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— Intilnire cu viitori studenți —

se aflau în to- 
de maturitate. Dar

vacanțăRecreație in plină...

Sîmbătă dimineață, la I.C.F., nimerisem în recreație. Curtea lungă « 
Institutului, atit de familiară tuturor... spectatorilor stadionului Repu
blicii, răsuna de glasuri. Tinerețe și voioșie...

„Recreație în plină vacanță ?“ — vă veți întreba. Neobișnuit, dar exact. 
Se muncește cu multă străduință și seriozitate în aceste zile de vară la I-C.F. 
Profesorii urcă la catedră în fața sălilor pline, capete gînditoare se apleacă 
peste bănci, creioanele aleargă iute pe caietele de notițe. Nu cunosc odihnă 
nici terenurile de sport, loc de desfășurare a lecțiilor practice.

La Institutul de Cultură Fizică din Din toate colturile țării au venit 
București au loc cursurile de pregătire aici tinere și tineri dornici de învă- 
penlru viitorii studenti, candidați la țătură, îndrăgostiți de sport, înaripat* 
examenul de admitere. de un ideal făurit încă în timpul a-

O lecție practică de gimnastică. Sfaturile praf. N. Covaci vor prinde 
foarte bine la examen Foto : H. Nandy

Grijă sporită în munca
de strîngere a cotizațiilor

Asociațiile sportive din Orașul Sta
lin au acordat și acordă grijă sporită 
slrîngerii cotizațiilor de membru 
U.C.F.S. In primul semestru al aces
tui an încasarea cotizațiilor, pe toate 
asociațiile din oraș, s-a desfășurat în 
cele mai bune condiții, înregistrîn- 
du-se o depășire de mai mult de 60 
la sută. Este o realizare frumoasă 
care fără îndoială a contribuit ia 
consolidarea materială a celor mai 
multe dintre cele 75 de asociații spor
tive din localitate.'

Printre asociațiile sportive care au 
realizat însemnate succese, în ceea 
ce privește strîngerea cotizațiilor, se 
numără Voința, Vînătorul, Energia 
(Școala prof. Steagul roșu), înainte 
(Școala medie nr. 4), Creația, Bucegi, 
Aripile C.F.R., Oltul, Rulmentul, Ra
pid etc. Este o dovadă că membrii 
consiliilor acestor asociații au muncit 
cu perseverență.

O serie de asociații sportive, prin
tre care Dezrobirea, Flacăra, Con
structorul. Cauciucul, Metalul, Strun
gul, Postăvarul și altele au avut o 
activitate mulțumitoare, fără însă a

atinge realizările asociațiilor amin
tite mai sus.

In alte asociații sportive, consiliile 
respective nu au privit cu toată se-

C. GRUIA 
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nilor de școală, acela de a deveni pro
fesori de educafie fizică, antrenori, e- 
ducatori ai maselor de sportivi. Și 
iată-i acum pe cale de a-și vedea 
visul realizat...

Conducerea Institutului, corpul di
dactic depun eforturi susținute pen
tru aceasta. Cu două luni in urmă 
a fost alcătuit prospectul examenului 
de admitere și trimis tuturor consilii
lor regionale U.C.F.S. Pe atunci, can- 
didații de astăzi 
iul examenului 
toți cei care-și puseseră în gînd să 
urmeze I.C.F.-ul au studiat cu atenție 
condițiile. Li s-au părut cam grele. 
Nu este lucru ușor 
treci examenul de admitere 
institut 
li se 
pentru

Apoi 
găti re. 
peste 80 de candidați, 
din provincie li s-a asigurat casă și 
masă. Condițiile de studiu sînt exce
lente. Viitorii studenți se pregătesc la 
probele practice de baschet, volei, gim
nastică, atletism: audiază lecții teo
retice de anatomie, fiziologie, limba 
romînă. Pregătirea lor a fost încredin
țată unor pedagogi pricepuți, cu ex
periență. Lecțiile de baschet, de pildă, 
le predă maestrul sportului Mihail 
Nedef. Pe cale de volei, cunoscutul 
antrenor Niculae Murala, pregătirea 
pentru proba de gimnastică se face 
sub îndrumarea lui Nicolae Covaci, 
el însuși gimnast fruntaș. Directorul 
Institutului, tov. I. Șiclovan, urmărește 
îndeaproape și coordonează desfășu
rarea cursului.

Ne-am aruncat ochii prin „cataloa
gele", bineînțeles provizorii, ale a- 
cestui curs de pregătire. Am întîlnit 
în rîndurile candidați lor o serie de 
sportivi fruntași, cunoscuți. Va da exa
men de admitere la IC.F. Nicolae 
Vizitiu, rugbist la echipa Grivița Ro-

în general — să 
într-un 

de învătămînt superior. Aici 
cereau și serioase aptitudini 
sport!.
a venit vestea cursului de pre- 
La Institut se află de-acuin 

Celor veniți

VALERIU CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

Voința, Vînătorul, Energia

Simbătă in sala Dinamo:

Concurs-demonstrație 
de gimnastică cu participarea 
loturilor olimpice (fete și băieți)

Sîmbătă, incepind de la ora 18,00 
se va desfășura în sala Dinamo un 
concurs-demonstrație la care vor par
ticipa gimnastele și gimnastii din 
loturile olimpice. In acest concurs 
vor evolua gimnaste și gimnaști care 
ne vor reprezenta la Jocurile Olim
pice de la Roma. Aceasta este, de 
fapt, ultima verificare a loturilor 
noastre olimpice de gimnastică.

La întrecerile de sîmbătă (exerciții 
liber alese) intrarea este gratuită-

* ►

Brigada sportivilor, alcătuită din jucători ai echipei de rugbi 
stanța, muncește cu însuflețire pentru a îndeplini și depăși angajamentele 
luate în cinstea celui de al lll-lea Congres al U.T.M. Constantin Tănase, 
Sefkin Nuian, Ba>ri Kenan și Petre Tulbure, muncitori constructori navali 

pe care îi vedem în fotografie într-un moment de răgaz — efectuează 
lucrări de bună calitate și în termene sub prevederile normelor

Foto- : B. Ciobanu

La 11 septembrie

Tradiționala competiție „Turul ci
clist al R.P.R.“, organizată de Federa
ția romînă de ciclism și ziarul „Spor
tul popular”, va reuni anul acesta la 
start — pe lîngă rutierii țării noastre 
— o serie de alergători de peste hota
re. Federația noastră de specialitate a 
invitat la ediția din acest an sportivi 
din R.D. Germană, R.P. Bulgaria. R.P. 
Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, 
R.P.F. Iugoslavia. Suedia și Belgia. 
Pînă în prezent s-au primit confirmări 
de participare din partea forurilor de 
specialitate din R.D. Germană, R.P. 
Ungară și Belgia.

Turul ciclist al 
11 septembrie și 
septembrie, odată
de a XlII-a etape. Iată traseul (1720 
km) împărțit pe

R.P.R. va începe la 
va lua sfîrșit la 25 
cu disputarea celei

11 septembrie : 
(80 km).

12 septembrie ; 
Stalin (170 km).

cele 13 etape :

circuit în București

București — Orașul

Prea multe... „surprize
> în meciurile de Cupă de la Galați

la fot-A începui Cupa R.P.R. 
bal!

Sule și sute de echipe s-au luat 
la întrecere în cadrul acestei 
populare competiții, străduindu-se 
să meargă dt mai departe pe 
drumul succesivelor calificări. De
sigur, mica echipă dintr-un cătun 
oarecare știe că nu o țin puterile 
să ajungă în finala Cupei, să 
joace pe stadionul ,23 August" 
cu C.C-A. sau cu Progresul Bucu
rești, dar pînă acolo sînt destule 
trepte spre afirmare și nici un 
succes nu e de neglijat... De a- 
ceea, primele etape de Cupă nu 
stîrnesc mai puțin interes decît 
fazele superioare, cind intră in 
întrecere și echipele de categorie 
B și A, sînt în centrul atenției 
asociațiilor sportive și a specta
torilor din localitățile respective.

Și la Galați, spectatorii s-au 
pregătit să vadă primele jocuri 
din cadrul Cupei R.P.R. Ei au 
pornii de dimineață spre terenul 
Șantierelor Navale Galați, unde 
fuseseră programate meciurile 
Știința Galați — C.S.M. Galați 
și Victoria T.R.C.L. — Gloria 
C.F.R. Firește, ei știau că una din

caracteristicile Cupei sînt surpri
zele. Dar pe teren i-a așteptat o..- 
surpriză care le depășea orice în
chipuire : două din echipe. Știința 
Galați și Victoria T.R.C.L., nu 
s-au prezntat, astfel că meciurile 
nu au mai avut loc.

Iubitorul de fotbal nu se lasă 
însă descurajat cu una cu două, 
așa că după amiai'ă •gătățenii și-au 
dat din nou întîlnire „la fotbal", 
pe stadionul Portul roșu, unde 
urmau să se dispute alte două 
partide de Cupă: Năvodul —
Textila și Metalosport — Voința.

