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Pentru o temeinică pregătire a cadrelor
din comitetele C.F.S.

CA ORGANE de îndrumare 
și control, comitetele C.F.S. 
regionale, raionale și orășe

nești au un rol deosebit de im
portant în continua dezvoltare a 
mișcării noastre de cultură fizică 
și sport. Este, deci, firesc, ca față 
de sarcinile de mare răspundere 
ce Ie revin, să se ceară activiș
tilor din comitetele C.F.S. o pre
gătire mereu mai avansată, o ca
lificare corespunzătoare în pro

blemele tehnico-organizatorice și 
de conducere; în general, o com
petență care să-i ajute să-și des
fășoare în ceie mai bune condi
ții, munca lor de fiec"-c z:.

Asemenea activiști întîlnești în 
fiecare regiune, în numeroase 
raioane și orașe. Temeinica lor 
pregătire se reflectă nemijlocit 
în frumoasele rezultate obținute 
în munca de îndruma’-e și con
trol a activity Fi sportive. Și nu 
este deloc întîmplător faptuf că 
astfel de rezultate s.nt înregis
trate tocmai în regiunile, raioa
nele sau orașele în care activiștii 
comitetelor C.F.S. și, firește, ală
turi de ei, activiștii colectivelor 
sportive, ai consiliilor sportive 
regionale etc., se dovedesc a fi 
cadre bine pregătite, pe deplin 
competente. Activiști cum sînt: 
Marin Oprea (raionul Găești), 
Pompiiiu Popescu (raionul Cîm- 
pina), Alexandru Oprescu (ra'onul 
Constanța), Gh. Grunzu (orașul 

Roman), Gh. Bucur (raionul Tg. Oc
na), V. Ag'nache (raionul Tg. 
Neamț), Ștefan Dincă (raionul „23 
August" — București), sînt numai 
cîteva exemple in acest sens. 
Temeinica lor pregătire i-a aju
tat să realizeze numeroase suc
cese și, în același timp, să con
tribuie la întărirea prestigiului co
mitetelor C.F.S. respective. Desi
gur, nu se pot spune asemenea 
lucruri și despre acei activiști ca
re ignorează ridicarea nivelului 
lor profesional, mun:ind cu super
ficialitate, cu numeroase greșeli și 
care consideră că cele cîteva cu
noștințe acumulate in activitatea 
practică sînt suficiente pentru a 
le asigura „comnetența** în toate 
problemele. In felul acesta priveș
te importanta sarcină a ridicării 
nivelului profesional tov. Alexan
dru Kiss, președintele comitetului 
orășenesc C.F.S. Mediaș care, de
și are o vechime de mai bine de 
cinci ani în munca de cultură fi
zică și sport, este încă străin de 
multe probleme tehnico-organiza- 
lorice. Un activist cu o vechime a- 
semănătoare care manifestă însă 
aceeași subapreciere este și tov. I. 
Dură, președintele comitetului o- 
rășenesc C.F.S. Galați. Exemple 
negative în această direcție ne o- 
feră și activiștii : Gh. Bădoi (Cîm- 
pina), C. Morescu (Buzău), D. 
Zimtfceanu (Snagov), I. Ghiță (Bă- 
neasa, reg. Constanța), C. Bran 
(Hiriău), N. Novac (Roman). In 
pregătirea acestor activiști, în slabi 
tor preocupare pentru o înaltă ca
lificare tehnico-sportivă, aici ar 
trebui să caute comitetele regio
nale C F.S. explicația lipsurilor 
în activitatea sportivă care se 
desfășoară în orașele sau raioa
nele respective. O asemenea ana
liză trebuie însă completată cu o 
scrie c'e măsuri care să asigure 
lichidarea acestei stări de lucruri, 
să asigure tuturor c<~tivi tiler spor
tivi calificarea corespunzătoare.

Problema calificării și a com
petenței de care trebuie să dea 
dovadă activiștii comitetelor C.F.S. 
este înțeleasă uneori ca o sarcină 
definitiv rezolvată prin frecventa
re* umq cur* sp^tiv, O astfel de 

atitudine, bineînțeles complet gre
șită, manifestă, de pildă, tov. 
Francisc Apor, președintele comi
tetului raional C.F.S. Tirnăveni 
care, după absolvirea, e drept cu 
rezultate frumoase, a unui curs 
speciai, n-a mai făcut nimic pentru 
îmbogățirea cunoștințelor sale. Se 
întîmplă, de asemenea, ca unii ac
tiviști care au muncit cu multă 
dragoste dar care au neglijat ridi
carea nivelului lor profesional să 
fie curînd depășiți în sarcini, să 
nu mai poată obține rezultatele 
așteptate. In această direcție, un 
exemplu convingător îl oferă tov. 
C. Ursu (Buhuși) care a muncit 
cu bune rezultate atîta timp cît 
pregătirea sa tehnică sportivă l-a 
ajutat să cuprindă importantele 
sarcini ce-i reveneau. Tov. C. Ur
su nu s-a preocupat în continuare 
de calificarea sa și acum raionul 
Buhuși a devenit un raion codaș.

Că trebuie luate măsuri pen
tru lichidarea acestor lipsuri, e 
limpede. Important este ca fie
care comitet regional să nu aș
tepte însă numai măsurile ce vor 
fi luate de la centru, ci să se 
ocupe intens de rezolvarea aces
tor probleme pe plan local. Ini
țiativa comitetului CFS al regi
unii Stalin care i-a mobilizat pe 
toți activiștii săi Ia cursurile de 
arbitri de handbal, schi, hochei, 
auto-moto, alpinism, natație a fost 
urmată cu entuziasm de, activiștii 
comitetelor CFS din raioaneie Fă
găraș, Tiînăveni, Sighișoara ca 

ș: de cei ai comitetelor CFS din 
Sibiu și Orașul Stalin. Această 
inițiativă trebuie însă extinsă pe 
o scară mutt mai largă. Activiș
tii comitetelor CFS ar trebui să 
pătrundă cît mai adine în via
ța și în munca comisiilor pe ra
mură de sport, să participe Ia 
toate cercurile științifice, la lu
crările cabinetelor metodico-știin- 
țifîce și chiar ale cabinetelor 
medico-sportive. Munca practică, 
participarea la toate manifesta

țiile sportive reprezintă, de aseme
nea, un nesecat izvor de noi cu
noștințe tehnice. Studierea atentă 
a diferitelor broșuri cuprinzînd 

problemele sportive actuale, a re
gulamentelor, a publicațiilor de 

specialitate, cum sînt: „Teoria și 
practica**, „Cultură Fizică și Sport" 
etc. ca și studierea altor publica
ții sportive, îi va ajuta pe activiștii 
comitetelor C F.S. să se înarmeze 
cu noi și prețioase cunoștințe în 
toate domeniile muncii sportive.

Ridicarea nivelului profesional 
trebuie însă strîns împletită cu pre
gătirea politică. Fiecare activist 
trebuie să se încadreze în învăță- 
mîntul politic, să muncească necon
tenit pentru cunoașterea și adîn- 
cirea tuturor problemelor. Acest 
lucru îi va ajuta pe activiști 
să înțeleagă importanța sar
cinilor încredințate, să se orien
teze mai bine în munca lor, să 
adopte atitudinea cea mai potrivită 
față de activul obștesc și de ca
drele tehnice cu care lucrează, fa
ță de masele de sportivi.

Problema competenței și a te
meinicei pregătiri tehnico-sportive 
se pune însă nu numai pentru ac
tivul salariat ai comitetelor CFS 
ci pentru toți membrii acestora.

Acordînd atenția cuvenită mun
cii de ridicare a nivelului profe
sional, obținind o calificare cores
punzătoare și fiind permanent pre
ocupați de îmbogățirea cunoștin
țelor lor, activiștii comitetelor 
CFS vor face să crească conside
rabil aportul lor la continua în
tărire și dezvoltare a culturii fi
zice și sportului din patria noa
stră. -- ■

Tineretul nostru întîmp’nă ou cinste Festivalul
ȘI-AU AMENAJAT UN 
TEREN DE VOLEI

Tinerii muncitori de la Atelie
rele C.F.R.-zona Crafova și-au 

amenajat recent un teren de 
volei lingă locul lor de muncă. 
Ei au închinat această realizare 
sărbătorii tinereții din lumea în

Alexandru Popescu

Ștafetele internaționale ale Festivalului și-au început drumul spre Varșovia
Mîine dimineață va sosi pe 

pămîntul patriei noastre una 
din cele șase ștafete interna
ționale ale Festivalului. La 
Giurgiu, pe „Podul prieteniei**, 
tinerii bulgari vor preda ștafeta 
pornită din țara lor, prietenilor 
lor romini. De acolo, ștafeta va 
fi purtată spre București și va 
fi primită, într-un cadru festiv, 
în cursul după-amiezii, pe sta
dionul Republicii, unde se va 
desfășura întîlnirea de fotbal-ju- 
niori R.P.R.:—R. P. Polonă.

Din București, ștafeta își va 
continua drumul spre Varșovia, 
trecînd prin Ploești, Orașul Sta

Noi întHniri internaționale 
ale sporti i or polonezi
VARȘOVIA (Agerpres).
Cu prilejul celui de al 24-lea 

tîrg internațional de la Poznan 
vor avea loc în acest oraș o serie 
ie mari manifestări sportive in 

ternaționale. Astfel, la 3 iulie se 
va disputa jocul internațional de 
fotbal dintre echipa Kolejarz (Poz
nan) și Rotation (Leipzig), iar 6 
zve mai tîrziu va avea loc jocul 
de hochei pe iarbă dintre forma 
ția vieneză „Post** și echipa 1 
cală „Stal". La 10 iulie echipa 
de fotbal „Progresul** București 
va întîlni la Poznan una din cele 
mai valoroase echipe poloneze din 
prima categorie. Intre 20 și 22 iu
lie se va desfășura un mare con
curs internațional de natație la 
care vor participa cei mai buni 
înotători din Belgia și R. P. Po
lonă. De asemenea în cursul lunii 
iulie sînt programate interesante 
ir.tîlniri de tenis și box la care 
vor participa și sportivi de peste 

treagă, Festivalul de Ia 
via. (Caresp. N. Rovența 
Rizoiu).

Varșo- 
și 1.

PREMIERA ALPINA

O echipă de alpiniști a aso
ciației Voința alcătuită din Paul 
Fozokoș și Liviu Munthiu a 
efectuat în cinstea Festivalului 
o premieră alpină în peretele

lin, Făgăraș, Sibiu, Cluj, Oradea 
și Episcopia Bihorului. O ștafetă 
națională, în formă de stea, va 
porni din orașele Reșița, Cra
iova, Pitești, Bîrlad și Iași, du- 
cînd mesajele de pace și prie
tenie ale tineretului din țara 
noastră. Aceste mesaje vor fi re
mise ștafetei internaționale ca
re, la 10 iulie, va fi trecută 
tinerilor din R. P. Ungară. La 
rîndul lor, tinerii maghiari o vor 
preda tineretului din R. Ceho
slovacă, iar acesta o va purta 
mai departe spre orașul Festiva
lului.

In același timp, alte cinci șta

Frumoase succese obținute de canotorii sovietici 
la regatele ue la Henley (Anglia)

LONDRA (Agorpres). — TASS 
transmite: La 29 iunie, în crașul 
Henley, pe fluviul Tamisa. au în
ceput tradiționalele regate de la 
Henley — cea mai mare compe
tiție anuală a sportului cu vîsle. 
La întreceri participă sportivi din 
URSS, SUA, Canada, Elveția, R. 
P. Polonă, Belgia, Africa de sud, 
Anglia și alte țări.

In prima zi, vîslașii sovietici nu 
au putut participa la competiție de
oarece organizatorii regatei n-au 
asigurat la timp transportul schi
turilor sovietice de pe vaporul 
„Streina". Din această cauză, TiU- 
kalov, unul din cei mai puternici 
concurență sovietici, n-a avut po
sibilitatea să se prezinte la semi
finalele care au avut loc la 29 
iunie.

Abia șeara tîrziu bărcile au fost 
transportate la Henley și la 30 
iunie sportivii sovietici au luat 
parte la competiție.

La ora 11 a fost dat startul 
schiturilor de opt.

Schitul de opt al asociației spor
tive „Steagul Roșu" (URSS) s-a 
Întrecut cu echipajul ,,Jesus Col
lege** (Universitatea din ■ Cam
bridge).. Pe djgtțpijț âț ® miu

„Piatra Măriei'* din Cheiie Br
eazului. Traseul, propus de ceil 
doi alpiniști pentru gr. V difi
cultate, urmează o fisură obli— 
că, pe o lungime de 130 m. șli 
se termină la partea superioară) 
cu o surplombă ce depășește 90) 
grade. .I

„...NOU RECORD AL ȚARII!-*

...a adăugat crainicul con-» 
cursului de înot desfășurat sîm- 
băta trecută la Ștrandul Tine
retului, după ce anunțase per

formanța realizată de Alexan
dru Popescu în proba de 203> 
m. fluture: 2 min. 35 sec. și o> 
zecime. Pregătindu-se cu sîr- 
guință pentru întrecerile spor
tive ale Festivalului, Al. Po
pescu a reușit să îmbunătățeas
că recordul probei cu 2 sec. și
3 zecimi. Nici n-am încheiat 
bine aceste rînduri și iată că. 
subredacția noastră din Timi
șoara ne anunță o nouă ispra
vă reușită de Alexandru Popes
cu, joi după amiază în bazinul 
de înot al „Industriei Linei": 

5:42,0 la capătul probei 400 nu 
mixt individual. Nou record re- 
publicanl 

fete internaționale vor străbate 
țările Europei îndreptîndu-se 
spre Varșovia. Una va porni 
din U.R.S.S. și va purta mesa
jele tineretului sovietic; alta, 
plecată din Anglia, va străbate 
Franța, Elveția, Austria, R. Ce
hoslovacă. A treia ștafetă plea
că de la Helsinki, trece prin ță
rile scandinave — Suedia și 
Norvegia — apoi coboară spre 
Danemarca și se îndreaptă, prin 
R. D. Germană, spre Varșovia. 
A patra ștafetă, după ce va stră
bate Italia, va trece prin Austria 
și R. Cehoslovacă, iar o ultimă 
ștafetă, pornită din Belgia, va 
trece prin Olanda și Germania

550 yarzi, vîslașii sovietici, care 
au concurat pe un schit engle
zesc (deoarece nu a fost timp su
ficient pentru pregătirea unei bărci 
proprii), au cîștigat cu o lungi
me, realizînd cel mai bun timp 
al zilei — 7 minute și o secundă. 
In acest fel, schiful de opt al 
vîslașilor sovietici a intrat în se
mifinală și va întîlni echipa Uni
versității din Vancouver.

Echipajul Asociației „Himik" — 
Buldakov și lvanov — a întrecut 
cu ușurință schiful de doi al clu
bului englez „Maidenhead" și a 
obținut de asemenea dreptul de a 
participa la semifinală. Schiful de 
două persoane cu vîsle al A'ocîih 
ției „Burevestnik” (Jilin și En>-. 
ciuk) a întrecut cu patru un- 
g!mi echipajul colegiului Unvera 
sității din Oxford.

Schiful de patru al Asociației 
„Aripile Sovietelor" a învins schia 
ful „Jesus College" de la Univer
sitatea din Cambridge eu două 
lungimi, înregistrlnd timpul de Z 
minute și 37 secunde.

Miile de spectatori înșirați p* 
malurile Tamisei i-au aplaudat fuț»



AȘA SE OBȚIN SUCCESE
T 'Sediul comitetului* C.F.S. al ra
ionului 1 Mai nu este de loc spa
țios. Mai ales, dacă ținem seama 
de faptul că tot acolo, în aceași 
cameră cu „sportivii*1, lucrează și 
tovarășii din secția culturală.

— ,,Nu ne supără spațiul redus, 
pe care-1 avem la dispoziție, ne 
spune zîmbind tov. Augustin Lie, 
președintele comitetului raional
C.F.Ș.  Poate că-i mai bine așa. 
Ne îndeamnă să mergem mai mult 
pe teren..."

Intr-adevăr — și nu numai din 
cauza lipsei de... spațiu — munca 
de t ren stă la baza activității pre- 
ș d ntelui Augustin Lie. La raio
nul 1 Mai sînt multe întreprinderi 
și instituții, cu colectivele și cercu
rile lor sportive. Iar acestea au în
totdeauna de rezolvat . probleme 
organizatorice, de instruire spor
tivă sau de propagandă și agita
ta, în care sprijinul efectiv, con
cret, al președintelui comitetului 
raional C.F.S., este binevenit. Sînt 
apoi numeroase competiții în pli
nă desfășurare. Unele, organizate 
de colectivele sportive, altele chiar 
de către comitetul raional C.F.S. 
Dar bazele sportive nu trebuie 
controlate? Tov. Augustin Lie știe 
că pretutindeni este nevoie de în
drumarea sa. Și. de aceea, nu pre
cupețește nici un efort atunci cînd 
este vorba de ajutorarea „la fața 
locului" a colectivelor sportive.

Activiștii sportivi din raion, spor
tivii, antrenorii, știu că tov. Lie 
poate fi găsit la sediu! comitetu
lui raional C.F.S. numai în primele 
două ore de lucru. Adică de la 8 
la 10 dimineața. Apoi, pleacă pe 
la colectivele sportive. După- 
amiaza este rezervată ședințelor cu 
comisiile raionale Pe ramu'ă de 
sport.

— „Activează foarte bine comi
siile noastre, ne spune tov. Lie. 
Comitetul raional C.F.S. s-a stră-

Ștafeîa Internațională 
a Ffsiivahlai

Pe întreg cuprinsul patriei 
noastre se va desfășura între 
1 și 10 iulie Ștafeta Interna
țională a Festivalului Această 
ștafetă, care va avea loc în 
trei etape, va fi organizată de 
comisiile de organizare a Con. 
cursurilor Sportive ale Tinere
tului. Prima etapă se desfă
șoară de la comune la centrele 
de raion. Sosirea în centrul de 
raion va trebui să corespundă 
cu data și ora plecării ștafetei 
raionale spre centrul de re
giune. Etapa următoare se 
desfășoară de la centrele de 
raioane la centrele de regiu
ne. Sosirea la centrul de re
giune trebuie să corespundă 
cu data și ora cînd sosește șta
feta interregională în centrul 
de regiune respectiv. Ultima 
etapă, interregională, cuprinde 
un traseu principal și anume: 
Giurgiu, București, Ploești, 
Orașul Stalin, Făgăraș, Sibiu, 
Cluj, Oradea, Episcopia Bihor. 
In același timp, sânt organiza
te și ștafete pe alte cinci tra
see, plus două trasee de legă
tură cu traseul principal. Iată 
care sînt cele cinci trasee: 1. 
Reșița — Timișoara — Arad
— Oradea ; 2. Craiova — Tg. 
Jiu — Petroșani — Deva — 
Cluj; 3. Constanța — Călărași
— București ; 4. Bîrlad — Ba
cău — Bicaz — Gheorghieni
— Tg. Mureș — Cluj ; 5. Iași
— Suceava — Vatra Dornei
— Bistrița — Dej — Baia 
Mare — Oradea. Iată acum 
care sînt și cele două trasee de 
legătură : 1. Pitești — Rm. Vîl- 
cea — Sibiu ; 2. Galați — Bu
zău— Ploești.

Numărul și lungimea schim
burilor în primele două etape 
vor fi stabilite ținîndu-se cont 
de următoarele distanțe care nu 
pot fi depășite: pentru alergă
toare, 300—500 metri ; pentru 
alergători, 500—1500 metri; 
pentru cicliste 2—5 km.; pen
tru cicliști 5—10 km. ; pentru 
călăreți, 2—5 km. ; pentru mo- 
tocicliști, 10—50 km. Schim
burile vor fi compuse din mi
nimum două persoane în pri
mele două etape și maximum 
10 persoane, în etapa a treia. 

duit să le întărească prestigiul și 
autoritatea. Și sînt multe comi
siile care ne-au îndreptățit încre
derea. De pildă, comisia de atletism, 
al cărui* președinte este cunoscutul 
maratonist Dumitru Anghel, comi
sia de ciclism, în frunte cu fostul 
ciclist fruntaș O. Amza, comisia 
de fotbal, condusă de fostul jucă
tor Folie Hrishi, precum și comi
sia de volei în fruntea căreia se 
află tînărul Ion Tilea, muncesc cu 
bune rezultate și dau dovadă de o- 
perativitate și inițiativă. Mai puțin 
bine muncesc comisiile de șah și 
tenis de masă. Dar poate că nici 
eu n-am făcut destul ca să le 
sprijin. Comisiile raionale pe ra
mură de sport angrenează un la'g 
activ obștesc. Ele conduc efectiv 
întreaga activitate din discipli
nele sportive în raionul 1 Mai. In 
ședințele care au loc cu regulari
tate se analizează această activi
tate și se iau hotărîri..."

