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ÎNTRECERI din ce in ce mai pasionante la roma
SPORTIVII SOVIETICI ȘI CEI MAGHIARI S-AU IMPUS 

CAIAC-CANOEIN FINALELE DE
Reprezentantul nostru Leon Rotman, 

a cucerit medalia de bronz
la canoe simplu

ROMA 29 (prin telefon). — 
întrecerile finale ale probelor de 

caiac-canoe s-ait desfășurat luni după- 
amiază pe apele lacului Albano, dînd 
loc la dispute extrem de strînse, pa
sionante, ia capătul cărora s-au în
registrat rezultate excepționale. Dove
dind buna lor pregătire și înalta lor 
valoare, sportivii sovietici s-ait impus 
de-a lungul concursului, cucerind trei 
medalii, de aur și una de argint și, 
în același timp, cele mai multe puncte 
in clasament. O comportare dintre cele 
mai frumoase au avut și canotorii ma
ghiari, care, confirmînd din nou clasa 
lor, au fost prezenți printre fruntași 
în mai toate disputele, și au obținut 
la rîndul lor șase medalii, dintre care 
una de aur.

Sportivii romîni au obținut o me
dalie de bronz prin LEON ROTMAN 
la canoe simplu, performanță pe care 
o considerăm valoroasă, dată fiind 
forța actuală a adversarilor cărora 
canoistul nostru a trebuit să le facă 
față. O comportare sub așteptări a 
avut-o cuplul nostru de canoiști Alexe 
Dumitru—Igor Lipalit, care nu au re
zistat tăriei concursului și nici nu 
s-au înțeles perfect pe parcursul pro
bei. Echipajele noastre de caiac, deși 
clasate atît la dublu fete cît și la șta
fetă p<f locurile 6, au reușit rezultate 
merituoase, avînd în vedere mai ales 
că Maria Szekely și Elena Lipalit au 
fost la primul lor mare concurs și că 
cei patru componenfi ai ștafetei s-au 
detașat dintr-un număr inițial de 18 
echipaje, întrecînd multe formații de 
valoare.

înainte de a comunica rezultatele 
tehnice ale celor 7 finale, vom descrie 
pe scurt momentele cele mai intere
sante din desfășurarea lor.

La canoe simplu Leon Rotman 
obținut chiar din start un avans

LEON ROTMAN

• M. Sultz la a treia 
victorie în turneul de
lupte • Sportivii itali
eni au cîștigat toate 
probele de c i c I i s m 
® Patru boxeri romîni
urcă astăzi în ring 
• Echipele Bulgariei și 
Franței eliminate în 
turneul de baschet

ECHIPA R. P. ROMINE INTILNEȘTE AZI FORMAȚIA U.R.S.S
IN PRIMUL JOC DIN CADRUL SEMIFINALELOR

(Continuare în pag. 4—5)

ADVERSARII LUI A. BARABAȘ
LA 5.000 m

a 
de

In cursul zilei de luni au fost trase 
la sorți seriile la toate alergările de 
atletism. Cu acest prilej s-a stabilit 
ca primii 3 clasați în fiecare serie să 
se califice pentru finale. La proba de 
5000 m au fost alcătuite patru serii 
(două de cîte 12 alergători și două 
de cîte 13). Atletul romîn A. Barabaș 
face parte din seria a IV-a, alătur" de 
următorii: Jurek (Cehoslovacia), Al- 
lonsius (Belgia), Hallberg (Noua ,’’e- 
elandă), Soth (S.U.A.), Dalkilik (Tur
cia), Kryzskowiak (Polonia), De Pea
na (Guyana), Tulloh (Anglia), Ani- 
set (Luxemburg), Power (Australia), 
Shah (Pakistan) și M. Szabo (Un
garia). <

TURNEULUI DE POLO

Sub seninul unor noi
examene

Sînt cunoscute de acum rezultatele finale sau parțiale ale unora dintre 
sportivii noștri care au participat la întrecerile din primele zile ale 
Olimpiadei. In timp ce în lotul canoiștilor și caiaciștilor, în grupul 

cicliștilor sau luptătorilor sînt acum viu comentate rezultatele, alte loturi 
se pregătesc intens pentru atît de apropiatul examen pe care unii îl vor da 
chiar începînd de mîine (n.r. azi)> Dorim să relatăm cititorilor noștri cîteva 
aspecte ale acestor pregătiri.

Am vizitat în primele ceasuri ale di
mineții satul olimpic și apoi cîteva din 
bazele pe care sportivii noștri își con
tinuă antrenamentele.

SERII GRELE LA CANOTAJ
ACADEMIC

Schifiștii ’ se antrenează zilnic pe 
lacul Albano. In ultimele zile au avut 
loc și două piste .de control cu rezul
tate îmbucurătoare. Păcat însă că tim
purile înregistrate n-au putut fi sufi
cient de elocvente din cauza valurilor 
stîrnite de o șalupă japoneză care ur
mărea în același timp evoluția unui 
schif de 8-f-l. Am stat de vorbă cu 
doi dintre vîslașii noștri — Pongraț 
și Petrov — care ne-au declarat că 
se simt în formă, că antrenamentele 
din aceste zile le-au folosit foarte 
mult. Așteptăm însă cu multă emoție 
primele întreceri (miercuri au loc se
riile la 4-ț-l) pentru că sportivii noștri 
au căzut în serii cu adversari foarte 
puternici, care le vor solicita un efort 
maxim încă de la începutul probelor. 
Astfel, la 4-|-l sîntem în serie cu spor
tivii italieni, campioni olimpici, la 4 
fără cîrmaci cu cei canadieni, de ase
menea campioni olimpici iar la 2 fără 
cîrmaci cu puternicul echipaj al R. P. 
Ungare

PE RINGUL DE LA PALLAZZO 
DELLO

ALTI
SPORT EVOLUEAZĂ 
BOXERI ROMÎNI

azi (n.r. ieri) Puiu Nicolae 
care a încercat emoția pri-

!

întrebat despre apropiatele întreceri, 
călărețul Oscar Recer ne-a spus că 
lupta pentru întîietate 
grea, călăreții sovietici, germani și ita
lieni manifestînd la antrenamente o 
formă excepțională. L-am întrebat pe 
tînărul nostru călăreț și despre șan
sele echipei noastre. Ne-a rugat să 
așteptăm însă... rezultatele probei, care 
va începe la 6 septembrie.

va fi foarte

CICLIȘTII ISI REVIZUIESC 
BICICLETELE

Nu e desigur nimic orginal în acea
sta. Credem că la orice oră din cele 
de răgaz pe care le au, dacă îi cauți 
pe cicliști îi vei găsi cu siguranță 
lingă bicicletele „parcate" în dreptul 
pavilionului 24 din satul olimpic. Ei 
le revizuiesc toată ziua cu o adevăra
tă pasiune. Bineînțeles că tot astfel 
i-am întîlnit și noi. Aveau însă un 
motiv în plus. A doua zi dimineața, 
la Grottarossa ei vor fi prezenți ia 
startul unei noi probe (de această 
dată individuală, pe circuit) și cu 
toate că, așa cum ne spunea antreno
rul Voicu, 
încerca să 
tat obținut

nu va fi deloc ușor, ei vor 
reediteze excelentul rezul- 
în proba de 100 km.

FLUTURE O PROBA

Luni seara au avut loc ultimele me
ciuri din cadrul seriilor preliminare. 
Iată rezultatele înregistrate: Iugo
slavia — Australia 6—2 (3—1); Olan
da — Africa de Sud 3—3 (1 — 1); 
R.P.U. — Franța 11-3 (5-3). La

f

ora cînd închidem ediția, Germania
conduce cu 4—0. în meciul cu . Argen-
tina, lată cum arată cele ]patru cla-
samente:

SERIA 1
1. Italia 3 3 0 0 21: 8 6
2. R.P.R. 3 2 0 1 12: 5 4
3. R.A.U. 3 0 1 2 7:17 |
4. Japonia 3 0 1 2 5:15 1

SERIA A II-A
1. U.R.S.S 3 3 0 0 20:10 6
2. (ierman ia 2 1 0 1 9: 7 2
3. Agentina 2 0 1 1 6: 9 1
4 Brazilia 3 0 1 2 6:15 1

SERIA A lll-A
1. Iugoslavia 3 3 0 0 15: 4 6
2. Olanda 3 t 1 1 9: 8 3
3. Africa de Sud 3 1 1 1 7:12 3
4. Australia 3 0 0 3 7:14 0

SERIA A IV-A
1. R.P.U. 3 3 0 0 27: 9 6
2. S.U.A. 3 2 0 1 17:13 4
3. Franța 3 t 0 2 10:23 2
4. Belgia 3 0 0 3 8:17 0

Pentru semifinale s-au calificat ur-
mătoarele echipe: I -- Italia, R.P.R.,

miercuri: ora 12,00: Iugoslavia — 
S.U.A.; ora 23,00: R.P. Romînă — 
Germania; ora 24,00: U.R.S.S. — Ita
lia.

joi: ora 22,20: Olanda — S.U.A.; 
ora 23,20: R.P.U. —. Iugoslavia.

După cum se poate observa și din 
programul de mai sus, marți după- 
amiază, începînd de la ora 19,10 (ora 
Bucureștiului), reprezentativa țării 
noastre întîlnește în primul joc din 
cadrul semifinalei puternica formație 
a U.R.S.S. Partida se anunță deose
bit de importantă pentru ambele for
mații, echipa învingătoare avînd șanse 
mari de a se califica în cadrul turneu
lui final. Echipa noastră va alinia în 
acest meci formația obișnuită: Ștefă- 
nescu-Bâdiță, Zahan . Blajec - Szabo, 
Grințescu, Kroner. Și echipa sovietică 
va alinia o formație puternică din 
care nu vor lipsi Cikvanaia, Msveni- 
radze, Kartasev, Kurenoi, Semionov și 
Novikov.

Reamintim că rezultatele înregis
trate în cadrul turneelor preliminare 
contează atit în semifinale cît și în 
turneul final.

După ce 
a fost cel 
mei întîlniri din acest puternic turneu 
olimpic de box, alți sportivi romîni 
vor urca azi pe ringul de la Pallazzo 
dello Sport. E vorba de Mihalic, Ne
grea și Stoenescu, care ne-au spus că 
doresc din toată inima să debuteze 
cu o victorie. Singurul boxer romîn 
care mai are de așteptat pînă la prima 
confruntare este greul Mariuțan, pe 
care l-am întîlnit pregătindu-se să 
pornească la antrenament. Calm, 
niștit și de o veselie neobișnuită, el 
ne a spus • „Meciurile vor fi foarte 
grele și adversarii deosebit de puter
nici. Aștept însă în liniște această 
întîlnire și doresc să obțin o victorie 
pentru echipa noastră".

LA PRATONI DEL VIVARO 
LA VILA BORGHESE...

ii-

și

Călăreții, în afara distanțelor 
antrenament (proba completă) fac 
fiecare dată 43 km pînă la Pratoni 
del Vivaro, unde își continuă pregăti
rile. Recer, Radar, Lupancu, Fleischer 
au făcut în ultimele zile antrenamente 
de dresai și obstacole 60 minute de 
„drumuri", aproximativ 8 km cros cu 
obstacole, iar azi au executat un par
curs de obstacole. Ceilalți călăreți 
sînt prezenți în fiecare zi la Vila Bor
ghese. In programul de antrenament: 
dresaj și sărituri Izolate, sărituri de 
gimnasticare.

de 
de

200 M
CARE ANUNȚA PERFORMAN
ȚE DE VALOARE MONDIALA

In timp ce Mitrofan se gîndește la 
semifinalele de bras, cel de al doilea 
înotător romîn, Alex. Popescu se in
teresează peste tot de seriile probei 
de 200 m fluture. II întrerupem puțin 
și bineînțeles vorbim despre această 
probă care prin valoarea celor înscriși 
vestește de pe acum performanțe deo
sebite. Popescu ne amintește că la 
antrenamente unii înotători au și rea
lizat timpuri excepționale. Un singur 
exemplu : Gilander a făcut 8 repetări 
de 50 m prin apă, cu o medie de 30 
sec. El împreună cu recordmanul 
mondial Troy înoată sub 1 min. pe 
100 m și probabil finala va fi cîști- 
gată cu 2,13 sau 2,14. Modest, vor- 
bindu-ne mai puțin de șansele sale. 
Al. Popescu încheie spunîndu-ne că 
pentru primele locuri vor mai lupta 
cu șanse egale australianul Hayes, 
sovieticul Kuzmin, englezul Black și 
italianul Denerlein. I-am dorit Ini 
Popescu să-l vedem în semifinale (din 
cauza marelui număr de înscrieri pro
gramul a fost schimbat, intrbdiicin- 
du-se și semifinale) și am promis -ă 
vom fi și noi prezenți în tribunele de 
la „Stadio del Nuoto".

Mai e oare nevoie să spunem că a- 
semenea pregătiri intense în vederea 
primelor întreceri olimpice le fac și 
ceilalți sportivi romîni? Credem că 
nu. Toți folosesc din plin fiecare ceas 
pentru a-și desăvîrși pregătirea. De 
mîine unii dintre ei vor intra în în
treceri, apoi le vor urma alții- Tutu
ror le dorim succes.

U.R.S.S. și Germania; II — Iugosla
via, Olanda, R.P.U. și S.U.A. Iată și 
programul meciurilor din semifinale: 

marți: ora 18,10 (ora Romei): R.P.
Romînă — U.R.S.S.; ora 22,30: Italia— 
Germania; ora 23,30: R.P.U. — Olan
da.

In regiunea Iași munca de propagandă 
și educație poate și trebuie să )ie îmbunătățită

Puiu Nicolae învingător în primul meci

treptele ringului de la Palazzo 
Sport. Este vorba de Puiu Ni- 
care a întîlnit în limitele cate- 
cocoș pe tunisianul Bel Hassen. 
a atacat în stilul său caracte- 
din primul și pînă în ultimul 
folosind îndeosebi directele la

Luni seara, un alt boxer romîn a 
urcat 
dello 
colae 
goriei 
Puiu 
ristic, 
minut
plex care i-au adus uh avantaj sub
stanțial. Bel Hassen s-a dovedit a fi 
foarte rezistent și numai datorită a- 
cestui „atu" el a reușit să termine 
meciul în picioare. Reprezentantul 
nostru a fost aplaudat în repetate rîn- 
duri la „scenă deschisă" de numero
sul public prezent la Palazzo deho 
Sport.
, Marți boxerii romîni au de susținut

partide 
întîlni 
venpăă, Monea pe experimentatul Pa- 
parizov (R. P. Bulgaria), Negrea va 
încrucișa mănușile cu Oywello (U- 
ganda) — toate cele trei meciuri au 
loc în cursul după-amiezii — iar seara 
Nicolae Stoenescu va primi replica 
excelentului Diallo (Franța) învingă
torul lui lacovlevici. Se pare că Stoe
nescu va avea cea mai grea misiune 
dintre toți pugiliștii noștri care vor e- 
volua azi pe ringul de la Palazzo 
dello Sport. Toți 
sînt însă hotărîți 
forturile pentru a 
mai valoroase.

mult mai dificile. Mihalic va 
pe puncheru] finlandez Jar-

reprezentanții noștri 
să depună toate e- 
obține rezultate cît

j O bună parte din succesele înregi- 
{ strate de activitatea de cultură fizică și 
{sport din regiunea lași în ultimul anse 
( datoresc și muncii de propagandă și 
1 educație. Popularizarea unor acțiuni 
ț importante cum a fost de pildă cea 

desfășurată sub lozinca „Nici un sat, 
nici o comună fără teren de sport" 
a avut ca rezultat amenajarea a 30 
de baze sportive. Rezultate frumoase 
au fost obținute și în ceea ce pri
vește ridicarea continuă a nivelului 
politic și ideologic al sportivilor, a 
educării lor în spiritul moralei noi. 
Astfel, peste 38.000 
U.C.F.S. au participat în acest 
la numeroase conferințe cu caracter 
politic sau sportiv, organizate în ca
drul asociațiilor sportive. In orașul 
Bîrlad, 5600 de sportivi și cadre teh
nice au frecventat învățămintul poli
tic, iar în raioanele Huși, Bîrlad șl 
în orașul iași au fost vizionate în co
lectiv numeroase
C.S.M.S. și
Unirea Iași 
tiv atelierele 
precum și

de membri
an

j

filme. Membrii 
asociației sportive 
vizitat în colec- 

„Ilie Pîntilie" 
industriale

ai
au
C.F.R.

alte unități

și agricole. Demnă de relevat 
este și acțiunea comisiei raionale de 
propagandă și educație din Bîrlad 
care prin organizarea subcomisiilor 
la fabrica de rulmenți, la complexul 
școlar și la fabrica de confecții a 
asigurat o conf’nuă popularizare a 
activității sportive prin ziarul de 
uzină, prin stațiile de radio-amplifi- 
care, afișe etc.

Sînt acțiuni frumoase care merită 
a fi evidențiate și care fac cinste ce
lor ce le-au realizat. Dar oare numai 
Ia atît se rezumă munca de propa
gandă și educație? Au epuizat oare 
activiștii sportivi din regiunea lași 
întreaga gamă de posibilități ce o 
oferă această muncă ? Nicidecum. Ba. 
dimpotrivă, am putea spune că în 
regiunea Iași munca de propagandă 
și educație n-a constituit o preocu
pare permanentă pentru organele 
U.C.F.S., asociațiile sportive și 
C.S M.S., că această importantă la
tură a mișcării noastre sportive a 
fost serios neglijată. Activistul con- 
siffBlui U.C.F.S. al regiunii Iași care 
răspunde de problemele de propa
gandă și educație — tov. I. Mateiaș —

acordat atenția cuvenită acti- 
comisiilor raionale. Aceeași ne- 
au manifestat-o și președinții

nu a 
vității 
păsare 
consiiilor raionale U.C.F.S. lași. Vas
lui, Hîrlău, Tg. Frumos și din orașul 
lași, unde se desfășoară o activitate 
formală. Ca o consecință a slabei 
munci de educație comunistă. în a- 
ceste raioane s-au semnalat atitudini 
incompatibile cu morala sportivului 
de tip nou. La Tg. Frumos de pildă, 
A. Vizitiu a intrat pe teren în timpul 
desfășurării unei competiții oficiale 
și după ce a insultat arbitrul l-a 
lovit. Jucătorul de baschet V. Todi- 
rașcu (Voința lași) a avut o atitu
dine huliganică în meciul amical cu 
Rapid București; jucătorii Cras! șl 
Constantinescu din echipa de handbal 
în 7 Țesătura lași s-au arătat „ne
mulțumiți" de deciziile arbitrului, 
iar jucătorul Creangă (Unirea lași) 
consideră că e „corect" orice protest 
adresat arbitrului. Și acestea sînt doar 
cîteva exemple.

O altă lipsă serioasă în activitatea 
de propagandă și educație o cnnsti— 

I 
(Continuare in pag- a 2-a)



Reportaj de vară cu... hocheiștii 
din Miercurea Ciuc

99Cupa ziarului Scinteia“

lr Trectnd prin orașul Miercurea Ciuc, 
In aceste zile călduroase de vară, 
ești tentat să te oprești și pe la clu
bul Voința, să afli noutăți despre ju
cătorii echipei campioane a țării la 
hochei pe gheață. Ce-or fi făcînd ei 
acum tind gheața are numai între
buințări... menajere?