Cum au fost cele două 
Cu mari peripeții I Cu 
care au început înainte 
pele să apară pe teren, 
se echipeze, jucătorii de

meciuri ? 
peripeții 
ca echi- 

Vrînd să 
la Năvo

dul și Textila au constatat că 
vestiarele sînt... închise. Pe in
tendentul terenului rut-l interesa 
probabil Cupa și preferase o plim
bare prin oraș. Pînă au reușit cei 

22 de jucători să deschidă o fereastră 
și să se cațere unul cite unul pen
tru a putea ajunge în cabină,_ a 
trecut ceva timp și meciul a în
ceput cu întîrziere: la ora 16.15. 
La ora 18 a fost gata, dar rezul-

tatul fiind 0—0, a mai fost nevoie 
de o jumătate de oră pentru „pre
lungiri". A urmai o scenă cu totul 
neobișnuită: două echipe se gră
beau să intre pe fereastră pentru 
a se dezechipa și alte două voiau 
să iasă cit mai repede, ca să 
poată să înceapă meciul!

De fapt, una din echipe, Meta 
losport, nu avea de ce să fie gră
bită. Cenlrul înaintaș nu venise și 
în afară de asta, un jucător nu-și 
adusese tricoul. Ambele probleme 
au fost însă rezolvate cit se poate 
de simplu : portarul de rezervă a 
trecut centru înaintaș, iar jucăto
rul care n~avea tricou a împrumu
tat o... cămașă „la culoare" de la 
un spectator din tribună!

La ora 18,40 a început meciul, 
și o dată cu 
astfel că spre 
spectatorii nu 
întllnirea, dar 
cu greu mai 
parteneri de... 
menea condițiuni, 
minare că unicul punct al partidei 
a fost un autogol. Omul a cre
zut, probabil, că e poarta celor
lalți 1 ). „înțelegător", arbitrul n-a

13 septembrie •_ Orașul Stalin — SiJ 
hiu (140 km).

14 septembrie : Sibiu — Hunedoara 
— Deva (160 km).

7.5 septembrie : Deva — Timișoara 
(90 km).

16 septembrie : zi de odihnă Ia Ti
mișoara.

77 septembrie : Timișoara — Oradea 
(160 km).

78 septembrie : Oradea — Cluj (150 
km).

79
timp

20
tra Bornei.

21 septembrie : Vatra Doinei 
ceava (110 km).

22
km ).

23
km ).

24
(110

25
(210 km).

septembrie : Cluj — Dej 
50 kni).
septembrie : zi de odihnă

(contra

la Va-

— Sli

septembrie ; Suceava — Iași (160

septembrie : Iași — Bacău (130

septembrie : Bacău — Focșani 
km).
septembrie : Focșani — București

QTVur- ura cu

el și... întunericul, 
sfîrșit nu numai că 
mai puteau urmări 
și jucătorii pe teren 
puteau deosebi pe 
adversari. (In ase- 

nici nu e de

—., i" ,1" •
mai așteptat minutul 
lungiri, ci a fluierat sfirșitul par
tidei cu 5 minute mai

Ce au de spus în 
aceste prime meciuri de Cupă co
misia orășenească de fotbal din 
Galați și conducerile echipelor res
pective? Noi nu considerăm dis
cuțiile încheiate, ci așteptăm... „pre
lungirile".

30 din pre- --

devreme, 
legătură cu

V. PALADESCU “
corespondent regional - -



Șt. Poreceanu ( Victoria) și C. C. A. I
conduc în „Cupa UCECCM

(4:
Juniorii noștri se pregătesc în vederea intilnirilor

cu echipele R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace și R. P. Polone
BRAILA (prin telefon)- — După 

ce a cîștigat prima etapă București— 
Buzău cu o medie orară bună (40,410 
km), marți, în etapa a Il-a, tînărul 
alergător Silviu Duță (C.C.A.) a a- 
juns din nou primul la Brăila — ora
șul lui natal. S. Duță a parcurs cei 
106 km. ai etapei Buzău—Brăila cit 
o medie orară de 41,842 km. Pe ulti
mii 20 km. ai etapei cicliștii au avut 
de înfruntat un vînt puternic din față 
care i-a împiedicat să 
viteză mai mare.

Iată ordinea sosirii: 
(C.C.A. I) 2 h. 32:04; 2. Ștefan Po
receanu (Victoria) 2 h. 32:07; 3. Si- 
mion Ariton (C.C.A. I) același timp;
4. D. Munteanu (Victoria) 2 h. 32:09;
5. Constantin Moiceanu (Victoria);
6. Ion Braharu (C.C.A. I) — același 
timp.

BUZĂU 10 (prin telefon). — Foar
te animată a fost etapa 
Brăila — Buzău (103 km). S-a ple
cat într-un tempo atît de rapid, îneît 
după o oră se parcurseseră 43,8 km. 
Ce se petrecuse între timp în cara
vana ciclistă ? După 15 km de la 
plecare, FI. Cristescu sprintează sec, 
dar după el pornesc I. Constantines
cu, V. Iordache, N. Niculescu, Șt. 
Poreceanu, I. Braharu și C. Baciu. 
Fugarii rulează cu peste 44 km/h. 
Ceilalți fruntași ai clasamentului, 
printre care și S. Duță, purtătorul

tricoului galben, rămîn în urmă.tricoului galben, rămîn în urmă. Se 
rulează într-un tempo rapid, căruia 
1. Constantinescu nu-i rezistă.

Asistăm, pe o porțiune de 50 km, 
la o fărâmițare a plutonului în 7 

o

ruleze cu o

I. S. Duță

a IlI-a

Azi weep finalele tamponatelor 
republicane masculine pe echipe 

și individual
După numai trei zile de la încheie

rea campionatelor feminine iată că azi 
încep pe arena Cimentul din București 
întrecerile pe echipe și individual re
zervate popicarilor noștri.

In finala campionatului pe echipe 
•-au calificat în urma rezultatelor în
registrate în faza interregională ur
mătoarele formații : Unirea Ro
man. Voința Cluj, Industria locală 
Baia Mare, Metrom Orașul Stalin, Con
structorul Pitești și Olimpia Reșița. 
Concursul pentru desemnarea echipei 
campioană pe anul I960 se desfășoară 
conform regulamentului internațional, 
adică jucătorii vor trage o singură dată 
la proba clasică de 200 bile mixte iar 
formația care va totaliza cel mai bun 
rezultat va ocupa primul loc în cla
samentul final. Echipele sînt alcătuite 
din cîte 6 sportivi.

Pentru cucerirea titlului de campion 
al R.P.R. își vor disputa întîietatea 
sportivii clasați pe primele zece locuri 
în clasamentul individual al campiona
tului pe echipe precum și o serie de 
popicari invitați de F.R.P. în baza re
zultatelor obținute în faza . orășenească 
a competiției.

Au îndeplinit baremul cerut de F.R.P. 
următorii jucători : Petre Purje (Cîm- 
pina), Ladislau Gallo (Oradea), Alex. 
Andrei (Buc.), Aurel Oșan (Reșița), 
I. Zegrean (Bistriț), Gh. Grecu (Iași), 
T. Szemany {Tg. Mureș), I. Costea. 
(Cîmpina) și Fr. Micola (Cluj).

întrecerile pe echipe vor începe azi 
la ora 8 dim., iar sîmbătă și duminică 
se vor desfășura jocurile din cadrul 
finalei campionatului individual.

grupuri, între care se angajează 
întrecere dîrză.

FI. Cristescu, obosit, rămîne, 
timp ce ceilalți 5 fugari reușesc ca 
pînă la Buzău să-și mărească avansul 
la 4 min. 57 sec. Sprintul final e cîș- 
tigat de Șt. Poreceanu (Victoria), 
urmat de Ion Braharu (C.C.A. I), 
C. Baciu (Victoria) 
(C.C.A. I) — toți 
2h 28:55.

Iată clasamentele 
trei etape :

Individual: 1. Șt.
I. Braharu 7h 35:30 ;

7h 35:57; 4. N. Niculescu

In

și N. Niculescu 
același timp:

generale după

Poreceanu 7h
3.35:28 ; 2.

C. Baciu
7h 36:04 ; 5. S. Duță 7h 38:52.

Echipe: 1. C.C.A. I 22h 47:44; 2. Vic
toria 22h 51:25; 3. Voința Ploești 
23h 09:01.

In etapa a IlI-a au luat startul 
70 cicliști. Medie orară: 41,480 km. 
Joi se desfășoară etapa a IV-a Bu
zău — Ploești — Sinaia (130 km), 
iar vineri e zi de odihnă.

