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c însemnări 
i popas

îteva i 
dintr-un 
cu totul întîmplă- 
tor: o 
obișnuită și totuși 
atît de... neobișnui
tă în comuna Ne

grești, așezare a unor vrednici ță
rani muncitori de prin părțile 
Neamțului. De fapt... „neobișnui
tul” acestei duminici a fost pre
gătit cu mult înainte: întreg sa
tul era împînzit de afișe care în
demnau tinerii să participe la în
trecerile Spartachiadei, modestul 
teren de fotbal fusese transformat 
într-un mic stadion, cu pistă de 
atletism, cu „porți” noi și cu tri
bune improvizate din bănci de 
lemn. Avean de ce să fie mulțu
miți prof. Mircea Bălan, Ion Ailiu- 
ței, Vasile Guțu și ceilalți oameni 
inimoși care munciseră cu drag la 
reamenaiarea terenului. Dar, ce fa
cem cu echipamentul? Cînd ești 
„singur”, mai merge dar cînd ai 
atîția oaspeți de seamă din Bo- 
dești, Girov sau Dobreni, e altă so
coteală! S-au sfătuit oamenii, apoi 
au pornit din nou la treabă și du
minică dimineață tinerii din Ne
grești au apărut în echipament 
nou, frumos de-ți era mai mare 
dragul să-l privești.

Sărbătoarea tinerilor din Ne
grești a fost aidoma cu cele ale 
altor sute și mii de iubitori ai 
sportului din_orașele și satele noa
stre. Iată de ce, imaginea Negreș- 
tilor în zilele marilor întreceri 
ale Spartachiadei se aseamănă atît 
de mult cu imagîn’le întîlnite și în 
satele raionului Cluj, Ia Macăn, 
Florești, Căpușul Mare, Dîngău 
sau Agîrbîci și la colectivele 
ȘTIINȚA din Cluj, la Voința șt 
Școala profesională metalurgică 
din Timișoara, la Flamura roșie 
și Progresul Arad, în alte zeci și 
zeci de colective sportive din re
giunile Craiova, Ploești, Oradea, 
Suceava sau Bacău.

Dar. scopul acestor rînduri nu 
este numai de a aduce cuvinte de 
laudă celor harnici. Cu 13 zile 
înainte de sfîrșitul primei etape, 
Spartachiada de vară a tineretului 
oferă un „bilanț”’care nu ne poate 
mulțumi. Și am putea oare să fim 
mulțumiți aflînd că pînă acum 
cîteva zile, colectivul sportiv Fla
mura roșie „lanoș Herbak" din 
Cluj se... „lăuda” cu mobilizarea 
a 22 de tineri care își disputaseră 
întîietatea într-o partidă de fotbal? 
In alte colective sportive cum sînt 
Progresul, Flamura roșie și Loco
motiva Roman, Voința Bacău, etc., 
tinerii muncitori de-abia dacă au 
auzit de întrecerile din cadrul 
Spartachiadei. Nu este oare grăi
tor și exemplul negativ pe care îl 
dă colectivul Progresul Bacău 
unde din cei peste 1.200 de membri 
au participat fa întrecerile Spar
tachiadei doar vreo 70 de tineri? 
Din păcate, aceste exemple nu sînt 
izolate. Cam așa stau lucrurile în 
multe colective din Timișoara și 
Caransebeș, din regiunile Iași și 
Gatați, din Oradea și Constanța.

Pentru unii activiști, ca de ex. 
jțov. Lăzărescu de la colectivul 
sportiv „Petre Gheorghe” din Baia 
Mare și tov. Vigula, președintele

duminică

comitetului orășenesc C.F.S. din 
Satu Mare, este mai ușor să de
clare că „nu avem condiții mate
riale, echipament și baze sportive” 
de cît să muncească cu perseve
rență pentru a rezolva cu posibili
tăți locale aceste probleme care, 
intr-adevăr, prezintă unele greu
tăți; dar nu pot fi rezolvate stînd 
cu mîinile în sîn și văicărindu-te.

O primă analiză a desfășurării 
etapei I duce lesne Ia concluzia că 
Spartachiada de vară a tineretului 
nu a constituit obiectivul central 
a! tuturor activiștilor din colecti
vele sportive. Unii, cum sînt cei 
din regiunea Timișoara, s-au cul
cat pe laurii... ediției de iarnă a 
Spartachiadei iar alții, printre care 
amintim numai pe cei din regiuni
le București, Iași și Hunedoara, au 
crezut că lucrurile vor merge de 
la sine, că nu mai sînt necesare 
grija și atenția cu care au Tost or
ganizate întrecerile de iarnă. Tot 
aici ar trebui poate amintit și fap
tul că, „furați” de activitatea com- 
petițională, în general, și de cea 
fotbalistică în special, unii activiști 
sportivi manifestă o condamnabi
lă nepăsare față de sarcinile ce le 
revin în organizarea primei etape 
a Spartachiadei. Salutăm cu căl
dură preocuparea pentru activita
tea echipelor reprezentative de co
lectiv dar nu putem „scuza” prin 
aceasta indiferența cu care este 
privită în multe locuri Spartachia
da de vară a tineretului. Această 
problemă comportă discuții mai 
ample și organele sportive ar tre
bui să analizeze temeinic greșita 
orientare a acelor activiști care con
sideră că într-un colectiv dreptul 
la o activitate sportivă organiza
tă, dreptul Ia baze, echipament și 
chiar la... sprijinul consiliului, U 
au numai sportivii fruntași.

Tinerii doresc să se întreacă în 
marile competiții de masă și acest 
lucru a fost ilustrat în modul cel 
mai convingător de masiva parti
cipare înregistrată în concursurile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Totul este ca activiștii sportivi să 
răspundă acestei dorințe printr-o 
susținută muncă de popularizare a 
Spartachiadei, de pregătire și or
ganizare a întrecerilor. Unii acti
viști și-au făcut pe deplin datoria, 
alții însă au rămas... datori. A- 
ce&tora, în primul rînd, le adresăm 
îndemnul de a folosi cele două 
săptămînî ce ne mai despart de 
sfîrșitul primei etape pentru a or
ganiza cît mai multe concursuri 
care să se bucure de o largă par
ticipare. Timpul este destul de 
scurt dar fiecare din zilele rămase 
poate fi transformată intr-o zi de 
entuziaste întreceri în cadrul Spar
tachiadei.

Muncind cu toată hotărîrea pen
tru lichidarea lipsurilor manifes
tate, pentru a ajunge din urmă 
colectivele sportive fruntașe rn or
ganizarea Întrecerilor primei eta
pe, organizînd cit mai multe con
cursuri chiar acolo unde au fost 
obținute realizări mulțumitoare, 
activiștii sportivi vor aduce o pre
țioasă contribuție ia asigurarea 
succesului deplin al acestei tradi
ționale competiții de masă, atît de 
îndrăgită de tineretul patriei noas
tre.
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Primul in Europa
Recent, la Kiev, sprinterul so

vietic Leonid Barteniev a reușit un 
excepțional rezultat pe 100 m. cu 
(timpul de 10,3 sec. După Suhariev 

j și Sanadze, Barteniev este al trei
lea atlet din U. R. S. S. care e- 
fectuează atît de rapid clasica 
probă de viteză. Rezultatul Iui 
Barteniev este cu atît mai semni
ficativ cu cît el a fost obținut pri
măvara, la început de sezon atle
tic. Din relatările primite asupra 
acestei curse aflăm că pista de Ia 
Kiev a fost într-o stare excelentă, 
vîntiul n-a bătut deloc, iar unul 
din cele trei cronometre a marcat 
rezultatul de 10,2 sec. Prin per
formanța sa Barteniev trece în 
fruntea viteziștilor eurorteni în ac
tualul sezon.

Meciul de baschet masculin 
Italia — R. P. R.

Mîine la ora 17 (ora Italiei) 
terenul „Ga lopătata" din Veneția 
găzduiește întîlnirea dintre re
prezentativele masculine de bas
chet ale Romîniei și Italiei. Partida 
6tîrnește un mare interes în jin
dul sportivilor italieni, care con
sideră meciul ca nn serios prilej 
de verificare a echipei în vederea 
Jocurilor Olimpice. Reprezentativa 
Italiei cuprinde următorii jucători: 
Posar, Auri, Cape'ctti, Constanzo, 
Macoratti, Gambini, Nesti, Gamba, 
Lucev, Canna, antrenați de Mc. 
Gregor.

Reprezentativa țării noastre, al
cătuită din Folbert, Fodor, E5r- 

Nedeff, Dan Niculescu, L.
Borbely, Kadar, Beretzki, 
antrenată de 

are o misiune

dogh, 
Nagy, 
Cucoș, 
pescu, 
atît mai mult cu cît 
de aportul lui. Em. 
accidentat la Sofia, 
uitat că în cele trei meciuri dis
putate între Italia și România (O- 
limpi-ada de la He'sinki din 1952. 
campionatele europene de la Mos
cova și Budapesta din 1953 si 
respectiv 1955) victoria a revenit 
reprezentanților Italiei.

Sperăm, totuși, că reprezentanții 
baschetului nostru vor realiza o 
comportare frumoasă, care să ilus
treze evidentul progres înre
gistrat la noi în acest joc sportiv 
în ultimii ani.

Vasile Po- 
dificilă, cu 
este lipsită 
Răducaiu, 

Nu trebuie
Gabriel Moiceanu (Dinamo)

PLOVDIV 31 mai (prin telefon 
de la trimisul nostru). Rezultatele 
tehnice di,n prima etapă a celei de 
a Il-a ediții a „Cursei Prieteniei 
Rcmîno-Bulgare" nu sînt prea îm
bucurătoare pentru lotul nostru. 
Ele puteau fi însă mult mai nefa
vorabile. Și iată de ce. Un grup de 
11 „fugari" (printre care un sin-

A 
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CEI DINȚII ÎN CARTEA 
DE ONOARE A SPORTIVILOR

Zile de sărbătoare la Tbilisi

Nu de mult a luat ființă în 
U.R.S.S. o „Carte de onoare" pern 
tru sportivii care s-au remarcat 
prin performanțe și recorduri deo
sebite.

Iată că acum, printr-o hotărîre 
a Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport, 
primele nume în , 
noare". F 
fi citit numele ._. 
nosov, atletul care 
excepțional record 
ciocanului cu performanța 
65,85 m. In continuare figurează 
pe listă M- Lavrov, deținătorul 
recordului mondial în cursa de 
50 km. marș.V. Stogov, recordman 
mondial la haltere, în categoria 
cea mai ușoară, Leonid Scerbakov 
deținătorul recordului Europei la 
triplusalt, Galina Vinogradova, re
cordmană a lumii la săritura în 
lungime și alții.

au fost înscrisa 
„Cartea de o- 

Pe prima pagină poate 
îumele lui Mihail Krivo- 

a stabilit un 
la aruncarea 

de

u. Barteniev (maieu închis), îl învinge pe B. Tokarev intr-o cursă 
cte 100 m.

De cîteva zile în capitala Gru- 
ziei-însorite domnește o animație 
deosebită. întreg orașul pare un 
stadion, pentru că în toate colturile 
sale, pe piste de atletism și în ba
zine de înot, pe velodromuri si 
terenuri de baschet, pe gazon și pe 
zgură se întrec participanta la 

Spartachiada republicană, ultimul 
examen înaintea mult așteptatei 
finale, Spartachiada popoarelor din 
U.R.S.S.

Sportivii gruzini sînt vestiți in 
întreaga Uniune Sovietică oentru 
măiestria lor. Cu prilejul întrece
rilor Spartachiadei ei au confirmat 
faima de care se bucură. Astfel, 
la atletism, tînăra Meri Kociladze 
a reușit în cursa de 80 m. garduri 
o performanță de 11(3 sec. iar G 
Lejava 14,8 sec. în întrecerea mas
culină pe 110 m. garduri. Noi re
corduri republicane au fost stabi
lite în cursele de 400 m. garduri, 
20 km. marș și alte probe atletice.

Cu mult succes au evoluat halte
rofilii. La întrecerea celor puternici 
au participat 101 sportivi, cifră 
care poate reprezenta un record 
chiar și la o mare 
t emoțională. Dintre 
marcăm: 355 kg.
ușoară obținut de 
407,5 kg. 
realizat de 
430 kg. la 
cu care I.
primul loc. învingătorul „a arun
cat" 165 kg., performanță de ase
menea record. Și să nu uităm că 
nu e lucru ușor „să bați" un record 
ai Gruziei căci pe tabela celor 
mai bune performanțe republicane 
figurează halterofili ca R. Cimiș- 
kian, V'. Svetilko ș.a. al căror 
nume cunoaște de mult consacra
rea internațională.

i

competiție tn- 
rezultate re

ia categoria 
A. Faragian,

la categoria semigrea 
G. Koșadze și în sfîrșit 
categoria grea, rezultat 
Kartvelișvili a obținut

gur romîn : Moiceanu) avea, căitrei 
fam. 100, tui avans de 3 minute.. 
Dar, datorită regrupării efectivului! 
nostru, conchis în mod inteligente 
de C. Șandru, „fugarii” au ,pututt 
fi prinși pe ultimii kilometri. Dini 
păcate, Moiceanu a spart, aproape, 
de sosire.

Vom renunța la descrierea eta-- 
pei și vom reda cîteva declarații! 
edificatoare. In legătură cu aban
donul lui N. Vasilescu — unul din, 
alergătorii pe care se punea multăs 
bază — antrenorul de stat N. Oțe- 
lea.nu ne-a declarat următoarele j. 
„Abandonul lui Vasilescu este- 
complet inadmisibil. Acest alergă
tor, cu mari posibilități fizice, nu 
a respectat indicațiile antrenorilor 
și, în ajunul cursei, s-a înapoiat 
la hotel la miezul nopții. La pri-- 
mul deal (km 25) a abandonat,, 
complet lipsit de resurse fizice.. 
De cele morale, nu mai vorbesc,. 
Consider că atitudinea lui Vast-- 
lesc-u este o gravă abatere, față 
de care organri? ta drept au sar
cina să ia măsurile necesare". t

Ca o completare — și aceasta, 
destul de neplăcută — trebuie să 
notăm slaba comportare a tinerilor" 
N. Molnar, L. Popov, D. Munteanu.. 
G. Calcișcă și a alergătorilor cu- 
experiență C. Istrate și D. Țupa. 
Aceștia, împreună cu Vasilescu. 
nesocotind sfatul antrenorilor ca, 
îndată după cină, să meargă la 
culcare, au întîrziat în oraș pînă 
la miezul nopții. Asemenea gesturi 
se califică de la sine, vădind lipsa 
de răspundere manifestată de ci
cliștii respectivi într-o probă inter
națională. In legătură cu întrece
rea, iată clteva declarații : „Dacă 
colegii mei de evadare — a spus-, 
ciclistul bulgar Koțev — m-ar fii 
ajutat efectiv, puteam să am un 
avans de cîteva minute asupra 
concferenților romini. C. Șandru, și 
(țlolfeanu rămîn, de acum înainte, 
principalii mei adversari".

Iată ce a declarat C. Șandru: 
„Pe dealul Vacarel, km. 25, mid ți

(Continuare in pag. a 4-a)

Concurs motocîclist 
dotat eu „Cupa 
Walter Agathon”

Odată inaugurată activitate» 
competițională pentru alergările*  
motocidiste de viteză pe circuit,, 
irotocicliștii urmăresc să se pună! 
cît mai bine la punct cu tehnica 
acestor concursuri pentru a putea 
face față întrecerilor grele ate cam
pionatului în curs de desfășurare 
Astfel, înaintea fazei a doua a 
campionatului de viteză pe circuit,, 
care va avea loc săptămîna viitoa
re la Cluj, motocicliștii noștri frun
tași își vor disputa mîine diminea
ță întîietatea în cadrul unui corn 
curs dotat cu „Cupa Walter Aga
thon".

Competiția se va desfășura pa 
traseul: șoseaua Kiseleff — Arcul 
de Triumf—Bdul. Mareșal Voroșilov 
și are prevăzute în program ace^ 
leași probe care sînt incluse și în1 
programul campionatului: 100, 125^. 
250, 350 și 500 cmc. solo, 150 cmc.- 
femei, 500 și 750 cmc. ataș.

întrecerile vor începe la ora 9. 
Spectatorii aii acces pe traseu prin 
strada Ștrandului și Piața Șcînteif, 
iar posesorii de invitații la tribune, 
arbitrii și irotocicliștii prin strada 
Mînăstirea Cașin. Biletele de in
trare pe traseu s-au pus în vîn- 
zare la agenția Pronosport din ca
lea Victoriei 9, la agenția Dinamo 
din strada Ștefan cel Mare și vor 
putea fi cumpărate și în cursul 
dimineții de azi, la antrenamente, 
de la casa de bilete instalată Ia 
Arcul de Triumf.

'» ■



TJedumerîrî 
justificate

• Pentru a afla cine este respon
sabilul cercului sportiv Flamura 
roșie „Tînăra Gardă" din Capitală 
a fost nevoie să cerem informații 
unui număr de 10 tineri. Firește, 
un asemenea lucru se mai poate 
întîmpla uneori, în întreprinderi 
cu mii și mii de salariați, dar ni 
s-a părut nefiresc într-o făbricuță 
cu cîteva sute de muncitori. După 
ce am stat însă d.e vorbă cu tova
rășa Elena Turi, (pe ea o căutam), 
lămurirea a venit de la sine. Căci, 
la întrebările noastre, responsabila 
cercului sportiv nu a putut să ne 
furnizeze nici un răspuns favorabil. 
Indiferent că a fost vorba de ac
tivitatea G.M.A-, de Spartachiada 
de vară a tineretului sau de exis- 

■tența vreunei modeste echipe de 
voitei sau tenis de masă, ne însem
nam pe carnetul de notițe aceleași 
cuvinte: nu. n-am făcut nimic! In 
.această situație e și normal ca 
tineretul să nu cunoască pe cei 
'care trebuie să-i îndrume în acti- 
\vitatea sportivă.

Situația întîlnită la „Tînăra Gar- 
'dă“ nu este izolată. In nenumărate 
'ocazii am încercat să oglindim în 
.ziaruil nostru aspecte și de la alte 
.întreprinderi textile din Capitală. 
Pretutindeni însă, indiferent că a 
tfost vorba de Țesăturile Reunite,
• Dacia, Industria Bumbacului, Bella 
uBreimer sau Donca Sirno, ne-arn 
tlovit de același zid al nepăsării și 
âjpsei de răspundere. De aci și 
pînă la concluzia că asociația Fla- 
muira roșie nu depune toate stră- 

-duințele pentru mobilizarea elemen
tului feminin în practicarea spor
itului, pentru asigurarea unei acti- 

’Vități sportive cît de modeste în
rândul sialariațiilor din indlustriia 

ftișoară și alimentară nu este decît 
•Utn pas.

In acest an consiliul centrat al 
asociației și-a analizat munca, i-aii 
analizat-o și comitetele centrale 

.ale celor două sindicate. De fiecare 
dată au tost întocmite referate 

înlsoțite de propuneri și angaja
mente menite să îndrepte lucrurile 
într-un viitor cît mai apropiat. Și 
iată că, la mijlocul anului, putem 

'Constata cum au fost „îndeplinite" 
aceste sarcini.

B. M.

Mișcarea în aer liber este un ade vărat izvor de sănătate pentru tine
rele vlăstare, care, din primii ani de școală, se împrietenesc cu sportul

în cîteva rinduri.
• In luna mai, consiliul sportiv 

raional Recolta Suceava, a organi
zat o „săptămînă G.M.A.” Au par
ticipat șase colective sportive din 
mediul sătesc. întrecerea a fost cîș- 
tigată de tinerii țărani muncitori 
din comuna Straja.
Sponder Berthold — corespondent.

• La sfîrșitul lunii trecute elevii 
școlii profesionale de energie elec
trică din Timișoara au de
pus examenul de control 
G.M.A. Cu acest prilej, un număr 
de 128 de membri ai colectivului 
sportiv au devenit purtători ai in
signei G.MtA.

Mircea Pojovîci — corespondent

a De curînd, 124 de elevi de la 
școala de ucenici din Oțelul Roșu 
și-au trecut toate normele F.G.M.A. 
și G.M.A Printre noii purtători de 
insignă se află și fruntașul ia în
vățătură Axente Tănăsoni, respon
sabilul anutui I oțelărie

Romulus și Zeno Radu 
corespondenți

• In primăvara aceasta, munci
torii de la fabrica de mobilă Li
bertatea din Cluj au participat la 
numeroase concursuri de atletism. 
In cadrul acestor întreceri 
s-au evidențiat elemeilte cu reale 
calități cum ar fi Maria Cubleșean, 
Ileana Nagy, Viorica Bogăceanu, 
Maria și Veronica Tothăzan, de a 
căror pregătire se preocupă îndea
proape antrenorul de atletism Ga- 
vrilă Poca

Aurel Crețu — corespondent

• Zilele acestea tineretul sportiv 
din comuna Copăcele, raionul Ca
ransebeș, a amenajat un nou teren 
de fotbal. De asemenea, în același 
raion, vechiie terenuri sportive de 
la Vălișoara, Sacul, Zorile, Jupa și 
S.M.T. Zăgujeni au fost și ele rea- 
menajate,
P. Puia și N. Pîrvu—-coi espondenți

® Recent, a avut loc la Tg. Mu
reș finala pe asociație la gimnastică 
a sportivilor din colectivele Avîn- 
tul. In urma rezultatelor înregis
trate, noii campioni ai asociației 
Avîntnl sînt: fete cat a II-a: Bar- 
bola Peter, cat. a IH-a: Elena Pu
păză. Băieți: cat. a II-a Eugen Ra
dar, cat. a IlI-a: Antal Radar.