Puțini din cititori știu că de la ter
minarea campionatului echipa de ho
chei pe gheață Voința Miercurea Ciuc 
își întrerupe doar o lună de zile an
trenamentele. Toți jucătorii practică 
după aceea diferite sporturi. Se joacă 
tenis de timp și de masă, volei, vo
lei de picior (un joc in care mingea 
este trimisă cu piciorul și cu capul 
peste plasă, fără mină), fotbal, se 
fac crosuri. Și nu așa la întîmplare, 
ci organizat, după un program sta
bilit și sub supravegherea antrenoru
lui Paul Sprencz. Rezultatele n-au 
întîrztat să se vadă. Crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai" a fost ciștigat de 
Geza Szabo, echipa de volei a ho- 
cheiștilor a fost partenera de an
trenament a echipei feminine, care a 
ajuns anul acesta pînă în concursu
rile de calificare pentru categoria A 
la volei. „Asul" rachetei la tenis 
de timp este Ștefan Takacs. II se- 
cundează loan Ferenczi și Geza 
Szabo. Echipa de handbal in 7 este 
alcătuită din jucători de hochei. In 
campionatul raional ei s-au clasat 
pe locul 2 din 9 echipe, la egalitate 
de puncte cu prima.

Ciorbă, Tasnadi, Balint etc. In ace
lași timp, Varga învăța tapițeria, Ba
lint bobinajul. In timpul liber se în- 
tîlneau pe gheață și încetul cu înce
tul au alcătuit o echipă care a în
ceput să se impună prin jocul său vi
guros, în viteză, plin de fantezie. 
Creșteau ucenicii, creșteau sportivii. 
După patru ani de pregătire, în I960, 
tinerii jucători au ciștigat campiona
tul. Media vîrstei a fost de 20,4 ani.

Intre orele de lucru și cele de 
sport, mulți dintre ei rămineau apte, 
câți deasupra cărților de școală. Ni- 
colae Andrei, Francisc SzScs, Dezi- 
deriu Varga, Atila Balint și-au tre
cut cu succes examenele la cursul 
fără frecvență pe can-t urmează. 
Clubul se interesează nu numai de 
creșterea măiestriei lor sportive, ci și 
de ridicarea cunoștințelor de cultură 
generală, de calificarea lor la locul 
de muncă. Un costum de haine lu
crat ae Andrei sau frații Szabo pre
zintă toată garanția unei execuții ire
proșabile.

PREGĂTIRILE PENTRU SEZONUL 
VIITOR...

...au și început. lucătorii se află la 
mare în plină vacanță activă. La 
întoarcere încep un program spe
cial de pregătire. „Venirea gheții —

ne spune antrenorul Paul Sprencz — 
trebuie să ne găsească cu condiția 
fizică bine pusă la punct".

Peste vreo două luni bucureștenli 
vor putea vedea din nou pe gheață 
echipa din Miercurea Ciuc. Ea va 
participa la întrecerile pentru „Cupa 
federației" la hochei. Lotul? Iată-1: 
Ion Parcarea, liolo Coloman,- Holo 
Cazimir, luliu' Szabo. loan Ferenczi, 
Ștefan Takacs, Nicolae Andrei, Mi-'T 
haj. Spirec, Andrei loanpvici, Andrei-- 
Zoltan. Tonta Vakar, Francisc Szocs,+ 
Emeric Antal, Ion Antal și Ion Mi- 
dea.

Duoă cum se . vede, din echipa 
care a ciștigat ediția campionatului-^ 
pe 1960 lipsesc Dezideriu Varga, 
Francisc Balint, Geza Szabo, Fran
cisc Ciorbă, Gheorghe Tasnadi, Atila 
Balint, care au plecat să-și satisfacă 
serviciul militar-.

Dar dintre numele noi salt puțin cu-. 
noscute pe care le-ați intîlnit în 
se vor ridica, desigur, jucători de 
loare. Echipa din Miercurea Ciuc 
avea de spus ca și pî/iă acum,

o reușită competiție polisportivă

UN SCURT ISTORIC...

...al echipei Voința poate fi folositor 
cititorului. Clubul a luat ființă în a- 
nul 1956. Baza echipei au constituit-o 
tinerii ucenici care învățau meserie 
în cadrul cooperativei de croitorie. 
In fața mașinii de cusut învățau 
tainele meseriei frații Szabo, Andrei,

în regiunea lași munca de propagandă 
și educate poate și trebuie 

să fie îmbunătățită
(Urmare din pag. ij

I
tuie neincadrarea tuturor sportivilor 
fruntași în formele de învățămînt po
litic. La C.S.M.S’. Iași, de 
anul trecut, doar 10 
fotbaliști au fost 
învățămîntul politic.
dat însuși antrenorul

pildă, 
din 

in
1-a

la sută 
încadrați 
„Tonul"
I. Unguroiu, 

care, pe lîngă faptul că a lipsit în 
permanență de la învățămîntul politic, a 
neglijat complet latura educativă în 
procesul de instruire. Unii fotbaliști 
de la Rulmentul Bîrlad (Dascăl u, 
Leață, Chirilă) sînt rupți de procesul 
de producție. Și aceasta din cauză 
că antrenorul Albescu nu face 
în direcția educării sportivilor. Mun
ca de educație a fost deficitară și în 
privința respectării și păstrării avu
tului obștesc. Din această cauză, la 
asociația sportivă Rulmentul Bîrlad 
a fost distrus sau pierdut material 
și echipament sportiv în valoare de 
aproximativ 70.000 lei.

l ipsurile semnalate in direcția mun
cii de propagandă și educație în re
giunea și orașul lași au împiedicat 
obținerea de succese și mai mari pe 
linia dezvoltării continue a culturii 
fizice și a sportului.

nimic

EUGEN URSU
I corespondent

'l N. R.: Față de cele semnalate con
siderăm că este cazul ca întregul 
activ al consiliului regional U.C.F.S. 
Iași să se preocupe mai serios de a- 
ceastă problemă, lăsată pînă acum pe 
seama unui singur activist. începutul 
a și fost făcut, de altfel. La sfîrșitul 
lunii trecute a fost organizată o șe
dință Ia care au luat parte toți ac
tiviștii sportivi care lucrează în do
meniul muncii de propagandă și edu
cație, trasîndu-se sarcinile cuvenite, 
îndeplinirea lor cu succes depinde însă 
în largă măsură de modul cum consi
liul regional U.C.F.S. va sprijini și 
controla activitatea comisiilor raionale.

Membrii comisiei regionale de pro
pagandă și educație, ca și membrii co
misiilor- raionale 
buie să lichideze 
late pînă acum și 
sarcină de onoare
ile-a fost încredințată. Formalismul și 
comoditatea trebuie să fie înlocuite 
cu o muncă concretă, rodnică.

și orășenești tre- 
lipsurile manifes- 
să considere ca o 
înalta misiune ce
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Fază din meciul C.F.R. Grivița Roșie — Știința București (28—8) cu care 
s-a inaugurat sezonul rugbistic de toamnă : una din numeroasele acțiuni ale 

treisjerturilor feroviare
Foto : Gh. Dumitru

Iubitorii de sport din Capitală au» I » -ii tv < ► 1 Ut/lDO/ll uc SLKdlL Cl’lrl *~<u [Jl ItllCL UUcuvuit greu ui campionatul republican ..trăj( durninică seara pe stadionul Re
de hochei pe gheață

N. BUZDUGAN

După întrecerile 
din „Cupa Eliberăriia

eveniment important a 
interesul amatorilor de

Un 
citat 
Este vorba despre întrecerile din ca
drul popularei competiții dotată cu 
„Gupa Eliberării", întreceri la care 
au participat boxeri din întreaga țară. 
Interesul stîrnit de această compe
tiție, aflată la a doua ediție, s-a 
putut vedea în primul rînd din parti
ciparea la reuniune a unui număr 
mare de spectatori și, firește, din sîr- 
guința cti care s-au pregătit cei mai 
mulți dintre boxeri.

Din punct de vedere tehnic, între
cerile au corespuns in general. După 
iui început care nu lâsa să se între
vadă ca competiția se va bucura de 
suoces, unele dintre echipe (ca de 
exemplu cele ale regiunilor București, 
Baia Mare, Oradea, Timișoara) pre- 
zentindu-se foarte slab pregătite, va
loarea partidelor a crescut datorită 
fap.u'ui că în etapele următoare s-au 
calificat formațiile mai bune și mai 
bine pregătite. De aceea se poate afirma 
Că incept,nd cu etapa a doua meciu
rile s-au echilibrat,. au devepit mai 
pasionante. Semifinaitele și finalele au 
dovedit că in multe regiuni ale. țării 
avem boxeri de valoare, care știu sâ 
lupte în:r-o competiție importantă. De 
pildă, semifinala care a avut Ioc la 
Ploiești intre formaț'ilc regiunilor 
Ploiești și Oraiova. Se știe că cu 
prilejul acestei reuniuni, ploieșterui au 
furnizat cea mai mare surpriză . a 
competiției,: reușind sâ elimine din în
trecere una dintre favoritele „Cupei 
Eliberării". De altfe', și la această 
reuniune s-a putut vedea că forma
ția regiunii Ploiești a fost bine pre
gătită și că prezența ei în finalele 
„Cupei Eliberării" nu a fost nicide
cum o întîmplare, ci urmarea firească 
a seriozității cu care s-au 
boxerii, a dorinței lor de a 
că echipa lor poate figura 
formațiile fruntașe din țară.

Întrecerile au dus, așa cum 
evidentă

sus- 
box.

pregătit 
dovedi 
printre

era de 
a 

unor pugiliști tineri, cu multe pers
pective de progres. In primul rînd 
socotim că trebuie evidențiat „greul"

care a obținut victorii de 
astt- 

pres-

așteptat, la afirmarea 

pective de progres. In primul rînd 
‘ - -- ' ' ' ’ . '■ f 1
Iiie Alexandru din echipa regiunii 
Ploiești, '
prestigiu (printre care și una 
pra lui Ion Ferentz-Graiova), 
tind un box tehnic, spectaculos. Com
portări meritorii au avut, de ademe
nea, și tinerii G. Simomka, V. Mîrza, 
A. Verde.ș, .Șt., Vitoș (din Oluj), pre
cum și consacrații Al. Bariciu (Bucu
rești) și V. Vintilă (Craiova).

Vorbind despre partea organizato
rică a competiției trebuie să arătăm 
că unele consilii U.C.F.S. din regiu
nile unde s-au desfășurat reuniunile 
nu au acordat atenția cuvenită aces
tei competiții. La Cîmpui'ung Muscel, 
de pildă, podeaua ringului a fost in
stalată pe pămînt, periclitînd 
sănătatea boxerilor. Cu prilejul 
dintre semifinale desfășurată la 
șui Stalin, din negi'Jjența unor

.aj consiliului Regional U.CJ.S.

astfel 
uneia
Ora-
f*ti-

I

'r.publicii, feeric luminat, clipe care le 
- ■ vor rămîne multă vreme o plăcută a- 
\fmintire. Pasionații fotbalului veniseră 
" pregătiți să-și noteze în „statisticile" 
--lor numele echipei care va cuceri in al 
’.".treilea an prețiosul trofeu. Dar iată 
--că au avut o surpriză plăcută. Orga- 
fl‘nizatorii (redacția ziarului „Scînteia") 
--îmbogățiseră de această dată progra- 
“~rmul cu alte trei ramuri de sport la fel 
“."de atractive: un meci de rugbi 
--(C.F.R. „Grivița Roșie"-Știința Buc ), 
“.".trei probe de călărie și două interesante 
-■curse cicliste de urmărire. Iată așadar 
"'.notate și „transformările", „încercări- 
..le" sau „loviturile de picior", cuplul 
-^'de ștafetă ctștigătoare, performerul

oară cu „dresajul olimpic" executat 
de maeștrii sportului Marcoci, Mihalcea 
și Oprea, cu măiestria călăreților de 
la CC.A., Dinamo și Știința Bucu
rești, cu dirzenia rugbiștilor ceferiști, 
sau cu tenacitatea ciclistului Ion Va- 
sile.

Prea a fost frumos totul pentru ca 
la plecare să nu te gindești cu drag la 
cei ce ți-au oferit clipe atit de plăcute.

Noi prieteni ai sportului

™ asigurat borilor *arb^rSnf /TPl.’-n2atoare:. , Nlcl . lai* numele învingătorului in cele două 
Constanța (deși consiliul regional..curse cicliste. Im fotbal, organizatorii
Q.G.F.S. cunoștea că este organiza
torul etapei finale a „Cupei Elibe- f acorde cite cinci penaliiuri
ram ) nu s-a dat toata atenția aces--< , , ■ n n n r n - - ,,. . . * <*baliștn de la Progresul și C C.A- au
tei probleme. • -■ dublat numărul și, dacă ar fi fost

• — c;
--apucat dimineața tot trăgînd din careu.

In concluzie se poate afirma că j j 
întrecerile din cadrul „Cupei Elibe-y 
rării" — competiție pe cale de a avea ■ ■ 
tradiție în boxul nostru — și-au do-.*, 
vedit utilitatea și că și de aci înainte" 
ele vor figura la loc de cinste în" 
calendarul Federației de box.

acest iertai pruei sute ae specia;oi 1
R. CĂLĂRAȘANU Țau făcut poate cunoștință pentru prima

hotărîseră ca în caz de egalitate să se 
‘ ,__ ! fiecărei

echipe. în disputa lor pasionantă fot-

*
după unii spectatori, poale că i-ar fi

j j In cele din urmă „sorții" au fost re-
• • cunoscători echipei Progresul pentru

tocul atit de frumos prestat și ca un...
\avans pentru o și mai bună compor- 
- -bare 'în:, viitor i a înlesnit cucerirea mi- 
’.".nuriatului trofeu intrat in tradiție.
ț; Aproape o sută de sportivi.au răs- 
“. ".puns cu entuziasm unei tiotripetiții
♦ polisportive de toată frumusețea. Cu 
T acest fericii prilej suie de spectatori

Atențiune! Aici YO3
...Și semnalul pornit pe calea unde

lor ajunge cu repeziciunea luminii în 
cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. 
Apoi, peste cîtcva secunde, cel care 
l-a emis primește confirmarea apelu
lui tot pe calea undelor, sau — ul
terior — prin intermediul unui Q.S.L. 
— o carte de confirmare ilustrată, 
cttprinzînd indicativul și numele ce
lui care a recepționat. O nouă legătură 
a fost realizată. Doi oameni aflați la 
sute, mii și chiar zeci de mii de km 
au pus poate bazele unui viitor schimb 
de experiență, unei trainice prietenii.

Acestea au constituit, de altfel, sco
pul recentului concurs ,,sui-generis“ al 
radioamatorilor din țările de democra
ție populara, organizat în cinsfea zilei 
de 23 August de C.O.C- a! A.V.S.A.P. 
în colaborare cu „Radioclubul Bucu
rești" (YO3 KAA).

Totalizarea unui număr cît mai 
mare de astfel de legături în timp de 
12 ore pe toate cele cinci frecvențe de 
undă indicate (3,5-7-14-21 și 
MHz) și, în același timp, cu cît 
multe țări — iată obiectivul nr. 
celor cîteva mii de participanți
babili ai întrecerii. Spuneam probabili, 
întrucît la un asemenea concurs,numă
rul protagoniștilor nu poate fi cunos
cut niciodată dinainte. Ba mai 
chiar, 0! este determinant de înșiși 
ticipanții, de măiestria lor...

Să facem cunoștință cu cîțiva 
tre reprezentanții țării noastre, 
rește, am ales pe unii dintre cei
reputați, ale căror performanțe au fă
cut de mult înconjurul Tumii-

IMăiL .Ă-e Bildă, pejng-, L .Maw-

28 
mai 

1 al 
pro-

mult
par-

din-
Fi- 

niai

la S.M.T. Sibioara
Muncitori; de Ia S.M.T. Sibioara, 

reg. Constanța, vin din ce în ce mai 
des pe terenul de sport. Recent, peste 
120 de tineri .și-au completat adezi
unea de a deveni membri ai U.C-F.S. 
Ei și-au amenajat prin muncă volun
tară un teren de fotbal unde acum se 
organizează cu regularitate diverse com
petiții. Conducerea asociației a cumpă
rat din fondul provenit din cotizații 
echipament sportiv în valoare de 800 
lei.

Sportivii de la S.M.T. Sibioara sînt 
exemple demne de urmat la locul de 
producție. Combainierij Gheorghe Ni- 
culaie, C. Spălăceanu .și alți sportivi 
fruntași aj asociației au contribuit din 
plin la realizarea planului în campania 
agricolă de vară

ST. CONSTANTIN, coresp.

veanu de La Institutul de Cercetați 
Științifice pentru Protecția Muncii al 
C.C.S. Mai pe scurt, YOSRD — 
„nume" sub care este cunoscut de 
peste 20.000 de radioamatori din toate 
țările și regiunile, globului pămîntesc. 
25 de ani la masa de emisie-recepție! 
O activitate prodigioasă în care 
YOaRD și-a legat multe trainice prie
tenii; Ing. Leonid Labulin din Mos
cova (UA3CR), , 
din Sofia (LZiAF) 
operatorul navei 
Pieck" (BM»MM) 
dintre cei cu care 
află în permanent 
prietenia cu , H. Stiehm i-a prilejuit ing. 
L. Macoveanu obținerea unei frumoase 
performanțe radioaniatoricești. Cu pri
lejul unei curse de lungă durată a va
sului '„W. Pieck", ing. L. Macoveanu 
a reușit șă. comunice cu operatorul 
Stiehm, pe rînd, în marea Neagră, 
marea Mediterană, oceanul Atlantic, 
mabea Nordului și marea Baltică. A- 
ceaștă performanță, reușită doar de 
încă doi radioamatori de pe glob, a 
stîrnit senzație 
In „palmares" 
la un concurs 
de Australia ; 
a semnalelor 
„Sputnik" sovietic (1957) ;
simultană a legăturii cu Polul Nord 7 
și baza „Mirnii" din Antarctica etc.

.. Ion Pantea, muncitor electromeca
nic la secția telecomunicații C.F.R., 
sau... YO3RI. Un alt fruntaș al radio
amatorilor romîni. Un sfert de secol a 
Jost serfeati apjjl ațesta și de XOsBJ.l

arh. Dimiter Petrof 
sau Heinz știehm, 
școală „Wilhelm 
sînt numai cîțiva 
ing. Macoveanu se 

, contact- De altfel.

în rîndul specialiștilor, 
printre altele: locul 1 
internațional organizat 

retransmisia directă 
celui de al doilea 

stabilirea

i-au adus lui 
prețuire în 
din întreaga 
jumătate de 
109 legături.

și Marin Leonard — repre- 
„Radioclubului București" 
doi din he zecile de tineri 

și elevi care și-au făcut u-

129 legături
Leonard —

din cei a-

20.000 legături, un loc I 1a un con’ 
curs internaționali organizat anul tre
cut de R D.G., locuri fruntașe în ne
numărate alte întreceri internaționale 
— sînt performanțe care 
Ion Pantea o frumoasă 
rîndul radioamatorilor 
lume. După cinci ore și 
concurs, I. Pantea avea
fapt pentru care prezența noastră în 
continuare, lîngă masa sa de emisie, 
devenise inoportună...

Printre cei pe care i-am „înregistrat" 
de data aceasta la sfîrșitul celor 12 
ore de concurs sînt și muncitorul An
drei Giurgea de la U.C.R. București 
(YOsAC) 
zentaniul 
(YO3RW) 
muncitori
cenicia pe lingă „Radioclubul Bucu
rești". Pasiunea lor pentru această ac
tivitate este ceva mai recentă. Cu toate 
acestea, rezultatele lor nu sînt deloc 
de neglijat: A. Giurgea — 
cu 25 de prefixe; Marin 
140 legături cu 31 prefixe.

★
Aceștia sînt doar cîțiva

aproape 200 de radioamatori, care ne-au 
reprezentat țara în acest concurs. 
Rezultatele întrecerii nu sînt încă 
cunoscute. Comisia de organizare aș
teaptă foile de’ înregistrare a legături
lor fiecărui concurent și abia după 
primirea lor vom putea afla pe cei 
mai buni. Să sperăm că pe lista pre
miilor se vor afla și cîteva din indi
cativele menționate mai sus.