TR ANDRONACHE

Duminică și luni s-a desfășurat pe 
stadionul din Predeal un nou concurs 
de verificare a juniorilor, care vor 
evolua sîmbătă și duminică în meciul 
internațional cu echipele R.P. Bulga
ria, de la Ruse. Cu acest prilej, deși 
timpul a fost nefavorabil, au fost în
registrate cîteva rezultate promiță
toare: JUNIORI: 100 m: Kineses 11,0; 
Drăgan 11,1; Stămatescu 11,1; 800 m: 
Beregszaszi 1:56,6; Paica 2:03,0; 
4x100 m: selecționata lotului 44,5; 
înălțime: Ducu 1,90; Marinescu 1,85; 
Păltiiieanu 1,85; prăjină: Astafei 3,85; 
Savin 3,75; Simionescil 3,65; Cristea 
3,50; disc: K. Sokol 40,95; Bog 
suliță: W. Sokol 58,60; Marian 
Macovei 50,08; greutate: Bog 
Serafim 12,88; Stănișteanu 
ciocan: 
Karcis 
24:41,6; 
25:03,6; llipiu Silii. INILUlCdUl ,
JUNIOARE: 100 m: Cr. Maksay 12,4; 
M. Mihai 12,5; R. Gabel 12,8; E. 
Cheșu 12,8; S. Bordan 12,9; 500 m:
I. Gergely 1:17,9; El. Flaișer 
M. Palade 1:21,6; M. Barbu 
4x100 m: selecționata lotului 
greutate: A. Nylas 11,34; I.
II, 12; A. Bugnaru 11,00; disc:

sac 37,23; A. Bugnaru 36,93; E. Soos 
35,94; A. Nylas 35,67; I. Szabo 35,27; 
suliță: A. Wachsman 38,11; A. Nylas 
35,81; R. Bucea 35,69.

Echipele de juniori și junioare ale 
R.P. Romîne vor pleca mîine diminea
ță la Ruse în vederea întîlnirii cu re
prezentativele de juniori ale R.P. Bul
garia. La sfîrșitul săptămînii viitoare 
urmează să se desfășoare la Constan
ța întrecerile din cadrul tradiționalu
lui meci triunghiular dintre formațiile 
de juniori ale R.P. Romîne, R.S. Ce
hoslovace ș' R.P. Polone.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate în cadrul acestui concurs: 110 
mg: V. Pop (O) 15,6; disc: P. Flora 
(O) 42,92; 100 tn: I. Măgdaș (G) 
11,1; 3.000 m obst.: Gr. Cojocarii (C) 
9:03,6; ciocan: S. Acațiu (C) 48,11; 
înălțime femei : L. Petreanu (C) 1,43; 
I. Tomcsic (O) 1,43; E. Lengyel (O) 
1,43; 100 m: I. Caban (G) 13,0

pregătiri pentru jocurile
BALCANICE

■37,19;
52,61?
13,33;
12,64;
44,43;

Roateș 
Plugarii

12,88;
Gheorghiu 45,47; Karoly 
44,31; 5 km marș:

Anghel 24:56,0; ~ „
triplu salt: Nicolescu 13,63;

1:19,8; 
1:22,8;

50,3; 
Szabo 

E. Co

Recreație în plină... vacanță
(Urmare din pag. 1) urmeze I C.F.-ul. Părinții săi — mem

brii ai gospodăriei agricole colective 
„Drapelul Roșu" -- sînt fericiți vă- 
zîndu-și fata plecată la învățătură.

— Ce te-a îndemnat, Ilona, să 
la I.C.F.? am întrebat-o-

Timidă și îmbujorată fata din 
tul timișorean loan Delcof, membru al lonta ne-a răspuns: 
lotului reprezentativ de juniori și al
ții-

In rîndurile candi-daților îrrt.îlnim 
vrednici fii ai oamenilor muncii. Statul 
democrat popular le pune la dispoziție 
cele mai bune condiții ca să învețe, să 
se pregătească, să-și facă o profesie 
frumoasă, să-și realizeze visurile.

In fața sălii de gimnastică am avut 
un scurt dialog cu tehnicianul Nico- 
lae Vizitiu, de la atelierele „Grivița 
Roșie". Se pregătește să devină stu
dent. Cil toată seriozitatea, cu r> me 
puizabilă putere de muncă. Viz'tin 
are 25 de ani și practică sportul de 11. 
A jucat mai întîi fotbal. Dar disciplina 
care l-a consacrat a fost rugbiul.

— Am terminat in 1953 școala me
die tehnică C.F.R. — ne-a spus N- 
Vizitiu. Deci, reiau învățătura după o 
întrerupere destul de lungă. Mă voi 
strădui, însă, să fac față noilor sar
cini, să nu înșel încrederea tovarăși
lor mei de la Grivița Roșie care m au 
sfătuit să urmez Institutul.

— Să știi că te-au sfătuit foarte 
bine- N-ai greșit.

— In caz că voi trece cu succes 
examenul de admitere am de gînd să 
fac aici la l.C.F. specializarea 
rugbi. De mult doresc să fiu 
in această disciplină sportivă 
îmi este atît de dragă.

...Pe terenul de volei am 
pe Ilona Naghy din Salonta. 
balistă, talentată, Ilona i. 1,.

șie, campionul țării de tenis Ion Țiriac, 
atletele Grista Afacsay și Magda'ena 
Udrea, scrimerul Ștefan Toth de la 
Satu Mare, canotoarea Mariana Lim
pede, scrimera Georgeta Taran, atle-

în 
antrenor 
care mie

întîlnit-o
Baschet- 

a hotărît să

vii

Sa-

— Mi-e drag sportul. Acasă am 
cat baschet în echipa gospodăriei. Am 
fost capitona echipei. Îmi spuneau toți 
că sînt cea mai bună. Dar iată că 
aici am văzut cit de multe 
de învățat Vreau să ajung 
batistă . fruntașă și să mă 
fesoară.

— Ai să ajungi, Ilona.
80 de băieți și fete, veniți 

rite colțuri ale țării, s-au I 
s-aiu cunoscut de puțină vreme aici 
la cursurile de pregătire ale IC.F.- 
ului. Dar de pe acum ei alcătuiesc o 
adevărată familie. Organizația de bază 
P.M.R. a Institutului și cea de U-T.M. 
s-au străduit ca aceș'i tineri să se 
simtă ca acasă, să trăiască o viață 
de colectiv, frumoasă, sănătoasă. 
Munca intensă de pregătire se împle
tește cu o odihnă rațională, folosi
toare. In orele libere viitorii sfudenți 
vizitează muzeele din Capitală (cea 
mai recentă vizită a fost la Muzeul 
de Istorie a Partidului), se întîlnesc 
cu sportivii fruntași, cu studenții In
stitutului. Dar, desigur, centrul de 
greutate al activității lor cade pe pre
gătire, pe învățătură. Ii așteaptă exa
menul în cadrul căruia ei trebuie să 
dovedească temeinice cunoștințe 
retice și practice. O singură 
mineață petrecută în mijlocul 
didaților ne-a dat convingerea 
le vor dovedi- Cursul de pregătire a 
fost organizat serios, cu spirit de răs
pundere.

mai am 
baschet- 
fac pro-

Sncces!.:- 
i din dife- 
întilnit și

teo-
di-

can-
că

CONCURS INTER-REGIONAL 
ORADEA—CLUJ

După cum ne-a comunicat 
pondentul nostru M. Pop, pe 
nul Libertății din Oradea s-a 
șurat întîlnirea dintre echipele 
nilor Oradea și Cluj. Meciul s-a în
cheiat și în acest an cu victoria echi
pei gazde: 156—150 p.

(Urmare din pag. 1)

cores- 
stadio-
desfă- 
regiu-

In vederea ediției jubiliare a Jocu
rilor Balcanice de atletism, care se va 
desfășura între 24—26 septembrie la 
Atena, atleții fruntași din țara noas
tră '■ ’ ................
La 
vea 
un 
lua 
treaga țară.

se pregătesc cu conștiinciozitate, 
sfîrșitul acestei săptămîni va a- 
loc pe stadionul din Poiana Stalin 
concurs de verificare la care vor 
parte cei mai buni atleți din în-

riozitatea problema realizării venitu
rilor prin strîngerea cotizațiilor și a- 
ceasta s-a răsfrînt în însăși activita
tea lor competițională. Tn Orașul 
Stalin sînt încă asociații sportive ale 
căror venituri din cotizații stau cu 
mult sub posibilitățile de care dispun. 
Asociațiile Metrom, Partizanul roșu, 
Poiana, Electrica, Petrolul sau An
cora, în ciuda numărului mare de 
membri U.C.F.S. pe care-i cuprind, 
au încasat mult prea puțin față de 
bugetul ce și l-au întocmit. Aceasta 
arată 
fiilor 
blema 
tantă,

că membrii consiliilor asocia- 
menționate au considerat pro- 
cotizațiilor ca fiind neimpor- 
punînd-o pe un plan secundar.

Este o situație care trebuie să 
de gîndit.

Mai grav este insă faptul 
Orașul Stalin se găsesc încă 
asociații — este drept puține

le dea

că în 
cîteva 

la nu-

măr, care de la începutul anului și 
pînă în prezent n-au putut însemna 
nici o realizare la acest capitol. Ce 
gîndesc oare consiliile asociațiilor 
sportive Spartak (președinte Alex, 
Buia), Monteorul 
Butoi), 
Iliescu), 
zeacă), Cinematografia
Gh. Sîrbu), sau Autotransport (pre
ședinte I Dumitrache) despre aceste 
probleme legate de însăși viața aso
ciațiilor lor ?

