbrăcați frumos, cu 
lucruri de bună calitate și scrimerii, 
înotătorii- Noi ne-am străduit să le 
confecționăm o 
moașă. Dorim ca 
să fie prinse cit

Dar să rev.enim 
toare de la „Bela

— Meseria de tricoteră, ne 
Niculina Găman, cere multă 
și o rapidă mînuire a mașinilor cînd 
se rup firele și acele...

La mașinile circulare la care lu
crează tricoteră Niculina Găman, fi
rele de bumbac și acele se rup foarte 
rar. Un exemplu? In ultima lună Ni
culina a economisit nu mai puțin de 
4.000 ace. Un adevărat record! Ea e 
tot atît de îndemânatică și pe tere
nurile de volei, unde — împreună cu 
tovarășele sale de muncă — a reușit 
să cîștige campionatul raionului Tu- 

~dor Vladimirescu-
Sportivele și sportivii de la ,,Bela 

Breiner" sînt fruntași pe terenurile 
de sport și în secțiile în care lucrează. 
Unsprezece brigăzi numără secția de 
oonfecții. Fiecare brigadă s-a anga
jat să producă cite cinci tricotaje — 
zilnic 
teala 
astfel 
greși!
crează tinere entuziaste, sportive pline 
de forță, din a căror întrecere la Io- 
cui de muncă ies noi și noi inițiative... 
Harnicii muncitori de la „Bela Brei
ner" — dintre care aproape treisfer- 
turi sînt membri U.C.F.S. — au dat

— peste plan. Evident, soco- 
e simplă: 11x5=55. Dar, cu o 
de socoteală, oricine poate.„ 
Fiindcă la secția confecții lu-

A intrat în tradiția poporului nostru ca în prima duminică din litrrafr 
august să fie sărbătorită Ziua marinei Republicii Populare Romîne.

Portul Constanța, pavoazat de sărbătoare a primit în ziua de 7 august 
mii și mii de oaspeți; locuitori ai orașului și colectiviști din regiune, oameni, 
ai muncii ce își petrec concediul pe litoral, vizitatori de peste hotare, mari-"- 
nari de pe vasele străine ancorate în port. Marinarii le urează tuturor hint' 
sosit la sărbătoarea lor.

Festivitățile sînt deschise prin solemnitatea ridicării pavilionului de luptă 
al Forțelor Maritime Militare și a Marelui pavoaz.

De pe nava comandant răsună ordinul „Garda la pavilion" apoi ... Atcrw-
ție 1“ Toți marinarii, aliniați pe punțile navelor, iau poziție de drepți. E un 
moment solemn. După o veche tradiție marinărească se păstrează un minut 
de reculegere în memoria marinarilor căzuți pentru apărarea patriei. Din nou 
răsună comanda — „Este ora“ 1 Pavilionul alb-albastru și Marele pavoaz, o 
mulțime de stegulețe multicolore, s-au ridicat sus pe catarge.

Are loc apoi decernarea Steagului Roșu al C.C. al U.T.M. unității maria
nei militare care a obținut cele mai bune rezultate în pregătirea de luptă șt 
politică. In acest an fruntașă pe Forțele Aîaritime Militare este unitatea 
02080 Tulcea.

Tovarășul Roman Nicolae, secretar al C.C. al U.T.M., a felicitat călduros 
în numele C.C. al U.T.M. pe marinari cu prilejul Zilei marinei, tirîndu-le noi, 
succese în munca de ridicare a măiestriei militare, în însușirea tehnicii mo
derne de luptă și în pregătirea politică. El înmînează apoi Steagul Roșu și 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.M. organizației U.T.M. din unitatea 02080^ 
precum și diplome de onoare unor unități și marinari care s-au distins 
în mod deosebit

Tov. Teodor Coman, prim-secretar al Comitetului regional U.T.M. Con
stanța, înmînează de asemenea diplome de onoare ale Comitetului regional 
U.T.M. unor unități șl marinari distinși pentru bunele rezultate obținute în 
muncă.

Se dă apoi citire Ordinului comandantului Forțelor Maritime Militare 
prin care un grup de marinari fruntași au fost citați prin ordin de zi și re
compensați.

Din partea organizației distinse cu Steagul Roșu al C.C. al U.T.M. ia 
cuvîntul locotenentul Gh. Băluță, care a arătat că marinarii din această uni-' 
tate fruntașă vor cinsti înalta distincție ce lc-a fost acordată prin noi succese 
în pregătirea lor de luptă și politică. Garda de onoare purtînd Steagul Roșu 
al C.C. al U.T.M. părăsește apoi nava comandant și defilînd, se îndreaptă spre 
unitatea sa. Tinerii marinari, care au cucerit steagul, îi primesc cu urale 
prelungi.

La ora 10, începe revista navală. La bordul navei comandant iau ioc 
tovarășii: Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
general de armată Leontin Sălăjan, membru supleant al Biroului politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Armate, Vasile Vîlcu, prim secretar al Comitetului 
regional Constanța aT P.M.R. și general locotenent Mihai Burcă, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, membri ai C.C. al P.M.R., contraamiral Florea 
Diaconu, comandantul Forțelor Maritime Militare, Roman Nicolae, secretar al 
C.C, al U.T.M., reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Telecomunica
țiilor, ai organelor locale de partid, de stat și U.T.M., generali 
superiori.

Pe nava comandant ia loc, de asemenea, mareșalul Uniunii 
A, I. Eremenko, care se află într-o vizită în țara noastră.

La festivități asistă atașați militari ai unor misiuni diplomatice 
Romînă.

Pe bordul unei șalupe, ministrul Forțelor Armate, însoțit de comandantul 
Forțelor Maritime Militare trece în revistă navele ancorate în port și felicită 
pe marinari cu prilejul Zilei marinei R. P. Romîne. Marinarii răspund cu 
urale îndelungi.

De pe bordul navei comandant se dă apoi citire Ordinului ministrului 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne cu prilejul Zilei marinei.

Se intonează Imnul de stat al R. P. Romîne. In semn de salut de pe 
navă se trag 21 de salve de artilerie. Odată cu primele salve din port ies în 
mare viteză vedete rapide. Spintecînd luciul apei, ele defilează prin fața na
velor. Prin văzduh, în același timp, trec formații de avioane cu reacție.

Ora 10,30. Sirenele șuieră prelung. Răsună salve. E salutat „Zeul mări
lor", Neptun, care ca în fiecare an participă la serbarea marinarilor. Spec
tatorii salută cu veselie alegorica apariție a zeului mărilor. El ia loc pe tro
nul instalat pe o navă în mijlocul bazinului portului, îi felicită pe marinari 
și declară deschise tradiționalele jocuri marinărești.

Serbarea nautică începe cu o paradă a vaselor împodobite sărbătorește. 
Au loc apoi concursuri de bărci și de înot, sărituri artistice de la trambulină, 
o demonstrație de scafandri. Serbarea se încheie cu o paradă a înotătorilor.

După amiază pe stadionul „1 Mai" din Constanța a avut loc festivitatea 
de închidere a întrecerilor finale din cadrul celei de a 13-a ediții a Sparta- 
chiadei militare de vară. în acordul unui marș sportivii militari care s-au 
întrecut de-a lungul celor 8 zile ale întrecerii au defilat în fața miilor de 
spectatori. Generalul locotenent Al. Vasiliu, președintele Comitetului de orga
nizare a celei de a 13-a ediții a Spartachiadei i-a felicitat pe sportivi și a îrw 
mînat premii echipelor clasate pe primele locuri. (Agerpres)

și ofițeri

Sovietice

în R. P.

vineri
Tg. Mureș : R. P. Chineză — 
Romînă (senioare); duminică 

Oradea : R. P. Chineză — Se- 
MASGU-

R. P.
, vineri 26, la Ora- 

P. Chineză — Selecționata 
Oradea; duminică 28, la 
R. P. Chineză — Selecțio- 

Craiova. Oaspeții își

rina Cherciov, Sanda Dumitrescu, Bor- 
beia Madarasz, Ștefan ia Orgovici, 
Herta Antosch, Ursula Fierlinger, Ma
ria Ouatu (antrenor: Gheorghe Roșu).

A. AXENTE

(Continuare în pag. a ț)-a)

Hildrun Claus — 6,40 m la lungime, 
nou record mondial

Sub „presiunea" apropierii Jocurilor 
Olimpice tabelele recordurilor sînt în- 
tr-o continuă transformare 1... Noi cifre 
înlocuiesc aproape în fiecare concurs

Căldură înăbușitoare, scame 
răzlețe de nouri albi, sterpi, ropo
te scurte de ploaie... Este vremea 
cînd șe dă bătălia recoltei.

în drum prin ținuturile mol
dovene, dau binețe harnicilor lor 
stăpîni. Mănînc, în prag de noap
te, cu ei laolaltă, tradiționala ntă- 
măliguță cu brînză și friptură de 
pui (ce aș fi găsit la masă în 
urmă cu ani ? : boțul de crupe și 
ceapă zdrobită de pumnul uscat 
al țăranului pe glia și ntai uscată 
a țării). Aflu veștile și tainele lor. 
Le împărtășesc noutăți niciodată 
noi (radioul este azi familiar casei 
moldoveanului). Mă prinde iure-

șul treierișului și tai snopi risi
pind spicele în gura lacomă a 
batozelor. Mă Tas laolaltă cu cei 
ce au terminat recoltatul în bra
țele răcoroase ale vreunei ape. 
Dau frîu liber veseliei împreună 
cu purtătorii cravatelor roșii, în 
trenuri ori pe peroane, în drum 
spre tabere. Mă prind în discuție 
cu sportivii plaiurilor moldovene 
despre competiția pentru care se 
pregătesc și pe care o așteaptă cu 
nerăbdare: „Cupa Moldovei".

Din toate acestea aleg trei in
stantanee de drum, care pentru 
mine, născut în Moldova de ieri, 
apar și mai pregnante.

La Hâlâucești (Pașcani) se simt 
primele arome de pîine nouă
— Pe aici stăpineau pe vremuri doi 

boieri. Cică erau frați. Dar așa se 
urau Incit și-au durat un gard de 
sîrmă să le despartă moșiile. „Uita- 
ți-oă! Aici a fost". Cu un gest scurt 
președintele gospodăriei de stat inii 
arată un hat 
retei trec in 
noi. O fermă

mare performanțele vechilor recorduri. 
Iată că duminică la Erfurt, în cadrul 
concursurilor de selecție pentru for
marea echipei unite a Germaniei, ar
bitrii au înregistrat un nou record al 
lumii la săritura în lungime femei 
(6,40) și au consemnat egalarea re
cordului european al probei de 200 m 
femei (2.3,4 sec).

In proba de săritură în lungime tî- 
năra atletă din R.D.G. Hildrun Claus 
(născută în 1939), a reușit un rezul
tat excelent: 6,40 m — cu 5 cin
peste recordul mondial al campioanei 
olimpice Elzbieta Krzeszinska. Hildrun 
Glaus a marcat un progres constant 
al performanțelor sale : 1957—5,99 m; 
1958—6,03 m; 1959—6,07 m; I960— 
6,40 m, imptmrndu-se printre favoritele 
probei de săritură în lungime la J.O.

La 200 m plat, excelenta alergătoare 
Gisela Kohler-Birkemeyer 
1931), a parcurs distanța 
rezultat cu care egalează 
ropean al probei, deținut 
Maria Itkina. De subliniat 
mai cu puțin timp mai înainte, Gisela 
stabilise un nou record al lumii îti 
proba de 80 m garduri.

Vicecampioană olimpică fîn 1956 a 
cucerit medalia de argint în proba de 
80 mg), Gisela Birkemeyer se anunță 
ca o pretendentă principală în probele 
la care va lua parte.

(născută în 
în 23,4 sec, 
recordul eit- 
din 1956 de 
faptul că nu-

Fotografii

imaginar, In goana șa- 
revistă clădiri vechi și 
de porci, alta de vaci.
VIOREL BURLACU 

de PETRE CODREA 
coresp. regional

In numărul de azi:

(Continuare in pag. 2-a)

® 55 de zile in Extrcmut Orient 
ca echipa de handbal a orașului 
București. (Pa£- a 2-a)

'•> Mai sînt 16 zile plnă la J. O 
de la Roma. (pag. 4—5)

'*• Actualitatea sportivă interna
țională. (pag. a 8-a)



PLAIURI MOLDOVENE
(Urmare din pag. 1)

Remize, dormitoare, cantina. Ca la 
un semn se deschide in față un deal 
larg pe care se profilează, lipite parcă 
de cerul simiiu, combinele.

— Acuș tintem gafa și cu griul. 
Cu orzul am isprăvit de mult. Și 
stăm bine: 2500 kg. la ha grlu — 
2400 orz — 1400 mazăre... sfeclă... 
și încă altele. Ajungem sus. Oamenii 
ne salută în treacăt, prinși de munca 
tor. Tractoarele duc de la o claie la 
alta combinele morii umblătoare,

— Ehei, mult ne place — îmi răs
punde președintele în aprobarea zgo
motoasă a celor care mi-au auzit în
trebarea — N-om fi noi ceva mari 
campioni, dar sport facem din toată 
inima. Mai ales fotbal șl volei. Nu ne 
lăsăm prejos nici la atletism. Și știți 
ce? Cei din frunte la sport îs frun
tea și la treabă. El (îmi arată un 
tînăr blond) e brigadier semincer. 
Joacă în apărare la fotbal. 11 cheamă 
Constantin Leonte. Cel de pe tractor 
e comunistul Vasile Dima. Înaintaș. 
Fotbaliști acătării. Tot In frunte sini 
și alți fotbaliști. Aceștia însă la eco
nomii de combustibil: Vasile Bucur șl 
'Andrei lacob — amlndoi comuniști 
— au ajutat secția mecanicii să ago
nisească numai pînă acum 2.000 de 
lei la combustibil...

Povestea se deapănă o dată cu dru
mul spre sectorul agricol. Aici, frun
tașe le aflu pe îngrijitoarele de pă
sări Adela Barbet și Aneta Rusu, 
care iubesc din suflet voleiul.

— Ce să vă mai spun ? Asociația 
noastră sportivă luptă să aibă cît mai 
mulți membri. Materiale avem. Ne ar 
mai trebui ceva tricouri, cîteva zile 
de antrenament și tintem gala să ne 
intrecem pentru cupă. Și președintele 
se desparte de muie plecînd în alt 
loc unde e nevoie de el.

Sportivii de aici îmi spun despre 
comunistul Mihai lacob (președintele 
gospodăriei) că-i un om tare dîrz. 
Fină acum vre-un an erau amenințați 
de bilanțuri deficitare, strădania oa
menilor era umbrită de lucrul ăsta. 
In anul 1960 insă, beneficiul se anun
ță la jumătate de milion și asta pen
tru că el, noul director, a știut să 

— Instantanee de drum — 
diriguiască în așa fel energia oame
nilor incit să-i vadă bucurîndu-se de 
rodul muncii lor. Despre latura spor
tivă iarăși, cuvinte de laudă pentru 
președinte: sprijinul lui se face simțit 
cu prisosință ori de cite ori e nevoie 
de «1.

In lunca lui Alecsandri pionierii

scriu noi pasteluri

Calm, toropit parcă de arșiți, Șire
tul se Strecoară prin lunca asemeni 
unui șarpe uriaș, lucitor și molcom. 
In unele locuri pomii aproape se 
unesc împrăștiind pe față scăldată în 
soare a apei cioburi de umbră. De 
undeva de sus dinspre gară se aud 
amplificate de ecou glasuri cristaline. 
Cintece. Versuri. Replici.

Și nu se întreabă lunca ce-i acolo. 
Și nu se miră Șiretul. Și nici dealu
rile, ori cerul nu-s speriate de ecou. 
De mult s-au deprins cu veselia și 
zburdălnicia oaspeților din fie ce vară, 
pionierii și școlarii care poposesc aici. 
In tabăra aceasta mugurii generației 
de mîine' împlinesc pastelurile lui 
Alecsandri dindu-le mișcare, freamăt, 
viață. E ca șl cum s-ar scrie noi 
poezii...

„Cel mai bun sportiv din zece" e o 
insignă care are largă răspindlre 
printre cei din tabără. O poartă pe 
bluza albă și Steluța Statnic din 
clasa a IX-a, fiica unei muncitoare 
de la Țesătura lași.

— Ce sport îți place?
— Toate... Dar parcă mai mult 

gimnastica și voleiul. Dacă aș fi băiat 
aș juca însă... fotbal.

ir
„Bine e să fii mereu In frunte". 

Cîntecul acesta a devenii deviza mul
tora din cei veniți in tabăra Mirceș- 
tilor. Gheorghe Huiban cu Șerban 
Stan cu Gheorghe Găină și Constan
tin Popovici jac parte dintre fruntași. 
Fruntași la învățătură și fruntași în 
jocul cu balonul rotund (bineînțeles 
la nivelul celor 9—10 ani ai lor). 
Profesorul Tapu, îndrumător pe calea 
educației fizice vede în ei rezerve 
de mîine ale fotbalului moldovean. Și 

după felul cum se antrenează băieții 
sub îndrumarea lui nu ai nici un mo
tiv să4 contrazici.

★

Caruselul și gimnastica se îmbină 
de minune fiind unele din prilejurile 
care dau multă satisfacție și bună 
dispoziție tuturor. . Mariana Agrigo- 
roaiei din Pașcani, Aurel Giurgea din 
Bîrlad, Lucreția Butnaru din Drăgă- 
neșii sint și colo și colo, molipsind 
tabăra cu rîsetele ori cu seriozitatea 
lor (dozate de minune cînd e vorba 
de joc sau de un lucru temeinic ca 
de oameni mari).

*

O sută de pionieri și școlari au fost 
In seria aceasta în tabără de la Mir- 
cești. Cu toții s-au adunat în seara 
aceea în jurul tradiționalului foc de 
tabără dăruind ecoului pentru ultima 
oară tintecele și veselia lor. Mîine 
vor pleca spre case, iar peste cîteva 
zile vor poposi aici alții. Și la fel ca 
ei, aceștia vor vizita casa unde a 
trăit marele nostru poet Vasile Alec
sandri, vor face sport, vor aduna roa
dele timpurilor, vor asculta poveștile 
sătenilor ori ale ceferiștilor care lo
cuiesc în sat, vor intona cintece în 
care să slăvească patria, să cinstească 
cu recunoștință partidul — părintele 
bun — care se îngrijește de copilă
ria lor fericită.

La A. S. Spicul - se face treabă

bună

S-a stîrnit din senin un vini iute. 
A răscolit colbul, a lăsat in urmă o 
boare săracă de ploaie și cînd s-a 
liniștit iotul căldura s-a așezat iarăși 
stăptnă de-asupra comunei Belcești — 
llîrlău.

