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Succes deplin sportivilor noștri participant!

Zilele acestea urmează să plece la Ro-ma sportivii care vor repre
zenta țara noastră la marile întreceri ale celei de a XVII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice. Delegația noastră cuprinde peste 

130 de sportivi și sportive, care vor participa la următoarele 13 ramuri 
de sport: atletism, box, călărie, ciclism, caiac-canoe, canotaj academic, 
gimnastică, haltere, înot, lupte, polo, scrimă și tir.

Printre cei care vor fi prezenți la marile întreceri olimpice de la 
Roma se află mulți maeștri emeriți și maeștri ai sportului, ale căror 
rezultate i-au situat în rlndurile celor mai buni sportivi ai lumii. Iubi
torii sportului din țara noastră cunosc performanțele și valoarea ridi
cată a unor sportivi cum sînt maestra emerită a sportului lolanda 
Balaș, maeștrii emeriți ai sportului Simion Ismailciuc, Leon Rotman, 
Io*'’, Sîrbu, Ștefan Petrescu etc., care se vor întrece în concursurile 
acestei ediții a Jocurilor Olimpice de Ia Roma. Din rîndul sportivilor 
romîni care s-au pregătit pentru aceste mari întreceri amintim de ase
menea pe atleții Zoltan Vamoș și Florica Grecescu, boxerii Mircea Do- 
brescu, I. Mihalic și Gh. Negrea, caiaciștii M. Anastasescu, I. Sideri și 
S. Teodorov, cicliștii G. Moiceanu, A. Șelaru și 1. Cosma, călăreții V. 
Pinciu și Gh. Langa, gimnastele Elena Leuștean, Sonia lovan și Emilia 
Liță, luptătorii D. Pîrvulescu, I. Cernea și Gh. Popovici, jucătorii de 
polo Al. Bădiță, A. Zahan, scrimerele Olga Orban-Szabo, Maria Vicol 
și Ecaterina Lazăr, trăgătorii I. Dumitrescu și Gh. Enache etc.

Alături de aceștia întîlnim numele multor sportivi tineri, elemente 
talentate care, muncind cu perseverență sub îndrumarea celor mai 
buni antrenori, au reușit să obțină rezultate care justifică pe deplin 
prezența lor în loturile olimpice: halterofilul Fiți Balaș, boxerul V. 
Neagu, scrimerii Ana Ene și A. Giurath, trăgătorul N. Rotaru și alții.

Participarea sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de la Roma 
are o importanță deosebită. La aceste întreceri sportivii romîni au o 
nespus de frumoasă misiune, aceea de a confirma prin rezultatele ce 
le vor obține valoarea sportului din țara noastră, prestigiul cucerit 
în ultimii ani. Acesta nu este însă un lucru ușor. Datorită cifrei re
cord de națiuni participante (87 față de 67, cîte au fost înscrise la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne), numărului deosebit de mare de
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Angajamente și realizări in cinstea celui 
■ de al IlI-lea Congres al U. T. M

——— Acțiuni sportive 
în cinstea zilei de 23 August

BAIA MARE. Printre numeroasele 
acțiuni organizate în regiunea noastră 
•pentru cinstirea zilei de 23 August este 
și aceea de popularizare a activității 
sportive în satele și comunele din re
giune. Ca urmare a bunei munci de 
propagandă, numărul secțiilor pe ra- 

imuri de sport din cadrul asociațiilor 
sportive a crescut. Altfel, în comuna 
Săpînța din raionul Sighet a fost în
ființată echipa de volei1 a comunei, în 
comuna Bucium din raionul Somcuta 
a fost formată o echipă de fotbal, în 
comunele Poienile de Sub Munte, Să- 
cel, Dragomirești, Leordina secții de

Vîslașele din ambarcațiunea de fi-pl în timpul unui antrenament 
pe lacul Snagov Foto t T. Chioreanu

tenis de masă, la Baia Borșa și Moiset 
secții de baschet, la Guhea și Ruscova 
(toate din raionul Vișeu) secții de vo
lei. Noi secții pe ramuri de sport aii 
mai fost înființate în cinstea zilei de 
23 August și în comunele Rona de Sus 
(raionul Sighet), Rozavlea, Bistra și 
Borșa (raionul Vișeu), precum și în 
numeroase comune din raioanele Lă- 
puș, Tășnad și Cehul Silvaniei. (V. 
SĂSĂRANU-coresp. regional).

BOTOȘANI. In localitate se desfă
șoară un interesant turneu de volei 
dotat cu „Cupa Eliberării", la care 
participă printre altele echipele Voința 
.Botoșani, Flamura Roșie, Textila, 
I.G.O.B. și Sanitarul. In urma partide
lor desfășurate pînă acum, în fruntea 
clasamentului se află echipa fabricii 
de confecții Botoșani. (A. ABRAMO- 
VIGl-coresp.).

BALȘ. ’ Consiliul 
Balș a organizat în 
Sus o competiție de 
participat cele mai

IERI, LA LONDRA

raional U.C.F.S. 
comuna Osica de 
fotbal la care au 
bune echipe din 

raion: Progresul Balș, Oltețnl I Osica 
de Sus, Oltețnl II Osica de Sus și 
S.M.T. Olari. In prima etapă au fost 
înregistrate următoarele rezultate: Ol- 
tețul I Osica de Sus — S.M.T. Olari 
5-2, Oltețnl II Osica de Sus — Pro
gresul Balș 2-2. întrecerile au fost ur
mărite cu mult interes de peste 2.008 
de spectatori.

In orașul Balș a avut loc o între
cere de popice între sportivii asocia
țiilor Progresul Balș și Dreptatea 
Graiova. Popicarii din Balș au învins 
•cu scorul de 1174-1064. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Ilie So- 
'.roiu (Progresul Balș) 237 pt, Nictilae 
Lica (Progresul Balș) 216 pt. și Mihai 
'Bălan (Progresul Balș) 216 pt. (I. 
$)ANA ȘI A. ROȘGA-coresp.).

Primele probe ale campionatelor 
europene feminine de canotaj academic
- La dublu, echipajul nostru s-a calificat direct pentru finală ;

azi întreceri de recalificare -
la celelalte probe se dispută

Tinerii constructori de utilaj pe
trolifer din Ploiești muncesc cu în
suflețire în întîmpinarea celui de al 
IlI-lea Congres al U.T.M. Ei înde
plinesc cu avînt sarcinile trasate de 
cel de al IlI-lea Congres al P.M.R.

O LA UZINELE „1 MAI" DIN 
LOCALITATE, brigăzile U.T.M. de 
producție din cadrul secției uzinaj 
II obțin însemnate realizări în în
trecerea socialistă desfășurată în 
cinstea importantului eveniment din 
viața tineretului patriei noastre. Ast
fel, brigada de tineret, condusă de 
comunistul Ion Vîlcov a realizat 
pește plan patru pompe pentru ex
tragerea petrolului. Printre cei maj 
harnici tineri din brigadă se numără 
A. Dima, fotbalist și I. Voinea, vo
leibalist. Succese însemnate în pro
ducție, închinate Congresului U.T.M., 
a obținut și brigada condusă de fot
balistul Gh. Limboșanu. Lăcătușul 
V. Puiuleț (maratonist, clasat pe 
locul zece la campionatul republi
can), frezorul D. Pîrvu (jucător de

și ceilalți utemiști dintenis) 
gadă, au confecționat în timpul 
liber piesele necesare unei instalații 
de foraj.

® TINERII PETROLIȘTI 
RAFINARIA 4 CIMPINA întîmpină 
Congresul U.T.M. cu noi succese în 
muncă. La chemarea comitetului 
U.T.M.
sociației Flacăra-rafinărie 
de ceilalți muncitori — 
muncă voluntară lucrările de reparare 
a unei conducte. In această acțiune 
s-au evidențiat în mod deosebit fot
baliștii I. Vlad, G. Pavel ș.a.

Brigăzile U.T.M. de producție ob
țin și aci frumoase realizări în mun
că. Brigada condusă de comunistul 
I. Lupu a terminat lucrările de repa
rare a armăturilor la instalațiile pe
trolifere cu două zile înainte de ter
men. De asemenea, în aceste zile 
ei au recuperat o însemnată cantitate 
de ventile necesare instalațiilor de 
distilare.

Ori
lor

DE LA

La chemarea comitetului 
pe întreprindere, sportivii a- 

— alături 
execută prin

V. TOFAN

LONDRA, 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru special}.

Incepînd de joi, ziarele londoneze 
se ocupă pe larg de campionatul eu
ropean feminin de canotaj academic, 
socotindu-1 una din cele, mai impor
tante manifestații sportive internațio
nale actuale. Ziarul „Willesden Chro
nicle" publică azi o pagină consacrată 
campionatelor, iar „Daily Worker" 
scrie între altele că: „entuziastele
bărcilor din toată Europa țin pe lacul 
Willesden o adevărată „conferință la 
nivel înalt". Referindu-se la șansele 
vîslașelor britanice, ziarul apreciază că 
doar la simplu au oarecari șanșe, dar 
că probabil titlurile de campioane se 
vor duce toate peste mare" (N. N.: 
pe continent).

Azi la ora 14 a avut loc deschide
rea oficială a campionatelor.

La proba de 4-|-I rame prima din 
program, echipa R.P.R. a căzut în 
cea mai grea serie de calificare, ală
turi de actuala campioană europeană, 
echipa U.R.S.S., de R.D.G. și R. S. 
Cehoslovacă. In această serie s-a dat 
o luptă pasionantă pentru întîietate, 
echipa cîștigătoare urmînd să intre 
direct în finala care se va disputa 
duminică. Vîslașele noastre au con
dus în cea mai mare parte a cursei, 
avînd la un moment dat un avantaj 
de o jumătate de barcă. Pe ultimii 
metri ai traseului, ele au fost depă
șite de echipajul sovietic cu o zecime 
de secundă! La aceasta a contribuit 
faptul că, derutată de o linie de so
sire aeriană care nu concorda cu li
nia reală marcată prin două drapele, 
una din vîslașele noastre s-a oprit 
din vîslit mai înainte de terminarea 
cursei. E de asemenea de subliniat

că șefa de ramă a echipajului nostru, 
Felicia Urziceanti, a concurat cu a 
criză reumatică, lată rezultatele pro
bei: Seria I: 1. R. P. Ungară 3:44,9; 
2. R. P. Polonă 3:46,0; 3. R. P. F. 
Iugoslavia 3:46,3; 4. Anglia 3:56,3.

Scria a Il-a: 1. U.R.S.S. 3:38,0;
2. R. P. Romînă (Felicia Urziceanu, 
Florica Ghiuzelea, Emilia Rigard, 
Ana Tamaș-|-Ștefania Borisov) 3:38,1;
3. R.D.G. 3:48,2; 4. R.S. Cehoslovacă 
3:53,3.

Echipajele U.R.S.S. și R.P.U. s-au 
calificat pentru finală. Echipa R. P. 
Romîne concurează sîmbătă în recali
ficări cu echipele Iugoslaviei și R. S. 
Cehoslovace și, ținînd seamă de tim
purile realizate, are mari șanse de a 
ocupa un loc în finală.

Proba următoare, simplu, a adus 
calificarea concurentelor Chutter (An-

glia) cu 4.00 și a campioanei euro
pene Papp (R.P.U.) cu 4.02. Noi 
n-am concurat la simplu.

Cea de a treia probă a zilei a fost 
4-ț-l vîsle. Iată rezultatele tehnice ale 
celor trei serii:

Seria I: 1. R. P. Ungară 3:36,6;
2. Anglia 3:51,2; 3. R. P. Romînă 
(Magda Jifcu, Viorica Udrescu, Doi-: 
na Ciolacu, Puica Mihalache -ț- Ște-i 
fania Borisov) 3:52,4.

Seria a
2. Olanda

Seria a
3:47,2; 2. 
tria 3:48.0.

La această probă, echipajul nostru, 
din cauză că a ocupat locul 3 în

V. GRADINARU ■
(Continuare tn pag- a 7-a} )

---------------------------------------------

Il-a: 1. U.R.S.S. 3:36,1 î 
3:47,2; 3. Franța 3:57,8.
tll-a: 1. R. P. Polonă
R. D. G. 3:47,6; 3. Aus-

Concursul internațional 
de călărie de la Lugoj

Traseul „Turului ciclist al R. P. R.“, edifia 1960
Așa cum am mai anunțat, la 11 

septembrie se va dastprtul în populara 
competiție „Turul ciclist al R. P. R.“ 
ediția 1960, organizată de F.R.C. și zia
rul „Sportul 
vede 
caic 
teva 
țării.

popular". După cum se 
clișeul alăturat, traseul, 
1720 km, trece priit 
mai pitorești regiuni

et
ale 
au 

co-

și din 
măsoară 
din cele 
De remarcat că organizatorii

căutat ca traseul să fie cît mai 
respunzător, el cuprinzind 90% drum 
asfaltat.

Prima etapă se va desfășura pe teri
toriul Capitalei, cicHștii măsurîndu-și 
forțele într-un concurs pe circuit. Apoi 
concurență vor porni de-a lungul celor
lalte 12 etape, dintre care cea mai 
scurtă este cea dintre Cluj și Dej (50 
km contra cronometru) și cea mai 
lungă etapa a XIIi-a, desfășurată pe 
ruta Focșani-Pfoiești-București (210 
km).

Călărețul Dumitru Hering, cu calul Retezat, este unul din elementele de bazi 
ale formației care va da replica echipei DundiscleBelgrad

Orașul de pe Timiș, unde se afla nu
meroși iubitori ai sportului- calare, va 
găzdui pentru primă oară cu începere 
de azi o dublă întîlnire hipică inter
națională (juniori și seniori). Ambele 
întreceri se anunță deosebit de dispu
tate. Juniorii noștri se vor întîlni 
cu reprezentanții cluburilor Voivo- 
dina Noyisad (R.P.F. Iugoslavia).

Seniorii se vor întîlni cu călăreții! 
djn echipa Dundisch-Belgrad, care 
ne vizitează pentru prima oară țara, 

în vederea desfășurării în cele mai 
bune condițiuni a acestei importante 
întreceri, lugojenii au făcut intense 
pregătiri, contîndu-se pe un număr de 
20.000 de spectatori.



Concursul cultural-sportiv al tineretului

La Sibiu: participare numeroasă,
întreceri pasionante, entuziasm...

Noul ștrand-mîndria timișoreniloi

' SIBIU (de la trimisul nostru spe- 
■cial). Zilele sînt deosebit de frumoase 
Ia Sibiu. Seara, racoarea izvorâta din 
inima pădurilor sau coborâta de un
deva din părțile Păltinișului îmbrăți
șează bătrânul oraș. Dar, ■ dimineața 
soarele apare din spatele uriașei dra
perii de-brazi și între străvechile zi
duri se simte parfumul verii. In aceste 
-zile frumoase, aici la Sibiu, poți întâlni 
dimineața și după-amiaza pînă spre 
seară sute de tineri întrecîrrdu-se pe 
numeroasele baze sportive ale orașu
lui. Sîrrt zile de vacanță, sîrrt zilele 
de desfășurare ale unei entuziaste în
treceri sportive, care a reunit la start 
tineri din școli, din întreprinderi, din 
uzine și fabrici, de pe ogoare. Pe te
renurile de volei, de handbal și fot
bal, pe pistele popicăriilor, pe poli
goanele de tir sau în jurul meselor 
de șah, cei mai buni din peste 11.000 
de participant își dispută acum întâ
ietatea în cadrul fazei interasociații a 
Concursului cultural-sportiv al tinere
tului.

Muncind cu intensitate la populari
zarea și organizarea competiției, ac
tiviștii sportivi au reușit să cuprindă 
în desfășurarea întrecerilor din pri
ma fază 11.074 de tineri.

.SÎNT DESEMNAȚI CEI MAI BUNI

Entuziasmul care a caracterizat 
disputele din prima etapă s-a mărit. 
Pe de o parte, dorința tinerilor de a

DUPĂ-AMIAZĂ REȘIȚEANĂ
Un nor more și cenușiu plutea 

<ie~ asupra Cetății tie fee, ati ng i nd a- 
prewpe turla înalta a macaralei noului 
fuma! și acoperind dealul din rpalele 
uzinei.

--Va ploua oare? — se întrebă 
îngrijorat lăcătușul Ghe&rghe Lucaci 

la Sculurie, pri
vitul teirlil întune
cat.

— Ce-ai rămas 
pe gî-nduri ’Cltiță ? 
ti întrebă un mun- 
citrjr ntoi în vîrstă din aceeași secție, 
optăndu'se tîngă el.

Carnet de reporter

Mi-e frică ■— îi răspunse acesta 
litîmlu-l de braț și plecind cu d spre 
pmtrta uzinei, — că norul ăsta ne va 
strica întrecerile sportive de după-n- 
zntiiză ’!

Atletismiul cfatiga pe zi ce trece noi ți noi prieteni la Reșița. Aspeet de la 
un antrenament

Foto : Olto B.
Dar ce-i azi după-amiază ?

— Mai bine spune eve n-o să fie azi 
după-amiază ! — replică Gheorghe
Lucaci.

Și în timp ce mergeau spre casă, 
printre miile de muncitori care s-au re
vărsat pe străzile înguste ale Reșiței 
(era doar ora schimburilor), Gheorghe 
Lucari îi explica celuilalt, răbdător :

— Păi, să zic în primul rînd de în- 
tîlnirea de fotbal dintre ai noștri Seu- 
lor ia, eu cei de la Motoare Diesel. A- 
poi. da» meciul interesant dintre secția 
Termolehnică și cei de la Utilaj me
canic. Astea, în codruț campionatului
de asociație al uzinei. Alături, poți
vedea atleții și handbalist ii pregătin-
dv.-se pentru viitoarele întreceri. Era
să uit ! Tot azi își reîncep antrenamen
tele și luptătorii.