Membrii consiliilor acestor asociații 
sportive trebuie să pornească de îndată 
la treabă Se impune de asemenea ca 
și consiliul orășenesc U.C.F.S. să 3- 
corde mai mult sprijin acestor aso
ciații, îndrumindu-le și controlîndu-le 
îndeaproape. In acest fel vor putea 
fi eliminate deficiențele semnalate și 
se vor putea mobiliza consiliile aces
tor asociații sportive pentru o cit 
mai bună activitate.

(secretar M?rius
Sanitas (președinte dr. V. 

Arta (președinte C. Cin- 
(președinte

Activitatea la zi
• AL. SCHMALTZER, PRIMUL RECORDMAN AL TARII LA 
BRAS • LA SFÎRȘITUL SAPTAMINII UN NOU CONCURS AL ----------------------------  D)N eApiTALATORILOR FRUNTAȘI

• După cum am mai anunțat, în 
concursul desfășurat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute la Cluj, înotătorul 
bucureștean Alexandru Schmaitzer a 
reușit în slîrșit să atingă limita celor 
1:15,0 — timp standard stabilit de 
federația de specialitate pentru înre
gistrarea recordului republican în pro
ba de 100 m bras. Astfel, Schmaltzer 
devine primul recordman al țării la 
această probă, performanța sa fiind 
superioară cu două zecimi de secundă 
celui mai bun timp înregistrat pînă în 
prezent în bazin de 50 metri — A-

100 M 
INOTA-

C.S.M. Baia Mare și-a trimis pu- 
giliștii la competiții încălțați cu pan
tofi de tenis, fapt care a dus la dese 
alunecări în ring. (V. Săsăranu —• 
corespondent regional).

drian Oanță 1:15,2 în 1958. 
tățindu-și rezistența în regim de vi
teză, în special pe cea de a doua lun
gime de bazin. Schmaltzer va avea 
toate posibilitățile să coboare 1-2 se
cunde și sub acest timp.

® La sfîrșitul acestei săptămîni, a" 
mat,orii concursurilor de natație din 
Capitală vor putea asista la noi între
ceri, la care vor participa cei mai bu
ni înotători și înd’tătoarc bucureștene. 
Este vorba dej cea de. a IV-a etapă 
a concursului republican de natație 
prin corespondență. Cu acest prilej 
vom putea urmări „la lucru- și pe cei 
trei înotători djn lotul olimpjc Alex. 
Popescu, Mihai Mitrofan și Adrian 
Oanță, care au astfel la dispoziție pri
lejul unei ultime verificări oficiale 
înaintea întrecerilor de la Roma.

>♦4

Imbună-

.-S..I fc £1.

Consiliul asociației sportive Tractorul din Drăgănești (regiunea Bucu
rești) nu face nimic ca să remedieze activitatea echipei de fotbal, for
mată dintr-un lot restrîns de jucători, și aceia cam în vîrstă. (A. C. 
Petreanu — corespondent).

— Ce bine era să fi avut 2—3 puștani în echipă !!!
— Ce-fi veni, omule ?...

Am fi aruncat totul pe.^ lipsa lor de experiență l

— Eormidabilă eschivă !
— Vrei să spui „formidabili pan

tofi”!!!

După terminarea campionatului regional de fotbal, Comisia orășenească 
U.C.F.S. Botoșani a ținut ședința de analiză a activității foarte tîrziu, 
formală, cu totul neeficientă. (A. Abramovici — corespondent).

-ji • '

— Dragi tovarăși... întrucît raportul, datele și lipsurile sini toate venu, 
propun să ridicăm ședința și să mergem la cinema unde rulează un film 
nou !^ Desene de MATTY



FOTBHL I

Pregătiri în vederea noului sezon 
o începe „Cupa orașului București” • Rapid joacă azi în Ciulești O Honved Budapesta și Vor
wărts Berlin la București, Tatabanya la Ploești și Orașul Staiin ° Obligativitatea amenajării 

terenurilor cu aparatele sportive necesare ° Curs de reîmprospătare a cunoștințelor 
pentru arbitri

dele sînt programate pe stadionul 
Ciulești).

In etapa a doua, a cărei dat? 
disputare urmează să fie stabilită 
comun acord cu eclupele, se vor 
tiIni formațiile învingătoare între
și cele învinse între ele, după un pro
gram care va fi alcătuit ulterior. E- 
chipele învinse vor juca pentru o 
cupă de consolare. In caz de egali
tate, fiecare echipă va beneficia de 
cîte 5 lovituri de la II ni și cine va 
transforma mai multe se va califica

Campionatul republican de regularitate și rezistență

După două etape 
conduce Metalul București

echi- 
s-au 

iubitorilor 
așteptat în-

De cîtva timp antrenamentele 
pelor noastre de categorie A și B 
intensificat, spre bucuria iubit 
dc fotbal care abia au 
cheierea scurtei vacanțe de vară pen
tru a fi din nou alături de echipcie 
lor favorite, urmărindu-le 
și asistînd la jocurile lor 
care. Echipele și-au mărit 
zile ritmul de pregătire și 
la meciuri publice. Faptul 
să mire. Pînă la începerea campio
natului nu mai este mult La 4 sep
tembrie se va da „plecarea" în noua 
cursă pentru 
publicană și 
„start" bun. 
care echipele 
cît printr-o 
tensă.
ales, orientare a antrenamentelor con
tribuie și fantul că antrenorii echipe
lor de categorie A și B au participat 
recent la un curs de perfecționare la 
Orașul Staiin, unde și-au îmbogățit 
bagajul de cunoștințe.

pregătirile 
de verifi- 
în aceste 
au trecut 

nu trebuie

titlul de campioană 
fiecare dorește să ia
O dorință legitimă 
nu și-o pot realiza 

pregătire atentă și 
La buna organizare și,

re- 
un 
pe 

de- 
i ri

mai

MECIURILE AMICALE CONTINUA

Desigur că partidele de verificare 
vor fi mai dese de acum înainte. De 
altfel,K ele fac parie integrantă din 
ant.ejjament în perioada pregătitoare.

ASiazi, de pildă. Rapid București 
se antrenază pe stadionul din Giu- 
lești (cu începere de la ora 17) în 
compania a două echipe, cu care va 
juca cîte 60 minute (în două repri
ze) Aeronautica și Selecționata ra
ionului Grivița Roșie. Steagul roșu 
Orașul Staiin și-a î 
inul de pregătire pentru d^hnică 
meci cu o formație de categorie 
etc.

înscris în progra-
“ un

B

ÎNCEPE „cupa orașului 
BUCUREȘTI"

B,Pentru echipele de categorie A și
U.C.F.S. Oraș București a luat ini
țiativa de a organiza o competiție in
titulată „Cupa orașului București", 
care se va disputa după sistemul eli
minatoriu. Competiția va începe iaminatoriu. Competiția va începe 
sfîrșitul acestei săptămîni după ur
mătorul nrooram :

Sfințită 13 august, ora 15.30; 
îmiiu—Știința: ora 17.15: Progresul— 
Vletalul (jocurile urmează să se 
lispute pe stadionul Dinamo).

Duminică 14 august, 
îapid—Academia Militară; 
17.15 xLC.C.A—Dinamo Obor (parti-

Di-

ora 15.30:
ora

EXAMEN DE DIPLOMĂ PEN* 
RU ABSOLVENȚII FOSTELOR 

S.M.T.C.F.
Incepînd cu data de 10 sept, ac- 

e organizează la Orașul Staiin în 
□calul Școlii medii nr. 7 cu program 
pecial de educație fizică, str. Maxim 
corki nr. 45. o ultimă scsiține de exa- 
îcn de diplomă pentru , absolvenții 
JsLelor școli medii tehnice de cnl- 
iră fizică. i ■
Examenul se va da la următoarele 

talerii.
— limba
oral)

— teoria
•al)
— istoria
— gimnastică (oral și practic)

educației fizice (scris și

R.P.R. (oral)

S-AU PREZENTAT
din Alba lulia (bl- 
Vasile Serban din 
TT—071.759), Ște- 
com. Pădureții —

Maria Serdeanu 
:ul B—041.552), 
instanța (biletul 
i Silivestru dih 
jiunea Galați (biletul I.I.—090.387),
istică Spălățelu din corn. Băcălești 
regiunea Pitești (biletul L—028,214) 
aceștia sînt primii cfstigători ai marii 
ger! „EXPRES OLIMPIC". Ei au 
ținut cîte o excursie la Jocurile O- 
îpice de la Roma. Cei patru de 
: sus au fost cei dintîi care s-au 

izentat la Direcția Generală LOTO- 
ONOSPORT pentru a anunța fru- 
sul lor succes.
Jeilalți cîștigâtori la „EXPRES 
IMPIC" nu trebuie să uite că :
. Cei ce locuiesc în provincie tre- 
e să expedieze biletele cîștigătoare, 
ti scrisori cu valoarea declarată, 
Direcția Generală Loto-Pronosport, 
zurești, căsuța poștală 102, cu men- 
ica „Expres Olimpic" pînă la data 
25 august a. c. Totodată ei vor 
iile și datele personale (humele șl 
numele, adresa exactă, gara cea 

apropiată etc.) pentru a Ii se 
:a expedia premiile de către I. S. 
□-Pronosport.

de 
de 
in
ele

stă privință, trebuie să subliniem — 
dată fiind importanța pe care o pre
zintă alcătuirea unui lot și, mai ales, 
a unei echipe — două aspecte de care 
trebuie să se țină seama.