Primul drum la sfatul popular Îmi 
scoale la iveală prunul cunoscut: co
munistul Vasile Bumbu — președin
tele. De la el primesc și primele dale:

— Avem opt întovărășiri și o gos
podărie colectivă... în curind isprăvim 
treierișul... recolta se anunță bună... 
despre sport ? Vorbiți cu iov. profe
sor Anioniu...

In drum spre școală am mai aflat 
tite ceva despre președinte. Nu de la

In tabăra de la Mircești fotbalul, 
face parte din cele mai plă-

el. Plecase în grabă la o arie. De la 
băiețașul tirn cu ciuf castaniu pe 
frunte, școlar într-a IV-a, care mă 
însoțea și care știa grozav de multe 
lucruri:

— Tovarășul președinte îi nou la 
sfat. Da-i gospodar nevoie mare. Zice 
tata că a>cuș o să facem încă o colec
tivă. Și la sport se pricepe... Tov. 
profesor Antonia zice că-l ajută mult...

Ion Antonia — profesorul de științe 
naturale — culege dragostea și res
pectul tuturor tinerilor din comună 
datorită felului cum știe să militeze 
pentru pătrunderea culturii fizice în 
fiecare casă. E un tînăr blond cu ochi 
căprui, slăbuț, dar iute ca un titirez. 
Mi-am dat seama stînd de vorbă cu 
el că asociația sportivă Spicul face 
treabă bună. Statistic are 250 de 
membri. Se practică fotbal, volei, atle
tism, șah, tenis de masă, handbal In 
11, tir... faptic vorbesc oamenii și... 
terenul. Oamenii ? Cei mai buni fot
baliști : candidatul de partid Dumitru 
Mătase, și utemistul Constantin Pin- 
zaru. Voleibaliști: cei doi Mihai— 
Trudoj și Constantinescu. Trei zvîr- 
luge, trei fetițe de 15 ani sint fala 
comunei la atletism: Elena Mătase 
la greutate, Georgeta Neoulce și Dom- 
nică Chișcă la alergări (Domnica e 
a treia clasată pe regiune). La șah 
cu greu îl înving ceilalți pe utemistul 
Alexandru Mihăilă. Și tot greu de 
învins sint, la tenis de masă, Elisa- 
beta Antoniu și Gheorghe Melinte... 

laolaltă cu gimnastica și atletismul 
ute îndeletniciri de vacanță.

La vremea tind am vizitat comuna 
peste iot se ghicea o febrilă activi
tate pe tărîm sportiv. Antrenamente 
la volei, la atletism, la tenis de masă, 
la mesele de șah. Tineretul se pregă
tea cu sirg pentru „Cupa Moldovei", 
(un lucru însă n-am înțeles: în ma
gazia asociației există trei perechi de 
mănuși de box noi nouțe. In comună 
însă nu Sini pugiliști. Sportivilor de 
aici le-ar mai trebui alte lucruri. De 
ce nu fac un schimb cu o asociație 
care ar avea nevoie de mănuși de 
box ?).

Cînd am plecat picura seara. Se 
auzea încă larmă pe terenul de sport. 
Se poate să fi fost un meci de fotbal 
cu cei de la G.A.C. Munteni. Nu știu 
sigur. Știu doar atît că asemenea me
ciuri se dispută destul de des, că lo
calnicii stau cu sufletul la gură (să 
nu piardă ai lor) și strigă din toate 
puterile: Hai Spicul I Îmi pare rău 
că n-am putut fi acolo. Precizia ple
cării trenului — ultimul din ziuă 
aceea — m-a obligat să părăsesc co
muna aceasta situată între dealuri pi 
care, de pe acum, se ghicește rodu. 
îmbelșugat al viilor.

ir

Pe plaiurile moldovene bătăii: 
recoltei e în toi. Tineretul mai cu 
noaște însă prilejul altei întreceri 
Aceea din cadrul competiției spor 
five „Cupa Moldovei" și se dăruit 
în egală măsură atnîndoTura.

In ziua de 6 iulie, după 19 zile de 
turneu în Japonia, ne aflam din nou 
la granița dintre HongKong și 
R. P. Chineză. De data aceasta însă, 
nu mai eram în tranzit. începeam cea 
de a doua parte a turneului nostru în 
Extremul Orient, în China nouă.

Încă din primele zile ale vizitei 
noastre am fost puternic impresionați 
de uriașa activitate pe care o desfă
șoară marele popor frate pentru con
struirea vieții noi, socialiste. La tot 
pasul am putut vedea imense con
strucții de fabrici, uzine, baraje de hi- 
droajngjiorație, care oglindesc cum nu 
se poate măi bine' calea luminoasă pe 
care pășește poporul chinez în frunte 
cu iubitul său partid comunist-

Jntr-una din zile am vizitat la 
Șanhăi fabrica ce produce motoare 
Diesel.

■ Parcurgînd halele curate și spa
țioase am remarcat că utilajele sînt 
dintre cele mai moderne, iar munca 
este în cea mai mare parte mecani
zată. Muncitorii lucrează cu multă sîr- 
guință și meticulozitate ca urmare a 
însemnătății pe care o acordă fiecare 
„mărcii" fabricii lor.

Am fost și la o fabrică de stilouri. 
Aici am cunoscut multe muncitoare 
fruntașe, printre care și pe Sîn-Fu-jun, 
renumită in mijlocul tovarășelor sale 
de muncă pentru faptul că a reușit 
în decurs de numai o lună să îmbu
nătățească de cîteva ori procesul de 
fabricare a stilourilor pe care le pu
tem întîlni și în magazinele din țara 
noastră. Activitatea sportivă este la 
loc de cinste în aceste două fabrici, 
ca de altfel în. cete mai multe între
prinderi și instituții din R.P. Chineză, 
ambele dispunînd de echipe de bas
chet, volei, tenis de masă, atletism 
etc. Ne-a impresionat de asemenea cum 
la fiecare fabrică am putut vedea 
toți muncitorii și personalul admini
strativ ieșind la ora II în fața ate
lierelor și executînd, la comanda unui 
instructor, transmisă prin intermediul
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56 de zile în Extremul Orient 
cu echipa de handbal a orașului București

stației de amplificare, exerciții de gim
nastică în producție.

După meciurile disputate la Can
ton am vizitat o comună cu aproape 
46 000 de locuitori, situată la aproape 
30 de km. de oraș. Aici am fost în- 
tîmpinați, ca pretutindeni de altfel, cu 
multă dragoste și atenție. Comuna 
dispune de o mică industrie <fr arti
cole de larg consum, ateliere de țe- 
sătorie, ateliere de confecționat unelte, 
magazine de desfacere, școli, grădi
nițe de copii. 60% din totalul tere
nurilor arabile sînt irigate. Comuna 
are peste 100 de ingineri în special

In vizită la o grădiniță de copii de lingă Canton

(II) R. P. Chineză

agronomi și zootehnicieni. Ea este o 
expresie puternică a profundelor trans
formări care au avut loc în ultimii 
10 ani — ca urmare a superiorității 
orânduirii socialiste —- în viata satu
lui chinez-

La Pekin am luat parte la impresio
nantul miting de protest al oamenilor 
muncii chinezi împotriva intervenției 
murdare a colonialiștilor belgieni în 
treburile interne ale Republicii Congo, 

care a avut loc în imensa sală a Adu
nării reprezentanților populare Sala 
are o capacitate de 10.000 locuri. In 
aceeași clădire, se mai află, printre 
altele, o sală de spectacole de 5-OOC 
locuri, și o sală de recepție de 3.00C 
locuri. Toate au fost construite în nu
mai 9 luni!

Chinezii posedă minunate monu
mente de artă, ce evocă trecutul mile
nar al civilizației acestui mare popor. 
Vizitînd fostul palat imperial, pala
tul de vară. Templul cerului, rămîi 
pur și simplu uimit de frumusețea și 
expresivitatea sculpturilor și picturilor, 
de concepția arhitectonică a acestor 
edificii, ce ilustrează măiestria și mi
gala cu care s-au dăruit acestei arte, 
creatorii lor.

Cu multă emoție am pășit în mu- 
zeul-școală „Mao Țze-dun" din Can
ton, al cărui director a fost însuși în- 
cercaflfc conducător al poporului chi
nez, președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez — to
varășul Mao Țze-dun. Cei mai mulți 
dintre elevii acestei școli și-au dat 
viața în lupta împotriva ciankai- 
șiștilor și a ocupanților japonezi, dar 
flacăra purtată de ei cu atîta pasiune 
revoluționară a cuprins în zilele noa
stre întregul popor chinez.

★
întâlnirile cu handbaliștii chinezi 

ne-au produs o plăcută surpriză- Și, 
nu exagerăm cîtuș-i de puțin dacă vom 
afirma că ne-am găsit dintr-o dată în 
fața unor noi și legitimi pretendenți 
la supremația mondială în handbal 
într-un viitor apropiat. Nc-au confir
mat-o nu numai rezultatele, mai mult 
decît meritorii, obținute, de formațiile 
chineze în compania echipei noastre, 
dar și jocul modern practicat de 
gazde. Ca și în alte sporturi, jucăto
rii chinezi se pregătesc cri multă con
știinciozitate și seriozitate. Ei au în

vățat mult din experiența handbaliști 
lor din R. D. Germană, care i-au v 
zitat anul trecut, folosind în acela: 
timp și sprijinul concret aT unor ar 
trenori din această țară. Iar popi 
laritatea de care se bucură acest spoo 
în R. P. Chineză este explicabilă, < 
viind în vedere faptul că sportivii ch 
nezi posedă principatele calități ni 
cesare handbalului: viteză. îndem 
nare și rezistență.

In R- P. Chineză am jucat 11 mi 
ciuri în compania celor mai bune si 
lecționate de orașe și regiuni. Majoi 
tatea echipelor întîlnite beneficiază c 
apărări viguroase, iar în atac, j 
lingă o circulație rapidă a balonulu 
jucătorii chinezi folosesc cu mu 
succes aruncările din părțile lat» 
rale ale semicercului-

Peste tot am simțit căldura pri 
teniei poporului chinez, a tineretul 
chinez. Oriunde apăream, pe stră 
sau în întreprinderi și instituții, erai 
înconjurați de sute de oameni tine 
și vîrstnici, care își manifestau buc 
ria de a ne avea ca oaspeți. Eieca. 
în felul său se simțea dornic de a i 
oferi cîte o mică atenție, de a 1 
-strînige mina și a ne ura succese : 
Viață, muncă și activitatea sportiv

In aceste zile am trăit din plin se 
timenful nobil internationalist ca 
leagă într-un mod indestructibil p 
poarele chinez și romîn, ce pășe 
strîns unite în marea familie a popo 
relor socialiste, în fruntea căreia 
află Uniunea Sovietică. In acela 
timp, cele trei săptămîni petrecute 
mijlocul poporului chinez, ne-au ai 
taț în modul cel mai elocvent cît; 
absurzi sînt acei care încearcă să^i 
noreze Republica Populară Chineză’- 
o mare putere mondială — drepturi 
sale de a ocupa locul ce i se cuvi 
în organizațiile sportivei internați 
naile și în primul rînd în Comitet 
Olimpic Internațional-

Am plecat din R. P- Chineză cu 
mintiri care nu se vor șterge nâ 
odată din memoria și inimile ne 
sfre.

SUDOR VASILE



BOX

DOUA PROBLEME ÎNAINTE DE PRIMELE JOCURI:ș9Cupa Eliberării în pragal semifinalelor
S SI.MBATA, ULTIMELE ÎNTÎLNIRI ÎNAINTEA FINALELOR «MECIURI 
ECHILIBRATE LA PLOIEȘTI SI ORAȘUL :STALIN • ARBITRI CU 

EXPERIENȚA PENTRU SEMIFINALE
Pe măsură ce se apropie de sfîrșit, 

întîliiirile din cadrul „Clipei Eliberării" 
devin'tot mai pasionante. De unde .în 
prima etapă diferența de vplori dintre 
echipele participante era uneori destul 
de mare. în etapa a doua scorurile au 
fost mai strînse iar calitatea meciuri
lor a crescut. Excepție a făcut doar 
întîlnirea de la Craiova, unde echipa 
locala a surclasat formația regiitnii 
Timișoara cu 20-0 I

La Orașul Stalin, după cum ne-a 
informat corespondentul C. Gruia, 
echipa regiunii Stalin a reușit să eli
mine din competiție formația regiitnii 
Pitești, cu scorul de 11-7. Au plăcut 
îndeosebi meciurile dintre I. Totli- 
Gh. Ciurea, V. Sășeanu-I. Pițigoi și 
P. Baltă-Fl. Manolache. Victoriile bo
xerilor din echipa regiitnii Stalin au 
fost realizate de Georgică Popa, Iosif 
Toth, Petre Baltă, Vasile Sășeanu și 
Carol, Peterman. Iosif Sibișan a fost

întîlnirea cu echipa Timișoarei denotă 
că și în acest an boxerii craioveni sînt 
hotărîți să facă o figură .frumoasă în 
această populară competiție. Nu este 
mai puțin adevărat că timișorenii nu 
au prezentat la Craiova cea mai bună 
formație, care ar fi putut să opună o 
rezistență mai onorabilă. Din echipa 
regiunii Timișoara au lipsit oameni 
de bază ca Frânase Pazmani, Maxi
milian Biedl, Martin Fârkaș ș.a., fapt 
care a dus la scăderea potențialului 
echipei timișorene.

La sfîrșititl acestei săptămîni este 
programată o nouă etapă în cadrul 
competiției dotată cu „Cupa Eliberă
rii". O etapă hotărîtoare în asaltul 
spre cucerirea prețiosului trofeu : semi
finalele. Firește că disputele vor fi 
mai dîrze și, de sperat, mai spectacu
loase. Au rămas, după cum se știe, în 
competiție, echipele regiunilor Stalin, 
Craiova, Ploiești și oraș București. 
„Sorții" au hotărît ca semifinalele 
„Cupei Eliberării" să programeze ur
mătoarele meciuri: reg. Stalin-oraș

București și Ploiești-Craiova. Cei care 
cunosc valoarea pugiliștilor ce alcătu
iesc aceste formații își dau seama, de
sigur, de nota de dîrzenie în care se 
vor desfășura cele două întîlniri. Este 
greu de anticipat vreun cîștigător. La 
Orașul Stalin, de pildă, echipa orașu
lui București are o misiune dificilă în 
partida cu boxerii din localitate. Foar
te echilibrată se anunță și întîlnirea 
de la Ploiești, La prima vedere, cra- 
iovenii par favoriți, dar nu trebuie 
uitat că din formația regiunii Ploești 
fac parte, printre alții, Mihai Nicolau, 
Petre Zăinescu, Ion Pădurarii, Ilie 
Alexandru, boxeri cu care, așa cum 
afirmă ploieștenii, „merg la sigur". In 
orice caz, întîlnirea de la Ploiești se 
anunță foarte disputată și promite un 
spectacol pugilistic de bună calitate.

Ținînd seamă de importanța parti
delor de la Orașul Stalin și Ploiești, 
federația de specialitate a delegat la 
aceste reuniuni arbitri cu experiență, 
printre care P. Epurcanu, Gh. Dumi
trescu, E. Sava, I. Bîrsănescu, I.Du
lău (la orașul Stalin), M. Stănescu, 
I. Firu, I. Cetățeanu, Gh. Enescu, Al. 
Mihăiiescu (la Ploiești).

PROGRAMAREA INTILNIRUOR Șl ARBITRAJELE
lunii august 

zile ale lunii 
se vor dis- 
cadrul cani

de handbal

Locomotiva Grivița Roșie a cîștigat 
„Cupa Metalul44

~£;,cl:irat egalul lui I. Ivan (Pitești), 
decizie care-l nedreptățește pe pugilis- 
tul din echipa locală, el fiind superior 
cel puțin două reprize lui Ivan.

Echipa orașului București a obținut 
Ia Cluj, așa cum era de așteptat, o vic
torie care îi dă dreptul să participe 
mai depărte în competiție. Succesul 
bucureștenilor a dovedit că echipa Ca
pitalei are șanse să se califice în fi
nală și chiar să cucerească trofeul pus 
în joc. învingătorii formației clujene 
au avut de intimpinat însă o ripostă 
hotărîtâ din partea unei echipe mai ti
nere, dar decisă să nu cedeze ușor. 
Cel mai frumos meci l-au furnizat „co
coșii" Nicolae Mîndreanu și At.ila Ver- 
deș. Boxul curat, spectaculos, dus 
într-un ritm susținut de-a lungul celor 
trei reprize, a produs spectatorilor o 
impresie excelentă. Firește, rutina lui 
Mîndreanu a cîntărit greu în balanța 
victoriei, astfel că el a cîștigat la 
puncte.

Craiovcnii nu s-au dezmințit. Ei al
cătuiesc la ora actuală o echipă deo
sebii de puternică, decisă să reediteze 

(ornianța de anul trecut. Se știe că 
„Cupa Eliberării" a revenit pentru 
prima oară echipei regiunii Craiova. 
Scorul categoric cu care au cîștigat

Aseară au avut loc pe stadionul 
Progresul finalele „Cupei Metalul".

Iată rezultatele tehnice:
Categoria hirtie: A. Mogoș (C-PB.) 

b.p G. Palanga (Titani); cat. muscă: 
M. Stan (Uz. Timpuri Noi) b.p. Gh. 
■Preda (Metalul), R- Șerbau (Gr- Ro
șie) cîștigă prin ne prezentarea adver
sarului său, A. lonescu (Rapid); cat. 
coooș: S. Bălan (Gr. Roșie) b.p C. 
Roșu (Semănătoarea); cat. pană: Al- 
Voicu (Gr. Roșie) b.p. E. Stăncescu 
(Rapid), O. Mirea (Metalul) b.p. C. 
Șonei (C.P.B.); cat- semiușoară: Gh- 
Simionescu (C.P.B.) b.p. D- Popescu 
(S.P.C.), Gh. Vasile (Semănătoarea) 
b. K.O. rep. 1, I. Bogdan (Gr. Ro
șie); cat. ușoară: M. Dumitrescu 
(Timpuri Noi) b.p- I. Tudor (Meta
lul); cat. semimijlocie: F. Mustață 
(Voința) b.p. Gh- Vasile (Gr. Roșie).

In iurma acestor rezultate „Cupa

Metalul" a revenit boxerilor asociației 
Locomotiva Gri vița Roșie. Pe locu
rile următoare s-au clasat pugiliștii 
de la Combinatul Poligrafic Bucu
rești și Semănătoarea.

în ultimele zile ale 
(feminin) și în primele 
septembrie (masculin) 
pută primele jocuri din 
pionatelor republicane
în 7. Aceste prime partide vor avea 
o semnificație deosebită, deoarece ele 
vor constitui semnalul de începere a 
primei ediții a campionatelor republi
cane de handbal în 7, sub formă di
vizionară. Pînă 
cere se disputa 
regiune, avînd 
care luau parte 
fazele anterioare. Din această toam
nă, întrecerea are un nou regulament, 
a cărui principală prevedere este ca 
sistemul de disputare să fie cu tur 
și retur și cu etape duminicale.