■— Cum ? Luptătorii pe stadion ?
—Exact. A/ auzit bine. Ei se vor 

întrece într-un meci de... fotbal ! Ju
niorii vor întilni pe seniori. Mai este

SPORTUL POPULAR
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cunoaște pe învinșii sau învingătorii 
învingătorilor lor, iar pe de altă parte, 
organizarea la un nivel tot mai bun 
a fazei interasociații a adus în tri
bunele stadioanelor și terenurilor de 
sport mii de spectatori. Așa se face, 
de pildă, că cu cîteva zile în urmă, 
pe terenul P.T.T.R., unde au avut loc 
semifinalele și finalele întrecerilor fe
minine și masculine de volei, nu mai 
exista nici un loc liber. „Galeriile" 
se încinseseră și corul lor se auzea 
pînă departe. Iși susțineau cu înflă
cărare fayoriții indiferent daca aceș
tia erau în avantaj sau erau conduși. 
Din cele 22 de echipe masculine și 
16 feminine calificate pentru această 
etapa trebuia să se desemneze cam
pioanele și ,,miza" prezenta o impor
tanță deosebită. In sferturi de finale 
C.F.R. a învins P.T.T.R. cu 2—0, 7 
Noiembrie a dispus de Electrica cu 
același scor, Metalurgica și-a depășit 
adversarul, formația Luceafărul, în 
două seturi, iar Drapelul roșu a ob
ținut victoria în meciul cu Balanța,, 
tot cu 2—0. Semifinalele au oferit așa 
cum spuneam întreceri dîrze. Drape
lul roșu a învins Electrica cu 2—0 
iar cealaltă echipă calificată pentru 
finale, 7 Noiembrie a trecut greu de 
QF.R.: scor 2—1. In finala Drape
lul roșu (format din iricoterirl C. 
Frențiu, funcționarul N. Jantovan, tri- 
coterul F. Binder, tehnicianul Traian 
Barna, tricoterul M. Cazan, tehnicia
nul A. Negru și jucătorii de rezervă
G. Szabo — tricolor și V. Hirstăii — 
funcționar) au cucerit victoria cti

un eveniment al sportului de mase. 
H știi ?

— Nu, spune-mi !
— Măi omule, se poale ? Este vorba 

doar de secția noastră ! Fetele din Scu- 
lărie iși încep azi antrenamentele de 
volei. Ieri și-au înființat secția, un vechi 

vig al lor, iar azi 
pornesc la treabă. 
Ai să o vezi pe E- 
lena Olarii, V oica 
Giuveliuc, Silvia 
Burnuiz. Margareta 

A ni fa și inca pe dleva invățind abece
darul acestui frumos sport

— Dar popice ? Vor fi ceva între
ceri ?

—— Cum să nu ! Uite, noi am jucat 
ieri cu cei de la Diesel. Am învins

cu J20 de popice diferență. Azi, joacă 
ălții.

— Ai ce vedea !
Apoi, după o clipă privi și el îngri

jorat înaltul cerului, Privindu-l cu coa
da ochiului pe Gheorgjie Imcaci zise :

—_ Știi ce ? Dacă n-o ploua vin și 
eu. Am ce vedea ! Apoi, peste cîteva 
clipe, adăugă :

Dine ar fi să nu plouă ! Sînt cu
rios ce vor face ai noștri. Ce zici, 
batem ?

Și-n după-masa aceea n-a plouat. 
Tribuna stadionului era plină, ai fi zis 
că este duminică după-amiază. Era în
să o zi din săptămînă, o zi' oarecare, 
o zi obișnuită. Muncitorii din diferitele 
secții iși susțineau înfocați echipa fa- 
vorita.

OTTO BENKO 

3—0 (15—10, 16-14, 15-9) în fața 
formației 7 Noiembrie. La fele, Liber
tatea a învins în finală cu 3—1 (8 — 
15, 15—9, 16—14, 15—9) echipa Dra
pelul roșu.

S-au mai încheiat întrecerile de 
handbal în 7 fete -și băieți. învingă
tori: Textila Cisnădie la băieți (la 
etap^a 11-a au participat împreună 
echipele din raion și din oraș) și 
C.S.M. la fete. In fiecare zi'se dis
puta partide în cadrul competițiilor 
de popice la care participă 25 de e- 
cliipe, tot atîtea cît sînt angrenate ți 
in competiția de fotbal de a cărei 
popularitate socotim că nu este ne
voie să mai vorbim. La 14 august au 
loc finalele la tir, la 21 august la 
șah ek

O INIȚIATIVA INTERESANTA

După terminarea finalelor, învingă
torilor li s-a rezervat o frumoasă sur
priză : vor avea prilejul să evolueze 
în compania unor formații care acti
vează în . categoria B (fotbal), în cam
pionate de calificare (volei) și în 
campionate regionale (șah, tenis de 
masă). In felul acesta câștigătoarele 
întrecerilor vor avea posibilitatea 
să-și verifice stadiul de pregătire și 
să. învețe din experiența unor echipe 
mature. Să știți însă că emoțiile nu 
au cuprins numai formațiile partici
pante la Concursul cuftural-sportiv ei 
și echipele de performanță. Urmărind 
desfășurarea întrecerilor din fazele fi
nale ale Concursului cultural-sportiv 
al tineretului aceștia din urmă s-au 
convins de valoarea viitorilor adver
sari și cum țin la prestigiul lor, se 
tem de surprize...

N. HRISTACllE

O zi într-o tabără școlărească
—. Alo, t<xxb-ășc t incotro ?
Foarte serios, omaieful cn panta

loni scurți. Să tot aibă 12—13 ani. 
Plimbă iiintr-o mină intr-alta atingea 
de handbal, parcă ar fi in pauza 
anal meci. Ei da, ce n-ar face să fie 
azi pe terenul de sport. Dar vedeți, 
a picat planton. Adică ,ochi pătrun
zător'' pe țoală tabăra sportivilor. Să 
nu intre cineva necunoscut fără să-l 
vadă el. In consecință, aplicind cu 
zel de invidiat prevederile regula
mentului, repetă întrebarea:

— Încotro?
— Ea conducerea taberei.
— Regret, dar nu e aici. Au plecat 

toți la teren.
Și oftează nostalgic. Afurisit ghi

nion, să nimerești de planton tocmai 
azi. E duminică, soare, unii joacă 
handbal și alții îi asiită ca specta
tori... Numai plantonul trebuie să stea 
ui tabără. El și echipele de serviciu 
de la bucătărie. Azi e de rînd o echi
pă de scrimere. De dimineață au lă
sat floretele la rastel și au luat' cuți
tele de bucătărie. Au curățat cartofi. 
Pe urmă au controlat curățenia dor
mitoarelor. Și cu asta, piuă la ora 
primului și-au încheiat activitatea. 
Un alt băiat sade la intrarea unui 
dormitor și citește „Nicoară Potcoa
vă". încolo, tabăra e pustie: toată 
lumea e plecată la terenul de sport.

★
De șapte zile, în tabără nu e liniș

te decît... după program. Au venit 
254 de elevi și monotonia estivală a 
dispărut imediat din poiana de pe 
Furnica. Toți elevi fruntași la învăță
tură și evidențiafi in diferite disci
pline sportive din Tirgoviște, Rîmni- 
cu Sărat, Buzău, Ploești, Cîmpîna.

Sportul în continuă dezvoltare 
în satele regiunii Oradea

Din ce în ce mai mulți țărani co
lectiviști și întovărășiți din sătele 
regiunii Oradea iau parle activă la 
viața sportivă. Așa, de exemplu, în 
comuna Zimbru raionul Gurahonț, 
asociația sportivă Avîntul cuprinde 
peste 150 de membri. Această cifră 
poate că nu impresionează la prima 
vedere, dar dacă cunoaștem faptul 
că, cu ani în urmă sportul 
era cu. totul necunoscut locuitorilor 
acestei comune, atunci ne putem da 
seama de eficacitatea muncii organi
zatorice desfășurate pentru înscrie-' 
rea de noi membri în asociațiile 
sportive.

Pe lingă activitatea sportivă prac
ticată in timpul liber, membrii aso

Zilele trecute a avui loc in orașul 
Timișoara deschiderea festivă a unei 
noi baze sportive, unice în felul ei 
în întreaga țară, ștrandul Tineretu
lui. Noua bază se află amplasată în 
partea de est a orașului, pe șoseaua 
Recașului, în imediata apropiere a 
Pădurii Verzi. Suprafața neregulată 
a lacului artificial, care aduce cu o 
elipsă deformată, cuprinde peste 
două hectare. Lacul este împrej
muit cu . plăci de beton, cuprinde 
peste 36.000 metri cubi de apă și 
are situat în mijlocul său două 
insule pentru plajă. Cabine, dușuri.

Noul ștrand și-a deschis larg porțile. Vizitatorii au fost numeroși chial 
din primele zii

Foto : Otto B.

un restaurant, chioșcuri pentru vin- Cei peste 35.000 spectatori ca 
zarea diferitelor produse alimentare, au asistat la deschiderea ștrandul 
vin să Întregească confortul acestei au avut prilejul să asiste, la o i 
baze în plină construcție. Canalul de teresantă demonstrație de { :bi na 
alimentație al noului ștrand asigură tic executata cu cinci bărci cu m< 
în permanență reîmprospătarea apei tor. A urmat defilarea caiaciștilor 
din fac, printr-o circulație continuă canoiștilor timișoreni. După cîtei 
din Bega. ' întreceri de caiac și canoe s-a de

O contribuție însemnată în amc- fășurat un concurs de înot la ca 
najarea noii ’ baze sportive timișo- au parhcipat jumon șr junioare, 
rene au dat-o muncitorii întreprin- In noua bază, care constituie ] 
derilor din oraș. In mod special drept cuvînt mîndria timișoremk 
s-au evidențiat, prin numărul mare accesul publicului^ va fi gratuit 
de ore prestate, muncitorii întreprin- acCst an, drept răsplată a eforturib 
derilor: „Tehnometal’4, „Niko-s Be- depuse de oamenii muncii din or 
loi-annis*, ’ „Bernat Andrei44, „Indus- șui de pe malul Begheiului pent) 
tria Linii44, „Uzinele Metalice Tinvi- amenajarea sa.
șoara*, „Ocsko Terezia4*, „Teba44. O. B.

Au~ vBTfit doisprezece profesori de edu
cație fizică, plus imul de muzică. 
Sub conducerea directoarei (profesoa
ra Margareta Rotaru) se poate în
truni oricind un consiliu profesoral. 
Și se întrunește, destul de des. fiind
că nimeni nu susține că întocmirea 
unui program de' activitate e ceva 
ușor. Cu toate că programul are cî
teva puncte fixe, ce se repetă zilnic. 
Dimineața, de pildă, se face instruire 
sportivă pe discipline, llandbaliștii își 
perfecționează aruncările la poartă 
din săritură și din plonjon, învață 
cele mai eficace soluții de apărare 
In „zonă". Voleibaliștii exersează pa
sele, loviturile de atac, blocajul. Scri- 
mdtii' descompun, în mișcări tehnice 
studiate științific, tot ceea ce d’Ar
tagnan făcea deseori în mod reflex. 
După patru ore de pregătire tehnică, 
odihna de două ore de după-amiază 
nu mai e nevoie să fie anunțată ca 
„obligatorie": se respectă de la sine.

Șapte zile, de cînd elevii au venit 
în tabără, nu e mult. Și totuși arun
cările la handbal, atacurile la volei, 
asalturile la scrimă s-au perfecționat 
vizibil. Dar se poate umple o zi în
treagă numai cu sport ? Evident că 
nu. hdr-o seară a avut loc un fes
tival artistic, care a înregistrat debu
turi satisfăcătoare. Corul a interpre
tat cîteva melodii. Eleva Stoi- 
cescu, cunoscută mai ales pentru 
atacuri aproape impar abile la volei, 
a demonstrat că știe să recite și ver
suri, ba chiar să și cînte intr-un trio 
vocal. Elevul Laurențiu Ionescu, o 
„tînără speranță" la scrimă, a de
monstrat și calilăți de solist vocal, 
tar cît privește calitățile de alpiniști, 

ciației sportive Avîntul iau parte 
activă și Ia acțiuni de muncă patri
otică pentru înfrumusețarea comu
nei. Astfel, ei au săpat șanțurile de 
pe marginea drumurilor și au împă
durit mai multe hectare cu diverși 
puieți. In aceste zile, membrii aso
ciației sportive se pregătesc pentru 
a se prezenta cit mai bine Ia între
cerile Concursului cultural-sportiv al 
tineretului ce va avea loc la Sebiș. 
Printre cei mai buni sportivi din 
comună care s-au evidențiat și cu 
prilejul acțiunilor de muncă patrio
tică, se numără tinerii loan Chiu, 
Florea Aslău, Teodor Bisorca s.a«

H.IE  G1IIȘA 
coresp. regional 

„Electromotor", „Ada Marinescu" 
„Bumbacul". Cu prilejul festivită 
de deschidere a noului ștrand : 
fost amintiți cîțiva din cei mai ha 
nici muncitori și- muncitoare, care ; 
ajutat cu toate forțele și cu țpa 
priceperea lor la construirea n< 
baze sportive. Iată cîțiva din e 
Ștefan Filip, Alexandru Vasile, Io: 
Holossi, Francisc Vamoș, Matei T 
dor (Tehnometal), loan Runcu 
Ioan Toth („N. Beloiannis"). Ec 
terina Oșan, Ana Ianculov și Io; 
Bratu (,,Ocsk6 Terezia"), Gh. Toh; 
și Gh. lovănescu („Electromotor"

le-au demonstrat toți în ritma e 
cursii la Poiana Stînii, Piscul Clin 
tui și Strnca Ana. Și se vor mal fa 
și alte excursii: la Virful cu De 
Piatră Arsă, la Urlătoare și Co 
1400. Au la dispoziție un cabinet m 
dical și o infirmerie. Cabinetul mec 
cal a mai primii din elnd în cu 
vizita unor pacienți ocazifj. li (o zș 
rietură la genunchi, o rosătură 
gleznă). Infirmeria, nu.

Sportivii în pantaloni scurți au d 
menii destul de vaste. Au dormitoa 
spațioase, au sală de club, au tel 
pament sportiv. Dar în dormitoare si 
puține dulapuri și îmbrăcămintea s 
agățată pe prichiciul ferestrelor i 
niște vele pestrițe de oorăbii. Ar vr 
elevii să citească o carte, dar bibli 
teca lipsește din nu se știe ce mo 
ve: Stația de radioamplificare s-a d 
]eclat și refuză să se întoarcă singu 
de la atelierul de reparații. Dar c 
rectoarea taberei ne asigură că toa 
se vor pune la punct In cel mpi^scc 
timp (Să sperăm că va fi timp t 
cord !).

Ce vor face de acum înainte spe 
tivii ? Mai au încă destule zile < 
tabără. Ei bine, pe lingă program 
de pregătire sportivă propriu-zisă ca 
se desfășoară pe coordonatele lui bu 
stabilite, vor fi și manifestări cult 
rale. De pildă, un concurs descl. 
soliștilor vocali, instrumentali și rei 
tatorder. Cîștigătorii vor primi prem 
și fiindcă nimeni nu vrea să sca, 
prilejul, pregătirile au început. Elei 
Tamara Petracovici, speră că va o 
ține toate voturile juriului inlerpt 
tind cintece rominești. Aristotel Răd< 
ita participa în cursă cu melodii cî 
late la acordeon. Pronosticuri încă i 
se jac, fiindcă concurența se preg 
tesc în... secret și stadiul lor de ,i 
călzire muzicală" e încă necunosci 
Se va mai organiza și o seară 
muzică ușoară și populară romlnec 
că, așteptată cu viu interes.

La terenul sportiv e animație 
zile mari. S-a deschis o nouă coi 
petiție și toată populația taberei e 
colo. Meci de handbal, loacă 
rul" cu „Scînteia". Luptă dîrză c<. 
face să palpite asistența răsfirată 
peluzele improvizate. Galerie în toc 
regula, încurajlndu-și favoriții, c 
zaprobind atacurile neregulamentr, 
ale adversarilor, înaintea arbitrul 
Profesorii dau sfaturi tehnice, alh 
nîndu-le cu îndemnuri. Minutele țr. 
victoria stă în cumpănă. Cînd, 
înaintaș își tentează adversarul 
marchează spectaculos. A învins 
firul" cu 4—3.

...Cum să nu ofteze nostalgic pic 
tonul din tabără ?

A. SANDU



Concurs de verificare a lotului republican

#;■ CICLISM

Olimpia Reșița

Tncepind de astăzi după-amiază de la 
ora 16,30 la Poiana Stalin se va disputa 
un concurs de atletism la care iau 
parte atleții și atletele din lotul repu
blican. In afară de aceștia federația de 
specialitate a mai invitat un grup de 
atleti (aproape 30) dintre care cităm pe 
maestrul emerit al sportului Dinu Cri- 
stea, Andrei Demeter, Emil Constanti- 
nescu, Ioan Veliciu, loan Paul și alții. 
După cum se vede, este vorba de un 
concurs la startul căruia se prezintă 
tot ce are mai bun atletismul nostru 
la ora actuală, bineînțeles afară de 
membrii lotului olimpic.

Cea mai mare parte a probelor se 
vor desfășura pe stadionul, din Poiana 
Stalin. Spunem acest lucru deoarece 
tehnicienii federației au considerat că 
este mult mai folositor ca probele de

insă se dispute în Orașul StaUn. — 
acesta londiștli și demifondiștti

fond
felul _____  _____ ,.
vor avea condițiuni mai bune de a a® 
întrece.

Programul este următorul : AZI ora 
-----  \ • *'•/*- no m.g., 

, pentatlon, suliță f. b : 
b. 17,30 : 100 m. f. înălțime 

-- - 800 m.

16.30 : prăjină, ciocan ; 17,00 : 
greutate fete,
17,15 : 100 m, 1 .
f, pentatlon, greutate f ; 17.45 : —, —. 
f (Or. Stalin) ; 18,00 : 1.500 m. (Or. Sta
lin),. lungime b, înălțime f ;
10.000 m. (Or. Stalin), greutate b
200 m. f, pentatlon, 400 m. b 
4x100 m. f ; MIINE, ora 10.00 : 4..
(Or. Stalin), triplusalt, disc f, b ; 10,15 :. 
200 m. b: 10,25 : 80 j. --------
10.30 : 80 m.g. ; 10,45 : 3.000 m. obst. (Or.
Stalin), lungime f pentatlon, 11,90 : 400 
m.f. ; 11,15 : lungime f. 800 m. b (Or. 
Stalin). înălțime b ; 11.30 : 200 m. f,
5.000 m (Or. Stalin) ; 12,10 : 4x100 m. b.