Dorința cea mai vie a tovarășu
lui Augustin Lie, ca și a celor
lalți membri din comitetul raional 
C.F.S. și din comisiile pe ramură 
de sport, este ca activitatea spor
tivă din raion să se dezvolte tot 
mai mult. Pentru aceasta, sînt fo
losite diferite metode de muncă, 
printre care și schimbul de expe
riență. Astfel, cum în raion există 
o serie de colective sportive frun

Tov. Augustin Lie cercetind fișele de evidență ale sportivilor din raion

Dinamoviada la oină
Anul acesta, oină a cunoscut o 

frumoasă activitate în cadrul co
lectivelor sportive Dinamo din în
treaga țară. In permanență s-a 
vădit preocuparea consiliilor spor
tive regionale Dinamo pentru mă
rirea neîncetată a numărului de 
echipe de oină, cît și față de 
creșterea calitativă a acestui sport. 
La întrecerile din faza pe colectiv 
au participat peste 100 de echipe 
din întrega țară. Cu această oca
zie a fost popularizat acest sport 
și în rînduriîe colectivelor spor
tive sătești și sindicale. După în- 
tîTnirile din faza de zonă, prime
le două echipe se vor întrece în 
etapa finală, care se va desfă
șura în parcul sportiv Dinamo în

MUNCA IN SALTURI NU DA ROADE
Este greu să găsești în Capitală 

și, poate chiar în întreaga ța ă, 
un colectiv sportiv atît de mare, 
ca i lamura roșie Comerț Ali
mentar. Cele 115 cercuri sportive 
ale acestui colectiv demonstrează 
limpede cît de mari poebilități e; 
xistă aci, pentru angrenarea unui 
mare număr de oameni ai muncii 
în practicarea sportului.

Ccrcetînd atent activitatea co
lectivului sportiv Flamura roșie 
Comerț Alimenta-. se țroaite con
stata ușor că activiștii consiliului 
colectivului depun o serioasă 
muncă pentru asigurarea unei in
tense activități sportive. Din pă
cate însă, rezultatele nu sînt de 
loc strălucite.

Să luăm, de exemplu, felul în 
care s-a muncit în cadrul Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. 
Orientîndu-se greșit activiștii co
lectivului sportiv Flamura roșie 
Comerț alimentar au dus pe li
nia Concursurilor Sportive ale Ti
neretului o muncă în ț „Șflturi" în 
sensul că la început s-au preocu
pat de această competiție, pentru 
ca, mai tîrziu, să renunțe, în- 
dreptîndu-și toate eforturile în alte 
direcții. Intr-un cuvînt, în cadrul 
acestui c.olectiv sportiv, unde ni

tașe. ca Progresul I.T.B., Construc
torul Trustul 1, Flamura roșie Co
merț, Progresul Organizații dfc 
masă și altele, a fost luată hotă- 
rîrea organizării schimbului de ex
periență dintre acestea și alte co
lective. Deocamdată, numai colec
tivul Progresul I.T.B. a făcut 
schimb de experiență cu colectivele 
Flamura roșie Cauciucul Quadrat, 
Flamura roșie fabrica de textile 
,13 decembrie" și Flamura roșie 
fabrica de ulei „13 decembrie". 
Vor urma, desigur, și altele la 
rînd....

Comit tul raional C.F.S. a or
ganizat în ultimul timp o serie de 
manifestații sportive, printre care 
un maraton redus (25 km.), un
concurs de ciclism pentru bici
clete de curse, semicurse și oraș, 
un concurs de trotinete și trici
clete pentru elevii școlilor elemen
tare din raion și alte întreceri 
reușite. De asemenea, la centrul 
de antrenament de pe terenul Pro
gresul I.T.B. au loc concursuri 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
De pe acum, angajamentele anuale 
la purtători de insignă G.M.A gra
dul I și 1,1 au fost depășite cu 
46-79 la sută.

In toate aceste realizări, nu se 
poate spune că nu are un mare 
merit și tov. Augustin Lie, pre
ședintele comitetului raional C.F.S.!

tre 9 și 10 iulie a c. Cu acest 
prilej vor participa la întreceri e- 
chipele de oină reprezentative ale 
regiunilor: Timișoara, Oradea,
Craiova, Constanța, Iași și Bîr
lad.

întrecerile finale ale dinamovia- 
dei la oină vor constitui un bun 
prilej de cunoaștere a diferitelor 
metode de joc a echipelor parti
cipante.

Exemplul oferit de asociația Di
namo, de a dezvolta cît mai mult 
acest sport în rînduriîe membrilor 
asociației, este cît se poate de 
lăudabil și el trebuie să fie urmat 
și de către celelalte asociații spor
tive din tara noastră.

tiv sportiv care are 115 cercuri 
sportive, nu a reușit ca, în ca
drul Concursurilor Sportive ale Ti
neretului, să mobilizeze decît un

meni nu poate spune că nu se 
muncește, activitatea se duce în 
salturi și neplanificat.

Așa se explică de ce un colec

Turneul de volei organizat de colectivul sporliv Flamura ro
șie Comerț Alimentar, la care deși au participai numai 8 echipe mas
culine și 8 feminine a slirnit totuși un deosebit interes în rînduriîe cercu
rilor sportive ale acestui colectiv. Iată o fază dintr-unul din meciurile 
disputate cu acest prilej.

— Oprește-te tinere, la d-ta se termină numărul celor prevă- 
zuți de noi.

* *- - -
Dezinteres față de campionatul republican 

de poliatlon G.M.A.
In timp ce majoritatea colecti

velor sportive din țara noastră se 
străduiesc să angreneze în între
cerile campionatului republican de 
poliatlon G.M.A. cît mai mulți pur
tători ai insignei G.M.A. gradul I, 
colectivele sporftve din Valea Jiu
lui subapreciază în mod condam
nabil această importantă acțiune. 
Vinovați de această stare de lu
cruri sînt, în primul rînd, membrii 
comisiei raionale de control G.M.A., 
cît și activiștii comitetului raional 
C.F.S. Petroșani. In loc ca aceș
tia să se preocupe în mod 
efectiv de mobilizarea la a- 
ceste întreceri a unui număr 
cît mai mare de purtători de 
insignă G.M A., ei preferă să

Tot mai multi 
purtători G.M.A.

In cadrul colectivelor sportive 
din Iași trecerea normelor G.M.A. 
este în momentul de față o preo
cupare de frunte. Folosind spriji
nul cadrelor tehnice, colectivul 
sportiv Voința a reușit să facă din 
concursurile pentru trecerea nor
melor G.M.A. competiții sportive 
de masă, la care participă cu re
gularitate zeci de oameni ai mun
cii. Recent, în acest colectiv, 21 
de tineri au obținut insigna G.M.A. 
gr. I și unul insigna G.M.A. 
gr. II. O preocupare asemănătoare 
există și la colectivul sportiv Ști
ința, unde echipa de rugbi de ca
tegoria B, în frunte cu antrenorul 
ei, șl-a trecut recent toate normele 
complexului G.M.A. gr. II.

Dan Ntircea, corespondent

Angajamentele la purtători aî 
insignei G.M.A. pe anul 1955 luate 
de colectivele sportive din raionul 
Buzău, au fost îndeplinite în pro
porție de 67 la sută. S-au eviden
țiat cu această ocazie colectivele 
sportive Progresul, Voința, Școala 
medie nr. 2 fete, care au pregătit 
cei mai mulți purtători G.M.A.

Alex. Andronescu, corespondent 

dea „îndrumări" colectivelor spor
tive pentru a pregăti în vederea 
campionatului de poliatlon un nu
măr restrîns de purtători de in
signă G.M.A. gradul I.

Scopul acestui campionat este bine 
cunoscut: a da colectivelor sportive 
posibilitatea de a mobiliza și a an
grena în întreceri tot mai mulți 
purtători de insignă G.M.A. gra
dul I, pentru trecerea normelor com
plexului G.M.A. gradul II. Desigur 
că atitudinea organelor sportive din 
Valea Jiului este cu totul nepotri
vită. Ea nu face d cît să împiedi
ce dezvoltarea complexului G.M.A. 
gradul II în rînduriîe tineretului 
din țara noastră.

Noi terenuri de sport
Tinerii din satele, și orașele re

giunii Craiova întîmpină Festiva
lul de la Varșovia cu noi succese 
în activitatea sportivă. Astfel, ti
nerii din raionul Calafat au a- 
menajat prin muncă obștească 
nouă terenuri de volei, zece tere
nuri de fotbal și cinci poligoane de 
tir. Și sportivii din raionul Balș 
au reușit să termine recent constru
irea a nouă curse cu obstacole 
G.M'.A., ait amenajat șase terenuri 
de volei, cinci terenuri de fotbal. 
Sportivii din raionul Baia de Ara
mă au construit tot prin muncă 
obștească două porticuri de gim
nastică, patru piste cu obstacole 
G.M.A., au amenajat un poligon 
de tir, opt terenuri de fotbal și un 
teren de volei. In același timp, ti
nerii din colectivele sportive din 
raionul Strehaia au amenajat zece 
baze sportive la S.M.T. Strehaia, 
Broștcni, Brezuița și altele. In ra
ionul Turnu Severin, cu ajutorul 
organizațiilor de bază U.T.M.. au 
fost amenajate 13 ti renuri simple 
și 3 poligoane de tir.

loan Rizoiu,. corespondent 

număr mic de concurenți, Printre 
cele mai importante acțiuni între
prinse cu prilejul acestei competiții 
de mase se numără un concurs 
de popice, la care au participat e- 
chipele a numai 18 (!) din cercu
rile colectivului, un turneu de 
volei, în care s-ati întrecut 8 echi
pe masculine și 8 feminine, un 
concurs de atletism cu partici
parea a 300 de conctirenți și con
curente și. în sfârșit, un turneu de 
tenis de masă, la care au luat par
te 125 de tineri și tinere. Doar 
atît! Desigur, foarte puțin pentru 
un colectiv sportiv atît de mare, 
cum este Flamura roșie Comerț 
Alimentar!

Mai grav însă, este tocmai fap
tul că neglijînd total Concursu
rile Sportive ale Tineretului, acti
viștii acestui colectiv sportiv (pre
ședinte: Grațiela Naiger) își în
dreaptă acum toate eforturile spre 
Spartachiada sindicală. Nu este 
nimic rău în aceasta, însă, cu po
sibilitățile carp există aci, ambele 
competiții pot fi urmărite bine, 
în așa fel îneît rezultatele obți
nute să fie tot mai frumoase atît 
în Concursurile Sportive ale Tine
retului cît si în cadrul Spartachia- 
dei sindicale.



După a IV-a ediție a Campionatelor Europene de volei

Despre echipele feminine 
care au participat la întreceri
Meciuri deosebit de spectacu

loase, partide de înalt nivel 
tehnic, sensibil echilibru de va
loare între echipe, iată elemen
tele care pot caracteriza între
cerea echipelor feminine partici
pante la cea de a IV-a ediție a 
Campionatelor europene de vo
lei. Intr-adevăr, de-a lungul ce
lor cinci etape, cele șase echi
pe, cu adevărat cele maj valo
roase din Europa, au de

monstrat că voleiul feminin se
află în plin progres și că jucă
toarele tind către un volei din
ce în ce mai spectaculos,

întrecerea echipelor feminine
a fost cîștigată de reprezenta
tiva R. Cehoslovace, care dato
rită excelentei sale pregătiri — 
și judicioasei îndrumări tehnice 
de pe margine —■ a obținut un 
succes pe deplin meritat, termi- 
nînd turneul fără a suferi vreo
înfrîngere. Campioanele Euro
pei au făcut un joc complet, pre- 
zentînd o formație omogenă și 
cu jucătoare de rezervă capabile 
să înlocuiască cu succes titula
rele. Trebuie să evidențiem în 
primul rînd jocul de apărare, 

blocajul și în special apărarea 
în linia a Il-a. Jucătoarele ce
hoslovace au întîmpinat cu suc
ces loviturile de atac în forță 
sau liftate, dînd pase utilizabile 
pentru atacul propriei lor echi
pe, iar mingile trecute de blo
caj au fost reluate — datorită 
unui plasament bun și a unei 
tehnici corecte — din linia Il-a. 
In atac, echipa R. Cehoslovace 
a practicat un joc cu multă va
riație. Deși Walaskova și Ne- 

kasova sînt cele mai bune tră
gătoare, pasele nu au venit nu
mai la ele, în atac fiind folosite 
toate jucătoarele. Ceea ce trebuie 
remarcat în mod deosebit la 
jucătoarele cehoslovace este com
bativitatea, puterea de luptă și cal
mul de care au dat dovadă toate 
componentele echipei pe parcursul 
Întregii competiții.

Pe locul doi s-a clasat echipa 
Uniunii Sovietice. Reprezentan
tele U.R.S.S. au prestat un joc 
le înalt nivel tehnic, dovedind o 
ireproșabilă pregătire a ele
mentelor de tehnică individuală, 
3 siguranță deosebită în execu
tarea lor, o pregătire tactică su
perioară și o combativitate exem
plară. Echipa Uniunii Sovietice 
și-a învins adversarele la sco
ruri categorice, manifestînd o 
netă superioritate asupra tutu

ror participantelor la acest cam
pionat. Victoria reușită de echipa 
R. Cehoslovace în meciul cu echipa 
U.R.S.S. — așa cum spunea și an
trenorul cehoslovac Iozef Kozak — 
se datorește exclusiv unei erori 
momentane de ordin tactic, fap

De ce nu se preocupă asociațiile sportive de dezvoltarea tirului?
In ultimele trei săptăm/ni, 

tirul din țara noastră a cu
noscut două mari competiții: 
campionatul republican indivi
dual și „Cupa 23 iunie". Rezulta
tele valoroase obținute în ambele 
concursuri au dovedit buna pre
gătire a trăgătorilor noștri frun
tași, pe care-i așteaptă, în viito
rul apropiat, întîlniri internațio
nale de mare însemnătate. Toc
mai faptul că avem în fața noa
stră un bogat program internațio
nal ne determină să insistăm asu
pra fiecărui aspect (tehnic și or
ganizatoric) relevat de întrecerile 
din ultima vreme. Dacă din punct 
de vedere tehnic valoarea trăgă
torilor a făcut un salt remarca
bil, ilustrat prin performanțe ex
cepționale, in schimb din punct de 
vedere organizatoric — și în spe
cial în ceea ce privește dezvolta
rea cantitativă a tirului —■ s-au 
făcut simțite lipsuri care trebuie 
să ne dea de gîndit. Analizînd 
cauzele acestor piedici în dezvol
tarea normală a tirului față de 
condițiile existente și de obiecti
vele pe care le avem de atins, 
constatăm că ele pornesc de la 
felul cum înțeleg unele asociații 
sportive problema tirului.

Astfel, asociația Locomotiva, 
care are Ia dispoziție un lot va
loros'de trăgători, alcătuit din ele
mentele -colectivelor sale din pro
vincie, a dovedit, în repetate rîn- 
duri, o lipsă totală de preocupare, 
pentru activitatea la tir. Nu mal 
departe decît la campionatele 
R.P.R. — cea mai importantă în
trecere cu caracter intern — aso
ciația Locomotiva nu s-a îngrijit 
nicj măcar de înscrierea trăgăto
rilor săi in competiție. A fost ne
voie, ca, la cererea individuală a 

tului că acțiunile ofensive s-au 
bazat numai pe Ciudiina și O- 
zerova, care au fost blocate 
prompt. Pe întreg parcursul cam
pionatului, jucătoarele Uniunii 
Sovietice au impresionat prin 
siguranța execuțiilor tehnice, a- 
tît în atac, cit și în apă
rare. Forța, siguranța și va
riația loviturilor de atac, bloca
jele sigure și tehnica „scoaterii” 
mingilor, ca și exemplara pu

tere de luptă, iată ce a caracteri
zat reprezentativa U.R.S.S.

Reprezentativa R. P. Polone s-a * 
clasat pe locul trei, cedînd la ’ 
mare luptă echipei R. Cehoslova
ce și fiind categoric învinsă de 
echipa Uniunii Sovietice. In cele
lalte jocuri, echipa R. P. Polone 
a înregistrat victorii, dintre care 
unele categorice. Reprezentativa 
R. P. Polone poate fi caracte
rizată ca o formație care își 
bazează jocul pe forță și aproa
pe de loc pe subtilități tehnice. 
Intr-adevăr, de-a lungul meciu
rilor, jucătoarele poloneze au 
demonstrat o remarcabilă forță 
în loviturile de atac, pe care 
s-au și bazat, de altfel. In rest, 
au făcut blocaje sigure, dar 
uneori „cu găuri" (din cauza 
insuficientei mobilități), iar a- 

părarea din linia a Il-a a țost 
punctul cel mai slab al echipei. 
Trebuie să mai amintim de fap
tul că jucătoarele poloneze au 
avut serioase fluctuații în corn- 
portar.?, făcînd uneori serii în
tregi de puncte, pentru ca ime
diat după aceasta să aibă că
deri, care duceau la egalări sau 
chiar Ia pierderea setului.

Despre reprezentativa tării 
noastre — clasată pe locul IV — 
vom vorbi într-un articol sepa
rat.

Echipa R. P. Bulgaria s-a 
clasat pe locul cinci, obținînd o - 
singură victorie în fața repre- 
zentatifvei R. P. Ungare. In 

rest, reprezentantele R. P. Bul
garia au făcut jocuri bune, cu 
rezultate strînse însă nefavora

bile din cauza insuficientei ru
tine. Jucătoarele din echipa R.P. 
Bulgaria au însă o pregătire fi
zică bună, o tehnică satisfăcă
toare și au dovedit mari pers
pective de progres.

Ultimul loc în ierarhia celor 
mai bune șase echipe din Eu
ropa este deținut de reprezen
tativa R. P. Ungare. O forma
ți? tinără, caracterizată prin 
combativitatea componentelor. 
Jucătoarele maghiare au arătat 
că au progresat de la ultimele 
întreceri internaționale, dar pre
gătirea lor fizică este insufi
cientă din toate punctele de ve
dere (mobilitate, viteză, rezis

tență, forță, etc.).

trăgătorilor comisia de organi
zare — ținînd seama de valoarea 
acestora — să aprobe înscrierea 
lor peste termenul legal. S-a con
siderat atunci că a fost o scăpare 
de moment a conducerii consiliu
lui central al asociației Locomo
tiva. Insă, la numai zece zile, în 
cadrul „Cupei 26 iunie", asocia
ția Locomotiva și-a confirmat ati
tudinea sa de nepăsare, neadu- 
eîndu-j în concurs pe cei mai 
buni trăgători ai săi.

Cazul asociației Locomotiva nu 
este însă izolat. In mai mică mă
sură, asociații importante, cum 
sînt Progresul, Metalul și Fla
mura roșie — asociații care ne 
obișnuiseră și cu o bogată activi
tate de mase și cu rezultate valoroa
se— în acest an au slăbit mult rit
mul de promovare a elementelor ti
nere și în special de pregătire a 
elementelor fruntașe. Celelalte a- 
sociații sportive sindicale (Știin
ța, Avîntul, Recolta, Flacăra, Mi
nerul, etc.) se mențin la aceeași 
situație slabă din trecut.

Trăgătorii de la Casa Centrală 
a Armatei, a căror valoare este 
bine cunoscută și care au cucerit 
în ultima vreme, șapte titluri de 
campioni republicani și totodată 
„Cupa 26 iunie", au marcat un 
real progres calitativ. Același lu
cru se poate spune despre trăgă
torii fruntași ai asociației Dina
mo. Dar, în timp ce Dinamo a 
venit în campionatele republicane 
și la „Cupa 26 iunie" în toate 
probele (masculin, feminin și ju
niori), cu loturi complete com

puse din multe elemente tinere, 
dovedind astfel o preocupare pen
tru dezvoltarea tirului de masă 
și a celui de performanță, C.C.A. 
s-a rezumat în ambele competiții

Un spectaculos plonjon al polonezei Miroslava Kotula, una 
din cele mai bune jucătoare ale campionatului.