Deci, începînd din această toamnă, 
duminică de duminică, amatorii de 
handbal în 7 — din ce în ce mai 
numeroși în ultima vreme — vor a- 
vea posibilitatea să urmărească par
tidele celor mai bune echipe feminine 
și masculine. Acest lucru impune a- 
numite obligații pentru formațiile 
participante, atît în ceea ce privește 
pregătirea tehnică, cît și în ceea ce 
privește organizarea întrecerilor. Iată 
de ce recomandăm federației de spe
cialitate să ia din timp măsuri în 
vederea asigurării unor condiții op
time de desfășurare a acestor jocuri, 
în această direcție o atenție deose
bită va trebui 'să fie acordată progra
mării jocurilor. în Capitală, spre 
exemplu, credem că este necesar ca 
partidele să se dispute în cuplaj, pe 
terenuri bine amenajate. Există în

acum această între
cu etape de raion și 
un turneu final la 
echipele calificate în

Capitală terenuri bune, unde se pot 
programa cuplaje de handbal în 7 și 
unde sînt create toate condițiile pen
tru ca meciurile să-și atingă și scopul 
propagandistic.

O altă problemă, legată de a pro» 
piața începere a primei ediții a cam-' 
pionatelor republicane de handbal 
în 7, este aceea a arbitrajelor. Nu 
peste multă vreme va avea loc la 
București a consfătuire a arbitrilor 
din întreaga țară, organizată tocmai 
cu scopul de a se asigura o unitate 
în ceea ce privește aplicarea regu
lamentului de joc. Este necesar ca, 
în cadrul acestei consfătuiri, să țină 
referate și antrenorii noștri fruntași, 
dintre care mulți au urmărit peste 
hotare turnee internaționale cu partid 
ciparea unor valoroase formații.

Și acum despre echipele pârtiei-» 
pante. In întrecerea echipelor mascu
line formațiile au fost împărțite în 
două serii : SERIA I : C.C.A.. Știin
ța Galați, Rapid București, Dinamo 
Bacău, Petrolul Teleajen, Știința Bucu
rești, C.S.M.S. Iași și Dinamo Bucu
rești ; 
Stalul, 
Știința 
șoara. 
Mureș,

SERIA A II-A: Dindmo Or, 
Rapid Oradea, Știința Craiova, 
Timișoara. Tehnonietal Ținti,

Știința Petroșani. Dinamo Tg, 
Voința Sibiu. La fete, cam

pionatul se dispută într-o singură se
rie cu participarea a 10 echipe: 
Progresul București, C.S. brodea; 
C.S.Ș. Banatul Timișoara, Tractorul 
Or. Statin, Știința Timișoara, C.S, 
Tg. Mureș, Știința București, C.S.M, 
Sibiu, Rapid București, Record Me
diaș. ■

Concluzii îmbucurătoare la încheierea'Concluzii îmbucurătoare la încheierea 
campionatelor republicane feminine

Astă-seară:
Progresul-Dunav Russe

de la ora 
găzduiește o

Este

L S. M. Brăila—Rapid 
București 12-10

Sîmbătă scara, grădina Clubului 
sportiv muncitoresc din Brăila s-a do
vedit neîncăpătoare pentru cei peste 
2500 spectatori care au fost prezenți 
la întîlnirea amicală dintre echipele 
clubului .sportiv muncitoresc din loca
litate și formația bucureșteană, Ra
pid. fntîlnirile au fost deosebit de 
disputate, oferind ' spectatorilor, buni 
cunoscători ai boxului, faze intere
sante și pasionante. In general, me
ciurile s-au ridicat la un nivel tehnic 
mulțumitor. Surpriza galei a pro
dus-o înfrîngerea lui Aurel Morăruș 
(Rapid). El a fost întrecut în comba
tivitate de tînărul Șt. Voican, care 
s-a dovedit a fi foarte curajos. La 
înfrîngerea lui Morăruș au contribuit 
și repetatele atacuri periculoase cu 
capul, pentru care, de altfel, a primit 
un avertisment. S-au mai remarcat,’ 
pentru tendința spre un box în linie, 
D. Șunică, N. lonescu, A. Ganea 
(Brăila) și D. Davidescu, I. Pătruț, 
Al. Moise și C. Neagu (Buc.) Alte 
rezultate: 1. Voican (C.S.M.) meci
nul cu D. Davidescu (Rapid), A. Ga
nea (C.S.M.) meci nul cu M. Ghen- 
cea (Rapid), C. Bohor (C.S.M.) ce
dează ta puncte în fața fui I. Pătruț 
(Rapid), N. lonescu (C.S.M.) b.p. 
N. Diarnandescu (Rapid), Gh. Tănase 
(Rapid) b.K.O.III M. Mușat (C.S.M.), 
G. Diceanu (C.S.M.) b.p. L. Gavrilă 
(Rapid), D. Șunică (C.S.M.) b.p. D. 
Oprișan (Rapid), Gh. Ionel (C.S.M.) 
cedează la puncte în fața lui Al. 
Moise (Rapid), Gr. Enache (C.S.M.) 
b.p. I. Ailenii (Rapid), C. Neagu 
(Rapid) b.p. D. Basdragan (C.S.M.).

N. TOKAGEK 
coresp.

Astă-seară, începînd
19,30, terenul Progresul 
nouă întîlnire internațională, 
vorba de meciul dintre echipele Pro
gresul și Dunav Russe. Cu acest pri
lej, vor urca treptele ringului în or
dinea categoriilor următorii boxeri: 
I. Stoica — Pencev, A. Ciucă 
copiev,
I. Marin — Șt. Neșev, A. Gănescu —• 
lakimov, Gh. Constantin
T. Crtngașu — Boep, O. Silberman—• 
Gorcev, Schnapf — Andreev.

D. Fierarii
Pro-

Ahmedov,

Spasov,
Erica Arion a tras id ultimul \scîumb al echipei Constructorul București. 
Iat-o in plin efort. Foto: B. Ciobanu

E NECESAR UN MANUAL ELEMENTAR DE ȘAH

Impresiile culese în cele trei zii» 
ălc întrecerilor finale din cadrul cam
pionatelor republicane — feminine — 
pe^echipe și individual sînt îmbucură
toare.

Voința Timișoara și Ținea Balaban 
(Raipid București) au dovedit că me
rită titlurile-cucerite. Ce au de făcut? 
Să se pregătească, în continuare, cu 
aceeași perseverență.

Ia general, studiind rezultatele celor 
două finale, ajungi lesne la concluzia 
că lâ București s-au întîlnit multe e- 
lemente noi, conștiincioase, dornice de 
afirmare. Maria Bogoly (Voința Ti
mișoara) 419 p.d-, Margareta Kirer 
(Voința Timișoara) 407 p-d.. 
Kalch (Voința Timișoara) 401 p.d., 
Maria Stanca (Metalul Reșița) Ti 
p.d.-, Florica Biro (Voința Constanța) 
404 p.d., Eoaterina Ventzel (Voința 
Constanța) 399 p.d., Ileana Antal
(U.T.A. Arad) 390 p.d. — iată numai 
cîteva din tinerele jucătoare care s au 
afirmat ca autentice speranțe în ac
tualele campionate.

Merită să menționăm și citeva din 
jucătoarele cu o mai îndelungată ex
periență ca Mariana Birou (Construc
torul Buc.) 424 p.d., Elena Constan- 

- lin (Unirea Azuga) 415 p d., Wilhel
mina Rcmeny (Voința Timișoara) 423 
p.d.. Cleopatra Coman (Rapid Buc-) 
432 p.d. și Ana Felsegy (Voința Si
biu) 414 p.d. care s-au prezentat la 
nivelul așteptărilor, unele din ele în 
progres față de

Am fi încheiat 
trecere în revistă 
marginea finalelor 
pe arena Cimentul 
tive. în primul rînd — pe plan tehnic 
— e vorba de insuficienta precizie Ia 
„singuratice", problemă pe care o ilus
trăm prin următorul clasament al bi
lelor goale: 1. Voința Timișoara 35 
b-g-; 2. Rapid Buc. 39 b.g.; 3. Con
structorul Buc. 43 b.g.; 4. Voința Si
biu 48 b.g.; 5. Electrica Arad 65 b.g.; 
6. Unirea Azuga 66 b-g. Dacă aceste 
aruncări și-ar fi nimerit ținta s-ar fi 
mărit cu zeci de popice doborite re
zultatele individuale și |>e echipe. In 
al doilea rînd este vorba de comporta
rea nedisciplinată a sportivelor de la 
echipele Rapid și Constructorul în 
frunte cu Olimpia Popescu (C.) și 
Florica Lăpușan (R.). Ele au dovedit 
mari lipsuri în educația cetățenească. 
Rivalitatea lor nesănătoasă a cuprins 
și pe unii spectatori cu mentalități în
vechite care au creat pe arenă o at
mosferă nesportivă. Conducerile celor 
două cluburi se pare că se interesează 
foarte puțin de .educația jucătoarelor 
lor. în acest 
roului federal 
rile cuvenite.

Maria

416

rie de alte valoroase lucrări de șah, 
între care „Teoria deschiderilor" de 
Paul Keres, monografiile „120 par
tide alese ale lui AI. I. Cigorirt" de 
N. 1. Grekov, „300 partide alese ale 
lui A. Alehin" de N. Panov și, cel 
mai recent, „Finalurile in partida de 
șah" de G. M. Lisițîn. Aceste cărți 
au folosit fa ridicarea nivelului ca
litativ al șahului nostru și constituie 
un îndreptar prețios pentru 
clasificați, pentru antrenorii 
viștii pe tărîmul șahului.

Dezvoltarea impetuoasă pe 
luat-o șahul în ultimii ani 
noastră, face necesară apariția unui 
îndrumar pentru începători, care în 
mod firesc nu pot trece la studiul 
jocului de șah la un nivel superior 
fără a fi cunoscut în prealabil ele
mentele de bază ale acestuia.

Considerăm că Editura Tineretului 
(secția sport) și, mai ales, Federația 
Romînă de Șah „ trebuie să privească 
cu toată atenția și cu simț de răs
pundere această problemă esențială 
pentru dezvoltarea pe o treaptă mai 
înaltă a activității șahiste din țara 
noastcă. ^Tipărirea unui manual de 
șah — tie reeditarea celui amintit, 
fie elaborarea altuia nou de către un 
colectiv de specialiști de-ai noștri — 
se irupune ca o necesitate obiectivă. 
In felul acesta se va realiza o îm
pletire armonioasă a teoriei și prac
ticii jocului de sah.

V1RG1L NESTORESGU

cifre impresionante jocul de șah, nu 
au posibilitatea să studieze în mod 
științific și profund această discipli
nă. Și ei nu au această posibilitate, 
pentru că, din lipsa federației și edi
turii de specialitate, în literatura 
noastră șahistă nu figurează în pre
zent 
șah. 
din 
fost 
se adreseze în mod nemijlocit ma
selor de iubitori ai șahului. Ultima 
carte, cupriozînd o predare sistema
tică a noțiuuiloț. de bază ale jocului 
de șah, a fost traducerea din limba 
rusă a valorosului „Manual de șah" 
de J. L. ludovici și M. M. Maizelis.

Interesul și dragostea cu care a 
fost primită această lucrare, reiese 
din simplul fapt că cele 17.000 de 
exemplare s-au epuizat la puțin timp 
după apariție. Care a fost situația în 
anii următori,. în această privință ? 
Cartea nu a mai fost editată, deși 
succesul ei a fost deplin și utilitatea 
ei incontestabilă. Jocul de șah, desi
gur, a continuat să fie practicat și 
încă pe scară tot mai largă, din an 
în ap, datorită minunatelor condiții 
de dezvoltare create sportului de că
tre partid și guvern. Concursurile de 
masă, în special spartachiadele, au

Printre numeroasele discipline spor
tive care au cunoscut o vertigi
noasă dezvoltare în anii puterii popu
lare, șahul ocupă unul din .primele 
locuri. La crearea puternicei baze de 
mase pe care o are astăzi jocul de 
șah, o contribuție de seamă au avut-o 
publicațiile și lucrările de specialitate, 
în anii regimului nostru, de_ la pu
nerea bazelor mișcării sportive de 
mase, s-au tipărit numeroase lucrări 
de șah, care au oferit și oferă gene
rațiilor de șahiști prețioase 
minte, ajutîndu-le la ridicarea 
triei sportive.

Cu toate acestea, o analiză 
a stadiului de dezvoltare a 
tații șahiste ne arată că în privința 
popularizării jocului de șah nu s-a 
făcut tot ce era necesar. Studiul șa
hului pe baze științifice nu a ajuns 
încă la un nivel satisfăcător, cei mai 
mulți din participanții la concur șurile 
de mase rătnînînd tot la nivelul prac
ticării unui joc cu puține perspective. 
Este un fapt în afară de orice în
doială că mișcarea noastră șahistă 
dispune de suficiente .resurse pentru 
a putea scoate la iveală, an de an, 
un număr .important de jucători și 
jucătoare, capabili de progrese con
tinue și să împrospăteze în perma
nență lotul fruntașilor. Dar — și aici 
ajungem la esența problemei — acest creat o bază de mase puternică ac- 
lucru nu se produce în mod firesc, tivității șahiste, 
tocmai pentru că jucătorii fără cate
gorie sportivă.

învăță- 
măies-

atentă 
activi-

ultimele concursuri 
aici scurta noastră 
a constatărilor pe 

dacă ar fi lipsit de 
două aspecte nega-

nici un manual elementar de
Este suficient să amintim că 

anul 1951 pînă astăzi nu a mai 
editată nici o lucrare menită să 

nemijlocit ma-
jucătorii 
și acti-

care a 
în țara

caz este de datoria hi
at F.R.P. să ia măsu+

TR. lOANIȚESCU

șahiștii noștri frun
tași obțirtînd succese frumoase. în 

cei care practică în acest interval au fost tipărite o se Nr. 3663
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Cu săritorii de înălțime la 
poligonul Tunari

după-amiază... Pe poligo- 
domnește o liniște neobiș-

Sîmbătă 
nul Tunari 
unită, nefirească parcă pentru un loc 
în care ești obișnuit să auzi pocne
tele neîntrerupte ale armelor de tir.

Deodată, liniștea pădurii de la Tu
nari este întreruptă de huruitul linei 
mașini care parcurge toată aleea prin
cipală și nu se oprește în fața pavi
lionului central sau a vreunui stand 
ci tocmai în fund, în marginea pă
durii. Surpriză: din mașină coboară 
lolanda Balaș, Cornel Porumb și an
trenorul lor Ion Soter 1

— Cu ce ocazie la Tunari ?
— Această pădure ne este foarte 

familiară pentru antrenamentele de 
relaxare, după și înaintea marilor con
cursuri, ne explică Soter. lolanda și 
Cornel au sosit aseară din turneul 
în Țările scandinave și un ușor antre
nament desfășurat în acest cadru re
confortant este cît se poate de indicat 
mai ales pentru săritori care în orice 
concurs stnt foarte mult solicitați ner
vos. Veți vedea, de altfel, că nu vom 
face decît ușoare alergări și cîteva 
mișcări de gimnastică, cu accent pe 
detentă și mobilitate.

Am folosit minutele care au pre
cedat începerea antrenamentului pen
tru a " 
neul 
Balaș și Cornel Porumb în Norvegia 
și Suedia. Găsim interesant să le 
împărtășim și cititorilor noștri, deoa
rece relatările telefonice primite n-au 
fost prea complete. Ne-a răspuns 
lolanda :

— După cum știți Intr-un interval 
de 8 zile am concurat în 3 orașe: 
Oslo, Goteborg și Stockholm. Atît eu 
cît și Porumb am cîștigat fiecare 
concurs in care am evoluat. La Oslo 
pe stadionul Bislet, acolo unde acum 
5 ani am sărit pentru prima oară 
peste 1,70 m, stabilind un record re
publican, de data aceasta am intrat.

tui pen- 
) alia cîteva amănunte din tur
la care au participat lolanda

Sub semnul 
celor cinci cercuri

alcătuit echipele pentru 
la Roma: ATLETISM: 
Johnson, Mel. Spence,

• Pentru întrecerile cicliste de fond 
de la Roma, forul sovietic de specia
litate a selecționat un lot valoros de 
alergători din care fac parte, printre 
alții : Kapitonov, Klevțov, Petrov și 
Melehov.

© Comitetul olimpic al Indiilor de 
Vest întrunit în ședință la Kingston, 
în Jamaica, a 
întrecerile de
G. Kerr, D.
Mal. Spence, K. Gardner (Jamaica), 
Cl. Betrand (Trinidad), J. Wedderburn 
(Barbados)', TIR: T. Bridge și K. 
Decasseres (Jamaica); HALTERE: 
G. Sobers (Trinidad); CICLISM: G. 
Rimple (Trinidad); IAHTING : Ric
hard, Bennett și Bird (Trinidad). An
trenorul atleților este Herbert McKen- 
ley, membru al echipei Jamaicii cam
pioană olimpică în 1952 lă ștafeta 
4x400 m.

Nu este lipsit de interes să arătăm 
că cel mai bun halterofil jamaican 
„semigreul" Louis Martin, campion 
mondial în 1959, a fost selecționat în 
echipa... Marii Britanii I

• Pani Mericamp (Franța) preșe
dintele comisiei europene de atletism 
și-a prezentat, recent, demisia din a- 
ceastă funcție. In cadrul Congresului 
I.A.A.F. de la Roma va fi ales notil 
președinte al forului atletic european.

e Comitetul olimpic din Peru a 
stabilit ca la J.O. să participe cu o 
delegație formată din 19 jucători de 
fotbal, 5 trăgători și două echipaje la 
canotaj academic. Specialiștii care au 
văzut jucînd echipa peruviana de fot
bal au fost unanimi în a recunoaște 
că aceasta are o buna valoare și va 
avea un cuvînt greu de spus în tur
neul olimpic de fotbal din Italia.

• Brazilia participă la Roma, pentru 
prima oară, Ia întrecerile olimpice de 
haltere. Ea va fi reprezentată de un 
singur sportiv, Baratani, la categoria 
grea.

® Echipa olimpică de ciclism a 
Franței va fi selecționată abia după 
terminarea campionatelor 
la Leipzig.

• Sudanul deplasează 
delegație alcătuită din 35 
Delegația Kenyei numără 
tivi.

• In urma diferitelor concursuri de 
selecție, federația italiană de pentatlon 
modern și-a alcătuit echipa pentru J.O.: 
Adriano Facchini, Giulio Giunta, Carlo 
Putz, Gaetano Scala.