I. Raufm-an — corespondent

® In ultima săptămînă a lunii 
mai a fost inaugurat în incinta între
prinderii „Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Baia Mare un poligon de tir pentru 
trageri de la distanta de 50 m. La 
amenajarea acestei baze sportive au 
fost efectuate 1180 de ore muncă 
voluntară de către utemiștii și 
membrii colectivului sportiv ,,Fla
căra” din localitate.

® Comisia de organizare a Spar- 
tachiadeî de vară din raionul Re
șița și-a luat importante angaja
mente privind mobilizarea tinere
tului în Spartachiadă, atragerea de 
noi membri în colective, dezvol
tarea complexului G.M.A., amena
jarea a 20 noi baze sportive sim
ple, acordînd o cupă care va reveni 
colectivului cu cele mai multe rea
lizări.

Gh. Dobrescu — corespondent

O „pledoarie”
Nu trebuie să ne mire prea mult 

faptul că din multitudinea de as
pecte pe care o prezintă viața ce
lor mai tineri cetățeni — elevii 
din școlile de toate gradele — re
porterul sportiv desprinde unul sin
gur, după unii „neesențial", după 
alții ..nesemnificativ": mișcarea în 
aer liber, activitatea sportivă în 
cadrul și în afara orelor de edu
cație fiztoă. Și nici nu trebuie să-și 
închipuie nimeni că e vorba de 
un simplu punct de vedere, de un 
(subiectivism aidoma celui care-1 
face pe poet să privească drept loc 
de med'tație și izvor de inspirație 
aceeași pădure care unui forestier 
îi evocă un Parcnet tocmai bun 
pentru exploatare, unui construc
tor — structura unei viitoare clă
diri iar unui plugar — pavăza 
contra secetei și ei vînturiior pîr- 
jolitoare. Nu, în școli, aceste labo
ratoare care pregătesc pentru vra- 
tă tinerele vlăstare, omul în deve
nire nu poate fi privit doar ca un 
viitor bun constructor sau medic, 
metalurg'st sau agronom. El tre
buie văzut în primul rînd ca un 
vlăstar care, în calitate de viitor 
memnru util al societății, trebuie 
să crească sănătos, armonios, bine 
dezvoltat fizic și cu frumoase ca
lități morale și de voință. Așa 
stînd lucrurile, să-i fie scuzată re
porterului sportiv năzuința de a 
vedea în micuțul elev și pe viito
rul sportiv de frunte sau cel pu
țin pe omul care, încă din școală, 
și-a făcut un prieten din sport 

Poate că toate acestea constituie 
o introducere mult prea lungă fa
ță de dorința noastră de a ne ară
ta satisfacția la citirea unor rela
tări* * al» corespondenților noștri, 
nrivind tocmai activitatea sportivă 
a elevilor. In fond faptele sînt 
simple, aproape seci, dacă le dez
braci de semnificația lor: un reu
șit concurs de atlet'sm organizat 
la Năsăud. în care Ioan Buda. L 
Lăpușan și Marina Cîmnian au 
obținut rezultate promițătoare; rod. 
nica activitate sportivă din cadrul 
școlii medii mixte nr. 3 din Plo-

, ■«- a 20 iunie vor începe ale-
I > gerile organelor sportive 

în cadrul asociației VO- 
" INȚA. Organizate pentru prima 
. oară în această asociație, alege. 
■ , rile organelor sportive vor sti- 

ț'* mula, fără îndoială, activitatea
• i colectivelor sportive VOINȚA 

' rezolvînd, în același timp, nu
meroase probleme legate de ac- 

;; tualul cadru organizatoric, de 
\ lărgirea bazei de masă a spor

tului în unitățile cooperației 
ț; meșteșugărești etc. Pentru a 

găsi răspunsul cel mai nimerit 
” în ceea ce privește rolul și sar- 

cinile acțiunii alegerilor precum 
' și felul cum acestea sînt pregăti- 

j! te. ne-am adresat tov. O. TU- 
'î HAI, președintele consiliului 

central al asociației VOINȚA:
-------------- - ----- ------

, CE PROBLEME
I1WAI IMPORTANTE VOR RE- 
"ZOLVA ALEGERILE ORGANE

LOR SPORTIVE?

In primul rînd, se va realiza 
participarea directă și pe 

;jr deplin democratică a mase- 
îlor de sportivi la conducerea tre- 
îburilor asociației noastre sportive. 
i'Alegerile vor duce în mod
^nemijlocit la întărirea condu- 
țcerii colective, la ridicarea
^prestigiului consiliilor de colec- 
r.tiv și, totodată, vor asigura și 
^posibilitatea ca acești activiști să 
tfie temeinic controlați și dacă este 
«cazul trași la răspundere. Fără 
lîndoiallă, Uniunile regionale aie co. 
|(operativelor meșteșugărești vor 
rprivi cu mai multă înțelegere noi- 
Ule organe alese și aceasta nu poa- 
Jte să însemne decît un sprijin bi- 
•nevenit. O contribuție hotărîtoare 
"vor avea alegerile noilor organe

întrecerea atlet ilor din școli
Orașul Constanța a găzduit 

în zilele de 30 și 31 mai etapa 
de zonă a campionatului republi
can școlar de atletism. La între
ceri , au participat 180 atleți și 
atlete reprezentînd școlile din re
giunile lași, Galați, Bacău și Con
stanța. O impresie deosebită au 
lăsat reprezentanții regiunii Ga
lați, care au cîștigat 9 din prone. 
Trebuie remarcată de asemenea 
străduința secției de învățămînt și 

a comitetului orășenesc C.F.S. Con
stanța de a asigura concursurilor 
o bună organizare.

încă necesară
ești, unae sute de eleve și elevi 
Iși trec normele G.M.A., joacă vo
lei și baschet, practică atletismul 
și gimnastica; sutele de cetățeni 
din Sighișoara care au asistat la 
meciurile fazei de zonă a campio
natelor școlare, în care echipele 
școlii profesionale metalurgice din 
Sighișoara și școlii profesionale 
din Sibiu s-au caRftoat pentru fi
nale; interesul pe care l-a trezit 
desfășurarea fazei regionale a 
campionatelor școlare de atletism 
la Constanța, pe Stadionul Nou. 
unae au fost doborîte 8 recorduri 
regionale de juniori; școlarii din 
Răchitele care duc o susținută ac
tivitate la handbal, volei, atletism 
și g;mn.astică, sub îndrumarea pli
nă de grijă a prof. I. Sălăgeanu. 
Cită importanță capătă însă toate 
aceste simple aspecte, atunci cînd 
dincolo da ele întrevezi miile de 
elevi care se împrietenesc cu spor-, 
tul. miile de oameni virstnici ca- 
re-i urmăresc, îi încurajează și 
uneori... le urmează ex&mpliuil.

Și poate că toate aceste lapte 
șt-ar fi găsit reflectarea într-un 
stil mai aproape de informație 
decît de ... pledoarie, dacă situa
ția ar fi pretutindeni atît de 
„roză", dacă în orașe ca Galați 
și Brăila n-ar exista încă școli 
în care activitatea sport'vă suferă 
de carențe grave, dacă n-air exista 
la Iași și în alte orașe școli unde 
profesorii de alte specialități pri
vesc orele de educație f'zică drept 
o greșeală de programă analitică, 
eare-i sustrage pe e’evi de la ade
văratele lor obligații, dacă n-ar 
exista multa alte prejudecăți șt 
deficiențe care-și dau m’na penlru 
a-i îndepărta pe elevi de stadioa*  
ne ...

Pentru că toate acestea există 
încă,, am crezut necesară și aceas
tă „pledoarie" care, în fond, ar 
aoăra o cauză d'nainte cîstigată. 
dacă toată lumea — inclustv unii 
profesori și unii părinți — și-ar 
da seama cu o clipă mai devreme 
de justețea ei

V. ARNAUTU

lată cîteva din cele mai bune 
rezultate obținute : ciocan : Gh. 
Bașcali (Galați) 34,14 m; lungime 
fete : Eugenia Marga (Constanta) 
4,50 m; greutate băieți: Cornel 

Rabinovici (Galați) 13,12 m; su
liță fete: Maria Pisică (Constan

ța) 25,30 m ; înălțime fete : Maria 
Coroman (Iași) i.38 m; 80 m. 
garduri : Eugenia Tudor (Constan
ța) 14,9 sec.; 100 m. băieți: Adrian 

Badiu (Galați) 11,7 sec.; 100 m. 
fete: Tudor Eugenia (Constanța) 
13,4 sec.

R. Stambolian, corespondent
ss'sia ssssssp

în lichidarea fluctuației de cadre. 
Să nu uităm că numai într-un sin
gur an au fost soh'mbate 39 de 
cadre din colectivele sportive și 
din organele regionale, activiști cu 
pregătire necorespunzătoare. Sis
temul numirilor de activiști ai di
feritelor colective a generat și o 
altă situație: orientarea către ac
tiviști sportivi care nu aveau nici 
o legătură cu cooperația. Și aceas
tă orientare și-a găsit expresia 
mai departe, în activitatea colec
tivelor sportive, sen,na1îndu-se 
destule cazuri în care echipe în
tregi erau formate nu din munci
tori cooperatori ci din sportivi 
din afara cooperației meșteșu
gărești. Acțiunea alegerilor or
ganelor sportive în cadnîl 
asociației noastre va rezol
va desigur și multe din problemele 
legate de disciplina financiară, co
misiile de revizie devenind, în 
sfîrșit, organisme vii, care să ve
gheze asupra executării bugetare 
conform tuturor dispozițiilor și 
în raport cu necesitățile colecti
velor noastre sportive. Trebuie sub
liniată contribuția pe care această 
importantă acțiune o va duce în 
iîntărireia bazei organizatorice a 
colectivelor sportive, în dezvolta
rea sportului de masă, în creșterea 
bazei materiale.

Alegerile organelor sportive vor 
duce și la activizarea cercurilor 
sportive, la realizarea tuturor obiec
tivelor pe care și le propun sec
țiile pe ramură de sport și, în a- 
celași timp, vor îmbunătăți consi
derabil activitatea organelor regio
nale și a consiliului central al aso
ciației", .

J Ne răspunde tov. O. ;
] TUHAI, președintele 2
| Consiliului central al !
J asociației <
.1™ -----— I

CUM SE VOR DESFĂȘURĂ 
ALEGERILE?

Intre 20 iunie—20 iulie vor 
avea loc alegerile în cercu- 
rile sportive. In cercurile 

cu mai puțin de 25 de membri se 
vor alege responsabili de cerc în 
timp ce acolo unde numărul mem
brilor trece de 25 se va alege un 
birou al cercului compus din 3—5 
tovarăși. La sfîrșitul aceste' perioa
de vor începe alegerile în cadrul 
colectivelor sportive, acțiune care 
se va desfășura «între 20 Iulie și 
25 august. Iată și cîteva indicații 
privitoare la numărul de membri 
ce trebuie aleși: 5 membri și 2 
supleanți în colectivele care au 
pînă la 500 de membri, 7 membri 
și 3 supleanți în colectivele cu 
500—1.000 membri, 9 membri și 
5 supleanți, în colectivele care au 
de la 1.000 de membri în sus.

In adunările de alegeri pentru 
colectivul sportiv se vor face, de 
asemenea, propuneri pentru comi
siile de revizie și pentru repre
zentarea la alegerile organelor 
superioare. Imediat după alegerea 
lor, noile organe ale colectivelor 
sportive vor lua măsurile necesare 
pentru organ'zarea birourilor sec
țiilor pe ramură de sport, în cadrul 
.adunărilor generale ale secțiilor, 

A

aceasta în perioada de 1 septem
brie—20 octombrie.

Alegerea organelor regionale va 
avea loc între 25 august si 25 
septembrie."
CE MASURI AU FOST LUATE 

PENTRU REUȘITA
ACȚIUNII ALEGERILOR?

Tn acțiunea de pregătire a 
alegerilor organelor sporti

va ve, noi căutăm să folosim 
experiența celorlalte asociații. A- 
ceasta ne este de mare ajutor pe 
de o parte, pentru că putem aplica 
o serie de metode care s-au dovedit 
a fi din cele mai bune și pe de 
altă parte, pentru că putem evita 
unele lipsuri care s-au manifestat 
«în anii trecuți. Trebuie spus de la 
început că întreg activul asocia
ției este angrenat în acțiunea de 
pregătire a alegerilor. Membrii 
consiliului central au fost reparti
zați pe regiuni urmînd să răspun
dă de alegeri, să sprijine colecti
vele sportive și organele regionale 
pentru ca fiecare adunare de ale
geri să se transforme într-un eve
niment sărbătoresc. Pe linia pro
pagandei și agitației s-au trimis 
de la centru aproape 10.090 afișe, 
s-au luat măsuri pentru organiza
rea, de către colectivele sportive, 
de convorbiri cu sportivii la clu
buri, colțuri roșii, antrenamente, 
etc. pentru ca fiecare sportiv să 
cunoască scopul alegerilor, să fie 
angrenat în acțiunea de pregătire. 
Nu vor lipsi convorbirile despre 
principiile care stau la baza alege
rilor organelor sportive, despre 
centralismul democratic, despre 
noul statut al asociației, despre 
drepturile și îndatoririle fiecărui 

membru de colectiv. Se vor rea
liza. de asemenea, vitrine și foto
montaje și vor fi expuse fotogra
fiile sportivilor evidențiați în pro
ducție etc. In fiecare colectiv spor- 
t'v vor avea loc conferințe în legă
tură cu scopul și conținutul miș
cării noastre sportive, cu succesele 
sportului, nostru de performanță 
etc.

Pentru temeinica pregăiire a 
alegerilor, consiliul central ai aso
ciației a elaborat și o serie de in
strucțiuni pe care le-a prelucrat 
cu toți președinții de colectiv. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
pregătirii dărilor de seamă car| 
să constituie o reală oglindire a 
activității din colectivele noastre 
sportive.

Acțiunea alegerilor va fi «întîmpi- 
nată prin numeroase manifestări 
sportive (concursuri de casă, 
campionate, „Cupe" ctc.) precum 
și printr-o susținută muncă de în
tărire organizatorică a colectivelor 
sportive, punîndu-se un accent de
osebit pe terminarea bazelor spor
tive în construcție, ne încasarea 
cotizațiilor, pe organizarea unei 
stricte evidențe a membrilor de 
colectiv și, în același timp, pe acti
vizarea cercurilor sportive sau a 
secțiilor pe ramură de sport cu 
rezultate mai slabe.

Sînt. desigur, numai cîteva din
tre măsurile luate pentru a se a- 
sigura alegerilor organelor sporti
ve un succes deplin. Ele vor fi 
completate cu inițiativele porn'te 
de jos, inițiative pe care consiliul 
central are datoria să le sprijine 
și să le st'muleze. In încheiere, 
ar trebui poate să adăugăm faptul 
că au fost luate din timp și măsurile 
necesare pentru ca, imediat după 
alegerile din cercurile sportive, să 
se realizeze instructarea noilor or
gane alese. Aceasta, penhu ca ac
tiviștii care vor primi votul mase
lor de sportivi să-și poată ‘duce 
munca în condițiuni din cele mai 
bune."



Campionatele de box in note șî comentară
III. Probleme vechi, dar mereu noi

Cum stau
Două-trei zile de peregrinări 

prin institutele și facultățile timi
șorene, pe terenurile și sălile de 
sport studențești, pe la catedrele 
de educație fizică și prin colecti
vele sportive universitare din ora
șul de pe malurile Begăi îți furni
zează un material atît de bogat, 
îneît l-ai putea trata pe pagini în
tregi de ziar... In reportajul de față 
noi vom renunța însă la relatarea 
unor probleme de amănunt, și ne 
vom ocupa numai de aspectele cele 
mai cuprinzătoare și mai semnifi
cative ale activității sportive uni
versitare la Timișoara.

Am vizitat Institutul Politehnic, 
Institutul Medico-Farmaceutic, Ins
titutul Agrotehnic, am discutat în
delung cu șefii catedrelor de edu
cație fizică, ca și cu reprezentanții 
colectivelor sportive și am consta
tat, pretutindeni, aceeași discrepan
ță între colectiv și catedră, între 
activitatea unuia și a celuilalt or
gan de conducere a activității spor
tive studențești. La Institutul Poli
tehnic, activitatea catedrei se re
zumă la ținerea orelor de curs și la 
organizarea orelor facultative, fără 
a colabora — mai ales în ceea ce 
privește sportul de performanță — 
cu consiliul colectivului Știința Ti
mișoara. Cea mai bună ilustrare a 
acestei situații o constituie faptul 
pe care ni l-a relatat prof. Cornel 
Iovănescu, unul din vechii și pri- 
cepuții animatori ai sportului stu
dențesc timișorean: deoarece cate
dra de educație fizică a I.P.T. nu 
îndrumă elementele dotate, desco
perite în cadrul activității de ca
tedră, către colectivul sportiv unde 
aceste elemente s-ar putea bucura 
de o pregătire superioară de spe
cializare pe o anumită disciplină, 
secțiile Științei Timișoara primesc 
tot mai puține elemente de valoare 
din rîndurile studenților. Este eloc 
vent în această privință faptul că 
în secția de atletism a Științei Ti
mișoara nu există nici un atlet 
student. La fel stau lucrurile la 
handbal fete. La această situație 
s-a ajtins din cauză că orele facul
tative afectate pentru așa-nu- 
mita activitate de colectiv sînt ți
nute de aceiași profesori care Pre
dau orele de catedră și care, cu 
toată bunăvoința și pregătirea lor 
generală, nu pot satisface cerințele 
pregătirii unor sportivi de perfor
manță în cele mai variate disci
pline sportive. De aceea, ar fi. desi
gur, foarte util dacă s-ar găsi o so
luție pentru ca orele facultative să 
fie ținute de antrenori specialiști în 
diverse discipline, antrenori de care 
Timișoara nu duce în nici un caz 
lipsă. Ilustrarea cea mai bună a 
justeții acestei linii o constituie re
zultatele excelente obținute de stu
denții care fac gimnastică de per
formanță în cadrul orelor de colec

tiv la I.P.T., 
C„ Eilhardt, 
domeniu.

Relativ la 
de educație fizică în universități în 
general, am stat de vorbă cu prof.
C. Bucur, șeful catedrei de la I.P.T. 
prin efortul căruia s-au realizat 
multe lucruri bune în ce privește 
sportul din Institutul Politehnic. 
Din discuțiile purtate, a reieșit ne
cesitatea unei îmbogățiri a progra
mei 
o 
rică.
se 
ale profesorului de educație fizică. 
O problemă mai acută, și pe care 
ne-au ridicat-o și alți asistenți ca 
și o parte din studenții cu care am 
stat de vorbă, este aceea a numă
rului de ore inclus în planul de 
studii. O singură lecție pe săptă- 
mînă (fie ea chiar de 90 de mi
nute) este insuficientă pentru ce
rințele actuale. Este lesne de în
chipuit că numai cu o lecție pe 
săptămînă nu se asigură continui
tatea necesară nici în pregătirea fi
zică generală, nici în însușirea te
melor predate.

O altă problemă importantă este 
aceea a obiectivului pe care tre
buie să-I aibe educația fizică în in
stitutele de învățămînt superior. 
Părerea prof. C. Bucur este că — 
asigurîndu-li-se tinerilor o pregătire 
fizică generală încă din învățămîn- 
tul mediu — sarcina educației fizice 
în învățămîntu] superior nu trebuie 
să mai fie aceeași (pregătire gene
rală, sport de masă) ci să se ur
mărească, ce! puțin în anul II, o 
specializare. Prin urmare, speciali
zarea să nu mai fie facultativă, ca 
acum, ci să devină obligatorie, în 
cadrul orelor de curs. Desigur, în 
acest fel, colectivele sportive stu-

sub conducerea prof, 
lin specialist în acest

activitatea catedrei

de
parte

Ia
lămurească sarcinile generale

educație fizică, cu 
metodico-organizato- 

început, în care să

^universități
lucrurile la Timișoara

dențești și-ar putea îmbogăți mai 
ușor cadrele de sportivi, iar drumul 
spre performanță ar putea fi maî 
ușor.