De ce a pierdut Progresul 2 la tenis de masă
Echipa de tenis de masă Voința 

Arad (Papp, Andronache, Covaci), 
clasată pe locul VII în campiona
tul masculin al categoriei A a 
învins cu 5—4 formația Progresul 
București (Harasztosi, Negreanu, 
Weinberg) — a treia echipă din 
țară. Este drept că la Progresul 
n-a jucat maestra emerită a spor
tului Angelica Rozeanu; totuși, si 
așa echipa bucureșteană păstra pri
ma șansă. Cum înfrîngerea echipei 
Progresul constituie o surpriză, ea 
necesită unele explicații, pe care le 
vom da în rînduri'lc ce urmează.

Este foarte greu, într-adevăr, să 
obții rezultate bune, pe măsura po
sibilităților, cînd condițiile de pre
gătire sînt mai mult decît vitrege, 
cînd de luni de zile jucătorii și ju
cătoarele de la colectivul Progresul 
2 d*n Capitală nu au unde să se 
antreneze. De aceea, deși au pier
dut cinci meciuri, avem totuși cu
vinte de laudă pentru Negreanu și 
Weinberg. Aceștia, lipsiți complet 
de condiții de antrenament, dar 
pentru a nu periclita poziția echi
pei lor (printr-o neprezentare, care 
ar fi dus la eliminarea ei din cam
pionatul republican) au acceptat 
să-și compromită palmaresul de ju
cători de categoria întîi, pierzînd 
penibil în fața unor jucători 
mai slabi, dar bine antrenați.

Faptul că această secție puter
nică de la Progresul 2, din care 
fac pante jucătoare și jucători de 
valoare mondială ca maestrele 
emerite ale sportului și campioa
nele mondiale Angelica Rozeanu. 
Elia ZeUer, maestrul sportului Ti- 
beriu Harasztosi, precum și alți 
jucători de categoria I, și care au 
adus asociației numeroase titluri 
republicane, este lăsată la voia în- 
tîmplării, pare de neînțeles. Situa
ția aceasta este cu atît maii de 
netolerat, cu cît ea continuă de maii 
bine de patru ani. In tot acest 
timp, deși „părinților vitregi" de 
ta consiliul orășenesc București și 
de la consiliul central al asociației 
Progresul li s-au făcut cunoscute 
necazurile secției, aceștia sau au 
dat nepăsători din umeri, sau au luat 
măsura — foarte comodă pentru 

la aceeași trăgători consacrați 
(excepție făcînd numai la talere). 
In această situație, pentru a face 
față cerințelor regulamentului 
„Cupei 26 iunie", trăgătorii frun
tași de la C.C.A. au fost nevoiți 
să participe ia 3—4 probe (Sorin 
Cantili la 4 probe), lucru care in
fluențează defavorabil pregătirea 
acestor trăgători fruntași în ve
derea apropiatelor campionate eu
ropene.

Aceste lipsuri sînt cauzate de 
deficiențele prezente în organi
zarea activității tirului în cadrul 
asociațiilor sportive. Lipsa tehni
cienilor și sprijinul material nesa
tisfăcător în majoritatea asocia
țiilor sportive, sînt cele mai im
portante piedici în dezvoltarea 
cantitativă a tirului. Sînt unele 
asociații sportive care se mulțu
mesc cu o activitate de masă în 
acest sport (Minerul, Știința, etc.) 
și sînt altele care se rezumă nu
mai la trăgătorii fruntași, negli- 
jînd tirul de masă (Progresul, 
Metalul, Constructorul. etc.J. La 
ora actuală, cele maj multe dintre 
asociațiile noastre sportive (ex
cepție face Dinamo, dar și ea nu
mai cu activitatea din București), 
neglijează îmbinarea tirului de 
masă cu cei de performanță.

Asociațiile sportive sindicale 
au deschisă, chiar în această pe
rioadă, o importantă competiție 

— Spartachiada sindicală — cu 
ajutorul căreia pot rezolva situa
ția arătată mai sus. Este de da
toria lor să folosească acest ni
merit prilej și, prin îndrumarea 
șî controlul secției sport din 
C.C.S. și a comisiei centrale, să 
contribuie la îmbunătățirea acti
vității tirului. 

ei — de a „pasa" secția de la un 
colectiv la altul, în speranța găsirii 
unor părinți mai primitori. Și, din 
păcate, trebuie spus că pînă la ora 
actuală, „părinții buni" n-au fost 
încă găsiți. Dacă totuși, Angelica 
Rozeanu, Eila Zeller și Tiberiu 
Harasztosi, realizează performanțe 
superioare în marile competiții, a- 
ceasta se datorește faptului că ei se 
antrenează în cadrul lotului R.P.R. 
și nici decum pentru că ar avea 
condiții de pregătire în cadrul aso
ciației Progresul. Ceilalți membri ai 
secției, nefiind în Iot, nu au unde 
să se antreneze, astfel că pierd 
chiar și partidele cele mai ușoare.

Tovarășii din consiliul orășenesc 
București și cei din consiliul cen
tral al asociației Progresul nu au 
renunțat la nepăsarea manifestată 
de atîta amar de vreme, nici a- 
tunci cînd o serie de tineri jucători 
cu frumoase perspective au început 
să plece în colectivele altor aso
ciații, care s-au dovedit mai pri
mitoare și mai grijulii față de 
membrii lor. Sau poate tocmai a- 
ceasta doresc tovarășii respectivi: 
sâ nu mai aibă cui purta de grijă.

Credem că a sosit, în sfîrșit, 
momentul să se termine odată cu 
această situație de netolerat. Tova
rășii care răspund de activitatea te
nisului de masă în cadrul asociației 
Progresul, și care, probabil, nu au 
scăpat nkă un prilej de a accen
tua în rapoartele lor trimestriale, 
semestriale sau anuale marile suc
cese înregistrate de această sec
ție, atribuindu-și, desigur, și lor o 
parte din merite, trebuie să se ho
tărască să ia măsuri concrete spre 
a găsi o sală pentru antrena
mente, măcar o cameră de dimen
siuni ceva mai mari, după care tîn- 
jesc. de multă vreme, jucătorii și 
jucătoarele de la colectivul Progre
sul 2 București.

C. SEVEREANU

Serbarea tineretului școlar 
va avea loc marți 5 iulie 

Secțiunea Invățămînt a Sfatului 
Popular al Capitalei și asociația 
sportivă „Știința" anunță că ser
barea de sfîrșit de an școlar, care 
urma să aibă loc în ziua de 30 
iunie pe stadionul „23 August", s-a 
amînat pentru data de 5 iulie, ora 
17, pe același stadion.

Biletele se găsesc de vînzare la 
agențiile Pronosport din str. A. 
Briand nr. 4, bd. 6 Martie nr. 5, 
cal. Victoriei nr. 9, agențiile „Di
namo" și „C.C.A. la Clubul Sin
dicatului Invățămînt din bd. 6 
Martie nr. 32, la casa de bilete 
din fața sălii Dalies, iar în ziua 
demonstrației, la casele stadionu
lui.

Biletele și invitațiile emise pen
tru ziua de 30 iunie rămîn vala
bile.

Activitate intensă la gimnastică
■ La Tîrgu Mureș se desfă

șoară, astăzi -și mîine, campio
natul de gimnastică al școlilor 
sportive de tineret. Competiția va 
prilejui o temeinică verificare a 
pregătirii tinerelor cadre ale 
gimnasticii noastre.

■ Astăzi, începînd de la orele 
18, va avea loc în sala Floreasca 
concursul de selecție a reprezen
tativei Bucureștiului, în vederea 
etapei a III-a a „Cupei Orașe
lor". Concursuri de acest gen 
vor avea loc și la Orașul Stalin, 
Arad, Cluj și Timișoara. Etapa 
a III-a a competiției „Cupa Ora
șelor" se va disputa în ziua de 
10 iulie la Arad.

■ La Ploești a avut țoc reș$nt

Despre peisajul 
fotografic

Concursul de fotografii turistice 
de anul acesta va trebui să o- 
glindească fritr-o măsură mai mare 
decit anul trecut frumusețea șl 
bogăția țării noastre. Este o dato
rie de cinste pentru fiecare foto
graf turist să se prezinte la con
curs cu cele mai bune lucrări ale 
saje^ și să se ia ]a întrecere to
vărășească cu ceilalți participantî.

Tema care va fi abordată de cel 
mai mulți dintre participanți va 
fi, desigur, peisajul. De aceea, 
vom începe seria de îndrumări cu 
lămurirea unora dintre problemele 
tehnice și artistice pe care !e ri
dică fotografia de peisaj, un gen 
relativ ușor de stăpînit din punct 
de vedere tehnic și în pare aproa
pe orice aparat de fotografiat dă 
rezultate bune, așa că în această 
privință nu există complicații.

Este indicat ca fotografiile de 
peisaj^ să fie făcute ne vreme fru
moasă, cu soare. Se recomandă' 
însă să nu se fotografieze cir 
sdarele _ în spatele aparatului.1, 
fiindcă în caz contrar peisajul va 
apare lipsit de relief, din cauza lip
sei de umbre. Cea mai bu
nă direcție de lumină este cea 
care vine dintr-o parte, într-un 
unghi cuprins între 45» și 135* a- 
proximativ, față de direcția în care 
se fotografiază, adică axul optic aT 
obiectivului. Nu se recomandă să se 
fotografieze în vremea prînztrftrf, 
cînd soarele este sus pe cert 
orele cele mai potrivite sînt: dimi
neața pînă pe la 11 și după-amiaza 
începînd de pe la 16.30—17.

Este bine să se facă fotografii 
atunci cînd pe cer, sînt nori albi. 
Aceștia sînt un element prețios 
î,n compoziția fotografiei și, de 
cele mai multe ori, dau viață și 
interes, ridicînd astfel calitatea 
fotografiei. Lipsa norilor pe cer nu 
trebuie însă să constituie o pie
dică pentru cei ce fac fotografii 
de peisaj. Norii se pot introduce 
cu «nare ușurință în oricare foto
grafie. Pentru aceasta însă, foto
graful trebuie să aibă grijă ca ori 
de cîte ori vede formații intere
sante de nori să-și facă clișee spe
ciale de nori și să le păstreze 
pentru a le introduce în fotogra
fiile de peisaj fără nori, atunci 
cînd va avea nevoie.

De obicei, în fotografia de pei
saj se lucrează cu o diafragmă 
mică pentru a obține o zonă de 
claritate cît mai adîncă. Aceasta 
face posibilă o punere la punct 
foarte comodă care este vala
bilă la majoritatea fotografiilor de 
peisaj executate pe soare. Lucrînd 
cu diafragma 8 și cu timpul de 
expunere 1'50 se obțin, în condiții 
normale, pe un film de sensibili-" 
tate mijlocie (17° DIN), clișee 
bine expuse. Dacă se pune dis
tanța la 15 m. Ih aparatele 6x9, 
se obține claritate de la 7 m. la 
infinit, iar la aparatele mai mici,' 
cu distanța fixată la 10 m. clari-" 
tatea se extinde de la 5 m. la in
finit.

Cunoașterea acestor cifre, care 
simplifică mult „grijile tehnice", 
face posibilă o mai bună concen
trare a atenției asupra alegerii 
ternei de peisaj și a rezolvării el 
elastee. j

EUGEN lAROViCI ' 
Conferențiar universitar

un concurs pentru gimnaști și 
gimnaste din categoriile juniori, 
a III-a și a Il-a. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut următorii 
participanți:

Fete — cat. a Il-a: Veronica 
Schreiber; cat. a III-a: Margare
ta Stoicescu; cat. junioare: Rodi- 
ca Sincă. Băieți cat. a Il-a: 
Gh. Gheorghiu; cat. a III-a: V. 
Gheorghiu; cat. juniori: Cr, Dro- 
su. (Coresp. FI. Albu).

■ La 16-17 iulie, orașul Piatra-» 
Neamț va găzdui finala campio
natului republican pentru juniori 
și junioare.
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despre comportarea echipei de baschet a R. P. Romine
ia Campionatele europene oe la Budapesta

Alte 5 recorduri doborite de halterofilii romîni în R. 0. 6,
Silviu Cazan a totalizat 410 kg.

F In cadrul celei de a IX-a ediții 
• campionatului european mascu- 
Uin de baschet, echipa reprezenta
tivă a R. P. Romine a reușit cea 
mai bună performanță din activi
tatea ei, obținînd locul VII în 
clasamentul general, înaintea unor 
echipe de certă valoare și cu o 
poziție bine determinată în bas
chetul european cum sînt — de 
pildă — reprezentativele R. P. F. 
Iugoslavia, Franței, ș.a.

După cum se știe, baschetbaliș- 
tii noștri s-au calificat în turneul 
final, ca urmare a faptului că 
S-au clasat pe locul doi în seria 
din care au făcut parte. In cali
ficări echipa noastră a întrecut 
reprezentativele Luxemburgului, 
(Suediei și Elveției, fiind învinsă 
<de reprezentativa U.R.S.S., care 
■ ocupat primul loc în serie.

Partidele pe care reprezentanții 
moștri le-au realizat atît în ca
lificare cît și In turneul final le-au 
(atras aprecieri favorabile din par
tea tuturor specialiștilor și a zia
riștilor străini, prezenți la Buda- 
țpesia, formația noastră fiind so
cotită „revelația" campionatelor 
ttn această direcție sînt de amin- 
tit bunele aprecieri pe care le-au 
făcut la adresa echipei noastre an- 
trenorii Travin (U.R.S.S.), Bus- 
nel (Franța), Pader (R. P. Un
gară), etc. ca și cele scrise de 
cunoscutul gazetar francez Andre 
Chaillot în revista ,,Miroir 
■Sprint". Calitățile pe care echipa 
noastră le-a dovedit în campiona- 
fte au fost: viteza în execuția ac
țiunilor, varietatea paselor, pre
cizia în aruncările de la semidis- 
tanță, și, mai ales, în loviturile 
libere.
j Dintre întîlnirile în care bas- 
•chetbaliștii noștri au avut o com- 
•portare bună trebuie amintite cele 
cu echipele: U.R.S.S. (din serii), 
Htalia, R. P. Polonă, R. P. F. Iu
goslavia, R. P. Ungară (din tur- 
aieul final). In general, în aceste 
wartide jucătorii noștri au avut 
Hnițiativa au știut să realizeze ac
țiuni ofensive, care să-i pună în 
•situația de a încerca cît mai 
des coșul de la distanță și semi- 
șdistanță. Notăm că dintre parti
dele enumerate mai sus, echipa 
i®. P. Romîne a terminat victori
oasă în două (cu R. P. Polonă 

>4Î R.P.F. Iugoslavia) pierzîndu-Ie 
-pe celelalte la diferențe destul de 
mici, fei special în întîlnirea cu 

. taschetbaliștii italieni, jucătorii 
-noștri au scăpat o victorie la care 
.aveau tot dreptul. Ei au condus, 
tn ultimele două minute ale tai- 
milui doi, cu 6—8 puncte și au 
-avut de executat, în ultimele 5 
secunde ale meciului, două lo- 
prituri libere pe care însă le-au 
■ratat. Ziaristul polonez Szereme- 
|ta, care a asistat la întîlnirile de 
■a Budapesta venind apoi la cam
pionatele europene de volei de la 
țBuorești, nE-a spus despre a- 
faeastă partidă : „Nu jucătorii ita- 
Seni au ctștigat meciul, ci bas- 
'Chetbaliștii romîni l-au pierdui". 
* Dintre jucătorii romini cei mai 
^buni au fost Folbert, Fodor, Na
gy și Nedef. Folbert s-a remarcat, 
tn mod cu totul special, ca urmi 
dintre cei mai valoroși jucători ai 
turneului final, figurînd in toate 
fonnațiile alcătuite de antrenori și 
ziariști drept cele mai bune ale 
«campionatului. Ne bucură succe- 
■sul lui Folbert la Budapesta, dar 
•ne exprimăm convingerea că el și 
•ceilalți jucători ai reprezentativei 
rwor ști să vadă în această com
portare partea ei pozitivă și nu un 
•motiv de tngîmfare sau de aban
donare a unei temeinice munci de 
(pregătire.

Arătam mai sus că reprezenta
tiva R. P. Romîne a dovedit o 
’lună precizie în aruncările din

Două zile grele de întreceri 
pentru motocicliștii bucureșteni

,4- Astăzi, începînd de la ora 8, 
> <fin dreptul bornei kilometrice 8 
î de pe șoseaua București-Pitești 
I motocicliștii bucureșteni vor lua 
startul în faza de regiune a cam- 

j pionatului de regularitate, rezis- 
ftență și turism. Cursa se va des- 
'fășura timp de două zile, pe un 
1 traseu dur, de aproximativ 500

Porțiunea de traseu Pitești— 
m Curtea de Argeș—Cîmpulung a 
poet scoasă din itinerariul moto- 
Lcicliștilor. Prin aceasta, ruta ce- 
|lor două etape a rămas următoa- 

: etapa I.: București—Pitești
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acțiune și în cele libere. Dacă în 
privința încercărilor din acțiune 
nu a existat o statistică oficială, 
în ceea ce privește loviturile libe
re sintem in situația de a da un 
tablou al procentajelor obținute de 
jucătorii noștri în partidele din 
turneul final : cu R. P. Ungară 
(73 la sută), cu R. Cehoslovacă 
(64 la sută), cu U.R.S.S. (80 la 
sută), cu R. P. Bulgaria (34 la 
sută), cu R. P. Polonă (87 la 
sută), cu Italia (54 la sută), cu 
R.P.F. Iugoslavia (71 la sută). In 
clasamentul general al preciziei în 
loviturile libere alcătuit de orga
nizatori, echipa noastră ocupă lo
cul III la egalitate cu R. P. Bul
garia (procentaj general 65 la 
sută), după echipele R. P. Un
gare și R. Cehoslovace (procentaj 
general 66 la sută). De subliniat 
că diacă jucătorii noștri nu ar li 
înregistrat în partida cu R P. 
Bulgaria un procentaj sub posibi
litățile lor, ei ar fi fost pe pri
mul loc în clasamentul preciziei 
în lovituri libere.

Deși echipa noastră a realizat 
la Budapesta o performanță care 
o arată drept una dintre forma
țiile de valoare de pe continent, 
ea a dovedit totuși cu această o- 
cazie, și unele deficiențe care 
micșorează considerabil atît ran
damentul personal al jucătorilor, 
cît și posibilitățile de ansamblu 
ale formației. In direcția aceasta 
am discutat cu antrenorul repre
zentativei noastre Vasile Popescu, 
care ne-a spus următoarele :

„Cu toate că, in general, jucă
torii noștri au avut o comportare 
bună la Budapesta, ei au făcut și 
greșeli, arătînd unele lipsuri asu
pra cărora voi insista. Din punct 
de vedere educativ, al pregătirii 
morale și de voinfă au existat u- 
nele deficiente (ex.: Nedef, Ră- 
ducanu, Nagy, Fodor), atît în 
canportarea pe teren (sfaturile 
coechipierilor nu sînt primite, in
dicațiile se dau pe un ton neco
respunzător, tendințe de joc indi
vidual) cit și in afara terenului. 
Trebuie lucrat mai mult ca echipa 
să se prezinte ca o unitate bine 
închegată. Atunci spiritul de lup
tă și voința de a invinge vor 
crește considerabil. In privința 
pregătirii fizice trebuie accentuat 
in viitor asupra îmbunătățirii re
zistenței, a forței — mai ales a 
picioarelor — fiindcă numai ast
fel echipa va putea asigura jocu
rilor pe care le susține un ritm 
corespunzător.

Cit privește problemele pregăti
rii tehnice, vreau să subliniez ca 
aspect pozitiv, varietatea paselor 
întrebuințate de unii componenți 
ai echipei (Folbert, Fodor, Nedef). 
In același timp însă, trebuie spus 
că jucătorii noștri au greșit foarte 
multe pase. In privința paselor 
mai este de arătat că trebuie in
sistat la antrenamente asupra pa
selor cu pămintul ști a paselor 
tari.

Sub aspect tactic sînt de semna
lat : insuficienta variație a acțiu
nilor ofensive, din pricina jocului 
individual exagerat și a slabei le
gături intre pătrunzători și pivoți. 
Trebuie să insistăm asupra înca
drării valorilor individuale pe care 
le avem intr-un sistem de circu
lație in care își pot valorifica 
mult mai bine calitățile. Atenție 
mai mare trebuie acordată contra
atacului încă nepus ta punct. Îmi 
exprim încrederea că jucătorii noș
tri fruntași, atît cei din lotul re
prezentativ cit și ceilalți, vor lu
cra mai sirguincios după rezulta
tele realizate de echipa R. P. Ro
mîne la Budapesta, rezultate care 
ne obligă să luptăm pentru a le 
păstra și îmbunătăți".