1. necesitățile reale ale formațiilor 
(echipele să-și completeze loturile cu 
jucătorii absolut necesari pentru pos
turile în care sînt „descoperite").

2. valoarea certă a jucătorilor (an
trenorii, în primul rînd, trebuie să 
dea dovadă de multă exigență și dis- 
cernămînt în alegerea jucătorilor, pen
tru ca noile promovări să asigure o 
creștere a nivelului tehnic și nu o

pentru etapa următoare. Același nu
măr de lovituri de la 11 m va fi 
acordat și în cazul cînd echipele se 
vor găsi la egalitate și după execu
tarea primei serii.

HONVED LA BUCUREȘTI I

noutate a acestei perioade de 
for- 
eă- 
!n 

• situează echipa maghia- 
în rîndiirile căreia aeii-

O .....
pregătire o constituie . vizita unor 
mâții străine bune, în compania 
rora vor juca echipele noastre, 
fruntea lor 
ră Honved. 
vează internaționali reputați ca Boz- 
sik, Kotasz și Tichy. Budapestanii vor 
evolua la București 
Dinamo București) 
(cu C.C.A.).

De asemenea va 
București formația 
doua clasată în turul campionatului 
R.D. Germane. Vorwărts va juca la 
25 august cu Dinamo București și la 
28 august cu C.C.A. Recept, Vorwărts 
a dispus cu 2-1 de Ruda Hvezda 
Brno în primul meci din. cadrul „Cu
pei Cupelor" (a echipelor cîștigătoare 
de "ti pe).

In sfîrșit, o altă formație maghiară, 
Tatabanya, va juca la 24 august ia 
l-Joie.ști cu Petrolul și la 28 august 
la Orașul Stalin cu Steagul roșu.

In perspectivă un joc Știința Cluj — 
Diosgybri VTI< și un altul Steagul 
roșu—Salgotarjani (R.P. Ungară). 
Poiana Cîmpina urmează să susțină, 
tot în cursul acestei luni, revanșa cu 
Balkan Gabrovo în R.P, Bulgaria.

la 18 august (cu 
și la 21 august

putea fi văzută ia 
Vorwărts Berlin, a

SARCINI IMPORTANTE
Paralel cu aceste antrenamente, e- 

ch-pele sînt preocupate de întărirea 
efectivelor lor. De altfel, ' 
perioada deschisă — prin 
comunicat

sîntem în 
deschisă — prin recentul 
— de transferări. In acea-

De
Șu',<maui

dispoziției _ ..............
lucru, intre orele. 8—19, iar duminica 
intre orele 7—19, pînă la noi dispo- 

. acces ]a două 
tuiul pentru co- 

jiletele de intrare 
casele* ștrandului. Mii,

tineretului a , fost pus a 
publicului și, jn zilele de

zlțiuni. Publicul are 
bazine (dintre care 
pii și începători). Bi 
se găsesc la casele* 
loace de transport: tramvaiele nr. 3 
și 4 (stația Institutului Agronomic), 
autobuzul nr. 31 și troleibuzele nr. 
81 și 82 (stația str. Ștrandului).

PRIMII CÎȘTIGĂTORI LA
2. Participant!! 

depune biletele 
țilc autorizate 
chitanțe pentru 
Loto Central.

Iar posesorii 
cîștigat la marea tragere did 7 au
gust mai au frumoase șanse de pre
miere. La concursurile Pronosport din 

Pronosport

din iCapitală vor 
cîștigătoare la unită- 
a eliberă adeverințe- 

biletele i cîștigătoare

biletelor care nu au

14—21 și 28 august și la concursul 
special Pronosport (Olimpic) Ii se o- 
feră suplimentar, premii în bani în 
valoare de 250.000 lei. Primul concurs 
PRONOSPORT din serie are loc chiar 
duminică. In program, artide echi
librate din campionatele .R.P. Ungare. 
Depuneți cît mai multe variante la 
acest concurs și nu uitați să vi se 
treacă pe buletine numărul șl seria 
biletelor „Expres Olimpic" pe care le 
posedați, bilete care nu au ieșit cîști
gătoare Ia marea tragere „Expres O- 
limpic".

creștere a nivelului tehnic și 
scădere, cum s-a întîmplat de multe 
ori pînă acum).

Paralel, echipele se îngrijesc depu
nerea la punct a terenurilor și de în
zestrarea lor cu aparatele sportive a- 
jutătoare (culoare de tras, „ziduri" 
de tras, rozete pentru pase, jaloane, 
mingi spînzurate, panouri pentru lo
vituri libere etc.). Aceste amenajări 
trebuie făcute pînă la începerea cam
pionatului, altfel — potrivit unei de
cizii a federației — echipele respec
tive vor disputa în deplasare meciu
rile oficiale programate acasă.

In sfîrșit, federația a luat măsuri 
ca la sfârșitul acestei luni să organi
zeze un < ' _ '
cunoștințelor pentru cei mai 
bitri din țară.

Ctim se vede, pregătiri în toate do- 
menile pentru campionat. Pretutin
deni există serioase preocupări pen
tru buna organizare și desfășurare a 
celei mai importante competiții in
terne, pentru buna prezentare a echi
pelor fruntașe. Sînt create condiții 
ca această muncă să dea roadele aș
teptate. P. G.

de în-

curs de reîmprospătare a 
i tuni ar-

SIBIU 10 (prin telefon de 
misul nostru). Marț; dimineața 
7, din fața Teatrului de stat din loca
litate s-a dat startul în campionatul 
republican de regularitate și rezistență 
Prima etapă a acestei competiții a fost, 
așa cum am anticipat, foarte ușoară. 
De-a lungul celor 202 km alergătorii 
au avut de învins doar cîteva obstacole 
mai dificile. Mediile orare au fost foar
te largi, așa că majoritatea concurenți- 
lor au sosit la posturile de control o- 
rar cu 15—40 minute avans. Doar <’ i 
concurenți au fost penalizați pentru în- 
tîrzieri 1

Ceea ce a format obiectul unei dis
pute mai aprige în această etapă a fost 
proba de „noii stop” (desfășurată în 
două manșe, cîte una în fiecare tur). 
Pe o porțiune de 35—40 m. au fost 
fixate „șicane” (întoarceri în loc, por
țiuni de nisip, treceri prin apă etc) pe 
care concurenții trebuiau să 1? treacă 
pentru a obține 0 puncte penalizare, 
fără a pune piciorul jos. Performerul 
zilei a fost alergătorul Mihai Dănescu 
(C.C.A.), singurul care a reușit într una 
din manșe (a doua) să parcurgă proba 
de ,.non stop” cu 0 puncte penalizare. 
Tn clasamentul pe echipe departajarea 
formațiilor este făcută, deocamdată, pe 
punctele auxiliare pe care motocicliștii 
le -au primit la „nan stop”, dar cu si
guranță că ele nu vor f: decisive pen
tru determinarea echipei campioane... 
Făcînd această afirmație "c gîndim la 
faptul că etapele III și IV sînt mult 
mai grele și că pe parcursul lor este 
posibil ca mulți dintre concurenți să 
fie penalizați pentru nerespectarea tim
pului de parcurgere impus. Deocam
dată clasamentul pe echipe dună prima 
etapă arată astfel : 1. Metalul Bucure°ti 
(B. Predescu. Gr. Bereni. H. Sitzler, Șt. 
Ianeovici) 0 p. penalizare, 20 p. anxi-

la tri- 
la ora

liare; 2. Dinamo București (M. Pop, L. 
Szabo, V. Szabo, M. Cernescu) 0 p. pe
nalizare, 43 p. auxiliare; 3. C.C.A (M. 
Dănescu, Gh. Ioniță, Gh. Voiculescu. E. 
Keresteș) 0 p. penalizare, 44 p. auxiliare; 
4. Dinamo II Buc. 0 p. penalizare. 49 
p. auxiliare ; 5. Voința Sibiu 0 p. pe
nalizare. 60 p. auxiliare ; 6. Metalul
Reșița 100 p. penalizare.

Clasamentul Cupei F.R.M. pentru în
cepători : 1. Voința Buc. 0 p. penali
zare ; 2. Steagul roșu Or. Stalin 1 p. 
penalizare.