Adrian YAȘiliu

sportivi.au


Se organizează și un campionat 
republican masculin de handbal 

în 11, paralel cu cel în 7
• GE ECHIPE PARTICIPĂ SI CUM SE DESFĂȘOARĂ TURNEUL DE 
CALIFICARE • O FRUMOASĂ COMPETIȚIE DE HANDBAL IN 7 LA 
IAȘI • DUPĂ TURNEUL ECHIPEI DINAMO BUCUREȘTI IN R. S. 

CEHOSLOVACA

Primele concluzii la încheierea „ediției I960’*

Inițial fusese prevăzut ca din a- 
ceastă toamnă, în calendarul compe
tițiilor interne la handbal să nu mai 
figureze, ca întreceri centrale, decît 
campionatele republicane, feminin și 
masculin, de handbal în 7. Avîndu-se 
însă în vedere că datorită rezultate
lor surprinzătoare obținute în califi
cări o serie de centre cu o bogată 
activitate handbalistică nu reușiseră 
să-și asigure participarea la aceste 
competiții, federația de handbal a ho- 
tărît ca paralel cu campionatul re
publican masculin de handbal în 7 
să se dispute și un campionat de 
handbal în 11.

Campionatul republican masculin 
de handbal în 11 se va disputa în- 
tr-o singură serie cu 8 echipe, dintre 
care 6 au fost stabilite pe baza re
zultatelor din ultima ediție a acestei 
întreceri și pe baza acordului aces
tor formații, care și-au luat obligația 
de a se prezenta bine pregătite și cu 
loturi complete. Iată cele 6 echipe: 
Chimia Făgăraș, C.S.M. Reșița, C.C.A. 
București, Dinamo Orașul Stalin, 
Voința Sibiu, Victoria Jimbol'a.

Celelalte două echipe participante 
la acest campionat masculin de hand
bal în II vor fi desemnate după dis
putarea ținui turneu de calificare, 
care va avea loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni la Orașul Stalin. Astfel, 
sîmbătă 3 septembrie va avea Ioc 
meciul Petrolul Ploiești—Știința Ga
lați, echipa învingătoare urmînd să 
joace a doua zi, duminică 4 septem
brie cu Textila Cisnădie. Câștigătoarea 
acestui meci va obține dreptul de a 
participa la campionatul republican 
de handbal în 11. Duminică 4 sep
tembrie va avea loc la Orașul Stalin 
și jocul Voința Sighișoara—Dinamo 
Bacău, cîștigătoarea promovînd în 
campionatul republican.

Primele jocuri vor avea loc la mij
locul lunii septembrie.

★
După cum ne-a comunicat cores

24 DE PREMIERE OMOLOGATE CU PRILEJUL „ALPINIADEI 23 AUGUST”
In ultima vreme alpiniștii noștri au 

avut o activitate deosebit de frumoasă. 
Astfel, după ce au luat parte la pri
mele trei etape ale alpiniadei de vară, 
de curînd, cei mai buni dintre ei au 
fost invitați de federația de speciali
tate la „ALPINIADA 23 AUGUST". 
Cu acest prilej au fost efectuate o 
serie de trasee dintre cele mai grele 
și au fost omologate nu mai puțin 
de 24 premiere realizate șrml acesta 
și anul trecut de alpiniștii 'noștri.

Fără îndoială, unul dintre cele mal 
dific-e trasee, escaladate cu acest pri
lej este „Fisura Artei" din peretele 
Surduc, aflat în Cheile Bicazului, de
numit astfel pentru cit cer care l-au 
escaladat în premieră (echipa Alexan
dru Floricioiu, Tudor Hurbean, Nico- 
lae Jitaru și Horst Hanicli) a trebuit 
șă depună o adevărată artă pentru a 
efectua acest traseu, E suficient să 
amintim că el are o lungime de 400

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE BALCANICE
Anui acesta se împlinesc 30 de ani 

de la instituirea jocurilor Balcanice 
de atletism. Evenimentul 'acesta va fi 
sărbătorit cu un fast deosebit cu pri
lejul celei de a XVIII-a ediții a J.B. 
care se va desfășura la Atena între 
23 și 25 septembrie. Aceste întreceri 
jubiliare vor reuni la startul diferite
lor probe pe cei mai buni atleți din 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, R. P. Romînă și Turcia, 
într-o competiție care se anunță mai 
echilibrată ca orieînd.

In 1959, la București, reprezenta
tiva masculină a țării noastre a reușit 
frumoasa performanță de a se clasa 
pe primul loc în întrecerea pe echipe, 
iar formația feminină a R. P. Romine 
cucerind pentru a IlI-a oară consecu
tiv titlul de campioană balcanică și-a 
adjudecat trofeul oferit de F.R.A,

Atleții noștri cunosc bine valoarea 
viitorilor lor adversari și sînt pătrunși 
de faptul că la Atena îi vor aștepta 
întreceri grele. Tocmai de aceea ei 
se pregătesc cu conștiinciozitate, în- 
registrînd — de la p săptămînă la 

pondentul nositru Petre Codrea, la 
Iași a avut loc o frumoasă competiție 
de handbal în 7, dotată cu „Cupa 
Iașilor", la care au luat parte echi
pele Dinamo Bacău, Știința Galați, 
Selecționata de tineret a orașului Plo
iești și C.S.M.S. Iași. Primul loc și 
trofeul pits în joc au revenit echipei 
ieșene, care după un start slab și-a 
revenit apoi, dominînd întrecerea.

Meciurile, disputate în zilele 26— 
28 august, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : C.S.M.S. Iași—S.T. 
Ploiești 20—20 (16—10), Dinamo Ba
cău—Știința Galați 20—16 (8—7),
Dinamo Bacău—S.T. Ploiești 24—14 
(11-10), C.S.M.S. Iași—Știinta Galați 
15-12 (9-3), Știința Gala?—S.T.
Ploiești 24-22 (11—9), C.S.M.S.
Iași—Dinamo Bacău 19—12 (10—5).

★
După cum se știe, echipa buctireș- 

feană Dinamo a întrepriqș un turneu 
în R.S. Cehoslovacă, tinde din cele 
trei jocuri disputate a cîștigat doar 
unul, pierzîndu-le pe celelalte două. 
Recent am avut prilejul să stăm de 
vorbă cu antrenorul dinamovist, Op
rea Vlase, care ne-a declarat urmă
toarele : „Trebuie să precizez de la 
bun început că echipa noastră a ple
cat la acest turneu cu o pregătire 
foarte sumară (doar 5 antrenamente). 
In aceste condiții nu puteam aștepta 
rezultate prea bune. Cu atît mai mult 
cu cît formațiile cehoslovace erau în 
preajma începerii camponatului. fiind 
excelent pregătite. în plus, am jucat 
în condițiuni neobișnuite pentru noi. 
Terenul era foarte alunecos, echipele 
gazdă jucînd în ghete cu crampoane, 
iar noi in ghete de baschet. Aș vrea să 
mai adaug un singur lucru : mare 
parte din jucătorii echipei noastre sînt 
foarte slăbiți după lungul turneu în
treprins în Extremul Orient. Ca o 
concluzie cred că participarea echipei 
Dinamo la acest turneu nu a fost 
deloc oportună, lucru pe care l-am 
precizat și înainte de plecare." 

m. Ținînd seama de toate aceste con
siderente și gradul de dificultate este 
cel maxim: VI B.

De data aceasta, „Fisura Artei" a 
fost escaladată de două echipe alcă
tuite din Al. Boroș (Dinamo Or. Sta
lin) — Gh Crăciun (Torpedo) și V. 
Garner (Torpedo) — H. Hanich (Vo
ința Sibiu).

Tot în Cheile Bicazului au mai fost 
escaladate traseele „Muchia din pere
tele Surduc" (Al. Boroș și H. Hanicli) 
și „Fisura centrală din Suhard« (Gh. 
Crăciun și V. Garner),

Piatra Craiului a fost un alt loc. de 
întîlnire al alpinistilor participant la 
„ALPțNIADA 23 AUGUST". Cu acest 
prilej au lost omologate 12 prelniere, 
multe dintre ele făcute de sportivii de 
la Torpedo, care anul acesta se pot 
mîndri cu activitatea pe care o de
pun. Astfel, trei echipe alcătuite din 
L Caracibni (Ci O. Or. Stalin), H.

alta — rezultate mereu mai bune. 
Ultimele concursuri de verificare, des
fășurate la Poiana Stalin și Orașul 
Stalin, au fost edificatoare î*: această 
privință, lată că la sfîrșitul săpțămînii 
trecute, Sorin Ioan a realizat la triplu 
salt un record de o bună valoare 
internațională (15,70 m), Maria Pân
dele a îmbunătățit de două ori (în 
decurs de 2 săptămîni) recordul țării 
la lungime, reușind acum 5,84 m, iar 
Ioana Petrescu a egalat pentru a șa
sea oară recordul republican al pro
bei de 200 m (24,9 sec.).

Maratoniștii Ion Pricop și Toma 
Voicu au obținut și ei rezultate bune 
în cursele de verificare (pe pistă) la 
25,000 m și 30.000 m. Primul a și 
stabilit două noi recorduri pe această 
distanță, iar Voicu a reușit și el să 
coboare cu mai bine de 2 minute sub 
recordul lui V. Teodosiu pe 30.000 m.

In general, se poate spune că forma 
actuală a celor mai mulți dintre 
atleții noștri fruntași dă speranțe în
tr-o comportare frumoasă la Jocurile 
Balcanice.

a campionatelor republicane

Start în proba de 200 m fluture juniori
Foto : H. Nandy

Campionatele Republicane de Ju
niori — ediția 1960, O ediție 
de care ne vom aminti cu plăcere încă 
mult timp de aci înainte. Ce a con
tribuit la aceasta ? Firește, în primul 
rînd, buna pregătire a participanțilcr 
efectuată (pentru cei mai mulți din
tre ei) în mod organizat, în cadru.! 
taberei de vară de la Cluj. S-a vă
dit, astfel, (pentru a cita oară?) că 
natația noastră dispune de suficiente 
elemente tinere talentate, capabile să-i 
asigure dezvoltarea atît de mult... amî- 
nată în ultimii ani. S-a vădit clar 
— trebuie s-o spunem — că antre- 

| norii noștri, și numai ei, poartă vina 
încetinelii cu -care se progresează, 
unii dintre e' din cauza nepriceperii, 
alții din pricina comodității.

Desigur, nu trebuie înțeles că în
tr-o singură lună de zile cît au du
rat antrenamentele comune la Cluj, 
colectivul de antrenori (e drept foarte 
valoros) a realizat „minuni", începînd 
munca de instruire de la zero și du- 
cînd-o pînă Ia recordurile republica-

Breit (Flamura roșie Cisnădie), Șt. 
Focșe (Metalul București), N. Jitaru 
(Dinamo Or. Stalin), P. Fozokoș (Me- 
talosport București), Mariana Bărbu- 
lescu (Carpați Ploiești), au omologat — 
printre altele — „Traseul Alveolelor" 
(din Padina Popi) și „Surplomba 
Neagră" (din regiunea Țimbalclor), 
fiecare primind gradul V A.

O serie de omologări și de ture au 
avut loc și în Bucegi. Dintre traseele 
omologate se remarcă, prin gradul 
ridicat de dificultate traseul escala
dat anul trecut în cinstea celei de a 
500 aniversări a orașului București de 
alpiniștii L, Caracioni, M. Schenn, 
Em. Cristea și A. Irimia (toți de la
C. O. Or. Stalin) și aflat în peretele 
sudic al Clăii Mari. Echipa de omo
logare alcătuită din Gh. Udrea (Me
talul București) și Gh. Enache (Meta- 
losport București) l-au propus la gra
dul VI B. In acest fel, acest traseu se 
numără printre cele trei trasee de 
gradul VI B existente în țară, cele
lalte două fiind „Fisura Artei" și „Fi
sura Albastră" — traseul direct. Din
tre turele efectuate cu acest prilej se 
remarcă „Fisura sentinelei" din Va
lea Cerbului (Gr. IV B), traseul spe
cific de cățărătură, escaladat de Jeana 
Lixandru Și Dumitru Albiei de la Lo
comotiva Grivița Roșie.

~.......... ...................

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN FEMININ
In cursul săpțămînii trecute au luat 

sfîrșit întrecerile semifinale ale cam
pionatului feminin republican de șah.

Grupa de la Arad a dat învingă
toare. după cum era de așteptat, pe 
Rodica Manolescu, care în ultima 
rundă a obtinut încă o victorie, tota- 
lizînd 9‘/2 puncte (din 12 posibile). 
Celelalte două calificate în finală slnt 
orădeanca Renee Farcaș cu 9 p. și 
Vera Szigmond 8'/? p. In continuare 
clasamentul definitiv — transmis de 
corespondentul nostru Șt. lacob — este 
următorul : 4-5. Doina Maier și Hilda 
Brantsch 8 p; 6. Magda Brînzaș 7 p.;
7. Rodica Ghișa G'/2 p.; 8. Tina lo- 

ne (de juniori și copii) înregistrate 
în număr atît de mare: 32 I Cu totul 
altceva este necesar să reținem și

Iată campionii republicani (ju
niori și junioare) ai ediției 1960 :

Iuni oare •
100 m liber: Vasilica Iurciuc
400 m liber : Eva Nagy
100 m spate : Anca Trohani
100 m fluture : Măriuca Rotarii
100 m bras : Florentina Rambosec
200 m bras : Florentina Rambosec 
4x100 m liber : Știința Buc
4x100 m mixt : Dinamo Buc

juniori ;
100 m liber : Francisc Fiilldp
400 m liber : Gerhard Gotter
1500 m liber : Giesl Lingner
100 m spate : Liviu Berea
100 m fluture : Nic. Burduja
200 m fluture : Arpad Katona
100 m bras : Tiberiu Rînea
200 m bras : Tiberiu Rînea
4x200 m liber : Clubul sportiv Mu

reșul
4x100 m mixt : Olimpia Reșița.

anume, că în condițiile unui antrena
ment susținut, cu un volum de lucru 
și intensitate sporită, rezultatele bune 
sînt o consecință firească... Este sin
gura explicație logică a impresionan
tului salt calitativ înregistrat de Flo
rentina Rambosec (marea surpriză a 
întrecerilor) și de ceilalți, mulți la 
număr» într-o perioadă relativ scurtă.

Julieta Xamian a cîștigat titlul 
de campioană a Capitalei

întrecerea finală pentru desemna
rea campioanei de tenis a Capitalei, 
desfășurată luni după-amiază, între 
Julieta Namian și Eva Stăncescu a 
revenit primei jucătoare cu scorul de 
6—'2,-. 6—3. Partida nu a corespuns, 
schimburile de mingi fiind executate 
într-un ritm lent, la mare înălțime, 
aducînd la exasperare pe spectatori. 
Este inadmisibil ca două jucătoare 
fruntașe, cu pretenții, să practice un 
asemenea tenis. In orice caz am dori 
ca pe viitor să fim scutiți să mai 
urmărim asemenea evoluții, care de
notă și o lipsă de respect față de 
public. O comportare asemănătoare a 
avut joi și Constantin Năstase care 
deși învingător în semifinala cu Bar- 
dan (6—1, 4—6, 6—2) n-a atacat 
nici o minge, așteptînd numai greșe
lile adversarului.

GT. G.
Iată cîteva rezultate tehnice mai 

interesante: simplu bărbați, sferturi
de finală : Cristea—Cobzuc 6—2, 7— 
5, Bădin—M. Viziru 7—5, 6—0, Bar- 

nescu 5 p.; 9-10 Sofia Pcntek și Ma
ria Rankov 4'/2 p.; 11. Hilda Petri 3 
p.; 12. Judith Rosenbluch 2*/2 p.; 13. 
V- Suliga 2 p.

La Tg. Mureș sau calificat patru 
jucătoare: Margareta Pcrcvoznic 9 
p. (din 11), Elena Rădăcină, Suzana 
Makkai 8 p., Paraschiva Soos 7*/? p. 
Aceasta din urmă s-a clasat la egali
tate cu Magdalena Haidara, avînd 
însă un punctaj Soneborn mai bun.

Astfel, lista jucătoarelor calificate 
pentru finală este acum completă. O 
precizare se impune asupra calificări
lor în cadrul grupei de la București,

de juniori
Este unica explicație — repetăm 
dar care ar trebui să găsească înțe
legere (măcar de aci înainte) și prin
tre antrenorii bucureșteni, rămași în 
urma celor din provincie, dacă ar li 
să alcătuim un clasament pe un sin
gur criteriu: condițiile de pregătire 
și rezultatele lor.

Intr-un asemenea clasament pe pri
mele locuri s-ar situa, după părerea 
noastră, antrenorii din Tg. Mureș 
(Toth Pall Iosif, Andrei Kiss), din 
Timișoara (Petre Lovasch) și Reșița 
(I. Schuster) și abia în coada listei 
cei din București și Cluj.

Dar, temeinica pregătire efectuată 
în tabăra de la Cluj, care după cum 
am văzut a influențat în mod atît 
de fericit evoluția tinerilor noștri îno
tători nu este singurul factor care a 
generat succesul ediției abia înche
iate. A mai contribuit din plin și ini
țiativa comisiei de competiții de pe 
lingă Federația romînă de natație, 
ale cărei inovații s-au dovedit a fi 
fructuoase. Despre ce este vorba? La 
actuala ediție, spre deosebire de cele 
anterioare, întrecerile s-au eșalonat 
pe parcursul a patru zile (în loc de 
trei), ceea ce a permis o programa
re mai rațională a probelor. Lucru 
bun, de asemenea, că nu s-au mai 
programat serii și finale Ia aceeași 
probă într-o singură zi de concurs. 
Și efectul a fost cel scontat: seriile 
au fost viu disputate, dinamice, solda
te cii performanțe remarcabile, prin
tre care și multe recorduri republi
cane ; au fost introduse semifinale la 
probele 100 m liber, 200 m bras etc. 
asigurindii-se astfel o selecție mai 
bună pentru finale. S-a acordat o im
portanță majoră, și bine s-a făcut, 
probelor clasice 200 m bras și 200 m 
fluture (masculin) fără să se excludă 
posibilitatea participării cu succes ta 
probele de 100 m bras. Orientarea in 
perspectivă a comisiei de competiții 
este un lucru pozitiv pe care-l apre
ciem ca atare. Axarea programului 
pe probe deficitare va trebui aă con
stituie o preocupare de viitor a tutu
ror comisiilor de competiții, orășenești, 
raionale sau regionale. Primul pas a 
fost făcut și nu se poate spune fără 
succes.

G. NICOLAESCU

dan—Georgescu 6—1, 7—5, Năstase 
—Rakosi 6—3, 6—3, semifinală: Cris
tea—Bădin 6—2, 6—2; simplu femei, 
semifinale : Eva Stăncescu—Aneta 
Verone 6—1, 6—2, Julieta Namian— 
Eleonora Roșianu 7—5, 6—4; duMa 
femei, semifinale: El. Roșianu, M. 
Nasta—S. Resu, Teodoreanu 6—4, 
6—3, Julieta Namian, Eva Stăncescu 
—Cristina Doboșiu, Aneta Verone 6—• 
4, 6—4; dublu bărbați, semifinale; 
Cristea, Năstase—Cobzuc, Rakosi 6— 
3, 6—1 ; simplu juniort, cai. 15—16 
ani, finala: C. Popovici—C. Ionescu 
6—3, 6—2; cat. 17—18 ani, finala: 
Burciu—Boaghe 8—6, 6—4 ; simpla 
junioare, cat. 15—18 ani, finala : San
da Ciogolea—Manana Ciogolea 6—4,- 
2—6, 6—4. Astăzi, cu începere de la 
ora 15,30, pe terenurile centrului de 
antrenament nr. 2 se vor disputa 
următoarele meciuri: finala dg simpla 
bărbați, dublu femei, semifinalele de 
dublu bărbați și mixt.