; 18.15 :
► ; 18,55 : 

; 19,15 : 
400 m g.

m.g., pentatlon.

Mâine, ia Lugoj

Cea de a treia intiliîire dintre reprezentativele școlare 
de gimnastică ale R. P. Romine și R. P. Bulgaria

Ieri dimineață au sosit în Capitală, 
reprezentativele școlare de gimnastică 
ale R.P. Bulgaria care vor susține ia 
Lugoj, îii zilele de 14 și 15 august, 
o-întilnire prietenească cu echipele 
școlare ale țării noastre.

parte, printre alții, P. Miclăuș, Gh. Con- 
dovici, M. Lisowski, V. Gibi, A. 
Kadar, lulia Podoreanu, Ana Mărgi- 
neanu, Edme Ilie, surorile Maria și 
Ecaterina Grăciunescu etc. s-au pre
gătit cu toată atenția și așteaptă cu

campioană 
republicană pe anul 1960
Șase dintre cele mai bune 

dfijt țară — Olimpia Reșița, 
Gluj, Industria Locală Baia 
Constructorul Pitești, Unirea 
și Metrom Orașul Stalin — s-au între
cut joi și vineri în cea mai însem
nată competiție internă a anului: cam
pionatul republican masculin pe echi
pe.

Acum, după consumarea a două zile 
de concurs, am vrea să facem cîteva 
observații preliminare. Mai întîi, 
marcam asaltul unor formații pină mai 
ieri necunoscute. Doar Unirea " 
mau și Constructorul Pitești au 
participat și anul trecut la finalele cam
pionatului republican masculin pe echipe. 
Echipele din Reșița, Cluj și Pitești au 
fost o adevărată surpriză la actua
lele finale. Un alt fapt îmbucurător 
este afirmarea elementelor tinere: P. 
Burlan (Baia Mare) 846 p.d., Differ 
Kridor (Reșița) 838 p.d., Ion Ilieș 
(Or. Stalin) 813 p.d., A. Mayer (Re
șița) 873 p.d.De asemenea, notăm 
că popicarii noștri sînt în progres, că 
s-au obținut rezultate de valoare (a- 
supra cărora vom reveni).

Aseară, tîrziti, s-au cunoscut rezul
tatele întrecerilor finale. Titlul de 
campioană republicană pe anul 1960 
a revenit echipei Olimpia Rtșița cit 
5.080 p.d. Pe locurile următoare s-au 
clasat Voința Cluj cu 5.002 p.d., In
dustria locala Baia Mare cu 4945 
p.d., Unirea Roman cu 4914 p.d., Me
trom Orașul Stalin cu 4871 p.d. 
Constructorul Pitești cu 4856 p.d.

A. AURELIAN

Olimpia Reșița—campioană 
republicană pe anul

„< »po tl€fc<OIW“

echipe 
Voința
Mare, 

Roman

re-

Ro
ma i

Cea mi orea eW s a fucteiil cu o mure surpriza
SINAIA ( prin telefon), kt cursa ci- 

clistă „Cupa UCECOM" s-a» desfășu
rat joi o nouă etapă pe ruta Buzău-Plo- 
ești-Sinaia (140 km). Aceasta a fost cea 
mai dificilă etapă, care a pus la se
rioase încercări pe alergători. Iată des
fășurarea cursei :

Cu toate că cei 68 de alergători ră
mași în concurs au pornit mai puțin vi
jelios ca în celelalte etape, rezervîndu- 
se, probabil pentru Posada, totuși după 
15 km de la plecare tinerii Ion Arde- 
1-flanu și D- Rotaru agită plutonul pe o 
porțiune de aproape 20 km- In urmă
rirea lor pornesc C. Baciu, N. Pelcaru, 
I. Bădărău, P. Gref și Simian Mihai. 
In curînd fugarii vor fi ajunși de 
pluton. Și tocmai cînd se părea că si
tuația se liniștește, iată că la Valea Că
lugărească C. Moiceanu, Ion Anghele- 
scu și Al. Sathmari țîșnescu și se de
părtează. Peste puțin timp P. Nuță, D. 
Rotaru, V. Cohanciuc, L. Moldovan 
pornesc în urmărirea fugarilor și după 
15 km îi ajung din urmă. La Gura Be- 
liei acest grup își creiază un avans- 
de 3,15 min. față de grosul plutonului. 
Posada a resfirat grupul de alergători. 
In vîrf o surpriză : primii apar L. Mol
dovan (un nume nou în ciclism) și C. 
Moiceanu, care vor merge împreună 
pînă la Sinaia. Sprintul final este cîști- 
gat de tînărul alergător clujean L» 
Moldovan, urmat de C. Moiceanu. Iată 
primii clasați în această etapă: 1. L- 
Moldovan (Voința Cluj) 3 56,21; 2. C. 
Moiceanu (Voința Buc.) același timp; 
3. I. Anghclescu (Voința Ploești) 
3:57,27; 4. V. Dobrescu (Voința Buc )

3:57,38. 5. I lie Drncă (P.TT.) 6. I. Bra< 
haru (C.C.A.); 7. St. Poreceann (Vic
toria) același timp.

Clasamentul general pe echipe, după 
4 etape : 1 C.C.A. I 34:40,42; 2- Victo
ria București 34:43,04; 3. Voința Ploești 
35:01,48.

In clasamentul general individual 
conduce St. Poreceanu (11:33,06) ur» 
mat de I- Braharu, C. Baciu, N. Nicu- 
iesou și Silviu Duță.

Vineri a fost ai de odihnă la Sinaia. 
Azi se dispută etapa a V-a pe distanța 
Sinaia-Orașul Stalin-Swiaia- (90 kmf, 
iar duminică ultima etapă: Sitiaia-
București. Sosirea în Capitală în jurul 
orei 17,30 în fața „Casei Scînteii".

TR. ANDRONACHE

Turneul de baraj
de la Sibiu

SIBIU, 12 
început în

telefon ). Azi 
de

( prin
localitate turneul 

desemnarea celei de a
a 
baraj pentru
IV-a finaliste a campionatului de cali
ficare. In primul joc s-au întilmt 
C. S; M. Baia Mare — Voința Bucu
rești 3—2 (9—15, 6—15, ’ 15—9,
16—14, 15—9). A iest o partidă foar
te disputată în care s-a remarcat băi- 
măreanul Agîrbiceanu.

C. PITARII — corespondent

Un nou lider în campionatul republican 
de regularitate și rezistența: Dinamo II București

Aspect de la sosirea în dara de Nord a reprezentativelor școlare 
de gimnastică ale R. P. Bulgaria

Foto : H. N»n<ly

multă încredere această nouă confrun
tare, a treia în ultimii ani, cu gimnaș- 
tii din țara vecină și prietenă.

Echipele vor fi formate din cite 8 
concurenți (atît la băieți cît și la fete) 
și se vor întrece numai la exerciții 
liber alese.

Printre componență
R.P. Bulgaria se afiă 
în gimnastică - Stepan 
Ivanov, Stepan Zoiev, 
Neveana Ivanova, Veselina Berbeuco- 
va, Juliana Dimitrova, Helena Gtavin- 
cova etc.

Echipele țării noastre din care fac

■

Ltapa I

București:
București: 
Ploești

Buc.
Iași: C.S.M.S.

reprezentativelor 
elevi consacrați 
Tvecov, Bojdar 

Ivan Milev,

Programul
SERIA I

— duminică 4 septembrie

C.G.A. — Știința Galați
Rapid — Dinamo Bacău 

Petrolul Teleajen — Știința

Dinamo București

Etapa a ll-a—duminică II septembrie

Bacău : 
Salați: 
București 
București

jen

Dinamo — C.C.A. Buc.
Știința — Rapid Buc.

Știința — G.S.M.S. Iași
Dinamo — Petrolul Telea-

-tapaa IH-a—duminică 18 septembrie

Jucurești : Ditiamo — C.G.A. Buc. 
îuc.urești: Știința — Rapid Buc. 
jași: C.S.M.S. — Știința Galați 
’loești : Petrolul Teleajen — Dinamo 

Bacău

itapaalV-a— duminică 25 septembrie

bucurești: G.G.A. — Petrolul Telea
jen

tucurești: Rapid — G.S.M.S. Iași 
tacău : 
ialați:

Dinamo — Știința 
Știința — Dinamo

Buc.
Buc.

4apa a V-a — duminică 2 octombrie

lucurești:. Dinamo — Știința Buc.
Jucurești: C.C.A. — Rapid Buc.
‘loești: Petrolul Teleajen — C.S.M.S. 

Iași
•acău: Dinamo — Știința Galați

SIBIU (prin telefon de la trimisul 
nostru ).-

Etapa a IlI-a a campionatului repu
blican de regularitate și rezistență a 
adus serioase modificări în clasamen
tul general. Metalul București, lider 
după primele două etape, se află acum 
pe locul 4 (1), C.C.A. a trecut de pe 
locul 2 pe locul 3, iar conducerea a 
fost preluată de garnitura secundă a 
clubului sportiv Dinamo (I. Popa, Tr. 
Macarie, T. Popa, C. Nedeicu). Cum 
s-a petrecut această modificare?' Că
derea liderului a fost produsă de o de
fecțiune la motor suferită de către con

campionatului republican masculin
Etapa a Vl-a — duminică 9 octombrie

Iași: G.S.M.S.
București:

jen
București:
București :

G.G.A. Buc.
Rapid — Petrolul

Dinamo — Dinamo 
Știința — Știința

Teiea-

Bacău
Galați

Etapa a VH-a— duminică 16 octombrie

București: Rapid — Dinamo Buc. 
București: Știința — C.G.A.
Galați: Știința — Petrolul Teleajen 
Iași: G.S.M.S. — Dinamo Bacău

Returul va avea loc după același 
program în zilele de 9, 16, 23 și 30 
aprilie, 7, 14, 21 mai 1961. Echipele 
care în tur s-au deplasat vor fi or
ganizatoare.

SERIA A ll-A

Etapa I — duminică 4 septembrie

Or. Stalin : Dinamo — Rapid Oradea 
Craiova: Știința — Știința Timișoara 

.Timișoara: Tehnometai — Știința Pe
troșani

Tg. Mureș: Dinamo — Voința Sibiu

Etapa a ll-a — duminicali septembrie

Oradea: Rapid —■ Voința Sibiu 
Petroșani: Știința — Dinamo Tg.

Mureș
Timișoara: Știința

Timișoara
Or. Stalin : Dinamo — Știința Gra

iova

Tehnometai

Etapa a llf-a — duminică 18 septembrie

Graiova : Știința — Dinamo Oradea 
Timișoara : Tehnometai — Dinamo

Or. Stalin , ,

Tg. Mureș: Dinamo — Știința Timi
șoara

Sibiu: Voința — Știința Petroșani

Etapa a IV-a — duminică 25 septembrie

Oradea : Rapid — Știința Petroșani 
Timișoara: Știința — Voința Sibiu 
Or. Stalin: Dinamo — Dinamo Tg

Mureș
Graiova: Știința — Tehnometai Timi

șoara

Etapa a V-a — duminică 2 octombrie

Tehnometai — Rapid Ora-Timișoara
dea

Tg. Mureș : Dinamo 
iova

Sibiu: Voința — Dinamo Or. Stalin 
Petroșani: Știința — Știința Timi

șoara

curentul St. Iancovici în apropiere de 
Rășinari. Pentru repararea acestei pane 
el a pritriit ajutorul unor colegi și ju
riul 1-a exclus din concurs. Astfel, Me
talul București a primit în etapa a 
111-a 100 puncte și va primi și în eta
pele următoare această penalizare. 
C.C.A. a fost penalizată cu 9 puncte 
pentru întîrzterea alergătorului Eugen 
Kerestes la un post de control orar, 
iar prima formație a clubului Dinamo 
a fost și ea penalizată cu 5 puncte 
pentru o greșeală a concurentului V.. 
Szabo. Acesta a sosit la un post de 
control cu un avans de 5 minute și din 
greșeală a intrat în zona de 20 ni. a 
postului. Juriul, foarte exigent, l-a sanc
ționat cu 5 p.

In lupta pentru primul loc se află 
acum trei echipe (Dinamo If Dinamo 
I și C.C.A.) dar cele mai multe șanse 
sînt, de partea dinamoviștilor. Vremea 
foarte frumoasă face ca traseul să fie 
în general ușor. Surprizele sînt deci 
din ce în ce mai puțin probabile.

Iată clasamentul pe echipe după 
etapa a III-a : 1. Dinamo II 0 p, pen., 
2. Dinamo I 5 p. pen., 3. C.C.A. 9 p. 
pen., 4. Metalul București 100 p. pen., 
5. Voința Sibiu 501 p. pen., 6. Metalul 
Reșița 565 p. pen.

Odată cu desfășurarea etapei a IV-a 
— care a avut loc vineri — cea mai 
grea parte a campionatului republican 
de regularitate și rezistență a fost 
depășită. Concurenții au parcurs cele 
mai dificile porțiuni ale traseului, și 
de-aCwn înainte mai pot primi penali
zări doar din neatenție. Firește, mai 
există și riscul ca unele mașini să ce

deze și în acest fel să se producă 
modificări în clasamente. In mod 
normal însă, cu două etape înainte 
de încheierea campionatului, se poate 
spune că sînt cele mai multe șanse 
ca actualul clasament general să se 
păstreze identic pînă duminică după 
amiază.

In competiție au mai rămas cu 0 
puncte penalizare numai 14 concu- 
renți: B. Predescu, Gr. Beteny, II. 
Sitzler, M. Dănescu, Gh. toniță, Gh. 
Voictilescu, L. Szabo, M. Cernescu, 
M. Pop, I. Popa, T. Popa, Tr. Ma
carie, G. Dovitz și C. Nedeicu.

In clasamentul general după patru 
etape se păstrează aceiași ordine ca 
și după etapa precedentă.

II. NA4IM

„Cupa Eliberării’*

Știinfa Gra-

Etapa a Vf-a — duminică 9 octombrie

Oradea : Rapid — Știința Timișoara 
Or. Stalin : Dinamo — Știința Petro

șani
Graiova : Știința —. Voința Sibiu
Timișoara: Tehnometai — Dinamo 

Tg. Mureș

Etapa a Vil-a — duminică 16 octombrie

Tg. Mureș: Dinamo — Rapid Oradea 
Petroșani: Știința — Știința Craiova 
Timișoara: Știința — Dinamo Or.

Stalin
Sibiu: Voința — Tehnometai Timi

șoara

Returul va avea loc după același 
program în zilele de 9, 16, 23 și 30 
aprilie, 7, 14, 21 mai 1961. Echipele 
care în tur s-au deplasat vor fi or
ganizatoare.

Azi, semifinaiele

întrecerile 
programează 
finalelor, două partide care
nuntă deosebit de disputate. 
Orașul Stalin, echipa regiunii Stalin 
întîlnește formația orașului București, 
iar la Ploiești, selecționata locală 
primește vizita puternicei echipe a 
regiunii Craiova.

din „Cupa Eliberării* 
astăzi, în cadrul senii-

se a-
La

= = U : b ii Ml

ACTIVITATEA LA ZI
O NOUA ETAPA IN CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
AZI Șl MIINE, IN CAPI TAI.A,

LOR" LA
\ 

în Capitală 
cadrul cain-

ETAPA A IV-A A „GUPEI 
NATAȚIE

LA POLO 
ORAȘE-

• Mîine vor avea loc 
și în țară noi jocuri din 
pionatului de calificare la polo pen
tru categoria A. In seria a ll-a și a 
IlI-a se vor desfășura partidele pri
mei etape din retur. Iată programul 
lor: Seria a ll-a : Industria Lînei Ti- 
înișoara—A.S.M. Lugoj; Olimpia Re
șița—C.F.R. Arad; Seria a IlI-a: 
Voința Gluj—Voința Timișoara; Voin
ța Oradea—G.S.M. Cluj. In același 
timp, echipele aflate în seria I se vor 
întrece în cadrul meciurilor progra
mate în etapa a Il-a din retur: Ra
pid—Olimpia Orașul Stalin; Petrolul 
Cîmpina — Constructorul; S.S.E. — 
C.S.S. Iată clasamentul seriei I înain
tea acestei etape:

1. Rapid Buc.
2. S.S.E.
3. C.S.S.
4. Constructorul Buc.
5. Petrolul Cimpina
6. Olimpia Or. Stalin

s
6
6
6
6
6

6 
<
4
2
1 
»

a
2
2
4
5
S

12
S 
a 
a 
a
•

• începute ieri, întrecerile celei de 
a IV-a etape a concursului prin co
respondență ~
continua astăzi de la ora 18 și mîine 
de la ora 10 dimineața la ștrandul 
Tineretului din Capitală. Sînt progra
mate probe rezervate înotătorilor de 
categoria I și a Il-a.

„Gupa Orașelor1* vor
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Dragi tovarăși, componenți ai lotului olimpic
Șliuid că au pud .rămas doar citeva 

dtiîe piuă, cînd la 'Roma se va aprinde 
.flacăra celei de a XVII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice, ne-arn -.gîndit să vii 

. trimitem citeva rinduri prin care să vă 
^confirmăm interesul ce-l acordăm aces
tei competiții, comportării voastre în

• marea întrecere, rezultatelor pe care le 
•veți obține. Ne exprimăm convingerea
• că prin participarea lotului R.P. Romine 
ola Jocurile Olimpice de la Roma contri- 
•buim la consolidarea prieteniei între

< „.Mitrofan este un caz rar întilnit 
'în notația mondială —- spuneau spe
cialiștii natației maghiare, recent, la 
Budapesta, după cursa desfășurată în 
cadrul campionatelor R. P. Ungare, 
undo campionul nostru a întrecut de 
o manieră categorică pe cei mai buni 
brasisti maghiari. La 29 de ani 
2:40,4...“.