Etapa a Il-a s-a desfășurat miercuri 
pe traseul primei etape pe care alergă
torii l-au parcurs de astă dată în sens 
invers. Organizatorii au fixat medii 
orare mai pretențioase, astfel că și 
disputa a avut un caracter mai dîrz. 
De altfel în etapa a Il-a au fost înre
gistrate și primele abandonuri.

La proba de „non-stop“ M. Dănesctt 
a reușit din nou să parcurgă o manșă 
fără nici uri punct penalizare. 22 dintre 
cei 32 concurenți n-au nici o pena
lizare, astfel că primele 4 echip? sînt 
departajate încă de punctele auxiliare. 
Iată clasamentul pe echipe după două 
etape: 1. Metalul București 0 panele 
penalizare — 56 puncte auxiliare; 2. 
C.C.A. 0 puncte penalizare—92 puncte 
auxiliare; 3. Dinamo I Buc. 0 puncte 
penalizare — 95 puncte auxiliare; 4. 
Dinamo II Buc 0 puncte penalizare — 
126 puncte auxiliare; 5. Voința Sibiu 
200 puncte penalizare; 6. Metalul 
Reșița 300 puncte penalizare.

începători: I Voința Buc. 0 puncte 
penalizare; 2. Steagul roșu Or Stalin 
41 puncte penalizare. Joi și vineri se 
desfășoară etapele a IlI-a și a IV-a.

H. NAUM

la puncte

fost pline pînă 
marți seara. Pes- 
de iubitori ai 

au ținut să fie 
la cea de a doua 
în Capitală a 

de la Dunav

au 
«- n-

Tribunele terenului Pro
gresul au 
la refuz 
te 3000 
boxului : 
prezenți 
evoluție 
boxerilor
Russe. De data aceasta, 
pugiliștii bulgari au pri
mit replica puternicei e- 
chipe Progresul (antrenor 
Lucian Popescu).

Confirmînd previziunile, 
boxerii de la Progresul 
au realizat o victorie re
lativ ușoară. Cu toate a- 
cestea, la unele categorii 
de greutate (ne referim 
îndeosebi la categoriile 
.cocoș și mijlocie ușoară) 
lupta a fost deschisă ori
cărui rezultat. datorită 
faptuluț că oaspeții 
prezentat sportivi cu 
periență, de o valoare 
dicată.

„Cocoșii” I. Stoica. . și
|Pencev au deschis această 
.gală internațională Repre. 

Fotografia noastră reprezintă o fază din meciul nostru ș-a men-
„penelor” D. Fieraru fsănga) — Ahmedov, în care t,nut mai mult timp în 

boxerul de la Progresul a cîștigat la puncte atac dar acțiunile sale o-
Foto : B. Ciobanu fensive au fost lipsite de

claritate. Ca și în prima partidă, Pencev 
a făcut o bună impresie datorită lovi
turilor sale puternice, îndeosebi croșee 
de stînga. In_ urma unei astfel de lovi-, 
turi. Stoica a fost îngenunchiat în re
priza a doua, după care s-a lăsat do
minat uneori categoric. Firesc juriul a 
atribuit victoria Ia puncte pugilistului 
bulgar.

încurajați de prima victorie, oaspeții 
încearcă și în meciul următor (A. Ciu- 
că—Procopiev) să realizeze un rezultat 
favorabil. In prima repriză, Ciucă a re
cepționat cu regularitate în figură toa
te loviturile de stînga ale adversarului. 
Apoi, angajîndu-se într-un violent 
„corp la corp“, el termină în avantaj, 
astfel că crainicul anunță victoria bo
xerului de la Progresul.

La- scorul de 1—1, Dumitru Fieraru 
a obținut o mult aplaudată victorie 
în meciul cu Ahm'edov. După un „stu
diu” de scurtă durată, Fieraru încearcă 
cîteva serii la figură dar Ahmedov, ra
pid și mobil, reușește să evite unele 
dintre ele. In repriza a doua boxerul 
de la Dunav primește în plin o rafală 
la figură, este îngenunchiat. dar arbi
trul nu l-a numărat ! Ultima re
priză aparține de asemenea reprezen
tantului nostru, care își plimbă adver
sarul printre corzi, aducîndu-1 în final 
în situația de groggy. 2—1 pentru Pro
gresul.

Mv-It schimbat în bine ni s-a părut 
Marin Ion. El l-a întrecut net Ia punc
te pe Șt. Neșev, după ce, timp de trei 
reprize a expediat excelente directe la 
figură și la stomac, care l-au incomodat 
vădit pe boxerul bulgar.

La categoria semimijlocie A. Gănescu 
a aplicat variate procedee tehnice și u- 
tilizînd directe și swinguri precise la 
depășit clar la puncte pe Iakimov. In 
meci amical, O. Silberman a reușit să 
se reabiliteze în parte în fața publicului 
bucureștean, obținînd decizia 
în fața Iui Grigoriev.

O misiune foarte grea a 
Constantin în fața lui Spasov. 
stantin a căutat să-și țină adversarul la 
distanță (lucru pe care l-a reușit une
ori) prin folosirea directelor la figură 
iar Spasov fiind mult mai scund a că
utat, firesc, lupta de aproape. Juriul 
a atribuit victoria pugilistului nostru. 
De fapt fusese un perfect meci egal, 
dar protocolul întâlnirii nu prevedea re
zultatul de egalitate.

„Mijlociul” Boev a realizat.-ea de a 
doua victorie a echipei din Russe în- 
vingîndu-1 pe T. Crîhgașu. care a făcut 
greșeala de a se arunca deseori desco
perit în atae. In ultima partidă a reu
niunii, E. Schnapf a trecut cu binc- 
un examen dificil în fața lui Andreev, 
pe care l-a depășit confortabil la 
puncte.

R. CALĂRAȘANU

,,EXPRES OLIMPIC"
Premiile concursului PRONOSPORT. 

In urma trierii și omologării, varian
telor depuse la concursul PRONO
SPORT nr. 32 din 7 august atl fost 
stabilite următoarele premii:

48,30 variante cu 11 rezultate exac
te a cîte 985 lei. a •

501,90 variante -ti K) rezultate e- 
xacte a cîte 113 lei.

3232,20 variante cu 9 
exacte a cîte 26 k'

Fond de premii: 190.3/9

• Aată-aeară îneepînd de la ora 19,30 
asociația «portivi S.P.C. organizează o 
gală de box în cadrul căreia alături <ln 
boxerii de la S.P.C. vor evolua și puJ 
gilițti de le alte aaociații și cluburi din 
Capitală. Cu aceet prilej se va disputa 
ți revanșa meciului dintre C. Crudu 
(S.P.C.) ți FI. Iaacu (Grivița Roșie). 
Reuniunea va avea loc pe terenul Pro- 
grecul.

rezultate

le..

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres 
10 august au fost extrase 
următoarele numere:

49 12 44 45

Numere de rezervă:

36

6

Fond de premii: 469.801

de 
din 

M

38

11.

lei.

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport

Loto-

De la federație
Intrucît s-au constatat neregîilarl- 

tăți în disputarea jocurilor masculi
ne din cadrul fazei de zonă a cam
pionatului de calificare care ă avut 
loc la Baia Mare, Biroul F.R. Volei 
a hotărît rejucarea meciurilor între 
primele trei echipe clasate âttinci, a- 
dieă C.S.M. Baia Mare, Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza și Voința Bucu
rești.

Rejucarea va avea Ioc Ja; Sibiu în 
zilele de vineri 12, sîmbătă 13 și du
minică 14 august a. c.



Voleibaliștii noștri se pregătesc îine, la. Londra

în vederea turneului de la Budapesta Primele
Pentru a marca aniversarea a 15-a 

de la înființarea Federației de volei 
dîn'R P. Ungară, la Budapesta se 

disputa—după cum se știe — un 
mare turneu internațional masculin de 
volei între 17 și 21 august. In afara 
a două formații ungare, mai parti
cipă reprezentativele R.S. Cehoslovace 
(campioană a lumii), R. P. Romîne 
(vice-campioană a lumii), RP. Bul
garia și R.P.F. Iugoslavia. După cum 
se vede, un turneu deosebit de puter
nic, o bună verificare pentru echipele 
participante în vederea campionatului 
mondial.

Apropiatul turneu este privit cu toată 
seriozitaitea de Federația Romînă de 
Volei- Despre pregătirile în vederea 
importantei competiții ne-a vorbit 
prof. Victor Surugiu unul din antre
norii lotului: ,,Acordînd turneului de 
la Budapesta însemnătatea cuvenită 
și ținînd seama de concluziile care 
s-au impus după turneul de la Con‘ 
stanța, pot spune că la antrenamen
te participă cu mult mai mult interes 
toți componenții lotului- Ne preocupă 
remedierea lipsurilor constatate pină 
i .um și roadele antrenamentelor în
cep să se vadă. Astfel, punem accent 
pe primirea serviciului, pe combinații 
tactice in diferite formule de joc, mă
rirea rezistenței de concurs, eficacita
tea atacului și — in același timp — 
a blocajului. De asemenea. căutăm 
îmbunătățirea mișcării din linia a 
doua

— Din ce jucători va fi alcătuită 
echipa ?