Cîmpulung—Rucăr, cu • deviere la 
Peștera Dîmbovicioareî (unde a- 
lergătorii vor avea două, ore de 
repaus pentru masă)—Bran—Ora
șul Stalin. (capăt de etapă). Etapa 
a doua (se va desfășura mîine 
dimineață, cu începere de la ora 
8) : Orașul Stalin—Sinaia—Pădu
chiosul —Moreni — Petroșița — 
Pucioasa — Fieni — Pucioasa —
I.ăculețe  — Doicești — Țîrgoviște 
— Găești — Picior de Munte 
(aci alergătorii vor avea o oră de 
repaus pentru masă) — Găești— 
București.

Sosirea motociciiștilor din a- 
ceastă cursă va avea loc duminică, 
în jurul orei 17,30, în același punct 
de unde au luat plecarea în pri
ma etapă.

WOHLGAST 30 (prin telefon). 
Miercuri seara echipq de haltere 
a R. P. Romîne a susținut cea 
de a doua întîlnire cu echipa 
R. D. Germane. întîlnirile au 
fost și de data aceasta foarte 
echilibrate, victoria revenind e- 

chipei R. D. Germane cu 4—3. 
Reprezentanții noștri au totali
zat 1972,5 kg. față de 1940,5 
kg. cît a totalizat echipa ger
mană. Echipa noastră a fost 
descompletată deoarece Ion Bi- 
rău fiind accidentat în prima 
reuniune, n-a mai putut parti

cipa la a doua întîlnire.
Excelent s-a comportat și de 

data aceasta reprezentantul nos
tru la categoria grea Silviu Ca
zan. El a corectat, la interval 
de numai două zile, alte patru 
recorduri ale țării, obținînd per
formanțe strălucite în special la 
„împins" (132,5 kg.) și la total 
(407,5 kg.). Aceste rezultate

Concursuri
de orientare turistică
Cele două mari concursuri de o- 

rientar? turistică inițiate de Consi
liul Central al Sindicatelor — 
concursul feminin cu finala în zi
lele de 15-18 iulie și cel interre
gional cu finala la 17-22 august
— au constituit un puternic factor 
de stimulare a activității în dome
niul acestei ramuri aplicative a 
turismului. Din diferite regiuni ale 
țării primim vești referitoare la 
desfășurarea concursurilor de orien
tare în cadrul primei faze, care se 
încheie — pentru ambele compe
tiții — la 30 iunie.

La Tg. Mureș, ne informează co
respondentul nostru I. Păuș, a avut 
loc un concurs feminin organizat 
de comisia obștească locală de 
turism. Concursul de gr. I cu temă 
de zi a reunit șase echipe. Cea 
mai bună dintre ele s-a dovedit a 
fi echipa Flamura roșie „Ber- 
nafh Andrei" condusă de fuliana 
Both și care a totalizat 377 pte din 
398 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. Voința —co
operativa meșteșugărească ,,Meta
lul" cit 307 pet; 3. Recolta G.A.S. 
„1 Mai" (cond. Berta Kovacs) cu 
271 pte.

Consiliul Regional Sindical Cra
iova — ne scrie coresp. I. Ri- 
zoiu — a organizat un concurs fe
minin cu temă de zi și de noapte, 
pe un traseu de 9.500 tn. Au par
ticipat 12 echipe, victoria reve
nind colectivului Locomofiva Cra
iova (cond. Tatiana Caragea).

In organizarea C.R.S. Bacăii s-a 
desfășurat la Piatra Neamț un con
curs feminin de orientare turistică 
la care au participat 22 echipe. 
(Progresul cu 10 echipe, Avîntul 
cu 7 și Flamura roșie cu 5). S-au 
înregistrat următoarele rezultate:
1. Progresul I.M.S. Ceahlăul din 
Piatra Neamț (cond. Nina Bismin- 
tin) cu 439 pte; 2. Echipa oficiului 
P.T.T.R. Piatra Neamț (cond. Ma
ria Lăzărescu) 420 pte; 3. FI. 
roșie O.C.L. produse industriale 
415 pte. Numărul mare de echipe
— subliniază corespondentul nos
tru E. Chipăruș — dovedește că 
această formă a turismului a în
ceput să fie îndrăgită de oamenii 
muncii din această regiune.

16 echipe ale colectivelor Pro
gresul, Voința, Flamura roșie, 
Recolta și Avîntul din Tg. Mureș, 
Reghin și Gheorghieni și-au dis
putat îrrtîietatea în concursul de 
orientare turistică de gradul II 
cu teme de zi și noapte. Concursul 
s-a desfășurat pe dealul Cornești, 
în apropiere de Tg. Mureș, avînd 
un traseu de 14 km pentru tema 
de zi și de 12 km pentru tema de 
noapte. La concurs au participat 
multe turiste care au dovedit o 
bună pregătire fizică și teoretică. 
Primul loc i-a revenit echipei 
Voința „Textila Mureș" (cond. 
Ion Kadar) cu 680 pte din 920 
posibile. Au urmat în clasament:
2. Echipa feminină a colectivului
Recolta II din Tg. Mureș cu 635 
pte și 3. Progresul întreprinderea 
poligrafică nr. 1 Tg. Mureș eu 586 
pte- _>/' -J 

constituie noi recorduri ale tă
rii, ca de altfel, și cele de la 
„stnuls" — la a patra încer
care (120 kg.) și „aruncat" 
(157,5 kg.). In afară de concurs 
Silviu Cazai.', a totalizat’ 410 
kg.! Spectatorii au aplaudat 

frumoasele rezultate obținute de 
concurentul nostru. Al 5-lea re
cord al țării a fost obținut de.
Ilie lenciu la categoria senii- 
mijlocie: 112,5 kg. la „împins" 
(a patra încercare).

înainte de începerea reuniunii 
a avut loc o reușită demonstra
ție de gimnastică acrobatică, la 
care și-au dat concursul nume
roși maeștri ai sportului din 
R. D. Germană. Apoi, au luat 
cuvîntul tov. Schwaikovski, pre
ședintele comisiei centrale de 
haltere din R.D.G. și M. Rob. 
conducătorul delegației sportivi
lor romîni.

Mîine pe Stadionul Republicii

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL
ÎNTIINEȘTE REPREZENTATIVA

A R. P.
R. P. UNGARE

Mîine, echipa feminină de hand
bal a țării noastre va susține o 
nouă întîlnire internațională, avînd 
de această dată ca adversară, re
dutabila formație a R. P. Ungare, 
campioană mondială din anul 1949.

Jocul se anunță deosebit de in
teresant, mai ales prin prisma re
zultatelor obținute în ultimii ani 
de ambele echipe reprezentative. 
Handbalistele din țara vecină și 
prietenă nu au disputat încă nici 
un meci internațional, dar rezulta
tele obținute de ele în anii trecuți 
— victorii asupra echipelor R. P. 
Polone și R. Cehoslovace — consti
tuie o elocventă „carte de vizită".

0 problemă acută în
S-a aiirmat — și pe bună drep

tate :— că handbalul nostru este în 
plin progres; că în prezent echi
pele reprezentative, masculină sau 
feminină, ale țării noastre pot face 
față cu succes oricărei competiții 
internaționale și că — în general — 
ne situăm la nivelul celor mai va
loroase formații din Europa. Acea
stă afirmație este întărită mai ales 
de jocul prestat de echipele noas
tre, în ultimele întreceri interna
ționale.

Totuși, rezultatele obținute de re
prezentanții noștri în ultima vreme 
fac să se nască o îndoială. Nu a- 
supra valorii echipelor noastre, ci 
mai ales asupra posibilităților pe 
care ele le au de a termina învin
gătoare un meci. Problema este 
foarte importantă și, îndeosebi, 
foarte acută, pentru că deși au 
manifestat o evidentă superioritate, 
echipele noastre au părăsit uneori 
terenul învinse.

Este posibil să-ți domini adversa
rul șlăpîntnd jocul și totuși să nu 
obții victoria? Pentru cei care au 
asistat la meciul de la Orașul 
Stalin dintre echipele masculine ale 
R.P. Romîne și R.P. Polone și la 
jocurile de joi dintre echipele ora
șelor Varșovia și București, acest 
lucru este explicabil. In alte cazuri, 
chiar atunci cînd au cîșligat, echi
pele noastre au obținut victoria la 
o mică diferență, care nu exprima 
just raportul de forțe de pe teren, 
care le era net favorabil.

Socotim că această situație este 
de-a dreptul alarmantă. O primă

întîlnirea internațională de tir 
R. P. Romină — R. P. Ungară

Programul competiiț-ional al tiru
lui nostru se îmbogățește în zilele 
ce urmează ou o nouă întîlnire in
ternațională : R.P. Romină — R.P. 
Ungară. Faiță die valoarea initerna- 
ționaJă recunoscută a trăgătorilor 
maghiari și romîni, această întîj- 
nire se situează la un nivel foar
te ridicat, constituind un prețios 
examen în vederea apropiatelor 
campionate europene pe care le va 
găzdui Capitala noastră.

Irttîlnirea va avea loc pe poli
gonul Tunari între 5—9 iulie, în 
organizarea comisiei centrate de tir.

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate:

Cat. cocoș: Scholl (R.D.G.) 
abandonat. Ion Balmău (R.P.R.)
247.5 kg. (72,5—75—100); Cat.
pană: Nieschke (R.D.G.) 292,5
kg. (92,5—90—110). Cat. ușoară: 
Helbich (R.D.G.) 300 kg. (90— 
90—120), Mănăilescu (R.P.R.)
292.5 kg. (87,5—90—115); cat. 

semi-mijlocic: Hatt (R.D.G.) 315 
kg. (92,5—95—127,5), Ilie Ien-

ciu (R.P.R.) 342,5 kg. (110—
102.5— 130); Cat. mijlocie: Schan- 
ke (R.D.G.) 332,5 kg. (110—
102.5— 120), Gh. Piticaru (R.P.R.)
327.5 kg. (100—97,5—130); Cat.
semi-grea: Siebert (R. D. G.)
372.5 kg. (105—122,5—145), Ilie 
Dancea (R.P.R.) 355 kg. (112,5—
107.5— 135); Cat. grea: Rugine
(R.D.G.) 330 kg. 110—97,5 —
122,5), Silviu Cazan (R.P.R.)

407.5 kg. (132,5—117,5—157,5).

Meciul de mîine contează și ca 
o revanșă a întîlnirii de la Timi
șoara d.în 1949, cînd victoria a re
venit echipei maghiare cu scorul 
de 4—1. De atunci însă, echipa 
noastră reprezentativă a făcut mari 
progrese, mărturie fiind rezultatele 
realizate în această perioadă de 
timp.

întîlnirea internațională de hand
bal va avea loc pe stadionul Repu
blicii, în deschidere la meciul in
ternațional de fotbal și va encepe 
la ora 16. Arbitrul principal va 
fi Eduard Pardubski (R. Ceho
slovacă) ajutat de Pândele Cîrli- 
geanu și Gh. Vișan.

handbal: ineficacitatea!
cauză a acestei siări de lucruri este 
aceea că echipele noastre nu au 
ajuns să aibă încă o justă orientare 
tactică în meciurile importante. S-a 
văzut clar că, odată ce adversarul 
nu îi mai permite să desfășoare un 
joc rapid, pe contraatac, echipele 
noastre se împotmolesc. Jucătorii 
noștri luptă pentru balon, a.tacă. 
însă odată ajunși în fața porții ad
verse se pierd în combinații inu
tile, neputînd să depășească „zi
dul" — sau mai bine zis — „zona 
apărării" din fata lor. Și, unul du
pă altul, atacurile noastre eșuează 
lamentabil.

Desigur, rutina jocurilor interna
ționale le lipsește deocamdată echi
pelor noastre, ceea ce explică nu
mai în parte ineficacitatea lor.

Spunem numai în parte, pentru 
că mai este o problemă : pregătirea 
morală și de voință. Nici la acest 
capitol nu stăm prea strălucit, de
oarece echipele noastre au dovedit 
că depășesc greu momentele difi
cile, că nu reușesc să-și mobilizeze 
toate forțele, în momentele cele mai 
importante și că unor jucători și 
jucătoare le este teamă de răs
pundere. In special, teama de a nu 
fi „vinovat" de eșecul unei pătrun
deri sau al unei combinații tactice 
oarecare, teama de a nu rata o 
ocazie, contribuie serios la inefica
citatea echipelor noastre.

In concluzie, se cer rezolvate 
două probleme, fără întîrzier«: jo
cul față de o apărare în zonă și o 
mai mare atenție pregătirii morale 
și de voință a jucătorilor și jucă
toarelor de frunte.

Programul cuprinde : probe de se
niori, senioare și juniori.

R. P. Ungară a anunțat partici
parea unui valoros lot de trăgă
tori care se vor prezenta la toate 
probele concursului. Printre coneu- 
renții maghiari se află cîțiva tră
gători oare au mai fost în țara 
noastră, între care campionul olim
pic Karoly Takacs, Sziiard Kun, 
Atnbrus Balogh, Alaidar Dobsa, Ja
nos Dosztaly, Ana Budafay, record
manul mondial de talere A. Lum- 
nitzer, etc.



Pe iacul Snagov se desiășcară 
azi și miine cea de a treia in- 
tîlnixe internațională de canotaj 
a anului : concursul bilateral la 
care participă cei mai buni caia- 
ciști și canoiști din R. P. Romînă 
și din R. P. Ungară.

Acest important eveniment spor
tiv depășește cadrul unui simplu 
meci internațional de canotaj. Și 
aceasta, datorită excepționalului 
nivel tehnic al canotorilor oaspeți, 
care au deplasat la București un 
lot din care fac parte nu mai pu
țin de 9 campioni mondiali! Este 
firesc, deci, interesul cu care este 
așteptată această întîlnire, în ca
drul căreia iubitorii caiacului și 
canoei vor putea admira tehnica 
unor concurenți deosebit de valo
roși. Pe de altă parte, canotorii 
noștri vor avea ocazia să-și însu
șească o serie de învățăminte pre- 
țioase din experiența reprezentan
ților țării vecine și prietene.

Iată acum cîteva detalii asupra 
oaspeților :

La caiac simplu ei vor ii repre- 
zentați de Ferencz Hatlaczki, cam
pion mondial la caiac 10.000 me
tri. La campionatele mondiale de 
la Mațon din 1954, Hatlaczki a 
participat și la caiac viteză 500 
metri, probă in care s-a clasat al 
cincilea, în urma lui Mircea A- 
nastasescu, ocupant al locului 3. 
Un echipaj foarte omogen este cel 
de caiac 4, în care Vagyaczki, Ko
vacs, Nagy și Szigety au obținut 
rezultate excepționale, care au cul
minat cu cîștiganea titlvtlun de 
campioni mondiali pe 1954.

Cel mai tînăr campion mondial 
de calac-canoe este lăcătușul me
canic lozsef Halmay. El are numai 
19 ani. împreună
Karoly Willand, cei doi canoiști

cu studentul

La tenis de masă, Ramura roșie—Constructorul 5-4

Ilie
3—1cu

După 9 partide" care au cerut 
jucătorilor multe eforturi timp 

<le peste șase ore, întîlnirea de 
tenis de masă dintre echipele 
masculine Flamura roșie și 
Constructorul — derbiul cam
pionatului —• a luat sfîrșit cu 
scorul de 5—4 în favoarea pri
mei formațili. Victorie aceasta, 
repurtată la capătul unor me
ciuri disputate cu multă dîrze- 
nie, situează echipa Flamura ro
șie din București pe locul întîi al 
turului campionatului masculin 
al categoriei A.

In primul meci s-au întîlnit 
Gantner (Flamura roșie) și 
Pesch (Constructorul). Victoria 
i-a revenit lui Gantner cu 3—1 
(21—15, 21—18, 16—21, 21—7). 

Apoi Mircea Popescu (Construc
torul) l-a întrecut pe Stan 
(Flamura roșie) tot 
(21—12, 19—21, 21—11, 24—22). 
In cea de a treia partidă, Reiter 
iFlamura roșie) l-a învins pe 
Naumescu (Constructorul) în pa 
tru seturi (21—23, 21—14, 24—22, 
21—8). Reiter a avut un adver
sar dificil în Naumescu, care a 
jucat foarte bine în apărare. In 
partida următoare, Mircea Po

pescu a dispus de Gantner cu 
3—0 (22—20, 21 — 19, 2.1—16).
Trebuie să arătăm că Gantner 
a condus în primul set cu...
20— 9. Totuși el a pierdut acest 
set, deoarece l-a privit cu ușurință. 
Nu este admisibil ca 
tor cu prlegătirea

lui Gantner să aibă 
comportare. Mircea 
acționat cu energie 
tigînd multe puncte prin lovi
turi decisive. Jucînd cu Pesch, 
Reiter a cîștigat cu 3—2 (21—9,
21— 16, 13—21, 18—21, 23—21).
După ce a fost net superior în 
primele două seturi, Reiter a 
manifestat apoi unele momente 
de slăbiciune, în timp ce Pesch 
a avut o revenire puternică,

un jucă- 
șî valoarea 
o astfel de
Popescu a 

in atac cîș-

• Joi 30 iunie s-au desfășurat jc- 
curile restanță din cea de a XIII-a 
etapă' a campionatului de fo4 bal al 
R. P. Bulgaria. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate : V.M.S. Sofia 
— Spartak Plovdiv 0-2 (0-1), Dinamo 
Sofia — Lokomoliv Plovdiv 1-0 (1-0), 
T.D.N.A. — Minior Dimitrovo 2-2 (1-2).

Clasamentul turului campionatului
arată astfel :
I. T.D.N.A. 13 7 5 1 20: 9 19
2 Spartak Plovdiv 13 7 2 4 14:10 16
3. Udarnik 13 6 2 5 12: 7 14
4. D.N.A. Plovdiv 13 4 6 3 11:10 14
5. Spartak Stalino 13 4 6 3 12:13 14
6. V.M.S. Stalino 13 6 2 5 9:10 14
7. V.M.S. Sofia 13 4 5 4 17:12 13
8. Torpedo Sofia 13 4 5 4 14:13 13
9. Minior Dimitrovo 13 6 1 6 12:12 13

10. Lokomotiv Sofia 13 4 5 4 16:20 13
11. Spartak Pleven 13 (! :1 6 17:17 11
12. Dinamo Sofia 13 5 1 7 14:18 11

cișugai tulul n.on- 
pe distanța de 10.000

maghiari au 
dial al probei 
metri. In finală, ei au întrecut un 
alt echipaj al R. P. Ungare (Cson- 
ka, Săssvary), care de asemenea 
va concura la Snagov.

Cel ce se vor deplasa în aceste 
zile la Snagov vor avea ocazia 
să-i aplaude și pe frații Meszaros, 
deținăiorii titlului mondial la pro
ba de caiac-dublu 1000 metri.

Dar, pe lingă acești campioni 
mondiali, din echipa de caiac-ca- 
noe a R. P. Ungare mai fac parte 
sportivi de ridica.ă valoare, ca : 
Istvan Herneok, tinerii Egresi și 
Tolnay, două veritabile speranțe 
ale canotajului maghiar, caiacis- 
tele Borosne și Berkesne, clasate 
pe locul II în campionatele mon
diale, etc.

Lotul oaspeților este însoțit de 
antrenorii Gyula Fuzesseri și lo
zsef Bajati. Oaspeții au venit cu un 
număr de 18 ambarcațiuni proprii, 
pe care s-au antrenat, ia Snagov, 
începînd de miercuri, cînd au so
sit în țară. In total, lotul lor cu- 
prinde 11 caiaciști, 9 canoiști și 
4 caiaciste.

Lotul nostru, antrenat de Radu 
Hufan și N. Navasart, s-a pre
gătit cu toată seriozitatea în ve
derea acestei întîlniri. Caiăciștii și 
canoiștii romîni vor lupta cu toată 
dîrzenia pentru a aduce echipei 
noastre eît mai multe puncte în 
clasamentul general și pentru a-și 
îmbunătăți timpurile.

La fiecare probă pot participa 
cîte două ambarcațiuni de fiecare 
țară.