După cum am anunțat, aci a survenit 
o egalitate absolută pe locurile 3-4^ 
jucătoarele Maria Desmireanu și E- 
milia Chiș avînd și Soneborn egal. 
Cum regulamentul prevede ca în acest 
caz să decidă întîlnirea directă dintre 
cele două jucătoare, dreptul de califi
care a fost obținut de Maria Desmi
reanu, care și-a învins adversara în 
penultima rundă.

Finala campionatului este program 
mată între 23 septembrie și 10 oc 
tombrie, la Timișoara.
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Prin telefon de la 
trimișii noștri 

speciali
Ilan <>îr!eș<eanu 

și Radu Urziceanu

La probele de tir de la J. O. 
participă un număr record de națiuni

Printre probele marii confruntări 
sportive de la Roma, la loc de cinste 
se află și tirul. Actuala ediție a 
Jocurilor Olimpice reunește la stan
durile de concurs un mare număr de 
trăgători din peste 50 de țări, cifră 
care constituie un record în istoria 
Jocurilor. Dacă ținem seamă și de 
faptul că în ultima vreme tirul a luat 
o mare dezvoltare într-un număr în
semnat de țări de pe glob, este nor
mal să ne gîndim că la Roma me- 
daliații nu pot fi anticipați. Totuși, 
In unele țări ca U.R.S.S., S.U.A., 
R.P. Romînă, Suedia, Finlanda, Elve
ția, Italia, Venezuela, R.P. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, Liban, Franța, R.P. 
Polonă și altele, tirul cu arme cu 
glonț șt cu alice a atins culmile 
înalte ale măiestriei, iar sportivii a- 
cestor țări au urcat de multe ori pe 
podiumul învingătorilor în marile con
cursuri internaționale. Supremația mon
dială este deținută în prezent de spor
tivii sovietici, care și la trecuta edi
ție a Jocurilor Olimpice s-au clasat 
primii în trei probe obținînd în ace
lași timp 8 medalii.

Anul acesta trăgătorii din toate ță
rile participante la J.O., s.-au pregătit 
în mod deosebit și n-au scăpat nici
odată prilejul de a participa la cît 
mai multe confruntări internaționale 
pentru a-și verifica posibilitățile. Din
tre rezultatele înregistrate o în evi
dență cel al trăgătorului sovietic Su- 
leimanov la pistol viteză, cel al lui 
Pakel (S.U.A.) la armă liberă ca
libru mare, cel al lui Kulin Nagy 
(R.P. Ungară) la talere, al polone
zului Novicki Ia armă liberă calibru

întreceri din ce în ce mai pasionant
Scrimerii și-au început de ieri întrecerea

ROMA 29. — Azi dimineață a în
ceput la Palazzo dei Congressi „mara
tonul" de scrimă, întrecere care se va 
desfășura pînă la 10 septembrie. Primii 
au intrat în concurs floretiștii. Nu
mărul mare de concurenți (aproape 
80) a obligat directoratul tehnic să al
cătuiască 12 serii — din cite 6 și 7 
trăgători. Din aceste serii eliminato
rii s-au calificat în turul II al compe
tiției cîte trei sportivi.

Primele întreceri au adus și primele 
surprize. Printre acestea se poate 
enumera și calificarea destul de grea 
a celui mai bun floretist, romin, Tă- 
nase Mureșanu, care, concurînd în 
grupa „M“, a totalizat numai 2 vic
torii și a fost astfel nevoit să susțină 
un baraj cu alți doi floretiști : belgianul 
Franck Delhen și bulgarul Boris Sta- 
vrev. Din baraj a ieșit învingător 
Mureșanu.

In grupa „M“ pe primul loc s-a 
clasat campionul mondial Allan Jay 
(Anglia) cu 5 victorii. Pe locul II: 
Jean Cerottini (Elveția) iar pe locul 
III, Tănase Mureșanu.

HALTERELE VOR CONCURA... NATAȚFA?
Excelentele performanțe realizate de 

înotători continuă să constituie capul 
de afiș al comentariilor făcute pe 
marginea întrecerilor desfășurate pînă 
acum. Dar să nu uităm câ încă n-au 
început concursurile de atletism, că 
trăgătorii așteaptă și ei să-și spună 
cuvîntul și că desigur alte recorduri 
v .r fi modificate.

Printre cei care concurează din 
acest punct de vedere cu înotătorii 
sînt șr halterofilii, care deocamdată 
își continuă antrena mente 'e la Anna 
Acetosa. Fără îndoială, ziariștii, ocu
pați acum, cu celelai'te competiții în 
plină desfășurare, îi vor căuta cu 
multă stăruință peste cîteva zile. Spe
cialiștii în haltere consideră însă că 
încă de pe acum pot fi spuse multe 
lucruri interesante.

Ce se întîmplă acum Ia Aqua Ace
tosa ? In primul rînd -un masiv re
cord de participare, iar apoi perfor
manțele... întrecerile vor fi grele la 
cat. 56 kg. Măi mult de 10 halterofili 
totalizează la antrenament peste 300 
kg. Aceeași valoare ridicată și la ca
tegoria ușoară unde Bușuev (URSS),

Criteriile de selecție în loturile 
olimpice făcîndu-se pe baza perfor
manțelor, sîntem convinși că pe lingă 
numele consacraților vor apare altele 
noi. iar surprizele vor fi și ele destul 
de multe. In ultimii zece ani perfor
manțele multor trăgători au crescut 
considerabil. La armă liberă calibru 
mic, de pildă, cu toate că țintele au 
fost reduse, rezultatele au crescut 
vertiginos. Foarte interesant este pro
gresul făcut de trăgătorii de pistol 
viteză. In anul 1952, la J. O. de la 
Helsinki, maghiarul Takăcs a cîștigat 
medalia dc aur cu 579 p., iar în 1956 
la Melbourne, concurentul nostru Ște
fan Petrescu a ocupat primul loc cu 
587 p. Doi ani mai tîrziu, cu prilejul 
campionatelor mondiale de tir. con
curență sovietici Kropotin și Zabelin 
înscriu pe tabele cea mai btțnă per
formanță a lumii realizînd 592 p. La 
ultimul concurs internațional desfă
șurat luna trecută la Budapesta tră
gătorul sovietic Suleimanov obține 
593 p depășind cu un punct recordul 
mondial oficial. Trăgătorul romîn Ște
fan Petrescu reușește și el în 1959 
să egaleze recordul mondial, lată deci 
cifre semnificative care ne arată pro
gresul înregistrat an de an in acti
vitatea tirului pe plan mondial.

Ce va fi de data aceasta la Roma? 
Cu siguranță că multe din recordurile 
olimpice vor suferi modificări. Care 
sînt șansele sportivilor noștri;? Spe
cialiștii pun mare bază mai ales pe
I. Sîrbii, Ștefan Petrescu și N. Ro
taru. Ei au posibilități suficiente să 
cucerească medalii, La talere arun-

Ceilalți Joi concurenți romîni Ion 
Drîmbă și Atila Csipler s-au califi
cat fără emoții, ambii la egalitate 
de victorii cu liderii. Ion Drîmbă a 
concurat în grupa „G", cîștigată de 
italianul Alberto Pellegrino (4 victorii). 
Locul II: Drîmbă, iar locul III: Andre 
Verhalle (Belgia).

Atila Csipler a avut și el o com
portare bună, ocupînd același loc II 
în grupa „F“. Tînărul nostru repre
zentant a totalizat 4 victorii ca și 
Victor Jdanovici (U.R.S.S.) Ultimul 
calificat din această serie a fost spa
niolul Gonzales (2 victorii).

Iată care sînt și ceilalți cîștîgători 
ai eliminatoriilor: grupa A: D’Oriola 
(Franța) 5 v; grupa I: M'tsuyuki Fu- 
namizu (Japonia) 4 v; grupa K: Iurii 
Sîsikin (U.R.S.S.) 4 v; j grupa H: 
Eberhard Mehl (Germania) 5 v; grupa 
B: Witold Woida (R.P. Polonă) 4 v; 
grupa J: Jean Link (Luxemburg) 5 vj 
grupa D: Bill Hoskyns (Anglia) 4 v; 
grupa L: Hunca.1 Gruber (Venezuela) 
4 v; grupa E: lanoș Kamuti (R.P. 
Ungară 4 v.

Azin (Iran) și faun (Birmania) care 
tofalizează rite 31.0 kg, la un pas de 
recordul mondial al probei. Pe lista 
performerilor se înscrie și puternicul 
halterofil sovietic Iuri Vlasov, care 
la antrenament a smtds ușor 150 kg 
și a aruncat 200 kg, Kufînov la semi- 
mijlocie, care, după ce a aruncat 170 
kg și a realizat alte asemenea rezul
tate valoroase, și-a sporit șansele în 
întrecerea cu americanul Tomy Kono, 
încă neînvins din 1952. Foarte bună 
și performanța iranianului Mahmud, 
care a aruncat 135 kg.

Antrenorii cu care am stat de vorbă 
ne spuneau însă că antrenamentele 
sînt făcute destul de... lejer și că ma
rile performanțe vor veni abia o dată 
cu primele întreceri olimpice. In com
pania unor asemenea adversari pu
ternici, halterofilii noștri Fiți Balaș, 
la categoria cea mai ușoară, și Lazâr 
Baroga, la semigrea, au o misiune 
destul de dificilă. în așteptarea între
cerilor ei își continuă pregătirile în 
compania halterofililor sovietici Ia 
Aqua Acetosa.

cate din șanț, de asemenea, 1. Du
mitrescu și G. Enache pot să ocu-pe 
locuri fruntașe. Pe locurile 5—6 aș
teptăm să se claseze și C. Antonescu 
la armă liberă calibru mic. 1. Nițu, 
G. Maghiar și M. Ferecatu sînt și 
ei capabili de rezultate bune.

După cum se știe, în clasamentul 
pe echipe la trecuta ediție a J.O., 
țării noastre i-a revenit locul III pe 
națiuni, după U.R.S.S. și Finlanda și 
înaintea S.U.A., Suediei, Elveției, R.P. 
Ungară etc. Miile de iubitori ai spor
tului din țara noastră așteaptă cu 
încredere și doresc din toată inima 
ca trăgătorii romîni să ridice cu pri
lejul J.O. de la Roma pe culmi cît 
mai înalte gloria sportivă a patriei.

V. GODESCU

BREVIAR
• Căldura excesivă care domnește 

în aceste zile la Roma a devenit su
biect de discuție în presa internațio
nală. Ziaristul englez Peter Wilson 
a publicat în „Daily Mirror" un ade
vărat „rechizitoriu" împotriva organi
zatorilor, făcîndu-i... responsabili de 
moartea ciclistului danez Jaenssens, 
victimă a insolației. „Chiar dacă la 
tragicul accident a contribuit și dopa
jul — scrie ziaristul englez — este 
inadmisibil să fie programate între
ceri sportive pe o asemenea caniculă...". 
Wilson propune ca orele de disputare 
a unora din întrecerile în aer liber să 
fie modificate în strictă dependență

După-amiază au continuat întrecerile 
din cadrul optimilor de finală. D n 
acest „hop” foarte greu numai Tănase 
Mureșanu (care a început concursul ne
încrezător în forțele sale,, dar apoi și-a 
revenit) a trecut mai departe, ealifi- 
cîndu-se în sferturi.

Cei 36 trăgători au 
6 serii. S-au calificat 
au aliniat pe planșă 
semifinale vor evolua 
fiecare „sfert”) și, în 
reuni 8 floretiști. La

fost împărți ți în 
cîte 4. Sferturile 
24 sportivi. In

12 (cîte 3 d n 
sfîrșît, finala va 
ora cînrl telefo-

năm, se desfășoară turul III al compe-

TĂNASE MUREȘANU

tiției. Marți dimineață au loc semifi
nalele, iar după-amiază finala.

lală cîteva amănunte în legătură cu 
comportarea trăgătorilor noștri în turul 
II al turneului individual de floretă.

Sportivii sovietici și cei mag 
în finalele de caic

(Urmare din pag. I) 

jumătate barcă, pe care i-a menținut 
pînă aproape de 500 metri. La 700 
metri de start el a fost ajfms de .Si
laev cu care a mers împrrimă apro
ximativ 100 m. Aqi a avut obișnuitul 
său ,«punct mort", fiind întrecut de 
Silaev și apoi „căzînd" ne locul 5. 
Pe ultima sută de metri ntrecerea 
devine foarte dîrză și este de menți
onat atacul lui Parii, care trece pe 
primul Ioc, și al reprezentantului nos
tru, care revenind în final se clasează 
pe locul 3 înaintea a doi favoriți : 
Polakovici și Iwnov.

La canoe dublu echipajul nostru a 
luat un start slab datorită căruia la 
aproximativ jumătate din cursă el se 
afla pe locul 5 după U.R.S.S., Bulga
ria, Italia și Ungaria. La 700. metri, 
Dumitru Alexe șl lgor Lipalit au o 
ușoară revenire, dar ei hu iși sincroni
zează suficient eforturile și astfel nu 
pot conta în lupta pentru titlu. Sur
prinzătoare este comportarea canoiști- 
lor italieni, care datorită efortului lor 
susținut se clasează pe locul secund, 

Deosebit de strînsă a fo6t lupta 
pentru titlu la caiac simplu fete, unde 
de-abia pe ultimii metri, printr-un fi
niș mai bun, Seredina reușește să se 
detașeze de Zenz, cîșțigînd la mică 
diferență: In schimb, la caiac dublu 
fete reprezentantele U. R. S. S. obțin 
victoria fără emoții. De remarcat că 
echipajul nostru se afla cu 300 metri 
înainte de sosire pe ultimul loc. Dar.

cu variațiile înregistrate de termo
metru...

• Nerăbdarea atleților crește o dată 
cu apropierea zilei de 31 august dată 
cînd încep întrecerile pe pista stadio
nului Centomilla. Iată însă, că sprin
terul englez Peter Radford și-a pierdut 
mult din entuziasm, aflînd decizia co
misiei tehnice a Federației internațio
nale de atletism care a refuzat să-i 
omologheze recordul mondial de 9.4 
sec. pe 100 y. Motivul ? La măsurarea 
pistei de la Wolverhampton, unde a 
fost obținut recordul, s-a constatat că 
aceasta măsoară cu vreo 2 cm. mai 
puțin,

După un debut foarte promițăto 
eliminatorii, lan Drîmbă a cedat p 
fiind întrecut de toți concurenți: 
seria sa, adică de : Woida 4 v. ; Sîi 
3 v. ; Breht (Germania) 3 v. ; Cur 
(Italia) 2 v. și Cuperman ( Ang 
împreună cu Drîmbă a părăsit înti 
rea și Cuperman. Cel de al doilea 
gător al nostru eliminat Atila Cs 
a avut —- se pare — și u.na dintre 
mai grele serii. El a concurat al. 
de Jay, Kamuti, Closset (Franța), 
zer și Funamizu. După terminarea 
turilor regulamentare, numai Ka 
și Closset aveau siguranța califii 
Ceilalți 4 floretiști, la egalitate de 
torii (2) și înfrîngeri (3) au sns 
un baraj. Au obținut calificarea J: 
Glazer.

Deși a evoluat într-o serie dif 
Tănase Mureșanu s-a comportat' r 
toriu și a trecut mai departe în sfei 
Ce; 4 calificați pentru turul ITi 
D’Oriola. Pellegrino, Paruhki (I 
nia) și Mureșanu — au totalizat ac 
număr de victori; (3). Au fos e 
nați Cerottini și Gonzales. In sfei 
Mureșanu concurează alături de - ’ 
nan (Franța), Mehl, Axelrod (S.U 
Fiilop (R.P.U.) și Jay.

Ech:pa R. P. Urgai 
la pent

Proba de tir desfășurată luni 
încheiat cu următoarele rezultate :

Individual: I. S. Escobedo (M< 
1.000 p.; 2. K. Mazur (Pok
960 p.; 3. R. Beck (S.U.A.) 94

Pe echipe: l. Polonia .2.660 . p.
S.U.A. 2.580 p. ; 3. Finlanda 2.5? 

După aceste rezultate și îna 
ultimelor două probe (înot și c 
clasamentul general individual se 
zintă astfel :

l. Sergio Escobedo (Mexic)
p. : 2. R. L. Beck (S.U.A.) 2.95C
3. A. Almada (Mexic) 2.900 p.

dovedind multă ‘putere de luptă, < 
trece' Har trei echipaje puternice : 
Ha, Austria și Cehoslovacia..

Interesantă este și deMășu 
cursei de caiac simplu baieț. Pi 
500 m a condus Fredriksson, 
Hansen, care a fost la rîndiil Iu 
trecut de sovieticul Hasanov. Pe 
mii 200 metri mrrhanil Sollosi 
nit din urmă, atacă puternic, < 
jîndu-se cu danezul Hansen ir 
„duel" de toată frumusețea, c 
însă ultimul caiacist îi face faț 
succes. Foarte strînsă a fost și 
care s-a dat între echipajul suedi 
cîștigător — și cel maghiar la 
dublu băieți.

In‘Schimb, ultima probă a conc 
Iu',,ștafeta de caiac 4x500 m nu i 
sub semniil îndoielii nici un mo 
victoria echipei unite a Germaniei 
trebuie . spus; că sportivii noștri 
putut rțaliza un loc măi bu i î 
nală, dacă avantajul creat de 
Vețnescu (care a avut cea mai 
moâ'să comportare) la capătul pi 
lui schimb ar fi fost menținut de 
lalte schimburi Dar, Mircea An 
sescu a pierdut un loc, Ion S 
aproape două și Stavru Teod 
pornit „vijelios" și ajuns pe locul 
250 m, nu a mai putut rezista 
simțindu-se după efortul prea 
depțțs pe prima parte a cursei.

Iată rezultatele tehnice :
Canoe simplu 1000 m: 1. 

Parti (Ungaria) 4:33,93 —
pion olimpic; 2. Aleksandr S 
(U.R.S.S.) 4:34,41; 3 LEON 
MAN (ROM1NIA) 4:35,87: 4. 
nuelsson (Suedia) 4:36.46; 5. Pc 
viei (Cehoslovacia) 4:39,28; 6. 
(Germania) 4:39,72; 7. Stringer 
nada) 4:40,65; 8. Ivanov (Bulg 
4:42,52; 9. Cristensen (Danem. 
4:49,63.

Canoe dublu 1000 m: I. U.F 
(Geister, Makarenko) 4:17,94 — 
pioană olimpică; 2. Italia 4:20,77; c 
garia 4:20,89; 4. Romînia (Du 
Alexe, lgor Lipalit) 4:22,36: 5. 
hosJovacia 4:27,66; 6. Bulgaria 4:.' 
7. German's 4:31,68; 8. Franța 4:1 
9. Austria 4:43,70.

Caiac simplu fete 500 m: I, 
nina Seredina (U.R.S.S.) 2:08,0
campioana olimoică; 2. Tereza 
(Germania) 2:08,22; 3. Daniela 
knwiak (Polonia) 2:10,46; 4. 
Marie Hansen (Danemarca) 2: 
5 Klara Fried (Ungaria) 2:14,6 
Elsa Maria landmark (Suedia) 2: 
7. Alberta Zanazi (Italia) 2:14,3 
Eva Kutbva (Cehoslovacia) 2:15,3



a Koma
trecerile săritorilor
irituri din turn (femei)
aintea efectuării ultimelor 2 sări- 
cele mai bune șanse de victorie 

u Ingrid Kramer (Germania) cu 
) p.. Paula Pope (S.U.A.) 54,70 
i Ninel Krutova (U.R.S.S.) 53,28 
”enlru finală s-au mai calificat: 
; Hansen (Suedia), Juno lrwm, 
a Lon-y (Marea Britanic). Nic le 
nas (Marea Britanic), Raisa Go- 
ovskaia (U.R.S.S.), Irene MeDo- 

(Canada), Kumiko Vatanabe, 
>!«> Tsutani (Japonia), Nicolle 
igrand (Franța).

rituri de la trambulină (băieți)

nala concursului de sărituri de la 
ibtfină-băieți s-a încheiat cu ur- 
jarele rezultate: I. G. M. Tobian 
LA.) 170 p. — campion olimpic: 
. N. Hall (S.U.A.) 106,08 p. ; 3. 
îotella (A'lexic) 162,30 p.; 4. A. 
ola (Mexic) 150,42 p.; 5. E Mcis- 
(Canada) 144,07 p.