Printre studenții sportivi din 
Timișoara este bine cunoscută fi
gura profesorului Cocheci, preșe
dintele consiliului orășenesc Știin
ța. Vorbindu-ne despre o oare
care penurie manifestată în ulti
ma vreme în privința cadrelor de 
sportivi fruntași ridicate dintre stu
denții timișoreni, prof. Vasile Co
checi ne-a semnalat două motive: 
pe de o parte o greșeală a cate
drelor de educație fizică, care nu 
se preocupă să furnizeze elemente 
cu perspectivă colectivului Știința 
Timișoara, iar pe de altă parte co
moditatea unor antrenori ai con
siliului orășenesc, care nu fac son
daje în masa de studenți, care nu 
urmăresc activitatea competițio- 
nală internă a diferitelor institute. 
Alte, greutăți în calea linei mai 
rodnice activități a echipelor Știin
ța din Timișoara sînt „concuren
ța” pe care le-o fac unele colec
tive nestudențești din localitate sub 
aspectul unor avantaje materiale și 
tehnice pe care le oferă studenți
lor și pe care Știința nu este în 
măsură a le acorda; dificultățile 

La unele Institute din 
Timișoara, unii studenți 

. sportivi își închipuie că 
pot obține unele „facilități” 
în trecerea examenelor, 
pe considerentul că joacă 
în echipele institutului sau 
facultății respective...

măsură

ca e fără sens, iov. profe- 
petro- 
că eu 
la o
Cîm-

unor

Găsesc 
sor să mă întrebați formula 
lului, cînd toată lumea știe 
am salvat echipa noastră de 
înfrîngere sigură, tocmai la 
pina...
provenite din programarea 
competiții cu caracter republican 
în timpul perioadelor de colocvii și 
examene, lipsa unor fonduri sufi
ciente de întreținere și amenajare 
a bazelor sportive.

O problemă care rămîne să fie 
studiată și care ni s-a părut foarte 
interesantă, ne-a fost expusă de 
asistentul N. losof, de la Institutul 
Agrotehnic. Este vorba despre cola
borarea care ar trebui să existe în
tre diferitele catedre de educație 
fizică din localitate. Actualmente 
(spre deosebire de un trecut nu 
prea îndepărtat, cînd exista un pro
fesor coordonator al activității ca-

/?

Vizitatorului care se abate prin 
-2 acest colț al Orașului Stalin, nu-i 
pjtrece prin gînd că în spatele zidti- 
sgrilor acestei clădiri vechi, cenușii 
Sse ascund locuri de care va po
lo men', fără îndoială, orice istorie a 
>X sportului romînesc. Intr-adevăr, 
(X acolo se află una dintre cele maî 
tg vechi săli de gimnastică djn țara 

noastră, o sală în ... vîrstă de 
W3 ani. Și tot acolo se întinde 
im vechi teren de sport din oraș, 
de numele căruia sînt legate multe 
evenimente sportive de seamă. Să 
amintim doar de meciul de atle
tism Rotr.fînia—Ungaria din 1932, 
Prima mamfestare a echipei femi
nine a țării noastre.

Acesta este cadrul, de 
tradiție sportivă. în __
fășoară activitatea școala de 
^trenori din Orașul Stalin.

adîncă
care își des- 

an-

RUGBI + ATLETISM, 
GIMNASTICA +- HANDBAL ?

>2 Școala de antrenori din Ora- 
(6 șui Stalin este foarte tînără. Ea 
gnu a împlinit nici un an de acti- 
»vitate. Despre activitatea din a- 
(Acest an de început se pot spune 

multe lucruri. Ne vom opri asupra 
>2unira singur. Este vorba de îm- 
(Apărțirea artificială, i-am spune 
Cp chiar birocratică, a disciplinelor 
^sportive pentru care se pregătesc 

tedrelor) fiecare catedră s-a „în
corsetat” în activitatea ei, dișpă- 
rînd astfel orice fel de colaborare 
pe pian local. Fără îndoială că in
tensificarea colaborării ar duce nu 
numai la un util schimb de expe
riență, dar ar da posibilitate In
stitutelor mai puțin înzestrate din 
punct de vedere material (săli, te
renuri) să-și desfășoare o activi
tate normală. Și, pentru că am 
ajuns la acest capitol, să ne ocu
păm puțin și de baza materială a 
activității sportive universitare la 
Timișoara, In această privință, cel 
maî bine stă Institutul Politehnic 
care are un stadion bine înzestrat 
(dar, din păcate, nu tot atît de bine 
întreținut, ca și baza de sporturi 
nautice, de altfel!), o sală de gim
nastică încăpătoare șî bine utilată, 
numeroase terenuri de volei și bas
chet, materiale și echipament din 
belșug, ceea ce permite desfășura
rea unei bune activități a studenți
lor din cele patru facultăți ale IPT 
(.Mecanică, Chimie, Electrotehnică, 
Construcții), activitate care se bu
cură de un sprijin larg din partea 
rectoratului și a decanatelor res
pective.

Studenții Institutului Medico- 
Farmaceutic au la dispoziție o sală 
de gimnastică proprie, iar — de 
cîtva timp — ei și-au amenajat, 
prin grija și cu largul sprijin al 
conducerii institutului, și un teren 
de baschet și voie', care promite 
să devină unul din cele mai fru
moase ale orașului. (Aici se pune 
accentul pe volei și baschet, în 
afară de care nu mai există decît 
secție de șah, ceea ce. ni se pare 
cam puțin pentru un institut cu 
peste 1000 de studenți). De altfel, 
lipsa unui teren pe care să se poa
tă desfășura și o activitate de fot
bal, handbal, atletism, etc., face 
ca înseși unele ore din programul 
catedrei să se țină pe terenuri im
provizate, necorespunzătoare, în 
mod formal.

O situație și mai grea este cea 
de la Institutul Agrotehnic, care 
nti beneficiază de nici un fe| de 
bază sportivă proprie. Se simte în 
special lipsa unei săli. Din această 
cauză, o serie de aparate și mate
riale pe care Institutul le-a primit 
de la forul tutelar, stau într-o ma
gazie, nefolosite. Orele de educație 
fizică se țin în funcție de... bună
voința diferitelor școli sau colective 
locale. In acest fel, e]e nu-și pot 
atinge scopul, mai ales că, de multe 
ori, jumătate din timpul alocat se 
pierde cu circulația de la Institut 
Ia vestiar, de aici Ia sală, cu tran
sportul dintr-un loc în altul. In a- 
ceste condiții, nici nu ne mai miră 
că la Institutul Agrotehnic, în 
afară de orele de educație fizică nu 
mai există nici un fel de activitate, 
nu există activitate de colectiv 
sportiv. Un început îmbucurător s-a 
făcut în ultimu] timp, prin amena
jarea unui teren propriu de volei- 
baschet, pentru care se caută încă... 
zgură! Iată de ce ar fi foarte utilă 
stabilirea unei colaborări perma
nente între catedrele de educație 
fizică din Timișoara.,

RADU URZICEANU
I. OPRESCU

0 școală de antrenori și cîteva probleme

și de atletism, și

ne trebuie antre-

elevii acestei școli. In prezent, 
școala funcționează cu două secții: 
rugbi +atletism și gimnastică-1- 
handbal. La absolvirea celor doi 
ani ai școlii, un elev ar trebui 
(teoret'c) să aibă calificarea co
respunzătoare fiecăruia din cele 
două sporturi ale secției pe care 
le-a urmat. Este acest lucru posi
bil? Cîtuși de puțin. Parcă anume, 
sporturile „cuplate" în cele două 
secții au un specific cu totul și 
cu totul diferit. Desigur, ne tre
buie antrenori , .’
de rugbi, și de gimnastică, și de 
(handbal. Dar
nori buni. Este «însă puțin proba
bil că vor deveni antrenori buni, 
după numai doi ani de studii, 
elevi care își irosesc energia pe 
tărîmuri de pregătire diametral 
opuse. Dascălii școlii și-au dat 
seama de aces*e  greutăți din pri
mele zile de activitate. Cele două 
specialități ale fiecărei secții re
clamă extrem de multe ore practi
ce, reduc simțitor din posibilita
tea unei reale practici de produc
ție. Soluția? Ne-o arată propune
rea directorului școlii, prof. Arno 
Kummer: introducerea în programa

Scriam intr-unu] 
din numerele 
trecute despre de
cepțiile pe care ni 
le-au provocat cîți- 
va dintre „bătrîni" 
la recentele camJ 
planate republica
ne individuate de 
box. 
creadă 
ne-am 
mai la Mircea 
brescu și Dumitru 
Giobotaru, cei doi 
pugiliști experi
mentați cu care 
am exemplificat a- 
firmațiile noastre. 
Nu I La campiona
tele de anul ace
sta am avut de înregistrat și din 
partea altor boxeri comportări care 
nu ne-au părut pe de-a-ntregul sa
tisfăcătoare. De pildă, Șerbu 
Netacșu, bine pregătit tehnic și fi
zic s-a dovedit lipsit de orienta
rea tactică cea mai potrivită. In 
mod normal, pugilistul militar nu 
trebuia să „scape" victoria. Pen
tru aceasta, ar fi fost necesar ca 
el să caute în permanență luipta 
de aproape, ferindu-se pe cît po
sibil de directele bine cunoscute 
ale lui Stoian. Din păcate, Șerbu 
Neacșu a procedat exact invers 
și — așa cum era și firesc — Vic
toria i-a surîs lui Stoian. De 
unde se poate trage concluzia că 
tactica nu este niciodată de ne
glijat...

Colegul sân de sală, Vasile Tița. 
a repetat o veche greșeală:, căuta
rea excesivă a loviturii decisive. In
discutabil, încercarea de a scoate 
adversarul din luptă printr-o lovi- 
iftrră precisă, aplicată într-unul1 
din punctele vulnerabile ale aces
tuia, este recomandabilă, însă nu
mai dacă această preocupare nu 
stînienește acumularea permanen
tă de puncte. In finala categoriei 
mijlocii, Tiță a .căutat din nou lo
vitura de grație, dar n-a lipsit 
mult ca tocmai e' să fie pus K. 
O. de Simian Ciheorghe! Vasile 
Tija este unul dintre boxerii care 
se bucură de unanime aprecieri 
pentru că este un tehnician sub
til, posedă o forță remarcabilă, are 
un foarte dezvoltat „simț al rin
gului" și întrebuințează o gamă de 
lovituri variată.
..arsenal" 
care" în 
ță ar fi 
emoții în 
tul Simion Gheorghe. Poate că, 
învățînd din această greșeală, ca
re era cît 
Vasile Tiță 
sosință la 
că este cu 
plet și rutinat cum îl considerăm.

Trebuie să spunem cîteva cuvin, 
te și despre Toma 
pă evoluția sa din 
dreanu, maî bine 
repriză a acestei 
a boxat de o manieră entuzias- 
mantă, se părea că titlul de cam
pion 
anul 
în
Toma Constantin a fost de nerecu.

Să nu 
însă 

referit

Dacă tot acest 
ar fi fost pus „în miș- 
mod rațional, Vasile Ti- 
fost, desigur, scutit de 
întâlnirea cu metalurgis-

pe aci să-i fie fatală, 
ne va dovedi cu pri

vitoarele sale evoluții 
adevărat boxerul corn.-

Constantin. Du- 
meciul cu Mîn- 
zis din ultima 
întîlniri, cînd

nu-i mai poate scăpa 
acesta. In finală însă, 

fața lui Victor Schiopu,

de învățămînt a unei singure spe
cialități principale și a uneia com
plimentare. Școala are depline po. 
sibilități ca, odată cu al doilea 
an de existență, să funcționeze cu 
cîte o secție pentru fiecare din 
disciplinele sportive care se predau 
acum. Iată o propunere care i-ar 
putea interesa pe tovarășii din 
serviciul Școli al C.C.F.S.

UN VERITABIL COMPLEX 
SPORTIV

curioasă înlănțuire 
mai veche și cea 
de sport din Ora- 

parte acum din a- 
Intr-iadevăr, stră- 
s-a iîmbogățit în 
urmă cu o*  aripă

cea 
sală 
fac

aPrintr-o 
lucrurilor, 
mai nouă 
șui Stalin 
ceeași clădire, 
vechea așezare 
acești ani din 
nouă, în care se află o sală mo
dernă, utilată pentru gimnastică, 
volei, baschet, atletism, etc. Lu
crările de construcție ale acestei 
aripi, care va mai cuprinde și un 
hotel pentru sportivi, lin centru 
medico-sportiv, un club, nu sînt 
încă terminate. Sala a fost însă 
dată în folosință. In legătură cu 
aceasta, ni se par interesante cîte-

Gh. Fiat primind medalia de eampi on republicart, 
(Foto: M. MATEI)

noscut. El a boxat de astă dată 
confuz, crispat, pierzînd fără dis*  
cuție. Toma Constantin'se află 
tntr-o „culpă" destul de serioasă: 
Dugilist vechi, cu multă experiență, 
mcearcă să rezolve totul prin cu- 
nostințele acumulate pînă la un 
anumit moment, fără să caute să-șii 
însușească elemente noi. Concret, 
Toma Constantin nu și-a îmbună
tățit cu nimic în ultimul timp pre
gătirea tehnică, nu a făcut nimici 
pentru mărirea vitezei de execu
ție. Cu alte cuvinte, dinamovistut 
nu a reușit să se depășească pe el 
însuși. Poate că o cauză importan
tă în existența acestor lipsuri este 
și faptul că 
Constantin, 
știincios și 
dea dovadă 
sportivitate, 
acest sens 
la modul „vedetistic", 
aruncat-o antrenorului său, atunci 
cînd Victor Schiopu a fost anun
țat cîștigător. Oare Toma 
tin nu se poate întoarce 
mul bun?

Să ne oprim puțin și 
„tinerilor". Am făcut, de 
cest lucru și în preambulul comen
tariilor noastre, dar socotim că o 
revenire este bine venită. Intr-ade
văr, cei mai buni dintre ,,tineri"- 
chiar dacă mau ajuns pînă la etaj 
pa decisivă, au arătat o lăudabilă 
preocupare pentru boxul în linie, 
pentru stil. Este îmbucurător că 
tocmai unul dintre ei, Emil Cis« 
m-aș, campionul categoriei 
s-a dovedit cel mai filmic 
al campionatelor. Dar, pe 
dreptate, se pune întrebarea:_ __
întîmplă oare cu C. Iordacbe, St 
Dumitrache, O. Cioloca? Acești trei 
tineri boxeri, cărora Ii se .întreve- 
deatt perspective deosebite, n-au 
arătat o pregătire pe măsura.. s 
.aprecierilor. Dimpotrivă, C. lor- 
dache a practicat un box fără 
strălucire, departe de cel care i-a 
adus în 1954 titlul de campion, 
St. Dumitrache n-a îndreptățit da 
Ioc așteptările în meciul cu Dobres-- 
cu, iar 0. Cioloca ne-a dovedit că 
mai are încă de citit regulamen
tul. ..

Se poate afirma, în general, ca 
în pofida deficiențelor destul de 
supărătoare, nivelul tehnic al cam
pionatelor din acest an a fost, 
într-o măsură, superior celui de 
anul trecut. Rămîne ca acest pro
gres, deocamdată destul1 de... de^ 
bil, șă fie accentuat în cadrul com
petițiilor pugilistice care bat la ușă.

MARIUS GODEANU

de la o vreme, Toma 
altă dată boxer con- 
modest, a început să 
de îngîmfare, de ne- 
Este semnificativa în 
privirea nemulțumită, 

............ , pe care a

Constan^ 
pe drui

asupra
altfel, a-<

pană, 
boxer 
bună 
ce se

va lucruri istorisite de prof. Kum.- 
mer, care aruncă o lumină semnij 
ficativă asupra întregii - activități 
a școlii. Iarna trecută, școala de 
antrenori a pus la dispoziția atle- 
ților din oraș noua saiă. Săotămîni 
la rînd au muncit cot la cot cei 7 
antrenori și elevii lor. Antrenorii 
au jînțeies că nu au „secrete" unul 
față de celălalt. Ei s-au ajutat 
unii pe alții, și pentru prima oară 
după mulți ani, au pus bazele uneî 
colaborări care continuă și acum.

Școala de antrenori va benefi
cia nu peste mult timp și de un 
teren corespunzător. Vechiul teren 
sportiv de lîngă școală, va fi ga- 
zonat, lărgit, va avea o pistă de 
atletism de 333 m. Colectivul de 
pedagogi, din care fac parte’cadre 
cu experiență, profesorii Arno 
Kummer, Dumitru Colibași, Ion 
Sabău, Meta Popescu, Octav E- 
nescu, 
rian 
diții 
a-și 
buie 
an de muncă să fie folosită, și bine 
folosită.

Ladislau Covaci, dr. LauJ 
Taus și alții, va avea con-« 
dintre cele mai bune pentru 

putea îndeplini misiunea. Tre- 
însă ca experiența primului



pugiliștii noștri au 
pentru meciul cu 

Reprezentativa de box a R.P.R. 
va susține în R. Cehoslovacă două 
Bntîlnirî, La 1 iulie, pugiliștii ro- 
mîni vor primi replica celor mai 
buni boxeri cehoslovaci la Praga, 
iar trei zile mai tîrziu, ei vor 
evolua la Brno, îna compania se
lecționatei secunde a R. Ceho
slovace.

Lotul din care se va selecționa 
echipa noastră cuprinde pe urmă
torii pugiliști:

început pregătirile 
R. Cehoslovacă
Cat. muscă: Ludovic Ambruș șl 

Puiu Nicolae. Cat cocoș: Victor 
Șchiopu și C. Gheorghiu. Cat. 
pană: Emil Cîșmaș. Cat. semi u- 
șoară: Gheorghe Fiat. Cat ușoa
ră: Constantin Dumitrescu. Cat. 
semi mijlocie: Nicolae Linca șl 
Șerbu Neacșu. Cat. mijlocie ușoa
ră: Vasile Tiță. Cat mijlocie: J. 
Pintea și C. Gheorghiu. Cat. semi 
grea: Gheorghe Negrea. Cat. grea: 
D. Ciobotaru.

H. G. Ozolin: Despre antrenamentul sprinterilor

Din activitatea alpiniștilor

In timpul unei reuniuni a an
trenorilor cehoslovaci, care s-a 
ținut recent la Praga, a avut 
loc o interesantă discuție între 
aceștia și oaspetele lor sovietic, 
renumitul specialist în atletism 
Nikolai G. Ozofin. Discuția a 
fosf purtată, între altele, și asu
pra unor probleme ale antrena
mentului pentru probele de 
sprint. Găsim interesant să re
dăm punctele principale ale a- 
cestei discuții, așa cum au fost 
prezentate de revista de specia
litate din R.D. Germană „Der 
Leichtathlet"

i • „CUPA DINAMO" este prima 
notare competiție de alpinism a se- 

hzoniuluî. întrecerile au început la 
[131 mai printr-un concurs de orien
tare și vor continua pînă la 4 iunie. 

'.‘Se vor mai disputa o întrecere in
dividuală de cățăra.tură pe stînci 
iiși un concurs pe echipe.' De remar- 
Icat că atît întrecerea individuală 
<ctt și cea pe echipe se dispută 
lîntr-o singură manșă.

Pînă acum și-au anunțat parti
ciparea echipele masculine ale Ca
isei Centrale a Armatei și asocia- 
șțiilor Dinamo, Voința, Flacăra. Da- 
‘ițtorită importanței întrecerilor, e- 
• chipele participante, care cuprind 
-pe cei znai buni alpiniști din țara 
^noastră, au făcut numeroase an- 
Sjtrienaimente în regiunea de concurs, 
-căutînd să acopere cît mai multe

Concurs de orientare

trasee. Aceasta pentru că traseele 
sînt secrete și vor fi trase la sorți 
atît pentru întrecerea individuală 
cît și pentru cea pe echipe.

• PRIMA ESCALADA de vară 
în peretele Văii Albe a avut loc 
in ziua de 27 mai. O echipă de 
alpiniști din colectivul Flacăra 
I.P.R. Ploești, formată din Teodor 
Adam, Nicolae Diaconu și Traian 
Galuda, însoțiți de antrenorul lot 
Emili Fornino au plecat pe traseul 
fisurilor centrale

Deși timpul a lost favorabil, es
calada s-a dovedit toarte dificilă, 
deoarece roca a fost extrem de fria
bilă și umedă în urma ploilor a- 
bundente din ultima vreme. După 
cinci ore de lucru, alpiniștii au 
terminat escalada care s-a desfă
șurat în bune condițiunt.

turistică la Cota 1500
trecută, 
diferite

Duminica 
reprezetntînd 

r.live s-au întrecut în cadrul con- 
•cursului feminin de orientare tu
ristică al regiunii București. Miza

• era deosebit de importantă : echipa
• cîștigătoare căpăta dreptul de a 
rreprezeinta regiunea în concursul 
pe țară.

Plecarea s-a dat de la cabana 
Cota 1500, iar sosirea a avut loc la 

•cabana Furnica. Traseul de parcurs 
■ și problemele care trebuiau rezol
vate nu erau de loc ușoare. Dim
potrivă, cereau temeinice cunoștin
țe de orientare, de folosire a apa
ratelor precum și o bună condiție 
fizică. Traseul lung de aproximativ 

:10 km., era variat ca forară de relief; 
porțiuni abrupte, cote de peste 1.000 
m. de atins, pîrîiașe de trecut, hă
țișuri dese de pădure de străbătut.

Cu toate aceste greutăți, nu a 
-existat nici o echipă care să aban- 
■daneze sau care să nu atingă 
punctele obligatorii său de control. 
O mențiune specială în ceea ce pri
vește dîrzenia cu care au luptat 

;'șî dragostea pentru culorile echi
pei o merită din plin echipele Pro
gresul II și Flamura roșie II, care.
• deși au avut cîte o componentă 
raoeidenitată pe traseu, au sosit la 
-punctul terminus. Rodica Ciuchi. 
rde la Flamura roșie. Adriana Kla- 
•diva și Iulia Padnevici de la Pro- 
rgresui, cu toată durerea ce le-o 
-provocau luxațiile suferite, au con- 
ttinuat traseul participînd activ la 
^rezolvarea temelor ivite pînă la 
^punctul „sosire".