• Marea Britanie va fi reprezen
tată în turneul olimpic de lupte libere 
de un lot valoros, în frunte cu „greul" 
Ken Richmond (35 de ani) cîștigătorul 
medaliei de bronz la J.O. din 1952 
și clasat pe locui IV la Melbourne.

mondiale de

la Roma o 
de persoane. 
33 de spor-

în

La poligonul de armă li] 
mare, la cel amenajat

Continuă asaltul. decarilor™

concurs la această înălțime. Am 
sării apoi din prima încercare 1,75 
m și 1JB0 m și din a doua încercare 
1,84 m. Am cerut apoi să se ridice 
ștacheta la 1,87 m și doar puțin mi-a 
lipsit, în special la încercarea a doua, 
să stabilesc un nou record mondial.

Cornel Porumb în timpul unei sărituri

După cinci zile am concurat pe sta
dionul Stromberg din Goleborg, obți- 
nînd același rezultat, cu deosebirea că 
de data aceasta am sărit 1,84 m din 
prima încercare. In fine, concursul de 
la Stockholm —oraș de care mă lea
gă amintirea cuceririi titlului de cam
pioană a Europei — mi-a dat prile
jul unei noi victorii. Deși am sărit 
pe o ploaie torențială — cum n-am 
mai întilnii la nici un concurs al 
meu — am reușii totuși să obțin 1,83 
m. Și de data aceasta am încercat 
1,87 m și din nou am ratat de 
puțin... In acest turneu m-a bucurat 
foarte mult comportarea deosebit de 
frumoasă a colegului meu de probă 
Cornel Porumb care a marcat o sim
țitoare creștere a formei sportive. 
Astfel, după un 2.00 m la Oslo, Po
rumb a obținut de două ori 2,05 m, 
cele mai bune performanțe romînești 
ale anului.

— M-am simțit, intr-adevăr, bine 
în acest turneu, intervine Cornel Po
rumb. Am început să simt roadele 
muncii mai intense din ultima peri
oadă de timp și ale îndrumării lui 
Soter. Și, adaugă Porumb zîmbind, 
cred că antrenorul meu tui s-ar fi su
părat dacă din Suedia m-aș fi întors 
și... recordman al RPR, de care mă 
despart acum numai 5 milimetri 
(N.N. : recordul țării este deținut de 
■Ion Soter din 1956 și a lost omolo
gat cu 2,055 m). De altfel, la Gote- 
borg ca și la 
și la 
cheta, 
după 
nisip.
convingerea că pot realiza acest re
zultat sau chiar mai mult și voi 
lupta din răsputeri să-l ating. Un 
amănunt interesant: la Stockholm 
proba de înălțime bărbați nu figura

Stockholm, am încercat 
și de fiecare dată sta- 
foarte ușor, a căzut 
aterizat in groapa cu 

concursuri mi-au întărit

2,07 m 
atinsă 

ce am 
Aceste

FUe din istoria j. o.’ Melbourne, 1956
Din 1896, Europa organizase Jocu

rile Olimpice de zece ori și America 
— mai exact. Statele Unite — de două 
ori. Celelalte continente nu găzduise- 
ră încă această importantă manifestație 
sportivă internațională și de aceea can
didatura Melbourne-ului a fost foarte 
bine primită de C.l.O. Odată atribuită 
îndepărtatului oraș australian organi
zarea celei de a XV 1-a ediții a J.O., 
pentru marea majoritate a țărilor par
ticipante, mai ales europene s-au ridicat 
probleme dificile : distanța mare, pro
blema acomodării cu marile diferențe 
de ore, schimbarea planificării antre
namentelor, deoarece Jacurile s-au dis
putat în noiembrie-decen brie, perioa
da cea mai recomandabilă din punct 
de vedere climateric. De notat însă 
un fapt unic în istoria J.O. : pentru 
prima dată probele de călărie s-au. dis
putat separat de celelalte sporturi din 
programul Jocurilor de vară. Și aceasta 
din cauză că în Australia există o lege 
care interzice intrarea cailor străini pe 
păniîntul australian, pentru a nu fi e- 
ventual contaminați caii indigeni ! 
Așa încît, după multe discuții, probele 
de călărie s-au disputat în iunie 1956, 
la Stockholm.

Publicul australian a primit Jocu
rile cu interes, dar fără prea multă 
căldură. S-a simțit mai ales lipsa de 
competență a spectatorilor, care nu 
reacționau de loc la marile rezultate 
atletice și care se arătau ceva mai enr

In programul concursului. Ea a fost 
introdusă la insistențele conducătoru
lui delegației noastre și numai după 
ce și-a dat asentimentul de participare 
și campionul suedez Stig Pettersson, 
creditat cu un 2,09 în acest an și cu 
un 2,13 m în sală, și pe care l-am 
învins.

Am asistat apoi la antrenamentul 
celor doi 
racterului 
șurat 
Balaș 
pină 
N-am 
cerut 
petiții

cu

atleți care — în ciuda ca
de relaxare — s-a desfă- 
multă seriozitate. lolanda 

Cornel Porumb nu uită că 
la J.O. mai sînt puține zile... 
uitat nici noi, și de aceea le-am 
părerea și asupra marii com- 
de pe Stadio dei Centomilla.

— Mulți mă întreabă dacă pentru 
Roma îmi propun să dobor recordul 
lumii. Ceea ce mă interesează în pri
mul rind la Roma — ne-a spus Io- 
landa Balaș — este cucerirea pentru 
tara noastră a primei medalii de aur 
in probele atletice. Și, dacă voi rea
liza acest lucru, care după părerea 
mea necesită minimum un rezultat 
de 1,80 m, voi încerca desigur și per
formanțe superioare. In orice caz, 
cred că pot realiza și mai mult de 
1,86 m. Cit privește concursul de la 
Roma socotesc pe fiecare concurentă 
înscrisă ca o adversară serioasă. Nu 
voi uita niciodată că la Melbourne 
titlul olimpic a revenit unei atlete 
căreia nu i se acordau decît șanse 
minime. Pentru J.O. de la Roma, so
cotesc totuși că principalele mele ad
versare vor fi sovieticele Dolia și Cen- 
cik și austraEana Masson.

I-am urat Iolandei victorie și un re
zultat cît mai bun la Roma, iar lui 
Cornel Porumb îndeplinirea obiecti
velor sale: un nou record republican 
și un loc în primii șase...

tuziaști doar la succesele sportivilor 
australieni. Cu toate acestea, sălile și 
stadioanele au fost bine populate. La 
deschidere, de exemplu, pe „Melbourne 
Criket Ground” au fost peste 100.000 
de spectatori, care și-au ocupat locurile 
încă de la ora 8 dimineața. (De altfel, 
în acea zi de 22 noiembrie era o căl
dură extraordinară, ceea ce a făcut ca 
peste 200 de oameni să fie loviți de 
insolație! O scenă penibilă a fost a- 
ceea cînd unul din oficialii care înăl
țau steagul olimpic a căzut la pămint, 
insolat și el). Flacăra olimpică o fost 
adusă pe stadion de un tînăr demi-fon- 
dist, Ron Clark, care a suportat cu 
stoicism arsurile pe braț pe care • 
le-au provocat scânteile ce săreau din 
făclia olimpică în timpul alergării.

Participarea la aceste Jocuri a fost 
mai slabă : numai 67 de țări cu 3539 
de sportivi din care 353 de femei.

Ca și la Helsinki, eroul întrecerilor 
atletice a fost tot un alergător pe dis
tanțe lungi : sovieticul Vladimir Kuț 
care a tranșat definitiv lunga sa riva
litate sportivă cu englezul Pirie. O com
portare remarcabilă a avut și sprinte
rul american Morrow, învingător la 
100 m, 200 m și la ștafeta 4x100 m. 
In legătură cu probele atletice mai o 
de menționat : aruncarea norocoasă a 
lui Danielssen (a cărui sulița a fost 
purtată de o rafală bruscă de vînt 
pînă Za 85,71 m record mondial), suc
cesul lui Bob Richards și al bruzilia-

Pentru un simplu statistician, lucru
rile aînt mult mai simple. După înre
gistrarea rezultatelor obținute la con
cursul internațional de tir de la Buda
pesta el așteaptă un viitor concurs la 
sfârșitul căruia alte cifre vor marca 
progresul sau... scăderea de formă a 
sportivilor. Nu așa stau lucrurile cu cei 
care s-au întrecut pe 
capitala R.P. Ungare. 
Budapesta a însemnat 
ticipanții — firește și 
noștri

poligoanele din 
Concursul de la 
pentru toți par- 
pentru sportivii 

o importantă verificare îna
intea Jocurilor Olimpice de la Roma. 
Și, odată cu creșterea de formă obser
vată Ia I. Sîrbu și Gh. Enaehe, cu con
stanța înregistrată do Ștefan Petrescu 
sau... inconstanța Iu; Rotaru, au fost 
trase multe învățăminte privind corec
tările tehnice care se impun, pregăti
rea fiecărui trăgător în parte.

*
Era firesc să se analizeze toate as

pectele concursului de la Budapesta, să 
se discute despre comportarea sporti
vilor. Dar, aceste învățăminte trebuiau 
puse în practică și iată-ne însoțind lo
tul olimpic de tir Ia poligonul Tunari, 
la primele antrenamente după confrun
tarea de la Budapesta. A reînceput 
munca. Continuă asaltul „decarilor", 
drumul spre performanțe care să con
firme valoarea ridicată a tirului nostru. 
Este deosebit de pasionantă această 
luptă pentru oîțiva milimetri ce-ți pot 
aduce un „decar” de multe ori hotă
râtor pentru stabilirea primului cla
sat. După clipe de totală încordare, 
de corectare aproape pînă Ia perfecți
une a poziției, și a tuturor factorilor 
tehnici și tactici, sportivul va privi 
prin lunetă rezultatul muncii sale. Țin
tele, atît de familiare trăgătorilor, sînt 
eel mai bun... arbitru. Am surprins cî
teva din aceste miamente de pregătire 
a sportivilor din lotul nostru olimpic 

GH. ENACHE

nului Da Silva care și-au menținut titlu
rile olimpice cîșligate la Helsinki, scan
dalul de la 3000 m obstacole în care 
învingătorul (englezul Brasner) a fost 
pe punctul de a fi descalificat pentru 
că și-a jenat adversarii, surpriza de la 
maraton (a cîștigat Mimoun).

La probele feminine, superioritatea 
atletelor sovietice s-a manifestat din 
nou. Foarte bine s-au comportat și at
letele australiene, care s-au impus la 
sprint, mulțumită mai ales celor doua 
mari atlete Betty Cuthbert și Shirley 
Strickland.

La natafie, australienii au cîștigat 
5 titluri din 7, prezentînd o garnitură în 
care străluceau Murray Rose, Jon Hen
riks, Dawn Frasser și Lorraine Crapp.

Gimnastica a fost net dominată de 
sportivii sovietici, care au cucerit 15 
medalii de aur! Comportări foarte va
loroase au avut sportivii din U.R.S.S. 
și la box, lupte, haltere, caiac-canoe, 
canotaj academic, fotbal, 
modern, baschet. O 
au repurtat sportivii 
ales la tir, unde 

pentatlon 
mare victorie 
sovietici mai 

au cucerit 4
medalii de aur din șapte. Toate a- 
ceste succese au făcut ca pe primul 
loc, atît în clasamentul pe puncte cît 
și în cel pe medalii, să se claseze spor
tivii sovietici, cu mare avans față de 
cei din S.U.A.

Pentru țara noastră, Jocurile O Unt-

do tir. 
calibru 
rccuim după macheta poligonului o 
pic de armă liberă calibru redus, p 
tot, lupta se duce pentru cît mai n 
„decari”. Talerișt.ij își continuă ass 
spre cele... 200 de puncte posibile, 
de fiecare dată cînd liniștea poligi 
lui este întreruptă de focurile tras» 
Ioeif Sîrbu, de Ștefan Petrescu 
C.Antonescu, sportivii ca și antren 
Petre Cișmigiu își pun întrebarea ■ 
a fost sau nu...„decar”.

A-
Dincolo de aceste aspecte ale mi 

intense oare se desfășoară în a< 
zile pe modemul poligon de la 
nari întîlneștț însă cifrele care voi 
în graiul lor cel mai convingător 
pre stadiul de pregătire al tragă 
lor noștri. Ce concluzii pot fi 
pînă acum din analiza acestor ci 
O primă constatare îmbucurătoar 
referă la intrarea unor trăgători în 
ma maximă. Rezultate bune a i 
zat la ultimele antrenamente Șl 
Petrescu care, în plus, manifestă 
stanță în performanțe la ambele m 
ceea Ce este foarte important. Ace 
aprecieri pozitive și cu privare la 
dini de pregătire al lui Iosif ®îrb 
oarecare progres al lui Magyar fa 
toi viteză, constanță și rezultate la 
loarea obișnuită la taleriștii Enacl 
Dumitrescu care de altfel își în; 
nează intenționat antrenamentele, 
gătirca. pe instalații cu unghi™ 
mai grele. Mulțumitoare rezultatei 
C. Antonescu Ia armă liberă ca 
mare. La pistol precizie, Nițu și 
gyar se străduiesc să atingă rezi 
superioare celor realizate la ulti 
întreceri. In ceea ce-1 privește pe 
taru se poate spune că acesta 
cește cu mai bune rezultate P' 
îmbunătățirea pregătirii sale. Tî 
nostru trăgător Marin Ferecata se 
gătește acum pentru o altă probă, 
liberă calibru mare, și așteptăm s 
dorn în ce măsură va reuși să s< 
pună.

...Prima parte a antrenamentul!) 
terminat. Trăgătorii se îndreaptă 
...bazinul de la ștrandul Tineretul» 
apa cristalină a bazinului te poț 
laxa minunat după atîta încordat 
cînd programul a fost complet op 
încep... discuțiile. Se spune pe 
cuvînt că în tir contează foarte 
pregătirea sportivului, couditiib 
concurs și... adversarul. Po ■' t< 
de aceea asist la o adevărată „ti 
în revistă" a celor mai bune p 
manțe ale anului, la calcule și 
nostienri în legătură cu probele 
pice, a căror valabilitate o vor con 
insă numai întrecerile de la Rom

Pînă atunci, la Tunari conțin 
saltul... „decarilor" !

DAN GIRLEȘTEA

pice de la Melbourne reprezinți 
din cele mai frumoase pagini de 
rie sportivă. Pregătindu-se bine, < 
rind cu multă însuflețire, animați d 
rința de a obține cit mai multe s 
pentru prestigiul patriei iubite, 
tivii romîni au cucerit la Meii 
un număr de 13 medalii ! Leon R 
(la canoe simplu viteză și fond), 
lae Linca (la box), Ștefan Petres^ 
pistol-viteză) și cufUul Ismail 
Dumitru (la canoe dublu viteză

Leon Rolnian, dublu cam pion 
de -canoe de ia. Melbourne,
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Candidați olimpici;

BORIS ȘAHLIN — marele maestru
'tt cîțiva ani în urmă, întreaga 
te sportivă vorbea cu admirație 
pre minunatul gimnast sovietic 
tor Ciukarin. Era un maestru ne- 
ecut. El a cucerit titlurile de cant- 
1 mondial absolut și de campion

pic la a XV-a și a XVI-a ediție 
icurilor. Neînvins a părăsit Cîuka- 
arena sportivă. E drept, el poate 
azut și acum la toate marile corn
ii de gimnastică, dar... la masa 
trilcr.

părea că triumful lui Ciukarin 
intnastică va rămîne unic. Pentru 
iține asemenea succese era nevoie 
> mare forță, o uriașă rezistență, 
osebită agilitate, o voință de fier, 
e aceste calități se întîlnesc ra- 

adunate la un singur om. Și 
ti s-a găsit un urmaș demn al 
Victor Ciukarin. Este Boris Șa- 
colcgul său de echipă, care multă 

e a fost unul din adversarii săi 
jnaliXri țoale competițiile.
>ris Șahlin s-a născut și a crcs- 
în îndepărtatul oraș siberian Iși- 
Cînd era în clasa a V a a școlii 
ce feroviare, în familia Șahlini- 
>-a întîmplat o mare nenorocire: 
a lui Boris s-a îmbolnăvit grav și 
ebuit să fie transportată de ur- 
î la spital la Omsk. In aceeași zi 
u loc campionatele școlare ale 
dui. Boris era unul dintre cei

mai buni gimnaști ai școlii și de e- 
voluția sa depindea mult locul pe 
care echipa îl va ocufja în concurs. 
In sfîrșit a venit rîndul său. Cu un 
gest devenit mecanic Boi is își șterge 
mîinile cu talc. In acest moment ușa 
sălii s-a deschis și înăuntru a intrat 
un copil cu fața tristă și ochii plînși.

— Bcria, a spus el încet fratelui, 
întinzîndu-i tăcut o telegramă. Lite
rele au început să joace în fața ochi
lor și el citi îngrozitoarea veste: 
„Astăzi, in spitalul clin Omsk a în
cetat din viață mama dos,"

— Ce s-a intim plat, Boria? întrebă 
profesorul de educație fizică Vasilii 
Porfiriev, văzîndu-1 pe Șahlin plîngînd 
în hohote.

Profesorul citi telegrama și lața > 
se întunecă.

— Da, da, nu-i vreme de întrecere. 
Du-te acasă, Boris t

Boris lăsă capul în jos. Și în acest 
moment își aminti cît de mult se 
mîndrea mama sa cu succesele lui 
sportive. Și școala întreagă, băieții 
doar contau pe el.

— Am să concurez, spuse ferm Bo
ris. Și ștergîndu-și ochii de lacrimi 
cu mîinile pfine de talc, se apropie 
încet de aparat...

De multe ori își aduce aminte Bo
ris Șahlin de această zi. Multi ani 
mai tîrziu, cînd el devenise unul dintre 
cei mai puternici gimnaști ai lumii, 
i s-a întîmplat nu o dată să trebuiască 
să-și încordeze la maximum voința 
pentru a face față cu cinste încercă
rilor. Cu multă dragoste își amintește 
Boris de primul său profesor și an
trenor, Vasilii Porfiriev. care l-a aju
tat să se oțelească trupește și sufle
tește, i-a îndrumat primii pași în difi
cilul sport al mișcărilor precise.

In 1948, terminînd clasa a VllI-a, 
Boris Șahlin intră la școala tehnica 
de cultură lizică din Sverdlovsk. El 
hotărîse să se dedice sportului. Con
știincios la învățătură, dîrz la antre
namente, Șahlin a pășit repede către 
culmile măiestriei. Doi ani mai tîrziu 
el devine campion al școlilor tehnice.

La Institutul de Cultură Fizică din 
Kiev, unde Șahlin și-a continuat stu
diile, tînărul gimnast începe să se 
pregătească . sub conducerea unuia 
dintre cei mai mari specialiști ai a- 
cestei discipline: Aleksandr Meșkov, 
antrenorul reprezentativei U.R.S.S., 
omul care a crescut o pleiadă de 
campioni în rîndul cărora s-a numă
rat și Viktor Ciucarin.