(Agerpres)

vechi, un adevărat „părinte" al celorlalte discipline. 
Olimpiadelor, atletismul a jucat un rol de frunte și în 
reprezintă pentru el adevăratele campionate mondiale.
in programul întrecerilor de la Roma atletismul nu a 
olimpic. In felul acesta intere, ui spectatorilor, dar și

Zn familia sporturilor olimpice, atletismul este cel mai
Sportul cel mai prețuit in anticele întreceri ale
toate edițiile moderne ale Jocurilor Olimpice, care

Pentru prima oară in istoria modernă a Olimpiadelor, 
mai apărut la început, ci în partea a doua a calendarului , __ r_________
al milioanelor de iubitori ai sportului care urmăresc de departe desfășurarea concursurilor din capdala Italiei, 
va atinge in mod firesc punctul culminant incepînd de mii ne, ci nd sînt programate primele întreceri de atletism.

In ajunul. începerii probelor atletice 
competitorii actualelor întreceri olimpice,

znține pe primul loc 
modern
'lagy (Ungaria) 2.888 p. ; 5. F. 
eth (Ungaria) 2.866 p. ; 6. L. F. 
i (Argentina) 2.803 p.; 7. K. E. 
eman (Finlanda) 2.76C p.: 8. E. 
Ier (Elveția) 2.754 p. : 9. St.
bilski (Polonia) 2.718 p.; 10.
laniels (S.U.A.) 2.717 p.
asamenltil general pe echipe: 1. 
aria 8.314 p. ; 2. S.U.A. 8.210 p. ; 
lexic 8.117 p. : 4. Finlanda 7.989 
5. U.R.S.S. 7.873 p.; 6 Suedia 

> P. (Agerpres 1

BARBAfl
100 metri

0,0 Armin Hary (Germania)
0,0 Jerome Harry (Canada)
0,1 David Sime (S.U.A.)
0,2 Edward Jefferys (Africa de Sud)
0,2 Livio Berruti (Italia)
0,2 Manfred Germar (Germania)
0,2 Leonid Barteniev (U.R.S.S )
0,2 Enrique F*guerola (Cuba)

200 metri
0,5 Stone Johnson (S.U.A,) 
:0.5 Ray Norton (S.U A.)
0,5 Armin .Hary (Germania)
0,6 Santiago Piazza (Mexic)
,0,6 Seraphino Ahtao (Kenia)
:0.6 Marian Foik (R.P. Polonă)

400 metri
5,4 Carl Kaufmann (Germania)
5,6 Malcolm Spence (Africa de Sud)
5,8 Gorden Day (Africa, de Sud)
5,8 George Kerr (Indiile de Vest)
•5,8 Otis Davis (S.U.A.) .
5,8 Manfred Kinder (Germania)

EDO metri
:46,4 George Kerr (Indiile de Vest)
:4G,5 Paul - Schmidt (Germama)
:46,6 Ernie Cunliffe (S.U.A.)
:46,7 Tom Murphi (S U.A.)
:16,7 Roger Moens (Belgia)
:46,8 Jerome Sieben (S.U.A.)

1.500 metri
:38,8 Istvan Rozsavdlgyi (R.P. Ungară) 
:40,5 Zoltan Vamoș (R.P. Romînă) 
:40 fl Siegfried Valentin (Germania) 
:41,3 Dyrol — 
:41.4 Roger 
:;41,4 Lajos

13:49,2
13:51,6

13:51 C
13:5V7
13:53,4
13:54,4

s-au impus,
noe
i Sirolaii.eri (Finlanda) 2:47,28. 
liac dublu fete 500 m: 1. U.R.S.S. 
edina, Subina) 1:54,76 -r cam- 
iă pTtmp că; 2, Germania 1:56,66; 
ngaria 1:58,221 4. Polonia 1:59.05; 
'Danemarca 2:01,36 6. Romi ' a
ria Szekeli, Elena Lipalii) 2:01,68: 
talia 2:02,47; 8. Austria 2:02,76; 
lelioslovacia 2:02,85.
iac s mplii băieți 1000 m: I. Erik 

>en (Danemarca) 3:53,00 — cam- 
obmpic; 2. Imre Sollosy (Unga- 

3 54,02 ; 3. Gert Fredriksson (Sue- 
3:55.89; 4 Uasanov (U.R.S.S.) 

38; 5. Rliote (Anglia) 401,15; 6. 
n (Norvegia) 4:0231; 7... Lange 
mania) 4:03,05; <S. Kuimanen,(Fin. 
i) 4:03,66; 9. Zilioli (Italia) 
90.
iac dublu băieți 1000 m: 1, Sue- 
(Fredriksson, Sioedel us) 3:34,73— 
îioană olimpică; 2. l’ngaria 
91: 3. Polonia 3:37,34; 4. ,U.R.S.S. 
18; 5. Danemarca 3:39,06; 6.
■slovacia 3:40,78; 7. Olanda 3:(JE01; 
ermania 3:41,46;. 9, Italia 3:44,25- 
ifeta caiac 4x500 m: 1. Germa’ia 
use, Lange, Terleberg,1 Wentzke) 
43 — campioană olimpică; 2. 
iria 7:44,02; 3. Danemarca 7:46,09; 
donia 7:49,93 5. U.R.S.S. 7:50,79; 
amin ia (A. Vernescu. N. Anasta- 
, 1. Sideri. S. Teodorof) 7:5311:0.

Burleson (S.U.AJ
Moens (Belgia)
Kovacs (R.P. Ungară)

5.000 metri
Grocîotzki (German’ )Hans

Zdzilaw Krzyszkowiak (R.P. 
lonă)
Gordon Pirie
James Beatty 
Miklos Szabo 
Bruce Tulloh

10.000

Po-
(M. Britanie)
(S.U.A.)
II (R.P. Ungară) 

(M. Britahie) 
metri

Murray Halberg (N. Zeelandă)28:48,0 . _ . .
28:57,8 Hans Grodotzki (Germania) 
28:58.0 Piotr “Bolotnikov (U.R S.S.) 
2P:00,0 Alexsei Deseatcikov (U.R.S.S.) 
29:01,6 Robert Bogey (Franța)
29:01,8 John Merriman (M. Britanie)

110 m garduri
13,2 Lee Calhoun (S.U.A.)
13.4 Willie May (S.U.A.)
13.5 Hayes Jones (S.U.A.)
13.7 Martin Lauer (Germania!
13 7 Anatolii Mihailov (U.R.S.S.)
13.9 Stanko Lorger (Iugoslavia)

400 m garduri
49.5 Glenn Davis (S.U.A.)

|>49,8 Clifton Cushman (S.U.A.)
49.8 Richard Howard (S.U.A.)

J.O. vom prezenta un tabel 
rezultatele lor

ELVIRA OZOL1NA (U.RS.S.)

4.14:90.0
4.20:25,0
4.26:08,0
4.26:31.4
4.?0:03,6
4.31:01,0

(M. Britanie)
(U.R.S.S.)
(Argentina)

% î»
/ 1.28:26.0 Ghenadli
* 1.29:37,0 Vladimir

« i

lOLAIWA BALAȘ (R.P Romînă)
- oi: .• • ••• "

50,8 Helmut Janz (Germania)
50;9 Salvatore Tiofale (italia) 1
51,1 Moreno Martini (Italia)

3.000’ m obstacole
8:31,4 ZdziiaW Krzyszko’jyiak 

lonă)
8:32,4 Nikolai Sokolov (U.R.S.S.)
8:34,0 Hermann Buhl. (Germania)
8:36,6 Semen Rjscin (U.R.S.S.)
8:37,4 Alexei Konov (U.R.S.S ) 
8:40,6 Attila Simon (R.P.Ungară)

11 m inarș
SolOdov (U.R.S.S.) îl:
Golutyltf# țU.R.S.Ș:)

k'..’- 61“ • DÎ-'

Anatolii Vediakov (U.R.S.S.) 
Louis Marquis fGiveția) 
Stanley Vickers (M. Britanie) 
Noel Freeman (Australia)

50 km marș
Donald Thompson 
Anatolii Vediakov 
Guillermo Weller 
Alfred Leiser (Elveția)
Jozef Dolezaî (R.S. Cehoslovacă) 
Svatopluk Sykora (R.S Ceho

slovacă)
Maraton

45,2 Serghei Popov (U.R.S.S.) 
05,6 Denis O’Gorman (M. Britanie) 
96,0 Arthur Keily (M. Britanie) 
26,0 Franjo Skrinjar (Iugoslavia) 
00.0 Franjo Mihalici (Iugoslavia) 
23,0 Bikila Abebe (Etiopia)

Săritura în lungime
Ralph Boston (S.U.A.)
Her,k Visser (Olanda) 
Manfred Steinbach (Germania) 
Igor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
Irvin Roberson (S.U.A.) 
Anthony Watson (S.U A.)

Triplu salt
Jozef Schmidt (R.P. Polonă) 
Vilhjalmur Einarsson (Islanda) 
Vladimir Goreeaev (U.R.S.S.) 
Vitold Kreer (U.R.S.S.) 
Evghenii Mihailov (U.R S.S.) 

Karj Rahkamo (Finlanda)
Săritura în înălțime

2,23 John Thomas (S.U.A.)
2,17 Valerii Brumei (U.R S.S.)
2,15 Viktor Bolșov (U.R.S.S.)
2 134 Joseph Faust (S.U.A.)
2.134 Charles Dumas (S.U.A.) 

Stigg Pettersson (Suedia) ’■
Săritura cu prăjina

Donald E ’agg (S.U A.)
Ronald Morris (S.U.A.)

Ian Krasovskis (U.R.S.S.) 
Manfrod Preussger (Germania) 
David Clark (S.U.A.) 
Hristo Hristov (R.P. Bulgaria)

Aruncarea greutății
William Nieder (S.U A.)

Dallas Long (S.U.A.)
Parry O'Brien (S.U.A.)
Arthur Rowe (M. Britanie) 
SilVâno Meconi (Italia) 
Vilmos Varju (R.P. Ungară)

Aruncarea discului
Richard Babka (S.U.A.)
Alfred Oerter: (S.U A.)
Jozsef Szecseny (R.P. Ungară)
Richard Cochran (S.U.A.)
Ed mr>i Piatkowski (R.P. Polonă) 
Viktor Kompăneet (U.R S.S j

Aruncarea suliței
William Alley (S.U.A )
Albert Cantello (S.U.A.) 
Carlo. Lievore (Italia) 
Charli Vatman (U.R.S S.) 
Janusz Sidlo (R.P. Polonă) 
Michel Macquet (Franța)

Aruncarea c oranului
Harold Connolly (S,U.A.)
Gyula Zsivotzki (R.P. Ungară) 
Vasilii Rudenko; <U;R.S S;) 
Iurii Nikulin (XT R.s.s.) 
Tadeus Rut (1T.P. Polonă)

care ou urcat slmbătă 
pe treapta cea mai. înaltă 
medaliaților de la ,.Sta-

celor mai bum per)or meri dintre

Anatolii Samoțvetov (U.R.S.S.)
Decatlon

Rafer Johnson (S.U.A.)
Yang Chuang-kvang (Taivan)
•David Edstrom (S.U.A.)
Iilrii Kutenko (U.R.S.S.)
Vasi’ii Kuznețov (U.R.S.S.)
Fhilip Mulkey (S.U.A.-)

FEMEI
100 mezn

Maria Itkina (U.R.S.S.) 
Giuseppina Leone (Italia)

Wilma Rudolph (S.U.A.)
Betty Cuthbert (Australia)
Gizela Birkemayer (Germania)
Vera Krepkina (U.R.S.S.) 
Patricia Duggan (Australia)
Catherine Capdevielle (Franța)

200 metri
Wilma Rudolph (S.U.A.)
Betty Cuthbert (Australia)
Patricia Duggan (Australia) 
Gizela Birkemayer (Germania)
Barbara Janiszewska (R.P. Polonă) 
Maria Itkina (U.R.S.S.)

OS®

Z. KRZYSZKOWIAT (R. P. Palori)

© întrecerile de atletism din ca
drul Jocurilor Olimpice se vor des
fășura pe „Stadio dei Cenlomila” 
incepînd de la 31 august și pînă 
la 8 septembrie.

® încă înaintea starturilor ofi
ciale. organizatorii au ți înregi
strat primele recorduri: 1. pentru 
întrecerile de atletism s-au vîn- 
dut cele mai multe bilete. 2. la în- 
trecen iau parte cele mai multe țări 
(75 de națiuni din totalul celor 67 
înscrise la locuri).

® Pentru prima oară în is'or'a 
J.O. cîte trei cronometrori vor roar-

Campioni olimpici

Krdmer

2:06,7 Vera
2-06,7 Olga

10.5 Gizela
10.6 Ncrma
10,6 Irina Presi

Kummerfeldt (Germania) 
Kazi (R.P. Ungară)

80 m garduri 
Birkemayer (Germania) 
Thrower (Australi:*)

Tcsș (U.R.S.S.)

ca timpurile inrtgis'ra.e de primii 
șase alergători îa fiecare curse. 
Sep:rai de aceasta se va face și 
cronometra rea electrică a conc jren- 
ților.

O Proba de ma, iton, care în
cheie programul concursurilor atle
tice se va desfășura pe un traseu 
interesant, cu plecarea de la Cam- 
tolir, pe via Cristoforo Colombo, 
pe Raccordo Anulare, via Appia An
tica și se încheie la Arcul lui Con
stantin, în 
Coli seul ui-

2:04,3
2:05,0
2:06,3
2:06,6

800 metri
Ludmila Sevțova (U.R.S.S.)
Ecaterina Parliuk (U.R.S.S.)
Ursula Donath (Germania)
Zinaida Kotova (U.R.S.S.)

BETTY CUTHBERT (Australa)

BOX,:

imediata apropiere a l

3
Koșeleva (V.H.S.S.)Rimma

Kreszentia - Gastl-Kopp (Germania) 
Gloria Wigney (Australia)
Gallna L* țrova (U.R.S.S.) 
Karin Richert (Germania)

Săritura în lungime
Hiidrun Claus (Germania)
Elzbieta Krzeszinska (R.P Polonă) 
Valentina Saprunova (V .r.S.S.) 
Johana Bijleveld (Olanda)
Mary Bignal (M. Britanie)
Maria Bibro (R.P. Polonă)

Săritura în înălțime 
lolanda Balaș (R.P r^mină) 
Galina Doha (U.R.S.S.) 
Taisia Ccncik (U.R.S.S.) 
Hellen Frith (Australia)

1,73 .Valentina Ballod (U.R.S.S.)
1,70 Olga C ♦ e (R.P.F. Iugoslavia) 

rga-Er.lt LorentZon (Suedia)
Aruncarea greutății

Tamara Press (U.R.S.S.)
Valerie Sloper (N. Zeelandă) 
Zinaida Doinikova (U.R.S.S.) 
Galina ZCbina (U.R.S.S.)
Johanna Luttge (Germania) 
Wielfrîede Hoffmann (Germania)

Aruncarea discului
Evghenia Kuznețova (U.R.S.S.) 
Tamara P • ss (U.R.S S.) 
Nir.* Ponomareva (U.R.S.S.) 
Doris Mirier (Germania) 
Irene Schuch (Germania)
Jirina Nemcova (R.S Cehoslovacă}.

Aruncarea suliței
Elvira Ozolina (U.R.S.S.)
Ursula Figwer (R.P. Polonă)
Viasta Peskova (R.S. Cehoslovacă) 
•Dana Zatopkova (R.S. Cehoslovacă) 
Birute Kalende (U.R.S.S.)
Alevtina SuLtitko (UR.S.S.)

MARȚI 30 AUGUST

u^Lfumij; ’irn
LBJ l ri u I.IUL) D3 1□ cri

întîlniri eliminatorii (după-amiazâ și seara).
CANOȚAJ ACADEMIC; 2 rame fără cîrmaci (eliminatorii); 4 ramt 

fără cîrmaci (eliminatorii) ; 2-|-l (eliminatorii) dnpă-amiază.
CICLISM* cursa de fond individuală (dimineața).
HOCHEI PE IARBA: meciuri în cadrul grupelor eliminatorii.
LUPTE CLASICE: meciuri în cadrul turului IV (dimineața și seara),.
NATALIE . sărituri femei (10 m) — finala; 4x100 m femei — serii;. 

400 m .liber bărbați — serii; 100 m spate bărbați — serii; 100 in fluture- 
fernei -j- finala", 2(0 m bras bărbați — finala (după-amiazâ și seara).

PENTATLON MODERN: proba de înot 300 m (dimineața).
POLO PE APA:............................. ...................................

seara).
; JAHT1NG: cursa
'.SCRIMA: floretăi .

meciuri în cadrul grupelor semifinale (dimineața șii

£ II-a în golful Napoli (dimineața), 
bărbați, individual (eliminatorii și finala).

■ V MIERCURI 31 AUGUST

Printre cei 
după-amîază 
a podiumului 
dio del Nuoto" s-a numărat și tînăra 
reprezentantă a Germaniei, Ingrid 
Krdmer, cîștigătoarea probei de să
rituri de la trambulină. Victoria să
ritoarei germane, care a întrecut de o 
manieră categorică pe principalele fa
vorite ale concursului — reprezentan
tele S.U A. (P. Pope și M. Willard) și 
Angliei (E. Ferris și A. Long) — a 
produs o mare senzație in rîndul spe
cialiștilor.

Noua campioană olimpică, in virstă 
de numai 17 ani, este studentă in anul 
doi la Institutul de fizică și chimie 
din Dresda. Amatorii întrecerilor de 
înot și sărituri din București au vă
zut-o evoluînd pe Ingrid Krdmer în

luna octombrie 1957, cu prilejul intîl- 
nirii dintre reprezentativele de , ti
neret ale R.P. Romine și 
mane. Atunci, săritoarea 
deși avea numai 14 ani, a 
victorie calegerică.

Cîștigătoare la ultimele 
ale campionatelor RD Germane, In
grid Kramer a terminat victorioasă 
în toate intîlnirile internaționale cu 
echipele reprezentative ale Angliei, O- 
landei, R.P. Ungare șir R.P. Polone 
din ultimii doi ani- Perfecțiunea sări
turilor, eleganța și spectaculozitatea 
salturilor sale (după cum se poale 
observa și din fotografia alăturata) 
i-au atras aprecierile unanime ale spe
cialiștilor. Aceleași calități i au adus 
de data aceasta medalia olimpică de 
aur. Cel mai mare succes din cariera 
tinerei Ingrid Krdmer!

R.D. Gir- 
germanii, 

obtmut o

douy ediții

ATLETISM: dimineața: greutate bărbați — calificări (standard 16,75.» 
m) ; lungime femei — calificări (5,80 m) ; 100 m bărbați — serii ; 80 m» 
garduri — serii; după-a miază: 400 m garduri (serii); lungime femei — 
finala ; 100 m bărbați — turul II; 800 m bărbați — serii ; greutate bărbați: 
— finala; 80 m garduri — semifinale; 5.000 m — serii.

BOX : întîlniri eliminatorii (dnpă-amiază și seara).
CANOTAJ ACADEMIC: dimineața: schif 1 (eliminatorii); 4 rame farăî 

cîrmaci (elimin.itorii) ; schif dublu (eliminatorii) ; dnpă-amiază: 8-J-l (eli
minatorii); 4-1-1 (recalificări); 2 rame fără cîrmaci (recalificări).

HOp.HEI PE IARBA: meciuri în cadrul grupelor eliminatorii (dimineața, 
și după-amiazâ).