Azi dimineață, de la ora 10 și 
după amiază de la ora 16, se dis
pută probele de fond, iar mîine 
după-amiază, începînd de la ora 
16, probele de viteză.

următoarele două 
In ultimul set lupta a 

Reiter condu- 
dar Pesch a 
a condus cu 

din urmă, vic- 
însă lui Reiter.

adjudecînclu-și 
seturi.
fost foarte strînsă, 
cînd cu 20—18, 
egalat și chiar 
21—20. In cele 
toria i-a revenit
In cel de al șaselea meci Nau- 
mescu a cîștigat cu 3—1 (21—10, 
17—21, 21—18, 21—10) la Stan 

Ilie. Din nou Reiter obține o victo
rie: cu 3—2 (21—11, 13—21, 21-11, 
15—21, 21—16) de data aceasta a- 
supra lui Mircea Popescu. In setul V 
Popescu a condus cu 7—2, dar 
de la scorul de 16—15 pentru 
Reiter, Popescu a jucat fără con
vingere, în timp ce Reiter lup- 
tînd pentru fiecare minge a cu
cerit a treia victorie consecutivă 
în acest meci. In penultima par
tidă a întîlnirii, Naumescu a în
registrat o victorie destul de u- 
șoară asupra lui Gantner aflat 
încă sub impresia meciului pier
dut la Mircea Popescu. Naumes
cu a învins cu 3—1 (14—21,
21—19, 21—16, 21—18). La 
rul de 4—4, s-au întîlnit
Ilie 
dut 

Ilie 
rîre 
trei, 
plet 
3_ 2
21—19, 21—17). 
Flamura roșie a 
cu 5—4.

In general, se 
nivelul de joc 
Pesch, Gantner 

pescu au părut 
praantrenați. Așa 
portat mai ales Pesch, cu aceleași 
deficiențe semnalate în dese rîn- 
duri în coloanele ziarului nos
tru, se ridică foarte serios pro
blema modului cum se desfășoară 
munca de pregătire din cadrul 
lotului republican.

sco- 
Stan 
pier- 
Stan 
hotă-

și Paul Pesch. Deși a 
primele două seturi, 

a jucat apoi cu multă
și a cîștigat următoarele 

învingînd un adversar com- 
dezorientat. Stan Ilie—Pesch

(12—21, 13—21, 21—12,
Cu acest meci, 
obținut victoria

poate spune că 
n-a corespuns, 
și Mircea Po- 
plîctisîți și su- 

cum s-a com-

INFORMAȚII ©onosport
13. Lokomotiv Plovdiv 13 2 6 5 8:13 10
14. Cerveno Zname 13 2 3 8 6:18 10

Fchipele programate în-concursul 
de duminică au obținut ;în ultimul 
timp, între ele, următoarele rezul
tate : T.D.N.A — V.M.S. Stalino : 
1954 : 3-0, 4-2 ; 1955 : 0-1; Torpedo —
Ivlinior Dimitrovo : 1954 : 1-0, 5-1; 1955: 
0-1. Spartak Plovdiv — D.N.A. Plov
div 0-9 în tur.
• In meciurile din Cupa Orașelor 

echipele pot utiliza jucători din ora
șul respectiv^ indiferent de categoria 
din care fac parte, cu condiția însă 
să fie născuți între anii 1931—1937.

Meciurile din Cupa Orașelor de 
duminică, deși au prelungiri, se pot 
termina la egalitate după 120 de mi
nute de joc. In această situație ex
cepțională urmează să se joace încă 
odată dar la concursul PRONOSPORT 
contează rezultatul de pe teren.

Miine pe stadionul Republicii 
Intîlnirea dLintre echipele de juniori 
ale R. P. Romîcie și R. P. Polone

Mîine, Capitala găzduiește o 
nouă întrecere internațională de 
fotbal: întîlnirea dintre echipele 
de juniori ale R. P. Romine și 
R. P. Polone. Meciul este deo-

prin 
va
ci t 
un

R. P. Polone. Meciul este 
sebit de important, atît 
faptul că se întîlnesc două 
loroase formații de juniori, 
și prin aceea că prezintă 

interes deosebit pentru palmare
sul jocurilor dintre cele două 

reprezentative.
Amintim că echipele de ju

niori ale R. P. Romine și R. P. 
Polone s-au mai întîlnit de două 
ori pînă acum. Fiecare echțpă 

a cîștigat pe teren propriu: re
prezentativa R. P. R. la Bucu
rești (1953) 
prezentativa 
Chorzow (1954), 
cu 1—0.

Cu privire 
mațiilor care

cu 
R.

1—0, iar re- 
P. Polone la 
de asemenea

la
se

for- 
mîine 

trebuie 
impus

valoarea 
întîlnesc

pe stadionul Republicii 
spus că amîndouă s-au 
în cadrul competițiilor interna
ționale, 
Este vorba,
turneul F.I.F.A., ' organizat anul 
acesta în Italia, cu care ocazie 
— în special reprezentanții noș
tri — s-au -firmat puternic. Se 
știe că juniorii romîni au cu
cerit primul loc în seria I, după 
ce au dispus cu 1—0 de echi
pele Franței și Austriei și au 
terminat la egalitate cu reprezen
tativa Belgiei (1—1). Echipa 

R. P. Polone a făcut parte din 
seria a IlI-a a turneului în care 
a ocupat locul 3. Ea a terminat 
la egalitate cu Irlanda (1—1) și 
a pierdut cu 3—-1 și — respec-

la care au participat, 
in primul rînd, de

SELECȚIONATA ȘTIINȚA
Echipa !

susținut joi,
August", primul joc din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde 

în țara noastră. Selecționata a- 
sociației Știința, ' adversarul fot
baliștilor suedezi în acest joc, a 

o 
frumoasă victorie, cu scorul de

suedeza Hammârby a 
', pe stadionul „23

repurtat cu această ocazie

3—1 (1—1), dar după un joc
care n-a plăcut celor 25.000 de 
spectatori decît în a doua parte. 
Prima repriză a jocului a fost 
slabă ca nivel tehnic, și, în ge
neral, egală în ceea ce privește 
avantajul teritorial. Cu toate a- 
cestea, în fazele de poartă, ju
cătorii Științei au fost mai pe
riculoși și au avut mai multe 
ocazii de gol. Acestea au fost 
însă ratate, fie din cauza im
preciziei în șut, fie din cauza 
unor greșeli de neiertat în pasa
rea balonului în fazele finale 

ale acțiunilor, ceea ce a dus la 
irosirea atacurilor. In primele 
45 de minute, atacul Științei a 
lost slab, și aceasta din cauza 
insuficientului randament pe ca
re 1-ati dat mai ales interii și 
extremul dreapta, Lazăr. In a- 
ceeași perioadă și apărarea echi
pei noastre a făcut dese gre
șeli, fie de plasament, fie de in
tervenție la balon, ceea ce a dus 
la crearea unor situații favora
bile pentru oaspeți. La o aseme
nea greșeală, centrul atacant 

suedez Andersson II a reușit 
să deschidă scorul (min. 31) re- 
luînd — pe jos, la colț 
minge ricoșată din bară. După 
4 minute, la un 
comis asupra lui 
ța beneficiază de 
care Dragoman 
sigur și scorul

Spre sfîrșitul

o

careu
Știin-

fault în 
Avram, 
un penalti pe 

îl transformă 
devine egal: 

reprizei,1—1.

• In ultima etapă a Cupei de vară 
echipele Locomotiva Constanța, Lo
comotiva Tg. Mureș, Avîntul Reghin, 
Minerul Petroșani și Dinamo Orașul 
Stalin vor utiliza primele formații cu 
efectivul complet.

S La Constanța, echipa Dinamo 
București va utiliza următoarea for
mație : Dumitrescu — Udrea, Anghel, 
Fodor — Constantinescu, Nunweiller
— Raica, Nicușor, Marin Traian, Mi- 
halache, Rădoi.

@ Echipele Știința Timișoara și 
Știința Cluj vor utiliza probabil for
mațiile de tineret cu jucă'orii care 
nu sînt selecționați în lotul asocia
ției Știința;

@ Meciul V. Flamura roșie R.P.R.
— Spartak R.P.B., deși se dispută du
minică, râmîne anulat, deoarece ini
țial a fost programat să se dispute 
sîpibătă»

juniorii polo- 
care au sosit aseară în 
— au dovedit o formă 
urmare a pregătirilor

tiv &—1 — în fața echipelor
Spaniei și R. P. Bulgaria. In 
partidele de verificare pe care 

le-au susținut în vederea jocului 
de la București,....................

nezi — 
Capitală 
bună, . . _ .. . .......

deosebit de intense pe care le-au 
făcut în vederea întîlnirii cu 
juniorii noștri.

Cu multă atdnție s-au pregă
tit și^ reprezentanții noștri. Se 
știe că în afara participării la 
turneul F.I.F.A. ej au mai sus
ținut în acest an un meci în 
compania echipei de tineret a 
R. Cehoslovace.

Față de toate acestea, reiese 
că echipele se prezintă în cele 
mai bune condiții, fapt care 

face din jocul de mîine o între
cere echilibrată și interesantă.

Conducerea delegației sportive 
poloneze nu a alcătuit formația. 
Aceasta va fi făcută din următorul 
lot de jucători: Kalisz, Dymarczyk, 
Korc, Stan’szewski, Matarz, W:rie- 
ra, Jablonowski, Michel, 
Liberda, Nowak, Wrobel, 
Kazmierzczak etc.

Selecționata noastră 
formația următoare :

R. P. ROMINĂ: 
Neamțu, Stancu,

Szmidt, 
Satora,

va juca în

Bocianu — 
Gref—Bodo, 

Maior—Copil, Țîrcovnicu, 
Georgescu, Văcaru

Rezerve: Szilagi, loniță, 
fănescu, Ghibea, Mateianu, 
gil-

Meciul are loc pe Stadionul 
Republicii, cu începere de la ora 
17.15.

Jocul va fi condus de arbitrul 
Bokor Istvan (R. P. Ungară).

Ene,

Ște- 
Vir-

A ÎNTRECUT PE HAMMĂRBY CU 3-1 (1-1)

lui

de

Știința începe să joace mai în
chegat în atac, la aceasta con
tribuind efectiv introducerea 
Dinulescu.

Cea mai frumoasă parte a tn- 
tîlnirii a fost primul sfert 
oră al reprizei secunde, periodă 
în care — mulțumită mai ales 
Științei — jocul a fost viu, 
spectaculos, cu faze dinamice la 
poartă. In această perioadă. 
Știința a jucat cu multă dîrze- 
nie, a atacat cu un nestăvilit 
elan și a manifestat o puter
nică voință de a învinge. Ca 

urmare firească," în min. 50, Su
ciu înscrie un gol spectaculos, 
șutind cu piciorul sting, de la 
16 metri, în urma unei curse 

în care a depășit doi adversari. 
In continuare, oaspeții dau sem
ne de oboseală. Apărarea lor 
este deseori depășită, lie de 

combinațiile, fie de „forțările" 
individuale de pătrundere ale 

jucătorilor Științei. Aceștia ratea
ză mai multe ocazii de a urca 
scorul. O fază remarcabilă este 
cea din. min. 85, cînd Dinulescu 
trimite mingea spre poarta goa
lă, dar stoperul suedez scoate 

" pe linia
baloinuî 
poarta 
data

porții. In 
ajunge 
echipei 

aceasta, 
nu mai 
tras de

balonul de 
același . minut, 
din nou la 
Hammârby; de 
nici unul din apărători 
poate interveni la șutul 
Dinulescu și scorul devine 3—1.

Trebuie să arătăm că victo
ria Științei este pe deplin me
ritată; pentru considerentele a- 

mintite: urai multă voință de a 
învinge, uri plus de combativi-

Ultima etapă a
Astăzi și mîine se dispută joeur.le 

ultimei, etape a „Cupei de vară". 
Două din aceste meciuri au loc 
astăzi în Capitală, pe stadionul din 
Ciulești,' ‘după următorul program: 

Ora 15.15: Progresul București 
(tin.) — Flacăra Ploești

Ora 17.30: Progresul București — 
C.C.A. '

Intîlnirea dintre Progresul Bucu
rești și C.C.A., pe de o parte, Di
namo Orașul. Staiin și Locomotiva 
Constanța (tin.) — care are loc 
mîine — pe de altă parte, vor de
semna echipa cîștlgătoare a seriei 
întîi. Sjtuația in fruntea clasamen
tului ’este următoare:
1. Dinăiho Or. Staiin 6 5 10 16:3 11
2. Progresul Buc. 6 5 1 0 23:5 11
3. C-.C'.A. Buc. 6 4 11 18:7 9

Cunt. se vede, echipele care can
didează cu cei mai mulți sorți de 
izbîndă, sînt Dinamo și Progresul. 
Jucînd pe teren propriu, au șan
se să cîștige meciurile. Și pînă ia 
urmă, primul loc va fi hotărît de 
golaveraj. Din acest punct de ve
dere. avantajul este de partea di- 
namoviștilor.

Al patrulea meci din seria întîi

Spartak (R. P. Bulgaria) la Arad, 
Hammărby (Suedia) la Twnișoara

Ieri dimineață a sosit în Capi
tală echipa Spartak Orașul Staiin 
(R.P. Bulgaria), care va juca 
mîine la Arad, cu Flamura roșie 
U.T.A., iar la 7 iulie cu Dinamo 
Orașul Staiin. Oaspeții au depla
sat următoarea formație: Vol- 
cianov-Dimitrov, Kircev, Filipov- 
Nencev, Pandov-Kirov, lanev, 
Nanov, Zaharev, (căpitanul echi
pei), Arnaudov. — Rezerve: Na
zarov (portar), Kristev (fundaș), 
Parușev, Heilacev și Kașukeev 
(înaintași). Antrenor este Ștefan 
Kallcev. Echipa Spariak este la 
prima sa deplasare în străinătate; 
pe teren propriu însă, a susținut 
numeroase jocuri internaționale 
cu: Vasas Budapesta 1-0 și 4-9, 
Slovan Bratislava 1-1, St. E- 
tienne (Franța) 0-0, Kinizsi Bu
dapesta 1-0, Sel. Tineretului din 

R.P. Chineză 2-0 și F.C. Tou
louse 1-1. Conducerea lotului ne-a 
informat că în echipă, clasată pe 

campionatului 
figurează inter- 
Nencev, Pan- 
Zaharev, maes- 

locul 4 în turul 
primei categorii, 
naționalii Kircev, 
dov, Arnaudov și 
tru al sportului.

Jacul va fi conidius de A. Bolono.
★

Echipa suedeză Hammârby va 
susține mîine la Timișoara al 
doilea meci în țara noastră. Ea 
va primi replica echipei asocia
ției Locomotiva, care va fi alcă
tuită din următorul lot: Dunga, 
Sziklai (portari), Corbuș, Andro- 
viei, Rodeanu, Vakarcs 11 (fun
dași), Busch, Andreescu, Gali 
(mijlocași), Szekely, Tiganiuc, A. 
Covaci, I. Covaci, Avasilichioaie, 
Bădeanțu, Izdrăilă (înaintași).

Intîlnirea de mîine va fi arbitra
tă de , E. Steiner (Viena).

După meciul de la Timișoara, 
Hammârby va juca la Arad, cu FI. 
roșie, la 7 iulie.

Dinulescu ur- 
o reluare a lui Cio- 

într-un apărător), 60 
și Lazăr).
oaspe s-a comportat 

special în prima repri-

tate, pregătire fizică mai bună, 
joc superior în repriza secundă.
Ca o remarcă îmbucurătoare, 
amintim aici faptul că, ■ spre 

deosebire de alte echipe ale noa
stre, Știința a tras ieri multe 
șuturi la poartă, mai ales de la 
distanță. In această privință s-au 
tăcut și unele abuzuri, fără' de 
care scorul final putea fi mai 
mare. Științja a ratat situații 

foarte favorabile, în minutele: 10
(Suciu și Ciosescu), 13 (bară, 

Suciu), 55 (bară, 
mată de
șescu, 
(Ciosescu

Echipa 
bine, în . 
ză. A plăcut mai ales tehnica 
individuală a oaspeților, ușu
rința în pasarea balonului, jocul 
lor combinativ. Hammârby a gre
șit însă de multe ori în margi
nea careului advers, pierzînd 
mingi pe care le putea fructi
fica. De asemenea, oaspeții au 
jucat, în general, lent și n-au 
tras destul la poartă.

ȘTIINȚA: Todor — Zbîrcea,
Brînzei, Nedelcu — Moldovan, 
Georgescu — Lazăr, Suciu (86', 
Cojereanu), Ciosescu, Avram 
(40’, Dinulescu), Dragoman.

HAMMĂRBY: Wrettman — Nell, 
Appelgren, Andersson I — Erik
sson, Krammer (80’, Hill)—West- 
lund (WickstrCm), Larsson, An
dersson II, Bjorklund (75’, Lun- 
deil), Sandstrom. Arbitrul 
triac Steiner a condus cu 
tă competență.

RADU URZICEANU

aus- 
mul-

Cupei de vară”
are loc ia Constanța, între Loco
motiva și Dinamo București (tinj.

In seria a doua, lupta se dă în
tre Flamura roșie 
Petroșani și Știința 
următoarea situație
1. Fl. roșie Arad
2. Minerul Petr.
3. Știința Cluj

La clarificarea 
tribui jocurile de mîine: Fl. roșie 
Arad — Locomotiva Timișoara, A- 
vîntul Reghin (tm<) — Minerul Pe
troșani și Știința Timișoara Ști
ința Cluj. Intîlnirea 

Tg. Mureș — Avîntul 
zintă importanță doar 
mele locuri.

Arad, Minerul 
Cluj, care au 
în clasament:

6420 16:6 10 
6 4 11 10:4 »
6 3 2 1 14:7 S

situației vor con-

Locomotiva' 
Reghin pre- 
pentru ulii-

★

Orașelor (ti
ni îine lase vor 

(Bîrlad —
(Oradea 
egalitate,

Semifinalele 
neret) 
Bîrlad 
Oradea 
caz de 
prelungi. Dacă și în acest caz re
zultatele vor fi egale, * "Ț
vor califica echipele în deplasare.

Cupei
disputa

- Orașul Stalin) șl 
— Timișoara). Iii 

jocurile se vor

atunci se



Se ridică noi talente in boxei nostra
Pe marginea finalelor campionatelor republicane de juniori
Timp de șapte zile, cej mai buni 

dintre tinerii noștri pugiliști și-au 
disputat la Pitești titlurile de cam
pioni la 12 categorii. La fiecare 
categorie au fost înscriși cite 7—8 
concurenți, în afară de categoriile 
semigrea și grea< unde au parti
cipat doi și •— respectiv — uft bo
xer. Acest lucru ar tr.ebui să ne 
dea de gîndit. Este necesar să se 
ia măsuri pentru a se asigura mă
rirea numărului boxerilor tineri 
la categoriile mijlocie, semigrea și 
grea.

Finalele campionatelor republioa- 
ne’ de juniori din acest an au a- 
rătat dar un important salt va
loric al juniorilor și o energică o- 
fensivă a ,.numelor" noi. Nu în- 
tîmplătcr, unul dintre campionii 
de anul trecut, Martin Farkaș, a 
fost învins de un nou element 
talentat, V. Surugiu (Craiova) 
care tot în această competiție 
mai. întrecuse un alt junior valo
ros: N. Popa (Galați). Victor 
Surugiu (Antrenor Simion Va- 
sile) este un boxer cu reale ca
lități. El luptă în linie fiind bi
ne dezvoltat și poate fi conside
rat pe drept cuvînt, — în urma 
victoriilor obținute asupra unor 
concurenți de certă valoare — 
drept revelația campionatelor.

Alt tînăr cu posibilități este Pe
tre Zăinescu din Cîmpina (antre
nor Cr. Marinescu). In urma u- 
nei decizii eronate a juriului, Zăi
nescu s-a văzut oprit în drumul 
spre finală. In condiții normale, 
el putea cuceri titlul de campion 
la categoria minimă, fiind foarte 
talentat. Marin Urlățeanu din 
București (antrenor I. Lungu) a 
făcut dovada unor reale calități și 
a unor frumoase perspective. El a 
întrecut în finală un alt element 
de valoare. Adrian Offenberg (an
trenor I. Maxim). Offenberg se 
orientează foarte bine în ring și 
întreprinde acțiuni clare, pline de 
eficacitate. Urlățeanu l-a depășit 
la puncte datorită vitezei sale ex
cepționale și dîrzeniei.