. Intr-adevăr, afirmațiile antrenorilor 
niwgbiari cu privire la posibilitățile și 
forma luT Mitrofân sînt cît se poate 
de justificate. La o vîrstă cînd îno
tătorii ,de valoare încep să răsfoiască 
albumele cu fotografii și... tăieturi din 
ziare, povestind elevilor. pe care îi 
-antrenează, din amintirile lor, Mihai 
.Mitrofan găsește resurse nebănuite 
•de a-și îmbunătăți performanțele de 
la o lună Ia alta, atingînd în momen

tul de față o valoare care îi dă 
dreptul să aspire la un loc în finala 

«olimpică de la Roma.
Cu 13 ani în urmă, la o vîrstă 

‘destul de ridicată pentru natație 
'(16 ani), Mitrofan făcea primii pași 

*Sn acest sport. A început ca jucător 
<le polo, dar lupta pentru balon în 
«apă nu-1 cucerise pe deplin. A ales 
anatația, probele de bras care erau 
’jnai.., liniștite și mai pe măsura firii 
itjsale. In treacăt trebuie spus că în 
pviața particulară, Mihai este un om 
■joarte modest, liniștit, gata oricînd să

I succes deplin spoFlhiilor noștri pariicipsnii 
la Jocurile Olimpice de la soma

(Urmare din pag. 1)
concurenți (peste 7.000), performanțelor ridicate care au fost obținute 
în acest an de sportivii din diferite țări la atletism, tir, natație etc. 
precum și pregătirilor intense care s-au făcut pretutindeni, este de aș
teptat ca întrecerile de la Roma să se desfășoare la un nivel tehnic 
superior, să cunoască o amploare deosebită, iar lupta pentru cucerirea 
medaliilor să fie mai grea decît la oricare din edițiile anterioare ale 
Jocurilor Olimpice.

Cunoscînd toate aceste lucruri, ne exprimăm totuși convingerea 
că sportivii noștri au toate condițiile pentru a se prezenta bine la 
marile întreceri ale celei de a XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice.

Sportivii romîni doresc din toată inima să răspundă prin fapte 
grijii permanente, părintești, pe care le-o poartă partidul și guvernul, 
încrederii pe care le-o arată masele de iubitori ai sportului, toți oa
menii muncii din țara noastră.

Sportivii patriei noastre, participant la Jocurile Olimpice de la 
Roma, își manifestă sincera lor recunoștință față de partid și guvern, 
mulțumesc cu toată căldura pentru condițiile excelente ce ie-au fost 
create în anii regimului democrat-popular și se angajează să lupte cu 
toate forțele lor tinerești pentru ca marile întreceri olimpice de Ia 
Roma să confirme progresul și valoarea ridicată a sportului din țara 
noastră. Pentru aceasta, fiecare component al lotului olimpic nu va 
precupeți nici un efort pentru a realiza performanțe cît mai înalte, care 
să contribuie la creșterea prestigiului sportiv al patriei. Și nu va 
există bucurie mai mare pentru sportivii din delegația noastră 

decît aceea de a se clasa printre cei mai buni din lume, de a urca pe 
podiumul învingătorilor, de a vedea ridieîndu-se pe catargul cel mai 
înalt, drapelul cu stema republicii noastre dragi. Pentru a trăi aseme
nea clipe, vă lupta fiecare dintre sportivii care ne vor reprezenta la 
Jocurile Olimpice de Ia Roma. Este firesc ca ei să folosească din plin, 
pentru desăvîrșirea pregătirii lor, zilele care au mai rămas pînă la 25 
august cînd, pe stadionul „Centomilla" din Roma, se va aprinde flacăra 

olimpică.
Sportivii noștri sînt însuflețiți de dorința de a realiza performanțe 

cît mai valoroase, pentru a-și îndeplini cu toată cinstea înalta misiune 
ce le-a fost încredințată. In același timp, sportivii noștri doresc din 
tot sufletul să-și aducă contribuția la cauza consolidării păcii, la în
tărirea prieteniei cu sportivii din toate țările lumii.

Oamenii muncii din întreaga țară așteaptă cu viu interes și depli
nă încredere evoluția sportivilor noștri la cea de a XVII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice și le urează din toată inima succes deplin 1

ALEXANDRU 1ACOVICI 
component al echipajului 

de canoe dublu

SONIA IOVAN 
din echipa de gimnastică

ZOLTAN VAMOS 
concurent la atletism (1500 m)

ioate popoarele lumii, la menținerea, . 
și întărirea păcii.

Sințem încrezători în posibiUțăfije 
voastre și sîntem convinși că prin re
zultatele pe care le veți obține veți răs
plăti încrederea acordată și condițiile 
ce v-au fost asigurate de partid și, gu
vern, de poporul muncitor.

La rîndiil nostru, ne angajăm să ob
ținem rezultate tot mai frumoase la 
locurile de muncă, să dăm patriei apa
rate tot mai multe și mai bune pentru 
electrificarea țării; ne vom strădui ca

petreacă ore în șir în mijlocul ‘„puș
tilor" de la bazin.

îndelungata sa activitate nu i-a 
adus prea multe satisfacții mari. Lip
sit mult timp de „ochiul" unui antre
nor de valoare, Mitrofan nu a reușit 
să depisteze ani de zile greșelile sti
lului, care îi răpeau secunde prețioase 
și care îl împiedicau să atingă per
formanțe de valoare internațională. 
De-abia în ultimii doi-trei ani, cînd 
cunoscutul nostru antrenor Toth-Pall 
Iosif a început să se intereseze mai 
mult de stilul său, adueîndu-i schim
bări radicale, acele cronometrelor 
au început să înregistreze timpuri 
mai bune. In același timp și între
cerea cu A Oanță, care pe vremea 
aceea era primul brasist al țării, l-a 
stimulat foarte mult. La toate acestea 
s-au adăugat, firește, îndelungatele 
săptămîni de antrenament de iarnă la 
bazinul acoperit, exercițiile variate 
pentru mărirea forței și rezistenței. 
Timpurile obținute în această vreme 
exprimă cît se poate de elocvent pro
gresul înregistrat: 2:42,0 în 1958,
2:43,6 și 2:39,3 în bazin de 33,33 m 
(timp echivalent cu 2:40,7 în bazin de 
50 m) în 1959, 2:40,4 în acest an-

Neînvins în acest an — atît în țară, 
cît și peste hotare, la Sofia, Praga 
și, Budapesta —- Mitrofan a dovedit 
și multâ ’-constanță în rezultate, ®b- 

marca uzinei noastre să detlină din ce. 
îit ce mai cunoscută.

In zilele desfășurării marilor întreceri 
de In Roma glodurile noastre vor fi me
reu alături de voi, dragi tovarăși, din 
lotul olimpic.

Drum bun! Vă urăm să vă întoarceți 
cu cît mai multe medalii 1
COLECTIVUL DE MUNCITORI AL 

UZINEI „ELECTROPUTERE"
CRAIOVA

ținînd pe rînd 2:41,0, 2:40,6, 2:40,6 și 
în urmă cu două săptămîni 2:40,4. 
Ținînd seama de forma sa actuală, 
precum și de declarația antrenorului 
său., care prevede posibilitatea unui 
rezultat în jurul a 2:38,0 la Roma 
(să nu uităm că Mitrofan a înregis
trat timpurile indicate mai sus în 
curse pe care le-a dominat de la un 
cap la altul), nu vom greși afirniînd 
că în lupta cu cei mai buni brasiști 
ai lumii, campionul nostru poate ob
ține rezultate remarcabile și, desigur, 
spre bucuria tuturor iubitorilor na- 
tației din țara noastră, un loc ono
rabil în finala olimpică.

A VAS1L1U

(

La primul lor concurs de mare amploare

>

d.

î

Când antrenorii Ale
xandru Purcherca și Pe
tre Roșea au făcut cu
noscut lotul de probă 
completă la călărie, care 

..urma să se pregătească 
în vederea participării la 
cea de a XVII-a ediție 

.sa Jocurilor Olimpice de 
Jg Roma, ni s-a. cam 
-^strîns" inima. Cum, nu- 
ynai debutanți î In pri
vința lui Oscar Recer, 
cunoscut și apreciat pen

tru tenacitatea sa, și a 
■lui Iosif Molnar, cam
pionul republican de anul 
.trecut, ne mai liniștisem. 

> Ceilalți trei călăreți 
* însă, Grigore Lupancu, 
Andrei Radar și Wilhelm 
Fleischer se aflau în fața 
primului lor concurs hi
pic internațional peste 
hotare.

•— Veniți la Sibiu să-i 
vedeți la lucru acum, 
ne-au îndemnat siguri pe 
ceea ce știau că au lăsat 
acasă, cei doi antrenori. 
I-am vizitat pe la 
lunii iulie, cînd auzisem _ 
pregătiseră pentru o adevărată „re
petiție generală". Și „repetiția" a fost 
pentru toți o mare și plăcută sur
priză.

Concursul de verificare de la Sibiu, 
rezervat celor" cinci „debutanți olim
pici" nu s-a deosebit prea mult de 
o veritabilă întrecere internațională 
la această probă. Pînă și emoțiile au 
fost (deși nu erau de dorit) .aceleași. 
Se știe că traseul probei de. fond care 
se va desfășura în ziua de 9 septem
brie la Pratoni del Vivaro, măsoară 
34,560 km. La Sibiu, traseul a fost 
de aproape 33 km. In schimb, difi
cultățile întîlnite pe parcurs, varieta
tea obstacolelor, complexitatea schiței 
de parcurs, au fost neobișnuit de

LA ROMA

-. u

Au mai rămas puține zile pînă la deschiderea celei 
de a XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice de la Roma, 
grandioasă manifestare sportivă care va reuni dele
gați din 87 țări ale lumii.

Participarea — cea mai numeroasă din istoria a- 
cestei tradiționale competiții sportive — va face ca 
întrecerile să se desfășoare la un nivel ridicat, ca 
disputa ră fie dîrZă. In toate țările, sportivii s-au 
pregătit cu multă grijă și, firește, se vor strădui să 
ocupe un loc cît mai bun.

Sportivii patriei noastre, care se bucură de condi
țiile minunate create în anii regimului democrat- 
popular sub conducerea înțeleaptă a partidului, au 
de apărat la Roma un frumos prestigiu cucerit în 
anii din urmă. După cum se știe, la Melbourne, 
dînd dovadă de un înalt patriotism, luptînd cu ab
negație, sportivii din Republica Populară Romînă au 
cucerit 18 medalii olimpice. Sîntem conștienți de 
sarcina ce ne revine ca în cadrul întrecerilor de la

dragi. Ins 
angajame 
pentru a 
posibilită

Jocuril 
lași timp, 
de priete: 
festare a 
tuturor p

Dorim 
derii ce i 
jii pârinf 
sportive j

t■y 
î

J ___ __________ ________ ___ ___ ________ _____________ _______
v Roma să aducem noi victorii sportive patriei noastre

I
Olg 
bu, 
mit
Las 

Romîi

Grigore Ihphnc.u ia 'stLirea 'ntr-d probă de fond 
începutul

că se
grele. De aceea, ne-am și bucurat atît 
cînd la cppătul acestei grele probe, 
Oscar Recer cu calul Adjud și An
drei Radar cu calul Mureș au termi-

nat parcursul, primul cu bon 
iar al doilea fără nici o pen 
Toți făcuseră progrese îĂ'emn. 
în ceea ce privește pregătirea 
cît și cea fizică. Grigore L 
campionul republican pe 1958 
ceasta probă și Oscar Recer, t 
să ne-o dovedească „la dub 
luînd parte la concursul de vi 
de la Sibiu, cu cîte doi cai.

Așa stau lucrurile cu sport 
lotul olimpic de probă comple 
cu caii ? Ei bine, și ei sînt ti 
bufanți „olimpici" și, după c 
văzut și la concursul de la 
Adjud, Nașu, Bambus, Mureș, 
și Horn erau cei mai indicați 
parte la marile întreceri de la 
unde poate că au și sosit.

Proba completă de călărie, 
drul Jocurilor Olimpice de le
va reuni la start cele mai bui 
pe din lume. Cunoscînd voirii 
și dorința de care este ani 
debutant într-o întrecL’-» de 
-nea amploare, putem spera 
comportare meritorie a ținerile 
reprezentanți la această proh 
urăm ’succes deplrn.

O. G

Caiac-canoe

SPORTUI 
NAUTICI

Intre 26 și 29 august pe pista 
de pe lacul Albano.

Programul întrecerilor de caiac-ca- 
noe cuprinde următoarele probe, în or
dinea desfășurării: caiac simplu băieți 
1000 m, caiac simplu fete 500 m, ca
noe simplu 1000 m, caiac dublu bă
ieți 1000 m, canoe dublu 1000 m, caiac 
dublu fete 500 m și ștafeta de caiac 
băieți 4x500 metri. Atît în probele in
dividuale, cît și în cele pe echipe, fie
care națiune are dreptul să înscrie «n 
singur concurent sau echipaj. Pentru 
primii trei clasați se vor distribui me
dalii și diplome, iar pentru cei clasați 

; pe locurile! 4, 5 și 6 se vor da diplome.
Fiecare țară poate înscrie două re- 

, zerve.
Vineri 26 august, dimineața și după. 

■ amiază, se vor disputa seriile, sîmbătă 
>27 august vor avea loc recalificări și 
' semifinale, iar duminică 29 august se 
vor disiputa finalele, în ordinea dată 
mai sus. Juriul este autorizat să fixe' 
ze sau să schimbe orariul în funcție 

• de necesitățile tehnice sau de orga
nizarea generală, cu obligația de a 
comunica șcbuitbările țărilor, interesate,.

Canotaj academir
Intre 30 august și 3 

brie pe pista de pe lacui 
întrecerile olimpice de cam 

dornic se dispută numai la 
masculine, la următoarele șap 
simplu, dublu vîsle, 2+1, 2 r 
etan aci, 4+1, 4 fără cîrmaci 
Primii clasați vor primi mi 
aur, de argint și de bronz, iar 
sați pe locurile 4-5-6 vor prii 
me. O țară nu poate înscrie 
echipaj/ în fiecare probă- Pent 
nitură completă se permite î 
a patru rezerve de 
cîrmaci.

înainte de startul 
eliminatorie, o echipă
locuiască maximum doi vîsla' 
8+1, unul pentru 4+1 și uni 
4 fără cîrmaci. De asemenea, 
înlocuit și un cîrmaci. Pentru 
2 if.c., 2+1 și dublu vîs|e nu 
înlocuitori. înlocuitorii trebuii 
gureze pe lista de înscriere, î; 
bările trebuie anunțate arbiti 
judecătorilor ce] puțin cu o 
de oră înainte de plecarea î 
cursă eliminatorie. După st 
prima cursă eliminatorie nu n 
ii înlocuit nici un sportiv^

trăgătoi

în prin
are voi



EXAMEN AL
CULORILE PATRIE!

/

de

IOSIF MIHALIC

echipa
* ! O 

nu se poate

boxeri
— o

Mihalic
marea

inima să fim la înălțimea încre- 
dat, să răspundem cu cinsfe gri- 
re o poartă necontenit mișcării 
guvernul nostru.

de 
ju-

fruntași din lume vi- 
medalie olimpică. Are 
șanse să realizeze la 
performanță a carierei

aș, Elena Leuștean, Sonia Iovan, 
zabo, Ștefan Petrescu, Iosif 'Sîr- 
Negrea, Mircea Dobrescu, Du- 

;cu, Aurel Zahan, Vasile Pinciu, 
, din lotul olimpic al R. P.

să practice
47 kg. El a

ifn-

elegant și
Franța,

nostru „ușor" are astăzi

un fierbinte patriotism, ne luăm 
iu vom precupeți nici un efort 
formanțe pe măsura minunatelor 
itire ce ni s-au creat.
: de la Roma constituie, în ace- 
at prilej de întărire a legăturilor 
sportivii țărilor lumii, de mani- 
erbinte de pace — cauză scumpă

Sub presiunea opiniei publice

Vestigiile trecutului fascist 
sîiit înlăturate din „Foro ltalico”
ROMA (Agerpres). — Ziarele italie- 

e.au relatat pe larg în ultima vreme 
îspre scandalul provocat în Italia 
s menținerea în stadionul sportiv 
-oro ltalico" din Roma a unor in- 
ripții și monumente de glorificare a 
gimului fascist și a războaielor de 
itropire duse de dictatura mussoli- 
ană. In repetate rînduri, în ultimii 
ii reprezentanții cercurilor largi ale 
liniei publice și ai partidelor reptt- 
icane și de stînga au’ cerut autori- 
ților ștergerea acestor inscripții și 
lăturarea monumentelor fasciste, 
nă acum, guvernele democrat-creștine, 
irind. să-și mențină sprijinul ■ paria-, 
entar al grupurilor neo-fasciste, au 
fuzat să facă aceasta, 
scripțiile și jj 
ivesc „fapte istorice."
Cererile opiniei publice de a se înlă- 
ra aceste vestigii, ale trecutului faș- 
st au căpătat o amploare fără, pre

aceasta, pretexting că re a inscripțiilor și înonumentelpr
ipopuinentelc respective pective. Agenția France Presse ;

Caiaciștifi și canoiștii noștri Ia Roma
>e clteva zile, lotul olimpic de ca- 
■canoe al Republici Populare Ro
le se află la Roma. Membrii lotu- 
nostru se numără, astfel, printre 

mi oaspeți ai satului olimpic și — 
același timp — printre cei dinții 
otori care au luat contact cu pista 
dică a lacului Albano.
'u autobuzele speciale cu însemnul 
urilor Olimpice, care circulă între 
il olimpic și principalele baze spor- 

ale Romeii sportivii romîni se de- 
■cază zilnic la baza nautică de pe 
d Albano, sițucd la 17 kilometri de

Nu a trecut prea mult timp de 
cînd cronicarii de box îl numeau pe 
Iosif Mihalic „mezinul" echipei noaj 
stre. Aceasta se petrecea în urmă 
cu doi ani, cînd Mihalic, deși încă 
firav, batea. puternic la poarta con
sacrării.