— Formația de bază va fi stabilită 
după criteriul formei. Noi avem în pre-

gătire pe: Bărbuță, Corbeanu, Che- 
rebețiu, Chiriță, Derzei, Dragan, Gan- 
ciu, Fieraru, Mihăilescu, H. Nicolau, 
Pavel, Păunoiu, Roman, Rusescu.

Iată și programul turneului: 17 au
gust: R.P- Ungară I-R.P- Ungară II, 
RjP.F. Iugoslavia-R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă-R.P. Romînă; 18 august: 
R.P- Ungară II-R.P F. Iugoslavia, R. 
P. Ungară I-R.P. Romînă, R.P. Bul- 
garia-R.S. Cehoslovacă; 19 august: 
R. S. Cehoslovacă-R. P- Ungară II, 
R.P F. Iugoslavia R.P. Ungară I, R.P. 
Romînă-R.P. Bulgaria; 20 august: 
R.P- Ungară 1I-R.P. Romînă, R. P. 
Ungară I-R.P. Bulgaria, R.P.F. lu- 
goslavia-R.S. Cehoslovacă; 21 august: 
R.-P. Buligaria R.P.Ungară II, R. S- 
Cehoslovacă-R.P- Ungară I, R. P. Ro- 
mînă-R.P.F. Iugoslavia.

Meciurile se vor desfășura în sala 
„Sportcsarnok".

• Participă

M. T.

18 țări in turneul preolimpic
de baschet de ta Boiogna
După cum se știe între 13 și 18 august 

vor avea loc la Bologna întîlniriIe din 
cadrul turneului preolimpic de baschet. 
La această competiție, care are ca scop 
desemnarea celorlalte patru echipe 
participante la turneul final, s-au în
scris 18 țări: Australia, Austria, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară. Canada. 
Iugoslavia, Belgia, Germania (echipă 
unită), Anglia, Grecia, Izrael, R.P. Po
lonă. Surinam, 1 
landa. Spania și

S-a stabilit ca 
statului Chile nu 
neul final atunci 
de a cincea echipă clasată în turneul 
preolimpic de la Bologna (Agerpres).

Elveția, Sudan, Tai- 
Taivan.
în cazul că echipa 

i va participa la tur- 
i ea să fie înlocuită

întreceri ale campionatelor europene feminine 
de canotaj academic

200 de concurente, din 12 țări ® Pregătiri intense 
noastră participă la 4 probe

îrrcepînd de vineri după-amiază, în
trecerile. Acest lac are o lungime de 
1500 de metri, iar lățimea sa nu de
pășește 150 metri. Au fost amenajate 
numai patru culoare, ceea ce înseam
nă că pentru calificarea în finală se 
va da o luptă foarte strînsă, jumă
tate din echipajele înscrise în concurs 
trebuind să cadă din calificări sau 
recalificări, 
cime, este 
fic'ent de 
concurs de 

Pînă în
prea mult despre aces 
Totuși „The Kilburd Times

pe lacul Willesden ® Țara

(prin telefon de Ia
— După o călătorie

LONDRA, 10 
trimisul nostru), 
de peste zece ore, delegația sportive
lor noastre care participă la cea de a 
Vil-a ediție a campionatelor europene 
feminine de canotaj academic a sosit 
duminică seara la Londra.

Orașul nu s-a derm;nț t nici de data 
aceasta și rie-a primit cu... ceață și 
ploaie rece. Concurentele au fost găz
duite la „John Kelly School*4. Locul 
unde sînt găzduite sportivele noas
tre, ca de altfel toate concurentele 
participante, se află la o distanță de 
aproximativ un kilometru de baza 
nautică „Welsh Harp" de pe lacul 
WiUeaden, pe care se vor desfășura,

O confruntare sportivă tradițională

ÎNTÎLNIREA DE GIMNASTICA DINTRE REPREZENTATIVELE
ȘCOLARI ALE R. P. ROMÎNE $1 R. P. BULGARIA

In pHnă vacanță, cei mai talentați 
gimnaști din rîndul elevilor noștri vor 
avea de susținut un examen deosebit 
de dificil : întrecerea cu colegii lor 
din R.P. Bulgaria. Intîlnirea va avea 
loc la Lugoj, în zilele de 15 și 16 
august, în aer liber, pe stadionul A.S.M. 
din localitate.

După terminarea întrecerii, gimnaștii 
celor două reprezentative școlărești se 
▼or deplasa la Reșița (16 august),

unde vor face o demonstrație. De ase
menea, este prevăzută și o excursie în 
munții Semenicului, avînd ca obiectiv 
vizitarea barajului de la Văliug.

Gimnaștii bulgari vor sosi în țară în 
cursul zilei de mîine. La Giurgiu, ei vor 
fi întâmpinați sărbătorește de către o 
delegație a M.I.C. și U.C.F.S., în or
ganizarea cărora are loc această tra
dițională întîlnire.

Dublă întîlnire
de călărie

internațională9

la Lugoj
In timp ce călăreții din lotul re

publican de obstacole selecționați 
pentru Jocurile Olimpice se pregătesc 
să ia drumul spre Roma, „secunzii" 
lor și componenții Iotului republican 
de juniori vor susține sîmbătă și du
minică în orașul Lugoj o nouă și in
teresantă întîlnire internațională.

Sportivii romîni primesc de această 
dată vizita a două cunoscute echipe 
iugoslave: Dundich 
niori și Voivodina 
niori.

La acest concurs 
conform regulamentului stabilit, țara 
noastră are dreptul să prezinte la cele

două categorii mai multe echipe, lată 
călăreții către ne vor reprezenta: ju
niori: lolanda Lazăr, Stanciu, Donescu, 
Constant inescu, Mihaela Rădulescu 
Aldea, Costea, Stancu și Stoica; Se
niori; Hering, Ghițuran, Gogheș, Vlaxl, 
Oprea. Ada-m. Stana, Mocanu și Cr- 
Topescu. întrecerile vor avea Ioc nu
mai Ia obstacole.

Lacul are o mică adîn- 
expus vîntului și riu sti- 
bine amenajat, pentru un 
asemenea amploare, 
prezent ziarele n-au scris 
despre aceste „europene". 

' “ arată că
„Wiliesden va găzdui un veritabil 
campionat mondial...** In continuare, 
ziarul arată valoarea concursului, la 
care participă concurente din 12 țări. 
Pe listele de concurs au fost înscrise 
aproape 200 de concurente, din 
II. R. S. S., R.D.G., Austria, Belgia, 
Franța, Olanda, Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Romînia, An- 
flia. Programul campionatelor prevede 

probe și anume: simplu, dublu, 
4-j-l rame, 4+1 vîsle și 8+1, fiecare 
cu o medie de opt echipaje înscrise la 
start. Canotoarele din R.F.G. nu par
ticipă, deoarece la concursul de selec
ție pentru formarea echipei unite a 
Germaniei, echipajele " "
cîștigat toate probele.

Specialiștii prezenți la campionate 
consideră ca cel mai puternic lotul 
sportivelor sovietice. De asemenea, de 
aprecieri bune se bucură și vîslașele 
din R.D.G. (în special pentru probele 
de 4+t vîsle și 8+1), cele din R.P.R. 
și — bineînțe'es — reprezentantele 
țării gazdă, care au avantajul că sînt 
perfect familiarizate cu lacul Willes
den și vor fi susținute de spectatorii 
a căror cifră se poate ridica, după 
cum am fost informați, la 30—40.000.

în cadrul ședinței tehnice care se va 
ține joi vor fi stabilite seriile probe
lor eliminatorii de vineri. Din aceste 
serii (cîte două de probă) se vor ca
lifica pentru finală echipajele clasate 
pe primul loc, urmîn-d ca toate cele
lalte să concureze din nou între ele, 
sîmbătă, pentru desemnarea altor 
două finaliste. Câștigătoarele titlurilor 
de campioane europene vor fi cunos
cute duminică.

din R.D.G. au

NOTE EXTERNE

MAI RAPID DECIT
Domnul Strauss, ministrul de război 

al Germaniei occidentale, nu și-a în
scris încă numele printre alergătorii 
curselor de automobilism sau motoci- 
clism. 
sînt 
sport, 
zînd 
rile sportive transmise le agențiile occi
dentale de presă în legătură cu., curse
le de automobilism și motociclism des
fășurate la Stuttgart. Ministrul de la 
Bonn — ale căru; declarații și fapte... 
nesportive sînt bin# cunoscute — n-a 
concurat la nici o categorie de auto
mobile sau motociclete. Și totuși, după 
ce concursul s-a terminat și învingă
torii făceau turul de onoare în fața a 
250.000 de spectatori, a apărut — în- 
tr-o mașină deschisă — Strauss. El a 
încercui să se alăture coloanei învin
gătorilor aclamați de public, ca să cu
leagă o parte din aplauzele ce le erau 
adresate. Dar, deodată, aclamațiile au 
încetat. Publicul a început să huiduie, 
să fluiere și să strige : „Huo !”, ,Jos 
cu el !'*, „Cară-te !”...