Lupta pentru primul loc se dă- 
-iduse între echipa Metalul I, con
dusă de Mirela Constantimescit și 
Progresul I, condusă de Maria 

5Banu. Echipa metalurgistelor era 
alcătuită din turiste cu experiență

40 de turiste 
asociații spor-

care participaseră și în anii treouți 
la astfel de competiții. In același 
timp, Progresul I era formată din 
tinere ce participau pentru prima 
oară la asemenea întrecere. Pînă la 
urmă, experiența și-a spus cuvîn- 
tul. Astfel că echipa Metalul I, for
mată din Mirela Constantinescu, 
Alexandrina Larrbru, Elena Rădoi, 
și Silvia Haiducu, s-a calificat pen
tru concursul feniinin pe țară.

Iată cum arată primele locuri din 
clasament: Metalul I — 396 pct.; 
2. Progresul I —• 366 pct.; 3. Pro
gresul II 354 pct.; 4. Metalul II — 
349 pct.; 5. Progresul III — 355

INTREBARE: Este răspîndită 
părerea după care un sportiv își 
dezvoltă prin antrenament talentul 
înnăscut. Aceasta se referă în spe
cial 1% viteză. Pe de altă parte se 
susține teza că viteza este înnăs
cută și ea nu poate progresa 
antrenament

OZOLIN: Lucru) acesta l-a 
Robertson. Nu trebuie luat 
ca valabil tot ce spun alții, 
ales cînd sînt afirmații greșite. E 
drept, Mozart, Beethoven și Cho
pin a’u fost încă din tinerețe mu
zicieni remarcabili. De asemenea, 
talentul matematic poate fi soco
tit înnăscut. Și în sport este mai 
ușor să faci un campion dintr-un 
sportiv talentat. Subliniez — mai 
ușor, adică, totuși, nu exclusiv. In 
primul rînd contează aci munca.

La 18 ani, Owens a fost cel mai 
rapid alergător al școlii sale. 
Avem însă și alte exemple. Kara
kulov, ............................ . '
ani, 
sec. 
ține 
Dar, 
el a _ 
fiindcă nu a fost un talent, a tre
buit să muncească foarte 
ceea ce l-a adus la ținta 
la un record sovietic.

INTREBA.RE: Pentru 
rea vitezei absolute, în 
mentul sprinterului, sînt 
sarcinile maxime, adică distantele 
de 300 m.?

OZOLIN: Cine dorește să fie 
rapid pe 200 m. își va antrena re
zistența pe această distanță. A- 
lergarea de 300 m. este mai lentă

prin

spus 
însă 
mai

de pildă, la vîrstâ de 17 
alerga suta de metri în 13,5 
Cred că nimeni nu poate sus- 
că Karakulov a fost un talent, 
după cum se știe, mai tîrziu 
alergat 100 m. în 10,4 sec. Și

susținut, 
dorită si

dezvolta- 
antrena- 
folosite

5 - l 4 M

La Plovdiv, în prima etapă, în același timp cu învingătorul (Bbian 
Kofev) a sosit un grup mare de cicliști. lată-i, la capătul celor 
km., trecînd linia de sosire, pe ci cliștii bulgari H. ll!ev și /, 
zev, flancafi de alergătorul romin Ion lonifă. In spatele lor se 

oăd. Ștefan Sebe și Richard Schuster

156 
Lo- 
mai

Cicliștii bulgari superiori celor romini 
Sofia -București 

în
cursadupă 2 etape in

(R.P.B.) a 
4h 21’ 52“. 
km.; 2. H. 
Gheorghiev 
(R.P.B ); 5. C. ȘANDRU 
6. V. Asenov (R.P.B.) 
SEBE (R.P.R.) ; 8. A. 
(R.P.R.) ; 9. H. Iliev 
10. I. IONIȚĂ (R.P.R.) 
alergători în același timp.

★

GABROVO 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — După cum 
era de așteptat, etapa a Il-a, a 
făcut o triere serioasă în rîndul 
particâipanților. Dacă primii 
km. drumul a fost cu asfalt, res
tul însă a fost excepțional 
dur, — cu praf și pietre — cul- 
minînd cu porțiuni de munte și 
escaladarea faimosului pisc Sto
letov.

In această etapă, alergătorii 
bulgari au pornit hotăirîți chiar 
de la primii kilometri, sipre a 

tranșa, în favoarea lor, „socotea
la" cu alergătorii romîni. Și trea
ba le-a reușit în cea mai mare 
măsură. Koțev, deținătorul „tri- 
ooului galben", a fost factorul

(Urmare din pag. a l-a)

• dumitre noi ne-am pierdut. Dacă 
ț pentru mine, I. Vasile și Șt. Pore- 
jeeanu liucrul a fost explicabil — 
S*  ne resimțim încă în urma „Cursei 

Păcii" — pentru ceilalți faptul a 
i apărut cu totul surprinzător. Bine 
4că, pe a doua parte, ne-am putut 
(organiza și cu ajutorul efectiv al 
Țliuî Ioniță și N. Maxim, care au 
i muncit extraordinar, am putut să-i 
jprindem pe fugari".

Antrenorul lotului bulgar, A. Bi- 
<cev, ne-a făcut următoarea decla- 
3nație- „Dacă „morișca" noastră 
j(N.R.’ a cicliștilor bulgari) ar ri 
ffiuncționat bine, aș fi putut vorbi 
jîde pe acum de victoria noastră fi- 
ȘnaSă, a bulgarilor. Dar, în „moriș- 
Jică“ a intervenit o... defecțiune : 
sMoiceaniu a reușit să „încurce" de 
i minune — desigur, nu pentru noi 
7— lucrul cicliștilor noștri. Grație 
jitii Șanidru — acest bun tactician 
ral curselor cicliste — competiția 
:a răimas în continuare deschisă 

“«oricăror rezultate".
Clasamentul etapei: 1. B. Koțev

parcurs 156 km
Media orară : 35,700 

Lalev (R.P.B.) ; 3. 1. 
(R.P.B.) ; 4. K. Iliev --------------- (RPR).

; 7. ȘT. 
ȘELARU 
(R.P.B.) ;
și ălți 13

20

de

principal al tuturor hărțuielilor din 
această dură etapă. Acesta, bine 

secondat de o serie de cicliști bul
gari, a întins serios plutonul încă 
de prima treime a cursei, sfîrșind 
prin a-1 fărâmița. In tot acest Iu
reș un singur reprezentant de al 
nostru a putut face față, mențitwi- 
du-se pe primul plan : Gabriel 
Moiceanu.

Mbiceanu. a trebuit sa reziste 
nenumăratelor atacuri întreprinse 
de Koțev ajutat energic de că
tre : St. Gheorghiev, Lalev și K. 
Iliev, cărora li s-au adăogat. în 
preajma urcușului Stoletov. Filipov 
și Lozev. Intre timp, pe planul se
cund, I. Ioniță și St. Stefu, au re
zistat de asemenea unei alte „coa
liții" susținută dte un alt gruip de 
cicliști bulgari. Ceilalți reprezen
tanți ai noștri s-au pierdut, rînd 
pe rînd, în urma acțiunilor dîrze 
ale alergătorilor bulgari, 
dintre ei, de pildă I. Vasile si St. 
Sebe, au suportat și handicapul 
unor defecțiuni mecanice.

In vîrful piscului Sto'etov, unde 
i-au așteptat mii de sportivi entu
ziaști, veniți din numeroase comu
ne sî orașe din împrejurimi, concu
rent ii au trecut în următoarea or-

Unii

pe’ 4QU Ih, ci 11 vDiCb- 
pund alte procese fiziologice. Aler
garea pe 300 m. nu servește la 
dezvoltarea vitezei absolute, dar 
poate fi utilă pentru alte elemente, 
cum ar fi pasul lansat. După pă
rerea mea, ale'rgările de 300 m. nu 
pot să servească la dezvoltarea 
vitezei absolute și la rezistența 
specială.

O sarcină ridicată a antrenamen
tului este necesară și la sprint, 
dar aceasta nu trebuie căutată pe 
calea vitezei maxime. Aceasta din 
urmă cere sistemului nervos un 
consum mare. Sarcina ridicată in 
antrenamentele sprinterului trebuie 
să fie atinsă prin exerciții spe
ciale, care formează de altfel mai 
bine de 50 la sută din antrena
mentul său. Exemplele americani
lor și ale- germanilor au demons
trat aceasta și în trecut.

In aceste exerciții sînt cuprin
se: ridicarea genunchilor, mișcarea 
picioarelor înainte, pendularea 
înapoi a picioarelor, sărituri de 
pe un picior pe altul. Dacă dorim 
să dezvoltăm forța trebuie să exer
săm pînă cînd nu mai putem sâ 
mișcăm picioarele, adică pînă ia 
epuizare. După o scurtă întreru
pere, începem din nou. Majoritatea 
sprinterilor au neglijat asemenea 
exerciții, pînă de curînd și de 
aceea, situația sprintului nostru nu 
era dintre cele mai bune.

In anul 1955 am alcătuit un ma
terial asupra acestei teme, In care 
am arătat de ce sprinterii noștri 
aleargă atît de slab. După cum 
am arătat mai sus exercițiile spe
ciale trebuie să formeze pînă la 
50 la sută din antrenamentul sprin
terului și trebuie urmate și în 
vară între diferitele concursuri. 
Așa face și Ignatiev și succesele 
au început să se arate.

ÎNTREBARE: „Jocul gleznelor" 
(„skiping") duce la deprinderi gre- 
șite’

OZOLIN: Important este să for
tificăm musculatura cu care miș
căm piciorul. Acești mușchi tre
buie să fie puternici. Noi folosim 
„jocul gleznelor".

ÎNTREBARE: „Jocul gleznelor" 
favorizează accidentele?

OZOLIN: Acestea au alte cau
ze: depinde de felul cum au fost 
întăriți mușchii posteriori ai coap
sei. Germanii au folosit asemenea 
exerciții chiar și înainte de răz- 

trunchiului în pozi- 
spațe și cu fața în 
sprijinit numai pe

Și. totuși, meciul de volei 
Locomotiva — C. C. A. 
se anunță interesant

De la disputarea primului cam
pionat masculin de volei a.l tării, 
lupta pentru titlul de campioană 
s-a dat între formațiile Locomotiva 
București și C.C.A. De altfel, din 
1949 ele au fost, consecutiv sau al
ternativ, campioane ale țării, ou 
excepția anului 1953, cînd campio
natul a fost cucerit de Dinamo 
București. Spectacolul oferit de fie
care dată de meciurile dintre aceste 
formații ca și... tradiția, fac să 
crească interesul pe care-1 stîrneș- 
te meciul și în acest an, deși ac
tualmente diferența de puncte în 
clasamentul general este aprecia
bilă. Feroviarii sînt neînvinși, 
iar jucătorii de la C.C.A. au suferit' 
trei infringed. Sîntem convinși 
însă că în ciuda situației din cla
sament, spectatorii vor ști să a- 
precieze cum se cuvine această 
partidă, care — oricum — pro
mite un spectacol frumos și un joc 
de factură tehnică bună. De altfel, 
numele celor care compun echipele 
pot constitui o garanție a acestei 
afirmații. La Locomotiva vor evo
lua Ponova, Plocon, Crivat, Rădu- 
canu, etc. iar la C.C.A. Roman, 
Mușat, Mitroi, Wilwert, Chezan, 
Glaici.

Programul etapei de azi și mîine 
mai cuprinde următoarele meciuri: 
feminin; Constructorul București 
— Voința Orașul Stalin, Știința 
LC.F. — Dinamo Arad, Flamura 
roșie Cluj — Progresul București, 
Voința Sibiu — Dinamo București; 
masculin: Progresul București — 
Știința Arad, Progresul Cluj — 
Progresul Galati, Metalul Orașul 
Stalin, — Dinamo București, Ști
ința Timișoara — Dinamo Con
stanța.

A APĂRUT

boi: ridicarea 
ția culcat, pe 
jos, rămînînd 
umeri și tălpi.

De pildă, 
(Ș.U.A.) 
picior sprijinindu-se de 
patului iar celălalt aruncîndu-1 de
asupra capului. Cei care au efec
tuat asemenea exerciții, au obți
nut rezultate bune în alergare.

Revista de sport ilustrată

„STADION”

Charles Paddock 
se așeza în pat, cu un 

_ 2e marginea
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de pe terenurile de sport

Informații PRONOSPORT
■ Se reamintește participanților 

la concursul Pronosport nr. 22 
din 3 iunie că pot depune buleti
ne la agențiile din Capitală nu
mai pînă astăzi la ora 24.

■ Joi 7 iunie 1956 un nou con
curs special Pronosport care cu
prinde meciurile din cadrul cat. 
A. Depunerea buletinelor pentru 
acest concurs special se poate 
face în Capitală numai pînă 
miercuri 6 iunie, ora 24, oră la

dine : Koțev, St. Gheorghiev, Moi- 
caanu, Iliev și Lalev. Restul, la di
ferențe de timp variabile. De aci, 
concurenții au făcut un adevărat 
„plonjon" spre Gabrovo, capătul e- 
tapei. unde s-a înregistrat urmă
toarea sosire: 1. St. Gheorghiev 
(R.P.B.), 156 km. în 5 h 12’38”. 2. 
B. Koțev (R.P.B 1 ; 3. G. Moiceanu 
fR.P.R.) ; 4. H. Lalev (R.P.B.) ; 5. 
K. Iliev (R.P.B j. toți același timp; 
6. H. Iliev (R.P.B.) 5 h 13’28”- 7. 
Ștefu (R.P.R.) 5 h 15’08”; Dimi
trov (R.P.B.1 5*  H 16’22”: 9 I. 
Ioniță (R.P.R.) 5 h 17’24” ; 10.
I. Gheorghiev (R.P B.) 5 h 18’17”.

Clasamentul general: 1. Koțev
(R.P.B.) 9h 34’37"; 2. H. Laiev 
(R.P.B.) ; 3. K. Iliev (R.P.B.) ; 4. 

St. Gheorghiev (R.P.B.), toți ace
lași timp. 5. H. Iliev (R.P.B.) 
35’27; 6. Mo:ceanu (R.P.R.)
36’23”; 7. Ștefu (R.P.R.)
37’07”; 8. Dimitrov -------
38’21 ; 9. I. Ioniță 
39’23”; 10. I. Gheorghiev (R.P.B.) 
9h 40’16”.

In clasamentul „cățărătorilor" 
conduce. Șt. Gheorghiev, urmat de 
Koțev, Iliev și Moiceanu.

Sîmbătă se desfășoară etapa 
III-a, Gabrovo-Russe 153 km. 
duminică etaipa a IV-a și ultima, 
Giurgiu—București — Ploești —Bu
curești, 180 km., cu sosirea pe sta
dionul 23 August, în jurul orei 17.

H. NAUM

care se vor închide toate agenți
ile Pronosport.

Iată programul concursului Pro
nosport SPECIAL din 7 iunie:

I- C.C.A. — Știința Tim. (pron. 
pauză)

II. C.C.A. — Știința Tim. (pron. 
final).

III. FI. Ploești — Min. Petro
șani (pron. pauză)

IV. FI. Ploești — Minerii!' Pe
troșani (pron. final).

V. Din. Buc. — FI. r. 
(pron.

VI.
(pron.

VII.
(pron.

VIII. Știința Cluj — Loc. 
(pron. final)

IX. Din. Bacău — Prog. 
(pron. pauză)

X. Dinamo Bacău — Prog. Buc. 
(pron. final)

XI. Loc. Tim.
(pron. pauză)

XII. Loc. Tim. 
(pron. finali
CONCURSUL

Din. Buc. 
pauză)
Din. Buc. — FI- r. 
final).
Șt. Cluj — Loc. 

pauză)

Arad

Arad

Buc.

Buc.

B-ic.

— Prog. Oradea

— Prog. Oradea

PRONOSPORT
nr. 23
10 iunie 1958

(R.P.B.)
(R.P.R.)

9h 
9h 
9h 
9h
9h

a 
iar

Etapa din
I. Prog. S. Mare — Av. Tg. 

Mureș
II. Met. Uz. tr. Or. Stalin — 

Flacăra Mediaș.
III. FI. Cîmpina — Met. St. r. 

Orașul Stalin
IV. Progr. Focșani — Loc. Con

stanța
V. Loc.

ghin
VI. FI.

Moreni
VII. Șt.
VIII. FI.
IX. Loc.

cent
X. Met. Constanța — Met. Tîr- 

goviște
XI. Conrtr. Turda — Av. Sighet
XII. Loc. Oradea — FI. r. Cluj

T. Severin — Av. Re-

r. Burdujeni FI.

Iași — Dinamo 6 Buc. 
r. Bacău — Loc. Iași 
Pașcani — Av. Fălti-
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, Spre clarificare în turul campionatului 
categoriei A

Cu etapa de mîine, turul cam
pionatului categoriei A intră în 
„sprintul final“. Intr-adevăr, cele 
șase jocuri și anume : 
București : Progresul-Minerul Pe

troșani (Stadionul 23 August, 
ora 17,30).

Timișoara : Știința-Dinamo Bucu
rești.

Arad : FI. roșie-Locomotiva Bucu
rești.

Orașul Stalin: Dinamo-Flacăra 
Ploești.

Bacău : Dinamo-Locomotiva Timi
șoara.

Oradea : Progresul-Știinfa Cluj. 
au menirea să cristalizeze situația 
primelor și ultimelor locuri și să 
contureze lucrările de selecționare. 
Victoria obținută joi de C.C.A. 
la Petroșani, pare să fi rezolvat 
problema primului loc în turul 
campionatului, aslfel că jocurile 
de mîine interesează — chiar foar
te mult — locurile următoare, ca 
poziții de plecare pentru retur.

In această privință, importante 
sînt jocurile de la București și 
Timișoara, unde Minerul și Dina
mo București au de susținut par
tide dificile, în compania unor ad
versari dispuși să-și apere cu dir- 
zenie șansele. Știința Timișoara 
va alinia aceeași formație, care la 
antrenamentul de joi cu Progresul 
Timișoara a dat satisfacție ca și 
la Ploești, duminica trecută. De 
asemenea este probabil ca Pro
gresul București să nu aducă

Un joc de prea mare luptă 
și prea putină calitate!...

MINERUL PETROȘANI — C.C.A. 
0-1 (0-1)

Teren : Minerul, bun. Specta
tori : 10.000. Timpul: frumos.

A marcat : Constantin, min. 
40.

S-au remarcat: Zavoda II, 
Bone, Onisie, Alexandrescu (re
priza Il-a), Crîsnic, Panait, Va- 
siu și Gabor (repriza I).

Arbitru: Al. Toth (Oradea), 
slab. Neatent și tvtal lipsit de 
autoritate.

Minerul: Crîsnic—Coidum, Va- 
siu, Panait—Deleanu, Farkaș II— 
Paraschiva, Tîrnoveanu, Mun
teanu, Gabor, Sima.

C.C.A. : Voinescu—Zavoda II. 
Apolzan, V. Dumitrescu—Onisie, 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tă- 
taru.

— „Trebuie, neapărat, să plecăm 
cu o victorie din Petroșani! Tre
buie să ne reabilităm după Ora
dea !“ Cu aceste cuvinte ne-au în- 
tîmpinat jucătorii militari în mo
mentul cînd au venit la teren.

Mai tîrziu aveam să cunoaștem 
și opinia gazdelor asupra întîlnirii. 
Ele sperau într-o victorie pe care 
și-o vedeau asigurată printr-un 
simplu calcul al... hîrfiei „Am 
făcut 4—0 cu Progresul Oradea 
care a învins CCA cu 3—1. Deci..."

In asemenea condițiuni, nu e de 
loc de mirare că meciul Minerul— 
CCA s-a transformat din primul 
minut într-o luptă acerbă pentru 
două puncte, o luptă înverșunată, 
dar de slabă factură tehnică. Ju
cătorii militari au început jocul 
crispați, nu s-au putut oriepta tac
tic în teren și au intrat în „ca
dența" adversarilor, care la rîndul 
lor nu s-au regăsit nici un mo
ment, din cauza „inexistenței" li
niei de atac. Golul care a ,,căzut" 
în min. 40, dintr-o gravă greșeală 
a lui Farkaș II, i-a „încălzit" și 

Alexandrescu (C.C.A.) a pătruns în careul Minerului și a șutat. Crîs
nic a plonjat în ultima instanjă și cu un reflex exceptional a respins 
balonul care mai e urmărit de Panait, Coidum și Constantin.

(Foto; T. MACARSCHI) 
h

nici o modificare echipei care a 
„ciupit" un punct Locomotivei Ti
mișoara. La Dinamo însă, a sur
venit o indisponibilitate : Suru este 
accidentat. La ultimul antrena
ment, cu Dinamo 6, extrem stin
gă a jucat V. Anghel, iar dreapta 
Magheț. Astfel că devine probabil 
ca duminică Dinamo să joace în 
atac cu aceste extreme. Nu s-a 
luat încă nici o hotărîre în ce pri
vește participarea lui Băcuț II. 
care este restabilit.