Valorosul
22 de ani. Dar'însuși faptul că“ de 
doi ani el este nelțpsit din < ’ ’ 
noastră reprezentativă constituie 
performanță cu care 
mîndri orice box'erl

Mihalic a început 
boxul cînd cîntărea... 
avut o ascensiune vertiginoasă, 
punîndu-se în ochii specialiștilor 
datorită boxului său 
tehnic. Pe ringurile din
R. D. Germană, Italia, Scoția, R. P. 
Ungară, Turcia, pretutindeni unde a 
boxat, Mihalic a cucerit publicul și 
pe judecătorii din ring. Inir-o singu- 

- ■ ră competiție de mare anvergură la

cedent în ultimele săptăniîni, deoarece 
pe acest stadion urmează să se des
fășoare probe sportive din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Roma. Nu
meroase ziare și personalități politice 
diferite și-au exprimat indignarea față 
de menținerea, la peste 15 ani de la 
sfîrșitul războiului și răsturnarea dic
taturii fasciste, a unor inscripții și 
monumente care reprezintă o insultă 
adusă memoriei patrioților italieni și 
din toate țările, căzuți în lupta îm
potriva fascismului.

Ținînd seama de amploarea acestor 
cereri și de largul, lor ecou în pre
să. autoritățile au fost nevoite în sfîr- 
șit să ia măsuri concrete de înlătura- 

’ .. ' ' >r rțs-
,'rance Presse anun

ța astfel că operațiile de ștergere a 
inscripțiilor au început „aproape pe 
furiș, noaptea, la lumina lanternelor".

satul olimpic, unde își fac <cu asi
duitate antrenamentele.

Pregătirile sportivilor ronuni, desfă
șurate sub îndrumarea antrenorului 
Radu Huțan, slut urmărite cu interes 
nu numai de numeroși amatori de 
sporturi nautice, dar și de mulți zia
riști și fotoreporteri, veniți să-i vadă 
la lucru pe cunoscuții campioni olimpici 
Leon Rotman, Simian lsmailciuc, Ale- 
xe Dumitru. Alături de cei de mai sus, 
se nuii antrenează canoiștii lgor Lipa- 
lit, Alexandru laconici, Achun Sidorov, 
caiaciștii Mircea Anastasescu, Aurel 
Verneșcu, Ion Sideri, Stavru Teodo-

MATURITĂȚII SPORTIVE
care a participat, excelentul nostru 
boxer nu a reușit să-i convingă pe 
arbitri de valoarea sa. Este vorjja 
de campionatele europene, desfășu
rate anul trecut la Lucerna, unde 
Mihalic a cîștigat o medalie de 
bronz. Dar locul trei pe care l-a 
oțupat atunci reprezentantul nostru 
nu reflectă nici pe departe adevăra
ta sa valoare. Intîlnindu-1 . pe Veli- 
nov (R. P. Bulgaria) în semifinale, 
Mihalic l-a învins cu ușurință la cel 
puțin două puncte diferență dar ju
riul a... văzut altfel și l-a declarat 
învins la puncte. După meci, Hender
son, secretarul federației scoțiene 
box a declarat că „ceea ce a făcut 
riul este o mare nedreptate".

De atunci a trecut mai bine
un an. Și iată că Dește puține zile 
Mihalic va participa la cea mai ma
re confruntare pugilistică din lume : 
Jocurile Olimpice de la Roma. Emo
țiile vor fi, firește, la fel de mari 
ca și la „europene". Poate și mai 
mari. Mihalic se prezintă însă bine 
pregătit, dornic să obțină — ceea cc 
mu Iți 
sează 
oare 
Roma 
sale sportive?

Firește că întrecerile de la Roma 
sînt dificile pentru orice boxer. Mc. 
Taggart de pildă, sau mai degrabă 
francezul Cotot, recentul lui învin
gător, sînt, de asemenea, pretendenți 
la primele locuri. Dar Iosif Mihalic 
este hotărît să dea la Roma exa
menul maturității sale sportive. De 
felul cum va ști să treacă acest ob
stacol depinde consacrarea sa defi
nitivă în arena boxului mondial. Și, 
firește, iubitorii boxului din țara 
noastră vor urmări cu emoție și 

• încredere evoluția sa, dorindu-i din 
inimă succes deplin.

R. CALARAȘANU

rof, Vasile Nicoară, Mercurie Ivanov 
și caiacistele Maria Szekeli și Elena 
Li pălit,.

In întrecerile de la Roma, țara 
noastră va fi reprezentată in cele două 
probe de canoe (simplu și dublu 1000 
metri), în proba de ștafetă 4x500 me
tri și dublu 1000 m băieți, precum și 
în proba de dublu fete pe distanța de 
500 metri

★
In fotografie, lotul olimpic de caiac- 

canoc al R. P. Romîne la sosirea pe 
aerodromul „Ciampino" din Roma.

ATENA 12 (Agerpres). — Vineri dimineață in localitatea Olimpia din 
Grecia a fost aprinsă flacăra olimpică care va arde in timpul desfășurării 
celei de a XVII-a ediții a Jocurilor Olimpice de la Roma. De la Olimpia 
pînă la Atena flacăra olimpică va fi purtată de numeroase ștafete alcătuite 
din cei mai buni sportivi greci. In cursul zilei de astăzi flacăra va ajunge 
la Atena, cu care prilej pe stadionul care a găzduit in anul 1896 prima 
ediție a Jocurilor Olimpice moderne va avea loc o festivitate.

Apoi, flacăra olimpică va fi predata președintelui Comitetului Olimpic 
Italian, care o va duce in Italia pe bordul vasului „Vespucci".

Sub semnul celor cinci cercuri
rile înscrise în program, și sînt al- 
câtu'te din peste 300 de sportivi și 
sportive.

o In cadrul nuni recent concurs, 
halterofilul italian de categorie cocoș, 
Spinola a stabilit noi recorduri 
ționale: 
307,5 ( 
Borgnis a obținut 
zultate: 
kg-

O A făcut senzație știrea publicată 
de ziarul australian „Melbourne 
Sun" /
recordmanul lumii la
lua startul la Roma în 
bă și la... maraton 1 
australian s-a pregătit

ziarul
care anunță că Herbert Elliott, 

1500 m. va 
această pro- 
Semi fon di shil 
cu cea mai 

mare atenție pentru J.O. parcurgtnd 
zilnic, în antrenamentele sale, peste 
30 de kilometri. întrebat de un zia
rist despre acest sistem de pregătire, 
antrenorul Percy Cerutti a declarat 
că parcurgînd zilnic atîția kilometri, 
aceasta nu va impieta cu nimic asu
pra vitezei care-i este necesară ele
vului său pentru cursa de 1500 m.

i prea obosit după 
finala
se va

A rămas stabilit deci, că dacă El
liott nu se va simți 
preliminariile și I 
1500 m, atunci cl 
printre concurenții 
ton...

cursei de 
număra și 

probei de mara-

de atletism ale 
ultima seledție 
rezultate: 200
sec. (în lin e 

Iliotis 4:02,0;
39:50,4; 110

prăjină — Ef-

• Campionatele 
Greciei au constituit 
înaintea J.O. Cîteva 
m: Georgopoulos 21,3 
dreaptă) ; 1.500 m — 
10.000 m — Maniatis 
mg — Marselos 14,4; 
statiadis 4,20 rn (Giorgios Roubanis 
nu a participat fiind plecat la studii 
în S.U.A. Cîștigătorul medaliei de 
bronz de la Melbourne va sosi însă 
la Roma, direct din America) ; cio
can — Kouveloyanis 57,24 — nou re
cord ; suliță — Anyfantakis 64,52.

• Argentina va trimite la Roma o 
delegație alcătuită din 102 sportivi și 
28 de oficiali. Argentinienii vor lua 
parte la: atletism, înot, scrimă, box, 
lupte, gimnastică, polo, fotbal, ciclism, 
canotaj academic, pentatlon modern, 
tir și iahting. Ei au penunțat să mai 
participe la turneul de baschet și la 
întrecerile de haltere.

O La 19 august vor fi găzduiți 
în satul olimpic sportivii care repre
zintă Italia ta «ea de a XVI l-a edi
ție a J.O. Echipele olimpice ale țării 
gazdă vor lua parte la toate sportu- 

Pz-/ prezentam 
pe luptătorul

I. Țăranu
Lăcătușul Ion Țăranu a îndrăgit 

sportul încă din copilărie, i-a plă
cut și . fotbalul ți atletismul și vo
leiul, dar cel măi mult l-a pasionat 
jocul cu mingea ovală. Și nu după 
multă vreme el se număra printre 
cei mai buni rugbiști ai echipei de 
juniori tie Ia Atelierele Centrale 
I.T.B...

...Antrenorul v. Constantinescu era 
în plin antrenament cu luptătorii 
asociației sportive Progresul. Un tî- 
năr slăbuț, privea atent dintr-un 
colț și tare ar mai fi vrut să-și în
cerce și el puterile la lupte greco- 
romane. Aici. însă, nu era vorba Că 
trînta pe care o făcea în orele li
bere cu prietenii lui. Lucrurile erau 
mult mai complicate. Se executau 
„salturi", „rebururi", „poduri**, „cen
turi", pe care el nu avea de unde 
să le știe. Aproape de sfîrșitul an
trenamentului și-a luat , .inima in 
dinți" și s-a adresat antrenorului. 
Acesta l-a privit cu neîncredere. L-a 
sfătuit totuși să mai vină pe la sala 
de antrenament...

...Anul 1955. Crainicul anunța cla
samentul campionatelor republicane 
individuale de lupte libere si cla
sice pentru juniori. I. Țăranu de
venise pentru prima dată campion 
al țării la lupte libere. Un an mai 
tîrziu, el cucerește titlul la lupte 
clasice, iar în anul 1957, este decla
rat dublu campion Ia categoria 80 
kg.

Și timpul s-a scurs... I. Țăranii, 
a început să se afirme tot mâi mua 
— de acum în rîndul senicrilor — 
să devină cunoscut pe plan inter
național, deși abia a împlinit 22 ae 
ani.

In prezent, el este component al 
lotului nostru olimpic de lupte cla
sice, titular la categoria 79 kg. Re
zultatele obținute în ultima vreme, 
cu prilejul întîlnirilor internaționale, 
au arătat că I. Țăranul es*e pose
sor al unei tehnici avansate, că 
prin voința și dirzenia lui, el este 
în măsură să se afirme la J.O. de 
la Roma. Iubitorii sportului din țara 
noastră așteaptă ca el să reprezinte 
cu cinste culodjp patriei în marea 
confruntare sportivă 
și îi doresc din toată 
cit mai importante.

de la Roma
inima succese

V. GORUN

na- 
: 92,5-4-92,5 (n.r.) +122,5=
(n.r.). La categoria semigrea, 

următoarele re- 
125+112,5+165 (n.r.) =402,5

© Gerhard Stock, campion la arun
carea suliței la .1.0. din 1936, a fost 
ales unul din conducătorii delegației 
olimpice unite a Germaniei. Intr-un 
interviu pe care l-a acordat recent, eî 
a anunțat că Germania va participa 
la J.O. cu o delegație formată din 
peste 350 de sportivi. Echipele unite 
ale Germaniei vor lua parte la toate 
întrecerile înscrise în programul o- 
limpic, mai puțin la fotbal, deoarece 
echipa Germaniei a fost eliminată în 
preliminarii.

O Mîine va fi adus la Roma stea
gul oficial al Jocurilor Olimpice. Din 
1956, de Ja încheierea întrecerilor 
celei de a XVI-a Olimpiade, acest 
steag a rămas, pînă acum, în custo
dia primăriei orașului Melbourne. 
După terminarea întrecerilor de la 
Roma, el va fi depus la Capitoliu, 
de unde peste patru ani, va fi trans
portat la Tokio.

O In cadrul 
desfășurat alergătorul 

un nou re-

unui concurs atletic 
la Zagreb,

Djordje Kovaci aț stabilit
cord iugoslav la. 400 m garduri cu 
rezultatul de‘52,6 W.

O In cadrul unui concurs dc na- 
tație care a avut loc la Uppsala, a 

de ștafetă 
care va lua. 
s-a făcut în 

obținîndu-se
1. Klein

fost stabilită echipa
4x200 m a Germaniei, 
parte la J.O. Selecția
proba de 200 m liber, 
următoarele rezultate:
(R.F.G.) 2:07,6; 2.Wiegand (R.D.G.) 
2:68,1 ; 3. He4 (R.F.G.) 2:08,8; 4.
Zierold (R.F.G.) 2:09,4.
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Pregătirile fotbaliștilor continuă

AZI începe „cupa orașului bucurești 11

• Primele jocuri pe stadionul Dinamo: Dinamo-Știința și Progresul-Metalul ® Echipele de ca 
tegoric- A și B au

ce se apropie data - înce-
susținut partide de verificare sâptămîna aceasta

Programul turului
campionatului categoriei A

Pc măsură 
perii noiihi-i campionat ai categoriei A 
și B echipele înaintează ta pregătiri, 
fa cele trei săptămîni care aut mai ră
mas piuă la 4 septembrie, cîfld va 
avea ioc prima etapă, se vor disputa 
numeroase întîlniri publice în scopul 
verificării și desăvîrșirii pregătirii fotba
liștilor. In aceste partide, antrenorii 
vor c.ătha să-și contureze formațiile pe 
care Ie vor alinia în campionat, în
cerci, id diferite formule.

Astfel de meciuri se vor disputa și 
ia București. Cum se știe, din inițiativa 
U.G.F.S. oraș București 
o competiție intitulată 
lut București", la care 
formațiile de categorie 
Capitală.

Prima etapă a acestei competiții pro
gramează azi două partide, urmînd ca 
tuîine să se dispute celetalte două. Pro
gramul este’ următorul :

ĂZI, pe Stadionul 
15.30 : Dinamo—Știința, 
greșul—Metalul

MIINE, pe Stadionul 
15.30 : Rapid—Academia 
17.15 : C.C.A.—Dinamo Obor.

In aceste partide amatorii fotbalului 
vor avea prilejul să aprecieze stadiul 
de. pregătire atins de fotbaliști și să 
cunoască proiectele echipelor în ceea 
ce privește completarea loturilor lor.

★
In cursul acestei săptăniîiii, echipele 

și-au continuat pregătirile fie susținînd 
jocuri de verificare fie făcînd ședințe 
de antrenament. Iată citeva amănunte 
în legătură cu aceste pregătiri.

Zapis, R. Tudor, Gavrila, Zatica, Dăn- 
ciulescu. (Gti. Cioraiui, ooresp.)

MINERUL LUPENI—MINERUL 
PETRILA 5—I (»-»)

antrenat în 
Petrila. Rezttl- 
marc-at: Crei-

a fost inițiata 
„Cupa orașu- 
participă toate

A și B din

Giulești,
Militarii; ora

STEAGUL ROȘU—FLACĂRA 
MORENI 7—0 (4—0)

Joi, la Orașul Stalin s-au disputat 
două meciuri. Din cauza tinei neînțele
gerii intre conducerii) ■ celor două 

echipe, partidele s-au disputat la a- 
ceeași oră pe terenuri diferite, lipsind 
pe spectatorii locali de posibilitatea de 
a vedea ambele jocuri.

Steagul roșu a întîluit pe Flacăra 
Moreni de care a dispus cu 7—0 
(4—0) prin punctele marcate de Sere- 
dai (2), Gane (2), Campo, Meszaros 
si David. Cele două echipe au aliniat 
formațiile: STEAGUL ROȘU: Ceriiea- 
nu—Sbîrcea, Cojocarii. Campo (Bîr- 
san)—Hidișan, Szigeti—llașoli (Cam
po), Șeredai, Gane, Meszaros. David. 
FLACĂRA : Marcu—Anghelache, Străi- 
lescti, Șerbănescu—Gurău, Zamfir— 
Pictroitl, Capoir «ti, Rădulescu, Brîndu- 
șescu, Constantinescu.

Minerul Lupeni s-a 
compania Minerului din 
tatiti: 5—1 (4—0). Au 
niceantt (3), Adam și Sima. Echipa din 
Lupeni a folosit echipa : Kiss (Milia- 
lache)—Dan, Coman. Cheresteș—Szo- 
ke, Milialy-—Pal, Grozea (Sima),. Nisi- 
pcanu,; Adam. Creiniceanu. Duminică, 
Minerul va juca cu Corvinul Hune
doara, la 21 august cu Știința la Timi
șoara și la 28 august la Lupeni re
vanșa cu Știința. (I. Ciortea coresp.).

pectiv Muică. Sîmbătă are loc meciul 
Dinamo Săsar—Constructorul B. Mare 
iar duminică C.S.M. Baia Mare—Re
colta Cărei. Ambele jocuri de dispută 
în nocturnă. (V: Săsăranit coresp. reg.).

• C.S.M. Sibiu—Gaz Metan Mediaș 
3—1 (2—0). Joc de bună factură teh
nică. Au marcat: Molnar (autogol). 
Baban și Dragoman, respectiv Juliasz. 
(C. Pitarii coresp.).

DINAMO BACAU—DINAMO GALATI
5-1 (1-1)

FARUL CONSTANȚA—ȘTIINȚA 
CRAIOVA 4—4 (2—1)

Partida disputată la Rîmnicu Vîlcea 
s-a terminat cu un just rezultat de 
egalitate. Au marcat Olarii, Niculescu,

In jocul amical disputat joi la Ba
cău în compania echipei Dinamo Ga
lați, echipa din Bacău a cîștigat cu 
scorul de 5-1 prin punctele înscrise 
de Nemeș, Sorin Avram, Gram (2). 
și Drăgoi. Pentru Dinamo Galați a 
înscris Voicu I.

DINAMO BACĂU: Ghiță, Giosa- 
Lazăr, Cincu, Vătafii, Stoica

Fază din meciul Știința

Datcu și Moroiatiu, respectiv Bîscă (2) 
și Onea (2).

FARUL : Ghibănescu (Roman) — 
Botescu, Alexe, Florescu—Stancu, Se
ver (Bîtlan)—Moroianu, Olani (Bît- 
lan), Datcu, Niculescii, Vasilescu. 
ȘTIINȚA: Pain (Urziceanu)—Pîrvti- 
lescu (Dumitrescu). Iliescu, Dumitres
cu (Dătiulescu)—Hîrșova, Deliu—Bîs
că, Constantinescu, Popa (Pană), 
Otiea, Mihăiescii. (D. Roșianu, cores
pondent).