Iosif Olaru din Craiova (antre
nor Aiionte Ciocan) a cîștigat 
în acest an titlul de campion la 
categoria pană, (anul trecut a fost 
campion la muscă). El a arătat 
un deosebit salt de valoare, sco- 
țîndu-1 din cursa pentru titlu pe 
Francisc Pazmani — Timișoara 
(antrenor I. Ambruș). In categoria 
pană am mai remarcat un tînăr 
element — Stelică Lazăr din Giur
giu, — care nu face box decît de 
5 luni. De asemenea, Dumitru Ră- 
gălie din Constanța (antrenor Ză- 
logeanu) campion la categoria mi
nimă și Vasile Pleș din Oradea 
(antrenor Ilie Ghișa) campion la 
categoria hîrtie, sînt doi boxeri 
de calități fizice excelente și cu 
mari perspective. Saul Avram din 
Iași (antrenor Gh. Florescu) fo
losește o gardă corectă, fiind do

CARNET
FAZA DE ZONA A CAMPIONA

TULUI ȘCOLILOR MEDII

La sfîrșitui săptămînii trecute 
s-au desfășurat pe stadionul Fla
căra din Ploești întrecerile etapei 
de zonă a concursurilor școlilor 
medii. Deși în prima zi a concur
sului timpul a fost nefavorabil, a- 
cest lucru nu f-a împiedicat pe con
curenți și concurente să lupte cu 
mult entuziasm pentru a obține re
zultate cît mai bune.

La concurs au participat elevi și 
eleve din regiunile Pitești, Craio
va. Constanța, Galați, București, 
Ploești și din regiunea Stalin. Prin
tre cele mai bune rezultate reali
zate cu acest prilej sînt de notat: 
100 m. fete — Alexandrina Stoica 
(regiunea Ploești) 14,1 sec.; disc 
fete — Emilia Dumitru (regiunea 
Craiova) 33,08 m. ; înălțime fete 
— Maria Cerchez (regiunea Plo
ești) 1,38 in. ; 100 m. băieți —
Ștefan Tănâsescu (regiunea Plo
ești) 11,9 sec.; 800 m. — Gh.
Hristra (regiunea Constanța) 
2:05,5; suliță băieți — Radu Mi
hai (regiunea Pitești) 46,98 m.; 
lungime fete — Alexandrina Stoica 
(regiunea Ploești) 4,79 m.

După două zile de întreceri cla
samentul general pe regiuni a fost 
următorul: 1. regiunea JPitești 85 
puncte; 2. regiunea Ploești 67 pun
cte ; 3. regiunea Stalin 39 puncte.

Florian Albu, corespondent
CONCURS CU PARTICIPAREA 

ATLEȚILOR FRUNTAȘI

Stadionul Tineretului din Capi
tală găzduiește astăzi și mîine o 
importantă întrecere atletică la 
care vor lua parte cei mai buni a- 
tleți și atlete din țara noastră, ma
eștri an sportului, atleți ide catego

tat și cu un dezvoltat simț tac
tic. Ion Ailenei din București (an
trenor C. Cionoiu) este alt element 
de viitor. El greșește insă, punlnd 
prea mult accent pe foFța fizică 
și neglijînd tehnica. Paul Pîriea 
din Craiova (antrenor Gheorghe 
Lungu), deși se numără printre 
elementele cu reale calități, este 
lipsit încă de viteză. Constantin 
Bilă, tot din Craiova, a devenit 
campion la categoria semimijlo- 
cie, dfrid dovadă de o bună o- 
rientare în ring și de remarca
bile calități fizice. Iosif Cizmărie 
(Timișoara) face parte din cate
goria boxerilor duri. El a devenit 
campion la categoria mijlocie mi- 
aă dar mai are de muncit la 
capitolul „tehnică". C. Bugheanu 
din Ploești (antrenor Gh. Popescu), 
a cucerit titlul de campion la ca
tegoria mijlocie, dovedindu-se bo
xerul cu cele mai eficace lovituri. 
El a cîștigat toate meciurile prin
k. o. Credem că Bugheanu se va 
dovedi și în viitor foarte util la 
această categorie atît de săracă în 
elemente. Zamfir Ciocîrian din 
București (antrenor Zamfir Popa- 
zu) l-a învins la categoria grea 
pe Tiberiu Kossa din Timișoara. 
Ambii boxeri sînt înzestrați cu 
calități. Demn de evidențiat este 
și tînărul Ștefan Dande din Sa- 
lonta (antrenor Baboș) care ne- 
putînd lua parte oficial la cam
pionate, a arătat într-un meci a- 
mical, reale posibilități. S-au mai 
evidențiat: Dobre Cornel (Craio
va), Constantin Mototolea (Gala
ți), N. Ichim (București), Paul 
Pavel (Ploești) Dan Bourceanu 
(Ploești), D. Răceanu (Oțelul 
roșu), St. Sticleanu (Craiova),
D. Ionescu (București), 1. Dines- 
cu (Galați), V. Ionescu (Bucu
rești), Ștefan Dragoș (Bacău),
l. Ostoiu (Arad), J. Vascocenco 
(Cîmpina), I. Tincău (Arad), 
Martin Farcaș (Timișoara), N. 
Popa (Galați) etc.

In ediția din acest an a cam
pionatelor republicane de juniori, 
pugiliștii din regiunea Craiova au 
obținut un remarcabil succes in- 
trînd în finală cu șapte concurenți 
și cîștigînd patru titluri. Aceste 
succese sînt urmarea muncii per
severente depuse de comisia regio
nală de box Craiova ca și de 
antrenori. Elemente valoroase și 
campioni au mai dat regiunea 
București (3), regiunea Timișoara 
(2) și regiunile Ploești, Oradea, 
Constanța, (cîte un campion).

Aceste campionate ne-au a- 
răîat cu prisosință că provincia 
constituie un rezervor nesecat de 
tinere elemente de valoare. Acestea 
trebuie să fie temeinic sprijinite, 
pentru că numai astfel clasa bo
xului nostru se va ridica necon
tenit

LUCIAN POPESCU 
antrenor

ATLETIC
ria iutii. Cu acest prilej îi vom 
putea urmări pe sportivii care 
ne-au reprezentat în ultimele săp
tămâni în diferite întreceri inter
naționale, reușind performanțe va
loroase, în special în marele 
concurs atletic de la Varșovia. Ieri 
s-au înapoiat în Capitală, venind 
de la Moscova, atleții care au 
participat la întrecerile din capi
tala Uniunii Sovietice. Toți aceș
tia, împreună cu ceilalți atleți frun
tași, se află în Capitală, pregătiți 
să lupte pentru a obține noi per
formanțe valoroase.

Iată programul celor două zile 
de întreceri: azi: ora 17,45 — 
110 m. garduri, prăjină, disc fete; 
ora 18,00 — 400 m. băieți; 18,10 — 
100 m. fete; 18,20—100 m. băieți; 
18,25 — greutate băieți; 18,30 — 
5 km. marș, lungime fete suliță 
fete; 19,00 — 1500 m.; 19,10— 
10.000 m.; 19,15 — lungime băieți, 
disc băieți ; 19,50 — 4X100 m. fe
te, 4X100 m. băieți. Duminică: 
ora 18,00 — 80 m. garduri fete, 
ciocan, înălțime băieți; 18,10 — 
200 m. băieți; 18,20 — 800 m. 
fete, triplusait; 18,25 — greutate 
fete; 18,35 — 400 m. garduri;
18.45— 800 m. băieți; 18,55—3000 m. 
obstacole ; 19,05—înălțime fete ; 
19,10—3000 m. obstacole : 15.15 — 
suliță băieți; 19,25 — 5000 m.;
19.45— 200 m. fete și 19,55 — 
4X400 «n. băieți.
CIRCUITUL DE MARȘ ORGANI
ZAT DE ASOCIAȚIA LOCOMO

TIVA
Duminică 10 iule se va desfășura 

în București cea de a doua ediție 
a circuitului de marș organizat de 
asociația Locomotiva. In vederea 
acestui eveniment, asociația orga
nizatoare a ales traseul și a di
fuzat regulamentul în colectivele 
spertive bucureștene.

Circuitul ciclist 
al regiunii Stalin

MEDIAȘ 1 (prin telefon). — 
J.n_ a IV-a etapă a circuitului ci
clist al regiunii Stalin (Sighișoara- 
Mediaș 40 km.) cicliștii au mers 
aproape numai itn pluton. Singur 
Fanisiu (Metalul București) a 
reușit să evadeze odată, mergînd 
de unul singur 3 km., după care 
a fost prins de pluton.

La Mediaș au sosit 20 de ci
cliști în pluton, sprintul final fiind 
cîștigat de N. Vasilescu (Dinamo 
București) care a parcurs cei 40 
km. în 1 h. 08:43. Pe locurile ur
mătoare, la 2 secunde diferență, 
s-au clasat, în ordine: Mircea 
Stan (Progresul), Gh. Văleanu 
(Dinamo Buc.), Leonard Popov 

(Dinamo Orașul Stalin), Richard 
Klein (Dinamo Orașul Stalin), 
Martie Ștefănescu (Met. Buc.), 
Dobre Glodea (Dinamo Orașul 
Stalin), Ion Sima (Dinamo Orașul 
Stalin), Victor Mignevitz (Dinamo 
Orașul Stalin), P. Nuță (Dinamo 
Buc.) etc. Pe echipe, etapa a fosl 
cîștigată de Dinamo București ur
mată de Dinamo Orașul Stalin, 
Metalul București, Progresul 
București.

Vineri s-a disputat etapa a V-a 
Mediaș-Tîrnăveni-Blaj (176 km). 
După plecare, la sprintul de pe , 
dealul Hula se desprinde un grup 
de 6 cicliști (Istrate, Morarii, Ri
chard, Nuță, Sima și M. Stan) care 
își măresc treptat avansul și a- 
iung la Blaj cu 17 minute avans 
față de plutonul al doilea. Rezul
tatul etapei: 1. C. Istrate (Pro
gresul) 5 h. 45,30; 2 Richard (Di
namo Or Stalin) 5 h. 45.30; 3. I. 
Moraru (Progresul) 5 h. 46,33; 4. 
Petre Nută (Dinamo Buc.); 5. 1, 
Sima (Dinamo Or. Stalin).

In urma acestei etape clasamen
tul general individual se prezintă 
astfel: 1. C. Istrate (Progresul) 
18h.04,01; 2. K. Richard (Dinamo 
Or. Stalin) 18 h. 08,16; 3. N. Va
silescu (Dinamo Buc.) 18 h. 11.58; 
4. P Nuță (Dinamo Buc.) 18 h. 
12,26; 5. L. Popov (Dinamo Or. 
Stalin) 18 h. 17,45.

In clasamentul general pe echi
pe conduce Dinamo Orașul Stalin 
(54 h. 17,10) urmat de Dinamo 
București (55 h. 02.56).

Știința București 
învingătoare la oină

întrecerile finale de oină ale 
campionatului asociației Știința 
au luat sfîrșit cu o concludentă 
victorie a echipei bucureștene Ști
ința, care a termina neînvinsă 
turneul. Campiona țării, s-a 
dovedit o formație comple
tă, a practicat un joc variat 
și a fost excelentă în jocul la 
bătaie. Din echipa învingătoare 
s-au evidențiat Gh. Dumitrescu, 
un bun apărător, mijlocașul Co- 
stel lancu, Gh. Albu și Tiberiu 
Voicu, care au realizat cele mai 
multe lovituri peste bară.

Cea de a doua clasată. Știința 
Iași, a luptat cu însuflețire ară- 
tînd dosebite calități. Cei mai 
buni jucători din echioa lașului 
au fost I. Mandrea, V. Papuc și 
I. Calapod.

In general, echipele au utilizat 
la bătaie tactica jocului mobil pe 
grupe, iar la prindere și-au ba
zat majoritatea acțiunilor pe 
mărginașii doi și trei Ia ducere 
și întoarcere, spre deosebire de 
Știința Iași și Cluj care și-au 
bazat jocul pe centrul mijlocaș.

Iată acum clasamentul final:

1. Stiinta
2. Știința
3. Știința
4. Știința
5. Știința

București 
Iași 
Craiova 
Cluj 
Brăila

8 8 0 0 - 24 
8 5 0 3 = ÎS
8 3 1 4 - 15
8 1 2 5 - 12 
8 116= 11

AZI
Atletism — Stadionul Tinere

tului, ora 17,45, concurs cu 
participarea atleților fruntași.

Canotaj — lacul Snagov, ora 
10, și după amiază de la ora 
16, întîlnirea internațională de 

caiac-canoe R.P.R.—R.P.U.
Fotbal — Stadionul Giulești, 

ora 15,45: Progresul București 
Tineret — Flacăra Pioești (Cu
pa de vară); ora 17,30 Progre
sul București — C. C. A. (Cupa 
de vară).

Motociclisin — Șoseaua Bucu
rești—Pitești km. 8, ora 8: ple
carea în campionatul republi

can de regularitate rezistență și 
turism( faza regională).

0 et$ă completă in camp^natul republican de polo
Pentru prima dată de la înce

putul campionatului republican, 
campionatul categoriei A progra
mează mîine în Capitală și în 
restul țării o etapă completă (a 
Vil-a); iar odată cu consumarea 
meciurilor restante programate 
pentru luni, marți și miercuri, 
campionatul categoriei A se va a- 
propia simțitor de normal. In ca
drul acestei etape, paitm echipe 
bucureștene vor evolua în cadrai 
unui cuplaj de calitate, mîine di
mineață la Ștrandul Tineretului, 
In primul joc, care va începe la 
ora 10, se vor înttlni echipele 
Dinamo și Știința, iar tn cel de 
al doilea C.C.A. și Tînărul Di- 
namovist. Dinamo și C.C.A. au 
prima șansă în aceste jocuri, dar 
nu fără prețul unor serioase e- 
forturi. Două meciuri care se a- 
nunță viu disputate se vor dis
puta la Cluj, unde formațiile lo
cale Știința și Metalul vor primi

SPORT
■ LUPTE CLASICE. — In ca

drul penultimei etape a întrece
rii rezervată juniorilor din co
lectivele sportive bucureștene — 
desfășurată la un nivel tehnic 
mulțumitor — s-au înregistrat 

următoarele rezultate:
Metalul—Progresul 9-3; Tînărul 

dinamovist — Știința 3-9; Fla
mura roșie — Locomotiva 6-2; 
Flamura roșie — Progresul 6-4; 
Locomotiva — Tînărul Dinamo
vist 4-5.

— Ultima etapă a „Cupei tine
retului" se desfășoară mîine de la 
ora 10 Î<1 sala Floreasea II din 
Capitală, cu următorul program.: 
Flamura roșie—Metalul și T. Di
namovist—Progresul. înaintea a- 
cestei etape conduce formația Ști
inței (cu 15 oiincte) care, de alt
fel, indiferent de rezultatele de 
mîine, este cîștigătoarea Cupei.

■ CICLISM. Colectivul sportiv 
„Constructorul", Trustul nr. 1 
Construcții, organizează miine, pe 
șoseaua Olteniței, întreceri pen
tru categoriile: avansați, seml- 
curse, juniori, neclasificați, fete 
și bieiciete de oraș.

Adunarea parUcipantilor, la
7,30, pe stadionul Constructorul 
(șos. Olteniței). Plecările și sosi
rile vor avea loc în fața stadio
nului.
gooeooocooo»' ucooooooo^

8 • Luni, la ora 18, are loca
| la sediul C.C.F.S. (str. V. 8 
g Conta 18) etajul VIII o im-g 
8 portantă ședință organizată s 
| de comisia centrală și corni- 8 
8 sia orășenească de baschet | 
8 București, în cadrul căreia 8 
8 vor fi făcute importante co-8 
8 municări în legătură cu des- 3 
8 fășurarea campionatelor eu- 8 
8 ropene de baschet de la Bu- 8 
8 dapesta. Antrenorii, j udă lorii | 
8 și arbitrii de baschet sînt in- 8 
g vitați să participe. |
Gjooooecc .oooooooooc

• POPICE. — Astăzi și mîine se 
desfășoară pe arena „23 August" 
din Capitală întîlnirea amicală de 
popice dintre reprezentativele ora
șelor București și Ploești. Jocul 
va începe azi la ora 17, iar mîine la 
ora 9.

0 TENIS- — In cadrul etapei 
campionatului categoriei A, sînt 
programate astăzi și miine ur
mătoare întîlniri: București: 
Știința — Dinamo, Cluj: Progre
sul Finanțe Sfaturi — Flamura 
roșie U.T.A. Arad, Timișoara: Me- 
talul-Locomiotiva P.T.T.

Meciurile Progresul I.T.B.-Pro- 
gresul F.B. și Progresul Tg. Mu- 
reș-C.C.A. au fost amînate.

© BASCHET. — In cadrul Cupei 
„23 August" la baschet feminin 
s-au mai înregistrat următoarele 
rezultate : joi: Locomotiva Bucu-

Popice — Arena „23 August", 
ora 17: București—Ploești (ami
cal).

Tenis — Teren Dinamo, ora 15: 
Știința București — Dinamo 
București.

MIINE
Atletism — stadionul Tinere

tului, ora 18: Concurs cu par
ticiparea atleților fruntași. 
Baschet — Terenul Progresul 
I.T.B, ora 18,30 — Cupa „23 Au
gust".

Canotaj — Lacul Snagov, ora 
16: întîlnirea internațională de 

caiac-canoe R.P.R.—R.P.U.
Handbal — Stadionul Republicii 
ora 16, întîlnirea internațională 
feminină R.P.R. — R.P.U 

replica echipelor Progresul Tg. 
Mureș și — respectiv — Progre
sul București. In sfîrșit, la Timi
șoara, Flamura roșie este favori
tă în întâlnirea cu Constructorul 
Oradea. Iată și ordinea jocurilor 
restante: Metalul Cluj — Progre
sul Tg. Mureș (luni 4 iulie); Di- 
•namo București — Tînărul Dina- 
movist și Știința București — C. 
C. A. (marți 5 iulie); Progresul 
București — Progresul Tg. Mu
reș (miercuri 6 iulie).

In cadrul categoriei B., la po
lo pe apă, etapa a IV-a programea
ză mîine următoarele partide: Vo
ința Timișoara — Locomotiva Ti
mișoara; Știința Timișoara — 
Flamura roșie Lugoj; Voința O- 
radea — Progresul Cluj; Voința 
Tg. Mureș — Locomotiva Cluj. 
Jocuri restante: Voința Timișoa
ra — Voința Oradea; Voința Tg. 
Mureș — Știința Timișoara, am
bele se dispută miercuri 6 iulie-

LA 251
rești — Știința înv. București 45-32 
(24-12); Selecționata Oradea — 
Selecționata Tg. Mureș 57-42 
(20-11); vineri: Constructorul 
București —Selecționata Tg. Mureș 
56-23 (27-12); Locomotiva Bucu
rești — Selecționata Oradea 49-40 
(24-18). Întrecerile vor continua 
duminică pe arena Progresul 
I.T.B. (în caz de ploaie la sala 
Giulești) după următorul program : 
ora 18,30 Selecționata Oradea — 
Știința înv. București; ota 20 Lo
comotiva București — Constructo
rul București.

• Biletele pentru jocul de 
fotbal dintre echipele de ju
niori ale R. P. Romîne și 
R. P. Polone și pentru în
tîlnirea de handbal dintre e- 
chipele feminine ale R. P. Ro
mîne și R. P. Ungare, care 
se dispută mîine în program 
cuplat pe stadionul Republi
cii, s-au pus în vînzarc la a- 
genția Pronosport (calea Vic
toriei 9), agenția C. C. A., 
agenția Dinamo, casa spe
cială de la panoul Pronosport 
(bd. Bălcescu), precum și la 
casele stadionului Republicii 
(bd. Ha.șdeu).

•. — Pe poligonul „Gh.
Vasilichi" din Capitală au avut 
loc finalele campionatului asocia
ției Știința la armă sport 3x20, 
masculin și feminin. Primele locuri 
au fost ocupate de : MASCULIN: 
culcat — A. Eiser (Tg. Mureș) 
— 185 p., genunchi: I. Petrovici 
(Buc.) — 168 p., picioare : P. Ata- 
nasiu (Buc.) — 153 p., 3x20: I. 
Petrovici (Buc.) — 494 p.; la 
FETE în toate probele, pe primul 
loc s-a clasat Elisabeta Dumitrescu 
(Buc.) cu 183 p. la culcat, 171 p. 
la genunchi, 148 p. la picioare și 
502 p. la 3x20

P- Benone. corespondent
• TENIS DE MASA. In ca

drul ultimei etape a campiona
tului masculin al categoriei A, 
mîine se desfășoară următoa
rele întîlniri: Reșița: Metalul- 
Voința Arad, Timișoara: Flamura 
roșie — Progresul Satu- Mare, 
București: Dinamo IX Bucu

rești — Progresul Cluj.
0 POLO PE APA. In cadrul 

campionatului republican cate
goriile A și B (etapa din 29 
iunie) s-au mai înregistrat ur
mătoarele rezultate: Cat. A.- 
Constructorul Oradea — Știința 
București 4—2 (3—2); Cat. B.: 
Voința Timișoara—Voința Tg. 
Mureș 8-4 (4-2), Flamura roșie Lu
goj—Locomotiva Timișoara 5—2 
(3—0), Locomotiva Cluj—Voin

ța Oradea 9—0 (4—0), Progresul 
Cluj — Știința Timișoara 1—2 
(1-1).