LUPTE CLASICE: ultimele întîlniri ale turneului (dimineața și seara).
NATAȚIE: dimineața: KM) m spate bărbați (semifinale); sărituri băr

bați (10 m) eliminatorii; seara: 200 m fluture bărbați (serii); 400 m liber 
femei (serii); 400 m liber bărbați (finala); 100 m spate bărbați (finala).

PENTATLON MO ERN: ultima probă a concursului, crosul (după-a- 
mlăză).

POLO PE APA; meciuri în ni grupelor semifinale (dimineața și 
seara).

IAHTlNG: cursa a IlI-a în goi- i Napoli.
SCRIMA.: flojetă femei individ (dimineața și după-amiază).
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Campionatul bate la ușă!... Aparatele ajutătoare- mijloace necesare in procesul de instruire
• ULTIMELE PREGĂTIRI SI JOCURI AMICALE ALE ECHIPELOR

• CUM SE VOR DISPUTA MECIURILE LA BUCUREȘTI?

Deși urmăresc cu vie pasiune evo
luția întrecerilor olimpice și mai ales 
comportarea bună a sportivilor noștri, 
totuși o parte dintre iubitorii sportului 
de la noi — și nu-i greu de înțeles 
că este vorba de amatorii de fotbal — 
își găsesc timp să se intereseze în
deaproape și de activitatea echipelor 
noastre fruntașe de fotbal. Duminică 
începe doar campionatul republican, 
categoria A și B competiție care an 
de an stîrnește un interes tot mai mare.

Săptâmîna aceasta pregătirile intră 
în faza finală.

Pe de altă parte, secțiile de fotbal 
iau măsuri organizatorice menite să 
asigure buna desfășurare a partidelor. 
Delegații echipelor din Capitală, din 
categoria A, au participat ieri dimi
neață la o ședință la federație pentru 
a stabili cum se vor disputa meciurile 
programate în București (se știe că 
în fiecare etapă au loc cîte două). 
Deocamdată nu s-a ajuns la un a- 
cord. Federația a luat act de propune
rile fiecărei echipe și urmează să se 
pronunțe. Există tendința de a se 
juca la „concurență" (meciuri la a- 
ceeași oră, pe terenuri diferite), lip
sind pe spectatori de posibilitatea de 
a asista la ambele partide. Credem 
însă că federația și echipele — în 
primul rînd — vor ajunge în cele din 
urmă la o soluție care să servească 
interesele echipelor și să satisfacă și 
pe iubitorii de fotbal, care sprijină 
atît de mult și în mod constant acti-

DUMINICA — PRIMA 
ETAPA LA ,,A“

Reamintim jocurile primei etape a 
campionatului categoriei A:

București: Dinamo — U.T.A. și 
Progresul — Steagul roșu; Hune
doara : Corvinul — Știința Cluj; 
Ploiești: Petrolul — Dinamo Bacău; 
Iași: C.S.M.S. — Minerul Lupeni ; 
Timișoara. Știința — Rapid Bucu
rești ; Constanța: Farul — C.C.A.

vitatea fotbalistică. Dacă cuplajele nu 
vor fi posibile ziua, în această pe
rioadă, cînd căldura este încă destul 
de mare ar fi bine ca un meci să se 
dispute în nocturnă. In această pri
vința programarea unui joc sîmbătă 
în nocturnă și a celuilalt duminica după 
amiază ar constitui o soluție la fel de 
bună, dînd posibilitatea echipelor cu 
teren propriu să joace — prin rota
ție — pe el. In orice caz, trebuie ajuns 
la o programare echitabilă pentru toată 
lumea.

★
Duminică echipele au susținut me

ciuri amicale de verificare. Iată cîtcva 
amănunte:
METALUL TIRGOVIȘTE — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—3 (0—1)
TIRGOVIȘTE (prin telefon). — 

Dinamo București și Metalul din loca
litate au oferit duminică un meci fru
mos, tehnic. Prima repriză a fost ega
lă, cu faze dinamice. Apărarea Meta
lului s-a comportat bine în această 
parte a jocului. După pauză, Dinamo 
a început să joace din ce în ce mai 
bine. Gazdele au slăbit spre șfîrșit. 
Oaspeții au cucerit victoria cu 3—0 
(1—0) prin punctele marcate de Ene 
II (min. 20), Țîrcovnicu (min. 75) și 
Varga (min. 77). Dinamo a aliniat 
formația : Cosma (Uțu) — Popa,

ÎNSEMNĂRI DE LA CURSUL DE PERFECȚIONARE A ARBITRILOR
In partida de duminică seara arbi

trul Al. Toth din Oradea a avut o mi
siune grea. Dar nu pentru că fotbaliștii 
de la C.C.A. și Progresul i-ar fi pro
dus prea multe-., dureri de cap. Com
petitorii trofeului oferit de ziarul 
„Scînteia* s-au comportat în limitele 
sportivității. Atunci?... Emoțiile iui 
Al. Toth se explică prin faptul că în 
tribune șt în furul terenului, printre 
spectatorii obișuuiți ai meciurilor de 
fotbal se afla și un număr de... 77 de 
arbitri, Nici prezența colegilor lui de 
specialitate nu l-ar fi emoționat, dar 
cei ,J7" au avut o misiune precisă: 
fiind „elevi" ai cursului de perfecționare 
organizat de federație prin colegiul 
central de arbitri ei au urmărit, minut 
cu minut, felul cum arbitrul de centru 
și cei de tușă iși fac datoria. Pe 77 
de caiete împărțite fiecare în 90 de ru
brici (după numărul minutelor de foc) 
a apărut filmul arbitrajului. Cursanțit 
au urmărit jocul din diferite unghiuri, 
primind în „obiectiv" tot ce se în- 
tlmpla ne teren.-.

A doua zi. un bogat material de do
cumentare a stat — astfel — la dis
poziția cursanților. Confruntarea caie
telor a dat ocazie la discuții rodnice,
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Nunweiller III (Motroc), Panait (Ivan)
— V. Alexandru, Nunweiller IV — V. 
Anghel, Varga, Ene II, Țîrcovnicu, 
Eftimie.

M. AVANU, corespondent 
ST11NTA TIMISOARA — , 
U. V. ARAD 6—1 (2—1)

TIMIȘOARA (prin telelon). — Sîm
bătă, Știința a jucat cit U. V. din 
Arad și a cîștîgat cu 6—1 (2—1) prin 
punctele înscrise de Manolache (2), 
Lereter (2), Iordăchescu și Gîrleanu, 
respectiv Nedelcu.

FARUL CONSTANTA — S.N.M. 
CONSTANȚA 10—1 (4—1)

CONSTANȚA (prin telefon). — In- 
tîlnirea de duminică cu S.N.M. a do
vedit că echipa Farul a atins un stadiu 
bun de pregătire. Jucătorii au mani
festat o condiție fizică bună și fer
mitate în joc. Pe compartimente, atacul 
se prezintă cel mai bine, în special 
aripa Sever — Vasilescu, care e su
perioară celei formate de Niculescu — 
Vasilescu, folosită în prima repriză. 
O vervă deosebită au arătat și Olaru 
și Ciosesctt. S.N.M. s-a mișcat destul 
de bine pe teren; pregătirea sa este 
satisfăcătoare; atacul însă, nu finali
zează.

Farul a cîștigat cu 10—1 (4—1). 
Au marcat: Ciosescu (3), Olaru (3), 
Sever (2), Moroianu și Vasilescu, 
respectiv Seitan. FARUL: Ghibănescu
— Straton, Brînzei (Ciuncan), Flores- 
cu — Corneanu, Bibere — Moroianu, 
Olaru, Ciosescu, Niculescu (Sever). 
VasiPscu.
PETROLUL PLOIEȘTI — PRAHOVA 

PLOIEȘTI 8—3 (4—0)
PLOIEȘTI (prin telefon). — Pe

trolul a dispus duminică de Prahova 
cu 8—3 (4—0) prin punctele marcate 
de: M. Marcel, Badea (2), Dumitrescu 
(2), Chiriță, Zaharia (2). Pentru Pra
hova • Chirilă și Bageac (2). Jocul a 
fost frumos. Petrolul a acționat în 
viteză și a tras mult la poartă. An
trenorul I. Oană a fost mulțumit de 
modul cum a mers echipa în această 
partidă. Petrolul a folosit echipa: 
lonescu — Tendler, Neacșu, Florea —
D. Munteanu, M. Marcel — Zaharia, 
Tabarcea, Badea, Dumitrescu, Chiritâ.
E. STROE și ȘT. CONSTANTINESC'U

coresp
CORVINUL HUNEDOARA — 

AURUL BRAD 7—1 (4—0)
HUNEDOARA (prin telefon). Du- 

minică s-a desfășurat întîlnirea amica
lă dintre echipele Corvinul Hunedoara 
și AuihiI Brad. Victoria a revenit echi
pei locale, învingătoare cu 7—I 
(4—0). Au marcat Radu Tudor (2), 
Zapis (4) și Vadany pentru Corvinul, 
respectiv Pripas (din 11 m) pentru 
Aurul. Meciul a fost frumos, cu multe 
faze spectaculoase, mai ales în prima 
repriză, datorită în mare măsură vervei 
de joc manifestate de către înaintașii 
hunedoreni. Cele două echipe s-ati mai 
intîlnit în cursul săptăminîi la Brad, 
victoria revenind tot echipei hunedo- 
rene cu 2—1, prin golurile înscrise de 
Radu Tudor și Constantinescu (Cor
vinul), respectiv Murzacu (Aurul), din 
11 m. In întîlnirea de duminică Cor
vinul a aliniat următoarea formație: 
Radu — Niculescu II, Nacu, Coiciu
— Molnar, Tătaru — Pop. Constanti
nescu, Zapis, Radu Tudor, Vadany.

C. MORARU și V. ALBU-coresp.

• DE CE A AVUT EMOȚII AL. TOTH ? • 77 DE „OBSERVATORI" 
LA UN MECI • PENTRU O CONC EPȚIE UNITARA DE . ARBHRAJ

la elucidarea unor probleme nelămu
rite pînă atunci pentru cursanți.

— La acest curs, care a început la 
25 august și se încheie zilele acestea, 
am căutat ca pe lingă problemele teo
retice, predate zilnic de specialiști, 
să facem cît mai multă practică, să 
discutăm cît mai mult despre princi
piile arbitrajului — ne-a lămurit to
varășul Al Cosfeanu, noul președinte 
al colegiului central de arbitri.

— Obiective?
— Realizarea unei uniforme interpre

tări și aplicări a regulilor de joc, pre
gătirea și ridicarea la un nivel cores
punzător a unui mare număr de cadre 
tinere (fa curs am invitat 35 de arbi
tri din tară și 45 din Capitală), sta
bilirea unai concepții imitare de ar
bitraj.

Pentru atingerea acestor obiective 
s-a alcătuit un judicios program de 
lecții, lată cîteva din temele predate 
la curs: despre folosirea corectă a 
forței; elementul intențional; legea 
avantajului; colaborarea între arbitrul 
de centru și tușă; lovitura de pedeap
să; despre ofsaid și obstrucție.

In procesul de instruire a fotbaliști
lor aparatele sportive joacă un rol 
foarte important. Folosirea lor în ca
drul lecțiilor de antrenament este de 
mare ajutor în ceea ce privește în
sușirea unei bune tehnici a balonului. 
Ele dau posibilitatea formării unor de
prinderi tehnice corecte, atunci cînd 
este vorba de jucători tineri — aflați
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FIG. 4

la începutul activității fotbalistice — 
sau a perfecționării tehnicii jucători
lor avaisațî.

Aparatele ajutătoare sînt mijloace de 
pregătire folosite pe scară largă de 
echipele din străinătate pentru că ele 
asigură o mai buni mobilizare și par
ticipare a jucătorilor și datt varietate 
antrenamentelor. Stadioanele și tere
nurile de fotbal sînt înzestrate cu a- 
paratura necesară pentru exersarea și 
corectarea trasului Ia poartă, a pasei, 
a jocului cu capul etc. Fotbaliștii so
vietici, maghiari, francezi, englezi, bul
gari ș.a. pot fi văzuți cu regularitate 
trăgînd de zeci și sute de ori la „zi
dul" sau culoarul de șut, conducînd 
balonul printre jaloane, exersînd fen
tele Ia „siluete" sau jocul cu capul 
la mingea suspendată.

& 2
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La noi, aparatele sportive erau foar
te rar folosite și numai de cîteva e- 
chipe (Dinamo București, Progresul, 
Steagul roșu, de pildă). Deși se re
cunoaște utilitatea lor în îmbunătățirea 
tehnicii, â execuțiilor tehnice, totuși 
nu li se acordă încă importanța cu
venită, nici din partea antrenorilor și 
nici din partea jucătorilor. Așa se ex
plică și faptul că foarte multe tere
nuri nici nu dispun de asemenea a- 
parate ajutătoare I Iar pe unele tere
nuri unde existau, au fost așa de mult 
folosite încît, cum e cazul stadionu
lui Dinamo (terenul II), culoarul de 
șut a fost năpădit de bălării, iar un 
„zid“ din lemn de tras la o poartă

După cum se vede, toate, sînt pro
bleme centrale ale arbitrajului, scoase 
în evidență și în cursul campionatului 
trecut, cînd o serie de arbitti nu au 
interpretat și aplicat întotdeauna re
gulile de joc în mod uniform. Dez
baterea tor acum, în preziua începerii 
campionatului pe anul 1960-1961, va 
contribui, desigur, la îmbunătățirea 
arbitrajului.

Aceasta este șl părerea cursanților, 
în rîndurile cărora am in.ttln.it pe lingă 
arbitrii consacrați (M. Cruț eseu, M. 
Popa, C- Mitran, Gh. Oslac, Al. Toth 
ș.a.) și foarte mulți tineri ca Marin 
Constantin (București), C. Denghel 
(Ploiești), Al. Ene (Craiova), Fr. Bar
na (Hunedoara) etc. Cu toții sînt de 
acord că acest curs de perfecționare 
îi va ajuta foarte mult în activitatea 
viitoare. Au avui mult de învățat șl 
din temele predate și din discuțiile 
purtate cu arbitrii cu experiență. 

trasată pe el, este rupt... (în schimb, 
stadionul dispune de un alt „zid" în 
stare bună și folosit, la terenul III, 
precum și de jaloane și siluete cu care 
jucătorii se antrenează).

Una din măsurile luate de federa
ție, în scopul de a asigura îmbunătă
țirea și perfecționarea, tehnicii indi
viduale a jucătorilor noștri—capitol 
la care aceștia s-au dovedit deficitari— 
este obligativitatea echipelor de ca
tegorie A și B de a-și înzestra tere
nurile pe care se antrenează cu un 
minimum de aparate ajutătoare. Fo
rul nostru de specialitate a fixat și 
un termen: pînă la începerea campio
natului. In caz contrar, terenurile res
pective nu vor fi omologate și, în 
consecință, nu vor putea găzdui par
tide de categorie A sau B; echipele 
în cauză vor disputa jocurile în de
plasare.

Aparatele ajutătoare care trebuie 
construite (folosindu-se resurse locale) 
au fost discutate cu antrenorii la 
cursul de perfecționare de la Orașul 
Stalin, unde — de altfel — au și

fost folosite parte din ele. Un In
structaj special, însoțit de desenele a- 
cestor aparate, a fost difuzat comisiilor 
regionale și secțiilor de fotbal cu e- 
chipe în categoria A și B. lată care 
sînt ele:

1. Culoarul de șut (fig. 1). Se con
fecționează din lemn (peretele din 
fund, în care se trage și care are o 
suprafață neregulată pentru ca min
gea să ricoșeze în direcții neașteptate) 
și din plasă de sîrmă (celelalte su
prafețe). Folosește la exersarea tra
sului la poartă. Jucătorii lucrează indi

vidual. In timp scurt jucătorii depun 
un volum mare de muncă, fiind soli
citați fără răgaz.

2. Zidul de tras (fig. 2). Se con
struiește din lemn, avînd o suprafață 
netedă și una neregulată, pentru a da 
mingii direcții neașteptate. Ancorarea 
„zidului" se va face pe părțile laterale. 
La „zid" pot exersa mai mnlți jucă
tori dcodată-iiț special pentru, controlul 
multilateral hî mingii. De asemenea, 
poate folosi și pentru antrenarea por

Să dăm însă cuvlntul unui arbitru 
cunoscut publicului spectator, Gh. 
Osiac (Timișoara) ■

— Cursul a fost organizat în bune 
condîțitini. Reîmprospătarea cunoștin
țelor și clarificarea multor probleme 
ne fac să privim cu mai puține... e- 
mo-ții începerea campionatului. Am o 
propunere. In cadrul lecțiilor practice 
din cursul săptămînii am arbitrat și 
am asistat la o serie de meciuri între 
echipe de juniori și tineret. Ar fi de 
dorit ca în viitor aceste partide șă fie 
organizate Intre echipe cu mai mare 
experiență, pentru ca aplicar ea temelor 
teoretice pe teren să fie mai folosi
toare. Motivul: cu echipe mai experi
mentate se pot regiza unele situații 
cu temele date (ofsaiduri pasive, țîș- 
niri la intercepții, unele neregularități 
în joc, cum ar fi „capra" etc, etc...).

Cursul și-a atins scopul propus. 
Roadele urmează să le vedem în cam
pionat cînd îl vom urmări la lucru 
pe cursanți. Pînă atunci le dorim 
succes-
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tarului (i se aruncă din spate mingea 
în zid și el trebuie să o prindă din 
ricoșaj).

3. Rozete pentru pase (fig. 3). Acest 
aparat prezintă șt el avantajul că pot 
exersa în același timp trei jucători. 
Cele trei panouri se confecționează 
din lemn, iar suportul din fier.

4. Panouri cu rogojină (fig. 4).Fo-‘ 
losesc la exersarea . loviturilor libere 
peste zid. Cadrul panoului este din 
lemn.

5. Jaloane pentru conducerea mingii 
(fig. 5). Au forma unor coșuri de 
hîrtie și se pot confecționa din deșeuri 
de lemn. Ajută la îmbunătățirea con
ducerii mingii, a controlului ei.

6. Porți pliante (fig. 6) și porți 
reduse (fig. 7). Se fac din lemn 
sau — cum e cazul porților reduse — 
din fier sau țeavă de fier. Primele 
folosesc pentru îmbunătățirea trasului 
la poartă ca precizie, direcție și tra
iect (bara transversală este mobilă

nfîi
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putînd fi ridicată sau coborîtă); ce-’ 
le reduse folosesc pentru exersarea 
trasului la poartă (precizie) și a 
pasei joase.

7. Mingi suspendate (fig. 8). Foarte 
folositoare la învățarea și perfecționa
rea jocului cu capul, din poziții sta
tice sau din mișcare. Se confecțio
nează din lemn. La capătul de sus se 
montează un braț prevăzut cu un 
scripete pentru ridicarea sau coborîrea 
mingii la diferite înălțimi.

8. Table magnetice (fig. 9). Ne
cesare lecțiilor teoretice cu jucătorii, 
mai ales în ce privește pregătirea tac
tică, Tablele se vopsesc în verde și

O
sînt marcate cu alb. Jucătorii vor fi 
marcați prin pioni de culori diferite, 
formînd două echipe.

*
Toate Aceste apărate ajutătoare for

mează utilajul minim cu care trebuie 
înzestrate terenurile noastre de fotbal. 
Bineînțeles că echipele și antrenorii 
pot folosi și alte aparate ajutătoare 
în procesul de instruire.

(P- R )

Ultimul joc 
din „Cupa orașului București"

A doua finală din „Cupa orașului 
București" — a turneului de consolare 
— se va disputa joi pe terenul Dina
mo din Obor, cu începere de la ora 
17. Se vor întîlni cele două echipe de 
categorie B calificate în finală: Dina
mo Obor și Știința.