Craiova-Fanil Constanța
Foto : T. Chioreanu

(Cîrnaru), Drăgoi, Rădulescu, Gram, 
Nemeș (Filip), Ciripoi (Sorin A- 
vram).

DINAMO GALAȚI: Adamaehe, Ște- 
făneșcu, Ulea, Lupeș, Dogan, Cons
tantinescu (Beutan), Dttda.ș, Weber 

II), Daraban, Constantin,(VoiC)l 
Voictl I.

ROȘIE BAGAU —BRADUL
BACAU 9-1 (4-1'

PROGRESUL BUCUREȘTI —UNIO 
METEORUL ROȘU SATU MARE 

8—t (2—1)

său.

TP ACTORUL—DINAMO
BUCUREȘTI 2—3 (9—2)

Tractorul a jucat, pe terenul 
cti Dinamo București, căruia i-a cedat
cti 3—-2, după ce repriza secundă a 
jucat de la egal la egal. Dina
mo a fost superior ca pregătire tehni
că și fizică și ca orientare în acțiuni. 
Au marcat: Vlad (min. 22)—autogol — 
Frățilă (min.. 33) și Staudt (min. 
47), respectiv Nemeș (min. 46) și 
Binder (min. 68). Au jucat formațiile: 
DINAA4O: Uțti (Coztna)—Popa (Mo- 
troc). 
—V.
mesi,
(Staudt), Eftimie, Harșatii. TRACTO
RUL : Oană—Păun, Vlad, MoarCăș 
(Chiujdea)—Bărboșii (Cicerone), Pa
puc—Petrea (Binder), Lazarovici (Roș
ea), Popa (Nemeș), Vataiii. Sima. 
(Ch. Măzgăreănu și C. Diacon eseu, co
resp. ).

Nunweiller III, I’anait (Ivan) 
Nunweiller 

(Varga),
Alexandru, 
Țîrcovnicu

IV-Seli- 
Frățilă

PREGĂTIRILE CORViNULUI 
HUNEDOARA

Noua promovată în categoria A a fă
cut antrenamente obișnuite săptăinîna 
aceasta, iar duminica va întilni la 
Hunedoara pe .Minerul Lupeni. In a- 
cest meci, antrenorul llie Savti va 
folosi următorii jucători : Niculescu I, 
Nebela, Niculescu II. Nacti.—Coiciii, 
Balint,—Pop, Tătarii, Cideanu, Anton,

4000 de spectatori au asistat la me
ciul amical disputat miercuri la Șatu. 
Mare. Autorii golurilor Coicea (2), 
Mafteuță (2), Dinulescu (2), Baboie 
și Olali (autogol), respectiv Szabo. 
Progresul a folosit formația următoare: 
Mândru (Manta)—Birn (Smărăndescu 
11). Carieaș, Soare—Petrescu (Maior), 
Știrbei—Oaidă, Marin (Dinulescu), 
Coicea, Mafteuță, Baboie. (M. Dtimi- 
trașcu, corespondent.).

• Noua promovată în categoria B, 
C.S.M. Brăila și-a început pregătirile în 
vederea campionatului sub conducerea 
antrenorului Diiică Schileru. Duminicii, 
fotbaliștii brăileni au susținut la Azuga 
un meci de verificare în compania for
mației locale Unirea. C.S.M. Brăila a 
cîștigat cu 6—1 (2—0) prin punctele 
marcate de Petrescu (2), Bogdan (2), 
Coteț și Ulman.

• Jocurile din cadrul „Cupei 23 Au
gust" au continuat joi la Baia Marc 
și Sighet. Iată rezultatele: C. S. Al. 
Baia Mare—Stăruința Sighet 3—0 
(3—0). Au marcat: Mălăieru, Papp și 
Nedelcu II. C.S.M. : Vlad II (Fejes)— 
Mălăieru (V. Moldovan), Nagy, Ger- 
gely I (Vasilescu)—Gergely III, Vlad 
1 (Nedelcu 1)—Dragau, Nedelcu II, 
Papp, Ujvari (Vlad I), Rusii (Incze). 
Carpați Sighet—Dinamo Săsar 
(1—1). Au marcat: Gal și Toma

Nou promovata în categoria 
Steaua, roșie Bacău a susținut 
joc amical cu echipa Bradul Bacău 
pe care l-a cîștigat cu scorul de 9-1 
(4-1) prin pui 
galagiu (4),_ 
Comănescu și 
dul a înscris 
de pedeapsă.

13. 
KU

netele înscrise de Man-
Antoniac, 
Ambărus.

Gh. ’' ■'

Pasan (2),
Pentru Bra-

Vasile din lovitură

ILIE IANGU
corespondent

Cluj: Știința—Pe-

In CaputaU
AZI

— Ștrandul Tineretului, de 
întreceri în cadrul „Cupei

tinuare pînă la ora finala cam
pionatului republican masculin indivi
dual.

NATAȚ1E.
la ora 1# : 
Orașelor".

FOTBAL
15.30 :
greșul—Metalul (meciuri în cadrul 
pei orașului București".

POPICE - Arena Cimentul (tramvai 
23, 27 stația Titan) de la ora 3 în con-

. Stadionul Dinamo, ora
Dinamo—știința: <sra 17,15: Pro- 
. ..................................... ‘ „Cu-
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NATAȚIE. — ștrandul Tineretului, de 
la ora 13 : întreceri în cadrul „Cupet 
Orașelor".

POPICE. — Arena Cimentul, de ta 
ora 8 : finala campinatulul republican 
masculin individual.

FOTBAL. — Stadionul Ciulești, ora 
15,39 : Rapid—Academia Miljtară ; ora 
17.15: C.C.A.-iD’namo Obor (mec iui in 
cadrul „Cupei Orașului Bucureșii"). >

Federația de fotbal a alcătuit programul turului campionatului categoriei A. 
pe care 1 publicam mai jos. La alcătuirea lui s a (inul seama de o serie' de 
criterii menite sâ asigure o programare echitabilă a tuturor echipelor, aiter- 
nîndu-se pe cit posibil jocurile pe teren propriu cu cele în deplasare (In orice 
caz o echipă să nu joace mai mult de două ori consecutiv acasă sau în de- 

. plasare). Un alt criteriu a fost acela că în prima etapă să joace acasă echipele 
' care în prima efapă a campionatului trecut au evoluat in deplasare. De asemenea, 

s-a apreciat că- echipele nou promovate au nevoie măcar de o etapă de acomo 
1 dare cu jocurile de categorie A și de aceea au fost programate să dispute 

primul lor meci pe teren propriu. In sfârșit, s-a asigurat și o bună armonizare 
cu programul categoriei B. astfel ca 
în fiecare duminică un meci ( de 
și invers). ,

4 septembrie
Dinamo Buc. —• U.T.A. 
Progresul — Steagul roșu 
Corvinul — Știința Cluj 
Petrolul — Dinamo Bacău 
G.S.M.S. — Minerul 
Știința Tim. — Rapid 
l'arui — G.G.A.

tn 
A.

Știința Cluj 
Dinamo Buc. 
U.T.A.
Steagul

G.S.M.S.
Rapid

- Dinamo Bacău 
roșu — Farul

Etapa a Vlll-a 23 octombrie

Etapa a ll-a - 11 septembrie
Rapid — G.S.M.S.
Dinamo Bacău — Știința Tim. 
Steagul roșu — Petrolul 
C.C.A. — Corvinul 
Știința Cluj — Dinamo 
Minerul — Farul 
U.T.A. — Progresul

Etapa a lll-a 18

Buc.

septembrie

Știința
Dinamo
U.T.A.
Dinamo Bacău -
Rapid — C.C.A.
Corvinul — Steagul roșu
Farul — Petrolul

Clujlim. — Știința
Buc. — Progresul 
- C.S.M.S.

Minerul

Etapa a IV a 25 septembrie
roșu — Rapid
— Corvinul 
Buc. — Știinta
— C.C.A.
U.T.A.

Steagul
Petrolul
Dinamo
C.S.M.S.
Farul —
Progresul — Minerul
Știința Cluj — Dinamo

Etapa a V-a 2

Tim.

Bacău

octombrie
Minerul — Dinamo Buc.
Rapid — Farul
U.T.A. — Știința Cluj 
Știința Tim. — Progresul

- Steagul roșu 
Bacău — Corvinul
— Petrolul

C.C.A. - 
Dinamo 
C.S.M.S.

Etapa a Vl-a 9 octombrie
Petrolu I 
Minerul 
Corvinul
Dinan><>
Farul —
Progresul — 
Știința Tim.

— G.G.A.
— Steagul roșu
— Rapid

Buc. — Dinamo Bacău 
G.S.M.S.

Știinta Gluj
- U.T.A.

Etapa a Vll-a - 16 octombrie
Corvinul — Știința Tim. 
Progresul — C.C.A. 
Petrolul — Minerul

Dinamo 
Rapid - 
Faru I -
G.C.A.
Știinta Cluj
C.S.M.S. — 
Minerul —

Bacău — Progresul 
Petrolul

Corvinul
- Știința Tim.

— Steagul roșu 
Dinamo Buc.

U.T.A.

Etapa a IX-a - 30 octombrie
Petrolul — Știința Cluj
Steagul roșU — Dinamo Bacău 
Progresul — C.S.M.S.
Minerul — Rapid
Știinta Tim. — Farul 
ll.T.Â. — C.C.A.
Dinamo Buc. — Corvinul

Etapa a X-a 6 noiembrie
C.C.A. — Minerul
Farul — Dinamo Buc.
Steagul roșu — Știința Tim.
Corvinul — Progresul
Rapid — Știința Cluj
C.S.M.S. — Dinamo Bacău
U.T.A. — Petrolul

Etapa a Xl-a - 13 noiembrie
C.S.M.S. — Steagul roșu 
Corvinul — U.T.A.
G.G.A. — Dinamo Buc. 
Petrolul — Știința Tim. 
Dinamo Bacău — Farul 
Rapid
Știința

— Progresul 
Cluj — Minerul

Etapa a XI l-a
Știința 
Progresul —
Știința Cluj 
Minerul — 
U.T.A.
Dinamo Buc. 
Dinamo Bacău

20 noiembrie
Tim. — C.S.M.S

■ Farul
— C.C.A.

Corvinul 
Steagul roșu 

Petrolul 
Rapid

Etapa a XIII a - 27 noiembrie
Rapid — U.T.A.
Știința Tini. — Minerul
Corvinul — G.S.M.S.
Steagul roșu — Dinamo H«■■ 
C.C.A. — Dinamo Bacău
Farul — Știința Cluj
Petrolul — Progresul

CUM „SE LEAGĂ” BILETELE „EXPRES OLIMPIC" DE BULETINELE PRONOSPORT
• O DECLARAȚIE A LI I GIJSIAV SEBES DESPRE 1NTILNIRILE DIN CAMPIONATUL R.P. UNGARE • 

23.490 LEI REPORT LA PRONOEXPRES

Pentru început, vă amintim că con
cursul PRONOSPORT de miine, 14 au
gust, acordă posesorilor de bilete EX
PRES OLIMPIC (care nu au cîștigat la 
marea tragere de la 7 august) premii 
în bani în valoare de 250.000 lei. Con
cursul de miine inaugurează seria con
cursurilor -• din 14, 21 și 28 august
și concursul special Pronosport (Olim
pic) — care beneficiază de importantul 
fond suplimentar.

Iată acum programul concursului din 
14 august UHiO :

I Ujpesti Dozsa—Gyor (camp. R.P.U.
— cat. A).

If. Szeged—Vasas (camp. R.P.U. — 
cat. A).

III. Csepel—Ferencvaros (camp. R.P.U.
— cat. A).

IV. Pecs—Honved (camp. R.P.U. — 
cat. A)

v. " ’ " -------
R.P.U.

VI 
R.P.U

VII.
R.P.U.

VIII.
R.P.U. - cat. B).

IX Cegied—Borsodi Banyasz 
R.P.U. - cat. B).

X. Nyregyhaza - Egyertetes 
R.P.U. - cat. B).

XI. Kobanyai Lombik-Budai 
eus (camp. R.P.U. — cat. B).

XII. Vac—Sztalinvaros (camp.
— cat. B).

Dorogi Ba nyasz—Debrecen
- cat. A).
Salgotarjan - Tatabanya
— cat. A).

Jaszebereny—Pcnzugyorok 
cat. B).
Miskolc Kecskemet

săde proporții și — în consecință 
aducă premii mari partieipanților.

Etapa ------- i-----
prezintă 
chipele budapestane 
străin, 
să fie deschise oricărui 
gindim în primul rînd 
Honved, _ 
ficile, la Szeged și, respectiv. Pees. 
Gustav Sebeș, conducătorul tehnic al 
lui Hoflved. caracteriza astfel meciul 
Pecs—Honved: ,,Fața de valoarea teh
nică a celor două echipe este probabil

A 
e- 

teren 
ceea ce .face ca aceste întîlniri 
deschise oricărui rezultat. Ne 
2__ ’'1 la Vasas sau

, ^are susțin meciuri foarte di- 
la Szeged și, respectiv,' 

Sebeș, conducătorul 
caracteriza
•„Fața de

campionatului categoriei 
următoarea caracteristică : 

joacă pe

Expres Olimpic să fie „legat" de con
cursurile Pronosport.

Dăm acum cîteva variante perîtru cel 
care joacă la concursul de miine, va
riante întocmite pe baza pronosticurilor 
care ne-au fost transmise telefonic ieri

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

(camp.

Sparta-

R.P.TJ.

Deoarece meciul V — Dorogi Banyasz— 
Debrecen a fost amînat, toate varian
tele vor primi pronostic exact la acest 
meci.

★
A treia etapă a campionatelor din 

R p. Ungară programează meciuri echi
librate, capabile să furnizeze surprize

onosport
că Honved va avea dominarea terito
rială, Dar tocmai de aceea contraatacu
rile lui Pecs pot duce la un rezultat- 
surpriză". Deși joacă pe teren propriu. 
UjpestȚ Dosza are o misiune destul de 
grea îri i'ața lui Gyor aflată în formă 
excelentă".

Perfect echilibrate sînt și partidele 
din categoria B. evidențele rezultatelor 
anterioare demonstrîndu-ne ea in ma
joritatea cazurilor echipele ce se întîl- 
nesc duminică și-au împărțit victoriile 
ceea ce arată un echilibru de valoare.

★
Toți cei care au bilete „Expres Olim

pic' și n-au cîștigat la marea tragere 
de la 7 august, pot participa la o tra
gere suplimentară 
dacă joacă * ~
care bilet 
numere se 
buletinelor 
minimum 
interesul particlpanților ca flecare bilet

cu premii in bani; 
la Pronosport. Pentru fie- 

Expres Olimpic (ale căror 
înscriu pe taloanele I ale- 
Pronosport) se pot depune 

două variante. Deci, este In

care ne-au fost transmise telefonic 
de la Budapesta.

I 1 1 1 X 1 1
II 2 X 1 2 1x2 1*2

III 2 X 1 2 2 1 2
IV 1 1 X 2' 1 1

V 1 1 1 1 1 1
VI X 1 X X 1 X 1 X

VII 1 X 2 1 1 1x2
VIII 1 1 X X 1 1 x

IX 1 1 1 1 1 1
X X 2 X 1 X 1 X

XI 1 2 X 2 1x2 1x2
XII 1 1 1 1 1 1

Premiile PRONOEXPRES. In urma
depus»
1« au-

trierii și omologării variantelor 
la concursul PRONOEXPRES din 

fost stabilite următoarelegust I960 au 
premii :

cite 23 lei. 
Fond de

Categoria
12.214 lei.

a Ii-a : 5 variante a eîte

Categoria
1.827 lei.

a lll-a : 36 variante a ctte

Categoria
335 lei.

a iv-a : 301 variance a cîte

Categoria 
113 lei.

a V-a : 800 variante a cite

Categoria a Vl-a 4.064 variante a

premii : -400.801 lei.
Intrucît la categoria I nu a fost 

nici un cîștig la acest concurs, se re
portează pentru concursul nr. 33 din 
17 august suma de lei 23.404».

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport.



Campionatul mondial de parașutism
SOFIA 12 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Nedisputată miercuri 
din cauza condițiilor atmosferice ne
prielnice (vînt puternic), cea de-a 
doua probă din cadrul campionatului 
nîondial de- parașutism — 'salt indivi
dual de la 2.000 m altitudine cu des
chiderea întîrziată a parașutei cu 20- 
30 sec. și executarea unui complex 
de figuri în timpul căderii libere — a 
avut loc joi dimineață, cînd timpul a 
fost frumos. S-au efectuat două sări
turi, parașuti.știi primind punctaj pentru 
fiecare sait în parte. Titlul de campion 
mondial a revenit la bărbați america
nului Arender Cu 446,5 p. El a fost 
urmat în clasament de către Galabov 
'(R.P. Biifgariă) — 446,5 p, Iehlicika 
(R.S. Cehoslovacă) ;— .446 p, Kazakov 
și Raevski (U.R.S.S.) cit cite 445 p. 
La femei, titlul de campioană a lumii 
a fost cîștigat de către parașutista 
sovietică Zîbova cu 438,5 p, urmată de 
compatrioata sa Akimova cu- 437 p, 
Raizlova (R.S. Cehoslovacă) 430,5 p, 
Rîbova (R.S. Cehoslovacă 427,5-p:-Pri
ma dintre sportivele romîne s-a clasat 
Elisabeta Popescu pe locul V cu 42.3 p.

PRIMELE PROBE ALE CAMPIONATELOR EUROPENE
FEMININE DE CANOTAJ ACADEMIC

(Urmare din pag. 1)

serie are o situație mai grea. Va 
/rage recalificare sîmbătă dimineața, 
cu Franța și Austria și — în caz 
că cîștigă — va concura in semifi
nală, după-amiază, cu Anglia, Olanda 
și R. D. G.

Proba următoare, dublu, ne-a adus 
satisfacția unei victorii în serie șt 
deci a calificării directe în finală. 
Echipajul nostru a mers excelent, cîș- 
tigînd seria fără emoții : 1. R. P.
Română (Florida Ghiuzelea, Dora La- 
catoș) 3:54,1; 2. Belgia 4:04,2; 3. 
Anglia 4:10,0. Tn cea de a 
doua serie s-au înregistrat re
zultatele: I. U. R. S. S. 3:43,3;
2. R. S. Cehoslovacă 3:53,0; 3.
R. D. G. 4:01,0. Comportarea bună 
a echipei noastre de dublu ne dă 
speranța unui rezultat frumos și în 
finală, unde se poate clasa pe un 
Ion fruntaș.