Obișnuit cu asemenea manifestări de 
...simpatie. Strauss și-a dat seama re
pede cui îi erau destinate fluierăturile 
și huiduielile. Motiv pentru care s-a și 
cărat, atît de rapid îneît nici chiar în
vingătorii curselor de automobilism nu 
Tar fi putut ajunge ! Multi spectatori

(Belgrad) la se- 
(Novisad) la ju

hipic internațional.
Tineri jucători in echipa de baschet

a U. R. S. S. pentru J. O.

AUTOMOBILIȘTII!...
își manifestau regretul că n-au avut 
ceva... ouă clocite ! Dacă or fi știut că 
vor da ochii cu Strauss ?!

Nu știm, de asemenea, care 
cunoștințele sale în materie de 
Ne-am mirat, de aceea, vă- I 

numele lui Strauss în ști- ’ '

A.

MOSCOVA 
tr-o convorbire 
sei sportive din Moscova antrenorul 
echipei olimpice de baschet a Uniunii 
Sovietice, Spandarian, a declarat 
formația care va face deplasarea 
Roma cuprinde o serie de elemente 
nere talentate. Din lot fac parte 
Petrov, care are o înălțime de 2,08

10 (Agerpres). — In
cit reprezentanții pre-

că 
la
11-

Al.
m,

Campionatele mondiale de parașutism

Albert Valtin, V. Zubkov, luri Ko.-neev, 
Minașvili. Ugrebefidze și alții. Căpita
nul echipei este M. Valdmanis. Antre
norul echipei sovietice a declarat în 
continuare că își pune mari speranțe 
în tinerii Minașvili și Ugrebelidze, ju
cători rapizi și cu multă fantezie. EI 
a declarat că printre cele mai puter
nice echipe ale turneului olimpic de 
la Roma se numără cele ale S.U.A., 
Braziliei, R.P. Bulgaria, Uruguaiului, 
Franței și Italiei.

Țara noastră participă la 
de 4-j-l rame, 4+1 vîsle, 
8-f-l. Lotul nostru face zilnic antre
namente 
pista de 
cea mai 
pajul de 
nedek și 
întărirea 
intenționează să introducă trei 
titularele de la 4-j-l 
Rigard, Ana Tamaș, 
nu), pentru a spori șansele

probele 
dublu și

ușoare, de acomodare ct 
concurs. Pînă acum, formi 
bună a demonst-rat-o echî 
4-f-I rame. Antrenorii Be 
Popa sînt preocupați și d 

echipajului de 8+1, în car 
dii 

rame (Emili. 
Felicia Urzicea 

... - . , aceste
ambarcații. La aceste două probe s 
speră în obținerea unor locuri frur 
tașe.

Reprezentantele țării noastre sîi 
hotărite să depună toate eforturi' 
pentru o comportare cît mai frumo, 
să. Desigur, condițiile de concurs gi 
site aici nu sînt ușoare : adversare C 
mare valoare, timp nefavorai?'1 (ten 
peratură foarte scăzută, vînt putern 
și ploaie) și o apă grea, diferită c 
cea a Snagovului, cu care sînt obi 
nuite. Totuși, ele vor lupta cu toa 
dîrzenia pentru a reprezenta cu cins 
culorile patriei și a confirma presl 
giul de care se bucură, în lumea î 
treagă, canotajul academic feminin r 
mînesc.

V. GRAD1NARU

SOFIA 10 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Cea de a 5-a ediție 
a campionatelor mondiale de parașu
tism, ce se desfășoară jie aeroportul 
„Musacevo” de lingă Sofia, nu se bu
cură âe condiții atmosferice prea pri
elnice- Astfel, cea de a patra săritură 
din cadrul probei de sărituri combinate 
în grup de la 2000 m cu deschide
rea întîrzîată a parașutei după 23—30 
sec., care s-a desfășurat în cursul di
mineții de marți, a fost amînată cu 
cîteva orc din cauza vîntului puternic 
și a norilor grei care „pluteau” la 
înălțime mică. In asemenea împreju
rări organizatorii au hotărît ca săritura 
să se efectueze totuși, însă de la o al
titudine de 1500 m. cu deschidere întîr- 
ziată — după 13—21 sec. Echipa mas
culină a R.P. Romîne, care a evoluat 
prima, a aterizat în afara cercului. Cel 
mai bun rezultat a fost re-alizat de către 
echipa R.P. Bulgaria — 4,47 m dis
tanță de centrul cercului, urmată de

RjS. Cehoslovacă — 6,47 in și U.R.S.S. 
— 6,64 ni. După efectuarea oelor patru 
sărituri, în clasamentul probei primul 
loc a revenit echipei U.R.S.S. (Ostrov
ski, Anikiev, Bacvski, Kazakov), care 
devine astfel campioană mondială cu 
542,861 p din 690 posibile. Pe locul 
2 —- R.S. Cehoslovacă cu 539,705 
iar pe locul 3 — R.P. Bulgaria cu 
535,451 p. Echipa R.P. Romîne a o- 
cupat locul 8 cu 446,276 p.

La femei, cea de a patra săritură a 
primei probe a concursului a dat ur
mătoarele rezultate : 1. U.R.S.S. 7,01 m ;
2. R.S. Cehoslovacă 7,Î8 m ; 3. R.P.
Bulgaria 17,84 m. Titlul de campioană 
în această probă a fost obținut de către 
echipajul feminin al R.S. Cehoslovace 
(Rîbova, Mertanova, Rayalova) cu 
519,325 p. Pe următoarele locuri s-au 
clasat echipajele U.R.S.S. 
Franței 479,156 
467,361 p.

p.

484,438 p,
p, R.P. Romîne

TOMA HRISTOV

A fost 
fotbal

alcătuit lotul 
al R. P. Unsa 

pentru turneul olimpic
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 

urma jocurilor de antrenament des1 
șurate pînă acum, Federația magh 
ră de fotbal a alcătuit lotul echi' 
olimpice a R.P. Ungare care va p 
ticipa la turneul final. In lot figur 
ză Farago, Torok (portari). Nov 
Varhidi, Dalnoki, Dudaș (funda: 
Vileszal, Covacs III, Sr'lvmosi (n 
locași). Pal, Goerecs, Alb Orc 
Rakosi și Pal II (înaintași).

de

Noi recorduri in cadru
campi matelor de natații 

ale R. P. Polone 
încheiat campionatele de n. 
R.P. Polone, ultim criteriu 
al înotătorilor polonezi pei 
la Roma. Cu mult succes

m fluture un nou record

S-au 
ție ale 
selecție 
J.O. de
concurat sportiva Kleminska, care 
cîștigat două titluri: 100 m fluturi 
100 m bras. Ea a realizat în pi 
de 100
țării cu timpul de 1:18,0. Un nou 
cord polonez a fost stabilit și în 
ba de 400 m liber femei de către 
tătoarea Komisarek cu 5:28,9. Alte 
zultate: 100 m fluture bărbați: S 
kiewiecz 1:03,7; 100 m spate băr 
Depta 1:06,8; 400 m liber bărbați : 
tomski 4:42,7; 100 m liber fei
Cedro 1:09,9 (Agerpres).

ULTIMELE ȘTIRI
• DOUA excelente rezultate ale atle- 

ților sovietici: EVGHENIA KUZNE
COVA — 56,82 m la disc (a doua 
performanță mondială din istoria pro
bei), CHARLES VALMAN 82,26 m 
la aruncarea suliței — a doua perfor
manță europeană a sezonului.

• SIMBATA și duminică va avea 
Ioc la Budapesta meciul atletic R.P. 
Ungară — R.S. Cehoslovacă. Atletul 
maghiar Varju este indisponibil (frac
tură de peroneu) și nu va participa la 
meci și nici la J.O. la Roma.

• ÎN CONTINUAREA turneului pe 
care-1 întreprinde în Noua Zeelandă 
echipa de rugbi (XIII) a Franței a 
jucat la Auckland cu reprezentativa 
orașului. Gazdele au învins cu 14—5.

• FINALA zonei americane a „Cu

pei Davis“ a revenit la mare 
echipei S.U.A. care a învins lori 
Mexicului cu scorul de 3—2.
• ECHIPELE selecționate de 

chet ale R.P. Chineze și-au în 
turneul în R.P. Albania. Echipa m 
lină a jucat la Skodra cu selecț _ 
orașului, de care a dispus cu IOC 
Formația feminină a evoluat la I 
în compania echipei „17 noiem 
Baschetbalistele din R.P. Chineză 
învins cu scorul de 80—29.

• CEA DE A 30-A ediție a 
ționalului maraton de la Kosice 
desfășura Ia 9 octombrie. Și-au 
țat participarea alergători din 
Germană, Anglia, Austria, R.P. 
ră, R.P. Polonă, Olanda, Japoni 
Argentina.