La Minerul este probabilă re
intrarea lui Demien în locul lui 
Tîrnoveanu.

Cel mai interesant meci pare să 
se dispute la Arad, unde FI. roșie 
va primi replica Locomotivei Bu
curești. Feroviarii vor alinia for
mația care a dispus de Știința Ti
mișoara și Dinamo Orașul Stalin.

Flacăra Ploești și-a verificat for
ma joi într-un joc amical cu Fla
căra Moreni de care a dispus cu 
7-1 (4-0) prin punctele înscrise
de Zaharia (2), Drăgan (2), D. 
Munteanu, Teodorescu și Ghiță. 
Desigur, un rezultat care „pune 
pe gînduri" pe Dinamo Orașul 
Stalin; Locomotiva Timișoara nu-și 
schimbă formația în jocul de la 
Bacău, unde Dinamo are ocazia 
să obțină un rezultat favorabil. 
Modificări nu anunță nici Progre
sul Oradea și Știința Cluj, care 
se întilnesc într-un meci de tra
diție. Clujenii le-au dat totdeauna 
emoții orădenilor.

mai mult pe jucători. Minerul a 
forțat nota jocului, a trecut eiiiar 
la durități, jucătorii de la CCA au 
răspuns și astfel, într-o mare parte 
din repriza a Il-a am asistat la 
un spectacol în care fotbalul a că
zut pe plan cu totul secundar. Ju
cătorii militari au făcut greșeala 
.că după ce au marcat, au „închis" 
ermetic jocul, dublîndu-1 pe Apol
zan cu Onisie și retrăgîndn-și 
mult înapoi interii. Totuși, contra
atacurile lor, efectuate uneori în 
trei, au fost foarte periculoase, iar 
Crîsnic cu două „reflexe" uimitoa
re a salvat două goluri gata fă
cutei

In repriza secundă s-a abuzat și 
mai mult de durități. „Tonul" l-a 
dat Minerul, prin Farkaș II și 
Paraschiva, iar CCA a răspuns prin 
Onisie și Zavoda II. Arbitrul Al. 
Toth a „scăpat" complet frînele 
jocului din mină, permițînd chiar 
să fie insultat de Zavoda I și 
Sima. Lipsa lui de autoritate a fă
cut ca jocul să degenereze din ce 
în ce, vociferările jucătorilor și 
duritățile, dînd întîlnirii o no,ă 
penibilă.

Iată cîteva păreri ale celor ce-au 
asistat la joc.

Petre Steinbach delegat al Co
misiei Centrale: ,,Joc foarte urît, 
fără acțiuni gîndite! N-am văzut 
de mult un joc atît de slab...“

Șepci, antrenorul Minerului: „A 
fost prea mare „miza" partidei. 
Noi am jucat mai slab ca de obi
cei. Golul a demoralizat echipa 
care nu s-a mai regăsit. Aripile 
noastre nu au respectat indica
țiile mele".

G. MIHALACHE

Cin buchet de jucători în căutarea mingei care... îi ocolește. De la 
stingă la dreapta, Dănciulescu, Ciolan, Streașină, Tănceanu. In fund 
Băncilă. Atent, Buimistruc III i-a luat locul lui Streașină in poartă. 
(Fază din meciul Știința Buc.-Locomotiva Iași)

(Foto: MAX BĂNUȘ)

SELECȚIONATA DE JUNIORI A FRANȚEI -E.S.E.T. 
i$i începe mîine turneul, in bucurești

Intîlnirea de categoria A din 
Capitală Progresul — Minerul 
Petroșani va fi precedată de o 
foarte interesantă partidă inter
națională de juniori, în care e- 
chiipa Progresul F. B. va da re
plica selecționatei Franței F.S.G.T.

Adversarii lor sînt juniorii e- 
chipei Progresul F. B. Această e- 
chipă activează în seria a treia 
a campionatului republican de ju
niori, unde ocuipă locul doi, după 
Flacăra Ploești. In ce pri
vește jocul de mîine, antreno
rul Cornel Drăgușin a anunțat 
următoarea formație: Asan Omer- 
Gh. Miligan, M. Vulpe, I. Nedelcu- 
V. Nicolau, Z. Mormocea, I. Boboc, 
Gh. Ionescu, I. Oberan, Gh. Albu,
D. Baboi. Rezerve: C. Bădescu 
(portar), M. Anghelescu (fundaș), 
Al. loniță (mijlocaș) și C. Mă
măligă (atacant).

★

Oaspeții au sosit ieri seara în 
Capitală, venind pe calea aeru
lui de la Paris. Ei au deplasat

De la Biroul Comisiei
In ședința sa din 31 mai a.c., Bi

roul Comisiei Centrale de Fotbal 
a analizat desfășurarea ultimelor 
etape ale campionatului republican 
categoria A, B și C. Cu acest pri
lej, Biroul Comisiei Centrale a 
constatat că unii conducători de 
colective și arbitri, precum șl une
le administrații de baze sportive 
nu au înțeles nici pînă în pre
zent să se alăture eforturilor ge
nerale pentru ridicarea calitativă 
a fotbalului nostru, sarcină care 
revine tuturor factorilor cu răs
pundere în activitatea fotbalistică.

Biroul Comisiei Centrale, hotă- 
rît să curme abaterile de pe tere
nurile de fotbal, să sprijine munca 
educativă cu sportivii și să întă
rească pretutindeni disciplina Șl 
sportivitatea, a luat o serie de 
măsuri cu caracter disciplinar.

1. Analizînd gravele abateri de 
la disciplină comise de jucătorii 
colectivului Știința Iași cu ocazia 
jocului cu Flacăra Moreni din 20 
mai a.c., cînd au forțat pe arbitrul 
Petrescu Jean să anuleze un gol 
perfect valabil. Biroul Comisiei 
Centrale a decis :

a) . Suspendarea jucătorilor Ghl-
bănescu. Sitaru și Ciobanu de la 
Știința Iași pînă la data de 1 au
gust 1957. a

b) . Se dă avertisment tuturor 
celorlalți jucători de la Știința 
Iași care au participat la a- 
cest Joc.

c) . Se ridică dreptul de organi
zare colectivului Știința Iași pe 
timp de patru etape, urmînd ca 
jocurile respective să se dispute 
astfel: două la Roman și două la 
Vaslui.

d) . Se propune retrogradarea cu 
o categorie a antrenorului David 
Mircea.

e) . Se suspendă pe timp de 
un an arbitrul Petrescu Jean 
pentru lipsă de răspundere.

f) . Se amină omologarea re
zultatului jocului pînă la definiti
varea anchetei.

2. Intrucît la jocul Metalul Uz 
tract. Orașul Sta.Iin — Metalul 
Hunedoara din 20 mai. a.c. s-a 
constatat o proastă organizare, Bi
roul Comisiei Centrale a decis ri
dicarea dreptului de organizare 
a colectivului Metalul Uz. Tract. 

un lot puternic format din 15 ju
cători selecționați dintre cei maî 
buni jucători juniori ai F.S.G.T. 
Franța. Echipa este alcătuită din: 
portari: Macchi, Vayssiere ; fun
dași: Bethelot, Jodar, Ravel, 
Plagne; halfi: Longer, Bressan, 
Guaitella, Medall; înaintași: Cou- 
derc, Denhez, Hagean, Bourg, 
Andreani. împreună cu ei au so
sit antrenorii Mario Garro și 
Liermann, precum și arbitrul Gr- 
briel Roubaud din Marsilia. Șe
ful delegației este Paul Lambert, 
membru al biroului federal a> 
F.S.G.T.

La sosire, dl. Lambert ne-a de
clarat : „Sîntem foarte bucuroși 
că am sosit în țara dvs. pe care 
voiam de mult s-o vizităm. Me
ciurile pe care le vom susține 
aici vor contribui la stringerea 
prieteniei între tineretul țărilor 
noastre. Urez succes celor două 
echipe în întrecerea lor priete
nească de duminică.".

Centrale de Fotbal
pe timp de două etape, jocurile 
viitoare urmînd să se dispute ast
fel : unul la Ploești și altul la 
Făgăraș.

3. Pentru lovirea intenționată 
a adversarului fără balon, în 
cursul meciului Dinamo Bucu
rești — Locomotiva Timișoara din 
23 mai a.c., jucătorul Birtașu (Di
namo București) a fost sancționat 
cu suspendare pe timp de 6 e- 
tape.

4. In baza referatului Colegiului 
Central al Arbitrilor, Biroul a 
luat în discuție greșelile grave 
săvîrșite de arbitrii : Drăghici Ilîe 
la jocul Flamura roșie Arad — 
Flacăra Ploești, Schulder D. la 
jocul Locomotiva Timișoara — 
Minerul Petroșani și Asztalos T. 
la jocul CCA — Progresul Bucu
rești, și a decis sancționarea ar
bitrilor Drăghici Ilîe și Schulder 
D. cu suspendare pe timp de două 
etape, iar pe arbitrul Asztalos T. 
pe patru etape. De asemenea, se 
dă avertisment arbitrilor Mitran 
C. și Popescu C.

5. Biroul Comisiei Centrale face 
un apel la toți factorii cu răspun
dere în fotbal (comisii de fotbal, 
arbitri, antrenori, conducători șl 
jucători) pentru a contribui la 
întărirea disciplinei și a bunei or
ganizări a meciurilor, atrăgîndu-le 
totodată atenția că se vor lua 
cele mai drastice măsuri contra 
acelora care, prin abaterile lor, 
vor împiedica buna organizare 
și desfășurare a activității fot
balistice.

SCURTE
9 Anidrovici (Locomotiva Timi

șoara) și Curca'n (Știința Timi
șoara) și-au reînceput antrenamen
tele. Primul va reintra, după toate 
probabilitățile, în meciul cu Pro
gresul Oradea d-j joi 7 iunie.

® Meciul de juniori Progresul 
FB—Metalul Tîrgoviște, programat 
pentru mîine, a fost amînat pentru 
joi 7 iunie (teren Progresul FB, 
ora 17.30).

® întâlnirea dintre Metalul Uz. 
tract. Orașul Stalin și Progresul 
S. Mare se va disputa mi.i-ne la 
Ploești și nu la Orașul Stalin,

RESTANȚE...
Categoria B

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA IAȘI 0-0

Pe bună dreptate puținii specla- 
tori prezenți joi după-amiază pe 
stadionul Dinamo din Capitală, 
și-au manifestat nemulțumirea 'a’ă 
de calitatea slabă a jocului pres
tat de ce'e două echipe, ceea ce 
constituie o notă proastă pentru 
antrenorii și jucătorii lor. Pasele 
greșite, degajările defectuoase, 
(chiar din pozițiile cele mai fa
vorabile de execuție), șuturile la 
poartă trase absolut fără nici o 
direcție, au abundat de amîndouă 
părțile. Ce'© două înaintări parcă 
s-au înțeles... să realizeze 0-01 In 
mn 62, jucătorul Vlad II (Ști
ința) a fost eliminat de pe teren 
pentru joc periculos.

Arbitrul Gh. Gheorghe (Bucu
rești) a condus în nota jocului. 
Aprecierile safe au fost de multe 
ori inverse față de situația de ne 
teren.

FORMAȚIILE: Știința : Vaîda 
— Lepădatu, Vlad I, Petrescu — 
Ivan, Maksai-Tăuceanu, Vlad II, 
Dănciulescu, Pologea, Leșu. LO
COMOTIVA : Streașină — Bănci- 
lă, Ciolaih, Grigorescu — Măriuță, 
Buimistruc III — Solyom, Crean
gă, Nicolau, Stan, Florea.

METALUL 1 MAI PLOEȘTI — 
PROGRESUL C.P.CS. 4-0 (2-0)

Pe stadionul Flacăra din Ploești, 
cei 3000 de spectatori au putut ur
mări joi un joc în care gazdele 
au avut permanent inițiativa. 
Practicînd un joc modern și lup- 
tînd cu însuflețire pentru fiecare 
balon, metalurgiștii au cîștigat 
pe merit. In schimb oaspeții s-au 
prezentat surprinzător de slab. Ei 
n-au reușit de-a lungul întîlnirii 
să_ înjghebeze nici o acțiune mai 
eficace, în măsură să constituie 
un pericol pentru poarta apărată 
de Sfetcu. Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de Stanoilovici 
(min. 11, 13, și 47) și Anato) (min. 
70). Dintre jucători s-au remarcat: 
Toniță, Sfetcu, Stanoilovici, Ana
to), Raab și Schweillinger Ar
bitru: Gh. Cristea (Orașul Stalin). 
METALUL 1 MAI: Sfetcu, — 
Haita, Gavrffloaia, Toniță-Neacșu, 
Moraru-Dima, Stanoilovici, Ana’ol, 
Manole, Motronea : PROGRESUL 
CPCS: Cîmpeanu, Schweijjinger, 
loniță, Greavu-Jenei, Mihăilescu 
Tetea, Raab, Mateianu, Dumitres
cu, Văcarii.

Categoria C

/. Oprescu, corespondent
CLASAMENTUL SERIEI A Il-a

1. Metalul St. roșu
Orașul Stalin 8 7 10 24: 5 15

2. Dinamo VI Buc. 8 5 2 1 16: 7 12
3. Metalul 1 Mai

Ploești 8 4 2 2 14: 8 10
4. Știința Iași 8 2 5 1 10: 6 9
5. Flacăra Moreni 8 2 5 1 11: 9 9
6. Flacăra Cîmpina 8 2 5 1 15:13 9
7. Progr. CPCS Buc 8 3 3 2 17:15 9
8. Locomotiva Const 8 3 2 3 18:12 8
9. Dinamo Bîrlad 8 3 14 11:16 7

10. Locomotiva Iași 8 14 3 5: 8 6
11. Progr. Focșani 8 0 5 3 5:10 5
12. FI. roșie Burdu-

jeni 8 2 15 9:22 5
13. FI. roșie Bacău 8 13 4 10:25 5
14. știința București 8 0 3 5 4:13 3

In cadrul seriei I, la Tecuci s-au 
disputat joi cele 70 minute restante 
din meciul Voința Tecuci—Loco
motiva Pașcani (etapa Vil-a) între
rupt la 13 mai, în min. 20, din 
cauza ploii. Rezultat : 4-0 (0-0) pen
tru Locomotiva, care cu această 
victorie a devenit liderul seriei.

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
1. C.C.A.
2. Dinamo Buc.
3. Minerul Petroșani
4. FI. Roșie Arad
5. Locomotiva Buc.
6. Flacăra Ploești
7. Știința Cluj
8. Locomotiva Tim.
9. Știința Timișoara

10. Progresul Oradea
11. Dinamo Or. Stalin
12. Progresul Buc.
13. Dinamo Bacău

10 7 2 1 27: 6 16
9 5 2 2 12:11 12
9 4 3 2 12: 7 11
9 4 3 2 12: 9 11
9 3 4 2 19:11 10
9 2 5 2 11: 9 »
9333 9:12 9
9162 6: 7 8
9324 11:13 « 
9 4 0 5 10:17 8

10 3 1 6 10:15 7
10 2 2 6 9:18 6
9216 8:21 5

ȘTIRI
deoarece terenul echipei Metalul 
este suspendat.
• Filmul documentar sportiv 

„Tinerii noștri fotbaliști" (Turneul 
FI FA) rulează în Capitală la ci
nematograful „Gh. Coșbuc" (Cal. 
Rahovei), iar în țară la : Iași (ci
nema Pușkin), Timișoara (cinema 
Victoria) și Sibiu (cinematograful 
Tineretului și Patria). In curînd el 
va rula și în alte orașe din țară.



Despre returul campionatului 
republican de popice

Returul campionatului de popice 
pe echipe al R.P.R. care a înce
put >la 23 aprilie se dovedește, 
foarte pasionant. In multe regiuni 
ca: regiunea Stalin, R.A.M., Cluj. 
Oradea, Timișoara ș. a. jocurile 
s-au ridicat la un nivel superior 
față de tur. La obținerea unei 
medii mai ridicate au contribuit 
atît noile materiale (bile de ebo
nită) cît și preocuparea jucători
lor dc a spori punctajul din lo
vituri. Echipele bucureștene Meta
lul I.O.R., Metalul Boleslaw Bi?- 
rut au reușit ca pînă în ‘prezent 
să fie cele m+ constante echipe 
în seriile din care fac parte. E- 
chipa bticureșteană Recolta MA., 
care a obținut rezultate bune în 
tur va trebui să pună accentul în 
actuala parte a campionatului pe 
pregătirea individuală a jucători
lor, care în multe întîlniri n-au 
dat rezultate scontate. Despre 
chipele Voința și Flamura roșie 
din Tg. Mureș. Voința Arad, Pro
gresul Oradea. Locomotiva Sibiu. 
Flacăra Ploești se poate spune că 
au ajuns la rezultate mult mai 
valoroase decît în anii trecuti. 
Aceasta se datorește și antreno
rilor, care au fost preocupați ca 
în întîlnirile susținute să-i corec
teze pe popicari atunci cînd a- 
ceștia aveau anumite defecțiuni în 
lansarea bilei. De asemenea noul 
sistem de antrenament, care a 
fost expus cu ocazia conferinței 
pe țară a comisiei centrale de po
pice, a contribuit la obținerea 
de rezultate foarte bune. In aceas
tă perioadă a campionatului s-au 
evidențiat o serie de elemente 
ca Tiberiu Szemany, Coloman Ko- 
koș (Voința Tg. Mureș), Dumitru 
Fărcaș (Flamura roșie Tg. Mu
reș), C. Baborți și I. Micoroiu 
(Voința Arad), I. Dinescu și P. 
Mihăilescu (Flacăra Ploești) care 
au fost selecționați în lotul 
R.P.R. în vederea întîlnirii cu e- 
chipa Republicii Cehoslovace. Lo
viturile de 80 la plin și 80 la izo
lat au adus rezultate de peste 700 
popice doborîte, obținute de multi 
jucători din țară, fapt îmbucură
tor pentru nivelul tehnic al jo
cului. Rămîne încă de rezolvat 
problema sprijinului pe care tre
buie să-l dea colectivele sportive 
și organele comitetelor C. F. S. în 
organizarea cu regularitate a în
tâlnirilor. In unele localități ca Si
ghișoara, Buhuși, Făgăraș, Be- 
clean, Reghin, popicăriilor li s-au 
dat cu totul alte întrebuințări 
(magazii, săli de mese, etc.), ceea 
ce nu ni se pare a fi o contribu
ție la dezvoltarea acestei ramuri 
sportive...

N. o.

CARNET ATLETIC
„TRIUNGHIULARUL" DE LA 
NEAPOLE BATE LA UȘĂ...

In ziua de 24 iunie va avea loc 
la Neapole întîlnirCa triunghiulară 
între echipele reprezentative femi
nine ale Italiei, R. Cehoslovace ș£ 
R.P. Romîne. Dacă echipele Italiei 
și Cehoslovaciei s-au întrecut pînă 
acum de mai multe ori, în schimb 
acum este prima confruntare pe 
care o vor avea fiecare din aceste 
două echipe cu reprezentativa ță
rii noastre. Deși meciul este orga
nizat după sistemul triunghiular, 
clasamentele se vor alcătui bila
teral, adică fiecare cu fiecare.

M'eciurile de la Neapole sînt aș
teptate cu viu interes și în întîm- 
pinarea lor se fac intense pregă
tiri. Atletele cehoslovace, ca și 
atletele noastre de altfel, participă 
la întrecerile din cadrul campio
natului pe echipe, antrenorii res
pectivi avînd posibilitatea să le ur
mărească foarte bine evoluția for
mei și a rezultatelor. Reprezentan
tele Ital’ei iau parte și ele la o 
competiție pe echipe, ediția a Il-a a 
Cupei atletice, rezervată exclusiv 
femeilor. Recent însă, ele au luat 
parte la un mare concurs interna
țional lâ Strasburg, alături de 

I atlete din Franța, Germania Oc-

cidentală și Elveția. In cadrul a- 
cestei întreceri au ieșit în evidență 
rezultatele obținute de atleta ita
liană Paola Paternoster. Ea a să
rit 1,61 m. la înălțime (nou re- 
cord italian; vechiul record îi 
aparținea tot din acest an cu 1,60 
m.) și a aruncat 43,83 m. la disc; 
45,81 m. la suliță, și 13,27 m. la 
greutate. Giuseppina Leone (a 
IV-a clasată la 100 m. la campio
natele europene de la Berna cu 
12,0) a alergat 100 m. în 12.3 sec. 
iar Bentoni a obținut 26,1 pe 
200 m.

CUPA PRIMĂVERII

ETAPA A III-A A
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

PE ECHIPE în

I

Duminică se
O suigurâ etapă mai separă 

echipele participante la campiona
tele republicane masculine de 
handbal (cat. A. și B.) de sfîr- 
șitul iuruliu». Primele iO etape 
n-au fost lipsite — în ambele ca
tegorii — nici de fluctuații de 
formă (destul de serioase) ale ®- 
chipelor participante, nici de cta- 
pe-surpriză față de care clasamen
tele n-au rămas ... indiferente. 
Astfel, una dintre cele mai ,,si
nuoase" evoluții în această ediție 
a campionatului categoriei A a 
avut-o echipa C.C.A., care, de pe 
tocul 9 pe care-1 ocupa în clasa
ment după etapa a IV-a, se si
tuează acum pe locul II, la un sin. 
gur punct diferență fața de Știința 
Timișoara. In schimb, lupia dintre 
cele trei echipe din fruntea clasa
mentului campionatului categoriei 
B s-a arătat mult mai echilibrată. 
Știința I.C.F. reușind să-și men
țină întîietatea, ]a 2 puncte diferen
ță de Recolta Jimbolia.