In deschidere la ora 15.15 va avea 
loc finala „Cupei Eliberării" între selec
ționatele raioanelor „23 August" și 
„T. yladimirescu“<

in.ttln.it
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„Turul ciclist al R. P. Romine”, ediția 1960

Vă prezentăm alergătorii din reprezentativele
R. P. Romîne, Belgiei și R. D. Germane

Gu patru zile în urmă ciclismul ro- 
mînesc a obținut o remarcabilă per
formanță la Jocurile Olimpice de la 
Roma: reprezentativa țării noastre
s-a clasat pe locul VI (înaintea unor 
țări cu veche tradiție în sportul cu

preolimpică individuală, 
desfășurată la Sofia între

pe circuit, 
,__  . , cicliștii bul

gari, polonezi și romîni. Gabriel Moi- 
ceanu este un bun sprinter și un aler
gător cu rezistență, _ care poate con
cura cu succes la primul loc . în com-

Ti nărui ți talentatul alergător germen Lothar Hiihne conduce plutonul urmat 
de Kazzel, Schur etc. Fază dintr-o competiție desfășurată în R.D. Germană 

pedale cum sînt Franța, Belgia, Elve
ția, Spania etc.) în proba de 100 km 
contra-cronometru pe echipe. Forma
ția care ne-a reprezentat cu cinste la 
această mare competiție internaționa
lă va participa (sub numele de R. P. 
Romînă I) la „Turul ciclist al R. P. 
Romîne", ediția I960. Cicliștii care 
compun această formație fac parte 
din clubul sportiv Dinamo București 
(antrenor Nicolae Voicu). Gabriel 
Moiceanu este de mai multe ori cam
pion al țării noastre și realizatorul 
unor însemnate victorii internaționale. 
El a cîștigat ultima etapă a „Cursei 
Păcii" (Lodz — Varșovia) în anul 
1959, a ocupat locul II (îți clasamentul 
individual al cursei Paris — Rouen — 
Paris ,(196C)) Ș* a cîștigat întrecerea
------ :--------- n--- --------rr; I S 

a Joi începe 
de mare fond

petiția de lung kilometraj care începe 
-la 11 septembrie. Ion Cosma —- aler
gător tînăr. evidențiat cu prilejul „Tu
rului ciclist al R. P. Romine", ediția 
1959 (cînd a cîștigat primul loc în 
clasamentul individual) — s-a afir
mat puternic în acest an. EI a cucerit 
primul loc în cursa de la Venturina 
(Italia) și în „Marele premiu al pri
măverii" disputat la Paris. Și el, ca 
și Gabriel Moiceanu, a făcut parte din 
reprezentativa țării noastre care a 
cîștigat „Cupa Marcel Cachin" oferi
tă de ziarul „L’Humanite" echipei 
clasate pe primul loc în cursa Paris— 
Rouen—Paris. Aurel Șelaru — singu
rul ciclist romîn care a reușit să cîș- 
tige cursa „București—Sofia" — este

campionatul
al juniorilor

Un 'interesant prolog la campionatul republican

„CUPA DINAMO”

întreaga țară 
vederea parti

cipării la campionatul de mare fond 
rezervat juniorilor. Competiția — de
numită „Criteriul juniorilor" — se va 
desfășura între 1—4 septembrie, pe un 
traseu î:i „stea" cu sosirile și plecările 
din București. Juniorii își vor disputa 
întîietatea de-a lungul a patru etape. 
In program figurează șl o etapă contca- 
crofrometru, cu plecări separate pe o 
lungime de 30 km. Restul etapelor 
măsoară între 70—100 km.

Iată părerea secretarului general al 
F.R.C., tov. Alșo Balaș, despre întrece
rile care vor începe joi: „Criteriul 
juniorilor, aflat Ia a patra ediție, are 
menirea să evidențieze pe cei mai 
talentati tineri rutieri și în același

Tinerii alergători din 
fac ultimele pregătiri în

timp să scoată în evidență priceperea 
și seriozitatea cu care s-au ocupat 
antrenorii noștri de creșterea viitoarelor 
cadre. Comportarea frumoasă dovedită 
în concursurile anterioare de numeroși 
participanți la campionatul de mare 
fond al juniorilor ne dă speranța că 
vom asista la cea mai disputată ediție 
a acestei competiții".

un component de bază al formației 
naționale. Alergător suplu, bun sprin
ter și foarte combativ, Aurel Șelaru 

: are în palmaresul său numeroase vic
torii în campionatele R.P.R. Ludovic 
Zanoni și Gh. Caldșcă — alfi doi va
loroși cicliști — completează prima 
garnitură a țării noastre care va cvor 
lua în „Turul ciclist al R. P. Romî- 
ne“, ediția I960.

Cu prilejul întîlnirii de cialism dintre 
echipele R.P. Romine și Belgiei, desfă
șurată cu puțin timp în urmă la Bucu
rești,Charles Smulders, membru al 
federației de specialitate din Belgia, 
ne-a declarat: „Ciclismul romînesc a 
parcurs un drum ascendent. Pentru a-i 
putea învinge pe viguroșii rutieri ro
mîni trebuie să posezi o bună valoare. 
De acest lucru ne-am convins chiar 
acum (n.n. cicliștii belgieni au fost 
net depășiți de reprezentativa R. P. 
Romine) și va trebui să ținem seama 
în viitor. Și cum viitorul cel mai apro
piat este „Turul" vom selecționa pen
tru această importa-ntă competiție o 
echipă puternică. De altfel, „Turul ci
clist al R. P. Romine" a fost înscris 
în calendarul federației noastre și el 
formează obiectul activității unei co
misii speciale de tehnicieni."

O telegramă sosită zilele acestea 
ne informează că Belgia a alcătuit o 
echipă redutabilă, formată din Adclf 
de Waele, Rene Heuvelmans, Theo 
Nijs, Wilfried Roeygens și Victor van 
Senil. Deși tneri (toți sînt născuți 
in anul 1939) acești cinci rutieri au 
o valoare ridicată. Ei au repurtat 
anul acesta numeroase victorii în 
cursele desfășurate în Belgia și au 
participat la mai multe întreceri inter
naționale.

Fără îndoială că una dintre cele 
mai redutabile formații care va parti
cipa la „Turul ciclist al R. P. Ro
mine", ediția I960 este cea a R. D. 
Germane. Compusă din alergători ti
neri, între 20 și 22 ani (după ctim se 
vede „Turul" este o adevărată compe
tiție a tinereții), echipa R. D. Ger
mane luptă cu șanse pentru’ primul 
loc. Jdrg GrunZig a ocupat anul aces
ta locul VIII în cursa de selecție pen
tru Jocurile Olimpice, Lothar Hotine 
a cîștigat „Turul Slovaciei" (1959), 
Alex Fessler s-a clasat pe primul loc 
în „Circuitul Berlinului", eJiția 1960, 
Manfred Bruning a ocupat locul III 
în clasamentul generat al „Turului 
Egiptului" (1960) și a realizat, de a- 
semenea, o serie de victorii în com
petiții internaționale de 1—2 etape, 
iar Hans Scheibner s-a clasat pe locul
VIII în „Turul Tunisiei" și pe 'ocul
IX în „Turul R.D. Germane" (I960). 
Performanțele realizate îi recomandă 
pe cicliștii germani ca adversari re
dutabili ai tuturor participanților la

ciclist al R.P. Romîne", ediția

Activitatea rugbistică din această 
toamnă care a fost inaugurată dumi
nică pe stadionul Republicii, o dată 
cu întîlnirea amicală dintre C.F.R. 
Grivița Roșie și Știința București va 
fi continuată — începînd de săptîț- 
mînp viitoare — cu o interesantă com
petiție orgahiztifă de clubul sportiv 
Dinamo București.

La această competiție, clubul orga
nizator a invitat numai echipe bucureș
tene care participă în campionatul 
republican.

Regulamentul competiției menționea-

ză că întrecerite se vor desfășura sis
tem turneu, primele meciuri urmind 
să aibă loc în ziua de 8 septembrie, 
întrecerile vor fi programate pe sta
dionul Dinamo.

Competiția — dotată cu „Cupa Di
namo* — reprezintă un prilej bineve
nit pentru echipele- bucureștene de 
rugbi de a-și verifica stadiul de pre
gătire în vederea returului campiona
tului republican, de care ne mai des
part dpar cîteva săptămîni. (Așa cum 
am mai anunțat, campionatul va fi 
reluat la dr.ta de 25 septembrie).

II ii

SUCCES DE PARTICIPARE LA FINALELE CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE CAIAC-CANOE JUNIORI

Sîmbătă și duminică au avut loc 
pe lacul Snagov finalele campionatului 
republican de caiac-canoe pentru ju
niori pe anul 1960. Această importantă 
competiție cu care eter intern deschisă 
celor mai talentati tineri mînuitori ai 
padelei și pagaei s-a bucurat de un 
deosebit succes datorită întrecerilor 
viu disputate, dar mai cu seamă a par
ticipării bogate. întrecerile, despre care 
ne vom ocupa pe larg într-unul din 
numerele noastre viitoare, au fost do
minate de reprezentanții C.S.S.

Păcuraru) 2:30,5; 2. Rapid Buc. (Sanda 
Cotîrlici, Rodica Bughiu) 2:34,4; 3.
S-S.E. II Buc. (Victoria Podică, Ioana 
Mezincescu) 2 37,4; 4. Olimpia Reșița 
(Brigitte Bar, Rita Hirko) 2:46,2; 5. 
Afet. Cluj (Halia Bakk, Elena Lengyel) 
2:49,5; 6. Vict. Arad (Silvia Drăigan, 
Irma Kover) 2:51,5. Caiac 4: 1. S.S.E. 
//. Buc. echipaj I (Elena Diaconescu, 
Luminița Comănescu, lise Bedner, A- 
driana Săvescu) 2:12,8; 2. C-S.S. Tmș. 
(Hilda Feil, Stela Munteanu, Stela 
Suciu, Geta Nerescu) 2:17,0; 3. S.S.E,

Se întrec echipajele feminine de caiac dublu
Foto : G. Rusu Șirianu

Duminică, in Cimpina

Important concurs
de verificare pe circuit

Federația romînă de ciclism și asocia
ția sportivă Poiana Cîmpina organi
zează duminică dimineață un important 
concurs de verificare pe circuit. La a- 
ceastă probă — care se desfășoară în 
vederea unei mai bune pregătiri a par
ticipanților la „Turul ciclist al R. P. 
Romîne", ediția 1960. — vor participa o 
serie dintre cel mal valoroși rutieri din 
țară. Printre ei se află alergători de la 
Casa Centrală a Armatei. Victoria, Di
namo, Voința, Constructorul — din Ca
pitală, precum și alergători din Ploiești, 
Orașul Stalin, Cîmpina și alte orașe.

Circuitul — înscris pe străzile orașu
lui Cimpina - va fi in general asemă
nător cu cel pe care se va desfășura 
la 11 septembrie prima etapă a „Turu
lui ciclist al R.P, Romine". Mărimea 
lui va păstra de asemenea o strictă a- 
propiere de aceea a „Turului". Con
cursul de la Cîmpina va fi urmărit de 
o comisie specială, delegată de comi
tetul de organizare a „Turului", care 
are sarcina de a urmări stadiul de pre
gătire al unor rutieri neinvitați încă la 
întrecerea dintre 11 și 25 septembrie. 
In cazul cînd aceștia vor face dovada 
unei bune pregătiri el vor fi invitați 
la „Tur“s

încep
Săptămîna aceasta rezervă două 

premieri speciale participanților la 
Pronosport: joi 1 septembrie are loc 
tragerea pentru fondul suplimentar de 
premii în valoare de 250.000 lei iar 
la sfîrșitul săptămînii — după dispu
tarea ultimelor meciuri din program, 
care au loc joi — vom cunoaște și pe 
premiații concursului special Prono
sport (Olimpic).

Tragerea pentru premiile suplimen
tare în valoare de 250.906 lei, oferite 
posesorilor de bilete „Expres Olim
pic", participanți la concursurile Pro
nosport din 14—21 și 28 august și la 
concursul special Pronosport (Olim
pic) va avea loc joi 1 septembrie, în 
București, cal. Victoriei 9.

ÎNCEP
MECIURI

CONCURSURILE CU 
DIN CAMPIONATUL, 
NOSTRU!

campionatului, evenimentînceperea
important în viața fotbalului nostru, 
prilejuiește reapariția în programele 
concursurilor Pronosport a întîlniri- 
lor din aceasită pasionantă competiție, 
pentru a ajuta pe participanții la Prono
sport în întocmirea documentării ne
cesare la viitoarele concursuri, „Pro
gramul Loto-Pronosport", apărut ieri 
dimineață, publică un bogat material 
privitor la trecutul campionat, mate
rial axat pe date statistice (prezențe 
în campionate, galgeteri etc.).

Primul program cu întîiniri din 
CĂ-Tipioijaiiele noastre justifică — prin

„Turul
1960.

Este 
începe 
rie dintre 
ropeni și 
petiția se

evident că întrecerea care va 
11 septembrie reunește o se
nei mai valoroși rutieri eu- 

că datorită acestui fapt com- 
va ridica la un înalt nivel.

HRISTAcHE NAUM

la

natul" Timișoara, învingători în cinci 
din cele opt probe ale concursului. Iată 
rezultate: JUNIOARE. Caiac simplu:
1. Hi Ide Lauer (FI. r. Tmș.) 2:37,5;
2. Anca Vîrtejan (Vict- Buc.) 2:49,2;
3. Ioana Lari (FI. r. Tulcea) 2:55,7; 4. 
Monica Rădulescu (Vict. Arad) 2:56,1; 
5. Magdalena Veron (Constr. Buc ) 
3:03,5; 6. Gabriela Markus (,,Unio“

| Satu Mare) 3:04,2. Caiac dublu: 1.
C.S.S. Tmș. (Agneta Rehberger, Doina

echipaj II (Adriana Belibaș, 
Caliniu, Ioana Chișcop, Ma-

concursurile „tari”
atractivifatea majorității partidelor — 
interesul ce-I stîrrește. Dinamo Bucu
rești—U.T.A., Progresul—Steagul roșu, 
Știința Timișoara—Rapid, Farul— 
C.O.A. iată patru meciuri, numai pa
tru din cele douăsprezece, care pot 
oonstitui — fiecare — un „cap de 
afiș" pentru un concurs Pronos-port.

Dar nu este numai atît. Pentru

51 zonosport
concursurile Pronosport ale lunii sep
tembrie, deci începînd cu concursul 
de duminică 4 septembrie, va fi acor
dat un fond supl mentar de premii îrt 
valoare de 200.000 lei, alcătuit din : 
un autoturism „Mo-kvici" și 150.000 
lei premii în bani. Premiile vor fi 
acordate pe <>ază de extragere de 
pronosticuri din u-rnă (ca în lunapronosticuri din urnă 
iulie).

(ca luna

ASTĂZI, ULTIMA
PRONOEXPRES

ZI LA

inline 31Concursul Pronoexpres de 
august se închide a -lăzi. Deci numai 
astăzi mai puteți demne buletinele 
dv. la concursul di î 31 august care 
are un report de 19.150 lei la cate
goria I. Folosiți bu'eiine'e cu nu
mere în ordinea de preferință sau 
buletinele sistem re-us care vă pot

aduce premii mari, 
categoria I promite 
mare valoare.

Vă reamintim că 
puține zile pînă la 
nuiui pentru cumpărarea buletinelor- 
abonament la Pronoexpres pe luna 
septembrie. Numai pînă marți 6 sep
tembrie puteți cumpăra buletine-abo- 
nament pentru concursurile Pronoex
pres din luna septembrie, care vă 
oferă posibilitatea să participați cu 
aceleași numere la toate concursurile 
unei luni;

REZULTATELE TRIERII 
CONCURSULUI PRONOSPORT

In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport din 28 au
gust au fost stabilite următoarele re
zultate provizorii:

11'2,30 
exacte ;

1576,10 
exacte ;

9672,40 
exacte.

Reportul de la 
un premiu de

au mai rămas 
expirarea terme-

II. Buc. 
Adriana 
riet,a Fforescu) 2:42,1; 4 .Mureșul Tg. 
Mtireș 2:42.2. JUNIORI. Caiac simplu:
1. loan Kleitsch (CS.S. Tmș.) 2'18,2;
2. Traian Poenaru (Rapid Buc.)
2:30,7; 3. I. Sipoș (Voința Arad) 
2:32,2; 4. Ichim Chițai (Centrul
F.R.S.H. Tulcea) 2 33,0; 5. Cristian 
Tibaru (S.SE. II. Buc.) 2:34,4; 6. Mi
hai Curea (C.S.M. Blăila) 2:35,0. 
Caiac dublu: 1. C.S.S. Tmș. (Dieter 
Heckmann, Eugen Klein) 2:08,7; 2.
S.S E. II. Buc. (M. Andreescu, O. 
Șerbănescu) 2:11,7; 3. Victoria Buc. 
(I. Colonelu, Cr. Stanciu) 2:13,0; 4. 
U.T. Arad (L- Kut,nik, E- Sombatki) 
2:18,5; 5. C-S.M. Galați (G. Dumitriu, 
M. Neamțu) 2:18,5; 6. Centru F.R.S.H. 
Tulcea (A. Savarencu, P- Antrop) 
2:19,9. Caiac 4: 1. C.S-S. Tmș. (Erich 
Schmidtmeister, Kurt Franzen, Ludovic 
Fodor, Walter Curea) 3:48.5; 2. Vict.

(Gh. Istrate, Gh. Frumușearm, 
Niculescu) 3:48,8; 3. 
Matei, E. 
Ciucă) 

4:04,5; 
4:05,5;

Buc.
St. Dubici, 
Voința Buc. (R- 
Crîngulescu, M. 
Voința Galați 
F.R.S.H. Tulcea
Arad 4:13,1. Canoe simplu: 1.
Muscalu (Rapid) 5:46,5; 2. M- Ionescu 
(Constr. Buc.) 5:58,6; 3. I. Szabo
(U.T. Arad) 6:03,6; 4. C. BoleaJDu- 
nărea Galați) 6:14,0;
(C-S.M. Brăila) 6:19,1; 6. V. Stănescu 
(C.S.S. Tmș.) 6:22,6. *

E. 3.’
Cioloca, P. 
3 59,8;
5. *
6-

4.
Centrul 
Victoria 
Nicolae

5. M. Popov

variante

variante

variante

Tragerea din

cu

cu

cu

urnă

12

10

rezultate

rezultate

rezultate

numerelor 
de mîine

a 
concursului Pronoexpres 
31 august, are loc în Capitală, în 
grădina din cal. Victoriei nr. 117— 
119, la ora 19.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport,

Canoe dublu: 
1. C.S.S. Tmș. (Radu Mircea, Toma 
Junacz) 5:56,0: 2. Dunărea Galați (M. 
Zamfirescu, P- Brăilașu) 5:59,0; 3.
Constr. I. Buc. (N. Sorovacu, N. Nicu
lescu) 6:07,2; 4. Centrul F.R.S.H. Ttrf- 
cea (S. Militei, I. Alexei) 6:17,5; 5. 
Cablul Tg. Mureș (A. Geresi, L. Ga- 
gyi) 6:40,0; 6. Vict. Arad (I. Barbură, 
T. Weiss) 6:52,3. Clasament general: 
1. C.S.S. „Banatul" Tmș. 40 p, 2. 
Șc. sp. elevi nr. 2 Buc- 22 p, 3- Rapid 
Buc. 17 p, 4. Victoria Buc. 14 p, 5. 
Constr- Buc. 11 p, 6. Centrul F.R.S.H. 
Tulcea 10 p (au participat 21 de clu
buri și asociații).
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Mîine seară, la velodromul „Dinamo“ FOTBAL PE GLOB
Reprezentativele de tineret ale R. P. Chineze 

întîlnesc selecționatele de baschet ale Capitalei
După turneul efectuat in țară, re

prezentativele de tineret ale R. P, Chi
neze vor susține mîine seară pe tere
nul amenajat în incinta velodromului 
Dinamo două interesante întîlniri în 
compania selecționatei Capitalei la 
fete și a reprezentativei de tineret a 
Capitalei la băieți. Oaspeții joacă în 
București după o serie de meciuri care 
au suscitat un viu interes în rîndurile 
spectatorilor din Orașul Stalin, Sibiu, 
Cluj, Tg. Mureș, Oradea și Craiova.