Din 1953 Șahlin face parte din e- 
chipa reprezentativă a țării iar în anul 
următor ia parte la campionatul mon
dial. El împarte locurile 4—5 cu Al
bert Azarian, fiind întrecut doar de 
cei trei „corifei" ai gimnasticii, Ciu

al gimnasticii
Itirin. Muratov și Saghinian. La cam
pionatul țării însă ei își ia o strălu
cită revanșă, devenind campion unio
nal absolut.

Anii următori sînt bogați în succese 
pentru Șahlin. El cîștigă de două ori 
cupa U.R.S.S., este învingător la trei 
aparate în cadrul Cupei Europei, de
vine din nou campion absolut al țării, 
în 1958 la campionatul mondial, 
Șahlin realizează un total de 116,05 
puncte — cel mai bun rezultat din 
istoria campionatelor lumii. Astfel, 
Boris Șahlin a devenit campion mon
dial absolut.

Anul trecut numeroaselor sale titluri 
și trofee a mai fost adăogat unul, acela 
de campion absolut al celei de a doua 
Spartacl-iade a Popoarelor din 
U.R.S.S.

Boris Șahlin continuă să se afleîn- 
tr-o formă excepțională. Foarte recent, 
la ultimul concurs de selecție al gim- 
naștilor sovietici pentru J. O. el a 
evoluat strălucit, ocupînd primul loc. 
Nu încape îndoială că la întrecerile 
de gimnastică de la Roma, Șahlin se 
anunță candidatul nr. 1 pentru meda
liile olimpice de aur.

Numele lui Mircea Dobrescu e 
bine cunoscut în lumea pugilistică 
internațională. Cel mai bun pugi
list al nostru in ultimii ani la ca
tegoria muscă a evoluat cu suc- 
"es pe mai toate ringurile europe- 
te, cîștigîndu-și pretutindeni apre
cieri pentru boxul său tehnic, în 
viteză, spectaculos. Putem spune, 
fără teamă de a greși, că Mircea 
Dobrescu este unul 
din cei mai bum 
boxeri ai noștri, im- 
punîndu se nu nu
mai prin calitatea 
boxului său ci și 
prin 
prin 
sportivă. Dar, 
decursul 
Dobrescu n-a avut 
de luptat numai 
cu adversarii din 
ring. De mai mul
te ori — și, din 
păcate, tocmai în 
meciuri decisive, 
în competiții de 
mare anvergură — 
Dobrescu 
de luptat 
arbitrii.
l-au privat 
multe ori 
tor ii de prestigiu, care iar fi încu
nunat o frumoasă carieră sportivă. 
Dobrescu nu uită mai ales cele 
două decizii anapoda din meciu
rile susținute de el la Jocurile O- 
limpice, unde se poate spune că a 
fost de fiecare dată privat de o 
meritată medalie de aur. La Hel
sinki, Dobrescu a învins net la 
ouncte pe japonezul Nogata, apoi

constanță, 
comportare 

în 
anilor,

a avut 
și cu.- 
Aceștia 
de mal 
de vie-

tei. care au obținut cele 5 medalii 
ar cu care ne-am situat pe locul 

clasamentul pe țări alcătuit pe 
modalilor de aur. Doi boxeri

'ea Dobrescu fi Gheorghe Negrea) 
săra scrimeră Olga Orban ne-au 
medalii de argint. De subliniat că
Orban a pierdut primul loc la
și în țața unei concurente (engle- 

t Sheen) pe care pinii atunci, in 
te faze ale concursului o întrecu-

3 ori !
La Melbourne, fura noas

tră a obținut și o frumoa
să „recoltă” de medalii 
de bronz, prin : C. Dumi
trescu (la box), Fr. Hor
vath (la lupte), Gh. Li- 
ehiardopol (la pistol-vile-
ză, a doua medalie a sa

s-a impus in fața suedezului Jo
hansson. In semi-finală, Dobrescu 
l-a bătut clar pe americanul Brooks. 
Spre stupefacția unanimă juriul l-a 
dat învingător pe boxerul ameri
can care, apoi, a ieșit campion o- 
limpic. Șt astfel a urcat pe podium 
un campion olimpic pe care Do- 
brescu îl depășise din toate punc
tele de vedere-

Melbourne, 195b. 
Dobrescu învinge pe 
rind pe filipinezul 
Bonus, pe america
nul Perez, pe irlan
dezul Caldwell. Bo
xerul romln îl 
bate în finală și 
pe englezul Spinks 
dar, în fluierături
le publicului, ju
riul il dă învingă
tor pe boxerul en
glez. Din nou ar
bitrii i-au refuzat 
lui Dobrescu me
dalia de aur...

Dar Dobrescu 
luptă mai departe 
pentru medalia o- 
limpică de aur, 
căreia îi dă din 
nou „asaltul" ia 
Roma. In acest an 
el s-a antrenat cu 
rar întâlnită, mar- 

progres tehnic. Do-
perseverență 

sînd un mare 
brescu e optimist și promite că nu 
•>a precupeți 
a obține aiît 
ilimpic.

Noi privim 
sa la Roma 
-esul.

nici un efort pentru 
de mult doritul titlu

cu încredere evoluția 
și îi dorim tot suc-

R.

•V

Turneul de baschet, o competiție așteptată cu mult interes

sinki). Elena
(exerciții de gimnastică la 
sol) și echipa feminină do 
gimnastică în clasamentul
general. La aceste frumoa
se succese s-a mai adău
gat și comportarea bună 
a caiaciștilor Anastasescu 
și Teodorov, a luptătorului 
Dumitru Pîrvulescu, a tră
gătorilor Sîrbu și Antones
cu, precum și a altor spor
tivi, astfel incit — în 
clamamentul general pe 
țări -— Romînia s-a aflat

după cea obținută la Hel
Leuștean

bele Pe locul 11 Im Jocurile 
de la Melbourne, spor

tivii noștri au fost și în primele rinduri 
ale celor care — veniți din toate 
colțurile lumii — au luptat pentru în
tărirea spiritului olimpic, pentru pro
movarea nobilelor idealuri ale prieteniei 
și păcii între popoare.

...8 decembrie 1956...
Pe Main Stadium, ceremonia de în

chidere a Jocurilor.
Președintele C.l.O. urcă pe un po

dium instalat în marginea terenului de 
joc și în fața sportivilor din cele 67 
de țări participante, pronunță cuvintele ; 
„Declar închisă eea de XVI-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară și potrivit 
vechi) tradiții chem tinerii din întrea
ga lume să se întîlnească în 1960 la 
Roma, pentru a celebra cea de XVII-a 
Olimpiadă”.

Steagul olimpic e coborit de pe ca
targ... Răsună — parcă înfiorate — 
trompetele... Încet, încet flacăra olim
pică se stinge...

Un cor de 500 de persoane intonează 
un cîntec cu accente emoționante : 
„Drum bun, drum bun, ne vom întâlni 
din nou !”

Braț la braț, sportivii părăsesc sta
dionul.

Pe panoul care domină stadionul, 
teatrul de desfășurare al unor între
ceri sportive de neuitat, apar cuvinte
le : „Melbourne vă spune la revedere... 
Succes la Jocurile de la Roma".

RADU URZ1CEANU

Fază dintr-un meci U.R.S.S. — S.U.A. desfășurat 
în anul 1958 la Moscova. In primul plan Mujnieks 
(U.R.S.S.) care aruncă la coș și Rrittenden (S.U.A.)

Turneul de baschet aflat la cea de a V-a ediție a desfășurării 
sale în istoria Jocurilor Olimpice este așteptat cu legitim interes 
de amatorii acestui sport din întreaga hune. Și aceasta se dato- 
rește nu numai frumuseții sale ci și faptului că pentru prima 
oară vor fi prezente la J.O. toate formațiile de valoare din 
lume și, tot pentru prima oară, se va juca după noile reguli, 
care au mărit considerabil spectaculozitatea acestui sport.

Competiția în sine va fi precedată de o mică uvertură — tur
neul preolimpic ce se va disputa între 13 și 18 august la Bolog-1 
na. Din cele 22 de participante, printre care: R. P. Ungară^ 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. F. Iugoslavia, Canada; 
Belgia, Argentina ș.a. se vor califica patru echipe ce se vor, 
adăuga — în turneul final — primelor 8 clasate la Melbourne 
(S.U.A., U.R.S.S., Uruguay, Franța, R. P. Bulgaria, Brazilia,- 
Filipine și Chile), Italiei — ca țară organizatoare — și celor 3 
formații din afara Europei desemnate de F.I.B.A. — Japonia. 
Mexic și Porto-Rico.

Analizînd posibilitățile echipelor participante, sînfem înclinați 
să credem că U.R.S.S. și S.U.A. — ca de altfel și la preceden
tele două ediții — vor domina și de data aceasta turneul de la 
Roma. Dar, dacă în urmă cu patru ani, la Melbourne, echipa 
americană deținea o superioritate asupra celei sovietice, de data 
aceasta ambele formații se prezintă la „start" cu șanse aproxi
mativ egale. Progresul impresionant al echipei Uniunii Sovie
tice a fost exprimat cît se poate de concludent prin victoria 
zdrobitoare obținută la ultima ediție a campionatelor mondiale 
(Santiago 1959) asupra formației americane (62—37), cît și prin 
cele două victorii înregistrate asupra Braziliei — campioana 
mondială „oficială" (73—65 și 66—63). De data aceasta, baschet- 
baliștii sovietici se vor prezenta cu o echipă puternică și... 
„înaltă", din care nu vor lipsi Ktuminș, Zubkov, Voinov, Muj
nieks — jucători de peste 2 metri, Valdmanis, Torban, Minașvili 
ș.a.

Pentru celelalte locuri fruntașe lupta se va da între formațiile 
Braziliei, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, Urugtiaytilui și 
Franței. Nu sînt de neglijat nici șansele Italiei, care a dovedit 
o valoare apreciabilă cu prilejul turneului întreprins în primă
vara acestui an în America de Sud, ale echipelor din Porto- 
Rico și Filipine — formații care au produs întotdeauna mari 
surprize.

A. VASILIU

TIRUL
Concursurile de tir se vor des

fășura de la 5 la 10 septembrie, 
pe poligonul Umberto I, pe 
cîmptil de tir al Școlii de infan
terie din Cesano și pe ștaAdul 
„Lazio" din Roma.

întrecerile de tir din cadrul celei de 
a XVII-a ediții a J. O. se vor desfă
șura la următoarele probe : armă libe
ră, calibru mare (300 m): 3x4o focuri; 
armă liberă, calibru redus (50 m):
3x40 focuri ; armă liberă, calibru re
dus, poziția culcat (50 m): 60 focuri; 
pistol precizie (50 m): 60 focuri; pistol 
viteză (25 m); 60 focuri: talere : 200 de 
bucăți.

Concursurile de tir au numai clasa
mente individuale. Fiecare țară poate 
să înscrie cel mult doi trăgători la 
fiecare armă. In conformitate cu regu
lamentul olimpic femeile nu sînt ad
mise la probele de tir.

arma LIBERA ; se desfășoară în 
ziua de 5 septembrie, la ora 9, pe 
cîmpul de tir al Școlii de infanterie 
de la Cesano (la 25 km depărtare de 
Roma). Se trag 120 de focuri, de la 
o distanță de 300 m, în trei poziții : 
culcat, genunchi și picioare. Pentru 
fiecare poziți b se trag patru serii a 
cîte 10 focuri și alte 10 focuri de re
glaj înainte sau între serii. Tragerea 
va dura 6 ore și jumătate (inclusiv re
glajul). Flecare serie de cîte 10 focuri 
va fi trasă fără întrerupere. Este la 
latitudinea trăgătorului să-și aleagă or

dinea celo® trei poziții, după cum îi 
convine.

In cazul în care numărul celor în
scriși face imposibilă desfășurarea pro
bei într-o singură zi, Juriul poate dis
pune organizarea unui concurs elimi
natoriu sau al unei calificări.

ARMA LIBERA CALIBRU REDUS î 
se desfășoară pe poligonul Umberto I, 
în zilele de miercuri 7 (eliminatorii, 
3x20 f) și joi 8 (finala, 3x40 f); vineri
9 (eliminatorii, 40 f culcat) și sîmbătă
10 (finala, 60 f culcat). Distanța tra
gerii : 50 de metri. Concursul de 3x40 
focuri (culcat, genunchi și picioare) 
trebuie să se termine în maximum 6 
ore (inclusiv tragerea de reglaj). Tră
gătorul își poate fixa, după cum do
rește, ordinea celor trei poziții.

In cazul în care numărul concuren- 
ților depășește pe cel al „paturilor" se 
organizează întreceri eliminatorii. Prin 
tragere la sorți se fixează două grupe. 
Fiecare grupă va efectua eliminatorii 
pe 60 de focuri (18 focuri de reglaj) 
în trei poziții (cîte 20 de focuri pentru 
fiecare poziție), fixîndu-se pentru a- 
ceasta trei ore de concurs.

Proba de 60 focuri poziția culcat se 
execută în maximum 2 ore și jumăta
te. Se trag șase serii a cîte 10 focuri 
și 15 focuri de reglaj.

Eliminatoriile se vor face după ace
lași principiu la 3x40 f, trăgîndu-se 40 
de focuri (10 f de reglaj) într-o oră și 
45 de minute.

PISTOL PRECIZIE: va avea loc pe

poligonul Umberto I, în ziua de 5 sep
tembrie (eliminatorii, 40 de focuri) șl 
5 septembrie (finala, 60 de focuri). 
Tragerea se execută de la 50 de metri; 
în decurs de trei ore (inclusiv regla
jul). Cele 60 de focuri se trag în șase 
serii a cîte 10 focuri si 15 focuri de 
reglaj.

PISTOL VITEZA : este programat 
în ziua de 8 septembrie, pe poligonul 
Umberto I. Distanța de tragere este 
de 25 de metri. Cele 60 de focuri vor 
fi trase în două manșe a cîte 30 f. in 
fiecare manșe se trag cîte 6 serii a 
cîte 5 focuri (2 serii în 8 sec, 2 în 6 
sec și 2 în 4 sec). înaintea fiecărei se
rii sînt îngăduite cîte 5 focuri de re
glaj, într-o cadență determinată sau 
fără limită de timp. Siluetele „apari* 
la cel mult 2—4 sec din momentul în 
care concurentul a răspuns „gata" (în 
franceză : pr£t). Manșa a II-a nu va 
începe decît în momentul în care toți 
concurenții și-au terminat tragerea din 
manșa întîia.

In cazul în care, din cauza număru
lui mare de concurenți, tragerea nu 
poate fi efectuată într-o singură zi; 
Juriul poate decide programarea ei în 
două zile; la 9 septembrie urmînd să 
aibă loc manșa a II-a.

TALERE : se vor desfășura două 
manșe, a cîte 100 de focuri, pe Standul 
de tir „Lazio", în zilele de joi 8 și vi
neri 9 septembrie. Tragerea se va face 
în grupe de cîte 6 concurenți, serii de 
cîte 25 de talere.



AZI, LA SIBIU

START IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 6 ZILE
r SIBIU. 8 (prin telefon de la iruni- 
'dul nostru). La Sibiu și în împrejuri
mile orașului, iubitorii sportului cu 
motor se pregătesc să asiste la cea 
mai importantă competiție de regula
ritate și rezistența : campionatul re
publican de G zile. începînd de azi și 
pînă duminică, cei mai buni moto- 
cicliști din țara noastră se vor întrece 
de-a lungul a peste 1000 km.

La Sibiu, timpul 
deocamdată și acest

este foarte bun 
lucru face ca în

tabăra concurențiior ; 
iimisim. In căzui cînd 
mîrte favorabilă cursa 
grea, finind seama de 
tocicliștii parcurg de 
seele din împrejurimile 
singură porțiune — cea din 
Sfezii — este foarte grea și va tria 
cu siguranță valorile în această com
petiție- Dacă în timpul celor șase zile 
va ploua însă, diîioultatea cursei va 
crește foarte mult și putini vor fi cei

Cupa UCECOM

Silviu Buță (C.C.A.) învingător im prima etapă
să domnească op- 
4 vremea va ră

nit va fi prea 
faptul că mo- 
patru ani tra- 

Sibiului. O 
valea

Traseul pe care îl vor străbate alergătorii în cadrul campionatului republican, 
de 6 zile este cit se poate de dificil, după cum se poate vedea și în fotografia 

noastră.

întreceri cportîve la Filipeștii de Pădure
Duminică după-amiază centrul mi

nier Filipeștii de Pădure a fost o 
gazdă primitoare pentru oaspeții ve- 
■■■*'■ ------„x, împreună cu

localnici, Ziua 
manifestațiilor

să sărbătorească,
miile de muncitori 1 
Minerului. In cadrul 
cultura l-sportive ce au avut loc cu 
această ocazie, echipa de rugbi a 
studenților Institutului_____..... ....... . de Mine din
Petroșani a întîlnit formația Petrolul 
’"iocști. Această partidă a suscitat un 
.rrteres deosebit (4000 de spectatori), 
datorită impresiei pe care o lăsaseră 
studenții petroșăneni 
•nîni în urmă, cînd 
ei au învins echipa 
nia.

încă din primele 
vede tendința spre

. Fazele se succed cu repeziciune din- 
It-o parte în alta a terenului. La un 
at. c al Științei Petroșani, llosstt pro
fită de o bîlbîială a fundașului petro
list, pornește în dribling' spre terenul 
de țintă și ajuns în imediata lui a- 
propiere, 
marchează
Mateescu. Studenții insistă și majo

cu două săptă- 
pe același teren 
poloneză Pozna-

minute se între- 
un joc deschis.

pasează lui Tucaci, care 
Ia centru; transformă

rează scorul prin S. Niculescu (în
cercare transformată de Mateescu). 
Petrolul Pioești ripostează și reu
șește să reducă din handicap chiar în 
dtimul minut al reprizei prin Calalb 
(încercare pe care o transformă Bc- 
loaie). La reluare, petroliștii caută să 
răstoarne scorul ; ei se apropie de 
cîteva ori de terenul de 
denților, însă aceștia se apără foarte 
bine. în plină dominare 
Ureche interceptează o 
misă greșit liniei de treisferturi de 
către Mohonea și înscrie la centru : 
transformă Mateescu. Pînă la sfirșitul 
partidei mai sînt de semnalat cîteva 
ocazii ale atacanților 
dintre care una este
Costache. Partida ia 
tul de 18—5 (10—5)

Li deschiderea acestui meci a avut 
loc întîlnirea amicală de fotbal dintre 
Minerul Filipeștii de Pădure și Vic
toria Moreni. Cu toate că au mani
festat o superioritate' evidentă, gaz
dele au trebuit să se mulțumească 
cu un scor de egalitate : 0—0.

care vor reuși să termine cu 0 puncte 
penalizare-

Popuiarizarea făcută cursei asigură 
acesteia un mare, număr de specta
tori pe traseele din împrejurimi. Anul 
acesta cursa prezintă o noutate. La 
sfîrșitul întrecerii nu va mai avea toc 
cursa de viteză pentru departajare 
deoarece a fost înlocuită cu 12 probe 
de ,,non stop" (cite două în fiecare 
etapă). Această modificare a fost fă
cută datorită faptului că federația in
ternațională de motociclism a intro
dus-o în cursa de 6 zile, care anul a- 
cesta are loc în Austria.