Iată, de altfel, clasamentul cate
goriei B, înaintea ultimei etape » 
turului:'

Știința 
Rec.
Frogr.
Dinamo 
Metalul 
Reșița

6. Recolta
7. Progresul Bacăti
8. Știința ~ ' 7
9. Locomotiva G.N.

10. Constr.
11. Met.
12. Știința Cluj ’ 10 1 0 S

Cele cîteva considerații
am început nu constituie o încer
care de a analiza primele 10 etape, 
ci o simplă „expunere de motive” 
la afirmația că ultima etapă a tu-

1. 
2.
3.
4.
5.

I.c.F.
Jimbolia 

Odorhei 
Tg. M. 
I.C.M.

Variaș

LA MARȘ

avut loc îil-Duminica trecută a 
tima etapă (a IV-a) a acestei com
petiții de marș. Iată -----
începători (9 km.): C.
(Eoc. PTT); juniori (9 km.):
Spătaru (FI. r.); seniori (20 km.): 
1. D. Faraschivescu (FI. r.) 
1.39:42,0; 2. I. Păcuraru (FI. r.); 
3. Gh. Fopeea (FI. r.); 4. V. Mi- 
trea (Loc.); 5. D. Chiose (Loc.); 
6. Gh. Badea (Met.); 7. P Băces- 
cu (CCA); 8. I. Joitanu (S. M.); 
9. N. Nicolae (Met.); 10. L. Gher- 
ma i (S.M’.).

Cupa primăverii a revenit aso
ciației Flamura roșie cu 314 p.

rezultatele:
Bold eseu 

Al.

Astăzi și mîine se vor desfășu
ra Ia București și Orașul Stalin 
două din meciurile prevăzute 
pentru etapa a IlI-a a campionatu
lui republican de atletism pe e- 
chipe (al treilea meci: Știința— 
Dinamo—Locomotiva s-a desfășu
rat la sfîrșitul săptămînii trecute). 
La București (pe stadionul Repu
blicii) va avea Ioc întîlnirea între 
Progresul—Voința și Casa Centra, 
lă a Armatei; iar la Orașul Sta
lin (pe stadionul Tractorul) me
ciul: Metalul—Recolta—Construc
torul.

Ambele meciuri se anunță a fi 
foarte echilibrate, cu atit mai mult 
cu cît opun echipe de o valoare 
aproximativ egală.

Acest lucru poate ieși și 
bine în evidență din 
clasamentului î.._L.l_
pe:
1. știința
2. Dinamo
3. Locomotiva
4. Metalul
5. Construe.
6. Voința
7. Progresul
8. C.C.A.
9. Recolta

mai 
studierea 

înaintea acestei eta-

832 : 953
868,5: *11,5
863 : 913
786,5 : 882,5
793 : 924

incheie turul campionatelor republicane masculine de handbal
rului, deși prevede unele meciuri 
interesante, ca de pildă Flamura 
roșie Cisnădie—Știința Timișoara, 
Metalul Reșița—Știința lași și Fla
căra Ploești—Voința Sibiu nu pare 
a fi în măsură să aducă modific 
cări importante situație' existente 
în clasament după etapa prece
dentă. Iată programul la categoria 
A:

Orașul Stalin: Dinamo—Repr. or. 
Făgăraș; Arad: Progresul—C.C.A.; 
Cisnădie: FI. roșie—Știința Timi-

șoaraî Reșița: Metalul—Știința 
Iași. Ploești: Flacăra—Voința Si
biu; Timișoara; Metalul—Dinamo 
6.

... ȘI la categoria B:
Tîrgoviște: Metalul—Locomotiva 

Gara de Nord; Cluj: Știința—Con
structorul Sibiu; Odorhei: Progre
sul—Metalul I.C.M. Reșița; Jimbo
lia: Recolta—Progresul Bacău; 
Variaș; Recolta—Știința Galați; 
Tg. Mureș: Dinamo—Știința 
I.C.F.

tcnipa masculină 
Canstractorul Buc. pe primul loc 

hi turul campionatului - 
republicau de tenis de masă

Numeroși bucureșteni, iubitori 
ai tenisului de rrasă ar fi dorit, 
desigur, să asiste miercuri după a- 
miază la dubla întîlnire dintre e- 
chipele Constructorul și Progresul, 
în care apăreau cele mai bune ju
cătoare și unii dintre cei mai buni 
jucători de la noi. Totuși, puțini au 
fost spectatorii care atl putut ur
mări evoluția Angelică! Rozeanu, 
a lui Ella Zeller, Tiberiu Haraszto- 
sf, Paul Pesch, Nicu Naumescu, Mir
cea Popescu și Otto Bottner, din 
cauza capacității cu totul necores
punzătoare a sălii Constructorul. In 
plus, întîlnirile s-au disputat în 
coodițiuni neigienice (aer închis, 
căldură insuportabilă), fapt care 
a influențat negativ nivelul teh
nic al jocurilor. Comisia centrală 
dte tenis de masă și direcția jocuri 
din C.C.F.S. nu trebuie să mai per
mită în viitor organizarea unor 
întîlniri importante în asemenea 
săli

Victoria echipei masculine a 
Constructorului a fost pe deplin 
meritată, centru că cei trei maestri 
ai soortului care au alcătuit for
mația au luctat cu multă ardoare 
pentru culorile lor.

Iată clasamentele definitive a'e 
turului campionatului categoriei A :

MASCULIN
1. Constructorul Buc.
2. Progresul Cluj
3. Progresul Satu Mare
4. Progresul Buc.
5. Voința Arad
6. Voința L. M. Buc.
7. Flamura roșie Buc.
8. Dtttamo Constanța
9. Dinamo Tg. Mureș 

10. FI. roșie

Galati

Sibiu 
Tîrgoviște

74: 78 9
82: 89 9
63: 57 8
66: 79 7
53: 86 4
59:107 2 

cu care

ANUNȚ
Cu începere de luni 4 iunie 

1956, pe terenurile Centrului 2 
de Antrenament (vizavi de 
Teatrul de Operă și Balet) în
cepe să funcționeze școala de 
tenis pentru copii și tineret, 
organizată de comisia centra- 
’■ă de tenis.

înscrierile se fac sîmbătă 2 
iunie între orele 9—11,30 șl 
16—19 și duminică 3 iunîe 
1956 între orele 9—11,30.

Se pot înscrie copii și tineri, 
băieți și fete între 8—15 ani 
inclusiv

Dinamo București —Locomotiva Grivița Roșie 
în campionatul categoriei Â la rugbi

Cu etapa de mîine, a IX-a din 
cadrul campionatului categoriei A 
de rugbi, se încheie prima parte 
a acestei interesante competiții. 
Desigur că „derbiul" etapei îl 
constituie întîlnirea dintre puter
nicele formații Dinamo București, 
actuala fruntașă a clasamentului, 
și Locomotiva Grivița Roșie, cam
pioană a R.P.R. pe anul 1955. 
Interesul pe care îl suscită aceas
tă partidă este pe deplin justificat 
deoarece ambele formații au în 
componența lor jucători de valori 
apropiate, dintre care mu’.ți fac 
parte din prima reprezentativă a 
țării. Meciul este interesant și 
daltorită actualei configurații a 
clasamentului. Dacă jucătorii Lo
comotivei Grivița Roșie cîștigă a- 
ceastă întîlnire șansele lor directe 
în lupta pentru titlu eresc consi
derabil. De altfel, în sezonul tre
cut feroviarii bucureșteni au avut 
un „finiș" puternic, care le-a per
mis cucerirea titlului de campioni.

Țînînd seama de aceste consi
derente ne așteptăm ca întîlnirea 
de mîine să se ridice la un bun 
nivel tehnic și tactic, care să 
satisfacă pe deplin așteptările a- 
matorilor sportului cu balonul 
oval. Un alt meci echilibrat este 
cel de la Petroșani în care echipa 
locală Minerul primește vizita for
mației bucureștene Dinamo IX. 
Celelalte meciuri din campionatul 
categoriei A se dispută după ur
mătorul program: Constructorul 
T.S.P.-Locomotiva I.C.F. (în des
chiderea acestui meci va avea loc 
întîlnirea dintre juniorii Construc
torului T.S.P. și Locomotiva Gr.

Competiții de canotaj
In întreaga țară, activitatea de 

sporturi nautice se desfășoară cu 
intensitate crescîndă.

La Timișoara, de exemplu,
organizarea comisiilor locale de 
canotaj academic și caiac-canoe 
se desfășoară regulat competiții 
cu bogată participare. Săptămîna 
trecută, de exemplu, un concurs 
rezervat juniorilor a adunat la 
startul probelor aproape 100 de 
tineri. Iată cîteva din rezultatele 
mai importante: Caiac I fete • L 
Monica Fuzi (Constructorul). Ca
iac 1 băeți: 1. Gh. Tofan (Loc.)< 
Caiac 2 băeți : Metalul (Cisar, 
Toth). Schif 1 băeți: 1. Simon 
Gh. (Știința). Schif 4+1 fete: 
1. Știința. Schif 4+1 băeți: 1. 
Locomotiva. Schif 8+1 băeți: 
Știința. Schif 2 băeți: 1. Metalul. 
Schif 2 fete: 1. Progresul. După 
cum ne comunică corespondenta 
noastră Elisabeta Salomon, cu a- 
cest prilej s-au remarcat o serie 
de elemente talentate, ca: Simon 
Gheorghe, Lavinia Jivi, Becski 
Elena, Dora Lacatoș, S.teyer și 
Pakay.

— Azi și mîine, în organizarea 
asociației Flamura roșie, se des
fășoară competiția „Cupa Deltei". 
La această întrecere devenită tra
dițională, participă pescari din co
lectivele sportive din localitățile 
din Deltă. Ei se vor întrece 
într-o competiție de iond (135 
km. în două etape), concurînd în 
caiac și canoe.

— Azi și mîine au loc primele 
competiții de canotaj ale anului, 
în Capitală, în organizarea colec
tivului Tînărul dinamovist (azi) 
și consiliului regional al asocia
ției Constructorul (mîine). Com
petițiile sînt deschise tuturor ca
notorilor din colectivele bucure- 
ștene și se vor desfășura după 
următorul program: azi, de la 
ora 17,30, pe lacul Floreasca, în
treceri de caiac-canoe (500 metri), 
pentru toate categoriile. Mîine, de 
la orele 9, pe lacul Herăstrău, 
întreceri de schif (800 metri) 
pentru toate categoriile și probe 
de caiaic și canoe simplu și dublu.

I

Roșie) ; Constructorul- SM Orașul 
Stalin-C.C.A.. In campionatul ca
tegoriei B sînt programate urmă
toarele întîlniri: seria I: Știința 
Iași-Progresul Tecuci; Locomotiva 
Buzău-Flacăra Ploești; FI. Roșie 
Orașul Stalin-Minerul București; 
Constructorul Constanța-Progresul 
F. B.; Știința Galați-Știi-nța Bu
curești. Scria a Il-a: Metalul Bu- 
curești-Locomotiva Timișoara; Pro
gresul I București-Progres-ul I.A.T. 
Sibiu; Voința Cluj-Seleoționata 
Tîrnăveni; Minerul Lupeni-Loco- 
motiva Cl-uj; Știința Arad-Știința 
Timișoara.

• Joi au avut loc în Capitală 
și provincie meciuri din cadrul 
Cupei R.P.R. la rugbi. Toate e- 
chiipeie din campionatul categoriei 
A au terminat învingătoare în 
aceste întîlniri. Iată, de altfel, și 
rezultatele: C.C.A.-Știința Bucu
rești 31-0 (9-0); Locomotiva Grivi- 
ța Roșie-Minerui București 30-3 
(11-3); Dinamo București-Progre- 
sul F. B. 39-0 (28-0).
• Constructorul' T.S.P.-Metalul 

București 35-14 (19-0); Locomotiva 
Buzău-Dinamo IX București 0-13 
(0-10).
• Etapa a Il-a a Cupei R.P.R. 

va avea loc la 10 iunie.

Spo^fUjS]^S
■ BOX. — După o între

rupere de mai multe săp- 
tămîni, populara competiție pit- 
gilistică „Cupa Sfatului popu
lar" va fi reluată astă-sea"ă. 
Reuniunea va avea loc în potcoa
va stadionului Giulești (în caz de 
timp nefavorabil în sala Giulești), 
cu începere de la ora 19,30. Sînt 
programate partide în cadrat 
competiției și tot cu acest prilej , 
se vor întrece boxerii a două co
lective feroviare, Locomotiva. Gr. 
Roșie și Locomotiva Constanța.

* CICLISM. — Comitetul CF5 
al raionului Tudor Viadimiresci 
organizează mîine, în împrejurimit 
comunei Băneasa, întreceri cu ca 
racier popular, deschise tuturo 
posesorilor de biciclete. înscrierii 
se primesc pînă azi la ora 16, I. 
sediul comisiei orășenești de ci 
cilism București, str. V. Alecsandt 
nr. 6. Adunarea participanțjlor 1 
ora 8, în comuna Băneasa, vizav 
de aeroport.

I N CAP
AZI

Oradea
FEMININ 

Cluj
București 

. Buc.

roșie București

1. Progresul
2. Progresul
3. Constructorul
4. Știința București
5- n. "
6. FI. roșie Oradea
7. Dinamo Constanța
B. Progresul Timișoara

16
14
14
13
12
12
11
10

Intre două competiții de polo
De curînd au luat sfîrșit întrece

rile de polo pe apă din cadrul 
competiției „Cupa de iarnă". Jocu
rile echipelor de seniori, dar mai 
ales ale celor de juniori au plăcut 
mult spectatorilor și de multe ori ele 
s-au ridicat la un bun nivel tehnic. 
Iată ordinea în care s-au clasat e- 
chipele de polo seniori: 1. Dinamo; 
2. C.C.A. ; 3. Știința ; 4. Progresul; 
5. Voința. La grupa I-a juniori si
tuația în clasamentul general este 
următoarea: 1. Știința; 2. Progre
sul ; 3. C.C.A.; 4. Voința; 5. Di
namo. iar în categoria a Il-a juni
ori clasamentul arată astfel : f. 
Constructorul; 2. Progresul II; 3. 
Avîntul; 4. Metalul; 5. Flamura 
roșie.

Comisia orășenească de na'ație 
București organizează începînd de 
astăzi o importantă '•ojn'ftrtP’e de 
polo pe apă rezervată junior .lor :

„Cupa 26 iunie". Pentru o 
bună desfășurare a meciurilor pro
gramate, comisia a repartizat echi
pele participante în două serii. In 
prima serie sînt înscrise formațiile 
Știința, C.C.A., Dinamo și Avîntul. 
In seria a Il-a se vor întrece echi
pele Progresul, Voința, Construc
torul și Metalul. Primele jocuri de 
polo pe apă programate astăzi 
(Progresul — Metalul și C.C.A. — 

Avîntul) și mîine (Știința — Di
namo si Voința — Constructorul) 

se vor desfășura în bazinul acope
rit de la Floreasca. Tei sîmbătă și 
duminică. încenînd de la ora 19 și 
respectiv 9,30 dimineața, la același 
bazin se va desfășura u’timul con
curs de înot al juniorilor în bazin 
aconerit din actualul rezen. De a- 
semen^-', în ambele zile de între- 

avea loc și sărituri de la 
trambulină.

ț
Lupte. — Sala Floreasca ora 

17: campionat de juniori la lupte 
c’Jasice.

Volei. — Teren I.T.B. ora 17,30: 
Locomotiva București — C.C A. 

(masculini.

MÎINE
Fotbal. — Stadionul „23 Au

gust". ora 15: Franța F.S.G.T.— 
Progresul F.B. (meci internațional 
de juniori): ora 17,30: Progresul 
București—Minerul Petroșani (cat 
A); stadionul Dinamo, ora 11: 
Progresul CPCS—Dinamo VI Bu
curești (cat. B). ora 8: T. Dinamo- 
vist—Constructorul Cratova (ju
niori). Teren Progresul CCS (Du- 
dești) ora 9.30 Metalul „23 August" 
—Dinamo Pitești (cat. €). Stadio
nul Ciulești, ora 9,30: Locomotiva 
MCF—Metalul Tîîrgoviște (cat. C). 
Teren Dinamo Obor, ora 9: Dina
mo VI—Metalul Brăila (juniori). 
Teren CCA ora 9: CCA—FI. roșie 
G iirgiu (juniori). Teren Piogresul 
FB, ora 9: Știința București—Fi. 
roșie Bere Rahova BucureșU (iu- 
nioriV

Lupte. — Sala Floreasca, ora 10:

I T A L A
campionat de juniori la lupte ci 
sica

Rugbi. — Teren Dinamo, o: 
9.30: Dinamo București—Locom 
tiva Grivița Roșie (cat. A). St 
dtonul Tineretului teren IV o 
17,30: Constructorul TSP—Locom 
tiva ICF (cat. A). Teren Constrtj 
torul ora 11: Metalul București 
Locomotiva Timișoara (cat. E 
Stadionul Tineretului teren II c 
11: Progresul I București—Pt 
greșul IAT Sibiu (cat. B). S' 
dionul Tineretului, teren IV, c, 
16,30 Constructorul TSP—I ocon 
tiva Grivița Roșie (juniori).

Volei. — Teren ITB ora 8,.' 
Știința ICF—Dinamo Arad (feri 
nin); Constructorul—Voința Ora' 
Stalin (feminin) ; Progresul ITI 
Știința Arad (masculin).

Ciclism. — Stadionul „23 1 
gust" ora 17 sosire din Cu 
„Sofia—București"; ora 8 corni 
Băneasa întreceri populare.

Motociclism. — Ora 9 pe tras 
Șos. Kisselef, Arcul de Triu 
Bd. Mareșal Voroșilov „Cupa V 
ter Agathon".

Popice. — Ora 9,30 pe arei 
„23 August", Recolta, Justiția, i 
talul „Boleslav Bierut" pe Giul 
campionat orășenesc cat. l-a.



Sportivii soviet ici au dominat 
„Cupa Mondială” la lupte clasice 

Frumoasa comportare a luptătorilor rom,ini

ISTANBUL 1 (prin telefon) — 
35.000 spectatori s-au înghesuit 
joi în tribunele stadionului Mihal 

Pașa pentru a asista la întrece
rile finale ale turneului de lupte 
clasice din cadrul „Cupei Mon
diale". Aceștia au putut urmări 
întîlniri excepțional de dîrze, dis
putate la un bun nivel, întreceri 
mult mai interesante decît cele 
de la ultimele campionate mon
diale. S-a văzut clar că marea 
majoritate a concurenților dețin o 
bună pregătire și că Jocurile O- 
limpice constituie o preocupare de 
prim ordin pentru toți luptătorii. 
Se poate afirma că pri uii 
6-7 luptători la majoritatea 
categoriilor au fost de forțe 
egale- Dacă din acest punct 
de vedere turneul a cunoscut un 
binemeritat succes, nu același lu
cru se poate spune despre arbi
traj care ar putea fi calificat in
tr-un singur cuvînt: lamentabil. Au 
fost „urmăriți" cu o... atenție deo
sebită — în această privință — 
mai ales concurenții sovietici, ro
mîni și maghiari. S-au dat o se
rie de decizii cu totul contrare 
realității, iar altele au fost schim
bate de juriu sub presiunea pu
blicului. Așa s-a întîmplat în me
ciurile pe care le-au susținut con
curenții romîni Gheorghe Dumi
tru și V. Bularca în compania 
luptătorilor turci Dogan și res
pectiv Mitak, așa s-au petrecut 

lucrurile în meciul dintre Szil- 
vassy (R.P.U.) și același Mitak 
Arbitrii au consemnat victoria lup
tătorilor romîni și maghiar, iar 
juriul a modificat deciziile, grati- 
fieîndu-i pe luptătorii turci cu vic
torii nemeritate.

In ce privește comportarea re
prezentanților noștri, aceasta poate 
fi calificată drept bună, cea mai 
bună chiar din ultimele mari con
cursuri. In special, V. Bularca a 
concurat foarte bine și ar fi me
ritat cu prisosință locul 2. D. 
Pîrvulescu a avut de asemenea o 
comportare excelentă și putea cî- 
știga chiar primul loc, fiind de 
departe cel mai bun din categorie. 
Dar un meci pierdut pe nedrept 
la Attia El Sayed (Egipt) și „jo
cul sorților" l-au privat de acest 
loc. Pentru a ilustra această si
tuație trebuie să arătăm că atît 
Baranya (învins de Pîrvulescu) 
cit și Koenig (Saar) clasați îna
intea lui Pîrvulescu au numai cite 
o victorie, iar sportivul romîn 3 
victorii. Luptătorii romîni au avut 
o „presă bună" : spațiul acordat 
de ziare comportării lor a fost 
destul de consistent.