Ultima probă a zilei, 8-ț-l, a adus 
calificarea directă a echipajelor 
U.R.S.S. și R.D.G., câștigătoare ale 
seriilor respective. In prima serie, 
U.R.S.S. a realizat timpul de 3:17,8,

Ln cursul zilei de vineri a început 
desfășurarea celei de a 111-a probe a 
concursului — salt individual de la 
2.000 m ou deschiderea întîrziată a pa
rașutei după 23—30 sec. și aterizarea 
Ia punct fix. Concurenți; efectuează cîte 
4 sărituri, în clasament contînd rezul
tatele primelor 3 sărituri. La bărbați 
s-au desfășurat doar primele trei sări
turi, iar în proba feminină doar pri
mele două, următoarele neavînd loc din 
cauza timpului nefavorabil. Iată câști
gătorii primelor sărituri : saltul I : 
Stimbre (Franța) 1,14 m distanță de 
centrul cercului ; saltul" II : Morten- 
bery (S.U.A.) a aterizat în centrul 
cercului, obținând 200 p ; saltul III 
Kalpan (R. S. Cehoslovacă) 0,19 m. 
La această săritură concurentul român 
Velicu s-a clasat pe locul III cu 1,87 
m. La femei, prima săritură a fost câș
tigată de Maria Velceva (R. P. Bulga
ria) — 2,04 m. iar cea de a II-a de 
parașutista franceză Gallimard, care a 
aterizat în.centrul cercului.

TOMA I1R1STOV

fond urmată de R. S. Cehoslovacă 
eu 3:34. In seria a doua, din cauza 
emotivității unor echipiere, echipa 
R. P. Romîne a luat un start foarte, 
slab, fiind condusă din plecare cu o 
lungime și jumătate de barcă. Trep
tat, echipajul nostru a recuperat și a 
terminat la 2 sec. 3 zecimi de echi
pajul R.D.G. In urma noastră s-a 
clasat Anglia. în proba de recalifi
care, R. P. R. concurează sîmbătă 
alături de R. S. Cehoslovacă și An
glia și are cele mai mari șanse de 
calificare. La această probă am ali
niat echipa : Lia Bulugioiu, Maria 
Trinks, Stela Găvan, Gabriela Ștefan, 
Dana Iliescu, Marfa Kardos, Olimpia 
Bogdan, Maria Marton -j- Ștefania 
Borisov.

Față de raportul de forțe relevat de 
prima zi de concurs, credem că du
minică vom fi prezenți în cel puțin 
trei finale. Mai dificilă e calificarea 
la 4-j-l vîsle, dar concurentele noas
tre la această probă sînt ferm decise 
să lupte din toate puterile pentru ca
lificare. . , . .

Finalele campionatelor sînt , . pro
gramate duminică după-amiază.

Sărbătoarea sportului sovietic

O demonstrație de gimnastică
•

iua Unională a Sportivului este o sărbătoare dra- 
gă poporului sovietic. Se împlinesc 21 de ani de 

citul guvernul U.R.S.S. a instituit, in 1939, această -zi, 
prilej de trecere in revistă a marilor succese obținute 
in domeniul dezvoltării culturii fizice.

Au ce raporta sportivii sovietici partidului, guver
nului și poporului, care le-au creat condiții minunate 
de pregătire, de practicare a sportului. In momentul 
de față există in U.R.S.S. 23.700.000 de praclicanți ai 
sportului. Cu alte cuvinte, la fiecare 8 locuitori ai țârii, 
unul este angrenat activ in mișcarea de cultură fizică. 
Din această masă imensă se ridică necontenit vtrfiirile, 
campionii. La 1 ianuarie 1960 in U.R.S.S. erau 11.645 
maeștri ai sportului și peste 110.000 sportivi de cate
goria I.

La dispoziția iubitorilor sportului se află o bază 
materiala excelentă. 2.407 mari stadioane, 9.650 terenuri

de mase ă studentelor din Leningrad

complexe de sport, 1638 terenuri de tenis, zeci de nul
■ de tereurui de vriei, baschet etc., numeroase- salt și 

bazine de înot găzduiesc întrecerile și antrenamentele 
sportivilor.

Sportivii sovietici au cucerit supremația moruimla in 
disciplinele cele mai importante. Și dacă in 1948 repre
zentanții U.R.S.S. dețineau 17 recorduri ale lumii, astă
zi această cifră se apropie de 150. Anul trecut. Inimi 
parte la 33 campionate oficiale ale lumii și vie Eu
ropei, sportivii sovietici au cîștigat 16 dintre ele. 
Numai in anii 1958 și 1959, pentru succesele repur
tate la campionatele mondiale europene, sportmu in 
tricouri purpurii au fost distinși cu 495 medalii de 
aur, 213 de argint și 144 de bronz. Astăzi, de Ziua 
Unională a Sportivului, sportivii și iubitorii sportului 
din patria noastră transmit un călduros salut prieteni
lor lor dragi, sportivii sovietici.

Azi și mîine la Russe

A Xlll-a intihiire dintre tinerii atleti din R. P. Remind și R. P. Bulgaria
hitîlnirile sportive internaționale nu sînt 

pe placul Departamentului de Stat al S. U. A.
Participarea echipei S.l)-A. la Olim

piada de șah care va avea loc in luna 
octombrie la Leipzig (RD. Germană), 
ești1 serios periclitată. După cum tran
smit agențiile de presă, Departamen
tul de Stat al S.U.A. „a recomandat 
categoric" Federației americane de 
■șah să nu-și trimită reprezentanții la 
această mare competiție.

„Recomandarea" Departamentului de 
Stat nu miră prea mult. Departa
mentul și-a făcut o tristă faimă in 
a torpila participarea diverselor echi
pe sportive din SU.A. la competiții 
și intilniri programate în țările lagă
rului socialismului. Nu e greu de ghi
cit „raționamentul" după care se con
duce Departamentul de Stat: „Sportul 
contribuie ta întărirea prieteniei între 
popoare; echipa S.U.A. trebuie să par
ticipe la cutare competiție sportivă; 
deci sportivii americani ar putea con
tribui la promovarea înaltelor țeluri 
și idealuri de pace și prietenie 
sportului". Cum în puterile Departa
mentului de Stat nu stă posibilitatea 
de a ... interzice total întrecerile in

PE SCURT:
• CU PRILEJUL unui concurs de “ 

atletism desfășurat în orașul Magde--- 
burg atletul Preussger (R. D. Ger- ’; 
mana) a egalat recordul european în-- 
proba de săritură cit prăjina, obțirand/ 
4,65 m. Recordul Europei este deți- - ■ 
nut de atletul sovietic Krasovskis."

• LA OEA DE A 11I-A ediție a" 
campionatului internațional de tenis ■■ 
de cîmp de la Moscova, care se va " 
desfășura între 21—28 august vor par--- 
ticipa jucători și jucătoare din 14" 
țări: Anglia, Australia, R. P. Un-., 
gară, R. D. Germană, Italia, R. P." 
Chineză, R. P. Rornînă, R. P. Bul- 
garia, R. P. • Polonă, Statele Unite, • ■ 
Franța, R. S. Cehoslovacă, Iugoslavia K 
si Uniunea Sovietică.

• DUPĂ PATRU RUNDE, în tur-" 
neul internațional de la Varna pe - - 
primni loc se află Daskalov (R. P." 
Bulgaria) cu 3 p, urmat de Krogius.' 
(U.R.S.S.), Milev și Pîdevski (R. P. • ■ 
Bulgaria) ambii cu cîte 2'/2 p. Ț

ternaționale, el oprește pe sportivii 
americani să ia parte la ele.

Acțiunile Departamentului de Slat 
au făcut mult rău, în primul rind spor
tivilor americani. Departamentul a îm
piedicat .cu ani in urmă intilhirea de 
șah dintre jucătorii sovietici și cei din 
S.UA-, participarea lui Bronstein la 
turneul de la Dalas și multe altele.

Este evident că avem de-a face cu 
un sistem, că Departamentul de- Stat 
nu vede cu ochi buni apropierea' și cu
noașterea dintre sportivii lumii, con
tribuția sportului la cauza menținerii 
și consolidării păcii.

Federația de șah a S.U.A. a cerut 
Departamentului de Stat să revină a- 
supra acestei hotărîri absurde, arătînd 
că Olimpiada de la Leipzig este o 
importantă pregătire în vederea me
ciului de șah dintre U.R.S.S. și S-U-A,. 
programat în luna mai a anului viitor.

Intrecerile profesioniste de automobilism se soldează cu 
numeroase victime.

RUSSE 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). A intrat în tradiția 
activității atletice din țara noastră și 
din țara vecină și prietenă, R.P. Bul
garia, ca anual cei mai buni juniori 
și junioare să-și dispute întîietatea în- 
tr-un concurs care a prilejuit .afirma
rea unui număr din ce în ce mai 
inare de tineri atleți, speranțe de va
loare ale atletismului din cele două 
țări. Anul acesta tradiționala întîlnire 
va avea loc în frumosul port dunărean 
Russe, unde delegația noastră a 
sosit în cursul zilei de azi (n.r. ieri), 
fiind primită cu dragoste și căldura 
de către oficialități și de sportivii din 
localitate, printre care echipa de atle
tism juniori a R.P. Bulgaria.

Intîlnirea dintre selecționatele de 
juniori și junioare ale celor două țări 
a stîrnit un interes deosebit, justificat 
mai ales prin faptul că la startul di
feritelor probe se ' vor prezenta atleți 
și atlete de valoare din ambele țări. 
Astfel, în echipa R.P. Bulgaria vor 
concura aruncătorul de disc Gh. Da- 
mianov (48,17 m.), săritorul Gh. 
Stoikovski (triplu — 15,09 m.), sprin-

Desen de GRAD

fera Janka Tomova (12,0 — 100m., 
25,4 — 200 in), Deiana .forgova
(5,76 m.) și Valeria Leskovska (5,50 
m.), două valoroase săritoare în 
hingirne. ■ precum șt ărunCatoarea 
Ivanka Hrisiova (greutate'"—-13,88 m., 
disc — 41,52 m.). Alături de repre
zentanții R.P. Bulgaria, tinerii noș- 
trii atleți se prezintă și ei cu rczul- 
tate dintre cele mai bune. Din echipa 
care va reprezenta țara noastră. in 
această tinerească confruntare sportivă 
internațională nu vor lipsi săritorii 
în înălțime Eugen Ducu (2,005) și 
Grigore Marinescu (1,90), săritorii cu 
prăjina P. Astafei (3,96) și A. Savin 
(3,90), săritorul în lungime Eliade 
Solomon (7,01), precum și demifon- 
distul Șt. Beregszaszi, unul din fa

FOTBAL
PUNCT FINAL IN PRIMA SERIE 

A CAMPIONATULUI U.R.S.S.

Cu jocurile disputate în cursul zilei 
de joi, au luat sfîrșit întrecerile pre- 
liminare din cadrul seriei I a cam
pionatului de fotbal al U.R.S.S., cu- 
noscindu-se cele trei echipe care vor 
participa la turneul l'inal pentru desem
narea campioanei. Dacă Torpedo Mos
cova își avea asigurată calificarea încă 
în urmă cu cîteva etape, echipele cla
sate pe locurile II și III au fost cu
noscute de-abia la încheierea jocurilor 
ultimei etape. O performanță remarca
bilă au realizat dinamoviștii din Mos
cova care, deși se aflau pe locul VI 
în clasament în urmă cu doar 3—4 etape, 
în urma unor victorii consecutive și» 
îndeosebi, datorită celor 2 puncte ob
ținute joi la Riga în fața echipei 
Daugava, ei au reușit, să se califice 
pentru întrecerile finale. Iată rezulta
tele ultimei etape : Zenit Leningrad- 
Avangard Harkov 2—0, Daugava Riga- 
Dinamo Moscova 0—2, S.K.A. Rostov— 
Kalev Tallin, 3—1, Moldova Chișinău— 
Spartak Erevan 1—3, Pahtaktor Țaș- 
kent—Dinamo Tbilisi 1—2. 

ECHIPA U.R.S.S, VA JUCA CU SELEC
ȚIONATELE R.D.G. și AUSTRIEI

1 Torpedo 20 14 3 3 39:16 31
2. S K.A. Rostov 20 9 7 4 33:27 25
3. Dinamo Moscova 20 9 6 5 32:15 24
4. Dinamo Tbilisi 20 9 6 5 49:32 24
5. Daugava 20 8 7 5 25:18 23
6. Spartak Erevan 20 8 7 5 36:28 23
7 Zenit 20 9 4 7 34:25 22
8. Pahtaktor 20 7 4 9.25'35 18
9. Avangard 20 4 6 10 18:30 14

10 Moldova 20 4 5 11 18:34 13
11 Kalev 20 0 3 17 13:62 3

Reprezentativa de fotbal a Uniunii 
Sovietice are programate două întâlniri 
cu selecționatele R.D. Germane și

vorită întrecerii (800—1:53,6; 1.500 — 
3:55,6).

Imediat după sosirea lor în Russe, 
membrii echipei noastre au făcut un 
tișor antrenament pe stadionul orașu
lui, care va găzdui întrecerea. Pri
mele probe- se vor disputa mîine 
(n.r. azi) începînd de la . ora 17, 
tirmînd ca întrecerea să continue du
minică de la aceeași oră. In progra
mul concursului sînt prevăzute probele 
obișnuite, cu diferența că la fete este 
inclusă proba de 500 m., iar la bă
ieți cele de 1,500 m. obst. și 3.000 
m. fond De asemenea, se va disputa 
și o întrecere la pentatlon, atit la 
băieți cit și la fete.

ROMEO VILARA

PE GLOB
Austriei. Primul meci este fixat pentru 
ziua de 17. august, la Leipzig, iar cel 
de al doilea la 4 septembrie, la Viena. 
Pentru întilnirea cu reprezentativa R.D. 
Germane antrenorul selecționatei 
U.R.S.S. a anunțat următoarea formație: 
lașin—Cioheli, . Netto, V. Petrov-Voinov; 
N. Manoșin—Metreveli, Ivanov, Pone- 
delnik, G. Husainov, Meshi. Reține 
atenția în mod deosebit trecerea lui 
Netto ca stoper și apariția în formație 
a unor nume noi. După cum a declarat 
G. Kacialin, antrenorul echipei U.R.S.S.; 
aceste schimbări sînt dictate de pro
gramul de pregătire în vederea edi
ției următoare a campionatului mon
dial, care va avea loc în anul 1962; 
în Chile.
• Echipa Torpedo Moscova între

prinde un turneu în R.F. Germană. IU 
primul lor meci, fotbaliștii sovietici au 
întâlnit la Gelsen Kirchen pe Schalke-04. 
campioană a R.F. Germane în anul 
1958. Torpedo a cîștigat ct* scorul da 
5—2. Cei niai buni de pe t~ren : ivanov 

■ și Metreveli. Astăzi fotbaliștii sovietici 
. întâlnesc la. Frankfurt pe Main pe 
F.S.V. Frankfurt.

® Intr-un meci desfășurat în capitala 
Islandei, reprezentativa R.F. Germane 
a întrecut cu 5—0 selecționata țării 
gazdă.

© In finala unui turneu internațional 
de fotbal desfășurat în orașul New 
York s-au întâlnit echipele Kilmarnock 
(Scoția), și Bangu (Brazilia). Fotbaliștii 
brazilieni au, cîștigat cu 2-0.

9 Selecționata olimpică a Danemar
cei a cîștigat cu 2-1 în fața formației 
olimpice a Finlandei.
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„Stagiunea estivală

Irina Nagy

★

ECHIPA MAESTRELOR EMERITE!

Privit din elicopter, Cișmigiul pare o floare la 
butoniera Bucureș țiului... „Sucursală" ultracentrală 
a marilor parcuri de cultură și odihnă, el întrunește 
in mic toate calitățile pentru a putea oferi clipe fru
moase de recreare. Sînt așternute covoare verzi, pe 
iarba cărora cresc, parcă pictate, flori multicolore ;
există o „picătură” de lac pe care poți face foarte 
bine... primii pași în canotaj, iar băncile, unele a- 
liniate pe marginea lacului, iar altele formînd „col
țuri" pe aleile pline de trandafiri, te îmbie să po
posești în clipele de răgaz.

Unul din aceste colțișoare a devenit un tradițional 
club de șah în aer liber.

Nu are o<arc Bucureș- 
tiul suficiente cluburi de 
șah ? Da de unde ! Exis
tă sute și sute bine amena
jate, a căror intensă acti
vitate nu se o-prește nici 
în zilele căldu-roase ale 
verii. Dar aici, pe bănci, 
șahul își are farmecul său 
neîntrecut. Unii jucători 
sînt cunoștințe vechi S-au 
maj întâlnit și în verile 
anilor trecuți tot în Ciș- 
migiu, în fața tablei de 
șah. Ij știu și cei care pri
vesc. Au făcut roată în 
jurul lor, semn că va fi 
o partidă interesantă. Al
ții, s-au invitat timid:

— Nu doriți să faceți 
un șah ?

Intre două militări 
legat - un crampei 
vorbă:

— Sînteți student ?
— încă nu, dar anul a- 

cesta vreau să intru la In
stitutul ..Maxim Gorki”.

Surpriza răspunsului 
era gata să-1 facă să piar
dă un cal... prețios.

— Dat; la „Gorki" ? 
Și eu tot acolo !