La întrecerile campionatului repu
blican de 6 zile participă următoarele 
echipe: Dinamo I și Dinamo II (am
bele din București), Metalul Bucu
rești, C.C.A., Metalul Reșița, Voința 
Sibiu, precum și alergători indivi
dualii de la Voința Arad, Voința Bucu
rești și Voința Orașul Stalin. Pentru 
obținerea medaliilor de aur, argint și 
bronz participă 36 alergători (cei din 
echipe și alergători individuali) din 
rîndul cărora remarcăm pe Gr. Bercni, 
H. Sitzler. St- Iancovici, B. Predescu 
(Metalul Buc.), Gh. Ioniță, Gh. Voicu- 
lescn, M. Dănescu (C.C.A.), M. Pop, 
L. Szabo, V. Szabo, I. Popa, M. Ger- 
nescu, T. Popa, C. Nedelcu (Dinamo 
Bue.), Al. Șinca (Voința Buc), W. 
Hirschvogel (Metalul Reșița), 
Rautenstrauch (Voința Sibiu).

Iată acum traseul : etapa I (două 
ture a 101 km) : Sibiu-Cristian-Orlat- 
Gura Rîului-Curmătura.-Rășinari-Cisnă. 
dioara-Cisnădie-Sadu-Tîlmaci-Racoviță- 
Avriig-Bradu-Veștem-Șeliinbăr-Sibiu. In 
etapa a II-a 
traseu însă, în 
a IlI-a (de două 
Sibiu-Ciistiain-Sălișle Orlat-Gura Riu- 
lui-Curmătura-Păltiniș - Santa - 
Stezii-Rășinari-Sibiu. In etapa a IV-a 
același traseu, cu sens invers. Etapa 
a V-a (de două ori 113 km): Stbiu- 
Cristian-Săliște-Crinț-Jina-Poiana 
biului - Săliște - Orlat - Gura I 
Curmătura-Rășinari-Sibiu. Etapa 
Vl-a, același traseu în sens invers.

țintă al stu-

a Petrolului, 
pasă, trans-

din Petroșani, 
fructificată de 

sfîrșit cu sco- 
pentru Știința.

K-

se parcurge 
■sens învers.

ori 81

același 
Etapa 
km) :

Valea

i Si- 
Rîului- 

a

H. NAUM

Hoi baze sportive 
in raionul Sibiu
De cttrînd s-au dat în folosință în 

comuna Săliște din raionul Sibiu trei 
noi popicarii amenajate cu sprijinul 
comitetului U-T-M. și al asociației spor
tive Crinț. La amenajarea acestor arene 
de popice tinerii au prestat 6000 de 
ore muncă patriotică, evidențiindu-se 
îndeosebi elevii și elevele școlii medii 
din localitate.

Și la Rășinari a început construirea 
linei arene de popice cu două culoare. 
De asemenea, tinerii din comuna Tili- 
șea au dat în folosință o arenă de 
popice cu două culoare, cu pistă de 
bitum.

ILIE IONESCU-coresp.

a
Cupei UCECOM se
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Buzău (prin telefon). Cea de 
V-a ediție a 
bucurii de o masivă participare, 
de alergători reprezentînd 13 echipe
de club și asociații sportive din în
treaga țară atu parcurs ieri la prinz — 
după festivitatea de deschidere — 
străzile Capitalei îndreptindu-se spre 
șoseaua Urziceni.

La ora 13,15 s-a dat startul oficial 
de la km 8 pe șoseaua Urziceni în 
prima et-apă București-Buzău- După 
numai cîțiva kilometri, în comuna A- 
fumați facem prima însemnare în car
netul de notițe: Eugen Mihăilă spar
ge. Nu trece mult timp și pe marginea 
șosclii vedem un alt 
clubului Victoria (C- 
bîndu-și roata de la 
am ajuns la 
cuse o oră 
sem 42 km 
Sprintul de
dat de juniorul C. Tudose (lotul de ti
neret) urmat de Ștefan Poreceanu 
(Victoria) și V. Iordache (Dinamo). 
Imediat urmează o porțiune de circa 
500 metri de drum pavat cu: piatră, 
care oferă cîtorva cicliști posibilitatea 
desprinderii de grosul plutonului. Ar
bitrul de. traseu ne indică numele lor:

reprezentant al 
Melcioc) schim- 

bicicletă. Cind 
la Coșereni, tre-valea de

de la plecare- Parcurse
și plutonul rula compact, 
la Urziceni a fost cîști-

I. Constan tinescu. N- Gri,gore, S. Arî? 
ton, Tr. Cojocneanu, C. Moiceanu, S« 
Duță și I. Angelescu. In urmărirea fu
garilor plutonul se fragmentează în 
4 grupuri despărțite între ele de cite 
2—300 m. Ințelegîndu-se la trenă, plu
tonul fruntaș se distanțează din ce 
în ce mai mult și la un moment dat 
își creează un avans de aproximativ 
două minute. Dm acest grup va- ră
mâne însă Moiceanu, care a spart.

In fruntea grupului urmăritor se si
tuează cicliștii de la Victoria și Voința 
București, care „t.raig" puternic șt cu 
15 km înainte de Buzău avansul fu’ 
gărilor scade la 1,20 min. Pe ultimele 
sute de metri fugarii își dispută sprin’ 
tul final, care este cîștigat de Silviii 
Duță-

Clasamentul etapei : 1. S-
(C.C.A.) 2h 32:56; 2. I. Conslanlinescu 
(C.P.B.) 2h 32:58; 3- I- Angelescu
(Voința Pioești), 4. N. Grigore (C.C.A. 
II), 5. Tr. Cojocneanu (Dinamo), 6, 
Ariton (C.C.A. I) toți în același timp.

Clasament pe echipe: 1. C.C.A. i 
7h39:42; 2-Voința Pioești 7h41:50 ; 3. 
Voința București 71142:40.

Azi are loc etapa a doua Buzău- 
Brăila_ (100 km), iar rnîine etapa a 
trelia

Duță

Ciclismul feminin
sa ramma

Recent trebuia să se desfășoare cam
pionatul feminin de fond, faw oraș 
București. Spunem trebuia, pentru că, 
din păcate, ol nu a avut loc. Motivul ? 
La start s-au prezentat doar... două 
concurente (ambele de la Dinamo), 
deși in scriptele subcomisiei de clasi
ficări Și competiții figurează vreo 13 
cicliste legitimate pe anul I960. Și a- 
tunci, ne întrebăm unde sînt aceste a- 
lergătoare ?

La această întrebare urmează să răs
pundă, în primul rînd, antrenorii clu
burilor cu secții feminine și alergătoare 
legitimate pe anul în curs : Dinamo 
(7 alergătoare). Constructorul (4). 
C.P.B. (1). C.C.A. (1)... Dar, nici con
ducerile cluburilor respective nu sînt 
scutite dc a reflecta cu seriozitate 
la această întrebare. Mai ales că, zil
nic, pot fi văzute pe străzile Capitalei 
sau în împrejurimile orașului o serie 
de cicliste (mult mai multe deeît ane
mica cifră consemnată în registrele 
subcomisiei mai sus amintite) pe fru
moase biciclete de curse.

Să fie aci vorba de cunoscutul „fe
nomen” în ciclism al... plimbăreților?

Brăila-Buzău.
TR ANDRONACHȘ

------------------------------------------------------------- ■ 'k.3<r'

nu trebuie
m urma

care anu- 
pi a ter i ale

problemă 
curbă în

II. VALENTIN

„Oi ’-ui înotătorilor dm Tg. Mureș
Ați fost, de curtnd, la Tirgu Mureș? 

Printre numeroasele construcții care 
schimbă fața orașului de la o zi la 
alta se numără, fără îndoială și noul 
bazin de înot. Mare, frumos, bine uti
lat, el constituie o mîndrie pentru toți 
locuitorii orașului și cu atît mai mult 
pentru înotători. Avînd un astfel de 
bazin la dispoziție, ei și-au pus în 
gînd să se antreneze „ca la carte", 
pentru ea mîine-poimiine ziarele să 
scrie despre noile recorduri stabilite 
d* sportivii din Tirgu Mureș...

Dar iată că au trecut cîteva luni 
bane și n-am auzit de nici o ispravă 
a înotătorilor mureșeni, de nici o per
formanță. Le țin în... secret? La un 
moment dat am crezut și lucrul ăsta, 
dar o scrisoare primită de la tov. Va- 
sile Chilf, antrenor de înot și membru 
în comisia de notație din Tirgu Mu
reș a risipit... misterul. Ca să obții 
performanțe, trebuie să te antrenezi. 
Tur ca să te antrenezi, trebuie să ai 
..g unde. Ei bine, deși cum am spus, 
ta Tlrgu Mureș s-a construit un bazin 
de ți-e mai mare dragul, înotătorii 
dyi numai... tîrcoale in jurul bazinu
lui. Rareori apucă să și inire în el, și 
lucrul acesta se intîmplă seara tir zi u. 
cind orașul începe săv. ațipească.

Cum s~a ajuns la situația aceasta?

SPORTUL POPULAR
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E o poveste lungă și nici măcar ntt 
sînlem la sfirșitul ei Firește, bazinul 
a fost construit pentru ca notația din 
Tlrgu Mureș, care a dat elemente de 
valoare și pînă acum, să facă un se
rios pas înainte. Mai mult de trei 
sferturi din fondurile necesare con
strucției acestei baze sportive au fost 
date de U.C.F.S. La terminare, bazi
nul urma să fie predat Clubului spor
tiv din Tlrgu Mureș. Acest hr-.ru nu 
s-a putut face însă dinricauza unor 
forme și paraforme, cărora nu li s-a 
mai putut da de capăt. In cele din 
urmă toate s-au încurcat în labirintu
rile birocrației. Nu s-a putut ajunge 
nici la cea de a doua soluție și anume 
ca bazinul să fie preluat de asociația 
sportivă I L.E-F.O R., astfel că a apă
rut un proprietar tievisat: întreprin
derile Comunale din Tîrgtt Mureș.

In primul moment, sportivii s-au 
bucurat. Au socotit că bazinul a încă
put pe mîinile cele mat bune: între
prindere nutre. cu posibilități, cit spirit 
gospodăresc ele. Dar bucuria lor a 
fost de scurtă durată. S-a văzut că 
noii proprietari nil se prea dau in vini 
după sport. Au făcut din bazin... 
ștrand, l-au. pus țoală ziua la dispo
ziția publicului, iar pentru înotători an 
rezervat doui-trei ore de mlre-ta. 
ment. începînd de la ora 7 seara Dacă 
le. place, bine, drtcâ nu.-.

Dar să fim drepți: le-a mai făcut

— Adevărul e că orele acestea de 
de viață...

o „favoare". Lc-a spus că se pot an
trena și dimineața, de la 7 la 10. 
Strașnică favoare! Lași Slujba sau 
fugi de la șoală, ca să profiți de în
lesnirea pe care ți-au făcut-o între
prinderile Comunale... Practic, deci, 
au rămas mimai cele 3 ore de seară, 
cind trebuie să se antreneze la polo și 
la înot cei 200 de sportivi de la C S. 
Tlrgu Mureș, Voința, Clubul sportiv 
școlar Harghita și Școala sportivă de 
elevi. O fi bazinul de dimensiuni Olim
pice, dar tot nu se poate compara cu... 
Marea Neagră, ca să cuprindă deodată 
atita lumeț

antrenament le-a cam schimbat felul 
Desen de MATTV

Și uit-e așa, iată că vara a cam 
trecut, fără oa sportivii din Tirgu 
Mureș să fi putut beneficia de bazinul 
construit anume pentru ei. Firește, nu 
ne facem iluzia că rindurtte de față 
ar putea contribui la schimbarea si
tuației in cele cîteva săptămini căldu
roase care au mai rămas. Dar am 
luat-o... din vreme ca măcar în vara 
viitoare sportivii set nu trebuie să-și 
rupă- din somnul lor pentru antrena
mentele de înot l Cu birocrația poți 
avea oricind surprize.'--

J. BERARI U 
V. GODESCU

Fără doar și poate că da, de vreme ce 
la staMiil competițiilor se prezintă a- 
tîtea incit nu se poate disputa o probă. 
Considerăm că este cazul ca din partea 
comisiei de ciclism oraș București (in
vitația este valabilă si pentru comisiile 
locale din diferite centre cicliste, tinde, 
după cite cunoaștem, se -observă ace
lași fenomen citai mai siis) să se 
verifice la fața locului cui anume au 
fost încredințate bicicletele și echipa
mentul și (inai ales) pentru 
mc scop se utilizează aceste 
sportive.

In legătură cu importanta 
care ne preocupă, serioasa
jos a ciclismului feminin din ultima 
vreme, avem de ridicat unele probleme. 
Se știe că, în ceea ce privește ciclis
mul masculin, se desfășoară de o bună 
bucată de vreme o susținuta rc.țiune 
pentru lărgirea caracterului popuF 
acestei discipline sportive prin depis
tarea de noi talente — juniorii — care 
să asigure un masiv schimb de mîine. 
Acțiunea a dat roade, numeroși fiind 
tinerii ca-re s-au afirmat recent, atît 
din Capitală cit și din provincie.

Anul acesta., zeci de tineri concu-: 
renii (uneori cile 40 sau 50) s-au aii-' 
niat la startul întrecerilor populare, 
rezervate posesorilor de biciclete1 de o- 
ras. Unii dintre acești juniori valoroși, 
anonimi turiști pînă mai ieri, au și 
fost promovați de către cluburi și a- 
sociații în prol>e pe biciclete de curse 
(unde se descurcă destul de bine) du
pă o prealabilă și folositoare ucenicie 
în probele pentru biciclete țjc oraș.

Oare nu se poate proceda la fel ș* 
în ceea ce privește ciclismul feminin ? 
Indiseutal>il că da, întrucît atît în Ca
pitală cît și în orașele de provincie, ca 
și în multe și multe comune și sate 
există numeroase tinere posesoare de 
biciclete de oraș.

Către aceste largi contingente de po
sesoare de biciclete dc ora? socotim cîi 
este necesar să-și îndrepte cu stăru
ință atenția comisiile locale și secțiilf 
de ciclism pentru ca, în colaborare, s 
cu sprijinul efectiv al federației de spe 
cialitate să se ducă o susținută munci 
pentru lărgirea caracterului de masi 
și în ciclismul feminin. Numai prii 
asigurarea caracterului de mase se po 
recruta apoi noi și numeroase sportiv 
de performanță. In sprijinul aceste 
acțiuni amintim un fapt pozitiv : < 
bună parte din organizatorii concursă 
rilor duminicale bucureștene au inciți 
în regulamentul competițiilor și acoi 
darea unei cupe, care a revenit secție 
cu cea mai mare mobilizare, în urm 
punctajului dat pentru toate categor 
ile de probe, avansați, juniori, tinere 
fete și oraș. O inițiativă care ar frebt 
să capete un caracter permanent,

1 Ciclismul feminin NU TREBUIE S 
i RAMINA IN URMA. Pent-Fu aceasta îi 
[ este nevoie de eforturi speciale, ci n» 
m»ai de o preocupare pentru includ- 
rea concursurilor feminine în acțitim 
oare se duce acum pentru populariz 
rea cicl isntul utî.

EMIL IENCEC



jiTEmart

Pregătiri... pregătiri... pregătiri... Activitatea la :sî
Dinamo București- 

Măgura Codlei 8-1 (1-0)
CODLEA (prin telefon). Duminică 

după-amiază, Dinamo București a 
susținut un joc de antrenament în 
localitate, în compania echipei Mă
gura Codlei. Bucureștenii au cîștigat 
cu 8—1, după ee la pauză conduceau 
cu 1—0 prin punctul marcat de Ef- 
timîe, din 11 metri, în minutul 24. 
După pauză, localnicii au egalat 
(Crăciun în min. 54), apoi Dinamo 
București a pus stăpînire pe joc, în
scriind de șapte ori, prin : Țîrcovnicu 
(4), Frățilă (2) și Matei.

Dinamo a aliniat formația:
Uțu — Popa, Motroc, Panait —- 

V. Alexandru, Stoica — Matei, Țîr
covnicu, Staudt (Frățilă), Eftimie, 
Seîimesi.

pania formației Metalosport (una din
tre cele mai bune echipe din campio
natul regional). In vervă de joc dina- 
moviștii și-au întrecut adversarul la 
scor prin golurile marcate de Dudaș 
(3), Vasilache (3), Daraban și Con
stantin. De remarcat că în echipa Di
namo, în repriza secundă au fost intro
duși doi juniori (Ghica și Vasilache), 
care au corespuns integral. In special 
Vasilache s-a dovedit a fi ttn înaintaș 
talentat.

Iată formația echipei dinamoviste : 
Petrescu-Stan, Ulea (Ghica), Lupeș- 
Dogan (Weber), Gonstantinescu-Dudaș, 
Werber, (Voicu II), Dărăban (Vasi
lache), Constantin, Voicu I.

Cel mai bun de pe teren: Dudaș. 
S-au mai remarcat: Voicu I, Vasilache 
și Dogan.

A. SGHENKMAN, corespondent

C. PETREANU
coresp.

Dinamo Galați 
Metalosport Galați 8-0 (4-0)
GALAȚI 7 (prin telefon). — Echipa 

de categoria B din localitate a susținut 
un reușit meci de antrenament în com

Chimia Govora-Farul 
Constanța 3-4 (1-3)

RM. VÎLCEA 7 (prin telefon). — 
Partida s-a disputat în fața a 4.000 
de spectatori. Jucînd mai tehnic, 
constănțenii au obținut victoria la 
o mică diferență de scor (4—3). E- 
chipa din Govora s-a dovedit o bună

Echipe noi în categoria B:
C. F. R. Roș

Un nume nou printre echipele de 
fotbal participante — începînd de la 
4 septembrie — la campionatul ca
tegoriei B : C.F.R. Roșiorii de Vede. 
Pentru prima oară acest oraș de pe 
malurile rîului Vedea are o echipă 
de fotbal de categoria B.