Fotbal — Stadionul Republicii 
ora 17.15: R.P.R.—R. P. Polonă 
(juniori).

Polo pe apă — Ștrandul Tine
retului ora 10: Dinamo Bucu
rești—Știința București, ora 11: 
C.C.A. — Tînărul Dinamovist 
București.

Popice — Arena „23 August" 
ora 9: București—Ploești (ami
cal).

Tenis — Teren Dinamo ora 9 
și după amiază de la ora 15: 
Știința București — Dinama 
București.

Tenis de masă — Sala Dina
mo ora 9: Dinamo IX. Bucu
rești — Progresul Cluj (mascu
lin).



Pentru o formă sportivă și mai înaltă 
a atîeților noștri

Pînă acum, în cadnul concursu
rilor de verificare, în cele palru 
etape ale turului campionatului 
republican de atletism pe echipe 
și mai ales în întrecerile inter
naționale, au fost înregistrate o 
serie de rezultate bune, pe care 
atleții noștri le obțineau, de obi
cei, abia la sfîrșitul sezonului. 
Acest lucru a fost posibil dato
rită muncii deosebit de susținute 
a atleților noștri în perioada 
lunilor de iarnă, participării lor 
la numeroasele concursuri orga
nizate chiar în perioada pregăti
toare, care a avut ca urmare un 
nivel de pregătire superioară pen
tru majoritatea dintre ei.

Rezultatele obținute pînă acum 
de atleți trebuie să constituie un 
înalt punct de plecare, care îm
bunătățit, în. mod continuu, să du
că la rezultate și mai bune. Re
zultatele și forma sportivă atinse 
de atleții noștri în acest sezon 
nu trebuie considerate ca fiind 
cele mai bune pe care le pot ob
ține și, deci, nu trebuie pusă pro
blema menținerii acestei forțne 
sportive, ci aceea a pregătirii 
pentru obținerea unor rezultate 
și mai înalte. Un astfel de re
zultat bun poate fi obținut atunci 
cînd calitățile fizice de bază se 
află la un nivel ridicat și atunci 
cînd tehnica exercițiului vine să 
concretizeze această pregătire 
jxnintr-o execuție cît mai econo
mică și mai rațională. Calitățile 
fizice de bază constituie conținu
tul acestei pregătiri fizice, iar 
tehnica, forma i,n care s-a execu
tat exercițiul, permite folosirea la 
maximum a calităților fizice de 
bază. Pe primul plan stă totdea
una pregătirea fizică de bază ca
re trebuie permanent îmbunătăți
tă. Concepția după care atinge
rea unui nivel bun de pregătire 
fizică impune trecerea la antre
namente ușoare pentru menținerea 
formei, punîndu-se accentul pe 
dezvoltarea tehnicii, este com
plet greșită.Această formă de pre
gătire duce, desigur, la o îmbu
nătățire a tehnicii, dar nu poate 
oglindi în nioi un caz posibili
tățile reale ale sportivului respec
tiv. Pentru înregistrarea unor re
zultate de o valoare superioară 
se cere folosirea maximă a poten
țialului calităților fizice. Neexe- 
cv.tîndu-se acest lucru și mergîn- 
du-se numai pe îmbunătățirea 
tehnicii, se va ajunge la o scă
dere a calităților fizice de bază, 
ceea ce are drept consecință scă
derea performantelor.

Pentru ca atleții și antrenorij 
noștri să privească înainte și să 
lucreze cu și mai tnultă convin
gere pentru îmbunătățirea formei 
sportive, credem că este nevoie 
de următoarele:

A. Cît mai multe concursuri, 
care trebuie considerate drept for
ma superioară de antrenament. 
Performanțele înalte obținute de 
atleții de clasă internațională sînt 
înregistrate de ei după un număr 
mare de concursuri. De exemplu, 
Ardalion Ignatiev a participat in 
1954 la peste 50 de concursuri; 
Roger Banister a luat anul tre
cut peste 54 de starturi în diver
se competiții; Mihail Krivonosov, 
după ce în aprilie 1954 a stabilit 
un record unional la aruncarea 
ciocanului, a continuat în tot de
cursul anului să obțină rezultate 
superioare, în august să devină 
campion al Furopei și recordman 
mondial și să încheie sezonul, in 
luna octombrie .aruncînd 61.76 m.

B. Antrenamente de intensitate 
maximă planificate pe baza con- 
cursurilor. Ciclul de antren anient 
să înceapă cu un concurs și sa 
se termine cu un altul.
nă seama de specificul pironii, de 
pregătirea sportivului, de impor
tanta concursului și, bineînțeles, 
de proba la care participă. Toa- 
te acestea trebuie făcute sub 
permanentul control al medicului. 
Antrenorii și atleții trebuie să ți
nă seama de observațiile medi
cului și de dispoziția sportivilor, 
pentru a evita supra antrenamen
tul.

C. întrebuințarea cu curaj a 
exercițiilor speciale, destinate fie 
pregătirii fizice generale, fie pre
gătirii fizice speciale. De exem
plu: alergarea cu genunchii la 
piept poate fi planificată și exe
cutată în antrenament, în mod 
crescînd (ca dozare), odată cu 
îmbunătățirea pregătirii fizice a 
atletului. Acest exercițiu ajută și 
la dezvoltarea fizică generală și 
Ia pregătirea specială, fiind unul
din remediile unei „boli vechi“ 

a atleților noștri, la care se con
stată o ridicare foarte slabă a 
coapsei în față . De asemenea, 
pasul săltat este urf exercițiu 
foarte bun pentru pregătirea at- 

leților și el trebuie planificat ca 
o dozare din ce în ce mai mare. 
Acest exercițiu ajută la îmbună
tățirea împingerii și la întărirea 
gleznelor.

D. Folosirea continuă a crosu
rilor, ca mijloc de antrenament 
pentru toți atleții și în dtecursul 
anului. Crosul, în acest caz, aju
tă la menținerea și îmbunătăți
rea rezistenței generale a orga
nismului.

E. Efectuarea antrenamentelor 
pe cît este posibil și în afara 
stadioanelor, în parcuri, în pă
duri, pe malul lacurilor. Schimba
rea locului de antrenament asi
gură atletului o poftă de lucru 
mai mare atunci cînd antrenamen
tele se execută iarăși pe stadion.

F. întrebuințarea diverselor pro
be, atît sub forma pregătirii zil
nice, cît și sub aspectul odihnei 
active, între execuția a două mij
loace de antrenament de speciali
tate. De exemplu, pentru sprin
teri: alergări din start de 8-10 
ori pe 20-40 m.; aruncarea greu
tății, suliței, discului (de cîte 10- 
12 ori); alergarea cu start înalt. 
Sau, pentru aruncătorii de suli
ță: aruncarea suliței cu elan re
dus, punîndu-se accent pe efortul 
final (de 12-14 anii; triplusalt de 
pe loc (de 6-8 ori); aruncarea 
suliței cu elan complet, acordîn- 
du-se atenție lucrului picioarelor.

Pentru a putea da un exemplu 
concret de pe un plan de antre
nament, cităm o parte din arti
colul candidatului în științe Peda
gogice, maestrul sportului V. Fi- 
iin ..Antrenamentul sprinterului în 
perioada competițională". In ana
liza acestui plan de antrenament 
trebuie să se țină seama că a- 
cesta a fost alcătuit pentru o 
perioadă competițională de mare 
amploare, care se adresează, în 
primul rînd, lotului sportivilor 
fruntași.

Luni — odihnă după con
cursurile de sîmbătă și duminică; 
Marți — antrenament în pădure 
sau în parc. O încălzire mai lun
gă (fie cu mingea, piatra sau 
greutatea). Exerciții speciale de a- 
lergare, de 6-8 ori pe 60-80 m. 
Alergări cu accelerare de 3 ori 
80 m. (cu toată forta). Antrena
ment de ștafetă: de 5-6 ori pe 30- 
40 m. (schimburi). Alergări 
scurte cu start de jos, de 8-10 
ori pe 20-40 m. (cu viteză de 3/4 
și viteză maximă). Aruncarea 
greutății, suliței sau discului (10- 
12 aruncări). Alergarea cu start 
înalt de 2 ori pe 150 m. (în toată 
forța); Miercuri: încălzire. Aler
gare cu accelerare de 3-4 ori 
pe 80 m. (cu toată forța). Aler
gare repetată de 2-3 ori oe 200 
m. (cu viteză maximă). Sărituri 
în lungime de pe loc, triplusalt 
și alte sărituri. Alergare cu ridi
carea înaltă a coansei de 2-3 ori 
pe 100 m.: joi: încălzire (sub for
ma jocului cu mingea). Antrena
ment de ștafetă de 2-3 ori pe 100 
m. Accelerări din start de 3-4 ori 
pe 60 m. (cu viteză maximă). 
Aruncarea mingii medicinale sau 
greutății. Alergare repetată de 
două ori pe 200 m. (cu toată for
ța). Cros prin pădure 15-20 mi
nute. Exerciții speciale de aler
gare de 6 ori pe 60-80 m.; Vi
neri: odihnă; Sîmbătă și dumini
că: concurs sau antrenament con
trolat pe 100, 200 și ștafete de 
4x100 m.

In funcție de concurs, odihna 
dinaintea întrecerilor poate să se 
facă nu numai cu o zi, ci chiar 
cu două sau trei zile. In cea mai 
mare parte, aceasta depinde de 
particularitățile individuale _ ale 
sportivului. In general însă, cu 
cît este mai bine pregătit sprin
terul, cu atît are nevoie de mai 
puțină odihnă înaintea concursu
lui.

Acest plan de antrenament tre
buie studiat cu atenție de atleții 
și antrenorii noștri care trebuie 
să urmărească elementele noi pe 
care acesta le conține și să-l fo
losească în general ca un ghid în 
planificarea antrenamentelor lor.

Sîntem convinși că dacă se va ■ 
ține seama de aceste probleme și 
dacă atleții și antrenorii noștri nu 
vor socoti că au atins de acum 
plafonul performanțelor sportive 
de care ei sînt capabili, ci — dim
potrivă — vor porni eu mai mult 
curaj și cu toată hotărîrea în c- 
fectuarea unor antrenamente mai 
susținute și regulate, atletismul 
din țara noastră va putea înregi
stra în acest an un salt valoric 
mai important ca orieînd.

Prof. VASILE DUMITRESCU 
antrenor de stat pentru 

atletism

W CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Invingind noi limite...

Ziua de 13 iunie 1955 va rămtne 
o dată memorabilă în istoria atle
tismului din U.R.S.S., pentru că 
în această zi săritorii în înălți- 

' me din Uniunea Sovietică au în
cheiat cu succes lupta dusă de-a 

; lungul aproape a 10 ani, rînvingînd 
' ștacheta ridicată 'la 2 m., granița 
1 consacrării mondiale în această 
[ probă.

Pentru ca recordul U.R.S.S. să 
se ridice de la 1,70 m. la 2,02 m. 
a fost nevoie de 32 api, în cursul 
cărora au avut loc mii de concur
suri, au evoluat pe pistă sute și 
sute de atleți.

Primul record la săritura în înăl
țime a fost stabilit în anul 1923, 
cînd Nikolai Feit a să-it la cam
pionatele Moscovei 1,70 m. Apoi 
recordul aparține, pe rînd, lui N. 
Ovseanikov și lui B. Deacikov, 
acesta din urmă, fiind primul care 
trece 1,80 m. (1927). Ca să se a- 
dauge acestei performanțe 10 cm. 
este nevoie de aproape 10 ani. In 
1936, tînărul și talentatul Edmund 
Rohlin sare consecutiv 1,90 m. și 
1,915 m., apropiindu-se simțitor de 
clasa internațională a săritorilor 
din acea vreme.

Pe atunci intră în arena atle
tică din U.R.S.S. tînărul atlet 
gruzin Gabriel Atanelov. In 1935,

la vîrsta de ÎS ani, el sare 1,75 
m. Un an mai tîrziu, performanța 
sa cea mai bună măsoară cu 10 
cm. mai mult, iar în 1937 el sta
bilește un nou record al U.R.S.S., 
reușind 1,95 m._ a cincea perfor
manță europeană din acel an.

Timp de 11 ani, recordul lui A- 
tanelov nu a putut fi învins, re- 
zisfînd tuturor tentativelor. Numai 
recordmanul a reușit să se apro
pie în repetate rînduri de perfor
manța sa .cea mai bună, sărind în 
1938 — 1,92 m., în 1939 — 1,93 
m., în 1940 — 1,94 m., dar nu a 
putut obține mai mult. Ceilalți să
ritori erau despârțiți de record prin 
și mai mtilți centimetri.

Mai departe, povestea luptei pen
tru record este strîns legată de 
numele lui Iurii Iliasov. La termi
narea războiului, tînărul marinar 
al flotei roșii intră în Institutul de 
Cultură Fizică din Leningrad. La 
examenul de admitere el sare 1,65 

m. cu un avînt de numai trei pași. 
Excepționala deientă a tânărului 
sportiv atrage atenția specialiști
lor. Din 1946, performanțele lui 
Iliasov cresc uimitor: 1,76 m...
1,80...1,85 ..1,90 m. La campiona
tele U.R.S.S. din 1948 Iliasov se 
prezintă fără nici o înfrîngere. El 
avea de acum la activ o pertorman-

Iurii Stepanov, noul recordman al U.R.S.S. la săritura in înălțime, cu j o performanță de 2,02 m.

Cea mai importantă competiție fot
balistică intercluburi „Cupa Europei 
Centrale** a fost inaugurată zilele 
trecute prin jocurile de baraj dispu
tate la Budapesta (Wacker — Voros 
Lobogo) și Novisad (Vojvodina — 
A.S. Roma). Revanșele acestor jocuri 
vor avea loc azi, ele urmînd să de
semneze echipele care vor participa 
în această competiție, alături de : 
Slovan, U.D.A. (R. Ceh.), Honved 
(R.P.U.), Haiduk Split (R.P.F.I.), Bo
logna (It.) și Wiener Sportclub (Aus
tria). x

La Roma, se întîlnesc echipele 
Vojvodina din Novisad și A.S. Roma. 
După cum se știe, în prima întîlnire 
fotbaliștii jugoslavi au cîștigat deta
șat (4-1) și astfel ei au toate șansele 
să se califice în turul următor. (Voj
vodina se califică dacă pierde jo
cul la un scor mai mic de 3 goluri). 
In caz că victoria va reveni italieni
lor Ia un scor mai mare de 3 goluri, 
atunci echipa calificată va fi A.S. 
Roma. In schimb, dacă italienii vor 
cîștiga meciul la 3 goluri diferență 
(5-2, 4-1 etc.) atunci va avea Ioc un 
al treilea joc. Victoria Ia scor repur
tată de jugoslavi în primul meci a 
constituit o surpriză, deoarece în 
formația italiană joacă mulți fotba
liști cunoscuți ca Bertoietto, Galii, 
Venturi, Nyers, sudamericanul Ghig- 
gia etc. In schimb, Vojvodina, cla
sată pe locul IV în campionatul Iu
goslaviei, o echipă fără nume „so
nore" dar omogenă, cu o mare pu
tere de luptă, practică un fotbal de 
bună calitate și, mai ales, eficace-

O partidă mai echilibrată va avea 
Ioc tot azi, la Viena, unde se întâl
nesc echipele Wacker și Vords Lo
bogo, care, după cum se știe, au ter
minat miercuri la Budapesta la ega
litate : 3-3. Prin prisma acestui rezul
tat, se pare că austriecii au prima 
șansă. In orice caz, avînd în vedere 
că Vdrds Lobogo nu a aliniat miercuri 

cea mai bună formație și a desfășurat 
un joc sub posibilitățile obișnuite, me
ciul revanșă se anunță foarte disputat. 
In caz de egalitate se va juca pe teren 
neutru un al treilea joc. In ambele 
echipe vor juca numeroși internațio
nali : Lantos, Sandor, Hidegkuti 
(Vords Lobogo), Wagner, Koslicek, 
Kollmann (Wacker).

★
Prima etapă a Cupei Europei Cen

trale va avea loc miercuri 6 iulie.
La Budapesta, Honved va întîlni 

echipa Wiener Sportclub, clasată pe 
locul II în campionatul austriac.

La Viena sau Budapesta, Wacker 
sau Vords Lobogo va primi replica 
puternicei formații jugoslave, H^iduk 
Split, campioana Iugoslaviei pe anul 
acesta.

La Bologna, F.C. Bologna va juca 
cu U.D.A.-Praga, iar la Novisad sau 
Roma, Vojvodina sau Roma va în
tîlni echipa Slovan Bratislava.

Intîlnirile revanșă ver avea loc du
minică 10 iulie

• CUPA EUROPEI

Meciul dintre Jugoslavia și Elve
ția a avut loc duminică la Belgrad 
și s-a terminat cu un rezultat sur
prinzător : 0-0. Această partidă s-a 
desfășurat în cadrul „Cupei Europei**. 
După cum am mai anunțat, la a- 
ceastă competiție participă reprezen
tativele a 6 țări : Austria, R. Ceho
slovacă, Elveția, Italia, Jugoslavia 
și R. P Ungară. In urma jocurilor 
disputate pînă acum, clasamentul a-
ceste! competiții se prezintă astfel :

1. Jugoslavia 2 1 1 0 4-0 3
2. Austria 3 1 1 1 7-7 3
3. R. Cehoslovacă 1 1 0 0 3-2 2
4. R. P. Ungară 1 0 1 0 2-2 1
5. Elveția 2 0 1 1 2-3 1
6. Italia 1 0 9 1 0-4 0

1
ță de 1,93 m. Concursul îl începe 
la 1,80 m., apoi trece din prima 
încercare 1,87 m. Renttnțînd la 
1,90 m., el trece din a doua încer
care 1,93 m. și, în sfîrșif 1,96 m. 
doborînd un record care dăinuia 
de 11 ani. Toamna tîrziu, la un 
concurs desfășurat la Gdansk în 
Polonia, Iliasov sare 1,98 m. apoi 
la Wroclav trece 2 m. Dar, la ve
rificarea înălțimii s-a văzut că lip
sesc 2 mm. pentru a fi exact 2,00. 
In consecință, ca record unional a 
fost omologat rezultatul de 1,99 m. 
Este interesant de remarcat că a- 
ceastă înălțime întrece cu 24 cm. 
statura lui I, Iliasov.

Au trecut de atunci șapte ani. 
In această perioadă s-au ridicat o 
serie de tineri săritori, dintre care 
I. Stepanov, V. Sitkin și V. Degtea- 
rev emiteau cele mai multe pre
tenții la doborîrea recordului lui 
Iliasov. Stepanov și Sitkin tre
ceau ușor 1,95 ni, iar primul avea 
în palmaresul său o săritură de 
1,98 m. înălțimea de 1,90 m. o tre

ceau cu regularitate 15—20 atleți. 
In fața unui astfel de asalt recor
dul nu a putut rezista și iată că 
la 13 iunie, pc stadionul Dinamo, 
el a fost întrecut dintr-odată de 
doi atleți. Se desfășurau întrece
rile din cadrul cupei orașului Mos
cova. înălțimea de 1,96 m. a fo6t 
trecută de cinci atleți: Sitkin, Ste
panov, Kașkarov, Degtearev și Ka
maev. Nioiodată în istoria concur
surilor din U.R.S.S. nu se dăduse 
o luptă atît de aprigă la proba 
de săritură î,n înălțime. Ștacheta 
este ridicată Ia 2 m. V. Sitkin trece 
această înălțime din prima încer
care, stabilind un nou record unio
nal. Dar întrecerea este departe 
de a fi încheiată. Tot din prima 
încercare trece și Stepanov înălți
mea, egalînd recordul care dăinu
ia de cîteva clipe. înălțimea urmă
toare este de 2,02 m. Din a treia 
încercare Stepanov trece peste 
ștachetă cu o „rezervă" de încă 
2—3 cm., stabilind un nou și ex
cepțional record.

Noul recordman are 23 ani. El 
a început să practice sportul în 
școala sportivă de tinetet a asocia
ției „Trud“, sub conducerea antre
norului P. Gaihman. Tînărul atlet 
și-a confirmat marile sale posibi
lități și cu prilejul concursului in
ternațional de la Moscova cînd, 
trecînd din nou 2 m., a reușit să 
învingă pe campionul european B. 
Nilsson și pe valorosul săritor ro- 
mî n Ion Soter.