Cine știe, poate la toam
nă, cunoștința din Cișmi- 
giu va lega doi shidenți 
într-o trainică prietenie 
Alături, u.n profesor pen
sionar își măsoară forțe
le cu un școlar. Profeso
rul are desigur mai mulți 
ani petrecuți în fața ta
blei de șah. de-cît întrea
ga vîrstă a partenerului 
de joc. Dar degeaba în
cearcă să-1 vîre pe tânăr 
în labirintul situațiilor 
grele. Răspunsurile 
promote și precise, 
bele” profesorului 
pornit la atac după 
regulile științei 
„Negrele"

a... șahului
9

te cu prea multă teorie, 
însă „fortificațiile” lor 
sînt greu de străpuns. Și 
totuși, o clipă de neaten
ție și în murmurul de 
dezamăgire al ctelor ce 
privesc, „albul” cîștigă un 
cal negru. Dar ce e asta?

ceea ce îmi spuneți, mai 
ales că în momentul de 
față particip la campiona
tul de juniori pe Capitală.

Tînărul șahist era ele 
vul Cernea Radu, din cla
sa a X-a a școlii „Dr. 
Petru Groza”, reprezen
tantul raionului „I. V 
Stalin" la campionatul de 
juniori.

★
S-a înserat. Ultimele 

mutări se fac parcă mai 
în grabă. Piesele sînt 
strînse, vrînd-nevrînd. Ju
cătorii de șah se îndreptă 
spre casă 
însuflețire 
despărțire 
spună:

— Pe mîine !
...Deși și fără invitație,

comentând cu 
partidele. La 

nw uită să-gi

A cui va fi victoria ?
Foto : H. Nandy

sînt 
„AL 

au 
toate 

șah iste, 
nu sînt mînui-

Un cal troian ? Pierderea 
calului a eliberat un 
cîmp liber, pe care „ne>« 
grul” lansează un atac ful
gerător. O mișcare, încă 
una și...

— Șah-mat !
— Ce ți-e și cu copiii 

de azi ! exclamă cineva.
Ca pe orice teren de 

joc, „adversarii" își string 
mîinile.

— Te felicit, tinere, ai 
un 
era
să

a doua zi cu siguranță că 
nu va lipsi nimeni.

SANDU MARIAN

Intre tată și fiu
In comuna 

din regiunea 
sînt patru jucători de șah 
de categoria I: învățătorii 
Gheorghe Tudor, Andrei 
Vrănianțu. Ion Dozescu și 
profesorul Constantin Lun
gii, Cel mai bun dintre 
ej pare a f; Gheorghe Tu
dor. De altfel, are un 
teanc de diplome de la 
concursurile la care a par
ticipat.

In ultimul timp, însă, a 
apărut un al cincilea șa-, 
hist care revendică cate
goria I. Este... fiul lui 
Gheorghe Tudor — Mugur 
— care a împlinit de cu-

Lehliu-Sat
București

învins 
care 
pe-aci 
pion...

vechi 
cîndva 

devină

șah ist. 
i cit 

căm

îmi pare bine de

AURELIAN TOSU. PI
TEȘTI - . iDa, Romînia s-a 
întâlnit* cu Cuba ; în ca
drul campionatului monk
dial de fotbal din 1938» 
disputat în Franța. Au a- 
vut loc . două meciuri. 
Partida programată ter- 
minîndu-se la egalitate 
(3-3) a fost nevoie de o 
rejucare a ei, care a dat 
cîștig- de cauză fotbaliști
lor cubani : 2-1.

lată echipa maestrelor emerite (de. la stînga la dreapta) în rîndul de sus : 
Constantin Popescu, antrenorul echipei, Antoaneta Vasile, Aurora Niculescu, 
Elena Pădureanu, Carolina Cîrligeanu, Elena Jianu, Irina Giinther-Kin, Nico- 
lae Nedef, antrenor federal ; în rîndul de jos • V. Rozenberg (arbitrul meciu
lui final), Josefina U gron-Ștefănescu, Elena Roșu, Maria Constantine seu. Aurelia 
Szbkbf Pictorița Dumitrescu, Ana Starck, Aurora Popescu, Lucia Dobre ; în față

că 
fe- 
ță- 
de

Nagy (Kin) — Ș te fanes- 
cu, Cîrligeanu (Constanti- 
nescu), Popescu, Szbkb, 
Roșu "■— Vasile. Niculescu, 
Pădureanu (Jianu), Starck 
Dumitrescu (Dobre). După 
cum se vede, o formație. 
Ați ghicit, desigur, 
este vorba de echipa 
minină de handbal a 
rii noastre care, nu
mult, a cucerit pentru a 
doua oară titlul de cam
pioană mondială.

Maj întîi cîteva preci
zări despre această echipă. 
In prezent ea poate fi nu
mită formația maestrelor 
emerite. In anul 1956 
după cucerirea primului 
titlu de campioană mon
dială, cele 15 jucătoare 
care ne-au reprezentat a- 
tlinei țara au primit titlul 
de maestre emerite. Din 
cele 15. 12 au luat parte 
și la recent încheiata edi
ție a campionatului mon
dial. Au lipsit : Ileana 
Colesnicov, Magda Hahe.r- 
pursch (soția portarului 
echipei masculine) și Mor-a 
Windt, în locul lor fiind 
promovate Elena Roșu. 
Antoaneta Vasile și Au
rora Niculescu. La cîteva 
zile după ce am obținut 
pentru a doua oară victo-

ria în întrecerea cu cele 
mai bune echipe din lu
me și aceste 3 jucătoare 
au fost distinse cu titlul 
de maestre emerite ale 
sp.or tulu i.

Vorbind tot despre e- 
cltipă, în general, trebuie 
amintit faptul cj ea s-b 
conturat în anul 1953, 
cînd după o tabără de 
pregătire care a avut loc 
în orașul Sighișoara, din- 
tr-un lot de 40—45 de 
jucătoare au fost reținu
te doar 15, care au consti
tuit și — ceea ce este mai 
important — constituie

Irina Nagy (1937)
Ir na Giinther-Kin (1935) 
Iosefina Ugron Stefănes 

cu (1932) 
Carolina Răceanu-Cîrli

geanu (1935)
Aurora Popescu (1933) 
Aurelia Sălăgeanu-Szoko 

(1936)
Elena Roșu (1935) 
Maria Scheipp-Constanti- 

nescu (1934) 
Antoaneta Vasile (1940) 
Elena Pădureanu (1931) 
Aurora Niculescu (1938) 
Ana Starck (1935) 
Victorita Dumitrescu

(1935) 
Lucia Dobre (1933) 
Elena Jianu (1928)

și azi „scheletul" forma
ției reprezentative.

Ș; acum despre... jucă
toare. Cum în ultimul 
timp multe dintre ele s-au 
căsătorit le vom da nu- 
mele întreg, în așa fel 
îneît cititorii să le poată... 
recunoaște.

(In tabelul jucătoare
lor, în paranteză este tre
cut anul nașterii și apoi 
în ordine an.ul debutului 
internațional, numărul de 
selecționări în echipa re
prezentativă și profesia).

Iată cele 15 jucătoare:

1955
1958

1955

1955
1953

1955
1957

1955 
1957 
1953
1957
1955

1956
1953
1053

19
5

25

20
25

24
13

19
14
23
13
21

19
21
21

tehniciană 
studentă I.M.F

prof. ed. fizică

planificatoare 
prof. ed. fizică

tehniciană 
laborantă

funcționară 
laborantă 
prof. ed. fizică 

studentă I.C.F. 
funcționară

'laborantă 
funcționară 

asistentă I.C.F.

Fotbalul persecutat în
Toată lumea știe că 

Anglia este leagănul fot
balului. însă prea puțini 
sînt cei care știu, desigur, 
că în 1314 a fost publicat 
la Londra un decret regal 
cu următorul text: „Ținînd 
seama de faptul că jocul 
cu mingile mari stîrnește

Anglia
în oraș neliniște contribu
ind la multe accidente ne
fericite, ordonăm, în nu
mele Regelui, ca acest 
gen de joc să înceteze în 
zona orașului. Cei ce se 
vor face vinovați de nesu
punere vor fi pedepsiți cu 
închisoare**.

a-In încheiere, cîteva 
mănunte interesante.' Din 
cele 15 jucătoare două 
au practicat cu succes și 
al e sporturi. Aurora 
Bran (în prezent Po
pescu — fiind căsătorită 
chiar cu antrenorul echipei 
reprezentative, prof. Con
stantin Popescu) a obți
nut rezultate excelente ca 
atletă în cursele de 100 
și 200 m, iar Ana Starck

cu 3:36,0, 
european 
slovacul 
wirt cu

iar 
îl deține 
Stanislav 
3:38,1.

recordul 
c?n«r 
Jung-

...marele poet rus A. S< 
Pușkin a fost un sportiv 
convins? El era un pa
sionat înotător, turist și 
călăreț Pușkin ma; prac
tica scrima și boxul, 
sporturi în care era atît 
de specializat, încit... dă
dea și lecții prietenilor 
săi-

■..recordul mondial 
vitezei cu schi urile 
de 159,445 km la 
Această performantă 
fost stabilită zilele 
cute de schiorul elvețian 
Willi Forrer. Vechiul re
cord era de 159,200 km 
și fusese realizat în 1947 
de italianul Zeno Colo.

•..scrimerul Adalbert 
Gurath a participat la 
Jocurile Olimpice de la 
Helsinki? Veți obiecta, 
desigur, susținînd că așa 
ceva nu se poate, deoa
rece în 1952 Adalbert 
Gurath n-avea decît... 10 
ani. Acest lucru e foarte 
adevărat, dar tot atît de 
adevărată este și informa
ția noastră, care se referă 
la Adalbert Gurath... se
nior, tatăl actualului cam
pion mondial de tineret. 
El a ajuns atunci în se
mifinala probei de spadă 
Să sperăm că Adalbert ? 
Gurath-junior va purta 
și mai departe, la J.O. de 
la Roma, „ștafeta" trans
misă, după cum se vede, 
din tată In fiu!

..Don Bragg, record
manul mondial la sări
tura cu prăjina (4,80 m) 
realiza la începutul carie
rei sale sportive perfor
mante cît se poate 
modește. din cauză 
era prea... gras? El 
tarea 102 kgr- și nu nu
mai că nu dobora recor
durile ca acum, dar.:, ru
pea și cele mai solide 
prăjini! Performantele 
sale au început să creas
că, numai după ce a stă. 
bit, ajungînd la 90 kgr. 
Ceea ce încă nu e prea 
puf in pentru un om 
vrea să se 
înălfime de 
metri-.

...cel mai 
ren 
se află în 
Wielicze din R. P. 
lonă? Este vorba de un 
teren amenajat la 
de metri sub pămint. în- 
tr-o salină. Temperatura 
este aici constantă la l(i 
grade, permițînd jucăto
rilor să-și continue pa
sionantele lor dispute în 
condiții optime, cînd 
șuieră crivățul, ca și a- 
tunci cînd „sus" oame
nii nu mai știu cum să 
se apere împotriva arși
ței...

.■■cel mai bun jucător 
de crichet din insulele 
Fidji este un sportiv al 
cărui nume sună așa- 1- 
lekena Lasarusa Talebu- 
lamaineiilikenamainavale- 
mveivakabulaimainaku- 
lalakebalart? 76 de litere! 
Pe listele jucătorilor, el 
folosește însă un nume 
prescurtai: !. L- Bula 

Așa mai merge!

de 
este 
oră?

a 
tre

de 
că 

cln-

I

i

ridice la 
aproape

care 
o
5

tc-

<

original
de tenis din lume 

află în localitatea
POr*

120

I

jucătoare tinere 
Niculescu). Așa 
mai este In 

însă noi le do-
„egaleze” situația

CĂLIN ANTONESCU

Mîndru, portarul echipei Pro-

a fost — și maj este încă 
— o foarte bună baschet- 
balistă. Opt dintre aceste 
jucătoare sînt căsătorite. 
In această privință „apă
rarea” a întrecut „înain
tarea" : șase apărătoare
sînt căsătorite. în timp ce 
di itre atacante doar două 
au trecut pe la... ofițerul 
9tări; civile. Este drept 
că înaintarea a fost recent 
fi maniată, prin introduce- 
1aa unor 
(Vasile și 
că... timp 
orice caz 
rirn să
cît mai grabnic !RADU GRECU, COMUNA 

TRESTIENI. - 1) S-a
stabilit ca meciurile din 
cadrul 
inter-țări la fotbal 
dispute în perioada 
două 
diale. 
diale 
după 
în 4 ___ .
se dispută din 2 în 2 ani. 
Cea de a doua ediție va 
începe în anul 19G3. — 2) 
In stabilirea unui aut nu 
interesează poziția jucăto
rului. ci locul unde se 
află mingea. Deci chiar 
dacă jucătorul se află în 
afara terenului de joc, dar 
întinzînd piciorul sau 
capul degajează mingea 
înainte ca aceasta să fi 
depășit linia de tușă cu 
întreaga ei circumferință, 
balonul este în joc și. ar
bitrul nu trebuie să flu

iere nimic.

1)
ca meciurile 
„Cupei Europei" 

" " ’ să se 
dintre 
mon- 
mon- 

au loc.
__ , din 4 

,,Cupa Europei"

mentului, care precizează 
că o echipă nu poate juca 
dacă n-are în
puțin 7 jucători, arbitrul 
ar fi oprit meciul, con
sfințind victoria echipei 
cu un număr regulamen
tar de jucători pe teren, 
indiferent care ar fi fost 
situația scorului în mo
mentul acela. 2) Ca și cel 
de al doilea meci pentru 
campionatul mondial de 
box la toate categoriile, 
amînat de nu știm cîte 
ori, de Ingemar Iohanson, 
se pare că și cea de a 
treia întâlnire dintre Floyd 
Patterson și Ingemar lo- 
hanson va cunoaște o 
suită de... amînări. Sin
gura schimbare este că 

acum in- 
Patterson. 
nu va a- 
noiembrie, 

..def’rd ■

lui Fronea în echipa Mi- 
nerul-Lupeni în meciurile 
amicale pe care aceste 
două echipe le-au susți
nut acum cîtva timp cu 
Unirea Botoșani și respec
tiv Farul Constanța a a- 
vut un caracter ocazional. 
In mod precis, Fronea va 
juca tot la Ploiești. Sper 
că v-a venit inima 
loc !). 2) Boceanu,
tarul echipei 
de juniori
U.E.F.A din --------- --------
joacă la C.S.M. Reșița. 3) 
Dobay a l'ost, fără doar 
șl poate, unul din cei mal 
strașnici -
balul 
care 
sint 
ziei. Prin aceasta răspun
dem 
ne-au pus întrebări pe a- 
ceeași temă.

ANDREI TROCSA, IAȘI. 
- 1) Vreți să știți ce s-ar 
fl întîmplat în meciul de 
calificare pentru categoria 
B. dintre Penicilina lași 
șl Unirea Botoșani, dacă 
echipa din Botoșani ca-e 
rămăsese în 7 oameni, ar 
fi fost sancționată cu eli
minarea unui nOu jucă
tor, sau pur și simplu 
un echipier s-ar fi acci
dentat șl ar fl părăsit te
renul ? Conform regula-

la 
por- 

noastre 
Turneulia

1955 (Italia)

șuteri din fot- 
nostru. Isprăvile 

i se atribuie însă 
de domeniul fante-

OCTAV MOLDO VEANU, 
PLOIEȘTI. - 1) Prezența
lui Cosmoc în formația 
echipei C.Ș.M. Brăila și a

numele : Mugnr
î

și altor cititori, care

Redacția și administrația: București str. Vasile

EUGEN 
REȘTI 
în

AMALIA TEODORESCU, 
FAGARAȘ. - 1) Iată evo
luția recordului lumii la 
săritura în lungime (fe
mei) : 5,48 : Gunn (An
glia) 1926, 5,57 : Gunn (An
glia) 1927, 5,68 : Gunn (An
glia) 1928. 6,04 : s. Walas- 
ziewicz (Polonia) 1938, 6,07: 
E. Junghans (Germania) 
1938, 6.12: C. Schultz (Ger
mania) 1939, 6,25 : ”
Blankers-Koen 
1943, 6,25 : N.
(U.R.S.S.) 1953,

teren cel

campionate 
Campionatele 

de fotbal i 
cum se știe^ 

ani. “

exclus. In orice caz. reți
neți 
Tudor

rîiid cinci ani. Uneori își
face tatăl „mat”. Și nu
uită să i spună de fie-
care dată :

— Vezi, tăticule, te am
bătut ț

Să fie oare Mu^ur un
viitor campion ? N-ar fi

F. E. 
(Olanda) 

Dvalișvill 
6,27: G.

Popova (U.RS.S.) 1954,6,28: 
G. Popova (U.R.S.S.) 1955. 
6,31 : G. Popova (U.R.S.S.) 
1955. 6,35 : E. Krzeszinska
(R.P. Polonă) 1956, 6.35 *
E. Krzeszinska (R.P. Po
lonă) 1956, 6,40 : H, Claus 
(R.D.G.) 1960. 2) Don Bragg 
n-a .participat la Jocurile 
Olimpice de la Melbour
ne, întrucît suferise cu 
puțin înainte un accident 
Vîrsta lui ? A împlinit la 
15 mai 25 de ani.

de... ------
_ schimbare 
cel care amină 
tîlnirea 
Oricum, 
vea loc ■ la 
cum se 
tiv“. nu 
cît acum

este., 
meciul 

1 
stabilise . ...
mai deoaH-o an- 
două săptămîni !

GEORGE. BUCU 
1) In 1952, jucîno 

categoria B. Locomo
tiva Grivița Roșie s-a cla
sat pe locul I în seria 1. 
cu 10 puncte avans. Au 
urmat în clasament Loco
motiva Iași si Spartan 
București. 2) Recordmanul 
mondial la 1.500 m este 
australianul Herbert Elliot

COST1CA BALU, CO
MUNA ILIA. - 1) Prima
înfrîngere pe teren pro
priu suferită de repre
zentativa de fotbal a 
Angliei a fost aceea din 
1953, în meciul cu Un
garia : 3-6. - 2) C.C.A. a 
cîștigat campionatul <ă.rM 
la fotbal de 5 ori, np 3 
ori consecutiv (1951—1953), 
In 1956 și ediția 1959-1960.

ION POȘTAȘUL

in fotografia (Ie față,
greșul, execută o săritură spectaculoasă cu grația 
unui adevărat balerin. Săritura lui a prilejuit foto
reporterilor acest instantaneu sugestiv, dar n-a putut 
împiedica marcarea unui nou gol de către echipa 

C.S.M. Baia Mare

Foto : Andrei Suth
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