întrecerile au fost dominate de 
luptătorii sovietici care au și reu
șit să obțină victoria la șase ca
tegorii. A ieșit în evidență com
portarea excelentului Kartojia. 
cam a „jonglat" cu adversarii 
săi, ca și siguranța și măiestria 
cu care au concurat VI. Stasche- 
vici și A. Tkacev. Din nou, luptă
torii bulgari au făcut o figură 
excelentă, clasîndu-se pe locul 3 
în clasamentul pe țări. In schimb, 
luptătorii maghiari,’ s-au compor
tat, în general, modest. De altfel, 
pe parcurs au fost eliminați I. Ho- 
doș (campion olimpic), Tarr Gyula, 
Gyurus .Gyorgy, Szilvassy, iar 
campionul mondial Imre Polyak 
s-a clasat pe locul trei. De ase
menea, campionii mondiali B. Gu- 
revici și I. Fabra (cat. 57 kgr.) 
au ieșit din concurs, neclasîn- 
du-se.

Dintre rezultatele înregistrate în 
ultimele întîlniri cităm următoa
rele : cat. 52 kgr.: D. Pîrvulescu 
b. p. Baranya, Baranya și Tursum 
b. t. Koenig, cat. 57 kgr.: Fr 
Horvath după ce conduce la 
puncte în fața lui Ylmaz pierde

Atleții rommi participa la concursul 
internațional da la Istanbul

Joi la amiază a plecat în Turcia 
tin lot de atleți romîni care vor 
participa în zilele de 2 și 3 iunie 
la un concurs internațional orga
nizat la Istanbul de clubul „Fer- 
nerbahțe Sport". La aceas*ă  
competiție vor mai lua parte atleți

Dr. 0. Troianescu a plecat la Ulan Bator (R. P. Mongolă)
In primele zile ale lunii iunie 

va începe la Uian Bator, capitala 
R. P. Mongole, un mare turneu 
internațional de șah la care vor 
participa șahiști din U.R.S.S., R.P. 
Bulgaria, R.D. Germană, R. P. R., 
R. P, Ungară, R. .Cehoslovac^ și 

prin tuș, Gurevici b. p. Fabra, 
Fabra b. p. Hodos, cat. 62 kgr. VI. 
Staschevici b. p. Polyak, Kambul 
b. p. Polyak, cat. 67. kgr.: Gh. Du
mitru pierde la puncte în fața 
lui Dogan, în condițiile amintite 
mai sus V. Rosin b. p. Dogan. 
cat. 73 kgr.: V. Bularca pierde la 
puncte la Cifudov (R.P.B.), cîști- 
gă la puncte la El Sayed (Egipt) 
și pierde la puncte la Mihat prin 
hotărîrea juriului de apel, Maneev 
b. p. Rantanen și Mitak, cat. 
79 kgr. Kartojia b. p. Afli (Tur
cia) cat- 87 kgr.: Tkacev b. p. 
Atari, Siracov b.p. Atan. cat. grea: 
Kotkas b. p. Kaplan și Mehmedov.

S-a stabilit următorul clasament 
pe categorii :

cat. 52 kgr.: 1. Tursum (T.),
2. Baranya (R.P.U.), 3. Koenig 
(Saar), 4. D. Pîrvulescu (R.P.R.)

cat. 57 kgr.: 1. Ylmaz (T.), 2. 
Petrov (R.P.B.), 3. F. Horvath 
(R.P.R.).

cat. 62 kgr.: 1. VI. Staschevici 
(U.R.S.S.), 2. Kambul (T.), 3. 
Polyak (R.P.U.),... 6. M. Sole 
(R.P.R.).

cat. 67 kgr.: 1. VI. Rosin
(U.R.S.S.), 2. Lehtonen (Fini.).
3. Dogan (T.).

cat. 73 kgr.: 1. VI. Maneev 
(U.R.S.S.), 2. Mitak (T.), 3- Ran

tanen (Fini.), 4. V . Bularca 
(R.P.R.).

cat. 79 kgr. : I. G. Kartojia 
(U.R.S.S.), 2. Simic (R.P.F.J.), 3. 
Hess (Germ. Occ.).

cat. 87 kgr.: 1. A. Tkacev
(U.R.S.S.), 2. P. Siracov (R.P.B.), 
3. Atan (T.).

cat. grea: 1. I. Kotkas (URSS).
2. Kaplan (T.), 3. Mehmedov
(R.P.B.).

Pe țări prima s-a clasat forma
ția U.R.S.S. cu 39 p., urmată de 
echipele Turciei cu 36 p., R. P. 
Bulgaria 20 p., R. P. Ungară și 
Finlanda 14 *p.,  R. P. F. Iugo
slavia 13 p., R.P.R. 10 p., Ger
mania Occ. 8 p., Egipt 4 p., Ita
lia 1 p. etc. (au concurat 16 țări).

De remarcat faptul că lotul 
R. P. R. a fost alcătuit numai din 
6 concurenți.

Toți participanții la „Cupa Mon
dială" fac astăzi (N. R. ieri) o 
excursie pe mare. Sportivii romîni 
părăsesc Istanbulul în cursul di
mineții de duminică

Ecouri după jocul harle quinilor la București
Nu peste mult timp rugbiul rominesc se va bucura 

de toată considerația din partea țărilor apusene

LONDRA 1 (Agerpres;. —
Ziarul Liberal „Manchester Gu

ardian" publică într-unul din ulti
mele sale numere pe luna mai, 
um amplu articol despre vizita în 
Romînia a echipei engleze de rugbi 
„Harlequins". Articolul împărtă
șește cititorilor impresiile unuia 
din conducătorii delegației spo-- 
tive engleze, cunoscut om de a- 
faceri din Londra și fost jucător 
al Echipei „Harlequins".

Iată ce scrie el în acest articol: 
„Vizita făcută în luna mai de e- 
ch'pa „Harlequins" în Romînia 
ne-a întărit convingerea că nu 
peste mult timp rugbi-ul romînesc 
se va bucura de toată considera
ția din pariea țărilor apusene. 
Tăria jucătorilor romîni constă 
mai ales în rapiditatea și iscusința 
Înaintașilor. Fundașii nu au o teh
nică atît de bună dar acoperă țe- 
renul de țintă cu multă dîrzenic. 

j Am constatat Ia jucătorii romîni o 
I tendință excesivă spre jocul de

din R.P.F. Iugoslavia, Danemar
ca. Italia, R. P. Bulgaria și Tur
cia.

Lotul atleților romîni cuprinde 
pe Ion Soeter, Ilie Savel, Ion O- 

priș și Ion Wiesenmayer.

țările din Extremul Orient.
La acest concurs țara noastră 

va fi reprezentată de maestrul in
ternațional O. Troianescu, care a 
părăsit joi capitala, plecînd cu a- 
vionul spre Ulan Bator, însoțit de 
V..,Urseanu (analizator). 
L (Agerpres).

„In ziua de 30 ianuarie 1951, 
( ne“ a publicat o telegramă a 
i de un fapt divers american: un 
î gitul cu o lamă de ras pentru 
i muniști. De-ar fi să dăm crezare 
» reporterul, chiar aceasta era 
; rell: „Pentru a-mi salva soția și 
j să precizăm că nici el, nici familia 
j primejdie. Poliția urmărea pe 
1 Carran ii aruncase, de fapt, în 
j construia baze aeriene la frontiera 
i tea portavioane în vecinătatea 
| sfirșit, li. O- Burrell nu pare să 
, omis să menționeze aceasta",

înduri’e acestea aparțin cu- 
noscutului ziarist și publicist 

francez Vladimir Pozner, care în 
cartea sa „Cine l-a ucis pe H. 
O. Burrell ?“ ne prezintă un as
pect al urmărilor „războiului re
ce", explicîndu-ne că fiecare ame
rican este stăpînit de psihoza unei 
primejdii comuniste- Americanul 
de rînd, ca și miliardarul, cople
șit de articolele din ziare, emi
siunile radioului și televiziunii, 
are impresia că din clipă în clipă 
avioanele sovietice vor distruge 
San Francisco sau New-Yorkul. 
că în America va izbucni iminent 
o revoluție sau că copiii americani 
vor fi uciși de rachetele lansate 
de undeva din Siberia.

Psihoza aceasta l-a determinat 
pe H. O. Burrell să-și taie arte
rele. Și, desigur, mai sînt mulți 
americani care, timorați de pro
paganda anti-sovietică, ar putea 
să-i urmeze exemplul.

Iată că și performanțele sporti
vilor sovietici constituie acum o 
sperietoare pentru tineretul ameri
can. In focul pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice, mulți americani 
consideră că singura țintă a re
prezentativei Statelor Unite la 
Melbourne este de a nu se lăsa 
întrecută de „rivalii" sovietici, in 
acest fel și sportul și-a făcut ioc 
în arsenalul propagandistic anti- 
sovietic.

placaj. In schimb, ei folosesc lo
viturile scurte cu piciorul în mod 
mult mai inteligent decît o fac 
multe echipe britanice.

Echipa „Harlequins" a pierdut 
fără drept de apel cel de al doi
lea meci. Minunatul stadion al 
Republicii din București unde a a- 
vut loc meciul al doilea, are o ca
pacitate de aproximativ 45.000 de 
locuri, însă biletele au fost vîndute 
cu cîieva zile înainte. Atitudinea 
spectatorilor s-a dovedit a fi aceea 
a unor buni cunoscători și s-ar 
părea că ei preferă un joc de ca
litate în dauna unei victorii fără 
glorie.

In primul meci s-au remarcat 
jumătate la deschidere Gabrielescu, 
fundașul Buda, care are multă fi. 
nețe, siguranță în jocul de mînă. 
și este un bun șuteur. înaintașul 
Blăgescu s-a dovedit abil în jo
cul de tușă.

In cel de al doilea meci, 15-le 
orașului București a avut în frun
te pe Gh. Pîrcălăbescu, unul din 
veteranii rugbi-ului rominesc, care 
a jucat bine în postul de înaintaș. 
Alături de el, Viorel Moraru a 
fost unul dintre cei mai rapizi și 
mai subtili jucători. A, Penciu, 
care ne-a lăsat o impresie atît de 
bună în Jocul cu ,,Harlequins", 
disputat anul trecut la Londra, 
s-a remarcat din nou și este unul 
din puținii fundași romîni care are 
o tehnică perfectă și dovedește 
multă inițiativă. In ambele meciuri 
înaintașii romîni au demonstrat o 
perfectă cunoaștere a diferitelor 
sisteme tactice și aceasta a con
tribuit în mare măsură la crearea 
de faze foarte frumoase mai ales 
în cel de al doilea joc.

Harlequinii sînt îneîntați de felul 
în care s-a desfășurat turneul și 
nu pot vorbi decît în termeni de 
laudă despre ospitalitatea ce le-a 
fost oferită de gazdele, loc", i 

ziarul „New-York Herald Tribu- j 
agenției United Press. Era vorba ! 
oarecare H. O. Burrell își tăiase | 

a-și salva soția și copiii de co- !
poliției, de unde se informase ( 

expresia folosită de H. O. Bur- | 
copiii de comuniști". Este cazul j 
sa nu erau amenințați de vreo ; 

comuniști, pe care legea Mac- !
ilegalitate; Uniunea Sovietică nu ! 
Statelor Unite și nici nu trimi- ț 

apelor teritoriale americane; în i 
fi fost un milionar: ziarul n-ar fi J

Pentru a vă convinge de acea
sta, reproducem pasajele cele mai 
interesante din ancheta ziarului 
francez „L’Equipe" intitulată „Sta- 

LES SPORTIFS AMERICANS | 
SOUFFRENT D’UN_NOUVEAU MAL F

le complexe
sovietique

--------—

fale Unite in ceasul Olimpic" și 
semnată de cunoscutul ziarist 
Georges Peelers, care s-a întors 
de curând în Franța, venind din 
Statele Unite.

„Rutină, tradiție și complexe, 
iată fenomene de care americanul 
este contaminat, indiferent care 
ar fi condiția sa socială, sau ac
tivitatea sa, devenind astăzi cel 
mai bun client din lume pentru 
medicii psihiatri, care, și, ei, în
tre două vizite medicale, se duc 
la un coleg spre a fi ei înșiși con
sultați.

Aceasta, fiindcă în toate dome
niile, inclusiv sportul, de care ne 
ocupăm, americanul are astăzi ob
sesia Uniunii Sovietice...
VOR FI SOVIETICII’ CEI MAI 

TARI ?
Americanul are astăzi impresia 

fermă că supremația Statelor Uni
te la Jocurile Olimpice este în 
prezent amenințată de Rusia So
vietică.

Pe cînd eram la Kansas-City, 
cu prilejul turneului de selecție, 
organizat în vederea alcătuirii e- 
chipelor de baschet, care vor mer
ge la Melbourne, împărtășeam 
confraților mei și conducătorilor 
prezenți, impresia extraordinară pe 
care mi-au făcut-o jucătorii ame
ricani, mai tari desigur ca nici
odată. Mi s-a răspuns că totdea
una greșești dacă te arăți prea 
optimist, pentru că se știe foarte 
bine că antrenorii sovietici au stu
diat cu atenție filmele meciurilor 
jucate de echipele americane, bas- 
chetbaliștii ruși au făcut progrese 
enorme.

Am remarcat atunci că Franța 
a întrecut echipa Uniunii Sovieti
ce, la 18 februarie la Paris, cu 
61—55. Această știre a fost pri
mită cu un oarecare scepticism și 
a doua zi cronicarul rubricii spor
tive a ziarului „Kansas-City Star" 
reproducea declarațiile mele, lă- 
sîndu-se să se înțeleagă că echi
pa de baschet a Uniunii Sovie
tice, care a fost întrecută de fran
cezi, nu era în nici un caz cea 
mai valoroasă formație sovietică.

Se înțelege că confratele meu 
țintea să facă din echipa U.R.S.S. 
sperietoarea, care este la ordinea 
zilei astăzi în Statele Unite.
UN APEL LA BUN SIMȚ AL 
DOMNULUI AVERY BRUNDAGE

Această veritabilă „isterie", ca
re domnește în Statele Unite ca

La fotbal

Norvegia—Polonia 0-0
Miercuri s-a desfășurat la Oslo me

ciul internațional de fotbal dintre 
reprezentativele Norvegiei șl Poloniei. 
Intîlniirea s-a terminat la egalitate 
cu scorul de 0-0

In general jocul s-a desfășurat la 
un nivel destul de scăzut. Norvegie
nii au atacat mai periculos în fața 
porții și numai forma bună a porta
rului polonez Szimkowiak a făcut ca 
echipa gazdă să nu poată înscrie.

Jucătorii polonezi au jucat bine în 
cîmp însă', în fața porții adverse, au 
combinat Inutil, permițînd apărării 
să respingă toate atacurile. La Ilup- 
rul arbitrului Asmudsen (Danemar

urmare a succeselor cucerite de 
atleții ruși, a fost denunțată re
cent de conducătorii sportului a- 
merican care își păstrează, din 
fericire, mintea limpede-

In legătură cu această proble
mă dl. Avery Brundage, președin
tele Comitetului Internațional O- 
limpîc, ne-a făcut declarații, prin 
care acest om de bun simț pune 
lucrurile la punct.

„De 60 de ani — ne-a spus el— 
Comitetul Olimpic Internațional 
s-a străduit ca toate țările să a- 
dopte un program de educație fi
zică și competiții sportive care să 
permită tuturor cetățenilor lumii 

să aibă copii mai puternici și mai 
sănătoși.

Toate țările comuniste au apli
cat acest program cu entuziasm.

Copiii au urmat cursurile de e- 
duoație fizică de la cea mai fra
gedă vîrstă. Profesori și antrenori 
au fost formați și sînt astăzi în 
măsură să-i instruiască pe baza 
celor mai moderne metode.

Sportul ocupă în prezent un loc 
foarte ridic? ‘ în societatea comu
nistă; campionii sînt considerați 
ca adevărați eroi ai națiunii și 
aceștia nu sînt în nici un caz 
profesioniști. Singur spiritul spor
tiv al competiției îi însuflețește ...

..•Nu există nici un motiv vala
bil pentru a se putea afirma că 
reprezentanții noștri ar fi deza
vantajați față de atleții așa nu
miți „subvenționați".

Dar, trebuie să ne amintim că 
aproximativ jumătate din sportu
rile care figurează în programul 
Jocurilor Olimpice nu sînt practi
cate decît puțin sau chiar de loc, 
de către americani, și mă refer, 
între altele, la scrimă, ciclism, 
fotbal, canoe, hochei pe iarbă și 
gimnastică.

Cînd am fost la Moscova, mi 
s-a spus că există actualmente în 
Uniunea Sovietică 800.000 de gim*  
naști, lucru pe care-1 cred, după 
cele pe care le-am văzut cu pro
prii mei ochi. Mai cred, de ase
menea, că ne-ar veni foarte greu 
să depistăm 800 de gimnașli în 
Statele Unite.

Țările comuniste dau dovadă de 
o extraordinară activitate în toate 
sporturile și dacă vor cuceri nu
meroase titluri la Melbourne, a- 
ceasta ne va‘ incita ca pe viitor 
să ne ocupăm mai intens de în
dreptarea slăbiciunilor noastre",— 
a spus dl. Avery Brundage.

Desigur, orice comentariu este 
de prisos. In încheiere trebuie să 
ne referim din nou la eroul lui 
Pozner, citat mai sus — H- O. 
Burrell, — gîndind-j-ne că n-ar fi 
exclus că în această febră a pre- 
gatirilor pentru Jocs nle Olimpice 
vreun campion american să se si
nucidă și el de disperare, aflînd 
de creșterea performanțelor spor- 
tivilor^ sovietici. Tocmai față de 
această „psihoză" sînt necesare 
cît mai multe cuvinte de bun simț, 
ca acelea pe care le-a rostit pre
ședintele Comitetului Olimpic In
ternațional, Avery Brundage. ,

ca) echipele au aliniat următoarele! 
iormații: norvegia: Hansen-Bakker. 
Svensen, Falck-Legernes, (Hemes- 
Knutsen, Liathel, Dybwad, Kristian
sen, Nilsen.

POLONIA: Szymkowiak - Maslon, 
Korint, Wozniak-StrzikalsM, zien- 
tara-Pohl, Brychczy, Kempny Cles- 
lik, Mtasheili.

Au asistat 30.000 spectatori.



La Como:

rl. R. P. Ungară, 2. R.P. Romînă
— Olga Orban și Elena ȘamșudeaiHi in turneul final —
COMO, 1 (prin telefon).
De la ștartul întrecerilor inter- 

națianaite feminine disputate la 
Como (Italia) nu a lipsit nici una 
dintre floretistele consacrate ale 
lumii. 49 de concurente din zece 
tari (Italia, Franța, R. P. Ungară, 
Elveția, Danemarca, Austria, Saar, 
Anglia, Olanda și R. P. Romînă) 
au participat l'a tradiționalul con
curs d'in Castelul Olmi. Numărul 
și valoarea concurentelor și însuși 
nivelul întrecerilor au subliniat că 
această competiție merită califica
tivul de avanpremieră a campio
natelor mondiale de floretă femei, 
acordat de presa italiană. Toate 
țările participante au prezentat în 
concurs cele mai în formă trăgă
toare, urmărind să le verifice pre
gătirea în vederea campionatelor 
mondiale pe echipe, care se vor 
desfășura în septembrie la Londra.

încă din seriile eliminatorii s-a 
vădit valoarea excepțională a con
cursului. O parte din trăgătoarele 
cu renume international (Fils-Aus- 
tria, Kovacs-R.P.U., Baylly și Cou- 
ain-Franța etc.) au părăsit con
cursul din primele sale faze. Prin
tre aceste concurente s-a găsit și 
reprezentanta noastră Ilona Czim- 
balmos, care a pierdut, la diferență 
de o tușă, în f<ața consacratei Ilona 
Elek (R.P.U.). In sferturile de fi
nală, lotul nostru a mai pierdut o 
trăgătoare, pe Ecaterina Orb, care 
n-a putut rezista nivelului deosebit 
al seriei în care se găsea. Elena 
Șamșudeanu a reușit să se califice 
pentru semifinale intr-o serie deose
bit de valoroasă din care făceau 
parte : I. Elek, Fils, Deibarre, Co-, 
lombetti, Mirandoli, iar Olga Or
ban și Maria Vicol s-au calificat 
fără dificultate.

Valoarea celor două semifinale 
a putut fi asemuită cu nivelul 
oricărui concurs internațional obiș
nuit. De aceea, nu pare un lucru 
curios eliminarea unor trăgătoare 
ca fosta campioană mondială 
Mtiller-Preise și Szekelly (cîștigă- 
toarea recentului concurs de la Bu
dapesta) sau a consacratelor Struc
kel, Predaroli și Cesari (Italia), 
Lecompte (Franța), Rieder (Elve
ția) și a campioanei țării noastre, 
Maria Vicol. Dintre concurentele 
calificate o impresie deosebită au

lăsat cele două reprezentante ale 
țării noastre, Olgia Orban și Elena 
Șamșuideantu care, manifestând o 
siguranță deosebită, au cîștigat pri
mele cinci asalturi susținute și 
astfel și-au asigurat calificarea 
pentru finală. Printre învinsele 

Olgăi Orban s-au numărat M. Elek, 
Szekelly, Deibarre, Struckel, Mul- 
Ier-Preise, iar printre cele ale Ele
nei Șamșudeanu amintim pe D6- 
molki (campioană mondială), Ce
sari, Lecompte, I. Elek și Maria 
Vicol.