Sezonul atletic al acestui an este 
abia la început. Vor mai fi multe 
competiții importante. Se poate aș
tepta din partea săritorilor în înăl
țime din U.R.S.S., ca și performan
ța de 2,02 m. să fie in curînd de
pășită.

HOTAHC
DE PRETUTINDENI

• Azi va avea loc la Moscova me
ciul internațional dintre echipa jugo- 
siavă Partizan Belgrad și Spartak 
Moscova.
• Meciul internațional Honvâd — 

Milano a fost mult comentat de zia
rele Italiene. In prima parte a jocu
lui, Honved a jucat excelent, con- 
ducînd cu 2-0 prin golurile înscrise 
de Czibor. Pînă la pauză, italienii au 
redus scorul prin Soerensen. In partea 
a doua a jocului Ricagni a egalat 
din penaiti, iar în ultimele minute 
Schiaffino a marcat golul victoriei 
pentru echipa milaneză. Jocul s-a 
desfășurat la un înalt nivel tehnic, 
în special în prima repriză. De re
marcat că linia de atac a echipei 
Milano este alcătuită din patru ju
cători străini : Soerensen (Danemar
ca), Ricagni (Argentina), Nordhal 
(Suedia), Schiaffino (Uruguay).
• Echipa F.C. Mîian va susține la 

începutul săptămînii viitoare două 
întîlniri în U.R.S.S. In primul joc, 
echipa italiană va întîlni echipa Di
namo Moscova.

$ Echipa Germaniei occidentale va 
susține anul acesta încă patru întîl
niri internaționale. In luna august 
ea va juca la Moscova cu echipa 
U.R.S.S., la 25 septembrie, la Bel-J 
grad cu echipa Iugoslaviei, la 16 no
iembrie cu echipa Norvegiei, iar la 
13 decembrie cu Italia. Numeroasele 
înfrîngeri suferite în ultimul timp, 
au determinat selecționerii echipei 
Germaniei occidentale să înceapă de 
pe acum pregătirile în vederea aces
tor jocuri. A fost reținut un lot de 
24 jucători printre care : Posipal, 
Liebrlch, Morlock, Fritz Walther etc.
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întrecerile din ultimele 2 zile
Joi dimineață s-a desfășurat, 

proba de dresaj categoria ,,A“. Din 
cei 21 participanți, cel mai bun 
punctaj l-a obținut călărețul sue
dez Gosta Boltenstern, pe calul 
Krest. El a cîștigat proba cu 
161,80 pct. O comportare meritorie 
au avut și călăreții romîni N. Mi- 
halcea (pe calul Mihnea) și Gh. 
Teodorescu (pe calul Palatin). De 
altfel, ei s-au clasat pe locurile 
2—3 cu 156,40 și, respectiv, 151,20 
pct.

După desfășurarea probei a fost 
Întocmit și clasamentul pe echipa 
came anată astfel : 1. P.P.P. I. (N. 
Mihalcea, Gh. Popescu șl Gh. Teo
dorescu) : 448,00 pct., 2. R.P.R 
II (N. Mihalcea, V. Bărbuceanu ș: 
I. Buc’L a.n): 389.60 pct.,3- U.R.S.S., 
(Alejoarjr Vtorov, Gr. Cereda și 
Vladimir Raspopov): 363,40 pct., 
4. R. P. Ungară (Istvan Toth, 
Istvan JKardos și Erdos Sandor) : 
316,40 pct., 5. Suedia (Hans Torell 
și Gosta Boltenstern) : 300,40 pct.

După-amiază, întrecerile au con
tinuat cu proba de obstacole ca
tegoria mijlocie, la care au luat 
parte aproape 60 de concurenți. 
întrecerile au fost deosebit de spec
taculoase și au luat sfîrșit cu o 
frumoasă victorie a reprezentantu
lui nostru, maestrul sportului Gh. 
Antohi care, pe calul Mindir, a 
terminat parcursul cu 0 pct pe
nalizare, obținînd și cel mai bun 
timp: ,1’40“. Locurile următoare 
au fost ocupate, în ordine, de: 
VI. Raspopov (U.R.S.S.) pe calul 
Kodex: 0 pct. l’46”2/10, Boris 
Lilov (U.R.S.S.) pe calul Diagra 
ma: 0 pct. l’51”l/10, Tor Burman 
(Suedia) pe calul Rouquade: 0 
pct. l’54”7/10 și Andrei Favorski 

•(U.R.S.S.) pe calul Manevra- 0 
pct. 1’57”.

In urma acestor rezultate, cla
samentul general individual după 
cea de a doua zi de întreceri are 
următoarea înfățișare: 1. A. Fa- 
vorski (U.R.S S.) 12 pct. 2. Vla
dimir Raspopov (U.R.S.S.) 10 pct.
3. Baris Lilov (U.R.S.S.) 8 pct-,
4. Gh. Antohi (R.P.R.) 7 pct., 5. 
Tor Burman (Suedia) 3 pct., 6—7: 
Felix Țopescu și D. Velicu (R.P.R ) 
cu cîte un punct. Clasamentul ge
neral pe echipe: 1. U.R.S.S. 30 
pct., 2. R.P.R. 9 pct., 3. Suedia 3 
pot-, 4—5: R.P. Ungară și R.P.F. 
Iugoslavia cu 0 puncte.

18 concurenți și-au disputat în
tâietatea în proba rezervată ju
niorilor. Primul loc și l-au îm
părțit Cristian Țopescu (pe calul 
Sucite): 0 p. penalizare și Sieg
fried Recce (pe calul Mormoloc): 
0 p. penalizare. Pe locurile 3—4 
s-au clasat: Al. Longo (pe calul 
Păltiniș) și D. Mihăilescu (pe iapa 
Amalia).

Programul de ieri a început cu 
proba de dresaj categoria „B“ în 
care s-au întrecut 9 călăreți. Proba 
a fost cîștigată de călărețul suedez 
Hans Torell, care a totalizat cel 
mar bun punctaj (120,60). Pe locu
rile următoare s-au clasat, în or
dine: V. Raspopov (U.R.S.S.) pe 
calul Ingaz, N. Mihalcea (R.P.R.) 
pe calul Mihnea, Al. Vtorov 
(U.R.S.S.) pe calul Fregat, Ale
xandra Levina (U.R.S.S.) pe calul 
Incubator, Gheorghe Andrei 
(R.P.R.) pe calul Koheilan, C. 

Zahei (R.P.R.) pe calul Dahoman,

Programul ultMor întreceri
simbătă 2 iulie: orele 16.00- 

18.00: vînătoare ușoară (probă 
națională); orele 18.00-20.00 vî
nătoare juniori și fete (R.P.R.). 
In continuare: program în noc
turnă. Călăreții străini au zi de 
odihnă.

duminică 3 iulie: orele 8.00- 
10.00: dresaj categoria „C“ (o- 
limpică); orele 10.00-1Ș.30: pro
ba de viteză; orele 16.00-17.30: 
probă de obstacole rezervată 
fetelor; orele 17.45-2045: „Cupa 
prieteniei" (probă de obstacole 
pe echipe) In continuare, un 
program în nocturnă.

luni 4 inie: orele 10-00-12.30: 
proba pe doi cai: orele 16.00- 
18.09: proba învingătorilor; orele 
18.00-20.00: proba de consolare; 
ora 20.00: Festivitatea de în
chidere.

Gr. Cereda (U.R.S.S.) pc calul.So
fist și V. Fotescu (R.P.R.) pe ca
lul Corvin.

Dimineața și, în continuare, 
după-amiază s-a disputat și pro 
ba de obstacole „nenumerotată" 
în care participanțiî au avut la
titudinea de a parcurge traseul 
la liberă alegere, cu condiția de 
a sări însă absolut toate obsta
colele. La startul acestor între
ceri, în care au participat a- 
proape 50 de concurenți, s-au 
întîlniit din nou cei maii buni că
lăreți. De data aceasta, victoria 
a revenit călărețului maghiar 
Bondor Andnaș pe calul Gadara. 
El a terminat parcursul cu 0 
puncte penalizare; timp, 1:14,2. 
Cu zero puncte penalizare au mai 
terminat întrecerea și călăreții: Vla
dimir Raspopov (U.R.S.S.) 1:15,2; 
Vladimir Vasiliev (U.R.S.S.) 
1:15,6; N. Niculescu (R.P.R.) 
1:21,0; Anders Gernandt (Sue
dia) 1:24,5 și Iozsef Bartos 
(R.P.U.) 1:26,6. Cel mai bun
timp în această probă l-a obți
nut călărețul nostru Gh. Antohi 
pe calul Mindir: 1:08,2. El a 
dărîmait însă ultimul obstacol al 
parcursului și, primind 4 puncte 

penalizare, n-a obținut decît locul 
8 în clasamentul probei. Dintre 
călăreții riomîni o comportare 
frumoasă a avut și D. Velicu, cla
sat pe locul 10.

In ultima probă cuprinsă în 
programul îrftrecerilor de ieri, 
proba de precizie (1,40 m.), călăreții 
s-au întrecut pe un parcuris cu 
obstacole de înălțime maximă 
1,40 m. și lărgime maximă 4 m. 
Viteză: 350 m. pe minut. Proba, 
deosebit de dificilă, a tferut coti- 
curcnților o bună pregătire, par
cursul avînd o lungime de 700 m.

Primul a intrat pe parcurs că
lărețul suedez A. Gernandt, pe 
calul Luxor. El a fost penalizat 
cu 12 puncte, un rezultat careva 
ti însă întrecut de mai mulți că
lăreți. Printre aceștia a fost și 
călărețul romîn D. Velicu care, 
pe calul Fildeș, a terminat par
cursul fără nici o penalizare. Tot 
fără nici o penalizare au termi
nat și călărețul suedez Tor Bur
man, pe calul Rouquade, călăre
țul romîn Mihai Timu pe tapa 
Troica și călărețul maghiar Som- 
lay Layos pe calul Doboș. Pen
tru desemnarea învingătorilor toți 
acești concurenți s-au întrecut a- 
poi într-un banaj contra crono
metru. Cele 9 obstacole ale ba
rajului au fost trecute fără gre
șeală numai de călărețul suedez 
Tor Burman si de reprezentantul 
nostru Mi-hai Timu. Avînd și un 
timp mai bun (51,6 sec. față de 
56 sec.) maestrul sportului M. 
Timu pe iaca Troica, a obținut 
o nouă și deosebit de prețioasă 
victorie în această dificilă probă. 
Locul II a fost ocupat de Tor 
Burman (Suedia) iar locurile 3-4, 
în ordine, de D. Velicu (R.P.R.) 
pe calul Fildeș cu 4 p. penalizare 
(46,5 sec.) și Somlay Layos 
(R.P.U.) pe calul Doboș cu 4 p. 
penalizare (50,3 sec.).

Pe locul 5, la egalitate de 
puncte, s-au clasat: Albert Sza- 
tola (R.P.U.), Ernest SabaMo 
(U.R.S.S.), Gheorghe Antohi 
(R.P.R.), A. Favorski (U.R.S.S.), 
A. Gernandt (Suedia), Tatiana 
Kulikovscaia (U.R.S.S.), A. Bon
dar (R.P.U.), VI. Raspopov 
(U.R.S.S.), și Ervin Elisar 
(U.R.S.S.).

In general, trebuie subliniat 
faptul că, spre deosebire de pri- 
mele întreceri, în ultimele două 
zile de concurs, călăreții romîni 
au obținut rezultate deosebit de 
valoroase printre care la loc de 
frunte se situează victoriile obți
nute în două, dintre cele mai 
dificile probe ale concursului: 
proba de obstacole categoria mij
locie, cîștigată de maestrul spor
tului Gh. Antohi pe calul Mindir 
și proba de precizie cîștigată de 
maestrul sportului Mihai Timu 
pe iapa Troica.

Maestrul sportului Mihai Timu pe calul Troica, câștigătorul probei 
de precizie.

(Foto Mihăică)

Meciul de șah U.R.S.S. — S,U,A.
La 29 iunie, în sala coloanelor 

din Casa Sindicatelor din Mos
cova a început, în mijlocul unui 
uriaș interes meciul internațional 
de șah dintre echipele reprezenta
tive ale U.R.S.S. și S.U.A.

La ora 17 (ora Moscovei) arbi
trul principal al întîlnirii, fostul 
campion ai iumii, marele maestru 
olandez Max Euwe, a declarat 
deschisă întîlnirea, punînd în miș
care ceasurile de control.

La prima masă s-au întâlnit ma
rii maeștri Samuel Reshevski și 
campionul mondial Mihail Botvi- 
nik. Avantajul a alternat în de
cursul partidei, care s-a întrerupt 
la mutarea 41, șahistul american 
avînd un pion în plus. La cererea 
lui Reshevski, joi s-a jucat par
tida dintre acesta și M. Botvinik 
contînd pentru cel de al doilea 
tur. La mutarea 32 această intere
santă întâlnire a luat sfîrșit cu un 
rezultat de remiză.

In celelalte partide din primul 
tur avantajul a fost, în mare ma
joritate, de partea șahiștilor so
vietici. La masa a doua marele

Primul meci al selecționatei letalul (lupte) 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 1 (prin telefon) Joi sea
ra s-a desfășurat pe stadionul 
„Vasil Levski", in fața a peste 
6.000 spectatori, întâlnirea priete
nească dintre o selecționată a aso
ciației Metalul (R.P.R.) și repre
zentativa asociației Urojai (Re
colta). Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 6—2, dar cu ex
cepția meciului din cadrul cat. se
migrea, întîlnirile s-au terminat la 
foarte mici diferențe de puncte. De 
remarcat că reprezentativa Urojai 
a avut în componența sa 6 cam
pioni naționali. Gu privire la se
lecționata romînă, subliniem buna 
comportare a elementelor ei tinere 
(I. Cernea, Gh. Dumitru, V. Bu- 
larca) și în același timp compor
tarea sub orice critică a luptăto
rilor M. Belușica, D. Pîrvulescu 
și L. Bujor, care — de altfel — 
au și pierdut meciurile respective. 

maestru Smîslov a jucat original 
deschiderea (cu albele) împotriva 
campior.ițui S.U.A. Bisguier. La 
capătul unui joc de mijloc com
plicat a rezultat un final pe care 
Smîslov l-a condus magistral la 
victorie. Petrosian, la masa a șa
sea, l-a învins printr-un joc foarte 
energic pe maestrul internațional 
Horowitz. Kotov a cîștigat la Stei
ner o partidă strălucită de atac 
în stilul său caracteristic.

Foarte interesantă a fost întîl
nirea de la masa a IV-a dintre 
Gheller și D. Byrne. Campionul 
U.R.S.S. a avut tot timpul iniția
tiva, a lansat un atac puternic și 
a cîștigat cu precizie după între
rupere. Partidele Evans-Bronstein 
și Keres — R. Byrne au luat sfîr
șit cu un rezultat de egalitate. în
tâlnirea Kashdan — Taimanov s-a 
întrerupt pentru a doua oară, cu 
un avantaj în favoarea șahistului 
sovietic.

In felul acesta, după primul tur, 
reprezentativa U.R.S.S. conduce cu 
scorul de 5-1, două partide fiind 
întrerupte.

Iată acum rezultatele tehnice: 
cat. 52 kgr.: I. Cernea (Met ) 
învinge la puncte pe P. Iovcef 
(Ur.), cat. 57 kgr.: D. Pîrvulesou 
(Met.) este întrecut la puncte de 
către D. Petrov (Ur.), cat. 62 
kgr.: I. Popesou (Met.) întrece la 
puncte pe I. Enev (Ur.), cat. 67 
kgr.: Gh. Dumitru (Met.) este în
trecut la puncte de At. Arghirov 
(Ur.). Gh. Dumitru a (luptat foar
te bine și a pierdut numai din cau
za unui avertisment nejustificat, 
cat. 73 kgr.: V. Bularca (Met.) 
cedează la puncte lui N. Cifudov 
(Ur.), cat. 79 kgr. : M. Belușica 
(Met.) este învins la puncte de 
către S. Stancev (Ur), cat. 87 
kgr.: L. Bujor (Met.) pierde prin 
tuș în min. 5 la P. Siracov (Ur). 
cat. grea: Gh. Marton (Met.) pier
de la puncte în fața lui I. Meh- 
medov (Ur).

PE SCURT
H MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 

iulie s-a disputat la Moscova cea de 
a doua întîlnire prietenească dintre 
echipele de polo pe apă ale U.R.S.S, 
și R.P.F. Iugoslavia. Sportivii sovie
tici au cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 4—2.

® Iată cîteva rezultate obținute în 
întîlnirea de natație Franța—U.R.S.S., 
care a avut Ioc săptămîna trecută la 
Paris : 100 m. spate — Bozon (Fr.)
1:02,4 ; 2) Soloviov (U.R.S.S.) 1:07,7. 
Timpul obținut de Bozon este cel 
mai bun rezultat din lume, într-un 
bazin de 50 metri. 200 m fluture — 
Strujanov (U.R.S.S.) 2:37,5 ; 400 m.
liber — Boiteaux (Fr.) 4:45,4 ; 2) Abo- 
vlan (U.R.S.S.) 4:48,0; 100 m. liber — 
Eminente (Fr.) 58,5; 2) Jany (Fr) ;
3) Balanghl (U.R.S.S.) Un rezultat 
excepțional a fost înregistrat în cursa 
de 2.00 m. bras, care a fost cîștigată 
de înotătorul sovietic Golovcenko cu 
o performanță de 2:40,5, rezultat care 
constituie un nou record european. 
Un mare, succes au obținut sportivii 
sovietici la săriturile artistice de pe 
trambulină. In probele de înot vic
toria i-a revenit echipei franceze cu 
scorul de 45:37, iar la protele de să
rituri artistice de pe trambulină e- 
ciiipei U.R.S.S. cu 29:14.

Atletul finlandez Landstrom a 
obținut o excelentă performanță la 
săritura cu prăjina : 4 41 m. (nou re
cord finlandez).

& In orașul Boulder (S U.A.) au 
avut loc campionatele de atletism 
ale S.U.A. Iată cîteva rezultate mai 
bune : prăjină — Richards 4,57 m. ; 
disc — O’Brien 53,51 ; Gordien 53,18 
m. ; lungime — G. Beli 7,93 m. ; 
greutate — O’Brien 17,81 m. ; ciocan 
— Connolly 60,85 m. ; înălțime — 
Shelton (2,07 m.

& In cadrul întrecerilor de tenis 
care se desfășoară la Wimbledon, 

jucătoarea maghiară Kdrmoczi a rea
lizat pînă acum Cinci victorii, cali- 
fieîndu-se în sferturile de finală, unde 
o va întîlni pe jucătoarea Doris Hart 
(S U.A).

Echipa de atletism a Germaniei 
occidentale a întrecut reprezentativa 
R.P.F. Jugoslavia cu 119-38. Printre 
rezultatele cele mai bune se numără : 
ciocan — Gubijan (Jug.) 58,12 m. ; 
săritura în înălțime — Marianovlci 
(Jug.) 2,03 m. (record Jugoslav).
• Echipa de fotbal Vasas Buda

pesta, care se află în turneu în R. D. 
Germană, a obținut o nouă victorie, 
învingînd echipa S.C. Empor cu 4-2 
(1-2).
• Echipa braziliană de fotbal Flu- 

minese, clasată pe locul trei în cam
pionatul Braziliei, a jucat recent la 
Paris unde a învins echipa franceză 
Racing Club cu 2-9. Deși victorioși, 
brazilienii n-au făcut o prea mare 
impresie.

® Jci s-a desfășurat cea de a 7-a 
etapă a turului ciclist al R. P. Bul
garia pe distanța Stara Zagora — 
PlTVdi/ (142 km.). Victoria a fost re
purtată de ciclistul Nencio Hristov 
(Ț.n.N.A.) care a realizat timpul de 
4h.20’59”, urmat de Gheorghiev (Tor
pedo). In clasamentul general indivi
dual, re primul loc a trecut Stoian 
Gherrgbiev, urmat de Nencio Hris
tov. (Agerpres)

@ In cea de a doua zi a campiona
telor mondiale de handbal, care se 
dispută in mai multe crașe din Ger
mania occidentală, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R Cehoslovacă 
—R. P. Ungară 12—8 (prin acest rezuli 
tat echipă R. Cehoslovace s-a califi
cat în turnc-ul final); Franța — Belgia 
16—7; Finlanda—Spania 11—10; Saar — 
Luxemburg 31—4; Portugalia — Nor
vegia 14—5.
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