„Nici nu vă puteți închipui cit de 
mare este bucuria amatorilor de fot
bal din Roșiori și din raion!“, ne 
mărturisea zilele trecute tov. Ion Lu- 
paș, antrenorul echipei. Și n-a fost 
un lucru ușor să cîștigi una din se
riile campionatului regional București, 
să cîștigi barajul cu Unirea Alînăsti- 
rea, cealaltă... semicampioană a re
giunii și să te clasezi pe locul 2 tn 
seria de la Bacău a turneului de ca
lificare pentru categoria B /"

— Cine sînt jucătorii ?
— lată-i, în ordinea posturilor: 

Raicu — Oțteanu, Pintică, Tănăsoglu 
— (iută, Fiță — Tăbîrcă, Bursumac, 
Capatos, Sardu, Nedelcuță I. Adău
gați acestora pe fundașul Virgil Oprea 
și pe juniorii Nedelcuță 11 (mijlocaș) 
și Ciofalcă (inter stingă) și aveți lo
tul folosit de C.F.R. Roșiori în toate

iorii de Vede
meciurile susținute de la începerea 
campionatului regional și fină la in
trarea în categoria B. Sînt 33 de 
meciuri. Unii dintre acești jucători, 
cum sînt Raicu, Olteana, cei doi mij
locași si Capatos, au jucat în țoale 
331'

Cei care au văzut la lucru pe 
C.F.R. Roșiorii de Vede (cel puțin cu 
prilejul celui de al treilea joc cu 
Unirea Mînăstirea, disputat pe sta
dionul Republicii din Capitală) și-au 
putut da seama că echipa practică un 
fotbal clar și că între compartimente 
există un mare echilibru. Un exem
plu ? Iată-1: atacul a marcat în cele 
33 de jocuri 90 de goluri, iar apă
rarea a primit numai 191

— Ce program aveți pînă la înce
perea categoriei B ?

— Bineînțeles, antrenamente, antre
namente și iar antrenamente. Vrem să 
fim la înălțimea partenerelor noastre 
din seria a Il-a și să nu înșelăm spe
ranțele amatorilor de fotbal din Ro
șiori, a încheiat antrenorul Lupaș.

— m. t. —

parteneră de antrenament. Au marcat 
Sever, Olaru, Moroianu și Vasilescu 
pentru Farul, Bantaș (2) și Crețea pen
tru Chimia.

Farul a folosit următoarea forma
ție: Roman (Ghibănescu) — Botescu, 
Alexe, Florescu — Straton, Sever — 
Moroianu, Olaru, Datcu, Niculescu, 
Vasilescu.
DRAGOMIR ROȘIANU, corespondent

Minerul Anina-Stiinta Timișoara 
2-7 (1-1)

Meci frumos, disputat în cinstea 
Zilei Minerului, în fața a 3.000 spec
tatori. Autorii golurilor: Mîțaru (4), 
Ionescu (3) respectiv Basara.b și* 
Neacșu (autogol). Iată formația e- 
chipei studențești, nou promovată în 
categoria A: Enăchescu — Georges
cu, Turcan, Neacșu — Cojereanu, 
Barcu — Gîrleanu, lonescu, Filip, 
Lereter, Mîțaru.

Combinata C.S.M.-A.S.A. Sibiu 
- A.S.A. (regiune) Sibiu 4-0 (10)

SIBIU 7 (prin telefon). — Echipa 
combinată C.S.M.—A.S.A. s-a pre
zentat bine pusă la punct cu pregă
tirile și și-a întrecut partenerul de 
antrenament cu 4—0 (I—0). Au mar
cat Dragoman (2), Baban și Dadeș.

C. PITARU, corespondent

® A. Oanță poate să coboare și sub granița celor 2:41.0 • Re
zultatele meciurilor de calificare pentru categoria A ° Noi re

corduri republicane la concursul de la Cluj

• Cu performanța înregistrată la 
ultimul concurs (2:41,3), Adrian 
Oanță a confirmat progresul continuu 
pe care l-a înregistrat în ultima pe
rioadă. Ținînd seama că în această 
cursă, Oanță a înotat de „unul sin
gur", unicul său adversar, Tiberiu 
Rînea, terminînd la cîțiva metri în 
urma sa, trebuie să conchidem că 
timpul său este mai mult decît me
ritoriu. De altfel, după terminarea 
cursei, Oanță păstra suficiente re
surse, ceea ce ne indreptățește să 
sperăm că la viitorul concurs al îno-

natație la care au participat și îno
tătorii și înotătoarele aflate în ta
băra de tineret din localitate. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate: se
niori — 100 m bras: Al. Schnialtzer 
1:15,0 — nou record republican; 100 
m spate: L. Darotzi 1:08,2; juniori, 
categ. I — 200 m fluture: AL Kato- 
na 3:01,3; 100 m fluture: C. Mari
nescu 1:17,7; juniori, categ. a 11-a 
— 200 in spate: L. Berea 2:40,2 — 
nou record republican; junioare, ca
teg. 1 — 100 in bras: Maria Klos 
1:31,6; 400 m liber: Eva Nagy

Îmbucurător
Activitatea pe linia complexului 

sportiv G.M.A. a cunoscut anul acesta 
un frumos succes în regiunea Galați. 
La startul întrecerilor pentru cuceri
rea insignelor F.G.M.A. și G.M.A. s-au 
prezentat numeroși tineri din între
prinderi, școli și de pe ogoarele re
giunii. Pînă în prezent 2083 de tineri 
au devenit purtători ai insignei
F. G.M.A. 1240 dintre acești tineri 
provin din cadrul asociațiilor spor
tive de pe lingă gospodăriile agri
cole colective, de stat și S.M.T.-uri. 
De asemenea, numărul purtătorilor 
insignei G.M.A. gr. I este în mo
mentul de față de 4.225.

Succese îmbucurătoare s-ati înregis
trat și cu prilejul concursurilor pen
tru obținerea insignei G.M.A. gr. II. 
Față de aceeași perioadă a anului tre
cut, numărul purtătorilor insignei
G. M.A. gr. II a crescut la 280. Re
zultate frumoase s-au obținut îndeosebi 
în raionul Tecuci. Astfel, în cele 31 
asociații sportive din acest raion au 
devenit purtători ai insignei G.M.A. 
gr. I peste 580 de tineri. Cele mai 
frumoase rezultate att fost obținute în 
cadrul asociațiilor Avîntul (comuna 
Matca) unde numărul purtătorilor 
F.G.M.A. a ajuns la 25, iar cel al 
purtătorilor insignei G.M.A. gr. I la 50.

IONEL HINCU-coresp.

Start într-una din probele concursului de notație desfășurat la sfîrșitul 
săptămînii trecute în Capitală

tătorilor fruntași, care va avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni în Capi
tală, el va reuși să coboare și sub 
granița celor 2:41,0.

• în etapa de duminică a seriei I 
din cadrul campionatului de calificare 
pentru categoria A la polo, s-au în
registrat următoarele rezultate: în 
Capitală, Constructorul a întrecut 
S.Ș.E. cu 4—1, iar la Cîmpina, for
mația locală Petrolul a cedai cu 5—4 
în fața echipei bucurcștene. Rapid.

• La sfîrșitul săptămînii trecute a 
avut loc în orașul Cjuj un concurs de

5:55,4 ; junioare, categ. a Il-a —
400 m liber : Ana Vatman 6:05,1 ;
200 m bras : Voichița Novac 3:23,5;
50 m bras : Voichița Novac 43,7;
fetite -- 200 m liber: Eva Nagy:
2,46,0.

In cadrul acestui concurs au avut
loc și două partide de polo, în care
selecționata taberei de tineret a în
trecut formațiile C. S. M. Cluj cu 
8—6 (3—1) si Știința Cluj cu 4—1 
(0-1).

V. CHIOREANU 
corespondent

Lucrăm cu cea mai mare atenție
(Urmare din pag. I)

peste plan tn luna iunie 33.100 tri
cotaje, iar în primele 20 de zile ale 
lunii iulie — 10612. Multe din tri
cotajele produse la această întreprin
dere sînt destinate sportivilor noștri: 
tricouri, flanele sport, treninguri, ma- 
îeuri... Să vă facem cunoștință cu 
ați va din autorii acestor realizări-- 
voleibalistele Sevila Romașcanu și O- 
limpia Ștefan de la secția mașini cir
culare, fotbalistul Angliei Iliescu de 

I la secția calandru, voleibalista Cri

stina Dobrescu de la confecții, șalustul 
Mircea Moga de la secția raschel. Ne 
oprim aici pentru simplul motiv că 
secretarul de redacție—poate că și ci
titorii! — apreciază reportajele scurte.- 

..Cînd am plecat am trecut și pe la 
cabinetul tehnic. Am aflat că în acest 
semestru au intrat în producție șapte 
noi sortimente de bluze, unele di_n ele 
destinate sportivilor. Ne-a plăcut in 
mod deosebit bluza bărbătească din 
tricot plușat. Curînd, sportivii noștri 
o vor purta cu plăcere.

A ÎNCEPUT seria premiilor mari LA PRONOEXPRES!

lată-i pe jucătorii de la C.F.R. Roșiorii de Vede. De la stingă la dreapla, sus: 
Nedelcuță I, Bursumac, Pintică, Capatos, Guță ; jos: Sardu, Tăbîrcă, Manole, 

Olteanu, Fiță și portarul Raicu.

Dinamo
Concurînd într-o seric puternică, 

alături de Voința Tg. Mureș, Voința 
Oradea și Sticla Arieșul Turda, for
mația Dinamo Săsar a reușit să ob
țină locul doi în turneul de baraj 
pentru calificarea în categoria B, dis
putat la Arad. Pentru acest loc 11, 
care a însemnat calificarea dinamo- 
viștilor în categoria B, tînăra for
mație din Săsar a trebuit să joace 
un meci suplimentar cu Voința Ora
dea, cu care se afla la egalitate de 
puncte. Trecînd de acest „hop", Di
namo Săsar și-a văzut visul împli
nit : începînd de la data de 4 sep- 
teipbrie, jucătorii din Săsar vor lua 
startul în seria a IJI-a a catego
riei B...

Iată lotul echipei nou promovate 
în categoria B (în paranteză .vîrsta 
jucătorului): PORTARI: Ignațiu
Erdcly, mecanic auto (21 ani), Ga-

Săsar
vrii Pop, rabotor (21); FUNDAȘI: 
Zoltân Răkosi, mecanic auto (21), 
Ion Borbely, electrician (21), Ale
xandru Pop, dulgher (24), Liviu Cup- 
șa, bobinator (21); MIJLOCAȘI: Io
sif Szakacs, electrician (21), Albert 
Dull, strungar (21), Ioan Bereczki, 
funcționar (21); ÎNAINTAȘI: Mi
hail Jemnea, strungar (21), Victor 
Corneanu, strungar (22), Ioan Toma, 
mecanic (21), Petre Negrău, tinichi
giu (21), Nicolae Tordai, funcționar 
(22), Afircea Sas, sudor (21), Arca- 
die Găll, strungar (21).

Antrenorul echipei din Săsar, Adal
bert Balogh, precum și jucătorii sînt 
hotărîți să se comporte cît mai 
onorabil în campionatul categoriei B 
pe anul 1960—1961.

V. SASARAIW 
coresp. regional

Repetăm pronosticurile înregistrate 
la concursul Pronosport de duminică, 
7 august: I — 1 ; ÎI — X; III —1 ; 
IV — 2 ; V — 1 ; VI — X ; VII — 2 ; 
VIII — 1 ; IX — 1 ; X— 1 : XI — I ; 
XII — 2.

Surprizele n-au lipsit... Tatabanya a 
smuls un „X" foarte prețios lui Uj- 
pest. Grosics, care apărase destul de 
slab în prima etapă, s-a regăsit și a 
salvat multe situații de gol la poarta 
lui. C&pel, decis să refacă prestigiul 
pierdut în trecutul campionat, a lup
tat cu multă convingere în partida 
de la Diosgyor și a învins. Debrecen 
confirmă rezultatul din prima etapă 
(victorie în fața lui Ilonved), prin 
acel 0—0 obținut la Salgotarjan. 
Cele trei „2“-uri și două „X"-uri au 
triat destul de mult din variantele 
depuse la concurs.

In programul concursului viitor, 
din nou numai întîlniri de campionat 
din R. P. Ungară. Și — așa cum 
ne-a anunțat etapa de duminica 
trecută — sînt toate șansele ca sur
prizele să continue. Alai ales că u- 
nele dintre echipele budapestene — 
Honvcd și Vasas, spre exemplu — 
susțin dificile meciuri în deplasare, 
care se pot termina cu rezultate ne
așteptate.

Si — apoi — NU UITAȚI : CU 
CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICA SE DESCHIDE SERIA 
CELOR TREI CONCURSURI LA 
CARE SE ACORDA UN FOND 
SUPLIMENTAR DE PREMII ÎN 
BANI IN VALOARE DE 2.50.000 LEI. 
Beneficiază de acest fond posesorii

biletelor „EXPRES OLIMPIC" care 
nu au cîștigat la marea tragere de 
Ia 7 august, dar care participă la 
concursurile PRONOSPORT din 14-21 
și 28 august sau la concursul spe
cial PRONOSPORT (OLIMPIC).

• Dar pînă la concursul PRONO
SPORT de duminică, să ne îndreptăm 
atenția spre concursul PRONO-

jgonosport
EXPRES de mîine, 10 august. El se 
prezintă sub semnul unor frumoase 
antecedente.

Concursul PRONOEXPRES de săp- 
tămîna trecută s-a bucurat de pre
zența unor premii importante. S-au 
înregistrat: 1 premiu de 58.977 lei 
și 3 premii de cîte 33.977 lei. Cate
goria a Il-a (5 din 6) a realizat a- 
devărate recorduri în materie (pre
mii de 33.977 lei). Ce vom înregistra 
în concursul de mîine ? Sînt toate 
semnele că vom asista la o ascen
siune a valorii premiilor.

Nu lipsiți deci de la concursul 
PRONOEXPRES de mîine, 7 august, 
care poate aduce noi premii de va
loare.

Depuneți din vreme cît mai multe 
variante la concursul special PRONO
SPORT (OLIMPIC). In program, 
12 meciuri din turneul final la fot
bal. Variantele depuse la concursul 
special PRONOSPORT (OLIMPIC) 
beneficiază de un fond suplimentar 
de premii în bani în valoare de 250 
mii lei, cu condiția ca posesorii bi
letelor „EXPRES OLIMPIC", care 
nu au cîștigat la marea tragere 
„EXPRES OLIMPIC", să treacă se
ria și numărul acestor bilete pe bu
letinele ce le depun. Nu neglijați 
deci concursul special PRONOSPORT 
(OLIMPIC) care s-a deschis de ieri,' 
8 august. închiderea depunerii va
riantelor : 25 august.

★

Tragerea din urnă a numerelor con
cursului PRONOEXPRES de mîine, 
10 august, are loc la Botoșani.

REZULTATELE TRIERII 
CONCURSULUI PRONOSPORT

în urma trierii variantelor depuse 
la concursul PRONOSPORT de du
minică, 7 august, au fost stabilite 
următoarele rezultate provizorii:

48,3 variante eu 11 rezultate exacfe
499,9 variante cu 10 rezuîtafe 

exacte
3230,8 variante cu 9 rezultate»

exacte.
Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro-: 

nosport.
SPORTUL POPULAR
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A V-a ediție a campionatului 
mondial de parașutism

SOFIA 8 (prin telefon de la cores- 
poadentul nostru). In prezența a peste 
150.009 spectatori, pe aeroportul „Mu. 
sacevo“ de lingă Sofia a avut loc du
minică dimineața festivitatea de deschi
dere a celei de a V-a ediții a campio
natelor mondiale de parașutism. După 
salutul adresat concurent ii or de către 
Ivroi Mihailov, vicepreședinte al Con
ciliului de Miniștri al R. P. Bulgaria și 
președinte al Comitetului de organizare 
a campionatelor mondiale de parașu
tism, sportivii au fost salutați, de ase
menea, de către Vladimir Stoicev, pre
ședintele Comitetului Olimpic al R. P. 
Bulgaria, și de către Gilman, director 
general al Federației Internaționale de 
Aviație Sportivă. Din cauza timpului 
nefavorabil, probele prevăzute pentru 
prima zi nn s-au putut desfășura, astfel 
că întrecerile propriu-zise ale campiona ■ 
tul ui mondial de parașutism au început 
luni. Prima probă a fost aceea de sări
turi combinate în grup de la altitudinea 
de 2000 m cu deschidere întîrziată a 
parașutei după 23—30 sec. și aterizarea 
la punct fix. Echipele masculine sînt 
alcătuite din câte patru para.șutiști. iar 
cele feminine din cîte trei concurente. 
Fiecare echipă urmează să efectueze 
cîte patru sărituri, pentru alcătuirea cla
samentului contînd media celor mai 
bune trei sărituri. S-a concurat în or
dinea stabilită prin tragere la sorți : 
R. P. Romînă, R. P. Ungară, S.U.A., 
Austria. U.R.SJ5., Anglia, Canada. R. S 
Cehoslovacă, Franța, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, Anglia, Canada și Ausr 
tria participă numai cu echipe mascu

înaintea ultimei etape în 
campionatul U.R.S.S.

La sfîrșitul săptămînii trecute, în 
campionatul de fotbal al U.RS.S. s-a 
disputat penultima etapă. Iată rezul
tatele înregistrate: SERIA I: Kalev 
Tallin—Dinamo Moscova 1-2, Torpe
do Moscova — Zenit Leningrad 2-3, 
Avangard Harkov — Daugava Riga 
2-0, Dinamo Tbilisi — S.K.A. Rostov 
7-2, Palitaktor Taskent — Spartak E- 
revan 0-0. Cu cele 31 puncte acumu
late în 20 de meciuri Torpedo Mos
cova și-a asigurat calificarea pentru 
turneul final. Pentru celelalte două 
locuri luptă echipele Daugava, Ș.K.A. 
Rostov, Dinamo Moscova și Dinamo 
Tbilisi, aflate în urmărirea liderului. 
In felul acesta ultima etapă are un 
caracter decisiv în ce privește ocu
parea locurilor 2 și 3 în serie. Ea cu
prinde următoarele meciuri: Zenit 
Leningrad — Avangard Harkov, Dau
gava Riga—Dinamo Moscova, S.K.A. 
Rostov — Kalev Tallin, Moldova Chi- 
șinău — Spartak Erevan, Palitaktor 
Țașkent—Dinamo Tbilisi.

SERIA A II-A: Admiraltecț Lenin
grad—Spartak Moscova 1-1, T.S.K.A.— 
Belarus Minsk 2-1, Spartak Vilnius— 
Șahtior Sta lino 0-0, Dinamo Kiev —

Campionatul de tenis 
al R. P. Bulgaria

SOFIA, 8 (prin teleJon de la cores
pondentul nostru). In cursul săptă
mînii trecute s-a desfășurat în capi
tala R. P. Bulgaria campionatul na
țional de tenis pe anul I960. Iată 
proaspeții campioni desemnați în ca
drul recentelor întreceri. La simplu 
bărbați Ciuparov l-a întrecut în fi
nală pe Mihailov cu 6—0, 6—2, 6—3. 
iTenismanul Ciuparov reușește să 
cîștige pentru a șasea oară titlul de 
campion al țării 'a tenis. Campioană' 
Ia femei a devenit Ceakîrova, învin
gătoare în două seturi (6—1, 6—0) 
în fața tenismanei Berberian. Ciupa
rov a devenit campion și la proba 
de dublu bărbați, făcînd pereche cu 
Petrunov. Ei au întrecut în finală 
cu 6—4, 6—3 cuplul Mihailov — To- 
mov. La dublu femei au terminat 
învingătoare Ceakîrova — Berberian, 
care au învins cu 6—3, 6—1 pere
chea Goceva — Beron. Proba de du
blu mixt a revenit în două seturi 
(6—J, 6—4) perechii Ceakîrova — 
Ranghelov învingători în fața cuplu
lui Berberian — Țvetkov.