In turneul final, victoria a reve
nit surprinzător franțuzoaicei Dei
barre care nu reușise să se califice 
în finală decît în urma unui meci 
de baraj susținut cu alte patru 
trăgătoare. La victoria lui Deibarre 
a contribuit și Olga Orban care 
a reușit să întreacă cu 4—3 pe 
favorita principală, italianca Co- 
lombetti. In finală, Olga Orban a 
reușit să învingă Și pe Domolki cu 
4—0, pe I. Elek cu 4—1 și pe 
Șamșudeanu cu 4—1. In schimb, 
Șamșudeanu nu s-a regăsit în tot 
timpul turneului final, a tras foarte 
nervos și mult sub randamentul dat 
în sferturi și semifinale, ocupînd 
astfel ultimul loc.’Clasamentul final 
este următorul: 1. Deibarre (Fran
ța) 6 v.; 2. Domolki (R.P.U.) 5 v.; 
3. Colombetti (Italia) 5 v.; 4. I".. 
Elek IR.P.U.) 4 v. 16
5. - OLGA ORBAN 4 v. 17 tușe;
6. Lachfnan (Danemarca) 3 v..
7. I. Elek (R.P.U.) 1 v.; 8. E. Șam
șudeanu 0 v

Lotul Rl P Un gate. reușind să 
se califice cu trei trăgătoare în tur
neul final, a cîștigat întrecerea pe 
echipe, cucerind astfel Cupa Clu
bului Esperia. organizatorul con
cursului. Echipa țării noastre a 
realizat o excepțională performan
ță, clasîndu-se pe locul II înaintea 
puternicelor formații
Franței, Angliei, etc. fruntașe ale 
ultimului campionat mondial. Pen
tru performanța realizată, echipa 
R. P. Romîne a primit CUPA ORA
ȘULUI COMO, primul mare tro
feu internațional cucerit de flore- 
tistele noastre.

V

M. 
tușe ;

ale Italiei,

V. CHIOSE
conducător al lotului

Primele vești $e la călăreții noștri participant la J. 0.
Am crezut că, din clipa cînt te

lefonul va zbîrnîi în holul hotelului 
„Daker" din Stockholm, va trebui 
să mai așteptăm mult pentru a 
auzi de la celălalt capăt al firului 
vocea antrenorului de stat Gh. Ni- 
colescu, căruia intenționam să ne 
adresăm pentru a căpăta cîteva 
informații despre primii noștri par- 
t’cipanți la Jocurile Olimpice. Spre 
plăcuta noastră surpriză, ni s-a 
dat imediat legătura la această oră 
matinală (5, ora Stockholm-ului) 
și mai mult, antrenorul de stat Gh. 
Nlcolescu avusese vreme să-și ia 
cu el și carnetul de însemnări din 
care vă transmitem acum unele in
formații :

„După o întîrziere de aproape 5 
ore, delegația noastră a ajuns în 
capitala Suediei, orașul gazdă a 
Jocurilor Olimpice de călărie. Am 
fost cazați la hotelul ,,Daker" și. 
deșî ora era destul de înaintată, 
am avut totuși vreme să aflăm că

lotul nostru de cai, sosit cu o zi 
înainte, era cazat în condițit bune.

Pînă acum au sosit 15 dintre 
echipele înscrise. Printre acestea 
sînt cele din: R.P. Bulgaria, Ar
gentina, Brazilia, Spania, Portu
galia (ai căror cai au fost cazați 
în aceleași grajduri cu caii noștri) 
U.R.S.S., S.U.A. etc. Deosebit de 
plăcută a fost revederea delegației 
noastre cu călăreții sovietici pe care 
i-am cunoscut cu prilejul concursu
rilor internaționale de la Bucureș. 
ti. Din delegația Uniunii SovieVce 
fac parte vechi prieteni ai călă
reților noștri ca: B. Lilov, VI. Rîs- 
popov, Kuibîșev, Tatiana Kulikovs- 
kaia și Nina Gromova care (o sur
priză pentru noi) va participa la 
probele de dresaj. O remarcă : în 
întrecerile de la Stockholm vor c, 
volua 17 femei (din U.R.S.S.. An. 
glia. Spania etc.).

Pe mulți îi interesează, desigur, 
situația atmosferică. Acestora le

putem spune că la Stockholm vre
mea este foarte frumoasă și că 
primele noastre antrenamente s-au 
efectuat în condiții foarte bune da
torită timpului favorabil.

S-au făcut și tragerile la sorți, 
care s-au terminal, pentru repre
zentativa noastră. cu următoarele 
rezultate: nr. 18 la proba de 3 
zile (din 19 națiuni. înscrise) șl 
nr. 4 la dresaj (din 18 națiuni în
scrise) .

Dintre evenimentele mai impor
tante legate de Jocurile Olimpice 
desprindem apropiata sosire Ia Sto
ckholm a 23 de membri ai comi
tetului internațional olimpic, în 
frunte cu dl. Averry Brundage.

Șj acum, cîteva cuvinte despre 
„băieții noștri" : după primele an
trenamente, toți se găsesc în for
mă buna, și-au repus ca'i în con
diție și, bine înțeles, așteaptă cu 
nerăbdare ziua marilor întreceri la 
care vor reprezenta țara noastră".

tchipa feminină de handbal 
a R. P. Romine s-a inters in țară

> seara, a sosit în Capitala 
venind cu trenul de la Debrețin, 
echipa feminină de handbal a 
R. P. Romine, care se întorcea 
după un lung dar strălucit turneu 
"'ntreprins în R.P. Polonă și In 
R. P Ungară. In întîmpinarea de
legației noastre, pe peronul Gării 
de Nord se aflau reprezentanți ai 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
si Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, ai comisiei centrale de 
handbail, precum și numeroși spor
tiv: bucur eș ten i.

Cîteva clipe după sosirea trenu
lui. tovarășul Petre Capră, con
ducătorul delegației, ne-a făcut ur
mătoarea declarație: „Sînitem 
bucuroși că echipa noastră a reușit 
să se califice în turneul final al 
campionatelor mondiale și în plus 
a realizat un frumos rezultat in 
compania redutabilei formații a 
R.P. Ungare"-

Incepind de azi

Praga găzduiește întrecerile celei de a V-a ediții 
campionatelor europene de baschet feminin

PRAGA 1 (prin teleion de la 
trimisul nostru special) Ceasul 
arăta ora 11 precis, cînd în fas
tuoasa sală a Clubului Popular 
președintele 
zare. Budra, 
le organizatorilor pe delegații e- 
chipeior participante. Vorbind în 
numele forului internațional Wil- 

■ liam Jones, secretarul general al 
F.I.V.B. a mulțumit organizatori
lor pentru tot ce a făcut sau 
vor face pentru buna desfășurare 
a campionatelor. S-a trecut apoi 
la cel mai 
tei ședințe, 
ternice nit 
din echipă, 
tragerea la

La terminarea ședinței am stat 
de vorbă cu antrenorul echipei 
Franței, Busnel. El a spus „cam
pionatul e deosebit de tare. Cred 
că pentru locurile de frunte vor 
lupta Cehoslovacia. U.R.S.S. și 
Bulgaria. Cît privește seria echi
pelor noastre (N.A.: seria a II-,a) 
lupta e complet deschisă. Poate

comisiei de organi- 
a salutat în nume-

însemnat act al aces- 
car'e a dat emoții DU- 

numai fiecărui delegat 
ci și întregii asistente: 
sorți.

că s-ar putea acorda credit în 
plus echipei maghiare, care cel 
puțin pe noi ne-a învins de re
gulă. Vreau să depășesc cadrul 
declarației mele spunînd ceva des
pre întîlnirea de mîine de la Ve
neția dintre echipele Italiei și 
Romîniei. Regret că echipa ro
mînă nu poate folosi pe Răduca- 
nu și probabil pe Folbert. Ar fi 
existat atunci, după opinia mea, 
posibilitatea . unei frumoase per
formanțe pentru spectaculoșii ju
cători romîni. Și așa însă, me
ciul rămîne deschis mai ales că

Jucătorii de polo pleacă azi 
in Austria și Italia

Azi părăsește Capitala repre
zentativa de polo a țării noastre, 
îndreptîndu-se spre Austria unde 
va susține un meci. De aici, e- 
chipa se va deplasa în Italia, unde 
de asemenea va disputa cîteva 
întîlniri.

De pe pistele 
de atletism

U.R S.S.

SERIA I-a: R. Cehoslovacă, I- 
talia. Scoția, Danemarca; SERIA 
H-a: R.P. Ungară, Franța Ger
mania Occidentală, R.P. Romînă; 
SERIA III-a: R.P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Polonă, Finlanda; 
SERIA IV-a: U.R.S.S., Austria. 
Olanda. Elveția.

Rezultate excepționale în concursul internațional 
de pentatlon modern

BUDAPESTA 1 (prin telefon).— 
Concursul internațional de pentat
lon modern de la Budapesta s-a 
încheiat joi seara, după ce în ulti
mele două zile de concurs (nata- 
ție și cros) s-a dat o luptă epui
zantă, soldată cu rezultate supe
rioare celor înregistrate în prece
dentele ediții ale campionatelor 
mondiale.

Miercuri, în proba de natație, re
zultatele înregistrate au întrecut 
orice așteptări. Trei concurenți 
(Moldrich. Novikov și Villany) au 
coborît sub 4 minute pe 300 nt. 
(performanță fără precedent în in- 
trecerile internaționale de pentat
lon), iar în majoritatea cazurilor 
concurenții au realizat timpuri 
superioare recordurilor lor perso
nale. Dintre reprezentanții noștri, 
primul s-a clasat A. Stoenescu, care, 
cu un nou record personal (4:15,2), 
a ocupat locul IX Manciu, Ro-

FOTBAL PESTE HOTARE
■z 
ACUM

ECHIPE CALIFICATE PlNA 
IN FINALA TURNEULUI 

OLIMPIC

schimbări 
în ultima

interesante s-au 
vreme în cadrul 
preliminar de 

Poloniei, Iranului 
s-au retras din 

locul acestora au

Multe 
produs _ _
turneului olimpic 
fotbal. Echipele 
și Afganistanului 
competiție șl în____ _____
intrat direct în turneul final echi
pele Angliei, Germaniei și Turciei. 
Interesant de remarcat este faptul 
că echipa Angliei, care deși fusese 
eliminată de către R.P. Bulgaria în 
jocurile preliminarii, a fost promo
vată în turneul final. Pe de altă 
parte, jocurile eliminatorii dintre 
Germania și Turcia, care urmau 
să aibă loc la 10 și 20 iunie, nu se 
mai dispută deoarece ambele echi
pe au fost admise în turneu] final 
de la Melbourne Deci, pînă în 
prezent un număr de 12 echipe (din 
•cele 16) sînt calificate în turneul 
f inal : Australia, India, Siam, S.U.A., 
Iugoslavia, Egipt, Bulgaria, Vietna
mul de sud, Ungaria, Anglia, Ger
mania și Turcia. Celelalte 4 echipe 
se vor califica în urma jocurilor: 
Filipine — R.P.. Chineză, Israel — 
U.R.S.S., indonezia—Taivan și Co
reea de sud—Japonia.

MU.iE LA JKuXELLES — O NOUA 
ÎNTRECERE DIFICILĂ PENTRU 
SELECȚIONATA UNGARIEI : ME

CIUL CU BELGIA
Mîine, la Bruxelles, selecționata 

Ungariei susține primul meci de 
după război cu Belgia. In ultimii 
50 ani cele două selecționate s-au 
întîlnit doar de două ori. Odată au 
învins ungurii și odată belgienii, 
cu același scor : 2-1.

Meciul de mîine constituie un 
nou și dificil examen pentru repre
zentativa maghiară. Fără îndoială 
că orice rezultat este posibil. Echi
pa Belgiei 
cunoscuți 
tajul 
versar 
ghiară 
forma _  __ -_____

DE PRETUTINDENI
• Mîine se dispută în Italia și 

în Franța ultimele etape de cam
pionat.
• întrecerile pentru „Cupa Euro

pei Centrale" încep la 24 iunie. Din 
Ungaria participă Vords Lobogo și 
Vasas.
• Finala Cupei Camnionilor Eu

ropei între Reims și Real' Madrid 
se va disputa la 13 iunie. în noc
turnă, la Paris.

de la Budapesta
man și Teodorescu au terminat de 
asemenea cu timpuri superioare 
celor obișnuite. Clasamentele în 
această probă sînt următoarele: I. 
(Moldrich (R.P.U. I.) 3:51,2; 2. No
vikov (U.R.S.S.) 3:58,9; 3. Villany 
(R.P.U. rez.) 3:58,9...9 A. Stoe- 
nescu (R.P.R.) 4:15,2... 20. Man- 
clu 4:34,8... 26. Roman 4:46,0...27. 
Vena 4:48,8... 29. Popescu 4:51,6... 
33. V. Teodorescu 4:59,5.

Crosul s-a desfășurat joi pe un 
teren anevoios, cu urcușuri lungi, 
cu teren tare (pămînt cu pietre de 
calcar) șj prin pădure pe poteci 
strimte. Cu toate acestea s-a aler
gat într-un iureș de nedescris, pri
mii 12 clasați obținînd rezultate 
sub 15 minute (deci peste 1.000 
puncte). Concurentul sovietic Ta
rasov a alergat excepțional cîști- 
gînd întrecerea, reprezentantul 
nostru D. Popescu a ocupat locul 
IV, V Teodorescu a terminat pe 
locul XI, iar ceilalți concurenți ro- 
mtni au mers la valoarea lor obiș
nuită. Pe echipe întrecerea a foșt 
cîștigată de R.P.U. II cu 3.279 
pct., iar echipa noastră s-a cla
sat pe locul V cu 3.006 pct.

Clasamentele finale sînt urmă
toarele: INDIVIDUAL: 1. Benedek 
(R.P.U. II) 4.741 p.. 
(U.R.S.S.) 4.657,5 p.;
(R.P.U. II) 4.633 p... 14. D. Po
pescu 4.164,5 p... 17. V.

PROGRAMUL SERIILOR 
ELIMINATORII

SÎMBĂTA: seria I-a: Cehoslo- 
vacia-Danemarca, Italia-Scoția; 
seria Il-a: Romînia-Germania Oc
cidentală, Ungaria-Franța; se
ria III-a: Iugoslavi a-Finlanda, 
Bulgaria-Polonia; seria IV-a: U- 
niunea Sovietică-Elveția, Olanda- 
Austrda; DUMINICA: seria I-a: 
Danemarca-Scoția, Cehoslovacia- 
Italia; seria Il-a: Franța-Romînia, 
Germania Occidentală-Ungaria; 
seria III-a: Bulgaria-Finlanda,
Jugoslavia-Polonia; seria IV-a: 
Elveția-Olanda, Uniunea Sovieti- 
că-Austria.

echipa romînă a început să 
pete 
na l e 
fața 
sive 
fața 
loasă

. ca" 
rutina jocurilor internațio- 
care te ajută să ieși cu 

curată din momentele deci- 
ale meciului, 
Italiei,

Pe

numeroase în 
deosebit de peric:i- 

teren propriu".
★

întreaga zi de vineri Stadio
nul de Iarnă a fost la dispoziția 
echipelor pentru antrenament de 
acomodare. La ora 19 pe parche
tul sălii și-au făcut apariția și 
reprezentantele noastre. Ceea r.e 
place în primul rînd la echipa 
romînă, cum remarcă antrenorul 
Lîsov, e buna dispoziție, calmul, 
încrederea, pe care ea o manifestă 
atît pe teren la antrenamente sau 
jocurj de verificare, cît șt în a- 
fara stadionului. „E o garanție, 
că romîncele își vor apăra așa 
cum se cuvine șansele", remarcă 
antrenorul sovietic. Intr-adevăr, 
toate fetele noastre și-au pus 
în gînd să lupte cu curaj și calm 
pentru a-și face o reintrare dem
nă în arena marilor competiții 
internaționale. Credem că și de 
acasă ne însoțesc în întrecerea di
ficilă care începe azi, numai gîn- 
duri bune de succes.

2.
3.

Tarasov
Kovacs

EFTIMIE 1ONESCU

alcătuită din jucători 
beneficiind de avan- 

terenului, constituie un ad- 
putern'c pentru echipa ma- 
care momentan nu este în 

sa ob’snuită.
DE PRETUTINDENI

Teodor eseu 
4.080,5 p.; 19 V. Manciu 3.991 p... 
23. A. Stoenescu 3.866 p... 28. C. 
Vena 3.635 p... 33. W. Roman 3.108 
p.; ECHIPE: 1. R.P.U. II 13.648,5 
p.; 2. R.F.U. I 13.318 p_; 3. R.P.U. 
rez. 12 575; 4. Elveția 12.457 p.: 
5. U.R.S.S. 12.177 p.; 6. R.P.R. 
12.036,5 o.; 7. R.P.U. III 11.975 p.; 
8. R. Cehoslovacă 10.930 p.

I. M4JREȘAN
antrenor

PE SCURT
La Stanford, în California, îno

tătorul amețican Robin Moore a 
reu?it un nou record al lumii în 
proba de 100 yarzi (91,44 m.) stilul 
liber. Inotînd într-un bazin de 25 
yarzi ei a parcurs distanța în 49,9 
sec. (vechiul record aparținea aus
tralianului Rex Aubrey cu 49 sec.).

A Echipa sovietică Șahtior Staiino 
se află în turneu în Polonia. Primul 
meci l-a susținut în localitatea mi
nieră Radlin unde a întîlnit echipa 
Gornik. După un joc frumos oaspeții 
și-au adjudecat victoria cu scorul de 
3-1 (3-0). Pentru învingători au înscris 
Șopronov și Dubovițki (2), iar pen
tru gazde Dibala.

Cu prilejul unui concurs atletic 
care a avut loc la Minsk, cunoscu
tul atlet sovietic Bogatov a obți
nut un nou record ' ~ 
proba de 200 rr. 
curgîrid distanța în 
chiul record — 23,5 
germanului Ste'nes 
Lituev).

încă un atlet sovietic a reușit 
să treacă limita celor 60 de metri 
la proba de aruncare a ciocanului. 
Este vorba de Tarasiuk, care a ob
ținut o excelentă performanță : 
60,44 m. Tîbulenko a reușit 15.90 
m. la aruncarea greutății.

al Europei în 
garduri, par- 
23,4 sec. (ve- 
sec. aparținea 
și sovieticului

STATELE UNITE

Jucătorul de baschet Bill Russel! 
se dovedește a fi și u,n execelent 
atlet. El a reușit un nou record 
personal în proba de săritură în 
înălțime, sărind 2,064 m. și anun- 
țîndu-se astfel ca unul din princi
palii concurenți în această probă la 
Jocurile Olimpici. Un tînăr negru 
în vîrstă de 19 ani, Bean, a sărit 
în lungime 7,73 m., ia- NieJer a 
obținut la Manhattan 18.38 m. în 
proba de aruncare a p-reutătii, de- 
pășîndu-si cu 6 cm. recordul -per
sonal. Fostul camo’on olimpic 
Rhoden si-a reluat antrenamente1?. 
Recent el a narni's distanta de 
440 yarzi în limntil de 47 3 sec

De PRETUTINDENI
• La Tokio atletul Tokale a reu

șit în proba de triplusalt cea mai 
bună performanță a anului: 15,80 
m.

• La Miinchen, în R.F. Germa
nă, a avut loc un important con
curs. Cu acest prilej atletul ger
man Futterer, binecunoscut șl pu
blicului sportiv din țara noastră, a 
reușit două execelente performan
țe: 10,5 sec. pe 100 m. plat și 21.1 
sec. pe 200 m. In același concurs 
italianul Consolini a aruncat dis
cul la 55,4 m.

• Germanul Molbasger a sărit 
7,42 m. la lungime.

• Cei mai buni atleți sovietici 
vor concura lima aceasta la Copen
haga, (12 iunie) și la Oslo. (14—15 
iunie). Vor face deplasarea Kono
valov, Barteniev, Tokarev, Igna
tiev, Ktiț, Bogatov. LHuev, Kick-- 
rov, Scerbakov. Grigalka, Kr'vono- 
sov și Kuznețov.

• Intre 26 și 2s mai s-a desfășurat 
la Leningrad întîlnirea de tir de vî- 
nătoare dintre echipele reprezentative 
ale U.R.S.S. și Egiptului. întrecerea 
a fost foarte dîrză și s-a terminat La 
un scor strîns: 748-746 în favoarea e- 
chipei sovietice.
• Duminică a luat sfîrșit la Buda

pesta întîlnirea internațională de ci
clism pe velodrom dintre echipele 
selecționate ale R.P. Ungare și R.P. 
Polone. Cicliștii maghiari, în exce
lentă formă, au terminat victorioși cu 
scorul de 28-25.
• Recent a avut loc la Amster

dam întîlnirea internațională de ho
chei pe iarbă dintre echipele selec
ționate ale Olandei și R.P. polone. 
Echipa olandeză a obținut victoria 
cu scorul de 4-2 (2-0).
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