Mîine seară se vor întrece urmă
toarele loturi : selecționata de tineret 
a R. P. Chineze (masculin): Hn Li-te 
(3), Vei Mao-cun (8), Nui Cian-si 
(14), Van Tzin-he (6), Liu He (11), 
Am Iu-lin (9), Li Bao-țiuan (13), Citi 
Tzian-șan (10),Djan Guan-lu (4), Iu 
C<an-țeian (7), Tan Soi-ci (12), Gan 
Id-lin (5); selecționata de tineret a 
R. P. Chineze (feminin): U Sian-ți 
(5), Li Dt-ven (10), Li Huei (15), 
Hei Jzi-țjen (4), Cijan Siuz-dti (12), 
Tian Ven-huei (6), Nui Su-hua (11), 
Ian Su-huei (9), Citi Ciji-min (14), 
Sun Iu-fin (8), Sin Li-și (7), Ci Tzia- 
lin (13). Cifrele din paranteze indică 
numerele de pe tricouri. Selecționata 
de tineret a Capitalei (masculin): 
Cr. Popescu, Kiss, Gh. Valerin. Visner, 
Tursugian, Dudescu, Neiisatz, Giurgiu, 
Novacek, Paraschivescu, Vasilescu; 
selecționata feminină a Capitalei : 
Maria Voicu, Georgeta Ivanovici, Vio
rica Niculescu, Anca Racovițâ, Teo
dora Predescu, Cornelia Gheorghe, Do
rina Marian, Doina Chelaru, Sanda 
Dumitrescu, Maria Ouatu.

o nouă înmnire ne bon rn capitală
Amînată cu cîteva zile, întîlnirea 

internațională dintre echipele Metalul 
București și Sport Club Magdeburg se
va desfășura joi seara începînd de la

PE SCURT

ora 19,30 pe stadionul Republicii. Bi-X 
letele pentru această reuniune se vorf 
pune în vînzare începînd de ntîine ia*

BI.J 
vorT

deținătorul
a

Marele Premiu al Portugaliei 
cu un minut avans asupra celui 
doilea clasat, compatriotul său 
Mc Claren. Englezul Stirling 

— care își făcea reintrarea

• INTR-UN MECI internațional de 
box disputat la Presov selecționata 
locală a dispus cu scorul de 12-8 de 
echipa Lokomotiv Berlin.

• CU PRILEJUL lucrărilor Con
gresului federației internaționale de 
canotaj de la Roma s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a campionatelor mon
diale de canotaj să aibă loc în, 1962 
fn Elveția, la Lucerna, între 17 și 26 
august. Campionatele europene se vor 
desfășură în anul 1961 la Praga.

O IN CADRUL sesiunii federației 
internaționale de schi (F.l.S.) s-a sta
bilit ca viitoarea ediție a campionate
lor mondiale de schi (probele nordi
ce) să aibă loc în anul 1962 în sta
țiunea de sporturi de la Zakopa ie 
(R.P. Polonă). Campionatele mondia
le (probele alpine) vor avea loc între 
II și 18 februarie și 25 februarie—4 
martie la Chamonix (Franța).

• AUTOMOBILISTUL australian
Jack Brabham, deținătorul titlului 
mondial pe anul trecut, a cîștigat
recent " ‘ "
sosind 
de al 
Bruce 
Moss 
după accidentul suferit în primăvară 
— s-a clasat pe locul cinci. Brabham 
obține astfel a cincea victorie con
secutivă în cursele din acest an si 
conduce în clasamentul campionatului 
mondial cu 
ale lui Mc.

• INTRE 
desfășura la 
mondiale de 
ediție a 
participarea peste 200 de constructor' 
de aeromodele 
Polonă, 
slovacă. 
Anglia. 
Danemarca, 
și alte țări.

40 p., țață de cele 
Claren.

8—12 septembrie se vor 
Budapesta campionatele 

aeromodelism. La actual? 
întrecerilor și-au anunțat

din U.R.S.S.,
R. P. Romînă. R. S

R. P. Bulgaria, 
Australia, Austria, 

Olanda, Fraiîța,

R. p
Ce ho- 

S.l LA. 
Belgia
Italia

Vn interesant „duel” sub panou în cursul meciului dintre selecționata Ora 
fului Stalin }i reprezentativa masculinii de tineret a R.P. Chineze 

Foto : Gh. Corcodel

întîlnirea feminină va începe la ora 
18,30. iar cea masculină la ora 20.

*
După jocurile din București, selec

ționatele chineze vor mai evolua vineri 
la Ploiești, în compania reprezentative
lor orașului, iar duminică vor face o 
demonstrație în orașul Giurgiu.

agenția centrală Pronosport din calea 
Victoriei și la casa soecială din str. 
Ion Vidu

LUPTE
CAT. MUSCĂ

D. Pîrvulescu (Romîma) meci nul 
cu Kocerghin (IJ.R S.S.)

Vukov (Iugoslavia) b.p. Moskov 
(Bulgaria).

Wilson (S.U.A.) b. tui Purcbard 
(FI vel ia).

Fabra (Italia) b.p. Mewis (Belgia)
Hirata (Japonia) b.p Franfors (Sue

dia ).
Paziraye (Iran) b.p. Hajdok (Polo

nia ).
In primul rînd trebuie sa relevăm 

frumoasa performanță obținută de Du
mitru Pîrvu’escu în cadrul categoriei 
de 52 kg Luptă'ond romîn a avut de 
înfruntat p« unul din pretendenții me
daliei de aur la categoria respectivă, 
sovieticul Ivan Kocerghin. In fața unui 
adversar de o forță excepțională. Du
mitru Pîrvulescu reușește frumoasa 
performanță de a obține un binemeritat 
meci nul. In continuare, la această ca
tegorie șansele de a ocupa un loc prim 
îl au următorii luptători : Ignaz o
Fabra (Itala). Ivan Kocerghin 
(UR.S5.), Wilson J Richard (S.U.A.) 
și Dumitru Pirvulescu (R.P.R.)

La categoria semigrea luptătorul ro
mîn Gheorghe Popovici a avut de în
fruntat pe luptătorul francez Ejacouel 
Maurice. Orientîndu-se din punct de 
vedere tactic greșit, luptătorul romîn 
a încercat o acțiune tehnică, un salt, 
deja din primul minut. Executînd pro
cedeul greșit, luptătorul romîn a mers 
singur în tuș. In felul acesta Gheorghe 
Popovici a primit 4 puncte penalizare 
în urma înfrîngerii prin tuș.

57 kg' I. Cernea (Romînia) b.p. 
Alflen (Olanda); I. Hodoș (Ungaria) 
meci nul cu Gramelini (Italia); 
Kniter (Polonia) meci nu! cu Ikiguki 
(Japonia); 62 kg: M. Sultz (Romî
nia) bate la puncte pe Nasan (Li
ban) ; Kokov (Bulgaria) b. p. Got
tlieb (Germania); Trippa (Italia) 
bate tuș Pedersen (Danemarca); I. 

SELECȚIONATA CRAIOVA— 
REPREZENTATIVA DE TINERET A 

R. P. CHINEZE 54—42 (21—23)
Peste 2.000 de spectatori au asis

tat duminică seară la întîlnirea in
ternațională de baschet dintre selec
ționata masculină a orașului Craiova 
și reprezentativa de tineret a R.P. 
Chineze. Prestind un joc de bună 
valoare tehnică, hiptînd cu multă în
suflețire, baschetbaliștii craioveni au 
realizat o frumoasă victorie cu scorul 
d: 54—42 (21—23). Cei mai buni ju
cători au fost Ionescu, Popa, Căpitan, 
de la gazde, și Cin Tzian-șan, lu 
Cian-țeian și Hu Li-te, de la oaspeți.

V. PAIN — coresp.

Polyak (Ungaria) b. p. Rahat (Ma
roc) ; E. Brahiinian (Iran) b. p. 
Allen (S. U. A.); 67 kg: Koridze 
(U.R.S.S.) meci nul cu Lehtonen (Fin
landa) ; Gondzik (Polonia) meci nul 
cu Giingor (Turcia).

BASCHET
ROMA, 29. — Aseară s-au încheiat 

întrecerile de baschet din cadrul sfer
turilor de finală, fn seria I, S.U.A. a 
învins eclnpa R. P. Ungare cu 
.107—63, iar Italia a dispus de Japo
nia cu 100—92. Echipele S.U.A. și 
Italiei s-au calificat pentru seriile 
semifinale. Pe locurile 3 și 4 s-au cla
sat reprezentativele R. P. Ungare și 
Japoniei.

in seria a IU-a Uruguay a întrecut 
Fiiipine cu 80—76, iar echipa R.P. 
Polone a încheiat învingătoare meciul 
cu Spania — 75—63 — realizînd ală
turi de Uruguay pnnctaiul necesar ca
lificării pentru semifinale. Pe locurile 
3 și 4: Fiiipine și Spania.

Pasionanta dispută din seria a iV-a 
s-a încheiat cu victoria echipelor R.S. 
Cehoslovacă și R.P.F- Jugoslavia, 
care și-au cîșfigat astfel dreptul de -a 
participa la semifinale. Azi, baschet
baliștii cehoslovaci au învins destul 
de categoric echipa R.P.F. Iugoslavia, 
cu scorul de 76—64, trecînd în frun
tea clasamentului. ĂI doilea 10c în 
clasament urma să fie decis de me
ciul dintre echipele R.P. Bulgaria și 
Franței- In caz de succes, echipa 
R.P. Bulgaria se califica- Victoria a 
revenit însă jucătorilor francezi duoă 
o partidă dramatică. încheiată cu sco
rul de 73—72, astfel că baschetbaliștii 
iugoslavi și-au menținut locul doi.

Intilnirea dintre echipele Braziliei 
și Mexicului, din seria a Il-a s-a în
cheiat după prelungiri cu victoria 
baschetbaliștilor brazilieni la scorul 
de 80—72. La ora închiderii ediției se 
desfășoară partida dintre reprezenta
tivele U.R.S.S. și Porto Rico.

ÎNTRECERILE finale din 
CAMPIONATUL U R S.S.

După cum se știe, o dată încheiate 
întrecerile preliminare din cadrul ce
lor două serii ale campionatului 
U.R.S.S., au fost cunoscute echipele 
care își dispută titlul de campioană 
precum și celelalte locuri în clasa
mentul general. în aceste zile se 
desfășoară turul etapei finale a cam
pionatului. In turneul pentru locurile
1—6 T.S.K.A. a întîlnit la Moscova 
pe S.K.A. Rostov. întîlnirea s-a în
cheiat cu un scor alb • 0—0. Dinamo 
Moscova, campioana țării, a obținut 
victoria (1—0) în meciul cu Diiamo 
Kiev, iar S.K.A. Rostov a terminat 
la egalitate (1 — 1) cu Lokomotiv 
Moscova. Alte două îlilîlniri pentru 
locurile 13-18 au dat urmăloarele re
zultate : Aripile Sovietelor-Kairat
Alma-Ata C—1, Avangard Harkov- 
Pahtaktor Tașkent 4—0.
• In continuarea turneului în Ca

nada, Zenit Leningrad a întîlnit la 
Vancouver echipa locală „A| Stars". 
Victoria a revenit fotbaliștilor sovie
tici cu 3—2. Alte echipe sovietice se 
află în turnee în străinătate. Șahtior 
Stalino a susținut două întîlniri în 
R.D.G. Echipa sovietică a întrecut 
cu 2—1 pe Chemie Halle și a pier
dut cu 2—3 meciul cu Wismut Karl 
Marx Stadt. Moldova Chișiiău a ju
cat în R.P. Bulgaria : 2—5 cu Spar-t 
tak Sofia și 0- -4 cu Beroe Stara Za-' 
gora. In cele două întîlniri susținute 
în R. P. Uigară, Spartak Erevan a 
întrecut cu 3—2 pe DiosgyAr și a ce
dat cu 2—4 Selecționatei orașului 
Budapesta
• Numeroase echiue străine în- 

I treprind turnee în Uniunea Sovietică. 
I Iată cîteva rezultate: Haladas Sze- 
I ged : 1—2 cu S.K.A. Rostov, 2—2 cu

Belarus Minsk și 3—0 cu Daugava 
Riga ; echipa braziliană Bahia a ter- 

I minat la egalitate (1 — 1) cu Spartak 
(Moscova; S.K.A. Lvov-Unia (R.P. 

Polonă) 6—3 ; Stroitel Ufa-Olimpia 
Poztan 3—1; echipa indoneziana 
Persidja (Djakarta) a fost întrecută 

I cu 5—2 de Naftianik Baku, cu 7—1 
I de către Pahtaktor Tașkent, cu 2—1

Tragerea la sorți a seriilor semifi
nale va avea loc marți dimineață.

CICLISM
Ultimele două întreceri cicliste pe 

pistă s-au încheiat cu victoria spor
tivilor gazdă, care au obținut me
daliile de aur în toate cele cinci pro
be incluse în program.

Proba de urmărire pe 4 km nu a 
dat prea multe emoții spectatorilor. 
Cvartetul italian, întîlnind în finală 
echipa Germaniei, și-a depășit net 
adversarul, lăsîndu-1 în urmă cu a- 
proape 5 secunde. învingătorii au 
marcat timpul de 4:30,9 față de 
4:35,8 al echipei clasate pe locul se
cund. Medalia de bronz și-au dispU- 
tat-o formațiile Uniunii Sovietice și 
Franței. Cicliștii sovietici au cîștigat 
această întrecere.

Proba de viteză s-a soldat cu vic
toria lui Gaiardoni (Italia), cronome
trat 11,2 sec. pe ultimii 200 ni. Me
dalia de argint a revenit belgianului 
Sterk, iar cea de bronz italianului 
Gasparela, care l-a învins pe austra
lianul Baensch.

NATAȚIE

Finala probei de 100 m liber femei 
a fost categorie dominată de recordma
na mondială a probei. australianca 
Dawn Fraser, care a ocupat primul loc 
cu timpul de 1:01,2 — nou record 
olimpic. Pentru locurile 2—3 Saltza 
(S.U.A.) a întrecut pe ultimii metri pe 
N. Steward (Anglia). Rezultate tehnice: 
1. DAWN FRASER (AUSTRALIA) 
1:01,2 — nou record olimpic ; 2.
Saltza (S.U.A.) 1:02,8 ; 3. N. Steward 
(Anglia) 1:03,1 ; 4. Wood (S.U.A.) 
1:03,4 ; 5. Madarasz (R.P.U.) 1:03.6 ;
6. Terpstra (Ol.) 1:04,3 ; 7. Gaste'aars 
(Ol.) 1:04,7 ; 8 M. Steward (Canada) 
1:05,5.

de Avangard Harkov și cu 7—1 de 
către Șinnik Iaroslavl.

•Alte rezultate internaționalei 
Norvegia-Finlanda 6—3 (2—1) ; Ro
tation Leipzig-Spartak Plovdiv 4—1, 
Vojvodina Novisad-Macabi Haifa 
6—2, Szombathely-Rad licki 4—3.

SCORURI MAR.I ÎN 
CAMPIONATUL FRANȚEI

A doua etapă a diviziei franceze 
a fost fracționată pe mai multe zile, 
jocurile fiind disputate simbătă și 
duminică, iar unul (Angers-Racing) 
rămînînd să aibă loc miercuri. O se
rie îitreagă de meciuri au fost deci
se la scor de echipele gazdă. Iată 
rezultatele înregistrate: Monaco-Nî- 
mes 3—0, Reims-Valeiciennes 4—0, 
Stade Franțais-St Etienne 5—0, Se
dan Rouen 4—0, Greuoble-Le Havre 
0—I, Lyon-Rennes 4—0, Nancy-Nice
3— 3, Toulouse-Limoges 2—1, Lens- 
Troyes 1—0. Sedan, Reims și Mona
co conduc plutonii fiuntaș, cu cîte 
4 puncte fiecare.

FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI 
ENGLEZ IN DIFICULTATE

în etapa de sîmbata, numai una 
din cele cinci echipe, care împărțeau 
conducerea în clasamentul primei 
ligi e igleze, a reușit să continue se
ria victoriilor. Este Burnley. învin
gătoare cu 1—0 asupra Iui Newcas
tle. Celelalte rezultate : Chelsea-Wol- 
verhampton 3—3, Tottenham-Blackburn
4— 1, Birmingham-Sheffield W. I — 1, 
Blackpool-Aston Villa 5—2, Arsenal- 
Nottirgham 3—0, Cardiff-Preston
2— 0, Everton-Leicester 3—1, Ful
ham-West Bromwich 2—-1

A DOUA ETAPA !N AUSTRIA

Duminică, în campionatul austriac: 
W.S.K.-Wacker 5—1. W.A.C.-Austria 
Viena 3—1, Rapid-Dornbirrt 3—I, 
L.A.S.K.-Vienna 2—1, Simmeri ig-Wi- 
ener Neustadt 4—2, Schwechat-Aus- 
tria Salzburg 2—1, Graz-S.V.S. I.inz
3— 1. Conduc, cu 4 puncte, Rapid. 
iW.S.K., L.A.S.K. și Simmering.

In cadrul primei semifinale a probei 
de 200 m bras bărbați cîștigată de 
Mulliken (S.U.A.) cu 2:37,2, roprezen- 
tantul nostru Mihai Mitrofan a ocupat 
locul 6 cu timpul de 2:41,6 necalifi- 
cîndu-se pentru finală. Rezultate teh
nice .-I — 1. Mulliken (S.U.A.) 2:37,2 
— nou record olimpic ; 2. Osaki 
(Jap.) 2:38,2 ; 3. Ilcninger (Genm ) 
2:38,2 ; 4. Lazzari (It.) 2:40,3 ; 5.
Golovcenko (U.R.S.S.) 2:40,9 ; 6. Mi
trofan (R.P.R.) 2:41.6; II — 1. Gat- 
hercole (Australia) 2:39,0 ; 2. Mensoni- 
des (Olanda) 2:39,3 ; 3. Hait (S.U A.) 
2:39,6 ; 4, Klopotuwski (R.P.P.) 
2:40,8 ; 5. Prokopenko (U.R.S.S.) 
2:41,0.

FOTBAL
ROMA 29. — Turneul de fotbal a 

continuat azi cu jocurile etapei a 
doua (pe grupe). După-amiază s-au 
disputat doar două jocuri.

La Aquila s-au întîlnit — în ca
drul grupei I — reprezentativele R. P. 
Bulgaria și R.A.U. Fotbaliștii bulgari 
au cucerit victoria la scorni de 2—0 
(1—0), după un ioc viu disputat, in 
cursul căruia echipa R.A.U. a opus 
o dîrză rezistență, a contraatacat pe
riculos dar finalmente a lost nevoită 
să cedeze unui adversar niai experi
mentat și mai eficace în joc și în fața 
porții. Cele două puncte au fost în
scrise de centrul înaintaș Iordanov. 
Selecționata bulgara a folosit forma
ția următoare: Naidenov — Rakarov, 
Manolov, Dimitrov — Largov, Cova- 
cev — Diev, Abadgiev, Iordanov, Ia- 
kimov, Kolev.

In celălalt meci, la Roma, Brazilia 
a învins ușor — în grupa a Il-a — 
Taivan cu scorul — concludent — de
5—0 (2-0).

In cadrul etapei de ieri a turneului 
s-au mai înregistrat următoarele re
zultate : Iugoslavia—Turcia 4—0
(1—0) în grupa I ; Italia—Marea Btt- 
tanie 2—2 (l—1) în grupa a 11-a.