T H. 

line. In prima săritură, Ia bărbați cel 
mai bun rezultat a fost obținut de către 
echipa U.R.S.S. — 4,02 m distanță de 
centrul cercului. Pe locul 2 K. P. Bul
garia — 6,17 m, iar pe locul 3 Franța 
— 7,22 m. Concurentul cehoslovac Ieh- 
licika a aterizat la 0,43 m de ce.. Irul 
cercului, obținînd cel maț bun rezul
tat individual. Echipa R. P. Romîne 
a aterizat în afara razei cercului. La 
fetnei, primele locuri în prima săritură 
au fost ocupate de R. S. Cehoslovacă 
10,70 m, Franța 11,06 m., U.R.S.S. 
13,75 m. Echipa R. P. Romîne a ocu
pat locul 6 cu 42,36 m. Echipele 
S.U.A. și R. P. Ungare au aterizat în 
afara cercului.

In cea de a doua săritură, în clasa
mentul masculin primele locuri au re
venit următoarelor formații : R. S. Ce
hoslovacă 5,24 m. U.R.S.S. 5.62 ni. 
S.U.A. 7,18 m. R. P. Romînă s-a cla
sat pe locul 8 cu 20,21 m. La femei 
primele trei locuri au revenit echipelor 
Franței — 4.28 m, R. P. Romîne 7,74 
m, R. S. Cehoslovace 8 08 m. In ulti
ma săritură efectuată în cursul zilei 
de luni, a treia, primele clasate sînt s 
la bărbați ; S.U.A. 3.36 m, R. P. Ro
mînă 4,81 m, R. P. Bulgaria 6,82 m; 
Ia femei : R. S. Cehoslovacă 6,95 m, 
U.R.S.S. 13,17 m. R. P. Polonă 16.16 
m. Cea de a patra săritură nu a putut 
arca loc în cursul zilei de azi din cau
za înserării. Ea va avea loc mîine (n.r. 
azi), concursul continuînd apoi cu dis
putarea celorlalte probe cuprinse în 
program.

TOMA HRISTOV

FOTBAL PE GLOB
Neftianik Baku 3-0, Kairat Alma Ata— 
Aripile Sovietelor Ktubîșev 1-1, Di
namo Kiev este singura echipă cali
ficată pentru turneul final înaintea 
ultimei etape, locurile 2—3 urmînd 
să și le dispute Admiralteeț, T.S.K.A. 
și Spartak Moscova, lată, de altfel, 
programul ultimei etape: Spartak Vil
nius — Spartak Moscova, Lokomotiv 
Moscova — Admiralteeț Leningrad, 
Aripile Sovietelor — Dinamo Kiev, 
Belarus Minsk — Neftianik Baku, 
Ț.S.K.A. — Șahtior Sta lino. Iată cum 
se prezintă clasamentele celor două 
serii înaintea ultimelor jocuri.

SERIA 1
1. Torpedo 20 14 3 3 39:16 31
2. Daugava 19 8 7 4 25:16 23
3. S.K.A. Rostov 19 8 7 4 30:26 23
4. Dinamo Moscova 19 8 6 5 30:15 22

5. Dinamo Tbilisi 19 8 6 5 47:31 22
6. Spartak Erevan 19 7 7 5 33:27 21
7. Zenit Leningrad - 20, 8. Palitaktor
— 18, 9. Avangard — 14, 10. Moldova —
13 , 11. Kalev - 3.

SERIA A II-A
1. Dinamo Kiev 19 12 2 5 44:22 26
2. Lokomotiv 19 10 5 4 30:27 25
3. T.S.KA, 19 11 1 7 34:17 23
4. Admiralteeț 19 7 9 3 34:23 23
5. Spartak Moscova 19 9 4 6 30:16 22
6. Belarus Minsk 19 9 3 7 23:26 21
7. Aripile Sovietelor — 18, 8. Kairat —
16 , 9. Șahtior — 16, 10. Neftianik - 13,
11 . Spartak Vilnius - 7.

Gyor, noua promovată —
performera etapei

Duminică s-a desfășurat cea de a 
II-a etapă a campionatului R.P. Un
gare. Recenta promovată, Gyor, a 
reușit performanța de a întrece cu 
5-0 pe Szeged, stabilind astfel scorul 
etapei. Alte rezultate : Vasas—M.T.K. 
4-2, Ujpesti Dozsa—Tatabanya 1-1, 
Ferencvaros — Pecs 3-2, Dyosgyor— 
Csepel 0-1, Salgotarjan — Debreczin 
0-0, Honved — Dordg 3-2. După două

® In cea de a treia rundă a meciu
lui de șah dintre selecționata orașului 
Leningrad și echipa R. P. Ungare s-a 
înregistrat scorul de 7‘/?—31/,. Scorul 
general al meciului este 22’/^—141/, 
puncte în favoarea selecționatei orașu
lui Leningrad

® Federația poloneză de box a alcă
tuit echipa olimpică pentru Roma. Ea 
cuprinde în ordinea categoriilor pe 
Kukicr, Bendig, Adamski, Pazdzior, 
Kasprzyk, Drogosz, Dampo, Walasek, 
Pietrzikowski și Jedrzewski. De remar
cat că Adamski, Drogosz și Pietrzikow
ski sînt campioni europeni, iar Dampo 
și Walasek — finaliști ai campionate
lor europene de la Lucerna. In echipă 
debutează tînărul Kasprzyk, o mare 
speranță a boxului polonez

U. R. S. S.-R. F. GERMANĂ 51-13 LA ȘAH
La Hamburg a luat sfîrșit întîlni- 

rea de șah dintre echipele U.R.S.S. și 
R. F. Germane. In ultimul tur jucă
torii sovietici au realizat scorul de 
6—2, astfel că rezultatul final al me
ciului este de 51—13 în favoarea for
mației Uniunii Sovietice. Echipa 
U.R.S.S. a cîștigat fiecare dintre cele

De pe pistele de
MOSCOVA. — Atleții sovietici fac 

în aceste zile ultimele pregătiri în 
vederea marii întreceri sportive care 
va începe peste cîteva zile în capi
tala Italiei. Astfel, o parte dintre ei 
au participat duminica trecută la un 
concurs de verificare, care a avut 
loc pe stadionul central „V. I. Lenin" 
din capitala Uniunii Sovietice. Deși 
s-a desfășurat pe un timp nefavora
bil, concursul a fost punctat de une
le performanțe valoroase. Fără în
doială. cel mai bun rezultat a fost 
realizat dc către aruncătoarea de su
liță Elvira Ozolina, recordmană mon
dială, care a realizat performanța de 
59,25 m (la 30 cm de recordul mon
dial). Proba de săritură în lungi
me femei a fost cîștigată de către 
atleta Galina Galimova cu un re
zultat de 6,20 m. Alte trei atlete au 
realizat sărituri de peste 6 m: Lud
mila Radcenko — 6,18 m, Ludmila 
Ievleva — 6,07 m și Valentina Sa- 
prunova — 6,05 m. Echipa mascu
lină de ștafetă 4x100 m a fost cro
nometrată în 40,8 sec., iar în aceeași 

etape conduce Ferencvaros cu 4 punc
te, urmată de Ujpesti Dozsa, Vasas, 
Csepel și Debrețin cu cîte 3 p.

Campionatul R.P. Polone
Cîteva rezultate înregistrate în e- 

tapa a XV-a a campionatului R.P. Po
lone : Polonia Bydgoszcz—Wisla Kra- 
kovia 0-0, Lechia Gdansk — Stal 
Sosnowiec 3-2, Legia Varșovia — 
L.S.K- Lodz 2-2, Pogon Szczecin — 
Gwardia Varșovia 2-5. Continuă să 
conducă Legia Varșovia cu 22 puncte.

• In cadrul campionatului inter
național feroviar, Lokomotiv Moscova 
a întrecut cu 5-1 pe Lokomotiv din 
R.S. Cehoslovacă. Alte rezultate în
registrate în grupa din care face par
te formația sovietică : Lokomotiv R.S. 
Cehoslovacă — Lokomotiv Finlanda 
2-1, Lokomotiv R.S. Cehoslovacă — 
Lokomotiv R.D. Germană 3-0.

• In cel de al doilea meci al tur
neului în R.P. Chineză, Racing Beirut 
a cîștigat cu 3-0 în fața unei selec
ționate a campionatului districtual 
din Șanhai. După aceea echipa liba
neză a fost întrecută cu 5-1 de se
lecționata orașului Șanhai.

• Intîlniri internaționale ale echi
pelor sovietice : Zvezda Perm—Selec
ționata orașului Șenian (R.P. Chine
ză) : 0-0, Spartak Stanislav — Dozsa 
Kecskemet (R.P. Ungară) 1-0, Dina
mo Kiev — Borusia Neukirchen 4-1.

9 Intr-un meci internațional de fot
bal echipa franceză Racing Club Pa
ris a dispus de Dinamo Zagreb (R.P.F. 
Iugoslavia) cu 3-0.

0 In cadrul unor întîlniri franco-sco- 
țiene disputate duminică s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Clyde— 
Lens 4-0, Valenciennes—Dundee 1-0, 
Motherwell—Toulouse 2-1

PE SCURT
O Cunoscutul atlet Alain Mimoun, în 

vîrstă de 40 de ani, a cucerit dumini
că titlul de campion al Franței la ma
raton, realizîntl timpul de 21131:54,4. 
De remarcat că Mimoun a alergat dc 
unul singur ultimii 12 km ai probei. 
El va participa la J. O. de la Roma, 
unde va încerca să-și mențină titlul 
de campion olimpic al acestei dificile 
întreceri atletice.

• In semifinalele zonei americane a 
„Cupei Davis" la tenis de cîmp, echipa 
S.U.A. conduce cu 2—1 în meciul ev 
echipa Mexicului.

• Intr-un meci internațional de na-1, 
tație disputat la Tel Aviv selecționata 
olimpică a Israelului a învins cu sco- 

opt runde ale întîlnirii. Cel mai bun 
rezultat individual a fost obținut de 
campionul mondial Mihail Tal. Din 
opt partide susținute el a cîștigat 7 
iar una a încheiat-o la egalitate, rea
lizînd un procentaj de peste 90 la sută 
din punctele posibile.

atletism ale lumii
probă rezervată femeilor selecționa
ta U.R.S.S. alcătuită din Krepkina, 
Motina, Itkina și Press a realizat 
timpul de 45,8 sec.

ERFURT. — A continuat desfă
șurarea concursului de selecție a 
atleților din R. D. Germană și R. F. 
Germană pentru alcătuirea echipei 
unite a Germaniei la J. O. de la 
Roma. In cadrul întrecerilor atleta 
Gisela Birkemeyer din R. D. Germană 
pe lingă performanța valoroasă din 
proba de 200 ni plat: 23,4 sec. s-a 
clasat pe primul loc la 80 m.g. cu 
10,7 sec., înaintea atletei Zenta Kopp 
(R.F.G.). Invingătoarea a putut li 
cunoscută după developarea filmului. 
Iată alte rezultate înregistrate în a- 
cest concurs : MASCULIN : 200 m 
A. Hary (R.F.G.) 20,6 sec.; înăl
țime Puell (R.F.G.) 2,06 m.; triplu 
salt Thierfeldcr (R.D.G.) 15,77 m ;
disc Milde (R.D.G.) 52,63 m; 110 
m.g. Martin Lauer (R.F.G.) 13,6 sec.; 
5000 m Grodotzki (R.D.G.) 14:05,6.
FEMEI: 800 m Donath (R.D.G.) 
2:06,3 (nou record) ; suliță Stroess- 
reuther (R.F.G.) 50,65 m ; greutate 
Hoffman (R.D.G.) 16,32 m.

VARȘOVIA. In ultima zi a cam
pionatelor de atletism ale R. P. Po
lone, desfășurate în orașul Olsztyn, 
au fost realizate cîteva rezultate va
loroase. Astfel, în proba de arunca
rea suliței atleta Ursula Figwer a 
stabilit un nou record polonez cu o 
performanță de 54,90 m. Proba de 
10.000 m a fost cîștigată de cunoscu
tul atlet .Krzyskowiak, cronometrat în 
29:13,8. Alte rezultate: BARBAȚI: 
prăjină Gronowski 4,45 in; ciocan 
Cieply 63,60 m; ștafeta 4x100 m 41,5 
sec.; maraton Forth 2 h 39:31,6. 
FEMEI: lungime Bibro 6,07 m ; 200 
m Janiszewska 23,6 sec.

(Agerpres)

A luat sfîrșit „Regata Mării Negre“
ODESA 8 (Agerpres). — Dumi

nică au luat sfîrșit întrecerile din ca
drul competiției internaționale de 
iahting „Regata Mării Negre" la 
care au participat sportivi din R. P. 
Ungară, R. D. Germană, R. P. Ro
mînă și U.R.S.S, In clasamentul ge
neral la clasa „Olandezul zburător" 
primul loc a fost ocupat de sportivul 
sovietic Anafolie Konovalov, care a 
totalizat 7333 puncte. Dintre concu- 
renții străini cel mai bun rezultat a 
fost obținut de sportivul romîn Va- 
sile Costescu. La clasa „Finn" pri
mul loc a revenit lui Valentin Man- 
kin cu 7377 puncte. Concurenții ro- 
mîni Petre Purcea și Gh. Petrescu 
au ocupat locurile 16 și respectiv 18.

★
In localitatea Baulc s-a încheiat 

proba de iahting de „5,5 m“ din ca
drul campionatelor mondiale. Au cîș-

rul de 96—50 echipa Greciei. Cele două 
meciuri de polo pe apă au revenit gaz
delor cu scorurile de 4—2 șî 6—5,

® La 23 august va începe la Copen
haga un mare turneu internațional de 
șah Ia care și-au anunțat participarea 
jucători ' din Uniunea Sovietică, Elve
ția, Olanda, R. D. Germană și Dane
marca. U.R.S.S. va fi reprezentată <le 
marii maeștri Efim Ghcller și Tigran 
Petrosian.

• Federația olandeză de natație a 
alcătuit echipa femininii care va parti
cipa la întrecerile de la Roma. Ea cu
prinde printre altele pe Cockie Gastc- 
laars (100 m liber), Corrie Schimmel 
(400 m liber), Rini Dober (100 m 
spate), Greta Kok (200 m bras). Ria 
Van Velsen (100 m spate).

ÎNTRECERILE internaționale 
ALE SPORTIVILOR R0M1NI 

IN LUNA SEPTEMBRIE
Și luna care urmează, septembrie, 

va însemna pentru sportivii noștri o 
perioadă bogată în competiții inter
naționale. Astfel, pe lîngă Jocurile 
Olimpice de la Roma, sportivii ro- 
mîni vor mai lua parte la alte com
petiții importante. De pildă, între 24 
și 26 țara noastră va fi reprezentată 
de un lot de atleți și atlete la Bal
caniadă care se va desfășura la A- 
tena. Tot în luna următoare va aves 
loc în R. P. Ungară o întîlnire de 
box între selecționatele de tineret 
ale R. P. Romîne și țării vecine șî 
prietene. Și reprezentanții sportului 
cu pedale de la noi vor fi chemați', 
in septembrie la două întreceri de 
anvergură. Intre 1 1 și 25 se va dis
puta Circuitul R.P.R., iar de Ia 22 
septembrie la 2 octombrie, cicliștii 
noștri vor rula în turul R. P. Bul
garia.

Republica Democrată Germană va 
fi gazda tradiționalei competiții mon
diale de șah, Olimpiada, care va în
cepe la 10 septembrie și la startul 
căreia vor fi prezenți și șahiști ro- 
mîni. O altă întrecere sportivă irfț' 
ternațională devenită tradițională 
Cursa de 6 zile la motociclism. se va 
desfășura intre 19 și 25 septembrie în 
Austria și fără îndoială că reprezen
tanții sportului cu motor din țara 
noastră se vor strădui să confirme 
rezultatele frumoase obținute în edi
țiile anterioare. In sfîrșit, pasionații! 
voleiului de la noi. vor avea prilejul 
să urmărească, acasă, în zilele de 
22-24 septembrie întrecerile dintre 
reprezentativele masculine ale R. P. 
Romîne și U.R.S.S

Noi recorduri mondiale 
la natație

înotătorii australieni au stabilit re
cent trei noi recorduri mondiale în 
cadrul concursului preolimpic care se 
desfășoară în bazinul de la Towns
ville. In proba de 220 yarzi fluture 
Neville Hayes a obținut performanța 
de 2:17,5, care reprezintă un non re
cord mondial al probei. Celelalte 
două noi recorduri mondiale au fost 
realizate de către echipele de stafidă 
ale Australiei în probele de 4x1 ' 
yarzi liber (femei) și 4x220 yarzi li
ber (bărbați) cu timpurile de 4:16,2 
și, respectiv, 8:16,6. (Agerpres).

tigat Marcel Buffet—Patrice Wolf 
(Franța), campionii ediției precedente 
a acestei competiții.

PERFORMANȚE VALOROASE 
ALE ÎNOTĂTORILOR SOVIETICI
Noi performanțe de valoare au fost 

înregistrate în ziua a doua a con
cursului preolimpic de natație de lă 
Aloscova, la care participă cei mai 
buni înotători sovietici. In proba de 
200 m bras bărbați victoria a fost re-' 
purtată de Arcadii Golovcenko cu tim
pul de 2:39,0. Echipa feminină de șta
fetă 4x100 mixt a stabilit un nou re
cord unional cu timpul de 4:53,5 (ve
chiul record era de 4:54,2). In proba 
de 200 m liber bărbați cel mai bun 
timp a fost obținut de Igor Lujkovski 
cu 2:06,7. (Agerpres)

Raliul automobilistic 
„Turul Europei 1960“
BERLIN 8 (Agerpres). — Dumi

nică din șase orașe: Bale, Berlin, 
Graz, Hanovra, Luxemburg și Praga 
s-a dat simultan plecarea în raliul 
automobilistic „Turul Europei I960" 
la care participă 100 de concurenți 

.4£n șase țări. După ce toți concuren
ții SJ vor întîlni în orașul Niirnberg 
ei vor tirrnir apoi același traseu în 
lungime dc aproximativ 10.000 km — 
Niirnberg — Viena — Budapesta, — 
Belgrad — Sofia — Ankara — Bei
rut. Sosirea la Beirut este prevă
zută pentru 10 august.


